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  xvii  

ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི(༡༧༥༤)ལློར་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ་

ཞེས་པ་ལྗགས་རློམ་གནང་། སླར་ཡང་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་སྟག(༡༧༧༠) ལློར་དེ་

སྔློན་ཟིན་བིས་གནང་བའི་མ་རློམ་གི་ཐློག་ཏུ། སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་དངློས་ཀི་སྤན་སྔར་འདྲི་གཏུགས་

དང་དློགས་གཅློད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྩལ་བའི་དགློངས་དློན་ཇི་བཞིན་

རིག་བེད་ཀི་གཏམ་བརྒྱུད་དང་། བཀའ་བསྟན་ལས་བྱུང་བའི་བསྟློད་ཚོགས་སློགས་མང་པློ་ཡློད། 

གིང་ཕུ་དཔལ་གི་ཡང་དབེན་དུ་མཚན་ཉིད་དགློན་རྣམ་རྒྱལ་ཆློས་འཁློར་གིང༌། སྒ་ཉག་དཀར་མློ་

རིའི་ཡང་དགློན་དུ་སྒྲུབ་སེ་གསང་ཆེན་མཐློང་གློལ་གིང་བཅས་དགློན་སེ་ཆེན་པློ་གསུམ་ཕག་

བཏབ།

དེ་ལྟར་བསྟན་འགློའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། མཐར་དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ས་ཕག་(༡༧༧༩)ལློར་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་འཁློར་གིང་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་བཏུས་སྒིག་བས།



  xviii  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

རང་རེ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལྗློངས་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་ཁག་བཅས་ཀིི་

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

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

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

ཉིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་གི་བསྟན་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་སྟློན་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་བསྟན་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། 



  xix  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པར་བརེན། 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་རེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའི་འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་

ལ་བརེན་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་སྲློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སྐབས་རློམ་པ་

པློ་རང་ཉིད་དམ། ཡང་ན་གཞན་གིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏང་སྟེ་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་སྦློར་བས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནློར་བ་སློགས་བྱུང་བ་

མཐློང་ན་འཕལ་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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༄༅། །རྒྱན་གི་བསྟན་བཅོས་མྲེ་ལོང་པཎ་ཆྲེན་བླ་མའི་གསུང་

བཞིན་བཀྲལ་བ་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ 

ལྲེགས་བཤད་ནོར་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་ 

ཞྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༼མཆློད་བརློད་དང་བརམ་པར་དམ་བཅའ།༽

བཱ ཀེ ཤྭ རཾ བཱ ཙ དི ནེ ཤྭ རཾ སྱཱ ཏྲ། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ནི། །

ནེ ཏྲྲཻ རི པུ ལེ ད ཡ པ དྨ ད ལྲཻཿ

པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྤན་ཡངས་ཀིས། །

ས རྦྦ ཛྙཱ བྷཱུ མཽ ར ཙ ནི རྫ ག ཙྪ། །

འགློ་བ་ཀུན་མཁེན་ས་ལ་འགློད་མཛད་པའི། །

ས དྦྷཱ སི ནཱ སྱཱ དྦྷ བ ཀཱ ནི ལློ ཀཾ །

སྣང་བ་དམ་པས་འཇིག་རེན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

གང་ཞིག་གང་ལ་སྐེས་འགག་གནས་དང་འགློ་འློང་སྤློས་པ་ཀུན་བལ་འདུས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མ་བས་པའི་མཁར། །ཚོགས་གཉིས་སྣ་ཚོགས་ཁམས་ཅན་ཆུ་རྡུལ་དཀིགས་པའི་

ཕིན་ལས་ཤུགས་འཆང་གངས་མེད་ཆློས་ཀི་ཆར། །ཅི་དགར་འཇློ་བས་གདུལ་བའི་

ཞིང་སར་སྐུ་གསུམ་འབས་བུས་དུད་མཛད་དེ་ཡི་ཡློན་ཏན་ལ། །སྙན་ངག་རྒྱ་མཚོས་

རག་རློལ་མཚུངས་མེད་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་བཅས་ལ་འདུད། །

བརློད་མེད་བརློད་པ་བལ་ཡང་བརློད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུར་གྱུར་འགྱུར་མེད་དེ་བཞིན་

ཉིད་གཟིགས་པས། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབངས་ཉིད་ཀང་ངུར་སྨྲིག་གར་གི་

རློལ་བས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་མ། །མགིན་མཚོར་སེད་ཅིང་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

ཆློས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་རག་འདློམས་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཆེ། །གཙུག་ལག་ཆློས་ཀི་སྣང་

བའི་ཞབས་རྡུལ་སྲིད་པའི་འཇིགས་འཕློག་བང་ཆུབ་བར་དུ་སྤི་བློས་མཆློད། །

དེ་ཡི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་བཟུང་བའི། །

དཔལ་ལྡན་དཎྜིའི་གཞུང་ལུགས་དྲི་མེད་པ། །

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ནློར་བུའི་མཛོད། །

དེང་འདིར་གངས་རིའི་ཁློད་དུ་བདག་གིས་དབེ། །

སྔློན་ཆད་བང་ཕློགས་འདི་ན་ཚུལ་འདིའི་གཞུང༌། །

སྨྲ་བའི་ཁུར་ཆེན་ལེན་པ་མང་བྱུང་ཡང༌། །

ད་དུང་མ་རློགས་ལློག་རློག་རྣམས་མང་བས། །

དེ་རྣམས་དཔྱློད་པའི་རིག་པ་མུན་ནང་མདས། །

གཞུང་དློན་དཀའ་གནས་འབེན་ལ་རེག་པ་མེད། །

དེས་ན་ཁློ་བློ་མཁས་པའི་རེས་འབངས་ཏེ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

དྲི་མ་མེད་པའི་ངག་གིས་ཅུང་ཟད་བཤད། །

དེ་ཡང་ཕན་ཕིར་ཡིན་གི་སང་བས་མིན། །

ཤེས་ནས་ཡིན་གི་སྤི་བརློལ་བསྐེད་དེ་མིན། །

འློན་ཀང་དེང་དུས་སྐེ་བློ་རྣམ་པར་རྨློངས། །

བློ་ལྡན་འགའ་ཡང་སང་དང་ཕག་དློག་གིས། །

རྣམ་པར་དཀྲུགས་འདིས་ལེགས་བཤད་དློན་གཉེར་དཀློན། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲང་པློའི་བློ་ཅན་གི། །

མཁས་པ་སྲིད་ན་དེ་རྣམས་དགའ་བསྐེད་ཅིང༌། །

ཚུལ་འདིར་འཇུག་པ་རྣམས་ལའང་ཕན་པའི་ཕིར། །

རང་ཉིད་སྨྲ་བའི་སློབས་པ་ཞན་མློད་ཀང༌། །

མཁས་པའི་གསུང་གསང་བསྟེན་ལ་ཆེར་འདྲིས་པས། །

དེ་ཉིད་མ་བསླད་འདི་ན་རྣམ་པར་འགློད། །

༼རིག་གནས་ལྔ་སློགས་ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།༽

དེ་ཡང་སྤིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་བསླབ་པར་བ་བའི་ཆློས་ཤེས་

བའི་གནས་ནི་མང་མློད། དེ་ལས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་དབང་

དུ་བས་ཏེ་འཆད་ན། ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་མཆློག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་གློ་འཕང་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་རང་གཞན་གི་དློན་གཉིས་

འབྱུང་བའི་གཞི། འཕལ་དང་ཡུན་གི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་



  4  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་ནི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བློ་མིག་རྡུལ་དང་བལ་བ་རིག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་འདིར་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་རྒྱུ་ནི་འཇིག་ལྟ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་

རིག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ན་ཡིན། 

དེ་ཉིད་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ནི། མདློ་དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས། དེ་བས་

ན་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་འཐློབ་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་མཁས་

པར་མ་བས་ན། །འཕགས་མཆློག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་འཐློབ་མི་

འགྱུར། །དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རེས་སུ་བཟུང་ཕིར་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀུན་

ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་བརློན་བ། །ཞེས་གསུངས། ལུང་འདིར་ཚིག་གི་ཕད། གིས་ཀང་

ཞེས་འབྱུང་བའི་སྐད་དློད་ལ་རྒྱ་དཔེར་ཀིཉིཏ་ཞེས་ཡློད་པར། ཁ་ཅིག་གིས། ཀ່་ཅི་

དང་ཙིཏ་྄ཅེས་པ་སེམས་ཀི་སྐད་དློད་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཅི་སེམས་ཞེས་འགྱུར་བཅློས་པ་

དང༌། དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བས་རིག་གནས་ལྔ་མ་ཤེས་ན་འཕགས་མཆློག་སངས་རྒྱས་ལྟ་

ཅི་སློས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཟེར་བའི་དློན་ཡིན་པར་བས་འདུག་པ་

ནི་མི་འཐད་དེ། ཀ່་ཞེས་པ་ཅི་ལ་འཇུག་ཀང༌། ཙིཏ་྄ཅེས་པ་སེམས་ལ་མི་འཇུག་པའི་

ཕིར་དང༌། དེ་ཕད་ཀི་དློན་མང་པློར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཡང་ཙིཏ་྄་ཅེས་པ་གལ་ཏེ་

ལ་འཇུག་པ་ཡློད་ཀང༌། འདི་ནི་ཙིཏ་྄ཡིན་པས་ཀ່་དང་སྦེལ་བའི་ཚེ་ཅུང་ཟད་ཀི་དློན་

ནམ་ཅི་ཞིག་གི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། འློན་ཀང་སློན་གི་ལློ་ཙཱ་བས་ཀིཉིཏ་྄ཅེས་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

ཚིག་གི་ཕད་ཙམ་མ་གཏློགས་དློན་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པས། གིས་ཀང་ཞེས་

བསྒྱུར་བས་དློན་འགྲུབ་པར་དགློངས་པ་ཉིད་དེ། དེས་ན་སྔར་གི་འགྱུར་རིང་རང་སློར་

བཞག་ན་ལེགས། དེའི་གློ་དློན་ལ་ཡང༌། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཡིན་ན་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པས་སླར་རིག་གནས་ལ་བརློན་ནས་རྣམ་མཁེན་སྒྲུབ་ག་ལ་

དགློས་སྙམ་པའི་དློགས་པ་མི་དགློས་ཏེ། ལུང་འདིའི་དློན་ནི། སྔློན་དུ་རིག་པའི་གནས་

རྣམས་ལ་གློམས་ཤིང་མཁས་པ་ཞིག་མ་ཡིན། འཕགས་པ་མཆློག་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་པའི་མཚན་འཐློབ་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཕགས་མཆློག་

སངས་རྒྱས་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྔློན་རིག་པའི་གནས་ལྔ་

ལ་གློམས་པར་བས་པའི་རྒྱུ་བརློད་པ་ཡིན་གི། འཕགས་མཆློག་སངས་རྒྱས་དེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། དེས་སླར་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པའི་

ཕིར་རིག་གནས་ལྔ་ལ་སླློབ་ཅིང་མཁས་པར་བེད་དགློས་ཞེས་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

སྤིར་འཕགས་མཆློག་ཅེས་པ་སླློབ་མི་སླློབ་ཀི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པས། དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་སླློབ་པས་སྔར་རིག་པའི་གནས་

རྣམས་མང་དུ་མཁེན་ཟིན་ཡང༌། ད་དུང་རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་གློང་

ནས་གློང་དུ་གློམས་ཤིང་ཁད་པར་དུ་རློགས་པར་བ་རྒྱུ་མང་བའི་ཕིར། འཕགས་པ་ས་

ཐློབ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་བརློན་པར་བ་མི་དགློས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་

འཕགས་པ་མཆློག་ཅེས་པ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

རྫློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བརློད་པའི་སྐབས་ཤིག་དང༌། ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལ་བརློད་པའི་སྐབས་ཤིག་དང༌། འཕགས་ས་ཐློབ་པ་ཙམ་ལ་ཞེ་སའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརྡ་སྦར་ནས་བརློད་པའི་སྐབས་ཤིག་སྟེ་གསུམ་ཡློད་པས་སྐབས་ཐློབ་གང་ཡིན་ལ་

དཔྱད་པར་བ་ཡི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པར་ཡང་མི་བའློ། །དེ་ལྟར་དངློས་སུ་བསྟན་

པའི་ཤུགས་ལས་ཚིག་རང་གློང་མ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་བརློད་པའི་ཞར་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་རྒྱུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦངས་པའི་འབས་བུར་ཡང་

ཞར་གིས་བསྟན། རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་གནས་སྐབས་སུའང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་འགློ་བ་གཞན་དློན་དུ་ལློག་སྨྲ་ཚར་བཅད་ལ་སྒ་དང་ཚད་མ། གུས་ལྡན་རེས་

བཟུང་ལ་བཟློ་དང་གསློ་བ། རང་ཉིད་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གློ་འཕང་འཐློབ་

བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ། ཕི་ནང་གི་སེ་སྣློད་གསུམ་ལ་སློགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ལུང་རྣམས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རིག་པའི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་བརློན་པར་བ་

དགློས་སློ་ཞེས་གདམས་པའློ། །

གཞན་ཡང་ས་པཎི་ཏས། རང་བློ་ཤེས་བའི་གནས་ལ་མ་སྦངས་ན། །ཐམས་

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

སྲས་ཀིས། །ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་སྦངས་ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས། །ཞེས་དང༌། 

དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །བསླབ་པར་

གསུངས་ཕིར་ཇི་སྙེད་མཁེན་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བས་ཤེས་ལྡན་

རྣམས། །བང་ཆུབ་དློན་གཉེར་བསམ་པས་འདི་བངས་རིགས། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་

ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཟབ་མློའི་དློན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་ནས་བསྒློམ་པ་འཐད་ཀི་ཤེས་བའི་མཐའ་རྒྱ་གཅློད་དཀའ། ཆློད་ཀང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

དགློས་པ་མེད་དློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྒློམ་པ་ལའང་གནས་སྐབས་སུ་གང་ཉམས་སུ་བང་

བའི་བ་མའི་མན་ངག་དེ་ཉིད་ཙམ་དང༌། རིམ་གིས་ནི་གཞན་དློན་དུ་དཀར་པློ་དགེ་

བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ། སྤློད་འཇུག་ལས། རྒྱལ་སྲས་

རྣམས་ཀིས་མི་སླློབ་པ། །དེ་ནི་གང་ཡང་ཡློད་མིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་གནས་པའི་མཁས་པ་

ལ། །བསློད་ནམས་མི་འགྱུར་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་དློན་དུ་

ཆློས་སློ་སློར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། དློན་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། 

ངེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང༌། སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང༌། མཐར་ཐུག་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་ངེས་པར་སླློབ་དགློས་པས། འགློ་བའི་མགློན་པློ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རེན་འབེལ་གི་ཆློས་སྐློར་དུ། ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེར་བ་ལློང་མེད་པའི་སྒློམ་

ཆེན་པས་ཀང་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པར་བེད་མཁན་ཀུན་ལ་མློས་པར་བ། རེས་སུ་ཡི་

རངས་པར་བེད། ཐ་ན་མགར་བ་ཡན་ཆད་ལ་ཁློའི་ཐློ་བ་སློགས་ལག་པར་བཟུང༌། 

འདི་ལྟ་བུ་ལའང་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སློན་ལམ་འདེབས། དེས་རེན་འབེལ་

འགིགས་པ་ཡིན་གསུངས། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཁད་

ཆློས་ཡིན། །མ་བསླབ་པ་ལ་ཀུན་མཁེན་དུ། །འགློ་ན་རྒྱུ་འབས་ག་ལ་བདེན། །ཞེས་

དང༌། རྡློ་རེ་སྙིང་འགེལ་ལས། རྒྱུ་འདྲ་དེ་ལས་སྐེ་བ་ཡི། །འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་

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

སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། དེ་འདྲའི་ས་བློན་ཐམས་ཅད་ལས། །རྒྱུ་དང་འདྲ་བའི་འབས་བུ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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་

རེན་གི་ལུགས་དང་ཡང་མཐུན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ་མ་རྨློངས་པར་

སྦངས་པས། འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅད་མཁེན་པ་འཐློབ་པར་རིག་པས་ཀང་

འགྲུབ་སླ་བ་ཉིད་དློ། །གཞན་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརེན་

པར། །དམ་པའི་དློན་ནི་རློགས་མི་ནུས། །དམ་པའི་དློན་ནི་མ་རློགས་པར། །མ་ངན་

འདས་པ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐློས་དང་བསམ་ལྡན་

པས། །སྒློམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦློར། །ཞེས་དང༌། ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་

ཀང༌། གང་དག་རིག་ལམ་དྲང་པློར་རང་བཀློད་ནས། །དྲི་མེད་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་

ཚིག་དློན་ལ། །བློ་གློས་ཡངས་པས་འཇུག་པར་འདློད་པ་དག །འདི་དང་འདི་འདྲའི་

ལེགས་བཤད་དགའ་བས་བསྟེན། །འགའ་ཞིག་ཐ་སྙད་ཁློ་ན་ལྷུར་ལེན་ཞིང༌། །དེ་

བཞིན་ཉིད་མཁའང་ཐ་སྙད་འདློམ་གིས་འཇལ། །འགའ་ཞིག་ཐ་སྙད་ཐེམ་སྐས་མ་

འཛེགས་པར། །ངེས་དློན་ཁང་བཟང་རེ་མློར་བགློད་ཅེས་རླློམ། །མཐའ་དེ་གཉི་གའང་

མཁས་པས་སད་པའི་ཕིར། །སྐལ་བཟང་འགའ་ཞིག་སྲིད་ན་རིག་ལམ་འདིར། །བློན་

ནས་ལེགས་བཤད་ལྡེའུ་མིག་བཟང་ཐློགས་ཏེ། །ངེས་ལེགས་སྙིང་པློའི་གནས་སུ་

བདེར་འཇུག་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན།

༼རིག་གནས་ཕན་ཚེགས་སློགས་ཀི་དགློས་པ་བསྟན་པ།༽

དེ་ལྟ་ན་ཤེས་བའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ཀུན་བསླབས་ནས་མ་

ལུས་པར་ཤེས་པའི་དུས་མི་སྲིད་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པའང་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པར་བ་བའི་

ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པློ་དེ་དག་ལས་གཙོ་བློ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་གིས་བསླབ་པར་བ་བའི་

གནས་ཀི་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་བསླབ་ན་གཞན་རྣམས་ཞར་ལ་རློགས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀང་ངེས་པར་འཐློབ་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། འདུལ་བ་ལུང་གི་མའི་རྣམ་འབེད་དབུར། འཕགས་པ་

འློད་སྲུང་ཆེན་པློའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བརམས་ཏེ་རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད་ལ་ཡང་

མཁས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་དང༌། ཆློ་ག་ཞིབ་མློ་དང༌། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པ་དང༌། རིག་བེད་དང༌། བརྡ་སྤློད་པ་དང༌། སྒ་ངེས་པར་སྦློར་

བ་དང༌། ཤེས་གསལ་དང༌། ངེས་པའི་ཚིག་དང༌། སེབ་སྦློར་མཁས་པ་དང༌། སྐར་མའི་

རིག་པ་དང༌། རློགས་བེད་ཀི་རིག་པ་དང༌། ཆུར་ལྷུང་གི་རིག་པ་དང༌། ཆེར་སྤློད་ཀི་

རིག་པ་དང༌། འཇིག་རེན་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་འཁིག་ཐབས་འཚོ་རིས་གངས་དང་སྒ། །གསློ་དཔྱད་ཆློས་

ལུགས་བཟློ་འཕློང་གཏན་ཚིགས་དང༌། །རྣལ་འབློར་ཐློས་པ་དྲན་པ་སྐར་མའི་

དཔྱད། །རིས་མིག་འཁྲུལ་འཁློར་སྔློན་རབས་སྔློན་བྱུང་རིག །འདི་དག་རིག་པའི་

གནས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཡིན། །ཞེས་དང༌། སྐེས་རབས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཀཱིརིས། རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད་འདི་ལྟ་སྟེ། རློལ་མློ་དང་། འཁིག་ཐབས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང༌། འཚོ་རིས་དང༌། གངས་ཅན་དང༌། སྒ་དང་། གསློ་བའི་དཔྱད་དང༌། བཟློ་དང༌། 

འཕློང་དཔྱད་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦློར་བ་དང༌། རྣལ་འབློར་ཐློས་ཤིང་དྲན་པ་དང༌། 

སྐར་མའི་དཔྱད་དང༌། རིས་དང༌། མིག་འཕྲུལ་དང༌། སྔློན་གི་རབས་དང༌། དེ་བཞིན་

དུ་བེ་བག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གི་ཕེང་བ་པ་དང༌། རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཡློངས་སུ་

བཏགས་པའློ་ཞེས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་བཤད་པ་དག་དང༌། 

ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་སླློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་བསྐངས་ཀིས་མཛད་

པར། རློལ་མློའི་མཚན་ཉིད་སྒྱུ་མ་དང༌། །འགེད་སྟློབས་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། །འཁྲུལ་འཁློར་སྦློར་དང་དྲི་བ་

དང༌། །འཕློང་དཔྱད་དང་ནི་ཆེ་སྦློར་སྒ། །ཡི་གེ་དང་ནི་ཁ་སྐད་དང༌། །རང་རང་བཟློ་

དང་མཚོན་རྣམས་བརག །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་རྡློ་རེ་བརག་པ་དང༌། །ལྡེར་སློ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། །ཟུག་རྔུ་

འབིན་དང་མིག་འཕྲུལ་དང༌། །བྷ་ར་ཏ་ཡི་བསྟན་བཅློས་ཤེས། །བཅིངས་དང་ཁང་པ་

བརེགས་མ་དང༌། །དེ་བཞིན་རྡློ་རེ་འཕང་བ་དང༌། །ཡན་ལག་མཉེ་དང་མློ་འདེབས་

དང༌། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཀུན་འཛིན་དང༌། །དུང་གི་སྒ་དང་སེབ་སྦློར་དང༌། །གློང་རྡལ་དང་

ནི་གེགས་འདྲ་དང༌། །མཚན་མློ་ཆློམ་རྐུན་ཤེས་པ་དང༌། །བིས་པ་རྣམས་ནི་གསློ་བ་

དང༌། །མི་རྣམས་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་དང༌། །སྒློ་ལྕགས་དབེ་བར་བ་བ་དང༌། །སྒ་དང་

ས་རློག་བེད་པ་དང༌། །སྐེས་པ་བུད་མེད་ར་དང་ནི། །གང་པློའི་མཚན་ཉིད་གར་སླློབ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

དང༌། །འབྱུང་པློ་དག་ནི་གསློ་བ་དང༌། །ཟངས་མ་འཁར་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་རློགས་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་བད་དགུའློ། །

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

རིས། གངས། རིས་ཆེན། ཐློར་ཚུགས། གློམ་སྟབས། 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་གགས་པར་

འཕློག་པ། གནད་དུ་འཕློག་པ། མི་ཚོར་བར་འཕློག་པ། ཚབས་ཆེ་བ། མཆློངས་པ། 

གད་ཀི་འཛིན་སྟངས། བང་རྐྱལ། བརྒལ་བ། གང་པློ་ཆེའི་གཉར་ཞློན་པ། ར་ལ་ཞློན་

པ། ཤིང་རའི་ཐབས། མདའ་གཞུ། གད་སྟློབས་དང་སུམ་ཅུའློ། །རློལ་མློའི་བེ་བག་བཅློ་

བརྒྱད་ནི། བློ། རྔ་བློ་ཆེ། རྫ་རྔ། རྔ་ཕན། རྔ་ཆེན་པློ། འཁར་རྔ། པི་ཝང་རྒྱུད་གཅིག་པ། 

རྫ་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ལྕགས་ཀི་སིལ་ཁློལ། འཁར་བའི་སིལ་ཁློལ། པི་ཝང་རྒྱུད་གསུམ་

པ། རྔ་མུ་ཀུནྡ། སིལ་སྙན། གླུ་དབངས། ཕེག་རྡློབ། རློལ་མློའི་སྒ། པི་ཝང༌། གིང་བུ་

དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན་ནི། བར་མ། དྲང་སྲློང༌། ས་འཛིན། 

དྲུག་ལྡན། ལྔ་པ། བློ་གསལ། འཁློར་ཉན་དང་བདུན་ནློ། །གར་གི་ཆ་བད་དགུ་ནི། སྒེག་

པ། དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དྲག་ཤུལ། བཞད་གད། འཇིགས་རུང༌། སྙིང་རེ། རྔམ་པ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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་སྟློན་པར་བཞེད་ནས། མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒློ་ལས། དེ་ཡུལ་བརྡ་སྤློད་

རློག་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་མཁེན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་

ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པས་ན། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་ཀུན་མཁེན་གི་རིག་གནས་

གསུམ་དུ་ཡང་འདུས་པར། རྒྱན་གི་ལུང༌། དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རེས་སུ་

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

གསལ་བ་ཡིན། 

ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་བསྣན་ནས་རིག་པའི་གནས་བཅུ་ཕག་

དུ་འདྲེན་པ་ལྟར་ན། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ངག་རྒྱུན་བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་

ཡློངས་སུ་གགས་པ་ནི། སྒ་ཤེས་ན་དློན་ལ་མི་རྨློངས། ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སྙན་ངག་ལ་

མི་རྨློངས། མངློན་བརློད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨློངས། སེབ་སྦློར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་

ལ་མི་རྨློངས། ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨློངས་ཞེས་བ་བ་དེ་རྣམས་ཡིན། 

འློན་ཀང་བར་སྐབས་སུ་ངག་རྒྱུན་འཆུག་ནས་སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་

རྨློངས་ཞེས་བིས་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་གློ་ལྡློག་པར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་སློ། །གཞན་

རྣམས་གློ་སླ། ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨློངས་པའི་དློན་ཟླློས་གར་བེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

པའི་ཚེ་མདློ་འཛིན་པ་དང༌། ཆས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། བཞད་གད་མཁན་དང༌། རློལ་མློ་

ལ་སློགས་ཀིས་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་ལྷའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དེ་དག་

སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་གཏམ་སྨྲ་ཞིང་གླུ་བང་བ་དང༌། མ་ག་དྷ་ལ་སློགས་པ་མིའི་ཆ་ལུགས་

འཛིན་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་བརློད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་པྲ་ཀ�་ཏ་སྐད་དང༌། བཞད་གད་མཁན་

སློགས་ཀིས་སྐབས་བཙལ་བ་དང༌། ཅློ་འདྲི་གེང་བསླང་ཕལ་ཆེར་ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤ་སྟེ་ཟུར་

ཆག་དང༌། འབྱུང་པློ་རློ་ལངས་སློགས་མི་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་

པི་ཤཱ་ཙི་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་སློགས་མདློར་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ཀས་སྨྲ་དགློས་པས་

ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨློངས་པའློ། །

དབེ་བ་འདི་ནི་དབེ་གཞི་སྒའི་སྟེང་དུ། དབེ་ངློ་སྙན་ངག་སློགས་བཞི་པློ་བསྣན་

ནས་ལྔར་བརི་བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། ལློ་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སེ་དང་དཔལ་

སྒང་པ་ལ་སློགས་པས་སྒ་མ་བརིས་པར་རིས་རིག་བསྣན་ནས་ལྔར་བཞེད་པ་ནི་ཤིན་

ཏུ་ལེགས་ཤིང་ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀང་འདི་ལྟར་དུ་བཞེད་པ་ཡིན། 

འདིའི་ཁུང་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་

འདུན་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་དག་ལ་སྙན་པར་དངགས་པའི་བསྟན་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་བསྟན་བཅློས་དང༌། ལྕི་བ་དང་ཡང་བའི་ཡི་གེ་བསྒྱུར་

བ་དང་སེལ་བའི་སྒློ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེབ་པའི་བསྟན་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་བསྟན་བཅློས་དང༌། གངས་ཀི་རིག་པས་གཞལ་ཏེ་ངློ་མཚར་བར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློན་པ་རིས་ཀི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ཀང་བསླབ་པར་བ་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ་

ཞེས་གསལ་བར་བསྟན་ལ། དབེ་ཚུལ་སྔ་མ་དེ་མི་འཐད་པར་རིག་པས་ཀང་འགྲུབ་སྟེ། 

སྒ་རིག་པ་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་ཐལ་བའི་གནློད་

པ་བཟླློག་ཏུ་མེད་ཅིང་དེ་འདྲ་ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་པ་དང༌། རིག་གནས་བཅུ་ཕག་གམ་

ཆུང་བ་ལྔར་འདྲེན་རྒྱུའི་གངས་མ་ཚངས་བའི་ཕིར་དང༌། རིས་རིག་ཤེས་ན་གངས་ལ་

མི་རྨློངས་པ་སློགས་དགློས་པ་ཁད་པར་ཅན་གཞན་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

ཡང་ན་སྐར་རིས་ནི་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་ལས། ཕི་ནང་གཞན་

གསུམ་སྦར་བཤད་མཛད་པས་ནང་རིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྡུ། གཞན་རྣམས་གཞུང་

འདི་ཉིད་ལས། ཚིགས་བཅད་རང་བཞི་དེ་ཡང་ནི། །བ�ཏྟ་ཛཱ་ཏི་ཞེས་རྣམ་གཉིས། །དེ་

ཡི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ནི། །སེབ་སྦློར་གཞུང་དུ་ངེས་པར་བསྟན། །རིག་དེ་སྙན་ངག་

རྒྱ་མཚོ་ནི། །ཟབ་མློ་བརྒལ་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ། །ཞེས་པས་སེབ་སྦློར་དང༌། །སྒེག་

དང་རློལ་དང་སྟབས་ལ་སློགས། །བལྟ་བའི་དློན་ཡིན། །ཞེས་དང༌། གང་ཡང་མཚམས་

སྦློར་ཡན་ལག་དང༌། །འཇུག་པའི་ཡན་ལག་མཚན་ཉིད་སློགས། །ལུང་གཞན་དག་ཏུ་

བརློད་འདི་ཡང༌། །རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ཅག་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པས། སེབ་སྦློར་

དང་ཟླློས་གར་གི་རིག་པ་གཉིས་སྙན་ངག་གི་ཁློངས་སུ་འདུ་བར་དངློས་སུ་བསྟན་

ཅིང༌། དེ་ལྟ་ན་མིང་གི་མངློན་བརློད་ཀང་ཚིག་རྒྱན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རིག་ལམ་དེ་གསུམ་སྙན་ངག་གི་ཁློངས་སུ་འདུའློ་ཞེས་པའང་བཤད་པའི་

རྣམ་གངས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དློ། །དེ་ལྟ་བུའི་བསླབ་པར་བ་བའི་གནས་རྣམས་ལ་མ་



  15  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

རྨློངས་པར་བསླབ་ཅིང་ཤེས་པ་དེ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའི་མིང་དློན་འཇུག་པ་ཡིན། 

དེ་ལའང་དབེ་ན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་འཇུག་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་དེ། ས་པཎི་

ཏས། མཁས་གང་ཤེས་བའི་དེ་ཁློ་ན། །ཇི་བཞིན་རློགས་པ་ཡིན་པར་འདློད། །ཅེས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་མངློན་སུམ་སྒིབ་བལ་མ་འཁྲུལ་བར་

གཟིགས་པས་བརྡར་བཏགས་པའི་ཀུན་རྫློབ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ཆློས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་ལ་

རང་བཞིན་གིས་མཁས་པར་གྱུར་པ་ནི་མཁས་པའི་མཆློག་སྟེ། དཔལ་དྭགས་པློ་

བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་སྒློས་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གློལ་དུ་གགས་པ་དེ་ཡིན་

པས། ཀུན་མཁེན་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀིས། བརྡར་བཏགས་ཇི་སྙེད་འཁྲུལ་པའི་

མཚང་གཟིགས་ཀང༌། །བསླུ་མེད་རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་གནད་མཁེན་ཕིར། །ཐ་སྙད་

ཕ་མློའི་གནས་ལའང་ཡེ་ཤེས་ཀི། །འཇུག་པས་འཁྲུལ་མེད་འདློམས་མཛད་བ་མར་

འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

འློ་ན་སྔར་མ་བསླབ་པ་ལ་ཀུན་མཁེན་དུ་སློགས་ཀི་ལུང་དློན་ཁས་བངས་པ་

དང་འགལ་ལློ་སྙམ་ན་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་སྔློན་སློང་ཡིན་པ་དང་ཤེས་བ་དེ་

ཀུན་ཀང་རང་རང་གི་ཆློས་ཉིད་གཅིག་གི་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཉིད་

ལ་བསླབ་ནས། ཇི་ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུས་འབས་བུ་ཇི་

སྙེད་པའི་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཆགས་ཐློགས་དང་བལ་བའི་སློབས་པ་དེ་ལྟར་ཐློབ་པ་ཡིན་

གི་མ་བསླབ་པར་ཀུན་མཁེན་དུ་སློང་བ་ཡིན་ཞེས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་

བུའི་ཤེས་བའི་དེ་ཉིད་མཐློང་བའི་ཡེ་ཤེས་དངློས་ནི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁློ་ན་ལ་

ཡློད། རེས་མཐུན་པ་བང་སེམས་དང་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལའང་ཡློད་པའློ། །ཡང་ན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔར་གི་ལུང་འཕློར། བེ་བག་སྦངས་པའི་དློན་ཤེས་པ། །དེ་ཡང་དེ་ལ་མཁས་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། གང་ལ་སྦངས་པ་དེ་ལ་མཁས་ཟེར་བའི་དཔེས། ཚུ་རློལ་

མཐློང་བའི་བིས་པ་སློ་སློའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ཤེས་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་མཐློང་བས། ཤེས་

བ་མ་ལུས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་ནི་ཇི་ཙམ་མཁས་པར་རླློམ་པ་ལའང་མི་སྲིད་དེ། 

ཚངས་དང་ཕུར་བུའི་བློ་གློས་ཀིས་ཀང་སྒའི་ཕ་མཐའ་མ་ཆློད་པར་གགས་པ་བཞིན་

ནློ། །དེ་བས་ན་སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་

བཅློམ་ཞིང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་སངས་རྒྱས་ཁློ་ནའི་

ཁད་ཆློས་སུ་འགྱུར་བའང་གནད་འདིའློ། །འློན་ཀང་སློ་སློ་སྐེ་བློ་རིག་པའི་གནས་

བཅུའམ་ལྔའམ་གང་ཡང་རུང་བ་རེ་རེ་ལ་མཁས་པ་དེ་ལའང་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའི་

མིང་འཐློབ་ཅིང༌། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ཤེས་པ་ལ་པཎ་ཆེན་དང་ཆུང་བ་ལྔ་ཤེས་པ་ལ་

པཎ་ཆུང་གི་ཐ་སྙད་བེད་པར་ཡང་གགས་སློ། །

༼སྙན་ངག་གི་ཁུངས་དང་བློད་དུ་ཇི་ལྟ་བུའི་བྱུང་ཚུལ།༽

དེ་ལྟར་མཁས་པས་བསླབ་པར་བ་བའི་གནས་ཤེས་བའི་དབེ་བསྡུ་ཇི་སྙེད་པ་

དེ་ལྟ་བུ་ལས་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྙན་ཚིག་གི་རིག་པ་སྟེ། འདི་ཉིད་རིག་པའི་

གནས་ལྔར་བསྡུ་བའི་ཚེ་ན་བཟློ་རིག་པའི་ནང་ཚན་ངག་བཟློའི་གཙོ་བློར་གཏློགས། 

ཁ་ཅིག་གིས་སྒ་རིག་པའི་ནང་དུ་འདུ་ཟེར་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཚུལ་ཐ་དད་

ཅིང་གལ་ཏེ་སྙན་ངག་ཀང་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཁློ་ནར་གནས་པའི་ཕིར་རློ་སྙམ་ན། 

བློད་སྐད་སློགས་སྐད་རིགས་གཞན་གིས་བརམས་པའི་སྙན་ངག་ལ་མ་ཁབ་ཅིང་སཾ་

སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་བརམས་པའི་སྙན་ངག་ཁློ་ན་ལ་བསམས་ཀང༌། སྙན་ངག་ཙམ་དུ་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

ཟད་རིགས་ལམ་དང་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ཤས་

ཆེ་བས་དེ་དག་ཀང་སྒ་རིག་པའི་ནང་དུ་བསྡུ་དགློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་

བུའི་སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་སྟློན་བེད་ཀི་གཞུང་རྒྱ་གར་ན་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་

བར་སྣང་ཡང་ཕིས་ནས་གགས་ཆེ་བ་དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་དང་མེ་ལློང་དུ་

གགས་པ་འདི་གཉིས་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་ཀང་རྒྱ་བློད་གཉིས་ཀར་ཉི་ཟླ་ལྟར་གགས་

པ་ནི་སླློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་མེ་ལློང་འདི་ཉིད་དློ། །

གཞུང་འདི་ལ་འགེལ་པ་རྒྱ་གར་དུ་གགས་ཆེ་བ་སིངྒ་ལའི་གིང་དུ་འཁྲུངས་པ་

ནང་པའི་པཎི་ཏ་རཏྣ་ཤྲི་དང༌། ཡང་ནང་པའི་སླློབ་དཔློན་པཎ་ཆེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གགས་པས་མཛད་པ་འདི་གཉིས་གགས་ཆེ། ཕི་མ་འདི་མཁས་པ་སྒློ་དྲུག་གི་ནང་

ཚན་སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་མིན་སླར་བརག་དགློས་

སློ། །བློད་ཡུལ་འདིར་སྔློན་གཞུང་བློད་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་གློང་ཙམ་ན་ས་སྐ་པཎི་ཏ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒློ་ཞེས་བ་བ་མཛད་པའི་རང་

འགེལ་གི་རློམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ཐློ་རེ་ལློང་ངེ་བ་བསྒྱུར་ཅིང་འགེལ་

པས་ཀང་བཀལ་མློད་ཀི། བློད་སྙན་ངག་གི་ཚུལ་ལ་བློ་མ་འཇུག་པ་དང༌། བློད་ཀི་སྐད་

ལ་ཚིག་སྡུད་དང༌། སེབ་སྦློར་ལྕི་ཡང་གི་པྲ་སྟཱ་ར། ངལ་བསློའི་སློད་མཚམས། སྦར་

རྒྱན་ཕལ་ཆེར་དང༌། སྒ་རྒྱན་གི་བ་དཀའ་སློགས། ལྭ་བའི་ཐགས་ལ་ཟ་འློག་གི་རི་མློ་

ལྟར་བློད་སྐད་ལ་དེ་རྣམས་སྦར་མི་བཏུབ་པས་ཉེར་མཁློ་ཆུང་བར་དགློངས་ནས་གློ་

དློན་ཚང་བར་ཁློལ་བའི་བཤད་པ་མ་མཛད་པས། སྦར་བང་དུ། སྙིགས་མའི་དུས་ཀི་

སེམས་ཅན་བསློད་ནམས་ཆུང༌། །དེ་ཕིར་མཁས་པར་སླློབ་པའི་སྐལ་བ་མེད། །བདག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གིས་འབད་ཀང་གཞན་གིས་འཛིན་པ་ཉུང༌། །དེས་ན་གཞན་ལ་ཕན་པའི་གློ་སྐབས་

དཀའ། །ད་དུང་བདག་ལ་ལེགས་བཤད་ཡློད་མློད་ཀི། །སྙིགས་མའི་དུས་ཀི་འགློ་བའི་

སྤློད་ཡུལ་མིན། །མཁས་པ་འདློད་པའི་སྐེ་བློ་ཉུང་བས་ན། །བེད་པ་ཆུང་ཕིར་རྒྱས་པ་

འདིར་མ་སྤློས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་རེས་པཎི་ཏ་ལཀྵི་ཀ་ར་དང་ལློ་ཙཱ་བ་ཤློང་

སྟློན་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཞུང་རྫློགས་པར་བསྒྱུར། ཤློང་ལློས་དབངས་ཅན་

མགུལ་རྒྱན་དུ་གགས་པའི་འགེལ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ས་བཅད་ཀི་ཆིངས་ཙམ་ཡློད་

པ་ཞིག་མཛད། 

དེ་ནས་དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་བློ་གློས་བརན་པས་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ཚིག་

སྣ་བསྡུས་ཏེ་བསྒྱུར་བའི་བར་བར་ན་ཁློང་རང་གི་གསུང་རློམ་ཕན་བུ་གསལ་བེད་དུ་

བཅུག་པའི་འགེལ་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་གགས་པ་འདི་མཛད་དེ་རྣམས་ནི་གཞུང་གི་རྒྱ་

དཔེ་དང་རྒྱ་འགེལ་རྣམས་ལ་ཇི་བཞིན་དཔྱློད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་དང་ལྡན་པ་མཁས་པ་

མཆློག་རྣམས་ཀིས་གཞུང་དློན་བཞིན་དུ་བཀལ་བས། ཐུགས་གཞིགས་མ་ཆུག་པའི་

ནློར་འཁྲུལ་བག་རེ་ཙམ་ཡློད་ན་མ་གཏློགས་ཚད་མར་འཛིན་འློས་པའི་ཁུངས་ཐུབ་

དཔྱད་པས་གཙང་བ་བློད་ཡུལ་འདིར་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་

ཐློག་མ་ཆུ་འགློ་གངས་ལ་ཐུག་ས་རང་ཡིན་ཀང༌། མཁས་པའི་ཚིག་བརླིང་ཞིང་རློགས་

དཀའ་བ་དང་ཅུང་ཟད་བསྡུས་སྐློན་དུ་གྱུར་པས། བློད་ཕིས་བྱུང་གི་འགེལ་པ་མཁན་

མང་པློས་ཤློང་དཔང་མཁས་པའི་རེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ་ཡང༌། དེའི་

དགློངས་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་རང་གི་བློ་གློས་དྲི་མ་ཅན་གིས་གཞུང་

ཚིག་བློད་སྐད་ཁློ་ནའི་སྟེང་ནས་བཙལ་བའི་གློ་བ་ལ་བརེན་ནས། དགག་བཞག་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ཤེས་བ་སྤིའི་དགློས་པ་བསྟན་པ།

བཤད་པ་ལྟར་སྣང་བ་མང་པློས་གཞུང་ལློག་པར་བཀལ་བས་གློ་སླ་བའི་གནས་རྣམས་

སུ་རྒྱ་གར་ན་ཡེ་མ་གགས་ཤིང་རྒྱ་འགེལ་རྣམས་ནས་མ་བཤད་པའི་རློག་བརགས་ཀི་

རང་བཟློ་མང་པློ་བས་པའི་རེས་སུ་སླད་མ་དག་ཀང་འབངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕིར་

ལུག་དང་རྨློངས་པའི་ཕེང༌། །གཅིག་སློང་རེས་སུ་རྒྱུག་པ་ཉིད། །ཅེས་པའི་ལུང་དློན་

བསྐངས་ཤིང་དཀའ་གནས་རྣམས་ལ་སུས་ཀང་ཐློ་མ་ཕློག་པར་ཅི་བདེར་བཞག་པའི་

འགེལ་པ་དང་དཔེར་བརློད་ཀིས་ས་སྟེང་ཁབ་ཀང་གཞུང་དློན་སླར་ཡང་རློག་མར་

བེད་པ་ཤ་སྟག་བྱུང༌། 

ཕིས་སུ་རེ་བློད་མཁས་པས་འགེལ་པ་དཎྜིའི་དགློངས་རྒྱན་དང༌། ས་སྐ་ངག་

དབང་ཆློས་གགས་ཀི་རང་ལན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་ཡི་གེ་ལེ་ཚན་རྣམས་སུ་

གཞུང་དློན་དང་ཉེ་བའི་ལེགས་བཤད་མང་ཡང༌། ད་དུང་རྒྱ་འགེལ་དང་མཐུན་མི་

མཐུན་མང་དུ་ཡློད་པ་དེ་ཀུན་འཆད་འགྱུར་སློ་སློའི་ཐད་ནས་གསལ་བར་གློ་ནུས་

ཤིང༌། རཏྣ་ཤྲི་དང་ངག་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་སྔར་བློད་དུ་གཏན་ནས་མ་

འགྱུར་བར་འདུག་ཀང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་འགེལ་པ་གཉིས་ཀའི་ཚིག་དམ་དུམ་བྱུང་བ་

དག་བློད་འགེལ་མཁན་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཅི་རིགས་པར་དྲངས་ཤིང༌། དེ་ལ་

བརེན་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་འགེལ་པ་དེ་གཉིས་བློད་ལ་འགྱུར་ཡློད་རྒྱུ་བའི་རྒྱུས་

མེད་ཀི་རྒྱུས་གཏམ་བས་པའང་འདུག་ཅིང༌། བདག་གི་བ་མ་པཎ་ཆེན་དྷརྨཱ་ཀ་རའི་

ཕག་ཏུ་འགེལ་པ་འདི་གཉིས་ཀའི་རྒྱ་དཔེ་བཞུགས་པའི་སྟེང་ནས་གསུང་བཤད་

དློགས་གཅློད་ཡང་ཡང་ཞུས་པའི་གསུང་རྒྱུན་གཙང་མ་བཅློས་ལྷད་དང་བལ་བ་ཉིད་

ར་བའི་སྲློག་ཏུ་བཞག །དེ་དང་མི་འགལ་བའི་བློད་འགེལ་རྣམས་ཀི་ལེགས་ཆ་བཏུས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པས་ཀང་ཟུར་ཅུང་ཟད་བརྒྱན་ཏེ་རང་བློས་ཅི་ནུས་སུ་གཞུང་དློན་ལེགས་པར་འཆད་

པར་བའློ། །

དེ་ཡང་བློད་རྣམས་ཀིས་ཀད་ཀི་དློན་དང༌། གཞུང་གི་དློན་དང༌། མཇུག་གི་དློན་

གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་འཆད་ཀང་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུད་འདིའི་མིང་

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །སུ་ཡི་དློན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །སུ་ཞིག་བེད་པློ་འདིའི་ཚད་ཅི། །འདི་

ཡི་དགློས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་གེང་བསླང་བ་ལྔ་གསུངས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པར་འཆད་པས། འདིར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རིས་མགློ་རྣམ་པ་ལྔས་བཤད་པར་བའློ། །

༼མཚན་དློན་དང་འགྱུར་ཕག་བཤད་པ།༽

དེ་ལས་དང་པློ་བསྟན་བཅློས་འདིའི་མཚན་ཅི་ལས་བཏགས་པ་ནི། 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀ་བྱཱ་དརྴཿ 

ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་ལ་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་ཡློད་པར་འདློད་ནས་བཤད་ཚུལ་

མི་མཐུན་པ་མང་པློ་བས་པ་དང༌། ཡང་ངེས་ཚིག་མེད་པར་འདློད་རྒྱལ་གི་མིང་དུ་སྨྲ་

བ་སློགས་མང་ཡང༌། སྤིར་ནི་ཕི་མ་ལྟར་ལེགས་ལ། འློན་ཀང་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་

པའི་དབང་དུ་བས་ན། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཆ་ལུགས་གློས་ལ་སློགས་པ་ཡང་དཀར་པློ་

ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་ཞིང༌། ནག་པློ་མ་ངན་གི་གློས་སུ་བེད་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་པ་དེ་ལས་

ལྡློག་པར་བེད་པའི་ལུགས་ཀིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ནའང་རུང་བར་

རེ་བ་མས་བཞེད་དློ། །སྐད་ཀང་ཡུལ་དེར་སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། 

ལེགས་སྦར་ནི་ལྷའི་སྐད་དུ་གགས་ཀང༌། མི་ཡུལ་དུ་གཙོ་བློར་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་

གི་མཁས་པ་རྣམ་ལ་གགས་པས། རྒྱ་གར་སྐད་དང༌། དུ་ཞེས་པ་གནས་གཞི་ལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། མཚན་དློན་དང་འགྱུར་ཕག་བཤད་པ།

འཇུག་པའི་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་སྟེ། དེས་ན་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞེས་གཞུང་འདི་གང་ལས་

བསྒྱུར་བའི་ཁུངས་སྟློན་པའློ། །

ཀ་བྱཱ་དརྴཿ དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་སྙན་ངག་མེ་ལློང་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སྤིར་རྒྱ་

གར་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། རཱ་མ་ཤརྨ་དང༌། བྷ་ར་ཏ་དང༌། དབངས་ཅན་

མགུལ་རྒྱན་དང༌། དཎྜིའི་མེ་ལློང་འདི་ལ་སློགས་པ་སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་

ཚིག་གི་རྒྱན་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་འཆད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་

ནི་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་ཞེས་བ་ཡི། སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་སུ་མི་འདློགས། རྒྱ་

གར་དུ་བྱུང་བ་རགྷུ་ཝཾ་ཤ་དང༌། ཀཱ་ལི་དཱ་སས་བས་པ་གཞློན་ནུ་འབྱུང་བ་དང༌། 

གཞན་ཡང་སཱི་ཏ་འཕློག་པ། མཁར་བ་བསད་པ་སློགས་དང༌། བློད་དུ་འགྱུར་བ་རློགས་

བརློད་རིན་པློ་ཆེ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལྟ་བུ་ལུས་དང་རྒྱན་ཡང་དག་པར་སྦར་

ནས་བརམས་ཟིན་པ་ལ་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཡང༌། འདིར་ནི་

སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་བརློད་བར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་བརན་མཚར་པློ་ཇི་

སྙེད་པ་འདི་ལས་འཆར་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་སམ། ཡང་ན་མེ་ལློང་དུ་གཟུགས་

བརན་འཆར་བ་དང་འདྲ་བར་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་དུ་མ་རྒྱན་གི་བསྟན་

བཅློས་འདི་ལས་འཆར་བས་ན། སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་དབེ་གཞི་མཐུན་

པའི་བསྡུ་བས་བསྡུས་ཏེ་སྙན་ངག་མེ་ལློང་ཞེས་བ་བའམ། འབས་བུ་སྙན་ངག་གི་

བསྟན་བཅློས་མང་པློ་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་ཀི་རྒྱུ་འདི་ལས་འབྱུང་བས་ན་འབས་མིང་

རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའང་ཡིན་དུ་རུང་གི །རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་དང་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་ལ་དབེ་བ་ཡློད་པ་མི་ཤེས་པར་འདི་ཉིད་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་རང་ཡིན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་འཆད་ན་མི་རུང་ཞིང༌། དེ་ལ་དགློངས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་པདྨ་དཀར་

པློས། མེ་ལློང་ནི་བེད་པའི་ལས་ཀིས་ཏེ་སྙན་ངག་ཏུ་གང་གི་འཇློག་པ་དེ་འདིར་འཆར་

བས་སློ། །ཞེས་གསུངས།

སྐབས་འདིར་སྔ་འགེལ་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་འབྲུག་པ་ལློ་ཆེན་ངག་

དབང་བསྟན་འཛིན་དབང་པློས་ཀང༌། བློད་མཁས་པས་ཀ་བ་དང་ཨཱ་དརྴ་མཚམས་

སྦར་བ་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་ནི་མ་དག་པས་དག་པ་སུན་འབིན་དུ་སློང་བ་སྟེ། ཀ་བི་

ཞེས་པ་སྙན་ངག་མཁན་པློར་འཇུག་གི་སྙན་ངག་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ནམ་ཡང་མེད་

པས། ཀ་བ་སྙན་ངག་དང༌། ཨཱ་དརྴ་མེ་ལློང༌། དེ་གཉིས་མཚམས་སྦར་བས་ཀ་བྱཱ་

དརྴ་ཞེས་གྲུབ་པའི་ཡློངས་གགས་ཉིད་དློན་ལ་གནས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་དེ་

བཏགས་པའི་དགློས་པ་ནི་ལང་གཤེགས་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་

ན། །འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་རྨློངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་རྨློངས་པ་བསལ་བའི་

ཕིར། །མགློན་པློས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པར་ལྟར། མིང་ཀད་

དུ་སློས་པས་བཙལ་སླ། གཞན་ཡང་བསྟན་བཅློས་ཀི་དབུ་ཞབས་མི་འཁྲུགས་པ་དང༌། 

དློན་ལ་བརེན་ནས་མིང་དེ་བཏགས་པ་མིང་གིས་དློན་མཚོན་ཅིང་གློ་བ་དང༌། དློན་

མཐློང་བའི་ཚེ་མིང་དྲན་པར་འགྱུར་བའི་མིང་དློན་གི་འབེལ་པ་གྲུབ། སྐད་གཉིས་ཟུང་

སྦར་དུ་བཀློད་པ་ཡང་བློད་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་མི་གློ་བ་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

བས་གློ་སླ། གལ་ཏེ་མ་བསྒྱུར་ན་མི་གློ་བར་ཤེས་པས་སྒྱུར་བེད་ལློ་པཎ་གི་དྲིན་དྲན་

པ་དང༌། བསྟན་བཅློས་ཉིད་རྒྱ་གཞུང་རློད་མེད་དུ་ངེས་པར་མཚོན། སྐད་གཉིས་ཀིས་

དློན་གཅིག་བརློད་པར་མཐློང་བས་གཉིས་པློ་རྣམ་གངས་སུ་ཤེས། རྒྱ་སྐད་བློད་སྐད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། མཚན་དློན་དང་འགྱུར་ཕག་བཤད་པ།

དུ་བསྒྱུར་ཚུལ་མཐློང་བས་སྒ་བསྒྱུར་བ་ལ་བློ་ཁ་ཕློགས་ཤིང་བག་ཆགས་འཇློག་པ་

སློགས་ཀི་དགློས་པ་ཡློད་པར་བཤད་དློ། །

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

ཞེས་པ་ནི། འགྱུར་མཛད་ལློ་ཙཱ་བ་ཤློང་ལློ་རྡློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་འགྱུར་ཕག་

སྟེ། དེ་ཡང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་གངས་

ཅན་གི་ལྗློངས་འདིར་བསྒྱུར་བ་ན། སེ་སྣློད་གསུམ་པློ་སློ་སློར་ངློས་བཟུང་སླ་བའི་ཕིར་

དུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀི་བཀས་བཅད་དེ། འདུལ་བའི་མགློར་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་དང༌། མདློ་སེའི་མགློར་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་དང༌། མངློན་པའི་མགློར་འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་བཀློད་པ་ཡིན་ཀང༌། ཕི་དར་གི་

སྐབས་ནས་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤིང༌། ཐུན་མློང་བའི་རིག་གནས་ཕལ་ཆེར་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་བཀའ་སྤིའི་དགློངས་འགེལ་དུ་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་བཞེད་མློད། འློན་ཀང་བརྡ་སྤློད་པ་དང་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ངེས་

ཚིག་གི་བཤད་པ་ཅན་འདི་རྣམས་མངློན་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གཏློགས་པས་འདིར་ཡང་

འཇམ་དཔལ་ལ་འགྱུར་ཕག་མཛད་པའློ། །

དེ་ཡང་སློ་སྐེ་དང་ཉན་རང་གི་ས་ལས་ཀང་རིང་དུ་འཕགས་པས་ན་འཕགས་

པ་དང༌། རང་རྒྱུད་ཉློན་མློངས་པའི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་བས་འཇམ་པ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དཔལ་དང་མགློན་དུ་གྱུར་པས་ན་དཔལ། དེ་ཡང་སྔ་མས་རང་དློན་དང་

ཕི་མས་གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་བསྟན། ཡང་ན་ཇི་ལྟར་ཇི་སྙེད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཆློག་གི་དཔལ་དང་ལྡན་པའློ། །གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཉིད་སྐེ་འཆིའི་

སྤློས་པ་དང་བལ་བས་གདུལ་བའི་སྣང་ངློར་ཡང་རག་པར་གཞློན་ནུའི་ཚུལ་སྟློན་པས་

ཀང་ཡིན་མློད། དངློས་དློན་གཙོ་བློ་ནི་སློབས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ལང་ཚོ་གཞློན་ནུའི་དུས་བཞིན་རག་ཏུ་གང་བར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་ཀང༌། བར་གི་ཚིག་རྣམས་མི་མངློན་པར་བསྡུས་པའློ། །དགློས་པ་ནི་

གནས་སྐབས་སུ་གཞུང་བསྒྱུར་བ་དང༌། སླད་ནས་ཀང་གཞུང་འདི་ཉིད་ལ་ཉན་བཤད་

བེད་པ་ཀུན་ལ་བར་ཆད་མི་འཇུག་ཅིང་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའི་

ཕིར་དང༌། མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གློ་འཕང་ཉིད་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་འདུད་པའློ། །

༼གཉིས་པ་གདུལ་བ་སུའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ།༽

གཉིས་པ་གདུལ་བ་སུའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་ནི། རློད་དུས་སྙིགས་མའི་སེམས་

ཅན་ཚེ་ཐུང་བརློན་འགྲུས་དང་ཤེས་རབ་ཞན་པས། བྷ་ར་ཏ་ལ་སློགས་པ་སྔློན་གི་

གཞུང་རྒྱས་པ་གཞུང་ཚད་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་བཅས་སུ་ཡློད་པར་གགས་པ་རྣམས་

ཉན་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་མཛད་པའློ། །

༼གསུམ་པ་སླློབ་དཔློན་སུ་ཡིས་མཛད་པ།༽

གསུམ་པ་སླློབ་དཔློན་སུ་ཡིས་མཛད་ན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་ཏེ། འདི་ཉིད་གྲུབ་

མཐའ་ཕི་ནང་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་བའི་གེང་སྒློ་མང་པློ་ཞིག་བློད་ཀི་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་བྱུང་འདུག་ཀང༌། འདི་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཕི་རློལ་པ་ཡིན། དེ་ལས་ཀང་ཀུན་ཏུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། མཚན་དློན་དང་འགྱུར་ཕག་བཤད་པ།

རྒྱུ་དཎྜི་རང་ཟེར་བའི་སེ་ཚན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་བམ་ཟེ་ལ་ཁིམ་པ་ཕལ་པ་

དང༌། ཚངས་སྤློད་པ། ཁིམ་གནས། གཞློན་ནུའི་བརྟུལ་ཞུགས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་རིམ་པ་

རྣམས་ཡློད་པར་བཤད་པ་དེ་དག་དང་པློར་བམ་ཟེའི་རིགས་ཙམ་སྟེ་ཁིམ་པ་ཕལ་པ་

ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་རིགས་ཀི་ཆློས་མ་ཉམས་པ་དགློས་སློ། དེ་ནས་སྤློད་གནས་པ་ནི་

ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་ཕིན་ཆད་ནས་སྐབས་ཤིག་བམ་ཟེར་བསྒྲུབས། བཧྨ་ཙཱ་རི་སྟེ། ན་

ཚོད་དང་པློ་ལ་ཚངས་པར་སྤློད་པས་གནས་སློ། །

དེ་ནས་ལློ་བཞི་བཅུ་ལྷག་པ་ནས་ག�་ཧསྠ། ཞེས་པ་ཁིམ་ན་གནས་པ་སྟེ་བག་

མ་ལེན་ཅིང་རིགས་སྐེད་པར་བེད་དློ། །བུ་གཅིག་སྐེས་ནས། བཱ་ན་པྲ་སྠ། ཁིམ་སངས་

ནས་ནགས་སུ་གནས་ཏེ། གཞློན་ནུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཏེ་གཙུག་ཕུད་བཞག སྐྲ་གཞན་

བེགས་ཏེ་ནགས་ན་བུ་སད་དང་བཅས་ཀང་འཁིག་སྦློར་བདུན་སངས་ཏེ། ཚངས་པར་

སྤློད་དེ་འདི་ནི་དྲང་སྲློང་གི་གནས་པའློ། །དེ་ནས་དེ་ཀ་ལ་གནས་པའམ་ཡང་འདློད་ན་

བུ་སད་སངས་ནས། པ་རི་བ་ཛ་ཀ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བེད་དློ། །ཕི་མ་འདི་

སྤློད་པ་སྔློན་མ་གསུམ་རིམ་པས་བརྒྱུད་མི་དགློས་པ་ཤས་ཆེ་མློད། བཞི་རིམ་བེད་

པ་སྲིད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ་འདི་ནི། ཨཱ་ཤྲམ་སྟེ་ཁིམ་ན་མི་གནས་པའི་ཕིར་མི་

གནས་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དློན་ཡང་ཡིན། ཡང་ན། ཨཱ་ཤྲམ་སྟེ། སྤློད་པ་མཆློག་ལ་

ཀུན་ཏུ་གནས་པའློ། །དེས་ན་སྤིར་བམ་ཟེ་ལ་རིགས་སྤློད་ཀི་དབེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་

གནས་པ་ལས། སླློབ་དཔློན་འདི་ནི་ཨཱ་ཤྲམ་ལ་བཞིར་དབེ་བའི་ཕི་མ་པ་རི་བ་ཛ་སྟེ་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང༌། འདི་ལ་བྷིཀྵུ་སྟེ་དགེ་སླློང་ཡང་ཟེར། ཆ་ལུགས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་

བེགས་ཤིང་གློས་ངུར་སྨྲིག་ཅན་དབྱུག་གུ་ཐློགས་པ། སླློང་མློས་འཚོ་བ་ཞིག་ཡིན། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདིས་འཆང་རྒྱུའི་དབྱུག་པ་ཡང༌། འཇམ་དགློན་པཎ་ཆེན་བ་མས་གསར་འགྱུར་སྐར་

རིས་ཤཱི་གྷྲམྦློ་དྷ་ལས། སྐྲ་དང་དཔྲལ་བ་སྣ་ཡི་ཚད། །མཉམ་པས་མངློན་པར་འདློད་

འབས་སྦིན། །རིམ་པར་བམ་ཟེ་རྒྱལ་རིགས་དང༌། །རེའུ་རིགས་དབྱུག་པའི་ཤིང་

རྣམས་སློ། །དྲང་ཞིང་མ་གས་སྲིད་དུ་རིང༌། །བཟུང་བདེ་བམ་ཟེའི་པཱ་ལཱ་ཤ །རྒྱལ་

རིགས་ཨུ་དུམ་བ་ར་སྟེ། །རེའུ་རིགས་དབྱུག་པ་བིལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རམ། ཡང་ན་འློད་མའི་དབིག་པ་འཆང་བའློ། །པ་རི་བ་ཛ་དེ་ལའང་ནང་གསེས་

སུ། ཀུ་ཊི་ཙཱ་ར། བ་ཧཱུ་ད་ཀ ཧཾ་ས། པ་ར་མ་ཧཾ་ས་ཏེ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། དབངས་ཅན་

སྒ་མདློའི་འབྱུང་ཁུངས་སླློབ་དཔློན་ཨ་ནུ་བྷཱུ་ཏི་དེ་ཡང་པ་ར་མ་ཧཾ་ས་ཡིན་པར་རབ་

བེད་གསལ་ལྡན་གི་རྒྱ་དཔེར་བཤད་དློ། །དེས་ན་རེ་བློད་མཁས་པས་མེ་ལློང་འགེལ་

ཊིཀ་གི་དབུ་ལྷ་ལ་དཎྜིའི་སྐུ་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་སུ་བིས་པ་མི་འཐད་ཅེས་གསུངས་

པ་ཆློས་གློས་གྲྭ་མ་ཙམ་ལ་དགློངས་ན་མ་གཏློགས། ཕི་རློལ་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྣམས་

ལའང་ཆ་ལུགས་ནང་པའི་རབ་བྱུང་དང་ཆ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་འདུལ་བའི་ལློ་རྒྱུས་

ཚོར། རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློས་ཕི་ནང་ནློར་ནས་ཕི་རློལ་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུར་

ཕག་བས། སླར་དེ་ཤེས་ནས་སྟློན་པ་ལ་མི་ནློར་བའི་རགས་དགློས་ཚུལ་ཞུས་པས་

ཆློས་གློས་གྲྭ་མ་གནང་བར་བཤད་པས་ཀང་ཤེས་ནུས་སློ། །

གཞན་ཡང་འདི་དང་འཆད་ཚུལ་ཅུང་མི་མཐུན་པ་ནི། དམངས་དློ་ཧ་ལས། དབྱུ་

གུ་དབྱུག་གསུམ་ལེགས་ལྡན་གཟུགས། །འཆང་ཞིང་དུས་སུ་མཆློད་པ་དང༌། །ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །འདིར་སླློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གྲུབ་མཐའ་ནང་པར་འདློད་པ་དང༌། 

སླློབ་དཔློན་དཔའ་བློ་དང་གཅིག་པར་འདློད་པ་སློགས་ཀི་འཁྲུལ་གཞི། སླློབ་དཔློན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། མཚན་དློན་དང་འགྱུར་ཕག་བཤད་པ།

དཔའ་བློ་ཡང་དང་པློའི་གྲུབ་མཐའ་ཕི་རློལ་པ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་ཀང་

བསྟློད་པ་བེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་འདིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟློད་པ་ཤིན་ཏུ་

མང་བ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་འདུག་ཀང༌། དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་སྐབས་མེད་དེ། 

སླློབ་དཔློན་དཔའ་བློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ར་དབངས་དང༌། མ་ཁློལ་དང༌། ཕ་ཁློལ་

དང༌། ཐུབ་དཀའ་ནག་པློ་དང༌། ཆློས་ལྡན་རབ་འབློར་དང༌། མ་ཏི་ཙི་ཏྲ། དཔའ་བློ་ཞེས་

པ་རྣམས་ཁློ་ན་འབྱུང་གི །དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་མཚན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད། 

བསྟན་བཅློས་འདིའི་མཛད་པ་པློ་སླློབ་དཔློན་དཎྜི་ནི་ཕིས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་

པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀང་མེད་དློ། །འདིའི་མཚན་དབིག་པ་ཅན་ཟེར་བ་མ་དག་དབྱུག་པ་ཅན་

ཡིན་ཞེས་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གསུངས་པ་ནི་དེ་གཉིས་བརྡ་གསར་སྙིང་གི་ཁད་

པར་མ་གཏློགས་དློན་གཅིག་པ་མ་དགློངས་པར་ཟད་དློ། །

༼བཞི་པ་གཞུང་ཚད་དང་དློན་དུ་ཡིས་བསྡུས་པ།༽

བཞི་པ་གཞུང་ཚད་དང་དློན་དུ་ཡིས་བསྡུས་པ་ནི། ཡློངས་སུ་བཅད་པ་དང་པློ་

ལ་ཤློ་ཀ་བརྒྱ་དང་ལྔ། གཉིས་པ་ལ་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ། གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་དྲུག་པ་སྟེ་ཀུན་དྲིལ་བ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡློད་ཅིང༌། ཚིགས་

བཅད་རྣམས་ལ་རང་པ་རིང་བ་དང་ཐུང་བ་ཅི་རིགས་པ་སྣང་ངློ༌། །དེ་དག་ཀང་ལུས་

དང་རྒྱན་དང་སྐློན་བསལ་བ་སྟེ་དློན་གསུམ་གིས་བསྡུས། རྒྱན་ཡང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་རྒྱན་དང་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་གཉིས། དེའི་ཕི་མ་ལ་ཡང་དློན་རྒྱན་དང༌། སྒ་རྒྱན་

དང༌། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་རྣམས་སུ་ཡློད་པས་དློན་དེ་རྣམས་ཀིས་བསྡུས་པའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼ལྔ་པ་དགློས་པ་ཅིའི་དློན་དུ་མཛད་པ།༽

ལྔ་པ་དགློས་པ་ཅིའི་དློན་དུ་མཛད་པ་ནི། འློག་ཏུ་བསྟན་བཅློས་གཞུང་གི་

དགློས་སློགས་བརློད་པའི་སྐབས་ན་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་བཀློད་དློ། །
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༼ལེའུ་དང་པློ།༽

༼བསྟན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་སྒློ་བཤད་པ།༽

ལེའུ་དང་པློ། ད་ནི་གཞུང་གི་དློན་དངློས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་

བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་སྒློ་དང༌། འཆད་བ་བསྟན་བཅློས་ཀི་དློན་དངློས། དློན་དེ་ཤེས་

པའི་འབས་བུ་མཚོན་པ་སྟེ་གསུམ། དེའི་དང་པློ་ལའང་གསུམ་སྟེ། མཆློད་བརློད། 

རློམ་པར་དམ་བཅའ། དགློས་སློགས་བརློད་པའློ། །

༼མཆློད་བརློད།༽

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་གནས་པར་མཛོད། །

གདློང་བཞི་ཅན་ནི་ཚངས་པ་གདློང་གི་པད་ཚལ་ཞེས་པ་རཏྣ་ཤྲི་རྒྱ་འགེལ་དུ་

ཞལ་གི་བརློད་པ་པད་ཚལ་གི་གཟུགས་སུ་བས་པར་བཤད་པས། གདློང་ཞེས་པ་

ཞལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚངས་པའི་གསུང་ལ་བེད་དགློས། དེ་ཡང་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་

འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། མཚོ་ལྡན་མའི་མཐར་ཐུག་པ་ཚངས་བྱུང་ལ་སློགས་པ་ནི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངག་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་མློ་ལའང་འདློད་དློ། །ཚངས་པ་ལས་སྐེས་ཤིང་བྱུང་བས་ན་བྲཱཧྨི་

ཚངས་བྱུང་སྟེ་ལྷག་མ་ལ་ཨཎའ྄ློ། །ངག་དབང་ལྷ་མློ་ཚངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། 

ངག་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བརློད་དློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཇིག་རེན་འདི་ཆགས་ནས་མི་

རིང་བ་རྫློགས་ལྡན་གི་ཐློག་མའི་སྐབས་ཤིག རི་རབ་ཀི་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་

བདུད་རིའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ། ཕློགས་ཀུན་ནས་རླུང་བཀློད་པ་མཐའ་ཡས་

པ་ལངས་ཏེ། དེས་རྒྱ་མཚོ་ར་རླབས་རྣམ་པ་དུ་མར་གཡློས་པ་ལས་སྲིད་པ་གསུམ་

གི་བརན་གཡློའི་སྒ་སྐད་ཐམས་ཅད་དྲི་ཟའི་གླུའམ་མིའམ་ཅིའི་དབངས་ལྟ་བུར་སྒ་སྙན་

ཅིང་རྣ་བར་འཇེབས་པས་དཔག་ཚད་བེ་བར་ཁབ་ཅིང་གནས་སློ། །

དེའི་ཚེ་ཚངས་པ་ཆེན་པློ་མི་འཆི་བ་ཞེས་བ་བ་ཚངས་པའི་གློང་ཁེར་ན་སྤློད་

པས་སྒ་དེ་རབ་ཏུ་གསན། ལློ་སྟློང་གི་བར་དུ་རྒྱ་མཚོ་གཡློ་བ་ལ་བལྟས་ཤིང་སྒ་དེ་ལ་

མངློན་པར་དགའ་བའི་རློ་མློང་བས་འདུག་གློ །དེའི་ཚེ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་སྒ་དབངས་

དེ་རྣམས་འདུས་པ་ལས། ལྷ་མློ་འཕློར་སྒེག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བ་

གསུམ་ན་འགན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངློ༌། །འདིའི་ཡུམ་གི་དློད་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། ཚངས་

པས་བསམས་པ་ནི་ཕའི་ས་བློན་གི་དློད། སྒ་དབངས་སྣ་ཚོགས་ནི་མའི་རྡུལ་གི་དློད་

དེ། དེ་དག་ཚངས་པ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་པས་མཚོ་བྱུང་མ་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་བུ་མློ་དང༌། 

ཚངས་པའི་སྲས་མློ་དང༌། སྒ་དབངས་ལྷ་མློ་ཞེས་གགས་སློ། །ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་

དེ་གཤིན་རེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གནས་ཡིན་པས་གཤིན་རེའི་སྲིང་མློ་ཞེས་ཀང་

ངློ༌། །དེ་ནས་གང་གི་ཚེ་ལྷ་མློ་དེ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་འདུག་སྟེ། གང་སྐེ་བློ་རྣམས་

བདེན་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་ཞིང་འཚེ་བ་མེད་པར་འདུག་པ་ན། ལྷ་མློ་དེ་དགའ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བས་གར་དག་བེད་པ་ན་བརན་གཡློ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྒ་མཐའ་ཡས་

པ་བྱུང་ཞིང༌། ཡིད་ཅན་རྣམས་ཉམས་བག་བདེ་ལ་བློ་གློས་རྒྱས་པས་སྙན་པའི་

དབངས་ཀིས་དློན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རང་བརློད་པར་གྱུར་ཏློ། །ལྷ་དང་གནློད་སྦིན་དང་

མི་དང་ཀླུ་རྣམས་སྤློད་པ་ལློག་པར་འདུག་པ་ན། ལྷ་མློ་དེ་ཡང་ཕིར་ཕློགས་ཏེ་འདུས་

ན་སྒ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤིང་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལྡབ་ལྡིབ་ཏུ་སྨྲའློ། །དེའི་ཚེ་དབངས་

ཅན་མ་ཞེས་གགས་སློ། །འདི་བདེན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་འཚེ་བ་སངས་པ་རྣམས་

ལ་ཆེས་འགློ །དེ་ལས་ལྡློག་པ་ལ་མི་དགེས་སློ་ཞེས་ཀང་དེ་ནས་གགས་སློ། །

སྒ་དབངས་ལྷ་མློ་མང་པློ་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་

པར་བཞེད་པ་ལས། སྒ་དབངས་ལྷ་མློ་རབ་བཀམ་ཞིག་བྱུང་ན་སྐེ་འགློ་ཐམས་ཅད་

མཁས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགློ་རྒྱུ་ལས། སྤི་མཐུན་ལས་ཀི་རྒྱུས་ལྷ་མློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་

སྟློང་སྤློས་པའི་མཚམས་སུ་ཡིད་སྲུབས་བེད་པས་རྒྱུན་ལློག་སྟེ། འཇིག་རེན་ན་མཁས་

པ་ཉུང་བ་དེས་ཡིན་པར་གགས། དེ་ལ་བམ་ཟེའི་གཞུང་ལས། བེད་པ་པློ་ཉེར་བཞི་

ཡློད་པ་ལས་སྨྲ་བ་ངག་གི་བེད་པློ་དབངས་ཅན་མ་ཞེས་འདློད་དློ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་མཚོའི་

ར་རླབས་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་སྙན་པ་དེར་ཚངས་པ་མི་འཆི་ནས་ཡིད་གཏད་ཅིང་དགའ་

བ་ཉམས་སུ་མློང་བས་ཚངས་པའི་གསུང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། དེར་ཕའི་དློད་ཚངས་པ་

ཡིན་པས་དབངས་ཅན་མ་ཚངས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚངས་པའི་བུ་མློ་ཞེས་བརློད་

པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་

རླབས་ཀི་སྒ་སྙན་པ་དེ་དང་པློར་མཚོ་རླབས་རང་ནས་བྱུང་ཞིང༌། ཚངས་པས་དེ་ལ་

ཡིད་གཏད་པ་འདྲ་ཞིག་དངློས་བསྟན་ལ་བྱུང་ཡང༌། སྤིར་བམ་ཟེའི་ལུགས་ལ་འཇིག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པློ་ཚངས་པ་ཡིན་པར་འདློད་པས། མཚོ་ལས་རླབས་ནང་སྒ་

སྙན་འབྱུང་བ་སློགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཚངས་པ་ཉིད་ཀི་མཐུས་སྐེད་པ་ལས་གཞན་དུ་

མེད་ཕིར་སྒ་སྙན་པ་དེ་རྣམས་ཀང་ཚངས་པའི་གསུང་དུ་བས་པ་ལ་མ་འབེལ་བ་དང་

འགལ་བ་སློགས་ཀི་སྐློན་བམ་ཟེའི་ལུགས་ལ་མེད་ཅིང༌། སྤིར་སྒ་དབངས་ཀི་རིགས་

ཐམས་ཅད་ཚངས་པ་ལས་བྱུང་བ་མི་འགལ་ཡང༌། སྐབས་འདིར་དབངས་ཅན་མ་

འཁྲུངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མཚོ་རླབས་ཀི་སྒ་དེ་ཚངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚངས་པའི་

གསུང་དུ་ངེས་པར་འབེལ་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེས་ན་སྐབས་དེའི་དབངས་སྙན་པ་དེ་

དབངས་ཅན་མ་རང་གི་རྒྱུའམ་ངློ་བློར་གྲུབ་པ་དེ་སྒ་དབངས་ཀི་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་

དེ་ལ་དབངས་ཅན་མའི་མིང་ཐློབ་ཅིང༌། དེས་མཚོན་ནས་སྒ་དབངས་ཐམས་ཅད་ལ་

དེར་བཏགས་པ་ནི་གཙོ་མིང་ཕལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་པའློ། །

ལློ་རྒྱུས་འདི་དང་ཚུལ་མཐུན་པ་དཀློན་མཆློག་ཏཱ་ལའི་མདློ་ལས། རྒྱ་མཚོའི་

ལྷ་མློ་སྒ་ལྡན་ཅེས་བ་བ། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོར་ཇི་སྙེད་སྐེས་རྣམས་ཀི། །སྒ་ཡི་ཡན་

ལག་དབངས་ཀི་ཚུལ་མཁས་ཏེ། །རང་གི་སྐད་ཀིས་སྐད་ཀུན་ཚིམས་པར་བེད། །སྒ་

ལྡན་ཆགས་སང་གཏི་མུག་ཅན་དེ་ཡང༌། །སྐད་རྣམས་ཀུན་གི་སྒ་ཡི་ཚུལ་མཁས་

ན། །གཟུངས་དང་ཆློས་དང་སྟློབས་ལ་དབང་ཐློབ་རྣམས། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རེན་ཅི་

ཕིར་མགུ་མི་བེད། །ཏུཾ་བུ་རུ་ཡི་ཆུང་མ་དབངས་ལྡན་མ། །ཚངས་པའི་བུ་མློ་ཡིད་

ལས་བྱུང་བ་དེ། །བདེན་དང་དམ་བཅས་མི་འཚེ་དགའ་རྣམས་ཀི། །སེམས་དང་ཡིད་

དང་ཁ་ཡི་སྒློར་འཇུག་སྟེ། །དབངས་ལྡན་ཆགས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་དེ་ཡང༌། །བརྟུལ་

ཞུགས་གྲུབ་མཐུན་དབངས་ཀི་ཡན་ལག་གིས། །ཡིད་འློང་སྐད་ཀིས་འཇིག་རེན་མགུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བེད་ན། །ཡེ་ཤེས་ཡློན་ཏན་ཕྱུག་རྣམས་ཅིས་མི་བེད། །ཅེས་བྱུང་བས། རང་ཅག་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁས་ལེན་རུང་

བར་བཞེད། དེ་ལྟར་ཚངས་པའི་གསུང་ལ་གདློང་གི་ཐ་སྙད་བས་ནས། དེ་ཉིད་པད་

ཚལ་གི་གཟུགས་སུ། བཀློད་པ་དེ་ན་གནས་པའི་ངང་པའི་བུ་མློ་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་

དུ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ཧཾ་ས་བ་དྷ་ུརུ་ཞེས་བྱུང་བ་ཚངས་པའི་བུ་མློའམ་ངང་པའི་བུ་

མློ་དང༌། འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེར། ཧཾ་ས་ཨཾ་ག་ནཱ་ཞེས་ཡློད་པ་ཚངས་པའམ་ངང་པའི་

བུད་མེད་དེ། འདི་ཉིད་གཟུགས་ཅན་དང་སྒ་སྦར་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ལ། བློད་སྐད་དུ་

ངང་པའི་བུ་མློ་ཞེས་བསྒྱུར་བས་གཟུགས་ཅན་དུ་ཤུགས་ཀིས་གསལ་ཞིང་སྒ་སྦར་

ཞིག་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྒ་ཇི་ལྟར་སྦར་ན་ཧཾ་ས་ཞེས་དཔེ་ངང་མློ་དང༌། དཔེ་ཅན་ཚངས་

པའི་བུ་མློ་དབངས་ཅན་མ་གཉིས་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། ངང་མློའི་སྐབས་དངློས་མིང་དང༌། 

ཚངས་པའི་སྐབས་མུ་སྟེགས་ཚོས་འདློད་པའི་བདག་དང་ཚངས་པ་གཉིས་ངློ་བློ་ཡང་

གཅིག་ཅིང༌། མིང་གི་སྐད་དློད་ཀང་ཕན་ཚུན་ཁད་མེད་དུ་འཇུག་པ་དཔེར་ན། བཧྨན་

ཡང་པ་ར་མ་ཧཾ་ས་ཏེ་མཆློག་གི་བདག་དེའི་དངློས་མིང་ཡིན་པ་ཚངས་པ་ལའང་

འཇུག་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་པ་ར་མ་ཧཾ་ས་ཚངས་པའི་མིང་དུ་བས་ནས། དེའི་གསུང་

ལས་བྱུང་བས་སམ་དེས་བསྐེད་པས་ན་ཚངས་པའི་བུ་མློ་སྟེ། བམ་ཟེ་ཕུར་བུས་

མཛད་པའི་བསྟློད་པ་གྲུབ་པ་ངག་གི་འློད་ཟེར་ལས། ཐུགས་རེ་མཐའ་ཡས་ཕ་རློལ་

རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར། ཚངས་པའི་བུ་མློ་ཁློད་སྐུ་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

ཅན། ཞེས་གསུངས། 

དེ་བས་ན་ཚངས་པའི་ངག་དང༌། མཚོ་བྱུང་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་དང༌། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཁས་པའི་ངག་བརློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་

སྟེ། འདིར་ཡང་དེ་དག་དབེར་མེད་པ་ཉིད་བརློད་དློན་དུ་བས་པའི་དཔེར། པད་མཚོར་

གནས་པའི་ངང་མློ་བཞག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཧཾ་སའི་སྒ་སྦར་བར་རྒྱ་འགེལ་ནས་མ་

བཤད་དློ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ངང་པའི་བུ་མློ་ཞེས་པ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནས་དློན་

དབངས་ཅན་མ་བརློད་པར་དངློས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། དཔེ་ངང་པ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་

གྲུབ་ལ་སྒ་སྦར་ཚུལ་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

དེས་ན་ཐམས་ཅད་དཀར་བ་ཞེས་པ་ངང་མློའི་སྐབས་ཁ་དློག་དཀར་བ་དང༌། 

དབངས་ཅན་མའི་སྐབས། ལུང་ལས། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཀར་བ་པདྨ་

དཀར་པློ་ཡི། དབུས་སུ་བཞུགས་པ་སྨྲ་མཁས་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་བསྒློམ་པར་བ། 

ཞེས་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར་དྲངས་པ་ལྟར། གདན་པད་ཟླ་དང་པད་དཀར་

གི་ཐློད་བཅིངས་སློགས་ཐམས་ཅད་དཀར་བ་ཞེས་བཤད་ཀང་མི་རུང་བ་མེད་མློད། 

གཙོ་བློར་མི་ཤེས་རྨློངས་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལ་དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་

པར་དཀར་བའི་ཐ་སྙད་བས་པའློ། །དབངས་ཅན་མ་ནི་ཞེས་པ་ངང་མློ་སྐད་སྙན་པ་དང་

ལྷ་མློ་ལ་དངློས་མིང་ངློ༌། །མཱ་ན་སེ་ཞེས་པ་ཡིད་དང༌། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་ཡློད་

པ་སྔློན་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་ནས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཟུགས་ཀིས་འཇིག་རེན་འདིར་

བབས་ནས། འཛམ་གིང་ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཁིལ་བས་ཚངས་པའི་མཚོའམ་ཡིད་ཀི་མཚོ་

ཞེས་བ་བ་ཆུ་ལས་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་སྒ་གདངས་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་དབངས་ཅན་

མ་གནས་པར་གགས་པ། སྔར་བཤད་པའི་མཚོ་དེ་ལས་བྱུང་བ། དེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་

པའི་མཚོའི་ཁད་པར་ཏེ། འགེལ་པ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། འདི་ནི་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་དུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཚངས་པའི་མཚོ་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཟུགས་ཀིས་འཇིག་རེན་འདིར་བབ་བློ་

ཞེས་གགས་སློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་མཱ་ན་སེ་ཞེས་པ་ཡིད་དང༌། ལྷློ་ཕློགས་ཡིད་ཀི་

མཚོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་ན་སྒ་སྦར། དེ་ཡང་དུས་ཐུང་ངུ་མ་ཡིན་པར་འདློད་དློན་

ཡློངས་སུ་རྫློགས་པའི་བར་དུའམ། དུས་རག་ཏུ་རློལ་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སློན་ཅིང་

ཤིས་པ་བརློད་པ་སྟེ། གང་དུ་རློལ་ན་ལྷ་མློ་ལ་བལྟློས་ནས་ཁློ་བློ་སྟེ་དབྱུག་པ་ཅན་གི་

ཡིད་ལ་དང༌། ངང་མློ་ལ་བལྟློས་ནས་ལྷློ་ཕློགས་ཡིད་ཀི་མཚོ་ལ་རློལ་བར་མཛོད་ཅིག་

པའི་བ་ཚིག་དང་སྦེལ་ཏེ་མཚོ་ལ་ངང་མློ་རེ་བས་སློ། །

དེ་ཡང་མཱ་ན་སེ་ཞེས་པ་མ་ནས྄་ལ་དེ་ཕན་གི་ཨཎ་྄བིན་པས་མཱ་ན་ས་ཞེས་

གྲུབ་པ་ལ་བདུན་པའི་ངི་སྦར་བ་ཡིན་པས་མཱ་ནས་ནི་ཡིད་དང་ལྷློ་ཕློགས་ཡིད་ཀི་

མཚོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། བློད་སྐད་དུའང་ཡིད་ལ་རིང་དུ་གནས་པར་མཛོད་

ཅེས་བསྒྱུར་བས། ཡིད་ཅེས་པ་ཡིད་རང་དང་མཚོ་གཉིས་ཀའི་མིང་དུ་འགྱུར་བས་

སྦར་རྒྱན་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ལེགས་ཤིང༌། འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡིད་

མཚོ་ཅེས་བཀློད་པ་ལྟར་ན་སྒ་སྦར་ཉམས་ནས་ཡིད་མཚོའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པར་

འགྱུར་བས་མི་ལེགས་སློ། །འདིར་དེ་ཙམ་བརློད་ནས་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ་མ་

རྨློངས་པ་དང༌། ཁད་པར་སྒ་དློན་རྣམ་པར་བཀ་བའི་བསྟན་བཅློས་འདི་ལྟ་བུ་རློམ་པ་

ལ། ལྷའི་དངློས་གྲུབ་ཀི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྩློལ་ཅིག་

ཅེས་པའི་འདློད་དློན་དངློས་སུ་མ་སློས་པར་དེའི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་སློན་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། 

སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་རྣམས་ཀི་ངག་རྣམས་ལས། སླར་ཡང་དངློས་པློ་གཞན་ཉིད་

རློགས་པ་ཡློད། །གང་དེ་གགས་པའི་ཆ་ཤས་བལ་བར་སྣང༌། །ཞེས་དང༌། བརློད་རིམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློབས་ལས་དངློས་པློ་ནི། །ཟབ་མློ་དག་ཀང་གསལ་བ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྙན་ངག་མཁན་གི་དགློངས་པ་སྟེ་ཤུགས་ལས་རློགས་བའློ། །དེས་ན་འདིའི་རྒྱན་ནི་

གཟུགས་ཅན་གི་སྦར་བ་ལ་རྣམ་གངས་བརློད་པའམ་ཆའི་རྒྱན་འདྲེས་པ་སྟེ། སྦར་བ་

ལ་སྒ་སྦར་དང་དློན་སྦར་གཉིས་ཀ་སྣང༌། བློད་སྐད་ལ་སྒ་སྦར་བ་ཉམས་ནས་ཆེར་མི་

གསལ་བ་འདིར་འདུག །

འློན་ཀང་དཔེ་ཅན་ལ་ཚིག་སྡུད་མེད་པས་འབྲུ་མང་པློའི་བསྡུ་བའང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཟུགས་ཅན་དངློས་ཀང་མ་ཡིན་པས་སྦར་རྒྱན་གཙོ་ཆེ་བའི་རབ་སེལ་

གི་རྒྱན་དུ་བཞེད་དློ། །ཡང་འཆད་ལུགས་གཅིག་ལ་དབངས་ཅན་མའི་སྐད་དློད་ས་ར་

སྭ་ཏཱི་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་གམ་སྐད་ལ་ཡང་འཇུག་པས་མཁས་པའི་ངག་སྟེ། སྙན་ངག་དང་

ངང་མློ་གཉིས་ཁློ་ན་དཔེ་དློན་དུ་སྦར་ནས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་ཚིག་ཀང༌། 

གདློང་བཞི་གདློང་པ་པདྨ་ཡི། །ཚལ་གི་ངང་པའི་བུ་མློའི་ཚིག །ཐམས་ཅད་དཀར་བ་

བདག་གི་ནི། །ཡིད་ལ་རིང་དུ་རློལ་པར་མཛོད། །ཅེས་འདློན་པར་བཤད་པའི་རང་པ་

སྔ་མ་གཉིས་ཀི་དློན་སྔར་བཤད་ཟིན་གི་ཞར་ལས་རློགས་པར་འགྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་

དཀར་བ་ནི་ཚིག་དློན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་སྐློན་གི་དྲི་མས་མ་གློས་པའི་དཀར་བ་དང༌། 

ཡིད་ལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཐློགས་མེད་སྨྲ་བའི་སློབས་པ་གང་ཡིན་པ་ཉིད་རློལ་པ་སྟེ་

གནས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ཁད་པར་ཏེ ་གཞན་

འདྲའློ། །ཡང་སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པས་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ལ་སྦར་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་མློད། དེ་ཉིད་ཀི་འགེལ་པའི་ཚིག་རྒྱ་དཔེ་ལས་

བསྒྱུར་ནས་བཀློད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་ན་འདི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བསྔགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་བ་མར་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཕིར་རློ། །འདི་

དེ་དྲན་པ་ནི་ལེགས་པར་སྟློབས་སྐེད་པའི་ཕིར་ཏེ་འདི་ནི་མེད་པ་བའི་བློའི་ང་རྒྱལ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གདློང་བཞི་ཞེས་སློགས་ནི་འདིར་གགས་པ་སྟེ་མཚོ་ལྡན་

མ་ནི་ངག་གློ །ངག་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའི་བདག་ཉིད་དློ། །དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་

ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཅེས་དང་བཞི་ཞེས་སློགས་ཁད་པར་གཉིས་གསུངས་ཏེ་ཐམས་

ཅད་དུ་དཀར་བ་ཉིད་ཀི་ངག་ནི་ཕན་པའི་རྐྱེན་ལ་མ་བལྟློས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །བཞི་ནི་བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་སྟེ་

ངག་གི་ཐབས་རྣམས་སློ། །སྒློ་བཞི་དང་ཞེས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

སློ། །སྒློའི་སྒ་ཐུན་མློང་གི་ཐབས་བརློད་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཐབས་ཀི་ཁད་པར་བརློད་པ་

ནི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལས་ཏེ་ལྷག་མ་དང་མཚུངས་སློ། །ཞེས་འབྱུང༌། 

གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་སྦར་གཞི་སངས་རྒྱས་རང་ཡིན་པ་སྦར་ཚུལ་གི་

བཤད་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཐློས་ཀང་དེ་ཙམ་ལས་བསྒྱུར་བ་

མ་གནང་བས་འདིར་ཡང་འགློད་པར་རྔློ་མ་ཐློགས་ལ། རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་འགེལ་

དུའང་སངས་རྒྱས་ལ་སྦར་བའི་བཤད་ཚུལ་རྒྱས་པར་མ་བྱུང་ཡང་ཟུར་སློས་ཙམ་

འདུག་གསུངས། དེས་ན་སྐབས་འདིར་གཞུང་ཚིག་ཀང༌། སྒློ་བཞི་ཅན་ཞལ་པད་ཚལ་

གི། །ངང་པའི་བུ་མློ་ཐམས་ཅད་དཀར། །ཡང་དག་གསུང་ནི་ཁློ་བློ་ཡི། །ཡིད་ལ་རིང་

དུ་གནས་པར་མཛོད། །ཅེས་འདློན་དགློས་པར་ངག་དབང་གགས་པའི་འགེལ་པ་ན་

བཤད། དེའི་དློན་ནི་སྒློ་བཞི་ཞེས་པ་བམས་པ་སྙིང་རེ་དགའ་བ་བཏང་སྙློམས་བཞི་སྟེ། 

ཐབས་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་བདག་རྐྱེན་ཚད་མེད་པའི་སྒློ་བཞི་



  38  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཐུན་མློང་བའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བས་ན་སྒློ་བཞི་ཅན་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་སློ། །

དེའི་ཞལ་པད་ཚལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། དེ་ན་གནས་པའི་ཧཾ་ས་ཨཾ་ག་ནཱ་

ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ངག དེ་ཡང་གྲུབ་

མཐའ་ཐུན་མློང་བའི་སྐབས་འདིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བརློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ངག་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་ངག་གམ་ཚངས་པའི་བུ་མློ་མཚོ་བྱུང་དབངས་ཅན་མར་

སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ནི་བརློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཀུན་གི་ནང་ན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། ཚངས་པའི་བུ་མློར་ཞར་གིས་འགྲུབ་པས་

ན་མཚོ་ལྡན་མ་ནི་ངག་གི་ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་དཔེ་ངང་པའི་བུ་མློའི་ངློ་བློར་བཀློད་

ནས་ཐམས་ཅད་དཀར་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའི་བདག་ཉིད་

ཅན་དེ་དག་སྤིར་ཐུན་མློང་གི་ཐབས་ཚད་མེད་པ་བཞི་ཀ་ལས་བྱུང་ཡང༌། ཐབས་ཀི་

ཁད་པར་དེའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པ་ཕན་པའི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའམ་

སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ལས་བྱུང་བ་ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་ཞིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྒློ་

ཐམས་ཅད་ནས་སྐློན་གིས་མ་གློས་པའི་ཕིར་ན་ཐམས་ཅད་དཀར་བའློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་གསུང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། ཆེད་དུ་བརློད་པ་

དང༌། གེང་གཞི་དང༌། རློགས་པ་བརློད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང༌། སྐེས་རབས་

དང༌། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། གཏན་ལ་དབབ་པ་སྟེ་ཡན་ལག་

དགུའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་དེ་རྣམས་དབྱུག་པ་ཅན་ཁློ་བློའི་ཡིད་ལ་རིང་དུ་གནས་

པར་མཛོད། ཅེས་པ་དེ་རྣམས་ནི་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཏེ་གཞན་སྔར་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

མཚུངས་སློ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་འདི་སྙམ་དུ། གཞུང་མཛད་པ་པློའི་སླློབ་དཔློན་ཀང་ནང་

པ་མ་ཡིན་ཅིང་འཆད་བའི་བསྟན་བཅློས་ཀང་ཐུན་མློང་བའི་རིག་གནས་ཡིན་པས་

སངས་རྒྱས་ལ་མཆློད་པར་བརློད་པའི་འགེལ་ཚུལ་འདི་ནི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་སྐབས་དང་མི་འབེལ་ལློ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པ་

ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་ལྷ་དང་མིའི་བ་མར་རབ་ཏུ་གགས་པའི་

ཕིར་སློགས་དང༌། གཞུང་མཛད་པ་པློ་སླློབ་དཔློན་དཎྜི་འདི་ཡང་མེད་པ་སྟེ་ཆད་པར་

ལྟ་བས་སངས་རྒྱས་ལ་མི་གུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་བཀལ་བ་གཞུང་གི་

དགློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བར་དགློངས་པའློ། །དེའི་ཕིར་འདིར་

སངས་རྒྱས་དྲན་པར་བེད་པར་སྦར་ཏེ་དེ་ནི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་བེད་

པ་ཡིན་པས་སློ། །དེ་ལ་དེའི་གསུང་རབ་དྲན་པར་བེད་པ་ནི་སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན། དེའི་གསུང་ཉིད་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་སྟློན་པ་ཡིན་པས་

དེ་དྲན་པའི་སྒློ་ནས་འགློ་བའི་བ་མ་རེས་སུ་དྲན་པར་བས་པའློ། །

སྐབས་འདིར་བློད་འགེལ་མཁན་པློ་ཅི་རིགས་པས་དབངས་ཅན་མ་དྲི་ཟའི་བུ་

མློར་བས་པའི་བཤད་ཚུལ་དང༌། སྙན་ངག་དང་རིག་བེད་བཞིའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་

སྙན་ཚིག་རིག་བེད་གཅིག་པར་འདློད་ཅིང༌། དེ་ཚངས་པའི་གདློང་ལས་བྱུང་ཚུལ་གི་

བཤད་པར་སྦློར་བ་དང༌། མཆློད་བརློད་འདི་ཉིད་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སྦར་ནས་

བཤད་པའི་ཁུངས་སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་ན་ཡློད་དློ་ཞེས་

འཆད་པ་སློགས་ནི་ཁུངས་མེད་བརག་མི་བཟློད་པ་རི་བློང་ཅལ་སྒློག་གི་བློ་བཟློའི་

བཤད་པ་རྒྱུན་འབམས་སུ་བིས་པ་ཤ་སྟག་གློ །དེ་ཡང་སྤིར་དྲི་ཟ་ལ་ཧཾ་སའི་མིང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་བདེན་ཅིང༌། དབངས་ཅན་མ་དྲི་ཟ་ཏུམྦུ་རུའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་

འཛིན་པས་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་པར་ཡང་གགས་ཏེ། བམ་ཟེ་ཕུར་བུས་

ཀང༌། བིཥྞ��འི་གཟུགས་བརན་ཏུམྦུ་རུ་ལ་དགའ་བསྐེད་ཚུལ་འཛིན་མ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། འློན་ཀང་དྲི་ཟ་ཏུམྦུ་རུའི་ཆུང་མ་ཡིན་པ་ལ་དྲི་ཟའི་བུ་མློའི་ཐ་སྙད་ཙམ་

འདློགས་ན་མ་གཏློགས་དབངས་ཅན་མ་དྲི་ཟའི་བུ་མློ་ཡིན་པའི་ཁུངས་ཕི་ནང་གི་

གཞུང་ཚད་མ་རྣམས་ལ་ཡློད་མེད་ཀང་བརག་པར་བ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ལ། གལ་ཏེ་

དྲི་ཟའི་བུ་མློ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། གདློང་བཞི་གདློང་གི་སློགས་དང་སྦེལ་བས་ཇི་ལྟར་

འབེལ། དེས་ན་འཆད་ཚུལ་འདི་ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་གསར་དུ་མཛད་པའི་

རེས་སུ་འགེལ་མཛད་ཕི་མ་དག་འབངས་པ་ཡིན་ཀང་མི་འཐད་དློ། །

དེ་བཞིན་དུ་སྙན་ཚིག་རིག་བེད་དང་སྙན་ངག་གཉིས་ནི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་

པས་ནམ་ཡང་གཅིག་པའི་སྐབས་མེད། འདིའི་འཁྲུལ་གཞི་ཚངས་པའི་གདློང་བཞི་

ལས་རིག་བེད་བཞི་བྱུང་བར་བཤད་པ་དང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་སླློབ་དཔློན་མ་ཁློལ་གི་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ལུང༌། ཚངས་པས་ཚེ་ཡི་རིག་བེད་དྲན། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས། 

ཉམས་ལྡན་གི་ཚིག་རྣམས་ཚངས་པས་བཤད་པར་འདློད་པས་ན་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་འདུག་ཀང༌། ཚངས་པའི་གདློང་བཞི་ལས་རིག་བེད་བཞི་བྱུང་བར་

བཤད་མློད། བུམ་པ་ལས་ཆུ་བྱུང་ཡང་ཆུ་དེ་བུམ་པས་བས་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། 

ཚངས་པའི་གདློང་བཞི་ལས་རིག་བེད་བཞི་བྱུང་ཡང༌། དེ་བཞི་དུས་དེར་ཚངས་པས་

གསར་དུ་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀིས་རིག་བེད་བཞི་རག་པར་

འདློད་པ་གང་ཞིག དུས་དེར་བས་པ་ཡིན་ན་གསར་བྱུང་དུ་འགྱུར་བས་རག་པ་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱ་དཔེའི་སྐད་དློད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནའང༌། ཀ་བི་ཞེས་

པ་སྙན་ངག་མཁན་དང༌། དེའི་ལས་སམ་དེའི་འདི་ཞེས་པའི་དློན་ལ་ཎྱཏ་྄སྦར་བས་ཀཱ་

བ་ཞེས་གྲུབ་པ་སྙན་ངག་མཁན་གི་ལས་སམ་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལ་འཇུག་སྟེ། སྒ་

གཅིག་དློན་མང་གི་གཞུང་ལས་ཀང་ཀཱ་བཾ་གཞུང་དང་ཀཱ་བཿ གཟའ། ཀཱ་བ་སྲུལ་པློ་བློ་

དག་ལ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། སྙན་ཚིག་རིག་བེད་ནི་སྙན་ངག་མཁན་གི་ལས་མ་ཡིན་

པས། དེ་ལ་ཀཱ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ནམ་ཡང་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་དློ། །

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ལུང་དུ་ཚེའི་རིག་བེད་ཅེས་པ་གསློ་དཔྱད་ཀི་རིག་པ་

སྟེ། དེ་ནི་ཚངས་པས་གསར་དུ་དྲན་པར་འདློད་པ་བཞིན། ཞེས་དཔེར་བཀློད་ནས་

ཉམས་ལྡན་ཏེ་སྙན་ངག་གི་རིག་པ་ཡང་ཚངས་པ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་ཞིང་བྱུང་ཚུལ་

སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་གི། སྙན་ངག་སྙན་ཚིག་གི་རིག་བེད་ཡིན། དེ་ཚངས་པའི་

གདློང་ལས་གསར་དུ་བྱུང་བར་སྟློན་པ་ག་ལ་ཡིན། འློ་ན་ཀུན་མཁེན་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་ཉིད་ཀིས་ཀང་བློད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་དཀར་ཆག་ཟླ་

འློད་གཞློན་ནུའི་འཁི་ཤིང་དུ་གགས་པའི་བསྔློ་སློན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རང་པ་དང་

པློར། གང་ཞིག་དང་པློར་རིག་བེད་རྣམ་འབིན་གདློང་བཞི་པ་དང་ཤིས་བརློད་ཉན། 

ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་མློད་ཀང་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ན་རིག་བེད་དང་

པློར་འབིན་པ་པློ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་ཀི། རིག་བེད་ཀི་བེད་པ་པློར་

གསུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་རང་གི་འདློད་པ་དང་

མཐུན་པར་འཆད་དགློས་པས། ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ཀི་འགེལ་པར་སླློབ་དཔློན་

ཤེས་རབ་གློ་ཆས། རིག་བེད་པ་ནི་རིག་བེད་ངག་གི་འདུ་བེད་པའང་ཡིན་ལ། སྐེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བུས་མ་བས་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འདློད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

སྙན་ངག་ལ་དེ་ལྟར་འདློད་མཁན་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་

རློ། །དེ་བཞིན་དུ་མདློ་ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ་ལས། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཆེ་བའི་རེ་

ལས་དབངས་ཅན་མ་ཕྱུང་བར་བཤད་པ་དང༌། བམ་ཟེ་ཕུར་བུས། སྤན་རས་གཟིགས་

དབང་ཞལ་གི་མཆེ་བའི་རེ་ལས་མངློན་སྤྲུལ་ཞིང༌། །སློགས་གསུངས་པས་དབངས་

ཅན་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཀང༌། དེ་སྐབས་

འདིར་བསྒིགས་པས་མི་འགིགས་ཏེ། རྒྱ་སྐད་མུ་ཁ་ཞེས་པ་གདློང་དང་ཞལ་དང་སྒློ་

སློགས་ལ་འཇུག་མློད། མཆེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད། གདློང་ངམ་ཞལ་ལས་

བྱུང་བར་བཤད་ན་བཞི་ཞེས་པའང་ཇི་ལྟར་འགེལ། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ལ་གདློང་བཞིར་བཤད་དུ་རུང་

ངློ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་བཤད་ཁུངས་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་ལ་བཅློལ་ཡང་དེ་

ནས་མ་བཤད་པས་ཁུངས་མེད་བློད་པའི་བློ་བཟློར་ངེས་པའི་བཤད་པ་ལ་ཡིད་རློན་

པར་འློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བཤད་ཚུལ་

སློགས་མང་པློ་དང༌། ཁད་པར་དབངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒློམ་བཟླས་སྐབས་ཀི་

སྔགས་འཁློར་དང་སྦར་བའི་བཤད་པ་སློགས་ནི་གསང་སྔགས་ནང་གི་མན་ངག ཐུན་

མློང་པའི་སྐབས་འདིར་འཆད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་འབེལ་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་

ཕེང་བའི་མཆན་འགེལ་ལ་སྐུ་ཞབས་ལྔ་པ་ཆེན་པློ་བཀའ་བཀློན་པའི་གནློད་བེད་

ཐམས་ཅད་འདིར་ཡང་ཉེས་པ་མཉམ་པའི་ཕིར་ཁད་མེད་དུ་འབབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

སྔགས་འཁློར་སྒློམ་པའི་བརྡ་ཁད་སྦློར་རུང་ན་བདག་མདུན་གི་ལྷའི་རྣམ་པ་སྒློམ་པའི་

བརྡ་ཁད་ཀང་ཅིའི་ཕིར་སྦློར་མི་རུང༌། དེས་ན་རེ་བློད་མཁས་པས། མཆློད་བརློད་

དང༌། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་སངྒྷ་ཤྲིའི་འགེལ་པར། སྔློན་མེད་པའི་

ལེགས་བཤད་ཡློད་ཅེས་བསྔགས་བརློད་མཛད་མློད། པཎ་ཆེན་འདི་ཉིད་ཐུགས་

བསྐེད་ཀི་མཐུས་འགེལ་པ་འགློ་དློན་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་རྒྱུན་ལ་གགས་པ་ལྟར་ན། 

ཐུགས་བསྐེད་ལ་བསྔགས་པར་འློས་མློད་འགེལ་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་ལེགས་བཤད་ཁློ་

ནར་མ་ངེས་ཏེ། འློག་ཏུ་ཡང་རིམ་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཆློད་པར་

བརློད་པ་ལའང་དབེ་ན། མཆློད་བསྟློད་འདུད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཤིས་པ་བརློད་

སློགས་མི་འགལ་ཏེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྟློན་པ་ཡི། །ཆེ་བ་འབའ་ཞིག་སྟློན་ཕིར་

རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས། འདིར་ནི་ཤིས་པ་བརློད་པའི་ཚུལ་གིས་མཆློད་པར་

བརློད་པའློ། །དགློས་པ་ནི། བསྟན་བཅློས་བེད་པའི་དམ་པ་ཡིས། །སྟློན་པ་ལ་ནི་

མཆློད་བརློད་བ། །བསྟན་པ་སེལ་ཕིར་དག་པའི་ཚིག །འདི་ལ་འཐད་པ་བཟང་པློ་

མཐློང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །

༼རློམ་པར་དམ་བཅའ་བ།༽

གཉིས་པ་རློམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

བསྟན་བཅློས་སྔ་མ་རྣམས་བསྡུས་ཤིང༌། །

སྦློར་བ་རྣམས་ཀང་ཉེར་མཚོན་ཏེ། །

ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བདག་གིས་ནི། །

སྙན་ངག་དག་གི་མཚན་ཉིད་བ། །



  44  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྟན་བཅློས་སྔ་མ་རཱ་མ་ཤརྨ་ལ་སློགས་པ་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་སྔློན་བྱུང་

བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལས་ཚིག་ཉུང་དློན་ཚང་ཉུང་ངུ་རྣམ་པར་གསལ་བས་གཞུང་

ཆེན་པློ་དེ་དག་གི་དློན་མ་ལུས་པ་འདིར་བདེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་འགྱུར་བས་བཟུང་

སླ་བའི་བསྟན་བཅློས་སུ་བསྡུས་ཤིང༌། རཱ་མ་ཤརྨའི་གཞུང་དུ་མེད་པ་གཞུང་གཞན་བྷ་

ར་ཏ་ལ་སློགས་པ་མཆློག་རྣམས་ཀི་སྦར་བ་རབ་དྭངས་སློགས་ཡློན་ཏན་བཅུའི་སྦློར་

བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བས་ཏེ། སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྤིའི་

ངློ་བློ་དཔེར་ན་ཤིང་རྣམས་ཀི་སློང་པློ་ཡལ་ག་ལློ་མ་དང༌། བ་ལང་རྣམས་ཀི་ནློགས་

དང་ལློག་ཤལ་ལྟ་བུ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བརློད་པས་བེ་བག་ཇི་སྙེད་པ་གློ་བར་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་གིས་སམ། ཡང་ན། སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་ལུས་དང་རྒྱན་གིས་

བསྡུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་འདིས་མཚོན་པར་བེད་པས་ན་སྙན་

ངག་གི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་འདིར་བལྟ་བར་བ་བའི་སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང༌། 

རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་འདི་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་ཞེས་ཁེངས་བསྐྱུངས་པའི་ཚིག་གིས་

བསྟན་བཅློས་རློམ་པ་པློ་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པས་སྐེས་བུ་དམ་པར་མཚོན་ནུས་

པ་དང༌། དེ་ལྟར་མི་ནུས་བཞིན་དང་ཡློངས་སུ་ངལ་བཞིན་དུ་འབད་པ་ནི་དློན་བཟང་

པློའམ་དློན་ཆེན་པློ་མཐློང་ནས་དེ་ལ་འཇུག་འདློད་པའི་སྤློ་བ་དང༌། བསྟན་བཅློས་ཁད་

པར་ཅན་དུ་སྟློན། གལ་ཏེ་མི་མཁས་ན་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ཁས་ལེན་མི་ནུས་པའི་

ཕིར། རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་མཁས་པར་སྟློན་པའང་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་རློམ་པའི་ལས་གང་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལམ། གང་

འཆད་པ་ནི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་གིས་འཆད་ན་བེད་པ་པློ་གཙོ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བློ་བདག་གིས་ཏེ། སླློབ་དཔློན་དཎྜི་ཉིད་དང་ཕལ་པ་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་འདིས་

སློ། །ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་བ་བ་ནི་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་གི་ཚུལ་ཏེ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་རློ། །དེ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་བ་འདི་འཆད་ན་མི་དགློས་ལ་མི་འཆད་ན་དློན་མེད་དློ་

སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། སླློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་མཛད་པའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་

བཅློས་ཤེས་རབ་སློང་བུ་ལས། དམ་པ་རྣམས་ནི་ཁས་འཆེ་མི་བ་ཞིང༌། །གལ་ཏེ་

དཀའ་བས་ཁས་ནི་བངས་གྱུར་ན། །རྡློ་ལ་རི་མློ་བིས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤི་ཡང་གཞན་

དུ་འདློར་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། 

ཡ་རབས་རྣམས་ནི་སྲློག་ནི་གཏློང་གི་དམ་བཅའ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། བ་བ་བར་ཆད་མེད་པར་མཐར་འབིན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་དམ་བཅས་

པའློ། །སྐབས་འདིར་བློད་ཀི་འགེལ་མཛད་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས། མེ་བཞིན་འཇུག་གི་བུ་

མློས་བས་པའི་སྙན་ངག་སྒློམ་པའི་ཆློས་དང༌། དྲང་སྲློང་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་

སྦར་བ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ཡློད་པ་དང༌། མརཎེ་ཡས་བས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཨཥྚ་དཱ་ཤ་པུ་

རཱ་ཏེ་སྔློན་གི་རབས་བཅློ་བརྒྱད་དམ། སྔློན་རབས་ཀི་ཆློས་ཞེས་པ་ཁབ་འཇུག་གི་

འཇུག་པ་སློགས་སྟློན་པ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་བཅས་ཡློད་པ་དང༌། ཀཱ་ལི་དཱ་ས་སྟེ་ནག་

མློའི་ཁློལ་པློས་སྦར་བའི་སྙན་ངག་གཞློན་ནུ་འབྱུང་བ་སློགས་ལས་བཏུས་ཞེས་

འཆད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ལུས་རྒྱན་སྦར་ཟིན་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་མ་ཡིན་པས་སློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼དགློས་པ་སློགས་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་དགློས་སློགས་བརློད་པ་ལ། སེ་བཞིའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ། གགས་པ་

དུས་རིང་པློར་གནས་པ། ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་འབེད་པ། དེས་ན་བསྟན་བཅློས་བརམས་

པ་སྟེ་བཞིའློ། །

དང་པློ་ནི། སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་པ་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་དུ་བམ་ཟེའི་

རིགས་ཀི་བེ་བག་བྷ་ཊ་ཟེར་བ་མི་ཆེན་པློའི་རིགས་ལ་བསྟློད་པ་བརློད་པས་འཚོ་བ་

ཞིག་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་འདྲའི་རིགས་ཕལ་ཆེར་གིས་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་མི་

ཤེས་ཀང་སྙན་ངག་བེད་པ་མཐློང་བས་དེ་སྟློན་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀིས་ཅི་བ་ཞེ་ན། 

སྤིར་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་འབེད་པ་ནི་རང་རང་གི་བསྟན་བཅློས་ཁློ་ན་ལ་རགས་ལས་

པས། འདིར་ཡང་མཆློག་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་མ་བསླབ་པར་མཁས་པ་སྙན་

ངག་སྨྲ་བའི་གངས་སུ་མི་འགློ་ཞིང༌། ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་རྣམ་པར་དབེ་བའི་བློ་གློས་

མེད་པར་སྟློན་པའི་ཕིར། 

འདི་ན་ཀུན་ཏུ་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །

རེས་སུ་བསྟན་དང་ལྷག་མའི་ཡང༌། །

ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀི་དྲིན་གིས་ནི། །

འཇིག་རེན་ལུགས་ལ་འཇུག་པར་བེད། །

སྐབས་འདིར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་སློ་སློར་བཤད་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་དང༌། དེ་དང་

བསྟུན་པའི་གཞུང་ཚིག་འདློན་ལུགས་ཀང་མི་འདྲ་བ་རེ་འདུག་པ་ལས། རཏྣ་ཤྲིའི་

ལུགས་ལྟར་ན་གཞུང་ཚིག་བཀློད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལ། དེའི་གློ་དློན་ནི། ཀུན་ཏུ་མཆློག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པཱ་ཎི་ནི་ལ་སློགས་པས་མཛད་པའི་བརྡ་སྤློད་ཀི་གཞུང་ཆེན་པློ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་བཞིན་རང་བཞིན་དང་རྐྱེན་ལ་སློགས་པའི་དབེ་བས་སཾ་སྐྲ�་ཏ་རུ་བརམས་

པའི་ཚིག་གམ། ཡང་ན་ལྷག་མ་སྟེ་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་

རྣམས་ཀི་དྲིན་ལས་ཆློས་དློན་འདློད་ཐར་སྟེ་སེ་བཞི་པློའི་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་རྣམ་པར་

ཕེ་ནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རློགས་པ་ན། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་

བང་བ་དང་དློར་བར་བ་བ་འཇིག་རེན་ཡ་རབས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་

ལྟར། འདིར་ཡང་ཚིག་རྣམས་ཀི་རྒྱན་གི་དྲིན་ལས་སྙན་ངག་གི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་བེ་

བག་ཏུ་རློགས་པའི་དློན་དུ་བསྟན་བཅློས་འདི་ལྟ་བུ་དགློས་ཀི། བསྟན་བཅློས་མི་ཤེས་

པར་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་དབེ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་

པའློ། །འདི་ལྟར་འགེལ་བའི་སྐབས་སུ་གཞུང་གི་རྒྱ་སྐད་ཨ་ནུ་ཤིཥྚ་ཞེས་པ་རེས་སུ་

བསྟན་པ་སྟེ་པཱ་ཎི་ནི་ལ་སློགས་པས་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཞེས་སྦེལ་ནས་འཆད་དགློས། 

ཡང་སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པས་བཤད་པ་ལྟར་ན་གཞུང་ཚིག་རང་པ་སྔ་མ་

གཉིས། འདི་ན་ཀུན་ཏུ་མཆློག་རྣམས་དང༌། །རེས་མཆློག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་

ཡང༌། །ཞེས་འདློན་དགློས་ཏེ། འདི་ལྟར་འགེལ་བའི་ཚེ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ཨི་ཧ་

ཤིཥྚ་ཀུན་ཏུ་མཆློག ཨ་ནུ་ཤིཥྚ་རེས་མཆློག ཤིཥྚ་རེས་མ་ལྷག་མ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། 

ཡར་ཞེས་པ་སྡུད་པའི་ཚིག་གམ་ཚིག་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དགློས་པ་ཅན་ཏེ་རྒྱ་སྐད་

ཤིཥྚ་ནཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགིག་པ་ཡིན།

གློ་དློན། ཀུན་ཏུ་མཆློག་ནི་པཱ་ཎི་ནི་ལ་སློགས་པ། རེས་མཆློག་ནི་དེའི་རེས་སུ་

སླློབ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཏེ། འགེལ་ཚུལ་གཞན་དང་འདྲའློ། །དེ་ཉིད་ལྡློག་པའི་སྒློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་སྟློན་པར་བེད་པ། 

གལ་ཏེ་སྒས་བློད་སྣང་བ་ཡིས། །

འཁློར་བ་གསལ་བར་མ་བས་ན། །

འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་མཐའ་དག་འདི། །

སག་རུམ་མུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཞེས་པ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་བ་སྟེ། སེ་བཞིའི་བང་དློར་གི་བརློད་

བའི་སྣང་བ་འཁློར་བ་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རེན་འདི་ན་གསལ་བར་སྟློན་བེད་སྒར་

བློད་པའི་བསྟན་བཅློས་པཱ་ཎི་ནི་ལ་སློགས་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་རེས་སུ་བསྟན་པ་

མེད་ན། དེའི་ཚེ་འཇིག་རེན་མཐློ་རིས་དང་མི་ཡུལ་དང་ས་འློག་གསུམ་པློ་འདི་ཕློགས་

གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་དག་སེ་བཞིའི་དློན་གི་བང་དློར་ལ་རྨློངས་པ་མི་ཤེས་

པའི་མུན་པ་བར་མེད་པས་ཁེབ་པའི་སག་རུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁ་ཁའི་ཀློ་བཞིན་

བང་བ་དང་དློར་བའི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་རྣམ་པར་འབེད་མི་ཤེས་སློ་ཞེས་པ་སྟེ། 

འདིའི་རྒྱ་དཔེར། ཨ་ཧྭཱ་ཡ་ཞེས་འབྱུང་བས་སྒས་བློད་དམ་སྒར་བློད་ཅེས་བསྒྱུར་བ་

འཐད་ཀི་སྒ་དློན་ཅེས་པ་མི་འཐད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ལེགས་སྦར་དང་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་བརམས་

པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་དགློས་པ་སྤིར་བསྟན་ནས། སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཀི་

དགློས་པ་བེ་བག་ཏུ་སྟློན་པ་ནི། 

སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་གགས་པའི་གཟུགས། །

ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལློང་ཐློབ། །



  49  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང༌། །

རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ལྟློས། །

སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ང་ལས་ནུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་གགས་པའི་འབྱུང་

གནས་ཆློས་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློའི་སྤློད་པ་གཟུགས་བརན་དེ་རྣམས་ངག་གི་རང་

བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་གཏམ་མཁས་པས་སྦར་བའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་

ཀི་མེ་ལློང་ལ་ཤར་བ་ཐློབ་པ་ན། དང་པློའི་རྒྱལ་པློ་དེ་རྣམས་ད་ལྟ་ཉེ་བར་མི་གནས་

ཀང༌། དེ་རྣམས་ཀི་གགས་པའི་གཟུགས་རང་ཉིད་ད་ལྟའང་ཉམས་པ་མེད་པ་ལ་ལྟློས་

ཞེས་ངློ་མཚར་བར་བསྟན་པའློ། །ཀང་ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་དློན་ཏེ། མེ་ལློང་དངློས་ལ་

གཟུགས་བརན་འཇློག་པ་པློ་ཉེ་བར་གནས་ན་གཟུགས་བརན་འཆར་གི་མི་གནས་ན་

མི་འཆར་ཡང༌། འདི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པས་ན་རབ་ཏུ་གགས་པའི་མེ་ལློང་དང་མི་འདྲ་

བ་སྔློན་མེད་པའི་མེ་ལློང་ངློ་ཞེས་དགློངས་པའློ། །འདིར་གཞུང་ཚིག་རང་པ་དང་པློ། 

སྔློན་གི་རྒྱལ་པློའི་གགས་པའི་གཟུགས། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་འབེལ་བའི་གགས་པ་བརློད་

རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲུག་སྒ་ཡློད་དགློས་ཀང༌། རྒྱ་སྐད་ལ་རཱ་ཛ་དང་ཡ་ཤ་སྲ་དང་བིམྦ་

གསུམ་ཚིག་བསྡུས་པ་བློད་སྐད་ཀི་དྲུག་སྒ་ཡང་བསྡུས་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བསྟན་བཅློས་ཀི་སྐློན་ཡློན་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཡློད་ན་

ཡློན་ཏན་དང་མེད་ན་སྐློན་ཅི་ཡློད། འཇིག་རེན་གི་ལུགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་ནི་གང་རུང་

རུང་དང་ཅི་ཐློད་ཐློད་བས་པས་ཆློག་མློད་ཅེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ།

མཁས་པས་ཡང་དག་རབ་སྦར་བའི། །

ངག་ནི་འདློད་འཇློའི་བ་རུ་བཤད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ཉིད་ཉེས་པར་སྦར་ན་སླར། །

སྦློར་པློ་བ་ལང་ཉིད་བརློད་བེད། །

འདིར་རྒྱ་སྐད་ལ་ཡློད་པའི་གློ་ཕི་མ་དང༌། བློད་སྐད་བ་ཞེས་པ་ཕློགས་གཉིས་

ཀ་ལ་འཇུག་རུང་བའི་སྒ་སྦར་ནས། ཁད་པར་ནི་བསྟན་བཅློས་ཤེས་པའི་མཁས་པས་

སྦར་བའི་ངག་དྲི་མ་མེད་པ་ནི་འདློད་པ་འཇློ་བའི་བ་མློ་སྟེ་ལེགས་བཤད་ཀི་གཏེར་

འཛད་པ་མེད་པར་འབྱུང་བ་དང༌། དེའི་དྲིན་ལས་མཁས་པ་གཞན་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང་དེ་

དག་གིས་ཀང་ལེགས་བཤད་ཉིན་མློའི་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་ཅི་ཡང་སྤློ་བས་སེ་བཞིའི་

གནས་ལ་བང་དློར་གི་མིག་སྦིན་པས་འཇིག་རེན་འདི་གསལ་བར་བེད་པ་བཤད་དློ་

ཞེས་པ་དང༌། ཡང་གློའི་སྒ་དེ་ཉིད་ཉེས་པ་སྟེ་བསྟན་བཅློས་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པློས་

བབ་ཅློལ་དུ་སྨྲས་པའི་བསྟན་བཅློས་ལྟར་སྣང་བ་བེད་པའི་ཕློགས་ལ་སྦར་ན། དེ་ལྟ་

བུས་འཇིག་རེན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟ་ཞློག སྦློར་བ་པློ་རང་ཉིད་བླུན་པློ་བ་ལང་ལྟ་

བུར་ཀུན་གིས་གློ་ཞིང་བརློད་པས་འཕས་གདགས་པ་དང་སློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་

ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་བླུན་གི་ཁད་པར་ཡང་བསྟན་བཅློས་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་རྣམ་

འབེད་ཀི་བློ་ཡློད་མེད་ལ་རགས་ལས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བསྟན་བཅློས་ཉིད་ལ་ལྟློས་པས་

ན་གལ་ཆེ་བར་སྟློན་པའློ། །

དེ་འང་སྤིར་གློའི་སྒ་ནི། ངག་ཕློགས་ས་དང་འློད་ཟེར་དང༌། །ཕྱུགས་དང་མིག་

དང་རྡློ་རེ་དང༌། །མཐློ་རིས་ཆུ་དང་དློན་དགུ་ལ། །མཁས་པས་གློ་སྒ་ངེས་རློག་

བ། །ཞེས་པ་ལྟར་དློན་དུ་མ་ལ་འཇུག་མློད་འདིར་ནི་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང༌། བ་

ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། རྒྱ་དཔེར་གཽརྒློཿཞེས་འབྱུང་བའི་གློ་སྔ་མ་ངག་ཚིག་དང་མིག་



  51  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དང་མཐློ་རིས་སློགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བས་བློད་འགེལ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ཚིག་རང་

གཉིས་པ་འདི་ལ་འགྱུར་ཁད་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ཡང་ངག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས། སྨྲ�་ཏཾ་ཞེས་

པ་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་དྲན་པ་དང་བཤད་པ་ཅི་བདེར་བསྒྱུར། མངློན་བརློད་རྣམས་

སུའང་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་

སློ། །དེ་ལྟར་བསྟན་བཅློས་ཁློ་ན་ལས་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་རྣམ་པར་འབེད་ཅིང༌། ཡློན་

ཏན་ནི་ལེགས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། སྐློན་ནི་ཉེས་པ་མ་ལུས་པའི་སྐེད་བེད་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར། 

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། །

སྙན་ངག་ལ་སློགས་པའི་ངག་ལ་སྐློན་རང་རང་གི་བསྟན་བཅློས་དང་འགལ་བ་

ཅི་ལྟར་ཡང་སྟེ། སྒའམ་དློན་ལ་བྱུང་ན་འདི་ཙམ་གིས་སྐློན་ཆེན་པློ་བསྐེད་པར་མི་

ནུས་སློ་སྙམ་བཏང་སྙློམས་སུ་འཇློག་པར་མི་རིགས་ཏེ། བསྟན་བཅློས་ཀི་ངག་གཞན་

རྣམ་པར་དག་ཀང་སྐློན་ཕ་མློ་དེ་ཡློད་པ་ཉིད་ཀིས་སྐློན་ཅན་དུ་བགང་བར་བ་བར་

འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་དགག་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅློས་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་

ནས་སྐློན་ཕ་མློ་ཚུན་ཆད་འཕལ་ཉིད་དུ་དག་པར་བ་དགློས་སློ། །དེ་ཉིད་ཟླ་བློ་དངློས་

པློའི་དཔེས་སྒྲུབ་པ་སྐེས་བུའི་ལུས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་

མཛེས་ཀང༌། སྐློན་མཛེའི་ཆ་ཅུང་ཟད་གཅིག་གིས་སྐལ་བ་ངན་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བུའློ། །སྐབས་འདིར་སྐློན་གཅིག་ཅེས་པའི་ངློས་འཛིན་ཡན་ལག་ཞ་བ་དང༌། མིག་

ཉམས་པ་སློགས་ལ་བློད་འགེལ་མཁན་སྔ་མ་དག་གིས་བཤད། དེ་ལ་འགེལ་བ་ཕི་མ་

རྣམས་ནས་དགག་བཞག་སློགས་འབྱུང༌། འདི་ནི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་པས་སྤིར་ལུས་

མཛེས་པ་ལ་མི་མཛེས་པའི་སྐློན་ཕ་མློ་གཅིག་གིས་སྐློན་ཅན་དུ་བས་པ་ཞིག་བྱུང་

ཕིན་ཇི་ལྟར་ནའང་མི་འགལ་མློད། འདིར་ནི་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བཀློད་པ་ཉིད་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་

འགེལ་གི་ཚིག་ཏུ་འདུག་པ་ལྟར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གལ་ཏེ་བསྟན་བཅློས་མེད་ཀང་སྙན་ངག་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་ཡློན་རང་གི་

རྣམ་དཔྱློད་ཀི་བློས་དབེ་བར་ནུས་སློ་ཞེ་ན།

སྐེ་བློ་བསྟན་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། །

སྐེ་བློ་སྙན་ངག་ལ་སློགས་པ་གང་དང་གང་གི་མཚན་ཉིད་སྟློན་པའི་བསྟན་

བཅློས་མི་ཤེས་པས། དེ་དང་དེའི་ཡློན་ཏན་བང་བ་སྒ་དང་དློན་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་

དང༌། སྐློན་འློག་ཏུ་འཆད་པའི་གློང་ཚིག་དང༌། རགས་དང་ཚིག་འཁྲུགས་པ་དང༌། དཔེ་

དློན་དམན་ལྷག་འགངས་ཆེས་པ་དང༌། སྐློན་བཅུ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཅི་ལྟར་དབེ་

བར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་སློ། །དེ་ཉིད་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེས་སྟློན་པ་ནི་གཟུགས་ཀི་དབེ་

བ་འདི་ནི་མཛེས་ལ་འདི་ནི་མི་མཛེས་སློ་ཞེས་པའམ། འདི་ནི་སྔློན་པློའ ློ། །འདི་ནི་སེར་

པློའ ློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པར་དམིགས་ཤིང་མཐློང་བས་དབེ་བའི་སྐབས་ལློང་བ་དག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལ་ཡློད་དམ་ཅི་སྟེ་མེད་པ་ཁློ་ནའློ། །དེ་ལྟར་གཞུང་འདི་ཙམ་གིས་ནི་སྤིར་བསྟན་

བཅློས་ཁློ་ནས་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་འབེད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ལ་སྙན་ངག་ལ་

ཡང་ཚུལ་དེ་ཉིད་དློ། །ཞེས་བསྟན་ཏློ། །

བཞི་པ་ནི།

དེ་ཕིར་མཁས་པས་སྐེ་དགུ་རྣམས། །

བེ་བག་རློག་ལ་མངློན་དགློངས་ནས། །

རྣམ་བཀ་ལམ་ལྡན་ཚིག་རྣམས་ཀི། །

བ་བའི་ཆློ་ག་ངེས་པར་སྦར། །

བསྟན་བཅློས་ཁློ་ན་ལས་སྐློན་ཡློན་རྣམ་པར་འབེད་ཀི་གཞན་ལས་མ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར། མཁས་པ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་སྐེ་དགུ་སྟེ་སྐེས་སློ་ཅློག་རྣམས་

ཀིས་བེ་བག་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར། སྙན་ངག་ལ་ཡང་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་སྒ་དློན་གི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བཀ་བའི་

སྙན་ངག་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་གི་བ་བའི་ཆློ་ག་ངེས་པར་སྦར་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་

པར་མཛད་དློ་ཞེས་བེ་བག་སྙན་ངག་གི་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རྒྱན་

གི་བསྟན་བཅློས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་རགས་ལས་སློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

དེ་ལྟར་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་གི་དགློས་པ་རྣམས་བཤད་ཟིན་ནས། ཤུགས་

བསྟན་དགློས་སློགས་བཞི་བརློད། འདི་ལ་འཆད་ཚུལ་རྣམ་པ་མང་ཡང་རྒྱ་གར་བའི་

མཁས་པ་བསྟན་བཅློས་བེད་པ་རྣམས་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་ན། བརློད་བ། 

དགློས་པ། དགློས་པའི་དགློས་པ། འབེལ་པ་དང་བཞིའློ། །དེ་ལ་དང་པློ་བརློད་བ་ནི། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔར་ཡང་ཡང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་རློད་བེད་

གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་རློགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་དགློས་པ། གཞན་ཡང་རློགས་བརློད་

རིན་པློ་ཆེ་དཔག་བསམ་འཁི་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་དག་ནི་ནེ་ཙོའི་ཀློག་དང་མཚུངས། །ཞེས་དགག་ཕློགས་ནས་སློས་པ་དང༌། 

ལེགས་བཤད་ཡང་དག་བརློད་པའི་རིག་པ་ནི། །སུ་ཞིག་གི་ནི་བསྙེན་བཀུར་གནས་

མི་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས། སྙན་ངག་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ངལ་བས་

མི། །མཁས་པའི་མདུན་ས་དག་ཏུ་འདུག་ལ་དབང༌། །ཞེས་དང༌། །གལ་སྟེ་སྔློན་གི་

བག་ཆགས་ཡློན་ཏན་གིས། །རེས་འབེལ་སློབས་པ་རྨད་བྱུང་མེད་པ་ལའང༌། །ཐློས་

དང་འབད་པ་དག་གིས་ངག་བསྟེན་ན། །ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་ངེས་པར་རེས་འཛིན་

བེད། །དེ་ཕིར་གགས་འདློད་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་ནི། །སྙློམས་ལས་མེད་པར་རིམ་པས་

དབངས་ཅན་བསྟེན། །ཞེས་དང༌། སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ལམ་འདིས་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་

དག །རབ་ཏུ་རློགས་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། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་པའི་དློན་བཞིན་མཁས་པའི་གགས་པ་

འབྱུང་བ་དང༌། རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ལ་སློགས་པ་རྒྱ་ཆེར་ཐློབ་པ་ནི་གནས་སྐབས་

ཀི་དགློས་པའི་དགློས་པ་དང༌། 

སྐེས་རབས་ལས། ཡིད་ལ་དད་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་དད་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སྙན་ངག་གི་སྦློར་བ་ཁད་པར་ཅན་གི་སྒློ་ནས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེར་བསྒག་ན་ཉན་པ་པློ་གཞན་རྣམས་ཀང་དད་པ་ལ་སྦློར་བར་

གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་སླློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟློད་པ་

རྣམས་ཀང་སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་སྟེ། 

ཐ་ན་གླུ་གར་མཁན་དང་བཞད་གད་མཁན་རྣམས་ཀང་འདློན་པར་བེད་པས་ཡུལ་གི་

སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཤུགས་ཀིས་སྐེས་ཏེ། བསྟློད་པ་ཁློ་ནས་ཀང་

བསྟན་པ་དར་བ་ལ་ཆེས་ཕན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་དམ་པའི་

ཆློས་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་དམ་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་སིག་ཇི་ཙམ་དུ་ལྕི་བར་བཤད་

ན། ཡུལ་དམ་པའི་ཡློན་ཏན་སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བསྒག་ན་དེའི་ལྡློག་

ཕློགས་ཀི་བསློད་ནམས་ཅིའི་ཕིར་མི་ཐློབ་སྟེ་མདློ་ལས། དམ་པའི་ཆློས་གསལ་བར་

བེད་པའི་སྙན་ངག་བའློ། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བསྟློད་པ་བའློ། །དེ་ལས་བ་ན་མེད་

པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་མཁས་པ་འཇམ་

དབངས་ཁ་ཆེས། སེབ་ལེགས་ཕེང་བའི་བསྟློད་པས་མཆློད་ན་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ཞལ་

ཡང་སྟློན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཁ་ཆེའི་སླློབ་དཔློན་ཉི་

མ་སས་པས་རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་ལ་བསྟློད་པར། ཤིང་སྐམ་ཁི་ལ་ཚེ་ཟད་བརྒྱ་བཞག་

སྟེ། །ལློག་ལྟའི་རྒྱལ་པློས་དྲང་སྲློང་མེ་ལྷ་མཆློད། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མེ་ཏློག་

ཕེང་འཛིན་མཛད། །དངློས་སུ་ཞལ་བསྟན་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་ཕབ། །ཅེས་དང༌། 

ཙནྡྲ་གློ་མི་དགེ་བསྙེན་འཕགས་པ་མཆློག །རྒྱལ་པློའི་ཆད་པས་གངྒཱའི་ཆུ་ལ་

བསྐྱུར། །གུས་ལྡན་ཞེ་ས་བཅས་པའི་སེབ་སྦློར་གིས། །འཛུམ་ཞལ་དགེ་མས་སིངྒའི་

གིང་ལ་བཞག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁད་པར་དུ་ཡང་ཡུལ་དམ་པ་ལ་དྭངས་བ་དང་འདློད་པའི་དད་པས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ་བསྟློད་པའི་སྙན་ངག་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའི་ཟིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་

མཆློག་གི་ས་བློན་གྲུང་པློར་འགྱུར་བས་ན། མདློ་སེ་བསྐལ་པ་བཟང་པློར། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དུས་མཁེན་རྒྱལ་པློ་ནི། །སྙན་ངག་མཁན་ཚེ་བདེ་གཤེགས་ར་མཆློག་

ལ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་བསྟློད་ནས་ཀང༌། །དང་པློར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་

སེམས་བསྐེད་དློ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། འློ་སྐློལ་གི་སྟློན་པས་ཀང་སངས་

རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསྟློད་པས་བསྐལ་

པ་བཞི་ཁིའི་ཚོགས་བཟླུམས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དགློས་པའམ་

ཉིང་དགློས་ཏེ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་འབེལ་

བའི་དབང་དུ་བས་པའློ། །དེ་དག་ཀང་ཉིང་དགློས་དགློས་དགློས་པ་དང་འབེལ། 

དགློས་པ་བརློད་བ་དང་འབེལ། བརློད་བ་བསྟན་བཅློས་དང་འབེལ་བ་ནི་འབེལ་བའི་

དགློས་པའློ། །ཡང་ན་བརློད་བ་སྔར་ལྟར་ལ་དེ་ཉིད་བསྟན་བཅློས་འདི་ལས་བདེ་བག་

ཏུ་རློགས་པ་དགློས་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞིའི་བང་དློར་གི་གནས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་ཤེས་པ་ཉིང་དགློས། དགློས་སློགས་གསུམ་དང་བསྟན་བཅློས་འདི་ཐབས་ཐབས་

བྱུང་དུ་གནས་པ་ནི་འབེལ་བའློ། །

༼སྙན་ངག་གི་ལུས་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་བརློད་བ་སྙན་ངག་གི་དློན་ལ་གསུམ། ལུས་རྒྱན་མདློར་བསྟན་པ། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི།

དེ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྙན་ངག་གི །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལུས་དང་རྒྱན་ཡང་རབ་ཏུ་བསྟན། །

སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་དེ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཚོགས་པའི་ངློ་བློ་

དང༌། དེ་མཛེས་པར་བེད་པ་འི་རྒྱན་ཏེ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཤིང་བསྟན་པས་

གསལ་བར་བས་སློ། །དེས་ན་མཁས་པ་ཟུར་མཁར་བ་སློགས་ལུས་རྒྱན་སྲློག་

གསུམ་དུ་དབེ་དགློས་པར་འདློད་པ་དག་ནི་མི་འཐད་པ་གཞུང་ཚིག་འདིས་ཀང་

གསལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་རྒྱས་པར་བཤད། རྒྱན་རྒྱས་པར་བཤད། 

སྐློན་སེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་

མཚན་གཞིའློ། །དང་པློ་ནི།

ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །

དློན་གི་རྣམ་བཅད་ཚིག་གི་ཕེང༌། །

བསྟན་པར་བ་བ་ལུས་རྒྱན་གཉིས་པློ་དེ་ལས་དང་པློ་རེ་ཞིག་ལུས་ནི། །སྨྲ་བ་

པློས་བརློད་པར་འདློད་པའི་དློན་གཏམ་རྒྱུད་སློགས་གང་ཡིན་པའི་བརློད་བའི་དློན་དེ་

ངེས་པར་བས་ནས། ཚིག་ལེགས་པར་སེབ་པ་ཉིད་ནི་འདློད་པའི་དློན་གིས་རྣམ་པར་

བཅད་པའི་ལུས་དང༌། སྦར་བ་ལ་སློགས་པ་སྒའི་རྒྱན་དང་རིགས་ལ་སློགས་པ་དློན་

གི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པའམ། བརྒྱན་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཚིག་སུཔ྄་ཏིང྄འི་མཐའ་

ཅན་ནམ། བློད་སྐད་སློགས་ལའང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕེང་བ་སྟེ་ངག་ཆེན་

པློའམ་གློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་ཕན་ཚེགས་གཞན་རྣམས་སློ། །

སྐབས་འདིར་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་དང་གཞུང་དློན་འགེལ་ཚུལ་ལ་འགེལ་པ་

སྔ་མ་རྣམས་མི་མཐུན་པ་མང་མློད། འདི་ལྟར་འཐད་པ་ཡང་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་སྟེ། ལུས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་གསུང་པ། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་

ཅེས་སློགས་ཏེ་རེ་ཞིག་གི་སྒ་ནི་རིམ་པའི་དློན་ཏེ། རྒྱན་གི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་

པློར་ལུས་བཤད་པར་བའློ། །ཇི་ལྟར་སྐེས་བུའི་ལུས་ལ་དློ་ཤལ་དང་དཔུང་རྒྱན་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱན་འདློགས་པས་མཛེས་པར་བེད་པ་དེ་ལྟར་སྙན་ངག་གི་ལུས་ལའང་

སྦར་བ་ལ་སློགས་པའི་སྒའི་རྒྱན་དང༌། རིགས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ཡང་འདློགས་པ་

གང་གིས་མཛེས་པར་བེད་དློ། །འདི་ཉིད་ཀི་ཕིར། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་

ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །ཅེས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དེས་ན་རྒྱན་

ཕི་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཚིག་རྣམས་ཀི་ཞེས་པ་སུཔ྄་མཐའ་ཏིང྄་མཐའ་རྣམས་

ཀི་ཕེང་བ་སྟེ། ཚོགས་ནི་ངག་ཆེན་པློ་དང་ངག་ཕན་ཚེགས་གཞན་ཡང་ངློ༌། །ངག་ཆེན་

པློ་ནི་སྙན་ངག་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་དང༌། གློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ནི་

ངག་ཕན་ཚེགས་གཞན་རྣམས་སློ། །སྙན་ངག་མཁན་གིས་བརློད་པར་འདློད་པ་སྟེ། 

བསམ་པའི་དློན་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་ར་གྷུ་བཾཤ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་ལུང་གི་

ངེས་པ་དང་ལྡན་པས་སློ། །འདློད་པའི་དློན་སྨྲ་བ་པློའི་བསམ་པས་རང་དབང་དུ་བས་

པའམ་ཁད་པར་དུ་བས་པའློ། །དེས་ན་འདློད་པའི་དློན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་ཚིག་གི་ཕེང་

བ་ནི་སྙན་ངག་གི་ལུས་སུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་འབད་པར་

རབ་ཏུ་གགས་པའི་ལུས་སུ་རློགས་པར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་གང་ཞིག་རྣ་རྒྱན་ཅན་འདི་ནི་ལྷ་

བིན་ནློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེས་ན་དློན་དང་ལྡན་པའམ་དློན་ཅན་ཞེས་ཆེད་

དུ་བཤད་མི་དགློས་ཤིང༌། རྣམ་བཅད་ཅེས་པའང་ཚིག་ལེགས་པར་སེབ་པའམ། དློན་

ངེས་པར་བས་པའི་དློན་ཡིན་པས་སེ་ཚན་དུ་བཅད་པར་བཀལ་བ་མི་འཐད་དློ། །དེ་ལྟར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལུས་སྔློན་ལ་བཤད་པའི་གློ་རིམ་ནི་རྒྱན་གི་རེན་ཡིན་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་གཞུང་གི་དབེ་བས་གསུམ་དུ་བཤད། ལུས་སྐད་

རིགས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་བཞག །སླར་ཡང་ལུས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་སྟློན་པའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས་དབེ་བ་དང་སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི།

དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་པ་དང༌། །

སེལ་མ་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དུ་གནས། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྙན་ངག་གི་ལུས་དེ་ཡང་ཚིགས་

བཅད་འབའ་ཞིག་པ་དང༌། ལྷུག་པ་རྐྱང་པ་དང༌། དེ་གཉིས་སེལ་ཞིང་བསྲེས་པ་སྟེ་རྣམ་

པ་གསུམ་ཉིད་དུ་གནས་སློ། །

སྐབས་འདིར་འཇམ་དབངས་ས་པཎི་ཏས་སེབ་སྦློར་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏློག་ཆུན་

པློར། ཚིགས་སུ་བཅད་དང་ལྷུག་པ་དང༌། །རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཚིག་

གི་སྦློར་བ་བེད་འདློད་པའི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་ཡིན། །ཞེས་རྒྱུན་

ཆགས་ལུས་གསུམ་པར་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུན་ཆགས་བཅད་པ་ནི་འདིར་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་བེ་བག་ཡིན་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་བཤད་པར་

བའློ། །རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པ་ནི་སེབ་སྦློར་གི་ལྕི་ཡང་ལ་སློགས་པས་ཕེ་ལ། བ་བ་

སྟློན་པའི་སྒ་ཡློད་པ་རང་པ་བཞིར་མ་བཅད་པ་སྟེ། དེ་སྐད་དུའང་སེབ་སྦློར་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་གཞན་མིན། །ཞེས་འདློན་པའི་

ཕིར་རློ། །



  60  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདིའི་དཔེར་བརློད་ནི། ཁློ་བློའི་བ་མ་ཆློས་ཀི་རེ་དཔལ་ས་སྐ་པ་རྒྱལ་མཚན་

གི་མཐས་བརྒྱན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་དཔལ་ཀེའི་རྡློ་རེའི་བསྟློད་པ་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །འདི་ལྟ་བུའི་སེབ་སྦློར་དེང་སང་རྒྱ་གར་ན་སེབ་སྦློར་བ་ཆེས་ཆེར་

མང་དུ་ཐློས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་གགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ཐམས་ཅད་ལ་གགས་པ་ཡང་

མ་ཡིན། སྦློར་བ་ཡང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་སྣང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དཔང་ལློ་

ཙཱ་བ་བློ་གློས་བརན་པས། དེ་ནི་མཁས་པའི་གསུང་ཡིན་ཡང་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་

རྣམས་དང་འགལ་བས་ཡིད་ཆེས་གནས་སུ་བཟུང་བར་མི་བའློ། །ཞེས་དང༌། སེབ་

སྦློར་གི་ཚོམས་ལས། ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ནི་དཔྱད་དགློས་ཏེ། གཞུང་དེ་སྐད་

ཅེས་བ་བའང་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་ཀང་རྒྱུན་

ཆགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། །དེ་འདྲའི་རྣམ་བཞག་གཞུང་འདི་དང་སེབ་སྦློར་རིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ་སློགས་པར་མ་སློས་པ་དང༌། རང་པ་མེད་པའི་ཚིག་རྒྱུན་ནི་

ལྷུག་པ་ཁློ་ན་བཤད་པས་སློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕིས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་

དགག་བཞག་གི་ཕློགས་འཐེན་མང་དུ་བྱུང་འདུག་མློད། བདག་ཅག་གི་བ་མ་འཇམ་

མགློན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཆེན་པློས་ཀང༌། རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པ་དང་དེ་སྟློན་པའི་

གཞུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱ་དཔེ་སྔར་མཐློང་ནི་མ་མཐློང༌། རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཡློངས་

གགས་ཀི་སེབ་སྦློར་ལ་མེད་པ་ས་པཎ་རང་གི་གསུང་ལས་ཀང་གསལ་མློད། འློན་

ཀང་ཤིན་ཏུ་གགས་ཆུང་ཞིང་སྦློར་བ་ཉུང་བ་མ་གཏློགས་དཎ་ཀར་གགས་པའི་སེབ་

སྦློར་རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནའང་ཡློད་པ་ཡིན་འདུག་ཀང༌། གཞུང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འདི་དང་སེབ་སྦློར་རིན་འབྱུང་སློགས་ལ་ནི་བསྒིག་ཏུ་མེད་པས། ས་པཎི་ཏ་ཉིད་ཀིས་

ཀང་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒློར། བསྟན་བཅློས་བེད་པས་ཚིགས་བཅད་དང༌། །རྐྱང་

པ་དང་ནི་སེལ་མ་གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྐབས་འདིར་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་

བཞེད་པ་དེ་ཁློ་ན་ལྟར་ལེགས་པ་ཡིན་གསུངས། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སེབ་སྦློར་གི་སྒློ་ནས་གཉིས་སུ་དབེ། སྦློར་ཚུལ་གི་སྒློ་

ནས་བཞིར་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ནི།

ཚིགས་བཅད་རང་བཞི་པ་དེ་ཡང༌། །

བ�ཏྟ་ཛཱ་ཏི་ཞེས་རྣམ་གཉིས། །

དེ་ཡི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ནི། །

སེབ་སྦློར་གཞུང་དུ་ངེས་པར་བསྟན། །

རིག་དེ་སྙན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ནི། །

ཟབ་མློར་འཇུག་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ། །

གཞུང་ལུགས་གཞན་འགའ་དང་ཁད་པར་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

ཚིགས་བཅད་རང་པ་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་པ་དྲུག་པའི་བར་དུ་ཡློད་པར་

བཤད་མློད་ཀི། སྙན་ངག་པའི་རང་ལུགས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རང་པ་བཞི་པ་ཁློ་

ནར་ངེས་པས་ན། ས་པཎི་ཏས། ཡི་གེ་གཅིག་ནས་ལྔ་ཡི་བར། །ཚིགས་སུ་བཅད་པར་

གགས་མློད་ཀི། །མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་དེ་སྒྲུབ་པའི། །མཚན་ཉིད་དབེ་བ་བཏང་སྙློམས་

མཛད། །ཅེས་གསུངས་པས། སྐབས་འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེར་བརློད་བེད་པ་ནི་མི་

ལེགས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚིགས་བཅད་རང་བཞི་དེ་ལ་ཡང༌། གང་དུ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བགང་བ་ནི་བ�ཏྟ་སྟེ་ཞུགས་པའམ་སྦར་བའམ་འཕེལ་བ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །ཕི་མློ་

བགང་བ་ནི་ཛཱ་ཏི་སྟེ་རིགས་སམ་བསྐེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ་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་སྲློང་དམར་སེར་དང༌། རྒྱལ་བའི་ལྷས་མཛད་པ་

སློགས་སེབ་སྦློར་གི་གཞུང་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བ་དགློས་ཤིང༌། གང་ཞིག་ལེགས་

སྦར་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་བརམས་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ནི་དློན་ཤིན་ཏུ་

ཟབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཚིག་ཉམས་སྣ་ཚོགས་པའི་བདུད་རི་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལེགས་

པར་བཤད་པ་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང༌། བློ་མ་སྦངས་བ་རྣམས་ཀིས་

འཇུག་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། སེབ་སྦློར་གི་རིག་པ་ནི་དེ་ན་འཇུག་

འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ་ལྟ་བུའློ་ཞེས་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་གློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་སྦློར་ཚུལ་

རྣམས་འདིར་མི་འཆད་པ་ཅི་ཞེ་ན། 

གློལ་བ་དང་ནི་རིགས་དང་མཛོད། །

འདུས་པ་ཞེས་བ་དེ་འདྲ་ཡི། །

ཚིགས་བཅད་རྒྱ་ཆེ་སརྒས་བཅིངས། །

ཆ་ཤས་རང་བཞིན་ཕིར་མ་བརློད། །

གློལ་བ་དང༌། རིགས་དང༌། མཛོད་དང༌། འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་རང་བཞིན་གི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་སརྒས་བཅིངས་པའི་བསྟན་བཅློས་

དག་གི་ཞར་ལས་ཤུགས་ཀིས་ཐློན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་གི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལློགས་སུ་ཤེས་པའམ་སྟློན་པར་བ་དགློས་པ་མ་ཡིན་པས་འདིར་མ་བརློད་དློ། །འློན་

ཀང་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

གློལ་བ་ནི། རྒྱལ་བའི་སྐེས་རབས་ལས། གཞན་དློན་སྤློད་པ་གང་གིས་ཡློན་

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

མིན་པ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅེས་ཕིན་ཅི ་མ་ལློག་ཡི་གེའི ་གགས་པ་

གསལ། །མཉམ་མེད་དེ་ནི་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་བཅས་ལ་གཙུག་གིས་འདུད། །ཅེས་

དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། 

ནུ་མ་མངློན་དགའ་གང་ཆེན་མློས་བུམ་མཐློ། །ག་པུར་དློ་ཤལ་རབ་ཏུ་རེ་དགའ་

དགློད། །དར་བ་བབས་པའི་ན་ཆུང་འབློར་བ་ཡང༌། །བསློད་ནམས་བས་པ་རྣམས་ལ་

དགའ་སྟེར་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་དློན་གཅིག་

གཞན་ལ་མི་ལྟློས་པའི་རང་དབང་ཅན་དུ་རྫློགས་པ་ཞིག་གློ །

རིགས་ནི། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། །མཛེས་མ་དེས་

ཀང་མི་བདག་ནི། །བརན་ལྡན་ཟབ་ཅིང་མཛེས་པ་དང༌། །གཞན་གིས་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་ཕེང་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་སྟློབས་གེན་དུ་འཕྱུར་བཅས་

བཞིན། །རིན་ཆེན་ཡིད་འློང་དློ་ཤལ་དག །སྙིང་གར་བཟུང་བར་བས་པ་ནི། །ས་འློག་

རྒུད་པ་ཞི་བའི་སླད། །ལྷག་མ་ཅན་གིས་བརན་པ་བཞིན། །ཆེ་བའི་དཔུང་པས་ས་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི། །སེམས་ཀིས་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་དག །མཐློང་ནས་མངློན་པར་འདློད་པ་དང༌། །ཡ་

མཚན་དབང་དུ་རབ་ཏུ་གྱུར། །ཞེས་བརློད་བའི་དློན་གཅིག་རྒྱལ་པློ་མཐློང་བ། རློད་

བེད་ཤློ་ཀ་ལྔ་པློ་ཕན་ཚུན་ལྟློས་ན་དློན་རྫློགས་ཤིང་མ་ལྟློས་པའི་ཤློ་ཀ་རེ་རེའི་ནང་དུ་

དློན་མ་རྫློགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བས་པ་

དང༌། སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་པློའི་སྤློད་པ་ཞེས་བ་བའི་སརྒ་དང་པློར། 

གནས་གཙང་མ་ཡི་རིགས་བྱུང་རྣམས། །གཞན་མང་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །རྒྱལ་

བེད་ཚལ་དུ་འློང་བར་གྱུར། །ཞེས་པ་ནས། ཟླ་འློད་བདུད་རི་འཐུང་འདློད་པའི། །ནགས་

ཀི་ཙ་ཀློ་ར་རྣམས་ནི། །ཟླ་བ་ལྷུང་བར་འཁྲུལ་བ་ལས། །མིག་དག་ཡང་ཡང་བསྐློད་

འགྱུར་བའློ། །ཞེས་པའི་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀིས་གནས་གཙང་མའི་

ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བེད་ཚལ་དུ་འློང་ངློ་ཞེས་པའི་དློན་གཅིག་བསྟན་ཅིང༌། འློང་བར་གྱུར་

ཞེས་པའི་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུའློ། །སྐབས་འདིར་རཏྣ་ཤྲིའི་

རྒྱ་འགེལ་དུ། དེའི་བེ་བག་ནི་ཟུང་ཅན་ནློ། །ཞེས་བཤད་པ་ཤློཀ་གཉིས་ཀིས་དློན་

གཉིས་སྟློན་པ་དཔང་ཊིཀ་གི་དབུར་རློམ་པར་དམ་བཅའི་སྐབས་སུ། རྣམ་འབེད་རྡློ་

རེས་ལྟ་ངན་རི་འཇིགས་ཤིང༌། །ལེགས་བཤད་རྒྱལ་མཚན་སེམས་རྒྱུད་ཁང་བཟང་

དུ། །ཆེས་ཆེའི་བརློན་པས་འཛུགས་པ་ཤློང་སྟློན་དེས། །གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སྔློན་

མེད་ལེགས་སྒྱུར་བ། །རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་སྙན་ངག་མེ་ལློང་འདི། །ཡང་དག་བཤད་

པས་བི་དློར་ལེགས་སྒྲུབ་སྟེ། །དློན་གཉེར་གཟུར་གནས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལགས་

པས། །སྙན་ངག་རྒྱན་བཀའི་གཟུགས་ལ་གཟིགས་པར་གསློལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ་སྙམ་

སྟེ་དཔྱད་པར་བའློ། །ཞེས་དཔང་ལློ་ཆེན་པློ་རང་གིས་གསུངས། གང་ལྟར་དེ་ཡང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

རིགས་ཀི་བེ་བག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །

མཛོད་ནི། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་དང་པློར། 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་ཅིག་ཁློད་གགས་ཐློས་གྱུར་

ནས། །ས་སྲུང་ས་ལ་འློངས་པ་ལྟའི། །གང་ཆེན་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ནི། །རྨད་དུ་བྱུང་

བ་བདག་གིས་བཟུང༌། །སྐབས་གསུམ་པར་འློས་སློ་གཉིས་འདི། །སྒློ་ན་གནས་སློ་

རབ་ཏུ་གཟིགས། །གང་ཕིར་ཇློ་བློ་གཟིགས་གྱུར་ན། །གཡློག་འཁློར་ཡློངས་ངལ་

འབས་དང་བཅས། །དེ་དག་ཐློས་ནས་མི་བདག་ནི། །བློན་ལ་ཡང་དག་སྒློས་ནས་

སློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཅློད་མཚམས་དང་བ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཅན་ཤློ་

ཀའི་གངས་ངེས་བཟུང་མེད་པ་རྒྱལ་པློའི་མཛོད་ནང་གི་ནློར་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མར་

གནས་པ་ཞིག་གློ །

འདུས་པ་ནི། ཡལ་འདབ་དང་པློར། གཟི་བརིད་ལ་བརེན་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། །ཕེང་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བརིད། །ཅེས་རློད་བེད་ཤློ་ཀ་གསུམ་ཐིག་ལེར་

གྱུར། རྒྱན་དུ་གྱུར། རབ་ཏུ་བརིད་ཅེས་པའི་བ་ཚིག་གསུམ་གིས་གསལ་ལ་ལྟ་བུ་

དང༌། གཞན་ཡང་སྤིན་གི་ཞློན་པའི་རློགས་པ་བརློད་པར། སྐབས་དེར་ཙནྡན་འཁི་ཤིང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རླུང་གཞློན་གིས། །སྐློད་ཅིང་ཤུགས་རིང་གལ་བ་བསྟེན་རྣམས་ལ། །འདློད་པའི་

གློགས་པློར་གྱུར་པ་དཔྱིད་ཀིས་ནི། །མངློན་པར་འདློད་པའི་སྤློད་ཚུལ་རབ་ཏུ་

བརན། །ཁློད་བལ་འདློད་ལྡན་མ་ཡི་མི་མཐུན་ཕློགས། །ལྷློ་ཕློགས་རླུང་ནི་ཡང་ཡང་

རབ་ཏུ་ལྡང༌། །འགློ་ལས་རྒྱལ་སླད་ཉ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གིས། །རླུང་གི་མཚོན་ནི་འཕལ་

ལ་རབ་སྦར་ཞིང༌། །རང་དྲུག་དཀིལ་འཁློར་དག་གིས་མ་སྤས་པ། །སྟུག་པློར་རྒྱས་

པས་ལྕི་བ་ཉིད་གྱུར་པའི། །ཙཱུ་ཏའི་ཤིང་གིས་མི་ཕེད་ཕག་རྒྱ་བཅིངས། །ལང་ཚོ་ཅན་

ལ་མངློན་འདློད་བསླབ་པ་བས། །དཔྱིད་ཀི་དཔལ་མློ་དག་གི་རྣ་བའི་རྒྱན། །རི་བློའི་

ངློས་ལ་མ་ངན་མེད་པ་མཛེས། །གློང་ཁེར་མ་ཡི་རང་པས་རབ་བསྣུན་པས། །ཡལ་

འདབ་གསར་པ་དག་ལ་ཚོན་འཕློས་བཞིན། །མཛེས་མའི་ཁ་ཡི་ཆང་གིས་དགའ་ལྡན་

པ། །འདློད་པའི་ཐབས་ནི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཉིད་ལ། །ཞེས་ཏེ་བ་ཀུ་ལ་ཤིང་མེ་ཏློག་

གིས། །ཟློལ་གིས་དགའ་ཞིང་འཛུམ་པའི་དཔལ་སྐེས་བཞིན། །ཁེངས་ལྡན་མ་རྣམས་

ཁེངས་པ་རབ་བཏང་ཞིང༌། །མི་སྨྲ་སངས་ནས་རང་པར་རབ་བཏུད་དེ། །མཛའ་བློ་དག་

ལ་དྭངས་བར་བེད་མཐློང་ནས། །སིནྡྷུ་བཱ་ར་མེ་ཏློག་གིས་དགློད་བཞིན། །གེ་སར་

རྒྱས་པའི་ཁུར་རེན་པཱ་ལ་ཤའི། །ཕེང་བ་མཛེས་པ་དཔྱིད་ཀི་སེང་གེ་ཡིས། །ཁེངས་

ལྡན་མ་ཡི་ཁེངས་པ་གང་པློ་ལས། །བསྣུན་པའི་ཁག་བསྒློས་སེར་མློའི་ཕེང་བ་

བཞིན། །རྣ་བ་སྙན་སྒློགས་ཁུ་བྱུག་བུ་མློ་ཡིས། །རེག་ལ་ཤི་རི་ཤས་མིག་ཀརི་ཀ །སྣ་

ལ་གེ་སར་རྡུལ་ཚོགས་རྒྱས་པ་ཡིས། །མེ་ཏློག་འབྱུང་གནས་དཔལ་གིས་དགའ་ཆར་

ཕབ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལློངས་སྤློད་ལྡན། །སྦང་རིས་མློས་ཤིང་རྣམ་པར་

འཁམས་དུས་དེར། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་འཁི་ཤིང་ཚལ་གི་གཞིར། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པློའི་སྲས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་ཤློ་ཀ་དགུས་དློན་དཔྱིད་དུས་ཁློ་ན་བསྟན་ཞིང༌། 

རབ་ཏུ་བསྟན། བསླབ་པ་བས། རྣམ་པར་རྒྱུ་སློགས་བ་ཚིག་མང་པློ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

སྲློད་ལ་སློགས་པའི་བསྔགས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཤློཀ་དང་བ་ཚིག་གཉིས་ཀ་མང་པློ་

འདུས་ནས་སྟློན་པ་ཞིག་གློ །

དེ་བས་ན་སརྒས་བཅིངས་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ནི་རྒྱུ་སྣལ་མ་ལྟ་བུ། གློལ་བ་

སློགས་བཞི་པློ་ནི་སྣམ་བུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ། སྣལ་མ་ལས་ལློགས་སུ་སྣམ་བུ་མེད་པ་

ལྟར། སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ལས་ལློགས་སུ་གློལ་བ་ལ་སློགས་པ་བཞི་མེད་ཅིང༌། བཞི་པློ་

ནང་ཕན་ཚུན་དུ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ནི། རིགས་དང་འདུས་པ་གཉིས་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་མང་པློས་སྟློན་པར་འདྲ་ཡང༌། རིགས་ལ་བ་ཚིག་གཅིག་དང་འདུས་པ་ལ་མང་པློས་

སྟློན། །མཛོད་དང་འདུས་པ་གཉིས་བ་ཚིག་མང་བའི་སྒློ་ནས་འདྲ་ཡང༌། མཛོད་ལ་ཤློ་ཀ་

མང་པློ་དགློས་པར་མ་ངེས་ཤིང༌། འདུས་པ་ལ་ངེས་པའློ། །གློལ་བ་ཤློཀ་གཅིག་གཅློད་

མཚམས་དང་བ་ཚིག་མི་དགློས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་ཆ་ཤས་ཉིད་ཀི་ཕིར་

གཞུང་འདིར་དཔེར་བརློད་མ་མཛད་པའློ། །སརྒས་བཅིངས་པའི་སྙན་ངག་ཚིགས་

བཅད་དུ་བརམས་པའི་བསྟློད་པ་དང༌། རློགས་བརློད་དང༌། གཏམ་རྒྱུད་དང༌། སྐེས་

རབས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཞི་པློ་འདིའི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པས། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་འདིར་བསྡུས་པའློ། །འདིར་བ་ཚིག་ཅེས་པ་བློད་

སྐད་ལ་ནི་དཔེར་བརློད་ཟིན་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང༌། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་ཏིང྄་མཐའ་

འམ་ཀྟ་ལ་སློགས་པའི་བ་བའི་རྐྱེན་གང་རུང་ཡློད་པ་ཞིག་དགློས་ཏེ། འགེལ་པ་འདློད་

འཇློ་གསར་འགྱུར་ན་འདིའི་དཔེར་བརློད་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསུམ་པ་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་ནི། འདུས་པ་ལ་སློགས་པ་སརྒས་

བཅིངས་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་ན་སརྒས་བཅིངས་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་གསུམ། 

སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ངློས་བཟུང་བ། དེའི་མཚོན་བེད་སྤིར་བཏང་བ། དམིགས་ཀིས་

བསལ་བའློ། །དང་པློ་ནི།

སརྒས་བཅིངས་པ་སྙན་ངག་ཆེ། །

སརྒ་ནི་སྔློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ལེའུར་བཅད་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཏེ། 

དེས་བཅིངས་པ་སརྒ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ནི་སྙན་ངག་ཆེན་

པློའ ློ། །འདིར་སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། །ཁ་ཅིག་སརྒ་བཅུ་དྲུག་ལ་སློགས་

པས་བས་པ་ཆེན་པློ་ཉིད་དུ་འདློད་དློ་ཞེས་གཞན་འདློད་བཀློད་ནས། སླློབ་དཔློན་ཉིད་

ཀི་བཞེད་པ་ནི། འློན་ཀང་དེར་མ་ངེས་ཏེ་ཨ་ཤྭ་སངྐ་སྟེ་ལེའུས་མཚོན་པ་དང༌། ཨཱརྻ་

གི་ཏི་སྟེ་ཛཱ་ཏི་འཕགས་མའི་དབངས་ཀིས་བཅིངས་པ་ཙམ་ཡང་སྙན་ངག་ཆེན་པློར་

འགྱུར་བར་བཞེད། སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཨར་ཞེས་བིས་པ་ཡིག་ནློར་ཏེ། དེ་

ཉིད་རྒྱུ་མཚན་མ་གློ་བར་འགེལ་པ་ཕི་མ་ཚོར་ཡང་བཤུས་ནས་བཀློད་འདུག་པ་ནི་

ཡིག་ནློར་རྒྱུན་འབམས་འབའ་ཞིག་གློ །གཉིས་པ་ནི།

དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བརློད་པར་བ། །

ཤིས་བརློད་ཕག་བ་དངློས་པློ་ནི། །

ངེས་པར་བསྟན་པའང་དེ་ཡི་སྒློ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དེའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་གང་

ཡིན་པ་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། དེ་ལ་དང་པློའི་ཤིས་པ་བརློད་པ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཕག་བ་བ། དངློས་པློ་ངེས་པར་བསྟན་པ་སྟེ་གསུམ་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ནི། སྙན་ངག་

ཆེན་པློ་དེ་ལ་ཐློག་མར་འཇུག་པའི་སྒློའ ློ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤིས་བརློད་སྟེ་འདློད་

པ་ལ་སློན་པ་སྒློར་བས་པ་ནི་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། 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་བསྐམས། །གང་གིས་ཁློ་བ་མེད་ལ་རང་གིས་འཁློར་བའི་དག་མངློན་

བཅློམ། །ཀུན་མཁེན་དེ་ཡིས་ཁེད་ལ་དགེ་ལེགས་གཡློ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་

དང༌། གཞུང་འདི་ཉིད་ཀི་དབུར། 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་གནས་པར་

མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཕག་བ་བ་ནི། །འདུད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། འཇིག་རེན་གསུམ་

གི་རིན་ཐང་བཟློད་བདག་ཉིད། །ལྷ་དང་དེ་ཡི་དག་བློ་མི་རྣམས་དང༌། །ཀླུ་ཡི་དབང་

པློའི་ཅློད་པན་རྣམས་ལ་གནས། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །ཞེས་པ་དང༌། སླློབ་དཔློན་རིན་འབྱུང་ཞི་བས་སེབ་སྦློར་བསྟན་བཅློས་ཀི་དབུར། 

རྒྱལ་བ་ཐུབ་པ་ཉི་མ་ནི། །སྣང་བ་མཆློག་གི་བདག་ཉིད་ཅན། །ནང་གི་མཚན་མློ་

བཤེས་བལ་གི། །ནང་གི་ཉིན་བེད་ལ་ཕག་འཚལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཡང་བརློད་བ་བསྟན་བཅློས་དེའི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་མདློར་བསྡུས་

ནས་ངེས་པར་བསྟན་པའི་སྒློ་ནི། རྒྱུད་བ་མར། སངས་རྒྱས་ཆློས་ཚོགས་ཁམས་དང་

བང་ཆུབ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་ཐ་མ་སྟེ། །བསྟན་བཅློས་ཀུན་གི་

ལུས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། །རྡློ་རེ་ཡི་ནི་གནས་བདུན་འདི་དག་གློ །ཞེས་བསྟན་བཅློས་ཀི་

བརློད་བ་རྣམས་རྡློ་རེའི་གནས་བདུན་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའམ། གཞན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡང་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པའི་དབུར་སླློབ་དཔློན་དཔའ་བློས། དཔལ་ལྡན་ཡློན་ཏན་

དམ་པས་ཡློངས་བཟུང་བཀ་ཤིས་པ། །གགས་པའི་གཞིར་གྱུར་མ་སད་ཤིན་ཏུ་ཡིད་

འློང་བ། །ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་སྤློད་པ་རྨད་བྱུང་རྣམས། །བདག་གི་སྙན་ངག་མེ་ཏློག་

སྙིམ་པས་གུས་པར་མཆློད། །ཅེས་དང༌། མངློན་བརློད་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལས། དེ་

ནི་ཕུལ་བྱུང་སྙན་ངག་མཁན་གི་ལམ་སྐེས་བརླིང་བ་ཅན། །བློ་ཡི་མིག་ལྡན་བ་མས་

བསྟན་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་ལྟ་

བུ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལུང་ཕི་མ་འདི་ཞ་ལུས་བསྒྱུར་བ་བལ་པློའི་པཎི་ཏ་དཔལ་

འཛིན་སེས་མཛད་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་དུ་ཡློད་པའི་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་སྐད་གགས་ཅན་

དེ་ནི་མིན་ཞེས་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མས་གསུངས། དེས་ན་དེ་རྣམས་ནི་ལྷུག་པ་དང་སེལ་

མ་དག་གི་ཡང་སྒློ་ཉིད་དློ། །

འློ་ན་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དེས་བསྔགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལམ་དེའི་བརློད་བ་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ཅེ་ན།

སྔློན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པའམ། །

ཅིག་ཤློས་ལེགས་པ་ལ་བརེན་པ། །

སེ་བཞི་འབས་བུའི་དབང་གྱུར་དང༌། །

མཁས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་འདྲེན་པ་ཅན། །

སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་པ་རབས་ཀི་ཕེང་བའམ། 

རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དམ། འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་སྒྲུང་རྒྱུད་སློགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

སྔར་བྱུང་བའི་གཏམ་ངློ་མཚར་བ་དག་གམ། ཡང་ན་དེའི་ཅིག་ཤློས་ཏེ་ད་ལྟར་བའི་ཡུལ་

ལ་དུས་དེར་སྙན་ངག་སྦར་ནས་བརམས་པ། དཔེར་ན། དད་པ་ལས་སློབས་པའི་བསྟློད་

པ་ཞེས་བ་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟློད་པ་ད་ལྟ་བསྟན་འགྱུར་གི་ཁློད་དུ་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་

སྟེ། རྒྱལ་པློ་སློགས་བསྔགས་འློས་ཀི་ཡུལ་གཞན་ལའང་སྦར་རུང་ངློ༌། །

སེ་བཞི་ནི། རང་གི་བདག་གིར་བཟུང་བའི་ས་གཞི་དང་རིན་པློ་ཆེ་དང་དར་

གློས་འབྲུ་སན་སློགས་ནློར་རྫས་ཀི་དངློས་པློ་ཕྱུག་པ་དང༌། སྒ་དང་རློག་གེ་སློགས་

རིག་པའི་གནས་རྣམས་མང་དུ་ཐློས་པ་ནི་དློན་གི་སེའློ། །ངན་འགློ་ལས་ལྡློག་པས་

མངློན་པར་མཐློ་བ་མཐློ་རིས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལྷ་དང་མི་ལ་སློགས་པའི་འདློད་པའི་ཡློན་

ཏན་ལྔ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྐིད་ལ་རློལ་པ་ནི་འདློད་པའི་སེའློ། །ཚེ་ཕི་མ་མངློན་མཐློ་དང་ངེས་

ལེགས་ལ་སྤློད་པའི་རྒྱུ་ད་ལྟ་དཀར་པློའི་ཆློས་ལ་འབད་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཆློས་ཀི་

སེའློ། །འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཅས་པ་ལས་ལྡློག་ནས་གཏན་དུ་

བདེ་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་ནི་ཐར་པའི་སེའློ། །དེས་ན་དེ་བཞི་ཁློ་ན་སྐེས་བུ་རྣམས་

ཀིས་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང་འབད་པར་བ་བའི་གནས་ཡིན་པས་ན་འབས་བུ་སྟེ། དེའི་

དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་དེ་དང་འབེལ་པའི་ཚུལ་ཉིད་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་བརློད་བ་

དང་བསྔགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནློ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ར་འགེལ་དུ། ཚོམས་གསུམ་

མེད་པའི་བ་བ་ལ། །མི་བསྟེན་དེ་དང་འགལ་མི་བ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཚོམས་གསུམ་

ལ་ཡང་ཐར་པའི་ཚོམས་ཆློས་ཀི་ཚོམས་སུ་བསྡུས་ནས་གསུམ་དུ་བགང་བའི་ཁད་

པར་ཙམ་མ་གཏློགས་འདི་ཉིད་ཁློ་ནའློ། །འདྲེན་པ་ནི་གཙོ་བློ་སྟེ་སྐེས་རབས་དང་

རློགས་བརློད་ལ་སློགས་པར་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་སྒློལ་དང་སྤིན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་བཞློན་པ་ལྟ་བུ་ཆློས་དང་སྲིད་ཀི་གཙོ་བློ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀི་མཁས་པ་དང་གཏློང་བ་

དང་ཐློས་པ་དང་མངའ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སློགས་པའང་བསྔགས་པར་འློས་པའི་གཏམ་

གི་གཞིའློ། །འདིའི་གཞུང་ཚིག ཡིད་འློང་ཞེས་པ་མི་འཐད་ཨུ་དཱཏྟ་རྒྱ་ཆེ་ལ་འཇུག་

པས། མཁས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་འདྲེན་པ་ཅན། །ཞེས་འདློན་པ་ལེགས་སློ། །

སྐབས་འདིར་ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས། སྐེས་བུའི་ལུས་སྲློག་རྒྱན་

གསུམ་དཔེར་བས་ནས་བརློད་བ་སེ་བཞི་བསྡུས་པའི་དློན་རྣམས་སྲློག་དང༌། རློད་

བེད་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གསུམ་ལུས་དང༌། དློན་རྒྱན་སྒ་རྒྱན་གབ་ཚིག་

རྣམས་རྒྱན་ཏེ། ལུས་རྒྱན་སྲློག་གསུམ་གིས་བསྡུས་པར་འཆད་པའི་རེས་སུ་འགའ་

ཞིག་འབངས་མློད། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་བློད་མཁས་པ་ཆེན་པློས་

གཞུང་འདིར། ལུས་དང་རྒྱན་ཡང་རབ་ཏུ་བསྟན། །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་པའི་དློན་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་ནི་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཚིག་དང་དཔེ་ལ་སློགས་པའི་

སྦློར་བ་ཁད་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་བསྟན་ཅིང་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་བརས་པས་ཇི་སྐད་དུ། སྲློག་གི་བདག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པློས་མ་བཟུང་བའི། །མི་རློ་བཟང་ཡང་སུ་ཞིག་ལེན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུར་དགློངས་མློད་

ཀི་ཤིང་ར་དང་ཤིང་རའི་རྒྱན། གཞལ་མེད་ཁང་པ་དང་དེའི་རྒྱན་ཅེས་པ་དང་གསེར་

གི་སྐ་རགས་ནློར་བུས་བརྒྱན་པ་ཞེས་སློགས་སྲློག་དང་མི་ལྡན་པའི་དངློས་པློ་དུ་མ་

ལའང་རྒྱན་གིས་མཛེས་པའི་རྣམ་བཞག་མཐློང་ཕིར། སྐེས་བུ་ལུས་སྲློག་རྒྱན་གསུམ་

ཁློ་ན་བསྟུན་དགློས་པའི་ངེས་པ་ག་ལ་ཡློད། ལུས་ཡིན་ཕིན་སྲློག་དགློས་པར་ངེས་ན་

ནི། 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་ཟེར་ན་ཇི་ལྟར་སྨྲ། ལུས་

ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་སྲློག་བསྟན་ནློ་སྙམ་ན་རྒྱན་ཅེས་པའི་ཤུགས་ལས་གློས་ཀང་

ཅིའི་ཕིར་མི་སྟློན། གང་ཞིག་ཚིག་གི་སྦློར་བས་མཛེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལམ་

གཞིའམ་ཆློས་ཅན་ལ་ལུས་དང༌། དེ་མཛེས་བེད་ཀི་ཆློས་ཚིག་གི་སྦློར་བ་རྣམས་ལ་

རྒྱན་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང༌། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་

གིས་རྣམ་བཅད་ཚིག་གི་ཕེང༌། །ཞེས་པ་དང༌། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་

ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །ཅེས་པའི་གཞུང་ཚིག་གློང་འློག་གཉིས་

སྦེལ་ནས་དལ་བུར་བཀགས་ཤིང་གཞིགས་པ་ཁློ་ནས་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང༌། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་ལུས་སྔློན་ལ་བཤད་པ་ནི་རྒྱན་གི་རེན་ཡིན་པས་སློ། །

སློགས་གསུངས་པས་ཀང་གློ་དགློས་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་དུ་སླློབ་དཔློན་

དཎྜི་དེ་ཡང་རློམ་པ་ལ་མི་མཁས་པ་ཞིག་སྟེ། ལུས་སྲློག་གཉིས་འདྲས་འདྲེས་སུ་

བཤད་པས་གློ་དཀའ་ཞིང་ཁེར་མ་བདེ་བའི་ཁར་སྲློག་ཅེས་པའི་མིང་ཙམ་ཞིག་དགློས་

དབང་གི་སློས་རིགས་ཀང་དེ་མེད་པས་རེས་འཇུག་མགློ་རྨློངས་པར་བས་སྣང་བའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕིར་ནའློ། །ཞེས་འཐད་ཅིང་རིགས་པའི་གསུང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ཉིད་འདིར་ཚད་

མ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་བརློད་བ་སེ་བཞིས་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་ལུས་རྒྱན་གཉིས་ཀི་

ཁློངས་སུ་བསྡུ་བར་འདློད་ན་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཅི་རིགས་པར་འདུ་སྟེ། གཞུང་ལས། 

ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གི་རྣམས་བཅད་ཅེས་གསུངས་པའི་བརློད་པར་

འདློད་པའི་དློན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང༌། སྔློན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་

པའམ། ནས་འདྲེན་པ་དར་བས་ཀང༌། །བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཞེས་པའི་བར་གིས་

བསྟན་པ་ལྟར། འདི་རྣམས་གང་ལ་ཡློད་པའི་སྙན་ངག་དེ་མཆློག་ཏུ་མཛེས་ཤིང༌། འདི་

རྣམས་ཉིད་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་དུའང་དློན་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་དག་པ་ན་

འདི་རྣམས་འདིར་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་མཚན་གཞི་ངློས་འཛིན་པ་ལས་འཕློས་ནས་ཞར་

བྱུང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པས། བསྟན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་སྒློ་ཤིས་བརློད་སློགས་དང་

གློལ་བ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་ལྟར་ལུས་རྒྱན་གང་རུང་དུའང་བསྡུ་མི་དགློས་ཤིང༌། 

ལུས་རྒྱན་སྲློག་གསུམ་ཞེས་ལློགས་སུའང་བཞག་མི་དགློས་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། སྒ་

རིག་པའང་རང་བཞིན་རྐྱེན་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གསུམ་དུ་བསྡུ་མློད། ལེགས་སྦར་གི་

སྐད་དུ་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་མཐའ་དག་དེར་མི་འདུ་ཞིང་བསྡུ་མི་

དགློས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼བསྔགས་པའི་གནས་གློང་ཁེར་སློགས་བཤད་པ།༽

དེ་ལྟར་བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཡུལ་སྤིར་བརློད་ནས་དེ་དག་དང་རེས་སུ་

འབེལ་བའི་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་སྙན་ངག་མཁན་པློས་སྙན་ངག་གི་བརློད་པ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གློང་ཁེར་རྒྱ་མཚོ་རི་དང་དུས། །

ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསྔགས་པ་དང༌། །

སྐེད་ཚལ་ཆུ་ཡི་རློལ་རེད་དང༌། །

ཆང་འཐུང་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་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༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སློགས་ཀིས་སྟློན་པ་སྟེ་ཇི་ལྟར་སེངྒེའི་མིག་གིས་མདུན་རྒྱབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཅར་དུ་མཐློང་བར་གགས་པ་ལྟར་འདི་ཡང་རང་པ་གཉིས་པར་བསྔགས་པ་ཞེས་པ་དེ་

གློང་ཁེར་སློགས་དང་པློ་ལྔ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་སྦློར་བ་དང༌། མཇུག་ཏུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་

ཅིང་ཞེས་པ་སྐེད་ཚལ་སློགས་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་བཞིན་སྦར་བ་སེངྒེ་ལྟ་

སྟངས་ཀིས་འཆད་དགློས་པར་གསུངས་པས།  

དང་པློ་གློང་ཁེར་གི་བསྔགས་པ་ནི། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་

དང་པློར། གསེར་གི་བ་གམ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཁང་པས་བསྐློར་བའི་གློང་ཁེར་

ནི། །འློད་ལྡན་ཞེས་བ་བསློད་ནམས་ལས། །འློད་ལྡན་མཐློ་རིས་ལྟ་བུ་ཡློད། །ལེགས་

པ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བས་ཀིས། །རིག་འཛིན་དང་ལྡན་གྲུབ་པ་དང༌། །དྲི་ཟའི་ཚོགས་

ཀིས་རབ་ཏུ་བསྟེན། །བརྒྱ་བིན་གློང་ཁེར་སར་གཤེགས་འདྲ། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བང་བཞིན། །བསློད་ནམས་ཁང་པ་བསྔགས་འློས་ཤིང༌། །བདེན་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

སྦིན་པ་དང༌། །བརེ་བའི་རང་བཞིན་གིས་རག་བརན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ།

རྒྱ་མཚོའི་བསྔགས་པ་ནི། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རབས་ལས། དེ་

ནས་ཨིནྡྲ་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་འཇིངས་ནང་

དུ་ཞུགས། །ཞེས་པ་དང༌། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ལི་ཤིའི་ཡལ་འདབ་

དག་ནི་ཟློས་གྱུར་པའི། །ལག་ལྡན་ཆུ་སྲིན་སྒེགས་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་པ་ནི། རྒྱ་ཤུག་གི་གིང་དུ་བགློད་པའི་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། སྟློན་གི་དུས་ཀི་ཆུ་འཛིན་ནི། །དཀར་བའི་སྒིབ་བེད་ཀིས་སྒིབ་

པ། །མ་ཡ་ལ་ཡི་རེ་མློ་འདི། །གངས་ཅན་རི་རེའི་དཔལ་དག་འཛིན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

དུས་ཀི་བསྔགས་པ་ནི། དགུན་ལ་སློགས་པ་དྲུག་སྟེ་འཕགས་སྐེས་པློའི་ཡལ་

འདབ་ལས། དེ་ནས་ཡིད་སྲུབས་ལློངས་སྤློད་གློགས། །སྦང་རི་འཐུང་བ་རྣམས་ཀི་

གཉེན། །སྐལ་བཟང་འཁི་ཤིང་འཁྱུད་བེད་པ། །ལེགས་ལྡན་དཔྱིད་ནི་མཐློང་བར་

གྱུར། །མཛེས་མའི་ང་རྒྱལ་གཉིས་འཐུང་དག། །དཔྱིད་ནི་རལ་པ་ལྡན་པ་དག །གལ་

བར་བེད་པའི་ལྕེ་བཞིན་དུ། །མ་ངན་མེད་པའི་དློག་པ་མཛེས། །གཞློན་ནུའི་འགམ་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

མཛེས་པ་ཡི། །ཀུན་པློ་ཙམྤ་ཀ་ཡི་ཚོགས། །མིག་བཟང་མ་ཡི་སྐྲ་ཞགས་ལ། །བཅིངས་

པར་འློས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

ཀུ་ན་ལའི་རློགས་བརློད་དུ། དེ་ནས་བུང་བའི་ཚོགས་ནི་གླུ་ལེན་ཅིང༌། །ཀ່་ཤུ་

ཀ་དཔལ་ལི་ཁིའི་རྒྱས་པ་འདྲ། །ཁེངས་ལྡན་མ་ཡི་ཁེངས་པ་འཇློམས་ཆས་པ། །སྟློན་

གི་དྲིས་མློས་གང་པློ་དཔྱིད་འློང་གྱུར། །སྐེད་ཚལ་འཁི་ཤིང་གསར་པའི་ཡལ་འདབ་

དང༌། །འབལ་བའི་གདུང་བ་རྒུད་པའི་ཆ་ཤས་དག །གསར་དུ་ཆགས་པས་རབ་

བསྐེད་བཟློད་དཀའ་ཉིད། །འཕལ་ལ་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་བས་པར་གྱུར། །ཙམྤ་ཀ་འདབ་

རླུང་གིས་སྤློད་པ་ཡི། །སྤིངས་ཡིག་གིས་ནི་བམས་པ་སྐེད་བེད་ཅིང༌། །འདློད་དང་

ལྷན་ཅིག་དཔྱིད་ཀི་དངློས་པློ་ཡིས། །མངློན་འབློར་རྒྱས་བེད་བརན་འཇློམས་ཕློགས་

སུ་གགས། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་དེ་དང་དེ་དག་ལས། །དཔྱིད་ཀི་གཉེན་ལ་མཆློག་ཏུ་

ཕན་པ་ནི། །གགས་པའི་རྣམ་པ་བུང་བས་སྒ་སྒློག་པ། །ས་ཧ་ཀཱ་ར་ཉིད་ཀིས་བས་པར་

གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

བདག་གི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཆེན་པློས། ཀ່་ཤུ་ཀ་ཡི་ལྗློན་

ཤིང་ལ། །ཁུ་བྱུག་ཕློ་མློ་སྒ་འབིན་པའི། །གེ་སར་རྒྱས་ལྡན་དཔྱིད་ཀི་དཔལ། །ངློ་

མཚར་དུས་ཀི་དང་པློ་ལ། །ཅི་ཡང་དགའ་བར་བེད་པ་ཡི། །ཆུ་ཁུར་ཅན་གི་ཕེང་བེས་

ཤིང༌། །ཇེ་ཞིག་ལྟར་ན་ཆར་རྒྱུན་གིས། །ཉློན་མློངས་ལྟ་བུའི་གདུང་བ་བཅིལ། །ཏི་རཿ 

འི་ཚོགས་ཀང་དགའ་བེད་ན། །ཐུ་བློ་མཁས་པ་ལྟ་ཅི་སློས། །དེ་འདྲའི་ཡ་མཚན་མཐློང་

བའི་དུས། །ནློངས་པའི་བཞིན་རས་འཕར་མི་འཚལ། །པིས་ལ་སློགས་རྣམ་པར་

རྒྱས། །ཕུ་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་སྙན་སྒློགས་ཤིང༌། །བེ་ཏ་ས་རྣམས་རལ་པ་གསིགས། །མློག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པློར་བེད་པའི་རྡུལ་རྣམས་དྭངས། །ཙིར་ཙིར་འབློད་པ་བུང་བའི་གླུས། །ཚུ་རློལ་མཐློང་

བ་དགའ་སྐེད་པ། །ཛེ་ཏའི་ཚལ་མཚུངས་མཛེས་པ་འདི། །ཝློ་ཛི་ཧྭས་ཀང་སྨྲ་ནུས་

མིན། །ཞི་བ་རྣམས་ཀང་ཡིད་སྲུབས་ཀི། །ཟུར་མིག་ལྷུང་བས་རྨློངས་བེད་ན། །འེ་

ཞེས་བློས་ནས་གློགས་མློ་ལ། །ཡློ་ཛ་ན་སེམས་སློས་ཅི་དགློས། །རི་དྭགས་ལྟ་བུར་

བག་ཡངས་སུ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀི་འཆིང་བ་བཏང༌། །ཤེས་པས་འདློད་པ་བདེར་སྤད་

ན། །སློས་ཀ་འདིས་ཀང་བང་ཆུབ་སྟེར། །ཧེ་ཧེའི་གད་མློ་འབིན་བཞིན་དུ། །ཨློ་ཊའི་

བདུད་རི་འཐུང་བའི་དུས། །ཧེ་རུ་ཀ་གནས་དཔལ་སྤུངས་སུ། །ཨློ་རྒྱན་མཁན་པློའི་

འབངས་དེས་བིས། །

ཞེས་ཡིག་མཁན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡི་གེའི་དཔེར་སྩལ་བ་ལྟ་བུའང་དཔྱིད་དུས་

ཀི་བསྔགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་དབར་གི་བསྔགས་པ་སྤིན་གི་ཕློ་

ཉའི་རློགས་བརློད་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སློགས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་

བ་ལྟར་རློ། །

ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསྔགས་པ་ནི། སྤིན་གི་གཞློན་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། །དེ་ནས་སྐ་

རེངས་གློས་དང་ལྡན། །བེལ་བས་ཟླ་བའི་མེ་ལློང་ཟག །དགའ་སྟློན་ཉེ་བ་ལ་ཆས་

བཞིན། །སྣང་བ་ལྡན་པ་ཐློ་རངས་མཛེས། །པདྨ་ཅན་གི་དགའ་བ་ཤར། །མཚན་མློའི་

མུན་པ་ཞི་བ་ན། །འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་སླད། །མིག་གི་དགའ་སྟློན་དག་ཏུ་

གྱུར། །དེ་ནས་པདྨ་ལྡན་པ་ཡི། །ཉིན་བེད་ཟེར་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཚེ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་

འགློགས་པ་ཡི། །བཀ་ཤིས་གླུ་གར་དག་ཏུ་བསྐྲུན། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་བདེ་སློགས་

མཛེས་པ་ཡི། །རེ་དགའ་གནས་པ་ཤར་གི་ཕློགས། །ཟླ་འཆར་སྣང་བ་ཉེ་བ་ནི། །ཙནྡན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དག་གི་ཚལ་བཞིན་མཛེས། །དེ་ནས་བདུད་རི་བསྐེད་པ་ནི། །ལློངས་སྤློད་ཅན་གི་

ལློངས་སྤློད་ཀི། །སྐལ་བཟང་རེ་དགའ་ཁད་པར་ཅན། །སྔློ་བསངས་གདློང་གི་ཁད་ཅན་

ཤར། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་ཤར་གི་རི་རེར་རི་བློང་ཅན། །འློད་ཟེར་ཕེང་བ་ཤེལ་གི་དུ་

བས་བསམས། །བ་གམ་རེར་འཛེགས་དགའ་སྟློན་ཆེན་པློ་ལས། །གྲུབ་པའི་བུ་མློ་གར་

ལ་ལྟ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་སྐར་འབྲུ་དང་འབས་ཡློས་མེ་ཏློག་གཏློར། །མཚན་མློ་ཟླ་བས་བག་

མ་བངས་པ་དེར། །སྦང་རིའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦང་རིས་མློས་པ་ཅན། །ཀུ་མུཏ་འབྱུང་

གནས་ཅི་ཡང་རབ་དགར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། གློ་ཞུན་སྐེས་ཀི་རློགས་པ་བརློད་

པར། །སྲིད་པའི་མིག་ནི་ཉི་མ་དག །འབྱུང་པློ་ཀུན་གི་བདེ་སྡུག་གི །དཔང་པློ་གཅིག་པུ་

ཤར་བའི་ཚེ། །ཞེས་དང༌། ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། །དེ་ནས་རབ་གསལ་

འབློར་པ་ཡིས། །ཕློགས་ཀུན་ཡློངས་རྫློགས་གེན་དུ་ཕློགས། །དྲི་མེད་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བཞིན། །བདུད་རིའི་འློད་གཏེར་ཤར་བར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །

སྐེས་མློའི་ཚལ་གི་རློལ་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྤིན་གི་བཞློན་པའི་ཡལ་འདབ་

ཏུ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལློངས་སྤློད་ལྡན། །སྦང་རིས་མློས་ཤིང་རྣམ་པར་

འཁམས་དུས་དེར། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་འཁི་ཤིང་ཚལ་གི་གཞིར། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་

པློའི་སྲས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་དང༌། བློ་དློང་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། རིན་ཆེན་

སྐེད་མློས་ཚལ་གི་མཚོ་འགམ་གང༌། །དྲི་མེད་ནློར་བུའི་ལྗློན་ཤིང་ཕེང་བ་ཅན། །ཤེལ་

གི་ལྕུག་ཕན་འཁི་ཤིང་གཞློན་ནུས་འཁྱུད། །ཕན་ཚུན་ཡལ་ག་ལག་པས་འཐེན་པ་

འདྲ། །གསེར་གི་མེ་ཏློག་རྣམས་ནི་མགློ་ལྕློག་ལྡེམ། །གཡུ་ཡི་བུང་བ་གླུ་ལེན་འཕུར་

ཞིང་ལྡིང༌། །ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་མཐའ་ཡས་རྫ་རྔ་བརྡུངས། །བཞད་དཀར་མགིན་རིང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྣམས་ནི་སིལ་སྙན་སྒློག །མློས་པའི་ཁུ་བྱུག་ཟབ་མློའི་གིང་བུ་བསྒྱུར། །ནགས་ཀི་བི་

འུ་སྣ་ཚོགས་པི་ཝང་སྒློག །ཆུ་བ་མཐའ་ཡས་དགའ་ཞིང་རྣམ་པར་འཕློ། །སྤུ་སྡུག་རི་

དྭགས་རྣམས་ནི་རྒྱུག་ཅིང་མཆློངས། །དྲེགས་པའི་གང་ཆེན་ཕློགས་རྣམས་ཀུན་ནས་

འགེང༌། །ལྷ་ཕྲུག་གཞློན་ནུའི་ཚོགས་རྣམས་སྒྱུ་རལ་རེ། །རི་དྭགས་མིག་ཅན་རེད་འཇློ་

གླུ་གར་བེད། །དྲང་སྲློང་འཇིགས་མེད་དུ་མ་བསམ་གཏན་མཛད། །ཧ་རི་ཙནྡན་ལྗློན་

པའི་བསིལ་གིབ་དང༌། །ལི་ཤིའི་མེ་ཏློག་གུར་གི་ལྡིང་ཁང་ཅན། །རིན་ཆེན་ནེའུ་

གསིང་མཐིང་ཀའི་དབུས་མཐློ་བ། །ཟླ་བ་ནློར་བུའི་རྡློ་ལེབ་ཕློགས་བཅུར་དགམ། །པདྨ་

དཀར་པློའི་ཕེང་བ་འཁིགས་པའི་གཞི། །ཞེས་པ་དང༌། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་

ལས། འཁི་ཤིང་ཁང་བཟང་ས་གཞི་ཀླུ་ཡི་བཙོན་པས་མུ་ཅློར་འགློད་བེད་ཅིང༌། །མེ་

ཏློག་རྡུལ་གིས་གསལ་བར་དགའ་སྟློན་རགས་དག་གིས་ནི་རེག་གྱུར་ཏེ། །ལྷན་ཅིག་

སྤློད་པ་དང་འགློགས་སྦང་རིའི་རློ་ནི་རྫློགས་པར་འཐུང་བེད་པའི། །བུང་བ་འདི་དག་

ཀུན་ནས་ཆང་འཐུང་ལློངས་སྤློད་ཉམས་མློང་བེད་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཆུའི་རློལ་རེད་ཀིས་བརྒྱན་པ་ནི། ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་དག་

དབུས་སུ་ཡིད་འཕློག་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། །རེན་པ་དག་ནི་བེད་

པ་བཞིན། །ཡིད་འློང་ལྷ་ཡི་གློས་བགློས་ཤིང༌། །སྐ་རགས་དག་ནི་ལེགས་པར་

བཅིངས། །ཆུ་རེད་རློལ་པས་དབུ་བ་ཡི། །ཕེང་བ་རབ་གསལ་ཆགས་པ་བཞིན། །ཞེས་

དང༌། འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ལྷག་མ་ཉལ་བ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཀླུང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

རྣམ་སང་ལྷ་ལམ་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་སྐེ་འགྱུར་ཆུ་ཐིགས་པའི་

ཟེར་མ་རྣམས་མཛེས་པ་ལྟར། །དྲང་སྲློང་བདུན་པློ་རྣམས་ནི་གསེར་གི་པདྨ་འཛིན་

ཅིང་ཁྲུས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

ཆང་འཐུང་གིས་བརྒྱན་པ་ནི། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དུ། །ཧ་རི་

ཙནྡད་གིས་བྱུགས་ལུས་ཅན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏློག་ཕེང་བ་རབ་ཏུ་མཛེས། །ནློར་བུའི་རྒྱན་གི་

འློད་དག་རེག་པས་དྭངས་ཤིང་བཀ་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་འཐུང་ལྷག་ཏུ་གྱུར་ཆང་དག་འཐུང་བར་བེད། །ཅེས་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། འདི་ན་བག་མའི་དགའ་སྟློན་ལ། །ཚོགས་པའི་སྐེ་བློ་བརྒྱ་ཕག་

ཙམ། །མློས་བེད་མང་དུ་འཁིལ་བའི་མཚོར། །རྣམ་པར་རློལ་བས་རེ་བར་བེད། །མང་

དུ་འཐུང་པས་མ་ངློམས་པར། །རྫིང་དུ་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པ་བཞིན། །མགློ་སྐེས་ལན་བུའི་

སྙེ་མ་ཅན། །ཉ་ལྕིབས་བཞིན་དུ་འཕློ་བར་བེད། །ཕལ་ཆེར་མློས་པའི་གློམ་ཚུགས་

ནི། །རང་གི་ཡིད་ལྟར་འཁློགས་ལ་བརན། །འགའ་ཞིག་སྨློན་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ལྟར། །ཕན་

ཚུན་འཐབ་ལ་མངློན་སྦློར་བེད་ཅེས་དང༌། སྐེས་རབས་ཀི་བུམ་པའི་རབས་ལས་ཀང་

འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

འཁིག་པ་ལ་སྤློད་པའི་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་གིས་བརྒྱན་པ་ནི། ཀུ་ན་ལའི་

རློགས་བརློད་དུ། ཡུལ་འདི་སྐེ་བློས་སངས་ཞིང་ལེགས་པར་སྒིབ། །དབེན་པ་འབེད་

པ་སུ་ཡང་མེད་པ་འདིར། །རང་འདློད་དུ་འཇུག་མཛའ་བས་དུད་པ་ཡི། །བུ་སད་དར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མ་སྐལ་ལྡན་ཉིད་ལ་འགྱུར། །བུ་སད་དགའ་གུས་ཡློངས་སུ་ཚིམ་རྣམས་ཀི། །བཞིན་

གི་པདྨ་འགམ་པའི་འདབ་དམན་ཅིང༌། །མཆུ་རྣམས་ལན་བུ་འཁྲུགས་ཤིང་རྡུལ་གི་

ནི། །ཐིགས་པས་བརླན་ཆགས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མཐློང༌། །བུ་སད་ཆེད་དུ་ཆུ་

སྲིན་ཁློས་པའི་ཚོགས། །འཇིགས་རུང་ཆུ་སྲིན་འབྱུང་གནས་འཇིགས་རུང་

འགའ། །རལ་གིའི་འཁི་ཤིང་གཡློ་བའི་ལྕེ་ལྡན་པ། །གཡུལ་ངློར་དུས་ཀི་ཞར་ནི་གཞན་

དག་འཇུག །ཡུན་རིང་ཉློན་མློངས་ཁད་པར་ཆེར་གདུང་བས། །ནློར་རྣམས་ལ་ནི་སྐེས་

བུ་སྐེད་དུ་འབད། །ནློར་འདི་ཡློངས་འཛིན་ཆློས་ཀི་དློན་ཉིད་དེ། །ཆློས་ཀི་འབས་བུ་

མཆློག་ནི་འདློད་པར་བརློད། །ཅེས་དང༌། ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། མཆུ་ཡི་

སྦང་རིར་ཆགས་ལྡན་པ། །སྦང་རི་འཐུང་པས་བཞིན་དུ་དེས། །རེག་པར་བཞིན་གི་ཆུ་

སྐེས་ནི། །དུད་ཅིང་པདྨློ་ཅན་དེར་འདར། །སྨྲ་བ་བཅད་ཀང་སྲིད་པར་འཆད། །གཡློ་

བ་མེད་ཀང་ཡང་ཡང་འདར། །སྐེངས་པར་གྱུར་ཀང་དཔལ་མདངས་གསལ། །དེ་

ཡིས་དགའ་བ་དེ་ཡིས་སྒྲུབ། །དལ་གིས་མཆུ་ཡི་རློ་མློང་ཞིང༌། །སློ་ཡིས་འཇིབ་པ་

བིན་ནས་ནི། །ཆུ་སྐེས་རྒྱས་པའི་མིག་ཅན་དེའི། །སྨྲ་བཅད་རྒྱ་ནི་དེ་ཡིས་ཕལ། །གློས་

མདུད་འགློལ་དང་དགག་པ་ལ། །ཁློ་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་བུ་མཚན། །ཆགས་བཅས་ཡལ་འདབ་ལྡན་པ་དེའི། །ལློངས་སྤློད་

རང་འཐུང་སྤད་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། ཨ་མྲ་སྐློང་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། ཞེས་

སློགས་གཏམ་གི་སྦློར་བ་ཡི། །རབ་དགའ་ཡློངས་རྫློགས་དེ་དག་གིས། །གང་གང་

འདློད་ཆགས་ཀིས་བརེན་པ། །དེ་དེ་ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། །དང༌། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གཞན་ཡང་རབ་བརགས་ཀི་རློགས་བརློད་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་པདྨ་དཀར་པློས། དེ་ཡི་སྲི་ཞུ་རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློ་དང༌། །བློན་པློ་དམག་སེར་བཅས་

འློངས་བཙུན་མློའི་མིག །བརིད་པའི་དྲང་སྲློང་ཆེ་དེའི་ཕློགས་སུ་ལྷུང༌། །སྐེ་བློས་

འཇིགས་ནས་གཡློ་མེད་མ་ནུས་པར། །གཞན་ལྟའི་ཟློལ་གིས་ཡང་ཡང་དེ་ཉིད་

བཅློས། །ཐུབ་པ་དེ་ཡང་གཏམ་གི་སེང་བཙལ་ནས། །དགའ་མའི་བཞིན་རས་བསམ་

གཏན་སྒློམ་པའི་མཐར། །ལས་ཀི་སྐུད་པས་ཕན་ཚུན་ཚེམ་པ་སྒྲུབ། །དེ་གཉིས་སེམས་

པའི་ངུར་པའི་ཤུགས། །སྐེ་བར་འགློགས་པའི་སྲིད་པ་ནི། །ཡིད་གཅུགས་ཆུ་ཀླུང་དུ་

ཞུགས་ཀང༌། །མཛའ་བའི་ཀུ་ཅློ་འབིན་མ་ནུས། །དེ་ཚེ་ཉིན་བཞིན་ཟུར་མིག་གི །རྒྱ་

ལ་ཕན་ཚུན་འཐུམས་མཐློང་ནས། །འགློལ་འདློད་གཏམ་གི་ཆུ་སྐར་གིས། །དེ་དག་

བར་དུ་འགློ་འློང་བས། །འགློགས་པའི་སྐབས་འཕློང་དེ་དག་ལ། །སྐད་ཅིག་རེ་རེའང་

འདི་མཚུངས་ཞེས། །བང་དུ་བགློད་པའི་གློ་ལ་ཡིས། །ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཉིན་མློ་

སྤྲུལ། །དེ་ཚེ་འཁི་ཤིང་ན་ཆུང་གི །ཁ་ལ་ཆུ་སྐེས་གཞློན་ནུའི་འློ། །བས་འདི་ཡིད་

སྲུབས་བསླབ་པ་དེར། །སླློབ་མའི་ཕློ་ཉ་དང་པློར་འློངས། །ན་ཆུང་གཟུགས་གསར་འདི་

རྣམས་ལ། །འདློད་པའི་གདུང་བ་འདི་འདྲ་ཞེས། །དཔྱིད་ཀི་ཉིན་མློས་སྤིན་བལ་

གནམ། །མཛའ་བློར་སྦློན་པའི་ཆློ་ག་བེད། །གནམ་ཀའི་མདངས་འཛིན་མཚོ་སྔློན་

ལ། །གསེར་གི་ངུར་པས་རློལ་པའི་ཤིང༌། །མཛའ་ཅན་མ་རྣམས་དྲན་སླློང་བའི། །དེ་

ལ་བེད་པློས་བཀློད་པ་བཞིན། །དེ་ཚེ་གློང་གི་གཞློན་ནུ་རྣམས། །ཕན་ཚུན་རེ་འཇློ་

ཉམས་དགའི་ཚོགས། །ཆར་སྤིན་འབྲུག་སྒ་ཅན་མཐློང་བའི། །རྨ་བའི་གར་གི་སྙེམས་

འཕློག་འདུས། །དེ་ནས་སྐབས་ཞིག་དཀའ་ཐུབ་པས། །རྨློངས་བེད་སྔགས་ཀིས་སྐེ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བློ་རྣམས། །མུན་པའི་ནང་དུ་བསྙལ་བའི་མཐར། །དགུག་པའི་རིག་པ་དེ་ལ་སྦར། །བར་

ཆད་མེད་པའི་ཁང་བུ་དེར། །འགློགས་པ་ཐློབ་པ་དེ་གཉིས་ཀིས། །བསམ་གཏན་པ་ཡི་

དགའ་བ་ཀུན། །ཡུད་ཀིས་སློར་མློའི་རེ་ལ་བངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །

བསླུ་བའམ་མ་ཚོགས་པར་བརྒྱན་པ་ནི། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་དུས་བཏབ་

ནས་མི་ཕད་པ་བརློད་པ་སྟེ། ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆེ་སྡུད་པར། །དཔེར་ན་འདློད་ཆགས་

ཆློས་ལ་སྤློད་པའི་སྐེས་བུ་ཞིག །བུད་མེད་དུས་བཏབ་དེ་དང་མ་ཕད་དེ་ཡི་ནི། །ཉིན་

གཅིག་སེམས་ཀི་རྣམ་རློག་དཔྱློད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་སྙེད་བསྐལ་པར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་དཔེ་ཙམ་དུ་བསྟན་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། ཡིད་འཕློག་མ་ནི་གང་དུ་སློང༌། །སིན་ལེགས་ཚིག་

གི་ལན་དག་བིན། །བག་མེད་བླུན་པློ་བདག་གིས་ནི། །རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཁློད་མ་

བསྲུང༌། །ཁློད་དང་འགློགས་པས་སྐལ་བཟང་ལྡན། །ལྷ་ཡི་མདུན་སར་བསྔགས་པར་

འློས། །ཁློད་དང་བལ་བས་མི་ཡི་ནི། །འཇིག་རེན་བདག་བཞིན་ཅི་ཞིག་མཛེས། །ཞེས་

པ་སྨྲ་ཞིང་དལ་བུ་ཡིས། །མཛེས་མའི་ལློངས་སྤློད་དབང་གྱུར་པ། །སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་

དགའ་མ་མཆློག །ཚོལ་དུ་རང་ཉིད་སློང་བར་གྱུར། །འཁློར་གི་སྐེ་བློ་བིད་བས་

ཏེ། །མཚན་མློ་དག་ནི་མ་ཚོར་བར། །ནགས་མཐར་སློང་ནས་མཉམ་པ་དང༌། །མི་

མཉམ་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་འཁམས། །འདློད་ཆགས་དྲག་པློའི་ཤ་ཟ་ནི། །ཆེན་པློ་རྣམ་

པར་རྨློངས་པ་དེས། །སྨློན་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ལྡན་དང༌། །སེམས་མེད་ལ་ཡང་རྣམ་

པར་དྲིས། །ཞེས་པ་དང༌། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ཙནྡན་འཁི་ཤིང་དག་

གི་ཁང་པ་ནི། །ཟླ་བ་ནློར་བུའི་རྡློ་དང་ལྡན་མློད་ཀང༌། །ཟླ་བཞིན་མ་བལ་འདི་ལ་བདག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

མི་དགའ། །ཟླ་འློད་དང་བལ་མཚན་མློའི་སྒློ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

བག་མ་གཏློང་ལེན་གིས་བརྒྱན་པ་ནི། སྤིན་གི་བཞློན་པའི་ཡལ་འདབ་ལས། 

དེ་ནི་གྲུབ་པའི་བདག་པློ་ནི། །ཕུན་ཚོགས་མང་བའི་ཁིམ་དག་ཏུ། །བུ་མློ་བག་མའི་

དགའ་སྟློན་དག །རློམ་པའི་ཆས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟར། །ཅི་སྟེ་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། །དེ་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །དློ་ཤལ་ཁུར་གིས་རབ་ཏུ་སྒིབ། །མཛེས་

སྡུག་བིས་པར་བས་པ་ཡི། །ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རྒྱན་གིས་ཅི། །གློགས་མློ་ལུས་ཕ་ནུ་

མའི་ངློས་ལ་རིན་ཆེན་ཕེང་བས་ཁུར་གིས་ཅི་ཞིག་བགི། །ཁློད་ཀི་བཀ་བར་བརྒྱན་ལ་

མཁས་ཏེ་མིག་བཟང་བདག་ལ་མིག་སན་འདིས་ཀང་ཅི། །བཞིན་རས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བདག་ལ་ཁློད་ཀིས་འབད་ནས་དགའ་བར་སྒྲུབ་པའི་མཚོན། །ག་རི་དག་གི་

དློག་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཆགས་པར་བེད་པ་འདི་ལ་ལྟློས། །དེ་ལྟར་ཀུན་རློག་བརློད་པ་

ཡིས། །གློགས་མློའི་རྒྱན་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ནི། །བཀ་ཤིས་སླད་དུ་བཏགས་གྱུར་

པར། །ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དག་ཀང་མཛེས། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་བག་མའི་དགའ་སྟློན་

ཆེན་པློ་ལ། །ཆློ་ག་བཞིན་ཞུགས་གྲུབ་བདག་བུ་མློ་ཡི། །ལག་བཟུང་རེག་པ་གསར་

པའི་བདུད་རི་ཡིས། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློ་བུ་ནི་དགའ་བར་གྱུར། །ཁློད་ཤུག་དེ་དག་

ལུས་ནི་བག་གནས་ཚེ། །དློ་ཤལ་ཆེ་འློས་རིན་ཆེན་ལ་འཕློས་མཛེས། །མཛའ་བས་

སྙིང་ནས་གློ་སྐབས་ཐློབ་གྱུར་ནས། །ཕན་ཚུན་རབ་ཏུ་དྭངས་པས་ཞུགས་པ་

བཞིན། །བག་མའི་ཆློ་ག་རབ་ཏུ་སྦར་བེད་པ། །མཆློད་ཡློན་བསྟེན་པ་དེ་དག་རྒྱལ་

པློའི་ཁམས། གླུ་དང་གར་ལྡན་མཐློ་རིས་ལྟར་མཛེས་པ། །རིན་ཆེན་སྟན་བཀློད་དགའ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློན་འློས་པར་སློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཞློན་ནུ་སྐེ་བ་བརློད་པས་རྒྱན་པ་ནི། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དུས་ཀིས་

དེ་ཡི་སྤི་བློ་ནི། །བརྡློལ་ནས་བིས་ས་ཉི་མ་བཞིན། །མཛེས་སྡུག་འློད་ལྡན་སྐེ་གྱུར་

དེ། །འཕལ་ལ་རྨ་ནི་རབ་ཏུ་སློས། །བསློད་ནམས་གཟུགས་ལ་བརེན་པ་བཞིན། །འགློ་

བའི་ཡང་དག་རྒྱལ་པློའི་མཚན། །ལྡན་པ་འདི་ནི་མཉེས་གཤིན་ལས། །ནུ་ཟག་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་སྲས་ང་ལས་ནུ་ཞེས་

གྱུར། །ཞེས་དང༌། མངློན་པར་འབྱུང་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ནས་དུས་ཀི་ཡང་དག་

རྫློགས། །ལུམྦི་ནཱི་ཡི་ནགས་གནས་པའི། །ལྷ་མློ་དེ་ལ་སྲས་བལྟམས་ཏེ། །ཨ་དི་ཏི་

ལས་ཉིན་བེད་བཞིན། །མ་ཡི་མངལ་གི་དྲི་མ་ཡིས། །མ་རེག་དེ་ནི་དཀུ་བརློལ་

བློན། །དེ་ནས་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །གདུང་བལ་ལུས་ནི་རྣལ་གནས་གྱུར། །ཅེས་

དང༌། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དེ་ནས་དུས་ནི་ཡློངས་རྫློགས་ཏེ། །མཁའ་

ལས་བདུད་རིའི་འློད་ཟེར་བཞིན། །འགློ་བ་རི་རབ་ཀུན་འཇློམས་བུ། །ལྷ་མློ་ལ་ནི་

བཙས་པར་གྱུར། །ཅེས་པའློ། །

འཕེལ་བ་ལ་ནི་གཞློན་ནུ་སྐེད་བསྲིངས་བའམ་ལང་ཚོ་ཐློབ་པ་བརློད་པས་

བརྒྱན་པ་སྟེ། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དབང་པློ་དྲུག་ནི་རབ་འདས་དུས། །བསློད་

ནམས་ཀིས་རེན་མི་ཟད་ཚེ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་བསྐེད་ལྡན་ཞིང༌། །བིས་པའི་རེ་དགའི་རྣམ་

པར་རློལ། །ཞེས་དང༌། མངློན་པར་འབྱུང་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ནས་གཞློན་ནུ་

སྐེད་བསྲིངས་ཤིང༌། །རིག་ཀུན་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཡི་གེ་མཁས་པས་ཚངས་



  87  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པ་ཡི། །ཡི་གེ་མངློན་གསལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ། །ཞེས་དང༌། གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་པ་

བརློད་པར། རི་བློང་ཅན་བཞིན་བིས་པ་དེ། །དུས་ལ་སྒྱུ་རལ་ཆགས་གནས་

གྱུར། །འཇིག་རེན་ཀུན་གི་མིག་གི་གཉེན། །འློད་ཟེར་ལྡན་ཞིང་རབ་ཏུ་མཛེས། །དལ་

གིས་དེ་ནས་ཁློ་ལག་རྫློགས། །དཔུང་པའི་ཀ་བས་རྣམ་པ་བརྒྱན། །ཡིད་ལ་བྱུང་བའི་

རློམ་པའི་གནས། །ལང་ཚོ་གསར་པ་ཐློབ་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །གེགས་བམ་

ཁ་ཅིག་ཏུ། གཞློན་ནུ་སྐེ་བའི་བསྔགས་པ་དང༌། ཅེས་འདློན་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རྒྱ་

དཔེར་ཡང་ཡློད་འདུག་པ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་ཁློ་ན་ལ་བསྔགས་པའི་དློན་ཏློ། །

གློས་ནི་བ་བ་རློམ་པ་དང་ཡུལ་དང་དུས་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང༌། སྐེས་བུའི་

རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བེད་པ་དང༌། དགུག་པ་སླར་འཆློས་པ་དང༌། འབས་བུ་

འགྲུབ་པ་ལ་བ་བའི་ལས་ངེས་པར་བེད་པ་སློགས་ཏེ་དེས་བརྒྱན་པ་ནི། 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། །སྲློག་དང་ལྡན་ཙམ་སུ་ལ་ཡང༌། །འུ་

ཅག་འཚེ་བ་མི་བའློ། །ཞེས་དང༌། ར་གཅིག་པའི་རློགས་པ་བརློད་པར། ཕློ་བང་འཁློར་

དུ་དེ་ནི་ཡློངས་བསྐེད་ཅིང༌། །སེམས་ལའང་བསམ་པ་མི་བདག་གིས་དཔྱད་

ནས། །མཁས་པ་ལ་སློགས་བློན་པློ་བློས་ནས་ནི། །གཉིས་བལ་དགའ་བ་མཉམ་པར་

རབ་སྨྲས་པ། །ལློ་འདབ་རྒྱས་ཤིང་ར་བ་བརན་པར་ཟུག །སྐེ་བློ་ཀུན་གི་ཉེར་འཚོ་

ཤིན་ཏུ་མཐློ། །མཚུངས་པར་སྐེ་བས་དམན་པར་རྒྱལ་སྲིད་ནི། །སྲིན་བུས་ཟློས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཤིང་བཞིན་བདག་གིས་རིག །ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་སྦིན་འློས་བརན་པ་ཡི། །བུ་མློ་པད་ལྡན་

གཅིག་པུ་བདག་ལ་ཡློད། །དེ་ནི་འབད་པས་ལག་པ་ལ་བིན་ཚེ། །བུ་ཚ་ཉིད་དང་དེ་ལ་

བམས་པའང་རིག །ཅེས་པ་ནས། དེ་ནི་གལ་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཁློད་ཉིད་དུ། །གྱུར་ན་རྒྱུད་

ནི་རབ་ཏུ་ཞི་མི་འགྱུར། །གཟི་བརིད་གཏེར་དེ་རབ་ཏུ་འགུགས་པ་ཡི། །གནློད་མེད་

རིག་པ་ཅི་ཡང་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་མི་བདག་ཚིག་ཐློས་ཡུན་རིང་དུ། །དཔྱད་

ནས་བློན་པློ་ཀུན་གིས་དེ་ལ་སྨྲས། །དེ་ནི་དེ་ཡི་བསྟི་གནས་ཉེ་བ་ཡི། །ནགས་སུ་རྒྱལ་

པློའི་བུ་མློ་རེ་རུ་ཐློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཕློ་ཉ་ནི་སྨྲ་མཁས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བང་ཆེན་པ་སྟེ་

དེས་བརྒྱན་པ་ནི། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། གང་ཡང་མཛའ་ལས་

བདག་མཚུངས་འཆར་ཀ་ནི། །དེ་དགུག་སླད་དུ་བདག་གིས་ཡང་དག་གཏློང༌། །སྤིངས་

ཡིག་ལག་དེ་ལྷ་རྣམས་མངློན་དགའ་བ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་ལྷ་ཉིད་བཞིན་དུ་གྱུར། །ཞེས་

དང༌། ཡིད་ལ་རེ་བ་འདི་ཡིས་ས་ཡི་བདག །དེ་ལྟའི་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་དང༌། བཅློམ་ལྡན་གུས་ལ་མཉེས་གཤིན་པས། ཤཱ་རིའི་བུ་ནི་

འབློད་པ་དག །མཽ་གལ་བུ་ནི་རབ་ཏུ་བསྐློས། །བ་རྒློད་ཕུང་པློའི་རི་གནས་ལ། །ཁབ་

དང་སྐུད་པའི་སྦར་བ་ནི། །བཀིས་རྫློགས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཤ་རིའི་བུ་ཅན་དེ་ཡིས་

ཕིན། །སློར་མློ་རེངས་བས་འགྲུབ་པ་ཡི། །ལས་ཀི་མཐུ་ཉིད་མ་ཡིན་པར། །བ་བ་

འགློར་བར་འཇིགས་པ་ཡིས། །མྱུར་དང་བཅས་པས་ལ་འུར་སྨྲས། །ཚུར་གཤེགས་

ཚུར་གཤེགས་མགློགས་པར་རློ། །བཅློམ་ལྡན་ཀུན་མཁེན་རྫིང་བུ་ནི། །གདུང་བ་མེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པར་དགེ་སླློང་ལ། །ལས་ནི་ཉེ་བར་སྟློན་པར་བརློན། །ལས་ལ་ཆགས་ནས་མྱུར་མིན་

ཞིང༌། །ཐློགས་པར་གལ་ཏེ་ཁློད་སྨྲ་ན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་ཁློད་བསླང་བ། །བདག་གི་

སྟློབས་ཡང་བལྟ་བར་བློས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པས་བརྒྱན་པ་ནི། མ་ག་དྷ་བཟང་མློའི་རློགས་པ་བརློད་

པར། དེ་ནས་མཚན་མློ་འདས་གྱུར་ཏེ། །སྔ་དྲློ་དགེ་སླློང་ཐམས་ཅད་ནི། །སྣ་ཚོགས་ལྷ་

ཡི་ཆས་ལྡན་པའི། །གཞལ་ཡས་ཁང་ནས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །སྐབས་དེར་རློམ་པ་

ཆེན་པློ་ཡི། །ཚོགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་གང་གྱུར་པ། །བདག་པློའི་ཁིམ་ན་བཅློམ་ལྡན་

འདས། །བལྟ་འདློད་མ་ག་དྷ་བཟང་མློ། །མེ་ཏློག་བདུག་སློས་མཆློད་པ་ཡི། །བཀློད་པ་

འཛིན་ལ་མངློན་ཕློགས་ཤིང༌། །སྒྱུག་མློ་གློས་པློ་ཁློ་རྣམས་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ཁང་

བཟང་ལ་འཛེགས་འཁློད། །དེ་ནས་ར་ཡི་ཤིང་རར་བཅས། །དགེ་སླློང་ཀུན་ཤེས་ཀ་ཽཌི་

ཎྱ། །རྣམ་མང་ངློ་མཚར་རྫུ་འཕྲུལ་ནི། །མཆློག་ལྡན་དང་པློ་རབ་ཏུ་མཐློང༌། །ཉི་མ་དང་

མཚུངས་དེ་མཐློང་ནས། །ཡ་མཚན་གློས་སློགས་དགའ་བ་ཡི། །མ་ག་དྷ་བཟང་ལ་

སྨྲས་པ། །བཅློམ་ལྡན་ཞེས་པ་འདིའམ་ཅི། །འདིའམ་ཅི་ཞེས་རབ་ཏུ་སྨྲས། །དེས་སྨྲས་

འདི་ནི་སྟློན་པ་མིན། །འདི་དག་དེ་ཡི་བཀའ་ལ་མློས། །དགེ་སླློང་རབ་ཞི་བསྔགས་པར་

འློས། །དཀའ་ཐུབ་རབ་འབར་འློད་ཟེར་ཅན། །གསེར་ལྗློན་མཛེས་པ་དགའ་བ་རི་ཡི་

ནི། །རེ་མློ་ལ་ཞློན་སྔུན་ལ་བློན་པ་གང༌། །ངློ་མཚར་བེད་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་

བཞིན། །དཔལ་ལྡན་དགེ་སླློང་འདི་ནི་འློད་སྲུངས་ཆེ། །ཆུ་ལྡན་ཆར་སྤིན་ཟབ་མློའི་

འབྲུག་སྒ་ཅན། །གདློང་ལྔའི་ཤིང་ར་དག་ལ་གནས་པ་གང༌། །མཁའ་ལ་སྔུན་དུ་བློན་

པའི་དགེ་སླློང་འདི། །ས་ལ་ཡློན་ཏན་གིས་གགས་ཤཱ་རི་བུ། །ཞེས་པ་ནས། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནས་རབ་འབར་གསེར་གི་ཕེ་མའི་གློས། །ཉི་མ་བརྒྱ་ལྟར་གསལ་བ་འགློ་ལ་

བྱུང༌། །གདུང་བའི་ཁད་པར་མ་ལུས་ཞི་བེད་པ། །བསིལ་ཟེར་ཕེང་བ་བརྒྱ་ལྟར་བསིལ་

བ་ཡང༌། །དེ་ནས་ནློར་བདག་བརྒྱ་བིན་ཚངས་སློགས་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་ནི། །རྒྱ་ཆེ་

ནམ་མཁའ་བགློད་པ་བསྟན་ཅིང་རེས་སུ་བགློད་པ་ཕུལ། །འཆི་མེད་གློང་གི་བུ་མློས་མེ་

ཏློག་ཚོགས་ནི་གཏློར་བ་ལས། །རྒྱལ་བའི་ཟླ་བ་བསློད་ནམས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་མིག་

ལམ་ཤར། །གློང་ཁེར་སྒློ་ལམ་བཅློ་བརྒྱད་ལྡན་པ་དེར། །མཚུངས་པའི་སྐུ་ནི་བཅུ་བདུན་

དང་བཅས་པས། །རབ་ཞུགས་མ་ག་དྷ་ནི་བཟང་པློའི་ཁིམ། །ཟླ་ཤེལ་རིན་ཆེན་རྡློ་ཡི་

རང་བཞིན་བས། །ཞེས་དང༌། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ནམ་ཞིག་ལྷ་རྣམས་བལྟ་

བཞེད་པས། །ལྷ་བཞིན་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཤིང་དེས། །སྤིན་སྔློ་གིས་བཞིན་གང་པློ་

ཡི། །ཕློགས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར། །དང༌། གསེར་གི་ལློགས་ཀི་ཡལ་འདབ་

ལས། །རི་དྭགས་ལམ་ནི་སྟློན་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་བུའློ། །

གཡུལ་འཐབ་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྐེས་རབས་སུ་བརྒྱ་བིན་གི་རབས་ལས། །དེ་

ནས་མཚོན་ཆ་འཁྲུག་པ་ཡི། །སྒ་ཆེན་གཡུལ་ནི་བསྲེས་པ་དང༌། །རྔ་བརྡུངས་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་ཁེར་བསམས་པ་མཐློང་ནས་

ནི། །ཁློས་ཏེ་གཅིག་པུས་གཡུལ་དུ་ཕིན། །དེ་ཡིས་དཔའ་རྣམས་བརླག་པར་

བས། །གཡུལ་དུ་སྐེས་བུ་སེངྒེ་ཡིས། །དཔའ་བློ་གང་པློ་དེ་དག་བསད། །མུ་ཏིག་གིས་

བཞིན་གགས་པ་ཡི། །དགའ་བར་བེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །གཞན་ལ་ཁློས་པར་གྱུར་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དེའི། །རལ་གི་དེ་ནི་ཅི་ཡང་འབར། །གང་གིས་རབ་ཏུ་གདུང་བས་དེས། །དག་ཡི་ཆུ་བློ་

ཡངས་པར་སློང༌། །ཞེས་པ་དག་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་བསྔགས་པ་དང༌། ཀུ་ན་ལའི་

རློགས་པ་བརློད་པར། དེ་ནས་གློང་ཁེར་རྡློ་འཇློག་ཅེས་པར་ནི། །ས་བདག་གང་པློའི་རྣ་

བ་ཞེས་བ་བ། །གདུལ་དུ་གཞློན་ནུ་སྤིན་གི་རྡུལ་འཚུབས་ཚོགས། །ཉི་མ་ཕམ་བེད་ལྡན་

པར་རྒྱལ་པློས་བཏང༌། །གློང་ཁེར་དེར་ཕིན་གང་པློའི་མུན་པ་ནི། མ་ལུས་ཕློགས་བཟུང་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ་གནས། །གང་པློ་དཔའ་སྒ་ཆུ་གཏེར་སྐློད་པ་ལྟར། །ཟབ་པས་སྲིད་

པ་རྣམ་གཉིས་འབེད་པ་བཞིན། །དེ་ནས་རྡློ་འཇློག་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་སྲས་ལ། །སྤི་བློས་

ཕག་འཚལ་རབ་ཏུ་དད་བར་བས། །གང་པློ་ར་དང་རིན་ཆེན་དག་གིས་མཆློད། །བློ་ལྡན་

རང་གིས་རང་གི་རྒྱལ་སར་བསྐློས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

འདྲེན་པ་དར་བ་བརློད་པས་བརྒྱན་པ་ནི། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ལྷག་མ་

ངལ་བས་བདེར་གནས་པ། །མཐའ་དག་ཆུ་གཏེར་རླབས་ཀིས་ནི། །སྐ་རགས་ལྡན་

པའི་ནློར་འཛིན་མ། །མ་ལུས་དཔུང་པས་བཟུང་པར་གྱུར། །ས་ནི་བསྲུང་བར་ཆས་

གྱུར་ཅིང༌། །རབ་ཏུ་གསལ་བའི་དཔལ་ལ་གནས། །འཁློར་ལློས་སྒྱུར་དེ་ལེགས་བས་

ཀིས། །ཁབ་འཇུག་ལག་པ་བཞིན་དུ་མཛེས། །ཞེས་དང༌། 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་ནི། །གཟུགས་ཅན་བསློད་ནམས་ཀིས་བཏགས་བཞིན། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བརྒྱན་པར་གྱུར་པའློ། །འདིའི་ཀང་ནི་

མི་ཟད་པའི་ནང་ཚན་ཨ་བི་ཞེས་པ་སྡུད་པའི་དློན་དང༌། ཅིང་ཞེས་པ་ལློ་ཙཱ་བས་ཚིག་

འཇློག་མཚམས་བདེ་ཕིར་བ་ཐབས་སུ་བསྣན་པ་ཡིན་ནློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མདློར་བསྡུས་མིན། །

ཉམས་དང་འགྱུར་བ་དག་གིས་གཏམས། །

སརྒ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མིན། །

མཉན་འློས་བ�ཏྟ་ལེགས་མཚམས་སྦར། །

ཀུན་ཏུ་སརྒ་དག་གི་མཐའ། །

ཐ་དད་ལྡན་པས་འཇིག་རེན་མཛེས། །

སྙན་ངག་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་ནི། །

བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་པར་འགྱུར། །

དེ་ཡང་ཧ་ཅང་མདློར་བསྡུས་པ་མིན་པ་སྟེ་བསྟན་བ་གང་ཡིན་གཞན་རྒྱུད་ལ་

རྫློགས་པར་འགློད་ནུས་པའི་ཚིག་གི་ཚོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པའློ། །ཉམས་དང་འགྱུར་

བ་ནི། འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བས། 

དགའ་བ་དང་ཁློ་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་ཁློ་གཉེར་ལྟ་བུ་ལུས་ངག་

གི་བ་བས་གསལ་བར་གྱུར་པ་ནི་ཉམས་ཡིན་ཏེ། ལུང་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༌། །ཁློ་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་

ཏེ། །སྒེག་དང་དགློད་དང་སྙིང་རེ་དང༌། །དྲག་པློ་དཔའ་བ་འཇིགས་བེད་དང༌། །མི་སྡུག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

རྨད་བྱུང་མིང་ཅན་ཞེས། །བརྒྱད་རྣམས་གར་གི་ཉམས་སུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར། སྒེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་དང༌། དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་འགྱུར་བ་སྟེ། 

ལེའུ་བར་པར་དཔེར་བརློད་དང་བཅས་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་རློ་

ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གཏམས་པ་སྟེ་གང་བར་བེད་དགློས་པའི་དློན་

ཏློ། །འདིར་ཉམས་སྔློན་དང་འགྱུར་བ་རེས་སུ་བས་པ་པ་ནི་སྨྲ་བ་པློས་ངག་ཏུ་བརློད་

པའི། རློ་ཉམས་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཉིད་སྔློན་དང༌། ཕ་རློལ་ཉན་པ་པློའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་འབས་

བུར་གྱུར་པའི་འགྱུར་བ་ཕིས་འཆར་བ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་སརྒ་སྟེ་ལེའུ་

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ན་ཉན་པ་པློ་སྐློ་བར་འགྱུར་སྲིད་པས་དེ་སང་དགློས་པའི་དློན་ཏེ། གློང་

དུ་མདློར་བསྡུས་མིན་ཅེས་པ་དང༌། འདིར་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མིན་ཞེས་པས་མཐའ་གཉིས་

ཀ་སང་བ་གདམས་ནས་སྐབས་དང་མཚམས་པ་ཞིག་སྦློར་དགློས་པར་བསྟན་ཏློ། །

མཉན་པར་འློས་པ་ནི། སེབ་སྦློར་ལས་འབྱུང་བའི་བ�ཏྟ་དབང་པློ་རྡློ་རེ་ལ་

སློགས་པ་དང༌། དེས་མཚོན་ནས་ཛཱ་ཏིས་ཀང་སྤས་པ་དང༌། མཆློག་གི་གཞུང་ལུགས་

ལས་རེས་སུ་བསྟན་པ་བརྡ་སྤློད་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཚིག་གི་མཚམས་ལེགས་པར་

སྦར་བ་དང་དློན་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཞིང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཚུལ་

དུ་ལེགས་པར་སེབ་པའློ། །ཀུན་ཏུ་སརྒ་སྟེ་ལེའུའི་མཇུག་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྱུས་ལས་

གཞན་པའི་སེབ་སྦློར་ཐ་དད་པས་བསྡུས་པ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་ཇི་ལྟར་

མཐློང་བ་བཞིན་ཏེ། དཔེར་ན་བསྟན་བཅློས་ཀི་ལས་ལུས་དངློས་གཞློན་ནུ་རློལ་པར་

ཡློད་པའི་མཐར་ཚེགས་བར་དགུ་པ་ཆེ་ལྡན་ལྟ་བུར་བས་པ་སྟེ། ལུས་ལྷུག་པར་ཡློད་

ན་དབུ་དང་གཤམ་དུ་ཚིགས་བཅད་དང༌། ལུས་ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡློད་ན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཤམ་དུ་ཚིག་ལྷུག་པའམ་རྒྱུན་ཆགས་ལྟ་བུ་རང་པ་རིང་པློས་བརྒྱན་ཅིང་མཛེས་

པར་བས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་སྒ་དློན་གི་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་

འཛིན་པ་པློ་མང་བས་བསྐལ་པའི་བར་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་མི་ནུབ་པས་གནས་པར་

འགྱུར་བའློ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི་འློ་ན་ར་གྷུའི་རིགས་ལ་སློགས་པའི་སྙན་ངག་

ཆེན་པློ་རྣམས་ལའང་བཤད་མ་ཐག་པ་གློང་ཁེར་ལ་སློགས་པ་བསྔགས་པའི་ཡན་

ལག་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་མེད་ན་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་གཅིག་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་

རློ་ཞེ་ན། 

གང་ཞིག་ཡན་ལག་འགས་དམན་ཡང༌། །

གལ་ཏེ་སྦར་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་ཀི། །

དེ་རིག་མགུ་བར་བེད་པ་ནི། །

འདིར་ནི་སྙན་ངག་སྐློན་མ་ཡིན། །

གློང་གི་བསྔགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་སྔར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་ཆང་འཐུང་པ་དང་གཞློན་ནུ་སྐེ་བའི་བསྔགས་པ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་ཚིག་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྦློར་བས་སྙན་ངག་རིག་

པའི་མཁས་པ་རྣམས་མགུ་བར་བེད་ནུས་ན། སྙན་ངག་ཆེན་པློ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་

བས་སྐབས་འདིར་སྐློན་མ་ཡིན་ཏེ་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་གཏློང་བ་མིན་ལ། དེས་ན་སྙན་

ངག་ཆེན་པློ་དང་ཆུང་ངུ་ནི་ལེའུར་བཅད་པ་དང་མ་བཅད་པས་དབེ་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྦློར་ཚུལ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

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་སྟེ་བསྔགས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དེའི་དཔའ་བ་ལ་སློགས་

པ་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་དུ་མ་བརློད་ནས་དེས་དག་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་སྟེ་ཕ་རློལ་གི་

དག་བཅློམ་མློ། །ཞེས་བརློད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་མཛེས་

ཤིང་ཡིད་འཕློག་པ་སྟེ་སྙན་ངག་མཁན་བྷཱ་མ་ཧ་ཞེས་བ་བའི་འདློད་པའློ། །

དེར་མ་ངེས་པར་སྟློན་པ།

རིགས་དང་བརློན་འགྲུས་ཐློས་སློགས་ཀིས། །

དག་བློ་ལ་ཡང་བསྔགས་བས་ནས། །

དེ་ལས་རྒྱལ་བར་འདྲེན་པ་ནི། །

ཁད་འཕགས་བརློད་པའང་བདག་དགའ་སྐེས། །

རིགས་དང་བརློན་འགྲུས་དང་ཐློས་པ་དང༌། དཔའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་

གི་ཁད་པར་དུ་མས་ཐློག་མར་འཇློམས་བའི་དག་བློ་དེ་ཉིད་བསྔགས་ཤིང་བསྟློད་པར་

བས་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་སྟློབས་དང་ལྡན་པའི་དག་བློའང་བདག་ཅག་གི་འདྲེན་པ་སྟེ་རྒྱལ་

པློ་འདིའི་མཐུས་བཅློམ་མློ་ཞེས་བརློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཕུལ་བྱུང་གི་བརློད་ཚུལ་ཡིན་པས་

འཁློག་བརློད་ཡིན་ཅིང༌། སྙན་ངག་ལ་ནི་འཁློག་བརློད་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དབྱུག་པ་ཅན་བདག་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལའང་དགའ་བ་སྐེས་སློ་ཞེས་འང་གི་སྒས་སྔ་མ་སྡུད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་སྟེ། དེས་ན་སླློབ་དཔློན་དཎྜི་ནི་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་བཞེད། བྷཱ་མ་ཧས་སྔ་མ་ཁློ་ན་

འདློད་ཅིང་ཕི་མ་འགློག་པར་བེད་དློ། །

༼ལུས་ཀི་དབེ་བ་ལྷུག་པའི་སྐློར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལྷུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ནི།

རང་པ་མེད་པའི་ཚིག་རྒྱུན་ནི། །

ལྷུག་པའློ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

རང་པར་མ་བཅད་པའི་ཚིག་སུཔ྄་དང་ཏིང྄་མཐའ་ཅན་རྒྱུན་ཆགས་པའི་ངག་

འདི་ལེགས་སྦར་སཾ་སྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་བརམས་པའི་སྙན་ངག་གི་ལུས་གཉིས་པ་ཚིག་

ལྷུག་པ་སྟེ། བློད་སྐད་ལ་ཡང་སུམ་རགས་ལ་སློགས་པའི་བསྟན་བཅློས་དང་མི་འགལ་

བར་སྦར་ནས་བརམས་པའི་ཚིག་རང་པས་མ་བཅད་པའི་ངག་གི་རྒྱུན་ཏེ། སྔློན་གི་

ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྐྱང་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབེ་བ་མིང་གིས་མདློར་བསྟན། དངློས་པློའི་དབེ་བར་རློག་

པ་དགག མིང་ཙམ་གིས་དབེ་བར་བསྟན། དློན་གིས་དབེ་བར་འཇློག་པའི་སྒྲུབ་བེད་

གཞན་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི།

་་་་་་་་་་་་བརློད་པ་དང་ནི་གཏམ། །

ཞེས་པ་དེ་ཡི་རབ་དབེ་གཉིས། །

ལྷུག་པ་ཞེས་པ་དེ་མིང་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། བརློད་པ་དང་

གཏམ་མློ། །སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པས་ནི། འློག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ལློའི་

སྒ་འདིར་ཡང་སྦེལ་ཏེ་མིང་ཙམ་གིས་དབེ་བ་འདི་ཡང་གཞན་གི་འདློད་པར་བཞག་



  97  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ནས། དཎྜིའི་རང་བཞེད་ལ་མིང་གི་དབེ་བ་ཙམ་དེ་ཡང་མི་འདློད་པའི་ལུགས་སུ་

བཀལ། དཀྱུས་སུ་བཀློད་པ་འདི་ནི་སླློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

ལྟར་རློ། །སྐབས་འདིར་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་དང་སངྒྷ་ཤྲིས། པཎི་ཏ་རིག་བེད་རྒྱ་

མཚོ་ནི་བརློད་པའི་མཚན་ཉིད་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གང་ཞིག་སྔློན་བྱུང་གཏམ་རྒྱུད་

ལས་དྲངས་པ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་བརློད་པ་དང་གཏམ་གི་མཚན་ཉིད་ལྷུག་པའི་སྙན་

ངག་གང་ཞིག་སྔློན་བྱུང་གི་གཏམ་བརློད་ལས་བརམས་ཏེ་བརློད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་

ཅེས་གསུངས་ཞེས་འཆད། དེ་ལ་རེ་བློད་མཁས་པས་ཀང་སྐློར་ཟླློས་ཙམ་མཛད་མློད། 

རྒྱ་གར་པཎི་ཏའི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་ན་གཞུང་གཞན་གི་ལུགས་ཡིན་པ་ནི་སྲིད། སླློབ་

དཔློན་དཎྜིའི་མེ་ལློང་འདི་དང་བསྟུན་དགློས་ན་ནི་འགལ་བ་ལྟག་སྤློད་དུ་སློང་སྟེ། 

འདིར་མིང་ཙམ་གི་དབེ་བ་མ་གཏློགས་རིགས་ཐ་དད་པར་མི་བཞེད་དློ། །ཞེས་ཁ་

ནས་འདློན་བཞིན་དུ་ཡང་དེ་གཉིས་ལ་དློན་གི་དབེ་བ་ཡློད་པར་འདློད་ནས་སློ་སློའི་

མཚན་ཉིད་རེ་འཇློག་པ་ནི་ཕློགས་སྔ་ཕིའི་དབེ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཕེད་པའི་གཏམ་དུ་

སྣང་སྟེ་བརློད་པ་དང་གཏམ་གཉིས་རིགས་ཐ་དད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རློ། །སྔློན་

བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པའང༌། །ཞེས་པ་དང༌། འདིའི་གཏམ་མི་གཅིག་སྟེ་དེ་ནི་སྔློན་

བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟར་བའི་བསྔགས་འློས་ཀི་ཡུལ་ཏེ་བརློད་བའི་དློན་གི་དབེ་བ་

སྟློན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་རློད་བེད་ཚིག་ལྷུག་པའི་དབེ་བ་སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། 

མིང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དློན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྙན་ངག་མཁན་བྷཱ་མ་ཧ་ཞེས་བ་བའི་འདློད་པ་བཀློད་པ། 

དེ་ལ་འདྲེན་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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། །

བརློད་པ་དང་གཏམ་དེ་དག་ལས་བརློད་པ་ནི་འདྲེན་པ་ཁློ་ནས་རང་གི་སྤློད་པ་

བརློད་ཀི་གཞན་གིས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སྨྲ་བ་པློ་ངེས་པའློ། །ལློའི་སྒ་ནི་གཞན་གི་འདློད་

པར་གསལ་བར་བེད་པའློ། །བརློད་པ་ལས་གཞན་གཏམ་ནི་གཙོ་བློས་བརློད་པའམ་

གཙོ་བློ་ལས་གཞན་དེའི་འཁློར་ལ་སློགས་པས་ཀང་སྨྲས་པའློ། །འློ་ན་སྐེ་བློ་ཡ་རབས་

རྣམས་རང་གི་བསྟློད་པ་བེད་པ་མི་རིགས་སློ་ཞེ་ན། རང་གི་ཡློན་ཏན་རིགས་དང་

བརློན་འགྲུས་ལ་སློགས་པ་སྐབས་ཀི་དབང་གིས་བསྒགས་པ་ནི་ཚུལ་འདིར་སྐློན་

མིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའི་དློན་ཅན་གི་རང་གི་སྤློད་པ་བསྔགས་ཀི་ཕིན་ཅི་ལློག་

བརློད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་སྨྲའློ། །

དེ་མ་ངེས་པར་སྟློན་པ།

འློན་ཀང་ངེས་པ་མ་མཐློང་སྟེ། །

དེར་ཡང་གཞན་གིས་བརློད་པའི་ཕིར། །

གཞན་གིས་བརློད་དེ་རང་གིས་ཞེས། །

དབེ་བའི་རྒྱུ་འདི་ཅི་ཞིག་འདྲ། །

དེ་སྐད་ཟེར་མློད་ཀང་འདྲེན་པ་ཁློ་ནས་བརློད་པར་བ་བ་བརློད་པའློ་ཞེས་པའི་

ངེས་པ་མེད་པར་མཐློང་སྟེ། བརློད་པ་དེར་ཡང་འདྲེན་པ་ལས་གཞན་གིས་བརློད་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

མཐློང་སྟེ། དགའ་བའི་སྤློད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་བརློད་པར་འདྲེན་པའི་སྤློད་

པ་གཞན་གིས་བརློད་པ་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། འདིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྙན་ངག་

མཁན་སྨྲ་བ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བསྔགས་ཡུལ་གི་ཡློན་ཏན་ལ་གང་ཟག་གཞན་གིས་སྙན་ངག་སྦར་བ་མང་

ཞིང༌། ཡང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་པློ་ངེས་སུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་དེ་གཉིས་རིགས་ཐ་དད་

དུ་མི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་སྨྲ་བ་པློའི་ཁད་པར་ཙམ་ཞིག་མཐློང་མློད། དེ་ལས་གཞན་

རང་གིས་བརློད་ན་བརློད་པ་དང༌། གཞན་གིས་བརློད་ན་གཏམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཁད་

པར་ཅི་ཡང་མ་མཐློང་ཞིང༌། སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཚིག་ལྷུག་པ་ཉིད་ཀི་བེ་

བག་ལ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། སྨྲས་བ་པློའི་ཁད་པར་ཙམ་ཡློད་ཀང་ཅི་ཞིག་

བ། དེ་ཙམ་གིས་རིགས་ཐ་དད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །

གལ་ཏེ་སྒློ་དང་གཞན་སྒློ་དང༌། །

དབུགས་མཚམས་བཅས་ཉིད་བརློད་པ་ཡི། །

ཐ་དད་པ་ཡི་རགས་ཡིན་ན། །

གལ་ཏེ་ཞེས་པ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་བའི་ཚིག་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གི་

བསྟན་བཅློས་གང་ཞིག་དེའི་ཐློག་མཐའ་དང་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་

ལ་སྒློ་སྟེ། ཝཀྟྟཾྲ་ཞེས་བ་བ་ཁ་སྒློ་ཕན་པ་ལ་སློགས་པ་ཁ་སྒློའི་ནང་ཚན་གང་ཡང་རུང་

བའི་སེབ་སྦློར་དང༌། པ་ར་ཝཀྟྟཾྲ་གཞན་སྒློ་སྟེ་ཕེད་མཉམ་གི་ནང་ཚན། གལ་ཏེ་ན་ན་ར་

དང་ལ་དང་ག་ཡིན་ཅིང༌། །གལ་ཏེ་ན་ཛ་ཛ་ར་དེ་ཚེ་གཞན་སྒློར་འདློད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་སེབ་སྦློར་དང༌། ཨ་ཤྭཱ་ས་ཏེ་ཡིད་བརན་ལྡན་པ་ཞེས་སྔར་བསྒྱུར་མློད། དློན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལེའུའི་མཚམས་མམ་མངལ་བསློའི་དབུགས་མཚམས་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་

གང་ལ་ཡློད་པ་ནི་བརློད་པ་དང༌། མེད་པ་གཏམ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ཉིད་བརློད་པ་

གཏམ་ལས་ཐ་དད་པའི་རགས་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན།

ཞར་གིས་གཏམ་རྣམས་དག་ལ་ཡང༌། །

འཕགས་མ་སློགས་བཞིན་སྒློ་དང་ནི། །

གཞན་གི་སྒློ་དག་ཅིས་མི་འཇུག །

བྷཱ་མ་ཧ་ཁློད་ཀིས་བརློད་པའི་བསྟན་བཅློས་སུ་འདློད་པ་ཀི་རཱ་ཏ་ཏེ་བློད་སྐད་

མློན་པར་གགས་པ་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་འདི་ལ་ཞར་གིས་བྱུང་བའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ལ་ཁ་སྒློ་དང་གཞན་སྒློ་དང་དབུགས་མཚམས་སུ་སློད་པ་

དག་ཡློད་མློད་ཀང་ཁློད་རང་གིས་གཏམ་གི་སྦློར་བར་འདློད་པ་ལ་ཀྵི་ག་ཧ་ཎ་སྟེ་བློད་

སྐད་དཔལ་མློ་ལེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་འདི་ལའང་ཞར་གིས་བྱུང་

བའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་ཛཱ་ཏི་འཕགས་མ་དང༌། རེས་བསྔགས་ཀི་སེབ་སྦློར་

སློགས་དངློས་སུ་མཐློང་བ་བཞིན་དུ་སྒློ་དང་གཞན་སྒློ་དང་དབུགས་མཚམས་ལ་

སློགས་པ་འཇུག་ཏུ་ཅིས་མི་རུང་སྟེ་རུང་བ་ཁློ་ནའློ། །

འདིར་ཞར་གིས་ཞེས་པ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦློར་དེ་དག་ལྷུག་

པའི་ཞར་བྱུང་དུ་ཡློད་མེད་དཔྱློད་པ་ཡིན་གི་བསྟན་བཅློས་ཀི་ལུས་དངློས་ལ་གློ་ན་མི་

རུང་སྟེ། དེ་དག་ཚིག་ལྷུག་པར་སྦར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཁློ་ན་ཡིན་ཅིང༌། འདིར་ཡང་

སྙན་ངག་གི་ལུས་གཉིས་པ་ལྷུག་པ་ཉིད་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སློ་ཞེས་སྟློན་

པའློ། །ལཀྵི་ག་ཧ་ཎ་དང་ཀི་རཱ་ཏ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅློས་དེ་གཉིས་ནི་རྒྱ་གར་དུ་ཡློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པ་སྟེ། བློད་འདིར་མ་འགྱུར་བར་མ་ཟད་མིང་ཙམ་གི་སྒློས་ཡང་མི་སྣང་མློད། འདིར་

ནི་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། 

།

སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

ལེགས་པར་བཤད་འདུག་ཀང་ཧ་ཅང་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་འགེལ་ཉིད་

བསྒྱུར་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཚིག་སྦམ་པློ་ཆེས་བརླིང་བས་རློགས་དཀའ་བའི་ཕིར། བློད་

འགེལ་མཛད་པློ་གཞན་སུས་ཀང་དཔྱིས་ཕིན་པར་མ་དགློངས་ཤིང་མ་གསན་བཞིན་

དུ་འློལ་ཚོད་ཀིས་བཀལ་བའི་ཚིག་ཉློག་གློ་བ་མང་ན་དློན་མི་སྟློན་པའི་བབ་ཅློལ་མང་

ཞིང་ཁད་པར་སྒློ་དང་གཞན་སྒློ་དང་ཡིད་བརན་ལྡན་པ་གསུམ་གི་མཚན་གཞི་ངློས་

འཛིན་པ་ན་སྔ་འགེལ་རྣམས་དཔང་ཊིཀ་ལ་བསྟེན་པས་སེབ་སྦློར་ལ་འཇུག་པའི་

བཤད་སྒློས་ཕློགས་མགློ་དློད་ཙམ་བྱུང་ཀང་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་

ཀིས། ཟླློས་གར་གི་མཚམས་སྦློར་བའི་ཡན་ལག་སྒློ་སྟེ་སྨྲ་བ་དང༌། གཞན་སྒློ་སྟེ་དེའི་

ལན་འདེབས་པ། ཡིད་བརེན་ལྡན་པ་སེ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞེས་བཀལ། དེ་ནས་

བརམས་འགེལ་མཛད་ཕི་མ་ཐམས་ཅད་དེའི་རེས་སུ་འབངས་མློད། སྤིར་དྲི་བ་དང་

དྲི་ལན་ལ་སྒློ་དང་གཞན་སྒློའི་མིང་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ཟླློས་གར་གི་མཚམས་སྦློར་

ཡན་ལག་ལ་ཡློད་པ་བདེན་ཀང་སྐབས་འདིའི་དློན་མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱ་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་

ཉིད་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །

ལམྦ་སློགས་སམ་ཨ་ཤྭཱ་སའི། །

དབེ་བ་མཐློང་ཡང་དེ་ལས་ཅི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལམྦ་སྟེ་གཞློན་ནུ་མ་རེད་པ། སློགས་ཁློང་ནས་མ་ཚོགས་པ་དང་ངལ་བསློ་

བསྡུ། གཞན་ཡང་ཨ་ཤྭཱ་ས་ཏེ་ལེའུའི་མཚམས་སློགས་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་འགའ་ཞིག་ལ་ཡློད་ཅིང་ལ་ལར་མེད་པའི་དབེ་བ་ཙམ་མཐློང་མློད། དེ་དག་

ཀང་བརློད་པ་དང་གཏམ་གི་ཁད་པར་འབེད་ཆློས་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཁུངས་མེད་

ཅིང་རྒློལ་བ་ཁློད་རང་གིས་གཏམ་གི་སྦློར་བར་འདློད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་

ལའང་དེ་དག་དངློས་སུ་མཐློང་བའི་ཕིར་དང༌། གལ་ཏེ་ལམྦ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་

གཏམ་དང་བརློད་པའི་དབེ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཡན་ལག་གམ་ཐ་སྙད་ཐ་དད་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། ལུས་དངློས་ལ་དབེ་བ་ཡློད་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དེ་ལས་ཅི་སྟེ་རིགས་ཐ་

དད་དུ་མི་འགྲུབ་བློ། །གསུམ་པ་ནི།

དེ་ཕིར་གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས། །

མིང་གཉིས་དག་གིས་རིགས་གཅིག་མཚོན། །

དེ་གཉིས་རིགས་ཐ་མི་དད་པ་དེའི་ཕིར་དཔེར་ན་མི་གཅིག་ལ་མིང་གཉིས་

བཏགས་པ་ལྟར། གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས་པའི་མིང་གཉིས་ཀིས་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྙན་

ངག་གི་རིགས་གཅིག་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྷག་མ་བརློད་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང༌། །

འདི་ཉིད་ནང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར། །

འློ་ན་ལྷུག་པའི་དབེ་བ་གཞན་ཡང་མཐློང་ན་དེ་རྣམས་འདིར་མ་བཤད་པ་ཅི་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་བུའི་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ཐ་དད་ཅིང༌། 

དློན་གི་རིགས་གཅིག་པ་ཚིག་ལྷུག་པར་སྦར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འགྱུར་བས་ལློགས་སུ་མ་བཤད་དློ། །

བཞི་པ་ནི། ཡང་བྷཱ་མ་ཧ་ན་རེ། བརློད་པ་ནི་བུ་མློ་འཕློག་པའི་དློན་གི་གཡུལ་

ཞེས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱ་འགེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་རཏྣ་ཤྲིས། བུ་མློ་

འཕློག་པའི་དློན་ཅན་ནམ་རྒྱུ་གཞན་གིའང་རུང་སྟེ་གཡུལ་དང་ཞེས་འཆད་ཅིང་གཞན་

ཡང་མ་ཚོགས་པ་དང་འདྲེན་པ་དར་བ་ལ་སློགས་པ་བརློད་བའི་དློན་ཅན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་བརློད་པ་ཡིན་ལ། གཏམ་ནི་དེ་ལྟ་མིན་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་པ་དཔེར་ན་འདློད་

ཚུལ་འདི་དང་མཐུན་པའི་ལུང་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་དྲངས་པ་ལས། གང་དུ་བུ་མློ་

འཕློག་དང་གཡུལ། །འཕད་དང་མངློན་པར་དར་བས་བརྒྱན། །གཙོ་བློ་ཉིད་དམ་འཁློར་

གིས་འདིར། །འདྲེན་པའི་སྤློད་པ་སྨྲ་བ་ནི། །ལྷུག་པ་སྒློ་དང་གཞན་སྒློ་ཅན། །དབུགས་

མཚམས་བཅས་པ་ལེགས་སྦར་བ། །དེ་ནི་བརློད་པ་ཞེས་བཤད་དེ། །སྦང་རིའི་བུ་དང་

དགའ་སྤློད་སློགས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན།

བུ་མློ་འཕློག་དང་གཡུལ་དང་ནི། །

བསླུ་བ་དར་བ་ལ་སློགས་པ། །

སརྒས་བཅིངས་པ་མཚུངས་པ་ཉིད། །

དེ་དག་ཁད་བེད་ཡློན་ཏན་མིན། །

བུ་མློ་འཕློག་པ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་དློན་ཅན་གི་གཡུལ་དང་མ་

ཚོགས་པ་དང༌། འདྲེན་པས་དག་ཆློམས་པའི་དར་བ་དང་སློགས་པའི་སྒས་གློས་དང་

ཕློ་ཉ་དང་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་ལ་སློགས་པ་བཟུང་སྟེ། དེ་རྣམས་སརྒས་བཅིངས་

པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་ཡློད་པས་བརློད་པ་གཏམ་ལས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁད་པར་འབེད་པའི་ཁད་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་མིན་ཏེ། གཏམ་ལའང་དེ་རྣམས་སྐབས་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་དགག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །

སྐབས་འདིར་མཁས་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀིས། སརྒས་བཅིངས་པ་ནི་ལྷུག་

པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཡློད་དེ། དེ་དག་ཚིགས་བཅད་ཁློ་ནའི་ཁད་པར་དུ་བེད་

པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརག་ན་ཆློས་དེ་དག་

ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གི་ཁད་པར་འབེད་ཆློས་ཡིན་མིན་ལ་སྔ་རྒློལ་ཕི་རྒློལ་

རློད་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པ་ཞིག་ཐུགས་ཡུལ་དུ་ཤར་ཡློད་པ་འདྲ་ནའང༌། འདིར་ནི་ཚིག་

ལྷུག་པའི་ནང་ཚན་བརློད་པ་གཏམ་ལས་ཐ་དད་མི་དད་ལ་རློད་པའི་སྐབས་ཡིན་

མློད། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་ལྷུག་པ་གཉིས་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པ་གནག་རྫི་བླུན་

པློ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཀང་ཤེས་པར་སླ་ན་མཁས་པས་དེ་ལ་རློད་ནས་ཅི་ཞིག་བ་བ་

ཡང་དགློངས་དགློས་སློ། །

སྙན་ངག་མཁན་གིས་བསམ་བས་རགས། །

གཞན་དུ་ཡང་ནི་སྐློན་མི་འགྱུར། །

འདློད་དློན་སྒྲུབ་ལ་སྒློ་རུ་ནི། །

མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་འགྱུར། །

ཡང་བྷཱ་མ་ཧ་ན་རེ། སྙན་ངག་མཁན་གིས་དགློངས་པ་སྟེ་བསམ་པས་མི་ནློར་

བའི་སླད་དུ་རགས་སམ་མཚན་མར་བཀློད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡློད་པ་ནི་བརློད་པ་ཡིན་

ལ་མེད་པ་གཏམ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྨྲ་ན། དེ་ལྟ་བུ་སྔློན་གི་མཁས་པ་མཆློག་དང་མཆློག་

གི་གཞུང་ལུགས་ལས་བརློད་པར་སྦར་བའི་སྙན་ངག་ཡིན་ན། དེ་གཏམ་དང་མི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འཁྲུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རགས་མཚན་དགློད་པར་བ་ཡི། གཏམ་དུ་སྦར་བ་ལ་དེ་ལྟར་

མི་བའློ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཁུངས་ཡློད་ན་དེ་ལྟར་རུང་ཡང་དེ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཁུངས་མེད་ཀང་སླ་ཡི་སྙན་ངག་མཁན་པློས་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་མཚན་དུས་དེར་

གསར་དུ་སྦར་རུང་ངློ་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། །གཞན་གཏམ་དུ་སྦློར་བ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་

སྦར་ན་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གིས་སྒྲུབ་པ་

ནི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་འདློད་དློན་གྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་མི་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། 

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་འདློན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྙན་

ངག་མཁན་གི་བསམས་པས་བས་པའི་རགས། བརློད་པ་ལ་གསར་དུ་སྦློར་རུང་ན་

གཏམ་ལ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཤེས་བེད་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །

སྐབས་འདིར་ཡང་གུང་ཐང་བདེ་བློས། མློ་ཡི་རགས་ལ་སྐེས་པའི་རགས་ཅན་དུ་

བས་པ་ལ་སློགས་པ་རགས་གཞན་བས་ཀང་སྐློན་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

མ་བརགས་པའི་བབ་ཅློལ་ཏེ། སྐབས་འདིར་རགས་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ལ་རྒྱ་དཔེར་ཙིཧྣ་

ཞེས་འབྱུང་བ་མི་ནློར་བ་བ་བའི་རགས་སམ་མཚན་མ་སྟེ། དེ་ཉིད་བརློད་པ་ཁློ་ན་ལ་

ཡློད་པ་དང་གཏམ་ལའང་ཡློད་པ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་ཡིན་གི། ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་རགས་

གསུམ་འཆད་པའི་སྐབས་མིན་ལ། གལ་ཏེ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་མཆློག་གིས་རེས་སུ་

བསྟན་པའི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ལྟར་སྤིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་ལྟ་བུའི་སྐབས་

ཐློབ་ཀི་ངེས་པ་འཆད་དུ་ཡློད་ན་དེར་ཟད། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་རགས་དཀྲུགས་

པས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ན། ངང་མློ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དཀར། །སློགས་ཀང་སྐློན་དུ་ཅི་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགྱུར། རགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ལ་སློགས་པའང་དགློས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །

༼ལུས་ཀི་དབེ་བ་སེལ་མའི་སྐློར་བཤད་པ།༽

ལུས་གསུམ་པ་ནི།

སེལ་མ་ཟླློས་གར་ལ་སློགས་ཏེ། །

དེ་དག་རྣམས་ནི་གཞན་ན་རྒྱས། །

ལྷུག་པ་ཚིགས་བཅད་རང་བཞིན་འགའ་འང༌། །

ཙམྤཱུུ་ཞེས་པར་མངློན་པར་བརློད། །

སཾ་སྐྲ�་ཏ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌། ཟུར་ཆག་དང༌། ཤ་ཟའི་སྐད་སྟེ་སྐད་རིགས་

བཞི་སེལ་བའི་སེལ་མ་དང༌། ཚིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་སེལ་མ་སྟེ་གཉིས་ཀ་འདིར་

སྙན་ངག་གི་ལུས་གསུམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་དང་པློ་ནི་བྷ་ར་ཏ་དང་ཀློ་ཧ་

ལ་ལ་སློགས་པ་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་སུ་ཡློད་པ་ལྟར་ཡིན། གཉིས་པ་

ཙམྤཱུུ་ཞེས་པའི་མཚན་གཞི་ངློས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་བའི་བསྟན་བཅློས་

ཁུངས་མ་རྣམས་ཀང་རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པ་ཉིད་ལ་ངློས་བཟུང་བ་ཡློད་པ་ནི་དཔེར་

ན། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། གང་ཞིག་བརློད་པ་བཞིན་དུ་མཚན་མར་བཅས། །དབུགས་

མཚམས་བཅས་གསལ་ལྷུག་པ་ཚིགས་བཅད་དངློས། །དེ་འདིར་ཙམྤཱུུ་ཞེས་པར་

བརློད་པ་སྟེ། །འདུལ་བེད་མ་དང་ནློར་ལྷའི་བུས་བིན་སློགས། །ཞེས་རྒྱུན་ཆགས་མ་

བཅད་པའི་དཎ་ཀ་ཉིད་ལ་ཙམྤཱུུ་ཞེས་བཞག་པ་དང༌། 

བྷཱ་མ་ཧའི་འདློད་པ་ལྟར་བརློད་པ་དང་གཏམ་གཉིས་ཀང་རིགས་ཐ་དད་དུ་བཤད་

པ་ནི། གཞུང་འདི་མཛད་པློ་སླློབ་དཔློན་དཎྜིའི་བཞེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལུགས་སྲློལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཐ་དད་པ་ཞིག་གློ །གཞུང་འདི་དང་འདིའི་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་དགློངས་པ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་

མ་བཅད་པ་ཙམྤཱུ་ུཡིན་པར་མ་ཟད་འང་ག་ིསྒས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་ལའང་ཙམྤཱུའུ་ིསྒ་འཇུག་

པས། དེ་ཉིད་འདིར་སྙན་ངག་གི་ལུས་གསུམ་པར་བཞག་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའི་

མགློར་སེལ་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདིར་ཡང་རེས་སུ་འཇུག་གློ །

འློ་ན་སྔར། དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་ལྷུགས་པ་དང༌། །སེལ་མ་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དུ་

གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཟླློས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

མདློར་བསྟན་དང༌། འདི་རྒྱས་བཤད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་འདི་ནི་ལྷུགས་པ་དང་

ཚིགས་བཅད་སེལ་བའི་རང་བཞིན་ཅེས་པ་ལ་བར་གི་ཚིག་མི་མངློན་པར་བསྡུས་

ནས། ལྷུགས་པ་ཚིགས་བཅད་རང་བཞིན་འགའང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་

རྒྱལ་བའི་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་དང༌། རྒྱ་གར་དུ་ཡློད་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས། པྲ་ཧ་ར་ཎ་དང༌། པྲ་ཧ་ས་ན་ཟེར་བ་སློགས་ཡིན་པར་བཤད་པས། འདི་ཐད་

ཀི་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང༌། ལྷུགས་པ་དང་ཚིགས་བཅད་དག་གི་

རྣམ་པ་ནི་ལྷུགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འདྲེས་མ་སྟེ་ཙམྤཱུུའློ། །ཙམྤཱུུ་ཞེས་པའི་མིང་

ཅན་དེ་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཡིན་ཏེ་འགའ་ཞིག་ཏུའློ། །ཡང་གི་སྒས་

ཙམྤཱུུ་ཁློ་ན་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ཡང་རྣམ་པར་འདྲེས་པར་ཡློད་པས་ཙམྤཱུུ་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་

ཡང་སྐེས་རབས་ལ་སློགས་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བས། སེལ་མ་གང་ཞིག་ལྷུག་པ་མང་

བ་ལ་བར་བར་དུ་ཚིག་བཅད་ཀང་ཅི་རིགས་འདྲེས་པ་ཞིག་སྟེ་དེའི་མིང་ཙམྤཱུུ་ཞེས་བ། 

དེའི་ཕིར་ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས། སེལ་མ་ལ་འགའ་ཞིག་རྒྱུན་ཆགས་འཛིན་ལ། 

དེ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ནང་ཚན་དུ་མཁས་པས་བཞག་པས་མི་འཐད། རང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལུགས་སེལ་མ་ཟླློས་གར་ལྟ་བུའམ་ལ་སློགས་པ་སྐེས་པའི་རབས་ལྟ་བུ་ཞེས་

གསུངས་པ་སྟེ། འློན་ཀང་རྒྱུན་ཆགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ནང་ཚན་དུ་མཁས་པས་

འཇློག་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་བཅད་པའློ། །

གཞན་བློད་ཀི་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེར་དུ་ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུགས་པ་སེལ་མར་

ཡློད་པ་གང་ཞིག་སྐད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞི་འདྲེས་པ་ཞེས། ཚིག་བཅད་ལྷུགས་སེལ་

བ་དང་སྐད་རིགས་བཞི་སེལ་བ་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ལ་ཚང་དགློས་ཤིང༌། མ་ཚང་

ན་ལུས་གསུམ་པ་མི་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་བཤད་སྒློས་བྱུང་ཡང༌། དེ་འདྲར་མ་ངེས་པ་

སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་འདིའི་མཚན་གཞིར་འཇློག་པས་ཀང་ཤེས་ལ། གཞུང་ཚིག་

དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་འགྱུར་བཅློས་པར། ལྷུག་པ་ཚིགས་བཅད་རང་བཞིན་འགའ་

འང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས། འློན་ཀང་དཔང་ལློས། རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པ་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད་པར་གཏན་ནས་མི་བཞེད་པས། འདིའི་འང་སྒ་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་

བཅློས་སུ་ཡློད་པའི་སྐད་རིགས་བཞི་སེལ་བ་དེ་ལུས་གསུམ་པར་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་

ནས། དེ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཙམྤཱུུ་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་ཚིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་དེ་ཡང་དེར་

སྡུད་པའི་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། འང་སྒ་ནི་འདིར་

ཡང་སེལ་མ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་རྒྱུན་ཆགས་མ་བཅད་པའང་སྡུད་པའི་དློན་དུ་སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་གི་དུམ་བུ་འདིར་བསྒྱུར་བའི་ནང་དུ་འང་གི་སྒས་ཙམྤཱུུ་ཁློ་ན་ནི་མ་

ཡིན་ནློ། །འདི་ཡང་རྣམ་པར་འདྲེས་པ་ཡློད་པས་ཙམྤཱུུ་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་

ཉིད་ལས་ཤེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལུས་སྐད་རིགས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་བཞག་པ་ལ་གསུམ། སྐད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

རིགས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། སྐད་རིགས་སློ་སློར་བཤད་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀིས་བརམས་

པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་རྣམ་པའློ། །དང་པློ་ནི།

ངག་གི་རང་བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། །

ལེགས་སྦར་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང༌། །

ཟུར་ཆག་འདྲེས་མ་ཞེས་པ་སྟེ། །

རྣམ་པ་བཞི་རུ་མཁས་པས་གསུངས། །

སྔློན་དུ་བཤད་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་སྙན་ངག་གི་ལུས་གསུམ་པློ་དེ་དག་

ཀང་རེ་རེ་ཡང་ལེགས་སྦར་ཏེ་སཾ་སྐྲ�་ཏ་འབའ་ཞིག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་པྲ་ཀ�་ཏ་རང་

བཞིན་དང༌། ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤ་ཟུར་ཆག་འབའ་ཞིག་པ་དང༌། འདྲེས་མ་ཞེས་བ་བ་དེ་

རྣམས་བསྲེས་པ་སྟེ་རྣམ་པ་བཞི་རུ་སྔློན་གི་མཁས་པ་མཆློག་རྣམས་གསུངས་

སློ། །ཤ་ཟའི་སྐད་འབའ་ཞིག་གིས་བས་པ་ནི་སྐབས་ཀི་དབང་ལས་འདིར་ལེགས་

པར་མ་བརློད་དློ། །གཉིས་པ་ནི།

ལེགས་སྦར་ཞེས་བ་ལྷ་ཡི་ནི། །

སྐད་དུ་དྲང་སྲློང་ཆེན་པློས་གསུངས། །

དེ་སྐེས་དེ་མཚུངས་ཡུལ་ཅན་ཞེས། །

དུ་མར་རང་བཞིན་དག་གི་རིམ། །

ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་ལ་བརེན་སྐད། །

ལེགས་བརློད་རིན་ཆེན་དག་གི་མཚོ། །

སེ་ཏུས་བཅིངས་སློགས་རང་བཞིན་གང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་བཞིན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་རིག །

སཽ་ར་སེ་ན་གཽ་ཌ་དང༌། །

ལཱ་ཌྷི་གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་ཡི། །

སྐད་ནི་རང་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བའི། །

ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར། །

བ་ལང་རྫི་ལ་སློགས་པའི་ཚིག །

སྙན་ངག་ལ་ཟུར་ཆག་ཅེས་གནས། །

བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་ལེགས་སྦར་ལས། །

གཞན་པ་ཟུར་ཆག་ཉིད་དུ་བརློད། །

དེ་ཡང་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད་དུ། ལྷ་རྣམས་ལྷའི་

སྐད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཞེས་དང༌། སླློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་

བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་ཐུབ་པ་དགློངས་རྒྱན་དུ། ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་

སྨྲའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སཾ་སྐྲ�་ཏ་ནི་ལྷའི་སྐད་དུ་དྲང་སྲློང་ཆེན་པློས་ཏེ་ཡློན་ཏན་

གི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་སློ། །གཞན་ཡང་ལེགས་སྦར་དེ་ཉིད་ཅུང་

ཟད་ཟུར་ཆག་པ་ལས་བྱུང་བས་དེ་ལས་སྐེས་པའམ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་སྐད་ནི་པྲ་

ཀ�་ཏ་རང་བཞིན་ཀི་སྐད་ཏེ། དེ་ནི་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་པ་རྣམས་ཀི་སྐད་ཡིན་པས་སྐད་

དེ་ཉིད་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་ཅན་ཡིན་པས་ན་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བ། ལེགས་སྦར་ནི་རྣམ་

པ་གཅིག་ཁློ་ན་ཡིན་མློད་ཀང་རང་བཞིན་གི་སྐད་ནི་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་བེ་བག་

ཡུལ་སློ་སློའི་དབང་གི་རིམ་པ་དུ་མར་ཡློད་པ་ལས་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་དབུས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འགྱུར་འཆང་མ་ག་དྷ་པའི་སྐད་ནི་ལེགས་སྦར་དང་ཤིན་ཏུ་ཐག་ཉེ་བས་ལེགས་བརློད་

དམ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཚོགས་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་

པའི་མཚོ་ཞེས་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་དུ་བས་ནས་བསྔགས་པའློ། །འློ་ན་སྐད་དེ་ཉིད་

འབའ་ཞིག་པར་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་གང་དུ་མཐློང་ཞེ་ན། སེ་ཏུས་བཅིངས་པ་

སློགས་གསུངས་པའི་སེ་ཏུ་ཟམ་པ་དང་ཡུར་བ་སློགས་ལ་འཇུག་མློད། དཔང་ལློ་ཆེན་

པློས་ལེའུའི་མིང་དུ་གསུངས་པས་ལེའུས་བཅིངས་པ་ཞེས་འགེལ་ཀང་ཆློག །རྒྱ་

འགེལ་གཉིས་ནས་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎས་སྲིན་ཡུལ་དུ་དམག་བཅུག་སྐབས་ལྷློ་ཕློགས་

ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལ་སེ་ཏུ་བྷནྡྷ་སྟེ་ཟམ་པ་བཙུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་སྙན་ངག་ཏུ་བས་

པའི་བསྟན་བཅློས་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ཞིག་འདིའི་མཚན་གཞིར་བཞག་

ནས། དེ་ཉིད་གང་གིས་བརམས་པའི་སྐད་དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཀི་ནང་ནས་ཀང་

རང་བཞིན་གི་སྐད་མཆློག་ཡུལ་དབུས་མ་ག་དྷ་པའི་སྐད་དེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྟེན་བར་རིགས་སློ་ཞེས་བཤད། དཔེ་ལ་ལར་སེ་རུ་ཞེས་བིས་པ་ནི་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་

འབམས་པའློ། །

གཞན་ཡང་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློར་གཏློགས་པ་ག་ཽཌ་སེ་ཤར་ཕློགས། ས་ཽར་སེ་

ན་དཔའ་བློའི་སེའམ་ལྷའི་སེ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས། ལཱ་ཌྷི་ནུབ་ཕློགས། པཉ་ལཱི་ལྔ་

ལེན་ཏེ་བང་ཕློགས། གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཀུན་ལཱ་དང༌། མུ་ར་ལཱ་དང༌། བྲཻ་དརྦྷ་

དང༌། མ་ཧི་ཥཱ་དང༌། བ་ར་ཏ་དང༌། བྲཻ་ཤ་རྣམས་ཀི་སྐད་ནི་རང་བཞིན་མཆློག་མ་ག་དྷ་

པའི་སྐད་དང་ཉེ་བས་སྙན་ངག་དང་ཟླློས་གར་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གི་སྐད་

ཀི་ཁློངས་སུ་ཉེ་བར་བསྡུ་བར་འགྱུར་རློ། །ཟུར་ཆག་ནི་སྔློན་ལྷ་ཁབ་འཇུག་གིས་རྒྱ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གར་གི་ཡུལ་ཕན་ཞིག་ཏུ་བ་ལང་སྐློང་བའི་རྫི་བློ་བས་ཤིང་ཆར་ཆེན་པློ་བབས་པའི་

ཚེ། རི་བློ་བཏེག་ནས་བ་ལང་གི་ཁྱུ་རྣམས་བསྲུང་བར་བས་པས་ཁབ་འཇུག་བམ་ཟེ་

རྣམས་ཀིས་བ་ལང་གི་ཁྱུ་བདག་པློར་བསྐློས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང༌། དེས་ཁབ་འཇུག་

གི་མིང་ལའང་གློ་བིནྡཿབ་ལང་རྫི་ཞེས་གགས་པ་སྟེ། དུས་དེར་ཁབ་འཇུག་བ་ལང་

རྫིའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་རེན་འབེལ་གིས་ཡུལ་དེར་བ་ལང་ལ་སློགས་པའི་ཕྱུགས་ཤིན་

ཏུ་མང་ཞིང༌། ཡུལ་དེ་པ་རྣམས་ཀི་མི་བླུན་ཅིང་སྐད་ཀང་ཤིན་ཏུ་མ་དག་པར་སྨྲ་བས། 

དེ་ཉིད་ཟླློས་གར་དང་སྙན་ངག་རང་ལུགས་ཀི་ཟུར་ཆག་ཏུ་བཞག སྐད་དེ་ལའང་བ་

ལང་རྫིའི་སྐད་དུ་གགས་ཏེ། ཊི་ཀ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར་ཡང༌། སྙན་ངག་ལས་ནི་བ་ལང་རྫི་ལ་

སློགས་པའི་ངག་རྣམས་དེར་འདློད་དློ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འཇིག་རེན་ན་ཟུར་ཆག་གི་

སྐད་ཅེས་རབ་ཏུ་གགས་སློ། །ཞེས་འབྱུང༌། བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་

ནི་སཾ་སྐྲ�་ཏ་ལས་གཞན་པའི་སྐད་ཐམས་ཅད་དང༌། མཚམས་སྦློར་ཉམས་པ་ལ་

སློགས་པའི་སྒ་ཉམས་རྣམས་ཀང་དབེ་བ་མེད་པར་ཟུར་ཆག་ཏུ་འཇློག་པ་ཡིན་ཏེ། 

འདློད་འཇློར། སྒ་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལེགས་པར་མ་སྦར་བའི་སྙན་ངག་ལ་སློགས་པའི་

སྒ་ནི་ཨ་བ་ཤཔྡཿ སྟེ་སྒ་ཉམས་པའློ། །

དེ་ཐམས་ཅད་སྒ་རེས་སུ་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས་ཟུར་ཆག་ཏུ་བརློད་

དློ། །ཞེས་དང༌། སྒ་ཉམས་པ་སྟེ་འདི་སྒ་ངན་པར་གྱུར་པས་ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤཿ སྟེ་ཟུར་ཆག་

གམ་སྒ་ངན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང༌། སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། བ་ལང་རྫི་ལ་སློགས་པ་

བླུན་པློ་རྣམས་ཀི་ཚིག་བླུན་སྐད་ནི་སློགས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བློད་འགེལ་

རྣམས་སུ་ཕྱུགས་རྫིས་མཚོན་པའི་བླུན་པློ་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅེས་བཀལ། རེ་བློད་མཁས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པས་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དུ་སྦར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཡློད་ཅེས་པའི་ཟུར་ཆག་གཞུང་

འདིར་སྙན་ངག་རང་ལུགས་དང་བསྟན་བཅློས་ལ་གགས་པའི་ཟུར་ཆག་གཉིས་བཤད་

པ་དེ་གང་རུང་ཡིན་ནམ། དེ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་གཞི་ཟུར་པ་ཞིག་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་

ཅེས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། དང་པློ་མི་འཐད་དེ། བ་ལང་རྫི་ལ་སློགས་པ་བརློད་པ་མི་

ཤེས་པ་བླུན་པློ་གློང་པའི་ཚིག་དེ་ནི་སང་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འློག་ཏུ། ཚིག་

སྦློར་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་གི་སྒ་ཉམས་སུ་བཤད་པས་མི་རུང་

བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ལེགས་སྦར་ལས་གཞན་པའི་སྐད་ཐམས་

ཅད་ཟུར་ཆག་ཡིན་ན་སྐནྡ་ཀ་སློགས་རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་སྦར་བ་དག་ཀང་ཟུར་

ཆག་ཏུ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་མི་རིགས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན་

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་སྒློ་བློར་མེད་པའི་སྲང་འཆག་པའི་དཔེར་

སློང་བའི་འགལ་བ་སང་དགློས་པའི་ཕིར། ཞེས་འགེལ་པར་དློགས་སླློང་བཀློད། ཟུར་

དུ་དྲི་ཚིག་ཚངས་པའི་མགིན་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་མཛད་པའི་ནང་དུ་ཡང༌། ཨློ་ས་ར་

སློགས་ཟུར་ཆགས་བསྟན་བཅློས་ཉིད། །ཡློད་པར་བཤད་འདི་སྙན་ངག་རང་ལུགས་

དང༌། །བསྟན་བཅློས་ལ་གགས་ཟུར་ཆག་གཉིས་གསུངས་པ། །གང་རུང་ཡིན་ནམ་

དབེ་བ་གཞན་ཡློད་ཅི། །ཞེས་འགློད་པར་མཛད་ཅིང༌། དེ་དུས་ཀི་མཁས་པ་རིགས་

ལམ་ལ་མཁེན་པ་རྒྱས་པ་འགའ་ཞིག་ལའང་དློན་འདི་དྲི་བ་མཛད་པའི་ཡིག་ཆུང་ལན་

དང་བཅས་པ་གཞན་ཞིག་ཀང་མཐློང༌། བློད་མཁས་པ་རང་གིས་རང་ལན་མཛད་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སློགས་མང་པློ་ཞིག་འདུག་ཀང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་ཐག་ཆློད་པའི་ལན་

གཞུང་ཐློག་ཏུ་འགློ་ངེས་པ་ཡང་མི་འདུག །

འདི་བཞིན་ཡིན་ནམ་དགློངས་པའི་ཚོད་འཇློག་ལྟ་བུར་བསྟན་བཅློས་ཡློད་

པའི་སྐད་རིགས་བཞི་ནི་འཇིག་རེན་སྤི་ལ་ཡློངས་གགས་སྤིར་བཏང་གི་དབང་དུ་

བས། སྙན་ངག་རང་ལུགས་དང་བསྟན་བཅློས་པའི་ལུགས་ཀི་ཟུར་ཆག་ནི་དམིགས་

བསལ་བེ་བག་པ་ཡིན་པས་བསྟན་བཅློས་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དང༌། ངག་གི་རང་

བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། །ཞེས་པ་ནས། གཞན་པ་ཟུར་ཆག་ཉིད་དུ་བརློད། །ཅེས་པའི་བར་

ནི་ནང་གསེས་ཀི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་སྔློན་དུ་བརློད་པ་ཡིན་པས། དེས་འློག་གི་

བསྟན་བཅློས་ལ་ཁབ་པར་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་སློགས་ཐུགས་སྟབས་མི་བདེ་

བའི་རྣམ་པ་ཅི་ཡང་བྱུང་བ་མཚོན་པའི་གསུང་ཙམ་ལས་ངེས་པ་འདི་ཡིན་གི་གསལ་

ཆ་མི་འདུག་མློད། གཞུང་གི་དགློངས་པ་རྒྱ་འགེལ་གིས་བཀལ་བའི་དློན་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པས། དེ་ཚུལ་བཞིན་གློ་བ་ཁློ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་མདུད་པ་

དགློལ་བར་ནུས་མློད། 

འདིར་ཡང་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན་བློད་འགེལ་མཁན་པློ་སྤིའི་ཐུགས་ཡུལ་དུ་ཤར་

བའི་འགེལ་ཚུལ་ལྟར་ན། བློད་མཁས་པས་ཇི་ལྟར་བཀློད་པའི་དློགས་པ་དེའི་གནློད་

བེད་ངེས་པར་འདུག་ཅིང༌། བ་ལང་རྫི་ཞེས་པ་སྤི་ཁབ་ཀི་ཕྱུགས་རྫི་ཞིག་ལ་ངློས་

བཟུང༌། དེས་མཚོན་པའི་བླུན་པློ་རྣམས་ཀི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ཞེས་འགེལ་རྒྱུ་ཡིན་

ན། རྒྱ་དཀར་ནག་བློད་གསུམ་དུ་ཡློད་པའི་བླུན་པློ་རྣམས་ཀང་སྐད་མི་འདྲ་བ་ལྟ་བུས་

བླུན་པློའི་སྐད་ཟེར་བ་ཞིག་ལློགས་སུ་གང་ན་ཡློད་དཔྱད་པས་གསལ་ལ། སྐད་མཆློག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དམན་གང་ཡིན་ཀང་དེ་རང་གི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཀི་བརྡ་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་

དུ་སྦར་བ་ལ་ངློས་འཛིན་ན་ནི་མཆློག་གི་གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཚིག་སྦློར་མཆློག་

མིན་དུ་འགྱུར་བས་སང་བའི་སྒ་ཉམས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བས་གནློད་ལ། སྤིར་

བཏང་གནག་རྫི་བླུན་པློས་སྦར་བའི་སྙན་ངག་ནི་རི་བློང་གི་རྭ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། 

གལ་ཏེ་ལྷའི་དངློས་གྲུབ་ལྟ་བུས་སྔར་གནག་རྫི་བླུན་པློ་ཡིན་ཀང་ནག་མློའི་འཁློལ་པློ་

བཞིན་གློ་བུར་དུ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློར་སློང་བ་ཡིན་ན་ནི་སྐད་ཀང་བླུན་སྐད་

དུ་སྦློར་ཅི་སྟེ་དགློས། རེ་བློད་མཁས་པས་རང་ལན་དུ་འགློད་པར་མཛད་པ་དེ་ཡང་

སྙན་ངག་དང་ཟླློས་གར་བའི་རང་ལུགས་ཀི་སྐད་རིགས་བཞི་པློ་དང༌། འཇིག་རེན་

ཡློངས་གགས་ཀི་སྐད་རིགས་བཞི་མི་འདྲ་ན་འབེད་ཆློས་ཅི་ཡློད་དང༌། ངག་གི་རང་

བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། །སློགས་ཤློ་ཀ་ནི་སྐད་རིགས་བཞིའི་མདློར་བསྟན་དང༌། ལེགས་

སྦར་ཞེས་བ་སློགས་ཤློ་ཀ་དྲུག་སྐད་བཞིའི་རྒྱས་བཤད་མ་ཡིན་ན་ཟླློས་ཏེ་ཅི་ལ་

གསུངས། ཡིན་ན་མདློར་བསྟན་གིས་རྒྱས་བཤད་ལ་མ་ཁབ་ན་ཅིར་འགྱུར། སྙན་ངག་

རང་ལུགས་ཀི་སྐད་རིགས་བཞི་པློ་སློ་སློར་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་མེད་ན། 

ལེགས་སྦར་སརྒས་བཅིངས་ལ་སློགས། །ཞེས་པའི་ཤློ་ཀ་གཉིས་ཀི་དློན་ཇི་ལྟར་

འགེལ་སློགས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེས་ན་འདི་ནི་སྐད་རིགས་མཆློག་དམན་སྟློན་པ་ཡིན་གི། གང་ཟག་མཁས་

བླུན་ལ་བལྟློས་ནས་ཚིག་སྦློར་ཤེས་མ་ཤེས་ཀི་སྒློ་ནས་འཇློག་པ་མ་ཡིན་པའི་གནད་

གློ་དགློས་ཏེ། དཔེར་ན་བློད་སྐད་ཀང་ལེགས་སྦར་སློགས་ལ་ལྟློས་ན་སྐད་མཆློག་མ་

ཡིན་པས། སྦར་རྒྱན་ཕལ་ཆེར་དང་སྒ་རྒྱན་གི་བ་དཀའ་བའི་རིགས་འགའ་ཞིག་སྦློར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དུ་མི་བཏུབ་པ་དང༌། སེབ་སྦློར་བསྒིག་ཏུ་མེད་པ་སློགས་ཀིས་མཐའ་འཁློབ་རི་བག་

པའི་བླུན་སྐད་ཀི་ཐ་སྙད་འདློགས་དགློས་ཀང༌། བློད་སྐད་ལ་མཁས་པས་སྦར་བའི་

བསྟན་བཅློས་ཡང་དག་རྣམས་སྒ་ཉམས་སུ་མི་འགྱུར་ཞིང་བསྔགས་པར་འློས་པ་ལྟར། 

བ་ལང་རྫིའི་སྐད་ལ་མཁས་པས་སྦར་བའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཀང་སྐད་ཟུར་

ཆག་ཡིན་མློད་སྦློར་ཚུལ་ལ་སྒ་ཉམས་ཀི་སྐློན་མི་འཇུག་པའི་གནད་དེ་ལྟར་ཡིན། 

སློགས་ཁློངས་ནས་སྐད་རིགས་དམན་པ་མཐའ་འཁློབ་རི་བག་པའི་སྐད་གཞན་ཡང་

དེ་དང་འདྲ་བར་སྙན་ངག་རང་ལུགས་ཀི་ཟུར་ཆག་ཏུ་བསྡུ་བའློ། །

གསུམ་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བརམས་པའི་བསྟན་བཅློས་ནི། 

ལེགས་སྦར་སརྒས་བཅིངས་ལ་སློགས། །

རང་བཞིན་སྐནྡྷ་ཀ་སློགས་དང༌། །

ཟུར་ཆག་ཨློ་ས་ར་སློགས་ཏེ། །

ཟླློས་གར་ལ་སློགས་འདྲེས་པའློ། །

གཏམ་སློགས་སྐད་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང༌། །

ལེགས་སྦར་གིས་ཀང་བཅིངས་པ་སྟེ། །

རྨད་བྱུང་དློན་ཅན་རྒྱ་ཆེའི་གཏམ། །

འབྱུང་པློའི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་བརློད། །

ལེགས་སྦར་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་ཀིས་བརམས་པས་སརྒས་བཅིངས་པ་དཔག་

བསམ་འཁི་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་འདུས་པ་དང་བསྟློད་པ་ལ་

སློགས་པའློ། །རང་བཞིན་གི་སྐད་མཆློག་གིས་བརམས་པ་སེ་ཏུ་བྷནྡྷ་ར་མེ་ཤྭ་ར་ཏེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དེའློ། །

ཕལ་པས་བརམས་པ་རབ་མཆློག་སེས་བས་པ་སྐནྡྷ་ཀ་དང་ག་ཐཱ་ལ་སློགས་

པའློ། །ཟུར་ཆག་སྟེ་ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤའི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ནི་ཨློ་ས་ར་དང༌། སློགས་པས་

ར་ས་ག་ལ་སློགས་པའློ། །ཟླློས་གར་ནི་སྐད་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པ་སྟེ་སློགས་པས་བྷ་

ན་ཀ་ལ་སློགས་པའློ། །གཏམ་མམ་བརློད་པ་སྟེ་ཚིག་ལྷུག་པ་དང༌། སློགས་པས་དེས་

མཚོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སེལ་མ་རྣམས། རློད་བེད་སྐད་རིགས་བཞི་པློ་གང་

ཡང་རུང་བའམ། ཐམས་ཅད་བསྲེས་པའམ། བསྟན་བཅློས་རྣམ་དག་ཕལ་ཆེར་ནི་སཾ་

སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་སྦར་བ་ཤས་ཆེ་བས། གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་སླར་ཡང་སློས་པ་ལེགས་

སྦར་གིས་ཀང་བཅིངས་པ་སྟེ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་དུའང་བརམས་པའློ། །འློ་ན་སྐད་

གཞན་གསུམ་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་འབའ་ཞིག་པས་བརམས་པ་ཡློད་པ་བཤད་མ་ཐག་

པ་ལྟར་ན། ཤ་ཟའི་སྐད་ཀིས་བཅིངས་པ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་ཡློད་དེ། འདློད་འཇློར། རྨད་

བྱུང་དློན་གི་མཚན་ཉིད་མཚོན། །ཤ་ཟའི་སྐད་དངློས་སྤློད་ཡུལ་ཆེ། །མི་ཞློན་བིན་ལ་

སློགས་པ་ཡི། །སྤློད་པ་ལྟ་བུ་གཏམ་ཆེན་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་དློན་ཅན་རྒྱ་ཆེའི་གཏམ་མམ་གཏམ་རྒྱུད་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་བ་ནི་འབྱུང་པློའམ་ཤ་

ཟའི་སྐད་འབའ་ཞིག་པས་བརམས་པ་སྟེ། འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ཀུན་མཁེན་དྷརྨཱ་ཀ་རའི་

གཟིགས་ལམ་དུ་ཡང་ཆུད་འདུག གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་རབ་སྣང་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའི་གཏམ་ཡང་འབྱུང་པློའི་སྐད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་གགས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་

རྒྱ་གར་དུ་ཡུལ་ལ་སྐད་རིགས་བཞི་ཀ་ཚང་ཞིང་སྙན་ངག་ཀང་དར་བས་དེ་འདྲའི་རྣམ་

པ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་འདུག་ཀང༌། །བློད་ལ་སྙན་ངག་ཧ་ཅང་མ་དར་ཞིང་སྐད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིགས་བཞིའི་དབེ་བའང་མེད་པས་དེ་དེར་སྦར་བའི་བསྟན་བཅློས་འགའ་ཞིག་གི་

མིང་ཙམ་སློས་ཀང་རྣམ་པ་གསལ་བར་མི་འཆར་བར་སྣང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་སླར་ཡང་ལུས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་སྟློན་པ་ནི། 

སྒེག་དང་རློལ་དང་སྟབས་ལ་སློགས། །

ལྟ་བའི་དློན་ཡིན་ཅིག་ཤློས་ཀང༌། །

མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་ཅེས་པ། །

འདི་ཡང་ལུགས་གཉིས་དག་ཏུ་བརློད། །

ལུས་གཞློན་ཚུལ་གིས་སྒེག་པ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གིས་རློལ་པ་དང་གར་གི་

སྟབས་དང་སློགས་ཁློངས་ནས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ལ་སློགས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་

མིག་གིས་ལྟ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གར་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་སྟློན་པའི་སྙན་ངག་ནི་

ཟླློས་གར་ཏེ་ལེའུ་བར་པའི་མཐར་ཟླློས་གར་ཡང་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དུ་བསྟན་པ་གནད་

འདིས་ཡིན། དེ་ནི་ལྟ་བ་མིག་གིས་འཛིན་པའི་དློན་དགློངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བའི་

དློན་ལ་ནི་ཚུལ་བེད་པ་གཙོ་བློའི་ཕིར་དེ་ལ་མཉན་བ་ཡློད་ཀང་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པས་

བརློད་པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལས་ཅིག་ཤློས་སརྒས་བཅིངས་པ་ལ་སློགས་པ་

མཉན་པར་བ་བ་ཁློ་ན་སྟེ། ཉན་པ་ལ་ཉེ་བར་སྦློར་བ་ཡིན་གི་ཚུལ་བེད་པའི་དློན་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལ་སྦློར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །

དེས་ན་དེ་གཉིས་ཀས་སྒེག་སློགས་ཀི་ཉམས་འཛིན་ཞིང་སྟློན་པས་སྙན་ངག་

ལུས་ཙམ་དུ་གཅིག་ཀང་ལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལ་སྦློར་བའི་ཁད་པར་གིས་རིགས་མི་

མཐུན་པས། ཟླློས་གར་ནི་རིག་པའི་གནས་ཆུང་བ་ལྔར་འཇློག་པའི་ཚེ་ནའང་རང་རང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པ་གཅིག་ཡིན་པ་ལྟར། འདིར་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཉིད་ཀི་ཕིར་དབེ་བ་ཙམ་སྟློན་གི་

ཟླློས་གར་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི་མི་འཆད་དློ། །ཡང་གི་སྒས་སྙན་ངག་གི་ལུས་སྔར་

གསུམ་མམ་བཞིར་བཤད་པ་དེ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་འདིར་ཡང་སྡུད་པའློ། །སྐབས་འདིར་

རིན་སྤུངས་པ་ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་སྐད་རིགས་བཞི་ནི་སྙན་ངག་རློད་བེད་

ཀི་སྒ་ཡིན་པས་ལུས་སུ་མི་འགྱུར། ལུས་ཀི་དབེ་ཚུལ་གཞན་སྟློན་པ་འདི་རྒྱན་མདློར་

བསྟན་ཡིན་གི་ལུས་མིན་ཞེས་གསུངས་ཁློང་རང་གི་མཛད་པའི་འགེལ་པར་ས་བཅད་

དབེ་ཚུལ་ཀང་དེ་བཞིན་མཛད། སྐད་རིགས་དང་ལུས་དབེ་ཚུལ་འདི་གཉིས་པློ་ལུས་

ཡིན་པར་གཞུང་ཚིག་དངློས་ཤུགས་གང་གིས་ཀང་མ་བསྟན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

རེས་སུ་ཊིཀ་མཛད་ཕི་མ་ཀུན་འབངས་མློད་ཀང༌། རློད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་པས་ལུས་སུ་

མི་འགྱུར་ན་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གསུམ་པློ་ཡང་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པས་དེར་ཐལ་

བ་དང༌། གཞུང་ལས། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་ཅེས་པ་སྐད་རིགས་བཞི་སྙན་ངག་གི་ལུས་

ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན། སེལ་མ་ཟླློས་གར་སློགས་རང་པ་གཉིས་ཀིས་དངློས་

སུ་བསྟན། ལུས་གསུམ་པ་བཤད་པ་དང་སྦེལ་ནས། ངག་གི་རང་བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། 

སློགས་གསུངས་པའི་ཤེས་བེད་དང༌། 

རྒྱ་འགེལ་ལས། དེ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྙན་ངག་གི །སློགས་རང་པ་གཉིས་ཀིས་

ལུས་རྒྱན་མདློར་བསྟན། ལུས་ནི་སློགས་ཤློ་ཀས་ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ། 

ཚིགས་བཅད་སློགས་ཤློ་ཀ་ཕེད་དང་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཚིགས་བཅད་ཀི་དབེ་བ་དང་

གཏམ་ཚུལ་སློགས། རང་པ་མེད་པའི་སློགས་ཤློ་ཀ་བརྒྱད་ཀིས་ལྷུག་པའི་དབེ་བ་

དང་དློགས་དཔྱློད། སེལ་མ་སློགས་རང་པ་གཉིས་སེལ་མའི་མདློར་བསྟན། དེ་ནས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་པ་གཉིས་ཙམྤཱུུའི་རང་བཞིན། ངག་གི་རང་བཞིན་སློགས་རང་པ་བཞི་སྐད་རིགས་

བཞིའི་མདློར་བསྟན། ལེགས་སྦར་སློགས་ཤློ་ཀ་དྲུག་སྐད་བཞིའི་རྒྱས་བཤད། སྒེག་

དང་སློགས་ཤློ་ཀས་ལུས་ཀི་དབེ་ཚུལ་གཅིག་བསྟན་པར་བཤད་པས་ན་ལུས་སུ་

སྡུད་པ་ཉིད་འཐད་ཅིང༌། སྐབས་འདིའི་གཞུང་ཚིག་འདི་ཡང་ལུགས་གཉིས་དག་ཏུ་

བརློད། ཞེས་པའང་ལུས་ཀི་དབེ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལུགས་གཉིས་ཀང་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་

དློན་ཡིན། གལ་ཏེ་རྒྱན་མདློར་བསྟན་ཡིན་ན། འདི་ཡང་ལུགས་གཉིས་ཞེས་འབྱུང་

བའི་ཕིར། ལེའུ་དང་པློ་ལམ་རྣམ་དབེའི་རྒྱན་གི་མདློར་བསྟན་དུ་འགྱུར་དགློས་ཤིང༌། 

དེ་ལྟ་ན། དེ་ལ་བྲཻ་དརྦྷ་དང་ནི། །གཽ་ཌ་བ་ཁད་གསལ་བར་བརློད། །ཅེས་པས་རྒྱན་

མདློར་བསྟན། སྦར་བ་རབ་དྭངས་སློགས་ཀིས་མིང་གི་དབེ་བ་སྟློན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ན། རྒྱན་མདློར་བསྟན་ཟླློས་པའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཟད་སྒེག་པ་དང་རློལ་པའི་ཉམས་

རང་ལག་གི་སྟབས་དང༌། ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་སློགས་ལྟ་བ་མིག་གི་དློན་ལ་ཇི་ལྟར་

སྦློར་བ་ཡང་འཆད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། མདློར་བསྟན་པ་ཉིད་རྒྱས་བཤད་དུ་མ་ཚང་

བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་རྒྱན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལམ་དབེ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་རྒྱན་དང༌། ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་ནློ། །

༼ལམ་དབེ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན།༽

དང་པློ་ལ་གསུམ། ལམ་དུ་མར་བསྟན། ལྷློ་པ་དང་ཤར་པའི་ལམ་དབེ། སྙན་

ངག་གི་རྒྱུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི།

ཕན་ཚུན་དབེ་བ་ཕ་མློ་ཅན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཚིག་གི་ལམ་ནི་དུ་མ་ཡློད། །

ཚིག་སྟེ་སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་ལམ་སྦློར་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བ་ལང་དང་བ་མན་

ལྟར་རིགས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པའི་དབེ་བ་ཕ་མློ་ཅན་དུ་མ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མདློར་བསྟན། ཡློན་ཏན་བཅུ་རྒྱས་པ་བཤད། དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི།

དེ་ལ་བྲཻ་དརྦྷ་དང་ནི། །

གཽ་ཌ་བ་ཁད་གསལ་བར་བརློད། །

སྦར་བ་རབ་དྭངས་མཉམ་ཉིད་དང༌། །

སྙན་དང་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང༌། །

དློན་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཉིད། །

བརིད་དང་མཛེས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན། །

ཡློན་ཏན་འདི་བཅུ་བྲཻ་དརྦྷའི། །

ལམ་གི་སྲློག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། །

འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ལྡློག་པ་ནི། །

གཽ་ཌའི་ལམ་དག་མཚོན་པ་ཡིན། །

ལམ་དུ་མ་ཡློད་པ་དེ་ལ་བྲཻ་དརྦྷ་ཞེས་བ་བ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཏེ། དེ་ན་ཡློད་

པའམ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཞེས་པའི་དློན་དུ་ཨཎ་྄བིན་པས་བྲཻ་དརྦྷ་ལྷློ་ཕློགས་

པའི་སྙན་ངག་པ་སྟེ། སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཔའ་བློ་ལ་སློགས་པའློ། གཽ་ཌ་ནི་ཤར་

ཕློགས་ཀི་ཡུལ་ཏེ་ཡུལ་དེའི་མཁས་པ་བརློད་པའི་ཕིར། བ་ཞེས་པ་བློད་སྐད་ཀི་ཚིག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕད་སྟེ། ཡུལ་དེ་གཉིས་ཀི་ལམ་སྲློལ་བ་ལང་དང་ར་ལྟར་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ཉིད་འདིར་བརློད་པར་བ་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་དབེ་བ་ཕ་མློ་གཞན་

རྣམས་ཀང་འདུ་བ་ཡིན་ནློ། །སྐབས་འདིར་གུང་ཐང་པའི་འགེལ་པར། བྲཻ་དར་ནི་ཡུལ་

ལློ་བྷ་ཞེས་པ་དཔའ་བློ་དང་ནག་མློའི་ཁློལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལྷློ་ཕློགས་པའི་སྙན་ངག་

མཁན་རྣམས་སློ། །གཽ་ཌ་ནི་ཡུལ་ལློ། །བ་ཞེས་པ་ཤར་ཕློགས་པའི་སྙན་ངག་མཁན་

རྣམས་མཚོན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བློད་མཁས་པའི་འགེལ་པར་བཀློད་ནས་རྣམ་གངས་

སློ་ཞེས་གསུངས་ཀང༌། འདི་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་སུ་མི་རུང་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་

བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ལ་དེ་ཇི་བཞིན་མ་གློ་བར་མཁས་པ་ལ་མ་གགས་པའི་བཤད་པ་ཁློ་

ནར་མ་ཟད་རྒྱ་སྐད་དང་བློད་ཀི་ཚིག་ཕད་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བའང་མ་ཕེད་པ་གསལ་

བར་མཐློང་བའི་ཕིར་རློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ལྷློད་པ་སྲློག་

ཆུང་གི་ཡི་གེ་ས་མང་ཞིང་སྲློག་ཆེན་ཀང་ཅི་རིགས་འདྲེས་པས་འདློན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་

ཉིད་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བ་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན། བརག་མི་དགློས་པ་འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་

ཀི་སྒ་སྦར་བ་རབ་དྭངས་ཀི་ཡློན་ཏན། འཇམ་ན་འཇམ་པར་མཉམ། རྩུབ་ན་རྩུབ་པར་

མཉམ། བསྲེས་ན་བར་མར་མཉམ་པ་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན། སྒ་དློན་གི་ཆ་ལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན། འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་བ་ལ་

རྩུབ་པ་སྲློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་འདྲེས་ཙམ་དུ་གནས་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན། དློན་

བརག་མི་དགློས་པར་གསལ་བར་སྟློན་པ་དློན་གསལ་གི་ཡློན་ཏན། ཁད་འཕགས་ཀི་

ཡློན་ཏན་རློགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན། ཚིག་སྡུད་ཀི་འཇུག་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་བརིད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པའི་ཡློན་ཏན། འཇིག་རེན་གི་གས་པ་ལས་མ་འདས་ཤིང་ཡིད་འཕློག་པ་མཛེས་པའི་

ཡློན་ཏན། ཆློས་གཞན་ཆློས་ཅན་གཞན་ལ་བཀློད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ཏེ་ལྷློ་

ཕློགས་བྲཻ་དརྦྷའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུའློ། །དེ་དག་ལས་ཤར་

ལྷློ་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པ་དློན་གསལ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་སློགས་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་

ཕལ་ཆེ་བ་གློ་ལྡློག་པས་ག་ཽཌ་བའི་འདློད་པ་འགྲུབ་བློ། །

༼དང་པློ་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན།༽

གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པློ་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། ངློས་བཟུང༌། 

བཟླློག་ཟླ་ལྷློད་པ་བཤད། དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི།

སྦར་བ་ལྷློད་པས་མ་རེག་པའློ། །སྲློག་ཆུང་ཡི་གེ་མང་བ་ནི། །སྦར་བ་ན་ཡིག་

འབྲུའི་གངས་བརིས་ན་འཇམ་པ་སྲློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་མང་བ་ལ་སྲློག་ཆེན་ཀང་

ཅི་རིགས་འདྲེས་པ་འདི་ཉིད་བརློད་པ་གསལ་བའི་ཕིར་ཉན་པ་པློའི་རྣ་བར་སྲློག་ཆེན་གི་

ཡི་གེ་ཉིད་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བར་ཐློས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་པར་བཞེད། དེ་ལ་དང་པློ་

སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཉིད་ངློས་ཟིན་དགློས་པས། མཁས་མཆློག་ཙནྡྲ་གློ་མིས་མཛད་

པའི་ཡི་གེའི་མདློར། དང་པློ་དང་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་རྣམས་དང༌། མཐར་གནས་རྣམས་

ནི་སྲློག་ཆུང་བ་རྣམས་སློ། །ཞེས་བཤད་པས་གསལ་བེད་སེ་ཚན་ལྔ། མཐར་གནས་ཀི་

ཡི་གེ་བཞི། དྲློ་བའི་ཡི་གེ་ལྔ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ལས། སེ་པའི་དང་པློ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་

རྣམས་དང༌། གསུམ་པ་ག་ཛ་ཌ་ད་བ་རྣམས་དང༌། ལྔ་པ་ང་ཉ་ཎ་ན་མ་རྣམས་དང༌། མཐར་

གནས་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པློ་རྣམས་ནི་ཁ་ནས་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་སྲློག་གི་རླུང་

ཤུགས་ཆུང་ངུར་འབིན་པས་ན་ཡི་གེ་འཇམ་པ་དང༌། སྲློག་ཆུང་དང༌། ལྷློད་པ་དང༌། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཉན་པ་དང༌། ཡི་གེ་མཆློག་ཅེས་བའློ། །

དེ་ལས་གཞན་ཁ་གྷ། ཚ་ཛྷ། ཋ་ཌྷ། ཐ་དྷ། ཕ་བྷ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་སྟེ་ཡི་གེ་བཅློ་

ལྔ་པློ་རྣམས་ནི་བརློད་པའི་ཚེ་ན་སྲློག་གི་རླུང་ཁ་ནས་ཤུགས་ཆེ་བར་འབིན་ཅིང༌། 

བརློད་པ་གསལ་བ་དང་སྒ་རྩུབ་པས་སྲློག་ཆེན་དང་སྦློར་བ་རྩུབ་པའམ། ལྕི་བ་ཞེས་

བ་བའི་དབེ་བ་འདི་ཁློ་ན་ལས་རློགས་དགློས་ཀི། སེབ་སྦློར་གི་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་གི་པྲསྟཱ་

ར་འགློད་ཚུལ་དང་མི་གཅིག་པས་བསྲེ་བར་མི་བའློ། །སྐབས་འདིའི་གཞུང་ཚིག་གི་

འགྱུར་ཤློང་འགྱུར་གཙང་མ་ལས། 

སྦར་བ་སྲློག་ཆུང་ཡི་གེ་མཆློག །

ལྷློད་པ་ཉིད་ཀིས་མ་རེག་པའློ། 

།ཞེས་འབྱུང་བ་ལས། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། སྦར་བ་ལྷློད་པས་མ་རེག་

པའློ། །སྲློག་ཆུང་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ། །ལྷློད་པ་མཱ་ལ་ཏཱི་མ་ལཱ། །ཞེས་འགྱུར་བཅློས་ནས། 

རང་པ་དང་པློ་དངློས་ལྷློ་པས་འདློད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག རང་པ་གཉིས་པ་

བཟླློག་ཟླ་ཤར་པས་འདློད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་འཇམ་དབངས་

ཁ་ཆེས་སྦར་བ་ལ་སྲློག་ཆེན་གི་ཡི་ཁློ་ནར་ངེས་པ་ཞིག་དགློས་གསུངས་པ་ལ། བློད་

མཁས་པས། དེ་ནི་གསུང་དུས་ཀི་ཤློག་རལ་ཙམ་མ་གཏློགས་ལག་ཐློག་འདྲེན་རྒྱུའི་

སྲློག་ཆེན་ནི་གྷ་དང་བྷ་ལས་སུས་ཀང་མ་རེད་ཅིང༌། སྲློག་ཆུང་ཡི་གེ་དགུ་ཡང་དངློས་

སུ་འབྱུང་བ་འདི་སྲློག་ཆེན་ཤས་ཆེ་བར་ཅི་ལ་འགྱུར་ཞེས་བཀག རང་བཞེད་གཞུང་

ཚིག་གི་འགྱུར་ཡང་ཤློང་འགྱུར་ལྷད་མེད་ལ་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་འབྲུ་མནན་པ་འདི་

རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པས་ལེགས་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དཔེར་བརློད་ལ། སྲློག་ཆུང་མང་ཞིང་སྲློག་ཆེན་ཀང་འདྲེས་ཙམ་ཡློད་པ་ནི། 

ལྷློད་པ་ཁློ་ནས་མ་རེག་པའི་དློན་དུ་འཆད་པ་སློགས་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང༌། བདག་

གི་བ་མ་པཎ་ཆེན་སར་ཛྙཱདྷརྨཱ་ཀ་ར་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་

སློགས་ཀིས་བཞེད་པ་ལྟར་ན། སྲློག་ཆེན་ཁློ་ན་འམ་མང་བ་ཞིག་དགློས་རྒྱུ་ལ། གཞུང་

གི་དཔེར་བརློད་དུ། སྲློག་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་གྷ་ཡིག་དང་བྷ་ཡིག་གཉིས་ལས་མ་བྱུང་

ཞིང༌། སྲློག་ཆུང་མང་པློ་ཡློད་པ་དངློས་སུ་མཐློང་བས་གནློད་ལ། བློད་མཁས་པའི་

བཞེད་པ་ལྟར་ནའང་ཡློན་ཏན་ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང་དབེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་

བས་གནློད་ཅིང༌། གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ནི་སྔར་བཀློད་ཟིན་པ་ལྟར་

ཡིན་པས། ཡི་གེའི་གངས་སྲློག་ཆུང་མང་ཡང་སྲློག་ཆེན་ཅི་རིགས་འདྲེས་པའི་ཕིར་

འདློན་པའི་སྐབས་སུ་སྲློག་ཆེན་གི་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་དློ། །འློ་ན་ཤིན་ཏུ་

གཞློན་པ་ལ་སྲློག་ཆེན་འདྲེས་ཙམ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་གཞུང་དུ་རྣམ་གསལ་དཔེར་བརློད་

པའི་རྒྱ་དཔེར། སྲློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་བཞི་དང་འདིར་གཉིས་ལས་མེད་པ་དངློས་སུ་

འགལ་ལམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དཔེར་བརློད་རིང་ཐུང་ལ་བལྟློས་ནས་བྱུང་བ་ཙམ་སྟེ། ཤིན་

ཏུ་གཞློན་པའི་དཔེར་བརློད་དངློས་རང་པ་བཞི་ལ་སྲློག་ཆེན་ཡི་གེ་བཞི་ལས་མ་བྱུང༌། 

འདིར་དཔེར་བརློད་དངློས་རང་པ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གི་ཚོད་ལས་མ་བྱུང་བས་ཤེས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མི་འགལ་ལློ། །འདིར་རེ་ཕ་རྣམ་བཅད་ཅན་གི་རྣམ་བཅད་དབུས་

སུ་ཡློད་ན་རྒྱ་ཀློག་གི་སྐབས་སུ་རྩུབ་པ་དང་ལྕི་བར་འགྱུར་ཡང༌། འདི་ཚིག་མཐར་

བྱུང་བས་སྲློག་ཆེན་གི་གངས་སུ་འདྲེན་མི་རིགས་ཞེས་བཞེད་དློ། །

གཉིས་པ་བཟླློག་ཟླ་ལྷློད་པ་བཤད་པ་ནི། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལྷློད་པ་མཱ་ལ་ཏཱི་མཱ་ལཱ། །

ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ་འདློད། །

གཽ་ཌ་བ་ཡིས་རེས་ཁིད་བློས། །

དེ་འདློད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ལྷློད་པས་མ་རེག་པ་དགློས་པའི་ལྷློད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་དཔེར་བརློད་པ་འདི་

བཞིན་ཏེ། དེ་ཡང་མཱ་ལ་ཏཱི་ནི་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག མཱ་ལཱ་ཕེང་བ། ལློ་ལཱ་སྲིད་པ། ལི་ཀ་བུང་

བ། མཚུངས་འདྲས་མཚམས་སྦར་བས། ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་གྲུབ། ལི་ལཱ་འགློང་བའམ་འཁློར་

བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ལྷློད་པ་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཕེང༌། །སྲེད་པས་བུང་བ་

འཁློར་བ་འདློད། །ཞེས་འབྱུང་བ་འདློད། ཅེས་འབྱུང་བ་སྲློག་ཆུང་འབའ་ཞིག་པ་སྟེ། 

འདི་ལྟ་བུ་ལྷློ་ཕློགས་པས་མི་འདློད། ཤར་པ་རྣམས་རེས་ཁིད་ལ་དགའ་བས་འདི་ཡང་

ལ་ཡིག་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ཡིན་སྙམ་པའི་བློས་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན་ལའང་འདི་ཉིད་

འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དངློས་ལྷློ་པའི་སྦར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། 

་་་་་་་་་་་་་་མཱ་ལ་ཏཱི་དཱ་མ། །

ལཾ་གྷི་ཏཾ་བྷྲ་མ་རྲཻཿཞེས། །

བྲཻ་དརྦྷ་ཡིས་སྦློར་ལྕི་བེད། །

ཅེས་པ་སྟེ། མཱལཏཱི་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག །དཱ་མ་ཕེང་བ། ལཾ་གྷི་ཏཾ་འཁློར་བའམ་ལྡིང་

བ། བྷྲ་མ་རྲཻཿབུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ།

ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཕེང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བུང་བ་རྣམས་ཀིས་འཁློར་ཞིང་ལྡིང༌། །

ཞེས་འབྱུང་སྟེ། །དཔེར་བརློད་པ་དེ་ལ་སྲློག་ཆུང་མང་ཞིང་སྲློག་ཆེན་གཉིས་

འདྲེས་པ་སྒ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕིར། ལྷློ་ཕློགས་བྲཻ་དརྦྷའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྦར་

བའི་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་དློ། །འདི་ནས་བརམས་ཡློན་ཏན་བཅུ་པློ་ཕལ་ཆེར་སྒ་རྒྱན་གི་

རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་འདི་ལ་རྒྱ་གར་པའི་སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བའི་རྒྱས་བཀབ་ནས་

བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་རེ་མཛད་པའི་སྲློལ་བྱུང་འདུག་ཀང༌། བློད་རང་ལུགས་

མཁན་པློ་ཐུ་མིའི་སུམ་རགས་ལ་བང་བར་བས་རེས། བློད་སྐད་རང་གི་ཡི་གེ་བརློད་

པའི་ཚེ་ན་སྲློག་གི་རླུང་ཁ་ནས་འབིན་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟློས་པའི་སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་

དབེ་བ་ཕེས་ནས་དཔེར་བརློད་སྦར་ན་ལེགས་པར་བཞེད་དློ། །

༼གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་ཡློན་ཏན།༽

གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས། དངློས་ལྷློ་པའི་ལུགས་དང༌། 

བཟླློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལའང་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་

པའློ། །དང་པློ་ནི།

རབ་དྭངས་ལྡན་པ་གགས་དློན་ཅན། །

ཞེས་པ་སྟེ། བརློད་བའི་དློན་དང་རློད་བེད་ཀི་སྒ་གཉིས་ཀ་ཀུན་ཁབ་ཡློངས་

གགས་སུ་གྱུར་པ་ཁློ་ན་སྦར་བས་སླར་བརགས་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ཚིགས་ཀིས་

སྒྲུབ་མི་དགློས་པར་ཚིག་དེ་ཐློས་མ་ཐག་ནས་དློན་བདེ་བག་ཏུ་གློ་བར་འགྱུར་བ་རབ་

ཏུ་དྭངས་བའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི།

ཟླ་བའི་མཚན་མ་ཨུཏྤལ་གི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འློད་ཀི་མཛེས་པ་རྒྱས་ཞེས་པ། །

རློགས་པའི་སྐལ་བཟང་ལྡན་པའི་ཚིག །

ཟླ་བའི་མཚན་མ་ནི་རི་བློང་གི་གཟུགས་སུ་གགས་པ་དེ་ཉིད་དེ། དེའི་ཁ་དློག་

ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་འློད་ཀིས་ཟླ་བའི་མཛེས་པའམ་དཔལ་རྒྱས་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་ནི། 

བརློད་བའི་དློན་ཡང་ཟླ་བ་ལ་རི་བློང་གི་གཟུགས་སུ་གགས་པའི་མཚན་མ་ཡློད་པ་

འཇིག་རེན་ཡློངས་གགས་ཡིན་པ་དང༌། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་ཚིག་དེ་བརློད་མ་ཐག་

ཏུ་དློན་གློ་བར་འགྱུར་བས་ན་རློགས་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པློ་ཅན་གི་ཚིག་གློ །དེ་བཞིན་

དུ་རྒྱ་དཔེར་ཡང་ཡློངས་གགས་ཀི་སྒ་འབའ་ཞིག་སྦར་བས་ཤིན་ཏུ་རློགས་སླ་བར་

ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་བཟླློག་པ་ཤར་བའི་ལུགས་ལའང་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་

གཉིས། དང་པློ་ནི།

ངེས་ཚིག་ཡློད་ཕིར་གཽ་ཌ་བ། །

ཤིན་ཏུ་གགས་པ་མིན་ཡང་འདློད། །

བརློད་བའི་དློན་ཡློངས་གགས་ཞིག་དགློས་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཡང༌། རློད་བེད་

ཀི་ཚིག་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཙམ་ཡློད་ན་བསྟན་བཅློས་དང་འཇིག་རེན་

ཡློངས་གགས་ཀི་སྒ་མ་ཡིན་ཀང་སྦློར་ཞིང་མི་གསལ་བས་རེ་ཞིག་མགློ་རྨློངས་པའི་

བརྡ་ལ་བརེན་ནས་བརློད་དློན་སས་པ་ཚེགས་ཀིས་འཚོལ་དགློས་པའི་རབ་ཏུ་མི་

དྭངས་བ་ཡང་ཤར་པས་འདློད་ཅིང༌། ཡང་གི་སྒ་སྔ་མའང་མི་འདློར་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡ་ཐཱན་ཏྱརྫུ་ནཱབྫནྨ། །ས་དྲ�ཀྵཱངྐློ་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལཀྵ་གུཿ། ཞེས་པའི་བློད་སྐད་དུ།

ཤིན་ཏུ་དཀར་མིན་ཆུ་ལས་སྐེས། །

དེ་འདྲས་མཚན་པ་འློད་དཀར་ཅན། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྐབས་འདི་ལ་སློགས་པ་སྒ་རྒྱན་གི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་དུ་དཔེར་

བརློད་ཀི་རྣམ་པ་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྟེང་ནས་ངློ་འཕློད་དགློས་པ་ཡིན་ཀང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་

བློད་སྐད་ཀི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་བསྡུས་ཙམ་ལས་མ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ཕིན་ཆད་རྒྱ་

ཆེར་འཆད་པའི་སྤློས་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་དགེས་པའི་འགེལ་མཛད་དང༌། ལློ་ཙཱ་བའི་

མཚན་ཅན་དུ་མ་ཞིག་བློན་འདུག་ཀང༌། རྒྱ་གར་བའི་གཞུང་དང་འགེལ་པའི་སྟེང་ནས་

ལེགས་བཤད་སྤློ་ནུས་པ་མ་བྱུང་བས། བློད་འགེལ་ཀུན་གི་ནང་ན་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྒློས་ཡེ་

མི་སྣང་ཡང༌། འདིར་པཎ་ཆེན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་ཅུང་ཟད་འཆད་ན། ཤིན་ཏུ་དཀར་

མིན་གི་དཀར་བའི་སྐད་དློད་དངློས་མ་བཞག་པར་སྐ་བློ་ལ་འཇུག་པའི་ཨརྫུ་ན་དང༌། 

དེའི་གློང་དུ་ཨ་ཏི་བཞག་པས་དཀར་པློ་རང་ལ་འཇུག དེའི་ཡང་གློང་དུ་དགག་པའི་

དློན་གི་ནཉའི་ན་བཞག སླར་ཡང་ནའི་སྲློག་གི་ཨ་ཕལ་ནས་གློང་དུ་བཞག ན་྄སྲློག་

མེད་ཨ་ཏིའི་ཨ་ལ་དྲངས་པས་ཨ་ན་ཏྱརྫུ་ན། དཀར་མིན་ཞེས་གྲུབ་པ་དང༌། ཆུ་སྐེས་

ཀི་སྐད་དློད་ལ། ཨབྫནྨ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཨཔ྄་ཀི་སྒ་རྐྱང་པ་ཡློངས་གགས་ཀི་སྐབས་

སུའང་ཆུ་ལ་འཇུག་མློད་ཀང༌། ཛནྨ་ཞེས་པ་སྐེ་འགློ་ལ་འཇུག་པ་དང་སྦེལ་བས་ཆུ་

སྐེས་སུ་བཤད་རུང་ཙམ་དང༌། འློད་དཀར་ཅན་གི་སྐད་དློད། བ་ལཀྵ་གུཿཞེས་པ་

འདིའི་བ་ལ་སྟློབས་ཨཀྵ་མིག་ལ་འཇུག་པས་མིག་སྟློབས་ཞེས་ཁ་དློག་དཀར་པློ་མིག་

ཡུལ་དུ་འཆར་ཕུལ་ཆེ་བའི་ཕིར། དཀར་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡློངས་གགས་ཡིན་པ་ནི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་ཡང༌། །བ་ལཀྵཿནི་མིག་སྟློབས་ཏེ། འདིར་མིག་གི་སྟློབས་བེད་

ཅིང་མིག་ཆགས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། བ་ལང་སློགས་དློན་

དགུ་ལ་འཇུག་པའི་གློའི་སྒ་འློད་ཟེར་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་དེ་གཉིས་སྦེལ་

ནས། བ་ལཀྵ་གུཿཞེས་པ་འློད་དཀར་ལ་སྒ་འཇུག་ཏུ་མེད་ཀང་བཤད་དུ་ཡློད་པ་ལ་

བསམས་ནས་སྦར་བ་སློགས་དང༌། བློད་སྐད་ལ་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་དཀར་མིན་སྔློན་པློ་

ལ་བཤད་རུང་ཙམ་དང༌། ཆུ་སྐེས་པདྨ་ལ་གཙོ་བློར་འཇུག་མློད། ཨཏྤལ་ཡང་ཆུ་ལས་

སྐེས་པའི་ཕིར་སྔློན་པློ་སློས་པ་དང་སྦེལ་བས་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློར་གློ་རུང་ཙམ་དུ་སྦར་

བ་སློགས་སྐད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བརློད་དློན་གང་ཡིན་དངློས་མིང་གིས་ཐད་ཀར་མ་

སློས་པར་བསྐློར་ཕློགས་མང་པློ་བས་པའི་མཐར་ཚེགས་ཀིས་གློ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། 

བརློད་བ་དངློས་ལྷློ་ཤར་གི་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་འདྲ་སྟེ། རི་བློང་གི་རགས་

ཀིས་མཚན་པའི་ཟླ་བ་བརློད་པའློ། །འདིའི་དཔེར་བརློད། གང་གི་མཁེན་བརེའི་རྒྱ་

མཚོ་ནི། །གཏིང་མེད་སིག་བལ་མི་ཟད་དེའི། །ཡློན་ཏན་དཔལ་དང་བདུད་རིའི་

ཕིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བསྟེན་པར་གིས། །ཞེས་ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར་སླློབ་དཔློན་འཆི་

མེད་སེང་གེས་གསུངས་པ་དང༌། དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་ལས། གང་གི་དློན་ནི་

རབ་གསལ་བ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་དྭངས་བར་བརློད། །དཔེར་ན། །འདི་ཤར་གྱུར་པས་པདྨ་

ཅན་དང་ཤར་རིའི་ནགས་ཚལ་གི། །མནྡ་ར་ཡི་མེ་ཏློག་གཞློན་ནུའི་ཕེང་བ་རྒྱ་གློལ་

ཞིང༌། །འགལ་བ་རྣམས་བེལ་ངུར་པ་གཉིས་གཉིས་གཉེན་གྱུར་ཁློས་པ་ཡི། །སྤེའུ་

འགམ་པ་ཁློས་པས་དམར་བ་སག་ལས་རྣམ་པར་འབེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དག་རབ་

དྭངས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་བཤད་པ་དངློས་ལྷློ་པའི་དཔེར་བརློད་དུ་གསལ་ལློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

༼གསུམ་པ་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན།༽

གསུམ་པ་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། སྦློར་བ་གསུམ་མམ་

དགུའི་ངློ་བློ། །བཟླློག་ཟླ་མི་མཉམ་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། །

མཉམ་པ་སྦློར་བ་མི་མཉམ་བལ། །

དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་སྟེ། །

སྦློར་བ་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་ཡི། །

ཡི་གེ་བཀློད་པའི་སྐེ་གནས་ཅན། །

མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་སྤིར་སྦློར་བ་འཇམ་ན་འཇམ་པར་མཉམ། རྩུབ་ན་རྩུབ་

པར་མཉམ་པས་རིགས་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དེ་ལ་མཉམ་པ་ཞེས་བ། འློན་ཀང་བསྲེས་

པ་བར་མའི་བེ་བག་རྣམས་ནི་འདྲེས་པའི་ཕིར་དེར་མ་ངེས་ཀང་གཙོ་ཆེ་བའམ་ར་བར་

གྱུར་པ་ལ་དགློངས་ནས་མི་མཉམ་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་གསུངས། འློ་ན་བསྲེས་པ་བར་

མའི་རིམ་པ་རྣམས་གཞུང་གིས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་

བར་མ་སློགས་གསུངས། དེ་ཡང་སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་དབེ་བས་འབེད་དགློས་པ་འདི་དང་

འློག་མ་ཀུན་ལ་སྔར་སྦར་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ཉིད་དྲན་པར་བ་དགློས་ཏེ། དེ་

ཡང་འཇམ་པ་ཆུང་བར་ཐློས་པའི་ཡི་གེ་ཀ་ལ་སློགས་པ་འབའ་ཞིག་པར་སྦར་བ་ནི་

འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པར་མཉམ་པ་དང༌། །རྩུབ་པ་ཆེན་པློར་ཐློས་པའི་ཡི་གེ་དྷ་ལ་

སློགས་པ་འབའ་ཞིག་པར་སྦར་བ་ནི་རྩུབ་པར་མཉམ་པའློ། །ཆུང་ངུ་དང་གསལ་བ་དེ་

གཉིས་བསྲེས་པ་ལས་བར་མ་རྣམས་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་གེ་འགློད་ཚུལ་གི་

སྦློར་བ་ལ་བསྟེན་ནས་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ཉིད་སྐེ་བའི་ཕིར་ཡློན་ཏན་དེ་ཉིད་ལ་ཡི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གེ་བཀློད་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་ཞེས་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་སྟློན་པ་ཡིན་གི་ཡི་

གེའི་མདློར། གནས་དང་བེད་པ་དང་རློལ་བ་རྣམས་ལས་ཡི་གེ་རྣམས་སྐེ་ཚུལ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ནི་ཡི་གེ་ཉིད་ཀི་སྐེ་གནས་སྟློན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དང་མི་གཅིག་

པས་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་སློགས་ཊི་ཀཱ་མཛད། ཕལ་ཆེར་གིས་སྐབས་འདིར་ཡི་གེའི་

སྐེ་གནས་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང་སྐབས་དློན་དང་མི་འབེལ་ལློ་སྙམ་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པར་རློག་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་དུ། འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པ་དང་རྩུབ་པ་འབའ་ཞིག་པ་

གཉིས་སློ་སློར་རང་པ་གཉིས་རེ་དངློས་སུ་དཔེར་བརློད་པ་ལ། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས་

སླར་ཡང་རང་པ་གཉིས་རེ་ཁ་བསྐངས་ནས་སློ་སློ་ལ་དཔེར་བརློད་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་རེ་མཛད་པ་ལྟར་འདིར་འགློད་ལ།

ཀློ་ཀི་ལཱ་ལཱ་པ་ཝཱ་ཙཱ་ལློ། །མཱ་མེ་ཏི་མ་ལ་ཡཱ་ནི་ལཿ། །ཨཱཛྙ་མུ་རྔད་པ་ཀཱ་ལ་

སྱ། །བཱ་སམཀ་ཐེ་ཡནིབ། །ཞེས་པ་ནི་འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

ཁུ་བྱུག་ཅ་ཅློར་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །

མ་ལ་ཡ་རླུང་བདག་ལ་འློང༌། །

དུས་ཀི་བཀའ་ཡིས་སྤིང་བའམ། །

སྙན་པར་སྒློག་པར་བེད་པ་བཞིན། །

ཞེས་པ་སྟེ། དབར་གི་དང་པློའི་དུས་ཁུ་བྱུག་རྣམས་དགའ་བའི་སྒ་ཅ་ཅློ་སྒློག་

པར་བེད་ཅིང༌། ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་ནགས་ཀླུང་ལ་བརྡར་ནས་འློང་བའི་དྲི་ཞློན་གི་

རླུང་དལ་བུ་རྒྱུ་བ་སྟེ། གཉིས་ཀ་ཡང་འདློད་ལྡན་བདག་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བའི་སླད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དུ་འློང་བ་ཁློ་ན་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་འདི་དུས་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་མློའི་བཀའ་

གཞན་ལ་སྤིངས་བ་སྟེ་སྒློག་པའམ། ཡང་ན་རང་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་ནམ་གཤིས་ཀིས་

སྙན་པར་སྒློག་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་འདི་མཛེས་སློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

བི་བྷཱརི་བྷྲཱནི་སུ་ཧུརཾ། །བྷྲ་མ་ར་ཎམྤ�་བྷཉྫནཿ། །ཨུ་ཙྪཱ་ལཙྪཱི་ཀ་རཱ་ཙྪཱ་ཙྪ། །ནིརྫ་

རཱ་མྦཿ ཀ་ཎློ་ཀྵི་ཏཿ། །ཞེས་པ་རྣམས་ནི་རྩུབ་པ་འབའ་ཞིག་པའློ། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཡིད་འབྱུང་འཁྲུལ་ཏེ་རྣམ་པར་འཕློ། །

བུང་བ་རྣམས་ནི་ལེགས་འབློད་པ། །

ཉར་མ་རབ་འཐློར་དྭངས་ཤིང་དྭངས། །

ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིག་ཀིས་བན་པ། །

ཞེས་པ་སྟེ། ཡིད་འབྱུང་བའམ་སྐློ་བས་འཁྲུལ་ཏེ་བར་སྣང་ཀུན་ཏུ་ལྡིང་ཞིང་

རྣམ་པར་འཕློ་བའི་བུང་བ་རྣམས་དྲི་བཟང་ཅན་གི་མེ་ཏློག་རྣམས་སྦང་རི་རྒྱས་པར་

བས་པ་འདིས་ལེགས་པར་འབློད་པ་དང༌། ཉར་མ་སྟེ་ཆུའི་ཟེག་མ་ནམ་མཁའི་ཆུ་

འཛིན་ལས་འཐློར་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་རྒྱུན་ས་གཞི་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པར་

འབབ་པའི་ཆུའི་ཐིགས་པ་རྣམས་རླུང་གིས་བན་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ་འཐློར་རློ་ཞེས་

དབར་གི་དུས་བརློད་པའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཇམ་རྩུབ་གཉིས་པློ་དེ་ཆ་མཉམ་པ་ནི་བར་མ་

དང༌། ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་འཇམ་པ་ཉིད་ལའང་འཇམ་པའི་འཇམ་པ། འཇམ་

པའི་བར་མ། འཇམ་པའི་རྩུབ་པ་སྟེ་དབེ་བ་གསུམ། བར་མ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཕེ་བས་

དྲུག རྩུབ་པ་ལའང་ཕེ་བས་དགུ་སྟེ། དེ་དག་སློ་སློའི་དཔེར་བརློད་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་

ལས་བཤད་མློད། བློད་ཀི་སྐད་ལ་སྦློར་མི་བཏུབ་ཅིང་དློན་གཉེར་ཉུང་བས་ཉེར་མཁློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆུང་བ་དང༌། ཡི་གེས་ཀང་འཇིགས་ཏེ་འདིར་ར་བའི་དབེ་བ་ཙམ་ལས་མ་བཀློད་དློ། །

གསུམ་པ་བཟླློག་པ་མི་མཉམ་པ་བཤད་པ་ལ། མ་བརགས་པར་སྦློར་བའི་རྣམ་

པ་ངེས་མེད་དུ་གསལ་བའི་ཕིར། ཚིགས་བཅད་ཕེད་མི་མཉམ་པ་དང༌། རང་པ་གཅིག་

མི་མཉམ་པ་དང༌། དེ་དག་ཤར་པའི་ལུགས་སུ་བསྟན་པ་དང་གསུམ་མློ། །

དང་པློ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་མི་མཉམ་པའི་དཔེར་བརློད་ནི། ཀློ་ཀི་ལཱ་ལཱ་པ་ཝཱ་

ཙཱ་ལློ། །མཱ་མེ་ཏི་མ་ལ་ཡཱ་ནི་ལཿ། །ཨུ་ཙྪཱ་ལཙྪཱི་ཀ་རཱ་ཙྩཱ་ཙྪ། །ནིརྫ་རཱཾ་བྷཿཀ་ཎློ་ཀྵི་ཏཿ། །

བློད་སྐད་དུ། 

ཁུ་བྱུག་ཅ་ཅློར་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །

ཉར་མ་རབ་འཐློར་དྭངས་ཤིང་དྭངས། །

ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བན་པའི། །

མ་ལ་ཡ་རླུང་བདག་ལ་འློང༌། །

ཞེས་པའི་གཞུང་ཚིག་ཁ་མ་བསྐང་བ་ཉིད་དེ་གློ་དློན་སྔར་བཤད་པའི་ནང་དུ་

འཐུས་ཡློད། སྦེལ་ལུགས་ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་དང་ཆར་ཆུའི་ཐིགས་པ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་

གཞློན་གིས་གཏློར་བ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་འདློད་ལྡན་བདག་དགའ་བ་སྐེད་པའི་

ཆེད་དུ་འློང་ངློ༌། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

གཉིས་པ་རང་པ་གཅིག་མི་མཉམ་པའི་དཔེར་བརློད་ནི། ཙནྡན་པྲ་ཎ་

ཡློཏྒནྡྷིར྄། །མནྡློ་མ་ལ་ཡ་མཱ་རུ་ཏཿ། །སརྡྷ་ཏེ་རུ་དྡྷ་མདྡྷྲཻ�ློ། །ཝར་རཱ་མཱ་ན་ནཱ་ནི་ལེཿ། །

ཞེས་པ་འདིའི་རང་པ་གསུམ་པ་སྦློར་བ་རྩུབ་ཅིང་གཞན་གསུམ་བར་མར་

ཡློད་པས་ན་འདྲེས་པའི་ཕིར་མི་མཉམ་པའློ། །སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པས་ཕེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

སྔ་མ་འཇམ་པ་དང་བར་མའི་ཡི་གེ་བསྲེས། ཕི་མར་རྩུབ་པ་དང་འཇམ་པ་བསྲེས་པའློ་

ཞེས་གསུངས་པ་འཆད་ལུགས་ཀི་རྣམ་གངས་སློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཙནྡན་གིས་བསྒློས་དྲི་ལྡང་ཞིང༌། །

འཇམ་པ་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང༌། །

བདག་གི་བརན་འགློག་དགའ་མ་ནི། །

མཆློག་གི་ཁ་ཡི་རླུང་དང་འགན། །

ཙནྡན་གིས་བསྒློས་པའི་དྲི་ལྡང་བས་དྲི་བཟང་བསིལ་བ་ཅན་འཇམ་པའམ་

དལ་བའི་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བདག་གི་བརན་པ་སྟེ། འདློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རེས་

སུ་གཡློ་བ་མེད་པ་གང་དེ་འགློག་ཅིང་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་དུ་བེད་པ་དེ་ནི་

དགའ་མ་སྟེ་མཛེས་མ་མཆློག་བུད་མེད་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་ཀི་ཁའི་དབུགས་དང་འགན་

ཞིང་འདྲ་སྟེ། དྲི་བཟང་བ་དང་དལ་བ་དང་བདག་གི་བརན་པ་འགློག་པ་ཉིད་ཀིས་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་ཤར་པའི་ལུགས་སུ་བསྟན་པ་ནི། 

ཞེས་པ་མི་མཉམ་མ་བརགས་པར། །

དློན་གི་རྒྱན་དང་ཚོགས་དག་ལ། །

ལྟློས་ནས་ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ། །

སྙན་ངག་ལམ་འདི་བྱུང་བར་གྱུར། །

གཞུང་འདིར་དངློས་སུ་དཔེར་བརློད་པ་སྔ་ཕི་གཉིས་པློ་དེ་ནི་ཤར་ཕློགས་གཽ་

ཌ་བའི་མཁས་པ་དག་གིས་འདློད་པ་བཟླློག་ཟླ་མི་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ཏེ། རིགས་ཀི་



  136  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱན་ལ་སློགས་པ་དློན་རྒྱན་གི་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཕིན་ཡི་

གེ་འཇམ་རྩུབ་ཀི་སྦློར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཉན་པ་པློའི་རྣ་བར་སྙན་མི་སྙན་སློགས་སྒའི་

རྒྱན་གི་ཡློན་ཏན་གཙོ་བློར་མ་བཏློན་པས་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེའི་

བཀློད་པ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་བརགས་པར་ཅི་བྱུང་བབ་ཅློལ་ལྟ་བུའང་དློན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ་སྙན་ངག་གི་ལམ་འདི་བྱུང་བར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་དེ་བས་ན་ཁ་མ་བསྐངས་པའི་དངློས་བསྟན་གཞུང་གི་དཔེར་

བརློད་གཉིས་པློ་འདི་ཤར་པའི་འདློད་པ་དང༌། 

དཔེར་བརློད་དང་པློ་ཤུགས་བསྟན་དགློངས་པའི་དབང་གིས་འགེལ་པས་ཁ་

བསྐངས་པ་དེ་དངློས་ལྷློ་པའི་ལུགས་སུ་ཡློད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཞལ་

རྒྱུན་བློད་འདིར་ཡང་མཁས་པ་སྔ་རབས་པ་དག་ལ་ཡློད་པས། དཔང་ཊིཀ་དང་ཟུར་

མཁར་བའི་འགེལ་པར་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་རིན་སྤུངས་པ་ཡན་ཆད་

ཀི་སྔ་འགེལ་རྣམས་ལ་བཤད་སྒློས་ཅུང་ཟད་ཉམས་པ་ཡློད་སྲིད་ཀང་དློན་གི་གནད་

ལ་མི་འདྲ་བ་མེད། ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཊི་ཀཱ་མཛད་པའི་དུས་ནས་མཁས་

པའི་མན་ངག་གི་བཤད་རྒྱུན་ཉམས་ཏེ། གཞུང་ཚིག་དངློས་བསྟན་ཁློ་ན་ལས་བཙལ་

བའི་གློ་བ་ཙམ་ཚད་མར་མཛད་ནས་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་དངློས་ལྷློ་པ་དང༌། ཕི་མ་ཤར་

པའི་ལུགས་སུ་མཛད་ཅིང༌། མཉམ་པའི་གློ་བ་ཡང་དཔེར་བརློད་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་

འཇམ་རྩུབ་ཆ་མཉམ་པ་ཙམ་ལ་བཞེད། དེ་ནས་བརམས་འགེལ་པ་ཕི་མ་ཀུན་དེའི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་དགག་བཞག་མང་པློ་མཛད་པ་ནི་ཕློགས་ལྔའི་ནམ་མ་ལངས་

པར་དགག་བཞག་གི་ཉི་མ་ཤར་བས་མློན་ས་གློའི་ཞུས་དག་དང་འབི་ཁུང་པའི་དམག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

རིས་ཀི་དཔེས་གཞུང་དློན་དང་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ། འདིར་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་

བས་པ་ཡིན། 

འློ་ན་ཁློད་ཀིས་འདིར་བཀློད་པ་ལ་ཡང་ཁུངས་ཇི་ལྟར་ཡློད་སྙམ་ན་གཞུང་ཉིད་

ལས་ཀང༌། མཉམ་པ་སྦློར་བ་མི་མཉམ་བལ། །ཞེས་པ་དང༌། དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་

སྟེ། །ཞེས་པའི་རང་པ་གཉིས་སྦེལ་ནས་གློ་བ་ཞིབ་པར་བཙལ་ན་ཤེས་སླ་སྟེ། རྒྱུ་

མཚན་ཁེད་ཀི་ལྟར་ན་རང་བཞིའི་ཕེད་སྔ་ཕི་ལ་འཇམ་རྩུབ་དློ་མཉམ་པ་མཉམ་པའི་

མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་པའི་ཕིར། གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་གསུམ་དུ་

དབེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ། དཔྱད་ན་རང་གི་ལེགས་བཤད་དུ་རླློམ་པའི་དེ་ཉིད་གསལ་བར་

འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་གཉིས་པློ་སྤེལ་ནས་བསྟན་པའི་མཐར་

ཞེས་པ་མི་མཉམ་ཅེས་པ་དང༌། ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ། སྙན་ངག་ལམ་འདི་བྱུང་བར་

གྱུར། །ཅེས་པས་ཀང་དཔེར་བརློད་དངློས་བསྟན་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ཤར་པའི་འདློད་པ་

ཡིན་ཞེས་པར་གསལ་མློད། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། 

མཉམ་ཉིད་ངེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ། མཉམ་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། 

སྦློར་བ་སྟེ་བརམས་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་ལ་གང་ཞིག་ཐློག་མཐའ་བར་རྣམས་སུ་རང་པ་

བཞི་ཀ་ལའང་མི་མཉམ་པ་མེད་པར་རིག་མཐུན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦར་བ་དེ་ནི་མཉམ་

པའི་སྙན་ངག་ཏུ་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་བརློད་དློ། །གང་ཞིག་སྦློར་བ་དེ་རྣམས་ལ་ཇི་

ཙམ་གིས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན་གསུངས་པ། དེ་ནི་ཞེས་པ་ལ་

སློགས་པ་སྟེ། སྦློར་བ་དེ་དག་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་གསུམ་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །

མཉམ་པ་ནི་མཉེན་པ་དང་ལྷློད་པ་སྟེ། ལྷློད་ཅིང་མཉེན་པ་ནི་སྦར་བ་ལས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཟླློག་པའི་ཕིར་རློ། །ཇི་སྐད་དུ། སྔར་འཇམ་པར་ཐློས་པ་ཞེས་པ་ཇི་སྙེད་པའློ། །རྩུབ་

པ་ནི་ཕི་མློ་ལྷག་པར་ཐློས་པ་སྟེ། བརློད་དཀའ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ལས་བཟླློག་པའི་

ཕིར་རློ། །གང་འཆད་འགྱུར་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །འདྲེས་པ་ནི་བར་

མར་ཐློས་པའློ། །སླར་ཡང་འདི་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་འཇམ་པ་ཞེས་པ་ལ་

སློགས་པ་གསུངས་ཏེ། འཇམ་པ་ནི་འཇམ་པར་ཐློས་པ་རྣམས་ཏེ་ཀ་ཡིག་ལ་སློགས་

པ་རྣམས་སློ། །རྩུབ་པར་འབྱུང་བ་ནི་ཕི་མློ་ལྷག་པར་ཐློས་པ་རྣམས་ཏེ་དྷ་ཡིག་ལ་

སློགས་པའློ། །འདྲེས་པ་ནི་འཇམ་རྩུབ་འདྲེས་པ་སྟེ་གང་ཞིག་ཡི་གེ་རྣམས་དེ་ལྟར་

བཀློད་ཅིང་བརམས་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་ཏེ། གང་ཞིག་དེ་དང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་

གསུམ་མློ། །ཕི་མློ་འཇམ་པ་དང་བར་མ་ལ་སློགས་པའི་དབེ་བ་སློ་སློར་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བར་འགྱུར་རློ། །ར་བ་ནི་

སྦློར་བ་གསུམ་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གི་སྦློར་བས་མཉམ་པར་ཐློབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་པའི་སྙན་ངག་

རིགས་མི་མཐུན་པའི་སྦློར་བ་བས་པའི་མི་མཉམ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་གསུངས་པ། སྦློར་བ་རྣམས་ལ་མི་མཉམ་པ་མ་ཡིན་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཐ་

དད་དུ་དཔེར་བརློད་མ་བས་སློ། །དེས་ན་རིགས་མི་མཐུན་པའི་སྦློར་བ་འདི་ཉིད་

འདྲེས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་མི་མཉམ་པའི་སྙན་ངག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །རིགས་མི་མཐུན་པ་སྦར་

བར་བེད་པ་ནི་མི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦར་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཉིད་དཔེར་བརློད་པ་

གསུངས་པ། ཁུ་བྱུག་ཅེས་པ་སློགས་པ་སྟེ་ཁུ་བྱུག་རྣམས་ཀི་ཅ་ཅློའི་སྒ་རྩུབ་མློ་དང་

འཇམ་པ་བསྒགས་ཤིང་གནས་པའི་ཁུ་བྱུག་གང་དེ་དང༌། མ་ལ་ཡའི་རླུང་ལྡང་པ་ཉིད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ལས་ཀང་བརློད་དློ། །གང་རྣམས་ཀི་ཉར་མ་འཐློར་བ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་དྭངས་

པའི་ཆུ་རྒྱུན་འཛག་པ་རྣམས་ཀི་ཆུའི་ཟེག་མ་རབ་ཏུ་གཡེང་ཞིང་འཐློར་བའི་ཐིགས་པ་

རྣམས་ཀིས་བན་པ་སྟེ། བཀྲུས་པ་དང་བསིལ་བར་གྱུར་པའི་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་

རླུང་བདག་དང་ཉེ་བར་འློང་ཞིང་འཕད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སྦར་བར་བའློ། །

འདི་ཕེད་འཇམ་པ་དང་ཕེད་རྩུབ་པའི་རིགས་མི་མཐུན་པ་འདྲེས་པས་མི་

མཉམ་པའློ། །འདི་ཉིད་ལ་རིགས་མཐུན་པའི་ཚིགས་བཅད་ཕེད་པ་གཉིས་ཁ་བསྐངས་

ནས་སྦར་བས་འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པའི་སྦློར་བ་དང༌། རྩུབ་པ་འབའ་ཞིག་པའི་སྦློར་

བའང་སྟེ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དེས་མཉམ་པའི་དཔེར་བརློད་དུ་རློགས་

པར་བའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས་མཛད་

པའི་བསྡུས་འགེལ་དུ། འདིར་སྔ་མས་རང་པ་རེར་ཆུང་ན་ཆུང་མཉམ། བར་ན་བར་

མཉམ། ཆེ་ན་ཆེ་མཉམ་པའི་དློན་དུ་བས། ཕི་མ་རང་པ་རེར་ཆེ་ཆུང་བར་ཐམས་ཅད་

ཡློད་མཉམ་ཞིག་མཉམ་པའི་དློན་དུ་གཞུང་གིས་ཐློན་ལ། ཊིཀ་བེད་གཞན་དུ་འཆད་དེ་

འཐད་པར་མི་སྣང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་དཔེར་བརློད་ཕི་མ་འདི་

འདིར་མི་མཉམ་པའི་དློན་དུ་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པས་འཆད་ཀི། མཉམ་པའི་དློན་དུ་

མི་འཇློག་པ་ནི་ཁད་པར་རློ། །ཡང་ཁ་གཅིག་ཤར་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྒ་མི་མཉམ་ན་

ཡང་དློན་མཉམ་པ་ཞིག་ཡློད་དགློས། དེ་མེད་ན་མཉམ་པའི་མིང་ཡང་མི་ཐློབ། མིང་ནི་

ལམ་བཅུ་པློ་ལ་མཐུན་པར་ཡློད་དགློས་ཤིང༌། ཞེས་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དློན་མཉམ་པ་

ངློས་འཛིན་པའི་ཚེ་རླུང་དང་དགའ་མའི་དབུགས་གཉིས་ཡློན་ཏན་མཉམ་པ་དང༌། ཁུ་

བྱུག་དང་རླུང་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་ལ་ངློས་འཛིན་མཛད་པའང་རང་ཉིད་ཀི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཁེན་རབ་ལས་གསར་བྱུང་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་

ཁུངས་དང་མི་མཐུན་པ་ནི། གལ་ཏེ་བརློད་དློན་ལ་བལྟློས་ནས་མཉམ་པའི་མཚན་ཉིད་

འཇློག་དགློས་ན་གཞུང་ཚིག་ཏུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བསྟན་པར་མ་ཟད། ཡི་གེ་བཀློད་

པའི་སྐེ་གནས་ཅན། །ཞེས་ཡི་གེ་སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་སྒློ་ནས་ལྷློ་ཤར་གཉིས་ཀས་ཡློན་

ཏན་འདི་རྣམ་པར་བཞག་དགློས་པ་གསལ་བའི་ཕིར་དང༌། རྒྱ་འགེལ་གི་ཚིག་བསྒྱུར་

བའི་ནང་དུའང༌། དེའི་ཚེ་མི་མཉམ་པའི་སྙན་ངག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །རིགས་མི་མཐུན་པ་

སྦློར་བར་བེད་པ་ནི་མི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། 

གཞུང་ཉིད་དུ། དཔེར་བརློད་ཕི་མའི་མཐར། ཞེས་པ་མི་མཉམ། ཞེས་འབྱུང་བ་སློགས་

ཀིས་མཉམ་པའི་མིང་ལྷློ་ཤར་གཉིས་མཐུན་མི་དགློས་པ་དངློས་སུ་གསལ་ཞིང༌། རེ་

པཎ་ཆེན་བ་མའང་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དློན་ཁློ་ན་ལྟར་བཞེད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼བཞི་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན།༽

བཞི་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། མདློར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དློན་

བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི།

སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཚིག་དང་ནི། །

དངློས་པློ་ལ་ཡང་ཉམས་གནས་ལ། །

སྦང་རི་སྤློད་པ་སྦང་རིས་བཞིན། །

གང་གིས་བློ་ལྡན་དགའ་བེད་པའློ། །

སྙན་པ་ཞེས་པ་ནི་འབས་བུའམ་མཚོན་བ་དེར་གང་གིས་བེད་པའམ་དེ་གང་

གིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སྒ་དང་དློན་གི་ཉམས་སྟློན་པ་ནི་དེའི་རྒྱུའམ་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བས་ན་བརློད་བ་དློན་དང་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གཉིས་ཀ་མློང་བེད་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་

པར་བེད་པས་སྦློར་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་སྙན་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྒྱུས་

འབས་བུ་སྐེད་པའམ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའློ། །དེའི་གྲུབ་

འབས་ཚིག་དང་དློན་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དེས་ནི་ཇི་ལྟར་

སྦང་རི་སྤློད་པ་སྟེ། བུང་བ་རྣམས་སྦང་རིས་དགའ་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བློ་དང་

ལྡན་པའི་སྙན་ངག་མཁན་སྙན་ངག་གི་ཉམས་ཤེས་པ་རྣམས་དེས་དགའ་ཞིང་མགུ་

བར་བེད་དློ། །དེའི་ཕིར་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་སྐབས་འདིར་འདི་ལྟར་

འབྱུང་སྟེ། སྙན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་གསུངས་པ། སྙན་པ་ཞེས་སློགས་ཏེ་

གང་ཞིག་སྙན་ངག་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརློད་པས་སྙན་པ་བརློད་པའློ། །

སླར་ཡང་འདིའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་སྒ་དང་དློན་ལའང་སྙན་པ་

དང་ལྡན་པའློ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཚིག་དང་ཞེས་སློགས་ཏེ་ཚིག་ནི་

སྒའློ། །དངློས་པློ་ནི་དློན་ནློ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཉམས་གནས་པ་སྟེ། གཉིས་ཀ་ལ་སྙན་པའི་

ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེས་ཅི་བེད་ཅེ་ན། །གང་གིས་ཞེས་སློགས་

གསུངས་ཏེ། ཉམས་དང་ལྡན་པ་གང་གི་སྙན་ངག་མཁན་གིས་རློ་མང་བར་བེད་པ་

དེའི་རྒྱུ་ཁད་པར་དགའ་བར་བེད་པ་སྟེ། བློ་ལྡན་སྙན་ངག་མཁན་ཉམས་ཤེས་པ་

རྣམས་ཚིམ་པར་བེད་པའློ། །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྦང་རིའི་ཞེས་སློགས་གསུངས་ཏེ་སྦང་

རི་སྟེ་མེ་ཏློག་གི་བཅུད་ཀི་སྦང་རི་སྤློད་པ་སྟེ། བུང་བས་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་

དགའ་བར་བེད་པར་དེ་བཞིན་དུའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པས་ལེའུ་

དང་པློ་འདིར་བསྟན་བ་ནི་གཙོ་བློར་སྒ་རྒྱན་དང༌། ལེའུ་བར་པར་དློན་རྒྱན་གི་དློན་གི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དངློས་པློའི་ཉམས་ལ་སློགས་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀའང་དློན་

གིས་ན་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། སྒའི་ཉམས། དློན་གི་ཉམས། གཉིས་ཀ་ལ་

གློང་པ་སང་བའློ། །དང་པློ་ལའང་གཉིས་ཏེ། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི།

སྒ་ནི་གང་དང་ཅི་ཡིས་ཀང༌། །

གང་ཞིག་མཚུངས་པར་ཉམས་མློང་བ། །

དེ་ཡི་གཟུགས་སློགས་ཚིག་ཉེ་བར། །

རེས་སུ་ཁིད་བཅས་ཉམས་དང་ལྡན། །

སྒའམ་ཚིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་གང་དང་ཅི་ཡིས་ཀང་སྟེ། སྐེ་

གནས་དང་ཕི་མློ་དང༌། བརེགས་པ་དང་རིང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཐློག་མར་གང་བས་པ་

དེ་ཉིད་དང་འདྲ་བ་མི་རིང་བར་གཅིག་རེས་སུ་གཅིག་ཁིད་པས། ཡི་གེའི་གཟུགས་

སམ་ཐློས་བའི་སྒ་མཚུངས་པར་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་མཚུངས་པར་

ཐློས་པའི་སྒའི་ཉམས་ཞེས་ཀང་བ། ཚིག་མཚུངས་པ་ཉེ་བ་ཞེས་ཀང་བ་བའི་སྒའི་

ཉམས་སློ། །སློགས་པའི་སྒས་ནི་དཔེར་ན་རང་པ་དང་པློ་ལ་ཡི་གེའི་གཟུགས་

མཚུངས་པ་ཉེ་བར་བཀློད་ན། གཉིས་པ་ལ་ཡི་གེའི་སྐེ་གནས། གསུམ་པ་ལ་ཕི་མློ། 

བཞི་པ་ལ་བརེགས་པ་མཚུངས་པར་བས་པ་ལྟ་བུ་རང་པ་རེ་ལ་རིགས་མཐུན་པ་རེ་

དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ལ་རིགས་མི་མཐུན་པས་མི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་

དེ་ལྟ་བུ་དགློས་པར་སྟློན་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དེ་ལྟར་དངློས་ལྷློ་པས་འདློད་པའི་རེས་ཁིད་དང་བཅས་པ་སྟེ། རིགས་གཉིས་

པློ་དེ་ནི་སྒ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དང་རྣ་

བའི་ཡུལ་ལ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་རྒྱས་པར་བེད་པའློ། །ཞེས་པའི་

དློན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་པའང་སླློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་འགེལ་དུ། དེ་ཅི་ལྟ་བུ་

ཡིན་མི་ཤེས་པ་ལ་བེ་བག་བསྟན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ། གང་དང་ཞེས་སློགས་ཏེ། 

གང་ཞིག་རང་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཚིག་མཚུངས་པར་ཉམས་སུ་མློང་བ་སྟེ་ཐློས་

པའློ། །ཅི་མཚུངས་ན་ཡི་གེའི་འཇུག་པ་གང་དང་ཅིའི་ཀང་མཚུངས་པར་ཐློས་ཏེ་ཚིག་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་སློ། །དེ་ཡང་གནས་དང༌། ཕི་མློ་དང༌། བརེགས་

པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མཚུངས་པས་མཚོན་པར་བས་པས་དེའི་གཟུགས་དེ་བཞིན་

དུ་བསྒྲུབ་པ་མཚུངས་པར་བས་པའི་རང་སློ་སློའི་ཐློག་མཐའ་བར་རྣམས་སུ་གང་ཞིག་

རང་པ་ལ་ལྟློས་པའི་རིགས་མཐུན་པའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཚོན་

པའློ། །གཟུགས་ཀི་སྒ་ནི་གཟུགས་མཚུངས་པ་སྟེ་རང་པའི་ཐློག་མ་དང་ཐློག་མ། ཐ་མ་

དང་ཐ་མ་ལ་བལྟློས་ནས་གང་རྣམས་ཀི་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་སློས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལྟར་ཡློད་ཅིང་མཚུངས་པར་ཐློས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉམས་སྦིན་པར་

བེད་པའློ། །ཇི་ལྟར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཚིག་མཚུངས་པ་མི་རིང་བར་ཡློད་ཅིང་ཐློས་པའི་

སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐློས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐལ་པ་

བཟང་པློ་འཕེལ་ཞིང་ཡིད་ཆགས་པར་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྙན་པ་ཞེས་བའློ། །འདི་ཡང་

ཚིག་མཚུངས་པ་ཉེ་བར་ཞེས་པའམ་མཚུངས་པར་ཐློས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒའི་ཉམས་

སློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལྷློ་པ་ཁློ་ན་འདློད་པ་མཚུངས་པར་

ཐློས་པའི་སྒའི་ཉམས། གཉིས་ཀ་ཅི་རིགས་པར་འདློད་པ་རེས་ཁིད་ཀི་སྒའི་ཉམས་

སློ། །དང་པློ་ལ། མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན། སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། ཨེ་ཥཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་

དཱ་ལཀྵིམ྄། །པྲཱཔྟ་བཱན་྄བྲཱ་ཧྨ་ཎ་པྲི་ཡཿ། །ཏ་དཱ་པྲ་བྷྲ�་ཏི་དྷརྨ་སྱཿ། །ལློ་ཀེ་྅སིནྣུཏྶབློ་྅བྷ་

བཏ།྄ །ཅེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་རཱ་ཛཱ་དང༌། དཱ་དང༌། གཉིས་པའི་པྲཱ་དང་བཱན་སློགས་

རིང་པློས་བས་པ་དང༌། པྲཱཔྟ་དང་པྲི་ཡ་དང་ས་བློ་བྷ་བཏ་྄སློགས་ཐམས་ཅད་མཆུ་ལས་

སྐེས་པ་ཡི་གེའི་སྐེ་གནས་མཚུངས་པས་བས་པ་དང༌། བྷྲ�ཏི་དྷརྨ་ཞེས་པ་ནི་བརེགས་

མས་བས་པའི་གཟུགས་མཚུངས་པ་ཉེ་བའློ། །སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པས་ནི། 

ཨེ་ཥ་དང་ལཀྵིམ྄་གི་ཥ་ཡིག་དག་དང༌། པྲཱཔྟ་བཱན་དང༌། བྲཱ་ཧྨ་ཎ། པྲི་ཡ་དག་གི་ར་

ཡིག་དང་ལྡན་པའི་པ་དང་བ་དག་དང༌། བརེགས་མ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་

རྣམས་ཚིག་མཚུངས་པ་ཉེ་བའམ་སྒ་མཚུངས་པར་ཐློས་པ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཞེས་

འཆད་དློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

གང་ཚེ་བམ་ཟེ་དགའ་བ་ཡི། །

རྒྱལ་པློ་འདི་ཡིས་དཔལ་ཐློབ་གྱུར། །

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆློས་ཀི་ནི། །

དགའ་སྟློན་འཇིག་རེན་འདིར་རུ་བྱུང༌། །

ཞེས་པའི་དློན། གང་གི་ཚེ་ཞེས་དུས་མ་ངེས་པར་སྟློན་པ་སྟེ་བམ་ཟེ་ནི་ཚངས་

པའམ་ལྷའི་ལུགས་སྲློལ་དྲི་མ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཤིང་སྤློད་པ་དང༌། དེའི་རིགས་

བེད་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་གང་སུ་ཡང་རུང་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བམ་ཟེ་དགའ་བ་སྟེ། བམ་ཟེའི་ཚུལ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྤློད་པས་འཇིག་རེན་འདི་

སྐློང་བར་བེད་པའི་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་ཐློབ་པ་དེ་ནས་བརམས་ཏེ་ཆློས་

ཐློས་པ་དང་དྲན་པ་ལ་སློགས་པའི་དགའ་སྟློན་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་ལེགས་ཀི་

དཔལ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རེན་འདིར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་

སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ཏུ། ཚངས་པའི་ཚིག་ལ་སློགས་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཚངས་པ་

དགའ་སྟེ་རྒྱལ་པློ་འདིས་དཔལ་ཐློབ་ཅེས་འགེལ་བ་དང༌། བམ་ཟེ་དགའ་བ་ཞེས་པ་

རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེ་ལྟར་འགེལ་བ་དང༌། བམ་ཟེའི་

ཚོགས་མཆློད་པས་དགའ་བར་བེད་པ་ཞེས་དང༌། འཇིག་རེན་གི་མེས་པློ་ལྷ་ཚངས་

པ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པློ་གཞློན་ནུ་འདིས་ཞེས་འགེལ་བ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་དློན་

མ་གསན་བཞིན་དུ་བཀལ་བའི་རང་བཟློ་དང་མུན་སྤྲུལ་ཤ་སྟག་གློ །

དེ་བཤད་པ་ནི།

ཞེས་འདི་གཽ་ཌ་བ་མི་འདློད། །

དེ་དག་རེས་སུ་ཁིད་ལ་དགའ། །

ཕལ་ཆེར་རེས་སུ་ཁིད་པས་ཀང༌། །

བྲཻ་དརྦྷ་ནི་འདི་ཉིད་འདློད། །

དཔེར་བརློད་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་མཚུངས་པར་ཐློས་པའི་རེས་ཁིད་ཅེས་པ་

འདི་ཤར་ཕློགས་གཽ་ཌ་བས་མི་འདློད་ཏེ། དེ་དག་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རེས་ཁིད་

ཁློ་ན་ལ་དགའ་འློ། །ལྷློ་པ་རྣམས་ཀིས་རེས་ཁིད་པས་ཀང་མཚུངས་པར་ཐློས་པའི་སྒའི་

ཉམས་འདི་ཉིད་ཕལ་ཆེར་ཏེ་གཙོ་བློར་འདློད་ལ། རེས་ཁིད་ཀང་མི་འདློད་པ་ནི་མ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིན་ནློ་ཞེས། ཀང་གི་སྒས་བསྟན་ཏློ། །

གཉིས་པ་རེས་ཁིད་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན། མིང་དང་སྦློར་

བས་རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་བྱུང་ཟུང་ལྡན་སློས་པའློ། །དང་པློ་ནི།

རང་པ་རྣམས་དང་ཚིག་རྣམས་ལ། །

ཡི་གེ་བསྐློར་བ་རེས་སུ་ཁིད། །

སྔ་མའི་ཉམས་མློང་འདུ་བེད་ནི། །

རློགས་བེད་གལ་ཏེ་མི་རིང་ཉིད། །

ཚིགས་བཅད་ལ་བལྟློས་ནས་རང་པ་རྣམས་དང༌། ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་

གཉིས་ཀ་ལ་བལྟློས་ནས་ཚིག་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་བསྐློར་ཞིང་ཡང་ཡང་བརློད་

པ་ནི་རེས་སུ་ཁིད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་སྔ་མར་བཀློད་པའི་ཡི་གེའི་ཉམས་མློང་སྟེ། 

ཡིད་དང་རྣ་བའི་འཛིན་པའི་འདུ་བེད་དེ་དང་ཕི་མར་བཀློད་པ་དེ་རྣམ་པ་གཅིག་པའི་

ཕིར། ཕི་མ་བརློད་པས་སྔ་མ་དྲན་པའི་རློག་པ་བསྐེད་ནུས་པའི་ཡི་གེ་ཕི་མ་དེ་སྔ་མ་

དང་མི་རིང་བར་ཉེ་བ་ཉིད་དུ་བཀློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་གལ་ཏེ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྦར་ན་

དེ་ལ་ཡི་གེ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད། ཚིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་

ཁིད། རིང་བར་ཐློས་པའི་རེས་ཁིད། ཤར་པ་ཁློ་ན་འདློད་པའི་རེས་ཁིད་དློ། །དང་པློ་

རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ནི་རྒྱ་དཔེར། ཙནྡྲེ་ཤ་རནི་ཤློཏྟཾ་སེ། །ཀུནྡསྟ་ཝ་ཀ་ཝི་

བྷྲ་མེ། །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ནི་བྷཾ་ལཀྵྨ། །སནྡ་དྷཱ་ཏྱ་ལི་ནཿཤྲི་ཡམ྄། །ཞེས་པ་རང་པ་བཞི་ཀའི་

དང་པློ་རྣམས་སུ་ན་ཡིག་དང་ལྡན་པའི་ད་ཡིག་ཁློ་ན་གནས་མཚུངས་པར་རེས་ཁིད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

སྟློན་མཚན་དབུ་རྒྱན་ཟླ་བ་ནི། །

ཀུནྡའི་ཕློན་པློར་འཁྲུལ་བ་ལ། །

མཚན་མ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་མཚུངས། །

བུང་བའི་དཔལ་ནི་ཡང་དག་འཛིན། 

ཞེས་པ་སྟེ། སྟློན་ཀའི་མཚན་མློའི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་སྔློ་སངས་དྭངས་པའི་

ངློགས་ན་གནས་པའི་ཟླ་བ་ནི་མེ་ཏློག་ཀུནྡའི་ཕུང་པློར་འཁྲུལ་བ་སྟེ་མཛེས་ཤིང་དཀར་

བ་དང༌། ཟླ་བའི་མཚན་མ་ནློར་བུ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་ཁ་དློག་མཚུངས་པས་མེ་ཏློག་ལ་

ཡློད་པའི་བུང་བའི་དཔལ་འཛིན་པ་སློགས་ཀིས་རྣམ་པ་འདྲ་བས་ཟླ་བ་དབུ་རྒྱན་ནམ། 

མགློ་བློའི་ཐློད་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས་བརློད་པ་སྟེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལ་

དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་སློགས་འདྲེས་ཀང་ཚིག་གི་ཉམས་བཟང་ཞིང་ན་ད་བརེགས་

པའི་རེས་ཁིད་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་སྙན་པའི་རྒྱན་རེས་ཁིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་

གནད་མ་དགློངས་པས། ཕིས་ཀི་བློད་འགེལ་མང་པློར་སྟློན་དུས་ཀི་མཚན་མློས་དབུ་

རྒྱན་དུ་བཅིངས་པའི་ཟླ་བ་མཛེས་ཤིང་དཀར་བས་དང་པློ་མེ་ཏློག་ཀུནྡའི་ཕློན་པློར་

འཁྲུལ། དེ་ནས་ཞིབ་མློར་བརགས་པས་ཟླ་བའི་མཚན་མ་རི་བློང་གི་གཟུགས་ཨིནྡྲ་ནཱི་

ལའི་ཁ་དློག་དང་མཚུངས་པ་མཐློང་བས། མེ་ཏློག་ཀུད་མུཏ་྄དང་བུང་བ་འགློགས་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་ཟླ་བ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་ཅེས་འགེལ་པ་ནི་རང་གི་བློ་ལ་གང་བདེའི་

རློག་བཟློའི་བཤད་པ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་ལ། ཀུ་མུཏ་྄དང་བུང་བ་

འགློགས་མི་སྲིད་ཅེས་པའང༌། ཆུ་སྐེས་ཀུ་མུཏ་྄ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་པར་སྣང་ནའང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀུནྡ་དང་ཀུ་མུཏ་྄དློན་མི་གཅིག་སྟེ་ཀུནྡ་ནི་ཤིང་ལྡུམ་ཕ་མློའི་མེ་ཏློག་དང༌། ཀུ་མུཏ྄་ནི་

ཆུ་སྐེས་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའང་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། གཞུང་དློན་འགེལ་ཚུལ་

འདི་ལྟར་འཐད་པའང་རྒྱ་འགེལ་དུ། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་མཚུངས་པ་ནི་ནློར་བུ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་

དང་འདྲ་བ་སྟེ་མཚན་མ་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་མཚོན་པའི་ཕིར་རློ། །དེའང་བུང་བ་སྟེ་བྷྲ་མ་

རའི་དཔལ་གི་མཛེས་པའི་ཆ་འཛིན་པར་བེད་དློ། །གང་ལ་ན་ཟླ་བ་ལ་སྟེ་སྟློན་ཀའི་

དུས་ཀི་མཚན་མློའི། མཚན་མློའི་བདག་པློའི་རི་བློང་གི་མཚན་མའློ། །དེ་ནི་དབུ་རྒྱན་

ནམ་མགློ་བློའི་ཐློད་དེ་གཙུག་གི་ཐློད་ལ་དབུ་རྒྱན་དུ་བརློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་

ཟླ་བ་དབུ་རྒྱན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅེ་ན་གསུངས། ཀུནྡའི་ཕུང་པློར་འཁྲུལ་བ་སྟེ་

མཛེས་ཤིང་དཀར་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཀུནྡའི་ཕློན་པློ་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་བའློ། །གང་ཟླ་བ་མེ་

ཏློག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་པས་འདྲ་བར་བཞག་པ་སྟེ། སྟློན་ཀའི་མཚན་མློའི་དབུ་རྒྱན་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་སུ་བས་པའློ། །དེ་དཀར་བ་དང་སྔློ་བའི་དྲི་མ་ཅན་དག་དཔེས་གཞལ་བས་

རློགས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ཚིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཙཱརུ་ཙཱནྡྲ་མ་སཾ་བྷཱི་

རུ། །ཝིམྦམྤཤེ་དམམྦ་རེ། །མནྨ་ནློ་མནྨ་ཐཱ་ཀྲཱནཾ། །ནིརྡ་ཡཾ་ཀརྟུ་མུ་དྱ་ཏཾ། །ཞེས་པའི་

རང་པ་དང་པློ་ལ་ཙ་ཡིག་དང༌། གཉིས་པ་ལ་མ་བའི་ཡི་གེ་བརེགས་པ་དང༌། གསུམ་

པ་ལ་ན་ཡིག་དང་ལྡན་པའི་མ་ཡིག་དང༌། བཞི་པ་ལ་ཡ་ཡིག་བསྐློར་བ་སྟེ། ཚིག་

རྣམས་ལ་རེས་ཁིད་བས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

མཛེས་མ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ཡི། །

དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པས་བདག་གི་ཡིད། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཡིད་སྲུབས་ཀིས་མནན་བརེ་མེད་དུ། །

འཇློམས་པར་བརློན་པ་འདི་ལ་ལྟློས། །

མཛེས་མ་ཞེས་འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བློས་ནས་མཁའ་ལ་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པ་འདི་ཤར་བ་མཐློང་བས་བདག་གི་ཡིད། ཡིད་སྲུབས་ཏེ་འདློད་

ལྷའི་དཔུང་འདློད་ཆགས་དྲག་པློས་མནན་ཏེ་བརེ་མེད་དུ་འཇློམས་པར་བརློན་པ་འདི་

ལ་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་པའློ། །སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་དེ་བཤད་པ་ནི། 

ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིང་བར། །

ཐློས་པ་དག་ནི་རེས་ཁིད་འདློད། །

དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མི་རིང་བའི་བར་ཅན་དུ་ཐློས་པ་ཇི་ཙམ་གིས་སྔློན་མློང་བའི་

འདུ་བེད་སད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་ནི་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་གཉིས་ཀས་རེས་ཁིད་དུ་

འདློད་དློ། །

གསུམ་པ་རིང་བར་ཐློས་པའི་རེས་ཁིད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཏུ་རཱ་མཱ་མུ་ཁཱམྦློ་

ཛ། །ས་དྲ�ཤཤྩནྡྲ་མཱ་ཨི་ཏི།ཞེས་པ་འདི་ལ་རང་པ་དང་པློའི་རཱ་མཱ་ཅེས་པའི་པའི་མཱ་

དང༌། གཉིས་པའི་ཙནྡྲ་མཱ་ཞེས་པའི་མཱ་ཞེས་པའི་མཱ་ཡིག་རིང་པློ་གཉིས་ཧ་ཅང་

འགངས་ཆེས་པ་བར་ཐག་རིང་པློར་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་དློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

དགའ་མ་བཞིན་གི་ཆུ་སྐེས་དང༌། །

མཚུངས་པ་ཟླ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དགའ་མའི་བཞིན་རས་ཆུ་སྐེས་པདྨའི་ངློ་བློར་བཀློད་པ་འདི་དང་མཛེས་ཆློས་

མཚུངས་པའི་དཔེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་མི་འདློད། །

ཅེས་པ་ནི། ལྷློ་ཤར་གཉིས་ཀས་མི་འདློད་པའམ། ཡང་ན་ལྷློ་པ་ཁློ་ནས་མི་

འདློད་ཅིང་ཡུལ་དབུས་འགའ་ཞིག་དང་ཤར་ཕློགས་པ་འདློད་ཅེས་དྷརྨ་ཀིརིས་

གསུངས་ཞེས་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་འགེལ་པར་འབྱུང༌། ལྷློ་པས་མི་འདློད་པའང་

བར་ཐག་ཧ་ཅང་འགངས་ཆེས་པས་རེས་ཁིད་དུ་མི་འགློའ ློ་སྙམ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཤར་པ་ཁློ་ན་འདློད་པའི་རེས་ཁིད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་རཿཁ་རཿཁ་

ལཿཀཱནཿ། །ཀཱ་ཡཿཀློ་པཤྩ་ནཿཀ�་ཤཿ། །ཙྱུ་ཏློ་མཱ་ནློ་དྷི་ཀློ་རཱ་གློ །མློ་ཧློ་ཛཱ་ཏློ་ས་བློ་ག་

ཏཱཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་ལ་ཚེགས་དྲག་མང་པློའི་རེས་ཁིད་དང༌། 

གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ལ་ཨློ་ཡིག་མང་པློའི་རེས་ཁིད་ཡློད་དློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

བདག་གི་ལུས་དང་ཁློ་བ་ཕ། །

འདློད་པ་རྩུབ་ཅིང་མཛའ་བློ་ངན། །

ཁེངས་པ་ཉམས་ཤིང་ཆགས་པ་རྒྱས། །

རྨློངས་པ་སྐེས་ཏེ་སྲློག་རྣམས་སློང༌། །

ཞེས་བལ་བས་ཉེན་པའི་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ་ཁློ་

དང་བལ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་སློང་བས་ལུས་རིད་པ་དང༌། མཛའ་བློའི་ཡུལ་ཅན་གི་

ཁེངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཁློ་བའང་ཕ། འདློད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པློའི་ཟུག་རྔུ་ནི་རྩུབ། 

མཛའ་བློ་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་འདློར་ནུས་པའི་བདག་པློ་ངན། མཛའ་བློ་ལ་མི་འདུད་པའི་

ཁེངས་པ་ནི་ཉམས་རང་དབང་མེད་པར་གཟིར་བའི་ཆགས་པ་ནི་རྒྱས། དེའི་རྒྱུས་

རྨློངས་ཤིང་བརྒྱལ་བ་སྐེས་ཏེ་སྲློག་རྣམས་སློང་ནས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་གློ །ཞེས་



  151  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པའློ། །དཔེར་བརློད་པ་དེ་བཤད་པ་ནི། 

ཞེས་སློགས་སྦློར་བ་རྩུབ་པ་དང༌། །

གློལ་བ་ཡང་ནི་སྟེར་བར་བེད། །

དེ་ཕིར་དེ་ལྟའི་རེས་ཁིད་ནི། །

ལྷློ་ཕློགས་པ་དག་མི་སྦློར་རློ། །

རྒྱ་དཔེར་དཔེར་བརློད་ཟིན་པ་དེའི་ཕེད་སྔ་མའི་རང་པ་གཉིས་ནི་སྦློར་བ་རྩུབ་

པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་བཟླློག་ཟླ་དང༌། ཕེད་ཕི་མའི་རང་པ་གཉིས་ཧ་ཅང་ལྷློད་པས་

རེག་པ་བྲཻ་དརྦྷའི་སྦར་བའི་འགལ་ཟླ་གློལ་བ་དང༌། ཡང་གི་སྒས་རང་བཞི་ཡློངས་སུ་

རྫློགས་པའི་དེ་མི་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་སྟེར་བར་བེད་པ་སྟེ། འཇམ་རྩུབ་ཆ་མི་སྙློམས་

པ་དེའི་ཕིར་ལྷློ་ཕློགས་པས་ནམ་ཡང་མི་སྦློར་ལ། ཤར་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཡང་མཛེས་

པར་བསམ་ནས་སྦློར་བའློ། །སྐབས་འདིར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་ཆེན་

པློ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བློད་སྐད་ཀི་གདངས་ལ་བརེན་ནས་

སུམ་རགས་ཀི་ཕློ་དང་ཤིན་ཏུ་མློ་སློགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ལ་རྒྱ་དཔེའི་སྲློག་ཆེ་ཆུང་གི་

རིགས་འགེ་བཀབ་ནས་དཔེར་བརློད་བེད་པ་སླློབ་དཔློན་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་

གསར་པའློ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ་འདིར་ཡང༌དེ་བཞིན་དུ་

བཞེད་པ་ཡིན། རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་སྐབས་རེས་ཁིད་ལ་ཀ་ལྟ་བུ་མཐའ་

བརེན་འཕུལ་བེད་མཚམས་སྦློར་གི་ཡི་གེའི་སྲློག་ཞུགས་མེད་པའམ། ལྷློ་པ་ལྟར་

དབངས་སྣ་ཚོགས་སྲློག་ཏུ་ཞུགས་ཆློག་པ་དང༌། ཤར་པ་ལྟར་མཐའ་བརེན་སློགས་ལ་

ངེས་པ་མེད་པའི་དབེ་བ་འདི་ནི་ཤློང་དཔང་གི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་མ་གཏློགས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་གིས་ཀང་དགློངས་པར་མ་མངློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 

གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་ལས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ལ། 

དཔེར་བརློད་སྐབས་བློད་སྐད་ལ་ལེགས་སྦར་གི་རྒྱས་བཀབ་མཛད་ནས། ཡློན་ཏན། 

ནན་ཏན། འློན་ཏང༌། ནན་ཏན་སློགས་ཀི་ན་ཡིག་ཕ་རློལ་ཏའི་མགློ་བློར་དྲངས་བར་

མཛད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་ག་ལ་

མངའ་ཡང༌། ཡུལ་གངས་ཅན་གི་ཡི་གེའི་བརྡ་ཐློག་མར་མཛད་པ་པློ་མཁན་པློ་ཐུ་མིའི་

བཞེད་པ་དང་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པ་འདིས། ཇི་སྐད་དུ། དགེ་སླློང་དག་གམ་མཁས་

རྣམས་ཀིས། །བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརགས་

ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་ཞིག་

བརག་པར་བ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ངློ༌། །གལ་ཏེ་བློད་ཀི་བརྡ་དང་མ་མཐུན་ཡང་བ། 

ལེགས་སྦར་ལ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་སྦར་རུང་བའི་དབང་དུ་བས་ནའང་

ས་པཎི་ཏས། འདིར་ནི་མི་ནུས་མི་དགློས་ལ། །རྣམ་པར་དབེ་ལ་རང་གནས་

མིན། །སྦློར་བ་དག་ཀང་ཐ་དད་པས། །དློན་དེའི་སྤློས་པ་རེ་ཞིག་བཞག །ཅེས་པའི་

རང་འགེལ་དུ་ལེགས་པར་སྦར་བའི་སྒའི་རྐྱེན་གིས་བློད་ཀི་སྐད་སྒྲུབ་མི་ནུས་ལ་བློད་

ཀི་བརྡ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཐ་སྙད་གློ་བའི་ཕིར། སཾ་སྐྲ�་ཏའི་རྐྱེན་གིས་སྒ་སྒྲུབ་མི་དགློས་

ཤིང་སློགས་གསུངས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དགློས་པར་མེད་པར་སེམས་སློ། །

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ཟུང་ལྡན་སློས་པ་ནི། 

ཚོགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་བསྐློར་བ་ནི། །

ཁློ་ན་ཟུང་དང་ལྡན་པར་རིག །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དེ་ཡང་གཅིག་ཏུ་སྙན་པ་མིན། །

དེ་ཕིར་ཕི་ནས་བསྟན་པར་བ། །

ཡི་གེ་གཅིག་སློགས་བསྐློར་བ་རེས་ཁིད་དེ་སྔར་དཔེར་བརློད་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་

དང༌། ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཏེ་ཡི་གེ་གཅིག་མིན་གཉིས་དང་གསུམ་ལ་

སློགས་པ་བསྐློར་བ་དཔེར་ན། མ་ད་ནློ་མ་ད་ནློ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཟུང་ལྡན་དུ་རིག་ལ། དེ་

ལྟ་བུའི་ཟུང་ལྡན་དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྙན་ཞིང་ཉམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་

ཕིར། སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་མི་འློས་པས་འདིར་མཚན་ཉིད་

ཙམ་བཤད་ཟིན་ནས། དབེ་བ་རྒྱས་པ་ཕི་ནས་ལེའུ་གསུམ་པར་སྟློན་པར་བའློ། །ཞེས་

པའི་དློན་ཏློ། །དེས་ན་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་ཡང་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་གི་ཉམས་ནི། 

ངེས་པར་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡང༌། །

དློན་གི་ཉམས་དག་སྦིན་པར་བེད། །

སྒའི་ཉམས་ཀང་སྙན་པའི་རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་མློད། དེ་

དག་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་ངེས་པར་རང་བཞིན་བརློད་སློགས་དློན་རྒྱན་སྤི་

དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་སྒེག་པ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློའི་ཉམས་ཁད་པར་ཅན་སྦིན་

པ་སྟེ་ལྡན་པར་བ་དགློས་ལ། གཞན་དུ་ན་བརློད་བས་སྟློང་པ་པི་ཝང་དང་གིང་བུའི་སྒ་

བཞིན་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་མདློར་བསྟན་ནས་དབེ་བ་རྒྱས་པར་དཔེར་བརློད་དང་

བཅས་ལེའུ་གཉིས་པས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་སྒ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་གློང་ཚིག་སང་བ་ལ་གཉིས། དློན་གིས་གློང་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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། །

རྒྱན་ཀུན་ལ་དློན་གི་ཉམས་ཀིས་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་སྦིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་

ནའང་སད་པར་འློས་པའི་གློང་ཚིག་གིས་བརློད་ན་ཉམས་དང་བལ་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་

ཞིང༌། གློང་ཚིག་གི་བརྡ་མིན་པ་སྟེ་ཚིག་སྦློར་དང་རྒྱན་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་མཁས་

པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དགེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བརློད་ན་ཉམས་འགྱུར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབབ་པའི་ཁུར་འདི་ཕལ་ཆེར་ཏེ་ཤིན་ཏུ་འཛིན་ནློ། །

དེ་དཔེར་བརློད་ན།

འདློད་ལྡན་བདག་ལ་གཞློན་ནུ་མ། །

ཁློད་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། ཀེ་གཞློན་ནུ་མ་ཞེས་བློས་

ནས། ཁློད་ཀིས་འདློད་པ་བསྟེན་པ་སྟེ་སྤློད་དུ་འཇུག་པ་ཅིའི་ཕིར་མི་བེད་དེ་བེད་

དགློས་སློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འདློད་ལྡན་གིས་གློང་པའི་ཚིག་ཚོགས་སུ་དབྱུང་མི་རུང་བ་

རེན་པར་སྨྲས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གློང་པའི་དློན་གི་བདག་ཉིད་དེ་དེ་ལས་ཉམས་པ་མིན་པ་ཁློ་

ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

བརློད་བའི་དློན་དེ་ཉིད་གློང་པ་མ་ཡིན་པས་བརློད་ན།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གཡློན་མིག་འདློད་པ་གཏུམ་པློ་ནི། །

ངེས་པར་བདག་ལ་བརེ་བ་མེད། །

ཁློད་ལ་ཁློ་མེད་དགའ་ཞེས་པ། །

གློང་བའི་དློན་མེད་ཉམས་དང་ལྡན། །

ཀེ་གཡློན་མིག་མ་ཞེས་ཟུར་གིས་གཡློན་ཕློགས་སུ་ལྟ་བའི་སྒེག་ཆློས་ཅན་

གི་མཛེས་མ་ལ་བློད་ནས། འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ཞེས་བ་བ་གཏུམ་པློ་འདིས་

བདག་ལ་བརེ་བ་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་བེད་མློད་ཀང་ཁློད་ལ་འདི་ཁློ་བ་མེད་

པར་དགའ་ཞིང་དུང་ངློ་ཞེས་འཁློག་པློར་བརློད་པས་རང་ཉིད་མཛེས་མ་དེའི་ཡུལ་ལ་

ཡིད་སློང་བ་དང༌། དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་ཕིར་ཕློགས་པ་སྟློན་པའློ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་

སྙན་པ་ལ་ནི་གློང་པའི་དློན་ཏེ་སྐློན་གིས་མ་གློས་པར་མ་ཟད་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རློ་ཉམས་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ། །

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་སྟློན་བརློད་པ་ལ། །

ཇི་ལྟར་ཡ་ཡིག་ལ་སློགས་བཞིན། །

དློན་ལ་ཡློད་པར་མ་ཟད་སྒ་ལའང་གློང་པ་ཉིད་ཡློད་པ་སང་བར་བ་དགློས་ཏེ། 

སྒའི་གློང་པ་དེ་ནི་ལེགས་པའི་ཅིག་ཤློས་མི་ལེགས་པའམ། ཡང་ན་ལེགས་པ་སྟེ་སྐེས་

བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་འགལ་ཟླ་ཅིག་ཤློས་སུ་གྱུར་པ་སྐེ་བློ་ངན་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་ནས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྒག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁས་པ་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་སང་བར་གདམས་

པའློ། །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་འཁིག་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་ཡ་

ཡིག་དང༌། སློགས་པས་བྷ་ཡིག་སྟེ། དེ་གཉིས་སྦེལ་བས་འཁིག་པའི་དངློས་མིང་གི་

གློང་པར་འགྱུར་བ་འློག་ནས་ཀང་སྟློན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའློ། །

དེ་ལྟར་སྒའི་གློང་པའི་མཚན་ཉིད་ངློས་བཟུང་ནས་ནང་ཚན་གི་དབེ་བ་ནི།

ཚིག་གི་མཚམས་སྦློར་གིས་ཞུགས་དང༌། །

སླར་ཡང་ངག་དློན་དག་གིས་ཀང༌། །

ཉེས་པར་རློགས་བེད་གློང་པ་སྟེ། །

དེ་ཡང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦློར་ལུགས་སམ། གཅློད་མཚམས་ལློག་པའི་

དབང་གིས་གློང་ཚིག་ཞུགས་པ་དང༌། སླར་ཡང་སྟེ་དེར་མ་ཟད་གཅློད་མཚམས་ཐ་མི་

དད་ཅིང་དློན་ལ་སྐློན་མེད་ཀང༌། ངག་ཚིག་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གློ་བ་ཐ་དད་

གཉིས་ཀི་ཅིག་ཤློས་གློང་ཚིག་ཏུ་གློ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུས་ཀང་ཉེས་པ་སྟེ་ངློ་ཚ་

བའམ་མི་མཛེས་པར་རློགས་པར་བེད་ནུས་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་སང་བའི་གློང་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་དག་ལས་དང་པློ་ནི་དཔེར་ན།

ཡཱ་བྷ་ཝ་ཏཿ པྲི་ཡཱ་བཞིན། །

ཞེས་པའི་ཡཱ་ནི་གང༌། བྷ་ཝ་ཏཿནི་ཁློད་ཀི། །པྲི་ཡཱ་ནི་དགའ་མ་ལ་འཇུག་པས། 

གང་ཁློད་ཀི་དགའ་མ་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ལ་ཉན་པ་པློས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་གློ་ན་གློང་ཚིག་

ཏུ་མི་འགྱུར་ཡང༌། ཚིག་མཚམས་གཞན་དུ་སྦར་ནས་གཅློད་མཚམས་ལློག་ན། ཡཱ་

བྷ་འཁིག་པ། ཝ་ཏཿལྡན་པ། པྲི་ཡཱ་དགའ་མ་སྟེ་འཁིག་ལྡན་དགའ་མ་ཞེས་གློ་ཞིང་གློང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཚིག་ཏུ་གྱུར་བས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མི་སྦློར་རློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་

དཔེར་བརློད་མཛད་པ་ལྟར་ན།

མློ་མཚན་བཟང་ལྡན་འདི་ཡིས་ནི། །ཁིམ་གཉིས་སུ་ནི་ཕུན་ཚོགས་

བསྐེད། །ཅེས་པ་དང༌། བ་ལྕེ་གཉིས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །མཛའ་བ་སློ་སློར་འབེད་པར་

བེད། །ཅེས་པའི་མློ་བུད་མེད་དང་མཚན་བཟང་བཀ་ཤིས་ཤིང་དགེ་བའི་མཚན་ཅན་

དང༌། བ་ནི་འདབ་ཆག་ནེ་ཙོ་ལྟ་བུ། ལྕེ་གཉིས་པ་ཕ་མ་མཁན་གིས་མཛའ་བ་མི་མཐུན་

པར་འབེད་པ་ལ་བསམས་ནས་བརློད་ཀང༌། མློ་མཚན་ཞེས་དང༌། བ་ལྕེ་ཞེས་བཅད་

པས་གློང་ཚིག་མི་མཛེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །དློན་དེ་ཉིད་གློང་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བར་སྦློར་ལུགས་གུང་ཐང་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀིས།

མཚན་ཉིད་བཟང་ལྡན་བུད་མེད་འདིས། །ཁིམ་གཉིས་སུ་ནི་དཔལ་སྟེར་

བེད། །འདབ་ཆགས་ལྕེ་གཉིས་པ་ཡིས་ནི། །མཛའ་བློའི་དློན་མཐུན་གཉིས་སུ་

འབེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བཟང་ལྡན་ནི་མཚན་བཟང་ལྡན་པ། ཁིམ་གཉིས་

ནི་ཕ་དང་ཁློའི་ཁིམ་གཉིས་སུ་སྟེ་གཞན་གློ་སླའློ། །

གཉིས་པ་ངག་དློན་གི་གློང་ཚིག་གློ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལས་ཅིག་ཤློས་གློང་

ཚིག་ཏུ་གློ་བར་འགྱུར་བའི་དཔེར་བརློད་ནི།

གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། །

ཝཱི�་ལྡན་པའི་བི་ཤྲནཿ། །

གཞན་དག་བློ་ལ་གཡུལ་ངློར་མཚོན་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་དཔའ་བློ་ཝཱིརྻ་སྟེ་

བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ཝི་ཤྲན་ཏཿརྣམ་པར་གནས་པ་ལ་འཇུག་པས།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། །བརློན་འགྲུས་ལྡན་པ་རྣམ་པར་

གནས། །ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ལ། གཞན་གི་སྐད་དློད་པ་རམ་མཆློག་ཏུའམ་ཤིན་ཏུ་ལ་

འཇུག་པས་རང་གི་དགའ་མས་ཆློག་མི་ཤེས་པར་བུད་མེད་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྣུན་

ཅིང་བགློད་ནས་སྐེས་བུ་འདློད་ལྡན་ཝཱི�་སྟེ་ཁུ་བའི་རྒྱུན་ཡང་ཡང་འབབ་པ་དང་ལྡན་

པས་ལུས་དུབ་སྟེ། ཝི་ཤྲན་ཏཿ རྣམ་པར་ངལ་ལློ་ཞེས་པར་ཡང་གློ་བས།

གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། །

ཁུ་བ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་ངལ། །

ཞེས་པའི་གློང་ཚིག་མི་མཛེས་པར་འགྱུར་བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་དཔེར་

མཚོན་པ་གུང་ཐང་པས། མི་མློའི་མཚན་མ་བདག་གིས་རློགས། །སྒློགས་མཁས་

སྒློགས་ཀི་འཕྲུལ་འཁློར་སྦློར། །མེ་ཏློག་ཁ་འབེ་འབེ་ལ་ཉེ། །དགའ་འློ་འློ་བེད་ཆློས་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་ཚིག་དློན་ལ་བསྟན་བཅློས་ཀི་བརྡ་དང་བསྟུན་ན་ངློ་ཚ་བར་འགྱུར་

བའི་གློང་ཚིག་ཅི་ཡང་མེད་ཀང༌། སྐེ་བློ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕལ་སྐད་ཀི་བརྡ་ལྟར་གློ་

ན་བཞད་གད་དང་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བས་སང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རློ། །དེས་ན་འདི་ནི་ངག་རངས་པློའི་དློན་ལ་བརི་བས་གཅློད་མཚམས་ལ་ལྟློས་པ་སྔ་

མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟ་བུ་སློགས་ལམ་དག་ནི། །

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བསྔགས་མ་ཡིན། །

དཔེར་བརློད་ཟིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དློན་དང་སྒའི་གློང་པ་ནི་ལྷློ་པ་དང་ཤར་པའི་

ལམ་གཉིས་ཀ་དག་ལའང་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྐློན་ཡིན་པས་སང་བར་བའློ། །འློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ན་སྲིང་མློ་ལ་འཇུག་པའི་བྷ་གི་ནཱི་ཞེས་པའམ་གཞན་དུ། བྷ་ག་ལེགས་ལྡན་ཁབ་

འཇུག་སྟེ། །བུད་མེད་ཀི་ནི་མདློམས་ན་གནས། །མི་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པས་

ནི། །དེ་ནི་སྲེད་མེད་བུ་ཞེས་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན། མློ་མཚན་ཅན་མར་ཡང་གློ་

སྲིད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་མ་ལ་འཇུག་པའི་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཡང་དེར་གློ་སྲིད་

པ་དང༌། སུ་བྷ་ག་སྐལ་པ་བཟང་པློ་ཡང་མློ་མཚན་བཟང་མློར་གློ་རུང་བ་དང༌། དུར་བྷ་

ག་སྐལ་བ་ངན་པ་མློ་མཚན་ངན་པར་གློ་བཏུབ་པ་སློགས་ཀང་གློང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་

རམ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ།

བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་བྷ་གི་ནཱི། །

ཞེས་སློགས་ཀུན་ཏུ་ཁས་ལེན་ཉིད། །

དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྲིང་མློ་དང་བཅློམ་ལྡན་མ་དང་སྐལ་པ་བཟང་པློ་དང་སྐལ་པ་ངན་

པ་སློགས་སུ་མཁས་པ་ཡློངས་ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་ཟིན་པས། མློ་མཚན་ཅན་མ་ལ་

སློགས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་ཀང་གགས་ཆུང་བས་སུས་ཀང་དེར་གློ་བར་མི་

འགྱུར་བའི་ཕིར། གློང་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞིང་ཤར་ལྷློའི་ལམ་སྲློལ་གཉིས་ཀ་ལའང་

སང་མི་དགློས་ཏེ་ཁས་ལེན་པ་ཉིད་དློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

དེ་ལྟ་སྙན་པ་རྣམ་པར་ཕེ། །

དེ་ལྟར་ཡློན་ཏན་བཞི་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ལྷློ་ཤར་ཐུན་མློང་དང་སློ་སློའི་

འདློད་པ་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརློད་དང་བཅས་པ། དེའི་མི་མཐུན་ཕློགས་སྒ་དློན་

གི་གློང་པ་ངློས་བཟུང་ཞིང་སང་ཚུལ་དམིགས་བསལ་སྐློན་མེད་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཇི་

ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན།༽

ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས། དངློས་ལྷློ་པའི་ལུགས་དང་

བཟླློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། 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། །

སྦློར་བ་ལྷློད་པའི་སྐློན་དུ་བཤད། །

ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཞེས་པའི་སྒ་རྒྱན་དེ་འདིར་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་

དམ་བཅས་ནས། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དྷ་ཡིག་དང་བྷ་ཡིག་ལ་སློགས་པ་རྩུབ་པ་

ཚེགས་ཀིས་བརློད་པར་བ་བའི་ཡི་གེ་མ་ཡིན་པ། ཀ་ཡིག་དང་ལ་ཡིག་ལ་སློགས་པ་

འཇམ་པ་ཆུང་བར་ཐློས་པའི་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལ། རྩུབ་པ་སྲློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཡང་

གཏན་ནས་མེད་པ་ལ་ཡིན་པར་འདྲེས་ཙམ་ཡློད་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་

དུ་ལྷློ་ཕློགས་པའི་ལམ་འདིར་འདློད་དློ། །འློ་ན་རྩུབ་པའམ་ལྕི་བའི་ཡི་གེ་གཏན་ནས་མ་

འདྲེས་པ་ཞིག་ཤིན་གཞློན་པར་མི་འདློད་པ་ཅི་ཞེ་ན་གང་གི་ཕིར་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་

མཉེན་ཅིང་ཡང་བ་ནི་སྦློར་བ་ལྷློད་པའམ། གློལ་བའམ། ཡང་བའི་སྐློན་ཅན་དུ། མཱ་ལ་

ཏཱི་མཱ་ལཱ། །ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལ། །ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མཎ་ལཱི་ཀ�་ཏྱ་ཝར་ཱུཎི། །ཀཎྲཻརྨ་དྷུ་ར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གི་ཏི་བྷིཿ། །ཀ་ལཱ་པི་ནཿཔྲ་ནྲ�་ཏྱནི། །ཀཱ་ལེ་ཛཱི་མཱུ་ཏ་མཱ་ལི་ནི། །

ཞེས་པའི་ནང་དུ་ཧ་ཡིག་དང༌། ཋ་ཡིག་དང༌། དྷ་ཡིག་དང༌། བྷ་ཡིག་སྟེ་སྲློག་

ཆེན་གི་ཡི་གེ་བཞི་འདྲེས་ཤིང་གཞན་ཐམས་ཅད་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་འབའ་ཞིག་

པར་ཡློད་པས་བརློད་བདེ་ཞིང་ཉན་པ་པློའི་རྣ་བར་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་དུ་ཡློད་

པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

སྤིན་གི་ཕེང་བ་ལྡན་དུས་སུ། །

སྙན་པར་སྒློགས་པའི་མགིན་ལྡན་པ། །

རྨ་བ་ཡི་ནི་མཇུག་མ་དག །

ཟླུམ་པློར་བས་ནས་གར་བེད་དློ། །

ཆར་སྤིན་སྔློན་པློའི་ཚོགས་ཀི་ཕེང་བ་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པ་དབར་གི་དུས་སུ་

དགའ་བས་མློས་པའི་སྐད་སྙན་པར་སྒློགས་པའི་མགིན་པ་དང་ལྡན་པ་རྨ་བའི་ཚོགས་

རྣམས་ནི་མཇུག་མའི་སྒློ་དག་གདུགས་ཀི་རྣམ་པར་བརྐྱང་བ་ཟླུམ་པློར་བས་ནས་

གར་བེད་དློ་ཞེས་པའློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

ཞེས་པ་དློན་རྒྱས་ཉིད་མ་ཡིན། །

རྒྱན་ཡང་དེ་འདྲ་ཡློད་མིན་ཏེ། །

ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཉིད་ཀི་དེ། །

དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་ན་གནས། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་པ་དེ་ལ་ནི་དབར་ཆར་སྤིན་འཁིགས་པའི་

སྐབས་སུ་རྨ་བ་དགའ་བས་གར་བེད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པ་བརློད་བའི་དློན་ཟབ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱས་ཆེ་བ་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ལ། རློད་བེད་ཀི་རྒྱན་ཡང་བ་བའི་རང་བཞིན་བརློད་པ་

ཙམ་ཡིན་གི། དེ་འདྲ་སྟེ་བརིད་ཅིང་ཕུལ་ཆེ་བ་ཕུལ་བྱུང་དང༌། སྲིད་པ་ཅན་དང་

གཟུགས་ཅན་ལ་སློགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་མློད་ཀི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་

རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀིས་དེའི་ཡློན་ཏན་ནི་བརློད་བའི་དློན་དང༌། རློད་བེད་ཀི་རྒྱན་

གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཡང་རང་སྟློབས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཕིར་ཚིག་སྦློར་དེ་དམ་པ་སྟེ་

སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་ལ་གནས་ཤིང་མཛེས་པར་བེད་པ་ཉིད་

དློ། །ཞེས་བསྔགས་པ་བརློད་པའློ། གཉིས་པ་བཟླློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་གཉིས་ཏེ། 

འདློད་ཚུལ་དང་དཔེར་བརློད་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི། 

གསལ་ཕིར་གཞན་དག་ཕལ་ཆེར་ནི། །

བརློད་པར་དཀའ་བ་དག་ཀང་སྦློར། །

ཡི་གེ་རྩུབ་པ་མང་བ་ཚེགས་ཀིས་བརློད་པར་བ་བ་གང་ལྷློ་ཕློགས་པས་མི་

འདློད་པ་དེ་ཡང་བརློད་པ་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་བསམ་ནས་ཤར་ཕློགས་ག་ཽཌ་བའི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པར་འདློད་ཅིང་སྦློར་ལ་ཕལ་ཆེར་དང་ཀང་གི་

སྒས་སྔ་མ་ཡང་མི་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནྱཀྵེ་ཎ་པཀྵཿཀྵ་པི་ཏཿ། །ཀྵ་ཏྲི་ཡཱ་ཎཱཾ་ཀྵ་

ཎཱ་དི་ཏི། །ཞེས་ཀྵ་ཡིག་མང་པློ་བཀློད་པས་བརློད་དཀའ་ཞིང་བརློད་པ་གསལ་

བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས་མཐའ་དག །

སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཉམས་པར་བས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ཀི་རྒྱ་འགེལ་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། 

དེ་དང་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པ་གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་ཐློས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔློན་ནགས་ཚལ་

དུ་གནས་པའི་དྲང་སྲློང་ཛ་མཱགིའམ་བྱཱ་ཤ་ཞེས་བ་བ་རང་གི་བུ་ནྱཀྵའམ་པརྴུ་རཱ་མ་

དང་ལྷན་ཅིག་འདློད་པ་འཇློ་བའི་བ་དང་བཅས་ཏེ་གནས་པའི་དུས་སུ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་

ས་ཧ་སྲརྫུ་ན་ཞེས་པ་འཁློར་མང་པློ་དང་བཅས་ཏེ་ནགས་སུ་རི་དྭགས་བཤློར་དུ་ཕིན་

པ་ལ། དྲང་སྲློང་དེས་རྒྱལ་པློ་འཁློར་བཅས་ཀིས་གང་འདློད་པའི་ཟས་གློས་གནས་

མལ་སློགས་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་འཛད་པ་མེད་པར་བསྟབས་པས། ནམ་ཞིག་ན་རྒྱལ་

པློའི་བསམས་པར་དྲང་སྲློང་འདི་འདི་ལྟར་ནགས་ན་གནས་གནས་པ་ཞིག་ཡློ་བད་

ཀིས་འཕློངས་པ་མེད་པར་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པའང་ཡིད་མགུ་བར་བེད་ནུས་

པ་གང་གི་མཐུ་ཡིན་སྙམ་དཔྱད་པས་འདློད་འཇློའི་བའི་མཐུར་ཤེས་ནས་དེ་འཕློག 

དྲང་སྲློང་བསད། པརྴུ་རཱ་མ་བིས་པ་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ནགས་སུ་བློས་ནས་མ་ཟིན་

པ་ལ་དེ་ཆེར་སྐེས་པ་ན་བསམས་པ། ཀེ་མ་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་བས་པ་དྲིན་དུ་མི་གཟློ་

བ་ག་ཚོམས་སུ་འཇུག་པ་གཏུམ་ཞིང་དྲེགས་ལ་ལྡང་ཞིང་གནློད་པར་བེད་པ་ཤ་སྟག་

སྟེ། བདག་གི་ཕ་དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་དེ་ཉེས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ཕན་བཏགས་པའི་ལན་

དུ་གནློད་བསྐལ་ནས་བསད། འདློད་འཇློའི་བ་ཡང་འཕློག་སྟེ་བདག་གཅིག་པུར་སྡུག་

བསྔལ་མང་པློ་མློང་དུ་བཅུག་སྙམ་ཆེར་ཁློས་ནས་ས་སྟེང་གི་མི་མང་པློ་བན་དུ་བཀློལ་

བའི་གཡུལ་བཤམས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ས་ཧ་སྲ་རྫུ་ནའི་ལག་པ་སྟློང་དག་སྟྭས་བཅད་ནས་

བསད། དེའི་ཞར་ལ་ད་ཤ་ར་ཐ་སྟེ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་ཕ་མ་གཏློགས་པ་ས་སྟེང་གི་རྒྱལ་

རིགས་ཐམས་ཅད་ཁ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་བས་སློ་ཞེས་གགས། དེས་ན་འདི་ལྷ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་འདུན་པ་དག་སྟ་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན་པས། དེས་ས་

སྟེང་གི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་སྟེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུས་

འཇློམས་པར་བས་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་དང་སྦར་ནས་བརློད་པའང་ཡིན་ལ། འློན་

ཀང་སྐབས་འདིར་རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར། ནྱཀྵས྄་ཏེ་ལྷག་མ་མེད་པས་རྒྱལ་རིགས་

རྣམས་ཀི་ཕློགས་ཀི་སེ་ཚན་སྐད་ཅིག་གིས་ཏེ་དུས་ཐུང་ངུས་འཕལ་དུ་ཉམས་པར་

བས་སློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེའང་དག་སྟ་རཱ་མའམ་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་ཤེས་

པར་བའློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ནྱཀྵ་ཞེས་པ་མཐའ་དག་གི་དློན་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་

གཉིས་ཀར་གསལ་ཞིང༌། དག་སྟ་རཱ་མའི་མིང་ལའང་ནྱཀྵ་ཞེས་མངློན་བརློད་རྣམས་

སུ་སྒ་གཅིག་དློན་མང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཀང༌། པརྴུ་རཱ་མ་ཁློ་ན་ཡིན་ན་རྒྱ་འགེལ་

དུ་བེད་པ་པློ་ངློས་འཛིན་པའི་ཚེ་དག་སྟ་རཱ་མའམ་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་བེད་

པ་པློ་མ་ངེས་པར་བརློད་མི་འློས་པའི་ཕིར། གཞུང་ཚིག་ཀང་འགྱུར་རིང་དུ་ནཱ་ཀྵས྄་

ཞེས་བེད་པ་པློ་དག་སྟ་རཱ་མ་ཎ་ཁློ་ན་ལ་ངློས་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་འདུག་ཀང༌། རེ་པན་

ཆེན་བ་མའི་ཞལ་སླློབ་སློམ་རག་པ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་དཔལ་འབར་གིས་མཛད་པའི་

འགེལ་བཤད་བུ་རམ་ཤིང་གི་ལྗློན་པར། འདི་ལ་འགྱུར་སྔ་མར་ནྱཀྵ་ཞེས་བསྒྱུར་

ཀང༌། འདློད་འཇློར་ནྱཀྵ་མཐའ་དག་གི་དློན་དུ་བས་ཏེ་འདི་དྲངས་ཡློད་པས་འགྱུར་

བཅློས་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་དབེ་ཊ་བིན་པའང་ཕློགས་བརློད་པའི་དློན་དུ་སྣང་ངློ༌། །ཞེས་

བཀལ་ཞིང་འགྱུར་བཅློས་པ་ཉིད་སྐབས་འདིར་ཀུན་མཁེན་བ་མའི་བཞེད་པ་དང་ངེས་

པར་མཐུན་པས་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །བློད་སྐད་ལ་སྔློན་གི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། དམ་པ་བདག་དང་གཞན་ཕན་ལས་ལ་དགའ། །དམན་པ་ཆང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དང་དགའ་མ་དག་ལ་དགའ། །རྨ་བ་འབྲུག་སྒ་སྒློགས་སྤིན་འཁིགས་ལ་དགའ། །སྦེབས་

སྐློམ་སྦེབས་པ་བཟའ་བཏུང་མེ་ལ་དགའ། །ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་དངློས་ལྷློ་པ་

དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཟླློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་སུ་དཔེར་བརློད་དློ། །

སྐབས་འདིར། གསལ་ཕིར་གཞན་དག་ཕལ་ཆེར་ནི། །སློགས་འགེལ་ལུགས་

དཔང་ཊིཀ་ཀང་རྒྱ་འགེལ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། དློན་གི་དགློངས་པ་འདིར་བཀློད་པ་

ལྟར་ཡིན་ཀང་གསུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཚིག་འཁྲུགས་པས་གློ་མི་བདེ་བར་སྣང་བ་ལ་

བརེན་ནས། བློད་འགེལ་སྔ་ཕི་ཐམས་ཅད་དུ་སྔར་བསྟན་པ་ལྷློ་ཕློགས་པའི་འདློད་པ་དེ་

བརློད་བའི་དློན་གསལ་བའི་ཕིར། ཤར་ཕློགས་པ་དག་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ། འདློད་

ཅེས་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་ཡར་སྦར་ནས་བཀལ་བ་ཤ་སྟག་ཏུ་འདུག་པ་ནི་ནློར་བ་སྟེ། 

རྒྱུ་མཚན་འདི་ཤར་ཕློགས་པའི་འདློད་ཚུལ་འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་དང༌། དཔེར་

བརློད་སྔ་མའི་མཚན་ཉིད་ཡི་གེ་འཇམ་པ་མང་བས་བརློད་བདེ་བ་ཁློ་ནར་བཤད་ཀི་

བརློད་བའི་དློན་གསལ་མི་གསལ་གི་ངེས་པ་གང་ཡང་མ་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་

བཤད་ན་མི་འགིག་པའི་སྐློན་དུ་འགློ་བ་དང༌། གསལ་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་ཀྵ་ཡིག་ལྟ་བུ་

རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཚེགས་ཀིས་བརློད་དགློས་པས་བརློད་པ་གསལ་བའི་ཡློན་

ཏན་དུ་གཽ་ཌ་པས་འདློད། ཅེས་དཔེར་བརློད་འློག་མ་ལ་མར་བསྙེགས་དགློས་པར་རྒྱ་

འགེལ་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

༼དྲུག་པ་དློན་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན།༽

དྲུག་པ་དློན་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས་ཏེ། ཤར་ལྷློ་གཉིས་ཀས་འདློད་པ་

དང༌། གཉིས་ཀས་ཀང་མི་འདློད་པའི་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརློད་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི།

དློན་གསལ་དློན་བརགས་མི་དགློས་ཉིད། །

ཅེས་པ་སྟེ། བརློད་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཐློས་མ་ཐག་

ཏུ་སྒའམ་དློན་ལས་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སླར་ཡང་བརགས་ཤིང་དཔྱད་མི་

དགློས་པ་དེ་ནི་ཡློན་ཏན་དྲུག་པ་དློན་གསལ་གི་མཚན་ཉིད་དློ། །གཉིས་པ་དཔེར་

བརློད་པ་ནི།

འཕློག་བེད་ཀིས་ནི་ས་གཞི་དག །

རྨིག་པས་བཅད་པའི་ཀླུ་ཁག་གིས། །

དམར་བ་ཆུ་ཡི་གཏེར་ལས་ཕྱུང༌། །

ཞེས་པ་སློན་ས་ཆེན་པློ་འདི་འློག་གཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་ནུབ་ཅིང་

བིང་བར་གྱུར་པ་ན་ས་སྟེང་དུ་གནས་པའི་སྐེ་འགློ་རྣམས་གང་ལ་རེན་དུ་བ་བའི་

གནས་རེད་པར་མ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཁབ་འཇུག་ཉིད་ལྕགས་ཀི་ཕག་པ་ཆེན་

པློར་སྤྲུལ་ནས་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། དེའི་མཆེ་བས་གེན་དུ་བཏེག་པའི་ལློ་རྒྱུས་རིག་

བེད་ཀི་གཏམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བརློད་པ་སྟེ། འདིའི་ཕག་པ་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་

འཇུག་པ་གསུམ་པ་བཱ་ར་ཧ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། བརློད་བའི་དློན་ཚང་བར་རློད་བེད་

ཀི་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་ཅིང་བསྟན་པས་སླར་བརགས་མི་དགློས་པ་དེ་ལྟ་བུའློ། །འློ་ན་

འདི་དང་བྲཻ་དརྦྷས་འདློད་པའི་རབ་དྭངས་ཀི་ཡློན་ཏན་དབེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་

མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་བརློད་བའི་དློན་ཡང་ཡློངས་གགས་ཁློ་ན་བརློད་དགློས་ཤིང༌། 

འདིར་ནི་དེར་མ་ངེས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཕག་པ་ཆེན་པློ་དག་གིས་ས། །

ཆུ་གཏེར་དམར་པློ་དག་ལས་ཕྱུང༌། །

བརློད་བ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་ཀང་ཕག་པ་དེ་ཉིད་འཕློག་བེད་དེ། ཁབ་འཇུག་

གི་འཇུག་པ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་དམར་བའི་རྒྱུ། དེས་ཀླུ་རྣམས་བརྫིས་ཤིང་བཅད་

པའི་ཁག་ཡིན་པ་གཉིས་སྒས་མ་ཟིན་པས་མི་གསལ་བར་བརློད་པའློ། །འློ་ན་དེ་ལྟ་བུ་

ཤར་ལྷློ་གཉིས་ཀས་མི་འདློད་དམ་ཞེ་ན།

ཞེས་པ་འདི་ཉིད་བསྟན་པ་ནི། །

བང་འགློའི་ཁག་ནི་བརག་དགློས་ཉིད། །

ལམ་ནི་གཉིས་ཀ་དག་ལ་ཡང༌། །

རློགས་པའི་སྐལ་བཟང་མི་ལྡན་ཞིང༌། །

སྒ་ཡི་ཚུལ་ལས་འགློང་གྱུར་པ། །

འདི་འདྲ་ཕལ་ཆེར་བཞེད་མ་ཡིན། །

དཔེར་བརློད་ཕི་མ་འདི་ཉིད་གཞུང་འདིར་བསྟན་པའི་དགློས་པ་ནི། ཕག་པ་

ཆེན་པློ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་ཡིན་པས་མི་ཤེས་

པས་སླར་བརགས་དགློས་པ་དང༌། ཆུ་གཏེར་དམར་པློ་ཞེས་པས་འློག་གཞིའི་རྒྱ་མཚོ་

ཁབ་འཇུག་ཕག་པའི་གཟུགས་ཀིས་ཀླུ་རྣམས་བརྫིས་པའི་ཁག་གིས་དམར་བ་ཡིན་

པ་མི་ཤེས་པར་སླར་བརག་དགློས་པས། རློད་བེད་སྒས་མ་ཟིན་པའི་སྐློན་དང༌། 

བརགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་ཀང་འདི་འདྲ་བ་ནི་ལློ་རྒྱུས་ཐློས་ན་མ་གཏློགས་རིག་པས་

མི་དཔློགས་པས་རིག་པ་ལས་འགློང་པའི་སྐློན་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཉིས་ཀ་དག་ལ་ཡང་དློན་ཇི་བཞིན་པར་རློགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་མི་ལྡན་

ཞིང༌། སྒ་དང་རིག་པའི་ཚུལ་ལས་འགློང་བར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་བུ་མི་འདློད་ཅིང་སང་

བར་བ་བའློ་ཞེས་སྟློན་པའི་སླད་དུའློ། །འློན་ཀང་ཕལ་ཆེར་གི་སྒས་དེ་ལྟ་བུ་ངེས་པར་

དགློས་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་རུང་བར་སྟློན་པ་སྟེ། འདི་ལ་བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་

དཔེར་བརློད་ཕི་མ་ཤར་པའི་འདློད་པར་འགེལ་བ་དང༌། ཞེས་པ་འདི་ཉིད་བསྟན་པ་ནི། 

བང་འགློ་ཁག་ནི་བརག་དགློས་ཉིད། །ཅེས་པའི་ཚིག་རང་གཉིས་པློ་དེའི་མཚན་ཉིད་

དུ་འཆད་ཀང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་གཞུང་ཚིག་ལ་ལེགས་པར་བརགས་པས་ཀང་

གསལ་བ་དང༌། རྒྱ་འགེལ་དང་དཔང་ལློ་ཆེན་པློའི་ཊི་ཀཱར་ཡང་མ་བཤད་པས་གློ་བར་

ནུས་ཤིང༌། གལ་ཏེ་དགློས་པའི་དབང་གིས་སློས་ཀང་དློན་མི་རློགས་པར་བ་བའི་ཆེད་

དུ་དེ་འདྲ་སྦར་དགློས་པའི་སྐབས་བྱུང་བ་སྲིད་ན། དེའི་ཚེ་ནི་ཤར་ལྷློ་གཉིས་ཀས་ཀང་

སྦློར་རུང་བ་ཡིན་གི། ཤར་པའམ་ཤར་པའི་བེ་བག་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཁད་ཆློས་ཙམ་

མ་ཡིན་ནློ། །

༼བདུན་པ་རྒྱ་ཆེའི་ཡློན་ཏན།༽

བདུན་པ་རྒྱ་ཆེའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས། ལྷློ་ཕློགས་བྲཻ་དརྦྷའི་ལུགས་དང་ཤར་

ཕློགས་གཽ་ཌ་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དེ་བཤད་པ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི།

གང་དུ་འགའ་ཞིག་བརློད་པ་ལ། །

ཁད་འཕགས་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་རློགས། །

དེ་ནི་རྒྱ་ཆེར་བརློད་དེ་དེས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

སྙན་ངག་ལམ་ཀུན་མགློན་དང་བཅས། །

བརློད་པ་སྟེ་སྦློར་བ་གང་དུ་བསྔགས་ཡུལ་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིག་འགའ་ཞིག་

བརློད་པའི་ནུས་པས་དངློས་སུ་མ་བརློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

དག་ཤུགས་ལས་འཕངས་པའི་ཚུལ་གིས་རློགས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་

ཆེ་ཞེས་བ་བའི་ཡློན་ཏན་དུ་བརློད་ཅིང༌། ཡློན་ཏན་ཕུལ་བྱུང་དང་ལྡན་པ་དེ་རྒྱན་ཀུན་

གི་ནང་ན་མཆློག་གམ་གཙོ་བློའམ་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པས། དེ་མེད་ན་རྒྱན་གཞན་གི་ལམ་

སྲློལ་ཀུན་མགློན་དང་བལ་ཞིང༌། དེ་དང་ལྡན་ན་མགློན་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ་མཛེས་

པར་འགྱུར་བའློ། །གཉིས་པ་དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི།

སླློང་བ་རྣམས་ཀི་བཀེན་པའི་མིག །

ལན་ཅིག་ཁློད་གདློང་ལ་ལྷུང་བ། །

ལྷ་གཅིག་གནས་སྐབས་དེ་ཡིས་སླར། །

གཞན་གི་གདློང་ལ་ལྟ་མ་ཡིན། །

ཀེ་ལྷ་གཅིག་ཞེས་བསྔགས་ཡུལ་སྦིན་པ་ལ་དཔའ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བློས་

ནས། སླློང་བ་པློ་རྣམས་ཀི་བཀེན་པའི་མིག་གིས་སྟེར་དུ་རེ་བའི་བསམ་པས་ལན་ཅིག་

ཙམ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་གི་ལྟ་བ་ལྷུང་བ་སྟེ་བལྟས་པས། བཀེན་ཅིང་འཕློངས་པས་

སྟེར་དུ་རེ་བའི་བསམ་པ་དྲག་པློ་དང་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་དེས་སླར་ཡང་སྦིན་པ་

པློ་གཞན་གི་གདློང་ལ་བལྟ་དགློས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཁློད་ཉིད་ལའང་ཡང་ཡང་བལྟ་མི་

དགློས་པར་ལན་ཅིག་བལྟས་པ་དེས་རེ་བའི་ཡིད་ཀི་ཤིང་ར་ཕྱུར་བུར་གང་བར་འགྱུར་

བས་སློ། །ཞེས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་འདི་ལ། །

གཏློང་བ་ཁད་འཕགས་ལེགས་པར་མཚོན། །

ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་གཞན་དག་ཀང༌། །

རིགས་པ་མཚུངས་པས་དཔགས་པར་བ། །

དཔེར་བརློད་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་ངག་འདི་ལ་དངློས་སུ་རྒྱལ་པློ་འདིས་སྦིན་པ་

རླབས་པློ་ཆེ་སྩལ་ཞེས་པའི་དངློས་བསྟན་མེད་ཀང་གཏློང་བ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ལེགས་པར་མཚོན་ནུས་པའི་ཚིག་ལན་ཅིག་ཞེས་པ་དང༌། སླར་གཞན་

གི་གདློང་ལ་བལྟ་མི་དགློས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཤུགས་སམ་ནུས་པས་དངློས་སུ་

བརློད་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་སྟློན་པའློ། །འདི་ནི་སྦིན་པ་ལ་བསྔགས་པ་སྟེ། ཚིག་གི་

ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་མཚོན་ནས་དཔའ་བ་དང༌། བརྟུལ་ཕློད་པ་དང༌། མང་དུ་ཐློས་པ་

དང༌། ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་རྒྱ་ཆེ་བ་གཞན་དག་ཀང་རིགས་པ་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་

བས་དཔག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་མཚོན་པའི་ཕིར། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཔེར་བརློད་མཛད་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཚིག་ལྷུག་པར་མཛད་ནས་

བཀློད་འདུག་པ་ལ། དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་བློད་འགེལ་མཁན་པློ་མང་པློས་དེ་བཤུས་ནས་

བཀློད་མློད་འདིར་དེ་ཉིད་དངློས་སུ་བསྒྱུར་ནས་བཀློད་པ་ནི། ཁློད་ཀི་མིང་ཙམ་སློས་

པ་ལས། །ཁློད་ཀི་དག་ཡི་བུད་མེད་ཀི། །མ་ངན་གིས་དམར་མིག་ལས་ནི། །ཁློ་བལ་

བཞིན་དུ་འབབ་པར་བེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ནི་དཔའ་བ་ལ་བསྔགས་པའློ། །

གཉིས་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ་མཚན་ཉིད་དང༌། བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཡུལ་

དངློས་དང་ཤུགས་ལས་སྟློན་པ་གཉིས་སློ། །དང་པློ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁད་པར་དང༌། །

ལྡན་པ་རྒྱ་ཆེར་འགའ་ཞིག་འདློད། །

བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་བརློད་

པའི་ཤུགས་ལས་དེ་གང་ལ་མངའ་བའི་ཆློས་ཅན་དེ་ཉིད་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པའི་ངློ་མཚར་རྒྱ་ཆེ་བ་མཚོན་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་རྒྱ་ཆེའི་ཡློན་ཏན་དུ་ཤར་ཕློགས་པ་

འགའ་ཞིག་འདློད་དློ། །འདིར་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་སྒས་སྔ་མའང་མི་འདློར་

བའློ། །གཉིས་པ་ནི།

རློལ་པའི་ཆུ་སྐེས་རེ་དགའི་མཚོ། །

གསེར་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་བཞིན། །

གང་ལ་རློལ་པའི་དློན་གི་ཆུ་སྐེས་དང༌། རེ་དགའི་ཆེད་དུ་བས་པའི་མཚོ་དང༌། 

གསེར་གི་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ཞེས་པ་རྣམས་ལ་བར་གི་ཚིག་ཕིས་པའི་ཚིག་སྡུད་

ཀིས་བསྟན་པས། རློལ་པའི་ཆུ་སྐེས། རེ་དགའི་མཚོ། གསེར་གི་རྒྱན་ཞེས་འབྱུང་བ་

གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་མེ་ལློང་གི་རིག་པ། ནློར་བུའི་སྐེ་

རགས། མེ་ཏློག་གི་ལྗློན་ཤིང༌། བི་བྷྲ་མཎ་ལ། ལེ་ཁ་ཨངྒ་ན་ཏེ་རི་མློའི་ལུས་སམ་རི་

མློའི་ཡན་ལག་ཅེས་པ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་སེན་མློའམ། ཤ་མདངས་མཛེས་ཆློས་

སུ་བསྒྱུར་བའི་ཚོས་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད། འདི་ནི་བློད་ཊིཀ་

ཐམས་ཅད་དུ་དཔེར་བརློད་ཡིན་པར་བསམས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བཀལ་འདུག་ཀང༌། 

འདི་ནི་བསྔགས་འློས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་ཙམ་དངློས་དང་ཤུགས་ལས་བསྟན་པ་

ཡིན། དཔེར་བརློད་བེད་ན་དེ་ཐམས་ཅད་དང་སྦློར་མི་དགློས། གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་ཆློས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དངློས་སུ་བརློད་པའི་ཤུགས་ལས་ཆློས་ཅན་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་གློ་ནུས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་རང་དབང་ཅན་དུ་སྦློར་

བ་ཡིན། དེ་ལ་གཞུང་དང་འགེལ་པས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་བསྔགས་འློས་རྣམས་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། སྦློར་བའི་ཚེ་ན་དེ་ཁློ་ནའི་ངེས་བཟུང་དགློས་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁད་པར་ནི་ཆུ་སྐེས་དང༌། མཚོ་དང༌། 

གསེར་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྔགས་ན་བིས་པ་རྣམས་

རེད་འཇློ་ལ་རློལ་པའི་དུས་སུ་ཆུ་སྐེས་ལ་བསྔགས་ཤིང༌། རེ་དགའི་ཆེད་དུ་ཁྲུས་ལ་

འཇུག་པའི་ཚེ་མཚོ་ལ་བསྔགས་པ་དང༌། ཁློམ་འདུ་སར་འགློ་བའི་ཚེ་གསེར་གི་རྒྱན་

དང་ནློར་བུའི་སྐེ་རགས་ལ་སློགས་བསྔགས་པར་འློས་པའློ་ཞེས་འཆད་པ་དེ་ལྟ་ན་

གློང་དུ་ལུས་འཆད་པའི་སྐབས། གློང་ཁེར་རྒྱ་མཚོ་རི་དང་དུས། །ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་

བསྔགས་པ་དང༌། །སྐེད་ཚལ་ཆུ་ཡི་རློལ་རེད་དང༌། །སློགས་གསུངས་པའང་དེར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་སློ་སློའི་དུས་དེ་དང་དེའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་བསྔགས་པ་ལས་འློས་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་རེ་བློད་མཁས་པས་དྲི་ཚིག་ཚངས་པའི་མགིན་རྒྱན་

རང་ལན་དང་བཅས་པ་ལས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་མད། དེས་ན་ཤར་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་འདློད་པའི་རྒྱ་ཆེའི་ཡློན་ཏན་དུ་ཇི་ལྟར་འགློ་ཚུལ་ཡང་འདིར་གློང་དུ་བཀློད་

ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །གུང་ཐང་བདེ་བློས་སྐབས་འདིར་ལྷློ་པས་འདློད་པའི་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཤུགས་

ཀིས་གློ་བའི་རྒྱ་ཆེ་དང༌། ཤར་པས་འདློད་པ་འདི་ལ་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་

འདློགས་པའང་དཔེར་བརློད་ཕི་མས་ཆློས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཆློས་

ཅན་ཁད་འཕགས་ཞར་ལས་རློགས་དགློས་པ་མ་གསན་པའི་རགས་སུ་སྔར་བཤད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

པས་གློ་བར་ནུས་ཤིང༌། དེས་ན་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ཁད་འཕགས་རྒྱ་ཆེ་

ཤུགས་ལས་རློགས་བར་མཚུངས་ཤིང་གཞུང་དང་རྒྱ་བློད་ཀི་འགེལ་པ་གཞན་གང་

ལས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་མིང་འདློགས་དེ་མི་ལེགས་པར་མངློན་ནློ། །

༼བརྒྱད་པ་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན།༽

བརྒྱད་པ་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤིར་བསྟན་པ་དང༌། ཤར་པའི་

ལུགས་དང༌། ལྷློ་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི།

བརིད་པ་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཉིད། །

འདི་ནི་ལྷུག་པ་དག་གི་གསློས། །

བརིད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། 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་བརྡ་

སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཅན་ཉིད་དེ། དེ་

ལྟ་བུ་ནི་ཚིག་ལྷུག་པ་དག་གི་སྲློག་གམ་གསློས་སམ་སྙིང་པློ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཤར་

ལྷློ་གཉིས་ཀ་དང༌། གཙོ་བློར་ལྷློ་ཕློགས་བྲཻ་དརྦྷའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་ཅིང༌། 

འདིར་སྣར་ཐང་པས་ལྷུག་པའི་གསློས་ཞེས་བ་བ་ལྷུག་པའི་རྒྱུར་ངློས་བཟུང་སྟེ། དེའི་

གཏན་ཚིགས་ཀང་ཚིག་མ་བསྡུས་པར་རྣམ་དབེའི་ནུས་པ་རྣམས་བཏློན་ནས་ཚིགས་

བཅད་ཞིག་ནས་ལྷུག་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་སམ་སྙམ་མློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་

ལྷ་ངག་དབང་འཇིག་གགས་ཀིས་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་ཉིད་བདེན་ཏེ། གསློས་

ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཛཱི་བི་ཏམ་྄ཞེས་འབྱུང་བ་སྲློག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་འདིར་བཀློད་པ་

བཞིན་དུ་ལེགས་སློ། །དེའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་གཞུང་འདིར་བསྟན་པ་མ་གཏློགས་དཔེར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརློད་པ་ནི་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནས་མ་བཤད་ལ། འློན་ཀང་མཚན་ཉིད་

གསལ་བར་མཚོན་པའི་ཕིར་འདི་ཐད་ཀི་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་བསྒྱུར་ནས་བཀློད་པ་ནི། 

དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའི་ཁད་པ་དང་ཡུལ་སྟློན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་ཞེས་སློགས་གསུངས་ཏེ། 

བརིད་པ་དེ་ལ་མཐློ་བ་དང་དམའ་བ་དག་མ་ངེས་པར་འཁྲུགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

སྦར་བས་གང་དེ་མཐློ་དམའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བརློད་པ་ལ་སློགས་པ་

ཚིག་ལྷུག་པའི་རབ་ཏུ་སྦར་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་པར་བའློ། །སློགས་ཀི་སྒ་ལ་སློགས་པ་

སློས་སློ། །མཐློ་དམའི་རྣམ་པ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྕི་བ་རྣམས་དང་

བརེགས་མ་ཕི་མ་ཅན་རྣམས་དང༌། ཡང་བ་སྟེ་ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་རྣམས་ཀང་མང་པློ་

ཚོགས་པའམ་ཉུང་ངུར་གྱུར་པའམ་འདྲེས་པའི་མཉམ་པའམ་རུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

མང་བ་དང༌། ཉུང་བ་དང༌། འདྲེས་པའི་ཕིར་མཐློ་བ་དང་དམའ་བའི་རྣམ་པ་ངེས་པ་མེད་

པ་སྟེ། ལ་ལར་ལྕི་བ་རྣམས་མང་ཞིང་ཡང་བ་ཉུང་བ་དང༌། ལ་ལར་ཡང་བ་རྣམས་མང་

ཞིང་ལྕི་བ་ཉུང་བ་དང༌། ལ་ལར་གཉིས་ཀ་མཉམ་པ་སྟེ་འདི་ལྟ་བུའི་མཉམ་པར་གྱུར་

པའློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ་འདློད་ཚུལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དེ་

བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི།

ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ལྷློ་ཕློགས་པ། །

མིན་པའི་འདི་ཉིད་གཅིག་པུ་བཞེད། །

ལྷུག་པར་མ་ཟད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་ཡང་ལྷློ་ཕློགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཤར་

ཕློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་འདི་ཉིད་རྒྱན་གི་མཆློག་གཅིག་པུ་བཞེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་པས། གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་ཡང༌། ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ཤར་

ཕློགས་པ། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་མི་ལེགས་ཏེ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ལྷློ་ཕློགས་པའི་སྐད་

དློད་དཀྵི་ཎ་ཞེས་པ་དངློས་སུ་ཡློད་པས་དང༌། དེ་མིན་པ་ནི་ཤར་ཕློགས་ག་ཽཌ་པ་ཞེས་

འགེལ་པ་ལེགས་སློ། །གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ནི།

དེ་ལ་ལྕི་དང་ཡང་བ་རྣམས། །

མང་དང་ཉུང་བ་ཉིད་སེལ་བ། །

མཐློ་དམན་གི་ནི་རྣམ་པ་དེ། །

བརློད་པ་ལ་སློགས་རྣམས་ལ་མཐློང༌། །

སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། དབངས་ཐུང་ངུ་ནི་ཡང་བ་དང་ལ་སྟེ་

དྲང་པློའ ློ། །རང་པའི་མཐའ་རྣམས་སུ་མང་པློ་ཞིག་ལྕི་བ་དང་ག་སྟེ་འཁློག་

པློའ ློ། །དབངས་དང་བལ་བའི་གསལ་བེད་ལས་སྔ་མའང་ངློ༌། །རིང་པློ་པླ�ུ་ཏ་ཉིད་ཀང་

ངློ༌། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལྕི་བ་མང་ལ་ཡང་བ་ཉུང་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་

ཡང་བ་མང་ལ་ལྕི་བ་ཉུང་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་དེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་པས་ན་དེ་དག་མང་

བ་དང་ཉུང་བ་ཉིད་དང༌། སེལ་མ་མཉམ་པ་ཉིད་མཐློ་དམན་འཁྲུགས་ཤིང་མ་ངེས་པའི་

རྣམ་པ་དེ་བརློད་པའམ་གཏམ་གི་ཚིག་ལྷུག་པ་ལ་གཙོ་བློར་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་

བཞིན་མཐློང་ལ། འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒས་དེ་བཞིན་དུ་བལྟ་

ཞིང་སྦློར་བར་བའློ། །

གསུམ་པ་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨསྟ་མསྟ་ཀ་པ�སྟ། །ས་མསྟཱརྐཱཾ་ཤུ་

སཾ་སྟ་རཱ། །པཱི་ན་སྟ་ན་སྠི་ཏཱ་ཏཱ་མྲ། །ཀ་མྲཝསྟེཝ་ཝཱ་རུ་ཎཱི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་ལྕི་བ་མང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞིང་ཡང་བ་ཉུང་བའི་དཔེར་བརློད་དུ་མཛད་ནས། དེའི་བཟླློག་ཕློགས་ཡང་བ་མང་

ཞིང་ལྕི་བ་ཉུང་བ་དང༌། མཉམ་པས་འཁྲུགས་པའི་དཔེར་བརློད་ལློགས་སུ་མ་མཛད་

པས་ཞར་གིས་རིགས་བསྒེས་ནས་རློགས་བར་དགློངས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡི་གེ་ལྕི་བ་

རྣམས་སྒ་མཐློ་ཞིང་ཡང་བ་རྣམས་སྒ་དམའ་བས། འདིར་མཐློ་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང་དམའ་

བ་ཉུང་བས་ཤློ་ཀའི་རྒྱུན་དེ་ལ་མི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཤློ་ཀ་གཅིག་ལྟ་བུར་

རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཚང་བའི་མཐློ་དམའ་དགློས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཚིག་སྡུད་ནི། རིའི་

སྐད་དློད། ཨསྟ་ལས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་བསྡུས། མགློའི་སྐད་དློད་མསྟ་ལ་བདུན་པ་

བསྡུས། པ�སྟ་དང༌། ས་མསྟ་ཨར་རྣམས་ཀི་བར་དང༌། །ཝསྟྲ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

བསྡུས། འློད་ལ་མང་ཚིག་ཐློབ་པས་ཨཾ་ཤུ་ལ་དྲུག་པའི་ཨཱམ྄་བསྡུས། རྒྱས་པ་དང་ནུ་

མའི་སྐད་དློད་པཱི་ན་དང་སྟ་ན་གཉིས་ལ་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་བསྡུས་པ་སྟེ། མདློར་ན་

བཞིན་ཞེས་པའི་པའི་སྐད་དློད་ཨི་བ་ནི་འདྲ་བ་བརློད་པའི་དློན་གི་ཕིར་དང་དློན་

གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ། སྟ་རཱ་དང་ཝཱ་རུ་ཎཱ་དག་རང་པ་གཉིས་

མཚམས་སུ་ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ་པས་བཞག གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིག་སྡུད་བས་པ་

ཤ་སྟག་གློ །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

ནུབ་ཀི་རི་མགློར་ལྷུང་བ་ཡི། །

མཐའ་དག་ཉི་འློད་མལ་སྟན་ཅན། །

རྒྱས་པའི་ནུ་མ་ལ་གནས་པའི། །

གློས་དམར་མཛེས་བཞིན་ཆུ་ལྡན་མ། །

ཆུ་ལྡན་མ་སྟེ་ནུབ་ཀི་ཕློགས་འློད་དམར་པློའི་སྣང་བས་མཛེས་སློ། །དེ་ཇི་ལྟ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བུར་མཛེས་ཞེ་ན་དགློང་ཀའི་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཤིན་ཏུ་དམར་བ་མལ་

སྟན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་ནུབ་ཀི་རི་བློའི་མགློར་ལྷུང་བའམ་རེག་པ་ལ་གནས་

པའི་ཕློགས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཁློན་ཐམས་ཅད་མཛེས་པའློ། །ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་འློད་

ནུབ་རིའི་མགློར་རེག་པའི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ན་རྡུལ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་

རྒྱས་ཤིང་མཁེགས་པའི་ནུ་མ་ལ་གནས་པའི་གློས་དམར་པློ་གཡློ་བ་བཞིན་དུའློ། །དེ་

ཡང་བུད་མེད་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ན་གློས་དམར་པློ་འཛིན་པ་རྒྱ་གར་བའི་ཡུལ་ཆློས་

ཡིན་ནློ་ཞེས་གགས་སློ། །

སྐབས་འདིར་རིན་སྤུངས་ས་སྤློད་དབང་པློས། འགེལ་མཛད་སྔ་མ་རྣམས་

ཀིས་མཁེགས་པའི་ནུ་མ་ཞེས་པ་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་བརློད་པ་དང༌། མལ་སྟན་

ནི་གློས་བཞིན་སློགས་ག་ལ་ཞིག་སྟེ་མཁེགས་པའི་ནུ་མ་ལ་གནས་ཞེས་པ་ཆུ་ལྷ་མློ་

ལ་སྦར་བ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང༌། མལ་སྟན་དང་གློས་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་དློན་

དང་མ་འབེལ་ལ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་ལ་མི་འགབ་པའི་སྐློན་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། བུད་མེད་ཀི་གློས་དམར་པློ་དང་ནུབ་ཕློགས་

ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉི་འློད་མལ་སྟན་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་གཉིས་ཁ་དློག་དམར་

བའི་ཆློས་མཚུངས་པས་དཔེ་དློན་དུ་བསྒིགས་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡློད་དེ། དེ་གཉིས་

དམར་བའི་སྒློ་ནས་དང༌། ནུ་མའམ་རི་བློའི་མགློར་གནས་པའི་མཚུངས་ཆློས་

བསྒིགས་པ་ཡིན་གི་གློས་དང་མལ་སྟན་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་བ་ག་ལ་ཡིན་ཐུན་

མཚམས་གི་སྣང་བ་རི་བློའི་མགློར་ཆགས་པ་གདན་བཏིང་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་པས། 

མལ་སྟན་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པས་དཔེར་བས་ནས་གཟུགས་སུ་བཀློད་མློད། དེ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མལ་སྟན་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་དགློས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན་རི་

བློའི་མགློ་ལ་མལ་སྟན་བཀབ་པ་ཉིད་ཞྭ་དཔེ་ལཧྭམ་གི་དཔེ་ཇི་ལྟ་བར་འགྱུར་བས་

དབྱུག་པ་ཅན་ཉིད་ལ་རྒློལ་བར་རིགས་སློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། 

བུད་མེད་ཀི་ནུ་མ་མཁེགས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གནས་པའི་གློས་དམར་པློ་མཛེས་པ་

བཞིན་དུ་སྣང་སྟེ། ནུབ་ཀི་རི་དང་ནུ་མ་འདྲ་ཞིང་ཉི་མའི་འློད་ཀི་མལ་སྟན་ཅན་དང་

གློས་དམར་པློ་འདྲ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ཡིན་པས་

ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཕིར་རློག་བཟློ་ལ་བརེན་ནས་སུན་འབིན་པར་མི་བའློ། །དེས་ན་

བློད་སྐད་ལ་རིའི་མགློར་ཞེས་པའི་དྲུག་སྒ་དང༌། ཉི་མའི་འློད་ཅེས་པའི་དྲུག་སྒ་བསྡུས་

པ་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་དེ་བཤད་པ་ནི།

ཞེས་པ་བརིད་དང་ལྡན་པའི་ཚིག །

ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ཤར་པ་སྦློར། །

དཔེར་བརློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་

ཅན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཚིག་ལྷུག་པར་མ་ཟད་ཚིགས་བཅད་ལའང་ཤར་ཕློགས་པ་རྣམས་

ཀིས་སྦློར་བར་བེད་དློ། །

གསུམ་པ། ལྷློ་པས་ཚིགས་བཅད་སྦློར་བའི་ལུགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་

དང་དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི།

གཞན་དག་འཁྲུག་མིན་མཛེས་པ་ཡི། །

ཚིག་རྣམས་བརིད་པར་འདློད་དེ་དཔེར། །

ཤར་པ་ལས་གཞན་ལྷློ་པ་རྣམས་ཀང་ཚིགས་བཅད་ལའང་བརིད་པར་སྦློར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཞིང༌། དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལྕི་བའི་ཡི་གེ་མང་ལ་ཡང་བ་ཉུང༌། ལ་ལར་དེ་ལས་

བཟླློག་པའི་རྣམ་པས་མཐློ་དམན་མི་སྙློམས་པར་འཁྲུགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་

མ་ཡིན་པར་ལྕི་ཡང་གངས་མང་ཉུང་སེལ་མར་སྙློམས་པས་མཐློ་དམའི་རྣམ་པ་མ་

འཁྲུགས་ཤིང་ཐད་ཀར་ཡློད་པ་བརློད་བའི་དློན་གསལ་ཞིང་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་

རིམ་པ་མ་འཁྲུགས་ཤིང་འཇམ་རྩུབ་སྙློམས་པས་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་

ཅན་ཞིག་ཏུ་འདློད་ཅིང་སྦློར་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་ཡློ་དྷ་ར་ཏ་ཊློཏྶཾག །ལག་སནྡ་ཱུཏ་པཱཾ་

ཤུ་ཀཱ །ཀ་སྱ་ཀཱ་མཱ་ཏུ་རཾ་ཙེ་ཏློ། །ཝཱ་རུ་ཎཱི་ན་ཀ་རི་ཥྱ་ཏི། །ཞེས་པའི་པྲསྟ་ར་ལྕི་ཡང་

ཕློགས་རེ་བ་མང་བས་མཐློ་དམའ་འཁྲུགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཅི་རིགས་པར་སེལ་བས་

མཐློ་དམའ་སྙློམས་པ་དང༌། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་

མཉམ་པ་དང༌། བརློད་བའི་དློན་ཡང་གསལ་བར་སྟློན་ནུས་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་བརློད་

མ་ཐག་པའི་གཞུང་ཚིག་ཤར་ལྷློ་སློ་སློའི་འདློད་པ་སྟློན་བེད་ཚིགས་བཅད་སྔ་ཕི་

གཉིས་པློ་འདིའི་སེབ་སྦློར་ནི་གཞུང་གི་ཚིགས་བཅད་གཞན་གློང་འློག་ཏུ་འབྱུང་བ་

ཕལ་ཆེར་དང་མཚུངས་པར་ཁ་སྒློ་ཕན་པ་སྟེ། རང་པའི་དང་པློར་ས་ན་མིན་པ་དང༌། 

ཡི་གེ་བཞི་ལས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཟུང་མིན་ལ་ཡ་དང༌། ཟུང་ལ་ཛ་ཡློད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པས་སློ། །གཞན་ཡང་སྐབས་འདིའི་དཔེར་བརློད་ཀི་རྒྱ་སྐད་ལ་ཚིག་སྡུད་ཇི་ལྟར་

ཡློད་ཅེ་ན། ཆུ་འཛིན་གི་སྐད་དློད་པ་ཡློ་དྷ་ར་གཉིས་ཀི་བར་ནས་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

བསྡུས། ངློས་ཀི་སྐད་དློད་ཏ་ཊློ་ཏ་དང༌། ཕང་པའི་སྐད་དློད་སཾ་ག་གཉིས་ཀི་བར་ནས་

དྲུག་པ་དང༌། སཾ་གའི་མཐར་ཡང་ན་ཞེས་བདུན་པ་ཐློབ་པ་ཡང་བསྡུས། ལག་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཚམས་ཀི་སྐད་དློད་སནྡྷི་གཉིས་ཀི་བར་ནས་དྲུག་པ་བསྡུས། གློས་ཀི་སྐད་དློད་

ཨཱཏཔ་྄དང་མཚམས་སྦར་བའི་མཐའ་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་འློད་ཀི་སྐད་དློད་ཨཾ་ཤུཀ྄་ཡློད་པ་

གཉིས་ཀི་བར་ནས་དང་དློན་གི་ཙ་དང་རྣམ་དབེ་དང་པློ་བསྡུས། ཨཾ་ཤུཀ྄འི་མཐའ་

རང་པ་གཉིས་མཚམས་ཡིན་པས་མ་བསྡུས་པར་ཀ་྄སྲློག་མེད་ཨཱཾ་ལ་དྲངས། ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་སུའི་སྐད་དློད་ཀིམ་྄ཀར་བསྒྱུར་བའི་ཀ་ཡིག་ལ་དྲུག་པ་མ་བསྡུས་པར་བཞག 

གཞན་འདློད་པས་གཟིར་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཀ་མཱ་ཏ་྄དང་ཏུ་རཾ་གཉིས་ཀི་བར་ནས་

གསུམ་པ་བསྡུས། ཡིད་ཀི་སྐད་དློད་ཙེ་ཏས྄་ཀི་མཐར་དང་པློ་བསྡུས། ཆུ་ལྡན་མའི་

སྐད་དློད་བཱ་རུ་ཎཱི་དང་བེད་མི་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ན་ཀ་རི་ཥྱ་ཏི་གཉིས་ཀི་བར་

ནས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་བསྡུས། དེའི་མཐའ་ནས་རང་པ་བཞི་མཚམས་ཡིན་པས་

ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ་པར་མ་ཟད་ཏིང྄་མཐའ་ཡིན་པས་རྣམ་དབེ་བསྡུ་དགློས་ཀང་མེད་

དློ། །དེ་བས་ན་ཚིག་སྡུད་མང་པློས་ཀང་མཛེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལྷློ་ཕློགས་བྲཻདརྦྷས་འདློད་

པའི་ལུགས་སློ། །དེ་དག་ཀང་བརྡ་སྤློད་ཆེན་པློའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཚིག་སྡུད་

ཀི་ཆློ་ག་མི་འདྲ་བ་སློ་སློས་འདི་དང་འདི་བཞིན་དུ་བསྡུས་སློ་ཞེས་བཤད་དུ་ཡློད་

པས། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་སྤིན་གི་ངློས་ཀི་ཕང་ན་ཆགས་པའང་ཡིན་ལ་མཚམས་ཀི་ཉི་མའི་

འློད་ཀང་ཡིན་པས་དེ་སྐད་དུ་བརློད་པ་ལ། ལས་འཛིན་པའི་བསྡུ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་དེའི་སྐེས་བུ་སློགས་ཀི་བསྡུ་བ་ཡློད་མློད་འདིར་ཡི་གེ་མང་བས་

འཇིགས་པ་དང་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱས་པར་མ་བཤད་དློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

ཆུ་འཛིན་ངློས་ཀི་ཕང་ན་གནས། །

མཚམས་ཀི་ཉི་འློད་གློས་དང་ལྡན། །



  181  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཆུ་ལྡན་མ་ཡིས་སུ་ཡི་ཡིད། །

འདློད་པས་གཟིར་བར་བེད་མི་འགྱུར། །

ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་གི་ངློས་ཀི་ཕང་པ་ན་ཆགས་པའི་དགློང་ཀའི་ཐུན་མཚམས་

ཀི་དམར་བ་ཉི་མའི་འློད་ཀི་གློས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ལྡན་མ་སྟེ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་འདློད་

ལྡན་སུའི་ཡིད་འདློད་པས་གཟིར་བར་བེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལའང་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། བློད་སྐད་འདི་ལའང་ཉི་མའི་འློད་ཅེས་པའི་དྲུག་སྒ་བསྡུས་པ་

ཙམ་ཡློད་དློ། །སྐབས་འདིར་རིན་སྤུངས་པས་ཆུ་ལྡན་མ་ཞེས་པ། སྣར་ཐང་པས་སྤིན་

ལ་བཤད་ཀང་སྒ་འཇུག་རུང་ཙམ་ཡིན་ནའང་སྐབས་འདིར་ནུབ་ཕློགས་རང་འཇུག་

ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་རྒྱ་སྐད་ཀི་རིགས་

པས་གཞལ་ཏེ་བློད་སྐད་འགེང་བུ་ཅན་དང༌། ན་རློ་ཅན་དང༌། མཐའ་བརེན་ཅན་རྣམས་

ལྕི་བ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཡང་བར་རིགས་པས་འགྲུབ་གསུངས། བློད་ཀི་དཔེར་

བརློད་ལ་རྒྱ་གར་པའི་སེབ་སྦློར་གི་པྲ་སྟཱ་ར་སློགས་འགློད་པར་མཛད་པའི་རེས་སུ་

བློད་ཕི་མ་རྣམས་ཀང་འབངས་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ་དེ་འདྲ་ལ་ཁུངས་མེད་པ་དང༌། 

རིག་པས་གསར་བཟློ་བས་ན། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་པློ་ཁེད་ཀི་ཡུལ་འདི་རུ། །འདི་འདྲའི་

རང་བཟློ་འཕེལ་ན་ནི། །ད་དུང་རང་བཟློ་གཞན་འབྱུང་བས། །བསྟན་པ་སྤི་ལ་གནློད་པ་

འདི། །ཁློ་རང་ལ་ཡང་ཅིས་མི་གནློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་དང་བློད་རང་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཀི་རྣམ་བཞག་སློ་སློར་ཡློད་པ་ཀུན་འཆློལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། 

དེ་གཉིས་བསྲེས་པའི་རང་བཟློ་ཅི་ཡང་བས་ན་ད་དུང་གཞན་ཡང་བར་བཏུབ་པའི་

ཕིར་ན་མི་ལེགས་པས། བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་བེད་ན་སུམ་རགས་ཀི་གཞུང་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྟུན་པའི་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་དང༌། ཕློ་མློ་མ་ནིང་ཤིན་ཏུ་མློ་སློགས་ཀི་དབེ་བས་སྒ་

གདངས་དྲག་ཞན་དང་བེད་རློལ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་ཁུང་བཅློལ་ནས། 

ལྕི་ཡང་མཐློ་དམན་འཁྲུགས་མ་འཁྲུགས་ཀི་རྣམ་གསལ་དཔེར་བརློད་ཙམ་བས་ན་མི་

རུང་བ་མེད་མློད། པྲ་སྟཱ་ར་ཁུངས་མེད་པའི་ཕིར་དགློད་མི་རུང་བར་བཞེད་དློ། །འདིར་

རྒྱ་གར་གི་ལྕི་ཡང་འཁྲུགས་མ་འཁྲུགས་ཀི་དབེ་བའང་གློང་དུ་ལེགས་པར་བཤད་

ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ཅིང༌། གཞན་ལྕི་བའི་ཡི་གེ་ལ་ཡང་པའི་པྲསྟཱ་ར་ཕློག་པ་ལྟ་བུ་ལའང་

འགའ་ཞིག་གློ་སྲིད་ན། དེ་འདྲ་ནི་སེ་སྦློར་ཉམས་པའི་སྐློན་དུ་ལེའུ་གསུམ་པར་འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་མི་རུང་ངློ༌། །དེས་ན་དཔེར་བརློད་ཕི་མ་ལྷློ་པས་ཚིགས་

བཅད་ལ་འདློད་པའི་སྐབས་ཀི་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་དཔེར་བརློད་བཤད་མ་ཐག་

པའི་གཞུང་ཚིག་ལའང་གསལ་མློད། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུའང་དཔེར་བརློད་འབྱུང་

བ་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་བས་ནས་འདིར་བཀློད་པ་ནི། 

སལཱིལཧསིཏཛོཏྶྣ། །རློལ་བཅས་དགློད་ཅིང་འཛུམ་འློད་འབར། །

ཛྭཱལིཧཱདྷརཡནབཿ། །རི་དྭགས་མིག་མཚན་གསར་པ་ཡི། །

སུཁཾམྲ�ག་དྲ�་ཤཱངྐསྱ། །བདེ་བ་འཛིན་པར་བེད་པ་འདིས། །

ཧྲ�དཡནཧརིཥྱཏི། །ཡིད་ནི་འཕློག་པར་བེད་མིན་ནམ། །

དྷཱབིཏཱཨཔིཏིདནྟཱཿ། །ཁློད་ཀི་སློ་རྣམས་དག་གྱུར་ཀང༌། །

ཤྱཱམཱམུཁཿམུདྷཱཤྲམཿ། །སྔློ་བསངས་བཞིན་ནི་མཛེས་པས་ངལ། །

མུཁཱབྫསཽརབྷཱཀ�ཥྚ། །ཁ་ཡི་ཆུ་སྐེས་དྲི་བསུང་གིས། །

པྲཏིབིམྦིཏཥཊྤདཱཿ། །གཟུགས་བརན་རང་དྲུག་པ་རྣམས་འགུགས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བིདགྡྷམདྷུརསྣགྡྷ། །མཛེས་མ་ཁློད་དག་མཁས་ཤིང་སྙན། །

མུགྡྷསམྦཧྲཱནལློཙནཾ། །སྣུམ་མཛེས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་མིག་ཅན། །

ལལིཏབྷྲཱུལཏློལཱས། །སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གཡློ་བ་ཡི། །

ཧཱསཧཱརིམུཁཾཏབ། །རློལ་སྒེག་དགློད་པ་དང་ལྡན་ནློ། །ཞེས་པའློ། །

༼དགུ་པ་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན།༽ 

དགུ་པ་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། མཚམས་པར་བརློད་པའི་མཛེས་པ། 

ཧ་ཅང་བརློད་པའི་མཛེས་པ། །དེ་དག་ལམ་གཉིས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་བསྟན་པའློ། །དང་

པློ་ལ་མཚན་ཉིད། སྦར་གཞི། དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་

མཚན་ཉིད་ནི།

མཛེས་པའི་འཇིག་རེན་དློན་དག་ལས། །

མ་འདས་འགློ་ཀུན་ལ་མཛེས་པའློ། །

འཇིག་རེན་པས་ཤེས་པའི་བརློད་བའི་དློན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་འགློ་བ་

མཁས་པ་དང་རྨློངས་པ་ཀུན་ལ་མཛེས་ཤིང་དེ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕློག་པའློ། །གཉིས་

པ་སྦར་གཞི་ནི།

དེ་ཡང་གཏམ་གི་མངློན་བརློད་དང༌། །

བསྔགས་པ་ལ་སློགས་རྣམས་ལའང་སྦར། །

མཛེས་པ་དེ་ཡང་གཏམ་གི་མངློན་བརློད་སྤློད་ཚུལ་རློགས་པར་བེད་པ་དང༌། 

བསྔགས་པ་བུད་མེད་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ལ་སྦར་ཞིང་བསྟན་པར་བའློ། །དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་གཏམ་གི་མངློན་བརློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པ་དཔང་ཊིཀ་མ་གཏློགས་པའི་བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ། སྔློན་བྱུང་གཏམ་ལས་

གྱུར་པའམ། །ཅིག་ཤློས་ལེགས་པ་ལ་བརེན་པ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གློ་བ་ཞིག་ཐུགས་

ཡུལ་དུ་ཤར་ནས། སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་མངློན་པར་བརློད་པ་ཞེས་མགིན་གཅིག་ཏུ་

བཀལ། དཔེར་བརློད་ཐམས་ཅད་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་འདུག་ཀང་དེ་ནི་ནློར་བ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་སྔློན་བྱུང་གི་གཏམ་ལ་སྦར་བ་ཡིན་ན་སྔློན་བྱུང་བའི་བྱུང་བ་བརློད་པ་ཞིག་

དགློས་ཀི། དེ་མེད་པར་སྙན་ངག་མཁན་གི་སྒློ་བཏགས་བརློད་པས་སྔློན་གི་བྱུང་བ་

བརློད་པར་མི་འགློ་ཞིང༌། གལ་ཏེ་འགློ་ན་སྒློ་བཏགས་ནི་སྔར་བྱུང་བ་ཞིག་ཁློ་ན་ལ་མ་

ལྟློས་པར་བློའི་རེས་སུ་འགློ་བས་གང་ལ་སྦར་ཡང་བཏུབ་པའི་ཕིར་ཐུག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། སྔློན་མ་བྱུང་བའི་ཁད་པར་མང་པློ་བརློད་དུ་ཡློད་པས་དེ་འདྲ་ལ་སྔློན་

བྱུང་དུ་འཇློག་ག་ལ་རིགས། ཡང་གཞུང་དུ་དཔེར་བརློད་པའི་དཀའ་ཐུབ་པ་དང་སྦིན་

བདག་གཏམ་གེང་བའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་སྒློ་བཏགས་མིན་ཏེ་སྔར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནློ་

སྙམ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་འདྲ་དུས་འདི་ཙམ་ན་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་གཞན་ནའང་མེད་

ཅིང༌། འདི་ཉིད་ཀི་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གིས་ཀང་མ་བསྟན་པས་དུས་འདི་ཙམ་ན་

བྱུང་བའི་ངེས་པ་བཤད་དུ་མེད་པར་མ་ཟད། གཞུང་ཚིག་ཏུ་ཡང༌། དེ་ཡང་གཏམ་གི་

མངློན་བརློད་དང༌། ཞེས་པ་ལས། སྔློན་བྱུང་གི་སྒློས། སྐད་གཉིས་ཀ་ལ་མེད་པ་དང༌། 

རྒྱ་འགེལ་དུའང་མ་བཤད་ཅིང༌། བློད་ཊིཀ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དཔང་ལློའི་འགེལ་པར་

ཡང་དེ་ལྟར་དུ་མ་བཤད་པས་མི་འཐད་དློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ནི་བྱུང་བའམ་མ་

བྱུང་ཡང་རུང་སྟེ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་མི་ཕན་ཚུན་དུ་གཏམ་གེང་མློ་བས་པ་སྐད་དུ་

སྦར་བའི་གཏམ་མངློན་པར་བརློད་པའི་བེ་བག་གམ་དུམ་བུ་ཞིག་ལ་དཔེར་བརློད་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཡིན། དེའི་བརློད་བའི་དློན་ནི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་སྤློད་ཚུལ་གི་གནས་ལུགས་

ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་གེང་ཞིང་རློགས་པར་བེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་གཞུང་དུ་ཡང༌། 

དཀའ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་སྦིན་བདག་སྐེ་བློ་ཞིག་གཏམ་གེང་བྱུང་བ་སྐད་དུ་བས་ནས་

དཔེར་བརློད་དངློས་ཁིམ་བདག་གིས་དཀའ་ཐུབ་པ་ལ་སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་བཀློད་པ་

ཡིན་པས། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། དཀའ་ཐུབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྐེ་བློ་ཁ་ཅིག་ལ་

གཏམ་དྲིས་པ་ལ་ལན་བརློད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེས་ན་སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་

ཞེས་འགེལ་ཞིང་དཔེར་བརློད་བེད་པ་ཀུན་མི་འཐད་དློ། །བསྔགས་པ་ལ་སློགས་ཅེས་

པའི་སློགས་ཁློངས་ནས་དེ་གཉིས་ཁློ་ནར་མ་ཟད་གཞན་ལའང་སྦློར་རུང་བར་བསྟན་

པ་སྟེ། སྦར་གཞི་འདི་ནི་ཤར་ལྷློ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཁབ་བློ། །གསུམ་པ་གཏམ་གི་

མངློན་བརློད་ལ་སྦར་བའི་དཔེར་བརློད་ནི།

དཀའ་ཐུབ་ཕུང་པློ་ཁློད་འདྲ་ཡི། །

ཞབས་ཀི་རྡུལ་ནི་གཙང་མ་དག །

ཡང་དག་བཏབ་པ་གང་ཡིན་པ། །

དེ་དག་ཁློ་ན་ངེས་པར་ཁིམ། །

བརློད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དཀའ་ཐུབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁིམ་བདག་སྐེ་བློ་ཁ་

ཅིག་གི་ཁིམ་དུ་འློང་ནས་གཏམ་གེང་བའི་ཚེ། ཁིམ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། ཡུན་རིང་

པློའི་བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་སྤད་ཅིང་ཚངས་པར་སྤློད་པས་གནས་པ་ཁློད་འདྲ་

བའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་གཙང་མ་དག་བེད་གངྒཱའི་ཆུ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་

བཏབ་སྟེ་བསྒློས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཁློ་ན་མིང་དང་དློན་ལས་ཁིམ་ཡིན་གི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་རྣམས་ཁིམ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའློ། །བསྔགས་པ་ལ་སྦར་བའི་དཔེར་བརློད་ནི།

སྐློན་མེད་ལུས་ཅན་ཁློད་ཀི་ནི། །

ལག་པའི་འཁི་ཤིང་བར་དག་ཏུ། །

ནུ་མ་རབ་རྒྱས་འདི་དག་གིས། །

གློ་སྐབས་རེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

ཀེ་སྐློན་མེད་ལུས་ཅན་མ། ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་པ་དང་ལྡན་མ་ཞེས་བློད་

ནས། ཁློད་ཀི་ལག་པའི་འཁི་ཤིང་མཉེན་ལྕུག་དང་ལྡན་པ་ཟུང་གི་བར་དག་ཏུ་ལང་ཚོ་

དར་བ་ལས་བྱུང་བའི་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། །བཞི་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

ཞེས་པ་ཁད་པར་བརློད་པ་ཡིས། །

ལེགས་སྦར་དེ་དག་སྲིད་པ་ཉིད། །

འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་ནི། །

འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་མཛེས་པར་འགྱུར། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ལྟ་བུ་ཞབས་རྡུལ་གཙང་བ་དང༌། ནུ་མ་རྒྱས་

པའི་ཁད་པར་བརློད་ཅིང་གསལ་བར་བས་པའི་ཚིག་ལེགས་པར་སྦར་བ་དེ་དག་ཙམ་

ནི་སྲིད་པ་སྟེ་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལས་བརྒལ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཉིད་དློན་གཞན་

བཀློད་པའི་རྒྱན་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་དང་མི་འགལ་བར་དེའི་རེས་

སུ་འབང་བ་ནི་མཁས་བླུན་བར་མ་ཐམས་ཅད་དགའ་བས་མཛེས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གཉིས་པ་ཧ་ཅང་བརློད་པའི་མཛེས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་མཇུག་

བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

འཇིག་རེན་འདས་བཞིན་བརློད་འདློད་ཀིས། །

དློན་གང་ཤིན་ཏུ་བཀློད་གྱུར་པ། །

དེ་ཡིས་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་ནི། །

ཚིམ་འགྱུར་ཅིག་ཤློས་མ་ཡིན་དཔེར། །

འཇིག་རེན་གི་གགས་པའི་མཚམས་ལས་ཆེས་རིང་དུ་བརྒལ་ཞིང་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་

ལྷགས་པར་བཀློད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་སྦློར་དེས་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཕུལ་ཆེ་བའི་

ཕིར་ཤིན་ཏུ་ཚིམ་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཅིག་ཤློས་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་བླུན་

པློ་དག་ནི་དེ་འདྲ་འུད་ཡིན་པས་འབེལ་མེད་ཅེས་འཕ་ཞིང་ཚིམ་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་ཤར་ཕློགས་གཽ་ཌ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་གཏམ་ལ་སྦར་བ་ནི།

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་གི་ཁིམ། །

ལྷ་ཡི་ཁིམ་བཞིན་བསྟེན་པར་འློས། །

ཁློད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་ལྷུང་བ་ཡིས། །

ཉེས་པ་དག་ནི་མ་ལུས་བཀྲུས། །

དུས་དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་གི་ཁིམ་འདི་ཉིད་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་བཞིན་དུ་དགའ་ཞིང་བསྔགས་པར་འློས་ཏེ། ཅིའི་

ཕིར་ན་སྐེས་བུ་མཆློག་ཁློད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་གཙང་ཞིང་དག་པ་ལྷུང་བས་ཁིམ་གི་ཉེས་

པ་སྐློན་གི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་བསྐྲུས་ཤིང་བཀ་ཤིས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བས་

པས་སློ། །བསྔགས་པ་ལ་སྦར་བའི་དཔེར་བརློད་ནི།

ཁློད་ཀི་ནུ་མ་འདི་ལྟ་བུར། །

རྣམ་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་འདི། །

ངེས་པར་མ་བརགས་བེད་པློ་ཡིས། །

ནམ་མཁའ་དག་ནི་ཆུང་ངུར་སྤྲུལ། །

མཛེས་ལྡན་མ་ཁློད་ཀི་ནུ་མའི་ཁུར་ལང་ཚོ་ལ་བབས་པས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་

དངློས་པློ་འདི་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་དུས་མ་འློངས་པ་ན་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་མ་བརགས་ཤིང་ནུ་མ་མི་ཤློང་པའི་དློགས་པ་མ་བས་

པར་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པ་པློ་ཚངས་པས་ནམ་མཁའ་འདི་ཆུང་ངུར་སྤྲུལ་

པས་ད་ལྟ་ཁློད་ཀི་ནུ་མ་མི་ཤློང་བར་སྣང་ལ། གལ་ཏེ་བརག་པ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་

ཚངས་པ་མློས་པའམ་བག་མེད་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའློ། །

སྐབས་འདིར་སངྒྷ་ཤྲིས། ནུ་མ་གནས་པའི་བང་གི་ས་དེ་དག་ནི་ཚངས་པས་

ཆུང་ངུར་སྤྲུལ་པས་ནུ་མ་མ་ཤློང་བར་གེན་དུ་འབུར་པློར་གནས་སློགས་གསུངས་པ་

ནི་རིན་སྤུངས་པས་བཀག་ཟིན་པ་ལྟར་མི་ལེགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཤར་ལྷློའི་འདློད་པ་

གཉིས་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བའམ། ཤར་པ་ལས་ཀང་ལྷློ་པ་འུད་ཆུང་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རློ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འདི་ནི་ཧ་ཅང་བརློད་པ་འདི། །

གཽ་ཌ་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་པློ་འདི་ནི་འུད་ཆེས་ཆེ་བ་ཧ་ཅང་

བརློད་དྲག་པས་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་མཚམས་ལས་རིང་དུ་བརྒལ་བའི་ཕིར། 

ཤར་ཕློགས་ག་ཽཌ་བའི་ལམ་ལ་མཛེས་པར་བརློད་ཅིང་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་བརློད་སྔ་

མ་གཉིས་པློ་ནི། དེ་ལས་གཞན་ལྷློ་ཕློགས་བྲཻ་དརྦྷའི་ལམ་གི་སྙིང་པློའམ་སྲློག་ཉིད་དུ་

བཤད་དློ། །

སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་སྙན་ངག་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སྟེ་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་སློགས་གསུངས་པ་ལ། རེ་

བློད་མཁས་པས་འདི་དང་ལེའུ་བར་པར་འབྱུང་བའི་ཕུལ་བྱུང་གཉིས་གཅིག་པར་

འདློད་ན། དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་ཡང༌། །ཁད་པར་མེད་པར་སྔར་བརློད་ནས། །གལ་

ཏེ་སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་དློན་གཅིག་པ་རུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་ཞིང་སློགས་དློགས་པ་བཀློད་ནས་རང་ལན་དང་འགེལ་པར་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ནི་ལེགས་བཤད་ཏེ། དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་གཽ་ཌ་པས་འདློད་པའི་

མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད། །འཇིག་རེན་འདས་བཞིན་བརློད་འདློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀིས། །དློན་གང་ཤིན་ཏུ་བཀློད་གྱུར་པ། །ཞེས་དང༌། ལེའུ་བར་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་

མཚན་ཉིད། ཁད་པར་གི་ནི་བརློད་འདློད་གང༌། །འཇིག་རེན་མཚམས་ལས་བརྒལ་

གྱུར་པ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརློད་པ་འདི། །རྒྱན་གི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །ཞེས་

འབྱུང་བ་གཉིས་འཇིག་རེན་གི་མཚམས་ལས་འདས་པའམ་བརྒལ་བར་གྱུར་པ་ལ་

མཚུངས་ཡང་ཤིན་ཏུའི་སྒས་འདི་ཉིད་འཇིག་རེན་ལས་ཆེས་རིང་དུ་བརྒལ་བ་དང༌། 

དློན་རྒྱན་གི་ཕུལ་བྱུང་འཇིག་རེན་ལས་བརྒལ་ཙམ་གི་ཁད་པར་ཡློད་པ་གསལ་ཞིང༌། 

ཁད་པར་གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལས་ཆེས་རིང་དུ་བརྒལ་

བའི་འུད་ཅི་ཆེར་བརློད་པ་ལས་བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། དློན་རྒྱན་

གི་ཕུལ་བྱུང་ལ་འུད་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་བར་བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མཚར་ཕུལ་ཅི་ཆེར་

བེད་དགློས་པའི་ཁད་པར་གཞུང་ལ་བརགས་པས་གསལ་མློད། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་

ནས་འདི་དག་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་ནི་མེད་དློ། །

༼བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན།༽ 

བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་མདློར་བསྟན། སྦློར་

བ་དཔེར་བརློད། བསྟློད་པས་གཉིས་ཀ་འདློད་པ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི།

ཞན་གི་ཆློས་དེ་གཞན་དག་ལ། །

འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་རེས་འབངས་ནས། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་པར་བེད་པ་དེ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བརློད་དེ་དཔེར། །

ཆློས་ཅན་གཞན་སེམས་ལྡན་གི་ཆློས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གམ་མང་པློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཆློས་ཅན་གཞན་སེམས་མེད་བེམ་པློ་དག་ལ་བངས་ནས་མ་ཉམས་པར་བཀློད་པའམ་

བཞག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་པ་དཔེར་ན་འབེད་འཛུམ་དང༌། 

སྐྱུགས་པ་དང༌། ལྕི་བས་འཁུན་པ་སློགས་ཆློས་ཅན་ཕན་ཚུན་གི་ཆློས་སྦར་ན་

མཚུངས་རུང་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་ཏེ། འཇིག་རེན་གི་ཁ་སྐད་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་པ་

སེམས་ལྡན་གི་མིག་གི་ཆློས་དང༌། སེམས་མེད་མེ་ཏློག་གི་འདབ་མའི་ཆློས་ལྟ་བུ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འབེད་པ་དང་འཛུམ་པའི་སྒ་འཇུག་ཏུ་ཡློད་པ་དང༌། ཆློས་ཅན་ཆུང་

མ་དང་མེ་ཏློག་པདྨ་གཉིས་ཀི་ཆློས་སྐྱུགས་པ་དང༌། ཆློས་ཅན་སྦྲུམ་མ་དང་ཆར་སྤིན་

འབྲུག་སྒ་ཅན་རི་བློའི་སྟེང་དུ་གནས་པ་གཉིས་ཀི་ཆློས་འཁུན་པ་དང་ངལ་བ་དང༌། 

ཉལ་བ་སློགས་ཆློས་ཅན་སེམས་མེད་ཀི་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་ན་སྒ་འཇུག་ཏུ་མེད་

ཀང་བཤད་དུ་རུང་བས་དང༌། ལྕི་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་ལའང་

གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་སྒ་བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་སྙན་

ངག་མཁན་གིས་གང་དུ་ཆློས་ཅན་སེམས་ལྡན་དེ་ལས་དེའི་ཆློས་འགློད་དུ་རུང་བ་དེ་

ཇི་བཞིན་པར་བངས་ནས་ཆློས་ཅན་སེམས་མེད་ཀི་སྟེང་དུ་མ་ཉམས་པར་བཞག་

པའམ་བཀློད་པས། དེས་དེ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་

བརློད་དེ། ངེས་ཚིག་ས་མཱ་དྷི་ཞེས་འབྱུང་བ་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་འདི་གཉིས་སྐད་དློད་གཅིག་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ཡང་སེམས་གནས་ལུགས་ཀི་ངང་དུ་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་བཞག་པའི་དློན་

དང༌། འདིར་ཡང་སེམས་ལྡན་གི་ཆློས་དེ་སེམས་མེད་ཀི་སྟེང་དེ་ན་བཟློ་བཅློས་མེད་

པར་བཀློད་ནས་བཞག་པའི་དློན་གིས་ས་མཱ་དྷི་ཞེས་པའི་སྒ་མཚུངས་པ་ཡིན། ཡང་



  192  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ན་འབེད་འཛུམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་དེ། ཆློས་ཅན་མིག་དང་པདྨ་སློགས་ཀི་མཉམ་

པར་རམ་མཚུངས་པར་འཛིན་པའི་དློན་ཡིན། རྒྱ་སྐད་སྒྲུབ་ཚུལ་ས་མ་སྔློན་མའི་ཨ་དྷི་

མཚམས་སྦར་བས་གྲུབ་པ་ཞིག་དང༌། ཡང་ཉེར་བསྒྱུར་སཾ་དང་ཨཱ་ད་྄སྔློན་མའི་ཌུ་དྷཉ
྄
་

འཛིན་པའི་བིངས་ལ་ཀི་རྐྱེན་སྦར་བས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། འདིར་རྒྱ་འགེལ་

ན་ཕི་མ་ལྟར་བཤད་འདུག་གསུངས། སྐབས་འདིར། འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་རེས་

འབངས་ནས། ཞེས་པའི་འགེལ་ལུགས་གུང་ཐང་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་དང༌། རེ་བློད་

མཁས་པ་སློགས་ཀིས་འཇིག་རེན་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། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཕལ་ཆེར་དློན་དང་འབློར་ཞིང་རྣམ་པ་གསལ་གསལ་འདྲ་བར་སྣང་

མློད། འློན་ཀང་འཇིག་རེན་ན་མེ་ཏློག་ཁ་བེ། མེ་ཏློག་ཁ་ཟུམ་ཞེས་གགས་པ་ལས། མེ་

ཏློག་མིག་བེ་ཞེས་མ་གགས་པའི་ཕིར་འཆད་ཚུལ་དེ་ཡང་ལེགས་པར་བརག་ན་ཅུང་

མི་བདེ་བར་མངློན། །

གཉིས་པ་སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས། དང་པློ་སྤིར་

དཔེར་བརློད་པ་ནི། 

ཀུ་མུ་ད་ནི་མིག་ཟུམ་ཞིང༌། །

པདྨ་དག་ཀང་མིག་འབེད་ཅེས། །

མིག་གི་བ་བ་བཀློད་པ་ལས། །

དེ་ཡི་རློད་བེད་སྒ་དག་ཐློབ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

ཉི་མ་ཤར་བ་ན་ཀུ་མུ་ད་འདབ་མ་ཟུམ་ཞིང་པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཅན་

སེམས་མེད་ཀི་སྟེང་དུ་སེམས་ལྡན་གི་མིག་འབེད་འཛུམ་གི་བ་བ་དག་སྙན་ངག་

མཁན་གི་བཀློད་པ་ལས། ཀུ་མུ་ད་མིག་ཟུམ་པདྨ་མིག་འབེད་ཅེས་པའི་རློད་བེད་ཀི་

སྒ་ཐློབ་ཅིང་འཇུག་པའློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་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་པ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི།

ནིཥྛ��ུཏ་དང་ཨུཏྒ�ིར། །

སྐྱུགས་སློགས་བཏགས་པའི་འཇུག་བརེན་པ། །

ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཏེ་གཞན་དུ་ནི། །

གློང་པ་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་བརེན། །

ནིཥྛ��ུ་ཏ་ནི་སྒེགས་པ་འདློད་པ་དང༌། ཨུཏྒ�ིར་ལུད་པ་འཕེན་པ་ལ་ཡང་འཇུག་

མློད། འདིར་གཉིས་ཀ་དེའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་ལ་དགློངས་ནས་སྐྱུགས་པའི་མིང་

གི་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་པ་སྟེ། སྐྱུགས་པའི་དངློས་མིང་ནི། ནི་བཱན་ཏ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། 

སློགས་པའི་སྒས་བཱ་མ་ན་སློགས་གཞན་ཡང་སྡུད་པ་སྟེ། མདློར་ན་སྒ་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་སྐབས་འདིར་སྐྱུགས་པའི་མིང་ཡིན་པ་ཉི་མས་འློད་ཟེར་སྤློ་བ་ལ་ཉི་ཟེར་སྐྱུགས་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འློག་ནས་དཔེར་བརློད་པས་འཆད་འགྱུར་གི་དློན་བཞིན་སེམས་མེད་

བེམ་པློའི་ཆློས་ཅན་ལ་སེམས་ལྡན་སྐྱུགས་པའི་སྒ་དེ་རྣམས་སྙན་ངག་མཁན་གིས་

སྦར་བ་ནི་སྐྱུགས་པ་ཕལ་པའམ། བཏགས་པ་བ་ཡིན་གི་གཙོ་བློ་དང་མཚན་ཉིད་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མ་ཡིན་པས། བཏགས་པ་བའམ་ཕལ་པའི་རེན་ཅན་གི་སྐྱུགས་པའི་སྒ་དེ་རྣམས་སྙན་

ངག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྲློག་ཆགས་སེམས་ལྡན་སྐྱུགས་པ་བརློད་བའི་

དངློས་དློན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ན་བརློད་ཚུལ་གཞན་དགློས་པ་ལས་དངློས་མིང་གི་སྒ་འདི་

རྣམས་ཀིས་བརློད་ན། བརེན་པ་ངག་ཚིག་གི་སྦློར་བ་དེ་ཉིད་སྔར་སང་བ་ཚོགས་པར་

དབྱུང་མི་རུང་བར་དཔེར་བརློད་ནས་བཤད་ཟིན་པའི་གློང་ཚིག་ངན་པ་དེ་རྣམས་ཀི་

རེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཁས་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་སང་

བར་གདམས་པའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ལའང་གཉིས་ལས། མཛེས་པའི་དཔེར་

བརློད་ནི། 

པདྨས་ཉི་ཟེར་སྐྱུགས་པ་རྣམས། །

འཐུངས་ནས་རྡུལ་དམར་སྐྱུགས་པ་ཡི། །

ཁ་ཡི་དག་བེད་ཟེར་མ་དག །

ཤིན་ཏུ་སྐྱུགས་པར་བེད་པ་བཞིན། །

ཞེས་པ་མཛེས་ཏེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

མེ་ཏློག་པདྨ་རྣམས་ཀིས་ཉི་མའི་ཉི་ཟེར་སྐྱུགས་པ་རྣམས་འཐུངས་པས་པདྨའི་

གེ་སར་ལས་རྡུལ་དམར་གི་ཚོགས་སྐྱུགས་པར་བེད་པའི་ཁའི་དག་བེད་མེ་སྟག་གི་

ཟེར་མ་ཕ་མློ་ཤིན་ཏུ་སྐྱུགས་པ་བཞིན་དུ་སྣང་ངློ༌། །བཞིན་ཞེས་པ་རབ་བརགས་

གསལ་བེད་དེ། དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཉི་ཟེར་དང༌། རྡུལ་དམར་དང༌། དག་བེད་མེ་

སྟག་གི་ཟེར་མ་སྟེ། སྐྱུགས་པ་གསུམ་པློ་ནི་ཕལ་པའམ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

དེ་ལ་བརེན་པས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་སྟེ་སེམས་ཅན་གི་ཆློས་སྐྱུགས་པ་གཅིག་

པུ་ཉིད་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་བཀློད་པའློ། །འདིར་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་པདྨས་འློད་ཟེར་

སྐྱུགས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་མི་ལེགས་སློ། །གཉིས་པ་སང་བ་མི་མཛེས་པའི་དཔེར་

བརློད་ནི།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་མཛེས་པ། །

ཆུང་མ་སྐྱུགས་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །

མི་མཛེས་པ་གློང་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕལ་པའམ་བཏགས་པ་བ་

བརློད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་ཞིང་གཙོ་བློའམ་དངློས་ལ་བརེན་པ་ཆུང་མ་ལ་སློགས་པ་

སེམས་ལྡན་སྲློག་ཆགས་སྐྱུགས་པ་བརློད་རྒྱུ་ཡིན་ན་སྐྱུགས་པའི་དངློས་མིང་དེ་དག་

གིས་བརློད་པས། དེ་ཉིད་རང་གི་ཆློས་སད་པར་བ་བ་དེ་བརློད་པ་ཙམ་ལས་ཆློས་

གཞན་ཆློས་ཅན་གཞན་ལ་བཀློད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་མི་

འགྱུར་བར་མ་ཟད་སང་བའི་གློང་ཚིག་ངན་པར་འགྱུར་བའློ། །

སྐབས་འདིར་ཡང་དཔང་ཊིཀ་མ་གཏློགས་པའི་བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་

བརློད་བ་རང་གི་ཆུང་མ་ཆང་གིས་ར་རློ་བས་སྐྱུགས་པ་ལ་བསམས་ཀང༌། རློད་བེད་

པདྨ་དང་ཉི་མ་སློགས་ཀིས་བས་པར་འཆད་པ་དང༌། དག་བེད་ཅེས་པ་ཆུ་ཡིན་པར་

འགེལ་བ་སློགས་ནློར་འཁྲུལ་རྒྱུན་འབམས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་འདུག་ལ། དེ་ལྟར་བཀལ་

བའི་ཚེ་བསྡུས་བརློད་དང་དབེ་བ་མེད་པར་གྱུར་པས། དེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་འབེད་

ཆློས་འཚོལ་བ་ལ་འགེལ་མཛད་འགའ་ཞིག་ངལ་བར་གྱུར་མློད། གཞུང་གི་དགློངས་

དློན་བརློད་བ་དངློས་རང༌། ཉི་མ་ཤར་བས་པདྨ་རྒྱས་ཏེ་གེ་སར་ལས་རྡུལ་དམར་ཟག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་དེ་ཁློ་ན་ཡིན་གི་བསྡུས་བརློད་ལྟ་བུ་བསམ་བ་ལློགས་སུ་ཡློད་མི་དགློས། ཆུང་མ་

སྐྱུགས་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །ཞེས་པ་ནི་མི་མཛེས་པ་སང་བའི་དཔེར་བརློད་ཡིན་གི་

བསམ་བ་སྟློན་པ་མིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་གཞུང་ཚིག་ལས་ཀང་སྔ་མ་རློད་བེད་ཕི་མ་

བརློད་དློན་ནམ་བསམ་བ་ཡིན་ཚུལ་གི་ཚིག་དངློས་ཤུགས་གང་རུང་ནས་འབྱུང་

དགློས་པ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཁར་ཞེས་པ་མཛེས་ཏེ་ཞེས་སྔ་མ་ལ་བསྙེགས། མི་མཛེས་

པ་ཆུང་མ་སྐྱུགས་པར་བེད་ཅེས་པའློ་ཞེས་ཕི་མ་ལ་སྦེལ་རྒྱུ་ཡིན་གི། ཞེས་པ་རློད་

བེད་བསམ་བ་ནི། ཞེས་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དཔང་ཊིཀ་དང་

བཅས་པ་ལས་ཀང་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་ཤེས་ལ། གལ་ཏེ་ཁེད་

རྣམས་ཀིས་བཀལ་བ་ལྟར་ན། དངློས་པློ་འགའ་ལ་བསམ་བས་ནས། །དེ་དང་མཚུངས་

པའི་དངློས་པློ་གཞན། །བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་བེད་པ། །དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརློད་

པར་འདློད། །ཅེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་ཚང་བས་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་བསྡུས་

བརློད་ལས་འདའ་ས་མེད་དེ། ཆུང་མ་སྐྱུགས་པ་ལ་བསམས་ནས་དེ་དང་མཚུངས་

པའི་དངློས་པློ་གཞན་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་དང་པདྨས་རྡུལ་དམར་སྐྱུགས་པ་བརློད་པའི་

ཕིར་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་སྟེ། ཆློས་ཅན་སེམས་ལྡན་གི་ཆློས་

སེམས་མེད་ཀི་ཆློས་ཅན་གཞན་ལ་བངས་ནས་བཀློད་པ་མ་ཡིན་པར་བསམ་བ་དེ་

རློད་བེད་ཙམ་ཡིན་པར་ཁེད་འདློད་པའི་ཕིར་དང༌། བརློད་བ་དངློས་ཆུང་མ་སྐྱུགས་

པ་ཡིན་པར་འདློད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སྐྱུགས་པའི་དངློས་མིང་གི་སློས་པས་གཞུང་གི་

དཔེར་བརློད་ཀང་སང་བའི་གློང་ཚིག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ཡང༌། ཀུ་མུ་ད་

ནི་མིག་ཟུམ་ཞིང༌། །སློགས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་གཅིག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

གིས་ཁབ་དགློས་པའི་ཕིར་བསམ་བ་སེམས་ལྡན་སུ་ཞིག་གི་མིག་ཕེ་བ་དང་བཙུམ་

པ་ལ་འཆད་ཅེས་དྲིས་ན་འཆད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་བརློད་བ་སེམས་མེད་

ཡིན་ན་དེ་ལ་སེམས་ལྡན་གི་ཆློས་སྐྱུགས་པའི་སྒས་སློས་ན་མཛེས་ཞེས་སྟློན་བེད་

དཔེར་བརློད་པདྨས་ཉི་ཟེར་སློགས་དང༌། སེམས་ལྡན་གི་སྐྱུགས་པ་དངློས་བརློད་བ་

ཡིན་ན་སྐྱུགས་པའི་སྒ་མི་སྦར་ཞིང་སྦར་ན་གློང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་དཔེར་བརློད་ཆུང་

མ་སློགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་དག་བེད་ཅེས་པ་སྤིར་ཆུ་ལ་འཇུག་མློད་ཀང༌། སྐབས་

འདིར་ཁ་དློག་དམར་བའི་མཚུངས་ཆློས་ཀིས་པདྨའི་རྡུལ་དམར་རྣམས་མེ་སྟག་འཕློ་

བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། དེ་ལ་ཡང་སྐྱུགས་པའི་ཆློས་བངས་ཏེ་བཀློད་པར་

དཔང་ཊིཀ་ནས་བཤད་པ་རྒྱ་འགེལ་གི་ཚིག་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་དག་བེད་ཀང་མེ་ལ་

འཇུག་པའློ། །དཔེར་བརློད་འདིར་འཐུངས་པ་དང་སྐྱུགས་པའི་ཆློས་ཉིད་ངེས་པར་

འདུག་ཀང་ཆློས་གཅིག་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་པའི་མིང་འདློགས་ཏེ་རྒྱ་

འགེལ་ནའང་འདུག་པས་མ་བཅློས་པར་རང་སློར་བཞག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་དུ་མ་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། 

དེ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི།

ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ཆློས་དུ་མ། །

བཀློད་པ་དག་ཀང་འདློད་དེ་དཔེར། །

ཆློས་ཅན་སེམས་ལྡན་གི་ཆློས་མང་པློ་ཆློས་ཅན་སེམས་མེད་གཞན་ལ་ཅིག་

ཅར་ཏེ་དུས་གཅིག་ཉིད་དུ་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་འདློད་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་

པའློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལྕི་བའི་མངལ་ཁུར་གིས་ངལ་ཞིང༌། །

འཁུན་པར་བེད་པ་སྤིན་གི་ཕེང༌། །

འདི་དག་གཡློ་མེད་སྟེང་གི་ནི། །

ཕང་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་ཉལ། །

ཆུའི་རང་བཞིན་ཆར་གི་མངལ་ཁུར་གིས་ལྕི་ཞིང་ངལ་བས་འབྲུག་སྒ་དལ་

བུས་འཁུན་པར་བེད་པའི་ཆར་སྤིན་གི་ཕེང་བ་འདི་དག་གཡློ་མེད་རི་བློའི་ཕང་པར་

དལ་བུས་ཡང་དག་པར་ཉལ་ལློ། །གསུམ་པ་དེ་བཤད་པ་ནི། 

གློགས་མློའི་ཕང་པར་ཉལ་བ་དང༌། །

འཁུན་དང་ལྕི་བ་ཉིད་དང་ངལ། །

ཞེས་པ་འདིར་ནི་མངལ་ལྡན་མའི། །

ཆློས་ཏེ་མང་པློ་གཞན་དུ་བསྟན། །

ཆློས་ཅན་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་བུ་དང་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བཙའ་བར་མངློན་དུ་

ཕློགས་པའི་མངལ་ལྡན་མའི་ཆློས་མང་པློ་སྟེ་མངལ་ཁུར་གིས་ལྕི་ཞིང་ངལ་བ་དང༌། 

དེའི་ཕིར་གློགས་མློའི་ཕང་པར་ཉལ་བ་དང་འཁུན་པ་རྣམས་དེ་ལས་བངས་ནས་ཆར་

སྤིན་ཆུ་འཛིན་པས་ལྕི་བ་དང༌། ངལ་ངལ་ལྟར་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་དང༌། སྤིན་གི་སྒ་སྟེ་

འབྲུག་སྒ་དལ་བུ་མི་གསལ་བར་སྒློག་པ་དང༌། གཡློ་མེད་རི་བློའི་སྟེང་གི་ཕང་པར་

གནས་པའི་ཆློས་ཅན་རྣམས་ལ་བཀློད་པས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བའློ། །

གསུམ་པ་བསྟློད་པས་གཉིས་ཀ་འདློད་པར་བསྟན་པ་ནི། 

ཏིང་འཛིན་ཞེས་པའི་ཡློན་ཏན་གང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འདི་ནི་སྙན་ངག་བདློག་ཀུན་ཏེ། །

སྙན་ངག་མཁན་པློ་དློན་མཐུན་གི། །

ཚོགས་ཀང་འདི་ཡི་རེས་སུ་འབངས། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བ་བའི་ཡློན་ཏན་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྙན་ངག་ཚིགས་

བཅད་དང༌། ལྷུག་པ་དང༌། སེལ་མའི་བདག་ཉིད་ཀི་བདློག་པ་ཀུན་ཏེ་ནློར་ཐམས་ཅད་

ཡིན་ཏེ་ལེགས་ཤིང་ཁབ་ཆེ་བས་ན་སྙན་ངག་མཁན་པློ་རྣམས་དློན་མཐུན་ཏེ་ཚོང་

པའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་

འབང་ཞིང་སྦློར་བར་བེད་དེ་ཚོང་པ་ནློར་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ལྟར་རློ། །དེས་ན་འདི་

ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་ཡློན་ཏན་ནློ། །འློན་ཀང་འདིར་སྣར་ཐང་པ་སངྒཱ་ཤྲིས། 

དཔེར་བརློད་སྔ་མ་གཉིས་ནི་བྲཻ་དརྦྷའི་ཡིན་ལ་ཕི་མ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི་གཽ་ཌ་བའི་ཡིན་

པར་བས་ནས་བཤད་ནའང་ལེགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། རེ་བློད་མཁས་པས། 

ཡློན་ཏན་བཅུ་པློ་སྤིའི་ཁློག་བབས་དང་མཐུན་ཞིང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་རྣམ་

དཔྱད་མི་ཉམས་པ་དང༌། མཇུག་གི་དློན་བསྡུ་བ་དང་འབེལ་སླ་ཞིང་འབེལ་ཆགས་པ་

སློགས་དགློས་པ་ཁད་པར་བ་དུ་མ་སྣང་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་

ཀི་གློ་བ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་ཡང་ལམ་རྣམ་པར་དབེ་བའི་སྐབས་ཡིན་

པས་ཤར་ལྷློའི་འདློད་པ་ཐ་དད་ཡློད་དགློས་ཤིང༌། གལ་ཏེ་མེད་ན་དློན་རྒྱན་གི་གངས་

སུ་འཆད་རིགས་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་ཞིག་འདུག་ཀང་དེ་ཀུན་

ཁུངས་མེད་པར་རང་གི་བློ་ལ་གང་བདེ་སྨྲས་པར་ཟད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་

མེད། གཞུང་དུ་ཤར་ལྷློའི་འདློད་པ་ཐ་དད་ཡློད་པ་ཀུན་ལ་སློ་སློར་རྣམ་པར་འབེད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་ཚིག་གསལ་རེ་གཞན་ཀུན་ལ་ཡློད་ན་འདིར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་

འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་སློགས་མཐུན་པར་ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་པར་བཤད་པའི་

ཁུངས་བཟང་བས་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་མེད་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་བཅུའི་ཁློག་བབས་དང་

འདི་མཐུན་དགློས་པར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། ཡློན་ཏན་འདི་བཅུ་བྲཻ་དརྦྷའི། ལམ་གི་སྲློག་ཏུ་

བཤད་པ་ཡིན། །དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བཟླློག་པ་ལས། །གཽ་ཌའི་ལམ་དག་མཚོན་པ་

ཡིན། །ཅེས་པའི་ཕལ་ཆེར་ཞེས་པ་ཡང་དློན་གསལ་དང་འདི་གཉིས་ལ་མ་ཁབ་པར་

དགློངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པ་

ལས། །ཞེས་གསུང་རིགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལམ་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཞེས་པའང་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི་ཁབ་

མཐའ་འཆའ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལེའུ་དང་པློར་འཆད་པའང་བྷ་ར་ཏའི་གཞུང་ལས་

འདིར་བངས་པ་ལ་རིགས་མཐུན་པར་དགློངས་ནས་ཡློན་ཏན་བཅུ་ལེའུ་དང་པློར་

མཉམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་གི། འདློད་པ་ཐ་དད་དབེ་བ་ཁློ་ནའི་ཕིར་དུའང་མ་ཡིན་པ་

དང༌། འདི་ཐུན་མློང་གི་འདློད་པས་ལེའུ་བར་པར་འཆད་རིགས་ན་དློན་གསལ་ཡང་

དེར་རིགས་པ་དང༌། མཇུག་གི་དློན་བསྡུ་བ་དང་འབེལ་སླ་ཞིང་འབེལ་ཆགས་པའང་

མ་ཡིན་ཏ། སྙན་ངག་མཁན་པློ་དློན་མཐུན་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདིའི་རེས་སུ་

འབངས་ཞེས་བཤད་པ་ལས་འདློད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་མ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་རང་

བཞིན་སློགས་ནི་ལེའུ་དང་པློའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་པློ་སྤི་ལ་བསྙེགས་པའི་མཇུག་སྡུད་ཀི་

ཚིག་ཡིན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྒེར་དུ་སྦློར་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །



  201  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

༼བཅུ་པ་སློ་སློའི་མཇུག་བསྡུ་བ།༽ 

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་རང་བཞིན་བརགས་པ་ལས། །

ལམ་ནི་དེ་གཉིས་རྣམ་པར་ཕེ། །

དེ་དག་དབེ་བ་སྙན་ངག་མཁན། །

སློ་སློ་ལ་གནས་བརློད་མི་ནུས། །

བུར་ཤིང་འློ་མ་བུར་སློགས་ཀིས། །

མངར་བ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་ཆེ། །

དེ་ལྟ་མློད་ཀི་དེ་བརློད་པར། །

དབངས་ཅན་མས་ཀང་ནུས་མ་ཡིན། །

བཤད་ཟིན་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལམ་གཉིས་པློའི་རང་བཞིན་སྦར་བ་ལ་སློགས་

པ་དངློས་ལྷློ་པ་དང་དེ་ལས་ཕལ་ཆེར་བཟླློག་པ་བརགས་ཤིང་ཕེ་བ་ལས། ཤར་

ཕློགས་པའི་ལམ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་བསྟན་

ཟིན་ལ། དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ཕ་ཞིང་རྒྱས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ནི་

སྔར་བྱུང་བའི་སྙན་ངག་མཁན་དཔའ་བློ་དང༌། ཤྲི་བཛྲ་དེ་ཝ་དང༌། ནག་མློའི་ཁློལ་པློ་

ལ་སློགས་སློ་སློའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཡློད་པའམ་མེད་པ་དང༌། ད་ལྟར་དང་མ་

འློངས་པའི་སྙན་ངག་མཁན་སློ་སློའི་སྙིང་དང་ཞལ་ལ་གནས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པའི་ཕིར་འདིར་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་བུར་ཤིང་དང༌། འློ་མ་དང༌། བུ་རམ་

དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་ཀ་ར་དང༌། སྦང་རི་དང༌། ཤ་ཁ་ར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྤིའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆློས་རློ་མངར་བ་ཙམ་དུ་རིགས་གཅིག་ཀང༌། དེ་དག་ནང་གསེས་ཀི་མངར་ལུགས་

ཁད་པར་བུར་ཤིང་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་སྐེ་ས་ཐ་དད་དང༌། ཡུལ་བཟང་ངན། སེམས་

ཅན་སློ་སློའི་འློ་མ་ལ་ཡང་མངར་བའི་རློའི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་པ་ལྟར་སྙན་

ངག་གི་རྒྱན་གི་བེ་བག་དབེ་བ་ཕ་མློ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀང་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་

སྙེད་པའི་རྣམ་པར་རློག་པའི་ཚུལ་ཅན་དུ་ཡློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མློ་

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་སྙན་ངག་གི་རྒྱུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། 

སྣློད་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ། རྒྱུ་དེ་ལྡན་གི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་བཤད་པ་ནི། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་སློབས་པ་དང༌། །

མང་དུ་ཐློས་པ་དྲི་མེད་དང༌། །

མངློན་པར་སྦློར་བ་མི་དམན་པ། །

སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །

སྐེ་བ་གཞན་དུ་གློམས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཚེ་འདིར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

རྣམ་པར་སིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སློབས་པ་བློ་གློས་ཀི་བེ་བག་བང་བ་དང་དློར་བ་

ཡློངས་སུ་དཔྱློད་པ་སྐེ་བས་ཐློབ་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་མློ་ཡློད་པ་དང༌། སྤིར་ཤེས་བའི་

གནས་ཀུན་དང༌། བེ་བག་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་དང༌། དེ་སྦློར་བའི་རྒྱན་གི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

བསྟན་བཅློས་དང༌། དེ་དང་འབེལ་བའི་མིང་གི་མངློན་བརློད་དང༌། སྔློན་བྱུང་གི་གཏམ་

རྒྱུད་དང༌། སེབ་སྦློར་དང༌། ཟླློས་གར་ལ་སློགས་པ་ལེགས་བཤད་ཀི་ཚོགས་མང་དུ་

ཐློས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། དེ་སེམས་པ་དང་གློམས་པ་ལ་མངློན་པར་

སྦློར་བའི་གུས་སྦློར་དང་རག་སྦློར་གི་བརློན་འགྲུས་མི་དམན་པ། དེ་གསུམ་ནི་སྙན་

ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦློར་བ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་བློ་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའི་རྒྱུ་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །གཉིས་པ་སྣློད་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ་ནི། 

གལ་ཏེ་སྔློན་གི་བག་ཆགས་ཡློན་ཏན་གིས། །

རེས་འབེལ་སློབས་པ་རྨད་བྱུང་མེད་པ་ལའང༌། །

ཐློས་དང་འབད་པ་དག་གིས་དག་བསྟེན་ན། །

ཇི་ཞིག་ལྟར་ཡང་ངེས་པར་རེས་འཛིན་བེད། །

དེ་ལྟ་ན་སྐེས་ཐློབ་ཀི་ཤེས་རབ་མེད་ན་སྙན་ངག་ཤེས་པའི་ཐབས་མེད་དམ་ཞེ་

ན་ཡློད་དེ། གལ་ཏེ་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ནས་སྔློན་སྦངས་ཀི་བག་ཆགས་སད་

པའི་ཡློན་ཏན་གི་རེས་འབེལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེས་ཐློབ་ཀི་སློབས་པ་བཟང་པློ་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་དེ་ལྟ་བུ་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་རིག་པའི་གནས་སྤི་དང་བེ་བག་རྒྱན་

གི་བསྟན་བཅློས་ཁད་པར་འཕགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྟེན་ན་

བསྟེན་མཁན་གི་སྐེ་བློ་དེ་རིམ་པས་བློ་གློས་འཕེལ་ནས་ནམ་ཞིག་ན་དབང་རྟུལ་

དབང་རྣློན་དུ་འཕློས་པས་རྒྱུད་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་གིས་ངེས་པར་རེས་སུ་འཛིན་

པར་བེད་དེ་སྙན་ངག་ཤེས་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསུམ་པ་རྒྱུ་དེ་ལྡན་གི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པ་ནི། 

དེ་ཕིར་གགས་འདློད་རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་ནི། །

སྙློམས་ལས་མེད་པར་རིམ་པས་དབངས་ཅན་བསྟེན། །

སྙན་ངག་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ངལ་བས་མི། །

མཁས་པའི་མདུན་ས་དག་ཏུ་འདུག་ལ་དབང༌། །

རྒྱུ་དེའི་ཕིར་སྙན་ངག་གི་སྒློ་མཁས་པའི་གགས་པ་དང༌། དེས་མཚོན་ནས་

རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་རག་པར་ཏེ་རྒྱུན་དུ་སྙློམས་ལས་མེད་པར་

ཐློས་པ་དང༌། སེམས་པ་དང༌། གློམས་པའི་རིམ་པས་དབངས་ཅན་སྙན་ངག་གི་རིག་

པ་བསྟེན་པར་བའློ། །ཡང་ན་དེ་ལྟར་ངག་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་དབངས་ཅན་མ་བསྟེན་པར་

བ་སྟེ། གསེར་འློད་དམ་པ་ལེའུ་ཉེར་དགུ་ཡློད་པའི་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པར། གཙུག་ལག་

ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་ཚིག་སྦློར་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་

དྲངས་པའི་ཚིག་འདི་བརློད་པར་བའི་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་རློ། །དེ་ལས་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། སྙན་ངག་མཁན་རང་ཉིད་སྙན་ངག་བེད་པ་ཆེན་པློ་སརྒས་བཅིངས་པ་

ལ་སློགས་པར་མ་ཟད་ཀི་ཆུང་ངུ་དམན་པའམ་དམན་པ་མ་ཡིན་པ་ལའང་ངལ་བས་

ཉན་པ་ལ་སློགས་པ་བས་པའི་སྐེ་བློའམ། མི་རྣམས་ནི་མཁས་པ་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་

མདུན་ས་དག་ཏུ་བསྟན་བཅློས་ལ་ཡློངས་སུ་ངལ་བ་བས་པའི་འབས་བུ་མངློན་དུ་

འབྱུང་བའི་དགའ་སྟློན་ཆེན་པློ་སྙན་ངག་མཁན་རྒྱ་མཚོའི་བདུད་རི་སྐེ་བློ་མཁས་པའི་

ཡིད་འཕློག་པར་བེད་པའི་ཕིར་འདུག་པ་ལ་དབང་བར་བེད་དློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་དང་པློ།

འདིར་སྨྲས་པ། འདི་ན་རྫུན་རླབས་ཅན་གི་སླློབ་མ་འགས། །པཎི་ཏ་དང་ལློ་

ཙཱར་སྒློ་བཏགས་པའི། །བློད་བླུན་རྒན་པློའི་རྨློངས་པའི་བློ་གློས་ལས། །འློང་བའི་ངག་

རྒྱུན་བཀློད་དང་འདི་མི་འདྲ། །ལུང་དང་གཙུག་ལག་རིག་པའི་གནད་མཁེན་ཅིང༌། །རྒྱ་

བལ་འཕགས་བློད་བརྡ་ཡི་མདུད་པ་ཁློལ། །ལེགས་སྦར་གཞུང་ལུགས་མང་པློ་

ཐུགས་ཆུད་པའི། །པཎ་ཆེན་བ་མའི་གསུང་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བདག་བློ་ཀུ་ཤའི་རེས་

བངས་ཆུ་ཐིགས་ཕེང༌། །འདིས་ཀང་འཁྲུལ་པའི་ཚ་གདུང་གཞིལ་བ་དང༌། །བློ་གསལ་

སྙན་ངག་སྨྲ་འདློད་འགའ་མཆིས་ན། །དེ་རྣམས་དགའ་བ་སྐེད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་སྙམ། །

ཞེས་སླློབ་དཔློན་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པའི་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་

སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལས་ལམ་རྣམ་པར་དབེ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དང་པློའི་དློན་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་རྫློགས་སློ། །   ། །
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ལེའུ་གཉིས་པ། 

༼དང་པློ་དློན་རྒྱན་བཤད་པ།༽

༈ ལེའུ་གཉིས་པ། ད་ནི་གཉིས་པ་ཐུན་མློང་གི་རྒྱན་འཆད་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་

མདློར་བསྟན། སློ་སློར་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡི། །

ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །

དེ་ནི་ད་ལྟའང་རྣམ་རློག་སྟེ། །

དེ་དག་མ་ལུས་སུས་འཆད་ནུས། །

འློན་ཀང་རྣམ་རློག་ས་བློན་ནི། །

སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བསྟན། །

དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་ལེགས་སྦར་ཕིར། །

ཡློངས་སུ་ངལ་འདི་བདག་གི་འློ། །

སྙན་ངག་གི་ལུས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་ལྷུག་པ་དང་སེལ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་

པློ་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་བ་

བའི་མིང་ཅན་དུ་དེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །དེས་ན་འདི་ནི་མདློར་

བསྟན་ཀང་ཡིན་ལ་རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ཅན་

གི་རྒྱན་དེ་ལ་རྣམ་གངས་ཇི་ཙམ་ཡློད་ཅེ་ན། དབེ་བ་ཕ་མློ་ནི་སྔློན་ཐློག་མའི་དུས་ནས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བརམས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུའང་རྣམ་རློག་གི་སྒློ་ནས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་བྱུང་ལ། ད་ལྟ་ཡང་

སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་སྦློར་ཚུལ་སྔར་

མ་གགས་པ་གཅིག་བཀློད་ན་རྒྱན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དུས་མ་འློངས་པ་

ལའང་དེས་རིགས་འགེ་བས། མདློར་ན་དུས་གསུམ་གི་སྙན་ངག་མཁན་ཇི་ཙམ་པ་དེ་

ཙམ་པའི་རྣམ་རློག་གི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་མ་ལུས་པ་ནི་ཚུ་རློལ་

མཐློང་བའི་བིས་པ་སུས་འཆད་པར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་སློ། །འློ་ན་རྒྱན་མཐའ་ཡས་པས་

མཐའ་དག་བརློད་པར་མི་ནུས་ན་གཞུང་རློམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་

གཙོ་བློ་བསྡུ་བའམ་རིགས་བསྡུ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱན་མཐའ་ཡས་པ་དེ་ཀུན་ལ་ཁབ་

པའི་སྤིའི་ངློ་བློའམ་མཚན་ཉིད་རྒྱན་ཀུན་གི་རློག་དཔྱློད་ཀི་ར་བའམ་རྣམ་རློག་གི་ས་

བློན་ཙམ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་མཛད་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་

ཏློ། །དེ་ལྟར་ས་བློན་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཀང་གཞུང་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

འཐློར་བའི་ཚུལ་གིས་ཡློད་པ་འདིར་བསྡུ་བ་དང༌། མི་གསལ་བ་གསལ་བར་བ་བ་

ཚིག་ཉུང་ངུས་དེ་དག་གི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་བ་ནུས་པའི་

ཚུལ་དུ་རབ་ཏུ་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་འབད་ཅིང་ཡློངས་སུ་

ངལ་བས་འདི་རློམ་པ་ཡིན་གི། རྒྱན་ཐམས་ཅད་བརློད་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་ཏེ་མཐའ་

ཡས་པས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །

ལམ་ནི་རྣམ་པར་དབེ་དློན་དུ། །

རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་སྔར་ཡང་བསྟན། །

ཐུན་མློང་དག་ཏུ་རྒྱན་གི་ནི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚོགས་འདི་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ། །

ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་སྲློལ་གཉིས་རྣམ་པར་དབེ་བའི་དློན་དུ་སྦར་བ་དང་རབ་ཏུ་

དྭངས་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་འགའ་ཞིག་སྔར་ཡང་ལེའུ་དང་པློར་བསྟན་ཏེ། འགའ་

ཞིག་ཅེས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་དློན་དང༌། ཡང་ནི་ད་ལྟར་འཆད་པ་ཁློ་ནར་མ་

ཟད་པའློ། །འློ་ན་ད་ཅི་འཆད་ཅེ་ན། ལྷློ་པ་དང་ཤར་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་

རྒྱན་གི་ཚོགས་འདི་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བའློ། །དཔེ་ལ་ལར་རིགས་གཞན་ཅེས་

འབྱུང་ཡང་འདིར་བིས་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དློན་གི་རྒྱན། སྒའི་རྒྱན། གབ་ཚིག་

གི་རྒྱན་ནློ། །དེ་ལས་དང་པློ་དློན་རྒྱན་ལའང་གསུམ། མིང་གི་དབེ་བ། ཕེ་བ་གཏན་ལ་

དབབ་པ། མཇུག་བསྡུ་ཞིང་མ་བཤད་པ་བསླབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་མིང་གི་དབེ་བ་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་སྲིད་པ་ཅན། །

བསྡུས་དང་ཕུལ་བྱུང་རབ་བརགས་དང༌། །

རྒྱུ་དང་ཕ་མློ་ཆ་དང་རིམ། །

དགའ་དང་ཉམས་ལྡན་གཟི་བརིད་ཅན། །

རྣམ་གངས་བརློད་དང་ཀུན་ཏུ་ཕན། །

རྒྱ་ཆེ་བསྙློན་དློར་སྦར་བ་དང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁད་པར་མཚུངས་པར་སྦློར་བ་དང༌། །

འགལ་དང་སྐབས་མིན་བསྟློད་པ་དང༌། །

ཟློལ་བསྟློད་ངེས་པར་བསྟན་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་བསྟན། །

ཞེས་མིང་དུ་བསྟན་པ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པློ་འདི་དག་སྙན་ངག་དང་འབེལ་བའི་

ཚིག་རྣམས་ཀི་རྒྱན་དུ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་མཁས་པ་རཱ་མ་ཤརྨ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྟན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ཕེ་བ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི། རྒྱན་དང་པློ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་

བཤད་པ། རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་པ་འདིར་འདུ་ཚུལ། རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་བཤད་པ། 

ཟླློས་གར་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྒྱན་དུ་བསྟན་པའློ། །

༼དློན་རྒྱན་དང་པློ་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

དང་པློ་ལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལས། དང་པློ་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་

གསུམ། མཚན་ཉིད། རློད་བེད་བཞིས་སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ། དློན་བསྡུ་ཞིང་རྒྱན་

དུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི།

དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། །

གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་དངློས་གསལ་བེད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པ་དང༌། །

རིགས་ཞེས་དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་དཔེར། །

དངློས་པློ་བརློད་པར་བ་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་རིགས་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་

བཞི་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཁད་གཞི་དེའི་གནས་སྐབས་ཏེ། མཚན་ཉིད་གཅིག་མ་

ཡིན་པར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒློ་ནས་བསྟློད་སད་དང་འཁློག་བརློད་ཀིས་མ་བསླད་

ཅིང་ཤུགས་བསྟན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངློས་སུ་ཚིག་གི་བེད་པས་གསལ་བར་བེད་

པའི་རྒྱན་དེ་ལ་ནི། དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སྒློ་མ་བཏགས་སྐུར་

པ་མ་བཏབ་པར་བསྟློད་སད་ཀི་ཆ་སངས་ནས་དྲང་པློར་བརློད་པའི་ངློས་ནས་རང་

བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ། ཁད་གཞི་མཚོན་བ་རང་རང་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་

མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་པ་དུ་མ་གཞན་སེལ་གི་དློན་དུ་བརློད་པའི་ངློས་ནས་རིགས་ཀི་

རྒྱན་ཞེས་བ། དེ་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན་པ་རིགས་སློགས་

བཞི་ཀའི་སྤི་མིང་སྟེ་དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ནང་ཚན་དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན། དེ་

རང་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་རིགས་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་བཞི་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་

དཔེར་ན་ཞེས་རིམ་པས་དཔེར་བརློད་སློ་སློ་ལ་མཚམས་སྦློར་ཞིང་བསྙེགས་པའློ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་པའང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་དངློས་སུ་གསལ་བ་དང༌། འཇམ་

མགློན་ས་སྐ་པཎི་ཏས། ངློ་བློ་དངློས་སུ་བསྔགས་པ་ནི། །རང་བཞིན་བརློད་དང་

རིགས་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྒློར་གསུངས་པའི་རང་འགེལ་ལས། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རློམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་བསྔགས་པ་དང་རིགས་

བསྔགས་པའློ། །དང་པློ་ནི་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་སྐློན་མེད་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནི་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཆློས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་

དངློས་པློ་བརློད་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གང་གནས་སྐབས་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་

སྣ་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དངློས་སུ་ཏེ་ཤུགས་ལས་མིན་པའི་རློད་བེད་ཀི་

བེད་པས་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་མིང་ཅན་ཏེ། མིང་གཞན་

རིགས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་རྒྱན་དང་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་འདིར་ཚད་མར་

གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་རེ་བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་

ཁློང་རང་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་དང་དློན་རྒྱན་ལ་དློགས་པ་གཅློད་པའི་འབེལ་

གཏམ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རློལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ན་དློན་གི་གནད་ལེགས་པར་

མཁེན་པས་ཇི་བཞིན་བཀལ་འདུག་མློད། གཞན་བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་ན་རིགས་

སློགས་བཞིའི་སྤི་མིང་ལ་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ཁློ་ན་ལས་རིགས་ཀི་

རྒྱན་ཞེས་པའི་མིང་རྣམ་གངས་སུ་འཇུག་པ་མ་མཁེན་པར་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་

ཡང༌། དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་རིགས་སློགས་དཔེར་ཞེས་འདློན་པ་ནི་མི་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་རློད་བེད་བཞིས་སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལའང་བཞི་ལས།

༼༡-རིགས་རང་བཞིན་བརློད་པ།༽

དང་པློ་རིགས་བརློད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ནི། 

མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང༌། །

གཤློག་པ་ལྗང་ཞིང་མཉེན་པ་དང༌། །

མགིན་པ་ཁ་དློག་གསུམ་འཕེང་ཅན། །

ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཆུ་ཁ་དློགས་དམར་ཞིང་དབིབས་གུག་པ་དང༌། གཤློག་པ་ཁ་དློག་ལྗང་ཞིང་

རེག་བ་མཉེན་པ་དང༌། མགིན་པ་ཁ་དློག་དཀར་སྔློ་དམར་བའི་རི་མློ་གསུམ་གི་འཕེང་

བ་ཅན་གི་ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བའི་སྒ་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་པའློ། །སྐབས་

འདིར་འགེལ་པ་བུར་ཤིང་དུ། ལེའུ་དང་པློར། སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཚིག་དང་ནི། །ཞེས་

པ་དང༌། སྒའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་དབེའི་མཐའ་ཅན་གི་ཚིག་དང༌། མངློན་པའི་ལུགས་མིང་

འདུས་པ་ལས་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཤྲིས་ཚིག་ནི་སྒའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་བའང༌། འདིར་ནེ་ཙོ་

སྤི་ལ་ཁབ་པའི་རིགས་བརློད་པ་ཡིན་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཁློ་ནའློ། །དེ་ཡང་ནེ་

ཙོ་འདི་དག་ཞེས་པ་རིགས་ཀི་སྒ་དང་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་དེའི་མཚན་ཉིད་དམ། ཆློས་

སྣ་ཚོགས་ཁད་གཞི་དེ་གསལ་བར་བེད་པའི་དློན་དུ་བརློད་པ་དང༌། དེ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་གཅློད་པའི་གཞན་སེལ་གི་སྒ་སྟེ་དཔེར་ན་ཤིང་དང་བ་ལང་ཞེས་པ་རིགས་ཀི་སྒ་

དང༌། ར་བ་ལློ་མ་ཡལ་ག་འབས་བུའམ། ནློགས་དང་ལློག་ཤལ་སློགས་བརློད་པས་

རང་གི་ཆློས་དེས་ཆློས་ཅན་རང་རང་གསལ་བར་གློ་ཞིང༌། ཤིང་དང་བ་ལང་མ་ཡིན་

པ་རྣམ་པར་གཅློད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རིག་གཏེར་ལས། རིགས་དེ་གཞན་སེལ་ལས་གཞན་

མིན། །ཞེས་དང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རང་འགེལ་ལས། དངློས་པློ་རིགས་མཐུན་

པ་རྣམས་ཀི་འདྲ་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ལན་མང་དུ་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་མཆུ་གུག་པ་དམར་བ་གཤློག་པ་ལྗང་མཉེན་

མགིན་པ་ཁ་དློག་གསུམ་འཕེང་ཚིག་འཇམ་ལྡན་པ་སློགས་ནི་རིགས་སམ་མཚན་ཉིད་

དམ། ཆློས་བརློད་པ་ཡིན་ལ། སྤིར་རིགས་ལ་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་ཆློས་གཅིག་བརློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པས་དེའི་སེ་ཚན་གི་བེ་བག་མང་པློ་གློ་བ་ཛཱ་ཏིའི་སྒ་ལས་དྲངས་པ་དང༌། རིགས་རྒྱུད་

ཀི་རིགས་ལ་འཇུག་པ་ཀུ་ལའི་སྒ་ལས་དྲངས་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་འདིར་སྔ་མ་

ཡིན་ཞེས་བློད་མཁས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། འློན་ཀང་ཛཱ་ཏིའི་སྒ་སྐབས་འགར་

རིགས་རྒྱུད་ཀི་རིགས་ལའང་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་ཤེས་དགློས། དེས་ན་ཁད་

གཞིའམ་རིགས་ཀི་སྒ་འདིར་གཞུང་དུ་ནེ་ཙོ་ལ་དཔེར་བརློད་པ་སྟེ། དེས་མཚོན་ནས་

ལྷ་དང་མི་དང་དུད་འགློ་རྒྱལ་ཆེན་རིས་གྲུབ་པ་གནློད་སྦིན་བམ་ཟེ་རྒྱལ་པློ་སློགས་

མདློར་ན་དེ་རང་ལའང་ནང་གསེས་སུ་ཕེ་ན་བེ་བག་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཚོགས་པ་སྤིའི་

ཆློས་བརློད་པ་ནི་རིགས་བརློད་པ་སྟེ་རྫས་བརློད་དང་མི་འདྲ་བའི་འབེད་ཆློས་ཀང་

འདིས་དབེ་བ་ཡིན་ལ། སྤིར་ཡང་རང་བཞིན་བརློད་པའི་ནང་ཚན་བཞིར་དབེ་བའང་

ཁད་གཞི་རིགས་བརློད་པ་ཡིན་ན་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ཁད་གཞི་རིམ་པས་བ་བ་དང་ཡློན་ཏན་དང་རྫས་བརློད་པ་ཡིན་ན་དེ་དང་དེར་འགྱུར་

བའི་ཁད་པར་གིས་དབེ་བ་ཡིན་གི་ཁད་ཆློས་རྣམ་པར་སྣ་ཚོགས་སློས་པའི་སྒློ་ནས་

བསམ་ན་བཞི་ཀའང་རིགས་ཀི་རྒྱན་ཡིན་པ་ལ་དབེ་བ་མེད་དློ། །འདིར་དཔེར་བརློད་

ཀི་ཚིག་ལས་ངློ་བློའི་གནས་སྐབས་སློས་པས་རྣམ་དབེ་དང་པློ་ཁློ་ན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་

བར་རིགས་མློད་ཀང༌། རྒྱ་དཔེར། ཀུ་ནི་ལྲཻཿ པཀྵྲཻཿ མ་ལྲཻཿ ཞེས་བེད་པའི་རྣམ་དབེ་

དངློས་སུ་མཐློང་བས་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པར་མི་འགྱུར་རློ་སྙམ་ན་བདེན་ཏེ། 

ཀ་ལཱ་པར། གསུམ་པའློ། །ཁད་པར་དུ་བེད་པ་ལ་ཡང་ངློ༌། །ཞེས་མདློ་བརམས་པའི་

ཤེས་པར་བེད་པ་ལས། བེད་པའི་རྐྱེན་དེ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ངློ་བློ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་

ནེ་ཙོའི་ཁད་པར་དུ་བེད་པ་ཙམ་བསྟན་གི། བེད་པ་དངློས་བརློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིན་སྤུངས་ས་སྤློད་དབང་པློས་གསུངས་པ་ནི་དློན་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བཤད་

པའློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་མཁས་གགས་ཅན་གི་འགེལ་མཛད་བློད་འདིར་བྱུང་བ་ཕལ་མློ་

ཆེས་མ་དགློངས་པར་ཁད་གཞི་ཙམ་དང་ཁད་ཆློས་དང་འབེལ་བ་དང༌། ཁད་གཞི་

ཙམ་དང་གཉིས་ཀ་དང་འབེལ་བ། གང་དང་ཡང་མ་འབེལ་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་བཞག་

དང༌། མཆུ་ནི་དམར་སློགས་ཚིག་རང་དང་པློ་གསུམ་ཡློན་ཏན་བསྟན་པ་དང༌། རང་པ་

བཞི་པས་བ་བ་བསྟན་པར་འདློད་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་རང་གི་འགེལ་པར་རིགས་ཞེས་

པ་རང་དང་འདྲ་བའི་རིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཁད་ཆློས་བརློད་པ་ཡིན་ཞེས་གཞུང་

དློན་བཞིན་དུ་བཤད་ནས། རྣམ་གསལ་དཔེར་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་རྫས་བརློད་ལྟ་བུ་

ལྷ་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་སྦར་ནས་རང་ཚིག་ནང་འགལ་དུ་འཆད་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་

པ་མཐློང་ཞིང་ཐློས་སློ། །

༼༢-བ་བ་རང་བཞིན་བརློད་པ།༽

གཉིས་པ་བ་བ་བརློད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ནི། 

མགིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་སྒློགས་ཤིང༌། །

མིག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕྲུལ་པ་ཡི། །

ཕུག་རློན་རེ་འདློད་དགའ་མ་ལ། །

ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་མཆུ་དག་སྦློར། །

མགིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་ལ་མི་གསལ་བའི་སྒ་སྒློགས་ཤིང་མློས་པའི་མིག་

དམར་པློ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་པའི་ཕུག་རློན་དགའ་འཁིག་པའི་རེ་དགའི་

བ་བ་ལ་འཇུག་པར་འདློད་པས་དགའ་མ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ་མཆུ་དག་ཕན་ཚུན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དུ་སྦློར་བར་བེད་ཅེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་ཡང་ཁད་གཞི་ཕུག་རློན་གི་འཁིག་པའི་བ་བ། 

ཁད་ཆློས་མགིན་པའི་ནང་ནས་སྒ་སྒློགས་པ། མིག་འཕྲུལ་བ། དགའ་མ་ལ་བསྐློར་ཞིང་

མཆུ་སྦློར་བ་སློགས་མཚན་ཉིད་དམ་རིགས་བརློད་པ་སྟེ་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཕུག་རློན་

གི་རྫས་སློ་སློ་ལ་བལྟློས་ནས་མང་པློར་འགྱུར་བའི་སྤིའི་ཆློས་བརློད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། བསྟློད་སད་གང་ཡང་མ་བས་པར་ཐད་ཀར་བརློད་པས་ནི་རང་བཞིན་

བརློད་དེ། དེས་ན་འདིར་བ་བ་བརློད་པའི་ཕིར་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་ཁློ་ན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་

བར་རིགས་མློད་ཀི། རྒྱ་དཔེར་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཅི་རིགས་སུ་སྦར་བ་ཡང་བ་

བ་ནི་བེད་པ་དང་འབེལ་ལ། བེད་པ་ནི་བེད་པ་པློ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་རློ། །

༼༣-ཡློན་ཏན་རང་བཞིན་བརློད་པ།༽

གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ནི། 

དགའ་མ་ཡི་ནི་རེག་པ་འདིས། །

ལུས་ལ་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དང༌། །

ཡིད་ནི་བདེ་བར་བེད་པ་དང༌། །

མིག་དག་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་འཇུག །

དགའ་མ་སྟེ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་བུད་མེད་ལ་འཁྱུད་པའི་ལུས་ཀི་རེག་བའི་ཡློན་

ཏན་གིས་འཁྱུད་པ་པློའི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ། ཡིད་ནི་བདེ་བའི་ཚོར་

བ་དྲག་པློས་སིམ་པར་བེད་པ་དང༌། མིག་གཉིས་དག་ཀང་ཟུམ་ཞིང་ཟུམ་ཞིང་འཇུག་

པར་བེད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདིར་དགའ་མའི་ལུས་ཀི་རེག་བའི་ཡློན་ཏན་ནི་ཁད་

གཞི། ཁད་ཆློས་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ། ཡིད་བདེ་བས་སིམ་པ། མིག་ཟུམ་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བེད་པ་སློགས་དེའི་གནས་སྐབས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་སྣ་ཚོགས་པ་དངློས་སུ་བརློད་

པ་ནི་རེག་བ་དེ་འདྲ་བ་མང་པློའི་ཡུལ་ལ་ཁབ་བེད་ཀི་ཆློས་གཅིག་བརློད་པས་རིགས་

ཀི་རྒྱན་དང༌། དྲང་པློར་སློས་པའི་ཆ་ནས་རང་བཞིན་བརློད་པའློ། །འདིར་ཡློན་ཏན་

ཞེས་པའི་ངློས་འཛིན་ཀང་སྐློན་ཡློན་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཡློན་ཏན་ནམ། འདློད་པའི་

ཡློན་ཏན་ལྔ་ཞེས་པའི་ཡློན་ཏན་དེ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་གློ་བ་ཙམ་ལས་བློད་ཀི་འགེལ་

མཛད་ཕལ་ཆེར་དང་སྙན་ངག་པར་ཁས་འཆེ་བ་རྣམས་ལ་མི་འདུག་མློད། འློན་ཀང་

སྐབས་འདིའི་ཡློན་ཏན་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ངློས་བཟུང་ན་གཞུང་གི་དགློངས་དློན་དང་

འཛོལ་བས་ནློངས་པར་འགྱུར་ཏེ་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མིང་གི་མངློན་

བརློད་དང༌། རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་ཚོར་རིགས་

དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་བཞི་པློའི་བཤད་པ་དང་དཔེར་བརློད་སློགས་སྐབས་དུ་མར་

འབྱུང་བ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་ཡློན་ཏན་ནི་དཔེར་ན་མུ་སྟེགས་ཚོས་འདློད་པའི་བདག་དམ་

པའི་ཡློན་ཏན་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟློབས་གསུམ་ཡིན་པ་ཨ་མར་ཀློ་ཤར། ཡློན་ཏན་སྙིང་

སྟློབས་རྡུལ་དང་མུན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་མཐློ་རིས་ཀི་བདེ་བ་

ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བློ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་ལྟ་བུ་རང་རང་གི་གཤིས་ལ་རང་ཆས་

སུ་མངའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ནུས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྐབས་འདིའི་ཡློན་ཏན་

དུ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་དཔྱློད་ལྡན་ཁ་ཅིག་མུ་སྟེགས་པས་

འདློད་པའི་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུའི་ཡློན་ཏན་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟློབས་གསུམ་

ཡིན་པར་འདློད་ན། དབུ་མ་འཇུག་པའི་ལུང༌། ཟ་པློ་རག་དངློས་བེད་པློ་མིན་པའི་

བདག །ཡློན་ཏན་བ་མེད་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀིས་བཏགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐེས་བུ་དེ་ལ་ཟ་བ་པློའི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་དང༌། རག་པ་

ཡིན་པ་དང༌། བེད་པ་པློ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་མེད་པ་དང༌། བ་བ་མེད་པ་སྟེ་

མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཟ་བ་པློ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྐེས་བུ་

ཡུལ་ལློངས་སྤློད་པའི་འདློད་པ་སྐེས་པ་ན་ཡུལ་སྒ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་

གཙོ་བློའི་ཁུག་མ་ནས་བཏློན་ནས་དེ་ལ་སྐེས་བུ་ལློངས་སྤློད་པའློ། །སྐེས་བུ་དེ་འཁློར་

བ་ན་འཁློར་བའི་ཚེ་ཟ་བ་པློ་ཞེས་བའློ། །འཁློར་བ་ནས་ཐར་བའི་ཚེ་རག་པ་ཞེས་

བའློ། །རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བློའི་ཁུག་མར་ཞེན་ནས་

བདག་གཅིག་པུ་ཡན་གར་བར་གནས་པའློ། །བེད་པ་པློ་མ་ཡིན་ཏེ་གང་ཡང་མ་བསྐེད་

པས་སློ། །ཡློན་ཏན་མེད་པ་ནི་རྡུལ་མུན་པ་སྙིང་སྟློབས་གསུམ་མེད་པའློ། །བདག་

དེས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཁབ་ན་མ་ཁབ་པའི་སར་འགློ་དགློས་པས་བ་བ་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་བ་ལས། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཕིར་བ་བ་མེད་པའློ། །ཞེས་པའི་

འདློད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ། མུ་སྟེགས་པས་འདློད་པའི་

བདག་རྐྱང་པ་དེ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གི་ངར་འཛིན་དང༌། གཙོ་བློ་ཞེས་པ་ང་རྒྱལ་ཙམ་

སྟེ་དེ་ནི་ཆགས་རྨློངས་ཁློ་གསུམ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཆ་མཉམ་པས་སློ་སློར་མངློན་དུ་

མ་གྱུར་པའི་སྐབས་དང༌། ཡང་འདློད་རྨློངས་སློགས་པས་མངློན་གྱུར་དུ་ལྡང་བའི་ཚེ། 

ཡུལ་ལ་བདག་གིས་ལློངས་སྤློད་པ་ཡིན་པས་བདག་དང་གཙོ་བློ་དག་མེ་ལློང་ངློས་

གཉིས་པའི་ཕློགས་གཅིག་ལ་གཟུགས་བརན་མི་ཤར་བ་དང༌། ཕློགས་གཅིག་ལ་ཤར་

བ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་པའི་དཔེས་བསྟན། དེས་ན་བདག་རང་ལ་རྣམ་པ་མེད་

ཅིང་བདག་དང་འགློགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དེ། བདག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཁློར་བར་འཁློར་བའི་ཚེ་གཙོ་བློ་དབང་ཆེ་བས་དེའི་རེས་སུ་འགློ་ཞིང༌། བདག་ཐར་

པ་ཐློབ་པའི་ཚེ་གཙོ་བློ་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་པ་མེད་ནས་བདག་རང་ཚོ་ཟིན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། དློན་དུ་བདག་ཡློད་པའི་སྟློབས་ཀིས་གཙོ་བློ་ཡློན་

ཏན་དང་བཅས་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་བདག་གི་ཡློན་ཏན་མིན་པར་ཁས་བངས་ཀང་

ཡློན་ཏན་དེ་བདག་གི་ཡློན་ཏན་དུ་མི་འདློད་ཀ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤློད་འཇུག་ཏུ་

ཡང༌། སྙིང་སྟློབས་རྡུལ་དང་མུན་པ་ཞེས། །བ་བའི་ཡློན་ཏན་མཉམ་གནས་ནི། །གཙོ་

བློ་ཞེས་བར་རབ་བརློད་དློ། །མི་མཉམ་འགློ་བ་ཡིན་པར་བརློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའློ། །དེས་ན་མུ་སྟེགས་པའི་ཞེན་དློན་ལ་བསྙེགས་པའི་ཚེ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐེས་

བུ་དེ་རང་ངློ་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཡློན་ཏན་ཅི་ཡང་མེད་ཀང༌། དེའི་རྣམ་པ་ལ་ཡློན་ཏན་རྡུལ་

མུན་སྙིང་སྟློབས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་དེ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས། ཆུའི་ངློ་བློ་

ལ་ལྦུ་བ་མེད་ཀང་བླུ་བ་ཆུ་ལས་འབྱུང་ཞིང་དེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལྟར་བདག་གཙོ་

གཉིས་དློན་ཐ་དད་དུ་འདློད་ཅིང༌། བདག་གི་ངློ་བློ་ལ་བསམས་ནས་ཡློན་ཏན་མེད་པ་

དང༌། ཡློན་ཏན་ལ་བསམས་ནས་གཙོ་བློའི་མིང་གིས་བརློད་པ་དང༌། ཐར་པ་ཐློབ་པའི་

ཚེ་ཡློན་ཏན་མེད་པར་སློང་བས་བདག་དེ་ཉིད་ལ་གློགས་སམ་རྣམ་འགྱུར་མེད་པར་

འདློད་པ་ཡིན་ཀང༌། འཁློར་བ་ན་འཁློར་བའི་ཚེ་བདག་དང་ཡློན་ཏན་གཉིས་མཉམ་

འགློགས་ཡིན་པས་བདག་ལ་ཡློན་ཏན་མེད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། ཡློན་ཏན་དེ་ཉིད་ཀི་

རང་བཞིན་དང་རིགས་བརློད་པའི་སྙན་ངགསྙན་ངག་མཁན་པློས་སྦར་ན་སྐབས་

འདིའི་དཔེར་བརློད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ཡང་

གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་དེ་དང་དེའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པས་སྐབས་འདིའི་ཡློན་ཏན་གི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བེ་བག་ཙམ་ཡིན་མློད། དེ་ཁློ་ནར་བསམ་ན་རྒྱ་ཆུང་བར་འགྱུར་བས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པ་ཆེན་པློའི་དཀའ་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་གླུར། ཤློང་ལློས། མི་འཇིགས་སྟློབས་

དང་མ་འདྲེས་ཆློས། །ཞེས་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་སྦར་

བ་འདིས་མི་གནློད་དམ་སྙམ་ན་སློགས་གསུངས་པའི་དློགས་སླློང་འགློད་པ་གནང་

དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདིས་ཡིན་ཞིང༌། མི་འཇིགས་པ་སློགས་དེ་རྣམས་ཐུགས་

ཀི་རེག་བ་ཡིན་གསུང་ན་ག་ལ་འཐད་ཀང་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་ངེས་པར་བཞག་

རུང༌། འློ་ན་སྐབས་འདིའི་ཡློན་ཏན་དང་ཆློས་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཅིག་པར་

མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་འདི་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ་ཡློན་ཏན་མ་ཡིན་པའི་མུ་

ནི་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ཕི་རློལ་པས་འདློད་པའི་བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཟ་བ་པློ་ལ་

སློགས་པ་ལྔ་ལྟ་བུ། ཡློན་ཏན་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། རྡུལ་མུན་པ་

སྙིང་སྟློབས་གསུམ་དང་དཀར་སེར་ལ་སློགས་པ་ཁ་དློག་གི་རིགས་མཐའ་དག་ལྟ་བུ། 

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ཕི་རློལ་པས་འདློད་པའི་གཙོ་བློའི་བདག་དངློས་དང༌། 

ལུས་ངག་ཡིད་ཀ་བ་བུམ་པ་སློགས་མཚོན་བའི་མིང་རྐྱང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་

དློ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། འབྱུང་བའི་ལྕི་ཡང་དྲློ་གང༌། མཐློ་རིས་ཀི་བདེ་བ། ངན་

སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་རེག་བའི་ཡློན་

ཏན་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་རེག་པ་འདིས་ཞེས་སློས་པ་ལས་ཡློན་ཏན་གི་བེད་

པས་རྣམ་དབེ་གསུམ་ཐློབ་ཀང༌། རྒྱ་དཔེར། པྲིཡཱ་སརྴཿཔྲ་བར་ཏེ་ཞེས་དང་པློ་སྦར་བ་

ནི། ཇི་སྐད་དུ། བེད་ཅན་བརློད་ན་དང་པློ་ཉིད། །བེད་པ་པློ་དང་ལས་སྒྲུབ་ལས། །ཏི་

སློགས་དེ་དག་དབང་གྱུར་འབྱུང༌། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། པྲ་བར་ཏེ་ཞེས་པ་ཏིང྄་མཐའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བེད་ཅན་བརློད་པའི་དབང་གིས་དང་པློ་སྦར་བ་ཡིན་ནློ། །

༼༤-རྫས་རང་བཞིན་བརློད་པ།༽

བཞི་པ་རྫས་བརློད་པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ནི། 

མགིན་སྔློན་ལག་ན་ཐློད་པ་ནི། །

གནས་པ་ཟླ་བའི་ཅློད་པན་དང༌། །

སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། །

ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་གསལ་བར་གྱུར། །

མགིན་པ་སྔློན་པློ་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ན་

དུག་ནག་པློ་བརེགས་པ་བྱུང་བ་ཟློས་པས་མགིན་པ་ནག་པློར་གྱུར་པ་དང༌། རིག་བེད་

ཀི་གཏམ་ལས་འདིས་ཚངས་པའི་སྟེང་གདློང་བཅད་པའི་སིག་པ་སྦངས་ཕིར་སླློང་

སྣློད་དུ་དུར་ཁློད་ཀི་མི་ཐློད་ལག་ན་གནས་པར་གགས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་

བའི་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ཅློད་པན་དུ་བས་པ་དང༌། སྣུམ་ཞིང་ཁ་དློག་དམར་བས་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པའི་རལ་པ་ཁད་པར་བ་དང་བཞི་པློ་དེ་རྣམས་ནི་མཚན་ཉིད་དམ། ཁད་ཆློས་

སམ། རིགས་བརློད་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀིས། ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ལྷ་དབང་

ཕྱུག་ཉིད་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཁྱུ་མཆློག་གང་གི་སྟེང་

ན་གནས་པས་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བཀལ་བ་ནི་མི་འཐད། རྒྱུ་མཚན་ལྷ་ཆེན་

པློའི་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་མཚན་མ་ལས་མིང་དེ་སྐད་དུ་ཆགས་པའི་

ཕིར་དང༌། རྒྱ་འགེལ་ལས་ཀང༌། བ�་ཤ་དྷྭ་ཛ་ནི་བདེ་བེད་དློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་

སློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་གཞི་རིལ་པློའི་ངློ་བློ་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པ་ལྷ་བེ་བག་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཅིག་གི་རྫས་གསལ་བར་སྟློན་པ་ཡིན་པས་གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་པའི་གཞུང་ཚིག་

གིས་ཀང་ཁད་གཞི་དེ་ཁད་ཆློས་ཀིས་གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་

རློ། །དེ་འང་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པློ་པདྨ་དཀར་པློས་མཛད་པའི་བསྡུས་འགེལ་དུ། འདིར་

གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་པ་འགྱུར་ལེགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་དཔེར། ཨཱ་བི་

རཱ་སཱིད་྄ཞེས་འབྱུང་བ་སྔར་ལློ་ཙཱ་བས་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཅེས་བསྒྱུར་ཀང༌། འདི་ནི་

གསལ་བར་གྱུར་ཅེས་བསྒྱུར་ན་འཐད་པར་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མས་ཀང་བཞེད་ལ། ས་

པཎ་གིས། སྣང་གྱུར་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཅན། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང་གནད་གཅིག་

ཅིང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ། ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ལ་དེ་གསལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་འབྱུང་བས། འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཅེས་

བསྒྱུར་བ་མི་ལེགས་སློ། །འློ་ན་རིགས་བརློད་པ་ནི་སྤིའི་ཆློས་གཅིག་བརློད་པས་དེས་

གང་ལ་ཁབ་པའི་ཡུལ་གི་བེ་བག་མང་པློ་གློ་བ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ན། འདིར་མགིན་

པ་སྔློ་བ་སློགས་ཆློས་བཞི་པློ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཁློ་ནའི་སྒེར་ཆློས་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་དེ་

འདྲ་བའི་བེ་བག་མང་པློ་མེད་པའི་ཕིར་རིགས་བརློད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན་ཤིན་ཏུ་

བདེན་མློད། འློན་ཀང་འདིར་ཁད་གཞི་རྫས་བེ་བག་པ་དབང་ཕྱུག་གཅིག་ཉིད་ཡིན་

ཀང༌། ཁད་ཆློས་རྣམས་ཆློས་རེ་རེ་ནས་རིགས་སུ་འགྱུར་དཔེར་ན་སྔློན་པློའི་རིགས་

སམ་མགིན་པ་སྔློན་པློ་ཅན་གི་རིགས། དེ་བཞིན་དུ་ཐློད་པ་དང་ཐློད་པའི་སླློང་ཕློར་

ཅན་གི་རིགས། ཟླ་བ་ཕེད་ཅློད་པན་དུ་མཛེས་པའི་ལྷའི་རིགས། སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་

རལ་པ་ཅན་གི་རིགས་སློགས་ཡློད་པ་ལ་བསམས་ནས་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་རྫས་ཀི་རིགས་བརློད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་འགེལ་དུའང་མགིན་པ་ནག་པློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི་ནག་པློའ ློ། །ཐློད་པ་ནི་སླློང་བའི་སྣློད་དློ། །ཟླ་བ་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་པའློ། །སྣུམ་པ་ནི་རྩུབ་

པློ་མེད་པའློ། །དམར་བ་ནི་མངློན་པར་དམར་བ་སྟེ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན། འློན་ཀང་དེ་

འདིར་ཁད་གཞི་དབང་ཕྱུག་གི་རྫས་བེ་བག་པ་ལ་སྦར་ཟིན་ནས་ནི། རིགས་བརློད་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཁད་ཆློས་དེ་བཞི་ཀ་ཚང་བའི་ཁད་གཞི་ནི་བེ་བག་གི་རྫས་དབང་

ཕྱུག་རིལ་པློ་གཅིག་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གཙོ་བློར་ནི་གཞན་སེལ་གི་སྒློ་ནས་

རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་བསམ་སྟེ་རྫས་ཀི་རིགས་བརློད་དང་གནས་ལུགས་དྲང་པློར་

བརློད་པ་ལ་བསམས་ནས་རྫས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞེས་ཐ་སྙད་བས་

པའློ། །དེས་ན་རིགས་སློགས་བཞིའི་ནང་ནས་རྫས་སུ་གང་གིས་འཇློག་པ་ནི། ལྷའི་བེ་

བག་དབང་ཕྱུག་གི་རྫས་བརློད་པའི་ཁད་གཞིའམ་མཚོན་བའི་སྟེང་ནས་འཇློག་ཅིང་

ཚིག་ལྷག་མས་སྟློན་པའི་ཆློས་སམ་མཚན་ཉིད་ཀིས་ནི་དེ་གསལ་བར་འཆད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། ལྷ་དབང་ཕྱུག་རྫས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྡུལ་རྫས་ལ་སློགས་པ་ཕ་

བའི་རྫས་ཀི་རྣམ་བཞག་སྐབས་འདིར་མི་དགློས་པས་ལྷའི་རིགས་དུ་མ་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པའི་ལྷ་བེ་བག་པ་ཞིག་སློས་པས་རགས་པའི་རྫས་ཙམ་ཡིན། 

དེ་ཡང་སྐབས་འདི་ཁློ་ནར་ཡིན་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་ལྡན་རྫས་ཞེས་དངློས་པློ་

གང་ཞིག་ལ་དངློས་པློའི་ཁད་པར་གཞན་ལྡན་པའི་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་གནས་གཞིའི་

དློན་དང་འབེལ་བ་ཞིག་ལའང་འཆད་པའི་སྐབས་ཡློད་ཅིང༌། དེའི་ནང་ཚན་ཁ་དློག་

ཡློན་ཏན་དང་ཁ་དློག་ཅན་ས་སློགས་རྫས་སུ་འགྱུར་བས་ལྭ་ཝ་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་སྤི་

རྫས་སུ་འགྱུར་བའང་ཡློད་པ་ནི་སྐབས་ཐློབ་ཀིས་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་

རིགས་ལའང༌། འདི་དག་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་མིན། །དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མིན། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རིགས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རིགས་ཀང་སྐབས་གཞན་དུ་མི་

འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལས་གཞན་བློད་ཀི་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་རང་

མཚན་གཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རྫས་ཐློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་འདློད་པ་ལྟར་

ན་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་རྫས་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད། ཁབ་འཇུག་རྣམ་གནློན་

ལ་གནས་པས། །སློགས་ཀང་རྫས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མགིན་སྔློན་སློགས་

ལྔ་པློ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་མིང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རྫས་སུ་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རློག་

གེ་སློགས་ཕི་ནང་གི་གཞུང་ལུགས་གང་ལས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་མིང་རྫས་བཤད་

པའི་ཁུངས་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ལྟ་ན་རིགས་ཀི་མགིན་པ་ཁ་དློག་གསུམ་འཕེང་

ཅན་ཞེས་པའང་རྫས་བརློད་དུ་ཐལ་ཏེ་ནེ་ཙོའི་མིང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །དེ་ཡང་མིང་ཙམ་བརློད་པ་ཡིན་ན་ཙནྡྲ་པར། དློན་ཙམ་ལ་དང་པློའ ློ་ཞེས་པས་

རྣམ་དབེ་དང་པློ་ཁློ་ན་སྟེར་བར་རིགས་ཀང༌། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ར་སྠེན། ཀ་པཱ་ལེ་ན། ཛ་

ཊ་བྷིཿ། ཞེས་སློགས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་སྦར་བ་ཀ་ལཱ་པར། ལྷན་ཅིག་སྦློར་བ་ལ་

གསུམ་པའློ། །ཞེས་དབང་ཕྱུག་གི་ལག་པ་སློགས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་དློན་ལ་གསུམ་

པ་བིན་པའི་རེས་དངློས་སུ་གསལ་བར་མཐློང་བའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་མཛོད་ལས། ཐློབ་

དང་མ་ཐློབ་སྐལ་མཉམ་དང༌། །འདུ་ཤེས་མེད་སྙློམས་འཇུག་པ་དང༌། །སྲློག་དང་

མཚན་ཉིད་རྣམས་དང་ནི། །མིང་གི་ཚོགས་ལ་སློགས་པ་ཡང༌། །ཞེས་པས་མིང་གི་

ཚོགས་རྣམས་རྫས་སུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་དེ་ནི་བལ་རྫས་འདུས་མ་བས་

འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་མིང་དང༌། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་སློགས་འདུས་མ་བས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་བལ་རྫས་སུ་འཆད་པ་ཡིན་གི། མིང་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུ་བལ་བའི་

རྫས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་གཞུང་འདི་ཉིད་ཀི་རང་ལུགས་ལྟར་ནའང༌། འདློད་ན་དབང་

པློ་མེད་པ་དང༌། །སྒ་མེད་ཕ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་

ལྡན་གི་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་དངློས་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་

རིགས་སློགས་བཞི་པློ་ལ་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་བརློད་གསར་དུ་སྦློར་ནའང་རིགས་

བརློད་ལ་ཁད་ཆློས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དངློས་སུ་བརློད་པས་རིགས་སམ་སེ་ཚན་

དེའི་སྤི་ལྡློག་གསལ་བར་གློ་བ་དང༌། དེ་མ་ཡིན་པ་སེལ་ཞིང་རྣམ་པར་གཅློད་ནུས་

པའི་རང་བཞིན་དུ་བརློད་ནས་མཐར་ཁད་གཞི་རིགས་ཀི་སྒས་མཚོན་པར་བས་པ་

གཅིག་དགློས། དེ་བཞིན་དུ་བ་བ་ལའང་བ་བའི་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆློས་

བརློད་པས་གང་ཡང་རུང་བའི་བ་བ་དངློས་ཁད་གཞིར་གྱུར་པ་དེ་གསལ་བར་སྟློན་

ཅིང་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་གཉིས་ཀ་མིང་གིས་དངློས་སུ་སློས་པ་ཞིག་དགློས། འདི་ལ་

ཡང་བ་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་ཁད་གཞི་ཁློ་ན་གཙོ་ཆེ་སྟེ་དཔེར་ན། གངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་པ་སྦངས། །རྡློ་རེ་གདན་གི་བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །མངློན་

སངས་རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཕིར། །འཇིག་རེན་ཁམས་འདིར་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བ་བའི་རིགས་བརློད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཡང༌། རློད་

པའི་དུས་འདིར་བདུད་བཏུལ་ནས། །མངློན་པར་སངས་རྒྱས་ཆློས་འཁློར་

བསྐློར། །བསྟན་པས་འཇིག་རེན་གསལ་མཛད་པའི། །སྟློན་པ་ཤཱཀ་སེངྒེའློ། །ཞེས་པ་

ལྟ་བུར་སྦར་ན་རྫས་བརློད་ངློ་མར་འགློ་ཞིང་བ་བ་བརློད་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་ཁད་

པར་ཤེས་དགློས། ཡློན་ཏན་ལའང་ཡློན་ཏན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ཐློག་མར་ངློས་ཟིན་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བས་ནས་དེ་ཉིད་ཐློག་བར་མཐའ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བར་ཁད་གཞིར་བཀློད་ནས་

ལྷག་མ་ཁད་ཆློས་རིགས་བརློད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་གསལ་བར་འཆད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགློས་ཏེ་དཔེར་ན། སྙིང་སྟློབས་ཀི་ནི་ཡློན་ཏན་འདིས། །སྡུག་དང་མི་སྡུག་བར་མ་

ཡི། །ཡུལ་ལ་ཆགས་སང་རྨློངས་པའི་བློས། །སེམས་འདི་གཡློ་ཞིང་ཡང་ཡང་འཇུག 

།ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་རྡུལ་ནི་སེམས་ཡུལ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན། མུན་པ་ཤེས་

པ་ཡུལ་ལ་ཁ་མི་ཕློགས་པར་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པ། སྙིང་སྟློབས་ནི་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་

གསལ་བར་འཇུག་པ་དང་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བཤད་པས་

སློ། །རྫས་ལ་ཡང་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཀིས་ཁད་གཞི་བེ་བག་པའི་རྫས་དེ་གསལ་བར་

སྟློན་ནུས་པ་ཞིག་སྦློར་དགློས་པ་ཡིན་ལ། སྐད་དློད་འཇུག་ཚུལ་ནི་དྲ་བ་ཞེས་པ་ནློར་

རྫས་ལ་སློགས་པའི་རྫས་དང་སྒ་འཇུག་པ་གཅིག་ཉིད་དློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་ཞིང་

རྒྱན་དུ་བསྟན་པ་ནི། 

རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས། །

རང་བཞིན་བརློད་པ་འདི་འདྲ་འདི། །

བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཉིད། །

སྙན་ངག་ལ་ཡང་འདི་དག་འདློད། །

བཤད་ཟིན་དེ་མ་ཐག་པའི་རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་བཞིའི་རང་བཞིན་

ཏེ་གནས་ལུགས། བསྟློད་སད་དང་འཁློག་པློར་བརློད་པའི་ཚུལ་གིས་མ་བསླད་པར་

རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྲང་པློར་བརློད་པའི་རྒྱན་རང་བཞིན་བརློད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་

བསྟློད་སད་ཀི་དློན་དུ་འཁློག་པློར་བརློད་པས་བརམས་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་རྒྱན་འདིའི་རང་བཞིན་དུ་སྦར་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པློའི་དཔལ་གིས་མངའ་འབངས་ཡློངས་ལ་ཁབ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱན་

འདིས་འཁློག་པློར་མ་བརློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་མ་ཟད། འཁློག་

བརློད་རྣམ་པ་མང་པློའི་སྦློར་བས་ཕྱུག་པ་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ལའང་འདི་ཉིད་

འདློད་པས་གཞུང་འདིར་དློན་རྒྱན་གི་ཐློག་མར་བཀློད་པའློ། །

༼དློན་རྒྱན་སློ་ལྔའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དཔེའི་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། དབེ་བ་དཔེར་བརློད། 

དཔེའི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་བཤད་པ། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒའི་རྣམ་གངས་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི། 

ཇི་ལྟ་ཇི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པར། །

གྱུར་པ་གང་དུ་རློགས་བེད་པ། །

དེ་ནི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ་དེའི། །

སྤློས་པ་འདི་ནི་རབ་བཤད་བ། །

ངག་གང་དུ་བརློད་བའི་དློན་གི་དཔེར་བའམ་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློ་དང་

དཔེའི་དངློས་པློ་གཉིས་མཚུངས་པའི་མཚུངས་ཆློས་སྒས་ཟིན་པར་དངློས་སུ་བརློད་

པའམ། མ་བརློད་ཀང་དློན་གི་ཤུགས་ལས་རློགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་ཞེས་

བ་བ་སྟེ། དཔེ་དང་དཔེར་བའི་དངློས་པློ་དེ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་འདྲ་བ་རེད་

དཀའ་བས་ཇི་ལྟ་ཇི་ཞིག་ལྟར་ཏེ་ཡློན་ཏན་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་ཕློགས་རེ་བ་གང་ཅི་

ཡང་རུང་བས་མཚུངས་པ་སྟེ། འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་གསལ་བར་གང་དུ་ཞེས་འབྱུང་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་ལ་དཔེ་དློན་ཐ་མི་དད་དུ་འདྲེས་པས་མི་གསལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མ་

ཡིན་པར་འདིར་ཐ་དད་དུ་མ་འདྲེས་པར་སྣང་བས་གསལ་བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུ་རློགས་

པར་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་ཞེས་བ། དེའི་ནང་ཚན་གི་སྤློས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པློ་

འདི་དག་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བའློ། །

༼༡-ཆློས་དཔེ།༽

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཆློས་

དཔེ་ནི། 

མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་ལག་མཐིལ་ནི། །

ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཅུང་ཟད་དམར། །

ཞེས་པ་ཆློས་དཔེ་དངློས་སུ་ནི། །

མཚུངས་པའི་ཆློས་དག་བསྟན་ཕིར་རློ། །

ཀེ་མཛེས་མ་ཞེས་བློས་ནས། ཁློད་ཀི་ལག་མཐིལ་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཞིང་དྭངས་

ལ་དམར་མདངས་དང་བཅས་པ་འདི་ཆུ་སྐེས་མེ་ཏློག་པདྨ་བཞིན་དུ་ཅུང་ཟད་དམར་

བའི་མདངས་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་པའི་དཔེར་བའམ། དཔེ་ཅན་མཛེས་མའི་ལག་མཐིལ། 

དཔེ་ཆུ་སྐེས་པདྨ། དེ་གཉིས་ཆློས་ཅན་ལག་མཐིལ་དང་པདྨ་འདྲ་བ་མ་བརློད་པར་

གཉིས་ཀའི་མཚུངས་ཆློས་ཐུན་མློང་བ་ཅུང་ཟད་དམར་བ་དངློས་སུ་སློས་ནས། དེས་

དེ་གཉིས་འདྲ་བར་གྲུབ་པ་ནི་ཆློས་ཆློས་ཅན་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་ཆློས་ཀི་སྒློ་ནས་དཔེ་

དློན་གཉིས་མཚུངས་པ་སློས་པའི་ཕིར་ཆློས་དཔེ་ཞེས་བའློ། །འདིའི་གཞུང་ཚིག་སྔར་

ཀུན་ཏུ་དམར་ཞེས་བསྒྱུར་བ་རྒྱ་དཔེར། ཨཱ་ཏཱ་མྲ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཉེར་བསྒྱུར་གི་ཨཱད་྄
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིན་པར་དགློངས་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་འདུག་ཀང་འདི་ནི་དགག་པའི་ཨ་ཡིན་པར་རྒྱ་

འགེལ་ནས་བཤད། མཚམས་སྦློར་གི་དབང་གིས་རིང་པློར་སློང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཅུང་

ཟད་དགག་པ་དམན་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་དམར་ཞེས་ཀུན་མཁེན་བ་མས་

འགྱུར་བཅློས་གནང་བ་བཞིན་དུ་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་མི་ལ་སློགས་པ་ཕལ་

པའི་གཟུགས་ཀི་མཛེས་ཆློས་དང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མཚན་དཔེ་ལའང་ཕག་

མཐིལ་དམར་བར་བཤད་པ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཅུང་

ཟད་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་གི། ཧ་ཅང་དམར་བ་ནི་མཐློང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་མཚན་

དཔེ་དང་མཛེས་ཆློས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར་དློན་དང་འབློར་བས་འགྱུར་

ཁད་འདི་ལྟར་ལེགས་སློ། །རིན་སྤུངས་པས་མཛད་པའི་ས་པཎ་རློགས་བརློད་དུ། དེ་

ཡི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལྟར་དཀར་ཚེམས། །པུཎ་རི་ཀའི་དྲེགས་པ་བསྙློལ་བ་ལ། །མཚན་

མློའི་བདག་པློར་ཅློ་འདྲི་མཁས་པ་ཡི། །འགློ་བ་རྨློངས་པའི་མུན་འཇློམས་དེ་ལ་

དད། །ཅེས་པ་རྒྱན་འདི་ཡིན་ཞེས་ཁློང་རང་གིས་གསུངས་པ་རང་པ་དང་པློ་ཁློ་ན་ལ་

དགློངས་པ་ཡིན་གི། གཞན་ནི་རབ་བརགས་དང་གཟུགས་ཅན་སློགས་དུ་མ་ཞིག་

འདྲེས་པར་མཐློང༌། 

༼༢-དངློས་དཔེ།༽

གཉིས་པ་དངློས་པློའི་དཔེ་ནི། 

ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་བཞིན། །

མིག་དག་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་བཞིན། །

ཞེས་པ་ཆློས་གཅིག་རློགས་བེད་པ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་ནི་དངློས་པློའི་དཔེ་ཉིད་དེ། །

མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ནི་མེ་ཏློག་པདྨ་གཞློན་ནུ་བཞིན་ནློ། །མིག་གཉིས་

པློ་འདི་དག་ནི་མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་བཞིན་ནློ་ཞེས་དཔེ་ཅན་གདློང་དང་དཔེ་པདྨ། 

དཔེ་ཅན་མིག་དང་དཔེ་ཨུཏྤལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཆློས་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་ལ་

སློགས་པ་ཤུགས་ལས་རློགས་བར་བཞག་ནས། ཆློས་ཅན་གི་དངློས་པློ་གཉིས་

མཚུངས་པ་དངློས་སུ་བརློད་པས་རློགས་པར་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དངློས་པློའི་

དཔེའློ། །རློགས་བརློད་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། དེ་ནས་རི་དྭགས་མིག་ཡངས་ངློ་

ཚ་ཡིས། །དུད་པས་གླུ་མཐར་རྒྱུད་མངས་ཕང་པ་ནས། །དལ་གིས་ཕབ་པས་རིག་

འཛིན་རྒྱལ་པློའི་བུས། །མདའ་བཞག་འདློད་པ་དག་དང་མཚུངས་པ་མཐློང༌། །ཞེས་

པའང་རྒྱན་འདི་ཉིད་དློ། །

༼༣-ལྡློག་པའི་དཔེ།༽

གསུམ་པ་ལྡློག་པའི་དཔེ་ནི། 

ཁློད་ཀི་གདློང་བཞིན་པདྨ་ནི། །

རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅེས་པ། །

དེ་ནི་གགས་པ་ལྡློག་པའི་ཕིར། །

ལྡློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད། །

ལུས་ཕ་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་བཞིན་དུ་པདྨ་འདི་དག་ནི་མཛེས་པ་རྣམ་པར་

རྒྱས་པར་གྱུར་ཏློ་ཅེས་པའི་རྒྱན་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ན་དཔེས་དློན་འཇལ་བར་གགས་

པའི་གགས་པ་ལས་བཟླློག་ནས་གདློང་དཔེ་ཅན་གིས་དཔེ་པདྨ་གཞལ་བའི་ཕིར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད་དློ། །འདིར་ཡང་བརློད་ཚུལ་ཙམ་ལ་དཔེ་དློན་གློ་

ལྡློག་པ་ཡིན་གི་བརློད་འདློད་དངློས་གདློང་པའི་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་པས་དློན་

གིས་ན་གགས་པ་བཟླློག་པའང་མ་ཡིན་ནློ། །

༼༤-ཕན་ཚུན་དཔེ།༽

བཞི་པ་ཕན་ཚུན་དཔེ་ནི། 

ཁློད་ཀི་གདློང་བཞིན་ཆུ་སྐེས་ཏེ། །

ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཁློད་ཀི་ཞལ། །

ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་ཁད་འཕགས་ནི། །

བརློད་པར་བེད་འདི་ཕན་ཚུན་དཔེ། །

གཞློན་ནུ་མ་ཁློད་ཀི་ཞལ་བཞིན་དུ་ཆུ་སྐེས་མེ་ཏློག་པདྨ་འདི་དག་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་དཔལ་མདངས་གསལ་བར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་པདྨ་འདི་བཞིན་དུ་བཞིན་བཟང་

མ་ཁློད་ཀི་ཞལ་རབ་ཏུ་མཛེས་སློ་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་མཛེས་ཆློས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་བརློད་པར་འདློད་པས་དཔེ་དློན་གཉིས་ཕན་ཚུན་དཔེ་བངས་རེས་སུ་

བཀློད་པ་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་གི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། རློགས་བརློད་རིན་པློ་ཆེར། གང་དུ་ཆུ་

སྐེས་བཞིན་རས་དང༌། །བུང་བ་ལན་བུས་མཚུངས་གྱུར་པ། །ལྷ་ཡི་བུ་མློས་པད་ལྗློན་

དང༌། །པདྨའི་ཤིང་གིས་ལྷ་མློའློ། །ཞེས་པའི་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ལྟ་བུའློ། །

༼༥-ངེས་པའི་དཔེ།༽

ལྔ་པ་ངེས་པའི་དཔེ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློད་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། །

ཁློད་ཀི་ཞལ་འདི་ནི་པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་མཚུངས་ཀི། དེ་

ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ནི་འཇིག་རེན་འདིར་འགའ་ཞིག་སྟེ་འགའ་དང་ཡང་མཚུངས་པ་

མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དཔེ་པདྨ་གཅིག་ཁློ་ནར་ངེས་པ་བརློད་པས་ན་ངེས་པའི་དཔེ་ཞེས་

བའློ། །

༼༦-ངེས་མེད་ཀི་དཔེ།༽

དྲུག་པ་ངེས་མེད་ཀི་དཔེ་ནི། 

རེ་ཞིག་ཁློད་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་སྟེ་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་དཀར་པློ་རྒྱས་པའི་རེས་སུ་

འགློ་ལ་དེ་ནས་སྲིད་པ་འདི་ན་གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་མཛེས་པ་ཅན་འགའ་གལ་ཏེ་

ཡློད་སྲིད་ན་ཁློད་གདློང་དེའི་རེས་སུ་ཡང་འགློ་བ་སྟེ་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་དཔེ་བེད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་དཔེ་པདྨ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཁློ་ནར་མ་ངེས་པར་བརློད་པས་ངེས་མེད་ཀི་

དཔེ་ཞེས་བའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༧-བསྡུས་པའི་དཔེ།༽

བདུན་པ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ནི། 

ཁློད་གདློང་མཛེས་པ་ཁློ་ན་ཡིས། །

ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགློ་མིན་ཏེ། །

དགའ་བསྐེད་ལས་ཀིས་ཀང་ཞེས་པ། །

འདི་འདྲ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡློད། །

ཁློད་ཀི་གདློང་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཁློ་ནས་ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགློ་བ་སྟེ་

མཚུངས་པ་མིན་ཀང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་གཞན་གི་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐེད་པའི་བེད་

ལས་ཀིས་ཀང་ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགློ་ཞིང་མཚུངས་སློ། །ཞེས་པ་འདི་འདྲ་ནི་རེས་སུ་

འགློ་བའི་བ་བ་གཅིག་ལ་མཛེས་པ་ཡློན་ཏན་དང་བེད་ལས་དགའ་བ་བསྐེད་པ་གཉིས་

བསྡུས་ནས་བརློད་པའི་ཕིར་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དང་

ཕིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དཔེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་སྦློར་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ཡང་

ཡློད་དློ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་བསྡུས་པའི་དཔེ་འདི་འདྲ་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདི་

ནི་སུམ་ཅུ་པར། ཨཱ་ལི་ཕིས་ནས་གཉིས་པ་སྦར། །ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀང་ཡིག་གིས་མཚུངས་སྒ་བསྡུས་པའང་ཤེས་པར་

བའློ། །

༼༨-ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ།༽

བརྒྱད་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློད་ཀི་ཞལ་ནི་ཁློད་ཉིད་ལ། །

མཐློང་གི་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་མཐློང༌། །

འདི་ཉིད་ཁློ་ན་ཐ་དད་ཏེ། །

གཞན་མེད་ཅེས་འདི་ཕུལ་བྱུང་དཔེ། །

ཁློད་ཀི་ཞལ་ཏེ་བཞིན་རས་ནི་ཁློད་ཉིད་ཀི་ལུས་ཁློ་ན་ལ་མཐློང་གི་ནམ་མཁའ་

ལ་མ་མཐློང༌། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་མཐློང་སྟེ་ཁློད་ཀི་ལུས་ལ་མ་

མཐློང༌། དེས་ན་མཐློང་ཡུལ་གི་རེན་ཐ་དད་ཙམ་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་གདློང་པ་དང་ཟླ་བ་

གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་མཚུངས་པར་གྱུར་པས་ཐ་དད་པའི་ཆློས་གཞན་ཅི་

ཡང་མེད་དློ། །ཞེས་ཆློས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡློད་ཀང་མེད་ཅེས་ཕུལ་བྱུང་གིས་བརློད་པ་

དཔེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་པའི་ཕིར་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །འགྱུར་འགའ་ཞིག་

ཏུ་འདི་ལ་ཁད་པར་གི་དཔེ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་གདློང་དང་ཟླ་བ་གཉིས་མཐློང་ཡུལ་

གི་རེན་ལུས་དང་ནམ་མཁའི་ཁད་པར་ལས་གཞན་མེད་པར་བརློད་པས་ཁད་པར་གི་

དཔེ་ཞེས་འགེལ་དགློས་ཀང༌། རྒྱ་དཔེའི་སྐད་དློད་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་འཆད་ཚུལ་

གཉིས་ཀ་མཐུན་པས་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་པ་ཉིད་ལེགས་སློ། །

༼༩-རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ།༽

དགུ་པ་རབ་བརགས་ཀི་དཔེ་ནི། 

དེ་ཡི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །

ཡློད་ཅེས་ཟླ་བ་སྙེམས་མི་དགློས། །

པདྨ་ལ་ཡང་དེ་ཡློད་ཕིར། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བརགས་དཔེ། །

མཛེས་མ་དེའི་བཞིན་རས་ཀི་དཔལ་མཐའ་དག་ང་ཉིད་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་ཀི་

གཞན་དག་ལ་མེད་དློ་ཞེས་ཟླ་བ་ཁློད་དེ་ཙམ་དུ་སྙེམས་པ་འཆང་བའི་ང་རྒྱལ་བ་མི་

དགློས་ཏེ། པདྨ་གཞློན་ནུ་འདི་ལ་ཡང་དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པ་གདློང་

པའི་དཔལ་དེ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟླ་བ་བེམ་པློའི་དངློས་པློ་ལ་དེ་འདྲ་བའི་རྣམ་རློག་ག་

ལ་ཡློད་ཀང་ཡློད་པ་ལྟར་དུ་སྒློ་བཏགས་པ་ནི་རབ་བཏགས་ཏེ་དེ་དང་དཔེའི་རྒྱན་དག་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བས་པ་ནི་རབ་བརགས་ཀི་དཔེའློ། །

༼༡༠-རྨད་བྱུང་གི་དཔེ།༽

བཅུ་པ་རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། 

གལ་ཏེ་པདྨ་འགའ་ཞིག་ལ། །

སིན་ལེགས་རྣམ་འཕྲུལ་མིག་ལྡན་ན། །

ཁློད་ཀི་བཞིན་གི་དཔལ་འཛིན་ཏེ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་རྨད་བྱུང་དཔེ། །

གལ་ཏེ་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ནས་མེ་ཏློག་པདྨ་འགའ་ཞིག་ལ་སིན་

ལེགས་མ་ཁློད་ཀི་མིག་གནག་ཅིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འདི་ལྡན་ན་ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་

ཀི་མཛེས་པའི་དཔལ་འདི་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་བེད་དློ་ཞེས་གདློང་པའི་མཛེས་པ་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་མེ་ཏློག་པདྨའི་མཛེས་པས་ཀང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པར་བརློད་པས་རྨད་བྱུང་གི་

དཔེ་སྟེ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གིས་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་

ལ་བསྟློད་པར། རབ་བརིད་ཏི་སེའི་གངས་ཀིས་ལྷ་ཡི་ལམ། །རབ་མཛེས་ཐློར་ཅློག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྔློན་པློར་བཀློད་བས་ནས། །རབ་སྙན་རྒྱུད་མངས་སྒློགས་ལ་ལྟ་བེད་ན། །རབ་དཀར་

ལྷ་མློ་ཁློད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༡༡-རྨློངས་པའི་དཔེ།༽

བཅུ་གཅིག་པ་རྨློངས་པའི་དཔེ་ནི། 

ལུས་ཕ་ཁློད་གདློང་རི་བློང་ཅན། །

ཞེས་བརགས་ཁློད་གདློང་བསམ་པ་ཡིས། །

ཟླ་བ་ཡི་ཡང་རེས་སུ་བསྙེགས། །

ཞེས་འདི་རྨློངས་པའི་དཔེ་རུ་བཤད། །

ཀེ་ལུས་ཕ་མ་ཞེས་དགའ་མ་ལ་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་འདི་ནི་རི་བློང་

ཅན་ཏེ་ཟླ་བ་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་བདག་གིས་འཁྲུལ་ནས་བརགས་པ་སྟེ་བསམ་ལ། ཡང་

ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་མཐློང་བའི་སྐབས་སུ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་བསམ་ནས་

དློན་དུ་གཉེར་བའི་བློས་དེའི་རེས་སུ་བསྙེགས་ནས་ཕིན་ནློ་ཞེས་དཔེ་ཅན་མཐློང་བས་

དཔེ་རུ་འཁྲུལ། དཔེ་མཐློང་བས་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་ནས་གཉིས་པློ་མཚུངས་ཆེས་

པས་སློ་སློར་དབེ་བ་མ་ཕེད་པར་རྨློངས་པ་སྐད་དུ་བརློད་པས་དཔེ་དློན་གཉིས་

མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱན་འདི་ནི་རྨློངས་པའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལྟར་བཀལ་བའི་

སྐབས་སུ་ཁ་ཅིག་གི་ཕན་ཚུན་དཔེ་དང་དབེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་

བྱུང་འདུག་མློད་ཀང༌། ཕན་ཚུན་དཔེ་ནི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་བརེ་ལེན་གི་ཚུལ་དུ་དཔེར་

འགློད་རེས་བས་ནས་མཚུངས་པ་བརློད་པ་དང་འདིར་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་སློ་

སློར་དབེ་བ་མ་ཕེད་པར་རྨློངས་པ་སྐད་དུ་བརློད་པའི་ཁད་པར་ཆེས་ཆེ་བ་མ་གློ་བར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟད་ལ། ཡང་གཞི་ཟླ་བའི་ཡུལ་གཅིག་ལ་འདི་ཟླ་བ་ཡིན་ནམ་གདློང་པ་ཡིན་ཞེས་

བརགས་ཤིང་དཔྱད་པས་ཟླ་བ་ཡིན་ཀང་རྨློངས་པའི་བློས་གདློང་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཟླ་

བའི་རེས་སུ་བསྟེགས་ཞེས་བཀལ་བ་ལྟར་ནའང༌། གཞུང་ཚིག་ཡི་ཡང་ཞེས་པའི་ཡང་

སྒ་དགློས་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་རྒྱ་འགེལ་ནས་ཀང་མ་བཤད་པས་མི་ལེགས། དཔེ་ལ་

ལར་ཟླ་བ་འདི་ཡང་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་འབམས་པ་ཙམ་དུ་མངློན་ལ། རྒྱ་

དཔེའི་རྣམ་དབེ་དང་བསྟུན་ན་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་བིན་པའི་རེས་འདུག་པས། ཟླ་བ་

འདི་ལ་ཡང་རེས་སུ་བསྙེགས། །ཅེས་འབྱུང་ཡང་བློད་སྐད་ལ་མ་བདེ་ན་ཡི་ཡང་ཞེས་

པ་འཐད། བརགས་ཅེས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། ཨུཏྤེ་ཀྵྱ་ཞེས་འབྱུང་བ་བསམ་པའི་དློན་ཏེ། 

བློད་ཡིག་གི་བརྡ་ལའང་བས་འཕུལ་ར་མགློ་ཅན་འདས་ཚིག་ཡིན་པས་ས་མཐའ་དང་

བཅས་པའློ། །འདི་བློད་མཁས་པས་བཏང་སྙློམས་ལ་འཇུག་གསུངས་ཀང་བཏང་

སྙློམས་ཀི་སྐད་དློད་ཨུ་པེ་ཀྵ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་བིས་པའི་དཔེ་མ་དག་པ་ཞིག་གཟིགས་

ནས་གསུངས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །དེས་ན་བློད་སྐད་

ལ་དཔེར་བརློད་རློམ་པ་ནའང་མཁས་པ་ཟུར་མཁར་བས། །བུང་བའི་མགིན་སྙན་

མཛའ་མློ་ཡི། །གླུ་རུ་བསམ་ནས་ནགས་སུ་ཕིན། །སླར་ཡང་མཛའ་མློའི་དྲུག་སྐེས་

ནི། །རང་པ་དྲུག་པའི་སྐད་དུ་གློ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་ཏེ་གཞུང་གི་

དགློངས་པའློ། །

༼༡༢-ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ།༽

བཅུ་གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ་ནི། 

པད་ནང་བུང་བ་འཁློར་རམ་ཅི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློད་གདློང་ལ་མིག་གཡློའམ་ཅི། །

བདག་གི་སེམས་འདི་རྣམ་པར་གཡློ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་དཔེ། །

འདི་ན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ཀི་མཛེས་པ་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཞི་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་གི་ངློས་ལ་མཐློན་མཐིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

བའི་དངློས་པློ་ཡིད་འཕློག་པ་ཞིག་འདུག་པ་འདི་མེ་ཏློག་པདྨའི་ནང་དུ་བུང་བ་ཟུང་

ཞིག་འཁློར་བ་ཡིན་ནམ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་གནག་ཅིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

བའི་མིག་གཉིས་གཡློ་བ་ཡིན་ནམ་ཅི་ཞིག་སྙམ་དུ་བདག་གི་སེམས་ནི་སློམ་ཉིའི་

དབང་གིས་རྣམ་པར་གཡློ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གི་སྒློ་ནས་དཔེ་དློན་གཉིས་

མཚུངས་པ་གསལ་བར་བས་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་

སྦར་བའང་ཆློས་ཀི་སེས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚོམས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ལས། རག་ཏུ་ཞི་མ་

ཁློད་ཀི་ཞབས་ཀི་མཚན་མ་ཟུང་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཀིས། །རྒྱངས་ནས་

མཐློང་བས་ལྷ་རྫས་ཆུ་སྐེས་དམར་པློའི་འབས་བུ་ལ་བཀློད་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་

ནི། །གསལ་བར་ཀུན་ཏུ་དམར་བའི་ཆུ་འཛིན་ཚོགས་ཀིས་དཀིས་སམ་བུམ་བརྒྱ་

སྐེས་ཀི་ཞུན་མའམ། །འདི་ནི་ཅི་ཞེས་སེམས་པར་བེད་ཅིང་མགློན་པློའི་ཞབས་ནི་

བསྟེན་པར་བ་བ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༡༣-གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེ།༽

བཅུ་གསུམ་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེ་ནི། 

ཟླ་བ་སྐེངས་བེད་མཛེས་པ་འདི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་པདྨ་མིན། །

དེ་ཕིར་ཁློད་ཀི་གདློང་ཉིད་དློ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་ངེས་པའི་དཔེ། །

ཅི་འདི་ན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་མཛེས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་

འདུག་པ་འདི་མེ་ཏློག་པདྨ་གཞློན་ནུ་ཡིན་ནམ་སྙིང་སྡུག་མཛེས་མའི་གདློང་པ་ཡིན་

སྙམ་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་པ་ལ་ལེགས་པར་བརགས་པས་མེ་ཏློག་པདྨ་ནི་ཟླ་འློད་ཀིས་ཟུམ་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་མི་

ནུས་པར་མ་ཟད་ཟླ་བ་ཉིད་མཛེས་པ་ཕམ་པས་སྐེངས་པར་བེད་ནུས་པ་མཐློང་བས་

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར། པདྨ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་

དློ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ཚིགས་བཀློད་ནས་གདློང་པ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ཕིར་ངེས་

པའི་དཔེ་ཞེས་བ། གཞན་ཡང་འདི་ལ་གཏན་ཕེབས་ཀི་དཔེ་དང་རློགས་པའི་དཔེ་དང༌། 

སྒློ་འདློགས་ཆློད་པའི་དཔེ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གཅློད་པའི་དཔེ་སློགས་མིང་གི་རྣམ་གངས་

གཞན་དུ་བརློད་པའང་ཡློད་པ་དློན་མི་འགལ་མློད། འློན་ཀང་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་

དུ་ལེགས་སློ། །

༼༡༤-སྦར་བའི་དཔེ།༽

བཅུ་བཞི་པ་སྦར་བའི་དཔེ་ནི། 

བསིལ་ཟེར་ཅན་གི་དག་ཟླ་དང༌། །

དཔལ་དང་ལྡན་དང་དྲི་བཟང་གིས། །

ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐེས་བཞིན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཞེས་པ་སྦར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད། །

མཛེས་པའི་གདློང་དང་ཟླ་བ་མཛེས་ཕུལ་སུ་ཆེ་ལ་རློད་ཅིང་འགན་ཟླར་བས་

པས་དག་ཟླའམ་འགན་ཟླ་དང༌། པདྨ་ནི་ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་ཅིང་ཟུམ་པར་བེད་པས་

དག་ཟླ་སྟེ་སྒ་སྦར་བའློ། །གདློང་པ་ལ་མཛེས་པའི་དཔལ་ཡློད་པ་དང༌། པདྨ་ལས་ཁབ་

འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མློ་བྱུང་བས་སྒ་སྦར་བའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་མཛེས་པའི་

དཔལ་དང་ལྡན་པས་དློན་སྦར། བུད་མེད་མཛེས་མའི་གདློང་པ་ལ་ཁའི་དབུགས་ཀི་

དྲི་ཞིམ་ཡློད་པ་དང་པདྨ་དྲི་བསུང་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་དློན་སྦར། དེས་ན་སྦར་བ་

གསུམ་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་སྒློ་ནས་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ནི་ཆུ་སྐེས་པདྨ་བཞིན་ནློ་ཞེས་

མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སྦར་བའི་དཔེའློ། །འདི་རབ་གསལ་གི་རློགས་པ་བརློད་

པར། སྦིན་མང་གདུང་བ་མེད་པ་དང༌། །སྟློབས་དང་སྤློ་ལྡན་བཟློད་པར་ལྡན། །དག་

འཇློམས་ལེགས་པར་འགློ་བ་སྟེ། །རྒྱལ་པློ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་རློ། །

༼༡༥-མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ།༽

བཅློ་ལྔ་པ་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ནི། 

མཚུངས་པའི་སྒ་ཡི་བརློད་བའི་ཕིར། །

མཉམ་ཉིད་དཔེ་དེ་ཇི་ལྟར་ན། །

སྐེད་ཚལ་ཕེང་འདི་བུ་མློ་བཞིན། །

མཛེས་ལྡན་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། །

དློན་གི་ཆློས་མཚུངས་སྒ་དློན་སྦར་བའི་སྦར་དཔེ་དེར་མ་ཟད་བརློད་བ་དློན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་མཚུངས་ཆློས་མེད་ཀང་སྒ་མཚུངས་པའི་ཆློས་མཚམས་སྦར་ཟིན་ནས་བཀགས་

པའི་ཚེ་དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་ཕློགས་གཉིས་པློ་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་སྒ་མཚུངས་པས་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་འདྲེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་བས་ཏེ་དཔེ་དློན་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་མཉམ་

ཉིད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཇི་ལྟར་ན་ཞེས་དཔེར་བརློད་ལ་མཚམས་སྦར་ནས་དཔེར་

བརློད་པ་དངློས་ནི། དགའ་ཚལ་ལམ་སྐེད་མློས་ཚལ་ཤིང་སཱ་ལའི་ནགས་ཀི་མཛེས་

པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ནི་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་མ་བཞིན་ཏེ། ཆློས་གང་གིས་མཚུངས་

ན་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན་ཞེས་སྒ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པས་སློ། །འློ་ན་དེ་ལ་དློན་གི་

མཚུངས་ཆློས་ཅི་ཡང་མེད་དམ་ཞེ་ན་མེད་དེ། དེ་ཡང་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་

མཚམས་སྦློར་ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་དུ་ཕལ་ནས་བཤད་ན་དློན་གི་

ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ནི། སྐེད་ཚལ་གི་སྐབས་སུ་སཱ་ལ་སློས་དཀར་གི་ཤིང་

དང༌། ཀཱ་ན་ན་ནགས་ཏེ། བློད་སྐད་དུ། སཱ་ལའི་ནགས་ཀི་མཛེས་ལྡན་པ། །ཞེས་དང༌། 

བུ་མློའི་སྐབས་སུ་ས་བཅས་པ་ཨ་ལ་ཀ་ལན་བུ། ཨཱ་ན་ན་གདློང་ཡིན་པ་བློད་སྐད། 

ལན་བུར་ཅེས་པའི་གདློང་མཛེས་ལྡན། ཞེས་སློ། །མཚམས་སྦར་བས་སཱ་ལ་ཀཱ་ནན་

ཞེས་སྒ་མཉམ་ཉིད་དུ་འགློ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་མཛེས་པ་

དང་ལྡན་པ་ནི་ཞར་ལས་འཐློན་པ་ཡིན་གི་སྐབས་དློན་མིན། དེ་ལས་གཞན་པའི་དློན་

སྦློར་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དངློས་སུ་གསལ་བ་འདིར་ཟད། དེས་ན་སྒ་སྦར་བའི་ཕིར་

སྦར་བ་རིགས་ཡིན་ཀང་སྦར་ཚུལ་ཅུང་མི་གཅིག་པས་སྒ་མཉམ་ཉིད་དུ་འགློ་བ་ལ་

དགློངས་ནས་མཉམ་ཉིད་དཔེ་ཞེས་ལློགས་སུ་བསྟན་པ་ཡང་དགློས་དང་བཅས་

པའློ། །ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་དང་ཕློགས་འདྲ་ཙམ་ཡློད་རུང་དེ་ལ་གཅློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མཚམས་ཐ་དད་བྱུང་ན་མཚམས་སྦར་ལ་མ་ལྟློས་ཞིང་གཙོ་བློར་དཔེ་རྒྱན་ཡིན་མིན་

གིས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སྦློར་ཞིང་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཡློད་མེད་ཀིས་ཕེ་

བས་ཁད་པར་ཆེའློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཡང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་སྒ་མཚུངས་ཤིང་བརློད་བ་ཐ་དད་པའི་སྒས་བརློད་པར་བ་

བའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

སྐབས་འདིར་བློད་ཊིཀ་ཕལ་མློ་ཆེར་སྒ་དློན་གཉིས་ཀ་སྦར་དགློས་པར་འདློད་

ཅིང་དཔེར་བརློད་སྦློར་བ་ནའང་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པས་གློ་ལློག་སློ་སློར་འབྱུང་

བའི་དབེ་བ་མ་བས་པས་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་དེ་མ་ཐག་པ་སྦར་བའི་དཔེ་དང་ཁད་པར་

མེད་པ་ཞིག་བྱུང་བས། དེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཕེ་འདློད་ནས་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས་སྔ་

མར་མཚུངས་ཆློས་སྔློན་ལ་བརློད་ནས་དཔེ་གསལ་བེད་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ནི་དཔེ་གསལ་བེད་སྔློན་ལ་བརློད་པས་མི་འདྲ་ཞེས་འཆད་པ་དང༌། རིན་སྤུངས་

ས་སྤློད་དབང་པློས་སྔ་མར་མཚུངས་ཆློས་སྟློན་བེད་ལ་ཚིག་རང་གཉིས་ཡློད་པས་

སྦར་རྒྱན་དང༌། འདིར་དེ་ལྟར་མེད་པས་སྦར་རྒྱན་མིན་ཅེས་དང༌། ས་སྐ་ངག་དབང་

ཆློས་གགས་པས་དེང་སང་གི་གཞུང་འདི་ལ་གཞུང་ཚིག་གློ་རིམ་ཅུང་ཟད་བཟླློག་པ་

སྔློན་འགྱུར་མཛད་འཕལ་གི་དཔེ་ཕི་མློ་ཞིག་ལ་ཡི་གེ་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་གཡེང་གི་

སྐློན་ནམ་ཐུགས་འཛོལ་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་སེམས་པས། མཚུངས་པའི་སྒ་ཡི་བརློད་

བའི་ཕིར། །མཉམ་ཉིད་དཔེ་དེ་ཇི་ལྟར་ན། །བསིལ་ཟེར་ཅན་གི་འགན་ཟླ་དང༌། །སྐེད་

ཚལ་ཕེང་འདི་བུ་མློ་བཞིན། །མཛེས་ལྡན་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། །ཞེས་པ་སྦར་བའི་དཔེ་རུ་

བཤད། །ཅེས་སྦར་ན་འཁྲུལ་པ་མེད་ཅིང་ར་བ་མཁན་པློའི་དགློངས་པར་འབློར་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་སློགས་དློན་མེད་ཀི་གསུང་མང་པློ་འབློན་དགློས་བྱུང་འདུགཔཎ་

ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་འཆད་ཚུལ་གཞུང་དང་ཉེ་ཞིང་ཁད་པར་རེ་བློད་མཁས་པ་ཆེན་པློས་

འགེལ་པ་དང་དློན་རྒྱན་ལ་དློགས་པ་གཅློད་པའི་འབེལ་གཏམ་དུ་གཞུང་དློན་ཇི་བཞིན་

པར་བཤད་མློད། འློན་ཀང་མཚུངས་པའི་སྒ་ཞེས་པ་གཟུགས་མཚུངས་སུ་བསྒྱུར་ན་

གློ་བདེ་ཞེས་གསུངས་ཀང་འདི་རྒྱ་དཔེར་ས་རཱུ་པ་ཤཔྟ་ཞེས་འབྱུང་བས་མཚུངས་

པའི་སྒ་ཞེས་འགྱུར་རང་སློར་བཞག་པ་ལེགས་ཤིང༌། དཔེར་བརློད་ལའང་མཚམས་

སྦློར་གི་ངེས་པ་བློད་ཀི་བརྡ་ལ་མ་གགས་པས་མི་དགློས་ཀང་འདློན་པ་པློས་གཅློད་

མཚམས་ཐ་དད་དུ་བཀག་ཚུལ་གིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་སློ་སློར་སྟློན་པ་ཞིག་དགློས་ཏེ་

དཔེར་ན། བུད་མེད་འདི་དག་གྲུབ་མཐའ་ལ། །ཞུགས་པའི་སྐེ་བློ་སྐལ་བཟང་

བཞིན། །བདེ་བའི་དློན་བརློན་འབས་བུ་འབིན། །རང་ཚུལ་བག་མེད་འཆློལ་མ་

ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་འདི་ལ་སྐེ་བློ་སྐལ་བཟང་དཔེ། བུད་མེད་དཔེ་ཅན། དེ་གཉིས་

སྒ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འདྲེས་པ་མཚུངས་ཆློས་ཀི་དློད་དེ་སྒ་སྦར། གཅློད་མཚམས་ཐ་

དད་པས་སློ་སློར་ཕེ་ན། གྲུབ་མཐའ་སྟེ་ཕི་ནང་གང་རུང་གི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས་

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་དློན་ལ་བརློན་པས་ལས་འབས་ཀི་ཆློས་ལ་

སང་བངས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤད་པའི་རྒྱུས་མངློན་མཐློ་ལ་སློགས་པའི་འབས་བུ་འབིན་

ཅིང༌། རང་གི་ངང་ཚུལ་ཡང༌། བག་དང་བཅས་པའི་ཕིར་བག་མེད་འཆློལ་བའི་སྤློད་

པར་ནམ་ཡང་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཅེས་པའི་དློན་དང༌། དེའི་ཚེ་ཀློག་པ་པློས་གཅློད་

མཚམས་ཀང་འཆློལ། མ་ཡིན་ཅེས་པ་དང༌། ཕློགས་གཅིག་བུད་མེད་ལ་འཇུག་པའི་

སྐབས་སུ་འཁིག་བདེ་ཁློ་ན་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང་བརློན་པས་བུ་དང་བུ་མློ་ལ་སློགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པའི་འབས་བུ་འབིན་ཅིང་དེས་ན་རང་གི་ངང་ཚུལ་ཀང་བག་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་

ཀི་ཕིར་འདློན་པ་པློས་བཀག་ཚུལ་གི་གཅློད་མཚམས་ཡང་འཆློལ་མ་ཡིན་ཞེས་སྦེལ་

དགློས། དེས་ན་སྒ་ཁློ་ན་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དློན་གི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་སྦློར་དགློས་པར་བཞེད་དློ། །

༼༡༦-སད་པའི་དཔེ།༽

བཅུ་དྲུག་པ་སད་པའི་དཔེ་ནི། 

པདྨ་རྡུལ་མང་ཟླ་བ་འཛད། །

དེ་དག་ལས་ནི་ཁློད་ཀི་བཞིན། །

མཚུངས་པ་ལ་ཡང་ཁད་པར་བཅས། །

ཞེས་པ་སད་པའི་དཔེ་རུ་འདློད། །

པདྨ་གེ་སར་གི་རྡུལ་མང་ཞིང་ཟླ་བ་ནག་ཕློགས་ལ་ཆ་བི་བས་དེ་དག་ལས་

ཁློད་ཀི་གདློང་པ་འདི་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པས་མཚུངས་པ་ལ་རྡུལ་གི་སྒ་སྐློན་ལ་

འཇུག་པས་དེ་མེད་པ་དང་མི་ཟད་པས་ན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་བཅས་སློ་ཞེས་

སད་པར་བས་པའི་པདྨ་ཟླ་བ་དག་དཔེར་བཀློད་པས་ན་སད་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་

འདློད་དློ། །

༼༡༧-བསྔགས་པའི་དཔེ།༽

བཅུ་བདུན་པ་བསྔགས་པའི་དཔེ་ནི། 

པདྨས་ཚངས་པ་དག་ཀང་བསྐེད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟླ་བ་བདེ་འབྱུང་གཙུག་ན་འཛིན། །

དེ་དག་ཁློད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་པ། །

དེ་ནི་བསྔགས་པའི་དཔེར་བརློད་དློ། །

ཁབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའི་པདྨས་འཇིག་རེན་སྣ་ཚོགས་སྤློ་བར་བེད་པའི་བེད་པ་

པློ་ཚངས་པ་ཡང་བསྐེད་ཅིང༌། ཟླ་བ་ནི་བདེ་འབྱུང་སྟེ་ལྷ་ཆེན་པློ་དབང་ཕྱུག་གི་གཙུག་

ན་འཛིན་པས་བསྔགས་པར་འློས་ལ་དེ་དག་དང་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་མཚུངས་སློ་ཞེས་

དཔེ་ལ་བསྔགས་པའི་སྒློ་ནས་མཚུངས་པར་སྟློན་པས་བསྔགས་པའི་དཔེའློ། །

༼༡༨-བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ།༽

བཅློ་བརྒྱད་པ་བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ་ནི། 

ཡློན་ཏན་ལྡན་ནམ་སྐློན་འགྱུར་ཡང༌། །

ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་མཚུངས་ཞེས་པ། །

བརློད་འདློད་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡློད། །

ཅེས་པ་བརློད་འདློད་དཔེ་ཞེས་རིགས། །

ཟླ་བའི་ཡློན་ཏན་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་གིས་བསྟློད་པར་འགྱུར་རམ། ནག་པློ་

ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཞིང་མར་ངློ་ལ་འཛད་པ་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་གིས་སད་པར་

འགྱུར་བ་ནི་མི་ཤེས་མློད་དེ་ལྟ་ནའང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ་འདི་དང་ཁློད་ཀི་

གདློང་པ་མཚུངས་སློ་ཞེས་པའི་བརློད་འདློད་ཞིག་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡློད་དློ་ཞེས་པ་

ནི་བརློད་འདློད་ཀི་སྒློ་ནས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བས་པས་ན་

བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༡༩-འགལ་བའི་དཔེ།༽

བཅུ་དགུ་པ་འགལ་བའི་དཔེ་ནི། 

འདབ་བརྒྱ་པ་དང་སྟློན་ཟླ་དང༌། །

ཁློད་ཀི་གདློང་དང་གསུམ་པློ་ནི། །

ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་འགལ་ཞེས་པ། །

དེ་ནི་འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་དློ། །

འདབ་བརྒྱ་པ་སྟེ་པདྨ་དང༌། སྟློན་དུས་ཀི་ཟླ་བ་དང༌། ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་

གསུམ་པློ་འདི་མཛེས་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་གཅིག་པ་ལ་སློ་སློའི་གཟུགས་དབིབས་ཀི་

རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་འགལ་བ་བརློད་པས་དཔེ་དློན་གཉིས་

མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་འགལ་བའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་བརློད་དློ། །དེ་ལས་

གཞན་ཕི་མ་ཕི་མའི་འློད་དང་གཟི་བརིད་ཀིས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཉམས་པར་བེད་པས་

འགལ་བར་འཆད་པ་དང༌། ཐློག་མར་དེ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་སླར་མི་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་ཡློད་པའི་འགལ་བ་ལ་འཆད་པ་སློགས་རྣམ་པར་

འཁམས་པའློ། །

༼༢༠-དགག་པའི་དཔེ།༽

ཉི་ཤུ་པ་དགག་པའི་དཔེ་ནི། 

དྲི་མ་ལྡན་ཞིང་བླུན་གྱུར་པས། །

ཟླ་བ་ལ་ནི་ཁློད་གདློང་དང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། །

ཅེས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ཉིད་དློ། །

རི་བློང་གི་གཟུགས་སུ་གགས་པ་ནག་པློ་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཞིང་དཀིལ་

འཁློར་བེམ་པློ་ཡིན་པས་སེམས་མ་ཟིན་པའི་ཕིར་བླུན་པ་སྟེ་སྐློན་གཉིས་པློ་དང་ལྡན་

པའི་ཟླ་བ་ལ་ནི། ཁློད་གདློང་དྲི་མ་སངས་ཞིང་ཤེས་རིག་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་འགན་

པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་འགན་ནུས་བཀག་པའི་མཚུངས་པ་གསལ་བར་

བེད་པ་ནི་དགག་པའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

༼༢༡-མཛེས་པའི་དཔེའམ་ངློ་བསྟློད་ཀི་དཔེ།༽

ཉེར་གཅིག་པ་མཛེས་པའི་དཔེའམ་ངློ་བསྟློད་ཀི་དཔེ་ནི། 

ཁློད་གདློང་རི་དྭགས་མིག་གི་མཚན། །

ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཉིད་ཀིས་མཚན། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་མཚུངས་ཉིད། །

ཁད་འཕགས་མིན་ཞེས་མཛེས་པའི་དཔེ། །

མིག་གི་མཛེས་པ་མཆློག་ནི་རི་དྭགས་ཀི་མིག་ལ་ཡློད་པར་གགས་ཤིང༌། དེ་

དང་འདྲ་བ་བུད་མེད་མཛེས་མ་རྣམས་ཀི་མིག་ལའང་ཡློད་པའི་ཕིར་བརློད་པར་འདློད་

པའི་མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་རི་དྭགས་ཀི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཕློགས་གཅིག་མིག་

དག་གི་མཚན་ལ། ཟླ་བ་རི་བློང་གི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རི་དྭགས་ཀི་

གཟུགས་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པས་མཚན་མློད། དེ་ལྟ་ནའང་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་རི་དྭགས་

མིག་གཅིག་པུས་མཚན་པས་དམན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་ལ་རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྫློགས་པས་མཛེས་པ་ལྷག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་གཉིས་ཡློན་ཏན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

མཚུངས་སློ་ཞེས་པ་ནི་མཛེས་པའམ་ངློ་བསྟློད་ཀི་དཔེའློ། །

༼༢༢-དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ།༽

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། །

དེ་ནི་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ། །

པདྨ་དང་གདློང་པ་བུང་བ་དང་མིག་དག་རྣམ་པ་གསལ་བར་མཛེས་སྡུག་ལ་

སློགས་པས་མཚུངས་པ་ལས་ཐ་དད་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་ཀང༌། བརགས་ཤིང་དཔྱད་

པས་གདློང་དང་མིག་གི་དངློས་པློ་ཡིན་པ་མ་འཁྲུལ་བར་རློགས་ནས་དཀར་ཞིང་

མཛེས་པ་འདི་ནི་ཁློད་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་ཁློད་ཀི་མིག་གཉིས་གཡློ་ཞིང་རྣམ་

པར་འཕྲུལ་བའློ། །ཞེས་ཡིན་ལུགས་ལྟར་བདེན་པར་བརློད་པས་ན་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་

དཔེའློ། །

༼༢༣-ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ།༽

ཉེར་གསུམ་པ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ་ནི། 

ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཛེས་པ་ལས་འདས་ཁློད་ཀི་གདློང༌། །

བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །

ཞེས་པ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ། །

སྲིད་པ་འདི་ན་མཛེས་པའི་དཔེར་བེད་པ་ཟླ་བ་དང་པདྨ་དག་གི་མཛེས་པ་

ལས་ཀང་འདས་པ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་འདི་ལ་མཚོན་ནུས་ཀི་དཔེ་གཞན་མེད་པས་

བདག་རང་ཉིད་ཏེ་ཁློད་ཁློད་ཉིད་དང་མཚུངས་སློ་ཞེས་མཛེས་ཆློས་ཐུན་མློང་བར་

གྱུར་པའི་དཔེ་སྲིད་པ་ན་མ་རེད་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དཔེའམ་རེས་འགློ་མེད་

པའི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརློད་དློ། །

༼༢༤-བྱུང་མིན་གི་དཔེ།༽

ཉེར་བཞི་པ་བྱུང་མིན་གི་དཔེ་ནི། 

པདྨ་མཛེས་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན། །

འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། །

ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་རྣམ་མཛེས་ཞེས། །

དེ་ནི་བྱུང་མིན་དཔེ་ཞེས་རིགས། །

སྲིད་པ་ན་མཆིས་པའི་པདྨ་མ་ལུས་པའི་མཛེས་པ་ཅི་ཡློད་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན་

ཕློགས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ཁློད་ཀི་ཞལ་རས་འདི་ནི་

རྣམ་པར་མཛེས་སློ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུ་སྔར་མ་བྱུང་ཞིང་སྙན་ངག་མཁན་གིས་རློག་པས་

བཏགས་པ་ངློ་མཚར་བའི་དཔེས་གདློང་འཇལ་བར་བེད་པ་ན་བྱུང་མིན་གི་དཔེ་ཞེས་

རིག་པར་བའློ། །འདི་ལ་རྒྱ་དཔེར་ཨ་བྷུ་ཏ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཀྟའི་འདས་རྐྱེན་བིན་པ་ཡིན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པས་འབྱུང་མིན་ཞེས་འཆད་པ་མི་འཐད་པར་རེ་བློད་མཁས་པས་གསུངས་པ་དློན་ལ་

གནས་ཏེ། ཉི་བྷི་འཇིག་པའི་བིངས་ལྟ་བུ་ཉི་འགློ་བའི་རིགས་ལ་ཀྟ་ད་ལྟར་པ་ལ་ཡང་

འཇུག་པ་ཡློད་མློད་ཀང༌། སྐབས་འདིར་འདས་རྐྱེན་ཁློ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

༼༢༥-སྲིད་མིན་གི་དཔེ།༽

ཉེར་ལྔ་པ་སྲིད་མིན་གི་དཔེ་ནི། 

ཟླ་བའི་གཟུགས་ལས་དུག་བཞིན་དང༌། །

ཙནྡ་ལས་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །

ཞལ་འདི་ལས་ནི་རྩུབ་མློའི་ཚིག །

ཅེས་པ་སྲིད་པ་མིན་པའི་དཔེ། །

ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་གི་གཟུགས་ལས་དུག་དང༌། ཙནྡན་གི་རེག་པ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བ་ལས་མེའི་རང་བཞིན་གི་དྲློད་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པ་བཞིན་དུ་

དམ་པ་ཁློད་ཀི་ཞལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་འདི་ལས་རྩུབ་མློའི་ཚིག་འབྱུང་

བ་ནམ་ཡང་མི་སྲིད་དློ། །ཞེས་པ་དཔེ་དློན་ཀུན་ལ་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་སྦར་ཞིང་འབྱུང་མི་

སྲིད་པའི་བསམ་པས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པར་བེད་པས་སྲིད་པ་མིན་པའི་

དཔེའམ་ཡང་ན་འབྱུང་མིན་གི་དཔེ་ཞེས་བས་ཀང་འདི་ལ་རུང་ངློ༌། །

༼༢༦-མང་བའི་དཔེ།༽

ཉེར་དྲུག་པ་མང་བའི་དཔེ་ནི། 

ཙནྡན་ཆུ་དང་ཟླ་འློད་དང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟླ་ཤེལ་སློགས་བཞིན་ཁློད་ཀི་ནི། །

རེག་པ་བསིལ་ཞེས་ཁད་པར་དག །

གསལ་བར་བེད་པ་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་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བཞློན་བཞིན་དགའ་མ་ཁློད་

ཀི་ལུས་ཀི་རེག་པ་མཆློག་འདི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་ལློ་ཞེས་པ་འདིར་དཔེ་གཅིག་གིས་

ཀང་བསིལ་བ་ཉིད་རློགས་ནུས་ཏེ་མང་པློ་བཀློད་པས་དགའ་མའི་རེག་པ་བསིལ་ཞིང་

ཕན་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གསལ་བར་བེད་

པ་ནི། དཔེ་མང་པློ་སློས་པས་ན་མང་བའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་

ཡུལ་འཁློར་སྐློང་གི་ཞུས་པའི་མདློར། ཐུབ་པ་ཁློད་ཀི་སིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་

མཛེས། །ཀུནྡ་ཟླ་བ་ཁ་བ་དུང་ལྟར་དཀར། །ཞེས་པ་དང༌། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་

པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། བདུད་རིའི་ཟེར་གིས་ཆུ་གཏེར་རླབས། །ཚངས་པའི་

པདྨས་ཁབ་འཇུག་སྟེ། །དག་བེད་དག་གིས་སྲུབ་ཤིང་བཞིན། །དེ་ནི་མངལ་གིས་

མཛེས་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༢༧-རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ།༽

ཉེར་བདུན་པ་རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ་ནི། 

ལུས་ཕ་ཁློད་གདློང་བཞིན་རས་ནི། །

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལས་བཏློན་བཞིན། །

པདྨའི་ནང་ནས་ཕྱུང་བ་བཞིན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་འགྱུར་དཔེ། །

ལུས་ཕ་ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་ནི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་ནས་

ད་ལྟ་བཏློན་པ་བཞིན་དང༌། པདྨ་གཞློན་ནུའི་ནང་ནས་ཕྱུང་མ་ཐག་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་

གདློང་གི་མཛེས་པ་དཔེ་པདྨ་དང་ཟླ་བ་དག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་བརློད་པས་རྣམ་

འགྱུར་གི་དཔེའློ། །རྣམ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི་ངློ་བློ་གསེར་ལྟ་བུ་ལ་རྣམ་འགྱུར་གི་གནས་

སྐབས་རྣ་རྒྱན་དང༌། གདུ་བུ་དང༌། སྐ་རགས་ལ་སློགས་པའི་ཁད་པར་ཐ་དད་པ་ལྟར་

འདིར་ཡང་རྣམ་འགྱུར་གི་གནས་སྐབས་མི་མློའི་གདློང་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཙམ་མ་

གཏློགས་ངློ་བློ་དཔེ་ཟླ་དང་པདྨ་དག་ཡིན་པར་བརློད་པའི་ཚིག་སྦློར་རློ། །

༼༢༨-ཕེང་བའི་དཔེ།༽

ཉེར་བརྒྱད་པ་ཕེང་བའི་དཔེ་ནི། 

འློད་ཀིས་ཉི་བཞིན་ཉི་མ་ཡིས། །

ཉིན་བཞིན་ཉིན་གིས་མཁའ་ལ་བཞིན། །

རྣམ་པར་གནློན་པས་ཁློད་ལ་དཔལ། །

འཛིན་ཞེས་དེ་ནི་ཕེང་བའི་དཔེ། །

རང་གི་འློད་ཀིས་ཉི་མ་ལ་དཔལ་འཛིན་པ་འཛིན་དུ་ཉི་མ་ཡིས་ཉིན་པར་གི་

དུས་ལ་དཔལ་འཛིན་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉིན་པར་གིས་ཀང་ནམ་མཁའ་མཛེས་པའི་

དཔལ་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་སེ་ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་བ་རྣམ་པར་གནློན་པས་རྒྱལ་

པློ་ཁློད་ལ་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛིན་ནློ། །ཞེས་སྔ་མ་སྔ་མ་དཔེ་དང་ཕི་མ་ཕི་

མ་དཔེ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སྔ་ཕིའི་ལྟློས་པ་ཅན་གི་སྒློ་ནས་དཔེ་དཔེ་ཅན་ཕེང་བར་སེལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བས་ཕེང་བའི་དཔེའློ། །

༼༢༩-ངག་དློན་གི་དཔེ།༽

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་སྟེ་བཞིན་སྒ་ནི། །

གཅིག་དང་དུ་མས་དེ་རྣམ་གཉིས། །

གང་ཡང་ཚིག་དློན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ངག་དློན་ཏེ་འདི་ལ་མངློན་པ་ལ་སློགས་

པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཡི་གེ་ཀ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་འདུས་པ་

ནི་མིང་དང༌། མིང་དུ་མ་འདུས་པས་ཚིགཚིག་དུ་མ་འདུས་པས་ངག་དློན་དུ་གྲུབ། 

ལེགས་སྦར་ལ་བིངས་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཏིང྄་དང༌། མིང་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སུཔ་྄

སྟེ། ཏིང྄་སུཔ྄འི་རྣམ་དབེ་གང་རུང་སྦར་ཟིན་ནས་བིངས་དང་མིང་ཡང་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་

ཟིན་པ་ཡིན་མློད། དེ་འདྲ་དུ་མ་འདུས་པ་ནི་ངག་དློན་ཏེ། དེས་ན་འདིར་ཡང་གཞལ་བ་

དཔེ་ཅན་དང་འཇལ་བེད་དཔེ་གཉིས་ཀ་ལ་བ་བེད་ལས་གསུམ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

རྣམ་དབེ་བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པློ་གང་རུང་ལས་ཅི་རིགས་པས་སྦེལ་བ་ཞིག་

གི་དཔེའི་ངག་དློན་གིས་གལ་ཏེ་དློན་གི་ངག་དློན་ཉེ་བར་འཇལ་བ། བཞིན་སྒ་དང་

བཅས་པ་ཞིག་སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྦར་ན་དེ་ནི་ངག་དློན་གི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་

ཡང་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ། བཞིན་ཞེས་པ་གཅིག་ཡློད་པ་དང༌། དུ་མ་ཡློད་

པས་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་ལས་དང་པློ་བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་དཔེ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཏྭ་དཱ་ན་ན་མ་དྷཱི་རཱཀྵ། 

མཱ་ཝིརྡ་ཤ་ན་དཱི་དྷི་ཏི། །བྷྲ་མདྦྷྟྲ �ངྒ་མི་ཝཱ་ལཀྵྱ། །ཀེ་ས་རཾ་བྷཱ་ཏི་པངྐ་ཛཾ། །ཞེས་འབྱུང་

བའི་གདློང་གི་སྐད་དློད་ཨ་ན་ན་ལ་གཉིས་པའི་ཨམ྄་བིན་པས་ཨཱ་ན་ནཾ། མིག་གི་སྐད་

དློད་ཨཀྵ་ལ་གཉིས་པའི་ཨམ྄་བིན་པས་ཨཀྵཾ། འློད་ཀི་སྐད་དློད་དཱི་དྷི་ཏི་ལ་གཉིས་

པའི་ཨམ྄་བིན་པས་དཱི་དྷི་ཏ່། ཞེས་པ་རྣམས་ནི་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་གི་ངག་དློན་

ནློ། །སྔར་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་མིག་ལ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་བིན་པས་འདིར་དེ་འཇལ་

བེད་ཀི་དཔེ་བུང་བའི་སྐད་དློད་བྷྲ�ངྒ་ལ་ཡང་གཉིས་པ་བིན། བཞིན་གི་སྐད་དློད་ཨི་བ་

དང་མཚམས་སྦར་བས་བྷྲ�ངྒ་མི་བ་ཞེས་གྲུབ། དེ་བཞིན་དུ་གཞལ་བ་སློ་སློའི་འློད་ལ་

སྔར་གཉིས་པ་སྦར་བས་འདིར་འཇལ་བེད་གེ་སར་གི་སྐད་དློད་ཀེ་ས་ར་ལ་ཡང་

གཉིས་པ་སྦར་ནས་ཀེ་ས་རཾ། སྔར་གཞལ་བ་གདློང་ལ་གཉིས་པ་བིན་པས་འདིར་

འཇལ་བེད་ཀི་དཔེ་འདམ་སྐེས་པདྨའི་སྐད་དློད་པངྐ་ཛ་ལ་ཡང་གཉིས་པ་བིན་པས་

པངྐ་ཛཾ་ཞེས་གྲུབ་པ་རྣམས་ནི་འཇལ་བེད་དཔེའི་ངག་དློན་ཏེ། འདིར་བ་བེད་ལས་

གསུམ་གི་རྣམ་དབེ་འཇུག་ཕུལ་ཆེ་ཞིང༌། གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་དང་འཇལ་བེད་དཔེ་

གཉིས་པློ་རྣམ་དབེ་མཚུངས་དགློས་པའི་ཕིར་གཉིས་པ་ཁློ་ན་སྦར་བའློ། །བློད་སྐད། 

ཁློད་གདློང་མིག་ནི་མི་བརན་ཞིང༌། །

སློ་ཡི་འློད་ཟེར་རབ་གསལ་བ། །

འདམ་སྐེས་བུང་བ་གཡློ་ལྡན་ནི། །

གེ་སར་དག་གིས་མཚོན་བཞིན་མཛེས། །

ཁློད་ཀི་གདློང་མཛེས་ལ་མིག་མི་བརན་པ་སྟེ་གཡློ་ཞིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་



  254  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང༌། སློའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་གི་ངག་དློན་དང༌། 

སློའི་ཞེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབྱུང་ཞིང༌། འདམ་སྐེས་ཏེ་མེ་ཏློག་པདྨ་བུང་བ་རྣམ་པར་

གཡློ་བ་དང་ལྡན་པ། གེ་སར་གི་ཕེང་བས་མཚོན་པ་ཞེས་པ་རྣམས་ནི་འཇལ་བེད་

དཔེའི་ངག་དློན་ཏེ་གེ་སར་དག་གིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ཡློད་པ་མཛེས་སློའམ་

སྣང་ངློ་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་དང་སྦེལ་ལློ། །གཞལ་བ་དློན་དང་འཇལ་བེད་དཔེ་གཉིས་པློ་

རིམ་པས་མཚུངས་པའི་ཆློས་རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཞིན་ཞེས་པ་

གཅིག་གིས་གསལ་བར་བས་པ་འདི་ནི་བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་བཞིན་སྒ་དུ་མ་ཅན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ལི་ནྱཱ་ཨི་ཝ་ཏ་ནྭངྒཡཱ། །སྟ་སྱཱཿ 

པདྨ་མི་ཝཱ་ན་ནམ྄། །མ་ཡཱ་མ་དྷུ་ཝྲ་ཏེ་ནེ་ཝ། །པཱ་ཡམྤ�་ཡ་མ་ར་མ་ཏ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་

པདྨ་ཅན་ཏེ་པདྨའི་ཆུ་བའམ་ཡུ་བའི་སྐད་དློད་ན་ལི་ནཱི་ལ་དྲུག་པའི་གཅིག་ཚིག་ངས྄་

བིན་པའི་རྣམ་བཅད་ཕིས་པས་བཞིན་གི་སྐད་དློད་ཨི་བ་མཚམས་མ་སྦར་བར་

བཞག་པས་ན་ལི་ནྱཱ་ཨི་བ་ཞེས་པ་གྲུབ་སྟེ་འཇལ་བེད་དཔེའློ། །ཡང་དེའི་གཞལ་བ་

དཔེ་ཅན་ལུས་ཕ་མའི་སྐད་དློད་ཏ་ནྭ་གི་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་གཅིག་ཚིག་ངས྄་བིན་

ཏ་ནྭངྒ་ཡཱས་྄ཞེས་གྲུབ། ཡང་འཇལ་བེད་ཀི་དཔེ་པདྨ་ལ་གཉིས་པ་བིན་ནས་པདྨཾ་གྲུབ། 

དེ་ཨི་བ་དང་མཚམས་སྦར་བས་པདྨ་མི་བ། དེའི་གཞལ་བ་དཔེ་ཅན་གདློང་གི་སྐད་

དློད་ཨཱ་ན་ན་ལ་ཡང་གཉིས་པ་བིན་པས་ཨཱ་ན་ནཾ། གཞལ་བ་བདག་གི་སྐད་དློད་

ཨསད་྄ལ་གསུམ་པའི་གཅིག་ཚིག་ཊ་བིན་པས་མ་ཡཱ། དེ་འཇལ་བེད་ཀི་དཔེ་སྦང་རི་

སྤློད་པའི་སྐད་དློད་མ་དྷུ་ཝྲ་ཏ་ལ་ཡང་གསུམ་པའི་ཊ་བིན། ཊ་ཨི་ན་རུ་བསྒྱུར་

མཚམས་སྦར་བས་མ་དྷུ་ཝྲ་ཏེ་ན་གྲུབ། དེ་ནས་གཞལ་བ་གཞལ་བེད་གཉིས་ཀའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཆློས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ལ་གཉིས་པ་བིན་པས་པཱ་ཡམྤ�་

ཡམ་ཞེས་གྲུབ་པའློ། །བློད་སྐད། 

པདྨ་ཅན་བཞིན་ལུས་ཕ་མ། །

པདྨ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་གདློང༌། །

སྦང་རི་སྤློད་པས་བཞིན་དུ་ནི། །

བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རེས། །

པདྨ་ཅན་ཏེ་པདྨའི་ཆུ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ཕ་མ་ཁློད་ཀི་ལུས་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་

བའི་པདྨ་བཞིན་དུ་མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་དང༌། དེ་ལ་ཆགས་པའི་སྦང་རི་སྤློད་པ་

སྟེ་བུང་བས་བཞིན་དུ་འདློད་ལྡན་བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རེས་

སློ། །ཞེས་པ་ལའང་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་དང་དྲུག་པ་དང་གསུམ་པ་རྣམས་ཡློད་ཅིང༌། 

དེ་ལས་བདག་གིས་ཞེས་པ་དང་སྦང་རི་སྤློད་པས་ཞེས་པའི་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་དེ། 

སྐད་གཉིས་ཀ་ལའང་རེས་སློ་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་དང་སྦེལ་དགློས་ཤིང༌། བཞིན་སྒ་དུ་

མ་ཡློད་པས་ན་བཞིན་སྒ་དུ་མ་ཅན་གི་ངག་དློན་གི་དཔེའློ། །སྐབས་འདིར་ནི་དཔང་ལློ་

ཙཱ་བ་བློ་གློས་བརན་པ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཡང་ཐུགས་འཁྲུལ་ཏེ་རྣམ་དབེ་བེད་

ཅན་དྲུག་པློ་གང་རུང་དང་ཅི་རིགས་པར་འབེལ་བའི་ངག་དློན་ཅེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་

སྦར་མི་རུང་བ་ལྟ་བུར་བཤད་པས། བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔང་ལློ་རང་གིས་

མཛད་པའི་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བའི་ལུང༌། བེད་པློ་ལས་དང་བེད་ཅན་ཆེད། །འབྱུང་

ཁུངས་གཞི་རྣམས་བེད་ཅན་དྲུག །དྲུག་བརྒྱད་སངས་པའི་རྣམ་དབེའི་གཞི། །ཞེས་པ་

དྲངས་ནས། རྣམ་དབེ་དྲུག་བརྒྱད་གཉིས་པློ་སངས་པའི་ལྷག་མ་བེད་ཅན་དྲུག་པློ་ཅི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིགས་དང་འབེལ་བ་ཞེས་བཀལ་བ་ཤ་སྟག་འདུག་ཀང༌། དློན་དུ་ནི་བློད་པའི་དློན་གི་

རྣམ་དབེ་བརྒྱད་པ་འདིར་འཇུག་པའི་དློན་མེད་མློད། བཞིན་སྒ་དུ་མ་ཅན་གི་དཔེར་

བརློད་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་རེས་གཉིས་གསལ་བར་ཡློད་པས་བེད་

ཅན་དྲུག་ཁློ་ནར་མ་ཟད། རྣམ་དབེ་བདུན་གསུམ་ཉེར་གཅིག་པློ་ཅི་རིགས་དང་འབེལ་

ཞིང་གཙོ་བློར་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་དབེ་རྣམས་འཇུག་པ་ཞིག་དགློས་པ་

གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་ན་གསལ་ལློ། །

༼༣༠-ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ།༽

སུམ་ཅུ་པ་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། 

དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ཉེར་བཀློད་ནས། །

དེ་ཡི་ཆློས་མཐུན་རབ་བཀློད་པས། །

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་པ་ཅན། །

ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ཡིན་དཔེར། །

བརློད་བའི་དངློས་པློ་སྐེས་བུ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་འགའ་ཞིག་ཉེ་

བར་བཀློད་ནས་དེ་དང་ཆློས་མཐུན་པས་དཔེར་འློས་པ་ཞིག་ཟླ་བློའམ་གློགས་ཀི་

ཚུལ་དུ་ཕིས་རབ་ཏུ་བཀློད་པས། དེ་གཉིས་དངློས་སུ་མཚུངས་པར་མ་བརློད་ཀང་

ཤུགས་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་དེ་ལ་ནི་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་

ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་སྐེས་གྱུར་ཀང༌། །

ད་ལྟ་ཁློད་འདྲ་གཅིག་ཀང་མེད། །

ཡློངས་འདུ་དག་གི་རང་འཐུང་ནི། །

གཉིས་པ་ངེས་པར་ཡློད་མ་ཡིན། །

གནའ་དུས་རིང་མློ་ཉིད་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་པློ་ཇི་སྙེད་པ་ཞིག་

སྐེས་པར་གྱུར་ཀང༌། ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་འདྲ་བ་ནི་སྔར་མ་ཟད་ད་ལྟ་

ཡང་གཅིག་ཀང་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་དངློས་པློ་བཀློད་པའློ། །དེའི་ཆློས་

མཐུན་དཔེའི་དངློས་པློ་འགློད་པ་ནི། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་

ཞེས་གགས་པའི་ལྷའི་ལྗློན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་ཅན་གི་ཤིང་གཉིས་པ་ནི་ངེས་པ་ཁློ་

ནར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་ཟད་པ་དང་འདྲའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །འདི་

ལ་སྔར་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར། །ཡློངས་འདུ་དག་ལ་རང་འཐུང་ནི། །ཞེས་དང༌། རང་

འཐུང་དག་ལ་ཡློངས་འདུ་ནི། །ཞེས་པ་གཉིས་འདུག་པ་གཉིས་ཀའང་དློན་ལ་ཆེར་མི་

འགལ་མློད་ཀང་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་རེས་ཡློད་པས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་

སློ། །དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། ལེགས་བཤད་འཚོལ་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་

ཡལ་འདབ་ཏུ། །བསྟན་བཅློས་མན་ངག་རྣམས་ཀིས་དག་བས་ཀང༌། །ངེས་པར་བློ་

ངན་རབ་དྭངས་ཉིད་མི་འགྱུར། །ག་པུར་ཚོགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྒློས་གྱུར་

ཀང༌། །མི་ཟད་སྒློག་པ་རང་གི་དྲི་མི་གཏློང༌། །ཞེས་པ་དང༌། སྙན་ངག་ཆེན་པློ་རཱ་མ་ཡ་

ན་ལས། ཆུང་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་སློན་པའི། །སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་མགིན་བཟང་དེ། །ས་

ག་ས་ག་ལ་སྐར་མ་གཉིས་ཡློད་པའློ། །དག་གི་དབུས་སློན་པའི། །ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ་ཇི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞིན་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༣༡-མཚུངས་སྦློར་གི་དཔེ།༽

སློ་གཅིག་པ་མཚུངས་སྦློར་གི་དཔེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། 

ལྷག་པས་དམན་པ་བ་བ་ཡི། །

ཆློ་ག་གཅིག་ལ་རབ་བསྡུས་ནས། །

གང་སྨྲས་དེ་ནི་མཚུངས་པ་དག །

སྦློར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད་དེ་དཔེར། །

རློད་བེད་ཀི་དཔེ་ལྷག་པས། བརློད་བའི་དཔེ་ཅན་གི་དློན་དམན་པ། བརློད་

ཚུལ་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་བེད་པ་ལ་མཚུངས་པར་བསྡུས་ནས་སྙན་ངག་མཁན་

གིས་སྨྲས་པའི་ངག་དེ་ནི་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། །

པུ་ལློ་མ་དགས་མཐློ་རིས་དང༌། །

ཁློད་ནི་ས་སྲུང་མེལ་ཚེ་བེད། །

དེ་ཡིས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང༌། །

ཁློད་ཀིས་མི་ཡི་བདག་པློ་འཇློམས། །

བདེ་སློགས་ཀི་ཕ་ལྷ་མ་ཡིན་པུ་ལློ་མ་ཞེས་བ་བའི་དག་ནི་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་

བིན་ཏེ་དེས་མཐློ་རིས་ལྷ་གནས་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་ས་སྟེང་

མི་ཡུལ་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་མེལ་ཚེ་བེད་ལ། བརྒྱ་བིན་དེས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མ་ཡིན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་ཁློད་ཀིས་དྲེགས་ལྡན་མིའི་བདག་པློ་གཞན་འཇློམས་པར་བེད་ཅེས་ཕེད་སྔ་མའི་

རང་པ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ལྷག་པ་བརྒྱ་བིན་དང་དློན་དམན་པ་མི་བདག་གཉིས་རང་

ཕློགས་བསྲུང་བའི་བ་བ་མེལ་ཚེ་བེད་པ་ལ་བསྡུས། ཕེད་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དཔེ་ལྷག་

པ་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང༌། དློན་དམན་པ་དག་ཟླར་གྱུར་པའི་མིའི་རྒྱལ་པློ་གཞན་པ་

གཉིས་འཇློམས་ཞེས་པའི་བ་བ་གཅིག་ལ་བསྡུས་ནས་གཞན་སེའི་རྒློལ་བ་རྣམ་པར་

གནློན་པ་བརློད་པའློ། །

༼༣༢-རྒྱུ་དཔེ།༽

སློ་གཉིས་པ་རྒྱུ་དཔེ་ནི། 

རྒྱལ་པློ་མཛེས་པས་ཟླ་བ་དང༌། །

གཟི་བིན་གིས་ནི་ཉི་མ་དང༌། །

བརན་པས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་སུ་བེད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དཔེར་དྲན། །

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ནི་མཛེས་པའི་རྒྱུས་ཟླ་བ་དང་འདྲ་ཞིང༌། གཟི་

བིན་ཆེ་བའི་རྒྱུས་ཉི་མ་དང་མཚུངས། ཟབ་ཅིང་བརན་པའི་རྒྱུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་

གཏིང་མི་དཔློག་པའི་རེས་སུ་བེད་དློ་ཞེས་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་བཀློད་ནས་དཔེ་

དཔེ་ཅན་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་པས་ན་རྒྱུའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་སྙན་ངག་མཁས་

དབང་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། ཧེ་ཏུ་ཞེས་པ་

རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་རྒྱུ་རུ་འགེལ་བ་འཐད་པར་མ་

མཐློང་སྟེ། དངློས་རྒྱུ་རྐྱེན་རྒྱུ་གང་ཡིན་རུང་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་འབེལ་དགློས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕིར་རློ། །དེས་ན་འདིར་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དེ་ནི་

གཞུང་དང་རྒྱ་བློད་ཀི་འགེལ་པ་སྔ་མ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པར་མ་ཟད། རང་ཅག་ལ་

ཚད་མར་གྱུར་པ་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མའི་བཞེད་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཁློ་ན་སྟེ། འགེལ་པ་

འདློད་འཇློར་ཡང༌། ཡང་ན་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་ཤེས་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་ཏེ། 

དེའི་ཨི་ཞེས་པ་ནི་དཔལ་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །ཤེས་པའི་སྦིན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེས་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་པས་བསྟན་བཅློས་ནི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་

འདི་ནི་རྒྱུ་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ནློ། །དཔེར་ན་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའློ། །ཞེས་བསྒྱུར་ཞིང་དེ་ལྟར་བཞེད་པས་སློ། །དེའི་ཚེ་འབས་བུ་གང་ཡིན་པ་ཉིད་

རྒྱུ་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་

སློགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་རྣམས། རྒྱུ་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་གཞུང་གིས་དངློས་སུ་བསྟན་པས་མཚོན་ནས། ཇི་སྐད་དུ། དཔེ་ཡི་

རྣམ་རློག་རྣམས། མཐའ་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་མཚོན་པའི་ཕིར་དུ་དཔག་

བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཐམས་ཅད་སྒློལ་གི་རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཕུལ་ཕིན་ཁད་

པར་གགས་པ་ནི། །གཉིས་ཉིད་བཟང་པློའི་སྐེ་བ་ལ། །སྦིན་པས་ལག་བརླན་འཇིག་

རེན་ན། །ཁློད་དང་མཐློ་བརན་གང་འདིའློ། །ཞེས་སྦར་རྒྱན་གི་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་

དང༌། ཡང་ཀླུ་གཞློན་ནུའི་རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། བཞིན་རས་མཛེས་ཤིང་སྤན་

ཡངས་པ། །ཟླ་བ་ཉ་དང་པད་ར་དག །འགློགས་པ་བཞིན་དུ་བདེ་སྟེར་བའི། །རྒྱལ་བ་

དེར་ནི་མཐློང་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། ནགས་ཤློད་པ་ཆློས་དབང་གགས་པས་རེ་མི་

ལའི་བསྟློད་པར། འཕློང་སྐེན་དགའ་བེད་མདའ་ཡིས་འབློད་སྒློགས་ཀི། །རི་དྭགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མཆློག་དེ་བཟུང་བར་མ་ནུས་ཀང༌། །ཁློད་ཀི་སྙིང་སྟློབས་མཚོན་ཆས་ཉློན་མློངས་

ཀི། །དག་དེ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐལ་བར་བརླག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་

དང༌། ཟུར་མཁར་བའི་འཕིན་ཡིག་མཛའ་བློའི་རྒྱན་དུ། ནགས་དང་མཚོ་འགམ་རྣམས་

སུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །ཆུ་སྐེས་མཐའ་དག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བེད་པ། །ཉིན་མློ་ས་ལ་རྒྱུ་བའི་ཟླ་

འློད་འདིས། །བདག་གི་ལུས་ཀང་ཀྲཻ་ལ་ཤ་བཞིན་བས། །ཞེས་པ་སྔློན་མེད་པའི་དཔེར་

བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼དཔེའི་སྐློན་ཡློན་དཔྱད་པ།༽

གསུམ་པ་དཔེའི་སྐློན་ཡློན་དཔྱད་པ་ལ། སྐློན་ལྟར་སྣང་ཡང་སྐློན་དུ་མི་འགློ་

བས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སང་བ་མི་འདློད་པ་ནི། 

བློ་ལྡན་མི་དགེས་མེད་གང་ལ། །

ངེས་པར་དཔེ་ཡི་སྐློན་དག་ནི། །

ཐ་དད་རགས་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་སྲློག་རྣམས་བཞིན། །

རིག་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་ནློར་བཞིན་ནློ། །

ས་གཞི་སྐློང་བ་ཁློད་བཞིན་དུ། །

ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚ་ཟེར་ཅན་གི་ནུས་པ་ལ། །

མི་བདག་གཟི་ཡིས་འགློང་པར་ནུས། །

ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །

སྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་གཏློང་མིན་ཉིད། །

བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་དང༌། རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་ལ་སློགས་

པའི་གནས་རྣམས་ལ་མཆློག་གི་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་རེས་སུ་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པའི་

སང་བང་གི་གནད་ཇི་བཞིན་རིག་པའི་བློ་ལྡན་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལེགས་

པར་དཔྱད་ན་སྐློན་དུ་མི་མཐློང་ཞིང་ཐློས་ན་མི་མཛེས་པའི་བློ་མི་སྐེ་བས་མི་དགེས་

པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྣམ་པ་སྐློན་ལྟར་སྣང་བ་རགས་ཐ་དད་པ་སྟེ། དཔེ་

ཅན་གཞལ་བ་དང་དཔེ་འཇལ་བེད་གཉིས་རགས་ཐ་དད་པར་སྣང་བས་རགས་

འཁྲུགས་པ་དང༌། མང་ཚིག་དང་ཉུང་ཚིག་ཐ་དད་པས་ཚིག་འཁྲུགས་པ་དང༌། དཔེ་

དློན་དམན་ལྷག་ཧ་ཅང་འགངས་ཆེས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སང་

བའི་སྐློན་དུ་མི་བརི་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡློད་དེ་དཔེར་ན། མ་ནིང་འདི་འགློ་ཚུལ་བུད་མེད་

བཞིན་དུ་མཛེས་སློ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཅན་མ་ནིང་གི་སྐད་དློད་ལ་ཥཎྜློ་ཡཾ་ཞེས་མ་ནིང་གི་

རགས་དང་དཔེ་བུད་མེད་ཀི་སྐད་དློད་ལ་སྟི་ཞེས་མློ་རགས། དེ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་

འདི་སློབས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་སྐེས་པ་བཞིན་དུ་སྨྲའློ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཅན་བུད་མེད་ཀི་

སྐད་དློད་ལ་སྔར་བཞིན་སྟི་ཞེས་མློ་རགས་དང༌། དཔེ་སྐེས་པའི་སྐད་དློད་པུ་མཱན་྄ལ་

སུ་ཕིས་ནས་ཨི་བ་དང་མཚམས་སྦར་བ་ཕློ་རགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་དཔེ་དཔེ་ཅན་རགས་

ཐ་དད་ཀང་སྐློན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་དཔེར་བརློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གློགས་འདི་ཞེས་དཔེ་ཅན་གློགས་ནི་བརློད་པར་འདློད་པ་གཅིག་ལས་མེད་པས་

གཅིག་ཚིག་དང༌། སྲློག་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མང་ཚིག་ལས་གཞན་མི་ཐློབ་པ་བརྡ་སྤློད་

པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་བཤད་པའི་ངེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རློག་གེ་དང་བརྡ་

སྤློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིག་པ་རྣམས་ཞེས་དཔེ་ཅན་ལ་མང་ཚིག་དང༌། ནློར་བཞིན་

ཞེས་དཔེ་ལ་གཅིག་ཚིག་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་དཔེ་ཅན་ཚིག་ཐ་དད་ཀང་སྐློན་མེད་པའི་

དཔེ་དང༌། ཀེ་ས་གཞི་སྐློང་བ་ཞེས་བློད་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁློད་བཞིན་དུ་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་

པར་མཛེས་སློ་ཞེས་དཔེ་དམན་པས་དློན་ལྷག་པ་འཇལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་བཟླློག་པའི་

དཔེ་ཡིན་པས་སྐློན་མེད་ཅིང༌། ཚ་ཟེར་ཅན་ཉི་མའི་ནུས་པ་ལ་མི་བདག་རྒྱལ་པློ་ཁློད་

ཀི་གཟི་བརིད་ཀིས་འགློང་པར་ནུས་སློ་ཞེས་ལྷག་པས་དམན་པ་འཇལ་བའང་རྒྱལ་

པློ་ལ་བསྟློད་པའི་སྐབས་སུ་སྐློན་མེད་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་གཞལ་བ་དློན་དང་འཇལ་བེད་

དཔེ་གཉིས་པློ་མཆློག་དམན་འགངས་ཆེས་པ་ལྟར་སྣང་ནའང་དློན་དུ་སྐློན་མེད་པའི་

དཔེའློ། །སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་དེ་བཞིན་བཤད་པ་ལ། མཁས་པ་ཟུར་མཁར་

བས་དློགས་སླློང་གི་རིག་པ་འགའ་ཞིག་བཀློད་ནས་བཟླློག་པའི་དཔེ་ཡིན་པར་འཆད་

ན་མི་འཐད་གསུངས་ཀང༌། མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དེ་བཟླློག་པའི་དཔེ་ལའང༌། 

ཁློད་ཀི་གདློང་བཞིན་པདྨ་ནི། །རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཞལ་བ་

དང་འཇལ་བེད་ཡློངས་གགས་ལས་གློ་བཟླློག་པས་དཔེ་གདློང་དང་དཔེ་ཅན་པདྨ་

ཡིན་པ་ལྟར་སྨྲས་ཀང༌། དློན་གི་བརློད་འདློད་གདློང་གི་མཛེས་པ་ལ་བསྟློད་པས་དེ་

ཉིད་དཔེ་ཅན་ལས་མི་འདའ། འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློ་དཔེ་དང་ལྷ་དབང་དཔེ་

ཅན་ལྟར་ཚིག་རྒྱན་གི་དབང་གི་སྨྲས་ཀང༌། བརློད་འདློད་ཀི་དློན་དངློས་མི་བདག་



  264  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དཔེ་ཅན་ལས་མི་འདའ་བས། ཟུར་མཁར་བའི་གསུང་དེ་དག་མགློ་རྨློངས་པར་བེད་

པའི་ཐབས་ཙམ་ལས་སྙིང་པློས་དབེན་ནློ། །གཞན་ཡང་བློད་འགེལ་མང་པློར། བདག་

གི་གློགས་འདི་ཚེ་རབས་དུ་མའི་སྲློག་རྣམས་བཞིན་ནློ། །ཞེས་བིས་པའང་སྲློག་ལ་

མང་ཚིག་ཁློ་ན་ལས་གཞན་མི་འཇུག་པ་མ་དགློངས་པའི་གསུངས་ཙམ་དང༌། ནློར་

བཞིན་ཞེས་པའང་རང་ལ་བདློག་པའི་ནློར་རྫས་ལ་གཅིག་ཚིག་སྦར་བ་ཙམ་ཡིན་གི། 

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་བཀལ་བའང་རློག་བཟློ་ཁློ་ནའློ། །དེས་ན་དཔེར་བརློད་མ་ཐག་

པ་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ནི་མཁས་པས་ཐློས་ན་མི་མཛེས་པའི་བློ་མི་སྐེ་ཞིང་

ཡིད་འབྱུང་བར་མི་བེད་པར་ཡིད་འཕློག་པར་བེད་པས་སྐལ་བ་བཟང་པློ་ཉིད་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལས་བཟླློག་པ་སང་བར་འདློད་པ་ནི། 

སྦློར་བ་འགའ་ལ་ངག་རིག་རྣམས། །

མི་དགེས་པ་ཡློད་ཇི་ལྟར་ན། །

ངང་མློ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དཀར། །

མཚོ་རྣམས་བཞིན་དུ་མཁའ་དྲི་མེད། །

ཁི་བཞིན་དཔའ་བློ་རེ་ལ་གུས། །

ཉི་མ་བཞིན་དུ་མེ་ཁེར་གསལ། །

འདི་འདྲ་སངས་ཏེ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

རྒྱུ་ཡང་འདིར་ནི་བསམ་པར་བློས། །

རགས་དང་ཚིག་ཐ་དད་པ་དང༌། དཔེ་དློན་མཆློག་དམན་འགངས་ཆེས་པའི་

སྦློར་བ་འགའ་ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྦློར་མ་ཤེས་པས། བློ་ལྡན་སྙན་ངག་རིག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ཞིང་ཐློས་ན་མི་དགེས་ཤིང་མི་སྙན་པར་སྣང་བའི་བློ་སྐེས་པས་

སང་བར་འགྱུར་བའང་ཡློད་དེ། ངང་མློ་ཞེས་དཔེ་ལ་མློ་རགས་དང་ཟླ་བ་ཞེས་དཔེ་ཅན་

ལ་སྐེས་པའི་རགས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་རགས་ཐ་དད་པའི་སྐློན་དང༌། མཚོ་རྣམས་ཞེས་

དཔེ་ལ་མང་ཚིག་དང༌། མཁའ་དྲི་མེད་ཅེས་དཔེ་ཅན་ལ་གཅིག་ཚིག་སྦར་བ་ལྟ་བུ་

ཚིག་ཐ་དད་པའི་སྐློན་དང༌། ཁི་བཞིན་ཞེས་འཇལ་བེད་ཀི་དཔེ་རིགས་དམན་པའི་

མཐར་ཐུག་པས་དཔའ་བློ་རེ་ལ་གུས་ཞེས་དློན་ལྷག་པར་འཇལ་བ་དང༌། ཉི་མ་བཞིན་

དུ་ཞེས་དཔེ་ལྷག་པ་འློད་དམ་སྣང་བ་ཀུན་གི་བདག་པློ་ཉི་མས་མེ་ཁེར་གསལ་ཞེས་

དློན་དམན་པའི་མཐར་ཐུག་སྲིན་བུ་མེ་ཁེར་གི་འློད་འཇལ་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་དློན་མཆློག་

དམན་འགངས་ཆེས་པའི་སྐློན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུས་མཚོན་པར་བས་པའི་སྐློན་རྣམས་

མཁས་པ་སྙན་ངག་སྦློར་བ་རྣམས་ཀིས་སང་བར་བའློ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་རགས་ལ་

སློགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་མཉམ་ལ། །མ་ནིང་འདི་འགློ་སློགས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང༌། 

ངང་མློ་བཞིན་དུ་སློགས་སྐློན་དུ་འགྱུར་བས་སང་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། མ་

ནིང་འདི་འགློ་སློགས་ནི་དཔེ་དཔེ་ཅན་རང་བཞིན་གི་རགས་ཐ་དད་ཡིན་ཀང༌། མ་ནིང་

འཕློར་སྒེག་གིས་འགློ་བ་བུད་མེད་དཔེར་བས་པ་དང༌། བུད་མེད་སློབས་པ་ཆེན་པློས་

སྨྲ་བ་སྐེས་པ་དཔེར་བས་པ་དགློས་པའི་དབང་གིས་སྐློན་མེད། ངང་མློ་བཞིན་དུ་

སློགས་ནི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་རགས་མཚུངས་པ་ཅི་རིགས་སུ་སྦར་ཆློག་པ་ལ། དཔེ་

དང་དཔེ་ཅན་རགས་མི་མཚུངས་པར་ཆེད་དུ་སྦར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་རྣ་

བར་མི་སྙན་པས་སྐློན་ཉིད་དློ། །མཚོ་རྣམས་བཞིན་དུ་སློགས་ནི་ནམ་མཁའང་ཕློགས་

ཆའི་དབེ་བ་ཅན་ཡིན་པས་མང་ཚིག་མི་འཇུག་པ་མིན་ཀང་འདིར་ཚིག་མི་མཚུངས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་བས་པ་སྐློན་ཡིན་ཞིང༌། །རིག་པ་རྣམས་སྒྲུབ་སློགས་ནི་རིག་པ་རྣམ་པ་མང་པློ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་ནློར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་འབད་པས་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །ཞེས་རིག་

པའི་བེ་བག་མང་པློ་སྒྲུབ་པ་དེ་ནློར་སྤི་སྒྲུབ་པ་དཔེར་བས་པས་བེ་བག་ལ་མང་ཚིག་

དང༌། སྤི་ལ་གཅིག་ཚིག་ཐློབ་པ་སྒ་རིག་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང༌། 

ས་གཞི་སྐློང་བ་ཁློད་བཞིན་དུ་སློགས་ནི་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུ་བརློད་བའི་དཔེ་ཅན་དེ་ལ་

བསྟློད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང༌། ཉི་མ་བཞིན་དུ་སློགས་ནི་ཧ་ཅང་

ཡང་དཔེ་དློན་མཆློག་དམན་འགངས་ཆེས་པས་སྐློན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་མདློར་ན་

མཁས་པ་སྙན་ངག་མཁན་བསྟན་བཅློས་ཀི་སྐློན་ཡློན་རློགས་ནུས་པའི་བློ་མིག་དང་

ལྡན་པས་ཐློས་པའི་སྐབས་སུ་མི་སྙན་ཞིང་དཔྱད་ན་སྐློན་གི་གངས་སུ་བགང་རིགས་

པ་ནི་དློར་བ་དང༌། དེ་ལས་ལྡློག་པ་བང་བར་རིགས་པས། གཞུང་འདིར་དཔེར་བརློད་

པ་འདིས་མཚོན་ནས་བང་དློར་གི་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་རང་

ཉིད་ཁློ་ནས་བསམ་ཞིང་དཔྱད་པའི་སྒློ་ནས་སྐློན་ཡློན་གི་དབེ་བ་ཕེ་དགློས་པ་ལས་

མཚན་ཉིད་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་བཟུང་བས་ནས་བསྟན་དུ་ཡློད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ས་པཎི་ཏས། ཆུ་སྐར་བི་ལ་ཆློམ་རྐུན་དག །སྒ་མེད་འཇབ་

ཅིང་འགློ་བ་ཡིས། །མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་སྒྲུབ་པ། །ཐུབ་པས་རག་ཏུ་དེ་བཞིན་

སྤད། །ཅེས་བ་བའང་དློན་ལ་སྐློན་ཅི་ཡང་མེད་མློད་སྙན་ངག་གི་སྐབས་ཡིན་ན་མུ་

སྟེགས་དག་གིས་ཁློད་ཀི་ཐུབ་པ་དེ་ལྟར་སྤློད་དམ་ཞེས་ཅློ་འདྲིའི་དློགས་པ་དང༌། 

སྐེས་རབས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉའི་རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྭ་རྣམས་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་མེད་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་



  267  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱན་དུ་མི་མཛེས་ཏེ། ཁྭ་ཡི་འཇིགས་པ་འདི་ལས་བདག་ཅག་སྐློབ། །ཅེས་བརློད་ན་

མཛེས་པར་མངློན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །སྐབས་འདིར་ཡང་གཞུང་གིས་སྐློན་

ཅན་དུ་དཔེར་བརློད་པ། ངང་མློ་སློགས་སྐློན་མེད་དུ་བརློད་པར་འདློད་ན། སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཤྲིས། ཟླ་བ་ངང་པ་བཞིན་དུ་སྣང༌། །ནམ་མཁའ་མཚོ་ལྟར་དྲི་མ་མེད། །དཔའ་བློ་

གཉེན་ལྟར་གཉེན་གཤིན་ཏེ། །མེ་ཁེར་སྒློན་མ་བཞིན་དུ་སྣང༌། །ཞེས་སྦར་ན་རུང་བར་

བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནད་མ་དགློངས་པར་སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲིས། དློན་

དམན་པ་དེ་ལ་བསྟློད་པ་བརློད་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་རགས་དང་ཚིག་འཁྲུགས་པ་དང༌། 

དཔེ་དློན་མཆློག་དམན་འགངས་པ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་

སྐབས་ཡློད་པར་བཤད་ནས། ངང་མློ་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་སྣང༌། །མཚོ་རྣམས་མཁའ་ལྟར་

དྲི་མ་མེད། །ཁི་ནི་དཔའ་བློ་བཞིན་དུ་དཔའ། །མེ་ཁེར་ཉི་མའི་འློད་ལ་འགན། །སློགས་

ཀི་དཔེར་བརློད་དང༌། རཏྣ་ཤྲིའི་སྐློན་མེད་ཀི་དཔེར་བརློད་སྔར་སློས་ཟིན་དེ་ཉིད་

དཔང་ཊིཀ་ཏུ་དྲངས་པ་ལ་ཡང་དགག་པ་མཛད་པ་སློགས་གཞུང་དློན་དང་འགལ་བའི་

རློག་མ་ཅི་ཡང་བསླངས་པ་ནི་རང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ཐུགས་ལ་

གང་ཤར་གི་གསུང་བབ་ཅློལ་དུ་བློན་པས། རྒྱ་གར་བའི་པཎ་ིཏ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལའང་

དགག་པ་མཛད་པ་སློགས་ནི་དམ་པའི་སྐེས་བུས་ཀང་སྙིགས་དུས་པའི་སྤློད་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ནས་ཐུགས་ཀི་ཧམ་པ་བསྐེད་དེ་སྙན་ངག་གི་ལུགས་སྲློལ་ཆེན་པློ་ལ་

དབང་ཟ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་གཞུང་དང་རྒྱ་

འགེལ་གི་དགློངས་པ་ལྷད་མེད་གཙང་མའི་རེས་སུ་དཔྱློད་ལྡན་གི་མཁས་པ་ཡློད་ན་

འབང་བར་རིགས་སློ། །གཞན་ཡང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། འདིས་ནི་དཔེའི་སྐློན་དམན་པ་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང༌། མི་སྲིད་པ་དང༌། རགས་དང༌། ཚིག་ཐ་དད་པ་དང༌། ཕིན་ཅི་ལློག་དང༌། དཔེ་ལྷག་

པ་ཉིད་དང༌། མི་འདྲ་བ་སྟེ་བདུན་འདློད་པ་མ་ངེས་པར་བསྟན་ཏློ་ཞེས་གསུངས་པའི་

དློན་ཡང་སྐློན་བདུན་པློ་དེ་གཞན་ལས་བཤད་ཀང་འདིར་སྐློན་དུ་འདློད་པ་མ་ངེས་

པར་སྟློན་པ་སྟེ་སྲིད་མིན་གི་དཔེས་མི་སྲིད་པ་སྐློན་དུ་མི་འདློད་པ་དང༌། བཟླློག་པའི་

དཔེས་ཕིན་ཅི་ལློག་དང༌། པུ་ལློ་མ་དག་སློགས་ཀིས་དཔེ་ལྷག་པ་སྐློན་དུ་མི་བཞེད་

པར་གློ་ནུས་ཤིང༌། དེས་ན་གཞུང་འདིར་སྒའི་སྐློན་གློང་པའི་ཚིག་གི་སང་བ་སྔར་

ལེའུ་དང་པློར་བསྟན་ཟིན། སྐློན་བཅུ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་ཐ་མར་སྟློན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 

འདིར་ནི་སང་བའི་སྐློན་ཐམས་ཅད་རགས་ཐ་དད་པ་དང༌། ཚིག་ཐ་དད་པ་དང༌། དཔེ་

དློན་མཆློག་དམན་འགངས་ཆེས་པ་སྟེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དེས་མ་འདུས་པ་མེད་དློ། །

༼མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒའི་རྣམ་གངས་སྤིར་བསྟན་པ།༽

བཞི་པ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒའི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ལ་གཞུང་ཚིག་

ཤློང་དཔང་སློགས་ལློ་ཙཱ་བ་སྔློན་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཀི་དློད་མ་ཐུབ་པར་བློད་སྐད་

ལ་ཡང་ཡང་ཟླློས་དགློས་བྱུང་བ་འབེལ་མེད་དུ་གཟིགས་ནས། བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་

ལྟར་སྒ། །མཐུན་མཚུངས་སན་ནི་བྷ་དང་མཉམ། །སཾ་ཀློ་ཤཱ་དང་ནཱི་ཀཱ་ཤ། །རབ་

གསལ་པྲ་ཏི་རུ་པ་ཀ །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་སྐད་སློར་བཞག །སྒ་མི་

ཟླློས་པ་རྣམས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཡློད་ལ། ཕིས་སྣར་ཐང་ལློ་ཙཱ་བ་སྒ་པ་སངྒྷ་

ཤྲིས་ཐམས་ཅད་རྫློགས་པར་བསྒྱུར་ཅིང་གངས་ཀང་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་བཤད། དེ་ལའང་

སེ་ཚན་བཞིར་ཕེ་སྟེ་རེས་སུ་སྨྲ་བ་ཡན་ཆད་དཔེ་དློན་གསལ་བར་བེད་པ་ཉེར་གཉིས། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འགེལ་པས་བསྟན་པའི་གིབ་མ་ཐུན་མློང་ཡན་ཆད་འདྲ་བའི་དློན་གསལ་བར་བེད་པ་

བཅློ་བརྒྱད། མི་བཟློད་ཡན་ཆད་དཔེ་རྒྱན་གསལ་བེད་བཅློ་ལྔ། ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་

རེས་སུ་བེད་ཡན་ཆད་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་བཅུ་ཞེས་བཤད་པ་ཡློངས་རྫློགས་

བསྒྱུར་བས་བློད་ཀིས་གློ་བདེ་ཞིང་རྣམ་པ་གསལ་དུ་སློང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཕི་རབས་

པ་ཀུན་ལ་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། འློན་ཀང་འདི་ལའང་མཉམ་དང་འདྲ་དང་མཚུངས་ལ་

སློགས་པ་སྒ་ཟླློས་པ་ནི་མང་དུ་ཡློད་པ་འདིར་ཟད། སེ་ཚན་བཞིར་ཕེ་བ་ནི་གསར་

བཟློ་ཙམ་སྟེ་རྒྱ་གར་བ་ལ་ཡེ་མ་གགས། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕེས་

ནས་ཡློད་པ་འློག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ལ། འདིར་ཡང་བློད་ཕི་རབས་པ་ལ་

ཡློངས་གགས་ལྟར་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་གི་གངས་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་རྒྱ་འགེལ་གི་

ལུགས་བཞིན་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་འཆད་ན། དང་པློ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། 

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་རློག་དང་འགལ་དང་འདྲ། །

བལྟ་བཅས་དང་ནི་བསླུ་བ་དང༌། །

རིགས་མཐུན་རེས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། །

གཟུགས་བརན་དང་ནི་སློ་སློར་སེབ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཟུགས་མཚུངས་མཉམ་དང་ཡང་དག་འཇལ། །

མཚན་ཉིད་མཐུན་འདྲ་མཚུངས་པ་དང༌། །

མཐུན་ཕློགས་དཔེར་བས་དཔེ་དང་རློག །

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 །

འབྲུ་མང་པློ་ཡི་ཚིག་སྡུད་ནི། །

རི་བློང་མཚན་མའི་གདློང་ཅན་སློགས། །

འགན་དང་རྒྱལ་དང་སང་བ་དང༌། །

འཁུ་དང་མི་མཐུན་སྒློགས་པ་དང༌། །

འཐབ་པ་དང་ནི་འཕ་བ་དང༌། །

ས་འབེབས་བེད་དང་སློད་པ་དང༌། །

ཅློ་འདྲི་བ་དང་འགློག་པ་དང༌། །

དགློད་དང་ཕག་དློག་མི་བཟློད་དང༌། །

ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། 

དེ་ཡི་སྐལ་བཟང་འཕློག་བེད་དང༌། །

དེ་ཡི་མཛེས་པ་ཟུམ་བེད་དང༌། །

དེ་དང་འགན་ལས་ཚར་གཅློད་དང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་འཛེགས། །

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་རྣམས་ཏེ།

༼སྦློར་བའི་རྣམ་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པློ་རེ་རེའི་དཔེར་བརློད།༽

དང་པློའི་བློ་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་འཆར་བདེ་བའི་ཕིར་རྣམ་གསལ་གི་དཔེར་

བརློད་གཞན་ལས་དྲངས་པ་དང༌། མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད་ཅིང་མ་ཚང་པ་ཁ་

བསྐངས་དགློས་པའི་རིགས་ལ་རང་བློས་གསར་དུ་སྦར་ཏེ་རེ་རེ་ནས་སྦློར་བ་དཔེར་

བརློད་ན། མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་རྫློགས་པའི་གདློང༌། །ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ་དག་པ་

བཞིན། །ཞེས་པ་བཞིན་དང༌། དྲི་ཟའི་ཕང་པར་འཛེགས་འློས་པའི། །གླུ་དབངས་སྙན་

པ་རྒྱུད་མངས་ལྟར། །ཞེས་པས་ལྟར་དང༌། གཟི་བརིད་མཚུངས་པ་མེད་པའི་བིན། །ཉི་

མ་ལྟ་བུར་ལྷམ་མེར་འབར། །ཞེས་པས་ལྟ་བུ་དང༌། ནམ་མཁའི་ཕ་མཐའ་འདི་ཇི་

ལྟར། །ཟབ་ཡངས་མཁེན་པའི་མཐའ་མི་མངློན། །ཞེས་པས་ཇི་ལྟར་དང༌། དག་ཅིང་

བཟང་བའི་སྤློད་པ་འདི། །འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་དང་མཐུན། །ཞེས་པས་མཐུན་

དང༌། ལང་ཚོ་ཅན་དང་མཛེས་མའི་དཔལ། །དགའ་དང་གགས་པ་འགློགས་པས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཚུངས། །ཞེས་མཚུངས་པ་དང༌། རློལ་བཅས་དགློད་པ་རེ་དགའི་འཛུམ། །ཀུནྡའི་

ཕུང་པློར་ཡང་དག་མཚུངས། །ཞེས་ཡང་དག་མཚུངས་དང༌། རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་

བརེགས་པའི་སློ། །མཐློར་བསྙེགས་ལྷུན་པློའི་སྲིད་དང་མཉམ། །ཞེས་མཉམ་པ་དང༌། 

བཙུན་མློའི་མཚར་སྡུག་བཞིན་རས་ཀིས། །ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ཡང་དག་གསལ། །ཞེས་

ཡང་དག་གསལ་དང༌། གངས་མེད་འཁློར་གི་འདུ་འགློད་འདིས། །རྒྱུ་དཀར་ཕེང་བ་

ངེས་པར་གསལ། །ཞེས་ངེས་པར་གསལ་དང༌། མཁུར་ཚོས་དཀར་དམར་འཛུམ་འློད་

ཀིས། །པདྨ་གཞློན་ནུའི་དཔལ་རབ་གསལ། །ཞེས་རབ་གསལ་དང༌། ཀྲཻ་ལ་ཤ་ཡི་ས་

འཛིན་དབང༌། །གང་པློ་འདི་ཡི་གཟུགས་ཀི་ཟླ། །ཞེས་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བློ་དང༌། གཞློན་

ནུའི་འགམ་པ་རབ་མཛེས་པས། །ཙམ་པ་ཀ་འདབ་གཉེན་པློ་བེད། །ཅེས་གཉེན་པློ་

དང༌། རིན་ཆེན་རང་གདུབ་སིལ་སིལ་སྒ། །འློག་ལྤགས་དྲིལ་བུའི་དག་ཟླ་བེད། །ཅེས་

དག་ཟླ་དང༌། མཛེས་མའི་མཆུ་ཡི་སྒློས་དམར་དང༌། །བིམྦའི་ཡལ་འདབ་སློ་སློར་

རློག །ཅེས་སློ་སློར་རློག་དང༌། འགམ་པ་བུང་བའི་དབངས་ལྡན་པ། །སློ་གཉིས་འདི་

དག་དཔྱིད་དང་འགལ། །ཞེས་འགལ་བ་དང༌། མི་བདག་གགས་པའི་ཁློར་ཡུག་

ནི། །འཆི་མེད་ལམ་གི་མཐའ་དང་འདྲ། །ཞེས་འདྲ་བ་དང༌། མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་སིན་

མ་དག །ཨུཏྤལ་ནགས་ཀླུང་འདྲ་བར་མཐློང༌། །འདི་སྔར་བལྟ་བཅས་སུ་བསྒྱུར་ཞིང་དེ་

ཡང་བལྟ་དང་བཅས་དང་ཞེས་གངས་གཉིས་སུ་འདྲེན་ཀང༌། འདིའི་རྒྱ་སྐད་ས་དྲ�་ཤ་

ཞེས་པའི་ས་འདྲ་བ་དང༌། དྲ�་ཤ་མཐློང་བའི་དློན་ཡིན་པས་འགྱུར་འདི་ལྟར་འཐད་ཅིང༌། 

དེ་ཡང་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཐ་དད་དུ་སེམས་པ་ནི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་སྦངས་པའི་རྣམ་པ་གཞན་ལ་གསལ་བར་འཆད་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞན་ཡང༌། ག་པུར་དློ་ཤལ་རབ་དགློད་པས། །རྒྱུ་སྐར་ཕེང་བའི་མཛེས་པ་

བསླུ། །ཞེས་བསླུ་བ་དང༌། སྦིན་མང་གདུང་མེད་རྒྱལ་པློ་ཁློད། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་

རིགས་སུ་མཐུན། །ཞེས་རིགས་མཐུན་དང༌། སྙན་པའི་ངག་ལྡན་ཁློད་ཀི་

ཚིག །དབངས་ཅན་གཏམ་གི་རེས་སུ་སྨྲ། །ཞེས་རེས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། སྐློན་མེད་ལུས་

ཅན་མ་ཁློད་ཀི། །འདྲེན་བེད་པདྨའི་གཟུགས་བརན་ཅན། །ཞེས་གཟུགས་བརན་དང༌། 

འློ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་དག་དང༌། །གང་ཆེན་མློས་བུམ་སློ་སློར་སེབ། །ཅེས་སློ་སློར་

སེབ་པའློ། །དེ་ནས་རྒྱ་དཔེར་ས་རཱུ་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ས་ནི་ས་མ་ནའི་ས་རུ་བསྒྱུར་

བ་ཡིན་པས་མཚུངས་པའི་དློན་དང་རཱུ་པ་གཟུགས་ལ་འཇུག་པས་གཟུགས་མཚུངས་

སུ་བསྒྱུར་ཆློག་ཀང༌། སློན་འགློ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་སླློབ་རྒྱུན་ལ་དེ་འློག་མ་གཉིས་ལའང་

སྦར་ནས་གཟུགས་མཉམ་པ་དང༌། གཟུགས་ཡང་དག་པར་འཇལ་བ་དང༌། དེས་

རིགས་བསྒེས་ནས་ས་ལཀྵ་ཎ་སྟེ་མཚན་ཉིད་མཐུན་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡང་

འློག་མ་གཉིས་ལ་སྦར་ནས་མཚན་ཉིད་འདྲ་བ་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པ་སློགས་

དཔེར་བརློད་པའི་སྲློལ་བྱུང་འདུག་པ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་

གསུངས་པ་འཐད་པར་མ་མཐློང་སྟེ། དེ་འདྲ་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་སྒ་མི་ཟླློས་པའི་ཆེད་དུ་བསམ་ནའང་ད་དུང་སྒ་ཟླློས་པ་གཞན་དུ་མ་ཡློད་

པའི་ཕིར། དེ་ཐམས་ཅད་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦློར་དགློས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་

གཞུང་དློན་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གསར་བཟློ་མང་པློས་ལྷད་གཞུག་པ་ལ་

དགློས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅིང༌། རྒྱ་བློད་ཀི་འགེལ་བ་གཞན་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་

པར་མ་ཟད། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ས་རཱུ་པ་གཟུགས་མཚུངས། ས་མ་མཉམ་པ། སམི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཏཱཿཡང་དག་འཇལ། ས་ལཀྵ་ཎ་མཚན་ཉིད་མཐུན། ས་དྲ�ཀྵ་འདྲ། ཨ་བྷ་མཚུངས་པའི་

སྐད་དློད་ཡིན་གི། གཟུགས་མཉམ་པ་དང་མཚན་ཉིད་འདྲ་བ་སློགས་བ་ཐབས་སུ་

བསྣན་པས་ག་ལ་རུང༌། དེས་ན་སྦློར་ཚུལ་འདི་ལྟར་བ་སྟེ།

གང་པློ་མློས་པའི་འགམ་ལངས་པ། །དཔྱིད་ཀི་དཔལ་དང་གཟུགས་མཚུངས་

ཉིད། །ཅེས་གཟུགས་མཚུངས་དང༌། བསློད་ནམས་ཚོགས་ནི་གངས་མེད་པ། །གངྒཱའི་

ཀླུང་གི་བེ་མར་མཉམ། །ཞེས་མཉམ་པ་དང༌། མཐློན་མཐིང་རལ་པའི་ཐློར་ཅློག་

གིས། །དབང་སྔློན་ལྷུན་པློ་ཡང་དག་འཇལ། །ཞེས་ཡང་དག་འཇལ་དང༌།འཚོ་བེད་

མཁས་པའི་སན་ནུས་དང༌། །འཆི་མེད་བདུད་རི་མཚན་ཉིད་མཐུན། །ཞེས་མཚན་ཉིད་

མཐུན་པ་དང༌།གིབ་མ་སྣུམ་པའི་ས་སྐློང་འདི། །ལྗློན་བཟང་རྒྱས་པའི་དཔལ་དང་

འདྲ། །ཞེས་འདྲ་བ་དང༌། གཟུགས་ཅན་མ་ཡི་ཟུར་མིག་མདའ། །ཡིད་སྲུབས་ལློངས་

སྤློད་དག་དང་མཚུངས། །ཞེས་མཚུངས་པ་དང༌། མཛེས་མའི་ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་

དང༌། །མཐུན་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རྫི། །ཞེས་མཐུན་ཕློགས་དང༌། ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་

ནགས་ཀི་ཚལ། །ཁློད་ཀི་མིག་མཛེས་དཔེ་རུ་བས། །ཞེས་དཔེར་བས་དང༌། ཨ་མྲའི་

འཁི་ཤིང་གཡློ་ལྡན་ནི། །སྡུག་གུ་མ་ཡི་གཟུགས་ཀི་དཔེ། །ཞེས་དཔེ་དང༌། རེ་དགའ་

རློལ་པའི་འཛུམ་གི་འཕེང༌། །རབ་དཀར་ཁ་བའི་འློད་ལ་རློག །ཅེས་རློག་པ་དང༌།

དེ་ནས་རྒྱ་དཔེར་ཀལྤ་དེ་ཤཱི་ཡ་དེ་ཤྱཱའི་དི་ཞེས་འབྱུང་བ། ཙཱནྡྲ་པ་ནས་བཤད་

པའི་ཀལྤཔ་྄དང་དེ་ཤཱི་ཡ་དེ་ཤྱཱའི་རྐྱེན་ཏེ་རྐྱེན་གསུམ་པློ་བསྒིགས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་

ལས་མཚུངས་གསལ་གི་སྒའི་སྐད་དློད་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

བའི་ཚེ་དམན་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་དམན་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགློངས་ནས། དམན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་ཅུང་ཟད་དམན་སློགས་དང༌། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཡིན། རྒྱ་སྐད་ལ་དེ་དཔེར་བརློད་ན། 

མུ་ཁ་ཙནྡྲ་ཀལྤ། གདློང་ཟླ་བར་སེམས། མུ་ཁུ་ཙནྡྲ་དེ་ཤཱི་ཡ། གདློང་ཟླ་བ་ལས་དམན། 

མུ་ཁ་ཙནྡྲ་དེ་ཤཱི་ཡ། གདློང་ཟླ་བ་ལས་དམན། མུ་ཁ་ཙནྡྲ་དེ་ཤྱཱ་གདློང་ཟླ་བ་ལས་ཅུང་

ཟད་དམན་ཟེར་བ་ལྟ་བུར་སྦློར་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཉིད་བློད་ལ་དཔེར་བརློད་ན་ཡང༌། དཔེ་ཅན་

དེ་དཔེ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་དམན་ཞེས་བརློད་པའི་སྒློ་ནས་དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་པ་

གསལ་བར་བེད་དགློས་རྒྱུ་ཡིན་ཀང༌། བློད་འདིར་དཔེར་བརློད་བརམས་པ་ཀུན་ལ་དེ་

ཉིད་དཔེ་དློན་སྦློར་ལུགས་ག་བསླློག་ནས་དཔེ་དློན་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་དམན་པའི་དློན་དུ་

སྦར་འདུག་པ་དཔེ་ཅན་ལ་བསྟློད་ཕུལ་ཆེར་སློང་བས་རྣམ་པ་མཛེས་པར་སྣང་ཡང་

གཞུང་གི་དགློངས་དློན་དང་རྒྱ་དཔེའི་རྐྱེན་སྦར་ཚུལ་ལ་འགལ་བར་སྣང་བས། འདིར་

རྒྱ་གར་བའི་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་ན།

ཆེན་པློའི་རལ་པར་རག་ཉལ་བའི། །ཞབས་སེན་ཟླ་ཚེས་གཞློན་ནུར་

སེམས། །ཞེས་དང༌། མཐུན་གློགས་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་འློད། །ཟླ་བའི་འློད་

ལས་དམན་པ་ཙམ། །ཞེས་དང༌། མཚུངས་པ་མེད་པའི་གཟི་བིན་འདི། །ཉི་མའི་འློད་

ལས་ཅུང་ཟད་དམན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

རྒྱ་འགེལ་དུ་ཅུང་ཟད་དམན་སློགས་ཀི་སློགས་ཁློངས་ནས་བསྟན་པ་བ་ཧུ་

དང་ཛཱ་ཏི་གཉིས་བཤད་པ། གཉིས་ཀ་ཡང་རྐྱེན་གི་རིགས་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་བ་ཧུ་ནི་

པཱ་ཎི་པ་ལས་བཤད་པའི་རྐྱེན་བ་ཧུ་ཙ྄་མིང་གི་མགློ་བློར་སྦིན་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས། འགེལ་པར་དཔེར་བརློད་པ་ལ་ཡང༌།

ཀུ་ཤ་ལློ་བ་ཧུ་སཱ་ག་རཾ་པྲི་ཡཿ། །དགེ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་གློགས་པློ་འདི། །ཞེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འབྱུང་བ་ལ་ཡང༌། རྒྱ་མཚོའི་སྐད་དློད་ས་ག་རའི་མགློར་བ་ཧུའི་རྐྱེན་བིན་པ་ཡིན། 

བློད་སྐད་ལ།

མཆློད་རྫས་རྣམ་པ་མང་པློ་འདི། །ཀུན་བཟང་མཆློད་པའི་སྤིན་རྒྱ་མཚོ། །ཞེས་

པ་ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་དུ་ཛཱ་ཏི་ཡང་དློན་གིས་ན་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པའི་དློན་ཁློ་ན་ཡིན་

ཀང་རེ་ཞིག་རིགས་སུ་བསྒྱུར་ན་འཐད་པས།

བརྡ་སྤློད་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བ་ཁློད། །ངེས་པར་ལྷ་ཡི་དྲང་སྲློང་རིགས། །ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་སྟེ། ཕི་མ་འདི་གཉིས་འགེལ་བས་ཁ་བསྐངས་བ་ཡིན་པས་གཞུང་གིས་དངློས་

སུ་བསྟན་པའི་གངས་སུ་འདྲེན་པར་མི་བའློ། །

དྲི་ཟའི་འཕང་འགློའི་དབངས་འདི་ནི། །ཁུ་བྱུག་བུ་མློ་རབ་ཏུ་སྨྲ། །ཞེས་རབ་ཏུ་སྨྲ་

བ་དང༌། གདློང་དང་ཟླ་བ་མིག་མཛེས་དང༌། །རི་དྭགས་མཚན་མས་སློ་སློར་

བཟླློག །ཅེས་སློ་སློར་བཟླློག་དང༌། ཡང་ས་ཝརྣ་ཏེ་རིགས་མཐུན་ནི། སྲིད་པའི་ཉློན་

མློངས་འདི་དག་ཀུན། །ནག་པློ་བརེགས་པ་དང་རིགས་མཐུན། །ཞེས་དང༌། རྒྱ་སྐད་དུ། 

ཏུ་ལ་ཅེས་པ་སྲང་གི་མིང་སྟེ་ཏུ་ལི་ཏཽ་ཞེས་པ་སྲང་ལ་བཏེག་ནས་དཔེ་དློན་གཉིས་

མཚུངས་ཆློས་འདྲ་འདྲར་བས་པའི་དློན་ཡིན་པ་སྔར་མཉམ་བས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན།

ནམ་མཁའི་ཁློན་དང་སེམས་ཅན་ཁམས། །ཁློད་ཀི་ཐུགས་རེའི་མཐའ་མཉམ་

བས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་དམན་པ་མིན་པ་མཚུངས་པའི་

ཚིག་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་སྦློར་ཞེས་གཞུང་ཚིག་གི་ཁ་འཕང་བ་མཚོན་བེད་རཏྣ་ཤྲིའི་

རྒྱ་འགེལ་དུ། ཆློས་མཐུན་པ་དང༌། ཆློས་ཐུན་མློང་བ་དང༌། གིབ་མ་མཚུངས་པ་སྟེ་

གསུམ་བཤད་པ་རིམ་པས་དཔེར་བརློད་ན།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལྷ་གཅིག་ཁློད་དང་ཐམས་ཅད་སྒློལ། །ལག་པ་སྦིན་པའི་ཕློགས་ལ་

ཡངས། །ཞེས་ཆློས་མཐུན་པ་དང༌། ཀུན་གིས་ཐུན་མློང་ལློངས་སྤློད་པ། །གཡློན་མ་འདི་

དང་ཆུ་ཀླུང་ངློ༌། །ཞེས་ཆློས་ཐུན་མློང་དང༌། རྒྱལ་བ་ལྗློན་པ་མ་ངན་མེད། །འཇིག་རེན་

གིབ་བསིལ་ཕན་པར་བརློན། །ཞེས་གིབ་མ་མཚུངས་པ་དང་གསུམ་པློ་འདི་ཡང་འགེལ་

པས་ཁ་བསྐང་བ་ཡིན་པས་གཞུང་གིས་དངློས་བསྟན་གི་དཀྱུས་སུ་མི་བགང་ངློ༌། །

དེ་ནས་ཚིག་གཞན་དློན་གི་བསྡུ་བའམ་འབྲུ་མང་པློའི་ཚིག་སྡུད་དུ་གགས་པའི་

བསྡུ་བས་དཔེ་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡང་ཡློད་པས། དེ་ཉིད་གཞུང་

གི་དཔེར་བརློད་པ། རི་བློང་མཚན་མའི་གདློང་ཅན་ཞེས་པ་སྟེ། དེས་ན། འབྲུ་མང་པློ་ཡི་

ཚིག་སྡུད་དང༌། །ཞེས་ཡར་བཅད་པ་མི་ལེགས་པས། ཚིག་སྡུད་ནི། རི་བློང་ཞེས་སྦེལ་

བ་འཐད། དེ་ཡང་དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཚིག་བསྡུས་པས་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པར་

དེ་ལས་གཞན་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་ལ་འཇུག་འགློ་བ་ནི་འབྲུ་མང་པློའམ་གཞན་དློན་གི་

བསྡུ་བའློ། །དེས་ན་འདིར་ཡང་ཟླ་བ་དང་གདློང་གཉིས་ཚིག་བསྡུས་པས་དེ་གཉིས་ཀ་

ལ་མི་འཇུག་པར་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་གདློང་ཅན་གི་བུད་མེད་ཞིག་ལ་འཇུག་འགློ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

དེའི་སློགས་ཁློངས་ནས་བསྟན་པ་བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་ན།

གངས་རིའི་ལུས་ལྡན་ཟླ་བའི་གདློང་པ་ཅན། །ཨུཏྤལ་སྤན་གིས་ཀུན་གཟིགས་

བིམྤའི་མཆུ། །འཛུམ་པའི་གླུ་དང་པད་རའི་ལག་པ་ཡིས། །བརྡུང་བའི་རྒྱུད་མངས་

དབངས་སུ་འདི་ན་སྙན། །ཅེས་ལུས་དང་གངས་རི་གཉིས་བསྡུས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་

མི་འཇུག་པར་གངས་རི་ལྟ་བུར་དཀར་བའི་ལུས་དང་ལྡན་པ་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མའི་

སྐུ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཟླ་བ་དང་གདློང་གཉིས་བསྡུས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ཞལ་རས་ཅན་དབངས་ཅན་མར་འཇུག་པ་དང༌། མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་དང་

མིག་གཉིས་བསྡུས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་སྤན་གང་ལ་མངའ་

བའི་མཚོ་བྱུང་ལྷ་མློར་འཇུག་པ་དང༌། བིམྦ་དང་མཆུ་གཉིས་བསྡུས་པས་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པ་བིམྦ་ལྟ་བུའི་མཆུ་སྒློས་ཅན་གི་ལྷ་མློ་འཇུག་པ་དང༌། འཛུམ་པ་དང་གླུ་གཉིས་

བསྡུས་པས་ཞལ་རས་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་པའི་མགུལ་ལས་སྙན་པའི་གླུ་

དབངས་ཡིད་འཕློག་པར་ལེན་པའི་སྒ་དབངས་ལྷ་མློར་འཇུག་པ་དང༌། པདྨའི་ར་བ་

དང་ལག་པ་གཉིས་བསྡུས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་པར་པད་ར་ལྟར་དཀར་བའི་

ཕག་ཟུང་གིས་ཕང་པའི་རྒྱུད་མངས་བརྡུང་བའི་དབངས་སྙན་པར་འབིན་པ་ཚངས་

པའི་བུ་མློར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྲུ་མང་པློའི་བསྡུ་བས་དཔེ་དཔེ་ཅན་

མཚུངས་པ་གསལ་བར་བས་པ་ཤ་སྟག་གློ །གཞན་ཡང་མ་ཎི་པདྨེ་དང་ཤར་ལྷློ་དང་

འབྲུ་མང་པློ་པ་ལ་སློགས་པ་ཚིག་སྡུད་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་

རྣམས་སུ་དཔེར་བརློད་ཀང་དེ་རྣམས་ཚིག་སྡུད་ཁློ་ན་ལས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་མཚུངས་

པ་གསལ་བར་མི་བེད་པས་སྐབས་འདིའི་དཔེར་བརློད་ལ་བཞག་ན་ཅུང་ཟད་མི་

འགིག་གློ །འདི་ལ་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས་གཟུགས་ཅན་དང་དཔེ་གཞི་མཐུན་པར་

ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་ལེགས་པར་མ་མངློན་ཏེ། 

དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་དུ་འགློ་རྒྱུ་ནི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་དཔེའི་ངློ་བློར་བཀློད་པ་ཡིན་

ལ། འདི་ནི་དཔེ་དློན་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་དཔེའི་ངློ་

བློར་བཀློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དཔྱད་པ་མཛད་པ་སྣར་ཐང་བའི་གསུངས་གཞུང་

དློན་ལ་ཉེ། དེ་ལ་ཡང་སྔ་མའི་ཤན་ཞུགས་ནས་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཞེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། འབྲུ་མང་པློའི་བསྡུ་བ་ནི་གློང་དུ་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར། དངློས་པློ་བསྡུས་པ་དེ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་གཞན་

དློན་གི་བསྡུ་བ་ཞེས་གགས་པས། བརློད་ཚུལ་ལ་གཞི་མཐུན་པ་ལྟར་བྱུང་ཡང་དློན་

དུ་གཞི་མཐུན་དངློས་མ་ཡིན་པ་དེས་ན་འདི་ནི་ཚིག་སྡུད་ཀི་དབང་གིས་དཔེ་དློན་

གཉིས་མཚུངས་པར་བརློད་པ་ཙམ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་སྦར་བས་

གཟུགས་ཅན་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་ཙམ་མློ། །

གཞན་ཡང༌། སློར་མློས་བསྐུལ་བའི་རྒྱུད་མངས་སྒ། །མགིན་པའི་གླུ་དང་ཕན་

ཚུན་འགན། །ཞེས་འགན་པ་དང༌། ཁློད་གདློང་པདྨ་གཏམ་མེད་ལས། །ཅི་ཕིར་མི་

རྒྱལ་བཞིན་བཟང་མ། །ཞེས་རྒྱལ་བ་དང༌། ཟླ་བའི་དཀར་བ་ལ་སང་བའི། །རྒྱལ་པློའི་

གགས་པས་ཁབ་པར་གྱུར། །ཅེས་སང་བ་དང༌། ཕུར་བུའི་བློར་ཡང་འཁུ་བ་ཡི། །དྲུག་

ཤེས་བློན་པློའི་སྤློད་ཚུལ་བཀ། །ཞེས་འཁུ་བ་དང༌། གཞློན་ནུའི་གདློང་དང་ཆུ་སྐེས་

གཉིས། །མཛེས་ཕུལ་སུ་ཆེར་མི་མཐུན་སྒློགས། །ཞེས་མི་མཐུན་སྒློགས་པ་དང༌། 

འདློད་མའི་མཁུར་ཚོས་མཚམས་སྤིན་གཉིས། །དམར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རབ་

འཐབ། །ཅེས་འཐབ་པ་དང༌། རིགས་བཟང་མ་ཡི་ཁ་ཡི་དྲི། །ཨུཏྤལ་ངད་ལ་འཕ་བར་

བེད། །ཅེས་འཕ་བ་དང༌། འཕློང་སྐེན་སྣ་ལྔ་བང་ཁློད་ཀིས། །རཱ་མ་ཎ་ཡང་ས་འབེབས་

སློ། །ཞེས་ས་འབེབས་པ་དང༌། དཔའ་བའི་ཁད་པར་གིས་སྲིད་སྒྲུབ། །དག་ཐབས་ཅན་

གི་དྲེགས་པ་སློད། །ཅེས་སློད་པ་དང༌། མཛེས་པའི་རང་བཞིན་ས་སྟེང་སྐེས། །འཆི་

མེད་བུ་མློར་ཅློ་འདྲི་མ། །ཞེས་ཅློ་འདྲི་བ་དང༌། སྙན་པར་གགས་པའི་སྒ་ཆེན་

པློས། །དབར་ལས་སྐེས་པའི་རྔ་ཡང་འགློག །ཅེས་འགློག་པ་དང༌། ཀུན་གི་བེད་པློའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཐུ་ལྡན་ཁློད། །ཚངས་པ་ལ་ཡང་དགློད་དུ་འགློ། །ཞེས་པ་འདིའི་དགློད་པ་ནི་ཁེལ་

ནས་གད་མློ་དགློད་པའི་དློན་ནློ། །

མིག་ཟུར་རྣ་བའི་ཨུཏྤ་ལ། །གསར་བའི་དཔལ་ལ་ཕག་དློག་གློ །ཞེས་ཕག་

དློག་དང༌། རི་བློང་ཅན་གི་རྒྱགས་པ་ལ། །བཞིན་གི་དཀིལ་འཁློར་མི་བཟློད་

བེད། །ཅེས་པ་འདི་ཡང་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕག་དློག་པས་མི་བཟློད་པའློ། །

འདི་མན་ཆད་རྒྱ་འགེལ་ལས་ལློགས་སུ་ཕེ་ནས་སེ་ཚན་གཉིས་པར་བཞག་

ཡློད་པ་དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་པ་བརློད་ཚུལ་གི་སྒ་རང་ངློས་ནས་རབ་བརགས་ཀི་

རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་དགློངས་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀང་རིམ་པས་དཔེར་བརློད་ན།

བདེ་ཞིང་འབློར་པས་ལྷ་གནས་ཀི། །ལློངས་སྤློད་སྐལ་བཟང་འཕློག་པར་

བེད། །ཅེས་སྐལ་བཟང་འཕློག་བེད་དང༌། གགས་པ་དཀར་བས་ཟླ་གཞློན་གི། །འློད་

ཟེར་མཛེས་པ་ཟུམ་པར་བེད། །ཅེས་མཛེས་པ་ཟུམ་པར་བེད་པ་དང༌། ཁློད་གདློང་ཟླ་

བ་ལ་འགན་པས། །པདྨའི་མཛེས་པ་ཚར་གཅློད་དློ། །ཞེས་འགན་པས་ཚར་གཅློད་

དང༌། མཛོད་སྤུ་དཀར་བས་ཟླ་བ་དང༌། །མཚུངས་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་

འཛེགས། །ཞེས་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་འཛེགས་པ་སྟེ་འདི་ལ་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་

གིས་ལྷག་པར་མཛེས་ཞེས་འགེལ་ཞིང་དཔེར་བརློད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ་གཞུང་གི་རྒྱ་

དཔེར། ཏུ་ལཱནེནཱ་དྷི་རློ་ཧ་ཏི་ཞེས་འཇློག་པའི་སྐད་དློད་རློ་ཧ་ཏི་ཟེར་བ་དངློས་སུ་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །

མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་མཆློག་གཉིས་ཀི། །རེས་སུ་རང་པ་འཇློག་པར་

བེད། །ཅེས་དློན་འགྱུར་བས་ཏེ་སྔར་བསྒྱུར་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་བཀློད་ལ་ཐད་ཀར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བསྒྱུར་ན་ལམ་ལ་རང་འཇློག་གློ །དབང་པློ་ཐམས་ཅད་མློས་བེད་པའི། །མཛེས་མ་

ཆང་གི་ནུས་པར་འཇུག ཅེས་ནུས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དབར་གི་མྱུ་གུའི་ནགས་

ཀླུང་མདངས། །རྨ་བའི་མགིན་པའི་རེས་སུ་འགློ། །ཞེས་རེས་སུ་འགློ་བ་དང༌།

ཁློད་ཀི་སྙན་པ་རིང་འགློ་བས། །ཉི་ཟླའི་གགས་པ་རེས་སུ་འཆིང༌། །ཞེས་རེས་

སུ་འཆིང་བ་དང༌། ལང་ཚོའི་དང་པློར་བབས་པ་ཡི། །ན་ཆུང་དཔྱིད་ཀའི་ངང་ཚུལ་

འཛིན། །ཞེས་ངང་ཚུལ་དང༌། གཞློན་ནུས་ལུས་ཀི་རེག་བ་ཡིས། །པདྨའི་འཇམ་དང་

མཉེན་པ་འགློག །ཅེས་འགློག་པ་དང༌། བློ་ཡི་པདྨློ་ཁ་བེ་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུའི་

རེས་སུ་བེད། །ཅེས་རེས་སུ་བེད་པ་སྟེ་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་དང༌། རྒྱ་

འགེལ་ལས་དཔེར་བརློད་པ་ལྔ་སྟེ་བདུན་ཅུ་པློ་འདི་རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

སྒ་ཡིན་ནློ། །

འདིར་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་ཚིག་སྦློར་གང་དུ་བྱུང་

ཀང་དཔེ་དང་དཔེར་བ་དག་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པས་དཔེ་རྒྱན་དུ་

ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། མཁས་པ་ཟུར་མཁར་བས་དེ་ནི་མ་བརགས་

པའི་གསུངས་ཏེ། བཞིན་དང་ལྟར་དང་འདྲ་ལ་སློགས་པས་གསལ་བར་བས་པའི་རབ་

རློག་གི་རྒྱན་རྣམས་ཀང་དཔེའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན་བཞག་པར་བ་བའི་

མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཀན་ཀ་མཛད་པ་ལ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་

པློས་དཀའ་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་གླུར། ཟུར་མཁར་བས་སྐབས་འདིར་སྣར་ཐང་

པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་ནི་མ་དག་པས་དག་པ་སུན་འབིན་པར་འདུག་ཅིང༌། སྐབས་

འདིའི་འདྲ་བ་ནི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དང་དབངས་ཅན་མའི་ཞལ་གཉིས་མཚུངས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཤིང་འདྲ་བ་ཡིན་ལ། རབ་བརགས་ཀི་འདྲ་བ་ནི་མི་འདིས་འདི་འདྲ་ཞིག་བེད་པ་འདྲ་

ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གི་འདྲ་བ་དེ་ཡིན་པས་དེས་མཚོན་ཏེ་ནློར་འཁྲུལ་འབྱུང་བའི་གནས་

མེད་སློགས་གསུངས་པའི་དཔྱད་པ་མང་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་བློད་སྐད་ཁློ་ནའི་སྟེང་

ནས་བཙལ་བའི་གློ་བས་དཔྱད་པར་སྣང་ནའང༌། རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱ་རློམ་གི་རིགས་

འདི་རྣམས་ཐློག་མར་ལེགས་སྦར་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་ལ་མ་དཔྱད་པ་དཔྱིས་ཕིན་པའི་གློ་

དློན་རེད་པ་དཀའ་བས། དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔེ་རྒྱན་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་

ཀི་སྒ་དང༌། རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དབེ་ན། སྤིར་ནི་གཞུང་

མཛད་པ་པློ་སླློབ་དཔློན་དཎྜི་ཉིད་ཀིས་འདི་གཉིས་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་སེ་ཚན་ཕེས་

ནས་བཀློད་པ་ལྟར། བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སློགས་དཔེ་རྒྱན་ཁློ་ན་ལ་འཇུག་གི་

རབ་རློག་ལ་མི་འཇུགསྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་འདྲ་སློགས་རབ་རློག་ཁློ་ན་ལ་

འཇུག་གི་དཔེ་རྒྱན་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་མློད་ཀང༌། རྒྱ་སྐད་ཨི་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཁློ་ན་

དཔེ་དང་རབ་རློག་གསལ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་བཞིན་

ལྟར་འདྲ་སློགས་གང་དུ་བསྒྱུར་ཡང་རུང་བས་ལེགས་སྦར་ཨི་བ་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་

བསམས་ནས་སྒ་དེ་རྣམས་རབ་རློག་ལ་སྦར་རུང་གིམཚུངས་གསལ་གི་སྒ་རྣམས་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ། བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སྒ། །ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། ཨི་ཝ་བདྭཱ་

ཡ་ཐཱ་ཤབྡཱཿཞེས་འབྱུང་བའི་ནང་ཚན་ཨི་བ་མ་གཏློགས། །བཏ྄་དྷཱ་ཡ་ཐཱ་རྣམས་བསྒྱུར་

བའི་བཞིན་ལྟར་སློགས་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་བློད་སྐད་ལ་མི་རུང་མེད་ཀང༌། ལེགས་སྦར་

བཏ་྄སློགས་དེ་རྣམས་དཔེ་མ་གཏློགས་རབ་རློག་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་མི་སྲིད་པས་

འགྱུར་བེད་པ་དང་གཞུང་དློན་འགེལ་བའི་ཚེ་སློ་སློར་སྐབས་ཕེད་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འློན་ཀང་རབ་རློག་གསལ་བེད། སྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་འདྲ། །ཞེས་པའི་འདྲ་

བའི་སྐད་དློད་པྲཱ་ཡཿཞེས་པ་དློན་མང་པློ་ཅན་ཡིན་པས་འདྲ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡློད་ཀང༌། 

ཕལ་ཆེ་བའམ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་གཙོ་བློར་འཇུག་པ་ཡིན་པས། གཞུང་འདིར་མཚུངས་

གསལ་གི་གས་སུ་མ་བཀློད་ཅིང་རབ་རློག་ཁློ་ན་ལ་སྦར་ནས། འདི་ནི་བདག་གི་རིང་

བ་དག །འགློག་བེད་རྣ་བའི་རྒྱན་ཞེས་ཏེ། ཁློད་ཀི་མིག་གི་རྣ་བ་ཡི། །ཨུཏྤལ་དག་ལ་

འགློང་པ་འདྲ། །ཞེས་དཔེར་བརློད་ནས་བསྟན་པ་ལྟ་བུའློ། །ཡང་མཚུངས་གསལ་གི་

ནང་ཚན། སློ་སློར་རློག་དང་འགལ་དང་འདྲ། །ཞེས་པའི་འདྲ་དང༌། མཚན་ཉིད་མཐུན་

འདྲ་མཚུངས་པ་དང༌། །སློགས་ཀི་འདྲ་ནི། ལེགས་སྦར་ས་དྲིཀྵ་ཞེས་པ་བསྒྱུར་བ་

ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་དློ། །དེ་ལྟར་ཨི་བའི་སྒ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་དང༌། རབ་

རློག་གསལ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དེས་རབ་རློག་དཔེ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་ནས། དེ་

ལྟར་འདློད་མཁན་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་བྱུང་བས། འདིར་ནི་བཞིན་གི་སྒ་ཡིས་འགའ། །དཔེ་

ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྐེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། རྒྱ་སྐད་ལ་

ཏིང྄་མཐའི་ཚིག་ལ་ཨིབ྄་སློགས་འདྲ་བའི་སྒ་སྦར་བ། དཔེར་ན། ལིམྤ་ཏཱི་བ། བརྵ་ཏཱི་

བ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་རྒྱན་ལ་མི་སྲིད་པས་དེ་འདྲ་ཡློད་ན་རབ་རློག་ཡིན་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར། ཏི་ངའི་མཐའ་ཡི་དཔེ་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་གསུངས་འདས་

ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། ཡང་སུཔ྄་མཐའི་ཚིག་གི་མཐར་ཨི་བ་སྦར་བ་པདྨ་མི་

བ་ལྟ་བུ་ཡློད་ན་རབ་རློག་མ་ཡིན་ཞིང་ངེས་པར་དཔེ་ཡིན་པར་ཤེས་དགློས་སློ། །རྒྱ་

སྐད་བློད་སྐད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང༌། གཞུང་འདིས་རབ་རློག་གི་རྒྱན་འཆད་པའི་སྐབས་

སུ། དཔེ་དང་དཔེར་བ་ཉིད་དག་ནི། །མཚུངས་པའི་ཆློས་ལ་ལྟློས་པས་ན། །སློགས་ཀི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དློགས་གཅློད་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལྟར། གང་ཞིག་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དང་མཚུངས་

ཆློས་གསུམ་ཚང་ཞིང༌། དེ་གསལ་བའི་དློན་དུ་བཞིན་སྒ་སྦར་ན་དཔེའི་མཚུངས་

གསལ་དང༌། ཡང་སེམས་ལྡན་ནམ་སེམས་མེད་གང་རུང་གང་ཞིགདཔེ་དཔེ་ཅན་

མཚུངས་ཆློས་གསུམ་མ་ཚང་ཞིང་རང་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་དེ་ལས་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒློ་འདློགས་པའམ། རབ་ཏུ་རློག་པ་གསལ་བའི་ཕིར་བཞིན་སྒ་སྦར་

ན་རབ་རློག་གསལ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཚིག་གློགས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མ་

ལྟློས་པའི་ཨི་བའམ་བཞིན་གི་སྒ་རྐྱང་པའི་རང་ངློས་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་འབེད་

མི་ཤེས་ཤིང་དགློས་པའང་མེད་དློ། །

ཡང་དཀའ་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་གླུར། སྐབས་འདིར་གཞུང་གིས་

དངློས་སུ་མ་ཟིན་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་འགེལ་བ་ལས་བཤད་པ་ཞེས་ཆ་དང་

གློགས་དང་སྤུན་ཟླ་སློགས་དཔེར་བརློད་བཅུ་གཅིག་ཙམ་མཛད་པ་ནི། རིན་སྤུངས་

པས་སྔློན་སྙན་ངག་དུ་སྦར་ཟིན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཁློང་རང་གིས་བཏུས་པ་

རང་གི་འགེལ་པར་དཔེར་བརློད་དང་བཅས་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཁློ་ན་ཡིན་གི། དེ་

ཡན་ཆད་ལ་མ་གགས་ཤིང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནའང་མེད་པས། འདིར་ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གགས་ལ་དགློངས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་དགློས་ཀི། སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་ན་མེད་

པའང་ཤེས་པར་བའློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒར་སྦར་

ན་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཀང༌། འདིར་ནི་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ཁློ་ན་

འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་མ་བཀློད་དློ། །འློན་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་མཚུངས་



  285  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རྣམས་ཁློ་ནས་གསལ་བར་མ་བས་པའི་དཔེ་རྒྱན་མི་སྲིད་

པ་ལྟ་བུ་ནི་མིན་ཏེ། གཞུང་འདི་ཉིད་ཀི་དཔེར་བརློད་ལའང་བསྡུས་པའི་དཔེ། ཕུལ་

བྱུང་དཔེ། རབ་བརགས་དཔེ། ཐེ་ཚོམ་དཔེ། གཏན་ཕེབས་དཔེ། དགག་དཔེ། དེ་

ཉིད་བརློད་དཔེ། ཟླ་བློ་དངློས་པློ། མཚུངས་སྦློར་དཔེ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ལའང་

མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་འདི་རྣམས་མ་ཡིན་པའི་བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་གཞན་གིས་

མཚུངས་པ་གསལ་བར་བས་པ་དངློས་སུ་མཐློང་བ་ལྟར་དང༌། ཡང་ལྡློག་པ་ཅན་

སློགས་རྒྱན་གཞན་གི་སྐབས་སུའང་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་འདི་རྣམས་ལས་འགའ་

ཞིག་གིས་དཔེ་དློན་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བས་པ་ཡློད་མློད་ཀི། དེ་དག་ལ་རང་

རང་གི་ཁད་ཆློས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར་དཔེ་རྒྱན་དང་ཟླློས་པར་མི་འགྱུར་བ་

སློགས་ཀི་གནད་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼དློན་རྒྱན་གསུམ་པ་གཟུགས་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་ནམ་ངློ་བློ་ཅན་ནམ་ཚུལ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན། སྦློར་བ་དང་བཤད་པ་ཅི་རིགས་ཀིས་བཤད། དཔེ་

རྒྱན་དང་ཐུན་མློང་གི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན་པ་ནི། 

ཐ་དད་སྣང་མིན་གྱུར་པ་ཡི། །

དཔེ་ཉིད་དག་ནི་གཟུགས་ཅན་འདློད། །

དཔེ་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བཀློད་ནས་དེ་གཉིས་འདྲ་བ་ཙམ་བརློད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དཔེའི་རྒྱན་དེ་ལ་ནི་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་

བཀློད་པས་གཟུགས་ཅན་ནམ། དཔེ་ཅན་དཔེའི་ངློ་བློར་བཀློད་པས་ངློ་བློ་ཅན་ནམ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དཔེའི་ཚུལ་དུ་བཀློད་པས་ཚུལ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་སྦློར་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་

རྒྱན་གི་སེ་ཚན་ལློགས་པ་ཞིག་གློ །གཉིས་པ་སྦློར་བ་དང་བཤད་པ་ཅི་རིགས་ཀིས་

བཤད་པ་ལ་རྣམ་གངས་ཉི་ཤུ་ལས། དང་པློ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི།

༼༡-བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

དཔུང་པ་འཁི་ཤིང་ལག་པ་ནི། །

པདྨ་རང་པ་ཡལ་འདབ་བློ། །

ཞེས་དཔེ་ཅན་དཔུང་པའང་ཡིན་ལ་དཔེ་འཁི་ཤིང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

དུ་མཚུངས་པ་བརློད་པར་འདློད་པས་རྒྱ་དཔེར་བཱ་ཧུ་དང་ལ་ཏཱ་གཉིས་ཀི་བར་ནས་

རྣམ་དབེ་དང་པློ། བློད་སྐད་ལ་དཔུང་པའི་འཁི་ཤིང་ཞེས་དྲུག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ལག་པ་དང་པདྨའི་གཞི་མཐུན་གིས་མཚུངས་པ་བརློད་པའི་ཕིར་རྒྱ་དཔེར་པཱ་ཎི་དང་

པདྨའི་བར་ནས་ཀང་དང་པློ། བློད་སྐད་ལ་དྲུག་སྒ། རང་པ་དང་ཡལ་འདབ་ཀི་གཞི་

མཐུན་བརློད་པ་ལ་རྒྱ་དཔེར་ཙ་ར་ཎ་དང་པལླབ་གཉིས་ཀི་བར་ནས་དང་པློ། །བློད་

སྐད་རང་པ་ཡལ་འདབ་ཞེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས་འཛིན་

པའམ། ཁད་པར་གི་བསྡུ་བས་གཞི་མཐུན་དུ་བས་ནས་བསྡུས་པའི་ཕིར་གཟུགས་

ཅན་ཞེས་བ་ཞིང༌། བློད་སྐད་ལ་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་སྐབས་འདིར་དཔེར་བ་དཔེའི་ངློ་

བློར་འགློད་པའི་རྣམ་དབེ་ཐམས་ཅད་དྲུག་སྒ་ཁློ་ནར་འགྱུར་བའང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼༢-མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

གཉིས་པ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལག་པའི་འཁི་ཤིང་སློར་མློ་རྣམས། །

ཡལ་འདབ་སེན་མློའི་འློད་ཟེར་ནི། །

མེ་ཏློག་ཏུ་གྱུར་དཔྱིད་ཀི་དཔལ། །

ཁེད་ནི་ངེད་ལ་མངློན་སུམ་རྒྱུ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་མ་བསྡུས་ཏེ། །

སྔ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ལག་པའི་འཁི་ཤིང་སློར་མློ་རྣམས་ཀི་ཡལ་འདབ་སེན་མློའི་འློད་ཟེར་གི་མེ་

ཏློག་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མཛེས་མ་དཔྱིད་ཀི་དཔལ་ཁློད་ནི་ངེད་ལ་ལློག་ཏུ་མ་གྱུར་པར་

མངློན་སུམ་དུ་རྒྱུའློ། །ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། དཔེ་ཅན་ལག་པའི་སྐད་དློད་བཱ་ཧུ་དང་

དཔེ་འཁི་ཤིང་གི་སྐད་དློད་ལ་ཏ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་གཉིས་ཚིག་ཨ་ཽདང༌། སློར་མློའི་

སྐད་དློད་ཨངྒུ་ལི་དང་འཁི་ཤིང་གི་སྐད་དློད་པལླབ་གཉིས་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་མང་

ཚིག་ཛས྄་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སེན་མློའི་སྐད་དློད་ན་ཁ་དང༌། འློད་ཀི་སྐད་དློད་ཨརས྄་

གཉིས་ཀི་བར་ནས་ཛས྄་མ་བསྡུས་པར་ཡློད་པ་དང༌། མེ་ཏློག་གི་སྐད་དློད་ཀུ་སུ་མ་

ལ་དང་པློའི་མང་ཚིག་ཛས།྄ དེ་ཤི་རུ་བསྒྱུར་ནུམ་྄ཨཱ་གམ་བིན་པས་ཀུ་སུ་མཱ་ནི་ཞེས་

གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་དབེ་སྦར་བ་མ་བསྡུས་པར་ཡློད་

ཅིང༌། བློད་སྐད་ལའང་ལག་པའི་ཞེས་དང༌། སེན་མློའི་ཞེས་སློགས་རྣམ་དབེ་མ་

བསྡུས་པས་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང༌། དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ཞེས་བ་བ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༣-བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

གསུམ་པ་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

བཞིན་ཟླ་འཛུམ་པའི་ཟླ་འློད་ཅེས། །

གཟུགས་ཅན་བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་པའློ། །

ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། མུ་ཁ་བཞིན་དང༌། ཨིནྡུ་ཟླ་བའི་བར་ནས་རྣམ་དབེ་དྲུག་

པའི་གཅིག་ཚིག་ངས྄་ཁད་པར་གི་བསྡུ་བས་བསྡུས། སི་ཏ་འཛུམ་པ་ལ་དང་པློའི་

གཅིག་ཚིག་ཏུ་མ་བསྡུས་པར་མ་ནིང་ལྟར་བསྒྲུབ་པས་སི་ཏཾ་དང༌། ཛོཏྶྣཱ་ཟླ་འློད་ལ་དང་

པློའི་གཅིག་ཚིག་ཏུ། ཨཱ་རིང་པློའི་མཐའ་ལ་ཕིས་པ་སློགས་དཔེར་བརློད་གཅིག་ལ་

རྣམ་དབེ་བསྡུས་པ་དང་མ་བསྡུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན་དང༌། བློད་སྐད་ལའང་བཞིན་ཟླ་ཞེས་དྲུག་སྒ་བསྡུས་ཤིང༌། འཛུམ་པའི་

ཟླ་འློད་ཅེས་མ་བསྡུས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་སློ། །

༼༤-མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན།༽

བཞི་པ་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནི། 

སློར་མློ་དམར་བའི་འདབ་ཕེང་དང༌། །

སེན་མློའི་འློད་ཀི་གེ་སར་ཅན། །

ཁློད་ཀི་ཞབས་ཀི་ཆུ་སྐེས་ནི། །

ས་སྐློང་རྣམས་ཀི་སྤི་བློར་འཛིན། །

ཀེ་མིའི་དབང་པློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་ཞབས་ཀི་སློར་མློ་རབ་ཏུ་དམར་བའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདབ་མའི་ཕེང་བ་དང་སེན་མློའི་འློད་ཀི་གེ་སར་གསལ་བ་ཅན་མིའི་བདག་པློ་ཁློད་ཀི་

ཞབས་ཀི་འདམ་སྐེས་ཏེ་པདྨ་འདི་ནི་ས་གཞི་སྐློང་བ་རྒྱལ་ཕན་གཞན་རྣམས་ཀི་སྤི་

བློར་ཅློད་པན་གི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

སློར་མློ་ལ་སློགས་འདབ་སློགས་དང༌། །

རང་པས་པདྨ་ཉིད་བས་ནས། །

དེ་འློས་གནས་སུ་རྣམ་བཀློད་པ། །

འདི་ནི་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ཉིད། །

ཡན་ལག་སློར་མློ་དང་ལ་སློགས་པས་སེན་མློའི་འློད་འདབ་མ་དང༌། སླར་

ཡང་སློགས་པས་སེན་མློའི་འློད་དེ་ཉིད་གེ་སར་དུ་ཡང་བས་ལ། ཡན་ལག་ཅན་དཔེར་

བ་རྒྱལ་པློའི་རང་པ་དཔེ་པདྨར་བཀློད་ཅིང་གཉིས་ཀ་བཟུང་བར་འློས་པའི་གནས་སྤི་

བློར་འཛིན་པ་བརློད་ནས་དཔེར་བའི་ཡན་ལག་ཅན་དཔེའི་ཡན་ལག་ཅན་དུ་བཀློད། 

དཔེར་བའི་ཡན་ལག་རྣམས་དཔེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཀློད། གཉིས་ཀ་བཟུང་བར་འློས་

པའི་གནས་མཚུངས་པར་སློས་པ་སློགས་མདློར་ན་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་མཐའ་དག་གི་

སྒློ་ནས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་ན་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༥-ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན།༽

ལྔ་པ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནི། 

གཏུམ་མློ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་ནི། །

ཁློད་གདློང་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ། །

རྔུལ་གི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཡི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དློག་པ་མུ་ཏིག་འློད་ཅན་འཛིན། །

ཀེ་གཏུམ་མློ་ཞེས་བུད་མེད་ཁློས་པ་ལ་བློད་ནས་གློ་བུར་དུ་རྒྱུ་མེད་པར་ཏེ་

ཁློས་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཆུའི་ཡལ་འདབ་གཡློ་བས་ཁློ་བར་སྟློན་ཅིང་ཁློ་བ་

ལས་སྐེས་པའི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པའི་དློག་པ་མུ་ཏིག་གི་འློད་ཅན་དཀར་བ་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་གདློང་གི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་རྔུལ་ཆུ་དློག་པ་

དང་མཆུ་ཡལ་འདབ་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། ཆ་ཤས་ཅན་ནམ་ཡན་ལག་ཅན་

གདློང་ནི་དཔེའི་རྣམ་པ་གཞན་གི་གཟུགས་སུ་མ་བས་པ་དེའི་ཕིར་ཆ་ཤས་གཟུགས་

ཅན་ཞེས་བའློ། །

༼༦-ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན།༽

དྲུག་པ་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་སིན་འཁློག་ཅིང༌། །

རྔུལ་གི་ཆུ་ནི་ཟག་པ་དང༌། །

མིག་དག་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདིས། །

མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བེད། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློད་ཀི་གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་ཏེ་པདྨ་སིན་མ་འཁློག་པའམ་གཡློ་ཞིང་རྔུལ་

ཆུའི་ཐིགས་པ་ཟག་པ་དང༌། མིག་སྤིན་ཅུང་ཟད་དམར་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་

ཀིས་སྐེས་བུ་ལང་ཚོ་ཅན་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་བག་མེད་དུ་རེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགའ་བའི་ཁད་པར་འདློད་པའི་ཆགས་པས་མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་

བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ། །

འདི་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། །

དཔེར་བརློད་པ་འདིར་ནི་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་སམ་ཡན་ལགསིན་མ། རྔུལ་ཆུ། 

མིག་རྣམས་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་བས་པར་ཆ་ཤས་ཅན་ནམ་

ཡན་ལག་ཅན་གདློང་པ་ཉིད་འདམ་སྐེས་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པར་བས་པ་དེས་

ན་དཔེར་བརློད་པའི་རྒྱན་འདི་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༧-ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན།༽

བདུན་པ་ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་ནི། 

མཛེས་མ་མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར། །

མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན། །

ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་སྐེ་བློ་ནི། །

འདི་ཡང་དམར་བའི་རང་བཞིན་བས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཛེས་མ་ཞེས་བློད་ནས་ཆགས་པས་མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར་ཞིང་མིག་

གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན་ཁློད་ཀི་གདློང་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་འདིས་རང་

ཉིད་དམར་བར་མ་ཟད་སྐེ་བློ་འདློད་ཆགས་ཅན་ཁློད་ལ་ཅི་དགའ་འཇུག་པར་འདློད་པ་

འདི་ཡང་ཆགས་པས་ཅི་ཡང་དམར་བའི་རང་བཞིན་ནམ་འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་

རྣམ་འགྱུར་ཅན་དུ་བས་སློ། །དེ་བཤད་པ། 

དེ་ལྟར་འདིར་ནི་གཉིས་སློགས་ཀི། །

ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་གསལ་བེད་པ། །

འདི་ནི་ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་ཅན། །

དེ་ལྟར་སྦར་བས་མཚོན་ནས་ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་འདིའི་ནང་

གསེས་བེ་བག་གཞན་ཡང་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་གཉིས་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་

ཡན་ལག་གཉིས་གཟུགས་དང༌། གསུམ་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་གསུམ་གཟུགས་

ནས། ཡན་ལག་ཡློད་དློ་ཅློག་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་བར་དུ་སྦར་ཆློག་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་མཚོན་ཅིང་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་གཞུང་འདིར་ནི་ཡན་ལག་ཅན་གདློང་

དང་ཡན་ལག་མཁུར་ཚོས་སློགས་གཟུགས་སུ་མ་བཀློད་པར། མིག་གི་ཡན་ལག་ཁློ་

ན་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་ཡན་ལག་གཅིག་གི་གཟུགས་ཅན་འདི་ཁློ་ན་དཔེར་བརློད་

པའློ། །སྐབས་འདིར་སྔློན་གི་འགེལ་པ་ལ་ལར་ཡན་ལག་དང་ཆ་ཤས་ཞེས་དློན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པ་གཞུང་དློན་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བཤད་ཀང་རྒྱན་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར་འབེད་པ་ལ་རྨློངས་པ་དང༌། ཕི་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཡན་ལག་དང་

ཆ་ཤས་གཉིས་སྐད་དློད་མི་གཅིག་པར་མ་ཟད་དློན་ལ་ཡང་དབེ་བ་ཡློད་པར་འདློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནས། ཁ་ཅིག་གིས་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནི་མཆུ་གཡློ་བ་སློགས་བེད་ལས་སློས་པ་

དང༌། ཡན་ལག་གཟུགས་ཅན་ནི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན་ཞེས་ལྡན་རྐྱེན་གི་

ནུས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་སློ་ཟེར་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་ནི་རྒྱུན་དུ་ཡློད་

མི་དགློས་པ་རྔུལ་ཆུ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡན་ལག་ནི་ནམ་ཡང་མེད་ན་མི་རུང་བ་མིག་ལྟ་བུ་

ཡིན་པའི་ཁད་པར་རློ་ཟེར་བ་སློགས་འདློད་པ་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་གཉིས་ཀ་མི་

འཐད་དེ། སྐབས་འདིར་རྒྱན་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དབེ་བའི་སྐབས་

ཡིན་གི། བརློད་བ་དང་ལྡན་རྐྱེན་ཡློད་མེད་ལ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་མིན་ཞིང༌། དེ་གཉིས་

ཀིས་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཕེད་པའང་མ་ཡིན་ལ། ཆ་ཤས་རྣམས་ཀང་ཆ་ཤས་ཅན་ལ་ལྡན་

པས་ན་དློག་པ་མུ་ཏིག་འློད་ཅན་འཛིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ལྡན་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་བས་

ཕི་མ་ཁློ་ནའི་ཁད་ཆློས་མ་ཡིན་ནློ། །འདློད་པ་ཕི་མའང་མི་འཐད་དེ་ཆ་ཤས་གཟུགས་

ཅན་ལ་གཟུགས་སུ་བཀློད་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་ཡློད་མི་དགློས་པར་སྐབས་

སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་འདློད་ན། ཡལ་འདབ་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་རྒྱུའི་མཆུ་ཡང་

དེར་ཐལ་བ་དང༌། རྔུལ་ཆུ་ལུས་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་མློད་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་

འདློད་ན་རྔུལ་ཆུ་མི་འཛག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་གདློང་པ་དེ་ཆ་ཤས་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བའི་རིགས་པས་ཀང་གནློད་དློ། །

འློ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཆ་ཤས་ཀི་སྐད་དློད་ཨ་བ་ཡ་བ་དང༌། ཡན་ལག་གི་སྐད་

དློད་ཨངྒ་ཡིན་པས་སྐད་དློད་སློ་སློར་ཡློད་མློད་ཀང༌། མིང་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་མ་

གཏློགས་དློན་ལ་དབེ་བ་མེད་པས་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་

འཆད་སྐབས་ཆ་ཤས་ཀི་སྐད་དློད་ཨ་བ་ཡ་བ་ནི་ཨངྒའློ་ཞེས་གསུངས། ཡན་ལག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཟུགས་ཅན་འཆད་སྐབས་ཡན་ལག་གི་སྐད་དློད་ཨངྒ་ནི་ཨ་བ་ཡ་བའློ་ཞེས་འབྱུང་

བ་དེ་གཉིས་དློན་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་དང༌། འཇུག་ཚུལ་ཀང་ཁབ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་དློན་ཡིན། འློན་ཀང་རྒྱན་གཉིས་པློ་ལ་དབེ་བ་ཡློད་དེ་

རྒྱན་ཕི་མའི་ནང་ཚན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེ་དང་ཆ་ཤས་

གཟུགས་ཅན་གཉིས་ལ་དབེ་བ་མེད། གཞན་ཡན་ལག་ལ་གཅིག་གཟུགས་སློགས་

ནི་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ལ་ཡན་ལག་ཇི་ཙམ་སློས་པའི་ནང་ནས་ཡན་ལག་གཅིག་

གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་ནས་ཐམས་ཅད་བཀློད་པའི་བར་དུ་ཡློད་ལ། ཆ་ཤས་གཟུགས་

ཅན་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་དེ་ལ་ཆ་ཤས་ཇི་ཙམ་སློས་པ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་བཀློད་

དགློས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཆེ་བར་ཡློད། རྒྱན་ཕི་མའི་

ནང་ཚན་བེ་བག་པ་ཞིག་དང་སྔ་མ་འདྲ་བ་ཙམ་མློ། །

༼༨-ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

དེ་ནས་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་ཀི་མིང་མཉམ་དུ་བསྟན་པ་ནི། 

ལྡན་དང་མི་འློས་ཐ་དད་ཅན། །

ཞེས་པ་སྟེ། དཔེའི་ངློ་བློར་བཀློད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལྡན་ཞིང་འགློགས་པ་

དང༌། མི་འློས་ཤིང་མི་འགློགས་པ་གཉིས་ཀིས་རྒྱན་གཉིས་ཐ་དད་དུ་འབེད་ཅིང་རྣམ་

པར་འཇློག་པར་བེད་པ་ལས། བརྒྱད་པ་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

གདློང་འདི་འཛུམ་པའི་མེ་ཏློག་འབར། །

གཡློ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ཅན། །

ཞེས་པའི་མེ་ཏློག་བུང་བ་དག །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འགློགས་པས་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ན་རློལ་པས་ཆུང་ངུར་དགློད་པ་འཛུམ་པའི་འློད་ཀི་མེ་ཏློག་

འབར་བ་ལ་གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ལྡན་པ་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་མེ་ཏློག་

དང་བུང་བ་དག་འགློགས་པས་ན་ལྡན་ཞིང་འབེལ་བའི་དཔེའི་ངློ་བློར་དཔེ་ཅན་གི་ཡན་

ལག་དག་བཀློད་པ་ནི་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༩-མི་འློས་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

དགུ་པ་མི་འློས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

གདློང་འདི་འཛུམ་གཤེར་ཟླ་འློད་དང༌། །

སྣུམ་པའི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅན། །

ཟླ་འློད་ཨུཏྤལ་མི་འློས་པས། །

འློས་མིན་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ཁློད་ཀི་གདློང་འཛུམ་གཤེར་གི་ཟླ་འློད་དང༌། །མཐིང་ཞིང་སྣུམ་པའི་མིག་གི་

ཨུཏྤལ་ཅན་ནློ་ཞེས་པ་གདློང་གི་རྣམ་འགྱུར་རམ་ཡན་ལག་འཛུམ་པ་དང་མིག་གཉིས་

ཟླ་འློད་དང་ཨུཏྤལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ། མེ་ཏློག་ཨུཏྤ་ལ་ནི་ཟླ་འློད་ཀིས་ཚར་

གཅློད་ཅིང་ཟུམ་པར་བེད་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་འགློགས་མི་འློས་པའི་དཔེའི་ངློ་བློར་

བཀློད་པས་ན་མི་འློས་པའམ་འློས་མིན་ཞེས་བ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །འདི་ལྟར་ལྡན་

མིན་གཟུགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཡང་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པར་

བཞེད། རྒྱན་འདི་ནི་སྦློར་ཚུལ་མཚར་བ་གཅིག་ཏུ་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ལ་གགས་

ཏེ། དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང་སླློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགེལ་པ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གསུམ་པར། ཐུབ་དབང་ཟླ་བ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ཉི་མའི་

འློད་ཟེར་གིས། །ཞེས་པ་དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་བཟློད་པ་ལ་དགའ་བའི་

རློགས་བརློད་དུ། ཅི་སླད་གློ་བུར་འཛུམ་པའི་ཟླ་རིས་ཀིས། །ཁློད་ཞལ་ཆུ་སྐེས་རྨད་

བྱུང་སླད་དུ་མཛེས། །ཞེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། རྒྱལ་བ་ཉི་མ་དམ་ཆློས་ཟླ་བའི་

འློད། །ཞི་བའི་དཔལ་དུ་འབར་བ་སྙིང་བསིལ་བའི། །བདུད་རིའི་དློ་ཤལ་དཀར་པློ་

འཛུམ་པའི་དཔལ། །གསར་པ་འགློ་བའི་རྒྱན་དུ་དར་བར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟ་

བུའློ། །དེས་ན་གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་འདི་གཉིས་ཀང་ཡན་ལག་

གཟུགས་ཅན་གི་བེ་བག་སྦློར་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན་པས་རྒྱ་འགེལ་

གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །

༼༡༠-མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་པ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

ཡན་ལག་ཅན་གཟུགས་ཡན་ལག་རྣམས། །

གཟུགས་བས་གཟུགས་སུ་མ་བས་ལ། །

བརེན་པ་མི་མཉམ་པ་ཞེས་པའི། །

གཟུགས་ཅན་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །

རེན་བརེན་པ་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེད་པའི་རེན་ཡན་ལག་ཅན་གཟུགས་ཅན་ཉིས་

བརེགས་སམ་རྐྱང་པས་ཀང་རུང་སྟེ་གཟུགས་སུ་བཀློད་ལ། བརེན་པའམ་ཡན་ལག་

རྣམས་འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་གཏན་ནས་མ་བཀློད་པར་མ་ཟད་གཟུགས་ཅན་འཕར་

མར་ཡང་བཀློད། འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་གཏན་ནས་མ་བཀློད་པའི་ཚུལ་དུ་སྦར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བས་ཡན་ལག་གམ་བརེན་པ་མི་མཉམ་པ་ཞེས་བ་བའི་གཟུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་

ལྟ་བུའི་རྒྱན་ནི་སྙན་ངག་ལ་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཞེས་པའློ། །དེ་

དཔེར་བརློད་པ་ནི། 

མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་དམར་ཞིང༌། །

སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གར་བེད་པ། །

ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀིས། །

འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་པར་ནུས། །

ལང་ཚོས་མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་ཏུ་དམར་ཞིང་སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གི་

གར་མཁན་མཛེས་པར་གཡློ་བའི་ཁློད་གདློང་གི་ཟླ་བའི་ཡིད་སྲུབས་ཏེ་ལུས་མེད་

ཀིས་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བར་གནས་པའི་འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་

རང་དབང་མེད་པའི་ཆགས་པས་གཞློམ་པར་ནུས་སློ་ཞེས་པ་སྟེ། དཔེར་བརློད་འདི་

ཉིད་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པས་མཚན་ཉིད་དང་སྦར་ནས་གློ་བ་བཙལ་ན་རྒྱན་འདིའི་ངང་

ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ལེགས་པར་ངློ་འཕློད་པར་འགྱུར་བས། དེ་ཡང་རེན་ཡན་ལག་ཅན་

གདློང་ཟླ་བ། ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀི་གཟུགས་སུ་འཕར་མར་བཀློད་ནས། དེའི་ཡན་

ལག་གམ་བརེན་པ་མཁུར་ཚོས་གཟུགས་སུ་མ་བཀློད་ཅིང༌། སིན་མ་འཁི་ཤིང་འཁི་

ཤིང་གར་བེད་པ་པློའི་གཟུགས་སུ་འཕར་མར་བཀློད་པས་ཡན་ལག་གམ་བརེན་པའི་

ངློས་ནས་གཟུགས་སུ་བཀློད་མ་བཀློད་གཉིས་མི་མཉམ་པ་འཐིང་འགློས་སམ་མཐློ་

དམན་ལྟ་བུར་ཡློད་པས་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡༡-ཁད་པར་གི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་གཅིག་པ་ཁད་པར་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

ཛཧྣུའི་བུ་མློའི་ཆུ་གློས་ནི། །

འཕློག་བེད་རང་པའི་རེར་ལྡན་པ། །

ལྷ་མིན་དློགས་མེད་ལྷ་དགའ་བའི། །

དགའ་སྟློན་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

ཛཧྣུའི་བུ་མློ་ནི་ཆུ་བློ་གངྒཱ་སྟེ་དྲང་སྲློང་ཛཧྣུའི་བུ་མློར་གགས་པ་གཏམ་རྒྱུད་

ལས་རློགས་པར་བ་དགློས་པས། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་རེས་སུ་ཐློས་ཏེ། རླུང་ཐློབ་དང་

སར་ལྡན་ཞེས་བ་བའི་ལྷ་མ་ཡིན་སྤུན་གཉིས་ཤིག་ཡློད་དེ། རླུང་ཐློབ་ནི་ཐུག་པློའི་

གཟུགས་ཅན་དུ་བས། སར་ལྡན་ནི་མིའི་ཆ་ལུགས་སུ་བས་ནས་དྲང་སྲློང་རྣམས་

མགློན་དུ་བློས་ཏེ། རླུང་ཐློབ་བཤས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཆེན་པློ་དང༌། ཁ་ཟས་བསྟབས་

ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་ཟློས་པ་དང༌། སར་ལྡན་ཕི་རློལ་དུ་སློང་སྟེ། བུ་རླུང་ཐློབ་གང་ན་

གནས་ཚུར་ཤློག་ཅེས་སར་ལྡན་གིས་བློས་པ་དང༌། དེའི་རེས་ཐློགས་ཉིད་ལ་གང་དང་

གང་གིས་ཟློས་པ་དེ་དང་དེའི་གསུས་པ་བརློལ་ཏེ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །བ་བ་འདིས་དྲང་

སྲློང་གི་རིགས་དང་བམ་ཟེའི་རིགས་ལྷག་མ་ཉུང་ཟད་གཅིག་ལུས་པར་བས་སློ། །ལྷ་

རྣམས་ཀིས་མཆློད་སྦིན་བེད་པ་ཡང་ཟད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་འདུས་ཏེ་

དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་ཨ་གསྟྱའི་གནས་སུ་སློང་སྟེ་ལྷ་མ་ཡིན་དེ་གཉིས་བསད་པའི་དློན་དུ་

གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཇི་ཙམ་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་དེ་མགློན་དུ་བློས་པས་དེར་ཟན་ཟློས་

པ་དང༌། བུ་རླུང་ཐློབ་གར་སློང་ཞེས་སར་ལྡན་གིས་བློས་པ་དང༌། དྲང་སྲློང་གིས་



  299  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྒེགས་པ་བཏློན་ཏེ། །དེ་ནི་ངས་ཞུ་བར་བས་ཟིན་ཏློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁློ་བས་འཁྲུགས་

པ་དང་སར་ལྡན་ཡང་མངློན་སུམ་དུ་ཟློས་སློ། །ཇི་ཙམ་ན་སྐློམ་པ་སྟློབས་དང་ལྡན་

པས་གདུངས་པ་དང༌། མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལ་སློགས་པ་གང་དང་གང་དག་ཡློད་པ་དེ་

རྣམས་འཐུངས་ཀང་ངློམས་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་སློང་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་འཐུངས་པ་

ལས། དེའི་ཚེ་དུག་ཅན་པ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཆུང་མ་

གཉིས་ཡློད་པ་ལས། གཅིག་ལ་འཆློལ་པ་ཞེས་བ་བའི་བུ་ཡློད་ལ། ཅིག་ཤློས་ལ་ལྷ་

ཆེན་པློ་ལས་མཆློག་ཐློབ་པའི་བུ་དྲུག་ཁི་ཡློད་པར་གྱུར་ཏློ། །ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པློ་རའི་

ཚིལ་ཞེས་བ་བའི་མཆློད་སྦིན་བེད་པར་རློམ་པར་གྱུར་ནས་སློམ་པ་བངས་ཏེ། 

མཆློད་སློང་ལ་བཏགས་པའི་ར་མཆློད་སྦིན་གི་ཡློ་བད་དུ་བསློགས་ཤིང་མེ་ཐབ་ཀི་ཁ་

ཁེར་ལ་སློགས་པ་བས་ནས་ར་དེ་དག་ཡློངས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕིར། བུ་དྲུག་ཁི་པློ་

ཐམས་ཅད་གློ་ཆ་བགློས་ཤིང་མཚོན་ཆའི་ཁད་པར་དུ་མ་ལག་ན་ཐློགས་པར་བས་

ནས་བསྲུང་དུ་བཅུག་གློ །ཇི་ཙམ་ན་ཁབ་འཇུག་གིས་བསམ་པ། རྒྱ་མཚོ་འདི་ཐམས་

ཅད་སྐམས་པར་གྱུར་ན་ཐབས་གང་གིས་འདི་ཡློངས་སུ་དགང་པར་བ། མ་ལ་ངས་

རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པའི་མཆློད་སྦིན་བ་བའི་གནས་ནས་ར་རྐུས་ན་རྒྱུ་འདི་ལས་ངའི་

དློན་འདི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། ར་བངས་ནས་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་

པར་གྱུར་ཏློ། །ཇི་ཙམ་ན་དུག་ཅན་པའི་བུ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་དེ་ཐློས་པ་དང༌། རྒྱ་

མཚོ་བརློས་ཏེ་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་ཁབ་འཇུག་དྲང་སྲློང་སེར་སྐའི་གཟུགས་ཀི་

ཆ་ལུགས་འཛིན་པ། སེངྒེའི་ཁིའི་སྟེང་ན་འདུག་པའི་གན་ན་ར་ཐམས་ཅད་འདུག་པ་

མཐློང་བ་དང༌། འདིས་འདི་དག་ཕློགས་སློ་སྙམ་ནས་ཁློ་བློའི་ཤུགས་མི་བཟད་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གྱུར་པས་ཁབ་འཇུག་ལ་བརས་པ་ཉིད་ཀི་ར་རྣམས་ཁེར་བར་བརམས་པ་དང༌། དེས་

དུག་ཅན་པའི་བུས་བརས་པར་ཤེས་ནས་ཁློ་བས་གདུངས་པའི་མིག་དག་བལྟས་པས་

ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་བས་སློ། །དེ་དག་ཤི་ནས་དམལ་བར་སྐེས་པ་དང༌། དུག་ཅན་

པས་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ཐློས་ནས་ར་བངས་པའི་ཕིར་འཆློལ་པ་བཏང་ངློ༌། །དེ་སློང་སྟེ་

ཁབ་འཇུག་བསྟློད་པ་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པས་མགུ་བར་བས་ནས་ར་བངས་ཏེ། 

སླར་རང་གི་གློང་ཁེར་དུ་འློང་ནས་རྒྱལ་པློས་ཀང་མཆློད་སྦིན་གི་བ་བ་བར་ཆད་མེད་

པ་ཉིད་དུ་བས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་དུས་བས་ནས་ལྷའི་གནས་སུ་སྐེས་སློ། །དེ་ནས་

འཆློལ་པ་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏེ། དེའི་བུ་མྱུར་བ་ཅེས་བ་བ་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

དང༌། ཇི་ལྟར་བདག་གི་ཁུ་བློ་རྣམས་རྒྱུ་འདིས་དམལ་བར་སྐེས་ཞེས་ཐློས་ཀི། དེ་

རྣམས་ཀི་དློན་གི་བ་བ་དུག་ཅན་པའམ། བདག་གི་ཕ་འཆློལ་པས་ཅི་ཡང་མ་བས་ཀི། 

ད་ངས་དེའི་དགློས་པ་བའློ་སྙམ་ནས་གངྒཱ་དབབ་པར་བ་བའི་ཕིར། ལྷའི་ལློ་སུམ་ཁིའི་

བར་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་དེས་གངྒཱ་དབབ་པར་མ་ནུས་སློ། །དེ་འདས་པར་གྱུར་པ་

དང༌། དེའི་བུ་ལི་པས་གངྒཱ་དབབ་པར་བ་བའི་ཕིར། ལྷའི་ལློ་སུམ་ཁིའི་བར་དུ་དཀའ་

ཐུབ་སྤད་ཀང་དེས་ཀང་མ་ནུས་སློ། །དེ་ཡང་འཇིག་རེན་གཞན་དུ་སློང་བ་དང༌། དེའི་

བུ་བྷ་གློ་ར་ཐས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློས་ཚངས་པ་མགུ་བར་བས་པ་དང༌། དེས་དེ་ལ་

མཆློག་སྦིན་པ། ཅི་ནས་ཀང་ངས་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་གངྒཱ་དབབ་པ་དེ་ལྟར་བའློ་ཞེས་

སྨྲས་ནས། ཚངས་པས་ཀང་གངྒཱ་ལ་མིའི་ཡུལ་དུ་འབབ་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་

དང༌། དེ་ཤིན་ཏུ་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ང་དེར་སློང་ནས་ཐུན་མློང་དུ་འགྱུར་

ཞིང༌། རིགས་ངན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསྟེན་པར་འགྱུར་ན། གནས་སྐབས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདི་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སྤད་པར་བ། མེས་པློའི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་བ་བ་ཡང་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་ཤུགས་ཆེན་པློར་སློང་ལ། ས་འློག་ཉིད་དུ་ཞུགས་པར་བའློ་སྙམ་

པ་དང༌། ཅི་ཁློད་ཀིས་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་དག་བེད་མ་བས་པར་ས་འློག་ཏུ་འབབ་པར་

བེད་དམ་ཞེས་ཚར་བཅད་ནས། ལྷ་ཆེན་པློས་རང་གི་རལ་པའི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་

བཞག་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ཡང་དེ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ལྷའི་ལློ་སྟློང་གི་བར་དུ་འཁློར་ཞིང་

འབབ་ཀང་རལ་པ་དེའི་མཐའ་རེད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཡང་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རས་

དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཁད་པར་ཆེན་པློས་ལྷ་ཆེན་པློ་དགའ་བར་བས་ནས། རལ་པ་བཙིར་བ་

དང༌། རི་ཏི་སེའི་སྟེང་དུ་ཐིགས་པ་གཅིག་འབབ་པར་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

ལས་དེར་མཚོ་ཆེན་པློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེང་སང་ན་ཡང་ཐིགས་པ་བདུན་དུ་གྱུར་

ནས། སི་ཏ་སིནྡྷུ་པཀྵུ་དང༌། །གངྒཱ་དེ་བཞིན་འཇིག་རེན་རྒྱན། །རྒལ་དང་ཚིམ་པ་ཉིད་

དང་ནི། །ན་ལི་ནི་ནི་བདུན་པར་བཤད། །ཅེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ཙམ་ན་གངྒཱ་ལྷློ་

ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་འདའ་བར་བའློ་སྙམ་ནས་དྲེགས་པ་དང་བཅས་པར་རི་

ཁ་བ་ཅན་ཕུག་སྟེ། དེའི་སུལ་ནས་བདེ་བར་འབབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཡང་དེའི་ཚེ་དྲང་

སྲློང་ཛཧྣུ་ཞེས་བ་བ་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་ཅན་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་སུལ་ན་

རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་ལ་བརློན་ཞིང་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེས་ཀང་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྒློགས་

ཤིང་སྒེག་པས་དལ་གིས་འབབ་པར་མཐློང་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཁློས་པར་གྱུར་ཏེ་སློང་

ནས་སྨྲས་པ། ང་ཡི་གནས་དང་ཉེ་བ་འདིར། །བུད་མེད་འདི་ནི་སྒེག་པ་ཡིས། །འཛེམ་

པ་མེད་པ་ཅི་ཕིར་འགློ། །སྤློད་ངན་སིག་པ་ཆེན་པློ་ཡིན། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ་དེ་བངས་ནས་

འཐུངས་སློ། །ཡང་བྷ་གློ་ར་ཐས་དྲང་སྲློང་དེ་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་མགུ་བར་བས་པ་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེས་སྐྱུགས་སློ། །དེ་དེ་ནས་བྱུང་ནས་གེགས་མེད་པར་ཕློགས་བཞིར་སློང་སྟེ། ས་

འློག་གང་བར་བས་ནས་དུག་ཅན་པའི་བུ་དང་འབེལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྷག་མ་

རྣམས་རྣམ་པར་བཀྲུས་ལ། དེས་ཀང་དེ་རྣམས་དམལ་བ་ལས་འཕློས་ཏེ་མཐློ་རིས་སུ་

སྐེས་པར་གགས་སློ། །དྲང་སྲློང་ཨ་གསྟྱ་འདིས་སྔློན་གི་དུས་སུ་རི་བློ་འབིགས་བེད་

ཅེས་བ་བ་རེ་མློ་ཧ་ཅང་མཐློ་བས་ཉི་ཟླ་སྒིབ་པར་གྱུར་པ་དེ་བསྒེལ་ནས་ར་བ་ནུབ་

བང་དང་རེ་མློ་ཤར་ལྷློར་བསྟན་ནས་ཡློད་པར་གགས། དེས་ན་དྲང་སྲློང་འདིའི་མིང་

ལའང་ཨ་གསྟྱ་རི་འདློར་རམ་རི་བསྒེལ་ལམ་རི་བི་ཅེས་གགས་པས། ལེགས་པར་

ཁྲུས་བེད་གང་གྱུར་ཨ་གསྟྱཿ། ཞེས་ར་གྷུས་སློ། །དེ་ཡང་ཨ་ག་རིའི་སྐད་དློད་

དང༌། །ཏྱཛ྄་འདློར་བའི་བིངས་ལ་ཌ་རྐྱེན་དང༌། པཱ་རསྐ་ར་ལ་སློགས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

སུཊ་྄སྦར་བ་ཡིན་ལ། ཡང་ན་བྷཊིས། ཨ་གསྟི་ཡིས་འབིགས་བེད་རི་རེ་བསྙིལ། །ཞེས་

བརློད་པ་ལྟར་ན། ཨ་སུ་འཕེན་པའི་བིངས་ལ་ཀྟིན་྄སྦར་བས། ཨ་གསྟི་ཞེས་པ་བློད་

སྐད་དུ་རི་འཕེན་ཏེ། རི་ཥི་ཞེས་བརློད་པ་ནི་དྲང་སྲློང་སྤི་མིང་དུ་འགྱུར་བས་མི་

ལེགས་སློ། །དཔེ་ལ་ལར་ཨ་ག་ཏ་ཞེས་བིས་པ་ནི་ཡིག་ནློར་དང༌། སྐར་མ་འདི་ཤར་

བའི་ཚེ་ཆུ་རྣམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ཡློངས་གགས་ལྟར་ཟླ་ཟེར་དུའང་

བཤད། རི་བི་རྒྱ་མཚོ་སྐྱུགས་ཞེས་གགས་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་མཚོ་སླར་གང་དགློས་རྒྱུ་ལ་

རྒྱ་མཚོ་མེད་པས་དེ་གང་བའི་ཐབས་ཁབ་འཇུག་གི་འཕྲུལ་གིས་སླར་ལྷ་ཡུལ་ནས་

གངྒཱ་དབབ་པའི་ལློ་རྒྱུས་འབྱུང་ཕིར་དེ་ནི་དཔྱད་གཞིར་སྣང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་ལློ་

རྒྱུས་འདི་དང་མཐུན་པ་འགེལ་བ་འདློད་འཇློར་ཡང༌། དྲང་སྲློང་གི་རྒྱལ་པློ་ཛ་ཧྣུས་

ངེས་པའི་མཆློད་སྦིན་ལ་བབས་པས་འཐུངས་ཏེ་སྐྱུགས་པས་བུ་མློར་ཡང་གྲུབ་པའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕིར་དེའི་བུ་མློའ ློ། །བྷཱ་གི་ར་ཐི། སྐལ་ལྡན་ཤིང་རའི་རྒྱུད་དེ། རྒྱལ་པློ་སྐལ་ལྡན་ཤིང་

རས་འཇིག་རེན་འདིར་ཕབ་པའི་ཕིར་དེའི་བུ་རྒྱུད་དློ། །ཏྲི་པ་ཐ་ག། ལམ་གསུམ་འགློ་

སྟེ། མཐློ་རིས་དང་ས་འློག་གི་ལམ་གསུམ་དུ་འགློ་བའི་ཕིར་རློ། །ཏྲི་སྲློ་ཏཱ། རྒྱུན་གསུམ་

པ་སྟེ་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་ནས་རྒྱུན་གསུམ་གིས་བབས་པའི་ཕིར་ཏེ་དློན་གཞན་

གི་བསྡུ་བའློ། །བྷཱིཤྨ་སཱུཿ། འཇིགས་བེད་སྐེས་ཏེ། ཤཱན་ནུའི་བཙུན་མློར་གྱུར་ནས་

འཇིགས་བེད་སྐེས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་འབྱུང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་

བློ་གངྒཱ་ལ་མེས་པློའི་རལ་ཀླུང་དང་ལམ་གསུམ་བགློད་ཅེས་ཀང་བའློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་

བུའི་ཛཧྣུའི་བུ་མློའི་ཆུ་དར་གློས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད། དེ་ཉིད་ལྷ་ཚངས་པས་ཁབ་

འཇུག་ལྷ་མིན་ལས་རྒྱལ་བའི་བ་དགའ་ལ་གངྒཱ་ཞབས་བསིལ་དུ་བིན་ནློ་ཞེས་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་ནས་འཕློག་བེད་དེ་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པའི་རེར་རེག་པའམ་

ལྡན་པ་ལྷ་མིན་གི་འཇིགས་པའི་དློགས་པ་མེད་དེ་བཅློམ་ཟིན་པའི་ཕིར། ལྷ་རྣམས་

དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་དུ་བསྒེངས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བར་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཤིས་པ་བརློད་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཞིག་ཁད་པར་ཚོགས་པ་

ཡི། །གཟུགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འདི་འདྲ་བ། །དེ་ནི་རང་པ་ལ་བཀློད་དེ། །ཁད་པར་དང་

བཅས་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གང་ཞིག་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློའི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཚོགས་པ། །དཔེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པ་དཔེར་བའི་དངློས་པློ་གཉིས་ལས་

གཞན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་ནི། རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་གཞུང་

གི་དཔེར་བརློད་པ་འདིར་གངྒཱའི་ཆུ་གློས་འཕློག་བེད་ཀི་རང་པ་ལ་རེག་པའམ་ལྡན་པ་

སྟེ་བཏགས་པའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མེད། དེས་ན་གངྒཱ་དང་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པ་ཁད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་གཉིས་ཚོགས་པས་དཔེ་ཅན། རྒྱལ་མཚན་གི་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་

ཕིར་ཁད་པར་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །འདི་ལ་སྔར་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་

འཕློག་བེད་རང་པ་ཛཧྣུ་ཡི། །བུ་མློའི་ཆུ་གློས་རེ་ལ་བཏགས། །ཞེས་དང༌། 

གང་ཞིག་ཏློག་གི་ཁད་པར་ནི། །

ཚོགས་ཀི་གཟུགས་ནི་འདི་འདྲ་བ། །

ཞེས་འབྱུང་བས་འགེལ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གློ་བ་ལེན་ཚུལ་ཐ་དད་པས་ཁ་ཅིག་

གིས་ཏློག་དང་བ་དན་དང་དགའ་སྟློན་ལ་བཙུགས་པ་དང༌། འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཁད་

པར་རྣམས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་འདི་འདྲ་བ་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པ་ལ་བཀློད་ནས། 

ཞེས་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པས་ཏློག་བས་གངྒཱའི་ཆུ། དར་གློས་ལྷབ་

ལྷུབ་དུ་བས། ཁད་པར་གི་གློ་བ་ཡང་དློན་གི་ཆ་ནས་ཁབ་འཇུག་གི་ཞབས་བཀྲུར་

གངྒཱ་བཀློད་པས་དག་བེད་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཁད་འཕགས་དང༌། ཚིག་སྦློར་གི་

སྒློ་ནས་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏློག་ལ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་སློགས་འཇིག་རེན་ན་མཆློག་ཏུ་

གགས་པ་ཞིག་དགློས་པ་ལ། འདིར་ལུས་ཀི་དམའ་ཤློས་དམན་པའི་དངློས་པློ་རང་པ། 

རྒྱལ་མཚན་གི་ཏློག་མངློན་པར་མཐློ་བ་མཆློག་གི་གནས་སུ་བཀློད་པའི་སྔློན་མེད་ཀི་

ཁད་པར་ལྡན་པ་ཞེས་དང༌། ཡང་ལ་ལ་དག་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པའི་ཡུ་བ་གངྒཱའི་ཏློག་

བཙུགས་པ་ཞེས་དང༌། ལྷ་མིན་དློགས་མེད་ཅེས་པའི་གློ་བ་ཡང་སྤིར་ལྷའི་རྒྱལ་

མཚན་འཕར་བ་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་དློགས་པ་ཡིན་པ་ལ་ད་ལན་འདི་ལྟ་

བུའི་རྒྱལ་མཚན་འདི་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་དློགས་པ་མེད་པ་ཞེས་པའི་དློན་དུ་བཀལ་

ནས། །གང་ཞིག་དློགས་པ་མེད་པ་དེ་དང་ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་དུ་བཙུགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་གཉིས་ཁད་པར་གི་དློན་དུ་འཆད་པ་ལ་གཞན་དག་གིས། ཛཧྣུའི་བུ་མློ་འཕློག་བེད་

རང་པ་ཡི། །རེ་ལ་བཏགས་ཞེས་བརློད་ན་གངྒཱ་ཉིད། །ཏློག་ཏུ་གྱུར་ཅེས་བློ་གློས་རིང་

པློའི་གཏམ། །འློ་ན་རང་རེ་གེན་ལ་བསྟན་ནམ་ཅི། །ཞེས་ཀན་ཀ་བེད་པ་སློགས་འཆད་

ཚུལ་མང་ཡང༌། རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ནི་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་

བློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ནི་རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་ལྟར་བས་པ་མང་ཡང༌། 

རྒྱ་གར་བ་རྣམས་དབྱུག་པའི་རེ་མློ་ལ་དར་བཏགས་ནས་འཕར་བ་ཙམ་ལ་རྒྱལ་

མཚན་དུ་གགས་པ་ལྟར་སྦློར་ཚུལ་འདི་ཡང་དེ་འདྲ་ལ་དགློངས་པས་ཏློག་དགློས་པའི་

ངེས་པ་མེད། འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ཀེ་ཏུ་ཞེས་འབྱུང་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐད་དློད་ཡིན་པ་

སྐབས་འདིར་ཏློག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་མི་ལེགས་པས་འདིར་འགྱུར་གསར་བཅློས་གནང་བ་

བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་ཡང་ང་ལ་ནུའི་རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། མཐུ་

ཡིས་རབ་མཐློ་གགས་སྙན་དག །གསལ་བའི་གློས་ཅན་ས་གསུམ་དུ། །ཡང་དག་རྒྱལ་

པློ་རྣམ་རྒྱལ་བ། །ཁློད་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འདི་མཛེས་སློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །འློན་ཀང་

གློང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཚང་ཕིན། དཔེ་རྒྱལ་མཚན་ཁློ་ན་དགློས་

པར་མ་ངེས་སློ། །

༼༡༢-འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

པདྨ་རྣམས་ནི་མི་ཟུམ་ཞིང༌། །

ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འགློ་བ། །

ཁློད་གདློང་ཟླ་བས་བདག་གི་ནི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྲློག་རྣམས་འཕློག་པ་ཉིད་དུ་བལྟ། །

པདྨ་རྣམས་ཟུམ་པར་མི་བེད་ཅིང་ནམ་མཁའི་ངློས་ལ་ཡང་མི་འགློ་བ་ཁློད་ཀི་

གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིས་འདློད་ལྡན་བདག་གི་སྲློག་རྣམས་འཕློག་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པར་

བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ། 

ཟླ་བའི་བ་བ་བ་མིན་དང༌། །

གཞན་གི་བ་བའི་བ་བ་འདིར། །

ཡང་དག་བསྟན་ཏེ་དེ་ཡི་ཕིར། །

འགལ་བ་ཞེས་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གདློང་གི་ཟླ་བ་དེས་ཟླ་བའི་བ་བ་པདྨ་ཟུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འགློ་བ་ནི་བ་

བ་མིན་ཏེ་མི་བེད་ལ། མཛེས་ཕུལ་ཆེ་བས་ཆགས་ལྡན་བདག་ལ་ཆགས་པ་བཟློད་

བགས་མེད་པ་སྐེས་པས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའི་ཕིར་གཞན་གི་སྟེ་མཚོན་ཆའི་བ་བ་

སྲློག་འཕློག་པ་ཉིད་འདིར་གདློང་གི་ཟླ་བའི་བ་བར་ཡང་དག་པར་བསྟན་ཏེ། དེའི་ཕིར་

བ་བ་དང་བ་མིན་འགལ་བས་ན་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༡༣-རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

ཁློད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

བརླིང་བ་ཉིད་ཀིས་རི་བློ་ཡིན། །

འཇིག་རེན་རྣམས་ལ་འདློད་པ་ནི། །

སྟེར་ཕིར་དཔག་བསམ་རང་འཐུང་ངློ༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་སྟེ། བརླིང་

བའམ་ལྕི་བ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་གིས་རི་བློ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀིས་གང་འདློད་པ་སྟེར་བས་

དཔག་བསམ་གི་ལྗློན་ཤིང་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

འདིར་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། །

ཚིག་སྦློར་འདིར་ཟབ་པ་དང་ལ་སློགས་པས་བརླིང་བ་དང་འདློད་པ་སྟེར་བའི་

རྒྱུ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པས་རྒྱ་མཚོ་དང་རི་བློ་དང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དུའང་བརློད་

པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ་བེད་པས་ན་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བའློ། །གཞན་ཡང་ང་

ལ་ནུའི་རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། ནློར་འཛིན་གསལ་བ་ཀུ་བེ་ར། །སྟློབས་དང་ལྡན་

པས་གཞློན་ནུ་སྟེ། །ཁྱུ་མཆློག་ལྡན་པས་དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་འགློགས་པས་

ཁབ་འཇུག་དང༌། །འློད་རབ་སྤློ་བས་ཉི་མ་དང༌། །སྐེ་བློ་དགའ་བས་ཟླ་བ་དང༌། །མཐློང་

བས་སྟློབས་གཅློད་དབང་པློ་ཡི། །གཟུགས་མཆློག་འདི་ཡིས་རྣམ་པར་འཛིན། །ཞེས་

པ་ལྟ་བུའློ། །རྒྱན་འདི་ལའང་རྒྱུ་མཚན་གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་འདློགས་པ་མི་ལེགས་

ཏེ་སྔར་རྒྱུ་དཔེའི་སྐབས་སུ་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་ཤེས་པར་

བའློ། །

༼༡༤-སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་བཞི་པ་སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གློགས་མློ་ཁློད་ཀི་གདློང་པད་འདི། །

རཱ་ཛ་ཧཾ་སས་ཉེར་སྤད་འློས། །

དྲི་ཞིམ་བུང་བས་དློན་གཉེར་འློས། །

ཀེ་གློགས་མློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་པདྨ་མཚར་སྡུག་ཅན་འདི་ནི་

ཕལ་པས་སྤད་པར་འློས་པ་མིན་ཏེ་རཱ་ཛ་ཧཾ་སས་ཉེ་བར་སྤློད་པར་འློས་སློ། །དྲི་ཞིམ་

ནི་བུང་བ་རྣམས་ཀིས་དློན་དུ་གཉེར་བར་འློས་སློ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དཔེ་ཅན་

གདློང་དཔེ་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་གཟུགས་ཅན་དང༌། རང་པ་གཉིས་པས་

རཱ་ཛ་ཧཾ་སའི་སྒ་སྦར་བ་དཔེ་ཅན་གི་སྐབས་སུ་ཧཾ་སའི་སྒ་མཆློག་ལ་འཇུག་པས་མིའི་

རྒྱལ་པློ་མཆློག་གིས་བུད་མེད་མཆློག་དེའི་གདློང་གི་མཚར་སྡུག་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་འློས་

པ་དང༌། དཔེའི་སྐབས་སུ་ཧཾ་ས་ངང་པའི་དངློས་མིང་ཡིན་ས་ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་

པདྨའི་མཚར་སྡུག་ལ་ཉེར་སྤད་འློས་པར་སྟློན་པ་སྟེ་ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར། དེ་དཀར་མཆུ་

དག་རང་པ་ནི། །དམར་པློ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློའ ློ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་འདློད་

འཇློར། གང་ཞིག་ངང་པ་ལུས་དཀར་ཞིང་རང་པ་དང་མཆུ་དམར་པློས་མཚན་པ་དེ་ནི་

རཱ་ཛ་ཧཾ་སཿསྟེ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློའ ློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེའློ། །རང་པ་གསུམ་པས་དློན་

སྦར་བ་སྟེ་མཛེས་མ་མཆློག་དེའི་ཁའི་དབུགས་ཀི་དྲི་ཞིམ་ལ་བུང་བའི་ཚོགས་འདུ་

བས་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང༌། པདྨའི་དྲི་བསུང་ལ་ཡང་བུང་བས་ཉེ་བར་སྤློད་ཅིང་དློན་དུ་

གཉེར་བར་འློས་པ་སྟེ། མདློར་ན་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀའི་དྲི་བསྲུང་ཞིམ་པློ་ལ་

ལློངས་སྤློད་པ་པློ་བུང་བ་ཡིན་པར་སྟློན་པའློ། །འདི་ལ་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དཔེ་

ཅན་བུད་མེད་ཀི་ཁའི་དྲི་ཞིམ་ལ་རྒྱལ་པློས་ལློངས་སྤློད། པདྨའི་དྲི་ཞིམ་ལ་བུང་བས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལློངས་སྤློད་ཅིང་དློན་གཉེར་དུ་འློས་ཞེས་བཀལ་བ་དློན་གིས་ན་དེ་ལྟར་ཐློབ་པས་

འགལ་བ་ཆེར་མེད་མློད། འློན་ཀང་བུད་མེད་ཀི་དབུགས་ཀི་དྲི་ཞིམ་པདྨའི་དྲི་བསུང་

དང་མཚུངས་པར་བུང་བས་ལློངས་སྤློད་པར་བརློད་པ་བུད་མེད་མཆློག་འགའ་ཞིག་

གི་མཚན་ཉིད་སྟློན་པར་འདློད་པ་དང༌། ཁའི་དྲི་ཞིམ་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟློད་པ་བརློད་

འདློད་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་བཀློད་པ་ཉིད་ལེགས་

སློ། །དེ་བས་ན་གཟུགས་ཅན་དང་སྦར་བ་གཉིས་ཀ་ངག་གཅིག་གི་རྒྱུན་ལ་ཡློད་པ་

འདི་ནི་སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །འདི་ཡང་ཀླུ་བ་ལང་སྐློང་བརྟུལ་བའི་རློགས་

བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། གང་དག་མཐློང་པས་ཞེ་སང་དུག་གི་ནི། །ཚ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་

ཉིད་འགྱུར་ཞིང༌། །བདུད་རིའི་རློ་བསིལ་སྐེ་བློ་དམ་པ་ཡི། །ཟླ་བ་དེ་དག་སུ་ཡི་ཕག་

འློས་མིན། །ཞེས་དློན་སྦར་ཁློ་ནས་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ། །གཟུགས་ཅན་བཅློ་ལྔ་པ་དང་

བཅུ་དྲུག་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མིང་མཉམ་དུ་སྟློན་པ་ནི། 

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་དང་ཕལ་པ་གདློང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་དཔེ་དཔེ་ཅན་

གཉིས་ཆློས་མཐུན་དུ་བརློད་པ་དཔེ་དང༌། ཆློས་མཚུངས་པ་ལས་སླར་ལྡློག་ནས་

ཆློས་མི་མཐུན་པ་བརློད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་ཏེ་གཟུགས་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདློད་པ་

དཔེར་ན་ཞེས་པའློ། །དེ་གཉིས་སློ་སློར་དཔེར་བརློད་པ་ལ།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡༥-དཔེའི་གཟུགས་ཅན།༽

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། །

དཀར་ཞིང་དྭངས་པའི་བཞིན་རས་ལ་ཆགས་པས་མློས་པའི་གནས་སྐབས་

ཀི་དམར་བས་ཅུང་ཟད་བཀབ་པ་འདི་ཉ་གང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། ཤར་མ་ཐག་

པའི་དམར་འློད་ཀིས་ཅུང་ཟད་བཀབ་པ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིང༌། དེ་དང་རབ་ཏུ་འགན་ནློ་

ཞེས་དཀར་ཞིང་དམར་བའི་ཆློས་མཐུན་གིས། དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་པ། གསལ་

བེད་ཀི་སྒ་དང་བཅས་པས་ན་དཔེ་རྒྱན་དང༌། བཞིན་གི་ཟླ་བ་ཞེས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་ངློ་

བློར་བཀློད་པས་གཟུགས་ཅན་ཏེ་དེས་ན་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༡༦-བཟླློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་དྲུག་པ་བཟླློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཟླ་བ་འཐུངས། །

བདག་གིས་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་འཐུངས། །

འདི་ནི་གང་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། །

འདི་ནི་རག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་རྫློགས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་བདུད་རི་རང་བཞིན་ཉིད་འཐུངས་

ལ། བདག་གིས་ནི་ཁློད་གདློང་གི་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ངློམས་པ་མེད་པར་འཐུངས་

སློ། །དེ་ལས་ཟླ་བ་དངློས་འདི་མར་ངློ་ལ་འགིབ་པས་རག་ཏུ་གང་བ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་

ལ། །གདློང་གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་རག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་རྫློགས་པའློ་ཞེས་ཆློས་མཐུན་པ་

ལས་སླར་ཆློས་མི་མཐུན་པར་སློ་སློར་འབེད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་ལྡློག་

པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༡༧-འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་བདུན་པ་འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

མཛེས་མ་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ནི། །

འདི་ལྟར་གཞན་དག་གདུང་བེད་པས། །

ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརློད་མིན་ཞེས། །

དེ་ནི་སད་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིས་ནི་འདི་ལྟར་གཞན་དག་སྟེ་འདློད་ལྡན་

བདག་ཉིད་གདུང་བས་སྲེག་པར་བེད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བའི་ཟླ་བ་མི་བསླུ་

བ་ཡང་དག་པ་མིན་ནློ་ཞེས་གདློང་གི་ཟླ་བ་ལ་སད་པས་སད་པའི་གཟུགས་ཅན་ནམ་

གཙོ་བློའི་ཟླ་བ་ཡིན་པ་བཀག་པས་འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༡༨-མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན།༽

བཅློ་བརྒྱད་པ་མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནི། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཏུམ་མློ་ཁློད་གདློང་ཟླ་བས་ཀང༌། །

བརེ་བ་མེད་པར་བདག་སྲེག་པ། །

བདག་ཉིད་སྐལ་བ་ཉིད་ཀི་སྐློན། །

ཞེས་འདི་མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

མཆློག་ཏུ་ཞི་ཡང་མཛེས་ཕུལ་ཆེ་བས་གདུང་བའི་ཕིར་གཏུམ་མློ་ཞེས་བློད་

ནས་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་ཟླ་བ་དགའ་བར་འློས་པ་འདིས་ཀང་བརེ་བ་མེད་པར་བདག་

ཆགས་པའི་མེས་ཆེས་ཆེར་སྲེག་པ་འདི་ནི་ཟླ་བའི་བེད་ལས་མ་ཡིན་པས་མི་རིགས་

སློ་ཞེས་ཐློག་མར་མི་རིགས་པའི་བ་བ་བས་པ་དེ་ཉིད་བེད་པ་པློ་གདློང་གི་ཉེས་པར་

བསྟན་ནས། འློན་ཀང་འདློད་ལྡན་བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ལ་མི་བཟློད་པའི་ཆགས་པ་ཉེ་

བར་གནས་པ་སྐལ་པ་ངན་པའི་སྐློན་ཡང་ཡིན་གི། གདློང་གི་ཟླ་བའི་སྐློན་ཁློ་ན་མ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་གདློང་དང་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཉམ་པློར་སད་པས་སམ་ཕན་

ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐློན་མཉམ་དུ་འཇློག་པ་མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

༼༡༩-གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན།༽

བཅུ་དགུ་པ་གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

ཁློད་གདློང་འདམ་སྐེས་དློ་ར་འདི། །

སིན་མའི་འཁི་ཤིང་གར་མཁན་མ། །

རློལ་སྒེག་དགའ་བས་གར་བེད་དློ། །

ཞེས་པ་གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། །

ཁློད་ཀི་གདློང་པ་འདམ་སྐེས་པདྨ་དང༌། དེ་ཡང་དློ་ར་སྟེ་གར་གི་ས་གཞིའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་གཞི་དེར། སིན་མ་འཁི་ཤིང་དང༌། དེ་ཡང་གར་མཁན་མའི་

གཟུགས་སུ་འཕར་མར་བཀློད་ནས། དེ་ཉིད་རློལ་སྒེག་དགའ་བས་གར་བེད་དློ་ཞེས་

པ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་འབེལ་པ་གློ་རིམ་བཞིན་བསྒིག་ཏུ་ཡློད་པ། གདློང་དང་

སིན་མ། འདམ་སྐེས་དང་འཁི་ཤིང༌། དློ་ར་དང་གར་མཁན་མ་སྦར་ནས། རློལ་སྒེག་

གི་གར་བེད་དློ་ཞེས་པ་ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་ཡློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་

ཡློད་པས་གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་རྒྱན་མཚར་ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་

བ་ཞིག་སྟེ། སྤིན་བཞློན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། མཚམས་སྦློར་ཀྲཻ་ར་

ལ་ཡི་བུ་མློའི་སྐྲ་ཚོགས་རྣམ་པ་མཆློག་ཏུ་ཡང་དག་འབེལ། །ཅི་ཡང་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་

རྒྱས་པ་ཀྲཻ་རའི་མཛེས་མའི་འགམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཉེན། །རློ་ཡི་གཏེར་གྱུར་གང་གི་

འཁློག་ཚིག་གཡློ་ལྡན་ཀརྣ་ཊ་མའི་མིག་གི་ཟེར། །ཡློངས་འདྲིས་རྣ་བའི་བར་དུ་

འགློགས་ལྡན་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་དེ་ནི་ཕག་བར་འློས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༢༠-བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན།༽

ཉི་ཤུ་པ་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། 

འདི་ནི་གདློང་མིན་འདི་པདྨ། །

འདི་དག་མིག་མིན་འདི་བུང་བ། །

འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་འདི། །

ཁློད་ཀི་སློ་ཡི་འློད་ཟེར་མིན། །

ད་ལྟ་བདག་གི་མིག་སྔར་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་

འདི་ནི་མི་མློའི་གདློང་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་ཏློག་པདྨ་ཡིན་ནློ། །གནག་ཅིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་རྣམ་པ་ཅན་འདི་ཡང་མིག་མིན་ཏེ་བུང་བ་ལྡིང་ཞིང་འཁློར་བ་ཡིན་ནློ། །དཀར་ཞིང་

ཐགས་བཟང་མཛེས་པ་འཁློར་བ་འདི་ཁློད་ཀི་སློའི་འློད་ཟེར་མིན་ཏེ་པདྨའི་གེ་སར་གི་

ཕེང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ། 

གདློང་ལ་སློགས་པ་ཉིད་བཟླློག་སྟེ། །

པདྨ་ལ་སློགས་གཟུགས་བས་པས། །

ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་གསལ་བེད་པ། །

དེ་ཉིད་བསྙློན་དློར་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གདློང་པ་དང་མིག་དང་སློའི་འློད་ཟེར་གི་ཡུལ་ལ་བསྙློན་ནས་གློ་རིམ་ཇི་ལྟ་

བར་པདྨ་དང་བུང་བ་དང་གེ་སར་གི་མཛེས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བསྙློན་དློར་བས་བསྙློན་

དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་དཔེ་ཅན་ལ་བསྙློན་དློར་ནས་དཔེ་ཡིན་པར་བརློད་པ་ཉིད་

འདིར་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའློ། །འཕགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟློད་པ་བརྒྱ་

པར། རལ་ཚོགས་མ་ལགས་མ་ལུས་སྐེ་བློའི་ཡིད་ནི་འཆིང་བར་བགིད་པ་ཞགས་

པའི་ཕུང་པློ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའང་འདི་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

༼དཔེ་རྒྱན་དང་ཐུན་མློང་གི་དློན་བསྡུ་བ།༽

གསུམ་པ་དཔེ་རྒྱན་དང་ཐུན་མློང་གི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། 

གཟུགས་ཅན་དཔེ་ཡི་རྣམ་རློག་རྣམས། །

མཐའ་ཡློད་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །

བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་ཙམ་བསྟན། །

མ་བརློད་རེས་སུ་དཔག་པར་བ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་དང་དཔེའི་རྒྱན་དག་གི་རྣམ་རློག་དབེ་བའི་སྤློས་པ་

རྣམས། རློག་པ་ཙམ་གི་འཇུག་པས་མཐར་ཐུག་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་འདིར་

རྣམ་རློག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕློགས་ཙམ་སྟེ་ཁད་

པར་གི་ངློ་བློ་ཅུང་ཟད་བསྟན་པ་འདིས་མཚོན་ནས་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་འདིར་

མ་བརློད་པ་གཞན་ཡང་རེས་སུ་དཔག་པས་རློགས་པར་བའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་

ཉིད་ཉེ་བར་མཚོན་ན་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། ཉིན་མློའི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་

གཞློན། །མཚན་མློའི་སྲིན་མེའི་བུད་མེད་ཀིས། །ཟློས་པ་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་བཞིན། །རི་

བློང་ཅན་ནི་སྣང་བར་གྱུར། །ཞེས་རབ་བརགས་ཀི་གཟུགས་ཅན་དང༌། གཙུག་ན་ནློར་

བུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། འགློ་འདིར་སྤློས་པ་རྨད་བྱུང་རིན་ཆེན་ཚོགས། །ཆུ་སྲིན་འབྱུང་

གནས་དག་ལས་སྐེ་བར་ལྡན། །སུ་ཞིག་ཀང་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བ་རུ། །བདེ་བར་འགློ་

བ་སྐེས་བུ་རིན་ཆེན་སྐེས། །ཞེས་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་གཟུགས་ཅན་དང༌། 

བསྔགས་འློས་བསྔགས་བསྟློད་དུ། ཚུལ་ཁིམས་ཕུང་པློ་སྐུ་ཆེ་ཞིང༌། །ཏིང་འཛིན་ཤིང་

གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཡེ་ཤེས་འབབ་ཆུས་ཁབ་གྱུར་པ། །རྒྱུ་བའི་གངས་ཅན་རི་བློ་

ལགས། །ཞེས་པས་སློན་མེད་གཟུགས་ཅན་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་སྤློས་པས་ཆློག་གློ །

༼དློན་རྒྱན་བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། དབེ་བ་

དཔེར་བརློད། མ་བཤད་པ་བསླབ་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་

སྤིར་བསྟན་པ་ནི། 

རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚིག་གཅིག་ལ་ནི་གནས་པ་ཡིས། །

གལ་ཏེ་ངག་ཀུན་ལ་ཕན་ན། །

དེ་ནི་གསལ་བེད་དུ་བརློད་དཔེར། །

རིགས་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་གང་རུང་རློད་བེད་ཚིག་གམ་ངག་གི་ཕློགས་

གཅིག་ན་སྟེ། དང་པློའམ་བར་རམ་ཐ་མ་ལ་གནས་པའི་གསལ་བེད་དེ་ཉིད་མེད་ན། 

ལྷག་མའི་ཚིག་རྣམས་མི་གསལ་ཞིང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ། དེ་ཉིད་ཡློད་པས་

ངག་དེའི་རྒྱུན་སྔ་ཕི་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པ། །དེ་ལྟ་བུ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད་དློ། །

༼༡-རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་བཅས་ཐློག་མའི་གསལ་བེད།༽

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། རློད་བེད་བཞིས་དང་པློའི་

གསལ་བེད། བར་དང་མཐའི་གསལ་བེད། འཕེང་བའི་གསལ་བེད། འགལ་དློན་གི་

གསལ་བེད། དློན་གཅིག་གི་གསལ་བེད། སྦར་བའི་གསལ་བེད་དློ། །དེ་ལས་དང་

པློའི་གསལ་བེད་ལའང་བཞི་ལས། དང་པློ་རིགས་བརློད་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། 

ལྷློ་ཡི་རླུང་གིས་འཁི་ཤིང་གི །

འདབ་མ་རིང་པ་ལྷག་པར་བེད། །

དུད་པའི་ལུས་ཅན་མ་རྣམས་ཀི། །

ཁེངས་པ་གསར་དུ་འཇློམས་པར་བེད། །

ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་གིས། འཁི་ཤིང་གི་འདབ་མ་རིང་པ་རྣམས་ས་ལ་

ལྷགས་པར་བེད་ཅིང༌། ལང་ཚོ་ཆེས་བདློ་བས་ནུ་མའི་ཁུར་གིས་དུད་པའི་ལུས་ཅན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁེངས་ལྡན་མ་རྣམས། སྐེས་པ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པའང༌། འདློད་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་མ་ལ་ཡའི་རླུང་དེས་འཇློམས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷློ་ཕློགས་མ་

ལ་ཡའི་རླུང་སྤིའི་རིགས་བརློད་པའི་སྒ། ཐློག་མ་ན་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་

བེད་པའློ། །འདིར་དུད་པའི་ལུས་ཅན་ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། །ན་ཏཱངྒཱི་ནཱ་མ྄་ཞེས་འབྱུང་

བའི་ན་ཏ་ནི་དུད་པ་སྟེ། སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། ནུ་མའི་ཁུར་

གིས་དུད་པར་བཀལ་བས་མདུན་དུ་གུག་པའི་དློན་ཡིན་མློད་ཀང་དེ་སྒློ་བཏགས་ཙམ་

དུ་བས་དློན་རང་ནུ་ཁུར་ལྕི་བ་ཙམ་བརློད་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༌། །

ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཀུནྡའི་འློད། །

འདིར་རྒྱུའློ་ཞེས་པ་བ་བ་བརློད་པ་དང་པློ་ན་ཡློད་པ་ནི་གསལ་བེད་དེ་གིང་

བཞིའི་དབུས་ན་གནས་པའི་རི་དབང་ལྷུན་པློ་ལ་ལྟློས་པའི་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་

ཕློགས་ཆས་ཕེ་བའི་ཁློར་ཡུག་གི་རྒྱ་མཚོ་བཞིས་ངློགས་སམ་འགམ་གི་སྐེད་མློས་

ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ་གང་པློའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་རྒྱུའློ། །དེ་ཡང་སྔ་འགེལ་རྣམས་སུ་འཆི་

མེད་མཛོད་ལས། ས་སྲུང་བུ་དང་པདྨ་དཀར། །གཡློན་འཆིང་མིག་སན་ས་ལ་

དགའ། །མེ་ཏློག་སློ་ཅན་ས་ཀུན་པ། །ཆ་མཛེས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་བརྒྱད། །ཅེས་

དྲངས་ནས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་དེ་རྣམས་ལ་ངློས་བཟུང་ཡང་རྒྱ་འགེལ་དུ་ནི་ཤར་ལྷློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནུབ་བང་གི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པློ་བཞིའི་ངློགས་ཀི་གྲུབ་པས་བསྟེན་པར་བ་བའི་སྐེད་

མློས་ཚལ་རྣམས་སུ་གང་པློའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་རྒྱུའློ། །ཞེས་པ་ཙམ་འབྱུང་ངློ༌། གཞན་

ཡང་བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་གཏློང་བ་དང་དཔའ་བ་

ལ་སློགས་པའི་གགས་པ་དཀར་པློ་མེ་ཏློག་ཀུནྡའི་འློད་དང་འདྲ་བ་རྣམས་འཇིག་རེན་

ཁམས་ཀི་ལྕགས་རི་ཁློར་ཡུག་རི་བློའི་ཁློངས་སུ་ཡང་རྒྱུའློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་དེའི་

གགས་པ་དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིའང་རྣ་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་གློ །ཞེས་གང་པློ་སྐེད་

ཚལ་དང༌། །གགས་པ་ལྕགས་རིའི་ཁློངས་སུ་ཞེས་པའི་ངག་རངས་པློ་དེ་རྣམས་རྒྱུའློ་

ཞེས། བ་བ་བརློད་པ་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པ་དེས་གསལ་བར་བེད་པའློ། །

གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། 

སྔློ་བསངས་ཉིད་དློ་ཕློགས་རྣམས་ནི། །

དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་ཕེང་བ་ཡིས། །

ས་ཡང་རྩྭ་སྔློན་གསར་པ་ནི། །

ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཕེང་བས་སློ། །

སྔློ་བསངས་ཉིད་དློ། །དེ་ཡང་སུ་ཞིག་ན་ནམ་མཁའི་ཕློགས་རྣམས་ནི་དབར་

ལས་སྐེས་པའི་ཆུ་འཛིན་སྤིན་སྔློན་གི་ཕེང་བས་སློ། །ས་གཞིའི་ཁློན་ཀུན་ཀང་རྩྭ་སྔློན་

པློའི་མྱུ་གུ་གསར་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་སྟེ་འཇམ་པའི་ཕེང་བ་དག་གིས་སློ། །དེས་ན་

འདིར་སྔློ་བསངས་ཞེས་པའི་ཁ་དློག་གི་གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང་པློ་ན་

ཡློད་པས་ལྷག་མ་ངག་རངས་པློ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན། འདིས་མཚོན་ནས་

གཟུགས་མཛེས་པ་དང་མི་མཛེས་པ་གཉིས་གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དབིབས་ཀི་གཟུགས་རིང་བ་དང་ཐུང་བ་ལའང་འདྲ། བར་མ་བཏང་སྙློམས་པ་རྣམས་

ནི་མི་གསལ་ཞིང་རལ་མ་རྫློགས་པའི་ཕིར་སྙན་ངག་གི་སྐབས་འདིར་ཡློན་ཏན་གི་

དཔེར་བརློད་ལ་མི་རུང་ངློ༌། །

བཞི་པ་རྫས་བརློད་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། 

ཁབ་འཇུག་རྣམ་གནློན་ལ་གནས་པས། །

དཱ་ནུའི་བུ་ཡི་འབློར་བ་དག །

གང་དུ་བཏང་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །

ཕུན་ཚོགས་གང་ན་གནས་པ་བངས། །

འདི་ནི་ཁབ་འཇུག་གིས་ལྷ་མ་ཡིན་ཡང་ཡང་བཅློམ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད་པ་

དང་སྦར་བ་སྟེ། སྟློབས་ལྡན་འཆིང་བར་གློ་བགློས་པའི་རྣམ་གནློན་ལ་གནས་པས། དཱ་

ནུ་ཞེས་པ་སྦིན་མའི་བུ་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་འབློར་པ་ནི་གང་དུ་མིང་

གི་གགས་པར་བཏང་ཞིང༌། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ན་གནས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་བངས་སློ། །ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་རྫས་བརློད་པ་ངག་གི་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པས་

ལྷག་མའི་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པའློ། །

༼༢-རིགས་དང་བ་བ་བརློད་པས་བར་དང་མཐའི་གསལ་བེད།༽

གཉིས་པ་བར་དང་མཐའི་གསལ་བེད་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ། 

རིགས་དང་བ་བ་བརློད་པས་བར་གི་གསལ་བེད། རིགས་དང་བ་བ་བརློད་པས་

མཐའི་གསལ་བེད་སྟློན་པའློ། །

དེ་ལས་དང་པློ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པ་དང་པློའི་གསལ་བེད་བསྟན། །

དེ་བཞིན་བར་དང་མཐའ་ཡི་ཡང༌། །

ཚིག་དག་བདག་གིས་བསྟན་པར་བ། །

དེ་དག་འགའ་ཞིག་འདི་ལྟ་སྟེ། །

ཞེས་པ་གློང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚིག་སྦློར་དེ་རྣམས་ཀིས་དང་པློའི་གསལ་

བེད་བསྟན་ཟིན་ནས། དེ་བཞིན་དུ་བར་དང་མཐའི་གསལ་བེད་ཀང་རྒྱས་པར་བཤད་

ན། རིགས་བ་བ་ཡློན་ཏན་རྫས་བཞི་བཞིའི་སྒློ་ནས་དངློས་དང་ཤུགས་ཀིས་འཆད་

པར་དམ་བཅས་ནས། དངློས་སུ་དེ་དག་འགའ་ཞིག་སྟེ་བར་དང་མཐའི་རིགས་དང་བ་

བ་དག་ཏུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། གཉིས་པ་དཔེར་

བརློད་པ་ལས་རིགས་བརློད་བར་གི་གསལ་བེད་ནི། 

གར་བེད་ནི་ཙུ་ལ་ཕང་དུ། །

གླུ་ཡང་ལེན་ནློ་མདློངས་མཐའ་ཅན། །

དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀང༌། །

ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་གཏློད་པར་བེད། །

གར་བེད་དློ་ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་སྟེ་རྒྱ་ལྕང་གི་ཡལ་གའི་ཕང་དུ་འཛེགས་ནས་གླུ་ཡང་

ལེན་ནློ། །བེད་པ་པློ་གང་ཞེ་ན་མདློངས་མཐའ་ཅན་རྨ་བ་སྟེ་ཆར་སྤིན་གི་དགའ་སྟློན་

ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀང་ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་ལ་གཏློད་པར་བེད་

དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མདློངས་མཐའ་ཅན་རྨ་བའི་རིགས་བརློད་པ་བར་ན་ཡློད་པས་གློང་

འློག་གི་ངག་གཞན་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རིགས་བརློད་བར་གི་གསལ་བེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དློ། །འདི་ལ་འགྱུར་སྔ་མར་ཀ་ལཱ་པི་ནཿམཇུག་སྒློ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་འདབ་ཆགས་སྤི་མིང་

དུ་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་ཤིང༌། ཡང་དང་ཀང་གི་སྒ་ནི་བེད་པ་པློ་གཅིག་གི་བ་བ་མང་

པློ་སྡུད་པའི་སྒ་སྟེ། སྨྲ�་ཏིས། ཀང་དང་ཡང་ནི་སྡུད་པའི་ཚིག །ཅེས་སློགས་དློན་བརྒྱད་

ལ་འཇུག་པར་གསུངས་ཤིང༌། སུམ་ཅུ་པར། ཨཱ་ལི་ཕིས་ནས་གཉིས་པ་སྦར། །ཚིག་

རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

བ་བ་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད་ནི། 

དྲི་བཞློན་དལ་བུ་འགྱུར་བེད་དེ། །

ཟླ་བ་དག་ཀང་མེ་རུ་འགྱུར། །

ཙནྡན་བྱུག་པ་ལྷུང་བ་ཡང༌། །

མཚོན་ལྷུང་འཁམས་པ་རྣམས་ལའློ། །

དྲི་བཞློན་དལ་བུར་རྒྱུ་བའི་རེག་བ་འཇམ་པློ་ཡང་འགྱུར་བེད་དེ་ཚ་ཞིང་རྩུབ་

པའི་རེག་བར་འགྱུར། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཀང་མེ་རུ་འགྱུར། 

ཙནྡན་གི་བྱུག་པའང་གདུང་བ་བསྐེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་མཚོན་ཆ་རུ་འགྱུར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་སུ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་འགྱུར་ན་འགློན་པློ་བུད་མེད་དང་བལ་ནས་ཡུན་རིང་པློར་

ལློན་པ། རང་གི་ཡུལ་ནས་ཡུལ་གཞན་ཐག་རིང་པློར་འཁམས་པ་བལ་བས་ཉེན་པ་

རྣམས་ལའློ། །དཔེར་བརློད་པ་འདིའི་གསལ་བེད་དངློས་ནི་འགྱུར་ཞེས་པ་བ་བ་བརློད་

པའི་ཚིག་བར་ན་ཡློད་པས་གློང་འློག་གི་ངག་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ་

འཁམས་པ་རྣམས་ལའློ་ཞེས་པའང་རིགས་མཐའི་གསལ་བེད་དུ་འགྱུར་མློད་ཞར་

བྱུང་ཤུགས་ལས་ཐློན་པ་ཡིན་གི་སྐབས་དློན་མ་ཡིན་ནློ། །སྐབས་འདིར་འགྱུར་བེད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་རྒྱ་སྐད་ལ་ཀྵ་ར་ཞེས་འབྱུང་བ་འཕགས་ཡུལ་ཕལ་སྐད་དུ་ཚྭའི་མིང་དང༌། ལེགས་

སྦར་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནའང༌། །རྔློག་ལློ་ཙཱ་བས་ལན་ཚྭ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སེས་བུལ་

ཏློག་ཏུ་བསྒྱུར། ས་པཎི་ཏས། དལ་བའི་དྲི་ལེན་བ་ཚྭ་སྟེ། །ཟླ་བའང་མེ་ཉིད་དུ་ནི་

འགྱུར། །ཙནྡན་བརྡར་བའི་སློང་པློ་ཡང༌། །མཚོན་གིས་བཏག་འགྱུར་འཁམས་རྣམས་

ལ། །ཞེས་བ་ཚྭ་དང༌། དཔང་ལློས་རྒྱ་ཚྭ་ལ་བསྒྱུར་བ་སློགས་རྣམ་པ་མང་ཞིང༌། སྤིར་

ཡང་སྒ་གཅིག་དློན་མང་ཡིན་པས་ཚྭ་ལ་དཀར་པློ་སློགས་གཞན་ཡང་དུ་མ་ལ་འཇུག་

མློད། འདིར་ནི་སྤིར་ཚྭ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། དེའི་ནང་ནས་རྒྱ་ཚྭའི་བློ་བ་ལྟ་བུའི་རློའི་ཁད་

པར་ལ་འཇུག་པས། རླུང་འཇམ་པློའི་རེག་བ་ཡང་བལ་བས་ཉེན་པའི་འདློད་ལྡན་གི་

རྒྱུད་ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བ་སྐེད་བེད་ཀི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། རློ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཆློས་རྩུབ་པློར་འགྱུར། ཞེས་བརློད་པར་འདློད་པའི་སྐབས་དློན་དངློས་དེ་ལྟར་ཡིན་

པའང་ཤེས་པར་བའློ། དེ་ལྟར་གློ་ན་སྔ་འགེལ་མང་པློར་འགྱུར་བེད་བཅས་པ་ཁ་ཅིག་

གིས། གདུང་བར་འགྱུར་བར་བེད་ཅེས་པའི་དློན་དུ་འཆད་པ་དང༌། ལ་ལ་དག་མ་ལ་

ཡའི་རླུང་ས་གཞིའི་ངློས་ལ་འགྱུར་བར་བེད་ཅེས་བཀལ་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་དྲི་

བཞློན་དལ་བུས་འགྱུ་བེད་དེ་ལྡང་བ་ནི་སྲེད་པའི་ཚ་བས་སྐློམ་པ་ཟད་པ་མེད་པར་

འཕེལ་བར་འགྱུར་བར་བེད་དེ་ཞེས་པ་དང༌། གཞན་དག་རྒྱ་ཚྭ་ལན་ཚྭ་བུལ་ཏློག་ལ་

སློགས་པའི་ཁུ་བ་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ། ཞེས་འཆད་པ་དང༌། འགྱུར་བེད་ནི་གཡློ་བེད་ཀི་

དློན་ཡིན་ཟེར་བ་སློགས་ཁུངས་མེད་ཀི་སྨྲ་བ་ཅལ་ཅློལ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་གཞི་གང་

ཡིན་པའི་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་རང་སངས་སུ་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་རེ་

བློད་མཁས་པས། ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དཔྱློད་པའི་དྲི་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་རང་ལན་རྒྱས་པར་འབྱུང་མློད། རྒྱན་འདི་གཉིས་བརློད་བ་བལ་བས་ཉེན་པའི་

འདློད་ལྡན་ཁློ་ནའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་པློ་ཟླ་བ་སློགས་དེ་རྣམས་མེ་ལ་

སློགས་པར་འགྱུར་ཞེས་བརློད་པས། ཡུལ་གི་བེ་བག་ལ་བལྟློས་ནས་དེ་རྣམས་དེ་

དེར་འགྱུར་བར་བརློད་པ་ཙམ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། འདིར་ནི་བལ་བས་ཉེན་ཅིང་

འཁམས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་སྨྲ་བ་པློ་གཞན་གིས་དེའི་ཚུལ་བརློད་པ་

ཙམ་ཡིན་གི་བསྙློན་དློར་བ་མེད་ལ། ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་སྐབས་བལ་བས་ཉེན་པའི་

འདློད་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཡུལ་ལ་དེ་རྣམས་ཀི་ཆློས་བསིལ་བ་སློགས་མེ་ལ་

སློགས་པར་དངློས་སུ་བསྙློན་དློར་བའི་བརློད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཆེས་ཆེ་བས། མདློར་

ན་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའི་དབེ་བས་རྒྱན་གཉིས་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དཔྱད་དགློས་པ་ཙམ་ཡང་མིན་ནློ། །

གསུམ་པ་རིགས་དང་བ་བ་བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ལས། དང་པློ་རིགས་

བརློད་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། 

ཆུ་འཛིན་གིས་ནི་རབ་གཏློར་ཆུ། །

ཁིམ་གི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའི་ཚོགས། །

གློག་གི་ཐག་པ་གཡློ་བ་ཡང༌། །

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང༌། །

དབར་གི་དུས་སུ་ཆར་སྤིན་སྔློན་པློས་རབ་ཏུ་གཏློར་བའི་ཆར་གི་ཆུ་དང༌། 

ཁིམ་དུ་ཡློད་པའི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་སྟེ་རྨ་བའི་ཁྱུ་ཚོགས་གར་བེད་པ་དང༌། །གློག་

གི་ཐག་པ་ཁག་ཁྱུག་ཏུ་གཡློ་བ་ཡང་འདློད་ལྡན་གི་སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའི་དྲན་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྐེད་ནས་འདློད་པས་འཇློམས་པའི་ཕིར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་འདློད་

ལྷའི་དམག་དཔུང་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ། མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང༌། །ཞེས་པའི་

རིགས་ཀི་སྒ་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པའློ། །འདིར་འགེལ་པ་ལ་

ལར། གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་ཁིམ་བ་ལ་ངློས་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་བེད་མང་པློ་བཀློད་ཅིང༌། 

འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། གཟའ་མཇུག་རིང་དང༌། གང་དང༌། ཁིམ་བ་དང༌། ལྗློན་ཤིང་

ལའང་ཤི་ཥི་འློ། །གཙུག་ཕུད་ཅན་ལ་རགས་གསུམ་མློ་ཞེས་པ་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཡང་

མི་འཐད་དེ། ཤི་ཁཎིན།྄ ཞེས་པ་རྨ་བའི་མིང་ཡིན་ཏེ་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་གསལ་ཁ་

མ་བྱུང་ཀང༌། སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་རྨ་བ་ཡིན་པར་དངློས་སུ་བཀལ་བ་

དང༌། དློན་དུའང་ཁིམ་གི་རྨ་བ་ཕློ་མློ་དག་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཉམས་

དང་ལྡན་པས་ཆགས་པ་སྐེད་པར་མི་འློས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཆར་པ་དང་རྨ་བའི་

ཚོགས་དང་གློག་འཁྱུག་པ་རྣམས་ཀང་ཆགས་པ་སྐེད་པར་མཚུངས་པས་འདློད་ལྷའི་

དམག་དཔུང་ཡིན་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་འདུག་པས་དེ་གསུམ་ལ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་མེད་

ཅིང༌། ཤིཥིནིའི་སྒ་ཁིམ་བ་ལ་འཇུག་ཀང༌། ཤི་ཁཎིནའ྄ི་སྒ་དེར་མི་འཇུག་པས་སྐབས་

འདིར་རྨ་བ་ཉིད་དུ་འཐད། ཅེས་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མས་ཀང་བཞེད་ཅིང༌། འགེལ་པ་འདློད་

འཇློར་ཡང༌། ཤི་ཁཱ་བ་ལཿགཙུག་ཕུད་ཅན་ཏེ་ཞེས་དང༌། ཤི་ཁཱི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཏེ་ཤི་

ཁ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལས་ཡང་ནའློ་ཞེས་པས་ཨི་ནིའློ། །ཞེས་དང༌། རྨ་བའི་མགློའི་

གཙུག་ཕུད་ནི་ཤི་ཁཱའློ། །ཞེས་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་རྨ་བ་ལ་འཇུག་པར་དངློས་སུ་

བསྟན་པས། འདིར་ཁིམ་གི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ཁིམ་དུ་བདག་གིར་བཟུང་

བའི་རྨ་བ་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པའི་གནས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བ་བ་བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། 

ཁློད་ཀི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ། །

འདློད་པས་མདའ་ནི་མདའ་སྟན་ལ། །

ངས་ཀང་སེམས་ནི་འཆི་བ་ལ། །

གསུམ་པློ་འདི་ནི་མཉམ་དུ་བས། །

མཛེས་མ་འགའ་ཞིག་གིས་ཨུཏྤལ་རྣ་རྒྱན་དུ་བས་པའི་ཚེ་མཛའ་བློས་ངློ་

བསྟློད་ཀི་ཚུལ་དུ། ཁློད་ཀི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ་རྒྱན་དུ་དང༌། དུས་དེར་འདློད་པའི་ལྷས་མེ་

ཏློག་གི་མདའ་ནི་མདའ་སྟན་ཏེ་གཞུ་ལ་འགློད་པ་དང༌། ངས་སམ་བདག་ཀང་སེམས་

ཆགས་པས་བརྒྱལ་ཏེ་འཆི་བར་ཕློགས་པ་སྟེ་བ་བ་གསུམ་པློ་འདི་ནི་དུས་མཉམ་དུ་

བས་སློ་ཞེས་བརློད་པའློ། །ཀང་གི་སྒ་ནི་སྔ་མ་དག་ཁློ་ནར་མ་ཟད་པའློ། །དེས་ན་དེ་

ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་བས་ཞེས་བ་བ་བརློད་པའི་ཚིག་མཐའ་ན་ཡློད་པས་གསལ་བར་

བེད་པའློ། །

༼༣-འཕེང་བའི་གསལ་བེད།༽

གསུམ་པ་འཕེང་བའི་གསལ་བེད་ནི། 

དཀར་ཕློགས་ཀིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན། །

འཕེལ་བེད་དེ་ཡིས་མདའ་ལྔ་པ། །

དེས་ཀང་ཆགས་མདངས་ཆགས་མདངས་ཀིས། །

ན་ཆུང་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་དཔལ། །

ཞེས་སློགས་གསལ་བེད་ཡིན་མློད་ཀང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་པའི། །

ངག་གི་ཕེང་བ་རབ་ལྡན་ཕིར། །

དེ་ནི་ཕེང་བའི་གསལ་བེད་དློ། །

དཀར་ཕློགས་ནི་ཡར་ངློ་སྟེ་ཆློས་དཀར་པློའི་ཕློགས་ཀིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན་

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཆ་ཤས་འཕེལ་ཞིང་གང་བར་བེད་ལ། ཟླ་བ་དེས་མདའ་ལྔ་པ་སྟེ་

འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀི་འདློད་ཆགས་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །མདའ་ལྔ་ནི་སླློབ་དཔློན་

དཔལ་འཛིན་གི་གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པློའི་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པར། མློས་བེད་དང༌། 

རྨློངས་བེད་དང༌། འདར་བེད་དང༌། ལྟུང་བེད་དང༌། བརྒྱལ་བེད་དེ་ལྔ་ལ་བཤད། ཨ་

མ་ར་ཀློ་ཤའི་འགེལ་པ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། དགའ་བེད་དང༌། སྲེད་བེད་དང༌། རྨློངས་བེད་

དང༌། སྐེམ་བེད་དང༌། འཆི་བེད་དེ་ལྔར་བཤད། མངློན་བརློད་སྣ་ཚོགས་གསལ་བར། 

འདློད་པའི་མདའ་ནི་ལྔ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་ཏུ་རྨློངས་བེད་བརྒྱལ་བར་བེད། །སྨློ་བེད་རྒློད་

བེད་སྲེད་བེད་དློ། །ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །འདློད་ཆགས་དེས་ཀང་ལང་ཚོ་ཅན་རྣམས་

ལ་ཆགས་པའི་མདངས་ཀི་དམར་བ་ལ་སློགས་པ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་

འཕེལ་བར་བེད་ཅིང༌། དེས་ཀང་ན་ཆུང་མ་རྣམས་ཀི་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་འཁིག་

པའི་དཔལ་ཏེ་ཆགས་སྤློད་དངློས་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རང་པ་

གཉིས་པའི་མགློར་ཡློད་པའི་འཕེལ་བེད་ཅེས་པ་བ་བ་བརློད་པའི་ཚིག་གིས་ངག་

ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་དང་པློའི་གསལ་བེད་ཡིན་ནའང༌། ཕི་མ་ཕི་མ་

འཕེལ་བ་སྔ་མ་སྔ་མའི་རྒྱུ་ལ་ལྟློས་པའི་འབེལ་ཕེང་བ་བཞིན་དུ་རིམ་པ་བསྟར་ཆགས་

སུ་གནས་ཤིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཕེལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཁློ་ནས་གསལ་བར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བེད་པས་ན་ཕེང་བའི་གསལ་བེད་དློ། །

འདིར་མདའ་ལྔ་པ་ཞེས་པ་འདློད་ལྷ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་འགེལ་རྣམས་སུ་དེའི་དློན་

བཤད་པའི་ཚེ། ཀཱ་མ་ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་ནི་འདློད་ལྷ་དང་འདློད་ཆགས་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པས། འདིར་ཟླ་བས་འཕེལ་རྒྱུ་ནི་ཆགས་པ་སྤི་ཙམ་དེ་ཡིན་པར་རུང་གིགཞན་

འཕྲུལ་གི་བདག་པློ་དངློས་ནི་ཟླ་བས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དང༌། ངག་དང་

ངག་གི་ལྷ་གཉིས་ཀ་ལ་ས་ར་སྭ་ཏཱིའི་སྒ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་སླློབ་དཔློན་

དཎྜིས་འདློད་པ་ཙམ་ལ་འདློད་ལྷའི་མིང་གིས་བསྟན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་རཱ་ག་ཞེས་པའང་མངློན་བརློད་རྣམས་སུ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་དང་ཨ་བྷི་ལཱཥ་སྟེ་རེས་

སུ་ཆགས་པ་དང་མངློན་པར་སྲེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས། སྒ་དེ་དག་ནི་ཆགས་

པ་ཆེར་འཕེལ་བའི་རྣམ་པ་མངློན་དུ་གསལ་བའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། འགེལ་པ་བུར་

ཤིང་དུ་གཞུང་ཚིག་འགྱུར་བཅློས་པ་ཉིད་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མའི་

བཞེད་པ་ལྷད་མེད་ཡིན་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་བཀློད་པའློ། །

༼༤-འགལ་དློན་བེད།༽

བཞི་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། །

རྡུལ་གི་དག་ནི་སེལ་བར་བེད། །

འདིར་ནི་སྤིན་གི་ཚིག་དག་དང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་དག་གིས། །

བ་བ་འགལ་བ་ལྡན་པ་དེ། །

འགལ་བའི་དློན་གི་གསལ་བེད་དློ། །

རླུང་དལ་བུ་དག་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན་ཆར་སྤིན་གི་ཚོགས་

འདིས་ལུས་མེད་འདློད་པའི་ཨ་བ་ལེ་བ་སྟེ། གློས་པ་འཕེལ་བར་བེད་ལ་ལུས་རྡུལ་གི་

ཨ་བ་ལེ་བ་སེལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་པའི་ངག་འདིར་ནི་བེད་པ་པློར་གྱུར་པ་སྤིན་གི་

ཚིག་དང༌། ལས་སུ་གྱུར་པ་ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་གིས་འཕེལ་བ་དང་སེལ་བའི་བ་བ་

འགལ་བ་དག་སྦར་བ་དེ་ནི་འགལ་དློན་གི་གསལ་བེད་ཅེས་བ་སྟེ། འདི་ལ་གསལ་

བར་བེད་མཁན་ནི་སྤིན་དང་ཨ་བ་ལེ་བ་དག་གློ །ཨ་བ་ལེ་བ་ཞེས་སྔར་ཞེན་པའམ་

དྲེགས་པ་ལ་བསྒྱུར་ཡང༌། དློན་ནི་བག་ཆགས་དང་དྲི་མ་ལ་སློགས་པས་བསྒློས་

པའམ་གློས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་གདུང་བའི་དློན་དུ་འཆད་པ་མི་འཐད་དློ། །

༼༥-དློན་གཅིག་གསལ་བེད།༽

ལྔ་པ་དློན་གཅིག་གསལ་བེད་ནི། 

ཆུ་འཛིན་དག་གི་ཕེང་བ་འདིས། །

ཕློགས་རྣམས་ཀི་ནི་གློ་སྐབས་ཕློག །

སྐར་མ་ཡི་ནི་ཚོགས་རྣམས་འཛིན། །

དེང་ཡང་བདག་གི་སྲློག་རྣམས་ལེན། །

གང་ཕིར་ཆུ་འཛིན་ཕེང་བ་ཡི། །

བ་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བེད་འདིར། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དུ་མའི་སྒ་ཡིས་ཉེར་བངས་པ། །

དེ་ཕིར་དློན་གཅིག་གསལ་བེད་དློ། །

ཆུ་འཛིན་ཏེ་ཆར་སྤིན་སྔློན་པློའི་ཕེང་བ་དག་གིས་ཤར་ལ་སློགས་པ་ཕློགས་

རྣམས་ཀི་གློ་སྐབས་ཡངས་པ་ཉིད་ནི་འཕློགས་ཤིང་བཀགནམ་མཁའི་སྐར་མ་རྣམས་

ཀི་ཚོགས་ཀང་བཟུང་བ་སྟེ་མི་སྣང་བར་བས། བལ་བས་ཉེན་པ་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་

ཆགས་པ་དྲག་པློ་བསྐེད་དེ། དེའི་གདུང་བས་སྲློག་རྣམས་ཀང་ལེན་པར་བེད་

དློ། །ཞེས་པའི་ངག་འདིར་ཆུ་འཛིན་གི་ཕེང་བ་བེད་པ་པློར་གྱུར་པའི་བ་བ་འཕློག་གློ 

།བཟུང་ངློ་ལེན་ཏློ་ཞེས་ཏིང྄་མཐའི་བ་ཚིག་མང་པློས་རྣམ་པ་མང་པློ་ལྟར་བསྟན་ཀང༌། 

དློན་གཅིག་སྤིན་ཆེས་ཆེར་འཁིགས་ཤིང་གཏིབ་པའི་བ་བ་ཁློ་ན་གསལ་བར་བེད་

པས་ན་དློན་གཅིག་གསལ་བེད་དློ། །འདིར་བ་ཚིག་མང་པློས་དློན་གཅིག་ཉིད་གསལ་

བར་བེད་རྒྱུ་རང་དེ་ངློས་འཛིན་ལ་མི་མཐུན་པར་བློད་འགེལ་རྣམས་སུ་འདློད་པ་

འཕེལ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཚན་གཅིག་དང༌། མུན་པ་གནག་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་སེ་ཚན་

གཅིག་དང༌། ཡང༌། ཕློགས་དང་སྐར་མ་དང་སྲློག་གསུམ་ཀའི་གློ་སྐབས་འཕློག་པ་

ཡིན་ཟེར་བ་སློགས་རྣམ་པ་མང་ཡང༌། འདིར་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་དང༌། དེའི་དློན་

བཤད་པ་གཉིས་ཀ་ཁ་གསལ་ཞིང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀང་མཐུན་པའི་དགློངས་དློན་

བཤད་མ་ཐག་པ་ཁློ་ནའློ། །

༼༦-སྦར་བའི་གསལ་བེད།༽

དྲུག་པ་སྦར་བའི་གསལ་བེད་ནི། 

དྲི་ཡི་བཞློན་པ་ཡིད་འློང་མཐློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔློ་བསངས་ཏ་མཱ་ལ་ཡི་འློད། །

སྤིན་ནི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བེད་དེ། །

གང་ཆེན་འདི་དག་ས་ལའློ། །

འདིར་ནི་ཆློས་དག་ཐ་དད་མིན། །

སྤིན་དང་གང་པློ་རྣམས་དག་ཀང༌། །

རྒྱུ་བ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་བའི་ཕིར། །

སྦར་བའི་དློན་གི་གསལ་བེད་དློ། །

འདི་ནི་ཁད་གཞི་སྤིན་དང་གང་པློ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ཐ་དད་

མིན་པར་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གནྡྷ་བ་ཧ་དྲིའི་བཞློན་པ་སྟེ། སྤིན་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རླུང་

དང་ལྡན་ཞིང་དབེར་མེད་དུ་རྒྱུ་བས་དང༌། གང་པློ་ནི་གཙུག་གི་མློས་བུམ་ལས་བབས་

པའི་འགམ་ཆང་ལས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དྲི་ཞིམ་སང་བའི་ཕིར་དྲི་བཞློན་ཏེ་གཉིས་ཀའང་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་བཞིན་དང༌། སྤིན་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ཤིང་གང་པློའི་གཟུགས་

དཔངས་མཐློ་བས་མཐློ་བ་དང༌། ཤིང་ཏ་མཱ་ལའི་ཁ་དློག་ལྟ་བུ་སྔློ་བསངས་ཀི་མདངས་

འཛིན་པ་ཡང་གང་པློ་དང་ཆར་སྤིན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པ་སློགས་ཀིས་ཁད་གཞི་ཕན་

ཚུན་གི་ཆློས་མཚུངས་པ་ལས་སྤིན་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། གང་ཆེན་ས་གཞི་ལ་རྒྱུ་

བ་ནི་ཁད་པར་རློ། །ཤིང་ཏ་མཱ་ལ་ནི་ཊི་ཀ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། རྒྱ་མཚོའི་ཉེ་སྐློར་དུ་སྐེ་བའི་

ལྗློན་ཤིང་ལློ་མ་སྔློ་སངས་ཅན་ཏ་མཱ་ལ་ཞེས་བ་བ་ལའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེའློ། །དེས་ན་

དཔེར་བརློད་པ་འདིར་ནི་ཁད་གཞི་སྤིན་དག་གང་པློ་དག་གི་ཁད་ཆློས་དྲིའི་བཞློན་པ་

སློགས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཅིང་རྒྱུ་བའི་བེད་ལས་ཀང་མཚུངས་ཤིང་འབེལ་བས་སྦར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དློན་གི་གསལ་བེད་ཅེས་བ། འདིའི་གསལ་བེད་དངློས་ནི་རྒྱུ་བེད་དེ་ཞེས་པ་

འདིའློ། །འདིར་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་གཞན་ཐ་མི་དད་དུ་འགྱུར་བ་གློ་སླ་ཡང༌། 

གནྡྷ་བ་ཧ་སྟེ་དྲི་བཞློན་གི་སྒ་སྤིན་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་སྙམ་ན། སྤིན་ནི་རླུང་དང་དབེར་མེད་

དུ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བས་གནྡྷ་བ་ཧའི་སྒ་གཅིག་ཉིད་སྤིན་དང་རླུང་གཉིས་ཀ་ལ་

ཁད་མེད་དུ་འཇུག་པར་བས་པས་ལྡན་རྐྱེན་མི་གསལ་བ་སྟེ། རཏྣ་ཤྲིས་སྤིན་གི་སྐབས་

སུ་དྲི་བཞློན་རླུང་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་འདིར་མ་བཤད་པ་གཞན་ལའང་རིགས་བསྒེས་ཏེ་སླློབ་ཚུལ་ནི། 

རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁློ་ན་ཡིས། །

གསལ་བེད་ལ་ནི་རྣམ་རློག་པ། །

ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རེས་འགློ་ཡིས། །

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རློགས་པར་བ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁློ་ནས་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་རྣམ་པར་

རློག་པ་སྟེ། རྣམ་པར་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀང་འདིར་བསྟན་པ་འདིའི་རེས་སུ་

འགློ་བར་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པའི་རིག་པས་དཔགས་ཏེ་རློགས་པར་བའློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་མཚོན་ཕིར་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་དཔེར་བརློད་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། ལུས་

ཕ་ཁློད་ཀི་མཆུ་སྒློས་ལ། །ཆགས་པ་མངློན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐློང༌། །སྙིང་ལ་ཆགས་པ་

ཉིད་ཀིས་འདིར། །བདག་སྲློག་འཕློག་པ་མིན་ནམ་ཅི། །དཔེའི་གསལ་བེད་དློ། །རི་

དྭགས་མིག་ཅན་རྣམས་ཀི་མིག །ཆགས་པའི་སྒེག་པས་འཕློག་པར་བེད། །བདག་ལ་

དཀྱུས་རིང་སྒློ་གཏན་ནི། །འགློལ་བར་སྐེ་བློར་སྨྲ་བ་བཞིན། །རབ་བརགས་ཀི་གསལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བེད་དློ། །རྣློ་ཞིང་རྣློ་བའི་རལ་གི་ནི། །འཛིན་པ་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང༌། །རི་དྭགས་མིག་

ཁློད་རྣམ་འཕྲུལ་གིས། །བདག་སྲློག་འཕློག་པར་བེད་མིན་ནམ། །འགློག་པའི་གསལ་

བེད་དློ། །དེས་ན་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་འདི་ཐད་ཀི་འགེལ་པར་དཔེ་དང་རབ་རློག་དང་འགློག་

པའི་གསལ་བེད་གསུམ་དཔེར་བརློད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ཡིན་ཀང༌། དེ་

ནས་བརམས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པློར་གགས་པའི་འགེལ་མཛད་དུ་

མ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཀང་འདི་ཙམ་ཡང་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་ནི་མ་བྱུང་བར་བཞག་

འདུག་པ་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མར་ཞུས་ཏེ་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ནས་

འདིར་བཀློད་པའློ། །

༼དློན་རྒྱན་ལྔ་པ་བསྐློར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ཟླློས་པའམ་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་བཅས་

པ་དང༌། སྦློར་བ་གསུམ་དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་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༌། ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གི་

དབེ་བ་གསུམ་པློ་འདི་དག་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་འདློད་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༡-དློན་བསྐློར།༽

གཉིས་པ་སྦློར་བ་གསུམ་དཔེར་བརློད་པ་ལས། དང་པློ་དློན་བསྐློར་ནི། 

ཀ་དམྦ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །

ཀུ་ཊ་ཛོངྒ་མ་རབ་གསལ། །

ཀནྡ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བེ། །

ཀ་ཀུ་བྷ་ཡང་གེས་པར་གྱུར། །

ཤིང་ཀ་དམྦ་སྟེ་ཚོགས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་འདབ་མ་རྣམ་པར་རྒྱས་ལ། ཀུ་ཊ་ཛ་

ཞེས་པ་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང༌། ཨུངྐ་མ་ནི་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པ་སྟེ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་དང༌། ཀནྡ་ལ་ཞེས་པ་ཆུ་ཤིང་ནི་རབ་ཏུ་བེ་ཞིང༌། ཀ་ཀུ་བྷ་ཞེས་པ་ཤིང་ཨརྫུ་ན་ཡང་

འདབ་མ་ཁ་རབ་ཏུ་གེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་ཤིང་གི་བེ་བག་ཐ་དད་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་

དློན་རྒྱས་པར་གཅིག་ཀང་བརློད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པར་རྒྱས། རབ་ཏུ་གསལ། རབ་

ཏུ་བེ། གེས་པར་གྱུར་ཅེས་ཐ་དད་པས་བརློད་པས་དློན་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ནློ། །འདིར་

ཁ་ཅིག་ཤིང་དེ་བཞི་ཀ་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང་ཁློ་ན་ཡིན་པར་འདློད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་པཎ་

ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིའི་བཞེད་པ་ཡིན་པར་གེང་བ་བྱུང་འདུག་ཀང་འགེལ་པ་བཀགས་པས་

དློན་འགྲུབ་ཏུ་གགས་པ་ཁློང་རང་གིས་མཛད་པར་ངློས་འཛིན་མ་བཤད་པས་སྐུར་

འདེབས་ཁློ་ན་སྟེ་ཞེས་རེ་བློད་མཁས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། སངྒྷ་ཤྲིས་བཞེད་

མི་བཞེད་གང་ལྟར་ནའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་པར་རྒྱས་ལ་སློགས་པའང་བརློད་

ཚུལ་ཐ་དད་པ་མ་གཏློགས་དློན་གཅིག་པ་གང་ཞིགཤིང་ཡང་བེ་བག་གི་དབེ་བ་ཐ་

དད་མེད་པ་ཞིག་ན། གློ་བ་མང་བས་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང་རྣམ་པར་རྒྱས་སློ་ཟེར་བ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་པ་བཞིར་ལན་བཞིར་ཟླློས་པ་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི། དློན་ཉིད་དང་ནི་སྒ་ལ་

ཡང༌། །ཁད་པར་མེད་པ་སྔློན་བརློད་ནས། །གལ་ཏེ་སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་

དློན་གཅིག་པར་འདློད་དཔེར། །ཞེས་པའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་ཞིང་རྒྱ་གར་བའི་བསྟན་

བཅློས་ཚད་མ་རྣམས་དང་དངློས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་སློ། །

༼༢-ཚིག་བསྐློར།༽

གཉིས་པ་ཚིག་བསྐློར་ནི།

སྤིན་གི་ཕེང་བ་དག་གིས་ནི། །

རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་སྒ་སྒློག་བེད། །

ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གིས་དེང༌། །

ན་ཆུང་རྣམས་ཡིད་འདློད་ལྡན་བེད། །

ཆར་སྤིན་གི་ཕེང་བ་མཛེས་པ་དག་གི་ནི། རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བས་

མགིན་པ་བཏེག་ནས་སྒ་སྒློག་པར་བེད་ལ། ཆུ་སྲིན་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ཏེ་འདློད་པའི་

ལྷ་བདུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་དེང་གི་སྟེ་དབར་གི་དུས་སུ་ན་ཆུང་

གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །འདིར་

འགྱུར། ཚིག་བཟླས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་ཕིར་གཉིས་ཀ་འདློད་ལྡན་བེད་དུ་བསྒྱུར་

ཡང༌། དློན་དངློས་ནི་རྒྱ་དཔེར། ཨུཏྐཎ་ཡ་ཏི་ཞེས་ལན་གཉིས་བཟླས་པ་སྒ་གཟུགས་

གཅིག་ཀང་དློན་གི་འཇུག་ཡུལ་མི་འདྲ་བར་སྔ་མ་ནི་རྨ་བ་རྣམས་དགའ་བས་སྒ་

སྒློགས་པའི་དློན་ཏེ། ཨུཏ་྄ཉེ་བསྒྱུར། ཀཎ་མགིན་པ། ཡ་ཏི་བཏེག་པ་ཡིན་པས་མགིན་

པ་རབ་ཏུ་བཏེག་ནས་སྒ་སྒློགས་པའི་དློན་ཡིན། ཡནི་ཞེས་བིས་པ་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འབམས་པ་ཙམ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མེད་དློ། །ཕི་མ་ན་ཆུང་རྣམས་ཀི་ཡིད་

འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པར་བེད་པ་སྟེ། དློན་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་སྒའི་བརློད་ཚུལ་གཅིག་

གིས་སྟློན་པ་སྟེ། དེས་ན་བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་ན་ཡང༌། རེ་བློད་མཁས་པའི་དཔེར་

བརློད་དུ། བརྣག་པར་དཀའ་ལན་གཉིས་ལྡབ་པའི་སྔ་མ་བསམ་ལས་འདས་པ་དང༌། 

ཕི་མ་བཟློད་བསྲན་དཀའ་བ་ལ་སྦར་འདུག་པ་དེ་བཞིན་དགློས་ཤིང་ལེགས་བར་

བཞེད་དློ། །

༼༣-ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ།༽

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ་ནི། 

ཀུན་ལས་རྒྱལ་ནས་དེ་རིང་ཁློད། །

བཙུན་མློ་རྣམས་དང་རེ་བར་བེད། །

ཁློད་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་ཁློད། 

རང་གི་བཙུན་མློའི་ཚོགས་རྣམས་དང་རེ་དགའ་ལ་རློལ་པར་བེད་ལ། ཁློད་ཀི་དག་ཟླ་

གཞན་སེ་རྣམས་ནི་གཡུལ་ངློར་ཁློད་ཀི་རལ་གིའི་ལམ་ནས་མཐློ་རིས་ལྷའི་གནས་སུ་

སློང་སྟེ། ད་ལྟ་ལྷ་མློའི་ཚོགས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གླུ་དང་རློལ་མློས་རེ་བར་བེད་དློ་

ཞེས་པ་ཤི་བ་ལ་སྙན་པས་བརློད་པའམ། ཡང་ན་ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་དུ། ཁློས་

པ་གཡུལ་ངློར་བསད་ན་ནི། །བདེ་འགློར་འགློ་ཞེས་རྒྱས་པ་ཟེར། །མགློན་པློ་ཁློད་

ཀིས་གནས་སྐབས་དེའི། །སེམས་ནི་ངན་འགློ་ཡིན་ཅེས་གསུངས། །ཞེས་པའི་ཕེད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྔ་མས་སྟློན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་བསྟུན་ནས་སྨྲས་པ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་གི་གཞུང་ལས་

ཀང་བམ་ཟེ་ཆུ་ལ་འཇིགས་པ་དང༌། སྐེས་བུ་གཡུལ་ངློར་འཇིགས་པ་དང༌། བུད་མེད་

མེ་ལ་འཇིགས་པ་རྣམས་ལ་ཐར་པ་མེད་ཅེས་གགས་པ་ལྟར་རློ། །དེས་ན་རང་པ་སྔ་མ་

གཉིས་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀས་རྒྱལ་པློ་དག་

ལས་རྒྱལ་བ་ཁློ་ན་བརློད་པ་དློན་བསྐློར་དང༌། རེ་བར་བེད་ལན་གཉིས་ལྡབ་པ་ཚིག་

བསྐློར་ཏེ། དེའི་ཕིར་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ་ཅེས་བློད་འགེལ་རྣམས་སུ་བཤད་ཀང༌། །རྒྱ་

འགེལ་གི་དགློངས་པས་ནི་རེ་བར་བེད་ཅེས་པ་ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བར་

བཞེད་དློ། །

༼དློན་རྒྱན་དྲུག་པ་འགློག་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་འགློག་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བས་མདློར་བསྟན། 

དཔེ་སྦློར་དང་མིང་གིས་རྒྱས་པར་བཤད། མ་བཤད་པ་དཔག་པར་ནུས་པའློ། །དེ་

ལས་དང་པློ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བས་མདློར་བསྟན་པ་ནི། 

དགག་པ་བརློད་པ་འགློག་པ་སྟེ། །

དུས་གསུམ་ལ་ལྟློས་རྣམ་པ་གསུམ། །

ཅི་སྟེ་དེ་ཡང་དགག་བ་ཡི། །

དབེ་བ་མཐའ་ཡས་ཕིར་མཐའ་ཡས། །

དགག་བའི་ཡུལ་མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། དེ་

འགློག་བེད་ཀི་ཚིག་མ་ཡིན་ཅེས་སམ་མེད་ཅེས་པའམ་མ་འགློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་

པའི་དགག་ཚིག་བརློད་པས་དགག་པ་ནི་འགློག་རྒྱན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་དང་ལྡན་པའི་མཚོན་བ་ནི་འགློག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་གིས་ཀང་སྐབས་འགའ་

ཞིག་ཏུ་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པས་འདིར་རྒྱན་དུ་བཞག་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་དགག་

བ་འདས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བ་དང༌། མ་འློངས་པ་གསུམ་ལ་བལྟློས་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་

དང༌། དེ་ལ་ཡང་དབེ་ན་དགག་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་རེས་སུ་འགློ་བས་འགློག་

པའི་རྒྱན་ཡང་མཐའ་ཡས་པར་སྟློན་པའློ། །

༼༡-བྱུང་བ་འགློག་པ།༽

གཉིས་པ་དཔེ་སྦློར་དང་མིང་གི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་བྱུང་བ་འགློག་པ་ནི། 

ལུས་མེད་ཀིས་ནི་མེ་ཏློག་གི །

མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །

ཅེས་པ་མི་སྲིད་ཡང་ན་ནི། །

དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ། །

ལུས་མེད་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་མདའ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཞིང་ཉུང་བ་མེ་ཏློག་

གི་མདའ་ལྔས་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་འདི་མི་

སྲིད་ཅིང་མི་བདེན་ནློ། །ཡང་ན་ནི་དེ་འདྲ་སྲིད་དུའང་རུང་སྟེ་དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གི་

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆློག་འགའ་ཞིག་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་རེག་པས་ཀང་ཚེ་བསྐལ་པར་

གནས་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་རྣམ་

པར་བཀ་ཞིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ན་འདིར་འདློད་པ་དང་མདའ་རྣམས་ཀི་ནུས་

པ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་འགྱུར་རློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྦློར་བ་དེ་བཤད་པ་དང་མིང་དགློད་པ་ནི། 

ཞེས་པ་འདིར་ནི་རྒྱུ་སྟློབས་ཀིས། །

ལུས་མེད་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་བློ། །

དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་གང་གི་ཕིར། །

བྱུང་བ་འགློག་པ་དེ་འདི་འདྲ། །

བརློད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་པ་འདིར་ནི་གང་གི་ཕིར་རྒྱུ་མེ་ཏློག་གི་མདའ་

ལྔ་ལས་མེད་ཅིང་འཇམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྟློབས་ལས་ལུས་མེད་ཀིས་སྲིད་པ་

གསུམ་པློ་དབང་དུ་བས་ཤིང༌། དེ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་སློ་སྙམ་པའི་

བློ་དང༌། དེ་ལྟར་སྔར་ནས་གགས་ཤིང་གྲུབ་ཟིན་པའི་གཏམ་ཡློངས་གགས་དེ་ལྟར་

གྱུར་པའི་བྱུང་བ་ནི་དགག་བ་དང༌། འགློག་བེད་དངློས་པློའི་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་མཐློང་

བའི་རྒྱུའི་སྟློབས་ཀིས་བཀག་པ་དེའི་ཕིར་རྣམ་པ་འདི་འདྲ་བ་དེ་ནི་འདས་པ་འགློག་

པའམ་བྱུང་བ་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་ས་སྐ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་པས་དྲི་ཚིག་དབངས་ཅན་

མགིན་བརྒྱའི་ང་རློར། སྔར་བྱུང་འགློག་རྒྱན་འཆད་ཚེ་རྣམ་བཤད་འགའ། །མདའ་

ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་གྱུར་མི་བདེན་པར། །འཛིན་པའི་བློ་ཉིད་འགློག་ཅེས་ཅ་ཅློའི་

མཁུན། །ཆུ་ཤིང་སྙེ་མའི་ཁུར་གིས་ནློན་མིན་ནམ། །མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་

གྱུར་མི་སྲིད། །སྲིད་ན་རྣློ་ཞིང་རྩུབ་པའི་དངློས་པློ་ཡི། །ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀའམ་ཞེས་

པ་འདི། །མུན་པའི་ལམ་དུ་དཀྲུགས་ལ་དགློས་པ་ཅི། །ཞེས་པ་དང༌། དེའི་རང་ལན་དུ། 

གཞན་དུ་བློ་དགག་བ་ཡིན་ན་གཞུང་འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་འགལ་ཏེ། སྔ་མར་ནི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་དགག་བར་བས་ནས། དེ་མི་སྲིད་ཅེས་

དགག་ཚིག་དངློས་སུ་བརློད་པ་ལ། ཕི་མར་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་མི་སྲིད་སྙམ་

པའི་བློ་དགག་བར་བསྟན་པའི་ཕིར་སློགས་དང༌། དཔེར་བརློད་ཀི་དློན་བཤད་པའི་

གཟུང་ཚིག་ཀང༌། ལུས་མེད་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་བློས། །ཞེས་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

གསུམ་པར་ནན་གིས་བཅློས་ནས་བཤད་པ་ལ། རེ་བློད་མཁས་པ་ཆེན་པློས་དློན་རྒྱན་

ལ་དློགས་པ་གཅློད་པའི་འབེལ་གཏམ་ལེགས་བཤད་རློལ་མཚོར། རྒྱ་དཔེར་རྣམ་

དབེ་དང་པློའི་རེས་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་ཅེས་གཞུང་རང་དུ་

འདས་ཚིག་ཡློད་པས་དགག་བའི་བློ་ད་ལྟར་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། མདའ་ལྔས་ཀུན་

ལས་རྒྱལ་བ་དགག་བ་དང༌། མི་སྲིད་ཅེས་པ་དགག་ཚིག་ཏུ་བས་པ་དེ་ལྟ་ན་སླར། 

ཡང་ན་ནི། དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ། །ཞེས་པ་རྣམས་ལ་དགློས་པ་མ་བྱུང་

སྟེ། རང་པ་ཕེད་དང་གསུམ་གིས་དགག་བ་དང༌། དེ་འགློག་བེད་ཀི་དགག་ཚིག་

གཉིས་ཀ་བསྟན་གྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་ན་མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་མི་སྲིད་དློ་

སྙམ་པའི་བློ། འདིའི་དགག་བ་ཡིན་ན་སྲིད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བར་སློང་གསུངས་པ་འདློད་

དེ། དངློས་པློའི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡང་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སློང་བ་ཡིན་

ནློ། །དེ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་དགག་བ། །མི་སྲིད་ཅེས་པ་

དགག་ཚིག་བརློད་མཐར། ཡང་དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ་བ་བཀློད་པས་དེ་

ཡང་འགློག་པར་སློང་བས་འདས་པ་འགློག་པ་ཡང་འགློག་པ་ཞེས་གསུང་རིགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཡང་ན་ཞེས་ཚིག་གི་ནུས་པས་སློ། །ཞེས་རིགས་ཤིང་འཐད་པར་གསུངས་

པས་བཀག་ཟིན་པ་ལ། ཡང་དེང་སང་གི་འགེལ་བེད་གསར་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྔར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་ལློག་རློག་རིང་པ་དེ་ལ་རློ་ལངས་མཛད་དེ། མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་དགག་

བ། མི་སྲིད་ཅེས་པ་དགག་ཚིགཡང་ན་ལུས་དངློས་པློ་ཅན་དང༌། མཚོན་ཆ་ཡང་

ལྕགས་ལས་གྲུབ་པ་རྩུབ་ཅིང་རྣློ་བའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ་བ་དགློས་ཀང་མ་བཤད་

པས་སློ། །ཞེས་དང༌། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། བུདྡྷིར྄་ཡློད་པ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་རེས་

ཡིན་ཀང༌། ཀཱ་ལ་པར། གང་བེད་མཁན་ནི་བེད་པ་པློའ ློ། །ཞེས་རྣམ་དབེ་དང་པློ་ལ་

བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། བརྡ་སྤློད་སྙིང་པློ་གསལ་བར་ཡང༌། །བེད་ཅན་བརློད་ན་དང་པློ་

ཉིད། །ཅེས་བཤད་པས་དང་པློ་ཉིད་བེད་པ་པློར་ཡང་འཐད་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་དང༌། 

འདི་ལ་དགག་བ་མི་སྲིད་པའི་བློ་ལ་བས་པ་དག་འཐད་པར་མ་མཐློང་སྟེ། བློ་དེ་རློམ་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐེ་བར་ད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་མ་ཐག་འདས་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། རྣ་བ་ལ་ནི་ཨུཏྤལ་འཇུག །ཅེས་པ་ཡང་དེ་མ་ཐག་འདས་པར་ཐལ། འགློག་

བེད་ཀི་རིགས་པ། ཡློངས་རྫློགས་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི། །ཞེས་པ་རེས་ནས་བྱུང་

བའི་ཕིར་རློ། །འདློད་ན། དེ་ཡང་བྱུང་བ་འགློག་པར་ཐལ་ལློ། །ཞེས་གཏན་ཚིག་མང་

པློས་བསྒྲུབས་པ་མཐློང་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མཚན་རེ་བློད་མཁས་པས་ལེགས་པར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་འདིར་རྒྱས་པར་སློས་མི་དགློས་ལ། འློན་ཀང་དེ་ལྟ་ན་གཞུང་

ཚིག་དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་ཅེས་པའི་འདས་ཚིག་ཀང་གཞན་དུ་འཆློས་དགློས་པ་དང༌། 

ད་ལྟར་འགློག་པ་དགག་ཚིག་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་དགག་བ་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤལ་འཇུག་

བཞིན་པ་ཞིག་ཏུ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་འདློད་པ་དེ་བྱུང་བ་འགློག་པར་ཅིའི་ཕིར་

འགྱུར། དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ་ཞེས་པ་ཁློ་ན་ལས་རྣམ་པར་བཀ་བ་དགློས་

ཀང་མ་བཤད་ཅེས་པའི་ཚིག་སྒློས་དང༌། ལུས་དངློས་པློ་ཅན་མཚོན་ཆ་ལྕགས་ལས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གྲུབ་པ་རྩུབ་ཅིང་རྣློ་བའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀ་བ་སློགས་ཀི་འཕད་ལྷན་བཏབ་ཀང་

གཞུང་ཚིག་ལ་དངློས་སུ་མི་གསལ་ན་དེ་ལྟར་འཆད་པའི་ཁུངས་རློག་བཏགས་ཁློ་ན་

མ་གཏློགས་གཞན་གང་དུའང་མེད་པར་མ་ཟད། དཔང་ཊིཀ་དུའང་དགག་བ་མི་སྲིད་

པའི། འགློག་བེད་དངློས་པློའི་ནུས་པ་སློགས་ཡིན་པར་དངློས་སུ་བཀལ་ཞིང་མཁས་

མཆློག་ཤློང་དཔང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཀང་གཞུང་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་དང༌། རང་ཅག་ལ་

ཚད་མར་གྱུར་པ་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མའང་དེ་བཞིན་དུ་བཞེད་ན་དེ་ཀུན་བློར་ནས་རང་བློ་

ཁློ་ན་ཚད་མར་བས་ཏེ་གཞུང་ག་ཚོམས་སུ་བཅློས་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མ་མཐློང་

བའི་ཕིར་དང༌། དགག་བ་ལུས་མེད་རྒྱལ་བ་མི་རིགས་སྙམ་པའི་བློ་ཡིན་ཡང༌། དེ་

འདས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལ་ལྟློས་པས་བྱུང་བ་འགློག་པ་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་འགེལ་དུ་གསལ་

བའི་ཕིར་དང༌། བུདྡྷི་ཞེས་པ་དགག་བའི་ལས་ཡིན་ཡང་རྣམ་དབེ་དང་པློར་སྦར་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་ཅེས་པའི་ལེགས་སྦར་ཨཀྵཱིཔྟ་ཞེས་པའི་ཀྟའི་རྐྱེན་མཐའ་ཅན་ཡིན་

པས། དེས་ལས་གསལ་བར་བརློད་པའི་ཕིར་བཤད་པའི་ལས་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

སྦར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

༼༢-མངློན་གྱུར་འགློག་པའམ་ད་ལྟ་བ་འགློག་པ།༽

གཉིས་པ་མངློན་གྱུར་འགློག་པའམ་ད་ལྟར་བ་འགློག་པ་ནི། 

སྙན་སྒློགས་མ་དག་ཅི་ཡི་ཕིར། །

རྣ་བ་ལ་ནི་ཨུཏྤལ་འཇུག །

ལས་འདི་ལ་ནི་ཟུར་མིག་དག །

ཡློངས་རྫློགས་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀེ་སྙན་པར་སྒློགས་མ་དག་ཅེས་བློད་ནས་ཁློད་ཅིའི་ཕིར་རྣ་བ་ལ་མེ་ཏློག་

ཨུཏྤལའི་ཕློན་པློ་རྣ་རྒྱན་དུ་འཇུག་སྟེ། རྣ་རྒྱན་གི་ལས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་འཕློག་པའི་

བ་བ་ནི་མིག་རང་ཉིད་ལ་ཚང་ཞིང་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་འདི་ལྟ་ན། ཁློད་ད་དུང་རྣ་བ་

ལ་མེ་ཏློག་གི་རྣ་རྒྱན་འཇུག་པ་ཟུར་མིག་གི་མཛེས་པ་འདི་ལ་ཨུཏྤལ་གི་མཛེས་པ་

ཡློངས་སུ་མ་རྫློགས་པར་སེམས་སམ་ཅི་ཞེས་པའློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། 

འགའ་ཞིག་དཀར་མིན་ཨུཏྤ་ལ། །

རྣ་བར་འཇུག་ལ་མཛའ་བློ་ཡིས། །

དེ་ལྟར་བསྟློད་པས་མཛེས་བེད་པ། །

འདི་ནི་མངློན་གྱུར་འགློག་པའློ། །

འདིར་དགའ་མ་འགའ་ཞིག་ཨུཏྤལ་མེ་ཏློག་གི་བེ་བག་དཀར་མིན་ཏེ་སྔློན་པློ་

རང་གི་རྣ་བར་རྒྱན་དུ་བེད་པ་ལ། སྐེས་པས་དེ་ལྟར་ངློ་བསྟློད་ཀིས་མ་བེད་ཅེས་

འགློག་པར་བེད་པ་སྟེ། འདིར་དགག་བ་ནི་རྣ་བར་ཨུཏྤལ་འཇུག་པ། འགློག་བེད་

དགློས་པ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཚིག་གིས་ཏེ་ད་ལྟར་འཇུག་བཞིན་པ་འགློག་པས་ད་

ལྟར་བ་འགློག་པའམ་མངློན་གྱུར་འགློག་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་

སྤིན་བཞློན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། འདི་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །དློ་

ཤལ་ཁུར་གིས་རབ་ཏུ་སྒིབ། །མཛེས་ལྕུག་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡི། །ཤིན་ཏུ་མང་བའི་

རྒྱན་གིས་ཅི། །ཞེས་པ་ཡང་ངློ༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༣-མ་འློངས་པའམ་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ།༽

གསུམ་པ་མ་འློངས་པའམ་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ་ནི། 

ཇློ་བློ་བདེན་པར་སྨྲའློ་བདག །

གཞན་དང་ཙུམྦ་ནས་འཕློས་པའི། །

རྒྱ་སྐེགས་ཀིས་དམར་མིག་གིས་ནི། །

ཁློད་ཀིས་མཐློང་བར་འགྱུར་མ་ལགས། །

ཀེ་ཇློ་བློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ལ་ཁློ་མློ་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་ངེས་པར་འློག་

ནས་འབྱུང་བའི་དློན་འདི་སྨྲའློ། །དེ་ཅི་ཞེ་ན་གཞན་དག་ཟླའི་བུད་མེད་དང་ཙུམྦ་ན་སྟེ་

ཁ་སྤད་ཅིང་འློ་བས་པ་ལས་འཕློས་པ་སྟེ་བྱུང་བའི་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱ་སྐེགས་

ལྟར་དམར་བའི་མིག་བེད་པར་གྱུར་པས། བེད་པ་པློ་ཁློད་ཀི་ལས་སུ་གྱུར་པ་

བདགམཐློང་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་བེད་པ་ཁློ་མློས་མི་

བཟློད་པས་དེའི་ཚེ་ཁློ་ན་འཆི་ཞིང་བལྟ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

སྔར་ཉིད་ཤིན་ཏུ་སེམས་ལྡན་མས། །

ནམ་ཞིག་འདི་ཡི་གནློད་པ་དང༌། །

འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་འགློག་བེད་པ། །

འདི་ནི་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པའློ། །

དགག་བའི་སྔར་ཉིད་དུ་རང་གི་བདག་པློ་སྐེས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརེ་ཞིང་སེམས་

པ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་མས་མ་འློངས་པའི་དུས་ནམ་ཞིག་རང་གི་མཛའ་བློ་བུད་མེད་

གཞན་དང་འགློགས་པའི་གནློད་པ་འབྱུང་བར་དློགས་པའི་དགག་བ་དེ། འགློག་བེད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་ཉིད་འཆི་བས་མཐློང་བ་མིན་པ་བཀློད་དེ་འགློག་པར་བེད་པས་སམ། ཡང་ན་

དགག་བ་མ་འློངས་པ་ན་མཐློང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་

པས་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །འདིའི་གཞུང་ཚིག་སྔར་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་

ལྡན་མ། ཞེས་བསྒྱུར་བས་འགེལ་མཛད་འགའ་ཞིག་གིས་ལང་ཚོས་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་པ་

དང་ལྡན་པ་ཞེས་བཀལ། ཁ་ཅིག་གིས་ཁིམ་ཐབས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ཏེ་བུད་མེད་རང་

ཉིད་བདག་པློ་ལས་གཞན་པའི་སྐེས་པ་དང་མི་འགློགས་པའི་ཁེངས་པ་ལྡན་པ་ཞེས་

དང༌། ཕག་དློག་གི་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཞེས་འགེལ་པ་སློགས་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་མང་ཞིང༌། བློད་མཁས་པའི་དློན་རྒྱན་དློགས་གཅློད་ཀི་འབེལ་གཏམ་ལའང་ཁེངས་

ལྡན་མའི་དློན་འདི་ཡིན་གི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བ་སློགས་འཆད་མི་བདེ་བའི་གནད། རྒྱ་

དཔེར་མ་ན་སྭི་ནཱི་ཞེས་འབྱུང་བ་ཁེངས་པའམ་ང་རྒྱལ་གི་དློན་ཡིན་ན་མཱ་ན་ཞེས་མ་

རིང་པློ་ཡློང་དགློས་རྒྱུ་ལ། འདིར་ཐུང་ངུ་ལས་མ་བྱུང་བ་མ་ནས་྄ཡིད་དམ་སེམས་ཀི་

སྐད་དློད་དེ་ཡིན་པས་སེམས་ལྡན་མར་བསྒྱུར་བ་འགིག་ཅིང༌། ཁེངས་པ་ནི་མཛའ་བློ་

ལ་མི་འདུད་པའི་དློན་དང༌། འདིར་ནི་བདག་པློ་དེ་རང་ཉིད་ཁློ་ན་དང་འགློགས་པ་དློན་

དུ་གཉེར་བ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼༤-ཆློས་འགློག་པ།༽

བཞི་པ་ཆློས་འགློག་པ་ནི། 

ལུས་ཕ་ཁློད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས། །

འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་རྫུན། །

གལ་ཏེ་བདེན་པར་འཇམ་པ་ནི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གློ་བུར་དུ་བདག་ཅི་ལ་གདུང༌། །

ལུས་ཕ་མ་ཁློད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་རེག་བ་འཇམ་པ་ཉིད་གནས་སློ་ཞེས་པ་

ནི་རྫུན་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་ཅེས་པའློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་དེ་ལྟར་འདློད་ལྡན་གིས། །

དེ་དང་འགལ་བའི་ལས་ཀིས་ནི། །

བུད་མེད་ལུས་འདི་འཇམ་པ་དག །

འགློག་པ་འདི་ནི་ཆློས་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་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་ཆློས་ཅན་དུ་གྱུར་

པ། དེའི་ཆློས་རེག་བ་འཇམ་པའི་དགག་བ་དག་འགློག་པ་འདི་ནི་ཆློས་འགློག་པའི་

རྒྱན་ནློ། །

༼༥-ཆློས་ཅན་འགློག་པ།༽

ལྔ་པ་ཆློས་ཅན་འགློག་པ་ནི། 

དེ་ནི་མཛེས་མའམ་མ་ཡིན་ཞེས། །

རྣམ་རིག་འདི་ནི་ཅི་ལས་སྐེས། །

དེར་ནི་འློད་ཙམ་གཡློ་བ་ཉིད། །

མཐློང་བར་གྱུར་གི་རེན་མ་ཡིན། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བརློད་འདློད་ཀི་ལུས་ཅན་མ་དེ་ནི་མཛེས་མའམ་མི་མཛེས་པ་གང་ཡིན་ཅེས་

པའི་རློག་དཔྱློད་འདི་རྒྱུ་ཅི་ལས་སྐེས་ཏེ་སྐེ་བ་མི་རིགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་འློད་

གཡློ་བ་ཙམ་ཞིག་མཐློང་གི་འློད་དེ་གང་ལ་མངའ་བའི་ལུས་རེན་དངློས་ཡློད་པ་མ་མཐློང་

བས་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཁད་པར་ལ་དཔྱློད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། 

འདིའི་གཞུང་ཚིག་རྣམ་དབེ་འདི་ནི་ཅི་ལས་སྐེས། ཞེས་བསྒྱུར་ནས། མཛེས་སམ་མི་

མཛེས་རྣམ་པར་དབེ་བ་འདི་ཅི་ལས་སྐེས་ཞེས་འགེལ་བར་བེད་པའང་སྣང་མློད། 

མཛེས་མི་མཛེས་ཀི་དབེ་བའང་རློག་དཔྱློད་ཀིས་འབེད་དགློས་པའི་ཕིར་དློན་ལ་འགལ་

བ་ཆེར་མེད་ཀང་རྒྱ་དཔེར། ཝི་ཝེ་ཀཿཞེས་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའམ་རློག་དཔྱློད་

ལ་འཇུག་པ་རྣམ་རིག་ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཤིང༌། འློན་ཀང་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་

གཟུགས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རིག་དང་ཅུང་མི་གཅིག་གློ །དེ་བཤད་པ་ནི། 

གང་འདིར་གཟུགས་ཅན་མ་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་ཚིག་སྦློར་འདིར་བརློད་པར་འདློད་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་དེའི་

གཟུགས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་ཁད་པར་

འཕགས་པ་བརློད་པའི་ཕིར་མཛེས་ཆློས་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་པར་ཁས་

བངས་ནས་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའི་རེན་ནམ་ཁད་གཞིའི་ཆློས་ཅན་དེ་མ་མཐློང་ཞིང་མེད་

དློ་ཞེས་དགག་བར་བས་ནས་བཀག་པས་དཔེར་བརློད་སྔ་མའི་ལྡློག་ཕློགས་སུ་གྱུར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་ཆློས་ཅན་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

༼༦-རྒྱུ་འགློག་པ།༽

དྲུག་པ་རྒྱུ་འགློག་པ་ནི། 

ཁློད་ཀི་མིག་ནི་དམར་གྱུར་ཅིང༌། །

མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ་བ་དང༌། །

སིན་མ་འཁློག་སྟེ་དེ་ལྟ་ནའང༌། །

ཉེས་པ་མེད་པས་བདག་མི་འཇིགས། །

ཀེ་གཏུམ་མློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཞེ་སང་དྲག་པློས་ཁློང་ཁློ་བ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་མིག་དམར་བ་དང༌། མཆུ་གཡློ་བ་དང༌། སིན་མ་འཁློག་པློར་

ལྟ་བ་སློགས་ཁློས་པའི་རྣམ་པ་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་བློ་མཁས་པ་ཡིས། །

འཇིགས་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཡི་གཙོ། །

རང་གི་ཉེས་པ་འགློག་བེད་པ། །

འདི་དག་འདིར་ནི་རྒྱུ་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་མཛའ་བློ་སྐློན་སློང་བ་ལ་མཁས་པས་བུད་མེད་ཁློས་པའི་རྣམ་

འགྱུར་དེ་ལྟར་སྟློན་པ་ལ་རང་ཉིད་བུད་མེད་གཞན་དང་འགློགས་པའི་ཉེས་པ་ཞིག་

གལ་ཏེ་ཡློད་ན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་མློད་ཀང༌། བདག་ལ་དེ་མེད་པས་ཞེས་འཇིགས་

པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཉེས་པ་དགག་བར་བས་ནས་འགློག་རྒྱན་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་



  348  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་དེ་ནི་རྒྱུ་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །འདིའི་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར། གང་ཕིར་མཛའ་བློ་

མཁས་པ་ཡིས། །ཞེས་ཤློང་དཔང་གི་འགྱུར་ལྷད་མེད་རྣམས་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། དཔང་

ཊིཀ་དང་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་འགེལ་པར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཀལ་བ་རྒྱ་འགེལ་གི་

དགློངས་པ་ཡིན། འློན་ཀང་སྣར་ཐང་པ་མན་ཆད་ཀི་འགེལ་པ་ཀུན་ན། མཛའ་མློ་

མཁས་པ་ཞེས་བཅློས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བཀལ་བ་ལྟར་ན། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། པྲི་ཡཱ་

ཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་ལ་པྲི་ཡེ་ཎ་ཞེས་སྐེས་པའི་རགས་མཐར་གསལ་བས་འཐད་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །

༼༧-འབས་བུ་འགློག་པ།༽

བདུན་པ་འབས་བུ་འགློག་པ་ནི། 

མཛའ་བློ་དང་ནི་རིང་ན་གནས། །

ཆུ་འཛིན་བགློད་ལྡན་འདི་ནི་འློངས། །

ནི་ཙུ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཐློང༌། །

བདག་ཤི་མིན་པ་འདི་ཅི་ག །

མཛའ་བློ་སྟེ་རང་གི་བདག་པློ་འདློད་པའི་གློགས་ནི་ཐག་རིང་པློའི་ལམ་དུ་སློང་

ཞིང་གནས་པ་དང༌། ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་ཕན་ཚུན་དུ་གཡློ་ཞིང་འློང་བ་དང༌། ཤིང་ནི་ཙུ་

ལ་སྟེ་རྒྱ་ལྕང་རྒྱས་པས་སྙེ་མའི་དྲ་བའི་རལ་པ་ཅན་དུ་མཐློང་བས་ན་བལ་བས་ཉེན་པ་

བདག་ཆགས་པ་དྲག་པློས་གདུང་སྟེ་འཆི་བའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀང་ད་དུང་

བདག་མི་འཆི་བར་ཡུན་རིང་པློར་སྡུག་བསྔལ་གི་སྣློད་དུ་གྱུར་ཅིང་གདུང་བ་འདི་ཅི་

ཡིན་ནམ་ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་རྒྱུ་ཆེ་འཛིན་བགློད་པ་ནི། །

མི་བཟློད་པ་དག་ཉེར་བཀློད་ནས། །

འབས་བུ་འཆི་བ་བཟླློག་པའི་ཕིར། །

དེ་ནི་འབས་བུ་འགློག་པའློ། །

བལ་བས་ཉེན་པ་མློ་དེ་ཉིད་ཆགས་པའི་གདུང་བ་དྲག་པློས་གཟིར་ཏེ་འཆི་བའི་

རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་བགློད་པ་དང༌། མཛའ་བློ་རིང་ན་གནས་པ། ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་རྒྱས་པ་མཐློང་

བ་སློགས་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང༌། དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་འཆི་བ་ཉིད་མ་འགྲུབ་པར་

བརློད་པས་འདིར་དགག་བ་འབས་བུར་གྱུར་པའི་འཆི་བ། འགློག་བེད་མིན་པ་ཞེས་

པའི་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་པ་འདི་ནི་འབས་བུ་འགློག་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུ་ན་ལའི་

རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། གང་དུ་གཟུགས་འདི་མི་བཟད་ལློང་འདི་

གར། །འབློར་དེ་གང་དུ་གང་དེ་སྐབས་ངན་འདི། །བདག་སྙིང་མི་འགས་འདི་ལ་སུ་

ཞིག་གིས། །རྡློ་རེའི་མན་ངག་བིན་པ་ཡློངས་མི་ཤེས། །ཞེས་པ་ཡང་ངློ༌། །

༼༨-རེས་གནང་འགློག་པ།༽

བརྒྱད་པ་རེས་གནང་འགློག་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་གཤེགས་པར་མཛོད། །

ཁློད་ཀི་བགློད་པས་བདག་ལ་ནི། །

གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

འདི་ལ་ཁློད་ནི་དློགས་མི་འཚལ། །

བདག་པློ་ཁློད་གལ་ཏེ་གཤེགས་བཞེད་ན་གཤེགས་པར་མཛོད་ཅིགཁློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པས་བདག་ལ་གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་བལ་

མ་ཐག་འཆི་བས་སློ། །ཁློད་དང་བལ་ཡང་བདག་མི་འཆི་བ་སྲིད་དམ་སྙམ་པའི་དློགས་

པ་ནི་མི་འཚལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་སྐབས་མི་སྲིད་ཅིང་ངེས་པར་འཆི་བས་སློ་ཞེས་པའློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། 

ཞེས་པ་འཆི་བ་གསལ་བེད་པས། །

རེས་གནང་ཉིད་ཀི་སྒློ་ནས་ནི། །

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། །

འདི་ནི་རེས་གནང་འགློག་པར་བརློད། །

ཅེས་བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་པ་འདིར་དགག་བ་མཛའ་བློའི་བགློད་

པ། འགློག་བེད་བུད་མེད་རང་ཉིད་འཆི་བ་གསལ་བར་བེད་པས་འགློག་པ་ཡིན་ཀང་

རྣམ་པ་བརློད་ཚུལ་དེ་ལྟར་མ་བས་པར་གཤེགས་པར་མཛོད་ཅེས་རེས་སུ་གནང་བ་

སྐད་དུ་བས་ནས་འགློག་པ་འདི་ནི་རེས་གནང་འགློག་པའློ། །

༼༩-དབང་གིས་འགློག་པ།༽

དགུ་པ་དབང་གིས་འགློག་པ་ནི། 

ནློར་ནི་མང་པློ་རེད་འགྱུར་ཞིང༌། །

ལམ་དུ་ཡང་ནི་བདེ་ཞིང་དགེ། 

བདག་སྲློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

འློན་ཀང་མཛའ་བློ་འགློ་མི་བ། །

མཛའ་བློ་ཁློད་བེས་སུ་ཕིན་ན་ནློར་མང་པློ་རེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལམ་དུ་ཡང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བགློད་པ་བདེ་ལ་དག་མེད་པར་དགེ་བ་དང༌། བདག་ཉིད་ཀང་མི་འཆི་བས་འཆིའམ་

མི་འཆི་སྙམ་སྲློག་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའང་མེད་མློད། འློན་ཀང་མཛའ་བློ་ཁློད་ནི་

ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བར་མི་བའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

མཛའ་བློ་འགློ་བར་སྦློར་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་སྦློར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་རབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་བགློད་པ་འགློག་

པའི་རྒྱུ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་དགག་བ་མཛའ་བློ་འགློ་བ། འགློག་བེད་འགློ་མི་བ་

ཞེས་དབང་ཆེ་བའི་ངག་གིས་འགློག་པའི་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ནི་དབང་གིས་འགློག་

པའློ། །འདིར། བདག་སྲློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་པའི་གཞུང་འཆད་སྐབས་དཔང་

ཊིཀ་ཏུ། ཁློད་དང་བལ་བ་ལས་ངེས་པར་འཆི་བས་ན་བདག་གི་སྲློག་ལའང་ཐེ་ཚོམ་མེད་

ཅེས་པས་ཚུལ་བརློད་དེ། དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་འློན་ཀང་ཁློད་མ་འགློ་ཞིག་ཅེས་པར་ཁློ་

མློ་འདློད་དློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་རྒྱ་འགེལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་འདུག་ཀང་ཕིས་སུ་ཡིག་ནློར་

བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། བདག་ཁློད་དང་བལ་བས་སྲློག་ལ་ཐེ་ཚོམ་པ་

སྟེ་འཆི་བའང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཀལ་བ་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་དང་དེའི་དློན་བཤད་

པ་གཉིས་ཀ་དང་འགིག་པའི་ཕིར་སྐབས་འདིར་བློད་འགེལ་གཞན་རྣམས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་འཆད་དགློས་ཏེ་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པའང་དེ་ཁློ་ནའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡༠-མ་གུས་པས་འགློག་པ།༽

བཅུ་པ་མ་གུས་པས་འགློག་པ་ནི། 

བདག་ནི་གསློན་རེ་སྟློབས་དང་ལྡན། །

ནློར་གི་བསམ་པ་སྟློབས་ལྡན་མིན། །

མཛའ་བློ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ། །

རང་གི་གནས་སྐབས་སློས་པ་ལགས། །

བུད་མེད་ཀིས་རང་གི་བདག་པློ་སྐེས་པ་ནློར་སྒྲུབ་པའི་སླད་འགློ་བར་རློམ་པ་

ལ་སྨྲས་པ། ཁློད་ཕིན་ན་ཁློ་མློ་འཆི་ལ་མ་ཕིན་ན་མི་འཆི་ཞེས་པ་ཤུགས་ཀིས་གློ་བར་

བས་ནས་དངློས་སུ་སྨྲ་བའི་ཚིགབདག་ནི་ཁློད་དང་འགློགས་ཏེ་གསློན་དུ་རེ་བའི་

བསམ་པ་སྟློབས་དང་ལྡན་གི་ནློར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སྟློབས་དང་མི་ལྡན་པས་ནློར་

བས་གསློན་པ་དགའ་བ་རང་གི་གནས་སྐབས་ཏེ་བསམ་པ་སློས་ཤིང་རིག་པ་བེད་པ་

ཡིན་ལ། དེས་ན་གཤེགས་སམ་བཞུགས་པ་ནི་ཁློད་ཀིས་ཤེས་སློ་ཞེས་པའློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་འདིར་ནི་ཆགས་ལྡན་མས། །

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་ཅིང༌། །

མ་གུས་བཞིན་དུ་ཚིག་སྦློར་བ། །

འདི་ནི་མ་གུས་པས་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་སྦློར་བ་འདིར་ནི་བུད་མེད་ཆགས་ལྡན་མས་དགག་བ་མཛའ་

བློའི་བགློད་པ། འགློག་བེད་འགློའམ་སློད་ཁློད་རང་གིས་ཤེས་སློ་ཞེས་མ་གུས་པ་ལྟར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བརློད་པའི་ཚིག་གིས་འགློག་པ་ནི་མ་གུས་པས་འགློག་པའློ། །

༼༡༡-ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པ།༽

བཅུ་གཅིག་པ་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པ་ནི། 

མཛའ་བློ་གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་བཞུད། །

ཁློད་ཀི་ལམ་ནི་ཤིས་གྱུར་ཅིག །

གང་དུ་ཁློད་ནི་གཤེགས་པ་དེར། །

བདག་ཀང་སྐེ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

མཛའ་བློ་ཁློད་གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིགཁློད་ཀི་

ལམ་ནི་ཤིས་པ་སྟེ་བདེ་ལེགས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིགབལ་བའི་གདློན་གིས་གསློན་

པ་ཕློགས་པ་ཁློ་མློ་ཁློད་དང་བལ་བས་ཤི་མ་ཐག་ཁློད་གང་དུ་གཤེགས་པའི་ཡུལ་

དེར་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་ཤིས་བརློད་ལམ་གིས་གང༌། །

རང་གི་གནས་སྐབས་གསལ་བེད་མས། །

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། །

འདི་ནི་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཤིས་པ་བརློད་པར་འདློད་པ་ལ་སློན་པའི་ལམ་གི་སྒློ་ནས་

རང་གི་གནས་སྐབས་འཆི་བ་གསལ་བར་བས་པའི་འགློག་བེད་ཀིས་དགག་བ་

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་པ་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་བཞུད་ཅིག་ཅེས་དང༌། ཤིས་པ་

བརློད་པ་ལྟར་བས་པས་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡༢-རྩུབ་མློས་འགློག་པ།༽

བཅུ་གཉིས་པ་རྩུབ་མློས་འགློག་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཁློད་འགློ་བདེན་ཉིད་ན། །

ཁློད་ཀིས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ཚོལ། །

བདག་ནི་གགས་འཚོལ་འཆི་བ་ཡིས། །

དེ་རིང་ཉིད་དུ་འགློག་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཁློད་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བ་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཁློད་ཀི་དགའ་མ་

གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ཚོལ་ཅིག་བདག་ནི་ཁློད་དང་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་མས། །

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། །

ཚིག་རྩུབ་ཡི་གེ་སྔློན་འགློ་ཅན། །

འདི་ནི་རྩུབ་མློའི་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་རེས་སུ་ཆགས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་མས་དགག་བ་རང་གི་མཛའ་

བློ་འགློ་བ། འགློག་བེད་ཁློད་འགློ་བ་བདེན་པ་ཉིད་ན་ཞེས་དང༌། དགའ་མ་གཞན་པ་

འགའ་ཞིག་ཚོལ་ཅིག་ཅེས་པའི་ཚིག་རྩུབ་པློ་ལྟློས་པ་མེད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་ཅན་གིས་

འགློག་པ་ནི་རྩུབ་མློས་འགློག་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༡༣-གློས་ཀིས་འགློག་པ།༽

བཅུ་གསུམ་པ་གློས་ཀིས་འགློག་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད། །

ཕིས་ན་གཉེན་འདུན་འཁྲུགས་པའི་ཁས། །

བསྒགས་པའི་ཆློ་ངེས་འགློ་བ་ཡི། །

གེགས་གྱུར་ཁློད་ཀི་རྣ་བར་འློང༌། །

གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མ་འགློར་བར་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིགཅུང་ཟད་

ཕིས་ན་ཁློད་བཞུད་མི་ཐུབ་སྟེ་བལ་བའི་གདུང་བས་ཁློ་མློ་ཤི་བ་ལ་གཉེན་འདུན་

རྣམས་མ་ངན་གིས་འཁྲུགས་པའི་ཁས་བསྒགས་པའི་ཆློ་ངེ་དྲག་པློ་ཁློད་འགློ་བའི་

གེགས་སུ་གྱུར་པ་དག་རྣ་བར་འློང་བས་དེ་མ་བྱུང་བ་ལ་སློང་ཞིག་ཅེས་པའློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་འདིར་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །

ཆགས་མས་གློས་ཉིད་བེད་པ་ཡིས། །

མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་པ་འདི། །

གློས་ཉིད་ཀིས་ནི་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་སྦློར་བ་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་མ་བུད་མེད་ཀི་

དགག་བ་མཛའ་བློའི་བགློད་པ། འགློག་བེད་བལ་བའི་གདུང་བས་རང་ཉིད་འཆི་ཞིང་

དེའི་མ་ངན་གིས་གཉེན་འདུན་འཁྲུགས་པ་སློགས་གནས་སྐབས་ངན་པ་དེ་ལྟ་བུར་

འགྱུར་བ་གསལ་བར་བས་པས་འགློག་པ་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་སྦློར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བའི་གློས་བེད་པའི་ཟློལ་གིས་བརློད་པ་ནི་གློས་ཀིས་འགློག་པའློ། འདི་སྔར་གློགས་

ཀིས་འགློག་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཡང༌། ས་ཙི་བ་ཞེས་པ་གློས་བེད་པ་ལ་འཇུག་པས་མངློན་

བརློད་རྣམས་སུ་བཀའ་བགློས་ཀི་བློན་པློ་ལ་དྷཱིས་ཙི་བ། ཀརྨ་ས་ཙི་བ་ཞེས་དང༌། ས་

ཙི་བ་ཁློ་ནའང་དེའི་མིང་དུ་འཇུག་པར་བཤད་པས། སྐབས་འདིར་ཡང་གློགས་ཀིས་

འགློག་པ་ཞེས་ལེགས་སྦར་དུ་སཱ་ཙི་བྱཱ་ཀྵེ་པ་ཞེས་ཡློད་ཅིང༌། ས་ཙི་བ་ལས་དངློས་

པློས་རྐྱེན་ནྱཏ་྄སྦར་བས་སཱ་ཙི་བ་ཞེས་གྲུབ་པའང༌། གློས་བེད་པའམ་གློགས་བེད་པ་

ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་གཞུང་ཉིད་དུ། མཛའ་བློ་ཁློད་

གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་པ་ལེགས་ཀི་ཅུང་ཟད་འགངས་ན་ཉེ་དུའི་གཏམ་མི་སྙན་པ་

ཐློས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གློས་བེད་པའི་ཚུལ་གི་འགློག་པར་སྣང་བས་སློ། །

༼༡༤-འབད་པས་འགློག་པ།༽

བཅུ་བཞི་པ་འབད་པས་འགློག་པ་ནི། 

བཞུད་ཅེས་ཁློད་དགེས་བརློད་འདློད་ཀང༌། །

བདག་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིག །

མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཁ་ནས་ནི། །

བྱུང་བར་གྱུར་ལ་བདག་ཅི་བེད། །

མཛའ་བློ་ཁློད་བཞུད་ཅིག་ཅེས་ཁློད་དགེས་པའི་སླད་དུ་བརློད་པར་འདློད་

མློད་དེ་ཁློ་མློ་བདག་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིགམ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཞིག་རང་

དབང་མེད་པར་ཁ་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ལ་བདག་ཅི་ཞིག་བེད་དེ་བསམ་བཞིན་མ་

ཡིན་པར་དབང་མེད་དུ་ཤློར་བས་ཁློད་མི་དགའ་བར་བེད་འློས་པའི་སྐློན་ཅི་ཡང་མེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

མི་འདློད་དངློས་ལ་འབད་བས་པས། །

འབས་བུ་ཕིན་ཅི་ལློག་བསྐེད་པས། །

དློན་མེད་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། །

དེ་ནི་འབད་པས་འགློག་པའློ། །

བུད་མེད་རང་ཉིད་ཀིས་མི་འདློད་པའི་དངློས་པློ་བཞུད་ཅིགཅེས་བརློད་པ་ལ་

འབད་ནས་དེ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་རློམ་པ་ལ་རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་ཕིན་ཅི་ལློག་མ་གཤེགས་

ཞེས་རང་གི་འདློད་པ་ཉིད་དབང་མེད་དུ་ཐལ་བ་བསྐེད་པས་བཞུད་ཅེས་བརློད་པ་ལ་

འབད་པ་ཉིད་དློན་མེད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེས་འདིར་དགག་བ་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་

འགློག་བེད་མ་གཤེགས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཐལ་བ། དེ་ཡང་བསམ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པར་

བཞུད་ཅིག་ཅེས་བརློད་པར་འདློད་པ་ལ་འབད་པའི་ཀུན་སླློང་ལས་བྱུང་བས་ན་འབད་

པས་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

༼༡༥-གཞན་དབང་གིས་འགློག་པ།༽

བཅློ་ལྔ་པ་གཞན་དབང་གིས་འགློག་པ་ནི། 

སྐད་ཅིག་ལྟ་བའི་གེགས་བེད་པའི། །

རྫི་མ་བསྐློད་པ་ལ་ཁློ་བ། །

ཁློད་ཀིས་མཛའ་བར་འགློ་བ་སྨྲློས། །

བདག་ནི་དེ་ཡི་འདློད་པ་འདློད། །

མཛའ་བློས་རང་གི་བུད་མེད་ལ་བདག་དཀའ་ཐུབ་གི་ནགས་སུ་འགློ་བས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གེགས་མ་བེད་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། བུད་མེད་ཀིས་ཁློ་མློའི་རྒྱུད་ལ་ཁློད་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་

དམ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བལྟ་བ་ལ་སྐད་ཅིག་མའི་ཡུན་དུ་གེགས་བེད་པ་རྫི་མ་བསྐློད་པ་ཙམ་

ལའང་ཁློ་ཞིང་སང་བར་བེད་པའི་སེམས་མཛའ་བ་ཤུགས་ཅན་འདི་ལ་ཁློད་འགློ་བར་

སྨྲློས་ཤིགབདག་ནི་དེའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་དེས་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་

ཁློ་མློས་ཀང་འདློད་པའི་ཕིར་དེས་བཏང་ན་བདག་གིས་ཀང་གཏློང་ལ་མ་བཏང་ན་མ་

ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་མཛའ་བའི་གཞན་དབང་མས། །

དེ་ཡི་བགློད་པ་འགློག་བེད་ཅིང༌། །

དློན་འདི་ཉེ་བར་གསལ་བེད་ཕིར། །

འདི་ནི་གཞན་དབང་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་མཛའ་བའམ་དགའ་བའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དགའ་མ་དེ་

ཡིས་དེ་ལྟར་བདག་མཛའ་བས་གཅུན་ནས་ཁློད་བཏང་བའི་དབང་མེད་དློ་ཞེས་མཛའ་

བློ་འགློ་བ་འགློག་པའི་དློན་འདི་གསལ་བའམ་སྟློན་པར་བེད་པ་སྟེ། འདིར་ཡང་དགག་

བ་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་འབལ་མི་ཕློད་པར་སེམས་མཛའ་བའི་གཞན་

དབང་གིས་འགློག་པས་ན་གཞན་དབང་འགློག་པའློ། །འདི་ལ་ཚིག་རང་གློང་འློག་

བསྣློལ་བ་ནི་འཆད་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་པས་ག་ཚོམས་སུ་གཞུང་དཀྲུགས་པའློ་

ཞེས་བློད་མཁས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

༼༡༦-ཐབས་ཀིས་འགློག་པ།༽

བཅུ་དྲུག་པ་ཐབས་ཀིས་འགློག་པ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མགློན་པློ་འབལ་བ་བཟློད་པར་བགི། །

གང་གིས་མིག་བསྒློས་བདག་ལ་ནི། །

འདློད་པས་བསྣུན་དུ་མི་མཐློང་བའི། །

མཐློང་མིན་མིག་སན་བདག་ལ་སྩློལ། །

ཀེ་མགློན་པློ་ཞེས་རང་གི་བདག་པློ་ལ་བློད་ནས་ཁློད་དང་བལ་བའི་གདུང་བ་

ནི་བདག་གིས་བཟློད་པར་བགི་མློད་ཀང༌། ཁློད་སློང་བའི་འློག་ཏུ་མིག་སན་གང་གིས་

ཁློ་མློའི་མིག་ལ་བསྒློས་པ་ཙམ་གིས་འདློད་པའི་ལྷའི་མེ་ཏློག་གི་མདས་སམ་འདློད་

པའི་ཆགས་པས་བདག་ལ་བསྣུན་དུ་མི་མཐློང་བའི་མིག་སན་ཏེ་མི་སྣང་བའི་རྫས་

ཞིག་ཁློད་ཀིས་བདག་ལ་སྩློལ་ཞིག་ཅེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

འཚོ་བའི་ཐབས་ནི་དཀའ་བ་དག །

ཉེ་བར་བཀློད་ནས་བདག་པློ་ནི། །

འགློ་བ་འགློག་པར་བེད་པའི་ཕིར། །

འདི་འདྲ་ཐབས་ཀིས་འགློག་པར་བརློད། །

མཛའ་བློ་དང་བལ་བའི་འློག་ཏུ་འདློད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པློས་གལ་ཏེ་གདུང་

བར་གྱུར་ན་ངེས་པ་ཁློ་ནར་འཆི་བ་ཡིན་པ་ལ་ཞེས་ཕུལ་བྱུང་གི་བརློད་པས་བརློད་ནས། 

འདློད་པ་དེ་ལྟ་བུས་བསྣུན་དུ་མི་མཐློང་བའི་མིག་སན་ཞིག་ཡློད་པ་སྲིད་ན་མི་འཆི་བར་

འཚོ་བའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་རེད་དཀའ་བ་སྟེ་མི་སྲིད་པ་ཞིག་སྦིན་

དགློས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་བཀློད་ནས་འགློག་བེད་དེས་དགག་བ་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་

འགློག་པ་ཡིན་ཀང༌། བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་ཁློད་དང་བལ་བའི་གདུང་བ་ནི་བཟློད་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བགིའློ། །ཞེས་མི་འགློག་པ་ལྟར་སྨྲས་ཀང་སྦིན་དཀའ་བའི་ཐབས་དེས་ཤུགས་ཀིས་

འགློག་པར་འགྱུར་བས་ཐབས་ཀིས་འགློག་པ་ཞེས་བ་བར་བརློད་དློ། །འདི་ལ་འཚོ་བའི་

ཐབས་ནི་དཀའ་བ་དག །ཅེས་བིས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། རྒྱ་དཔེར། ཛཱི་ཝ་ན་ཨུ་པཱ་ཡ། ཞེས་

འཚོ་བའི་ཐབས་ཀིས་སྐད་དློད་དངློས་སུ་ཡློད་པས་སློ། །འདིར་མིག་སན་ཞེས་པ་ནི་མི་

སྣང་བའི་རྫས་ཏེ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་སན་དང་དློན་གཅིག་ཅིང༌། 

ཨཉྫ་ན་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཀང་གཅིག་པ་ཉིད་དློ། །

༼༡༧-ཁློ་བས་འགློག་པ།༽

བཅུ་བདུན་པ་ཁློ་བས་འགློག་པ་ནི། 

ཇློ་བློ་ཁློད་ཀི་ཞལ་ནས་ཚིག །

བདག་འགློ་ཞེས་པ་ངེས་པར་བྱུང༌། །

མཛའ་བ་དམན་པ་ཁློད་ཀིས་ད། །

མ་ཕིན་ན་ཡང་བདག་ལ་ཅི། །

ཀེ་ཇློ་བློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་ཞལ་ནས་བདག་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློའ ློ། །ཞེས་

བརློད་པར་མི་འློས་པའི་ཚིག་འདི་ངེས་པར་བྱུང་ཟིན་མློད་བདག་ལ་མི་སེམས་པར་དེ་

འདྲ་བརློད་ཕློད་པའི་ཕིར་མཛའ་བ་དམན་ཅིང་སྙིང་རིང་བ་ཁློད་ཀིས་ད་མ་ཕིན་པར་

བསད་ན་ཡང་བདག་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ད་ནི་ཁློད་བསད་པ་དང་སློང་བ་མཉམ་མློ་

ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

མཛའ་བ་རྒྱས་པས་མ་བསམས་པའི། །

བདག་ཉིད་ཁློ་བས་མཛའ་བློ་ཡི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འགློ་བ་རློམ་པ་བཟླློག་པ་གང༌། །

འདི་ནི་ཁློ་བས་འགློག་པའློ། །

མཛའ་བ་རྒྱས་ཆེས་པས་བདག་པློ་འགློ་བ་མ་བཟློད་ནས་ཁློས་པའི་དབང་

གིས་ངག་མ་བསམས་པར་རང་གི་བདག་པློ་ལ་ཁ་ངན་གི་རྣམ་པའི་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་

བདག་ཉིད་ཅན་གི་དགའ་མས་མཛའ་བློ་འགློ་བར་རློམ་པའི་དགག་བ། ཁློས་པའི་རྣམ་

འགྱུར་གི་སྒློ་ནས་བཟླློག་པའི་ཕིར་ཁློ་བས་འགློག་པའློ། །འདིར་མ་བསམས་པ་ཞེས་

པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་མཛའ་བ་རྒྱས་ཤིང་ཆེ་བས་མ་བསམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

དགའ་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་མཁས་པའི་ཚིག་བརླིང་བས་ཕིས་ཀི་འགེལ་མཛད་ཀུན་ལ་

གློ་ཕློགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ནས། འགའ་ཞིག་གིས་མཛའ་བ་རྒྱས་པ་སྟེ་སྙིང་ཉེ་བས་མ་

བསམས་པའི་དགའ་མ་ཞེས་དང༌། གཞན་དག་ཡུལ་ལ་དབང་པློ་མ་བསམས་པའི་དློན་

དུ་འཆད་པ་སློགས་གཞུང་དློན་མ་ཡིན་པས། རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ལྟར་འདིར་

གསལ་བར་བཀློད་པའློ། །

༼༡༨-སྙིང་རེས་འགློག་པ།༽

བཅློ་བརྒྱད་པ་སྙིང་རེས་འགློག་པ་ནི། 

མ་སྣློམ་བུ་མློའི་རྣ་བ་ལ། །

མ་བས་ཆང་ལ་མ་བཏབ་པར། །

ཁློད་ཀི་དག་ཡི་རྫིང་ཉིད་དུ། །

ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་ཟེགས་པར་གྱུར། །

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་དག་ཁློད་ཀི་དཔུང་གིས་བསད་པས་ཐམས་ཅད་ཤི་ཞིང་ཡུལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློང་པའི་རྫིང་གི་ཨུཏྤལའི་མེ་ཏློག་གི་དྲི་བཟང་རྣམས་ལ་སུས་ཀང་མ་སྣློམས་ཤིང༌། 

བུ་མློ་རྣམས་ཀི་རྣ་རྒྱན་དུ་ཡང་མ་བས། ཆང་ལ་ཡང་མ་བཏབ་པར། རང་བཞིན་གིས་

རིང་ཞིང་བདག་པློ་མེད་པར་ཟེགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་

བསྟློད་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

སྙིང་རེར་བཅས་བཞིན་ཨུཏྤལ། །

དེ་འློས་ལས་ནི་བཟླློག་བས་ནས། །

མ་ངན་འློས་པའི་སྐབས་སྟློན་ཕིར། །

འདི་ནི་སྙིང་རེས་འགློག་པའློ། །

སྙིང་རེ་དངློས་ནི་ཡུལ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་

གིསེམས་མེད་བེམ་པློའི་དངློས་པློ་ལ་མ་ཡིན་ཀང༌། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

བ་ལ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཨུཏྤལའི་ཡུལ་ལ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་རྫིང་

གི་ཨུཏྤལ་ཡི་དགློས་པ་ནི་དེའི་དྲི་བཟང་ལ་སྣློམས་པ་དང༌། བུ་མློའི་རྣ་རྒྱན་དུ་བེད་པ་

དང༌། དྲི་བཟང་བའི་ཕིར་ཆང་ལ་འདེབས་པ་རྣམས་ཡིན་པ་ལ། བརློད་པར་འདློད་པའི་

རྒྱལ་པློ་དེའི་དག་ཟླའི་རྫིང་གི་ཨུཏྤལ་རྣམས་ནི་འློས་པའི་ལས་དེ་རྣམས་གང་ཡང་མ་

བས་པར་རང་བཞིན་གིས་རིང་ཞིང་ཟེགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ནི་མ་ངན་འློས་

པ་སྟེ། སྙིང་རེ་བ་ཉིད་སྟློན་པའི་ཕིར་འདིར་དགག་བ་བསྣམས་པ། བུ་མློའི་རྣ་བ་ལ་

བེད་པ། ཆང་ལ་བཏབ་པ་རྣམས། འགློག་བེད་མ་སྣློམས་མ་བས་མ་བཏབ་ཅེས་པའི་

དགག་ཚིག་རྣམས་ཀིས་བཀག་པས་དག་ཟླའི་གནས་སྐབས་ཤུགས་ཀིས་གསལ་བ་

ལ་རྣམ་པ་སྙིང་རེ་བ་ལྟར་བརློད་པས་སྙིང་རེས་འགློག་པའློ། །འདིའི་རྒྱ་དཔེར། ཤུ་ཙ྄་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མ་ངན་གི་བིངས་ལ་ཡ་ཏ་྄རྐྱེན་བིན་པས་ཤློང་ལློས་མ་ངན་གིས་འགློག་པ་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ཡློངས་གགས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་གི་ཚིག་ངློ་

མ་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པ་ལ་སྙིང་རེས་འགློག་པ་ཞེས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་

ཞིང༌། མ་ངན་ཞེས་པ་སྐད་དློད་ལ་མི་འགིག་ཅེས་གསུངས་པ་ཨ་ནུ་ཀློ་ཤ་སྙིང་རེ་ལ་

འཇུག་པས་ཡིན། འདིར་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས་གང་དག་བློ་དེའི་ཉེ་དུ་ལ་སློགས་པ་

ལ་བལྟློས་ནས་མ་ངན་ཡིན་ལ་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གཟུ་བློས་ཡིན་ན་སྙིང་རེ་ཡིན་

ལ། གཤེད་མའི་ཕློགས་ཀིས་ཡིན་ན་ནི་ང་རྒྱལ་ལམ་དྲེགས་པས་འགློག་པའློ། །ཞེས་

གསུངས་པའང་ལྟློས་ཕློགས་ཀིས་དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ལློས་རུང་ཀང་འདིར་ནི་གཞུང་

མཛད་པ་པློས་གཞུང་ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚིག་ཟིན་གི་དགློངས་པ་གཙོ་ཆེ་བས་

ཨུཏྤལའི་ཡུལ་ཁློ་ན་ལས་གཞན་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་ཤིང༌། དེ་ལ་སྙིང་རེ་དངློས་མི་

འཇུག་ཀང་སྙིང་བརེ་བ་ལྟར་བརློད་པ་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་སུ་གསལ་ཏེ། རིན་

ཆེན་དཔལ་གི་འགེལ་ཚིག་གི་དུམ་བུ་དཔང་ཊིཀ་ན་ཡློད་པ་ལྟར་ཡིན། ངག་དབང་

གགས་པའི་འགེལ་པར་ཡང་བརེ་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ་སྙིང་རེ་དང་བཅས་པ་བཞིན་

ནློ། །སྙིང་རེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་ལ་བ་ཡི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པས་བཞིན་

ཞེས་པའི་སྒའློ། ཞེས་འབྱུང་བས་འདིར་ཡང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་

བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼༡༩-འགློད་པས་འགློག་པ།༽

བཅུ་དགུ་པ་འགློད་པས་འགློག་པ་ནི། 

དློན་ནི་འགའ་ཡང་ཚོགས་མ་བས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིག་པ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང༌། །

དཀའ་ཐུབ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། །

ན་ཚོད་མཐའ་དག་སློང་བར་གྱུར། །

དློན་ཏེ་ནློར་ལློངས་སྤློད་འགའ་ཡང་མ་བསགས་ཤིང༌། རློག་གེ་དང་བརྡ་སྤློད་

པ་ལ་སློགས་པ་རིག་པའི་གནས་སམ་རིག་བེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་འགའ་ཡང་

མ་བསླབས་པས་མ་ཤེས། དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་འགའ་ཡང་མ་སྤད་པའི་ངང་

ནས་ན་ཚོད་ཀི་རིམ་པ་མཐའ་དག་སློང་སྟེ་འཆི་བས་གཏུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་འདི་ནི་ཚེ་སློང་བས། །

དློན་སྒྲུབ་པ་སློགས་འགློག་པ་ནི། །

འགློད་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་བེད་པ། །

འདི་ནི་འགློད་པས་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་ཚིག་གི་སྦློར་བ་འདི་ནི་འགློད་པ་དང་བཅས་པའི་རྒན་པློ་འགའ་

ཞིག་གི་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། དློན་ནློར་སྒྲུབ་པ་དང༌། སློགས་པས་རིག་པ་བསླབ་

པ་དང་དཀའ་ཐུབ་སྤད་པ་སློགས་བ་བར་འློས་པ་གང་མ་གྲུབ་པ་ལ་འགློད་པའི་སྒློ་

ནས་དགག་བ་ནློར་བསགས་པ། རིག་པ་བསླབ་པ། དཀའ་ཐུབ་སྤད་པ་སློགས། 

དགག་ཚིག་ཚོགས་མ་བས་མ་བསྒྲུབས་མ་བསགས་ཞེས་པ་རྣམས་ཀིས་བཀག་

པས་ན་འགློད་པས་འགློག་པའློ། །འདི་དང་འློག་ནས་འབྱུང་བ་རྒྱུ་རྒྱན་གི་ནང་ཚན། 

སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་དཔེར་བརློད་གཉིས་ཕློགས་འདྲ་བ་ལ་དློགས་པ་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཤར་བས། དཔེར་བརློད་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་གིས་ཟླློས་པར་གྱུར་མློད། ཁད་པར་ནི་

འདིར་འགློད་པའི་སྒློ་ནས་དགག་བ་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་པ་ཙམ་གིས་ཆློགརྒྱུ་

རྒྱན་སྐབས་སྔློན་ཆད་བས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་དེས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་

དངློས་པློར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་བསྐེད་པས་གདུང་བར་གྱུར་ཅེས་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཚིག་

ནུས་དངློས་སུ་ཐློན་དགློས་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼༢༠-ཐེ་ཚོམ་འགློག་པ།༽

ཉི་ཤུ་པ་ཐེ་ཚོམ་འགློག་པ་ནི། 

ཅི་འདི་སྟློན་གི་ཆུ་འཛིན་ནམ། །

ཡང་ན་ངང་པའི་ཚོགས་སམ་ཅི། །

སྒ་ནི་རང་གདུབ་ཀི་འདྲ་བ། །

ཐློས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མིན། །

ཅི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཁ་དློག་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་ཅན་འདི་དག་སྟློན་དུས་

ཀི་ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་ལང་ལློང་དུ་གཡློ་བ་ཡིན་ནམ། འློན་ཏེ་ངང་པ་དཀར་པློའི་ཁྱུ་

ཚོགས་འཕུར་ཞིང་བགློད་པ་ཡིན་སྙམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དགག་བའློ། །དེ་འགློག་བེད་

ལེགས་པར་ཉན་ཅིང་བརགས་པས་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འདྲ་བར་ཐུང་ངུ་བརྒྱུད་མར་

སྒློགས་པའི་སྐད་གདངས་ཀི་ཟུར་ལ་བརགས་ན་སིལ་སྒ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ་ཐློས་

པས་ཆུ་འཛིན་མ་ཡིན་ཅིང་ངང་པ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་དློ་ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

ཆློས་འདི་ངང་པ་ལ་ཡློད་ཅིང༌། །

སྤིན་གི་རིགས་ལ་མ་རེག་པས། །



  366  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་ཟླློག་བེད་པ། །

འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འདྲ་བར་གགས་པའི་ཆློས་ངང་པའི་སྐད་

གདངས་ལ་ཡློད་ཅིང་སྤིན་གི་རིགས་ལ་མ་རེག་པ་སྟེ་མི་སྲིད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརེན་ནས་དགག་བ་ཐེ་ཚོམ་འགློག་པའི་ཚིག་གི་སྦློར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་

འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །སྐབས་འདིར་སྣར་ཐང་པ་མན་ཆད་ཀི་བློད་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བར། 

སྒ་ནི་རང་གདུབ་ཀི་འདྲ་བ། ཞེས་པའི་དློན་རང་གདུབ་དངློས་ཀི་སྒ་ཡིན་པར་བས་

ནས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱ་གར་བའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་ངང་པ་བཟུང་སྟེ་ལས་ཀ་

ལ་གསེར་དངུལ་གི་རང་གདུབ་སྟེར་ཞིང༌། དེས་གཞན་གིས་འཚེ་བར་མི་ནུས་པའི་

དབང་གིས་ཆུ་བ་རྣམས་འདུ་བས་མཚོ་རྣམས་མཛེས་ཤིང་རང་གི་ཡུལ་འཁློར་ཉམས་

དགའ་བར་བེད་པར་གགས་ཞེས་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་ཏེ། གཞུང་དུ་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་

འདྲ་བ་ཅེས་འདྲ་བའི་སྒས་དངློས་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཅིང༌། འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་

པ་འདློད་འཇློར། རང་གདུབ་ཀི་མིང་ལ་ཧཾ་ས་ཀཿསྟེ་ངང་པ་ལྡན་པ་ཞེས་བཤད་པའང་

ངང་པའི་སྐད་འདྲ་བ་རང་གདུབ་ལ་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་གི། རང་གདུབ་ཉིད་ངང་པ་ལ་

ལྡན་པའི་དློན་མིན། གལ་ཏེ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་སྐབས་འདིའི་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་སྐད་

དློད་དེ་མེད་ཅིང༌། ནཱུ་པུ་ར་ཅེས་འབྱུང་བ་རང་ལག་གི་ཚིགས་མཚམས་རྣམས་ཤ་

དམན་ཅིང་ཕ་བས་དེར་བཀློན་ནས་གང་བར་བེད་པའི་ཕིར། ནཱུ་དམན་པ། པུ་ར་གང་

བ་སྟེ་དམན་པ་གང་བ་ཞེས་པ་རང་གདུབ་ཁློ་ནའི་མིང་ཡིན་གི། ངང་པ་ལ་འཇུག་པའི་

སྐབས་མེད་ཀང་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འདྲ་བ་ངང་པའི་སྐད་ལ་ཡློད་པས། སྒ་ནི་རང་གདུབ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཀི་འདྲ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ། དློན་ངང་པའི་སྐད་ཐློས་པས་དེ་སྤིན་ལ་མེད་པའི་ཕིར་

ངང་པ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། བློད་ཀི་རློག་བཟློས་མ་བསླད་པ་

མཁས་འཇུག་དང༌། དཔང་ཊིཀ་དང༌། གུང་ཐང་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀི་འགེལ་པ་

ནའང་འདི་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །རྒྱ་བལ་གི་ཡུལ་དུ་བཟའ་བའི་དློན་དུ་འཚོ་སྐློང་བེད་

པའི་ཧཾ་ས་རྣམས་ལ་ནི་རང་གདུབ་མེད་པར་མ་ཟད་རྒྱང་རིང་པློར་འཕུར་ནས་འགློ་

བའི་གཤློག་རལ་ཅན་མིན་པས་སྤིན་དང་སྦློར་བ་མི་འབེལ་ཞིང༌། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་

བའི་ངང་པ་ལ་ལུང་དང་ལས་ཀ་སྦིན་པ་སློགས་ཀི་གཏམ་མ་ཐློས་ཤིང༌། མ་མཐློང་བ་

ན་མེད་པ་མིན་པའི་དཔེས། རྒྱ་གར་བའི་པཎི་ཏ་ངློ་མའི་གསུང་རྒྱུན་མ་ཡིན་པའི་ཁ་

ཚོན་ཅི་ལ་ཆློད་ཀང་འགེལ་པ་འདློད་འཇློ་དང་གཞུང་འདིའི་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ལ་

ལེགས་པར་བརགས་པས། འདིའི་སྐབས་དློན་དངློས་ནི་ངང་པའི་སྐད་ལ་རང་གདུབ་

ཀི་སྒ་འདྲ་བ་ཞེས་སློས་པ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད་ཅེས་པཎ་ཆེན་བ་མའི་གསུང་ལས་

ཐློས་སློ། །གཞན་ཡང་རིན་སྤུངས་ས་སྤློད་དབང་པློས། གངྒཱའི་ཡབ་གཅིག་ཏེ་སེ་ཆས་

སམ་ཅི། །དབངས་བདུན་རྫློགས་པའི་རྒྱུད་མངས་གླུར་ལེན་པས། །རྒྱལ་རྣམས་

དགེས་པའི་རློལ་མློ་པར་ངེས་པ། །ཡུལ་འཁློར་སྲུང་གིས་སྲིད་འདིར་དགེ་ལེགས་

མཛོད། །ཅེས་སྦར་བ་ལྟ་བུའློ། །

༼༢༡-སྦར་བའི་འགློག་པ།༽

ཉེར་གཅིག་པ་སྦར་བའི་འགློག་པ་ནི། 

བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་པདྨ་ལ། །

སང་ཞིང་སྣུམ་པའི་ཏཱ་ར་ཀེ ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་འདི་ཡློད་བཞིན། །

ཟླ་བ་གཞན་གི་ཅི་ཞིག་བ། །

འདིར་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དང་ཕལ་པ་གདློང་གི་ཟླ་

བ་གཉིས་མཚུངས་པའི་ཆློས་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མཛེས་མའི་གདློང་ནི་བལྟས་པ་ཙམ་

གིས་སིམ་པ་དང་དགའ་བར་བེད་པས་དང༌། ཟླ་བ་ནི་བསིལ་ཟེར་ལྡན་པ་བདུད་རིའི་

རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་ཡང་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གགས་ཤིང༌། 

གདློང་གི་མཛེས་པས་པདྨའི་མཛེས་པ་ལ་འགན་པས་སང་བ་དང༌། ཟླ་བས་པདྨ་ཟུམ་

པར་བེད་པས་སང་བའློ། །ཏཱ་ར་ཀཱ་ཞེས་པ་སྒ་གཅིག་གིས་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

པ་སྟེ་གདློང་གི་སྐབས་སུ་མིག་འབས་ལ་འཇུགཟླ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་སྐར་ལ་འཇུག་

པས་ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར། མིག་གི་བུ་ཆུང་རྒྱལ་མློའློ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་

འདློད་འཇློར། ཏཱ་ར་ཀཱ་རྒྱལ་མློ་སྟེ་སྐར་མ་ལའང་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏློ་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་སྐར་འབས་ཅན་ཞེས་སྔར་བསྒྱུར་བ་ཉན་ཐློས་ལྟར་རྒྱ་

སྐད་གཅིག་ལ་བློད་སྐད་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན་ཅེས་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

བཤད་ཀང༌། འདིར་སྒ་སྦར་ཞིག་པའི་སྐློན་འབྱུང་བས་རྒྱ་སྐད་ཉིད་རང་སློར་བཞག་

པ་ལེགས་པར་བཞེད། དེས་ན་དེ་གསུམ་ཀ་ཡང་སྒ་སྦར་བ་ཡིན་ཅེས་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་

བཤད་ནའང་སྔ་མ་གཉིས་དློན་སྦར་བར་འགྱུར་ཞིང༌། མཚུངས་ཆློས་དེ་གསུམ་གི་སྒློ་

ནས་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ཞེས་གདློང་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་གདློང་

གི་ཟླ་བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདི་ཡློད་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟླ་བ་བར་སྣང་

ལ་ཡློད་པ་འདིས་ཅི་བ་སྟེ་དགློས་པ་མེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕལ་པའི་ཟླ་བ་ལ་བརེན་པ། །

དེ་མཚུངས་ཡློན་ཏན་བསྟན་བས་ནས། །

གཙོ་བློའི་ཟླ་བ་འགློག་བེད་པ། །

རྣམ་པ་དེ་ལྟར་སྦར་བས་འགློག །

རེན་ཕལ་པའི་ཟླ་བ་ལ་བརེན་པའམ་ཡློད་ཅིང་འཇུག་པ་གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་

བ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་བསྟན་པར་བས་ནས་དགག་བ་གཙོ་བློའི་

ཟླ་བ། འགློག་བེད་ཕལ་པ་གདློང་གི་ཟླ་བས་བཀག་པའི་ཚིག་གི་སྦློར་བ་ཆློས་

མཚུངས་སྦར་བའི་སྒློ་ནས་བརློད་པ་འདི་ལ་སྦར་བའི་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

༼༢༢-དློན་གཞན་འགློག་པ།༽

ཉེར་གཉིས་པ་དློན་གཞན་འགློག་པ་ནི། 

ཐམས་ཅད་མནན་ཡང་ཁློད་ཀི་ནི། །

རྣམ་གནློན་ཚིམ་པ་མེད་པ་མཚར། །

ཡང་ན་བསྲེག་ཟ་འབར་བ་ལ། །

ཚིམ་པ་དག་ནི་ནམ་ཞིག་མཐློང༌། །

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་བསློད་ནམས་དང་དཔའ་བ་ལ་སློགས་པས་གཞན་སེའི་རྒྱལ་

ཕན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ཟིན་ཡང༌། ད་དུང་ཟིལ་གིས་གནློན་བ་སྲིད་ན་དེ་

ཡང་གནློན་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གནློན་ཚིམ་པ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་རློ་

སྙམ་པ་དགག་བ། འགློག་བེད་ཡང་ན་མཚར་བ་ཅི་ཡློད་དེ་བསྲེག་བ་ཟ་བ་མེ་འབར་

བ་ལ་ཚིམ་པ་ནམ་ཞིག་མཐློང་སྟེ་ནམ་ཡང་མ་མཐློང་བས་བུད་ཤིང་ཇི་ཙམ་བསྣན་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ཙམ་དུ་འབར་བས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

གང་ཕིར་འདིར་ནི་དློན་གཞན་དག །

དེ་ཡི་ཆློས་མཚུངས་བསྟན་བས་ནས། །

ཡ་མཚན་རློམ་པ་འགློག་བེད་པ། 

འདི་ནི་དློན་གཞན་འགློག་པའློ། །

གང་གི་ཕིར་ཚིག་གི་སྦློར་བ་འདིར་ནི་དློན་གཞན་མེ་འབར་བ་ལ་རྣམ་པར་

གནློན་པ་དེའི་ཆློས་མཚུངས་པ་བསྟན་ནས་འགློག་བེད་དེས་དགག་བ་ཡ་མཚན་གི་

སྐབས་སམ། རློམ་པ་འགློག་པ་ནི་དགག་བ་དང་འདྲ་བའི་དློན་གཞན་གིས་འགློག་པའི་

ཕིར་དློན་གཞན་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

༼༢༣-རྒྱུས་འགློག་པ།༽

ཉེར་གསུམ་རྒྱུས་འགློག་པ་ནི། 

སྦིན་པ་པློ་ཞེས་ནམ་ཡང་ནི། །

མི་དབང་ཁློད་ལ་མི་བསྟློད་དེ། །

གང་ཕིར་སླློང་བས་ཁློད་ཀི་ནློར། །

རང་གི་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་ལེན། །

ཀེ་མིའི་དབང་པློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་དུས་རག་པར་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆློད་

སྦིན་གིས་སླློང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་བ་བསྐངས་བར་བེད་པ་པློ་ཡིན་ཡང༌། དེ་རྣམས་

ཀིས་འདི་ནི་བདག་ཅག་རྣམས་སྦིན་པས་དུས་རག་ཏུ་ཚིམ་པར་བེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ་

ཅེས་ནམ་ཡང་མིའི་དབང་ཕྱུག་ཁློད་ལ་མི་བསྟློད་དེ། གང་གི་ཕིར་ན་ཁློད་ཀི་ནློར་ནི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྦིན་པ་ཁློ་ནར་གཏློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སླློང་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ནློར་ཉིད་དུ་

བསམས་ནས་ལེན་པའི་ཕིར་རློ། །

སྐབས་འདིར་དཔང་ལློ་ཆེན་པློ་དང་བློད་མཁས་པ་གཉིས་ཀིས། མི་དབང་

ཁློད་ལ་མ་བསྟློད་ཅེས་འདས་ཚིག་སྦར་ནས་ཆེད་དུ་བཀལ་ཞིང༌། བློད་མཁས་པས་

དློན་རྒྱན་དློགས་གཅློད་དུ་མི་བསྟློད་ཅེས་པ་ཅུང་ཟད་མ་དག་ཅེས་གསུངས་ཀང༌། 

འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ཏིང྄་མཐའི་བདག་དློན་གི་སྐེས་བུ་དབུས་མའི་གཉིས་ཚིག་མཐས྄། 

སེ་རུ་བསྒྱུར་བའི་རེས་གསལ་བར་ཡློད་པས་དེ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་གི་འདས་ཚིག་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་མི་བསྟློད་ཅེས་འདློན་པ་ལེགས་པར་བཞེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

ཞེས་པ་ལ་སློགས་འགློག་པ་ནི། །

རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་བཤད་པ་སྟེ། །

བཤད་ཟིན་དེ་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་ནི་རྒྱུ་བཀློད་པས་འགློག་པའི་

ཕིར་རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །གློང་གི་འགློག་རྒྱན་དྲུག་

པ། ཁློད་ཀི་མིག་དག་དམར་གྱུར་ཅིང༌། །སློགས་ཀི་རྒྱུ་འགློག་དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར་འགློག་རྒྱན་དྲུག་པ་ལ་རྒྱུ་དགག་བར་བས་ལ། འདིར་ནི་དགག་བ་རྒྱལ་པློ་ལ་

བསྟློད་པ། འགློག་བེད་སླློང་བ་པློས་རང་གི་ནློར་ཡིན་པར་བསམ་པའི་རྒྱུས་འགློག་པ་

ལ་མི་བསྟློད་ཅེས་དགག་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་སློས་པས་རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་བེད་ཚིག་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་མིང་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཁད་པར་ཆེ་བར་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་མ་བཤད་པ་དཔག་པར་ནུས་པ་ནི།

ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་རློག །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་པ་དག་ཀང་དཔག་པར་ནུས། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་མཚོན་ནས་འགློག་པའི་

རྒྱན་གི་དབེ་བའི་རྣམ་པར་རློག་པ་གཞན་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་རང་གི་གློམས་པའི་

མཐུས་དཔག་པར་ནུས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་མཚོན་པའི་ཕིར། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་

རྒྱ་འགེལ་དུ་དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བ་ལས། དང་པློ་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་འགློག་

པ་ནི། སུ་ཞིག་བུད་མེད་མཆློག་འདི་རྣམས། འདི་ན་ཅི་ཕིར་མཐློང་བར་འགྱུར། །མཐློ་

རིས་འཇིག་རེན་ལ་བརེན་པར། །འདི་རྣམས་མིག་མི་འཛུམ་པར་ཤེས། །ཞེས་དང༌། 

ངེས་པ་འགློག་པའི་དཔེར་བརློད་དུ། བློ་ཡིས་བཅློས་པའི་བུད་མེད་རྣམས། །མློས་

པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་འདི་ལྟར། །ལྷ་ཡི་བུ་མློར་འགའ་ཞིག་གིས། །ལྟ་བ་གང་ཕིར་དེ་

ཙམ་ཉིད། །ཅེས་དང༌། རབ་ཏུ་དྭངས་བ་འགློག་པའི་དཔེར་བརློད་དུ། སྲློག་གིས་ཀང་

ནི་ལུས་ཕ་དང༌། །ཡང་དག་འགློགས་པར་རབ་དྭངས་མིན། །གང་ཉིད་རལ་གི་རྩུབ་པ་

སྟེ། །འདི་ལས་མཆློག་གང་ཅི་ཞིག་འཐློབ། །ཅེས་པ་སྟེ་ཚིགས་བཅད་དང་པློར་མི་མློ་

ལ་ལྷ་མློར་སྒྲུབ་ཅིང་སྒྲུབ་བེད་མིག་མི་འཛུམ་པ་བཀློད་པས། འདློད་པས་མློས་པའི་

སྣང་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་ཡང་དངློས་གནས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ལྷའི་བུད་

མེད་མཆློག་དེ་རྣམས་འདིར་ཅིའི་ཕིར་མཐློང་ཞེས་བཀག་པས་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་འགློག་

པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ། དེ་འདློད་པས་མློས་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་ཅི་ཡང་འབྱུང་

བས་མ་ངེས་པར་བརློད་པའི་ཕིར་ངེས་པ་འགློག་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་གསུམ་པ་དེ། 

བུད་མེད་ནི་རལ་གི་རྩུབ་མློ་དང་འདྲ་བས་དེ་དང་འགློགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དྭངས་བ་སྟེ་

དགའ་བར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་རབ་དྭངས་དགག་བ་ཡིན་པས་རབ་དྭངས་འགློག་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼དློན་རྒྱན་བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བཤད། 

དབེ་བ་མིང་གིས་བསྟན། སྦློར་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་སྦློར་གང་དུ་བརློད་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་སྔློན་ལ་རབ་ཏུ་

བཀློད་ཅིང་བརློད་པ་དེ་དམ་བཅའ་ལྟར་བས་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་གི་

དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་སྤི་ལ་ཁབ་པར་སྟློན་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྔ་མ་བསྒྲུབ་བ་ལས་

རྒྱ་ཆེ་བར་བཀློད་པའི་ཚིག་སྦློར་དེ་ནི་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་དུ་ཤེས་ཤིང་

རློགས་པར་བའློ། །འློ་ན་འདི་དང་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་དེ་

གཉིས་ཀ་ལའང་དློན་གཞན་འགློད་པར་བེད་པས་སློ་ཞེ་ན་ཁད་པར་ཡློད་དེ། ཟླ་བློ་

དངློས་པློའི་དཔེ་ལ་ནི་འདྲ་བའི་དློན་གཞན་ཙམ་བཀློད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་

ལ། འདིར་ནི་བཀློད་པའི་དློན་དེ་དང་འདྲའམ་མི་འདྲ་ཡང་རུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པ་ཁློ་

ན་འགློད་དགློས་པའི་ཁད་པར་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་མིང་གིས་བསྟན་པ་ནི།

ཀུན་ཁབ་ཁད་པར་ལ་གནས་དང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྦར་བ་ཅན་དང་འགལ་བ་ཅན། །

མི་འློས་བེད་དང་འློས་པའི་བདག །

འློས་དང་མི་འློས་བཟླློག་པའློ། །

འདི་ཡི་དབེ་བ་དེ་ལྟར་སློགས། །

སྦློར་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཚོན། །

འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲིད་པས་ཀུན་ཁབ་དང༌། ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཁློ་ན་ལ་

གནས་པ་དང༌། སྒ་གཅིག་ཉིད་དློན་ཐ་དད་པ་ལ་སྦར་བའམ་འབེལ་བ་ཅན་དང༌། ཕན་

ཚུན་འགལ་བ་ཅན་དང༌། དློན་དེ་བ་བར་མི་འློས་པ་བེད་པ་དང༌། དེ་ལས་ལྡློག་པ་འློས་

པའི་བདག་ཉིད་དང༌། ཆ་གཅིག་ནས་འློས་ཤིང་གཅིག་ནས་མི་འློས་པ་ཡང་ཡིན་པ་

དང༌། དེ་ལས་བཟླློག་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པ་སྟེ་རེ་ཞིག་བརྒྱད་དློ། །དློན་གཞན་བཀློད་

པ་དང་འབེལ་བ་འདིའི་དབེ་བ་བརྒྱད་པློ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་ནི་སྦློར་བ་སྙན་ངག་

རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཚོན་ཅིང་མཐློང་ངློ༌། །གསུམ་པ་སྦློར་བ་དཔེས་མཚོན་པ་ནི།

འདི་རྣམས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཕིར། །

དཔེར་བརློད་ཕེང་བ་བསྟན་པར་བ། །

དེ་ལྟར་མིང་གི་དབེ་བས་ཕེ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་བར་རློགས་

པར་བ་བའི་ཕིར་སློ་སློའི་དཔེར་བརློད་པ་ཕེང་བ་བཞིན་དུ་རིམ་པ་ལྟར་བསྟན་པར་

བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས་དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ཀི།

༼༡-ཀུན་ཁབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

དང་པློ་ཀུན་ཁབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལེགས་ལྡན་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག །

ཉི་མ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཡང༌། །

ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ལ་ལྟློས། །

ངེས་པ་ལ་ནི་སུ་ཡིས་འགློང༌། །

ལེགས་ལྡན་ཡློན་ཏན་གི་ཕུང་པློ་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་སྟེ་གསལ་བར་བེད་

པ་པློ་འདི་ལྟར་མཐུ་ཆེ་ཞིང་ནུས་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་དག་ཀང་

ནུབ་པ་ལ་ལྟློས་ཞེས་པ་ནི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་བཀློད་པ་སྟེ་བསྒྲུབ་བ། ཡང་གི་སྒ་

ནི་དངློས་པློ་གཞན་ལྟ་ཅི་སློས་ཞེས་སྟློན་པའློ། །དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་བརན་

གཡློ་འདུས་བས་ཀི་དངློས་པློ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ནི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དེ་དག་ནུབ་པ་ལ་

མཚར་བ་ཅི་ཡང་མེད་དེ་སྐེ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་མཐའ་ཅན་ནློ་ཞེས་པའི་

ངེས་པ་ལ་སུ་ཡིས་འགློང༌། དེ་སུས་ཀང་འདའ་བར་མི་ནུས་པ་སྟེ། ངེས་པ་ཞེས་བ་

བ་ནི་དངློས་པློ་རྣམས་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་གནས་པའློ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་པ་

ཚད་མའི་གཞུང་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟར་བར་ས་པཎི་ཏ་དང་ཤློང་དཔང་

སློགས་མཁས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བཤད་མཛད་པ་ལ་ལློ་ཙཱ་

བའི་འགྱུར་འཆུག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་ནས། གཞུང་ཚིག་རང་བློར་གང་

བདེའི་རེས་སུ་དཀྲུགས་པར་བེད་པ་ནི་རང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་བླུན་པློའི་

ཚོགས་མགློ་བསྐློར་བ་ཙམ་སྟེ། གཞུང་ཚིག་སྔ་ཕི་གློ་རེ་བ་པློའི་ཐློག་མ་གུང་ཐང་

བདེ་བློ་ཡིན་ཀང་དེ་ལ་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར་མ་ཟད། ཁློང་གི་

དཀའ་འགེལ་མཛད་པའི་མཇུག་ཏུ་འགེལ་པ་ལ་བརེན་དུ་མེད་ཅིང་བློ་མཐུ་ཆུང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བས་གཞུང་གི་དློན་ལློག་པར་བཤད་པ་སྣང་ནའང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟློད་

པར་རིགས་སློ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཀང༌། པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས་མ་དཔྱད་པར། ངེས་

པ་ལ་ནི་སུ་ཡིས་འགློང༌། །ལེགས་ལྡན་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག །ཉི་མ་དང་ནི་ཟླ་བ་

ཡང༌། །ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ལ་ལྟློས། །ཞེས་བཀློད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་འགེལ་ཞིང་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གློ་ལྡློག་པར་མཛད་པའི་རེས་སུ་འགའ་ཞིག་འབངས་ནས་

གཞན་ལ་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ནློ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་སྒློགས་པ་ནི་ལློག་པར་

བཤད་པ་ཁློ་ན་སྟེ། ཤློང་འགྱུར་ལས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དང་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེའི་གློ་

རིམ་མཐུན་པར་ཡློད་པ་མངློན་སུམ་འདི་བཞིན་མ་མཐློང་བར་ཁུངས་མེད་ཀི་འཆད་

ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གློ་བརེས་པ་ཞིག་རེད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། མཐློང་བར་བ་བ་

མི ་མཐློང་བ། །མ་མཐློང་བ་ལ་མཐློང་ཞེས་ཟེར། །རེ ་ལྡེ ་ཅན་གིས་སྤེའུ་

མཐློང༌། །འབས་ཆན་འློག་གི་ཚོད་མ་མིན། །ཅེས་པ་ལྟར་གྱུར་པས་གཞུང་ཇི་ལྟར་

འཁྲུགས་པ་ཡིན་ཅེས་དྲིས་ན་དློན་དང་མཐུན་པའི་ལན་གིས་དབེན་པ་ཞིག་གློ 

།གཞན་ཡང་གཞུང་གིས་དངློས་བསྟན་དཔེར་བརློད་སློ་སློའི་མིང་འདློགས་ཀང་

སྒྲུབ་བེད་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པར་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ལ། 

ཁེད་ཀི་ལྟར་ན་ཡང་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའམ། ཡང་ན་ཀུན་ཁབ་

མ་ཡིན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་རྒྱ་ཆེ་སྒྲུབ་བེད་རྒྱ་ཆུང་བས་འློག་མ་རྣམས་དང་མི་

མཐུན་པར་འགྱུར་བས་ཀང་གནློད་དློ། །དེས་ན་གཞུང་དློན་དངློས་སྔར་བཤད་ཟིན་

པ་ལྟར་ཡིན་པས། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། ལེགས་ལྡན་ཏེ་ཡློན་

ཏན་གི་ཕུང་པློ་ཅན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་ཉི་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་ཟླ་བ་དག་ཀང་ནམ་ཞིག་དངློས་པློ་གཞན་དུ་གྱུར་ཏེ་འཆར་བ་ལས་ལྡློག་པའི་

ནུབ་ཅིང་མེད་པར་འགློ་བ་ཉིད་དེ། ཡང་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ལྟློས་

ཤིག་ཅེས་བསྒྲུབ་བ་སྔར་བཀློད། ཅིའི་ཕིར་འདི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དངློས་པློ་རྣམས་འགའ་

ཞིག་རྣམ་པར་བཞག་ཅིང་དར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟད་ཅིང་ཆུད་འཛའ་བར་ངེས་པ་

སྟེ ་དངློས་པློ ་སུ་ཞིག་གིས་ངེས་པ་དེ ་ལས་འགློང་སྟེ ་འགེངས་པར་མི ་ནུས་

སློ། །འདིར་དངློས་པློར་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་ཅེས་སྒྲུབ་

བེད་དང༌། ཡང་ཉི་ཟླ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་མཚར་དུ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅེས་དངློས་

པློ་བཀློད་པ་སྒྲུབ་པའློ། །འདི་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་ཁབ་པའི་ཕིར་ཀུན་

ཁབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཚད་མར་གྱུར་པའློ། །

༼༢-ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

གཉིས་པ་ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།

ཆུ་འཛིན་འདི་དག་ལུས་ཅན་གི། །

ཡློངས་སུ་གདུང་བ་འཕློག་པར་བེད། །

ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་བདག་ཐློབ་གགས། །

གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་སླད་དུའློ། །

ཆུ་འཛིན་སྤིན་འདི་རྣམས་ནི་ལུས་ཅན་བརན་པ་དང་གཡློ་བ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་

སུ་གདུང་བ་འཕློག་ཅིང་ཞི་བར་བེད་དློ་ཞེས་དམ་བཅའ་བའམ་བསྒྲུབ་བ་སྔར་བཀློད་

ནས། དེ་སྒྲུབ་བེད་སྤིར་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་རང་དློན་ལ་མ་ལྟློས་པར་གཞན་འདྲིས་པ་

དང་མ་འདྲིས་པའི་འགློ་བ་ཀུན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆེན་པློའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བས་ཤིང་རང་གི་ཐློབ་པར་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་དེ་

རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཀང་ལན་དང་རེ་བ་ལ་མི་ལྟློས་པར་གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་

ཉིད་ཡིན་ནློ། །འདིར་ཆེན་པློ་རྣམས་ཞེས་པ་བརན་གཡློ་གཉིས་ཀའི་ཕློགས་ལ་འཇུག་

པས་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁད་ཆློས་ཀུན་དང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྟེ། བརན་པ་སྣློད་ཀི་བེ་བག་ས་དང་ཉི་ཟླ་ནློར་བུ་སྤིན་དང་

དཔག་བསམ་གི་ཤིང་སློགས་དང༌། གཡློ་བ་བཅུད་ཀི་ནང་ཚན་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

རྣམས་ཏེ་དེ་ཀུན་གི་སྤི་མིང་དུ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཞེས་པ་བཟུང་ནས། དེ་རྣམས་ཀིས་

བདག་ཉིད་ཆེན་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གགས་པ་དེ། གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་

སླད་དུའམ། གཞན་གི་དློན་དུ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཅེས་སྒྲུབ་བེད་རྒྱ་ཆེ་བར་བཀློད་པས་

བསྒྲུབ་བ་སྤིན་གིས་ལུས་ཅན་གི་གདུང་བ་སེལ་བ་ཞར་གིས་འགྲུབ་པ་སྟེ། གཙུག་ན་

ནློར་བུའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དེ་སྐད་བརློད་ནས་མི་བདག་

གིས། །པད་ལྡན་སྲས་བཅས་དེ་ལ་བིན། །སེམས་དཔའ་ཚུལ་ལྡན་བདག་ཉིད་

རྣམས། །རང་སྲློག་ལ་ཡང་ཆགས་མེད་གཏློང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །འདི་ལ་ཡང་

གཞུང་ཚིག་རང་པ་ཕེད་སྔ་ཕི་གཉིས་གློ་བསྣློལ་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་བརེ་བའི་

འཆད་ཚུལ་འདུག་པ་དེ་མི་ལེགས་པར་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་པར་ནུས་ཤིང༌། རྒྱ་

འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་ངློ༌། །ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་འདི་རྣམས་བརན་པ་དང་གཡློ་བའི་

ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་གདུང་བའི་ཚད་པ་ཞི་ཞིང་འཕློག་པར་བེད་དློ། །ཅི་དེ་

རྣམས་ལ་འདིས་ཅུང་ཟད་དངློས་སུ་ཕན་པར་མི་བེད་ན་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བརློད་ཅེ་ན། 

ཕན་ཚེགས་རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་པས་ཆེན་པློ་རྣམས་བདག་ཉིད་ལེགས་པར་མི་སེམས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཐློབ་པས་གཞན་འདྲིས་པ་དང་མ་འདྲིས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕིར་ཏེ་ངེས་

པར་འཇུག་པའི་དློན་ཏློ། །ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ནི་འདི་ཉིད་དེ། བདག་ཉིད་ཆེན་

པློ་དེ་རྣམས་ཀིའློ། །གལ་ཏེ་རང་དློན་དང་འགློ་བ་གཞན་དློན་གི་ཁད་པར་གཞན་ཡང་

དེ་ལྟར་ཉིད་དློ། །དེས་ན་སྤིན་གིས་མངློན་དུ་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་

གཞན་གི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་དློ་ཞེས་བསྒྲུབས་སློ། །འདི་ནི་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་

ཁད་པར་ལ་གནས་པ་ཉིད་དེ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་ན་ནུའི་

སྒ་གགས་པ་ལ་འཇུག་པས་འདིར་གཞུང་ཚིག་རང་པ་གསུམ་པ་འགྱུར་བཅློས་པར་

མཛད་པ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼༣-སྦར་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

གསུམ་པ་སྦར་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་

ནི། །འཇིག་རེན་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །དཱཀྵིཎྱདང་ཡང་དག་ལྡན། །ཀུན་གི་སྙིང་

སྡུག་མ་ཡིན་ནམ། །མ་ལ་ཡ་སྟེ་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རླུང་གིས་ནི་འཇིག་རེན་འགློ་བ་རྣམས་

ཀི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་ཅིང་ཀུན་གི་ཡིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་གློ་ཞེས་

པ་བསྒྲུབ་བ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་དཱཀྵི་ཎྱ་ཞེས་པ་སྒ་གཅིག་དློན་གཉིས་ལ་སྦར་བ་

སྟེ། དེ་ཉིད་སྒ་སྦར་གི་འཇུག་ཡུལ་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཕློགས་ཐ་དད་དུ་མ་ཕེས་པའི་ཚེ། 

ཀུན་གི་བློ་དང་མཐུན་པར་རེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའི་བརན་གཡློའི་དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ལའང་དློན་གིས་འཇུག་པས། དེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་

ཆློས་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་ཅུང་ཟད་རྒྱ་ཆེ་བས། བསྒྲུབ་བ་མ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལ་ཡའི་རླུང་གིས་འཇིག་རེན་དགའ་བ་སྐེད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པའློ། །དེ་ཉིད་སྒའི་འཇུག་པ་

ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་སློ་སློར་ཕེ་ན་ཕློགས་གཅིག་ལ་དཱཀྵི་ཎ་ལྷློ་ཕློགས། དེ་ལ་

ཎྱཏའ྄ི་རྐྱེན་སྦར་བས་དཱཀྵི་ཎྱ་ཞེས་གྲུབ་པ་ལྷློ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་

རླུང་ལ་འཇུག ཕློགས་གཅིག་ལ་དཱཀྵི་ཎ་མཁས་ཤིང་དྲང་ལ་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པའི་མི་གྲུང་

པློ་ལ་འཇུག་པ་སྐབས་དློན་ཡིན། དེ་ལ་ཎྱཏ་྄སྦར་དཱཀྵིཎྱ། དེ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་ཀུན་དང་

མཐུན་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་འཇུག་པར་མ་ཟད་ཕློགས་གཉིས་ཀའང་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་དཱཀྵིཎྱ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

པའློ། །དེ་ལྟར་འཆད་དུ་ཡློད་པས་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ནི་

སུའི་འང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན་པས་སློ། །འདི་ནི་ཚིག་གཅིག་དློན་དུ་མ་ལ་སྦར་བས་

སྦར་བ་ཅན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་གཡས་ཕློགས་སློགས་དློན་

དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སྤིར་ཡློད་ཀང་འདིའི་སྐབས་དློན་མ་ཡིན་ནློ། །

༼༤-འགལ་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

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་དྲི་མ་རི་བློང་གི་གཟུགས་ནག་པློ་ར་རི་དང་ལྡན་

པས་མ་དག་ཀང་འགློ་བའི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་དྲི་མ་དང་ལྡན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཅིང་མ་དག་པ་དང༌། དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ་གཉིས་འགལ་བ་སྟེ་བསྒྲུབ་བའློ། །དེ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཉིས་སྐེས་དབང་པློ་བམ་ཟེ་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་སྟེ་

དུག་གསུམ་གི་སྐློན་དང་ལྡན་ཡང་རིག་བེད་བཀགས་ཤིང་རིག་པ་སླློབ་པ་སློགས་

ཀིས་གཞན་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་ཤིང་རེས་སུ་འཛིན་ནློ། །འདི་ལ་ཡང་དུག་གསུམ་

གི་སྐློན་དང་བཅས་པ་དང་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས་འགལ་བཞིན་དུ་ཡང་རུང་

བ་མངློན་སུམ་དུ་བསྟན་པས་ཟླ་བ་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཡང་འཇིག་རེན་དགའ་བ་སྐེད་པ་མི་

འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། འདིར་གཉིས་སྐེས་ཀི་སྒ་འདབ་ཆགས་དང༌། སློ་དང༌། ཟླ་བ་

དང༌། བམ་ཟེ་སློགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་ཟླ་བ་དང་བམ་ཟེ་གཉིས་སྒ་སྦར་

བའི་སྦར་བ་ཡློད་ཀང་ཞར་ལས་ཐློན་པ་ཡིན་གི་ངེས་པར་དགློས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

སྐབས་དློན་དངློས་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འགལ་བ་ཉིད་བརློད་འདློད་

ཀི་གཙོ་བློ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་དངློས་པློ་སྔར་བཀློད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་

གི་དློན་གཞན་ཕི་ནས་བཀློད་པའི་ཕིར་འགལ་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ཞེས་

བའློ། །འདིར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐློན་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་བློད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམས་ལ་ལར་

བམ་ཟེའི་ཆློ་ག་ཉམས་པའི་སྐློན་ཅེས་དང༌། བམ་ཟེ་སྣ་ཆད་པ་ལྟ་བུའི་སྐློན་ཟེར་བ་

སློགས་སྣ་ཚོགས་འདུག་ཀང༌། འདིར་རྒྱ་འགེལ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼༥-མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

ལྔ་པ་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།

སྦང་རི་འཐུངས་པའི་མགིན་སྙན་ལས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བྱུང་བ་བུང་བའི་སྒ་དག་ཀང༌། །

རྣ་བར་རྩུབ་པ་ཉིད་འགྱུར་བ། །

འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིག་འདི་འདྲ། །

སྦང་རི་མེ་ཏློག་གི་བཅུད་འཐུངས་ཏེ་མློས་པའི་མགིན་པ་སྙན་པློ་ལས་བྱུང་བ་

བུང་བ་གཞློན་ནུའི་སྒ་འཇམ་པློ་དག་ཀང་བལ་བས་ཉེན་པ་རྣམས་ཀི་རྣ་བར་རྩུབ་ཅིང་

ཡིད་འབྱུང་བར་གྱུར་བ་འདི་ནི་དགའ་བར་བེད་པའི་སྒས་ཡིད་འབྱུང་བར་བེད་མི་

འློས་པ་བེད་པ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི། དེ་ལ་མི་འློས་པ་ཅི་ཡློད་དེ་

འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིག་པའི་རྣམ་པ་སྙན་པའང་མི་སྙན་པར་བེད་པ་དེ་འདྲ་བས་དེ་

ལ་ཅི་བར་ཡློད་ཅེས་སྤིར་མི་འློས་ཀང་འདློད་ལྡན་བལ་བས་ཉེན་པའི་ཡུལ་ལ་མི་འློས་

པ་དེ་ཉིད་འློས་པ་བསྒྲུབས་པས་ན་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། རྒྱལ་

སྲས་ཞི་བ་ལྷས། ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པ་ཡི། །སྔས་ལ་དགའ་བར་མི་བེད་

པར། །ཉལ་པློ་བ་བར་མི་ནུས་ཞེས། །དེ་ལ་ཁློ་བ་དག་ཏུ་བེད། །ཅེས་སྤློད་འཇུག་ཏུ་

གསུངས་པའང་འདི་དང་ཚུལ་མཐུན་ནློ། །

༼༦-འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

དྲུག་པ་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།

ཆུ་སྐེས་འདབ་མའི་མལ་སྟན་འདིས། །

བདག་གི་ལུས་འདི་གདུང་བར་བེད། །

སྲེག་པའི་བདག་ཉིད་བསྲེག་ཟ་དང༌། །

འདྲ་བས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཆུ་ལས་སྐེས་པ་པདྨའི་འདབ་མའི་མལ་སྟན་ཉམས་སུ་མློང་བཞིན་པ་འདི་

འཇམ་པའི་རང་བཞིན་གིས་འདློད་པ་སྐེད་དེ་བདག་གི་ལུས་གདུང་ཞིང་སྲེག་པར་

བེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། པདྨ་དམར་

པློ་འདིའི་ཁ་དློག་གི་དམར་བ་སྲེག་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་སྲེག་ཟ་མེ་དང་འདྲ་བས་

ན་གདུང་བ་སྐེད་པ་འློས་ཤིང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པས་སློ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་

འགེལ་གི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་དཔང་ཊིཀ་དང་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་འགེལ་པར་

བཤད་པ་ལ་འགེལ་མཛད་ཕི་མ་ཕལ་ཆེར་གིས་དགག་བཞག་བེད་པར་རླློམ་པ་ནི་

གཞུང་དློན་འབད་ནས་དྲི་མར་བེད་པའི་རློག་མ་སླློང་བ་ཁློ་ནའློ། །དེས་ན་འདིར་གདུང་

བར་འློས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ཞེས་བའློ། །

༼༧-འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

བདུན་པ་འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།

བསིལ་ཟེར་ཅན་གིས་ཉམས་བེད་མློད། །

དཔྱིད་ཀིས་བདག་གི་ཅི་ལ་གདུང༌། །

དྲི་མ་ཅན་གི་སྤློད་པའི་ལས། །

དག་པས་མི་འློས་པ་མིན་ནམ། །

བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་བ་ནག་པློ་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་པས་བདག་ཉམས་པ་སྟེ་

གདུང་བར་བེད་པ་འློས་མློད། དཔྱིད་ཀི་དུས་ས་གཞི་ལྗན་ལྗིད་སློགས་མེད་པར་བེད་

པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་བལ་བས་ཉེན་པ་བདག་

གདུང་བར་བེད་པ་འདི་ཅིའི་ཕིར་འློས་ཏེ་མི་འློས་སློ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བ། དེ་དག་སྒྲུབ་



  384  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་བེད་པ་སྤིར་ཡང་དྲི་མ་ཅན་གིས་སྤློད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ། དག་པ་རྣམས་

ཀིས་སྤློད་པར་མི་འློས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཐློག་མར་ཟླ་བས་གདུང་

འློས་པ་དང༌། དེ་ནས་དཔྱིད་ཀིས་གདུང་མི་འློས་པའི་བསྒྲུབ་བ་དག་བཀློད་ནས་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་ཕིར་འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

༼༨-དེ་ལས་ལྡློག་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ།༽

བརྒྱད་པ་དེ་ལས་ལྡློག་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི།

ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་ཡང་སྲེག་བེད་ན། །

པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཅིས་མི་བེད། །

ཟླ་བས་བཟུང་རྣམས་རྩུབ་པ་ན། །

ཉི་མས་བཟུང་བ་འཇམ་མི་འགྱུར། །

ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་སྟེ་ཀུ་མུ་དའི་ཚལ་ན་ཡློད་པའི་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ཏ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་ཆགས་པའི་མེ་སྐེད་ནས་འདློད་ལྡན་གི་ལུས་སེམས་སྲེག་པའམ་གདུང་བར་བེད་

པ་འདི་མི་འློས་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། ཡང་ཞེས་པ་ནི་མི་འློས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། 

ན་ཞེས་པ་ཚིག་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དློན་ནློ། །ཡང་པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཏེ་པདྨའི་ཚལ་

ན་ཡློད་པའི་མེ་ཏློག་པདྨ་ཉི་མའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་གདུང་བར་བེད་ཅིས་

མི་འློས་ཏེ་འློས་སློ་ཞེས་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཟླ་བ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བསིལ་བས་བཟུང་བ་ཟླ་བའི་ཕློགས་ཀུ་མུ་ཏ་རྣམས་ཀང་རྩུབ་ཅིང་གདུང་

བར་བེད་ན། ཉི་མ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚ་བས་བཟུང་བ་ཉི་མའི་ཕློགས་གྱུར་པདྨ་རྣམས་

འཇམ་ཞིང་བསིལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སྔ་མས་གདུང་བར་མི་འློས་པ་དང་ཕི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མས་འློས་པར་སྟློན་པས་ན་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

འདིར་བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་ཟླ་བ་དང༌། པདྨའི་འབྱུང་

གནས་ཉི་མ་ལ་ངློས་བཟུང་བ་མི་འཐད་ཅིང༌། རྒྱ་འགེལ་ལས་ཀང་སྐབས་གཞན་དུ་ཀུ་

མུཏ་྄ཀི་ར་བ་དང༌། པདྨའི་ཡུ་བ་ལ་ངློས་བཟུང་བ་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་ཀུ་མུཏ་྄མང་པློ་

ཡློད་པའི་གནས་དེ་ལ་ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་དང༌། པདྨ་མང་པློ་ཡློད་པའི་གནས་ལ་པདྨའི་

འབྱུང་གནས་དང་པདྨའི་ཚལ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་མཐློང་བས་འདློད་ལྡན་གི་རྒྱུད་

ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བ་དྲག་པློ་སྐེད་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་ཡང༌། 

ཀུ་མུཏ་྄དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་མིང་གཉིས་སློ། །ཀུ་མུ་ད་པ་དཱི། འདིར་ཀུ་མུཏ་྄རྣམས་ཡློད་

པས་ཀུ་མུཏ་྄ཅན་ཏེ་སློགས་དང༌། ཀུ་མུ་དི་ནཱི་ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་སྟེ། ཞེས་དང༌། ཡང་པདྨ་

དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་དང་པདྨའི་ཚོགས་ལའང་ན་ལི་ནི་ལ་སློགས་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རློ། །

༼དློན་རྒྱན་བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད་ཅིང་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

སྒ་འཇུག་པའམ་རློགས་པ་ཡིས། །

དངློས་པློ་གཉིས་ནི་མཚུངས་གྱུར་པ། །

དེ་ཡི་དབེ་བ་བརློད་པ་གང༌། །

དེ་ནི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བརློད། །

མཚུངས་པའི་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་པའམ་དློན་གི་ཤུགས་དང་སྐབས་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སློགས་པའི་སྒློ་ནས་བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་གཉིས་མཚུངས་པ་རློགས་པར་གྱུར་པ་

དེ་སླར་ཡང་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་ཁད་པར་གི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་བརློད་པས་སྔར་

དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལས་སླར་མི་མཚུངས་པར་འབེད་ཅིང་ལྡློག་པས་

ན་ལྡློག་པ་ཅན་ནམ་མིང་གི་རྣམ་གངས་འབེད་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་ཅིང་བཤད་པ་ལ་སྒས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་

ལས་འབེད་བེད། དློན་གིས་གློ་བའི་མཚུངས་པ་ལས་འབེད་བེད། འབེད་བེད་མཚུངས་

པའི་ལྡློག་པ་ཅན། རིགས་མཐུན་ལས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་དང་བཞི་ལས།

༼༡-སྒས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་ལས་འབེད་བེད།༽

དང་པློ་ལ་ཡང་ནང་ཚན་དུ་དབེ་ན་ལྔ་ལས། དང་པློ་གཅིག་གིས་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

བརན་དང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང༌། །

ལ་བ་ཎྱ་སློགས་ཡློན་ཏན་གིས། །

ཁློད་དང་རྒྱ་མཚོ་མཚུངས་ཐ་དད། །

ཁློད་ལུས་འདི་འདྲ་ཉིད་ཀིས་སློ། །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ནི་འདློམ་བདུན་ནམ་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་ལ་གཡློ་བ་མེད་

པར་གགས་པས་བརན་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཞན་གི་ཕ་མ་ལ་སློགས་པས་སྐློད་

པར་མི་ནུས་པས་བརན་པའི་ཡློན་ཏན་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་བ་དང༌། 

རྒྱལ་པློའི་ཁློང་ཡངས་པའམ་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་དང༌། ལཱ་བ་ཎ་ལ་ཡཉ
྄
འི་རྐྱེན་

བིན་ནས་སྒྲུབ་པའི་ལཱ་བ་ཎྱའི་སྒ་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་སུ་ལན་ཚྭའི་རློ་བློ་བའི་ཡློན་ཏན་

དང༌། རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དེས་ན་བརན་པ་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཆེ་བ་དང་ལཱ་བ་ཎྱ་སྟེ་ཁད་གཞི་སློ་སློ་ལ་གནས་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་གིས་དེ་གཉིས་

འདྲ་བ་བརློད་ཟིན་ནས། སླར་མི་མཚུངས་པའི་འབེད་བེད་ཀི་ཁད་པར་རྒྱལ་པློ་ཁློད་

མིའི་ལུས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་ཁློད་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཐ་དད་དེ། 

དེ་ལ་འདི་འདྲ་བའི་ལུས་མེད་པས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཀིས་ནི། །

གཉིས་ག་ལ་གནས་ཐ་དད་དག །

རློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། །

འདི་ནི་གཅིག་གི་ལློག་པ་ཅན། །

ཐ་དད་པའི་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡློད་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་ཡློད་པ་གཉིས་ཀ་མ་

བརློད་པར། སྐེས་བུ་ཡློད་པའི་མིའི་ལུས་ཀི་འབེད་ཆློས་གཅིག་བརློད་པའི་ཤུགས་

ལས་གཉིས་ག་ལ་གནས་པའི་མི་འདྲ་བ་རློགས་པར་བེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་གཅིག་གི་

ལྡློག་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །དཔེར་བརློད་འདིར་བརན་པ་དང་ཆེ་བ་སློགས་དློན་

སྦར་དང༌། ལཱ་བ་ཎྱ་སྒ་སྦར་བ་ལྟར་སྣང་ནའང་སྦར་བའི་ལྡློག་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་

བརན་པ་དང་ཆེ་བ་དང༌། ལཱ་བ་ཎྱ་སྟེ་གསུམ་ཀའམ་སྙན་ངག་མཁན་གི་བསམ་པས་

ཁད་གཞི་དཔེ་དློན་སློ་སློ་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་དག་སློས་པའི་ཞར་གིས་

སྦར་བ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བ་འདི་ལྟར་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་སྦར་བའི་དློན་དུ་

སློས་པ་མ་ཡིན་པས་ན་སྦར་བའི་ལྡློག་པར་མི་འགྱུར་བའློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པའང་གཞུང་

ཉིད་ལས། ལཱ་བ་ཎྱ་སློགས་ཡློན་ཏན་གིས། །ཞེས་དངློས་སུ་བསྟན་ཅིང་དཔང་ཊིཀ་

ཏུའང་དེ་ལྟར་བཀལ་བ་དང༌། རེ་བློད་མཁས་པ་ཆེན་པློ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱལ་བའི་ལྷས་དྲི་ཚིག་ཚངས་པའི་མགིན་རྒྱན་གི་རང་ལན་དབངས་ཅན་ངག་གི་

རློལ་མཚོར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་གཉིས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་དག་དང་ཁློད། །

མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཟབ་པ་སྟེ། །

འདི་ནི་མིག་སན་དང་མཚུངས་ལ། །

ཁློད་ནི་གསེར་གི་མདློག་ཅན་ནློ། །

ཆུའི་ཕུང་པློ་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱལ་པློ་གཉིས་དུས་དང་ལུགས་ཀི་མཚམས་

ལས་མི་འདའ་བ་དང་ཟབ་པས་འདྲ་བ་སྟེ། འདིའི་རྒྱ་དཔེར། བེ་ལཽ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཨ་

མ་ར་ཀློ་ཤར། བེ་ལཱ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུའི་རྣམ་འགྱུར། །དུས་དང་ལུགས་སྲློལ་དག་ལ་

ཡང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་དུས་རླབས་དུས་ལས་མི་ཡློལ་བ་

དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁིམས་ལུགས་བཟང་པློ་ལས་མི་འདའ་བ་གཉིས་ཀའང་དེ་ལས་ཕར་མི་

འདའ་བར་མཚུངས་པ་སྟེ། སྔར་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མཚམས་སམ་བེས་ཀི་མཚམས་ལས་མི་

འདའ་བ་ཞེས་བཀལ་ཡང༌། རྒྱ་མཚོ་ལ་བི་གང་གི་ཆློས་དངློས་སུ་ཡློད་པས་དློན་དང་

མི་མཐུན་ཅིང༌། རྒྱ་དཔེར་བེ་ལཱ་ཞེས་འབྱུང་བ་དུས་དང་སྐབས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

སྟེ། བེ་ལ་དཏྟ་སྐབས་དབེ་བ་དང༌། ན་བེ་ལ་དཏྟ་སྐབས་མི་དབེ་བ་ལ་འཇུག་མློད། འློན་

ཀང་འདིར་ནི་དུས་ལ་འཇུག་པས་རྒྱ་མཚོ་དུས་རླབས་ལས་མི་ཡློལ་བའི་དློན་ཡིན་

ཀང་ཕློགས་གཉིས་ཀ་བཟུང་བའི་ཕིར་གཞུང་ཚིག་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞེས་

བསྒྱུར་བའློ། །ཟབ་པ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དང༌། རྒྱལ་པློའི་བློ་གློས་ཀི་མཐའ་གཉི་ག་

དཔག་པར་དཀའ་བས་ཟབ་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀིས་མཚུངས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ། སླར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཡང་འབེད་བེད་ཀི་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་མིག་སན་གི་ཁ་དློག་སྟེ་ནག་པློ་དང༌། ཁློད་

ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལུས་གསེར་བཟང་པློའི་འློད་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཐ་དད་དློ། །དེ་

བཤད་པ།

གང་ཕིར་འདིར་ནི་གཉི་ག་ཡི། །

འབེད་བེད་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང༌། །

སེར་པློ་དག་ནི་ཐ་དད་བསྟན། །

འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན། །

གང་གི་ཕིར་ཚིག་སྦློར་འདིར་ནི་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ལ་

གནས་པའི་འབེད་བེད་ཁ་དློག་གི་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང་སེར་པློ་གཉིས་དངློས་སུ་

སྒས་ཟིན་པར་ཡུལ་གཉིས་ཀའི་སྒློ་ནས་བསྟན་པས་འདྲ་བ་ལས་ལྡློག་པ་ནི་གཉིས་

ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །གསུམ་པ་སྦར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

ཁློད་དང་རྒྱ་མཚོ་དུརྦཱ་རཽ། །

མ་ཧཱ་སཏྭ་ཏེ་ཛ་བཅས། །

འདི་ཡིས་ཁེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། །

དེ་ནི་ཆུ་བདག་ཁློད་མཁས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་མཚུངས་ཆློས་གསུམ་པློ་འདིས་ཆློས་

མཚུངས་ཏེ་དུརྦཱ་ར་ཽདང་མ་ཧཱ་སཏྭ་དང་ཏེ་ཛཿསྟེ་གསུམ་ཀ་སྒ་སྦར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་དུརྦཱ་

རཽ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་བཟླློག་དཀའ་བའི་དློན་དང༌། མཚོ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚེ་ཆུའི་ཀློང་འཁློར་ལ་འཇུག །དེ་བཞིན་དུ་མ་ཧཱ་སཏྭ་རྒྱལ་པློ་ལ་སྙིང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློབས་ཆེན་པློ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆུ་སྲིན་འཛིན་ཁི་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་

ཡློད་པ་ལ་འཇུག ཏེ་ཛས་རྒྱལ་པློ་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལ་

རྒློད་མ་ཁའི་མེ་སྟེ་ར་གདློང་གི་མེར་གགས་པ་ཡློད་པས་དེ་ལ་འཇུག དེས་ན་སྒ་སྦར་

བའི་མཚུངས་ཆློས་དེ་གསུམ་གིས་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་མཚུངས་པར་

བསྒྲུབས་ནས། སླར་ཡང་འབེད་བེད་ཀི་ཆློས་འདི་ཡིས་ཁེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། རྒྱ་

མཚོ་ནི་ཆུའི་བདག་ཉིད་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་སེམས་མེད་བླུན་པ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པློ་

ཁློད་ནི་ཤེས་རིག་དང་ལྡན་པ་མཁས་ཤིང་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་སློ། །འདི་

ལ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་ཛལཱཏྨ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་དེ་ནས་ཆུ་བདག་ཅེས་དང༌། 

འགེལ་བའི་རྒྱ་དཔེར་ཛ་ཌཱཏྨ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་དེ་ནི་བེམ་པློ་ཁློད་མཁས་སློ་ཞེས་བསྒྱུར་

དགློས་པའི་ཁད་པར་ཙམ་ཡློད་དློ། །དེ་བཤད་པ།

འདི་ནི་སྦར་བའི་ཚུལ་ལྡན་ཕིར། །

སྦར་བ་ཅན་ཞེས་གཟུང་བར་མཛོད། །

ཚིག་གི་སྦློར་བ་འདི་འདྲ་བ་ནི་སྒ་སྦར་བའི་ཚུལ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྡན་པས་ན་སྦར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཅེས་བཟུང་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

པའློ། །འདི་ནི་སྒ་མཚུངས་པ་གསུམ་པློ་ཁློ་ན་སྦར་བའི་མཚུངས་ཆློས་ཀི་སྒློ་ནས་འདྲ་

བར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེ་སླར་ཡང་འབེད་ཆློས་ཀིས་དབེ་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་དློན་གི་

མཚུངས་ཆློས་དང་སློ་སློ་ལ་གནས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་མཚུངས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་

གློ །གཞན་ཡང༌།

འགློག་པ་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བསྟན་པར་བ། །

འགློག་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་

གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བསྟན་པ་སྟེ་དཔེར་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས།

དེ་གཉིས་ལས་དང་པློར་གྱུར་པ། བཞི་པ་འགློག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་བརན་པ་དང༌། །

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཡིན་མློད་ཀང༌། །

དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སྲིན་གནས། །

ཁློད་ཀི་འགན་ཟླར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

རྒྱལ་པློ་དམ་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་ལུགས་དང་ལྡན་ལ། རྒྱ་

མཚོ་དུས་རླབས་དུས་ལས་མི་འདའ་བའི་ལུགས་དང་ལྡན་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་

པློ་ཕ་མ་ལ་སློགས་པའི་གཞན་རྐྱེན་གིས་བསྐློད་མི་ནུས་པས་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པློའི་གཏིང་གཡློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མེད་པས་བརན་པའློ། །ཡང་རྒྱལ་པློ་ནི་རང་གི་བང་

མཛོད་ལས་རིན་པློ་ཆེ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ཡང་མུ་

ཏིག་ལ་སློགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་སྟེ་མཚུངས་ཆློས་དེ་

གསུམ་གི་སྒློ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་འདི་རྒྱལ་པློ་ཁེད་དང་མཚུངས་མློད་ཀང༌། འབེད་

བེད་ཀི་ཆློས་བ་ཚྭ་ལ་སློགས་པའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཅིང་ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་གནས་སུ་

གྱུར་པ་རྒྱ་མཚོ་འདིས་དག་པའི་བདག་ཉིད་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཁློད་ཀི་འགན་ཟླར་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་པློ་ལ་འགན་པའི་ནུས་པ་བཀག་པའི་ཕིར་

འགློག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །ལྔ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།



  392  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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་ཁློད་བས་དམན། །

རི་རྒྱལ་ལྷུན་པློ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་རི་དང༌། གིང་བཞི་ལ་སློགས་པའི་གིང་

དང༌། རྒྱ་མཚོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་གཞི་མཐའ་དག་འཛིན་པའི་མཚུངས་ཆློས་ཀི་

སྒློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཤེ་ཥ་སྟེ་ལྷག་མ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་ཏེ། ཀླུའི་

རྒྱལ་པློ་འདིའི་གདེངས་ཀ་ལ་ས་ཆེན་པློ་འདི་བརེན་ནས་ཡློད་པར་གགས་ཤིང༌། 

བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཁློད་ཀང་རི་གིང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་

པ་དཔུང་པས་འཛིན་པའི་སའི་བདག་པློར་གྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །འློན་ཀང་ལག་འགློ་སྟེ་

ཀླུ་རྣམས་ཀི་རེ་བློར་གྱུར་པས་དུད་འགློའི་སེ་ཚན་དུ་གཏློགས་པ་བླུན་ཅིང་གཏི་མུག་

པ་ལྷག་མ་ཅན་ནི་རྒྱལ་པློ་མཁས་པ་ཁློད་པས་དམན་ནློ་ཞེས་པའློ། །སྐབས་འདིར་

དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཀླུ་བདག་དེ་ནི་རི་ཀུན་ནས་བརེགས་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། གིང་སིངྒ་

གིང་ལ་སློགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་གི་ཚིག་ངློ་མ་བཀློད་པ་སྟེ། 

འཛམ་གིང་ལྟ་བུའི་གིང་ཆེན་པློ་སྤི་ལ་སིངྒ་ལའི་གིང་དང༌། ཀུན་ནས་བརེགས་ཀང་

ལྷུན་པློ་དང་གསེར་གི་རི་བདུན་ལྟ་བུའི་མིང་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་པས། རི་གིང་

དེ་དག་གཙོ་བློར་སློས་པ་མི་འློས་ཀང་བསྟན་བཅློས་མཛད་པ་པློས་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་

གནས་སྐབས་དེར་བསྟུན་ནས་གློ་བདེ་བའི་སླད་དུ་དཔེར་བརློད་པར་མངློན་ལ། དེ་

ཡང་སིངྒ་དྭཱི་པ་ནི་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་བེ་བག་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕན་ཞིག་སྟེ། སླློབ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔློན་རཏྣ་ཤྲི་རང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཡིན། སྲིན་ཡུལ་དང་ཉེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པར་

གགས། གིང་དེ་ན་བུད་མེད་པདྨ་ཅན་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད་པས་བུད་མེད་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་གིང་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་དེ་ན་སློང་བའི་ཚོང་པ་རྣམས་ཀང་

ཚུར་ལློག་རྒྱུ་མི་ཡློང་བར་གནས་ཆགས་འགློ་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་ཡང་སྔ་མློ་ཞིག་ནས་དར། དེ་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐློས་རྐྱང་པ་ཡིན། ཕིས་ཐེག་

པ་ཆེན་པློ་ཡང་མང་དུ་འཕེལ། གསང་སྔགས་རང་ཡློད་མེད་མ་ངེས། ས་མན་ཀུཊ་

ཞེས་པའི་རི་ཡང་གིང་དེ་ཉིད་དམ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གང་རུང་ན་ཡློད་པར་མངློན་པས་

རི་གིང་དེ་གཉིས་གནས་སྐབས་ཉི་ཚེ་བའི་དཔེར་བརློད་ཙམ་ཡིན་པས། བློད་འགེལ་

འགའ་ཞིག་ཏུ་རི་ཀུན་ནས་བརེགས་པ་ལ་སློགས་པ་གསེར་གི་རི་བདུན་དང༌། སིངྒ་

ལའི་གིང་བཞི་དང༌། རློལ་མཚོ་བདུན་ལ་སློགས་པ་ཞེས་བིས་པ་ནི་མི་འཐད་ཅིང༌། བྷུ་

ཛངྒ་སྟེ་ལག་འགློ་ཞེས་པ་སྒ་གཅིག་དློན་མང་དང༌། མངློན་བརློད་ཀི་བསྟན་བཅློས་

རྣམས་ནས་སྦྲུལ་དང༌། ཡལ་གའི་ལྕུག་ཕན་ལ་འཇུག་པ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་ཀང༌། 

གཞུང་འདིའི་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ནས་སྐབས་གཞན་དུ་སྐེ་བ་ངན་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་

བཤད་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་ཁློད་ནི་སྐེ་བློ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་ལས་ལྡློག་

པ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་རེ་བློ་ཡིན་པས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལྷག་མ་ཅན་དེ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ལས་

དམན་ནློ་ཞེས་པའི་དློན་དུའང་འགྱུར་ཞིང༌། སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པའི་འགེལ་

བར་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཤེ་ཥ་ཞེས་པ་ནློར་རྒྱས་ཀི་བུ་ཡིན་པར་བཤད། ཡློངས་གགས་

ལྟར་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་མཐའ་ཡས་སློ། །དེ་བས་ན་དཔེར་བརློད་པ་འདིར། ལག་འགློ་

རྣམས་ཀི་རེར་གྱུར་ཕིར། །ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་བཀློད་པས་ཀླུའི་



  394  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱལ་པློ་མི་བདག་ལས་དམན་པར་བསྒྲུབས་པས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་

ནམ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བའློ། །དློན་བསྡུ་ཞིང་མཚམས་སྦར་བ་ནི།

སྒ་དག་འཇུག་པར་མཚུངས་པ་ཡི། །

ལྡློག་པ་ཅན་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ། །

རློགས་པར་གྱུར་པས་མཚུངས་པ་ཡང༌། །

ཡློད་པ་དེ་ནི་རེས་སུ་སྒྲུབ། །

སྒ་འཇུག་པའམ་སྒས་ཟིན་པས་དངློས་པློ་གཉིས་མཚུངས་པ་སླར་ཐ་དད་དུ་

འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི་བཤད་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ཡིན་པས་འདི་འདྲ་སྟེ་ཞེས་

གསུངས།

༼༢-དློན་གིས་གློ་བའི་མཚུངས་པ་ལས་འབེད་བེད།༽

སླར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི་སྒས་ཟིན་པ་མེད་ཀང་དློན་གི་གློ་བས་

དངློས་པློ་གཉིས་མཚུངས་པར་རློགས་པ་ལས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རིགས་དེ་

ལྟ་བུ་ཡློད་པ་དེ་ནི་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་སེ་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །དེ་ལས་དང་པློ་རེན་གི་

དབེ་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

ཁློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་སྟེ། །

འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁད་པར་ཡང༌། །

པདྨ་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། །

ཁློད་གདློང་ཁློད་ལ་བརེན་པའློ། །

མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་པདྨ་ཆུ་ལས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྐེས་པ་དང༌། ཁློད་ཀི་གདློང་པ་ཁློད་རང་གི་ལུས་ལ་བརེན་པ་འདིའློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་

གདློང་དང་པདྨ་གཉིས་མཚུངས་པ་སྒས་དངློས་སུ་བསྟན་པ་མེད་ཀང་ཁད་པར་སྨྲློས་

པས་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་ལས་རློགས་བར་བས་ནས། དེ་ལྟར་

མཚུངས་པ་དེ་འབེད་བེད་ཆུ་དང་ལུས་ཀི་རེན་ཐ་དད་པས་མི་འདྲ་བར་སྟློན་པའློ། །

འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གིས་ལྡློག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་རེན་གི་དབེ་བ་ཅན་ཡིན་

པས་མིང་འདློགས་དེ་ལྟར་མི་ལེགས་ཟེར་ཡང་བརློད་ཚུལ་ལ་མ་ལྟློས་པར་དློན་གི་

ཤུགས་ལས་དཔེ་དང་དཔེར་བའི་དངློས་པློ་དག་ཐ་དད་པ་ཙམ་ནི་ལྡློག་པ་ཅན་ཁློ་ནར་

མ་ཟད་འཁློག་པློར་བརློད་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་བཞིན་ཡིན་མློད་ཀང༌། འདིར་

ནི་རེན་བརེན་པ་གཉིས་ཀི་ཟླས་ཕེ་བའི་རེན་མཛེས་མའི་ལུས་དང་ཆུ་ཡིས་ཐ་དད་པར་

བསྟན་པ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་མེད། ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་དང་འདི་གཉིས་བརློད་ཚུལ་སྤི་

ཙམ་ལ་འདྲ་ཡང་ཁད་པར་ནི་དེ་ལ་གདློང་དང་ཟླ་བ་གཉིས་རེན་མཛེས་མའི་ལུས་དང་

ནམ་མཁའ་སྟེ་གང་དུ་མཐློང་བའི་གནས་ཐ་དད་པ་འདི་ཁློ་ན་ཁད་པར་ཡིན་གི་གཞན་

མེད་དློ་ཞེས་ངེས་པ་ཁས་བངས་པའི་སྒློ་ནས་ཁད་པར་སློས་པ་དེ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ནས་མཚུངས་སློ་ཞེས་མཚུངས་ཆློས་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་

རེན་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཙམ་བརློད་པས་འབེད་བེད་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཡིན་

ནློ། །གཉིས་པ་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

རི་དྭགས་མིག་ལ་སིན་སྒེག་དང༌། །

མློས་པའི་དམར་བས་རེག་པ་མེད། །

ཁློད་ཀི་མིག་ནི་གཉིས་པློ་འདི། །



  396  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་བརྒྱན། །

རི་དྭགས་ཀི་མིག་མཛེས་པའི་དཔེར་བེད་པ་དེ་ལ་ཡང་སིན་མ་རྣམ་པར་གཡློ་

བའི་རློལ་སྒེག་དང་ཆགས་མློས་ཀི་དམར་བས་རེག་པ་མེད་ལ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་

མིག་གཉིས་པློ་འདི་ནི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་གིས་བརྒྱན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་རི་དྭགས་

དང་མཛེས་མའི་མིག་དག་འདྲ་བ་སྒས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་ཡང་འབེད་བེད་བརློད་

པའི་ཤུགས་ལས་གཡློ་བ་དང་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པས་འདྲ་བར་རློགས་པའློ། །འློ་ན་

དཔེར་བརློད་སྔ་མ་དང་ཁད་པར་མེད་དམ་ཞེ་ན་ཡློད་དེ། སྔ་མར་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་

བསྟན། །འདིར་ནི་ལྷག་པ་ཉིད་བསྟན་ཏློ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་

གཉིས་པློ་མཚུངས་ཆློས་སྒས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་ཡང་འབེད་བེད་བརློད་པའི་ཤུགས་

ལས་རློགས་པ་ལ་འདྲ་ཡང༌། དཔེར་བརློད་སྔ་མར་ནི་རེན་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་ཙམ་

ཞིག་བསྟན། ཕི་མ་འདི་ལ་དཔེ་བས་དཔེ་ཅན་གི་ཡློན་ཏན་ལྷག་པར་བསྟན་པའི་ཁར་

པར་ཡློད་དློ། །

༼༣-འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན།༽

གསུམ་པ་འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ལ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

སླར་ཡང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །

གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ། །

མཚུངས་ཆློས་ཀིས་འདྲ་བ་ལས་ལྡློག་པ་ཅན་དེ་རྣམས་བསྟན་ཟིན་ནས། སླར་

ཡང་འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་གི་དབེ་བ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསྟན་

པར་བའློ་ཞེས་པའློ། །དེ་ལས་དང་པློ་མཚུངས་ཆློས་སྒས་ཟིན་འབེད་བེད་ཀང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མཚུངས་པར་རློགས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

ཁློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་དཀར། །

རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་སྟེ། །

པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁློར། །

ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་རབ་གཡློ། །

བརློད་པར་འདློད་པ་ཁློད་ཀི་གདློང་པ་དང་པདྨ་དཀར་པློ་གཉིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དྲི་བཟང་པློ་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་པ་ནི། དེ་གཉིས་མཚུངས་པའི་ཆློས་

རྒྱས་པ་དང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་པའློ། །པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁློར་ཞིང་

ལྡིང་ལ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་རབ་ཏུ་གཡློ་བ་ཙམ་ཁད་པར་རློ། །ཞེས་པ་ནི་འབེད་བེད་

དེ་དེ་གཉིས་ཀང་གནག་ཅིང་འཕྲུལ་བ་དང་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པས་མཚུངས་པ་ཡིན་

ཅིང༌། དེས་ན་མཚུངས་ཆློས་དང་འབེད་བེད་གཉིས་ཀ་སྒས་ཟིན་པའློ། །

གཉིས་པ་མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་ལས་སྟློན་ཅིང་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་ཕེང་བ་ཅན། །

ཆུ་འདི་ཀུ་མུཏ་྄རྒྱས་པ་ཅན། །

ཟླ་བ་མཐློང་བཞིན་པ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཡིན་ལ། ངང་པ་

དཀར་པློ་འདི་ནི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པློ་མཚོའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དྭངས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་སྐར་གི་ཕེང་བ་ཅན་ཡིན་ལ། ཆུ་འདི་ནི་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད་རྒྱས་པའི་

ཕེང་བ་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

འདིར་ནི་ཟླ་བ་ངང་པ་དག །

དཀར་བ་ཉིད་སློགས་རློགས་པ་དང༌། །

མཁའ་དང་ཆུ་ནི་དག་པར་ཡང༌། །

རློགས་པར་མཚུངས་པའི་དབེ་བ་བས། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པའི་སྦློར་བ་འདིར་ཟླ་བ་དང་ངང་པ་དག་དཀར་བ་དང་

མཛེས་པ་ལ་སློགས་པས་དང༌། མཁའ་དང་ཆུ་ནི་དག་པ་དང་སྔློ་བ་ལ་སློགས་པ་

མཚུངས་ཆློས་ཡིན་ཀང་དངློས་སུ་སྒས་ཟིན་པར་མ་སློས་ནས་ཤུགས་ལས་རློགས་

བར་བས། མཚུངས་པ་དེ་ལས་འབེད་བེད་མཁའ་རྒྱན་དང་ཆུ་རྒྱན་རྒྱུ་སྐར་གི་ཕེང་

བ་ཅན་དང་ཀུ་མུཏ་྄ཀི་ཕེང་བ་ཅན་སློགས་ཁད་པར་གི་དབེ་བར་བས་པ་ཁློ་ན་སྒས་

དངློས་སུ་སློས་པའློ། །ངག་སྦློར་དེ་དག་གཏན་ལ་འབེབས་པ།

སྔ་མ་ལ་ནི་སྒ་ལྡན་མཚུངས། །

གཉི་ག་ལ་ཡང་ཐ་དད་དབེ། །

བུང་བ་མིག་ལ་སློགས་པ་མཚུངས། །

དེ་ཕིར་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །

དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཞེས་སྒ་ལྡན་ཏེ་མཚུངས་པ་

སྒས་ཟིན་པ་དང༌། ཕི་མ་ཟླ་བ་འདི་ནི་སློགས་ལ་མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་ཀི་རློགས་པ་

ཅན་ཡིན་གི་སྒས་ཟིན་དངློས་སུ་སློས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་དེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་བེད་པའི་འབེད་ཆློས་བུང་བ་དང་མིག་དག་དང༌། ལ་

སློགས་པས་ཟླ་བ་དང་ངང་པ་དག་དང་རྒྱུ་སྐར་དང་ཀུ་མུཏ་྄ཀི་ཕེང་བ་སྟེ་ཟུང་གསུམ་

པློའི་འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་ཀིས་མཚུངས་ཆློས་ལས་ལྡློག་པའི་

ཕིར་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །ཡང་ན། སྔ་མ་ནི་མཚུངས་ཆློས་རྒྱས་པ་དང༌། དྲི་

བཟང་བ་དང༌། མཛེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློད་པ་སྒས་ཟིན་ཅིང༌། དེ་ལས་བུང་བ་དང་

མིག་དག་གི་འབེད་བེད་ཀིས་རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པའི་མཚུངས་ཆློས་ལས་ལྡློག་

པར་བེད་པའི་ཕིར། སྔ་མ་ཁློ་ན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཆད་པའི་

ལུགས་ཀང་ཡློད་དློ། །འློ་ན་དེ་ལྟར་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་དཔེར་བརློད་ཕི་མ་ལའང་ཟླ་

བ་དང་ངང་པ་དག་དཀར་བ་དང༌། མཁའ་དང་ཆུ་གཉིས་དག་པ་དང༌། རྒྱུ་སྐར་དང་ཀུ་

མུད་ཀི་ཕེང་བ་དག་མང་ཞིང་མཛེས་ལ་རྣམ་པར་བཀ་བའི་མཚུངས་ཆློས་དུ་མ་ཡློད་

པ་ལས། ལྡློག་པ་ཅན་ཡིན་ན་འདིར་སྔ་མ་ཁློ་ན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་དུ་འཇློག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། དཔེར་བརློད་ཕི་མ་ལ་མཚུངས་ཆློས་མང་པློ་ཡློད་མློད་ཀང་

དངློས་སུ་སྒས་མ་བརློད་པའི་ཕིར་འདིར་མཚུངས་པའི་དློན་དུ་མ་བཤད་ལ། དཔེར་

བརློད་སྔ་མ་ལ་ནི་གདློང་པ་དང་པདྨ་དཀར་པློ་གཉིས་རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་བའི་

མཚུངས་ཆློས་སྒས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་མཚུངས་པ་གློ་ཆློད་པར་

བསམ་པ་སྟེ་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཞིག་གློ །

༼༤-རིགས་མཐུན་ལས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན།༽

བཞི་པ་རིགས་མཐུན་ལས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།

རིན་ཆེན་སྣང་བས་མི་འཕློག་ཅིང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཉི་མའི་འློད་ཀིས་མི་ཟླློག་པ། །

ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་ན་ཆུང་གི །

མུན་པས་ལྟ་བ་འགློག་པར་བེད། །

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྣང་བས་མི་འཕློག་པ་སྟེ་མི་སེལ་ཞིང་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་

ཀང་བཟླློག་ཅིང་གསལ་བར་བེད་མི་ནུས་པ། ན་ཆུང་གཞློན་ནུ་རྣམས་ཀི་ལང་ཚོ་དར་

ལ་བབས་པ་ལས་བྱུང་བ་འདློད་པའི་ཆགས་མློས་ཀི་མུན་པ་མི་བཟད་པ་འདིས་བ་

བར་འློས་པ་དང་མི་འློས་པའི་སང་བངས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་ལྟ་བ་འགློག་ཅིང་སྒིབ་

པར་བེད་པས་ན་མུན་པ་སྟེ་དེས་མཐློང་བ་སྒིབ་པར་བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ།

མུན་པའི་རིགས་ལས་མུན་པ་འདི། །

ལྟ་བ་འགློག་པ་ཉིད་ཀིས་མཚུངས། །

གཞན་དག་གིས་ནི་ཐ་དད་བསྟན། །

འདི་ནི་རིགས་མཐུན་ལྡློག་པ་ཅན། །

ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་བའི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་འདི་བང་དློར་གི་གནས་ལ་ལྟ་བ་

འགློག་ཅིང་མི་མཐློང་བར་བེད་པའི་སྒློ་ནས་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཕི་རློལ་གི་མུན་པ་དང་

རིགས་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ལ། སླར་འབེད་བེད་ཕི་རློལ་གི་མུན་པ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་དང་

ཉི་མའི་འློད་ཀིས་སེལ་བར་ནུས་ཤིང༌། ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་བའི་མུན་པ་ནི་དེ་དག་གི་

འློད་ཀིས་བསལ་མི་ནུས་པས་མུན་པ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་ཕིར་རིགས་

མཐུན་ལས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ། ཀུ་ན་ལའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་

འདབ་ཏུ། ཡུལ་ན་བསིལ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་འབྲུབ་མློད་ཀང༌། །མ་ངམ་ཐང་རྣམས་དག་ནི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གདུང་བར་འགྱུར། །ཉི་མ་ཤར་ཡང་ཆགས་པས་གཟིར་རྣམས་ལ། །ཕློགས་མཚམས་

རྣམས་ནི་འཇིགས་རུང་མུན་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

༼དློན་རྒྱན་དགུ་པ་སྲིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

དགུ་པ་སྲིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན། དཔེར་

བརློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན་པ་ནི།

རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་ནས། །

གང་ཞིག་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་དམ། །

གང་དུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །

སྟློན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན། །

ཚིག་སྦློར་གང་དུ་བསྟན་བའི་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་འཇིག་རེན་ན་རབ་

ཏུ་གགས་པ་མཐློང་བ་དང་མ་མཐློང་བ་དག་གི་ངེས་པ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་ནས། དེ་

ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཤུགས་ཀིས་སྟློན་པ་སྟེ་རློགས་པར་བེད་པའམ། ཡང་ན་

རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བསལ་ཞིང་རྒྱུ་གཞན་གང་རུང་ལའང་མི་ལྟློས་པར་རང་གི་ངློ་

བློ་དངློས་པློའི་ཆློས་འབས་བུར་གྲུབ་པ་ཉིད་ཙམ་སྟློན་པ་དེ་དག་གང་ཡང་རུང་བ་ནི་

སྲིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཡིན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀང་འབས་བུ་སྲིད་

པས་ན་སྲིད་པ་ཅན་ཞེས་འཆད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། རྒྱ་དཔེར་ཝི་བྷཱ་ཝ་ཞེས་འབྱུང་བ་

འཇིག་རེན་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བརློད་པས་ན་སྲིད་པ་ཅན་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ཅིང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པ་

དང༌། རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡-རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན།༽

དང་པློ་ནི།

མ་འཐུངས་མློས་པའི་ཀ་དམྤ། །

མ་ཕིས་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ། །

གྲུང་པར་མ་བས་དྭངས་པའི་ཆུ། །

འགློ་བའི་ཡིད་ནི་འཕློག་པར་བེད། །

སན་མ་བསྐུས་པར་དཀར་མིན་མིག །

མནན་པ་མེད་པར་སིན་མ་དམའ། །

ཚོན་མ་བསྐུས་པར་དམར་བ་ནི། །

མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་མཆུ་འདིའློ། །

མློས་པའི་རྒྱུ་འཇིག་རེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཆང་དང་སྦང་རི་འཐུངས་པ་ལ་

སློགས་པ་ཡིན་ཀང༌། ཀ་དམྦ་ཞེས་བ་བ་བློད་ཀི་སྐད་ལ་མཐིང་རིལ་དུའང་བསྒྱུར་

བ་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བའི་བ་སྐད་སྙན་པར་སྒློག་པར་བེད་པ་འདིས་ནི་དེ་དག་འཐུངས་པ་

མེད་ཀང་མློས་པས་ལུས་གཉློད་གཉློད་པློར་གྱུར་པ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པར་དྭངས་

པའི་རྒྱུ་ཕིས་པ་ཡིན་པར་གགས་ཀང་སྤིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་སྔློ་སངས་ཀི་

མདངས་འཛིན་པ་འདི་ནི་ཕིས་པ་མེད་ཀང་དྲི་མ་མེད་པར་དྭངས་པ་དང༌། ཆུ་གྲུང་

བའི་རྒྱུ་ནློར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་སྟེ་ཆུ་དྭངས་སུ་གགས་པས་བགྲུང་བ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་

གགས་ཀང་དེ་འདྲས་གྲུང་བར་མ་བས་པར་དྭངས་པའི་ཆུ་ཀླུང་སྔློ་དྭངས་རློག་པ་

དང་བལ་བ་ཅན་ཞེས་འཇིག་རེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་བཟླློག་ནས་རྒྱུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་ཀའི་དུས་ལ་བབས་པ་སྟློན་པར་བེད་པ་སྟེ། སྟློན་ཀའི་དུས་སུ་

ཆུ་བ་ཀ་དམྦའི་ལུས་མློས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞིང༌། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་བློ་ཀུན་དག་ཅིང་

དྭངས་པའི་ཆློས་འདི་རྣམས་ཡློད་པས་སློ། །

ཡང་ན། རྒྱན་གི་སྦློར་བ་དེ་ཉིད་ནང་སྐེས་བུའི་ལུས་ལ་དཔེར་བརློད་ན། མིག་

གནག་ཅིང་མཛེས་པའི་རྒྱུ་མིག་སན་ནག་པློ་བསྐུས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་འཇིག་རེན་ན་སྟེ་

རྒྱ་བལ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ན་རབ་ཏུ་གགས་ཀང་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཁློད་ཀི་མིག་

གཉིས་པློ་འདི་ནི་མིག་སན་མ་བསྐུས་པར་ཡང་གནག་ཅིང་གཡློ་བར་མཐློང་ལ། དམའ་

བའི་རྒྱུ་མནན་པ་ཡིན་པར་གགས་ཀང་ལུས་ཕ་མ་ཁློད་ཀི་སིན་མ་དག་མ་མནན་པར་

དམའ་བ་དང༌། དམར་བའི་རྒྱུ་རྒྱ་སྐེགས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་སློགས་པ་ཚོན་དམར་པློ་བྱུགས་

པ་ལས་འབྱུང་བར་གགས་ཀང༌། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་མཆུ་སྒློས་ལ་ཚོན་མ་བསྐུས་པར་

ཡང་དམར་རློ། །ཞེས་རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་གསུམ་བཀག་ནས་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ལང་

ཚོའི་དུས་ལ་བབས་པ་སྟློན་པའློ། །དེས་ན་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་འདི་གཉིས་ཀ་ལ་རྒྱན་

ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །རྒྱན་དེ་གང་ལ་སྦློར་བའི་ཡུལ་གི་སྦར་གཞིའམ་

བརློད་བ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཁློ་ན་སྟེ། རྒྱན་གཅིག་ལ་དཔེར་བརློད་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན་

པར་གཞུང་རང་ལས་ཀང་གསལ་ཏེ། དཔེར་བརློད་གཉིས་ཀ་ཐུན་མློང་དུ། གང་ཕིར་

མ་འཐུངས་སློགས་རང་པ་གཉིས་ཀི་བཤད་པས་བསྡུས་པ་དང༌། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་

ཀ་ནས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད། བློད་ཀི་དཔང་ཊིཀ་དང་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་

འགེལ་པ་སློགས་སྔ་འགེལ་དག་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང༌། ཕིས་ནས་དེ་གཉིས་

ལ་མིང་འདློགས་དང་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་དུ་མ་ཞིག་བས་མློད་ཀང་གཞུང་དློན་གི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གནད་ལ་མ་རེག་པའི་རློག་བཏགས་ཁློ་ནར་གསལ། དེ་ལྟར་འཆད་པའི་ཚེ་བློད་

མཁས་པའི་དློན་རྒྱན་དློགས་གཅློད་དུ། རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཟླློག་པ་ལ་དཔེར་བརློད་

གཉིས་འགློད་པའི་རྒྱུ་གང་རྐྱེན་ཅི་ཞེས་བཀག་ནས། རང་བཞེད་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་

ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་དང༌། ཕི་མ་ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་

སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ཞེས་འགེལ་པར་བཀློད་ཀང༌། དེ་ནི་བརློད་བའམ་བསྟན་བ་ཐ་

དད་ཙམ་ཡིན་གི་རྒྱན་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ག་ལ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་རྒྱན་ཐམས་

ཅད་ཀང་བརློད་བ་ཐ་དད་པ་ཇི་སྙེད་ལ་སྦར་རུང་བས་དེ་ཀུན་རྒྱན་གི་དབེ་བར་

འགྱུར་ན་གཉིས་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཐུག་མེད་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ། །འློན་ཀང་དཔེར་བརློད་

གཉིས་མཛད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སློགས་འདི་ཡིན་གི་གསལ་ཁ་རྒྱ་འགེལ་ནས་མ་བཤད་

ཀང༌། རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་ནས་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་

དངློས་སུ་སྒས་མ་ཟིན་པར་ཤུགས་ཀིས་གློ་ནུས་སུ་སྟློན་པ་ཞིག་སྦློར་དགློས་པ་

སློགས། རྒྱན་གཞན་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པ་ཆེས་ཆེར་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་རློགས་

དཀའ་བར་དགློངས་ནས་རྣམ་པ་གསལ་བའི་ཕིར་རྒྱན་གཅིག་ཉིད་ལ་བརློད་བ་ཐ་དད་

པའི་དཔེར་བརློད་གཉིས་མཛད་པ་འདི་ལས་གཞན་དངློས་པློ་གསལ་བ་ཟློལ་གིས་

སེད་པའི་ཆ་སློགས་ལའང་ཇི་ལྟར་མཐློང་བ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཡིན་པར་གསལ་མློད། 

ཇི་ལྟར་ནའང་གཞུང་མཛད་པ་པློས་གཞུང་ཇི་ལྟར་སྦར་བ་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་འཆད་

ཚུལ་ཉིད་ཚད་མར་བེད་དགློས་ཀི་ཁུངས་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་གསར་བཟློ་མང་པློ་ལ་

བློ་རེ་གཏློད་པ་ནི་རང་ཉིད་ངལ་ཞིང་བསྟན་བཅློས་ལ་ལྷད་འཇུག་པ་ཁློ་ན་ལས་དགློས་

པ་གཞན་མ་མཐློང་ངློ༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔེར་བརློད་དེ་གཉིས་ཀི་དློན་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་ལ་འདིར་ནི་འགལ་བ་མེད། །

གང་གི་ཕིར་དཔེར་བརློད་གཉིས་པློ་འདིར་རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཟླློག་པ་མ་

འཐུངས་པ་ནས་ཚོན་མ་བསྐུས་པའི་བར་དང༌། རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་ཀ་དང་ལང་

ཚོའི་དུས་ལ་བབས་པ་ལས་སྐེས་པའི་མློས་པ་ནས་མཆུ་སྒློས་དམར་བའི་བར་གི་

འབས་བུ་རྣམས་ལ་རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་པས་རྒྱུ་མེད་པའང་ཡིན་ལ། རྒྱུ་གཞན་

ཅུང་ཟད་ཤུགས་ལས་རློགས་བར་གྱུར་པ་ལ་ལྟློས་ནས་རྒྱུ་ཡློད་པའང་ཡིན་པ་སྟེ་

འབས་བུ་གཅིག་ལ་རྒྱུ་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་འདློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། 

སྙན་ངག་གི་སྐབས་འདིར་བརློད་འདློད་ཀི་བསམ་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཅིང་ཐམས་ཅད་

དུ་བརློད་བའི་དློན་སྒས་ཟིན་པས་ཀང་མ་ཁབ་ཅིང་རིག་པ་དང་དློན་གི་ཤུགས་དང་

སྐབས་ལ་སློགས་པ་ལས་རློགས་བར་གྱུར་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕིར། འདིར་ཡང་

འགལ་བ་མེད་པར་མ་ཟད་འདི་ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་ལ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

གཙིགས་ཆེ་བར་ཡང་གགས་སློ། །འདིར་ཚིག་རང་ཕི་མ་གཉིས་དཔེར་བརློད་འློག་

མ་འཆད་པའི་དམ་བཅར་འགེལ་བ་ནི་རྒྱ་འགེལ་དང་མི་མཐུན་ཅིང་ཤློང་དཔང་མཁས་

པའི་འཆད་ཚུལ་དང་འགལ་བའི་རློག་བཏགས་འབའ་ཞིག་གློ །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༢-རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན།༽

གཉིས་པ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནི།

རང་བཞིན་གིས་ནི་ཁ་དྲི་ཞིམ། །

ཟློལ་མེད་པར་ཡང་ལུས་པློ་མཛེས། །

རྒྱུ་མེད་དག་ཏུ་ཟླ་བ་དག། །

རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདློད་པ་གློགས། །

ཀེ་མཛེས་མ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་ཁའི་དབུགས་རང་བཞིན་ཏེ་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་དྲི་ཞིམ་པ་དང༌། ཟློལ་བས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ངང་གིས་ལུས་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འློང་བའློ། །ཞེས་པ་དང༌། བལ་བས་ཉེན་པ་རྣམས་ལ་འཁློན་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་སྟེ་

གནློད་པ་མ་བས་ཀང་ཟླ་བ་འདི་དག་གྱུར་པ་དང༌། ཕན་བཏགས་པ་སློགས་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་འདློད་པའི་ཆགས་པ་འདི་ནི་ནམ་ཡང་མི་འདློར་བར་

རག་ཏུ་འགློགས་པའི་གློགས་སུ་འཐམ་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

རང་བཞིན་གི་སློགས་ཚིག་གིས་འདིར། །

རྒྱུ་ནི་དངློས་སུ་རབ་བཟླློག་ཅིང༌། །

དྲི་ཞིམ་ཉིད་སློགས་འབས་བུ་བརློད། །

དེ་ཕིར་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་བར་གིས་འཇིག་རེན་ན་རབ་ཏུ་

གགས་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་གང་ལའང་མ་ལྟློས་པར་བསྟན་ནས། རྒྱུ་མེད་

བཞིན་དུའང་ཁ་དྲི་ཞིམ་པ་ནས་འདློད་པ་གློགས་སུ་གྱུར་པའི་བར་གིས་འབས་བུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྣམས་དངློས་སུ་བརློད་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་འབས་བུ་ཅན་ནམ་འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་

ཉིད་སྟློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནློ། །

འདིའི་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། སརྒ་ཞེས་རང་བཞིན་གི་སྐད་དློད་ཡློད་པ་དང༌། 

ཨ་བྱཱ་ཛ་བཅློས་པ་མིན་པ་དང་ཟློལ་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་འགྱུར་

བཅློས་ནས་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན། རྒྱན་གི་སྦློར་བ་འདི་ལྟ་བུ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་

ལས་རབ་གསལ་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། བདུད་རིའི་ཆུ་གཏེར་མ་

བསྲུབས་ཤིང༌། །ནློར་རྒྱས་ཐང་ཡང་མ་བཅད་ལ། །རི་བློ་བསྒིལ་བ་མེད་པར་ནི། །གང་

པློ་མཆློག་འདི་སུ་ཡིས་བསྐྲུན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་པ་བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅུ་པ་བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་

བཤད་པ་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

དངློས་པློ་འགའ་ལ་བསམ་བས་ནས། །

དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངློས་པློ་གཞན། །

བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་བེད་པ། །

དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརློད་པར་འདློད། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་ཆགས་ལྡན་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་

བསམ་ཞིང་ཡིད་ལ་བས་ནས་བསམ་བའི་དློན་གི་དངློས་པློ་དེ་དང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་

བའི་བུང་བ་ལ་སློགས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་བསྡུས་པ་སྟེ། བསམ་དློན་གི་དངློས་པློ་ལ་ལྟློས་

ནས་དངློས་སུ་བརློད་པའི་དངློས་དློན་དེ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་བརློད་བའི་དློན་གི་གནད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དམན་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་པློའི་བསམ་བའི་དློན་དང་ཉན་པ་པློའི་གློ་བ་གཞན་

ཞིག་སྟློན་པ་དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

འདློད་དེ། འདི་ནི་འདྲ་བའི་དློན་གཞན་ཡང་འཛིན་པས་ན་རང་གི་དློན་ཙམ་འཛིན་པ་

མ་ཡིན་པའློ། །དེས་ན་འདིར་དངློས་སུ་བརློད་པའི་དངློས་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

བསམ་དློན་དེ་རློད་བེད་ཀི་སྒ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་ལྷུར་བང་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་

གསུངས་པ། གང་དུ་དློན་ནམ་སྒ་ཡི་དློན་དེ་ནི། །ཉེ་བར་མཚོན་པར་བས་ཤིང་རང་གི་

དློན། །གསལ་བར་གྱུར་པ་སྙན་ངག་ཁད་པར་ཏེ། །སྒ་ཙམ་ཞེས་པར་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་བཤད། །ཅེས་པས་སྒ་ཙམ་གི་རྒྱན་ཞེས་ཀང་བའློ། །

༼༡-སྤིའི་བསྡུས་བརློད།༽

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་བཤད་པ་དང་བཅས་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་སྦློར་ལྟློས། །

འདི་ན་བུང་བ་འགའ་ཞིག་མེ་ཏློག་པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་རང་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་

དུ་སྦང་རི་འཐུང་བཞིན་པ་དེས་ཀང་མ་ཚིམ་པར་དྲི་ཞིམ་པློ་མ་སྐེས་པའི་མེ་ཏློག་ཁ་མ་

བེ་བ་ལ་ཡང་མཆུ་སྦློར་ནས་སྦང་རི་གཞིབས་པའི་ཚུལ་བེད་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་འདློད་

པ་དང་ལྡན་པས་ཆློག་ཤེས་མེད་པ་སྟེ། འདི་འདི་ལྟར་འདློད་པའི་ཡུལ་ལ་མངློན་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕློགས་པར་བེད་པ་ལ་ལྟློས་ཞེས་པ་ནི ་དངློས་སུ་བརློད་པའི་དངློས་དློན་ཁློ་

ནའློ། །དེས་སྟློན་པའི་བསམ་བའམ་ཉན་པ་པློའི་གློ་བ་སྟེ་དགློངས་པའི་དློན་དངློས་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་སྟློན་པར་བེད། །

ཆགས་ལྡན་གི་སྐེ་བློ་འགའ་ཞིག་རང་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་དར་ལ་

བབས་པའི་བུད་མེད་ལང་ཚོ་ཅན་མ་རྣམས་ལ་དགའ་བའི་རེ་དགས་བཅིངས་པ་སྟེ་ཅི་

དགའ་བར་འདློད་པ་བསྟེན་བཞིན་པ་འདིས་ཀང་མ་ཚིམ་པར་འདློད་པ་བསྟེན་མ་རན་

པའི་བུ་མློ་ཆུང་ངུ་མ་འགའ་ཞིག་ལའང་ཆགས་པས་མངློན་དུ་ཕློགས་ནས་འདློད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་གི་བ་བ་སྟློན་པ་ལ་ལྟློས། ཞེས་པའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་དགློངས་པའི་དློན་ནམ་

བསམ་དློན་གི་བརློད་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་དངློས་སུ་བརློད་པའི་དངློས་དློན་དེ་ཉིད་ཇི་

ལྟར་བསྡུས་ནས་བརློད་སྙམ་ན། ཆགས་ལྡན་དང་འདྲ་བའི་བུང་བ་འགའ་ཞིག་བུད་

མེད་དར་མ་ལྟ་བུའི་པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་རེ་དགས་རག་ཏུ་རློལ་པ་བཞིན་དུ་སྦང་

རི་འཐུང་བཞིན་པ་དེས་ཀང་མ་ཚིམ་པར་བུ་མློ་ལང་ཚོའི་དུས་ལ་མ་བབས་པས་

འདློད་པ་བསྟེན་མ་རན་པ་ལྟ་བུའི་མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་མ་རྒྱས་ཤིང་ཁ་མ་འབུས་པ་འགའ་

ཞིག་ལའང་འདློད་པ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་པ་དང་མཚུངས་པར་མཆུ་སྦློར་ཞིང་

སྦང་རི་གཞིབས་པའི་ཚུལ་བེད་པ་ལ་ལྟློས་ཞེས་བསམ་དློན་སས་ནས་དངློས་དློན་གི་

ཚུལ་དུ་བརློད་ཀང༌། བརློད་དློན་དངློས་ནི་བསམ་བའི་དློན་ཁློ་ན་ཉིད་དློ། །འདི་ལྟ་བུ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པློས་ཀང་རྡློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགློངས་ནས་དེ་དང་

མཚུངས་པའི་དངློས་པློ་བག་ཆེན་པློ་མ་གྲུམ་པ་སེར་ཀ་མེད་པ་ཁློང་སྟློང་མ་ཡིན་པ་

གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་མཁེགས་པ་དེ་ནི་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བའི་མདློའི་ཚིག་དེ་ཙམ་ལ་

བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་བཤད་རུང་བར་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཞེད་

པ་དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་བསློད་ནམས་མི་དམན་པའི་རློགས་པ་བརློད་

པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ནགས་སུ་གང་ཆེན་མློས་པ་དག །དྲག་པློའི་སྒ་ནི་མ་སྒློགས་

ཤིག །འདི་ན་སེངྒེ་སྤིན་གི་སྒ། །བཟློད་པ་མིན་པ་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་པ་དང༌། མེ་

ཏློག་དུས་སུ་རབ་ཞུགས་ཤིང༌། །ལང་ཚོ་ཅན་གི་བརན་འཕློག་ཚེ། །སྙེ་མ་དང་

འགློགས་བུང་བ་ནི། །ཡང་དག་རྒྱུ་བ་སུ་ཡིས་བཟླློག །ཅེས་དང༌། པཎི་ཏ་སྨྲ�་ཏིས། རི་

བློང་འཛིན་པ་རྒྱུ་སྐར་ཕེང་བ་ཅན། །མཚན་མློ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་རྣམ་སངས་

ནས། །དྭངས་པའི་ཆུ་ནང་འདི་ན་ཟླ་བ་ཞེས། །དབིབས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་བིས་

པའི་བློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་དཔེར་བརློད་པ་ལ།

ཁད་པར་ཅན་ཙམ་ཐ་དད་ཅིང༌། །

ཁད་པར་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་ཡློད། །

ཁད་པར་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན། །

འདི་ནི་གཞན་པ་དག་ཀང་ཡློད། །

བསམ་དློན་གི་ཁློངས་སུ་དངློས་དློན་བསྡུས་ནས་བརློད་པ་སློགས་བསྡུས་

བརློད་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གང་ཞིག་བརློད་ཚུལ་ལམ་བརློད་འདློད་ཁློ་ནའི་

དབང་གིས་ཁད་པར་ཅན་ནམ་ཆློས་ཅན་ཙམ་ཐ་དད་ཅིང༌། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྣམ་པ་མཚུངས་པ་སྟེ་ཐ་དད་དུ་དབེར་མེད་པ་ཐུན་མློང་པར་གྱུར་པའི་བསྡུས་པ་

བརློད་པའང་ཡློད་དེ། ཙམ་ཞེས་པས་ཁད་ཆློས་ཐ་དད་པ་གཅློད་དློ། །

ཡང༌། ཁད་གཞིའམ་ཆློས་ཅན་ཐ་དད་པར་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་

ཀང་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་ལ་འགའ་ཞིག་ཐ་མི་དད་པའི་བསྡུས་བརློད་དེ་ལས་གཞན་པ་

དག་ཀང་ཡློད་དློ་ཞེས་མིང་མདློར་བསྟན་ནས་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་ཁད་

གཞི་ཐ་དད་ཁད་ཆློས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརློད་ནི།

ར་བརན་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་ནི། །

སླློང་རྣམས་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད། །

གིབ་མ་སྣུམ་པའི་ལྗློན་པ་ཆེ། །

འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་དག་ཐློབ། །

ཁད་གཞི་རྒྱལ་པློ་དང་དཔག་བསམ་གི་ལྗློན་ཤིང་ཡིན་པ་ཐ་དད་ཀང༌། ཁད་

ཆློས་རྣམས་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པ་ནི་རྒྱལ་པློ་རྒྱལ་སྲིད་འཕློ་འགྱུར་དང་བལ་བས་སམ། 

ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་བརན་པ་དང༌། ལྗློན་པ་ར་བ་

བརན་པ་གཉིས་བརན་པའི་ཆློས་ཐུན་མློང་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློ་ལློངས་སྤློད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་ལྕི་བའི་སྦིན་པས་སླློང་བ་རྣམས་ཀི་དཔལ་

རྒྱས་པར་བེད་པ་དང༌། ལྗློན་ཤིང་ཤིང་ཏློག་གི་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་དུས་ཚིགས་

མེད་པར་སླློང་བ་རྣམས་ཀི་འབློར་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཐུན་མློང་དང༌། 

རྒྱ་དཔེར་ཙྪཱ་ཡ་ཞེས་འབྱུང་བ་སླློབ་དཔློན་འཆི་མེད་སེངྒེས། ཙྪཱ་ཡ་ཉི་མའི་ཆུང་མ་

མཛེས། །གཟུགས་བརན་དང་ནི་གིབ་མའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གིབ་བསིལ་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཟུགས་མཛེས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་དེ་བཞིན་དུ་བཀལ་ཡང་ཆློག་མློད། འློན་

ཀང་འདིར་ཆློས་ཐུན་མློང་བ་བརློད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀའི་ཆློས་

ཐུན་མློང་བ་གིབ་བསིལ་དུ་འཆད་པ་ལེགས་པས་རྒྱལ་པློ་ལ་འབངས་རྣམས་སྐློབ་

པའི་བཀའ་དྲིན་གི་གིབ་མ་སྣུམ་པློ་ཡློད་པ་དང༌། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་ཚད་གདུང་

སྐློབ་པའི་གིབ་མ་སང་སེང་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་སྣུམ་པ་ཡློད་པས་གིབ་བསིལ་གི་

ཆློས་ཐུན་མློང་བ་ཡློད་པ་ལ་བསམས་ནས་དངློས་སུ་ལྗློན་པ་ཆེ། འདི་ནི་བདག་གིས་

ཡང་དག་ཐློབ། །ཅེས་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློའི་ཁློངས་སུ་དངློས་དློན་དཔག་བསམ་གི་

ཤིང་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའློ། །

༼༢-ཁད་པར་གི་ཆློས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད།༽

གཉིས་པ་ཁད་པར་གི་ཆློས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད་ནི།

ཡལ་གའི་ཁློན་ནི་མི་ཆུང་ཞིང༌། །

མེ་ཏློག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

དམ་པའི་གིབ་བསིལ་བརན་ལྡན་པའི། །

ཤིང་འདི་བདག་གི་སྐལ་བས་རེད། །

འདིར་ཡང་བསམ་དློན་རང་པ་བཞི་ཀའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ་དང༌། 

དངློས་དློན་ལྗློན་ཤིང་ཡིན་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཡང་བརློད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་གང་ལ་

ཡལ་གའི་ཁློན་མི་ཆུང་བར་ཆེ་ཞིང་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན་

ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་དང༌། ཤིང་འདི་བདག་གི་སྐལ་བས་རེད། །ཅེས་པའི་

རང་པ་བཞི་པ་སྟེ་རང་པ་གསུམ་པློ་འདིས་སྟློན་པའི་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཀང་ལྗློན་ཤིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློ་ནའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། བསམ་དློན་གི་ཁད་གཞིའི་ཆློས་ལ་མི་འཇུག །རང་

པ་གསུམ་པས་སྟློན་པའི་ཆློས་གཉིས་ནི་དངློས་དློན་དང་བསམ་དློན་ཏེ། ཁད་གཞི་

གཉིས་ཀའི་ཆློས་ཐུན་མློང་བར་འགྱུར་བས་ཁད་ཆློས་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་ལ་འགའ་

ཞིག་ཐ་མི་དད་པ་འདིས་ནི་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཏེ། དེ་ཡང༌། 

དམ་པའི་གིབ་བསིལ་ནི་རྒྱལ་པློ་ལ་བཀའ་དྲིན་གིས་སྐློབ་པའི་གིབ་མ་དང༌། ལྗློན་

ཤིང་ལ་ཉི་འློད་ཀི་ཚད་གདུང་སྐློབ་པའི་གིབ་མ་ཡློད་པ་དང༌། བརན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་

རྒྱལ་པློ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་དང༌། ཤིང་སློང་རླུང་ལ་

སློགས་པས་དབྱུང་བར་མི་ནུས་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཤིང་འདི་བདག་གི་སྐལ་པས་རེད་

ཅེས་པ་དངློས་དློན་གི་སྒ་དེ་ཉིད་བསམ་བ་རྒྱལ་པློ་བཟང་པློ་འདི་བདག་ཅག་གི་

མགློན་དུ་རེད་པར་གྱུར་ཅེས་པའི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་བློད་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བར་རང་པ་བཞི་ཀས་སྟློན་པའི་ཁད་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཁད་གཞི་བསམ་དློན་དང་དངློས་དློན་གཉིས་ཀའི་ཆློས་ཐ་མི་དད་པར་

བཀལ་བས་དབེ་བ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་དབེ་མི་ནུས་པར་གྱུར་པ་

དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རང་པ་གསུམ་པ་ཁློ་ན་ལ་བསམ་དློན་ཡློད་ཅིང༌། གཞན་

རང་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་བསམ་བའི་དློན་གཏན་ནས་མེད་པར་འདློད་པ་སྟེ། གཉིས་

ཀའང་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་ཅིང༌། རེ་བློད་མཁས་པས་དྲི་

ཚིག་ཚངས་པའི་མགིན་རྒྱན་གི་རང་ལན་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ་དང༌། དློན་

རྒྱན་དློགས་གཅློད་ཀི་འབེལ་གཏམ་ལེགས་བཤད་རློལ་མཚོར་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་

རྣམས་སྐབས་འདིར་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ལྷད་མེད་ཁློ་ནའློ། །འློ་ན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡལ་གའི་ཁློན་མི་ཆུང་བ་ཞེས་པའང་རྒྱལ་པློ་མངའ་ཐང་མི་ཆུང་བ་སློགས་སུ་འགེལ་

རུང་བ་དང༌། དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་རྒྱ་དཔེར་ཕ་ལ་ཞེས་འབས་བུའི་

སྐད་དློད་ཡློད་མཉམ་ལ་སྔ་མ་ཆློས་ཐ་མི་དད་ཅིང་ཕི་མ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་དམ་ཞེ་ན་བདེན་མློད་ཀང༌། སྙན་ངག་གི་སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་མཁན་

པློའི་བརློད་འདློད་ཁློ་ན་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར། སྒ་འཇུག་ཚུལ་དབེ་བ་མེད་ཀང་བརློད་

འདློད་ཀི་རློག་པའི་དབང་གིས་དབེ་བ་དེ་ལྟར་བས་པས་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་ཀང༌། 

འགེལ་པ་གཉིས་ཀས་འཆད་དེ་བརློད་འདློད་ཙམ་དུ་ཟད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞུང་ཉིད་ལས་ཀང༌། སྙན་ངག་མཁན་གིས་བསམ་བས་རགས། །གཞན་དུ་ཡང་ནི་

སྐློན་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། གང་དུ་དློན་ནམ་སྒ་ཡི་དློན་དེ་

ནི། །སློགས་སྔར་དྲངས་ཟིན་པ་དང༌། སྙན་ངག་མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། །ཟེར་བ་ལྟར་

འདིར་ཡང་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ་དང༌། དངློས་དློན་ཤིང་ཡིན་པ་དཔེར་བརློད་

སྔ་ཕི་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཀང༌། སྙན་ངག་མཁན་གི་རློག་པས་བཏགས་

པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་མམ་བརློད་འདློད་ཀི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་དབེ་བས་

དཔེར་བརློད་ཐ་དད་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་དཔེར་བརློད་ཕི་མའི་

རང་པ་བཞི་ཀས་ཀང་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་ན་

དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་འཆད་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཡང༌། དམ་པའི་

གིབ་བསིལ་དང༌། བརན་ལྡན་ཞེས་པ་གཉིས་ཁློ་ན་ལ་བསམ་དློན་ཡློད་ཅིང༌། ཡལ་

གའི་ཁློན་མི་ཆུང་བ་སློགས་ལ་བསམ་དློན་གཏན་ནས་མེད་ན་དེའི་ཚེ། ཁད་གཞི་ཐ་

དད་ཐ་དད་མིན། །ཞེས་གསུངས་རིགས་པ་ལ། ཁད་པར་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན། །ཞེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དངློས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། ཁད་གཞི་དག་ནི་སྔ་མ་ལ། །ཐུན་མློང་གཞན་

ལ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་གསུང་རིགས་པའང༌། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་

ལ། །ཐུན་མློང་གཞན་ལ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལ་སུས་ཀང་

བསྙློན་དུ་མེད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་བསམ་བ་གཏན་ནས་མེད་པར་དངློས་དློན་ཤིང་ཁློ་

ན་བརློད་པའི་རང་པ་ལྷག་མ་དེ་རྣམས་བསྡུས་བརློད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་གནློད་

པ་སློགས་སུས་ཀང་དགག་ཏུ་མེད་པས་འདིར་ལེགས་པར་ཕེས་ནས་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་བར་བའློ། །དངློས་དློན་ལྗློན་ཤིང་ཀང་དཔེར་

བརློད་སྔ་མ་ལ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་མ་ཧཱ་བ�ཀྵཿ ཞེས་འབྱུང་བ་ལྷའི་དཔག་བསམ་ཤིང་

དང༌། ཕི་མའི་རྒྱ་དཔེར་དྲུམཿཞེས་ཤིང་ཕལ་པའི་སྐད་དློད་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཁད་

པར་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་དཔེར་བརློད་གཉིས་ཀི་དློན་བཤད་པ་ནི།

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྐེས་བུ་འགའ། །

ལྗློན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་བསྔགས། །

ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་ལ། །

ཐུན་མློང་གཞན་ལ་རྣམ་པ་གཉིས། །

འློ་ན་དེ་ལྟར་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་བརློད་འདློད་གཙོ་ཆེ་བ་དེའི་ཕིར་བརློད་

འདློད་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བེ་བག་བཤད་ཟིན་གི་དཔེར་བརློད་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་

བསམ་དློན་སྐེས་བུ་མཆློག་འགའ་ཞིག་བརློད་ཚུལ་ལྗློན་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་

བསྔགས་ལ། དེ་ཡང་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་ཐུན་མློང་

དང༌། ཕི་མའི་རང་པ་གསུམ་གིས་ལྗློན་པའི་ཆློས་ཁློ་ན་དང༌། རང་པ་གསུམ་པ་ཁློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀའི་ཆློས་ཐ་དད་མིན་པར་བས་པ་རྣམ་གཉིས་སློ་ཞེས་པའློ། །

༼༣-སྔློན་མེད་བསྡུས་བརློད།༽

གསུམ་པ་སྔློན་མེད་བསྡུས་བརློད་ནི།

སྦྲུལ་ངན་འགློགས་པ་དང་བལ་ཞིང༌། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་མངར་བའི་གཞི། །

ཀེ་མ་ཆུ་ཡི་གཏེར་འདི་ནི། །

དུས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐམ་པར་གྱུར། །

ཅེས་པ་སྟེ། འདིའི་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་མ་བདེ་ཞིང་དཔང་ཊིཀ་རྒྱ་འགེལ་

དང་མཐུན་ཀང་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་འབམས་པས་གློ་དློན་མི་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་

པ་ལ་བརེན། སྔར་གི་འགེལ་པ་ཀུན་ལས་ཇི་བཞིན་མ་བཤད་པ་འདིར་ཅུང་ཟད་

གསལ་བར་བརློད་ན། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་བྱཱ་ལ་ཞེས་འབྱུང་བ། སྦྲུལ་དང་ཁློས་པའི་

མི་སྟེ་གནློད་བེད་ཀི་དག་བློ་ལ་འཇུག་པས་འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེར་དུཥྚ་ཞེས་འབྱུང༌། 

གཞན་ཡང་གང་ཆེན་སྨློན་པ་དང༌། གཅན་གཟན་གི་བེ་བག་གཟིག་སློགས་ལ་འཇུག་

པར་བཤད་ཀང༌། འདིར་སྐབས་དློན་སྦྲུལ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་སྟེ་གནློད་བེད་ཀི་དག་ལ་

འཇུག་པ་གཉིས། རྒྱ་སྐད་ལ་བྱཱ་བ་ཞེས་མིང་གཅིག་དློན་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་སྒའི་ངློར་

བས་པ་ཡློད་ཀང༌། བློད་སྐད་ལ་སྦྲུལ་ངན་ཞེས་སྒ་བསྡུས་ནས་དློན་ཐ་དད་པ་གཉིས་

སུ་བསྒྱུར་བས་སྦར་བ་ཞིག་པ་ཡིན། དེས་ན་བྱཱ་ལ་དང་མི་འགློགས་པ་རྒྱ་མཚོ་སྦྲུལ་

ཏེ་ཀླུ་དང་མི་འགློགས་ཞེས་པའི་དངློས་དློན་ཉིད་བསམ་བ་རྒྱལ་པློ་ལ་གནློད་བེད་ཀི་

དག་བློ་ངན་པ་མེད་པས་དེ་དང་མི་འགློགས་ཞེས་པའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གིས་བརློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མ་དྷུ་ར་མཛའ་བློ་དང་རློ་མངར་བ་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག ཨཱ་ཤ་ཡ་ཆུ་གཞི་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་གང་དུ་འཁིལ་བའི་ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དང་

བཅས་པ་ལ་འཇུག་པས། མ་དྷུ་རཱ་ཤ་ཡ་རློ་མངར་བའི་ཆུ་གཞི་ཞེས་པའི་དངློས་དློན་

དེ་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་རང་བཞིན་གིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཟང་བའི་ངང་ཚུལ་གིས་

ཀུན་དང་མཐུན་པའི་མཛའ་བློར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་ཡིན། 

འདི་ལ་སྔར་བཞིན་གིས་ནི་མངར་བའི་ནང༌། །ཞེས་བསྒྱུར་ཡང༌། ནང་གི་སྐད་དློད་རྒྱ་

དཔེར་མེད། ཨཱ་ཤ་ཡ་ཞེས་པ་ཆུ་གཞི་དང་སེམས་ཀི་བསམ་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་

ཡིན། མ་དྷུ་ར་མློ་རགས་ཨཱཔ྄་མཐའ་ཅན་ནི་ངག་སྙན་པ་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་སྐབས་

དློན་མིན། ཡང་འགྱུར་ལ་ལར། ཆུ་ཡི་གཏེར་ནི་སྡུག་པ་འདི། །ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་སྡུག་

པའི་སྐད་དློད་གཞན་རྒྱ་དཔེར་མེད། སྡུག་གེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་སྐློ་བའམ་སྙིང་རེ་བ་སྟློན་

པའི་དློན་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་འདུག་ཀང་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་ལའང་འཇུག་པའི་ཕིར་རྒྱ་

སྐད་དང་མི་མཐུན་པའི་གློ་ནློར་ཚབ་ཆེར་འགྱུར་བས་ཀེ་མ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་

པར་བཞེད། དེ་ཡང་ཀེ་མ་ནི་ཡིད་འབྱུང་བའི་ཚིག་སྟེ། ཆུ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་

བསྐལ་པ་འཇིག་དུས་ཀི་མེས་ཡློངས་སུ་བསྐམ་པར་གྱུར་ཞེས་པ་ནི་དངློས་དློན་གི་

སྒ་ཙམ་སྟེ། དེ་ཉིད་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་བཟང་པློ་དེ་ནི་དུས་ཀིས་ཏེ་འཆི་བས་ཟིན་

ནས་ཤི་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་ལ་བསྡུས་ནས་བརློད་པའློ། །འློ་ན་རྒྱལ་པློ་རློད་བེད་རྒྱ་

མཚོས་བེད་པ་དགློས་པ་ཅིའི་སླད་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། མ་བརློད་ཀང་ཤུགས་ལས་རློགས་

བར་གྱུར་པ་ཟབ་པ་དང་བརན་པ་དང་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། 

དངློས་སུ་རློད་བེད་ཀི་སྒ་བྱཱ་ལ་དང༌། མ་དྷུ་ར་དང༌། ཨཱ་ཤ་ཡ་སློགས་སྒ་མཚུངས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དློན་གིས་དངློས་དློན་རྒྱ་མཚོ་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་

པའློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པའང་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་འགེལ་ལས་སྐབས་འདིར་འདི་ལྟར་

འབྱུང་སྟེ། ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆུ་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་འདི་དུས་ཀི་ཏེ་བསྐལ་པ་

འཇིགས་པའི་དུས་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྐེམ་ཤིང་ཟད་པར་འགྱུར་རློ། །ཀེ་མ་ཞེས་པ་སྐློ་

བའི་ཚིག་གློ །སྐེས་བུ་ནི་དུས་ཀིས་སྲློག་འདློར་ཞིང་འཆི་བར་འགྱུར་བས་ཡློངས་སུ་

སྐེམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཆུ་གཏེར་ནི་བྱཱ་ལ་སྟེ་སྦྲུལ་དང་འགློགས་ཤིང༌། སྐེས་བུ་ནི་བྱཱ་

ལ་སྟེ་གནློད་བེད་དང་འགློགས་པ་ལས་བཟླློག་པའི་ཕིར། སྦྲུལ་དང་འགློགས་པ་ལས་

བཟླློག་པའློ། །ཆུ་གཏེར་ནི་རང་བཞིན་གིས་བ་ཚྭའི་ཆུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆུ་གཞི་དང་

ལྡན་ལ། སྐེས་བུ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མངར་ཞིང་རློ་ལེགས་པ་སྟེ་མཐུན་པར་བེད་པའི་

བསམ་པ་སྟེ་སེམས་དང་ལྡན་པ་རང་བཞིན་གིས་མངར་བའི་གཞི་ཅན་ནློ། །ཟབ་པ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ཉིད་དློ། །ཅིའི་

ཕིར་ཆུ་གཏེར་གཞན་པ་ཉིད་ཀིས་སྐེས་བུ་ལ་བསྔགས་པར་བེད་ཅེ་ན། དེ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་འདི་ནི་སྔློན་མེད་པའི་ཆུ་གཏེར་རློ། །དེ་གསལ་བའི་ཕིར་གསུངས་པ་ལྡློག་པ་

གསལ་བ་སྟེ་ཡློངས་སུ་བསྐམ་པ་རློགས་པའི་ཡུལ་གིས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐེས་བུ་དེ་དང་

མཚུངས་པར་བས་ནས། དེ་གཉིས་ཀའང་སྐེམ་པ་སྟེ་ཉམས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇུག་

པ་ལ་ལྟློས་ནས་དེ་ལྟར་བརློད་དེ། ཟབ་པ་ལ་སློགས་པའང་མཚུངས་པར་ཤེས་པ་ཉིད་

དློ། །རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་སྔར་གགས་པའི་ཆློས་སྦྲུལ་དང་འགློགས་པ་ལ་སློགས་པ་སྦྲུལ་ངན་

འགློགས་པ་དང་བལ་ཞིང༌། ཞེས་སློགས་ཀིས་ལྡློག་ཅིང་བཀག་ནས་བརློད་པའི་ཕིར་

འདི་ལྟ་བུ་སྔློན་མེད་ཀི་བསྡུས་བརློད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བཤད་པ་ནི།

རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་དེ་མཚུངས་པ། །

སྐེས་བུའི་ལྡློག་པ་གསལ་བེད་ཅིང༌། །

སྔ་མའི་ཆློས་ནི་བཟླློག་པའི་ཕིར། །

འདི་ནི་སྔློན་མེད་བསྡུས་པར་བརློད། །

ཅེས་བསྒྱུར་ན་གློ་དློན་དང་རྒྱ་དཔེའི་སྐད་དློད་བཅས་ལ་མཐུན་པས་ལེགས་

པ་ཡིན། དེ་ཡང་བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་ལ་དངློས་དློན་རྒྱ་མཚོའི་སྒ་སྦར་བས་མཚུངས་

པ་ལྟར་སྣང་ཡང༌། འདི་ནི་མཚུངས་པའི་དློན་དུ་སྒ་སྦར་བ་མིན། དངློས་དློན་རྒྱ་མཚོ་

ནི་ལྷུར་བང་བ་མ་ཡིན་པས་དེ་འགློག་པ་དང༌། བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ་གསལ་

བར་སྟློན་པའི་ཕིར། གང་ཞིག་སྒའི་ངློར་བས་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང༌། བརློད་

ཚུལ་གི་ཆློས་དེ་རྒྱ་མཚོ་ལ་མི་སྲིད་པར་ཤེས་པས་སྐེས་བུ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་

གློ་བར་བས་ནས་དགློས་པ་དེའི་ཕིར་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱཱ་ལ་དང་མི་འགློགས་

ཞེས་སློས་པ་ཀླུ་དང་མི་འགློགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་མི་སྲིད་པས་གནློད་བེད་ཀི་དག་བློ་

མེད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་གློ །དེ་བཞིན་དུ་མ་དྷུ་རཱ་ཤ་ཡ་ཕློགས་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང༌། རྒྱ་མཚོ་བ་ཚྭ་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཞི་རང་བཞིན་གིས་རློ་

མངར་བ་མི་སྲིད་པས། བསམ་པ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཀུན་དང་མཐུན་པ་

ལ་ངང་གི་གློ་བར་འགྱུར་བས། སྔ་མ་སྟེ་རྒྱ་མཚོའི་ཆློས་རྣམས་བཟླློག་ཅིང་བཀག་

ནས་རྒྱལ་པློའི་ཁད་པར་གསལ་པར་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ནའང་དངློས་དློན་སྦྲུལ་དང་མི་

འགློགས་ཤིང་རང་བཞིན་གིས་མངར་བའི་རྒྱ་མཚོས་བས་པ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ལྟ་བུའི་



  420  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱ་མཚོ་སྔར་ཡློད་མ་མློང་བ་ཞིག་རྒྱལ་པློ་འདས་པ་ལ་སྐློ་བའི་ཚིག་གི་ཁློངས་སུ་

བསྡུས་ནས་བརློད་པའི་ཕིར་སྔློན་མེད་ཀི་བསྡུས་བརློད་ཅེས་བའློ། །དེ་ལྟར་བཤད་

པས་སྣར་ཐང་སངྒྷ་ཤྲི་སློགས་ཀིས་སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་ད་ལན་གི་རྒྱལ་པློ། སྔློན་གི་

རྒྱ་མཚོ་དང་ད་ལན་གི་རྒྱ་མཚོ་སློགས་གཞུང་དློན་མ་ཡིན་པ་མང་པློ་གསུངས་པའང་

མི་འཐད་པར་གློ་ནུས་སློ། །གཞན་ཡང་གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་

འདབ་ཏུ། རང་དློན་ལ་ཆགས་མངློན་སྦློར་བདག་ཉིད་ངན། །ཤིང་གཅློད་འགའ་ཡིས་

སྙིང་རེས་བརླན་ལྡན་ཅིང༌། །སླློང་ཀུན་གིས་བསྟེན་དྲང་ཞིང་ལེགས་སྤློད་པའི། །ཀེ་མ་

ཉམས་ངར་གིབ་བསིལ་ཤིང་འདི་བཅད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། བསྔགས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

ཁད་པར་གི་ནི་བརློད་འདློད་གང༌། །

འཇིག་རེན་མཚམས་ལས་བརྒལ་གྱུར་པ། །

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརློད་པ་འདི། །

རྒྱན་གི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་འཇིག་རེན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་པའི་

འུད་བརློད་པ་ལས། བརློད་ཚུལ་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་མཚར་ཕུལ་ཅི་ཆེར་བརློད་པ་

འདི་ནི་རྒྱན་གི་དམ་པའམ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཞེས་པའློ། །འདི་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྔར་ལེའུ་དང་པློར་བཤད་པའི་ག་ཽཌ་པའི་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་

ལེའུ་དང་པློའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལས། དང་པློ་ཁད་འཕགས་བརློད་པའི་

ཕུལ་བྱུང་ནི།

མལླི་ཀཱ་ཡི་ཕེང་ཚོགས་ཅན། །

ལུས་ཀུན་ཁབ་པའི་ཙནྡན་གཤེར། །

དཀར་བའི་གློས་ཅན་མངློན་འགློ་མ། །

ཟླ་བའི་འློད་ལ་མཚོན་མ་ཡིན། །

མལླི་ཀཱ་སྟེ་མེ་ཏློག་གི་བེ་བག་དཀར་པློའི་ཕེང་ཚོགས་ཅན་གིས་བརྒྱན་པས་

མགློ་བློ་དཀར་བ་དང༌། ལུས་ཀུན་ཙནྡན་གི་བྱུགས་པས་གཤེར་བས་རེག་པ་བསིལ་

བ་དང༌། དཀར་ཞིང་སྲབ་པའི་གློས་འཛིན་པས་ལུས་ལྷག་མ་དཀར་བ་སྟེ་ཁད་པར་དེ་

ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཁློ་འདམ་མ་འགའ་ཞིག་འདློད་པས་གཟིར་བས་མཛའ་

བློའི་གན་དུ་བགློད་པའི་ཕིར། མཚན་མློ་ཟླ་བའི་འློད་ལ་རྒྱུ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཆེས་

པས་ཟླ་འློད་ལ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་ནས། འདི་ནི་མངློན་པར་འགློ་བའི་བུད་མེད་དེ་

ཡིན། འདི་ནི་ཟླ་བའི་འློད་ཡིན་ཞེས་སློ་སློར་འབེད་ཅིང་མཚོན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་འློ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ངང་པའི་བུ་མློ་ཞུགས་པ་བཞིན་ནློ། །འདིར་སྔློན་འགློ་མ་

ཞེས་བིས་པ་ནི་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་འབམས་པའློ། །དེ་བཤད་ནས་མཚམས་སྦར་བ་ནི།

ཟླ་བའི་འློད་ནི་ལྷག་པ་ཉིད། །

ཁད་འཕགས་ལྡན་བརློད་དེ་བཞིན་དུ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་ཀང༌། །

གསལ་ཕིར་ཅུང་ཟད་བསྟན་པར་བ། །

འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བའི་འློད་ནི་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་མང་བའམ་སྡུག་པས་ཆེས་

ལྷག་པ། དེ་ལ་བུད་མེད་ཀི་དཀར་བས་འགན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཀང་དབེར་མེད་དུ་

འདྲེས་སློ་ཞེས་ཟླ་འློད་ཀི་དཀར་བའི་ཁད་འཕགས་ལྡན་པར་འུད་བརློད་ཅིང༌། བརློད་

ཚུལ་མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཕེང་བ་སློགས་ཁད་པར་དུ་མ་བརློད་པའི་ཉམས་ཀིས་སྟློན་

པས་ན་ཕུལ་བྱུང་སྟེ། ཇི་ལྟར་འདི་ཕུལ་བྱུང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་

མེད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱུང་བར་འུད་བས་པ་སློགས་ཀང་ཕུལ་བྱུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སློགས་

པའི་སྦློར་བ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསལ་ཞིང་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཅུང་ཟད་བསྟན་

ཅིང་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །སྐབས་འདིར་གཞུང་ཚིག ཟླ་བའི་འློད་ལ་མཚོན་མ་

ཡིན། །ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་དཀར་བས་ཟླ་འློད་ལ་མཚོན་པ་སྟེ་འགན་པར་མི་ནུས་

ཞེས་པའི་དློན་དུ་གློ་ན་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་ཕུལ་བྱུང་ཉམས་པར་མ་ཟད་བརློད་འདློད་

ཀི་བསྔགས་ཡུལ་ལ་དཔེའི་བསྔགས་པ་ཙམ་དུའང་མ་སློང་བའི་ཕིར་དང༌། རིན་

སྤུངས་པས། ཟླ་བའི་འློད་ཀི་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པར་བསྒྱུར་བ་ནི་དཔེ་རྒྱན་དུ་

འགྱུར་ཞིང༌། རྒྱ་དཔེར་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་ཡློད་པ་དང་དངློས་སུ་འགལ་བས་གཞུང་

གི་དགློངས་པ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ནི།

དགའ་མ་ཁློད་ཀི་ནུ་མ་དང༌། །

དཔྱིད་ཡི་བར་ན་སྐེད་པ་ནི། །

ཡློད་དམ་མེད་ཅེས་བདག་གིས་ནི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཐེ་ཚོམ་ད་དུང་བཟླློག་མ་གྱུར། །

དགའ་མ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་ནུ་མ་ཟུང་དང་དཔྱི་བར་འདི་ན་སྐེད་པ་ཞིག་

ཡློད་དམ་མེད་སྙམ་ནས་བདག་གིས་ཡུན་རིང་པློར་བལྟས་ཀང་ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་བཟླློག་

པར་མ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་འདི་འདྲ་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་འཇིག་རེན་ན་མི་སྲིད་ཀང༌། སྐེད་

པ་ཕ་བ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་གགས་པས། དེ་ལ་བསྔགས་པ་

བརློད་འདློད་པའི་སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྒློ་བཏགས་ཏེ་འུད་བས་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་

བྱུང་ངློ༌། །འདི་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐློད་ཞབས་

ཀིས་རློང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྒློལ་མ་ལ་བསྟློད་པ་མཛད་པར། སྒིབ་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་

དང་སྐེད་སྐབས་ནི། །ནམ་ཡང་མཉམ་པློར་སྲློང་བའི་གནས་མིན་ཕིར། །རབ་ཏུ་ཕ་བའི་

སྐེད་པ་ནམ་མཁའ་དང༌། །འདྲེས་སམ་ཡང་ན་དབང་པློའི་གཞུ་བཞིན་འཁློག །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ནི།

ནི་ཏམྦི་ནི་ཁློད་ལ་ནི། །

སྐེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་པར་ནུས། །

འློ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་གནས་པ། །

རྣམ་པར་གཞན་དུ་སྲིད་མ་ཡིན། །

ནི་ཏམྦི་ནི་སྟེ་ཚང་ར་རྒྱས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་ལ་ནུ་མ་དང་དཔྱིའི་བར་ན་

སྐེད་པ་ཡློད་པ་ངེས་པར་ནུས་ཏེ། འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་ཆེན་པློ་འདི་དག་དེ་ལ་

བརེན་དགློས་པས་སློ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྟེ་རེན་སྐེད་པ་མེད་ན་ནུ་མའི་ཁུར་འདི་ལྟར་

གནས་ནུས་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྐེད་པ་དངློས་སུ་མ་མཐློང་ཡང་ཡློད་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་ངེས་པས་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ངློ༌། །འདི་ཡང་དཔག་བསམ་

འཁི་ཤིང་ལས། གཞློན་ནུ་སྙན་ངག་མཁན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། 

མཐློ་རིས་དློ་རའི་རེད་འཇློ་མཁན། །མྲཻ་ན་ཀ་དེ་འདི་མིན་ནམ། །གཞན་དུ་གསར་པའི་

ཚོན་རིས་དང༌། །དབིབས་མཛེས་འདི་ནི་ག་ལ་འློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་

གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ནི།

ཁློད་ཀི་གགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི། །

དཔག་ནུས་མིན་ཡང་འདིར་ཤློང་བ། །

ས་སྐློང་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ནི། །

ཁློང་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །

ཀེ་ས་སྐློང་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་གགས་པ་སྙན་པའི་ཕུང་པློ་ཚད་

འདི་ཙམ་ཞེས་དཔག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ཡང་འདིའི་ནང་དུ་ཤློང་ཞིང་ཚུད་

པའི་ཕིར་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བ་སྟེ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་རྒྱ་ཁློན་འདི་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཞིག་གློ་ཞེས་པ་དང༌། ཨེ་མ་ནི་ངློ་མཚར་བ་གསལ་བར་བེད་པའློ། །དེས་ན་

གགས་པ་ཆེ་བ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཡངས་པའི་ངློ་མཚར་བརློད་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་

གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་བ་བར་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་བཤད། ངག་དབང་གགས་

པའི་འགེལ་པར་རྒྱན་འདིའི་མིང་ལ་ངློ་མཚར་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་དང༌། འགེལ་ཚུལ་ཡང་

གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་སྔློན་ལ་ཡློད་པ་དེ་ངློ་མཚར་བའི་རྒྱུ་དང༌། སྔ་

མ་གཉིས་རེས་ལ་ཡློད་པ་ངློ་མཚར་བའི་འབས་བུ་ཡིན་ཞེས་འཆད་དློ། །གཞན་ཡང་

གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། མཁས་པ་རྣམས་ལ་རིན་ཆེན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནི། །དློན་དུ་མ་གཉེར་རློལ་མཛད་པ། །ཁློད་ཀིས་རྒྱ་མཚོའི་གགས་པ་ནི། །རབ་རྒྱས་

དེ་དག་རྒྱ་ཡིས་བཏབ། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་བསྔགས་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།

ངག་གི་དབང་པློས་མཆློད་གྱུར་པ། །

ཕུལ་བྱུང་ཞེས་ནི་བརློད་པ་འདི། །

རྒྱན་ནི་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །

གཅིག་པུ་དཔུང་གཉེན་མཆློག་ཏུ་བརློད། །

ངག་གི་དབང་པློ་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་མཆློད་ཅིང་ཆེས་ཆེར་བསྔགས་

པ། ཕུལ་བྱུང་གི་མིང་གི་བརློད་པ་འདི་རྒྱན་གཞན་རང་བཞིན་བརློད་དང༌། འཁློག་

པློར་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ཡང༌། དཔུང་གཉེན་གཅིག་པུར་གྱུར་

པ་ཟླ་མེད་པར་མཁས་པ་སྙན་ངག་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད་དློ། །ཡང་ནི་ཆློས་ཅན་

སྙན་ངག་ཁློ་ནའི་རྒྱན་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའློ། །

སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་དངློས་པློའི་

ངློ་བློ་བརློད་པར་ཡང་ཁད་པར་བརློད་པའི་སྒློ་ནས་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་དང་ལྡན་ན་

མཛེས་ཀི། མི་ལྡན་ན་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་ན་འཁློག་པློར་བརློད་པ་དཔེ་དང་

གཟུགས་ཅན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སློས་ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་རང་བཞིན་

བརློད་པའི་རྒྱན་ལའང་ཁད་པར་ཏེ་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པ་གཅིག་མིན་དུ་མའི་སྒློ་

ནས་བརློད་ན་མཛེས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། བརློད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན། གནས་སྐབས་

སྣ་ཚོགས་དངློས་གསལ་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་སྟློང་ཞིང་དེས་ན་ཁད་པར་སྣ་

ཚོགས་པ་བརློད་པ་དེ་འདྲའི་བརློད་ཚུལ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ནི་ཕུལ་བྱུང་འདིའི་ཉམས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་བརློད་ཚུལ་ཁད་པར་མང་པློ་སྟློན་པ་གཞུང་འདིར། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་དང་པློའི་

དཔེར་བརློད་རང་པ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་མཐློང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་བརློད་པ་དེ་

ཉིད་ཡློད་ན་རང་བཞིན་བརློད་པ་ལའང་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་གི། མཚན་ཉིད་ཚང་མ་སྦློར་དགློས་པའི་དློན་ག་ལ་ཡིན་ཀང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

མ་གློ་བར་བློད་འགེལ་མང་པློ་ཞིག་ནང་དཔང་ལློའི་གསུང་དེ་རང་བཞིན་བརློད་དངློས་

པློའི་གནས་ལུགས་ལ་བསྟློད་སད་ཀི་ཆ་སངས་ནས་ཐད་ཀར་བརློད་པ་དང༌། ཕུལ་

བྱུང་གི་འུད་འཇིག་རེན་གགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བ་གཉིས་བསྲེ་དགློས་པའི་

དློན་དུ་འཁྲུལ་ནས་དེ་གཉིས་མི་འདྲེ་བཞིན་དུ་བསྲེས་པའི་དཔེར་བརློད་སྦློར་བས་

ངལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་མཐའ་མ་མཆིས་པར་བསྟློད་པ་དེ་རང་

བཞིན་དྲང་པློར་བརློད་པ་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་འུད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་

འདློད་པ་དང༌། གཞན་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དེ་ཕུལ་

བྱུང་ཙམ་ཡིན་པར་ཡང་འདློད་པ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གི་མཁེན་རབ་ཀི་

མཐིལ་སྟློན་པ་ཁློ་ན་སྟེ། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་གི་དགློངས་དློན་ནི་རེ་བློད་

མཁས་པས་དློན་རྒྱན་དློགས་གཅློད་དུ་ཇི་ལྟར་བཀལ་བ་ཁློ་ན་ལས་མི་འདའ་བས་

འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་

ཀང༌། །ཞེས་པའི་སློགས་ཁློངས་ནས་གཞུང་འདིར་དཔེར་མ་བརློད་པ་གཞན་དུ་མ་

ཡང་རིགས་པ་དཔག་དགློས་པར་སྟློན་པ་མཚོན་བེད། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་

པར་དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་མཛད་པ་དཔང་ཊིཀ་ནས་བརམ་བློད་འགེལ་ཀུན་ལ་

མིང་ཙམ་རེ་སློས་པ་དེ་རྣམས་འདིར་བསྒྱུར་བ་ནི། ཆུ་ཤིང་ཀུན་ལས་ཆུ་ཤིང་བརླ། འློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མ་འཛིན་པས་གཞན་དུ་བས། །ཁློད་ཀི་སྐེད་པ་མེད་ཅེས་པ། །འདི་ལས་བདག་ཡིད་

བཟླློག་པར་འགྱུར། །བཟླློག་པའི་ཕུལ་བྱུང་བརློད་པའློ། །མིག་ནི་སྔློན་པློའི་མདངས་འཕློ་

ཞིང༌། །སློ་ནི་དག་པའི་འློད་ཟེར་འབར། །དེ་དག་ཐ་དད་ལྡན་པ་ཡིས། །གངྒཱ་ཡ་མུ་ནཱ་

དཔལ་འཛིན། །དཔེའི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཕུལ་བྱུང་བརློད་པའློ། །བཞིན་ཟླ་དགློད་པའི་ཟླ་

འློད་དག །འགློགས་པ་ཁློད་ཀི་མཛེས་པ་ནི། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དམའ་བ་

འདི། །མཚན་མློ་གསལ་ཕིར་འློང་བར་གྱུར། །གཟུགས་ཅན་གི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཕུལ་

བྱུང་བརློད་པའློ། །ཁློད་མིག་སྔློན་པློ་གཡློ་བ་ནི། །མིག་གི་འློད་ཟེར་སྐློད་པ་

ཡིས། །ཕློགས་ཀུན་མཛེས་པར་འགེངས་བེད་པས། མཚན་མློ་འཕློག་པར་བེད་པ་

བཞིན། །རབ་བརགས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཕུལ་བྱུང་བརློད་པའློ། །ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། དཔེར་བརློད་ལ་ལློག་རློག་དགག །རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

སེམས་ལྡན་དག་གམ་ཅིག་ཤློས་ཀི། །

རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཚུལ། །

གང་དུ་རྣམ་གཞན་རབ་རློག་པ། །

དེ་ནི་རབ་རློག་ཏུ་རིག་དཔེར། །

བརློད་པ་གང་དུ་སེམས་ལྡན་སྲློག་ཆགས་སམ། དེ་ལས་ཅིག་ཤློས་སེམས་

མེད་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ་རང་གི་ངློ་བློ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚུལ་དེ་ལས་སྙན་ངག་མཁན་རབ་བརགས་བརློད་པ་པློས་ཇི་ལྟར་བརློད་པར་འདློད་

པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་རློག་ཅིང་སྒློ་འདློགས་པ་དེ་ནི་རབ་རློག་གི་རྒྱན་

དུ་རིག་པར་བའློ། །

༼༡-སེམས་ལྡན་རབ་རློག༽

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལས། དང་པློ་སེམས་ལྡན་རབ་རློག་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་མ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བས་གདུང་པའི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་པདྨའི་

མཚོར་འཇུག་པ་འདི་ཉི་མ་ལ་ལན་བན་པར་མ་ནུས་ནས་དེའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་པདྨ་

རྣམས་གཞློམ་ཞིང་བརྫི་བར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

ཁྲུས་དང་བཏུང་དང་པད་ར་དག །

བཟའ་ཕིར་ལག་ལྡན་ཆུར་འཇུག་པ། །

དེ་ནི་མཁློན་ལན་བན་ཕིར་ཞེས། །

སྙན་ངག་མཁན་གིས་རབ་བརགས་བརློད། །

ཁྲུས་བ་བ་དང་ཆུ་བཏུང་བ་དང་པདྨའི་ར་བ་བཟའ་བའི་ཆེད་དུ་ལག་ལྡན་གང་

པློ་ཆེ་ཆུར་འཇུག་པ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡིན་ལ། རབ་རློག་

གི་ས་བློན་ཡང་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་སྙན་ངག་མཁན་རབ་ཏུ་རློག་པ་པློས་དེ་ལས་རྣམ་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞན་ཉི་མ་ལ་མཁློན་ལན་བན་པའི་ཕིར་པདྨ་ཚར་གཅློད་པའི་ཆེད་དུ་པད་མཚོར་

འཇུག་པའློ། །ཞེས་སྒློ་བཏགས་ནས་བརློད་པ་དེ་སྒློ་འདློགས་ཡུལ་སེམས་ལྡན་གང་

པློ་ཆེ་ཡིན་པས་སེམས་ལྡན་རབ་རློག་གློ །འདི་ཡང་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་

འཕགས་སྐེས་པློའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཨ་མྲའི་འཁི་ཤིང་གཞུ་ལ་

མདའ། །བཀློད་པ་ཨ་མྲའི་མཚོན་དང་ལྡན། །རྒྱལ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བདག་དྲེགས་

པ། །སླློང་མློ་བ་བཞིན་ཁུ་བྱུག་སྒློགས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

༼༢-སེམས་མེད་རབ་རློག༽

གཉིས་པ་སེམས་མེད་རབ་རློག་ནི།

འདི་ནི་བདག་གི་རིང་བ་དག །

འགློག་བེད་རྣ་བའི་རྒྱན་ཞེས་ཏེ། །

ཁློད་ཀི་མིག་གིས་རྣ་བ་ཡི། །

ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགློང་པ་འདྲ། །

འདི་ནི་སྙན་ངག་མཁན་སྐེས་བུ་གཞན་གཅིག་གིས་མཛེས་མ་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་

རྣ་རྒྱན་དུ་བཅུག་པ་ཞིག་གི་མིག་དེ་ལ་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། སྨྲ་ཚུལ་གནག་ཅིང་

དཀྱུས་རིང་བའི་མིག་མཛེས་བདག་གི་སྟེ། ཁློད་ཀི་རིང་བའམ་མཛེས་པ་འགློག་བེད་

རྣ་རྒྱན་ཨུཏྤལ་འདི་ཡིན་པར་འདུག་གློ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་སེམས་པར་འདུག་སྟེ། གཡློན་

མིག་མ་ཁློད་ཀི་ཟུར་མིག་གཡློན་དུ་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་མིག་གི་འློད་ཟེར་དང་མཛེས་

ཆློས་གཉིས་ཀས་ཀང་ཨུཏྤལ་གི་མདངས་དང་མཛེས་པ་ལས་བརྒལ་ཞིང་འགློང་པ་

འདྲ་བས་དཀྱུས་རིང་བ་འགློག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བསམ་མི་དགློས་སློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདིར་བདག་གི་ཞེས་པ་ནི་མིག་རང་ཉིད། ཁློད་ཀི་མིག་གི་ཞེས་པ་

སྨྲ་མཁན་སྐེས་བུ་གཞན་དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཁད་པར་རློ། །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་བརགས་ཏེ་བརློད། །

མིག་ཟུར་ཕློགས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་མིག་གི་འློད་ཀིས་ཨུཏྤལ་

ལ་རེག་པ་སྟེ་འགན་བཟློད་པ་མཛེས་མ་མཆློག་འགའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཡློད་

པར་གགས་མློད། གཞན་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཕུལ་བྱུང་བརློད་པ་ཙམ་སྟེ། འདིས་ནི་

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གཞན་ཀུན་གི་རེན་ནམ་དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར་བར་སྔར་བཤད་

ཟིན་པ་ཡང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་བུད་མེད་ཀི་མིག་མཛེས་པ་ཙམ་

རབ་རློག་གི་ས་བློན་དུ་བས་ནས་སྙན་ངག་མཁན་གིས་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བརགས་ནས་

བརློད་པ། མིག་ཤེས་ཀི་རེན་མིག་གི་དབང་པློ་ནི་སེམས་མེད་བེམ་པློ་ཡིན་པས་དེ་

འདྲའི་རློག་པ་ག་ལ་ཡློད་ཀང་ཡློད་པ་ལྟར་སྒློ་བཏགས་པས། སེམས་མེད་རབ་རློག་

ཅེས་བའློ། །འདིར་མིག་ཟུར་གི་ཆ་ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེར་བྷཱ་ག་ཞེས་འབྱུང་བ་མིག་ཟུར་

ཕློགས་ཀི་སྐལ་བར་ལྷུང་བའི་དློན་ཡིན་ཀང་སྔར་ཆ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཆ་ཤས་ཀི་དློན་

ནློ། །འདིར་ཡང་ནློར་བཟང་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། གློས་མདུད་འགློལ་

དང་དགག་པ་ལ། །ཁློ་ཤུག་ལག་པའི་པདྨ་ཡི། །རབ་ཏུ་འདར་ལྡན་གདུ་བུའི་སྒ། །རློད་

པ་བེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༣-རབ་རློག་བཞིན་སྒ་ཅན།༽

གསུམ་པ་རབ་རློག་བཞིན་སྒ་ཅན་ནི།

མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བཞིན། །

མཁའ་ནི་མིག་སན་ཆར་འབེབས་བཞིན། །

ཞེས་འདི་ཡང་ངློ་རབ་རློག་གི །

མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་མང༌། །

འདིའི་བརློད་བ་དངློས་སམ་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་ནི་དབར་དུས་ཀི་མཚན་

མློ་ཆར་མུན་སྟུག་པློ་འཁིགས་པས་ནམ་མཁའ་དང་ཕློགས་ཀུན་རབ་ཏུ་གནག་ཅིང་

རང་གི་ལུས་ཀང་མི་མཐློང་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་བརློད་པ་སྟེ་རབ་རློག་གི་ས་

བློན་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། དེ་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒློ་འདློགས་པ་ནི། མུན་པ་འདི་

ལུས་ལ་འབྱུག་པ་བཞིན་ནློ། །ནམ་མཁའ་ནས་མིག་སན་གི་ཆར་འབེབས་པ་བཞིན་

ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ངློའི་སྒས་སེམས་མེད་རབ་རློག་གི་བེ་བག་ཡིན་ཅིང༌། གཞན་

ཡང་རབ་རློག་གི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པར། ཕིའི་

རྒྱ་མཚོ་མཐའ་མེད་པར་སྔློ་བ་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་ལ་གཞན་དུ་སྒློ་

བཏགས་ནས། དེ་ནས་ཨནྡྷ་སྙིལ་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་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཚིག་སྦློར་འདི་ལ་མུ་སྟེགས་

ཚུན་ཆློད་དེང་སང་གི་བར་དུ་བསྔགས་པ་བེད་དློ་ཞེས་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཚད་མའི་

གསུང་སྒློས་ལས་འབྱུང༌། གཞན་ཡང༌། ཟེའུ་འབྲུ་དཀར་པློ་སློ་ཡི་ཕེང་བ་དག །བདུད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལ་འཕ་བ་བཞིན་དུ་དགློད་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་

རབ་གསལ་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། འདི་ཡི་རང་བཀློད་ཁུལ་གིས་

ནི། །ཕློགས་ཀི་འཁློར་ལློ་འཁློར་བ་བཞིན། །རང་པས་འཐུངས་རྣམས་རེས་སྙློགས་

བཞི། །ས་རྣམས་ཀུན་འཕྲུལ་མློས་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །གསུམ་པ་

དཔེར་བརློད་ལ་ལློག་རློག་དགག་པ་ནི།

འདིར་ནི་བཞིན་གི་སྒ་ཡིས་འགའ། །

ཏིང྄འི་མཐའ་ནི་དཔེ་མ་ཡིན། །

ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་གསུངས་འདས་ནས། །

དཔེ་ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྐེ། །

བརློད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་འདི་ནི་བཞིན་གི་སྒ་ཡིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ཏེ་

རྒློལ་བ་འགའ་ཞིག་དཔེའི་རྒྱན་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་བར་གྱུར་མློད་ཅེས་ཕློགས་སྔ་བཀློད་

ནས། དེ་ལུང་དང་འགལ་བར་སྟློན་པ་ནི། ཀ་ལཱ་པ་ལྟར་ན་ཏི་སློགས་བ་བའི་མཐའ་ཅན་

དང༌། ཙཱནྡྲ་པ་ལྟར་ན་ཏིང྄་མཐའ་གང་ཡིན་པ་ནི་དཔེ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མཁས་པ་མཆློག་

རྣམས་ཀིས་སྔར་ནས་བསྟན་ཟིན་པ་ཡིད་ཆེས་པའི་གསུང་ལས་འདས་ཤིང་འགེངས་

ནས་འདིར་འབྱུག་པའི་སྐད་དློད་ལིམྤ་ཏཱི་བ་དང༌། ཆར་འབེབས་སློ་ཞེས་པ་ལ་བརྵ་ཏཱི་

བ་ཞེས་རྒྱ་དཔེར་ཏིང྄་མཐའ་ལ་ཨི་བ་སྦར་བའི་རེས་དངློས་སུ་འབྱུང་བ་གསལ་བར་

མཐློང་བཞིན་དུ་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་ནི་མི་རིགས་པར་སྟློན་པའློ། །

སྐབས་འདིར་སྣར་ཐང་པ་མན་ཆད་ཀི་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེ་བར་དཔེ་ཡིན་ན་དེ་

ཕན་གི་རྐྱེན་སྟེར་དགློས་པ་ཁབ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནློར་ཏེ། གཞུང་འདིའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔེ་རྒྱན་གི་དཔེར་བརློད་ལ་དེ་ཕན་གི་རྐྱེན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཁབ་མཐའ་ཇི་

ལྟར་འཆའ་བརག་ན་གསལ་ལློ། །

དཔེ་དང་དཔེར་བ་ཉིད་དག་ནི། །

མཚུངས་པའི་ཆློས་ལ་ལྟློས་པས་ན། །

འབྱུག་པ་དང་ནི་མུན་པ་ལ། །

ཆློས་འདི་མངློན་པར་གྱུར་ཏམ་ཅི། །

རིག་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ་སྤིར་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་མཚུངས་པར་

བརློད་པ་མཚུངས་ཆློས་ལ་ལྟློས་དགློས་ན། དཔེ་འབྱུག་པ་དང༌། དཔེ་ཅན་མུན་པ་

གཉིས་ལ་མཚུངས་པའི་ཆློས་ཞིག་མངློན་པར་གྱུར་ཏམ་ཅི ་སྟེ ་མེད་དློ ་ཞེས་

པའློ། །ཡང༌། གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་ཉིད་འདློད་ན། །འབྱུག་ཅན་བ་བ་གཞན་པ་ཅི། །དེ་ཉིད་

ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་ཡང༌། །ཞེས་པ་མ་མློས་འཆད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་ཞེས་

བ་བ་དེ་ཉིད་མཚུངས་ཆློས་ཡིན་ནློ་ཟེར་ན། རྒློལ་བ་ཁློད་ཀི་སྔར་འབྱུག་པ་དཔེ་དང༌། 

མུན་པ་དཔེ་ཅན་དུ་འདློད་པ་ལ་འདིར་འབྱུག་པ་ཉིད་མཚུངས་ཆློས་སུ་ཁས་ལེན་ཅིང་

འདློད་ན་དཔེ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མཚུངས་ཆློས་སུ་བཞག་པ་དེ་ལས་གཞན་འབྱུག་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཆློས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་ཁློ་ན་རེ། དཔེར་བཞག་རྒྱུ་འབྱུག་པ་ནི་

ཆློས་ཅན་དང༌། མཚུངས་ཆློས་སུ་བཞག་རྒྱུ་འབྱུག་པ་དེའི་ཆློས་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་ན། 

ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་དུ་འཇློག་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཡློད་དགློས་ཀི། འབྱུག་པ་

གཅིག་ཉིད་ཆློས་ཀང་ཡིན་ལ་ཆློས་ཅན་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པའློ། །ཞེས་པ་ནི་

སྨློན་པས་སྨྲ་སྲིད་ཀི་མ་མློས་པ་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པས་ནམ་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་སྨྲ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མི་སྲིད་ཅེས་པའློ། །ཡང༌། གལ་ཏེ་བེད་པ་དཔེ་ཡིན་ན། །བ་ཚིག་ལ་འདི་དབང་བལ་

འགྱུར། །རང་གི་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ། །གཞན་གི་ལྟློས་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེར་ཡང་མ་

ཟད་བེད་པ་སྟེ་འབྱུག་པ་ཉིད་དཔེ་ཡིན་ན། རྒྱ་སྐད་ལ་ལིམྦ་ཏི། བརྵ་ཏི་ཞེས་པ་དང༌། 

བློད་སྐད་འབྱུག་གློ །ཆར་འབེབས་སློ་ཟེར་བའི་བ་ཚིག་འདི་བཞིན་སྔློན་གི་སྙན་ངག་

མཁན་ཆེན་པློ་ངག་ལ་དབང་བ་རྣམས་ཀིས་དཔེར་བརློད་པ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་

བཞིན་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་ཀང་གཞུང་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བ་

ཚིག་འདི་ཡང་དབང་དང་བལ་བ་སྟེ་དགློས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །རིག་པ་གཞན་

ཡང་འབྱུག་གློ་ཞེས་པ་དང༌། ཆར་འབེབས་སློ་ཞེས་པ་བ་ཚིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག བ་

ཚིག་དེ་སྙན་ངག་མཁན་གི་སྒློ་བཏགས་པའི་རབ་བརགས་ཀི་བ་ཚིག་ཡིན་གི། དངློས་

སུ་འབྱུག་རྒྱུ་དང་ཆར་འབེབས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པས་བ་ཚིག་དེས་རང་གི་བ་བ་འབྱུག་

པ་དང་ཆར་འབེབས་པ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་བཞིན་དུ། གཞན་གི་ལྟློས་བ་སྟེ་

དཔེར་བའི་དཔེ་བེད་པ་དང་དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་པའི་མཚུངས་ཆློས་སློགས་

བེད་པར་ཅི་ལ་ནུས་ཞེས་པའློ། །དེས་འབྱུག་པ་དཔེར་འདློད་པ་བཀག་ཟིན་ནས། ཡང་

རྒློལ་བ་ན་རེ། གང་ཞིག་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི། །མུན་པ་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་ན་

ཡང༌། །ལུས་ལ་ཞེས་པ་མ་འབེལ་ཏེ། །དེ་ཡང་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་བལྟ། །འབྱུག་པ་

ནི་དཔེ་ཅན་དང་མུན་པ་ཉིད་དཔེ་ཡིན་ནློ་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

འབྱུག་པ་འདི་ནི་མུན་པ་བཞིན། །ཅེས་སྦློར་རིགས་པ་ལ་སྔློན་གི་སྙན་ངག་མཁན་

ཚིག་ལ་དབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་སྦར་བ་དང༌། ལུས་ལ་ཞེས་ལུས་ཉིད་

ལས་སུ་སྦར་བ་ཡང་འབེལ་མེད་དུ་སློང་བའི་ཕིར་དང༌། སྔར་འབྱུག་པ་དཔེར་བཀློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་དགག་པའི་སྐབས་སུ་བརློད་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་དཔེ་མུན་པ་དང་དཔེ་ཅན་འབྱུག་

པ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཞིག་ཡློད་དགློས་པ་ཚོལ་བར་བློས་ཤིག་

ཅེས་པ་སྟེ། མྲ�་གཿ ཞེས་པ་སྔར་བལྟ་ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་ཚོལ་ཤིག་པའི་དློན། གཞན་

ཡང་གལ་ཏེ་དཔེ་རྒྱན་ཡིན་ན་ནི། དཔེར་ན་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན། །ཅེས་པས་

མཛེས་པ་རློགས་འགྱུར་ཏེ། །དེ་བཞིན་འབྱུག་པ་འདི་ལ་ནི། །འབྱུག་པ་ལས་གཞན་

རློགས་མ་ཡིན། །དཔེར་ན་ཁློད་ཀི་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པས་དཔེ་ཅན་

གདློང་པ་དང༌། དཔེ་ཟླ་བ་གཉིས་མཚུངས་པའི་ཆློས་མཛེས་པ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་

ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་ཀང༌། མུན་པ་དང་འབྱུག་པ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ཆློས་གཞན་རློགས་

བ་མ་མཆིས་པའི་ཕིར། མུན་པ་དཔེ་ཡིན་པའང་མི་འཐད་དློ། །དེ་ཕིར་འབྱུག་པ་འདི་

དང་ནི། །མུན་པ་བེད་པ་ལུས་ཀང་ལས། །ཉེ་བར་སྦར་དློན་སྐེས་བུ་ཡིས། །དེ་ལྟར་

རབ་རགས་ཞེས་འདློད་བ། །དེའི་ཕིར་འབྱུག་པ་ནི་བེད་པ་པློ་གཙོ་བློ་སྟློན་བེད་ཡིན་

པས་བེད་པ་པློའི་གངས་སུ་ཡང་འགློ། ད་ལྟ་བེད་བཞིན་པའི་བེད་པ་ཡང་ཡིན། མུན་

པ་ནི་བེད་པློ་ཕལ་པ། ལུས་ནི་བ་བ་དེ་ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི། ལས་ཡིན་པས་

ལུས་ལ་ཞེས་རྒྱ་དཔེར་རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་ཡུལ་ཏེ། ཨངྒ་ནི་ཞེས་པ་ལུས་ཀི་སྐད་

དློད་ཨངྒ་ལ་གཉིས་པའི་མང་ཚིག་ཤས྄་ཤི་རུ་བསྒྱུར་བའི་སྲློག་གི་ཨི་ལ་ནུམ྄འི་ན་

དྲངས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་སྟ་རེས་ཤིང་གཅློད་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ། གཅློད་མཁན་གི་

མི་དེ་བེད་པ་པློ་གཙོ་བློ། སྟ་རེ་བེད་པ་པློ་ཕལ་པ། གཅློད་པ་བེད་པ། ཤིང་ལས་ཡིན་

པས་དེ་ལ་རྣམ་དབེ་སྦར་ནས་ཤིང་ལ་གཅློད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རྒྱ་དཔེའི་རྣམ་དབེ་འཇུག་

ཚུལ་ལ་འབྱུང༌། དེས་ན་འདིར་ཤིང་གི་དློད་ལུས། གཅློད་པའི་ཚབ་འབྱུག་པ། སྟ་རེའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དློད་མུན་པ། མི་ལྟ་བུའི་བེད་པ་པློ་གཙོ་བློ་ཤུགས་ལས་རློགས་བར་བས་ནས་དངློས་

སུ་མ་སློས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་འདིར་ཉེ་བར་སྦར་བའི་དློན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་

བརགས་པའི་སྒློ་ནས་ཡིན་གི་དངློས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་རློད་

ངག་ལས་ཀང་རབ་བརགས་དང་དཔེ་རྒྱན་སྦློར་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ནི་གསལ་བར་

རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །

༼༤-རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ནི།

སྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་འདྲ། །

མིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི། །

སྒ་ཡིས་རབ་བརགས་གསལ་བར་བེད། །

བཞིན་གི་སྒ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། །

སྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་འདྲ་དང་མིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་ནི་

རབ་བརགས་གསལ་བེད་དེ། དེ་ཡང་དཔེར་མཚོན་ན་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། 

སྟློབས་ལྡན་ས་འློག་རབ་ཏུ་ཞུགས། །ད་དྷི་ཙ་ཡང་རུས་ལྷག་ཉིད། །ཆུ་གཏེར་དིང་ཡང་

འཁྲུགས་མི་འདློར། །འདི་ཡི་གཏློང་བས་ཡིན་ནམ་སྙམ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྙམ་དང༌། 

སྟློབས་དང་མི་འཇིགས་ཐུབ་པའི་མ་འདྲེས་ཆློས། །ཐུགས་རེ་ཆེ་སློགས་ཕུལ་བྱུང་

ཡློན་ཏན་རྣམས། །མ་ལུས་ཁློད་ཀི་ཐུགས་ལ་བསྡུས་པ་ཡིས། །སྐེ་དགུ་འདི་རྣམས་

འཁློར་བར་འཁམས་པར་དློགས། །ཞེས་རྫློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆློས་དེ་རྣམས་དང་

ལྡན་པ་དང༌། འགློ་བ་སྲིད་པ་ན་རྒྱུ་བའི་ས་བློན་ཅན་ལྟ་བུ་དློགས་དང༌། འགློ་བའི་བ་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཁློད་ཀི་སྐུ་མཐློང་བས། །གཟི་བརིད་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་འདི་འདྲའི་ཁུར། །བདག་གིས་

བཟློད་པར་ནུས་པ་མིན་ནློ་ཞེས། །རྒྱ་མཚོའི་གློས་ཅན་སྐྲག་པས་འདར་བ་འདྲ། །ཞེས་

པ་རྒྱལ་བ་བཞུགས་པ་ན་ས་གཡློས་པའི་ས་བློན་ཅན་ལྟ་བུ་འདྲ་དང༌། ཚངས་པའི་རེ་

མློ་བལྟ་ཆེད་སྟེང་སློང་ཡང༌། །ཕིན་པས་ཆེས་ཆེར་མཐློ་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཁློད་ཀི་

གཙུག་ཏློར་རེ་མློ་མ་མཐློང་བས། །ཡི་ཆད་ཚངས་པའི་གནས་སུ་གནས་པར་

ངེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ངེས་པ་དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། གང་གི་བཞིན་རས་

མཛེས་དང་སྲང་ལ་གཞལ་ཚེ་ཡང་བ་ཉིད་ཀིས་ན། །རྒྱུ་སྐར་བདག་པློ་དེ་ནི་མཁའ་ལ་

ལྷག་པར་འཛེགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མིན་ནམ་དང༌། སྤིན་གི་

བཞློན་པའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དེ་ཡི་བཞིན་གི་པདྨ་མཛེས་སྡུག་

རྒྱས་པས་གཟི་བིན་ཉམས་པའི་ཟླ་བ་དང༌། །དེ་ཡི་མིག་དག་མཛེས་པས་མིག་གི་

དཔལ་ནི་རབ་ཏུ་ཉམས་པའི་རི་དྭགས་དག །གགས་པ་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས་

པས་མཚན་མློ་སློ་སློར་སྐེངས་ཏེ་ཞུམ་པ་ཡི། བདག་ཉིད་བདག་ནི་བསམ་པ་གཡློ་

མེད་འགློག་པ་འདི་ཉིད་མཐློང་བར་བདག་རློག་གློ །ཞེས་པ་རློག་པའི་སྒ་ཅན་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྣམ་པར་རློག་གློ་ཆེས་མཐློང་ངློ་ཇི་ལྟ་བའློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་

ཡིས། རབ་རློག་སྒ་གཞན་གིས་བརློད་ཀང་མི་གསལ་བ་དེ་གསལ་བར་བེད་ཅིང༌། 

བཞིན་གི་སྒའང་བཤད་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་རབ་རློག་གསལ་བེད་དེ་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དུ། ཁློ་དང་རྨློངས་པ་མི་ཐུལ་ན། །བདག་ཅག་དློན་མེད་ཁུར་

གྱུར་ཅེས། །དེ་རྣམས་རལ་པ་ངློ་ཚ་ནས། །ས་གཞི་ལ་ནི་འབར་བ་བཞིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནས་རྒྱུ་དང་ཕ་མློ་ཆའི་རྒྱན་གསུམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན། སློ་

སློར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

རྒྱུ་དང་ཕ་མློ་ཆ་དག་ནི། །

ཚིག་རྣམས་དག་གི་རྒྱན་གི་མཆློག །

རྒྱུ་རྒྱན་དང་ཕ་མློའི་རྒྱན་དང་ཆའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་གསུམ་པློ་འདི་ནི་སྙན་ངག་

གི་ཚིག་རྣམས་ཀི་རྒྱན་གི་མཆློག་གམ་གཙོ་བློའ ློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ར་བའི་ས་བཅད་རྒྱན་

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མདློར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་མདློར་བསྟན་པ་ནི།

རྒྱུ་ནི་བེད་པློ་ཤེས་བེད་དེ། །

དེ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་དཔེར། །

རྒྱུའི་རྒྱན་ནི་མདློར་བསྡུས་ན་ས་བློན་གིས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལྟ་བུ་བེད་པ་

པློའི་རྒྱུ་སྟེ། རྒྱ་དཔེར་ཀ་ར་ཀ་ཞེས་འབྱུང༌། དུ་བ་ལས་མེ་དང་ཆུ་སྐར་ལས་ཆུ་ལྟ་བུ་

རྒྱུ་དེ་ལས་དཔགས་ནས་འབས་བུ་ཤུགས་ཀིས་རློགས་པའམ་ཤེས་པར་བེད་པ་

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདུ། དེ་གཉིས་ལ་ནང་ཚན་དུ་དབེ་ན་བེ་བག་དུ་

མ་ཞིག་ཡློད་པ་རིམ་བཞིན་འཆད་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམས་དཔེར་བརློད་ན་

ཞེས་པའློ། །སྐབས་འདིར་རེ་བློད་མཁས་པས་གཞན་དག་འདི་མདློར་བསྟན་དུ་འཆད་

པ་ནི་མདློར་བསྟན་གིས་རྒྱས་བཤད་ལ་མ་ཁབ་ཅིང་མཚན་ཉིད་ཧློར་ཁློངས་སུ་ལུས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པས་མི་འཐད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བེད་པློའི་རྒྱུ་དང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་

གཉིས་སུ་མདློར་བསྟན་པས། དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དང་མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་མ་ཁབ་

བློ་སྙམ་དུ་དགློངས་པ་ཡིན་འདུག་ཀང༌། འདི་ནི་རྒྱ་འགེལ་ལས་ཀང་མདློར་བསྟན་

ཡིན་པ་གསལ་བར་བཤད། དེའི་ཚེ་མདློར་བསྟན་གིས་རྒྱས་བཤད་ལ་མ་ཁབ་པའི་

སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་གནད་ཀང༌། སྤིར་རྒྱུ་རྒྱན་ལ་དབེ་ན་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་དང་ཤེས་

བེད་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་སུ་འདུ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དང་མཚར་བའི་རྒྱུའི་སེ་

ཚན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་དངློས་ཡློད་དངློས་མེད་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་བེད་པ་པློར་གྱུར་

བའི་ཕིར། བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་རྒྱན་དུ་འདུ་བར་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་དངློས་པློར་གྱུར་པ། དངློས་མེད་

དུ་བགང་བ། མཚར་བའི་རྒྱུའློ། །

༼༡-རྒྱུ་དངློས་པློར་གྱུར་པའི་རྒྱུ།༽

དང་པློ་དངློས་པློར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ལའང་གཉིས། བེད་པ་པློའི་རྒྱུ། ཤེས་བེད་ཀི་

རྒྱུའློ། །དེའི་དང་པློ་ལའང་གསུམ་ལས་འགྲུབ་བེད་འློས་པའི་རྒྱུ་ནི།

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི། །

ཙནྡན་ལྗློན་པ་གསར་པ་ཡི། །

ཡལ་འདབ་སྐློད་པར་བེད་པ་འདིས། །

ཀུན་གི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །

ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་ཙནྡན་གི་ལྗློན་པ་རྣམས་ཀི་ཡལ་འདབ་གསར་པ་

སྐློད་ཅིང་འགུལ་བར་བེད་པ་འདིས་འཇིག་རེན་ཀུན་གི་དགའ་བ་སྐེད་ཅིང་འགྲུབ་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བེད་དློ། །དེ་ཡང་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བེད་པ་པློ། ཙནྡན་གི་ལྗློན་པ་ལས། དེ་སྐློད་པ་ནི་བེད་

པ། དགའ་བ་སྐེས་པ་བ་བ་ཡིན་པས། རླུང་དེས་འབས་བུ་དགའ་བ་དངློས་པློར་གྱུར་

པ་སྐེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

དགའ་བ་སྐེད་པར་འློས་པ་ཡི། །

རང་བཞིན་ཉེ་བར་སྦར་བ་ནི། །

རྒྱན་ཉིད་ཀིས་ནི་རབ་བསྟན་ཏེ། །

ལྡློག་པ་དག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་ནི་འདིས་འདི་བེད་དློ་ཞེས་རང་གི་ངློ་བློ་བརློད་པ་

ཙམ་ཡིན་གི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མི་བརློད་པས་རྒྱན་དུ་མི་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། དགའ་བ་

སྐེད་པར་འློས་པ་དགའ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རང་བཞིན་ཙནྡན་གི་ལྗློན་པའི་

ཡལ་འདབ་གསར་པ་ལ་བརྡར་ནས་འློང་བ་དྲི་བཟང་པློ་བསིལ་བའི་རེག་བ་ཅན་

སློགས་ཀི་ཁད་པར་གསལ་བར་བས་པ་ཉེ་བར་སྦར་བ་འདི་ནི་ངག་འདིར་རྒྱན་ཉིད་

དེ། སྙན་ངག་གི་ངློ་བློར་བསྟན་པས་ཁད་པར་བརློད་པ་ཡློད་དློ། །དེས་ན་འདི་ནི་དགའ་

བ་དངློས་པློར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་བེད་པློའི་རྒྱུ་དཔེར་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་ཀུ་ན་ལའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། མེ་ཏློག་

རབ་རྒྱས་དེ་དང་དེ་དག་ལས། །དཔྱིད་ཀི་གཉེན་ལ་མཆློག་ཏུ་ཕན་པ་ནི། །གགས་པའི་

རྣམ་པ་བུང་བས་སྒ་སྒློགས་པ། །ས་ཧ་ཀཱ་ར་ཉིད་ཀིས་བས་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་

བུའློ། །དེ་ལས་ལྡློག་པ་འབས་བུ་ཡློད་པ་མེད་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། རླུང་

དེས་འབས་བུ་དངློས་མེད་འགའ་ཞིག་ཀང་སྐེད་པས་སློ། །དེར་དཔེར་བརློད་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གཉིས་པ་འགྲུབ་བེད་མི་འློས་པའི་རྒྱུ་ནི།

མ་ལ་ཡ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་ལ། །

རེག་ཅིང་ཙནྡན་ནགས་སྐློད་ནས། །

རླུང་འདི་འགློན་པློ་རྣམས་དག་ནི། །

ཉམས་པར་བ་ཕིར་ཉེ་བར་གནས། །

མ་ལ་ཡའི་རི་ངློས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རེག་པས་བསིལ་ཞིང་ཙནྡན་གི་

ནགས་ཚལ་སྐློད་ནས་འློང་བས་དྲི་བཟང་པློ་འཐུལ་བའི་རླུང་འདིས་འགློན་པློའི་སྐེ་བློ་

བུད་མེད་དང་བལ་བ་རྣམས་གདུང་བར་བེད་པའི་ཕིར་རིམས་ཡིན་ཅིང༌། དེས་དེ་

ཉམས་པ་སྟེ་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་སློ། །དེ་ཡང་རླུང་བེད་པ་པློ། ཆུ་

རྒྱུན་དང་ཙནྡན་གི་ནགས་ནི་ལས། རེག་ཅིང་སྐློད་པ་བེད་པ། འགློན་པློ་ཉམས་པར་

བས་པ་བ་བ་སྟེ། རླུང་དེས་འབས་བུ་ཉམས་པ་དངློས་མེད་སྐེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་

ཡང་འཕགས་སྐེས་པློའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དཔྱིད་ཀི་ཨ་མྲའི་མེ་

ཏློག་གིས། །ཁློ་དང་བལ་རྣམས་ཕ་རློལ་བསྒལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་རླུང་གིས་ནི། །

འབལ་བའི་རིམས་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། །

སྐེ་བློ་ཡིད་འློང་ལ་སྲེད་པ། །

ཉམས་པ་སྒྲུབ་པ་བེད་པར་ནུས། །

དེ་ལྟར་དགའ་བ་བསྐེད་པར་བེད་པའི་རླུང་དག་གིས་བལ་བ་ལས་སྐེས་པ་

ཆགས་པའི་རིམས་ལས་བྱུང་བའི་གདུང་བ་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡུལ་ལ་སྲེད་པའི་སྐེ་བློ་ལ་ཉམས་པ་སྟེ་འཆི་བ་སྒྲུབ་པ་བེད་པ་ནུས་སློ། །འདི་ནི་ཕུལ་

བྱུང་གི་རྒྱན་གིས་འཆི་བར་བརགས་པས་འགློན་པློ་མེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་མེད་པའི་

འབས་བུ་ཅན་གི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུའློ། །རྒྱུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དཔེར་བརློད་ཀི་

བཀློད་རིམ་དང་བཅས་པ་ནི།

འགྲུབ་པར་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་ལ། །

དེ་ཉིད་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དེ། །

ཐློབ་པའི་ལས་ལ་ཕལ་ཆེར་ནི། །

བ་བ་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །

འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དག་ནི། །

བསྟན་ཏེ་ལྷག་མ་གཉིས་པློ་ཡི། །

དཔེར་བརློད་གཉིས་ནི་བཀློད་བས་ནས། །

ཤེས་པར་བེད་པ་བསྟན་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་སྐེད་པ་གཉིས་བེད། རྣམ་པར་སྒྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུས་

ཡིད་འློང་གི་དངློས་པློ་མཐློང་བ་དུག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ་གསུམ་པློ་དེ་ལ། དེ་ཉིད་ལ་ལྟློས་

པའི་རྒྱུ་སྟེ། དློན་འགྲུབ་བ་དེ་ལ་ལྟློས་པའི་འགྲུབ་བེད་དེ་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་

དེ་ལ་ལྟློས་པའི་སྒྱུར་བེད་དེ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དགའ་བ་སྐེད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་ཙནྡན་

གི་ལྗློན་པ་སྐློད་པའི་རླུང་དེ་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དགའ་ཚལ་མཐློང་བ་སློགས་

ལ་ལྟློས་པའི་འདློད་པ་དེ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའློ། །འདི་ལ་སྔ་འགེལ་རྣམས་སུ་རང་བློ་ཁློ་ན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཚད་མར་བཞག་པའི་གློ་བ་འཚོལ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློས་འགེལ་ལུགས་ཀང་ཐ་

དད་པ་དུ་མ་མཆིས་མློད། གཞུང་གི་དགློངས་པ་རྒྱ་འགེལ་གིས་བཀལ་བ་ནི་བཤད་

མ་ཐག་པ་ལྟར་རློ། །

འཐློབ་བའི་རྒྱུ་ནི། འབས་བུ་དེ་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་བས་མ་བས་ལ་

ལྟློས་པས་བ་བ་ཉིད་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟེ། འློ་ན་འདི་ལ་ཡང་བསྒྱུར་བ་འཐློབ་བ་མི་འཐློབ་

པ་དེ་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་འཐློབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་བ་བ་དེ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

བ་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། དངློས་པློའི་འཇུག་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ཡང་འཆད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་བ་བ་

ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་སྔར་བརློད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །དེ་ལས་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུའི་དབེ་བ་

གཉིས་པློ་དག་བསྟན་ཟིན་ཏེ། ད་ནི་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བེད་དང༌། འཐློབ་བའི་

ལས་ཀི་རྒྱུའི་དཔེར་བརློད་གཉིས་ནི་བཀློད་པར་བས་ནས། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་

བསྟན་པར་བའློ། །དེ་ལས་གསུམ་པ་རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ནི།

ལློ་འདབ་གསར་འཁྲུངས་ནགས་ཚལ་དང༌། །

འདབ་རྒྱ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྫིང༌། །

ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདློད་པ་ཡིས། །

འགློན་པློ་ལྟ་བའི་དུག་ཏུ་བས། །

ལློ་འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་དང་འདབ་བརྒྱ་སྟེ་པདྨ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པའི་རྫིང་བུ་དང༌། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ་སྟེ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་པློ་

གསུམ་བསྒྱུར་བ། རྣམ་པར་སྒྱུར་བེད་ཀི་རྒྱུ་འདློད་པ། བསྒྱུར་འབས་ཕུལ་བྱུང་གིས་

བརློད་པས་འཆི་བ་དང༌། གཞན་དུ་ན་ཆགས་གདུང་གིས་གཟིར་བ་ཙམ་སྟེ། དེས་ཡིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འློང་གི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀང་ལྟ་བའི་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལྟར་འཆད་པ་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གིས་བཀག་ནས། ནགས་ཚལ་སློགས་

ཡིད་འློང་གི་དངློས་པློ་རྣམས་རྒྱུ་དང༌། འདློད་པས་གཟིར་བ་འབས་བུར་འདློད་པ་ནི་

ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་ཏེ། སླློབ་དཔློན་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་རྒྱ་འགེལ་དུ་འདློད་པ་སྟེ་ཡིད་

སྲུབས་ཀི་རྒྱུས། ལློ་འདབ་གསར་པ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་ལ་སློགས་པ་མཛེས་

ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་དེ་རྣམས་ཀང་འགློན་པློ་ལྟ་བུའི་དུག་སྟེ་འཆི་བ་ལ་སློགས་པའི་

འབས་བུའི་རྣམ་འགྱུར་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀལ་བའི་ཕིར་དང༌། གལ་ཏེ་

འདློད་པའི་རྒྱུ་མེད་ན་ཡིད་འློང་གི་དངློས་པློ་མཐློང་བ། འགློན་པློ་ལྟ་བུའི་དུག་ཏུ་ཅིའི་

ཕིར་འགྱུར་བའང་བསམ་དགློས་སློ། །བཞི་པ་འཐློབ་བའི་རྒྱུ་ནི།

ཁེངས་པ་གློམས་པར་བའློ་ཞེས། །

གློགས་མློ་མཛའ་བློའི་གནས་བཀློད་ལ། །

བུ་མློ་སིན་འཁློག་མིག་གཡློན་གིས། །

མཆུ་ནི་གཡློ་ཞིང་བལྟ་བར་བེད། །

བུ་མློ་འགའ་ཞིག་རང་གི་མཛའ་བློ་ལ་དུས་རག་ཏུ་སེམས་ཆགས་པའི་དབང་

དུ་གྱུར་པས་དེ་ལ་འགློགས་པ་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་ཁེངས་པ་ནམ་ཡང་བ་མ་

ནུས་པའི་མཛའ་བ་ཤུགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དེ། མཛའ་བློས་ཤེས་ཤིང་རིག་པར་བ་

བའི་ཆེད་དུ་ད་ནི་བདག་ཀང་ཁེངས་པ་བསླབ་ཅིང་གློམས་པར་བའློ་ཞེས་བརློད་ནས། 

རང་གི་མཛའ་བློ་དངློས་ལ་ཆགས་པའི་ཤུགས་ཀི་ཁེངས་པ་བ་བར་མི་ནུས་པ་དེའི་

ཕིར་རང་གི་གློགས་མློ་མཛའ་བློ་ཡིན་པ་ལྟར་བས་ནས་སློད་བཅུག་པ་ནི་གློགས་མློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མཛའ་བློའི་གནས་སུ་བཀློད་པ་སྟེ། དེ་ལ་བུ་མློ་དེས་ཁེངས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁློ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་ཆགས་པ་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པ་སིན་མ་འཁློག་ཅིང༌། མིག་གཡློན་པློར་

ལྟ་བ་དང༌། མཆུ་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སླློབ་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་སྟེ། 

བ་བ་དེ་ལྟ་བུས་ཁེངས་པ་བ་མི་ནུས་པར་བདག་པློ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་མི་བཟློད་

པ་དེ་བདག་པློ་རང་གིས་ཤེས་ཤིང་གསལ་བར་བེད་ལ། རྒྱུ་དེས་མཛའ་བློ་དེ་ཡང་བུ་

མློ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་སེམས་ཤིང༌། འདི་འདི་ལྟར་བདག་ལ་མཛའ་བ་ཆེན་པློའི་དབང་དུ་

གྱུར་པ་ཞིག་གློ་སྙམ། བརེ་ཞིང་དུང་བས་དུས་རག་ཏུ་འགློགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་བ་བ་དེ་ལ་ལྟློས་པའི་ཕིར། འཐློབ་བེད་ཀི་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང༌། རག་ཏུ་

འགློགས་པ་ཐློབ་པ་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཕིར། འདི་ནི་འཐློབ་བའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་བ་བ་ལ་

ལྟློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་འདི་ཉིད་འགེལ་ཚུལ་དཔང་ཊིཀ་དང་བློད་མཁས་པའི་འགེལ་

པ་གཉིས་གཞུང་དློན་དང་མཐུན་ཡང་ཧ་ཅང་མི་གསལ་བས་གློ་དཀའ་བ་དང༌། གཞན་

འགེལ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་བཞིན་མ་བཤད་པའི་ཚིག་གི་རློག་མས་སླར་ཡང་མགློ་

རྨློངས་བས་ཏེ་གཞུང་གི་དགློངས་པ་དང་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་མི་གསལ་བས་མུན་

པའི་ལམ་དུ་འཕན་པ། འདིར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་པཎ་ཆེན་བ་མའི་གསུང་གསང་ལ་

བརེན་ནས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བས་པའློ། །ལྔ་པ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་དཔེར་བརློད་

གཉིས་ལས་དང་པློ་ནི།

ཉི་མ་ནུབ་གྱུར་ཟླ་བ་མཛེས། །

འདབ་ཆགས་རྣམས་ནི་གནས་སུ་སློང༌། །

ཞེས་པ་འདི་ཡང་དུས་ཀི་སྐབས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གློ་བར་བེད་པ་ལེགས་པ་ཉིད། །

ཉི་མ་སྣང་བའི་གཏེར་ནི་ནུབ་ཆུ་ལྷའི་ཕློགས་སུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཤར་

དབང་པློའི་ཕློགས་ནས་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་འབྱུང་གནས་ཤར་བའི་འློད་དཀར་གི་ཕེང་

བས་འཇིག་རེན་མཛེས་ལ། འདབ་ཆགས་བའི་རིགས་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་ཚང་དུ་

ཉལ་བ་ལ་སློང་ངློ༌། །ཞེས་པའི་ཚིག་སྦློར་འདི་ཡང་སྲློད་དུས་ལ་སློགས་པ་དུས་ཀི་

སྐབས་གློ་ཞིང་མི་འཁྲུལ་བར་སྟློན་པར་བེད་པ་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་བརློད་པ་འདི་

ཡང་ལེགས་པ་སྟེ་རྒྱན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པས་འདི་རྒྱན་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་བསལ་

ཏློ། །དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌།

གློགས་མློ་འདློད་པས་གཟིར་བའི་ཡིད། །

ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་མི་ཟླློག་ཅིང༌། །

ཙནྡན་ཆུ་ཡིས་མི་བཟློད་པ། །

ལུས་ཀི་དྲློད་ཀིས་ལེགས་པར་རློགས། །

ཞེས་པའི་སྦློར་བ་རྣམས་ལ་ནི། །

ཡིད་འློང་ཤེས་བེད་རྒྱུ་དག་མཚོན། །

ཀེ་གློགས་མློ་ཁློད་ཀི་ཡིད་འདློད་པས་གཟིར་བ་ཤེས་བར་གྱུར་བ་འདི་ནི་ཟླ་

བའི་འློད་ཟེར་བསིལ་བས་ཀང་མི་བཟླློག་ཅིང༌། ཙནྡན་གི་ཆུ་ཡིས་ཀང་སེལ་བར་མི་

བཟློད་པ། ལུས་ཀི་དྲློད་འདློད་པའི་ཆློས་སུ་འབར་བ་འདིས་ལེགས་པར་རློགས་པའམ་

རློགས་པར་སླའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། འགའ་ཞིག་གིས་གདུང་བ་འཛིན་ཞེས་བསྒྱུར་བ་

ནི་མི་ལེགས་ཏེ། དེའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་བས་སློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྐབས་འདིར་བློད་ཀི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་ཕི་དུས་གློ་བ་

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། ཕི་མ་ལ་ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་པའི་མིང་འདློགས་མཛད་

པ་དློན་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་པས་ལེགས་ཀང༌། དེ་གཉིས་རྒྱན་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་

ཡིན་པར་གློ་ན་མི་རུང་ཞིང༌། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ནའང་མིང་འདློགས་དེ་

མ་མཛད་པས་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཀློད་ལ། དློན་དུ་ནི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་དཔེར་

བརློད་གཉིས་མཛད་པ་ཕི་ནང་གི་བརློད་བ་ལ་ལྟློས་ན་ཐ་དད་ཀང་རྒྱན་གི་ངློ་བློ་ལ་

དབེ་བ་མེད་པ་རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཟླློག་པའི་སྲིད་པ་ཅན་བཞིན་ནློ། །དེ་བས་ན་

དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས་མཛད་པ། ནི་ཏམྦི་ནི་ཁློད་ཀི་

གདློང༌། །དབེས་མཐློ་མིག་དམན་ཀུན་འཛུམ་ཞིང༌། །གཡློ་བའི་ལྟ་བས་འདྲིད་བེད་

པས། །མཆློག་གི་བརློད་པས་ངེས་པར་གྲུབ། །ཅེས་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་འབས་བུ་མཛའ་

བློ་གཞན་ལ་ཆགས་ནས་འགློགས་འདློད་ཀི་འདློད་པ་ཤེས་པ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། 

མཆློག་གི་བརློད་པ་ནི། འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བར་སྟློན་པ་དང༌། ཀུན་འཛུམ་ཞེས་

པའི་འཛུམ་པ་ཡང་ཆུང་ངུར་དགློད་པའི་འཛུམ་བ་དེ་མིན། ཟུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་

དཔེར་གསལ་འདུག་གསུངས། ཡང༌། རང་ཉིད་འདློད་པས་སྐ་ཞིང་གལ། །རྩུབ་ཅིང་

རྨློངས་དང་འཁྲུགས་པའི་ཚིག །ལུས་ཕ་ཁློད་ཀིས་སྨྲ་བེད་པ། །འབལ་བའི་རིམས་

ཀིས་གདུངས་བར་ཤེས། །ཞེས་པ་དང༌། མིག་ནི་ཀུན་ཏུ་དམར་ཞིང་འཁྲུགས། མིག་

འབས་ཐློར་བུ་གཡློ་བེད་པས། །ཆགས་པ་ཟིལ་གིས་མནན་བས་ཕིར། །རི་དྭགས་

མིག་ཁློད་ཐུབ་པར་དཀའ། །མཛའ་བློའི་ཆགས་པ་ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་བུད་

མེད་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེས་མཛའ་བློའི་རེ་བ་མི་རྫློགས་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལུས་མཆློག་མ་ཁློད་བཟླློག་དཀའི་ཚིག །རབ་སྨྲ་རྒྱན་ཡང་ཉུང་བ་འདིས། །མཆློག་ཏུ་

དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་དང༌། །འགློགས་པའི་ཆ་ལུགས་བརློད་པར་བེད། །ཨ་མ་ར་ཀློ་

ཤའི་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། བུད་མེད་ཀི་སྒྱུ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་རློལ་སྒེག་མང་དུ་

བཤད་པའི་ནང་ནས་ཆགས་པས་བསླང་བའི་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་བས་སྐེས་པ་ལ་

འཛིངས་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ཡང་འགློགས་འདློད་ཀི་ཆགས་པ་གསལ་

བར་བེད་པའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུའློ། །གཞན་ཡང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་ཡུལ་

ཅན་ཡང་ཡློད་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི།

ལུས་ཕ་ཁློད་ནི་ཁློ་བ་ལས། །

བཟླློག་སྟེ་སིན་འཁློག་ཁད་པར་འགློ། །

བདག་ཉིད་འཚོ་བ་གསལ་བེད་པས། །

བདག་གཞན་ཀུན་ཏུ་སྟློན་པར་བེད། །

ཅེས་པའི་དློན་ཆགས་ལྡན་གི་སྐེ་བློ་འགའ་ཞིག་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་ཆགས་

ཤིང༌། དེའི་འཇློ་སྒེག་མཛེས་ཆློས་ཀི་རྣམ་པས་སེམས་འཕློག་ཅིང་དེ་དང་འགློགས་པ་

མ་ཐློབ་པ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། སྨྲ་ཚུལ་ལུས་ཕ་མ་འདིས་ཁློ་བའི་རྣམ་

འགྱུར་ལས་བཟླློག་སྟེ་མཛེས་པའི་ཟུར་མིག་གི་སིན་འཁློག་དང་ཁད་པར་བའི་འགློ་

ཚུལ་སློགས་བུད་མེད་རང་ཉིད་འཚོ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཆློག་ལང་ཚོ་དང་པློའི་

དུས་ཀི་མཛེས་པ་གསལ་བར་བས་པ་འདིས་འགློགས་པ་མ་ཐློབ་པ་བདག་ཉིད། 

གཞན་ཏེ་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ཀུན་ཏུ་སྟློན་པར་བེད་པའློ། །དེས་ན་རྒྱུ་དངློས་མེད་

འགློགས་པ་མ་ཐློབ་པས་འབས་བུ་ཤི་བ་དངློས་མེད་སྟློན་པས། རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འབས་བུ་དངློས་མེད་སྐེད་པས་རྒྱུ་རྒྱན་དང༌། བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ཤེས་པར་བེད་

པའི་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་སྨྲས་པ་ཤེས་བེད་ཀང་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྦློར་བ་སྙན་

ངག་མཁན་རྣམས་ཀི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རྒྱན་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དུ་མ་ཡློད་པ་རྣམས་

གཞུང་འདིར་དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་པློ་འདིས་མཚོན་ཅིང་ཤེས་པར་བ་བ་དང༌། རང་

ཉིད་ཀིས་ཀང་སྦར་བར་བའློ། །དེས་ན་ཡིད་འློང་ཤེས་བེད་ཅེས་པའི་དློན་ཚིག་སྦློར་

འདིས་རློགས་བ་སྐེས་བུ་གློགས་མློའི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཤེས་པར་བེད་ཅེས་འགེལ་པ་ནི་

མ་བརག་པར་སྨྲ་པའི་བབ་བཅློལ་གི་ཚིག་གློ །

༼༢-དངློས་མེད་དུ་བགང་བའི་རྒྱུ།༽

དངློས་མེད་དུ་བགང་བའི་རྒྱུ་ལ་གསུམ། དངློས་པློའི་འབས་བུ་བཞི་སྐེད་བེད་

དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་བཞི་དང༌། རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་ཡང་དངློས་མེད་སྐེད་པའི་

དཔེར་བརློད་འགེལ་པའི་ཁ་བསྐངས་བཅས་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་འཆད་

པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

དངློས་མེད་རྒྱུ་ནི་ཡིད་འཕློག་པ། །

འགའ་ཞིག་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ། །

དགག་ཚིག་གི་སྒློ་ནས་སྙན་ངག་གི་སྐབས་འདིར་དངློས་པློ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་

ལ་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པས་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་གགས་པ་ཡིད་འཕློག་པའི་ཉམས་དང་

ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་དཔེར་བརློད་ཅིང་བསྟན་པར་བ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་

ཕིར་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ལས་དང་པློ་སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་ནི། རིག་

པ་རྣམས་ནི་མ་གློམས་དང༌། །བློ་ལྡན་རྣམས་དང་མ་འགློགས་དང༌། །དབང་པློ་རྣམས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི་མ་བསམས་པས། །མི་རྣམས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར། །སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་འབེད་

པའི་གཞི་སེ་བཞིས་བསྡུས་པ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་མ་སྦངས་ཤིང་མ་གློམས་པ་

དང༌། བློ་ལྡན་བསྟན་བཅློས་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་དང་མ་འགློགས་པ་དང༌། 

དབང་པློ་མིག་ལ་སློགས་པ་མ་བསམས་ཏེ་ཉེས་པ་སྐེད་པའི་ཡུལ་ལ་མ་བཀག་པའི་

རྒྱུས་མི་རྣམས་འགློད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་བས་རབ་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཕིར་

སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། དམ་པའི་སྐེ་བློས་རིང་དུ་མ་བཀར་འགའ་ཞིག་

བྱུང་བ་ན། །ལེགས་པར་བསྟན་ཅིང་རྣམ་པར་དུལ་བའི་ལུགས་ཀིས་རེས་སུ་འགློ། །དེ་

དེའི་ཡློན་ཏན་མེ་ཏློག་རྡུལ་མང་རྣམ་པར་འཕློ་བ་ལ། །འབད་པ་མེད་པར་དེ་དང་ཉེ་

བར་འགློ་ཞིང་རེག་པར་བེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་འདི་དཔེར་བརློད་མ་ཡིན་ཀང་ཡློན་ཏན་

རྣམ་པ་མང་པློ་ཐློབ་པའི་ཕིར་མཁས་པ་དང་འགློགས་པར་གདམས་པའི་ལུང་འདྲེན་

ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་རྒྱ་འགེལ་ཉིད་ན་ཡློད་པ་ལྟར་ཞལ་བྱུང་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཀློད་

པའློ། །རིག་པ་མ་གློམས་པ་སློགས་སྔློན་ཆད་བས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མ་སྐེས་པ་སྟེ་

དངློས་མེད་དེ་རྣམས་ཀིས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་སྐེད་པས་ན་སྔ་

ན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུའློ། །རྒྱ་དཔེར་ཀཱ་ར་ཀ་ཞེས་འབྱུང་བ་བེད་པ་པློ་སྟེ་དངློས་

མེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་བེད་པ་པློའི་རྒྱུར་བསྡུ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་འདི་ཡིན། དེས་ན་

མཛོད་ལས། བེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང༌། །ཞེས་པས་སྟློན་པ་རྒྱུ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་

དང་པློ་དང་འདི་མི་གཅིག་སྟེ་རྣམ་བཞག་ཐ་དད་པ་ཡིན། དེར་ཡང་མ་ཟད་ཡློངས་

གགས་ལྟར་ན་རྒྱུ་མེད་པས་འབས་བུ་སྐེད་པ་མི་སྲིད་ཀང་འདིའི་དངློས་མེད་ནི་དགག་

ཚིག་ཙམ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །ཞིག་ནས་མེད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པའི་བེད་པློའི་རྒྱུ་ནི།

འདློད་པའི་གཏམ་གིས་མློས་པ་སློང༌། །

ལང་ཚོ་ཡི་ནི་རིམས་དག་ཉམས། །

རྨློངས་པ་ཟད་ཅིང་སྲེད་པ་འཕློས། །

བསློད་ནམས་གནས་ལ་ཡིད་དག་བས། །

འདློད་པའི་ཡུལ་གི་ལློངས་སྤློད་ཀི་གཏམ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཆགས་པས་

མློས་པར་འགྱུར་བ་ཞི་བའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ག་ཤེད་དུ་སློང་བ་ལྟར་མི་སྣང་

ལ། ལང་ཚོ་གཞློན་པ་དུལ་བར་གནས་པ་དང་འགལ་བ་ཁློ་ན་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པས་

གདུང་བར་བེད་པའི་ཕིར་རིམས་ནད་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ད་ནི་ཉམས་ཤིང་བལ། རྨློངས་

པ་འཁློར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ལ་བདེ་བའློ་ཞེས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་པ་

ཡང་ཟད་ཅིང་ཞིག སྲེད་པ་རྨློངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཡུལ་ལ་ཆགས་ཤིང་

ཞེན་པའང་འཕློས་ཏེ་ཉམས། རྒྱུ་དེ་རྣམས་ལས་འབས་བུ་བསློད་ནམས་ཀི་གནས་

ཆློས་ཞེས་བ་བ་ཞི་བ་ཆགས་བལ་རློ་གཅིག་པ་ལ་ཡིད་བས་ཏེ་སེམས་བཞག་གློ 

།ཞེས་རྒན་པློ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། འདློད་པའི་གཏམ་གིས་མློས་པ་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱུ་དེ་རྣམས་སྔར་ཡློད་པ་ཕིས་ཞིག་ནས་ད་ལྟ་མེད་པར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་

དངློས་མེད་དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་བསློད་ནམས་ཀིས་གནས་ཆློས་ལ་འཇུག་པའི་བློ་

དངློས་པློར་གྱུར་པ་སྐེད་པའི་ཕིར་ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུའློ། །གསུམ་པ་

ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་ནི།

ནགས་ཚལ་འདི་དག་ཁིམ་མ་ཡིན། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆུ་ཀླུང་འདི་དག་བུད་མེད་མིན། །

རི་དྭགས་འདི་དག་བུ་ཚ་མིན། །

དེ་ཕིར་བདག་གི་ཡིད་དགའློ། །

ནགས་ཚལ་སྣང་བཞིན་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདི་དག་སྐློན་གི་རང་བཞིན་ཁིམ་

དེ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཆུ་ཀླུང་ག་གྱུར་འབབ་པ་འདི་དག་ཡུལ་གི་དུག་གིས་བརྒྱལ་བར་

བེད་པའི་བུད་མེད་མིན་ལ། གཡས་གཡློན་དུ་རྒྱུ་བའི་རི་དྭགས་འདི་རྣམས་ཀང་

འཆིང་བར་བེད་པའི་བུ་དང་ཚ་བློ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཙང་ཞིང་དགེ་བ་ཁློ་

ནར་གནས་པ་དེའི་ཕིར་བདག་གི་ཡིད་ལ་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་ངློ༌། །ཞེས་ཁིམ་

ལས་ཡིད་བྱུང་བའི་ཆགས་བལ་ནགས་ན་གནས་པ་ཞིག་གིས་སྨྲ་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ་

འདིར་ནགས་ཚལ་ནི་ཁིམ་མ་ཡིན་ལ། ཁིམ་ནི་ནགས་ཚལ་མ་ཡིན་པ་སློགས་ཕན་

ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་གནས་ཤིང་ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་དེ་རྣམས་ཀིས་

འབས་བུ་དགའ་བ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་སྐེད་པ་ནི་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་

རྒྱུའློ། །དེས་ན་སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲིས། སྤིར་ཁིམ་ཡིན་ཡང་ཞེས་པ་དང༌། སྤིར་བུད་

མེད་ཡིན་ཡང་སློགས་ཀི་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་མཛད་པ་གཞུང་གི་དགློངས་དློན་

དང་མ་འབེལ་ལློ། །བཞི་པ་སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་ནི།

ཤིན་ཏུ་མ་བརགས་སྤློད་ངན་ནི། །

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡློད་མ་ཡིན། །

དེ་ཕིར་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནི། །

ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་འཕེལ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སང་བ་དང་བང་བའི་གནས་གང་དག་བ་བར་འློས་མི་འློས་མ་དཔྱད་པར་ག་

ཚོམས་སུ་སྤློད་པའི་སྤློད་ངན། འཕགས་པ་སྟེ་དམ་པའི་སྐེས་བུ་ཡ་རབས་རྣམས་ལ་

ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་བ་བ་གང་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཔྱད་ནས་བེད་པའི་རྒྱུས། དེ་

རྣམས་ཀི་ཚེ་འདི་དང་ཕི་མའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུས་རག་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་

རྒྱས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་གཞུང་ཚིག་གིས་འགྱུར། མ་བརག་སྤློད་པ་

འཕགས་པ་ནི། །རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་དེ་ལ་རྒྱ་

དཔེར་ཡློད་པའི་སྐད་དློད་མང་པློ་ཆད་པའི་སྐློན་ཡློད་པས་མི་ལེགས། དན་པའི་སྐད་

དློད་མ་སད་྄ཀང་རྒྱ་སྐད་ལ་ཡློད་པས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་པ་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་མ་བརག་པའི་སྤློད་ངན་སངས་ནས་མེད་

པའི་རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་དངློས་པློར་གྱུར་པ་སྐེད་པས་ན་སངས་ནས་མེད་

པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུའློ། །དེ་ལྟར་ན་དཔེར་བརློད་བཞི་པློ་དེ་ནི་མེད་དགག་ཁློ་ན་རྒྱུར་

བས་པ་དངློས་པློའི་འབས་བུ་ཅན་ཤ་སྟག་གློ །

གཉིས་པ་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་དངློས་མེད་སྐེད་པའི་དཔེར་བརློད་

གཞུང་གིས་དངློས་བསྟན་བཅློམ་པའི་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ནི།

སྐེད་ཚལ་ས་ཧ་ཀཱ་ར་རྣམས། །

སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན། །

མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ནི། །

ཏིལ་བཅས་ཁློར་ཆུ་སྦིན་བར་འགྱུར། །

སྐེད་མློས་ཚལ་གིས་ས་ཧ་ཀཱ་རའམ་ཙུ་ཏའམ་ཨ་མྲ་ཞེས་པ་རྣམས་ནི་དློན་



  454  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། བློད་ལ་ཨ་འབས་སམ་ཤ་འབས་སུ་གགས་པ་ཞིག་

འབྱུང་བ་འདི་ཤིང་དེའི་འབས་བུ་སྟེ། དེའི་ཤུན་པ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་མངར་བའི་ཚད་

དུ་རི། དེ་ལས་གཞན་རྒྱ་ནས་འློངས་པའི་རྒྱ་ཡུང་ཐལ་བ་ཅན་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཨ་

འབས་སུ་ངློས་འཛིན་པ་ནི་ནློར་བ་སྟེ། འདི་ལ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་ཏིནྡུ་ཀ་ཞེས་

གགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཨ་མྲའི་ཤིང་དེ་ལ་སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་པ་ཞེས་མ་

འཁྲུངས་པ་དགག་བར་བས་ནས་སླར་ཡང་དགག་ཚིག་སྦར་བ་དགག་པ་གཉིས་

ཀིས་རྣལ་མ་གློ་བའི་ཕིར་དློན་དུ་སྙེ་མ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཀང༌། དགག་ཚིག་གི་དབང་

གིས་རྒྱུ་དངློས་མེད་དུ་བཞག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྙེ་མ་འཁྲུངས་པ་འགློན་པློའི་བུད་མེད་

བལ་བས་ཉེན་པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་བའི་རྐྱེན་གིས་ཆགས་པའི་མེས་སྲེག་པ་རྣམས་

ཏིལ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་ཆུ་སྦིན་བར་འགྱུར་ཏེ་ཤིའློ་ཞེས་ཕུལ་བྱུང་བརློད་པའི་

རྒྱན་གིས་བསྟན་ཏློ། །ཤི་བ་ལ་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་ཆུ་སྦིན་པ་གྲུབ་མཐའ་ཕི་

ནང་གང་གིའང་ལུགས་མིན། རྒྱ་གར་བའི་འཇིག་རེན་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་སྲློལ་

གཤིན་པློ་རྣམས་ལ་དགེ་ར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར། བམ་ཟེ་གཙང་མ་ཞིག་

གིས་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་ཆུ་སྦིན་ཅིང་བསྔློ་བ་དེང་སང་ཡང་བེད་པས། བློད་

ཊིཀ་རྣམས་སུ་སྔློན་རབས་འཇིག་རེན་པའི་ལུགས་ཞེས་བཤད་ཀང་དེ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་

སློ། །འབས་བུ་དངློས་མེད་ཀི་ངློས་འཛིན་ཆགས་པས་བརྒྱལ་ནས་དྲན་པ་ཉམས་པ་

ཙམ་ལ་བཞག་པའང་མི་འཐད་དློ། །འདིར་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་

ཀིས་འབས་བུ་ཤི་བ་དངློས་མེད་སྐེད་པས་བཅློམ་པའི་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུའློ། །དཔང་

ལློ་ཆེན་པློས། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི་ཞིག་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་འཆད་དློ་གསུངས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ། པྲ་དྭཾ་ས་ཞིག་པ་ལ་འཇུག་པས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ན་དེ་བཞིན་ཡིན་མློད་ཀང༌། མ་

འཁྲུངས་པ་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་བ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཞིག་ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་གློ་དློན་དང་མི་འགིག་ཅིང༌། བཅློམ་པ་ལ་བསྒྱུར་ན་གློ་དློན་དང་སྐད་དློད་

གཉིས་ཀ་ལ་མི་འགལ་བས་དེ་བཞིན་ལེགས་པ་ཡིན་གསུངས། གཞན་ཡང་སླློབ་

དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས། ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་སློགས་གསུམ་ལ་གཞུང་གིས་དངློས་

བསྟན་དངློས་པློའི་འབས་བུ་ཅན་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟིན་ནས། ཤུགས་བསྟན་དངློས་

མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་གསུམ་རྒྱ་འགེལ་ལས་ཁ་བསྐངས་བའི་དང་པློ་ཞིག་ནས་མེད་

པའི་བེད་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་ནི།

མིག་མེད་པས་ནི་མཛེས་མ་འགའ། །

མཐློང་བ་དེ་དེ་རེས་སུ་དྲན། །

དློན་མེད་འཚོ་བར་བསམ་པ་དེ། །

འདིར་ནི་ལྔ་པར་འགློ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་པ་ལློང་བ་ཞིག་གི་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། མིག་སྔར་ཡློད་པ་ཕིས་སུ་

མེད་ནས་ཞིག་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་འཆི་བ་དངློས་མེད་སྐེད་པའི་ཞིག་

ནས་མེད་པའི་བེད་པ་པློ་ཡི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་ནློ། །ཕན་ཚུན་མེད་པའི་

བེད་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་ནི།

པདྨ་ཅན་འདི་ལུས་ཕ་མིན། །

པདྨ་འདི་ནི་དེ་གདློང་མིན། །

ཨུཏྤལ་འདི་ནི་མིག་མ་ཡིན། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ཉིད་སེམས་པས་སྲློག་རྣམས་སློང༌། །

ཞེས་བལ་བས་ཉེན་པ་དབེན་པར་མེ་ཏློག་གི་ཚལ་དུ་གནས་པ་ཞིག་གིས་

སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། པདྨ་ཅན་ལུས་ཕ་མ་མིན་ཞིང༌། ལུས་ཕ་མ་པདྨ་ཅན་མིན་

པ་སློགས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་ཤི་བ་

དངློས་མེད་སྐེད་པའློ། །སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་ནི། 

ནམ་དུ་ཡང་ནི་ལུས་ཕ་དེའི། །ཡིད་གཅུགས་རྣམ་འཕྲུལ་འབྱུང་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་

སེམས་པའི་འཇིག་རེན་འདི། །གཞན་ཕིར་ཕ་རློལ་འཇིག་རེན་ཉིད། །ཅེས་པ་བུད་མེད་

ཤི་བའི་བདག་པློས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། ཤི་བ་དེ་ཁློ་ན་སེམས་པའི་འདློད་ལྡན་

བདག་ནི་ལུས་འཇིག་རེན་འདིར་གནས་ཀང་སེམས་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ན་དེའི་རེས་

སུ་སློང་ཟིན་པས། ད་མྱུར་དུ་ལུས་སེམས་བལ་ཏེ་འཆིའློ་ཞེས་འཇིག་རེན་འདི་སངས་

ཟིན་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་འཆི་བ་དངློས་མེད་སྐེད་པ་སངས་

ནས་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུའློ། །འདི་རྣམས་རྒྱ་འགེལ་དུ་ཡློད་པའི་སྒློས་ཙམ་ཡང་

དཔང་ཊིཀ་ན་མ་མཛད་པས། ཕིས་ཀི་འགེལ་པ་མཁན་ཇི་སྙེད་གཅིག་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་

མིང་ཙམ་ཡང་མ་གགས་པར་འདུག་པ་འབད་ནས་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བ་

འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

ཡློད་དང་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི། །

འབས་བུ་སྐེད་པ་དག་ལ་འདིར། །

སྔློན་མེད་ལ་སློགས་རང་བཞིན་གིས། །

དངློས་པློ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཡློད་པ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང་མེད་པ་དགག་པའི་རང་བཞིན་གི་འབས་བུ་

སྐེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་སྔློན་མེད་དེ་སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་དང༌། ལ་སློགས་པས་ཞིག་

ནས་མེད་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་མེད་པ་དང༌། སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་རྒྱུ་གཞུང་

གིས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་འབས་བུ་དངློས་པློའི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་

དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུའི་རྒྱུ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་རྣམས་ཀང་བསྟན་པའློ། །

༼༣-མཚར་བའི་རྒྱུ།༽

མཚར་བའ་ིརྒྱུ་ལ་གཉིས། མིང་ག་ིདབ་ེབ་དང༌། སྦློར་བའ་ིདངློས་པློའ ློ། །དང་པློ་ནི།

རིང་འབས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས། །

དེ་བཞིན་འབས་མ་ཐག་སྐེས་དང༌། །

རིགས་མིན་རིགས་པ་བེད་ཅེས་པ་དང༌། །

མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་གངས་མེད་དློ། །

འདི་དག་སྦློར་བའི་ལམ་རྣམས་ལ། །

ཕལ་པའི་འཇུག་པ་ལ་བརེན་པ། །

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་སྟེ། །

འདི་ཡི་དཔེར་བརློད་ཇི་ལྟར་ན། །

རྒྱུའི་བ་བ་ལས་ཐག་རིང་དུ་འབས་བུ་སློན་པ་རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུ་

འབས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་རྒྱུ་དང༌། འབས་བུ་སྔར་སྐེས་ཤིང་

དེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་སྐེས་པ་འབས་མ་ཐག་སྐེས་ཀི་རྒྱུ་དང་མི་འློས་པའི་འབས་བུ་

སྐེད་པ་རིགས་མིན་གི་རྒྱུ་དང༌། འློས་པའི་འབས་བུ་སྐེད་པའི་རིགས་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་བ་བ་དེ་དག་ཚིག་ཏུ་སྦར་བས་ལམ་རྣམས་ལ་ཡློངས་གགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་

དངློས་མ་ཡིན་ཀང་ཕལ་པའི་རྒྱུ་འབས་སྙན་ངག་ཁློ་ན་ལ་གགས་པ་རྒྱུ་འབས་ཀི་བར་

ལ་རྒྱུ་གཞན་ཆློད་པ་དང༌། འབས་བུ་སྔློན་ལ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱུ་ཕིས་སྐེ་བ། རྒྱུས་འབས་

བུ་མི་འློས་པ་སྐེད་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་འདྲའི་རིགས་རྣམས་ཡློངས་གགས་ལྟར་ན་རྒྱུ་

འབས་སུ་མི་འགྱུར་བས་གཙོ་བློའི་རྒྱུ་འབས་སུ་བཞག་མི་རུང་ཡང༌། འདི་ལྟ་བུའི་

བརློད་བ་ལ་བརེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཕལ་པ་ཡློངས་སུ་མ་གགས་པ་ཡང་སྙན་ངག་གི་

སྐབས་འདིར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་མཚར་བ་དག་མཐློང་སྟེ། དེ་དཔེར་བརློད་པ་ཇི་ལྟར་

ཞེ་ན་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། འདིའི་གཞུང་ཚིག་སྔར་བཏགས་པའི་འཇུག་པ་ཞེས་བསྒྱུར་

ཡང༌། རྒྱ་དཔེར་གཽ་ཎ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཕལ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་སྦློར་

བའི་དངློས་པློ་ལས། དང་པློ་རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ་ནི།

ལུས་ཅན་ཁློད་མིག་ཟུར་ཅེས་པས། །

རྒྱལ་བེད་ལུས་སྐེད་དག་གི་མཚོན། །

གང་དེ་གཞན་ལ་རབ་འཕངས་པ། །

དེ་ཡིས་བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅློམ། །

ཀེ་ལུས་ཅན་མ་ཞེས་བློད་ནས་རབ་ཏུ་གགས་པའི་མཚོན་ཆས་ནི་གང་ལ་

འཕངས་པ་དེ་འབིགས་པ་ཡིན་པ་ལ། ཁློད་ཀི་ཟུར་མིག་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་འགློ་

བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་ལུས་སྐེས་འདློད་ཆགས་ཀི་མཚོན་ཆ་འདི་ཁློད་ཀིས་

གཞློམ་བ་སྐེས་པ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་འཕངས་པ་དེ་ཡིས་འབེན་དུ་མ་བས་པ་བདག་གི་

ཡིད་ཀང་བཅློམ་མློ། །ཀང་ཞེས་པས་གང་ལ་འཕངས་པ་དེ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་པའློ། །དེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདྲ་ནི་མཚར་ཆེ་ཞིང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཕི་མའི་བར་དུ་འབས་བུ་སྔ་མས་ཆློད་པ་དེའི་

ཕིར་རྒྱུ་འབས་ཐག་རིང་པས་རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །མཚར་བའི་རྒྱུ་ལྔ་པློ་འདི་

ཐམས་ཅད་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་དངློས་པློ་ཡིན་པ་རློགས་སླ་ཡང༌། སྐབས་འདིར་

བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅློམ་ཞེས་པ་དངློས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། 

འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ཀྵ་ཏཿཞེས་འབྱུང་བ་བཅློམ་ནས་ཤི་ཞིང་མེད་པར་གྱུར་པའི་དློན་མིན། 

ཕློག་ནས་རྨས་པ་ལ་འཇུག་པས་འདི་ཡང་འབས་བུ་དངློས་པློའ ློ། །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་རྣམས་ཀི་ལུས་སྐེས་འདློད་པ་ནི་རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་མློས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་

འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འབས་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་མཐློང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་དུས་ཅིག་

ཉིད་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མའི་ན་ཚོད་ཀི་གནས་སྐབས་སྐད་ཅིག་

གིས་ནུབ་ཅིང་ཡློལ་ནས་འདློད་པ་བསྟན་རན་གི་ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པ་རྒྱུར་གྱུར་

པ་དང་སྐེས་པ་མཚར་ཆེའློ། །འདི་ནི་རྒྱུ་བུད་མེད་ལང་ཚོ་དར་བ་དང༌། འབས་བུ་

སྐེས་པ་ཆགས་པའི་མློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གཉིས་དུས་སྔ་ཕི་མེད་པར་སྐད་ཅིག་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སྐེས་པ་བརློད་པས་རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པའམ་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་མཚར་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལས་གཞན་སྐེས་བུ་འདློད་མློས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུ་

དང༌། བུད་མེད་ལང་ཚོ་དར་བ་འབས་བུར་འཆད་པ་དག་རྒྱ་འགེལ་དང་མི་མཐུན་པར་

མ་ཟད། སྐེས་བུ་འདློད་པས་མློས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བུ་མློ་རྣམས་གློ་བུར་དུ་ལང་

ཚོ་ལ་བབས་པར་འགྱུར་བའང་ཇི་ལྟར་འཐད་བསམ་དགློས་སློ། །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་འཕློ་བའི། །

ཟླ་བ་ཡི་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཤར། །

ཟླ་བ་ཤར་བ་ལས་སྔར་ཉིད་དུ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་མཛེས་མ་རྣམས་ཀི་

ཆགས་པ་སྐེས་བུ་འདློད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་འབས་བུར་གྱུར་པ་བྱུང་ཞིང༌། ཕི་ནས་

ཏེ་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་ཟིན་ནས་འློད་ཟེར་རྣམས་འཕློ་བཞིན་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ཤར་བ་རྒྱུར་གྱུར་པ་བྱུང་བས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྔ་བ་འདི་ནི་སྔློན་མེད་པས་

མཚར་བའི་རྒྱུའློ། །བཞི་པར་རིགས་མིན་གི་རྒྱུ་ནི།

ལྷ་ཅིག་ཁློད་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་ཅིག་ཁློད་ཀི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས་པློ་དམར་བའི་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་འདི་ལྟ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བུ་ལ་རེག་པས། རྒྱལ་པློ་གཞན་རྣམས་ཀི་ཕག་འཚལ་བའི་ལག་པའི་པདྨ་ཐལ་མློ་

ཟུམ་པར་བེད་པ་ཅི་སྟེ་འདིར་ཉི་མ་དང་པདྨ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཀང༌། ཉི་མས་པདྨ་

ཟུམ་པར་བེད་པ་མི་རིགས་ཤིང་མཚར་པས་རིགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་སྟེ། པདྨ་ལྡན་གི་

རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། གཡུལ་དུ་རལ་གིའི་རྒྱུན་འཛིན་པའི། །དཔུང་པ་

ཡི་ནི་རབ་བསྐེད་པ། །གང་གི་གཟི་བིན་མེ་དག་ནི། །དག་ལ་མུན་པ་རབ་སྟེར་

འབར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྔ་པ་རིགས་པའི་རྒྱུ་ནི།

ཁློད་ཀི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི། །

འློད་ཟེར་ཀུན་ད་དྲི་མེད་རྣམས། །

ས་སྐློང་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི། །

པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་ལ་དབང༌། །

ལྷ་ཁློད་ཀི་ཞབས་སེན་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པའི་ཟླ་བ་འདིའི་འློད་ཟེར་ཀུན་ད་དྲི་

མ་མེད་པའི་མདངས་འཕློ་བ་རྣམས། ས་སྐློང་བ་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་

བའི་ལག་པའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པ་ལ་དབང་ངློ༌། །ཞེས་བཏགས་པའི་ཟླ་བས་

བཏགས་པའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་རིགས་ཤིང་མཚར་བས་ན་རིགས་པའི་རྒྱུ་སྟེ། ཀུ་

ན་ལའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། རི་དྭགས་རགས་ཅན་ལྟ་བུ་དེ་ཡི་

བཞིན། །སིག་པའི་དྲི་མ་རབ་རྒྱས་དེ་ནི་བལྟར། །གཞློན་ནུས་མ་བཟློད་འཕལ་ལ་ཡིད་

འབྱུང་དང༌། །ངློ་ཚས་བཞིན་གི་པདྨློ་ཟུམ་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་དཔེར་

བརློད་ཕི་མ་གསུམ་པློ་འདི་ལ་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་དུ་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གིས་

བསྟན་པ་ཞར་ལས་འཐློན་པ་ཡིན་གི་ངེས་པར་དགློས་པ་ནི་མིན། རིགས་མིན་གི་རྒྱུ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་འགལ་རྒྱན་གི་ཁད་པར་རྒྱ་འགེལ་ནས་མ་བཤད་ཀང༌། རེ་བློད་མཁས་པས། 

འགལ་རྒྱན་ལ་འགལ་ཟླ་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་པ་ཞིག་དགློས་ལ་འདིར་ནི། 

ཉི་མས་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་མི་རིགས་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འློས་པ་ཙམ་སྟློན་པ་ཡིན་

གི། འགལ་ཟླ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཡློད་ཅེས་གསུངས་

པ་ཉིད་ལེགས་པར་བཤད་པའློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

ཞེས་པ་རྒྱུ་ཡི་རྣམ་རློག་གི །

ལུགས་ནི་འདི་འདྲ་དག་ཏུ་བསྟན། །

རྒྱུའི་རྒྱན་གི་རྣམ་རློག་གི་ལུགས་ནི་དབེ་བ་གསུམ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་

འདི་འདྲ་བ་དག་ཏུ་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་བཞི་པ་ཕ་མློའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅུ་བཞི་པ་ཕ་མློའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་

མཚན་ཉིད་ནི། ཟུར་དང་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་དློན། །ཕ་ཕིར་ཕ་མློ་ཞེས་པར་

བཤད། །ཟུར་ཅེས་པ་ནི་ནང་གི་བསམ་པ་འགའ་ཞིག་ཤེས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་དངློས་

སུ་མ་བརློད་པར་བློ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་བརྡ་ཐབས་ཀིས་སྟློན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཞེས་པ་

བློ་སྔློན་དུ་མ་བཏང་ཡང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ལུས་ལ་ངང་གིས་གསལ་བའི་སྒློ་ནས་ངག་ཏུ་མ་བརློད་པར་མ་ཟད་བརྡ་ཙམ་ཡང་མ་

བསྟན་པར་ཕ་རློལ་པློས་གློ་ཞིང་རིག་པ་སྟེ། འདུལ་བ་ལུང་དུ། བསམ་པ་ནང་ན་ཡློད་

པ་ཀུན། །ཕི་རློལ་དུ་ནི་ཉེ་བར་དམིགས། །སྐད་མདློག་དབང་པློའི་བེ་བག་གིས། །རྣམ་

པ་ས་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཚིག་ངག་ཏུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བརློད་པའི་སྒའི་སྣང་བ་མེད་པར་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དམ། རྣམ་འགྱུར་ཕ་མློ་

ཙམ་གིས་མཚོན་བ་མཚོན་པར་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཕ་བས་ན་ཕ་མློ་ཞེས་པར་བརློད་

དློ། །འདི་ལ་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་དང་སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲི་གཉིས་ཀིས་སྒར་སྣང་བ་

མེད་ན་སྙན་ངག་ཚིག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། དེ་འདློད་ན། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་

ཡི། །སློགས་ལུས་རྣམ་བཞག་དང་འགལ། ཅེས་པའི་དགག་པ་མཛད་པ་ནི་རང་གི་

ལློག་རློག་ཚད་མར་མཛད་པའི་དགག་བཞག་ཙམ་སྟེ། འདིར་ཚིག་གམ་སྒར་མི་བརློད་

རྒྱུ་མཚོན་དློན་དང༌། དེ་ཕ་རློལ་པློས་རློགས་བེད་བརྡའམ་རྣམ་པ། དེ་གཉིས་ཀ་སྙན་

ངག་མཁན་གིས་ཚིག་ཏུ་བརློད་པའི་སྦློར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བའི་དབེ་བ་ཕེད་ན་ལློག་པར་རློག་པའི་སྦྲུལ་མདུད་རང་སར་གློལ་བར་འགྱུར་

ཞིང༌། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པར་བ་རྒྱུའི་དློན་དངློས། ངག་ཏུ་བརློད་པས་གློ་ཞིང་

རིག་པར་བས་ཟིན་ནས། བརྡ་དང་རྣམ་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ་དགློས་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་

ཡང་མེད་ལ། ཚོགས་སུ་བརློད་པར་མ་བཟློད་ནས་ཞེས་པའི་གཞུང་ཚིག་དང་ཡང་

དངློས་སུ་འགལ་ལློ། །འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། བརྡའི་ཚིག་ངག་ཏུ་བརློད་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ལག་པ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཀི་བརྡ་ཡང་དགློས་པར་བཤད་པ་ནི་རྣམ་དབེ་ཅི་

ཡང་མ་ཕེད་པར་མཚོན་བ་མཚོན་བེད་དང་དེ་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་རྒྱན་བསྲེས་ནས་

འཆད་པ་སྟེ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སློ། །སྐབས་འདིར་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། གསང་

སྔགས་ནང་གི་བརྡ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཐ་སྙད་རིག་པའི་དཔེར་བཀློད་པ་རྣམ་པ་

འཆར་བདེ་བ་ལ་དགློངས་ཀང་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་ལ་བཀབ་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ཞེས་བློད་

མཁས་པས་གསུངས་པ་ཐུགས་མད་ཅིང༌། སྣར་ཐང་པས་སླར་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསང་



  464  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བའི་སྔགས་ཀི་ཟབ་དློན་འགའ་ཞིག་གནས་འདིའི་དཔེར་བརློད་དུ་རྣམ་པ་གསལ་བར་

བཀློད་པ་ནི་གསང་སྒློགས་སུ་འགྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་མི་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཟུར་གི་ཕ་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་འུ་ཅག་

གཉིས་འགློགས་པར་འགྱུར་ཞེས་བརློད་པར་འདློད་ཀང་སྐེ་བློས་གང་བའི་ཚོགས་སུ་

ངློ་ཚ་ནས་བརློད་པར་མ་ནུས་པའི་སྐེས་ཕན་ལང་ཚོ་ཅན་གི་བསམ་པ་དེ་བུད་མེད་

མཛེས་མ་ཤེས་རིག་ཅན་དེས་རིགས་ནས་ལག་པས་པདྨ་ཟུམ་པའི་བརྡ་ཙམ་བསྟན་

ནློ་ཞེས་པའློ། །དེ་འཆད་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་བསྟན། །ལུས་སྐེས་ཏེ་འདློད་པའི་ཆགས་པས་གཟིར་ཡང་དུས་འདེབས་པའི་

ཚིག་ཚོགས་སུ་བརློད་པར་མ་བཟློད་པའི་མཛའ་བློ་འགློགས་པའི་བདེ་བས་དབུགས་

དབྱུང་འདློད་པའི་མཛེས་མ་དེས་ལག་པས་པདྨ་ཟུམ་པའི་བརྡ་རེད་མློའི་ཚུལ་དུ་བས་

པ་ནི་རེ་དགའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པ་སྟེ་དེས་མེ་ཏློག་པདྨ་ཟུམ་པའི་དུས་ནི་མཚན་མློ་

ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་འགློགས་པར་བའློ། །ཞེས་པའི་མཚོན་དློན་གློ་ཞིང་རིག་པར་བས་

ནས་བསྟན་པའློ། །དེས་ན་འདིར། སྒ་ཡི་སྣང་བ་མེད་པར་བརྡས་སྟློན་པར་བ་རྒྱུ་

འགློགས་པའི་དུས་མཚན་མློ་དང༌། སྟློན་བེད་ཀི་བརྡ་པདྨ་ཟུམ་པའི་ཚུལ་བ་བ། དེ་

གཉིས་ཀི་ཚུལ་རྒྱན་འདིས་བརློད་པ་སྟེ། མཚོན་དློན་བརྡ་ཙམ་གི་གློ་དགློས་པ་དེ་

རྒྱན་འདི་ལའང་ཕ་མློ་ཞེས་བའློ། །འདིར་གཞུང་ཚིག་ཏུ། རེ་དགའི་པདྨ་ཟུམ་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བས། །ཞེས་དང༌། པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པ་ལས། །ཞེས་འབྱུང་བ། དཔང་ཊིཀ་ཏུ། རེ་

དགའི་དློན་གི་པདྨ་ལག་པས་ཁ་ཟུམ་པར་བས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

བློད་ཀི་ཊི་ཀཱ་ཐམས་ཅད་ན། ལུས་རྒྱན་དུ་བཏགས་པའི་མེ་ཏློག་པདྨ་ལག་པས་ཁ་

ཟུམ་པར་བས་པའི་བརྡ་ཡིན་པར་བཤད། རྒྱ་འགེལ་ན་ནི་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་

ལག་པས་པདྨ་ཟུམ་པའི་རྣམ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕག་རྒྱ་ལྟ་བུ་བས་པ་

ཚོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རེད་མློ་ཙམ་དུ་གློ་ཞིང༌། བུད་མེད་དེས་མཚན་མློ་

འགློགས་པའི་བརྡར་གློ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ཁད་པར་ཙམ་བདློག 

སྤིར་ཡང་རྒྱ་བལ་རྣམས་སུ་མེ་ཏློག་གི་རིགས་རྒྱན་དུ་འདློགས་པའི་སྲློལ་ཡློད་ཀང༌། 

ཆུ་སྐེས་པུཎ་རི་ཀ་ཆེན་པློ་དེ་ལུས་རྒྱན་དུ་འདློགས་པའི་སྲློལ་ཆེར་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རྣམ་པའི་ཕ་མློ་ནི། གླུ་ཡི་མདུན་སར་ཁློད་ལ་མིག །གཏད་པས་

གདློང་གི་ཆུ་སྐེས་དེར། །ཆགས་པ་འབར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡི། །མཛེས་པ་ཅི་ཡང་བྱུང་

བར་གྱུར། །སྐེ་བློ་མང་པློ་གླུ་གར་གི་བ་བ་རློམ་པའི་མདུན་ས་དེར་བདག་གི་མིག་

ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་གཏད་པ་སྟེ་བལྟས་པས་དེའི་སྐབས་སུ་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་ཆུ་སྐེས་

པདྨ་ལ་ཆགས་པ་འབར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མཛེས་པ་ཅི་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར་པ་མཐློང་

ངློ༌། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ཡང་རང་བཞིན་མ་བརློད་པར། །དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་

འདློད་པ་དག །ངེས་པར་གནས་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །ཕ་མློ་ཉིད་ལས་བརྒལ་མ་

ཡིན། །འདིར་ཡང་རང་བཞིན་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཁློད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འདློད་པའི་ཆགས་པ་དྲག་པློ་

མངློན་གྱུར་པ་སྐེས་འདུག་ཅེས་གསལ་བར་མ་བརློད་པར། དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་

འཁིག་པའི་བདེ་བ་འདློད་པའི་ཆགས་པ་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་གནས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གདློང་པར་འབར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མཛེས་པ་མཐློང་ཞེས་གདློང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་

གིས་ཆགས་པ་གློ་བར་བས་པ་འདི་ནི་རྣམ་པའི་ཕ་མློ་སྟེ་གདློང་པའི་མཛེས་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཆགས་པའི་དབང་ལས་བློ་སྔློན་དུ་མ་བཏང་ཡང་རང་ཉིད་གསལ་བར་གྱུར་པའི་

རྣམ་པ་དེ་ཙམ་གིས་འཁིག་པ་ལ་འདུན་པའི་བསམ་པ་ཆེས་མཚོན་དཀའ་བ་ཉིད་

གསལ་ཞིང་མཚོན་པར་བེད་པ་འདི་ནི་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལས་ཀང་མཚོན་བེད་ཀི་

རྣམ་པ་ཕ་བས་ཕ་མློའི་རྒྱན་ཉིད་ལས་བརྒལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་རྒྱན་དེ་ལས་མི་འདའློ་ཞེས་

པའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་པའི་ཚིག་འདི་སྐེས་བུ་དེས་མཛེས་མ་དེ་ལ་གླུ་

གར་གི་མདུན་ས་ནས་ཚོགས་པ་རྣམས་གེས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་

སྟེ། འདིའི་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ཏསྱཱཾ་ཞེས་ཏད་྄ལ་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་བིན་པའི་རེས་

གསལ་བར་ཡློད་པས། འདིར་འགྱུར་བཅློས་པ་གཞུང་གི་རྣམ་དབེ་སྦར་ཚུལ་དང་རྒྱ་

འགེལ་གི་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་པས་ལེགས་པ་ཡིན། དེས་ན་དཔང་ཊིཀ་

ནས་བརམས་པའི་འགེལ་པ་ཀུན་ལ། མཛེས་མས་སྐེས་པ་ལ་མིག་གཏད་པ་དང༌། དེ་

ལྟར་གཏློད་མཁན་གི་མཛེས་མ་དེའི་གདློང་ལ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་དམར་བ་

བྱུང་བ་དང༌། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ཚིག་སྦློར་འདི་བཞིན་བརློད་མཁན་གཞན་ཞིག་ཡིན་

པ་ལྟར་འགེལ་བ་སློགས་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་འཆད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ཅིང༌། ངེས་

པར་གནས་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །ཞེས་པའི་དློན་ཡང་སངྒྷ་ཤྲིས། གཉིས་ཀས་ཚོགས་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་གེས་གེས་ཀིས་བར་དུ་མདུན་ས་དེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏེ་འཁིག་པའི་

དགའ་སྟློན་གི་འདློད་པ་སྒྲུབ་པར་བས་པའི་དློན་དུ་འཆད་ཅིང༌། རེ་བློད་མཁས་པ་

སློགས་ཕིས་ཀི་འགེལ་མཛད་འགའ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་ནི་ལེགས་པར་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བརགས་པའི་སྐློན་ཁློ་ནའློ། །དེས་ན་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་རློགས་དཀའ་ཞིང་

ཕ་བར་འཆད་བཞིན་དུ། བུད་མེད་སྐེས་པ་ལ་ཆགས་པས་དེའི་གདློང་ལ་མིག་གཡློ་

མེད་དུ་གཏད་པ་ནི་གདློང་གི་དམར་བ་ལས་ཀང་ཆགས་པའི་རྣམ་པ་མངློན་གྱུར་དུ་

གསལ་ཕུལ་ཆེ་བའི་ཕིར་རིག་པས་ཀང་མ་འཐད་པར་གྲུབ་བློ། །ཡང་དཔྱློད་ལྡན་ཁ་

ཅིག འདིར་བཞིན་གི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་རྣམ་པའི་ཕ་མློར་བཞེད་ཕིན། ལུས་དྲློད་འབར་

བ་ལས་འདློད་མློས་གློ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་དེའང་དེར་འགྱུར་

རམ་སྙམ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། འདིར་ནི་བཞིན་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕ་མློ་ལས་ནང་གི་བསམ་པ་

གློ་བ་ཙམ་ཡིན། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་ནི་ཟླ་ཟེར་དང་ཙནྡན་གི་ཆུ་ལ་སློགས་པས་སེལ་

བར་ནུས་མི་ནུས་དང༌། ལུས་དྲློད་ཁད་པར་བ་ཡིན་མིན་སློགས་ཀི་ཤེས་བེད་ལ་

བརེན་ནས་བརགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་རེས་སུ་དཔག་པའི་རྒྱུས། འབས་བུ་འདློད་པས་

གཟིར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་རློགས་དགློས་པའི་ཁད་པར་ཆེ་བས་འདྲ་བའི་

གནས་མེད་དློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅློ་ལྔ་པ་ཆའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅློ་ལྔ་པ་ཆའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། དངློས་པློ་གསལ་བ་ཟློལ་གིས་སེད་པའི་ཆ་

དང༌། ཟློལ་གིས་བསྟློད་སད་བེད་པའི་ཆའློ། །དང་པློ་ནི། ཆ་ནི་ཆ་ཡིས་དངློས་པློ་

ཡི། །རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བ་སྒིབ། །དཔེར་བརློད་ཉིད་ཀིས་འདི་ཡི་ནི། །རང་

བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བར་བ། །དངློས་པློའི་རང་བཞིན་མི་མཛེས་པའི་སྐློན་མཚང་

གི་རྣམ་པའི་ཆ་ཤས་ཞིག་ངང་གིས་གསལ་བར་གྱུར་པ་བསྒིབ་བའམ་ས་བ། དེ་སྒིབ་

པའི་ཕིར་དུ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཅིང་མི་མཛེས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རུང་བའི་ཟློལ་གིས་བསྒིབ་བ་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་གསལ་བ་དེ་

བསྒིབ་ཅིང་འཆབ་པ་བརློད་པས་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའློ། །འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ལེ་

ཤློ་ལེ་ཤེ་ན་ཞེས་འབྱུང་བའི་ལེ་ཤ་དངློས་པློ་ཆུང་ངུ་སྟེ་ཆ་ལ་འཇུག་ཀང་ཟློལ་གི་དློན་

དུ་སྐབས་འདིར་གློ་དགློས་པར་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་པ་སེད་བེད་ཀི་ཟློལ་གིས་སེད་

པའི་ནང་ནས་ས་བའི་རང་བཞིན་ཆ་ཙམ་མངློན་པ། བརློད་བར་བས་པའི་རློད་བེད་ཀི་

སྦློར་བ་ནི་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་དེ། འདིའི་རང་བཞིན་མི་གསལ་བ་དཔེར་བརློད་པ་

ཉིད་ཀིས་གསལ་བར་བའློ། །ཞེས་དམ་བཅས་ནས་དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ནི། རྒྱལ་

པློའི་བུ་མློ་ལ་ཆགས་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་མ་ཉུག་

རུམ་པའི་འཁློར་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱུ་བར་མཐློང་བའི་འདློད་ལྡན་གི་རྒྱུད་ལ་རྒྱལ་པློའི་བུ་

མློ་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་གྱུར་པ། སྲུང་བ་པློ་སྟེ་ཉུག་

རུམ་པས་མཐློང་བར་གྱུར་པ་བསྒིབ་བ། ཀེ་མ་སྐེད་མློས་ཚལ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གང་

ཞིང་བསིལ་བའི་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ། བདག་གི་ལུས་ལ་གང་བའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་བརློད་པ་སྒིབ་བེད་དེ། བསྒིབ་བ་ཆགས་པ་དང་སྒིབ་བེད་གང་བ་

གཉིས་ཀས་ལུས་ལ་སྤུ་ལློང་སྐེད་འློས་པའི་ཕིར་དེས་དེ་སྒིབ་པའློ། །དཔེར་བརློད་པ་

གཞན་ཡང༌། ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཐློང་ཉིད་ནས། །བདག་ལ་དགའ་བའི་མཆི་མ་བྱུང༌། །རླུང་

གིས་རྩུབ་པའི་མེ་ཏློག་གི །རྡུལ་གིས་བདག་མིག་སུན་ཕྱུང་ངློ༌། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་

སྐབས་སུ་ནི། །རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ཅན་གང་

མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ན་འདློད་ལྡན་བདག་ལ་དགའ་བའི་དབང་གིས་མཆི་མ་བྱུང་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཆགས་པའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པ་གསལ་བར་གྱུར་པ་སྟེ་བསྒིབ་བ། རླུང་གིས་གཙུབ་

ཅིང་བསྐློད་པའི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་གིས་བདག་གི་མིག་སུན་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་

སྒིབ་བེད་དེ་དེས་མིག་ལ་རྡུལ་ཤློར་བའི་ཟློལ་གིས་སེད་པའློ། །དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་

གཉིས་པློ་འདི་ཡང་རྒྱན་གཅིག་ལ་དཔེར་བརློད་གཉིས་མཛད་པར་རྒྱ་འགེལ་དང༌། 

དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་གསལ་མློད་ཀང་བློད་རྣམས་ཀིས། སྔ་མ་ནི་ཆགས་པ་དང་བསིལ་

བ་གཉིས་ཀ་སྤུ་ལློང་གི་རྒྱུར་འློས་པས་ན་འློས་པའི་ཆ་དང༌། ཕི་མ་འདི་དགའ་བས་

མཆི་མ་འབྱུང་མི་འློས་པས་མི་འློས་པའི་ཆའློ། །ཞེས་རྣམ་དབེ་དང་མིང་འདློགས་བེད་

པ་དློན་ལ་མི་འགལ་ཡང༌། དབེ་བ་དེ་ནི་བློད་འདིར་གསར་བྱུང་ཞིག་གློ །དེ་ལྟར་

དཔེར་བརློད་ཟིན་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་གཞན་ཡང་སྐློན་མཚང་དང་མ་ངན་སེད་པ་

ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་ཆའི་རྒྱན་འདི་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སློ་ཞེས་དབྱུག་པ་ཅན་

ཉིད་ཀི་རང་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པའློ། །གཉིས་པ་གཞན་འདློད་འགློད་པ་བསྟློད་

པའམ་སད་པའི་ཆའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁ་ཅིག་ཆ་ལས་སད་པའམ། །བསྟློད་པ་བས་ལ་

ཆ་ཞེས་བརློད། །སྙན་ངག་མཁན་གཞན་ཁ་ཅིག་གི་འདློད་པས་བསྟློད་པ་ཁློ་ནའི་ནང་

དུ་སད་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་སྟློན་པ་ཆ་ལས་སད་པའམ། ཡང་ན་སད་པ་ཁློ་ནའི་ནང་དུ་

བསྟློད་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་སྟློན་པ་ཆ་ལས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཞེས་རློད་པར་བེད་དློ། །དེ་

དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་ཆ་ལས་སད་པ་ནི། གང་ཡིད་གཡུལ་གི་དགའ་སྟློན་

ལ། །འདློད་པའི་དགའ་སྟློན་བས་ཀང་ཆགས། །གཟི་ལྡན་ལང་ཚོ་ཡློན་ཏན་ཅན། །རྒྱལ་

འདི་ཁློད་ཀི་བདག་པློར་འློས། །མི་བདག་གི་སྲས་མང་དུ་ཚོགས་པའི་ནང་ནས་ཁློད་

ཀི་སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་རྒྱལ་བུ་འདི་ནི་གཡུལ་ངློར་འཐབ་རློད་ཀི་བ་བ་ལ་སེམས་ཤིན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཏུ་དགའ་བས་དེ་འདིའི་དགའ་སྟློན་ཡིན་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་ཆགས་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་འགའ་

ཞིག་འཁིག་པའི་དགའ་སྟློན་ལ་ཆགས་པ་ལས་ཀང་འདི་ཉིད་གཡུལ་གི་དགའ་སྟློན་ལ་

ལྷག་པར་ཆགས་ཤིང་གཟི་བརིད་དམ་མཐུ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་ལ། ལང་ཚོ་གཞློན་ནུ་

ཡློན་ཏན་དུལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན་གི་རྒྱལ་བུ་འདི་གཞློན་ནུ་མ་ཁློད་ཀི་བདག་

པློར་འློས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་ཁློ་འདམ་པ་ལ་ཕློ་ཉ་བས་སྨྲས་པའློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། བརློན་འགྲུས་ཁད་འཕགས་བསྟློད་པ་འདིར། །སད་པ་ཉིད་དེ་

ལློངས་སྤློད་ལ། །རྒྱུན་དུ་སྦློར་འདློད་བུ་མློ་ཡི། །བསམ་པ་དག་ནི་བཟླློག་པར་

ནུས། །འདི་ནི་བསྟློད་པ་ཁློ་ན་སྟེ། །ཇི་ལྟར་ཆ་ལས་སད་ཅེ་ན། །གཡུལ་ལ་སྤློ་བ་བརློན་

འགྲུས་སམ་ཕ་རློལ་གནློན་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་བསྟློད་པ་ཡིན་ཡང༌། འདིར་

སྐབས་ཀི་དབང་གིས་བུ་མློའི་བསམ་པ་རག་ཏུ་མི་འབལ་བར་འགློགས་ནས་འཁིག་

པའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་བདེ་བ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤློད་པར་འདློད་པ་ལ་འདི་ནི་གཡུལ་གི་དགའ་

སྟློན་ལ་ཆགས་སློ་ཞེས་སྨྲས་པས། བུ་མློ་དེས་རང་གི་བདག་པློར་འདློད་པའི་བསམ་

པ་དེ་བཟླློག་པར་ནུས་པས། བསྟློད་པ་ཁློ་ནའི་ནང་དུ་བུ་མློའི་བསམ་པ་ལ་ལྟློས་ནས་

སད་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་སྟློན་པས་ན་ཆ་ལས་སད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཆ་ལས་བསྟློད་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་ཉིད་ཆགས་པས་གཟིར་ཞིང་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་སྐབས་སུ་ཁློ་མློ་མི་

འདུད་པ་ཁེངས་པའི་གནློད་པ་རབ་ཏུ་གཞིལ་བའི་སླད་དུ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་འདི་ནི་གཞན་

ལས་ནན་གིས་བསླབས་པ་ཡིན་གི། ཕན་གདགས་པའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དུ་ན་སྐེ་བློ་འདིའི་རང་བཞིན་ནི་བརེ་བ་མེད་པ་མ་རུང་པ་གཡློ་ཞིང་མི་བརན་པ་མ་

དུལ་བར་ཅི་ཐློད་ཐློད་བེད་པ་སྟེ། ཀེ་གློགས་མློ་ཞེས་བློད་ནས་སྡུག་བསྔལ་སྟེར་བ་

ཡློན་ཏན་མེད་པའི་གློགས་པློ་འདིས་བདག་ལ་ཅི་སྟེ་དགློས་པ་མེད་དློའམ་ཡང་ན་ངློ་

བསྟློད་བསླབས་པ་དེས་བདག་ལ་ཅི་ཞེས་པའློ། །

དེ་འཆད་པ་ནི། སྐེ་བློ་གློགས་མློས་རབ་བསྟན་ཁེངས། །ཆགས་ཕིར་བེད་པར་

མ་ནུས་ནས། །སྐློན་ལྟར་སྣང་ཡང་ཡློན་ཏན་གང༌། །སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཀང་

བསྟན། །དཔེར་བརློད་པ་འདི་ཉིད་གློགས་མློ་གཞན་གཅིག་གིས་ཆུང་མ་དེ་ལ་སྙིང་

གཏམ་བསླབ་བའི་ཚུལ་དུ་ཁློད་འདློད་པ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་མ་སློང་བར་ཁློད་རང་གི་

བདག་པློ་འདི་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་བ་དགློས་སློ། །ཞེས་བསླབ་ཀང་ཆུང་མ་དེས་

ཆགས་པའི་དབང་གིས་གློགས་མློས་བསླབས་པ་བཞིན་ཁེངས་པ་བ་མ་ནུས་པར་

བདག་པློའི་འདློད་པ་ནམ་དགློས་རེས་སུ་བསྒྲུབས་པས། སླར་གློགས་མློ་ལ་འཕད་

པའི་སྐབས་སུ་དེའི་ངློ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཚིག་འདི་བརློད་པའི་ཕིར་ཚིག་འདི་བརློད་པ་

སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། སྨྲ་ཚུལ་སྐློན་ཁློ་ན་བརློད་པའི་ཟློལ་གིས་སྐློན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་

ཏན་གི་ཆ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་བསྟན་ཅིང་རིག་པར་བས་པའློ། །དེས་ན་གློགས་མློས་རབ་

བསྟན་ཞེས་པའི་སེབ་དག་ཀང་རྒྱ་དཔེར་ཨུཏདིཥྚ་ཞེས་འབྱུང་བ་བློད་ཡིག་ལ་བས་

འཕུལ་ས་མགློ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་ཕི་མ་གཉིས་པློ་འདི་སྙན་ངག་

མཁན་གཞན་ཁ་ཅིག་གི་འདློད་པ་ཡིན་པ་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་ཀང་གཞུང་འདིར་

བཀློད་པས་མི་བཞེད་ཅིང་འགློག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ཉིད་འགེལ་ཚུལ་བློད་ཀི་རྣམ་

བཤད་ལ་ལར་བསྟློད་བསྟློད་འདྲ་ལ་སད་པའི་ཆ་དང༌། སད་སད་འདྲ་ལ་བསྟློད་པའི་ཆ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་བིས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་བསྟློད་པ་ལྟར་སྣང་བའི་སད་པའི་ཆ་དང༌། སད་པ་

ལྟར་སྣང་བའི་བསྟློད་པའི་ཆ་ཞེས་འགེལ་པ་ནི་འདྲ་བ་དང་ལྟར་སྣང་ཞེས་པའི་ཚིག་

གིས་བསྟློད་སད་དངློས་མ་ཡིན་པར་གློ་བ་འློག་ནས་འཆད་འགྱུར་གི་རྒྱན་ཉེར་དགུ་

པ་ཟློལ་བསྟློད་དང་འདྲེས་པར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་ཤིང༌། ཆ་ཞེས་པའི་དློན་དང་

ཡང་མི་འབློར་བ་དང༌། དཔལ་ཁང་པས། གློགས་མློ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཅི། །ཞེས་སྐེས་

པས་སྨྲས་པར་འབྲུ་མནན་པ་ཡང༌། རྒྱ་དཔེར་ས་ཁི་ཞེས་འབྱུང་བ། ན་དཱི་ལས་སམ་

བུདྡྷི་བིན་པའི་ཤུལ་དུ་འདུག་པ་མ་གཟིགས་པའློ། །སྤིར་ཡང་ཟློལ་བསྟློད་དང་འདི་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར། ཟློལ་བསྟློད་ནི་སྐློན་ལྟར་བརློད་པའི་ཟློལ་གིས་མཐུ་ལ་སློགས་

པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཤུགས་ཀིས་སྟློན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་བརློད་འདློད་ཀི་སྐབས་དློན་བསྟློད་སད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དེའི་ལྡློག་ཕློགས་

སྒིབ་བེད་ཀི་ཟློལ་གི་ནང་ནས་ཆ་ཙམ་ལས་མི་མངློན་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན་ཆ་ལས་

སད་པ་ལ་བསྟློད་པ་འབའ་ཞིག་པའི་ནང་དུ་སད་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་མངློན་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་ཆ་ལས་བསྟློད་པ་ལའང་སད་པ་འབའ་ཞིག་པའི་ནང་དུ་བསྟློད་པའི་ཆ་ཅུང་

ཟད་མངློན་པ་དེ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ལྟར་བསྟན་ཟིན་པའི་རྒྱུ་དང་ཕ་མློ་ཆའི་རྒྱན་ཏེ་གསུམ་པློ་

འདི་འགེལ་བེད་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཏུ་འདློད་ཀང༌། རྒྱུ་ཕ་ཆ་གསུམ་

གི་རྒྱན་མདློར་བསྟན་མཉམ་དུ་མཛད་པ་ནི་རྒྱ་འགེལ་ཆེ་བར་རྒྱན་དེ་གསུམ་འཁློག་

བརློད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་སྙན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བསྟན་པར་

བཤད་ཀི། ཕ་ཆ་དག་རྒྱུ་རྒྱན་གི་བེ་བག་ཡིན་པར་ནི་མ་བཤད་ཅིང༌། དློན་དུའང་རྒྱུ་

རྒྱན་སྐབས་སུ་རྒྱུའི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་དཔེར་བརློད་བཅས་བསྟན་ཟིན་པས། ཕ་ཆ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དག་དེར་གཏློགས་ཚེ་ཟུར་དུ་བརློད་པ་དགློས་པས་དབེན་ཅིང༌། དེ་དག་རྒྱུ་སྤི་དང་

འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཆེ་བས་རྒྱུ་རྒྱན་གི་ནང་ཚན་ཡིན་ཅེས་འདློད་པ་ནི་ནམ་ཡང་མི་

འཐད་དློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་དྲུག་པ་གངས་སམ་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན།༽

བཅུ་དྲུག་པ་གངས་སམ་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་

དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། དངློས་པློ་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་རྣམས། །རིམ་པ་

བཞིན་དུ་རེས་སྟློན་པ། །གངས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཅེས་པ། །གངས་བཞིན་ཅེས་པར་

རབ་ཏུ་བརློད། །བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་དཔེ་ཅན་རྣམས་སྔློན་ལ་རིམ་པས་བཀློད་

ཅིང་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀི་གློ་རིམ་ལས་མ་འཆློལ་བར་འློག་ཏུ་སློ་སློའི་དཔེ་

རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་སྟློན་པ་དེ་ནི་བགང་བ་བཞིན་གི་རྒྱན་ནམ། ཡང་

ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཞེས་སམ་གངས་བཞིན་ཅེས་པའི་རྒྱན་དུ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་

རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། ཁྲུས་ལ་ཆུར་ནི་རབ་ཞུགས་མ། །ཁློད་ཀི་འཛུམ་

མིག་གདློང་མཛེས་ནི། །ཀུ་མུཏ་ཨུཏྤལ་པདྨ་ལས། །བརྐུས་པར་ངེས་སློ་གཟུགས་

ཅན་མ། །འདི་ནི་རིམ་པ་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་དཔེ་དང་རབ་རློག་གི་རྒྱན་གཉིས་

བསྲེས་པས་བསྟན་པ་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང༌། དེས་ན་ཀེ་གཟུགས་ཅན་

མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྲུས་ལ་མེ་ཏློག་གི་རྫིང་བུའི་ཆུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་ཁློད་ཀི་འཛུམ་

པའི་མཛེས་པ་དང༌། མིག་གི་མཛེས་པ་དང༌། གདློང་པའི་མཛེས་པ་ཞེས་དཔེ་ཅན་གི་

རིམ་པ་རབ་ཏུ་བཀློད་ཅིང་བསྟན་ནས། དེའི་གློ་རིམ་ལྟར་དེ་དག་སློ་སློའི་དཔེ་ཀུ་མུད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་ལས། ཞེས་དཔེའི་རིམ་པ་སློས་ནས། བརྐུས་སློ་ཞེས་པ་དཔེ་

གསལ་བེད་དང༌། ངེས་སློ་ཞེས་པ་རབ་རློག་གསལ་བེད་དེ། མིག་ལ་སློགས་པ་

ཨུཏྤལ་ལ་སློགས་པ་འདྲ་བ་དང༌། མེ་ཏློག་གི་རྫིང་བུར་ཁྲུས་བས་པ་ནི་རབ་རློག་གི་ས་

བློན་ནློ། །དེ་ཡང་དཔེ་དཔེ་ཅན་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་སློས་ན། ཁློད་ཀི་འཛུམ་པའི་མཛེས་

པ་ཀུ་མུད་དང༌། མིག་གི་མཛེས་པ་ཨུཏྤལ་དང༌། གདློང་གི་མཛེས་པ་པདྨ་དཀར་པློ་

ལས་བརྐུས་པར་ངེས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔེ་ཅན་གདློང་

ལ་སློགས་པའི་མཛེས་པ། དཔེ་པདྨ་ལ་སློགས་པས་ཕར་བརྐུས་པའི་དློན་དུ་བཀལ་

བ་ནི་དཔེ་ཅན་ལ་མ་བསྟློད་པར་མ་ཟད་སད་པར་སློང་ཞིང༌། བརྐུས་པ་ཞེས་པའི་

མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་དཔེ་ལ་སྦར་བ་དེ་འདྲའི་དཔེ་རྒྱན་མི་སྲིད་ཅིང༌། བརྐུས་ནས་

མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ཤུགས་ཀིས་བསྟློད་པར་འགྱུར་པའི་སྐབས་ཀང་མེད་

དློ། །འློན་ཀང་དེ་ལྟར་འཆད་པའི་འཁྲུལ་གཞི་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། དཔེ་ལ་རྣམ་དབེ་

གསུམ་པ་སྦར་ཞིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་བློད་སྐད་ལའང་པདྨ་ཡིན་ཞེས་བསྒྱུར་བ་

ལས་བྱུང་འདུག་ཀང༌། དེ་ནི་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་གི་དློན་དུ་སྦར་བ་ཡིན་གི་

བེད་པའི་དློན་མ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་བློད་ལ་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ན་དློན་ལ་མི་འགལ་ཡང་གློ་

མི་བདེ་བས་འདིར་པདྨ་ལས་ཞེས་རྣམ་དབེ་སྦློར་ཚུལ་གློ་བདེ་བའི་སླད་དུ་བཅློས་པ་

ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། 

མཛའ་དང་རབ་དགའ་ཡློན་ཏན་ལ་གུས་པའི། །འཁྱུད་པ་དང་ནི་བརན་པར་འགློགས་

པ་དང༌། །ཞབས་ལ་ཕག་བགིའི་སླད་དུ་མཉམ་ཉིད་དུ། །བདག་གི་བློ་འདི་འཕལ་ལ་

ཁློད་ཅན་རྒྱུག །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན།༽

བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན་དང༌། བཅློ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་དང༌། 

བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན་རྣམས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན་

ཅིང་བསྔགས་པ་དང༌། དཔེ་སྦློར་གིས་སློ་སློར་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མདློར་བསྟན་ཅིང་བསྔགས་པ་ནི།

དགའ་བ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བར་བརློད། །

ཉམས་ལྡན་ཡིད་འློང་ཉམས་དང་ལྡན། །

གཟི་བརིད་ང་རྒྱལ་སྐེས་པ་སྟེ། །

དེ་གསུམ་ཁད་འཕགས་དག་དང་ལྡན། །

དགའ་བའི་རྒྱན་ནི་མཆློག་ཏུ་སྟེ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དགའ་བ་བ་ན་

མེད་པར་སྐེས་པ་བརློད་ཅིང་རློགས་པར་བེད་པའི་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་རྒྱན་དང༌། 

ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་ནི། ཇི་ལྟར་ཚོད་མ་སྣ་ཚོགས་རབ་སྦར་ཁ་ཟས་ཟློས་པ་ཡི། །སྐེས་

པ་རྣམས་ནི་རློ་མཆློག་མློང་བར་བེད་ཅིང་དགའ་བ་འཕེལ། །དེ་བཞིན་སྣ་ཚོགས་

མངློན་ཚུལ་གིས་མཚོན་ངག་ལུས་ཡིད་ལྡན་ཕིར། །ཡིད་བཟང་རྣམས་ཀིས་གནས་

ཅན་ཡིད་ཉམས་རློ་མཆློག་མློང་བར་བེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། གང་ཞིག་མློང་བའི་

རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒེག་སློགས་བརྒྱད་པློའི་སྤི་མིང་གནས་ཅན་དང༌། དེ་

རྣམས་སྐེད་བེད་ལ་གནས་ཞེས་བ་བས། གནས་ཅན་དེ་དག་བརློད་བར་བས་པའི་

ཚིག་ལའང་སྒེག་སློགས་ཀི་ཉམས་དང་བཅས་ཤིང༌། དེས་དེ་རློགས་པར་བེད་ནུས་

པའི་ཚིག་སྦློར་ནི་ངག་གློ །གཟི་བརིད་ཅན་ནི་ནང་དུ་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བའི་ཚིག་སྟེ་དེ་



  476  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསུམ་ཀ་ཡང་ཉམས་ལས་ཕེ་བ་སྟེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

བརློད་བ་རློད་བེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་འབེལ་ན་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་སྦློར་གིས་སློ་སློར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།

༼༡-རེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ།༽

དང་པློ་དགའ་བའི་རྒྱན་ལས་རེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ་ནི།

གློ་བིནྡ་ཁློད་ཁིམ་འློངས་པ། །

དེང་བདག་དགའ་བ་སྐེས་པ་གང༌། །

དགའ་བ་འདི་ནི་སླར་ཡང་ཁློད། །

དུས་ཀིས་འློངས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

གློ་བིནྡ་ནི་གང་རྫིའམ་ས་གཞི་ཐློབ་ཅེས་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་སྟེ། ཁློད་ཁིམ་

འདིར་འློང་བ་ལས་བྱུང་བ་དེང་གི་དུས་བདག་ལ་སྐེས་པའི་དགའ་བ་འདི་འདྲ་བ་ནི། 

སླར་ཡང་ཁློད་བསློད་ནམས་ཀི་ཉིན་མློ་ལ་བབས་པའི་དུས་ཀི་ཚེ་འློངས་ན་འབྱུང་བར་

འགྱུར་གི་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནློ། །ཅེས་པའི་དློན་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

དེ་འདྲའི་དགའ་བ་བི་དུ་རས། །

གཞན་ལས་མིན་ཞེས་རིགས་པར་སྨྲས། །

དེ་ལ་གུས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །

རབ་བསྟེན་འཕློག་བེད་ཤིན་ཏུ་དགེས། །

དུས་ཡུན་རིང་པློར་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ཁིམ་དུ་འློངས་ནས་

ཞལ་བསྟན་པའི་དུས་ཀི་དགའ་བ་འདི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཟླ་འློད་ཀི་ཟླ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བ་ལྟ་བུ་ནི་ཁློད་བློན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པས། སླར་ཡང་ཁློད་འློང་བ་ལས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་

གཞན་གང་ལས་ཀང་མིན་ནློ་ཞེས་མིའི་མཆློག་རྒྱལ་པློ་བི་དུ་རས་རིགས་པར་སྨྲས་

ཤིང་གུས་པར་བས་པ་ཙམ་གིས་འཕློག་བེད་དེ་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ཉིད་ཀང་རང་ཉིད་ཁློ་

ན་ལ་གུས་པའི་རྒྱུ་དེས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པའློ། །འདིར་སྣར་ཐང་

པས་རིགས་པ་སྟེ་དྲང་པློར་ཞེས་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། རིགས་

པའམ་འློས་པའི་སྐད་དློད་ཡུཀྟ་ཞེས་པ་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་འབྱུང་ཞིང༌། དྲང་པློའི་

སྐད་དློད་ར�་ཛུ་ཡིན་པ་འདིར་མེད་པས་སློ། །དེ་ལྟ་ནའང་དྲང་པློར་བེད་འློས་པ་དང༌། 

དེ་ལས་ལྡློག་པར་བེད་མི་འློས་པ་ལ་བསམ་ན་དློན་ཐློབ་གི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་

གཅིག་པའི་སྐབས་སྲིད་ཀང་འདིར་སྐབས་དློན་མིན་ཅིང་གཞན་དུ་ན་དེ་གཉིས་རྣམ་

གངས་སུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །གུས་པ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒ་ནི་རྒྱ་དཔེར་མཱ་

ཏྲ་ཞེས་འབྱུང་བ་གུས་པ་ཁློ་ནས་དགེས་པའི་དློན་དང༌། ས་མཱ་ར་ནི་བསྟེན་པར་བ་

བའི་ལྷ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་ར་མགློ་ཅན་དུ་བིས་པ་ནི་ཡི་གེ་ནློར་བའློ། །དེས་ན་དཔེར་

བརློད་འདི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཞན་ཡང་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་

གར་དུ། ཇི་ལྟར་མངློན་པར་འདློད་དློན་འགྲུབ་པའི་སླད། །གསློད་པའི་རྡློ་འདི་ལ་

འཛེགས་དགའ་བ་ལྟར། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ཙནྡན་རློས་བརླན་པའི། །མ་ལ་ཡ་ཅན་མས་

ཀང་དགའ་མི་བེད། །ཅེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤིན་ལ་ཞློན་གིས་ཀླུ་དུང་གི་

གཙུག་གི་གླུད་དུ་རང་གི་སྐུ་ལུས་བཏང་བ་ན་གསུངས་པར་སྙན་ངག་མཁན་གིས་

བཀློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༢-རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ།༽

རྒྱན་གཉིས་པ་རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་ནི། ཟླ་བ་ཉི་མ་རླུང་ས་མཁའ། །སྦིན་

སྲེག་བེད་དང་མེ་དང་ཆུ། །ཞེས་པའི་གཟུགས་རྣམས་རབ་འདས་ནས། །ལྷ་ཁློད་ལྟ་

བར་ངེད་ཀིས་ཅི། །ཨུ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་སུ། དབང་ཕྱུག་ལ་དད་

པ་རྣམས་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་མཆློད་སྦིན་བ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉི་མ་ཞེས་བ་བ་གཟུགས་གསལ་བ་བརྒྱད་དུ་རློགས་ཤིང་དེ་རྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་བར་བས་པས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་གསལ་བའི་གཟུགས་བརྒྱད་པློ་དེ་

རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་ནས། ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ནི་

རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མཐློང་བར་དཀའ་བ་ཞིག་ན། ཐ་མལ་པའི་

སྐེ་བློ་བདག་ཅག་ལྟ་བུའི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་དངློས་སུ་མཐློང་བས་རེ་

བ་བར་ཅི་ཡློད། ཅེས་རེ་བ་མེད་བཞིན་དུའང་གཟུགས་བརན་བརྒྱད་པློ་ལས་འདས་

ཏེ་དབང་ཕྱུག་དངློས་མཐློང་བའི་དུས་སུ་བརློད་པ་དགའ་བ་དེ་ལས་སྐེས་པའི་ཚིག་

གློ །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་རློགས་བ། །

གསལ་བའི་གཟུགས་བརན་བརྒྱད་ལས་འདས་ཏེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་

དངློས་མཐློང་ཞིང་མངློན་སུམ་དུ་བས་པ་ར་གྷུའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རཱ་ཏཱ་བརྨ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཎཿདགའ་བའི་གློ་ཆའམ། རྒྱ་དཔེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་རཱ་ཛ་བརྨ་ཎཿརྒྱལ་པློའི་གློ་ཆ་ཞེས་ཀང་

འབྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ་དེའི་དགའ་བ་གསལ་བར་བས་པའི་ཚིག་སྦློར་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་

དགའ་བའི་རྒྱན་དུ་རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །སྐབས་འདིར་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་

ཇི་བཞིན་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་མངློན་སུམ་དུ་བས་ཏེ་མཐློང་བ་ལའང་ཞེས་

དང༌། མཐློང་བར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཁློད་མཐློང་བ་ནི་རབ་ཏུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་དགའ་བའློ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་ཅིང༌། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་དང་ཀུན་

མཁེན་པདྨ་དཀར་པློས་མཛད་པའི་བསྡུས་འགེལ། ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་

འགེལ་པ་སློགས་སུ་ཡང་དེ་དང་ཕློགས་མཐུན་དུ་བཀལ་ཡང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་

འགེལ་མཛད་མང་པློ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པློ་འདིས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དངློས་མ་མཐློང་བར་

གཟུགས་བརན་བརྒྱད་པློ་ཙམ་མཐློང་བའི་དགའ་བ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པར་

འཆད་པ་ནི། མངློན་སུམ་བས་པའི་ལྷ་ལ་ནི། རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆ། ཞེས་འབྱུང་

བའི་གཞུང་ཚིག་རྒྱ་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལ་དངློས་སུ་འགལ་ཞིང༌། ར་གྷུའི་རིགས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་ཆློ་ག་འདིས་ལྷ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་གཏམ་རྒྱ་གར་བའི་

མཁས་པ་ཡློངས་ལ་རླུང་ལྟར་དུ་གགས་ཟིན་པ་དང༌། ཤློང་དཔང་སློགས་བློད་ཡུལ་

འདི་ཉིད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་དང་མི་མཐུན་པར་མ་ཟད་རིགས་པས་ཀང་

མི་འཐད་པར་གྲུབ་སྟེ། ལྷ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་ནུས་པ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཡློད། 

ཅེས་ལྷ་མ་མཐློང་བ་ལ་བརློད་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་མ་ངན་ནམ་སྐློ་བའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་གི་

དགའ་བ་ཙམ་དུའང་ཅི་སྟེ་རུང༌། དབང་ཕྱུག་གི་གཟུགས་བརན་དུ་འདློད་པ་ས་དང་ཆུ་

དང་ཉི་ཟླ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་ནི་ཀུན་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་མཐློང་བཞིན་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་ལ། རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆས་དེ་རྣམས་མཐློང་བའི་ཚེ། དེ་ཙམ་གི་དགའ་བ་

ཁད་པར་བ་ལྷག་པློར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་འདུག་བརགས་ཤིང་དཔྱད་ན་རང་གི་

འདློད་པ་དེ་བཞིན་འཐད་དམ་མི་འཐད་གསལ་བར་གློ་ནུས་པ་ཞིག་གློ །དེས་ནས་

དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་འདི་གཉིས་ཀི་མིང་འདློགས་ཀང་བློད་འགེལ་རྣམས་སུ་སྔ་མ་ལ་

དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བ་དང༌། ཕི་མ་ལ་གཟུགས་བརན་གི་དགའ་བ་ཞེས་འདློགས་

པའང་འགེལ་ཚུལ་ཕིན་ཅི་ལློག་པའི་ཞེ་འདློད་དེ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པར་འདུག་

ཀང༌། ལྷ་དངློས་སུ་མཐློང་བར་བརློད་པ་ལ་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་གཉིས་འདྲ་བ་དང༌། 

བཤད་ཟིན་མ་ཐག་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་མི་ལེགས་པས། འདི་

ནི་ཆེས་ཁད་པར་དུ་དགའ་བའི་རྒྱན་ནམ། རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བའི་རྒྱན་ཅེས་

བའློ། །པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། སྒེག་ཉམས་ཀི་དཔེར་བརློད་འདིར་དྲངས་ནས། དགའ་

བའི་རྒྱན་ལ་དབེ་བ་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང༌། དགའ་བ་ཉིད་དུ་སྔར་བསྟན་ཏེ་སློགས་ཀི་

བཤད་པས་སྒེག་ཉམས་ཀི་གློ་ཆློད་པར་མཛད་པ་ནི་འདི་ཐད་ཀི་གཞུང་ཚིག་ལ་

བརགས་པས་ཀང་མི་འཐད་པ་རློགས་སླ་ཞིང་དངློས་སུ་གསལ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཉམས་

རྒྱན་བདུན་ལས་མི་འབྱུང་བས། འདིར་ནི་ཉམས་བརྒྱད་དབང་བས་ཏེ། སློགས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་གནློད་བེད་གཞན་ཡང་མང་ལ། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནས་

ཀང་འདི་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་དུ་བསྡུས་ནས་གསལ་བར་བཤད་དློ། །བསྟློད་པ་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་པར། ཁློད་ཀིས་གཞན་གི་དློན་སླད་དུ། །སྐུ་སྲློག་བཏང་ནས་དགེས་གྱུར་

གང༌། །དེ་འདྲ་སྲློག་ཆགས་གུམ་པ་ལས། །སློས་པ་རྣམས་ལའང་འབྱུང་མི་

འགྱུར། །ཞེས་པའང་དགའ་བའི་རྒྱན་ནློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼དློན་རྒྱན་བཅློ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅློ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གི་དཔེར་བརློད་ལ་གཉིས། བསམ་པ་བརྒྱད་རྒྱས་

པའི་ཉམས་བརྒྱད་བཤད། སྙན་པའི་ཉམས་ལས་ཁད་པར་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། སྒེག་དྲག་དཔའ་བརེ་བཞིའི་སྦློར་བ་བཤད་པས་བརྒྱན་པ་དང༌། གཞན་

བཞིའི་མིང་དཔེར་བརློད་ཀིས་བརྒྱན་པའློ། །

༼༡-དགའ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་སྒེག་པའི་ཉམས།༽

དེ་ལས་དང་པློའི་དང་པློ་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་སྒེག་པའི་ཉམས་ནི།

ཤི་བ་ཞེས་བ་ཕ་རློལ་ཏུ། །

གང་དང་འགློགས་ཕིར་བདག་འཆི་འདློད། །

ཨ་ཝནི་དེ་བདག་གིས་ནི། །

སྐེ་འདི་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཐློབ། །

ཡུལ་བཏྶའི་རྒྱལ་པློ་ཨུ་ད་ཡ་ན་སྟེ་བློད་སྐད་ལ་ལློ་ཙཱ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཤར་

བ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་མདློ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ཉིད་རང་གི་བཙུན་མློ་རྒྱལ་པློ་

ཨ་བནིའི་བུ་མློ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གཟུགས་བད་ལ་ཆགས་ཏེ་དེ་དང་རག་ཏུ་རེ་བས་

བེལ་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་བ་བ་ཤློར་བར་བརམས་པ་ན་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་དེ་ག་ཤེད་དུ་

སས་ནས་ཤིའློ་ཞེས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་དེ་དང་འབལ་བ་མི་བཟློད་ཀང་ཤི་ཟིན་

པའི་ཕིར་བདག་ཉིད་གསློན་པློའི་སྐེ་བ་འདི་ལ་དེ་དང་འགློགས་པ་མི་ཐློབ་པར་ཤེས་

ཤིང༌། ཤི་བའི་འློག་ཏུ་འཇིག་རེན་གཞན་ན་འགློགས་རྒྱུ་ཡློད་པར་འཇིག་རེན་ན་གགས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་གཏམ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྒྱལ་པློ་འཆི་བར་བརམས་པ་ན། བློན་པློ་རྣམས་

ཀིས་བུ་མློ་སླར་ཡང་འཚོའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས་གཏད་པས། དེ་ཙམ་གི་གདུང་བ་ཡློད་པའི་

བཙུན་མློ་ཤི་བར་སེམས་ནས་དེ་དང་འཕད་པའི་རེ་བ་མེད་པ་ལ། སླར་ཡང་སྐེ་བ་དེ་ཉིད་

དུ་འགློགས་པ་ཐློབ་པ་ལས་སྐེས་པ་སྒེག་པའི་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྟེ། དེ་ཡང་

ཤི་བ་ཞེས་བ་བའི་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ཏུ་མཛེས་མ་དེ་དང་འགློགས་པའི་ཕིར་བདག་

འཆི་བར་འདློད་ཅིང༌། གཞན་གསློན་པའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་འགློགས་པར་འགྱུར་

རམ་སྙམ་པའི་རེ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལ། སླར་ཡང་སྐེ་བ་འདི་ཉིད་དུ་མ་ཟད་དུས་ད་ལྟ་

ཉིད་ནས་ཨ་བནི་དེ་བདག་གིས་དངློས་སུ་ཐློབ་ནས་ལློངས་སྤློད་དུ་ཡློད་པ་འདི་ཇི་ལྟར་

བདེན་ཏེ་རྨི་ལམ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ།

དགའ་བ་ཉིད་དུ་སྔར་བསྟན་འདིར། །

དགའ་བ་སྒེག་པ་ཉིད་གྱུར་པའི། །

རང་བཞིན་རྒྱས་དང་ལྡན་པས་ན། །

འདི་ནི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག །

དགའ་བ་སྐེས་བུའི་ཡུལ་ཅན་ནི་སྔར་དགའ་བའི་རྒྱན་དུ་བསྟན་ཅིང་དཔེར་

བརློད་ཟིན་ཏེ། འདིར་ནི་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བ་དགའ་བ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཏེ། 

དེ་ཡང་འཆི་མེད་མཛོད་དུ། ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཡིད་ཉམས་ཏེ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

ནང་གི་དེ་ཉིད་སེམས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་ལ་དགའ་བའམ་

འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིད་ལ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཤློར་བ་ནི་

འགྱུར་བའམ་ཡིད་ཉམས་ཞེས་བ་སྟེ་ཉམས་སྐེད་བེད་ཀི་གནས་སློ། །དེ་ཉིད་ལུས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་བ་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གིས་ལྟ་བ་དང༌། འཁྱུད་ཅིང་རེ་

བ་དང༌། དབུགས་འདར་བ་སློགས་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང༌། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་

སློགས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་འཐློན་པ་སྒེག་པའི་ཉམས་

ཀི་གནས་ཅན་ཡིན་པས་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས། དགའ་དང་དགློད་བློ་མ་ངན་དང༌། །ཁློ་

དང་སྤློ་བ་དེ་བཞིན་འཇིགས། །སྐྱུགས་བློ་ངློ་མཚར་ཞེས་དེ་རྣམས། །གནས་བེད་

འགྱུར་བར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །སྒེག་དང་དགློད་དང་སྙིང་རེ་དང༌། །དྲག་པློ་དཔའ་བ་

འཇིགས་བེད་དང༌། །མི་སྡུག་རྨད་བྱུང་མིང་ཅེས་ཞེས། །བརྒྱད་རྣམས་གར་གི་ཉམས་

སུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་རྒྱས་པའམ་

འཕེལ་བ་སྒེག་པའི་རློ་ཉམས་མཐར་ཐུག་པའི་ངག་ནི་གཞུང་གིས་དཔེར་བརློད་པ་

འདི་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང༌། སྒེག་དང་རློལ་དང་སྟབས་ལ་སློགས། །ལྟ་བའི་དློན་ཡིན། ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་ནི་ལུས་ཀི་གར་ཉམས་སྒེག་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི། ཅིག་ཤློས་

ཀང༌། མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་ཅེས་པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། མཉན་བ་ངག་གི་རློ་ཉམས་

ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་གནས་དང༌། ཉམས་གནས་ཅན་གི་ཁད་པར། སྔ་མ་འཕེལ་བ་

ལས་ཕི་མ་འབྱུང་བ་དང༌། ལུས་དང་ངག་གི་རློ་མཉམ་བལྟ་བ་དང་མཉན་བའི་ཁད་

པར་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལས་འདིར་སྐབས་དློན་མཉན་བའི་རློ་ཉམས་ཉིད་ཡིན་པ་

སློགས་ནི་འདིར་བཤད་པས་རིགས་བསྒེས་ཏེ་དྲག་ཤུལ་དང་དཔའ་བ་སློགས་ཉམས་

གཞན་བདུན་པློ་ལའང་སྦློར་ཤེས་པར་བའློ། །

དེ་ལས་སྒེག་པའི་ཉམས་ཞེས་བ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། 

རྫློགས་ལློངས་སྤློད་དང་བསླུ་བ་ཞེས། །སྒེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདློད། །ཅེས་དང༌། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྫིང་རིང་ཁང་བཟང་སྐེད་མློས་ཚལ། །རྒྱན་དང་ཕེང་བ་ཙནྡན་སློགས། །རྫློགས་ལློངས་

སྤློད་པའི་རྣམ་སྐེད་དེ། །གང་ཡང་གཞན་དུ་རློལ་བདག་ཉིད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། ལློངས་སྤློད་དང་ནི་ལྟད་མློ་སྟེ། །སྒེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདློད། །ཅེས་

པའི་ལྟད་མློ་ནི་མཐློང་ན་དགའ་བའི་འབློར་པ་སྟེ་ཉམས་སྐེད་པར་བེད་པའློ། །དེ་ཡང་

རིག་གཏེར་ལས། སྒེག་པ་ལུས་ངག་ཆ་ལུགས་དང༌། །ཡུལ་སློགས་མཛེས་པའི་ཁད་

པར་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་གི་སྒེག་པ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་མཛེས་པའི་

ཁད་པར་དང༌། ཕིའི་སྒེག་པ་གློང་དང་སྐེད་མློས་ཚལ་དང་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་དང་ཆུ་

དང་སྤིན་དང་རི་བློ་དང་སན་ལྗློངས་དང་བདེ་བའི་ཐང་དང་བ་དང་རི་དྭགས་ལ་སློགས་

པ་དང༌། རྒྱན་དང་གློས་དང་སློ་རི་དང་སྨུག་རི་ལ་སློགས་པའི་ལློངས་སྤློད་དང༌། སློས་

ཀའི་ཀླུང་དང་ཉི་ཟླ་སྒློན་མེ་ལ་སློགས་པའློ། །གཞན་ཡང་ཆློས་དང་དློན་དང་འདློད་པའི་

སེ་གསུམ་གི་དབེ་བས་སྒེག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་སློགས་པས་བསྒྲུབ་པ་བདག་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཆློས་ཀི་སྒེག་པ་སྟེ་དཔེར་ན་བམ་ཟེ་

རྣམས་ཟས་ཀིས་དགའ་བར་བེད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །རང་གི་ཕློགས་ལ་བདག་ཉིད་

ཀིས་ཕན་པར་བེད་པ་འཆར་བེད་ཀིས་པདྨ་ཅན་བག་མར་བངས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དློན་གི་

སྒེག་པ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀིས་ནློར་སྦིན་མ་བག་མར་བངས་པ་ལྟ་བུ་ནི་འདློད་པའི་སྒེག་

པའློ། །འློན་ཀང་སྐབས་འདིའི་བརློད་བར་འློས་པའི་སྒེག་ཉམས་ནི་ལློངས་སྤློད་ཀི་

འབློར་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་བུད་མེད་ཀི་འབློར་པ་སྟེ། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། 

སྐེས་པར་བུད་མེད་བུད་མེད་ལ། །སྐེས་ལྡན་སློ་སློར་དགའ་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྒེག་པ་

ཞེས་གགས་ཏེ། །དགའ་མར་རེ་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་ཡང་བསླུ་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་རྫློགས་པར་ལློངས་སྤློད་པའི་སྒེག་ཉམས་གཉིས་སུ་བཤད།

དེ་ལས་བསླུ་བ་ནི་དུས་བཏབ་པའི་སར་མ་ཚོགས་པ་སྟེ། ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

དེ་གསལ་བར་རློགས་པར་བེད་པའི་མངློན་ཚུལ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བསླུ་བའི་རེས་སུ་

ཤེས་པ་ནི། །མངློན་པར་འདློད་དང་དེ་བཞིན་སེམས། །དེ་དྲན་པ་དང་སྒློག་པར་

བེད། །སྐློ་དང་འཆར་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །སྨློ་བ་དང་ནི་གཟིར་བ་ཉིད། །བླུན་པ་ཉིད་དང་

འཆི་བ་སྟེ། །དྲན་པའི་བདག་ཉིད་གནས་སྐབས་བཅུ། །ཞེས་པ་རྣམས་དང༌། རྫློགས་

པར་ལློངས་སྤློད་པ་རློགས་པར་བེད་པའི་མངློན་ཚུལ་ནི་རེ་དགའ་ཞེས་བ་བའི་རེས་

སུ་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། དེ་ཡི་ལྟ་དང་རྫི་མ་སྐློད། །འཛུམ་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་

བཞི། །སྣ་ཚོགས་ཡན་ལག་སྐློད་སྨྲ་སློགས། །རེས་སུ་ཤེས་པར་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེས་

པ་རྣམས་ཏེ་ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར། །ཡིད་ཉམས་རིག་བེད་རེས་ཤེས་སློ། །ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལྟ་བུ་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་སྒེག་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཡང་རུང་བ་

བརློད་བར་བས་ནས་སྦློར་བ་ནི་དཔེར་བརློད་འདིའི་སྐབས་དློན་ཏེ། དེས་སྔར་བསྟན་

པ་དགའ་བའི་རྒྱན་ལས་འདིའི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའང་རློགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། འདི་

ནི་སྒེག་པའི་རློ་ཉམས་མངློན་དུ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་གཟུགས་ཀི་

ཁད་པར་རྣམ་པ་མང་པློ་དང་ལྡན་པས་ན་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གློ །

དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང་གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་

ཏུ། ནུ་མ་མངློན་དགའ་གང་ཆེན་མློས་བུམ་མཐློ། །ག་པུར་དློ་ཤལ་འློད་ཟེར་རེ་དགའ་

དགློད། །དར་ལ་བབས་པའི་ན་ཆུང་འབློར་བ་ཡང༌། །བསློད་ནམས་བས་པ་རྣམས་ལ་

དགའ་སྟེར་ཡིན། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པློ་ཨུ་ད་ཡ་ན་དང་བཙུན་མློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཨ་བནིའི་ལློ་རྒྱུས་འདི་ནི་སྔར་གི་བྱུང་བ་བརློད་པའི་གཏམ་དཔེར་བརློད་དུ་བཞག་པ་

ཡིན་གི་སྒློ་བཏགས་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

༼༢-ཁློ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས།༽

གཉིས་པ་ཁློ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་ནི།

གང་གི་ནག་མློ་བདག་མདུན་ནས། །

སྐྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་དྲངས་གྱུར་པ། །

བསྟན་དཀའ་སིག་ཅན་ཐློབ་པ་འདི། །

སྐད་ཅིག་འཚོ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི། །

གང་གིས་ཏེ་བསྟན་དཀའ་འཇིགས་སེའི་ཆུང་མ་ནག་མློ་བདག་མདུན་ཏེ་བྷིམ྄་

སན་྄རང་ཉིད་ཀི་མདུན་ན་གནས་བཞིན་པ་དེ་སྐྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་དྲངས་ཤིང་དྲུད་པར་

གྱུར་པའི་སིག་ཅན་ནམ་ཉེས་པ་ཅན་བསྟན་དཀའ་འཇིགས་སྟེ་བདག་གི་ལག་ཏུ་ཐློབ་

པ་འདི་ད་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཚོ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི་སྟེ་ད་ལྟ་བསད་པར་བ་བས་

སློ། །འདི་ཡང་སྔློན་གི་བྱུང་བ་བརློད་པ་ཡིན། འདི་ལ་ལློ་རྒྱུས་ཆེས་ཆེ་བ་ཡློད། དུཿཤཱ་

ས་ན་སྟེ་བསྟན་དཀའ་འཇིགས་སེ་ཁློས་ནས་བསད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་གསློད་ཁ་

མའི་གནས་སྐབས་ཀི་འཇིགས་སེ་ཆེར་ཁློས་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་སྙན་ངག་

མཁན་གིས་སྦར་བའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

ཅེས་པ་འཇིགས་སེ་དག་དག་ལ། །

ལྟ་བའི་ཁློ་བ་མཆློག་གི་མཐར། །

འཛེགས་པ་དྲག་པློའི་བདག་ཉིད་གྱུར། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདི་ནི་རློ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག །

ཅེས་དཔེར་བརློད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བརློད་པའི་རྣམ་པས་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གི་བུ་

ལྔའི་ཡ་གལ་འཇིགས་སེ་དེ་ཉིད་རང་གི་དག་བློ་བསྟན་དཀའ་ལ་ཁློས་པའི་མིག་གིས་

བལྟ་བཞིན་དུ་དེ་སྐད་བརློད་ནས་ཁློ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་མཆློག་གི་མཐར་འཛེགས་

ཏེ་རེས་སུ་འགྱུར་བས་གསལ་བར་གྱུར་པ་དྲག་པློའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་

འདི་རློ་སྟེ། མློང་བ་དྲག་པློའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་བརློད་པའློ། །འདི་ལ་ཡང་ཡིད་ཀི་ཁློ་

བ་ཙམ་ནི་བསམ་པའམ་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་འཕེལ་བའི་ཉམས་ནི་དྲག་ཤུལ་ཏེ། འགེལ་

པ་འདློད་འཇློར། ཁློ་བ་ཉེ་བར་འཕེལ་བའི་བདག་ཉིད་ནི་དྲག་ཤུལ་ཏེ། མཚོན་ཆ་ངག་

ལུས་བ་བ་ཡིས། །དྲག་ཤུལ་ལས་བེད་བདག་ཉིད་སྐེས། །རབ་དྲེགས་མི་རྣམས་ཕལ་

ཆེར་གི། །འཐབ་མློའི་རྒྱུ་བེད་དྲག་ཤུལ་ལློ། །ཐམས་ཅད་སློད་དང་འཇུངས་པ་

དང༌། །བསམ་པ་དང་ནི་སྤི་བརློལ་དང༌། །གནློད་པ་རྫུན་དང་གཏམ་སྨྲ་དང༌། །ཚིག་རྩུབ་

ཁློ་བ་སློགས་ལས་འབྱུང༌། །ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་དང་བསྟུན་ན། ཉློན་མློངས་ཉམས་སད་རད་ནས་བཏློན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རད་ནས་གཅློད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་

བདུད་བཏུལ་བ་དང༌། ཕག་ན་རྡློ་རེས་དྲག་པློ་བཏུལ་བ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་དང་མཐུན་

པའི་དྲག་ཤུལ་དང༌། ཕ་རློལ་གནློན་པའི་སྒློ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པའི་

ཞེ་སང་གི་དག་བློ་འདུལ་བ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་དྲག་ཤུལ་ལློ། །དེ་བས་གཞུང་གི་དངློས་

བསྟན་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ལ། ཁློ་གཉེར་དང་སང་མིག་ལ་སློགས་པ་ནི་ཤེས་བེད་ཀི་རྣམ་

འགྱུར་ཏེ། ཀཱ་ཤིའི་མཛེས་དགའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དེ་མཐློང་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀིས་ལག་འགློ་ནི། །དབུགས་རྒློད་ཕག་དློག་དུག་གིས་འཁྲུགས། །ཧ་ལ་ཧ་ལ་བཞིན་དུ་

ནི། །རབ་དྲག་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་སྤློས། །ཞེས་པ་ཡང་ངློ༌། །

སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་བུར་ཤིང་དུ། ཁུངས་མ་སློས་པའི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་

ཞིག་བཀློད་ནས། ཀ�ཥྞ་སྟེ་ནག་མློ་ཞེས་པ་འཇིགས་སེའི་ཆུང་མ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང༌། 

སྐེད་བེད་ཀི་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་ནས་སྦར་བའི་འགལ་བ་དང༌། ཡློངས་འཕློག་གི་

གབ་ཚིག་དང༌། ལུང་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་

དགློས་པར་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ནག་མློའི་སྐད་དློད་ཀ�ཥྞཱ་ཞེས་ཡློད་པས། དེ་ནི་

སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ཆུང་མ་དཽྲ་པ་དཱི་ཞེས་པའི་མིང་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནས་

བཤད་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་མེད་ཅིང༌། །མངློན་བརློད་བི་ཤཱ་སློགས་ལས་ཀང༌། ཀ

�ཥྞཱ་ཞེས་པ་དཽྲ་པ་དཱི་དང་སློང་བུ་སློགས་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ལས། སྐ་བསེང་གི་མ་

དང་བུད་མེད་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་མ་མཐློང་ཞེས་རེ་པཎ་ཆེན་དྷརྨ་ཀཱ་རའི་ཞལ་

ལས་དངློས་ཀིས་ཐློས་པས་ལློ་རྒྱུས་དེ་ལ་ཚད་མར་འཛིན་པར་མི་བའློ། །

༼༣-སྤློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས།༽

གསུམ་པ་སྤློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས་ནི།

མཚོར་བཅས་ས་ལས་མ་རྒྱལ་ཞིང༌། །

རྣམ་མང་མཆློད་སྦིན་མ་བས་ལ། །

སླློང་ལ་ནློར་རྣམས་མ་བིན་པར། །

ས་སྐློང་དུ་བདག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

རྒྱ་མཚོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་གཞི་ལས་དཔུང་གི་སྟློབས་ཀིས་མ་རྒྱལ་ཞིང༌། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་པློའི་སྒྲུབ་བེད་རཱ་ཛ་སཱུ་ཡ་དང་ར་གཙང་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་སྦིན་རྣམ་པ་མང་པློ་

ཡང་མ་བས། སླློང་བ་རྣམས་ལ་ནློར་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་ཡང་མ་བིན་པར་གློ་བུར་དུ་སའི་

བདག་པློར་བདག་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། འདི་འདྲ་བ་ཅང་སྲིད་དམ་ཞེས་རང་ཉིད་ཁློ་ན་

དཔའ་ཞིང་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པའི་ནུས་མཐུ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྟློབས་ཀིས་

རྒྱལ་པློར་གྱུར་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤློ་བས་བརློད་པའི་ཚིག་གློ །དེ་བཤད་པ་ནི།

ཞེས་པ་སྤློ་བ་ཁད་འཕགས་བདག །

དཔའ་བའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་གནས། །

ཉམས་ལྡན་ཉིད་དུ་ནུས་པ་ལ། །

ཚིག་འདི་དག་ནི་དབང་བ་ཡིན། །

ཞེས་པ་བློ་བ་ཞེས་པའི་འགྱུར་བ་ཁད་པར་ཅན་མངློན་པར་གསལ་བའི་བདག་

ཉིད་དཔའ་བའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རློགས་ནུས་

པ་ལ་ཚིག་འདི་དབང་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འགེལ་བ་འདློད་འཇློར། སྤློ་བའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ནི་དཔའ་བློ་སྟེ། །དེའི་བི་བྷཱ་བ་ནི། འདུལ་བ་དང་གཟི་བརིད་དང་སྟློབས་

དང་རལ་རྣམས་སློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་སྦིན་པ་ལ་དཔའ་བ་དང༌། ཆློས་ལ་དཔའ་བ་དང་

གཡུལ་ལ་དཔའ་བ་ཞེས་རྣམ་པ་གསུམ་མློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྦིན་པ་ནི། གཏན་པ་

མེད་པའི་མཆློད་སྦིན་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། དཀའ་ཐུབ་ལ་སློགས་

པ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་སྤློད་ནུས་པ་ཆློས་ཀི་དཔའ་བ་དང༌། གཡུལ་ངློར་དག་དང་

གཞན་ཡང་གཅན་ཟན་དང་གནློད་སྦིན་ལ་སློགས་པ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ནི་འཇིག་

རེན་གི་དཔའ་བའློ། །འློན་ཀང་དཔེར་བརློད་པ་འདིས་ནི། སྤློ་བ་འཕེལ་བའི་དཔའ་བ་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཙོ་བློར་སྟློན་པ་སྟེ། འདི་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་བཱི་ར་ཞེས་འབྱུང་བའང༌། ཨ་མ་ར་ཀློ་

ཤར། སྤློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བ་ཡིན། །ཅེས་དང༌། འདློད་འཇློར། སྤློ་བ་འཕེལ་བས་འབད་

པར་བེད་པའི་ཕིར། བཱི་རཿདཔའ་བ་སྟེ་ཤཱུ་ར་དང་བཱི་ར་རྣམ་པར་གནློན་པ་ལའློ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ཉིད་དློ། །ཤེས་བེད་ནི། སད་པས་དག་པ་ལ་སློགས་དང༌། །གཏློང་དང་མི་

འཇིགས་སློགས་དེ་བཞིན། །བརན་དང་ལྡློག་མེད་ལ་སློགས་པས། །དཔའ་བ་མངློན་པར་

རློགས་བེད་འགྱུར། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །

དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང་འཕགས་སྐེས་པློའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་

འདབ་ཏུ། བདག་གི་དཔུང་སྦམ་འདི་གཉིས་ནི། །མཐར་བེད་ར་བབས་ཀ་བ་དེ། །ཤཱཀ་

རྣམས་ནི་མ་ལུས་པ། །གསློད་པ་གདམས་བེད་བ་མར་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༤-མ་ངན་འཕེལ་བ་སྙིང་རེའི་ཉམས།༽

བཞི་པ་མ་ངན་འཕེལ་བ་སྙིང་རེའི་ཉམས་ནི།

ལུས་འཇམ་གང་ལ་པདྨ་ཡི། །

མལ་སྟན་དག་ཀང་རྩུབ་བེད་མ། །

ལྷ་མློ་དེ་ནི་རློ་ཁང་དག །

བསྲེག་ཟ་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་ཉལ། །

ལུས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཅན་གང་ལ་པདྨའི་མལ་སྟན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ཉིད་

ཀང་རྩུབ་པར་བེད་ན་གཞན་རེ་སེ་སློགས་ལྟ་ཅི་སློས། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མློ་སྟེ་རྒྱལ་པློའི་

བཙུན་མློ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན་དེ་ནི་རློ་ཁང་རློ་བསྲེག་པའི་ཐབ་བསྲེག་བ་ཟ་བ་མེ་

རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་གསློན་པློར་ཇི་ལྟར་ཉལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་བཟློད་པར་ནུས། ཀི་ཧུད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བསྲེགས་སློ་ལྷས་བསྐློས་ཁློད་ཀིས་འདི་ལྟར་ཕློངས་པར་བས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློ་ཤི་བ་

ན་དེའི་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་བཙུན་མློ་བསྲེག་པའི་ཚེ་སྙིང་རེ་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་

པ་ལྟར་བས་ནས་སྦར་བ་སྟེ། འདི་ལ་འགེལ་པ་མང་པློ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་ཤི་བའི་རློ་དང་

ལྷན་ཅིག་བཙུན་མློ་བསྲེགས་པ་སྔློན་རབས་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་ལ་ཡློད་པས་ཞེས་

འགེལ་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། དེང་སང་ཡང་རྒྱ་བལ་གི་ཡུལ་དུ་འདི་ལྟར་བེད་བཞིན་

པའི་ལུགས་སྲློལ་ཡློད། དེ་ཡང་བལ་པློར་ནི་བམ་ཟེ་དང་རྒྱལ་རིགས་ཏེ་རིགས་

མཆློག་གཉིས་པློ་དེ་ལ་ཐློག་མར་བག་མ་ལེན་པའི་དུས་ནས་དེ་བཞིན་བེད་ཐུབ་པའི་

ཁ་ཆད་ཡློད་ན་དགློས་ལ་མེད་ན་མི་དགློས་པའི་ཁད་པར་ཙམ་ཡློད། རྒྱ་གར་ན་ནི་

བམ་ཟེ ་དང་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་ཕིན་ཆད་ངེས་པར་དགློས་པ་ཡིན་ཅེས་ཐློས་

སློ། །པདྨའི་མལ་སྟན་རྩུབ་པར་བེད་པའི་གློ་དློན་ཡང་འགེལ་པ་ལ་ལར། །བཙུན་མློ་

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ་བའི་ལུས་ཀི་རེག་བ་ལ་ལྟློས་ན་པདྨའི་མལ་སྟན་ཡང་རྩུབ་

པར་བེད་པ་ཞེས་འགེལ་པ་ནི། ལུས་འཇམ་གང་ལ་ཞེས་པ་དང་སྦེལ་བ་ཁློ་ནས་ཀང་

མི་འཐད་པར་གློ་ནུས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

ཞེས་པ་སྙིང་རེ་རྒྱས་པ་ཡི། །

རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། །

ཅེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྙིང་རེ་བ་བར་འློས་པ་མ་ངན་ཞེས་པའི་འགྱུར་བ་རྒྱས་ཏེ་

གསལ་བར་གྱུར་པ་སྙིང་རེའི་ཉམས་ཡིན་པས་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དུ་བཤད་པ་སྟེ། 

འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། མ་ངན་རྒྱས་པའི་བདག་ཉིད་ནི་སྙིང་རེ་སྟེ། འདློད་པའི་ནློར་

ཉམས་ལྟུང་བ་དང༌། །གསློད་དང་འཆིང་དང་བརྡེག་པ་དང༌། །སློད་པ་ཉློན་མློངས་གདུང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སློགས་ཀིས། །བསྐེད་པའི་ཉམས་གང་སྙིང་རེའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ལློག་པར་ལྟུང་

བ་ངན་སློང་གསུམ་དང༌། མགློན་མེད་པ་དང་ནད་པ་དང་མ་ངན་ཅན་དང༌། བཀེས་པ་

ཕློངས་པ་གཞན་གིས་མནར་བ། རྒྱས་པ་རྒུད་པ་འཆི་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་སྙིང་བརེ་བ་

ནི་དམན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་རླབས་པློ་ཆེ་ཐློས་

ནས་སེམས་མི་བཟློད་ཅིང་སྤུ་ལྡང་མཆི་མ་གཡློ་ངློ་མཚར་ཞིང་བརེ་བ་སྐེ་བ་ནི་མཆློག་

ལ་སྐེ་བའི་སྙིང་རེའློ། །རེས་སུ་ཤེས་པ་ནི། མཆི་འཛག་ཤུགས་རིང་བརློད་པ་

འཁྲུལ། །ཡན་ལག་རེངས་དང་དྲན་པ་ཉམས། མ་ངན་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་སློགས་

ཀིས། །མཁས་པས་དེ་ནི་མངློན་ཤེས་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཏེ། སྤློད་འཇུག་ལས། 

མ་ངན་ཤུགས་ཀིས་སྐྲངས་པ་ཡི། །མིག་དམར་གདློང་ལ་མཆི་མ་འཛག །ཉེ་དུ་རེ་ཐག་

ཆད་པ་དང༌། །གཤིན་རེའི་ཕློ་ཉའི་བཞིན་ལ་ལྟར། །ཞེས་པ་དང༌། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་

རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། རྒྱལ་པློ་ངང་པ་བདེ་བར་གཤེགས། །ནུ་མའི་

དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་གནས། །འདྲེན་བེད་མཆི་མའི་ངུར་སྨྲིག་ཅན། །སྙིང་རེའི་ས་དེ་

རྣམ་གཟིགས་ནས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦར་རློ། །

གཉིས་པ་གཞན་བཞིའི་མིང་དཔེར་བརློད་ཀིས་བརྒྱན་པ་ལའང་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་མིང་ནི།

དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་དང༌། །

བཞད་གད་རྨད་བྱུང་འཇིགས་རུང་ངློ༌། །

ཇི་ལྟར་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་སྒེག་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཉམས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་གཞན་སད་པའམ་སྐྱུགས་བློ་བ་དང་དགློད་བློ་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་ངློ་མཚར་བ་དང་འཇིགས་པ་སྟེ་བཞི་འཕེལ་བ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་སྡུག་པ་དང་

བཞད་གད་དང་རྨད་བྱུང་ངམ་ངམ་པ་དང༌། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་སུ་བརློད་དློ། །

༼དང་པློ་སྐྱུགས་བློ་བ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས།༽

གཉིས་པ་དེ་བཞི་དཔེར་བརློད་པ་ལས། དང་པློ་སྐྱུགས་བློ་བ་འཕེལ་བ་མི་

སྡུག་པའི་ཉམས་ནི།

རྒྱུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པློ་རྣམས། །

མགློ་མེད་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །

ལག་པ་སྦར་བས་ཁློད་དགའི་ཁག །

འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་གར་བེད་དློ། །

ཀེ་ལྷ་ཞེས་བློས་ནས་ཚིལ་བུས་དཀིས་པའི་རྒྱུ་མ་ཁག་གི་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་

ཅན་གིས་ལུས་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པློ་མི་རློ་ཟ་བ་རྣམས་མགློ་བློ་མེད་པ་ཁློད་ཀི་དགའི་

རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལག་པ་སྦར་བས་ཁློད་ཀི་དག་བློ་ཁློད་ཀིས་རལ་གིས་སྲློག་བཅད་

པའི་ཁག་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་གར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་

སྐྱུགས་བློ་བའམ་སློད་པ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ཏེ། འགའ་ཞིག་གི་འདློད་པས་

འདི་དང་ངམ་པའི་ཉམས་གཉིས་རྣམ་གངས་སུ་འཆད་ཅིང་གཞུང་བཅློས་པ་ནི་མི་

འཐད་ཏེ། མུ་ཏིག་ཕེང་བར། བཱིབྷཏྶ་ནི་སྲིད་སྒྲུབ་དང༌། །མི་སྡུག་སློགས་དང་འཚེ་བ་

ལ། །ཞེས་དང༌། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། སད་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མི་སྡུག་པ་སྟེ། རྣམ་

གྱུར་རུལ་བའི་ཤ་ལ་སློགས། །མཐློང་དང་ཐློས་དང་གགས་པ་ཡི། །རྣམ་སྐེད་རྣམས་

ཀིས་བསྐེད་པ་འདི། །མི་སྡུག་པ་ཞེས་དམན་པའི་གནས། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྐྱུགས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བློ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ཏེ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་མི་

མཐུན་ཕློགས། ལུས་མི་སྡུག་པ་རྒུར་ཞར་ལྦ་བ་ཡློད་པ་སློགས་དང༌། ངག་མི་སྡུག་པ་

འཛར་འཛེར་ལྡབ་ལྡིབ་ལ་སློགས་པ། ཆ་ལུགས་མི་སྡུག་པ་ནག་ནློག་དང་ཡ་ཡློ་ཅན། 

ཡུལ་མི་སྡུག་པ་རད་རློད་དང་སློང་དུམ་དང་ཚེར་མ་ཅན་ལ་སློགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་

གང་ཡང་རུང་བ་བརློད་པའི་ཚིག་གློ །ཤེས་བེད་ནི། སྣ་འགེབས་པ་དང་མི་གསལ་

བའི། །ཚིག་རྡིག་པ་དང་མི་འགྱུར་བ། །གློགས་ལ་དགའ་མེད་ལ་སློགས་པའི། །མངློན་

ཚུལ་དེ་ཤེས་རྣམས་ཀིས་འདློད། །ཅེས་པ་རྣམས་ཏེ་རྔམ་པའམ་ངམ་པ་དང་རྣམ་

གངས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཁུངས་མེད་ཅིང༌། དེ་ནི་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་དང་མིང་

གི་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་ཏེ་འློག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ཡང་དཔལ་གི་སེའི་

རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཁག་ནི་མང་པློ་རབ་ཟགས་ཤིང༌། །རྒྱུ་མའི་

དཀིལ་འཁློར་འཕང་བར་ལྡན། །སིག་པས་བརན་པར་བས་པ་བཞིན། །སྡུག་ཀང་སྲློག་

དང་མ་བལ་ཏེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼གཉིས་པ་དགློད་བློ་བ་འཕེལ་བ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས།༽

གཉིས་པ་དགློད་བློ་བ་འཕེལ་བ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་ནི།

གློགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རིངས་མ། །

ཁློད་ཀི་ནུ་མའི་ངློས་ལ་ནི། །

སེན་རེས་སར་པ་ཆགས་པ་འདི། །

སྟློད་གཡློགས་ཀིས་ནི་སྒིབ་པར་མཛོད། །

ཀེ་གློགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རིང་མ་ཞེས་བློད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྐེས་པ་དང་རེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པའི་ངལ་དུབ་ཀིས་ལུས་རྒྱན་དུ་བཏགས་པའི་མེ་ཏློག་རྣམས་རིང་པར་གྱུར་པ་ལ་

བཞད་གད་ཀི་དློན་དུ་དེ་ལྟར་བརློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་གཟུགས་ངན་འགའ་ཞིག་

ལ་ཀེ་གཟུགས་བཟང་ཞེས་འབློད་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ལྟར་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་ནུ་མའི་ངློས་

ལ་སེན་རེས་རྨ་བའི་རང་པ་དང་རི་བློང་འཕར་བ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་གསར་དུ་ཆགས་

པ་འདི་སྟློད་གཡློགས་ཀིས་སྒིབ་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརློད་པ་འདི་ལ་སྐེས་པས་

རེས་པའི་སེན་རེས་བྱུང་བ་དང་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་མ་རིང་པ་གཉིས་འགལ་བའི་དློན་

གིས་བསྟན་པས་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་རྒྱན་ཏེ། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། དགའ་བ་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པའི་བདག་ཉིད་ནི་དགློད་པ་སྟེ། རྣམ་འགྱུར་སེད་བཅས་རྣམ་འགྱུར་

བཅས། །མཛེས་བཅློས་ཡན་ལག་མ་ཚང་མཐློང༌། །འབེལ་མེད་དེ་བཞིན་གཏམ་སྨྲ་

དང༌། རེད་མློ་སློགས་ཀིས་དགློད་པར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚིག་གང་ལ་

གད་མློ་འབིན་པའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ལུས་ངག་དང་ཆ་ལུགས་སློགས་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་དང༌། འགློ་འློངས་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་ཚུལ་གིས་གཞན་ལ་འཕ་ཞིང་

དགློད་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གད་མློ་འབིན་པ་ནི་བླུན་པློ་ངློ་ཚ་མི་ཤེས་

པའི་རྣམ་འགྱུར་ལས་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་ལ། བསྒྲུབ་པ་ནི་སྙན་ངག་མཁན་དང་ཟླློས་གར་

མཁན་དང་བཞད་གད་མཁན་ལ་སློགས་པ་སྦངས་པའི་ཁད་པར་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་

འདིར་ཡང་སྐབས་དློན་ཕི་མ་ཁློ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་ལུས་ངག་ལས་བྱུང་བ་ནི་ནང་

གི་དང༌། ཡུལ་དང་ཡློ་བད་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཕིའི་ཡིན་ནློ། །རེས་སུ་ཤེས་པ་ནི། ལག་

པ་རྡེབ་པ་ལ་སློགས་པའློ། །

འདིའི་དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། ལྷ་རྣམས་གར་བེད་པ་ན་དབང་ཕྱུག་གི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྦྲུལ་གི་མཆློད་ཕིར་ཐློགས་ས་ལ་ལྷུང༌། སྐབས་དེར་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གར་ནང་དུ་

ཞུགས། སྦྲུལ་སྐྲག་སྟེ་འབློས་ས་མ་རེད་ནས་ཚོགས་ཀི་བདག་པློ་གར་བེད་པའི་རྣ་བུག་

ཏུ་ཞུགས། དེར་ཚོགས་བདག་མ་བཟློད་དེ་མགློ་སྤྲུགས། དེ་མཐློང་བས་ལྷ་ཐམས་ཅད་

བཞད་གད་བྱུང༌། དེ་ལྟའི་བཀ་ཤིས་ཁློད་ལ་ཤློག །ཅེས་པའི་དློན་ཚིག་སེབ་ལེགས་པའི་

སྙན་ངག་ཏུ་སྦར་བ་དཔྱློད་པ་བའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་ཀད་ན་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །

༼གསུམ་པ་ངློ་མཚར་འཕེལ་བ་རྨད་བྱུང་ངམ་རྔམ་པའི་ཉམས།༽

གསུམ་པར་ངློ་མཚར་བ་འཕེལ་བ་རྨད་བྱུང་ངམ་རྔམ་པའི་ཉམས་ནི།

དགའ་ཚལ་ལྗློན་པ་འདི་རྣམས་ཀི། །

འདབ་མ་གསར་པ་གློས་བཟང་དང༌། །

མེ་ཏློག་དློ་ཤལ་ལ་སློགས་ཅན། །

ཡལ་འདབ་ཁང་པར་གྱུར་པ་མཚར། །

དགའ་བའི་ཚལ་ཏེ་སྐེད་མློས་ཚལ་གི་ལྗློན་པ་བཟང་པློ་འདི་རྣམས་ཀི་ལློ་

འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་རྣམས་གློས་བཟང་པློར་གྱུར་པ་དང༌། མེ་ཏློག་རྣམས་དློ་

ཤལ་དང་དཔུང་རྒྱན་དང་རྣ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ཡལ་འདབ་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་སྟེང་ནས་ཕུབ་ཅིང་ཕློགས་མཚམས་བསྐློར་བས་ཁང་པར་གྱུར་པ་

ཨེ་མ་མཚར་ཏེ་སྔར་མ་མཐློང་བ་མཐློང་ངློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདི་ཡང་ངློ་མཚར་བའི་

བསམ་པའམ་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་རྨད་བྱུང་ངམ་རྔམ་པའི་ཉམས་ཏེ། འགེལ་པ་འདློད་

འཇློར། ངློ་མཚར་བ་ཉེ་བར་འཕེལ་བའི་བདག་ཉིད་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། ཁང་བཟང་

སྐེད་ཚལ་རི་བློ་སློགས། །བགློད་དང་མཛེས་པ་མཐློང་བ་དང༌། །འདུན་ཁང་གཞལ་



  497  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མེད་ཁང་སྒྱུ་མ། །མིག་འཕྲུལ་བཟློ་སློགས་མཐློང་རྣམས་ཀིས། །ཡིད་ལ་ཚིམ་པ་ཐློབ་

པ་ཡི། །རྣམ་པར་སྐེད་ལས་དེ་རབ་བྱུང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང༌། གཞན་ཡང་

རིགས་གཟུགས་སྟློབས་ལློངས་སྤློད་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སློགས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་འཇིག་

རེན་པའི་རྔམ་པ་ཡིན་ལ། བློ་གློས་ཡློན་ཏན་སློབས་པ་སང་པ་དང་རློགས་པ་ལ་སློགས་

པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་ཕ་རློལ་ཟིལ་གིས་གནློན་ནུས་པ་ཆློས་ཀི་རྔམ་པ་ཡིན་ལ། རེས་

སུ་ཤེས་པ་ནི། སློ་དང་མིག་ནི་ཡངས་པ་དང༌། །དྭངས་ཤིང་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། །སྤུ་

ལངས་རྔུལ་དགའ་མཆི་མ་འཛག །ལེགས་པའི་གཏམ་ཡང་བལྟ་བར་བ། །རེངས་པ་

དང་རྔུལ་བ་དང་སྤུ་ལངས་པ་དང་དབངས་ཀི་དབེ་བ་དང་འདར་བ་དང་བརློད་པ་

འཁྲུལ་བ་དང༌། མཆི་མ་འཛག་པ་དང༌། སེམས་སྟློར་བ་སྟེ་ཡིད་བེད་ཅན་བརྒྱད་པློ་

རྣམས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བ་བ་མེད་པ་དང༌། རླུང་འདློད་པ་དང༌། བསིལ་ཉམས་ལྡང་

བ་དང༌། ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་དང༌། ཡན་ལག་སྤྲུགས་པ་དང༌། ཁའི་སྟབས་གློ་བཟླློག་པ་དང༌། 

མིག་འཁྲུད་པ་དང༌། ས་ལ་ལྷུང་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མངློན་ཚུལ་ལློ། །དཔེར་བརློད་

པ་གཞན་ཡང་རབ་གསལ་གིས་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཨེ་མ་གསར་པ་

གསར་པའི་དཔལ། །རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་སྤྲུལ་བེད་པ། །བསྔགས་འློས་ལས་རྣམས་

འཁློར་བ་ནི། །སྤློས་པའི་རྒྱུ་དག་ཆད་པ་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

༼བཞི་པ་འཇིགས་པ་འཕེལ་བ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས།༽

བཞི་པ་འཇིགས་པ་འཕེལ་བ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ནི།

རེ་མློ་དག་ལ་མེ་གནས་པ། །

བརྒྱ་བིན་གི་ནི་རྡློ་རེ་གང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་ནི་དྲན་ན་ལྷ་མིན་གི། །

བུད་མེད་མངལ་ནི་ལྷུང་བར་བེད། །

རེ་མློ་དག་ལ་མེའི་འཚུབས་མ་མཆེད་ཅིང་འབར་བ་གནས་པ་བརྒྱ་བིན་གི་

ཕག་མཚན་རྡློ་རེ་རེ་མློ་བརྒྱ་པ་འདི་མཐློང་བ་དང་ཐློས་པས་ལྟ་ཅི་སློས། དྲན་པ་ན་ཡང་

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་རྒྱུས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཡློད་པའི་མངལ་

གི་བིས་པ་དབང་མེད་དུ་ས་ལ་ལྟུང་བར་བེད་དློ་ཅེས་པ་སྟེ། འདི་འགའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ཡང་ཡིན་ནློ། །འདློད་འཇློར། འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་བདག་ཉིད་

ནི་འཇིགས་རུང་སྟེ། གསང་མཐློ་འཇིགས་པའི་སྒ་སྒློགས་སྲིན་པློ་ཡི་དྭགས་སློགས་

མཐློང་དང༌། །ཁིམ་དང་འདུན་ཁང་སྟློང་པ་འབློག་དགློན་གསློད་དང་འཆིང་བ་

མཐློང༌། །ལན་ཅིག་མིན་པར་འཇིགས་སྐློ་ལྕེ་སྤང་འུག་པ་སྒ་འབིན་སློགས། །རྣམ་སྐེད་

ཀིས་བསྐེད་དམན་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་འཇིགས་བདག་ཉིད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

གནློད་སྦིན་དང་སྲིན་པློའི་ཆ་ལུགས་དང༌། སེངྒེ་གང་ཆེན་སྟག་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་

ཚུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང༌། གཡང་ས་དང་འབློག་སྟློང་དང་ནགས་འཐིབས་པློ་དང་

ཆུ་རླུང་མེ་ཆེན་འཇིགས་པའི་དུས་ཀི་རླུང་ལ་སློགས་པ་འཇིགས་ཤིང་སྐི་གཡའ་བ་

རྣམས་ནི་འཇིག་རེན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་སྒློལ་གིས་བུ་དང་བུ་མློ་དང༌། ཤི་པི་བའི་རྒྱལ་

པློས་མིག་དང༌། བམས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཤ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཟླ་འློད་ཀིས་མགློ་དང༌། 

གསེར་མདློག་གིས་ལུས་ཀི་སྟློད་སད་བཅད་ནས་སྦིན་པ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་བཞིན་

དུ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་གཞན་ཡང་གཞན་གིས་སྤད་པར་དཀའ་བ་བློའི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ། །སྐི་བུང་ཞེས་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཀི་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྟེ། མདློར་ན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྐྲག་ཅིང་བག་འཁུམ་པར་བེད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་ཀི་ཆློས་ལའང་ཡློད་མློད་

ཀི་གཙོ་བློར་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌། །ཤེས་བེད་ནི། 

ལག་པ་རང་པ་བཞིན་འདར་ཅིང༌། །ལུས་རེངས་སྙིང་ནི་རབ་གཡློ་དང༌། །མཆུ་དང་རན་

དང་མགིན་པ་སྐམ། །རག་ཏུ་འཇིགས་རུང་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །འདི་ལྟ་

བུ་ཡང་ནློར་བཟང་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཁློ་བློ་ས་ར་སིན་མ་

སེར། །བལྟ་བེད་སེར་སྐ་གློག་ལྟ་བུ། །དུས་མིན་དུས་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །སྡུག་པ་འདི་

ནི་ག་ལས་འློངས། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་སྙན་པའི་ཉམས་ལས། ཁད་པར་དབེ་བ་ནི།

སྙན་པ་གློང་པ་ཉིད་མིན་སྐེས། །

བརློད་བ་ཡི་ནི་ཉམས་དང་བསྟན། །

འདི་ནི་ཉམས་བརྒྱད་དབང་བས་ཏེ། །

ཚིག་རྣམས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཤད། །

ཉམས་ལྡན་འདི་སྔར་སྙན་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་སླར་ཡང་

བརློད་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། ལེའུ་དང་པློའི་ཡློན་ཏན་བཞི་པ་ལ་བཤད་པ་ནི། གློང་པ་མིན་

པ་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པ་སྙན་ངག་གི་བརློད་བའི་དློན་ཇི་སྙེད་པ་མ་ལུས་

པ་དང་འབེལ་བའི་རློད་བེད་སྤིའི་སྙན་པའི་ཉམས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཉམས་

བརྒྱད་པློ་ཁློ་ན་བརློད་བར་བས་པས་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཁད་པར་ཡློད་པའི་ཕིར་སླར་

ཡང་བསྟན་པ་སྟེ། འདི་ལའང་སྤིར་རིན་ཆེན་མཛོད་ལས། སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་

པ། །དྲག་ཤུལ་དགློད་དང་འཇིགས་སུ་རུང༌། །སྙིང་རེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་སྟེ། །འདི་རྣམས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གར་གི་ཉམས་དགུའློ། །ཞེས་དགུར་བཤད་པ་དང༌། ར་བྷ་སས། སྒེག་དང་དཔའ་དང་

མི་སྡུག་དང༌། །དྲག་ཤུལ་དགློད་དང་འཇིགས་སུ་རུང༌། །སྙིང་རེ་རྨད་བྱུང་ཞི་བ་

དང༌། །མཉེས་གཤིན་པ་སྟེ་ཉམས་བཅུའློ། །ཞེས་པ་དང༌། ལུང་གཞན་དུ། སྒེག་པའི་

རེས་སློང་དགློད་པ་སྟེ། །དྲག་ཤུལ་ལས་ལས་སྐེས་སྙིང་རེ། །དཔའ་ལས་སྐེས་པ་རྨད་

བྱུང་སྟེ། །མི་སྡུག་པ་ལས་འཇིགས་རུང་ངློ༌། །ཞེས་ཉམས་བཞིར་བསྡུས་པ་སློགས་སྣ་

ཚོགས་ཡློད་ཀང་གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་ཉམས་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ནི། ལུང་ལས། 

དགའ་དང་ཆགས་དང་མ་ངན་དང༌། །ཁློ་དང་སྤློ་དང་འཇིགས་དེ་བཞིན། །སད་པ་དང་

ནི་ངློ་མཚར་ཞེས། །གནས་ཀི་བསམ་པར་རབ་ཏུ་གགས། །གནས་ཉིད་ཉམས་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་རྒྱུར་གྱུར་པ་གནས་ཀི་བསམ་པ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་

པར་བཤད་པས། དེ་རྣམས་རྒྱས་པས་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཉམས་རྣམས་ཀང་བརྒྱད་

ཉིད་དུ་གངས་ངེས་པར་བཞེད་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ཞི་བ་དང་མཉེས་གཤིན་པ་ནི་ཆློས་ཀི་

སྒེག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྒེག་ཉམས་ཀི་ཕློགས་སུ་བསྡུའློ། །དེས་ན་ཉམས་བརྒྱད་

པློ་དེ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་རྣམས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་སྙན་ངག་མཁན་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་བར་བ་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་སྙན་

ངག་མཁན་གིས་རབ་ཏུ་སྦློར་བའི་ཚེ་ཉམས་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་གཅིག་གིས་

གཅིག་གི་ནུས་པ་འཇློམས་པ་མ་ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་དུ་འབེལ་ཞིང་ཕན་འདློགས་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་དུ་སྦར་བར་བ་དགློས་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཁས་འཇུག་ལས། 

སྒེག་པའི་རྒྱན་ལ་མི་སྡུག་དང༌། །དྲག་ཤུལ་རྔམ་པའི་རྒྱན་མི་བ། །དཔའ་བའི་རྒྱན་ལ་

དགློད་པ་དང༌། །སྙིང་རེ་ཞི་བའི་རྒྱན་རྣམས་སང༌། །མི་སྡུག་པ་ལ་སྒེག་པ་དང༌། །སྙིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རེ་ཞི་བའི་རྒྱན་མི་སྦར། །དགློད་པའི་རྒྱན་ལ་དྲག་ཤུལ་དང༌། འཇིགས་རུང་སྙིང་རེ་

ཞི་བ་སང༌། །དྲག་ཤུལ་འཇིགས་རུང་རྣམ་གཉིས་ལའང༌། །དེ་བཞིན་སྙིང་རེ་ཞི་བ་

སང༌། །སྙིང་རེ་ཞི་བ་རྣམ་གཉིས་ལ། །སྒེག་དང་དཔའ་དགློད་དྲག་ཤུལ་དང༌། །འཇིགས་

རུང་རྔམ་པ་དྲུག་པློ་སང༌། །རྔམ་པའི་རྒྱན་ལ་སྙིང་རེ་དང༌། །ཞི་བ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་

སང༌། །སྒེག་པའི་རྒྱན་ལ་སྙིང་རེ་དང༌། །རྔམ་དང་ཞི་བ་འཇུག་པ་སྲིད། །དཔའ་བའི་

རྒྱན་ལ་དྲག་ཤུལ་དང༌། །འཇིགས་རུང་རྔམ་པའི་རྒྱན་མི་འགལ། །མི་སྡུག་པ་ལ་དྲག་

ཤུལ་དང༌། །འཇིགས་རུང་སྐབས་འགར་འགལ་བ་མེད། །དགློད་པའི་རྒྱན་ལ་སྒེག་

ཅིང་དཔའ། །མི་སྡུག་རྔམ་པའི་རྒྱན་སྦློར་སྲིད། །རྔམ་པའི་རྒྱན་ལ་སྒེག་ཅིང་

དཔའ། །དགློད་ཅིང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་རུང་འཇུག །སྒེག་དགློད་རྔམ་པ་རྣམ་གསུམ་

ལ། །བསྒིངས་དང་འཕར་དང་ཟིལ་གནློན་དང༌། །དཔེ་རྒྱན་སྒློ་བཏགས་སྣ་ཚོགས་

པ། །རློལ་ཅིང་སྒེག་པའི་ཚིག་རྒྱན་འཇུག །དཔའ་དྲག་འཇིགས་རུང་རྣམ་གསུམ་

ལ། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་འཇིགས་རུང་བ། །སྤུ་ཟིང་

ཞེས་ནི་བེད་པའི་ཆློས། །རྩུབ་པའི་ཚིག་རྒྱན་སྦར་བར་བ། །ཞེས་དང༌། སྙིང་རེ་ཞི་བ་

རྣམ་གཉིས་ལ། །སྒེག་ཅིང་དཔའ་བ་ལ་སློགས་པའི། །ཚིག་རྒྱན་སྦར་ན་གཉིས་པློ་

འཇིག །དེ་ཕིར་བཅློས་མའི་དཔེ་རྒྱན་སང༌། །སྒེག་སློགས་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་དཔེ། །མི་

འཇུག་ཞི་ལ་སྒེག་སློགས་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དཔེ། །ཀུན་ལ་རང་

གིས་བརགས་ཏེ་སྦར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའང་ཞར་བྱུང་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །

༼དློན་རྒྱན་བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརིད་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་ནི།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བདག་ནི་གནློད་པ་བེད་པློ་ཞེས། །

ཁློད་ཀི་སྙིང་ལ་འཇིགས་མ་བེད། །

བདག་གི་རལ་གི་ཕིར་ཕློགས་རྣམས། །

ནམ་ཡང་འཇློམས་པར་འདློད་མ་ཡིན། །

བདག་ནི་ཁློད་ཀི་སྲློག་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྙིང་ལ་འཇིགས་

ཤིང་སྐྲག་པ་འཛིན་པར་མ་བེད་ཅིག བདག་གི་སྟེ་རང་ཉིད་ཀི་རལ་གི་ཕིར་ཕློགས་

ནས་བློས་འགློ་བ་རྣམས་ཁློ་བློས་ནམ་ཡང་འཇློམས་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་དྲེགས་པས་རྒྱགས་པ་འགས་ཏེ་རིགས་དང་མིང་མ་བསྟན་པ་

ཞིག་གིས་ཕ་རློལ་གི་དག་བློ་ཚུར་རྒློལ་ནུས་པའི་དཔའ་བློ་དག་ལས་གཞན་པ་རང་ལ་

ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་འབློས་ཀང་མ་ནུས་པར་གཡུལ་ངློར་བཀག་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྐེས་བུ་

དྲེགས་ལྡན་དེས་ཁེད་ཅག་ལྟ་བུ་བདག་གིས་ནམ་ཡང་འཇློམས་པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་པས་གཟི་བརིད་ཀི་ཚིག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་ཅི་བདེར་གཏློང་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ནི་དྲེགས་པའམ་ང་རྒྱལ་གི་ཉམས་རྒྱས་པའི་ཚིག་སྟེ། གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞེས་བ་

བའི་རྒྱན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། ཁློ་བློའི་རལ་གི་ནི་ཕིར་ཕློགས་པ་བློས་ཏེ་འགློ་བ་

རྣམས་དུས་ནམ་ཡང་འཇློམས་པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་པས་སློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་

གཟི་བརིད་ཀི་ཉམས་ཀི་ཚིག་སྨྲ་བ་པློ་སྐེས་བུ་དྲེགས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཀི་རལ་གི་ཡིན་

དགློས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན་གཞུང་ཚིག་ཏུ་བདག་གི་རལ་གིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་

སྦློར་དགློས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་འགེལ་ཆེ་བར་ཡང༌། ཀ་དཱ་ཙི་ད་བི་མེ་མ་

མ་ཁཌློ་བི་མུ་ཁེ་ཥུ་ས་མ་ར་ནི་རསྟེ་ཥུ། ཞེས་འབྱུང་བ་བློད་སྐད་དུ། ནམ་ཡང་བདག་

གི་རལ་གི་ཕིར་ཕློགས་པའི་འཐབ་མློ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། རལ་

གི་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་གཅིག་ཚིག་དང༌། ཕིར་ཕློགས་པ་ལ་བདུན་པའི་མང་ཚིག་

སྦར་བ་ཡློད་པའི་ཕིར། གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་དེ་དག་དང་དངློས་སུ་

འགལ་བས་མི་ལེགས་སློ། །

གཞན་ཡང་བློད་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ན། གཡུལ་དུ་གཞན་ནི་བཀག་བས་

ནས། །ཞེས་པའི་དློན། ཚུར་རྒློལ་བའི་དག་བློ་རྣམས་ཅི་དགར་བཏང་མི་འློས་པ་

འཇློམས་པར་འློས་པའི་དག་བློ་གཞན་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་བཀག་ནས། ལྷག་མ་ཕིར་

ཕློགས་ནས་བློས་འགློ་བའི་དག་བློ་རྣམས་ཅི་བདེར་གནློད་པ་མེད་པར་བཏང་ངློ་ཞེས་

འགེལ་བའང་དློན་ལ་ཆེར་མི་འགལ་ཡང༌། ཚུར་རྒློལ་བའི་དག་བློ་བཀག་པའི་ལྷག་མ་

ཞེས་པའི་འཆད་ཚུལ་དེ་བཞིན་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་མིན་ཏེ། སླློབ་

དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས། གཡུལ་དུ་དག་བློ་གཞན་བཀག་པ་ཐློབ་པ་དེ་མི་གསློད་པར་བཏང་

བ་འདི་ལྟ་བུའི་ཚིག་ནི་ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་སློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་

གཉིས། དང་པློ་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། །

མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒས་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་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་འདློད་དློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི།

ས་ཧ་ཀཱ་རིའི་སྙེ་མ་རྣམས། །

གཞན་གིས་གསློས་འདིས་ཟ་བར་བེད། །

དེ་ནི་བདག་གིས་བཟླློག་པར་བགི། །

ཁེད་གཉིས་དལ་གིས་འདུག་པར་མཛོད། །

ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྟེ་ཨ་མྲའི་སྙེ་མ་རྣམས་གཞན་བ་རློག་གི་གསློས་པར་གགས་པ་

ཁུ་བྱུག་འདིས་ཟ་བར་བེད་ཀི། བདག་ནི་དེ་བཟླློག་པར་བགི་བའི་དློན་དུ་འགློ་བས་

ཁེད་གཉིས་གནས་འདིར་དལ་གིས་སམ་རང་དབང་དུ་འདུག་པར་མཛོད་ཅིག ང་ལ་

ལྟློས་མི་དགློས་སློ་ཞེས་པའློ། །དེ་འཆད་པ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གློགས་མློ་སྐེས་ཕན་འཕད་བས་ནས། །

དེ་དག་དུས་སར་དགའ་བ་ཡི། །

དགའ་སྟློན་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་འདློད་པས། །

འགའ་ཞིག་དེ་ནས་སློང་བར་གྱུར། །

གློགས་མློས་སྐེས་ཕན་ལང་ཚོའི་དང་པློ་ལ་བབས་པ་ཞིག་བུད་མེད་མཛེས་

མ་དང་དུས་སར་ཏེ་ཆེད་བས་པའི་གནས་འགའ་ཞིག་ཏུ་འཕད་པར་བས་ནས། དེ་

དག་དུས་ས་དེར་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་འཁིག་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་པར་འདློད་

པས། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གློགས་མློ་དེས་དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་

བུའི་ཚིག་བརློད་ཅིང༌། ཁུ་བྱུག་བཟླློག་པའི་ཟློལ་གིས་དུས་སའི་གནས་དེ་ནས་གཞན་

དུ་སློང་བར་གྱུར་ཏློ། །

འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། བསྡུས་བརློད་ཕ་མློ་ཆའི་རྒྱན་རྣམས་དང་འདི་མི་འདྲ་

བའི་ཁད་པར་བཤད་པ་འདུག་ཀང་དེ་རྣམས་དང་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་

དངློས་སུ་གསལ་བས་འདིར་མ་སློས་སློ། །

༼དློན་རྒྱན་ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི།

བ་བ་འགའ་ཞིག་རློམ་པ་ལ། །

སྐལ་བ་ཡི་ནི་སྟློབས་ལས་ཀང༌། །

དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཕུན་ཚོགས་གང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརློད། །

བ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་འགའ་ཞིག་རློམ་པ་ནི། རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་སྐལ་

བའམ་ཁ་རེའི་སྟློབས་ལས་ཀང་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

གློ་བུར་དུ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་བརློད་པ་གང་དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་སྙན་

ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་བརློད་པར་བེད་དློ། །གཉིས་པ་དེར་བརློད་པ་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་འདི་གགས་པར་གྱུར། །

ཆགས་ལྡན་སྐེས་བུ་ཞིག་འདློད་པས་ཉན་ཏེ་རང་གི་དགའ་མ་དང་འཁྱུད་པ་

དློན་དུ་གཉེར་བའི་བ་བ་རློམ་པ་ལ། དགའ་མ་དེ་ཉིད་ཁེངས་པའི་དབང་གིས་དེའི་

འདློད་པ་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འདློད་པར་གྱུར་པ་ལ། སླར་ཡང་འདློད་དློན་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

དགའ་མའི་རང་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བར་བེད་པའི་གནས་སྐབས་དེར། འདློད་ལྡན་

བདག་གིས་བརམས་པའི་བ་བ་དེ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན། ཁེངས་ལྡན་མའི་ཁེངས་

པས་བཟློད་པར་དཀའ་བ་འབྲུག་སྒ་སྙན་པློ་ཡིད་སྲུབས་ཀི་དམློད་པ་ལྟ་བུ་གློ་བུར་དུ་

གགས་པར་གྱུར་པ་ལ། འདློད་ལྡན་དེ་ཉིད་དགའ་བས་ཀེ་ལྷ་ལས་འློངས་པ་ཞེས་བློད་

ནས། རྒྱ་དཔེར་དིཥྚ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྷ་ལས་འློངས་པའམ་ལྷས་བསྐློས་པ་ཞེས་བརློད་

པ་ཀུན་དགའ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒའློ། །དེས་ན་འདིར་འཁྱུད་པ་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང་

དེའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཁེངས་པ་བསལ་བའི་བ་བ་ཕག་འཚལ་བ་སློགས་རློམ་པ་ནི། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དེ་ལ་ཕན་པ་སྟེ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་འབྲུག་སྒ་གློ་བུར་དུ་གགས་པས་འདུད་པའི་གློགས་ལ་

ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརློད་པ་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་གུང་ཐང་བདེ་བློས། བུད་མེད་ཀི་རང་པ་ལ་ཁེངས་པ་གཞློམ་

པའི་ཕིར་ཕག་འཚལ་བའི་ཚེ་འབྲུག་སྒ་དྲག་པློས་སྔངས་ནས་རང་པའི་དྲུང་དུ་བུབ་པ་

ལ། དེས་ཀང་འདློད་དུ་བཅུག་པས་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ནློ། །ཞེས་འཆད་པ་ནི་བཞད་

གད་ཀི་ཉམས་ཀི་དཔེར་བརློད་དུ་བཞག་ན་འློས་པ་ཞིག་གློ །

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། 

མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

བསམ་པའམ་ནི་འབློར་པ་ཡི། །

ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་བ་མེད་གང༌། །

དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པ་ཡི། །

རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད། །

བསམ་པ་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བའམ་ཡང་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབློར་པ་སྟེ་

གཉིས་ཀ་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་བ་ན་མེད་པར་སྟློན་པ་གང་ཡིན་པའི་ཚིག་

གི་སྦློར་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་མཁས་པ་ཤེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀིས་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི།

རཱ་བ་ཎ་ཡི་མགློ་གཅློད་པའི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་བའི་ཁུར་ཡང་བཟློད་པ་ཡི། །

ར་གྷུ་བུ་དེས་བ་མ་ཡི། །

བཀའ་ལས་འདའ་བར་ནུས་མ་གྱུར། །

སྲིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རཱ་བ་ཎ་སྟེ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་ཞེས་བ་བ་དེས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་

པློ་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྲུབ་ཀང་མ་འགྲུབ་པས་རང་ཉིད་ལ་མགློ་བཅུ་ཡློད་པ་རེ་རེ་ནས་

བཅད་པ་སྦིན་སྲེག་གི་རྫས་སུ་ཕུལ་ནས་མགིན་པའི་ལྷག་མ་ཙམ་རེ་ལུས་པར་བས་

པས་ལངྐ་མགིན་བཅུ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའི་བ་དཀའ་བ་ལ་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་པའི་

སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་མགུ་ནས། དེས་ལྷ་མློ་ཨུ་མ་ལ་ཁློད་སློང་ལ་

དངློས་གྲུབ་བིན་ཅིག །ཅེས་བགློ་བ་ལྟར་དེས་སློང་ནས་ཅི་འདློད་སྦིན་པར་ཁས་

བངས་པ་ནི། བུད་མེད་ལས་དངློས་གྲུབ་མི་འདློད་ཟེར། དེ་ལ་ཨུ་མ་ཁློས་ཏེ་མ་འློངས་

པ་ན་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་བུད་མེད་ཀིས་འཇློམས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརློད་ནས་སློང་

ངློ༌། །ཡང་ལྷ་ཆེན་གི་བུ་བར་པ་སྤེའུའི་གདློང་པ་ཅན་བཏང་ནས་དངློས་གྲུབ་ཅི་འདློད་

དྲིས་པས། ང་སྤེའུ་ལས་དངློས་གྲུབ་ལེན་དུ་མི་འདློད་ཟེར་བས། དེ་ཡང་ཁློས་ཏེ་མ་

འློངས་པ་ན་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་སྤེའུས་ཉམས་པར་བེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརློད་

ནས་སློང་སློ། །དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་རང་འློངས་ཏེ་མགིན་པ་རྣམས་སླར་ཡང་མགློ་བློ་

དང་ལྡན་པར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་དབུས་ཀི་ར་མགློ་མ་བཅད་པར་མི་འཆི་བ་

དང༌། ས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་བིན་པས། འཇིག་རེན་

གསུམ་བན་དུ་བས་པ་ལངྐའི་རྒྱལ་པློ་རཱ་བ་ཎ་དེ་ལྟ་བུའི་མགློ་བློ་གཅློད་པའི་བ་བ་

ཤིན་ཏུ་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་ཁུར་ལྕི་བའང་འདེགས་པ་བཟློད་ཅིང་ནུས་པའི་མཐུ་སྟློབས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཅན། ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུ་ལྷ་ཆེན་པློ་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་ཚན་དགའ་

བེད་རཱ་མ་ཎར་གགས་པ་ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ཡབ་རྒྱལ་པློ་

ཤིང་ར་བཅུ་པས། ངས་སྔློན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གཡུལ་འགེད་སར་

ཕིན་པས། ལུས་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་མཚོན་མང་པློ་ཟུག་པའི་རྨ་གློང་ཁེར་འཐབ་པ་མེད་

པར་ཆུང་མ་ཀེ་ཀེ་ཡའི་བུ་ཁློད་ཀི་ནུ་བློ་བྷ་ར་ཏ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བིན་ཟིན་པས། ཁློད་

ཆུང་མ་སཱི་ཏཱ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་ངློས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ། ར་གྷུའི་བུ་

དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་དེས། བ་མ་སྟེ་རང་གི་ཡབ་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་མི་འློས་པ་བསྒྲུབ་

པར་དཀའ་བ་དེ་ལས་ཡང་འདའ་ནུས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། བཙུན་མློ་སཱི་ཏཱ་དང་ལྷན་ཅིག་

དཀའ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ནགས་སུ་འཁམས་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་མི་འློས་ཤིང༌། དེ་

བཟླློག་པའི་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡློད་ཀང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཁློ་ནས་

དུལ་བའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡབ་ཀི་བཀའ་དང་དུ་བངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་བརློད་པ་

ནི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ཏེ། །གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་

ཏུ། དཔའ་བློ་གང་ཆེན་སེངྒེ་སྟེ། །དག་ནི་རྣམ་འཇློམས་ནུས་གྱུར་ཀང༌། །སྐེ་བློ་འཛད་

པ་འཇིགས་ཤིང་འཁྲུགས། །སྙིང་རེ་ལས་ནི་ཡང་དག་བསམས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

ངློ༌། །གཉིས་པ་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི།

རིན་ཆེན་རིགས་པ་ལ་འཕློས་པའི། །

གཟུགས་བརན་བརྒྱ་ཡིས་བསྐློར་གྱུར་པ། །

ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཁློ་ན། །

ཨཉྫ་ན་བུས་དཀའ་བས་ཤེས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་ཡང་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎའི་སྔློན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་སྲིན་པློའི་ཡུལ་དུ་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་སྐེས་པ། ཡུལ་དེར་

བཞག་ན་ལངྐའི་གློང་ཁེར་བརླག་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་མ་ངན་པ་ཤར་བས་ཟངས་

ཀི་སྒློམ་བུར་བཅུག་ནས་ཆུ་བློ་ལ་བསྐྱུར་བ། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཞིང་ཆུ་དྲངས་པའི་

རློལ་ནང་དུ་ཁེར་བྱུང་བ་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ཕེ་ནས་བལྟས་པའི་ཚེ་བུ་མློ་ཁད་པར་

ཅན་ཞིག་འདུག་པ་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎའི་བཙུན་མློར་ཕུལ་བས་མཉེས་

ཤིང་བ་དགའ་ཆེན་པློ་བིན། །དེའི་མིང་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་རློལ་ནང་ནས་རེད་པས་

རློལ་རེད་མའམ་སཱི་ཏཱ་ཞེས་བ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱལ་པློ་ཡབ་ཀི་བཀས་ནགས་སུ་

གནས་ཤིང་རེ་དགའ་ལ་རློལ་པའི་དུས་ཅིག་གི་ཚེ། སྲིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་

དེས་འཛམ་བུའི་གིང་ན་བུ་མློ་སུ་མཛེས་བརགས་པ་ལས་སཱི་ཏཱ་ཁློ་ན་མཛེས་པར་

མཐློང་ནས། དེ་འཕློག་པའི་ཕིར་སྲིན་མློ་བསླུ་བེད་མས་རི་དྭགས་རིན་པློ་ཆེའི་པགས་

པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་རཱ་མ་ཎས་བཟུང་བར་འདློད་དེ། སཱི་ཏཱ་ལ་ཁློད་ང་མ་སླེབ་ཀི་

བར་འློད་ཀི་རྭ་བས་བསྐློར་བ་འདི་ལས་འདས་ནས་འགློ་བར་མི་བ་ཡི། གལ་ཏེ་སློང་

བ་ན་ཚེའི་དུས་བེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དམློད་བློར་ནས་འློད་ཀི་རྭ་བས་བསྐློར་ནས་

བཞག རང་ཉིད་རི་དྭགས་དེའི་རེས་བསྙེགས་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པར་འདེད་དུ་

ཕིན་པའི་ཤུལ་ན་སྲིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རཱ་བ་ཎ་བམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་འློངས་ཏེ་

སཱི་ཏཱ་བངས་བར་བརམས་པ་ན། རྒྱལ་པློ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་

མ་ནུས་པའི་ཚེ། སྲིན་པློའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སཱི་ཏཱ་འློད་ཀི་རྭ་བ་དང་བཅས་པའི་ས་

གཞིའི་ཁློན་ཁེར་ཏེ་སྲིན་ཡུལ་དུ་དློང་ངློ༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་པློ་རི་དྭགས་དེ་ཇི་ཙམ་བདས་ཀང་མ་ཟིན་པས་མིག་བསྒྱུར་ཡིན་པར་

རློགས་ནས། སླར་ལློག་འློངས་པ་ནི་སཱི་ཏཱ་ས་གཞི་དང་བཅས་པ་འབློད་སྒློག་གིས་ཁེར་

བར་རིག་ནས་རེས་བཅད་དེ་ཕིན་པ་ན། ཆུ་བློ་དྲློན་མློ་མདློག་ཁམ་སྐ་དྲི་ང་ཞིང་རླངས་

པ་ན་བུན་ལྟར་འཚུབས་པ་གཅིག་དང་འཕད། དེ་ག་ནས་འབབ་བལྟར་ཕིན་པས་ལུང་

པ་དེའི་ཕུ་ན་སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་བཱ་ལི་དང་མགིན་བཟང་ཞེས་བ་བ་གཉིས་དམག་གི་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་འཆམས་པར་གཡུལ་འཁྲུག་པའི་ངལ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་རྔུལ་ཆུའི་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ཡིན་པར་འདུག རྒྱལ་པློ་

དེར་ཕིན་པས་སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་མགིན་བཟང་གིས་ངེད་རྣམས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་

འཆམས་པར་འཐབ་པ་ཡིན། ད་སྟེ་ཉི་མ་གསུམ་འཐབ་ན་ཁློ་རྒྱལ་བ་ཡློད་པས་ཁེད་

ངེད་ཀི་རློགས་བ་བར་རིགས་སློ་ཟེར་བ་ལ། རྒྱལ་པློ་དགའ་བེད་ཀི་མདའ་འཕང་ཚད་

ཕློག ཕློག་ཚད་ཤི། ཤི་ཚད་ལྷར་སྐེ་བའི་དངློས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཡློད་པས་མདའ་འཕང་

སྟེ་སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་བཱ་ལི་གསློད་པར་ཁས་བངས། འློན་ཀང་ཉི་མ་དང་པློར་ལྟད་མློས་

གཡེངས། གཉིས་པ་ལ་འདྲ་བས་དབེར་མ་ཕེད་པར་མདའ་འཕེན་ངློ་མ་ཤེས། གསུམ་

པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་བརྡར་མགིན་བཟང་གི་དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ལློང་བཏགས་ཏེ་འཐབ་པ་

ནི། རྒྱལ་པློས་མདའ་འཕང་སྟེ་བཱ་ལི་བསད་ནས་མགིན་བཟང་གི་སྤེའུའི་རྒྱལ་སྲིད་

ཐློབ་བར་བས་པས་དེས་རྒྱལ་པློས་ཅི་འདློད་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་

ཁློ་བློའི་བཙུན་མློ་སཱི་ཏཱ་སྲིན་པློས་ཁེར་བ་ལློངས་ཤིག་བས་པས། བདག་ལ་བློན་པློ་

ཁད་པར་ཅན་ཧ་ནུ་མནྠ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡློད་ཀི། དེ་དང་བགློ་བར་འློ་སྐློལ་གཉིས་ཐབས་

ཅིག་ཏུ་གཤེགས་པར་བའློ། །ཞེས་ཕིན་པ་ན་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་སྤེའུས་གང་བའི་ཁློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ན་ཚུལ་སྟློན་ཕློགས་ཙམ་མ་གཏློགས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་བར་པ་སྤེའུའི་གདློང་པ་

ཅན་དེ་ཡིན་པར་གགས་པ་སྤེའུ་མིག་གསུམ་པ་གཅིག་འདུག་པ་ལ། མགིན་བཟང་

གིས་སྔར་གི་ལློ་རྒྱུས་བསྙད་ནས་རྒྱལ་པློའི་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་ཕིར་སཱི་ཏཱ་འགུགས་

པའི་ཐབས་ཅི་ཡློད་བས་པ་ནི། ཡུད་ཙམ་བསམས་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཡུལ་

བརགས་པར་མཆློངས་པ་གཅིག་བས་པ་ཁ་ཐལ་ཏེ་རླུང་ལྷའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སླེབ། དེ་

ནས་ཕི་མཆློངས་གཅིག་བས་ལངྐ་པཱུ་རིར་སློན་ཏེ་བལྟས་པས། སཱི་ཏཱ་ས་གཞི་དང་

བཅས་པ་བཟའ་ཤིང་ར་བ་ན་བརློན་དུ་འདུག་པ་མཐློང༌། དེའི་རྒྱུ་དྲིས་པས། འདི་

བདག་ཅག་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་མ་དད་པས་བརློན་དུ་བས་སློ་ཟེར། དེ་ནས་སཱི་ཏཱའི་རར་

སློང་ནས་ང་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎས་བཏང་བ་ཡིན། ཁློད་ཀང་ང་དང་མཉམ་དུ་འགློ་བས་

པས་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ལ་ལག་རགས་སུ་རྒྱལ་པློའི་སློར་གདུབ་བསྟན། དེར་སཱི་ཏཱས་ང་

འབློས་ཅི་ལ་ཐུབ། རྒྱལ་པློ་རང་ལ་མཐུ་ཡློད་ན་སྟློབས་ཀིས་བངས་པར་རིགས་སློ། །

ཞེས་པའི་ངག་འཕིན་ཁེར་ཏེ་མཆློངས་བ་གཅིག་གིས་རཱ་མ་ཎའི་མདུན་སར་

ཕིན། རྒྱུ་མཚན་གསློལ་བས་རྒྱལ་པློས་དེ་མ་ཐག་སྤེལ་དམག་ཆེན་པློ་བསྡུས་ནས་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་འགམ་དུ་སློང་སྟེ། དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་གློག་མཁར་བ་ལ་རྒྱ་མཚོར་

སྲློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཡློད་དྲིས་པས། དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁློན་དང་ལྡན་པའི་

ལུས་ཅན་ཏི་མི་ཞེས་པའི་ཆུ་སྲིན་ཉ་མིད་དང༌། དེ་ཉིད་ཀང་མིད་པར་བེད་ནུས་པ་

དང༌། དེ་ཡང་མིད་པར་ནུས་པ་སློགས་གདུག་པའི་སེམས་ཅན་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ཅེས་

ཐློས། དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྤེལ་དམག་རྣམས་ལག་སྦེལ་ཏེ་ཟམ་པ་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས། དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎས་སྲིན་ཡུལ་ལངྐ་པཱུ་རི་བརློལ། དེང་སང་ཡང་ཟམ་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བཙུགས་པའི་ཤུལ་ཡློད། རྒྱ་གར་བའི་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་ཆེན་དུ་བརི་

ཞིང་མཇལ་བར་འགློ། སྲིན་པློའི་ཁག་གིས་སགས་པ་ཡིན་ཟེར་ས་རྡློ་རི་ཀླུང་ཐམས་

ཅད་དམར་པློར་ཡློད། འདིའི་མིང་ལ་སེ་ཏུ་བྷནྡྷ་རཱ་མེ་ཤྭ་ར་ཞེས་གགས། རྒྱ་གར་ལྷློ་

ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་ཡློད་པ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎས་སྲིན་པློའི་

རྒྱལ་པློ་རཱ་བ་ཎ་གསློད་པར་བརམས་པ་ན། དེའི་ཕློ་བང་པདྨ་རཱ་ག་དང་མརྒད་ལ་

སློགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་

ཁང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་རིགས་ངློས་སུ་སྲིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་སྒ་སྒློག་བུ་མགློ་བློ་བཅུ་པའི་

གཟུགས་བརན་བརྒྱ་ཕག་ཤར་བ་རྣམས་སྲིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་དངློས་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་

ཆེས་པས། འདི་ནི་རཱ་བ་ཎ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ནློ་ཞེས་དབེ་བ་མ་

ཕེད་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། སྤེ་མློ་ཨཉྫ་ནའ྄ི་བུ་ཧ་ནུ་མནྠའི་བློ་གློས་ཀི་མཐུས་ཞིབ་མློར་

བརགས་པས་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་རཱ་བ་ཎ་དངློས་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ནློ། །

གཟུགས་བརན་རྣམས་ནི་འདི་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ཁློ་ཉིད་ཀིས་ཏེ་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པས་དཀའ་བས་ལེགས་པར་བརགས་པའི་མཐར་ཤེས་ཤིང་ངེས་པར་བས་ཟིན་

པའི་སྒློ་ནས། རྒྱལ་པློ་དགའ་བེད་ཀི་མདེའུ་སྟ་ཁ་ཅན་གི་མདའ་འཕངས་ནས་དབུས་

ཀི་ར་མགློ་བཅད་དེ་རཱ་བ་ཎ་དེར་བསད། གཞན་ཡང་སྲིན་པློ་བེ་བ་དཔག་མེད་བསད་

པའི་སིག་པ་སྦང་པའི་ཕིར། རློད་པའི་དུས་འདིར་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་ཆློས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་

ཟེར། རཱ་བ་ཎའི་བུ་བིབྷཱིཥཿ ཞེས་བ་བ་ད་ལྟ་སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དེའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་

སྲིན་པློའི་ཁ་ནློན་དུ་བཞུགས་པར་རང་ཅག་ལ་གགས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་སྤེའུ་ཧ་ནུ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མནྠས་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བར་ཕིན་ནས་འབས་བུས་དུད་པའི་ལྗློན་པ་སྣ་ཚོགས་རེ་མློ་

ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་བཞག སྲིན་མློ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་ཏེ་གསློད་པར་

བརམས་པ་ན། དེ་ལས་ཐར་བ་སླ་ཡང་གཡློ་སྒྱུའི་རིག་པ་སྟློན་པའི་ཕིར་ཟིན་པ་ལྟར་

དུ་བས་ནས། འདི་ན་ཁིམས་ཡློད་དམ་མེད། མེད་ན་ང་རང་གི་ཁིམས་ལུགས་གཉིས་

པློ་བཞིན་དུ་སློད་ཟེར། དེ་གང་ཡིན་དྲིས་པས་མའི་ལུགས་སུ་གསློད་ན་བང་མཛོད་དུ་

ཆུག་ལ་ཟས་བཟར་རུང་ཚད་བིན་ཅིག དེས་ང་མགིན་པ་འགག་ནས་འཆི་བ་ཡིན་ལ། 

ཕའི་ལུགས་སུ་གསློད་ན་མཇུག་མ་ལ་ཏིལ་མར་གིས་སགས་པའི་རས་དཀིས་ལ་མེ་

སློར་ཞིག་ཟེར་བས། ཕའི་ལུགས་སུ་གསློད་པར་ཐམས་ཅད་བློ་མཐུན་ནས་དེ་བཞིན་

བས་པའི་ཚེ་ང་སྤེའུ་འཆི་བ་ཁེད་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ན་ལྟས་ངན་ཡིན་པས་རང་རང་

གི་ཁིམ་དུ་ཡིབ་ཅིག་ཟེར་བ་བཞིན་དུ་བས་པས། ལངྐ་པཱུ་རིའི་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་དང་

གློང་ཁེར་སུམ་བརེགས་ལ་ཆའི་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་མཇུག་མའི་མེས་བསྲེགས་

ནས་སྐད་ཅིག་ལ་བརླག་པར་བས། རྒྱལ་པློ་དགའ་བེད་ཀིས་སཱི་ཏཱ་ཐློབ་ནས་སླར་

ཡང་རང་ཡུལ་དུ་འློངས་པའི་ཚེ། སྲིན་ཡུལ་ངློས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་གཞུ་མཆློག་

གིས་དཀྲུགས་ཤིང་བསྐློར་ནས་བཞག་པའི་ལྷའི་མཐུས་འཁློར་མཚོར་འཁིལ་ཏེ་ཕིས་

མི་ཡུལ་དུ་དེ་ནས་ཚུར་གྲུ་བཏང་ཀང་སླར་ལློག་ནས་འློང་མི་ནུས་པས། ད་ལྟ་མི་ཡུལ་

དུ་སྲིན་པློའི་གནློད་པ་མི་འབྱུང་བ་དེས་ཡིན་ཞེས་མུ་སྟེགས་རྣམས་ལ་གགས། དེ་

ནས་བློས་ཐར་པའི་སྲིན་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་སྒ་སྒློག་གི་བུ་རཱ་བ་ཎ་དེའི་ནུ་བློ་ཀུམྦ་

ཀར་ཞེས་པའི་དྲང་སྲློང་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྣ་བར་ཁློ་ཆུ་བླུགས་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སད་པར་བས་ཏེ། ཕུ་བློ་རཱ་མ་ཎས་བསད་ཚུལ་རྒྱས་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྨྲས་པས་སྣ་སྒློའི་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་ཙམ་གིས་རྒྱལ་པློ་དང་ཧ་ནུ་མནྠ་གཉིས་ཙམ་མ་

གཏློགས་སཱི་ཏཱ་དང་སྤེལ་དམག་ཐམས་ཅད་ཀེང་རུས་སུ་སློང༌། དེ་ཙམ་གིས་ཀུམྦ་

ཀར་ཚིམ་ནས་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་སློ། །

དེར་རྒྱལ་པློས་ཧ་ནུ་མནྠ་རི་བློ་གངས་ཅན་ནས་སན་ལེན་དུ་མངག་པས་སན་

ནློར། སླར་ཡང་བཏང་བ་ན་རི་བློ་གངས་ཅན་ཁེར་འློངས་ནས་སན་ཚོལ་ཅིག་ཟེར། 

བཙལ་ནས་སན་གི་ནུས་པས་དེ་རྣམས་གསློས་ཟིན་པ་ན་རི་བློ་གངས་ཅན་རང་

གནས་སུ་སྐློལ་ཅིག་བས་པས་ཚེགས་ཆེ་ཟེར། འཕངས་པས་སྔར་ཤུལ་དུ་སློང་བ་རི་

མགློ་ཅུང་ཟད་ཡློ་ནས་ཡློད་པར་གགས། རི་དེ་ལས་གངས་ཀི་དུམ་བུ་ཞིག་ཆད་པ་ཏི་

སེ་ཡིན་ཞེས་དྲང་སྲློང་གློག་མཁར་བ་སྨྲའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎ་བཙུན་མློ་སཱི་ཏཱ་

དང་བཅས་པ་མེ་ཏློག་ཅན་ཞེས་བ་བ་རྒྱུ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཞུགས་ཏེ། བྷ་ར་ཏ་

ལ་སློགས་པས་མཆློད་ཅིང་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་ནས་གློང་ཁེར་འཐབ་པ་མེད་

པར་གཤེགས་ཏེ་སྲིད་པའི་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་རློལ་པར་གྱུར་སྐད། འདིའི་ལློ་རྒྱུས་རེ་

པཎ་ཆེན་བ་མས་སྔར་བམ་ཟེ་ཞིག་ལ་གཏམ་རྒྱུད་ཚང་མ་གསན་འདུག་ཀང་བསྙེལ་

ཐློ་མ་མཛད་པས་ད་ལྟ་བསྙེལ་འདུག་གསུངས། གཞན་ཨ་ཙ་ར་ཕལ་པ་ཚོར་ཡང་འདི་

འཆད་མི་ཤེས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀང༌། ཁློང་ཚོ་འདི་ལ་གཅེས་སྤས་དང་ཆེ་བ་ཆེ་

དྲག་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་གཞན་རྐྱེན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་ཉན་པ་ལས་

འཕློས་ཞློར་ལ་འཆད་པའི་སྲློལ་མེད། དེ་བཞིན་ཆེད་དུ་ཉན་ཀང་ཞག་གངས་མང་པློའི་

བར་ལ་མི་རྫློགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡློད། རཏྣ་ཤྲི་དང་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་ན་ནི་འདིའི་ལློ་རྒྱུས་མི་འདུག་ཅེས་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པས། འདི་ལ་སྔར་བློད་ཡུལ་དུ་མ་གགས་པ་རྒྱ་གར་བའི་ངག་སྒློས་ཇི་བཞིན་པའི་

ལེགས་བཤད་གསར་དུ་འགློད་པར་མ་ནུས་ཀང༌། འདི་ཙམ་ཞིག་ཕི་རློལ་པ་ཚོས་

འཆད་པའི་ངག་སྒློས་དང་མཐུན་པར་འདུག་ཅེས་སྩལ་བ་བཞིན་ལ་གསུང་སྒློས་

གསར་པ་ཐློར་བུས་ཀང་བརྒྱན་ནས་བཀློད་པ་ཡིན། གཞན་སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲིས་

མཛད་པའི་སྙན་ཊིཀ་བཀགས་པས་དློན་གྲུབ་ཏུ་བཀློད་པ་དེ་རྒྱ་གར་བའི་ངག་སྒློས་

དང་མི་མཐུན་པ་མང༌། ཁད་པར་དུ་ཤིང་ར་བཅུ་པས་ལྷ་ལ་གཡུལ་བཀེས་པ་སློགས་

རྒྱ་གར་ན་ཡེ་མ་གགས། རྒྱལ་པློ་འདིས་གཟའ་སེན་པ་ལ་མདའ་བརྡེག་པར་བརམས་

པའི་ལློ་རྒྱུས་ནི་ཡློད། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པློས་བསྟློད་པའི་བསྟློད་པ་རེ་པཎ་ཆེན་བ་མས་

གསར་འགྱུར་གནང་བ་འདི་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་སྣར་ཐང་པས་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ད་

ལྟའི་མགློན་པློ་གུར་ཡིན་གསུངས་པའང༌། མགློན་པློ་འདིའི་འཇིག་རེན་སྐེ་རྒྱུད་དང་

བསྟུན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཚོར་སྲིན་ཡུལ་བཅློམ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་དགློངས་ནས་

གསུངས་པར་འདུག་ཀང༌། ཕི་རློལ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་མ་གགས་པས་གྲུབ་མཐའ་

ཐུན་མློང་བའི་རིག་ལམ་གི་གཞུང་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་མི་

ལེགས་སློ། །

དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་ཀིས་བརློད་བའི་ལློ་རྒྱུས་ངེས་པར་བས་ནས། སྐབས་

དློན་དངློས་ལངྐའི་རྒྱལ་པློ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་རཱ་བ་ཎ་དེའི་ཕློ་བང་ཀང་རིན་པློ་ཆེ་འབའ་

ཞིག་ལས་གྲུབ་ཅིང་དེའི་རིགས་ངློས་སུ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརན་རྣམས་ཀང་ཧ་ནུ་

མནྠ་ལྟ་བུའི་བློ་གློས་ཀིས་ཀང་དངློས་བཏགས་ཀི་དབེ་བ། དཀའ་བས་དཔྱད་ནས་

ཤེས་ཀི། ཡུད་ཀིས་མ་ཤེས་པའི་བཟློ་རེད་ཀི་འཕྲུལ་དེ་ལྟ་ན་ལློངས་སྤློད་ཀི་འབློར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་གཞན་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་པར་སྟློན་པ་ཡིན་པས། འདི་ལྟ་བུ་ནི་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་

བའི་རྒྱན་ཏེ་ང་ལ་ནུའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ནློར་བུའི་ཞལ་ཞལ་ཀ་པ་

ས། །གང་དུ་ལྷ་ཡི་གཟུགས་བརན་གིས། །ལྷ་ཡི་འཇིག་རེན་གཅིག་ཉིད་ཀང༌། །ལྷ་ཡི་

འཇིག་རེན་དུ་མ་འཛིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

སྔ་མར་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །

འདིར་ནི་མངློན་པར་འབློར་པས་བརླིང༌། །

རྒྱ་ཆེ་གཉིས་པློ་འདི་དག་ཀང༌། །

རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཚོན་པ་ཡིན། །

དཔེར་བརློད་པ་སྔ་མར་ནི་བསམ་པ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང༌། ཕི་མ་འདིར་ནི་མངློན་པར་འབློར་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་བརླིང་བར་བསྟན་པས། 

རྒྱ་ཆེ་གཉིས་པློ་དེའི་ཚིག་སྦློར་དང་དློན་དག་ཀང་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཚོན་

པའློ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་བསྟན་པའི་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན་དང༌། སྔར་ལེའུ་དང་པློར་བསྟན་

ཟིན་པའི་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་དློགས་གཅློད་རྒྱ་

འགེལ་གཉིས་ནས་བཤད་པ་མེད་ལ། བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དབེ་བ་གཞན་བཤད་

ཀང་མི་འཐད། པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། སྔར་ལེའུ་དང་པློའི་རྒྱ་ཆེ་ནི་བསྔགས་པར་འློས་

པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཇི་སྙེད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་བསམ་པ་དང་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་

བ་གཉིས་ཁློ་ནར་བསྔགས་དགློས་པའི་ཁད་པར་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། 

གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་དང་འགིག་པའི་ཕིར་མཐའ་དཔྱློད་ལེགས་པར་འགྲུབ་བློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་པ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་པ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། 

དབེ་བ་སློ་སློར་དཔེར་བརློད། བཤད་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦར་ཏེ་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་

མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

བསྙློན་དློར་དག་ནི་བསྙློན་བས་ནས། །

དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་བརློད་པ་སྟེ། །

བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ནི་བརློད་བའི་དངློས་པློ་དེའི་གནས་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་དེ་

མིན་ནློ་ཞེས་བསྙློན་ནས་དློན་གཞན་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་ཅུང་ཟད་སྟློན་པས་

སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའློ། །འདི་ལ་མཁས་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀིས་གསང་བའི་

རྒྱན་ཞེས་མིང་འདློགས་མཛད་པ་རྒྱ་དཔེར་ཨ་པ་ཧྣ་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་སྐབས་འགར་

གསང་ཚིག་སློགས་ཀི་གསང་བ་ལ་འཇུག་པས་དེ་ལ་དགློངས་པར་འདུག་ཀང༌། 

འདིར་རྒྱ་འགེལ་ལས་ཨ་པ་ཧྣ་པ་བསྙློན་དློར་རང་ལ་བཀལ་བ་བཞིན་གཞུང་དློན་དང་

འབློར་བས་ལེགས་སློ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལས། དང་པློ་ཆློས་ལ་

བསྙློན་དློར་ནི།

འདློད་པ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་པ། །

མ་ཡིན་སྒློ་ལྡན་སྟློང་ཕག་ཡློད། །

འདློད་པའི་ལྷ་ནི་མདའ་ལྔ་པ་ཞེས་གགས་ཀང་དེ་མ་ཡིན་ལ་སྒློ་ལྡན་ཏེ་མདའ་

སྟློང་ཕག་ཡློད་དློ། །གཞན་དུ་ན་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་མི་ནུས་སློ་ཞེས་པ་སྟེ། འདི་

ལ་སྔར་འདློད་ལྷའི་ཆློས་མདའ་ལ་བསྙློན་པ་ཡིན་པར་འགེལ་པ་སྔ་མ་ཀུན་ལས་བཤད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཀང༌། གངས་ཙམ་ལ་བསྙློན་པ་ཡིན་གི་མདའི་ངློ་བློ་ལ་མ་བསྙློན་པས། འདི་ནི་འདློད་

ལྷའི་མདའི་གངས་ཀི་ཆློས་ལྔ་ཡིན་པའམ། ལྔར་ངེས་པ་ལ་བསྙློན་ནས་སྟློང་ཕག་ཡློད་

པར་སྟློན་པའི་ཕིར་ཆློས་ལ་བསྙློན་དློར་བ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་དློ། །

སྐབས་འདིར་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། བསྙློན་དློར་དག་ནི་ཅུང་ཟད་

བསྙློན། །བས་ནས་དློན་གཞན་སྟློན་པ་སྟེ། །ཞེས་བཅློས་ནས་དེའི་དློན་འདློད་ལྷའི་

ཆློས་མདའ་ལྔ་ལ་བསྙློན་ནས། ཆློས་གཞན་སྟློང་ཕག་ཡློད་ཅེས་པ་འདི་ཡང་ཅུང་ཟད་

ཞེས་པའི་ནུས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་སྟློང་ཕག་ཡློད་པ་ལ་ལྔ་ཡློད་པས་ཁབ་སྟེ། དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་རགས་སུ་འགྱུར་བས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཕི་འགེལ་ཀུན་ན་

དཔྱད་པ་མེད་པར་ཞག་འདུག་ཀང༌། ཅུང་ཟད་ཅེས་པའི་དློན་འགེལ་པ་གཞན་ན་མི་

གསལ་བ་གཞུང་དློན་ཡིན་པས་ངེས་པར་བསམ་དགློས་པ་ཐུགས་མད་ཀང༌། གཞུང་

གི་འགྱུར་བཅློས་དང་འགེལ་ཚུལ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་ཏེ། ཅུང་ཟད་ཅེས་པ་དློན་གཞན་

ལ་སྦློར་རྒྱུ་ཡིན་གིས་བསྙློན་དློར་བ་ལ་སྦར་ནས་ཅུང་ཟད་བསྙློན་ཅེས་པ་གཞུང་གི་

དགློངས་དློན་མ་ཡིན་པས་དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་གཞུང་ག་ཚོམས་སུ་དཀྲུགས་

ནས་ཅི་ཞིག་བ། ཅུང་ཟད་བསྙློན་པའི་དློན་སྟློང་ཕག་ཡློད་པ་ལ་ལྔ་ཡློད་པས་ཁབ་པ་

སློགས་ཀང་གི་ན་ཙམ་སྟེ། འདློད་པའི་ལྷ་དེ་མདའ་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་པ་ལ་བསྙློན་གི། 

སྟློང་ཕག་ཡློད་པ་ལ་ལྔ་ཡློད་པས་མ་ཁབ་ཅེས་བསྙློན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྲིད་པ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་ཡློད་པ་དེ་བརློད་པར་འདློད་པ་

ཡིན་ཀང༌། དེ་སྒས་དངློས་སུ་མ་སློས་པར་མདའ་ལྔ་པ་མིན་སྟློང་ཕག་ཡློད་ཅེས་པའི་

ཤུགས་ལས་དློན་གཞན་ནུས་པ་དེ་ཅུང་ཟད་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྙློན་དློར་ནི།

ཙནྡན་ཟླ་འློད་དལ་བུ་ཡི། །

ལྷློ་ཕློགས་དྲི་ཡི་བཞློན་པ་འདི། །

མེ་ཡི་རང་བཞིན་སྤློ་བ་སྟེ། །

གཞན་གི་ངློར་ནི་བསིལ་ཞེས་གག །

ཙནྡན་དང་ཟླ་བའི་འློད་དང་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་དྲི་བཞློན་ཏེ་རླུང་དལ་བུར་རྒྱུ་

བ་འདི་རྣམས་བདག་སྲེག་པར་བེད་པ་མེའི་རང་བཞིན་སྤློ་ཞིང་གདུང་བ་དྲག་པློའི་སྐེད་

བེད་ཡིན་པར་མངློན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བས་རློགས་པ་འདི་ལྟ་ན་ཡང་སྐེ་བློ་གཞན་

བལ་བས་ཉན་པའི་འདློད་ལྡན་མ་ཡིན་པ། སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་དག་གི་ངློར་ནི་

བསིལ་ཞིང་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ་ཞེས་གག །ཅེས་པས་ཙནྡན་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམ་

བསིལ་བ་འདློད་ལྡན་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་ནི་ཐློས་པ་ཙམ་གི་ཡུལ་དུ་བཞག་པས་ཚ་ཞིང་

སྲེག་པར་བེད་པ་དངློས་སུ་མཐློང་བཞིན་པ་ཉིད་སླར་ཡང་གསལ་བར་བེད་པའི་ཚིག་

སྟེ། དེས་དློན་གཞན། བལ་བས་ཉན་པའི་གདུང་བ་ཉིད་ཅུང་ཟད་བསྟན་པའློ། །

འདིའི་གཞུང་ཚིག་ཤློང་འགྱུར་དུ་གཞན་གི་ངློར་ན་ཞེས་འབྱུང་བ་ཉིད་དཔང་

ལློས་གཞན་གི་ངློར་ནི་ཞེས་བཅློས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་བཀློད། དེ་བཞིན་དུ་གཞུང་ལ་

ལར་བསིལ་ཞེས་གགས། ཞེས་བིས་ཀང་འཇིག་རེན་དུ་ཇི་ལྟར་གགས་པ་ནི་རེ་ཞིག་

བདེན་པ་བ་དགློས་པས་བསྙློན་དློར་འཇིག་པའི་ཕིར། འདིའི་སྐབས་དློན་ནི། ནི་དགར་

བ། ལློ་གག་ཟེར་གསུམ་གཞན་འདློད་འགློད་པའི་ཚིག་ཡིན་པར་སྤི་ལ་གགས་པ་ལྟར། 

འདིར་ཡང་གཞན་ངློར་བསིལ་བ་སྟློན་བེད་དེ། ཚིག་དེ་སྐད་བལ་བའི་གདུང་བས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སེམས་བསླད་པའི་འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་

ནི།

འདློད་ལྡན་གིས་ནི་གཞན་ལ་དེ། །

བསིལ་བར་ཁས་བངས་བདག་ཉིད་ལ། །

ཚ་བ་ཉིད་དུ་རབ་བསྟན་ཕིར། །

འདི་ནི་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་རློ། །

འདིར་ཙནྡན་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གི་ཆློས་བསིལ་བའམ། ཚ་བ་དེ་རེག་བ་

མློང་མཁན་གི་སྐེ་བློ་རྣམས་ཡུལ་དུ་བཞག་ནས་བལ་བས་ཉེན་པའི་འདློད་ལྡན་འགའ་

ཞིག་གིས་རང་ལས་གཞན་པ་བལ་བའི་གདུང་བས་མ་བསླད་པའི་ཕིར། སེམས་རྣལ་

དུ་གནས་པ་དག་གི་ངློར་བསིལ་བར་ཁས་བངས་ནས་ཡིན་ལུགས་ལྟར་དུ་བརློད་ཀི་

བསྙློན་དློར་བར་མ་བས་ཀང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཁློ་ན་ལ་ལྟློས་ནས་དངློས་པློའི་ངློ་བློ་

བསིལ་བ་ལ་བསྙློན་ནས་ཚ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་ཁད་

པར་ལ་ལྟློས་ནས་བསྙློན་པའི་ཕིར་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་ཞེས་བའློ། །གསུམ་པ་རང་

བཞིན་བསྙློན་དློར་ནི།

བདུད་རི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན། །

ཟླ་བ་ཞེས་པར་བདག་ཅིག་འདློད། །

དློན་གི་བདག་ཉིད་འདི་ནས་གཞན། །

དུག་ཟག་ཟེར་དང་ལྡན་པ་ཉིད། །

བདུད་རི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན་གི་དངློས་པློའི་བེ་བག་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་བར་འཇིག་རེན་ན་གགས་ཤིང༌། བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་འདློད་པ་ཡིན་པ་ལ་དློན་

གི་བདག་ཉིད་ད་ལྟ་མཐློང་བཞིན་པའི་དངློས་པློ་རི་བློང་ཅན་འདི་ནི་བདུད་རིའི་རང་

བཞིན་ཅན་གི་ཟླ་བ་དེ་ལས་གཞན་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགལ་ཟླ་དུག་ཟག་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་གི་ཟླ་བ་ཞིག་གློ །ཞེས་པ་འདི་ཡང་བལ་བས་བསླད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་

ལྟར་བས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

ཞེས་པ་ཟླ་བའི་ཟླ་དངློས་ཉིད། །

བཟླློག་ནས་དློན་གཞན་བདག་ཉིད་ནི། །

འདློད་པས་གཟིར་བ་བརློད་པའི་ཕིར། །

འདི་ནི་རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་འདློད། །

ཅེས་དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་འདི་ལ་ཟླ་བའི་ཟླ་དངློས་ཏེ་ཟླ་བ་ཉིས་བརེགས་

སུ་སློས་པའི་དློན། འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ཟླ་བའི་སྐད་དློད་ཙནྡྲ་དང་ཨིནྡུ་གཉིས་བྱུང་ཞིང༌། 

བློད་སྐད་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ཁློ་ན་ལས་མིང་གི་རྣམ་གངས་གཞན་བརློད་མ་བདེ་བས་

ཡིན་ལ། འློན་ཀང་ཙནྡྲ་ལ་དངློས་པློ་ལ་ཏྭ་ཏལ྄་དག་གློ །ཞེས་པའི་ཏྭའི་རྐྱེན་དངློས་སུ་

ཡློད་པ་སྔར་བློད་སྐད་ལ་ཉིད་ཅེས་བསྒྱུར་བ་རང་སློར་བཞག་ནས་གློ་བདེ་བའི་ཕིར་

ཟླ་དངློས་ཞེས་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བཅློས་པ་སྟེ། གློ་དློན་ནི་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་

གཙོ་བློའི་ཟླ་བ་དངློས་ཉིད་ཡིན་པ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་པ་སྟེ། དེ་ལ་བསྙློན་ནས་ཕལ་པ་

བཏགས་པའི་ཟླ་བ་གཞན་དུག་ཟག་པའི་ཟེར་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བརློད་པའི་

ཤུགས་ལས་དློན་གཞན་ཚིག་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་པློ་ཉིད་འདློད་པས་གཟིར་བ་བརློད་པ་

སྟེ། འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་ལ་བསྙློན་པའི་ཕིར་རང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བཞིན་བསྙློན་དློར་དུ་འདློད་དློ། །དེས་ན་དཔེར་བརློད་སྔ་ཕི་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་

སྔ་མ་ནི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟློས་ནས་བསྙློན་གི། ཙནྡན་སློགས་ཀི་རང་གི་རང་

བཞིན་ལ་མ་བསྙློན་པ་དང༌། །ཕི་མ་ནི་ཡུལ་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་ཟླ་བ་རང་གི་རང་

བཞིན་ལ་བསྙློན་པའི་ཁད་པར་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་འདི་ལ་རེ་བློད་མཁས་པས། དཔེར་

བརློད་སྔ་མ་ལ་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་གཉིས་མཛད་པའི་གཙོ་བློ་དབང་ཡུལ་ལྔའི་ཡ་

རྒྱལ་རེག་བ་བསིལ་བ་ཚ་བ་བསྙློན་དློར་བས་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་དང༌། ཕི་མ་འདི་ཟླ་

བ་ཉིད་ཟླ་བ་མིན་ཅེས་ངློ་བློའམ་རང་བཞིན་ལ་བསྙློན་པའི་ཁད་པར་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དབང་ཡུལ་ལྔའི་ཡ་གལ་གི་རེག་བའི་ཡུལ་ལ་བསྙློན་

པས་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་གི་མིང་འདློགས་བྱུང་བ་སློགས་ཐུགས་རིག་གི་རལ་ལས་

འཁྲུངས་པའི་བཤད་པ་རྣམ་པ་འགིག་འགིག་འདྲ་བར་སྣང་ཡང༌། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་

ཁུངས་མེད་པ་དང༌། དེ་ལྟ་ན་དཔེར་བརློད་ཕི་མ་དང་དབེ་བ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་

ཞིང༌། རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་ལ་ཟླ་བ་ཉིད་ཟླ་བ་མིན་ཞེས་བསྙློན་པ་གཞུང་གི་ཚིག་

ཟིན་ལ་མེད་པ་མ་ཟད། དློན་གི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་གཞན། །ཞེས་དངློས་ཀི་ཟླ་བ་ལས་

གཞན་པ་བཏགས་པའི་ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརློད་པར་འདློད་པ་དངློས་སུ་གསལ་ཞིང༌། ཟླ་

བ་མིན་ཞེས་བསྙློན་ན་དུག་ཟག་ཟེར་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ཡང་མ་འབེལ་ཞིང༌། འདི་ནི་

གདློང་མིན་འདི་པདྨ། །སློགས་ཀང་རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཟླ་བའི་

ཟླ་བ་ཞེས་པའང་དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་མིང་གཉིས་ཟླློས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །ཡུལ་

ལ་བསྙློན་དློར་ཞེས་པའང་འདློད་ལྡན་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་ལྟློས་ནས་བསྙློན་དློར་བའི་

དློན་གིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པར་གཞུང་ཚིག་དཔེར་བརློད་ཀི་བཤད་པ་ཁློ་ན་ལ་དཔྱད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པས་ཀང་ཤེས་པར་ནུས་པ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའི་སྒློ་ནས་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་

པ་འདིར་བཀློད་པ་ཁློ་ན་ལེགས་སློ། །གསུམ་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦར་ཏེ་དློན་

བསྡུ་བ་ནི།

དཔེ་ཡི་བསྙློན་དློར་སྔར་ཉིད་དུ། །

དཔེ་རྣམས་ལ་ནི་རབ་བསྟན་ཏློ། །

འདི་ཡིས་བསྙློན་དློར་དབེ་བ་རྣམས། །

མཚོ་བ་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཚོན། །

དཔེ་ཡི་བསྙློན་དློར་ནི་སྔར་དཔེ་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ། ཟླ་བ་ལ་ནི་ཁློད་གདློང་

དང༌། །འགན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། །ཅེས་གདློང་ལས་ལྷག་པའི་དཔེ་ཟླ་བ་ལ་

བསྙློན་ནས། དེས་ཁློད་གདློང་ལ་འགན་པའི་ནུས་པ་མེད་ཅེས་བརློད་དེ། དགག་པའི་

དཔེ་ལ་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པ་དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བསྙློན་དློར་གི་དབེ་བ་གཞན་

རྣམས་ལའང་རྒྱ་ཆེར་མཚོན་ཞིང་བལྟ་བར་བའློ། །ཞེས་པ་མཚོན་པའི་ཕིར་རཏྣ་ཤྲིའི་

འགེལ་པར་དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་ལས། ཐམས་ཅད་བསྙློན་དློར་ནི། འགློ་

འདི་ཐམས་ཅད་མཛའ་མློ་སྟེ། །འགློ་བ་ཞེས་བ་ཅི་ཡང་མེད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སེམས་

དགའ་བེད། །དྭངས་བ་མ་ཡིན་མཛའ་མློ་མིན། །

རྒྱུ་ལ་བསྙློན་དློར་ནི། མཛའ་མློ་ཉིད་མིན་འགློག་བེད་ཉིད། །དེ་ནི་བརེ་བ་མེད་

པ་ཡི། །ཁློ་བ་ཉིད་ནི་རེན་བེད་ཅིང༌། །གཏུམ་མློ་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བེད། །སྙན་

པ་གཙོ་བློའི་བསྙློན་དློར་ནི། །ནུ་མ་གཉིས་འདི་ཁློད་ཁུར་མིན། །འདྲེན་པར་དཀའ་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདི་ཡིས་ཅི། །ཅི་ཕིར་སྲློག་ལྡན་ལུས་ཕ་མ། །འདི་ཡིས་མཚར་དུ་འདློད་མ་

ཡིན། །ཞེས་པ་སྟེ་ཚིགས་བཅད་དང་པློ་འདིར་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་མཛའ་མློ་མ་

གཏློགས་འགློ་བ་གཞན་མིན་པར་བས་ནས་སླར་ཡང་སེམས་དགའ་བ་དང་འདློད་པར་

བེད་པའི་མཛའ་མློའང་མིན་པར་བས་པས་ཐམས་ཅད་བསྙློན་དློར་དང༌། ཚིག་བཅད་

གཉིས་པར། འདློད་པ་བསྟེན་པའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན་པ་ལ་གློགས་མློ་དེ་ཁེངས་

ལྡན་འགློག་བེད་མ་ཡིན་པ་དང༌། བརེ་བ་མེད་ཅིང་ཁློ་བར་བེད་པའི་བུད་མེད་ཀི་

གནས་སྐབས་གསལ་བར་བེད་དློ་ཞེས་འདློད་པ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསྙློན་པ་དང༌། 

ཚིགས་བཅད་གསུམ་པར། བུད་མེད་ལང་ཚོ་ཅན་ནུ་ཁུར་གིས་ལྕི་བ་བརློད་པ་ནི་སྙན་

པ་གཙོ་ཆེ་བའི་བརློད་ཚུལ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ལ་བསྙློན་ནས་ནུ་ཁུར་འདེགས་དཀའ་བ་

འདི་ནི་བུད་མེད་ཁློད་ཀི་ཁུར་དུ་མི་འློས་ཏེ་སྲློག་ཆགས་ལུས་ཕ་མ་ལ་དེས་འདློད་པར་

བ་བའི་ཕུལ་བྱུང་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

སྐབས་འདིར་དཔེའི་བསྙློན་དློར། དཔེ་རྣམས་ལ་བསྟན་ཟིན་ཅེས་པ་དེ་ངློས་

འཛིན་པ་ན་ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཆློས་ཡུལ་རང་བཞིན་ལ་བསྙློན་དློར་ཏེ། 

སྐབས་འདིའི་དཔེར་བརློད་རྣམས་ལ་ངློས་འཛིན་པ་ནི། ད་ལྟ་འཆད་བཞིན་པ་ལ་སྔར་

བསྟན་ཡློད་དློ་ཞེས་སློས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགློ་ཞིང༌། འདི་རྣམས་ལ་དཔེའི་བསྙློན་

དློར་མེད་པ་དང༌། དཔེ་རྣམས་ལ་ཞེས་པའང་མི་འབེལ་ལློ། །པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། 

གཟུགས་ཅན་བསྙློན་དློར་སྔར་ཉིད་དུ། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ། ཞེས་འགྱུར་བཅློས་

པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྒྱ་དཔེར་ཨུཔ་མཱ་ཞེས་དཔེའི་སྐད་དློད་དངློས་སུ་ཡློད་པ་དང་

འགལ་བས་སློ། །རེ་བློད་མཁས་པས། གཟུགས་ཅན་ཡང་དཔེའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕིར། གཟུགས་ཅན་བསྙློན་དློར་ཉིད་ལ་དཔེའི་བསྙློན་དློར་གི་མིང་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་

པར་བཞེད་པའང་གཟུགས་ཅན་བསྙློན་དློར། འདི་ནི་གདློང་མིན་སློགས་དཔེ་ཅན་ལ་

བསྙློན་གི་དཔེ་ལ་བསྙློན་པ་མ་ཡིན་པས་དཔེའི་བསྙློན་དློར་དུ་འགྱུར་པ་ག་ལ་རིགས། 

ཡང་འགེལ་པ་བུར་ཤིང་དུ། རྨློངས་པ་དང་བསྙློན་དློར་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཕིར་སྔར་

རྨློངས་པའི་དཔེ་ལ་བསྟན་ཟིན་ཞེས་དང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཡིག་ནློར་ཡིན་

མཆི། ཞེས་བཀག་པའང་མི་འཐད་དེ། ཤེས་བཞིན་བསྙློན་དློར་བ་དང༌། མ་ཤེས་ནས་

རྨློངས་པ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེ་ལྟ་ན་བསྙློན་དློར་གི་དཔེ་དང་

རྨློངས་པའི་དཔེ་ཞེས་གཞུང་འདིས་སློ་སློར་དཔེར་བརློད་པའང་ཟླློས་པའི་སྐློན་དུ་

ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར། དེས་ན་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང་དཔང་ཊིཀ་མཐུན་པས་འདི་

ཡང་དེ་དག་གི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ནློ། །

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་སྦར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་སྦར་བའི་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། ཚིག་ཐ་དད་

མིན་པའི་སྦར་བ་དང༌། ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་གཉིས་དཔེར་བརློད། བཤད་ཟིན་

དྲན་པ་ལ་སྦར། སྦར་བའི་ཁད་པར་གཞན་བདུན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་

སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

སྦར་བ་གཟུགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཚིག །

དུ་མའི་དློན་ཅན་ཉིད་དུ་འདློད། །

རློད་བེད་ཚིག་གམ་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་གང་ལྡན་པ་རྒྱ་སྐད་ལྟར་ན་ཚིག་སི་

སློགས་དང་ཏི་སློགས་ཀི་མཐའ་ཅན་གང་རུང་གང་ཞིག་བརློད་བའི་དློན་གཉིས་ལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སློགས་པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་སྦར་བ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པ་དང་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་དང་དཔེར་

བརློད་པ་ལ། དང་པློ་མིང་གིས་དབེ་བ་བསྟན་པ་ནི།

དེ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པ་དང༌། །

ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་རྣམ་པ་གཉིས། །

དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་མིན་པར་གཅིག་པ་ནི་ཚིག་

ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ་དང༌། གཅློད་མཚམས་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་པས་ཚིག་གི་དློན་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སློགས་པ་སྟློན་ཞིང༌། ཐ་དད་པའི་ཚིག་དེ་རྣམས་ཀང་

གཟུགས་གཅིག་ཉིད་དུ་འདྲ་བ་དེ་ནི་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་

དབེའློ། །དེ་ལས་དང་པློ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་སཱ་བུ་ད་ཡ་

མཱ་རཱུ་ཌྷཿ། །ཀནི་མཱ་ན་རཀྟ་མཎ་ལཿ། །རཱ་ཛཱ་ཧ་ར་ཏི་ལློ་ཀ་སྱ། །ཧྲ�་ད་ཡཾ་མྲ�་དུ་བྷིཿ ཀ་

རྲཻཿ། །ཞེས་པའི་བློད་སྐད་དུ།

ཨུ་ད་ཡ་གནས་མཛེས་པ་ཅན། །

དཀིལ་འཁློར་ལ་ཆགས་རྒྱལ་པློ་འདི། །

མྲ�་དུ་ཀ་རས་འཇིག་རེན་གི། །

ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕློག་པར་བེད། །

རཱ་ཛཱའི་སྒ་ཟླ་བ་དང་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པ་སྒ་སྦར་ཏེ་ཁད་གཞིའློ། །དེ་གཉིས་

ཀི་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཀང་རིམ་པས་སྒའི་ངློར་བས་ཏེ་སྦར་བ་ནི། ཨུ་ད་ཡའི་སྒ་རྒྱལ་

པློ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་དར་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པ་སྟེ། ལང་ཚོ་དར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་ལ་འཇུག་པ་སློགས་རྒྱ་འགེལ་ནས་མ་བཤད། ཟླ་བའི་སྐབས་ཤར་གི་རི་བློ་ལ་

འཇུག ཀནི་མཱན་྄ཞེས་པ་བློད་སྐད་མཛེས་པ་ཅན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ལ་ཀུན་དང་མཐུན་པའི་

མཛེས་པའམ་གཟུགས་བཟང་བའི་མཛེས་པ་དང༌། ཟླ་བ་ལ་འློད་ཀི་མཛེས་པའློ། །རཀྟ་

མཎལ་ཞེས་པའི་རཀྟ་ཆགས་པ་དང་དམར་བ་སློགས་ལ་འཇུག་ཅིང་མཎལ་དཀིལ་

འཁློར་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་མངའ་

འབངས་ལ་བམས་པ་དང༌། ཡང་ན་འཁློར་འབངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཟླ་བའི་

སྐབས་སུ་ཤར་མ་ཐག་པའི་དཀིལ་འཁློར་དམར་བ་ལ་འཇུག་ཅེས་སྔློན་གི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་བཤད་ཀང་དློན་འློད་ཀི་གུར་ཁིམ་དམར་བ་ལ་འཇུག མྲ�་དུ་ཀ་ར་རྒྱལ་

པློའི་སྐབས་འཇམ་པའི་དཔྱ་སྟེ་དྲུག་ཆ་ལ་སློགས་པའི་ཁལ་རན་པར་སྡུད་པ་དང༌། ཟླ་

བའི་སྐབས་འཇམ་པའི་འློད་དེ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒ་སྦར་བ་འབའ་ཞིག་ལ། དེ་རྣམས་

ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཡིད་འཕློག་སྟེ་དགའ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དློན་གཉིས་ཀ་

ལའང་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་གཅིག་པས་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུའི་དློན་གཅིག་ལ་སྦར་བའི་

ཚིག་དེ་ཅིག་ཤློས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྦློར་བ་ནའང་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པ་མེད་པས་

ཚིག་གི་དཀིལ་དུ་གཅློད་མི་དགློས་པའློ། །དེས་ན་སྦར་ཚུལ་གི་དློན་ཡློངས་རྫློགས་

བློད་ལ་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་གིས་བསྒྱུར་དུ་མི་བཏུབ་ཅིང༌། ཤར་བ་ལ་གནས་མཛེས་

པ་ཅན་དང༌། འཇམ་པའི་དཔྱ་ཡིས་འཇིག་རེན་གི། །སློགས་ཕློགས་རེ་བར་བསྒྱུར་ན་

སྦར་རྒྱན་གི་ནུས་པ་འཇིག་པས་ལེགས་སྦར་ཉིད་རང་སློར་བཞག་པ་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དློ་ཥཱ་ཎ་སམྦ་ངຉན།྄ །ན་ཀྵ་

ཏྲ་པ་ད་ཝརྟི་ནཱ། །རཱ་ཛྙཱ་པྲ་དློ་ཥློ་མཱ་མིཏྠ། །མ་པྲི་ཡཾ་ཀ འདི་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་ཁད་གཞི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་པློའི་ཕློགས་སུ་འཇུག་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང༌། ཁད་གཞི་ཟླ་བ་ལ་འཇུག་

པའི་ཕློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང༌། ཕི་མ་ལའང་འགེལ་ཚུལ་གི་དབང་གིས་

གཞུང་རང་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་འདློན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་

ཅན་རྣམས་སུ་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་

ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི།

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། །

རཱ་ཛྙཱ་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁད་གཞི། ཁད་ཆློས་ཀྵ་ཏྲ་རྒྱལ་རིགས། པ་ཐ་ལམ། ཝརྟི་ནཱ་

འཇུག་པ། དེ་དག་གི་སྔློན་དུ་དགག་པའི་ནཉ
྄
འི་ན་བཞག་པས་རྒྱལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་

འཇུག་ཞེས་གྲུབ། དློ་ཥ་སྐློན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་གནས། མཚམས་སྦར་བས་དློ་ཥཱ་ཀ་

ར། སླར་ཡང་པྲ་མང་པློ། དློ་ཥ་སྐློན། སམྦངຉན་྄བསློངས་ནས། མཱམ྄་བདག ཨིཏྠ་འདི་

ལྟར། མ་པྲི་ཡཾ་དགའ་མེད། ཀིན་྄ཅིས། ན་བཱ་དྷ་ཏི། མ་མནར་རློ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་རིགས་

ཀི་ལམ་སྟེ་ལུགས་སྲློལ་བཟང་པློ་ལེགས་པར་སྐློང་ཞིང༌། ངན་པ་ཚར་གཅློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཆློས་ལུགས་ལ་མི་གནས་པའི་རྒྱལ་པློ་འདི། སྐློན་གདུག་རྩུབ་དང་སེར་

སྣ་ལ་སློགས་པའི་འབྱུང་གནས་སྐེ་བློ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་བསློངས་ནས། ཇི་སྐད་

དུ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པར། སྔློན་གིས་ས་བདག་དགེ་རྣམས་ཀིས། །འཇིག་རེན་བུ་

བཞིན་ལེགས་བསྐངས་པ། །རློད་དུས་ཆློས་ལ་བསྟེན་རྣམས་ཀིས། །དེང་སང་རི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དྭགས་དགློན་པར་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མངའ་འབངས་ཀི་སྐེ་བློ་ཉམ་ཆུང་

བདག་ཅག་རྣམས་གནློད་པ་མ་བས་པར་ཡང་ཚར་གཅློད་པ་ཁློ་ནས་དགའ་བ་མེད་

པར་འདི་ལྟར་ཅིས་མ་མནར་ཏེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མནར་རློ། །ཞེས་པའློ། །གཉིས་པ་ཁད་

གཞི་ཟླ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕློགས་ཁློ་ན་ལྟར་དུ་བློད་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ན།

རྒྱུ་སྐར་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །

མཚན་མློར་བེད་པ་དང་འབེལ་ནས། །

སྲློད་ཟླ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལྟར། །

དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་མནར། །

ན་ཀྵ་ཏྲ་རྒྱུ་སྐར། པ་ཐ་མ་ལམ་སྟེ། རྒྱུ་སྐར་ལམ་ནི་ནམ་མཁའི་མིང་གི་མངློན་

བརློད་དང༌། ཝརྟི་ནཱ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའམ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུ་སྐར་ལམ་

ལ་རབ་འཇུག་པ། །ཞེས་པའི་དློན་དང༌། མཚན་མློར་བེད་པ་ཟླ་བའི་དངློས་མིང་ཀང་

ཡིན་པ་ལྟར་ན། ཉི་མས་ཉིན་མློར་བས་པ་ལྟར་ཟླ་བས་མཚན་མློར་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཀང་ཟླ་བ་འློད་འབིན་པའི་དུས་མཚན་མློ་ཡིན་པས་མཚན་མློར་བེད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་ཙམ་བས་པ་ཡིན་མློད། འློན་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི། དློ་ཥཱ་ཀ་ར་ཟླ་བའི་མིང་ཡིན་

པར་མ་བས་པར་བེད་ལས་ཙམ་ལ་འཆད་དགློས་པ་རྒྱ་འགེལ་ན་གསལ་ལློ། །དེས་

ན་དློ་ཥཱ་མཚན་མློ། ཀ་ར་བེད་པ་སྟེ་མཚམས་སྦློར་ལ་མ་ལྟློས་པའི་དློ་ཥཱ་ཉིད་ཐློག་མ་

ནས་རིང་པློ་ཡིན། སམྦངຉན་྄འབེལ་པ། པྲ་དློ་ཥ་མཚན་མློའི་དང་པློ་སྟེ་སྲློད། རཱ་ཛྙཱ་ཟླ་

བ་སྟེ་ཁད་གཞི། ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་དང་མཚུངས་སློ། །དེ་ཡང་

གློ་དློན་ནི། ཁད་གཞི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཟླ་བ་འདིས་རྒྱུ་སྐར་གི་ལམ་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པའམ་འཇུག་བཞིན་དུ། མཚན་མློའི་དང་པློ་སྲློད་ཀི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་བལ་བས་

ཉན་པའི་འདློད་ལྡན་བདག་འདི་ལྟར་དགའ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཅིས་མ་མནར་

ཏེ་མནར་རློ་ཞེས་པའློ། །ཡང་རྒྱ་འགེལ་གི་འཆད་ལུགས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་

གཞུང་ཚིག་གཞན་རྣམས་འདྲ། རང་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར། མཚན་མློའི་གནས་དང་འབེལ་བ་ཡི། །སྲློད་ལ་ཟླ་བས་བདག་འདི་ལྟར། །ཞེས་

དློ་ཥཱ་མཚན་མློ་དང་ཨ་ཀ་ར་གནས་ལ་བསྒྱུར་ནས་མཚམས་སྦར་བ་མཚན་མློའི་

གནས་ཅན་དུ་བཤད། འདི་ལ་སྔར་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས། སམྦངຉན་྄བསློངས་པ་དང༌། 

རཱ་ཛྙཱ་ལ་བ་བསྒྱུར་ནས། མཚན་མློར་བེད་པ་དང་བསློངས་ནས། །སྲློད་ལ་ཡིས་ནི་

བདག་འདི་ལྟར། །ཞེས་བསྒྱུར་མློད། སྤིར་རཱ་ཛན་྄ལས་སྒྲུབ་པའི་རཱ་ཛྙཱ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་

དང་རྒྱལ་པློ་དང་ལ་བ་སློགས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡློད་པ་ལས། འདིར་ཁད་གཞི་

ཕློགས་གཅིག་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པ་གཞིར་བཅས་དང༌། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕློགས་སུ་ཟླ་

བ་རང་ལ་བསྒྱུར་ན། དློ་ཥཱ་ཀ་ར་ཡང་མཚན་མློར་བེད་པ་སྟེ་ཟླ་བའི་མིང་ཡིན་པར་

བེད་པའི་ཕིར་བློད་འགེལ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བས་ཏེ། བསློངས་ནས་ཞེས་

པ་དང་སྦེལ་བས། ཟླ་བ་དང་ཟླ་བ་བསློངས་ནས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་གློ་དློན་འབེལ་མེད་

ཞིག་ལས་མ་བྱུང་ཞིང༌། ལ་བ་ལ་བསྒྱུར་ན་ཡང་སྲློད་ཀི་ལ་བས་ཇི་ལྟར་མནར་བའི་

བཤད་པ་བར་མེད་ལ། ཡང་ན་འདློད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང༌། དེ་རྣམས་བརློད་བར་བས་པ་སྐབས་འདིར་མང་བའི་

ཕིར། འདི་ལའང་འདློད་ལྡན་རང་ཉིད་ཀི་གློས་སུ་བས་པའི་ལ་བ་ལྟ་བུས་སྲློད་དུས་ཀི་

ཚེ་འདློད་པས་གདུང་བའི་རྐྱེན་བས་པ་ལྟ་བུ་ལ་རང་བློས་གསར་དུ་སྦར་ནས་བཤད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ན་འགིག་རུང་ཙམ་ཡིན་ཀང༌། དེ་འདྲ་ཡློངས་ལ་མ་གགས་ཤིང་རྒྱ་འགེལ་ནས་ཀང་

མ་བཤད་པར་གཞུང་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་བའི་གསར་བཟློའི་བཤད་པ་ནི་རློག་མ་

སླློང་བ་ཁློ་ནར་ཟད་ལ། གཞན་ཡང་སྲློད་ལ་ཞེས་བསྒྱུར་བས་ནི་མཚན་མློར་བེད་པ་

བེད་ལས་ལ་བཞག་པའི་ཚེ། ཁད་གཞི་ཟླ་བ་དངློས་གཏན་ནས་མ་སློས་པའི་ཕིར་ཁད་

གཞི་མེད་པའི་ཁད་ཆློས་དེ་བཞིན་འགྱུར་ཆད་པའི་ཉེས་པ་ཁློ་ནའློ། །དེ་བཞིན་དུ་པྲ་དློ་

ཥའི་སྒ་སྦར་བ་འདི་ལ་ཡང་བློད་འགེལ་རྣམས་སུ་བཤད་པ་མེད་པར་བཞག་འདུག་

ཀང་སྦར་བའི་གངས་སུ་ངེས་པར་བགང་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་འདིར་རྒྱ་

འགེལ་གཉིས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བར་བས་ཏེ། རཱ་ཛྙཱ་ཟླ་བ། སམྦ་ན་྄ངຉ་ན་འབེལ་བ། 

དློ་ཥཱ་ཀ་ར་མཚན་མློར་བེད་པའི་བེད་ལས་སམ་མཚན་མློའི་གནས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་

བས། ཉེས་པ་དེ་དག་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་

གངས་དང་བཅས་འགྱུར་བཅློས་པ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་སྐད་ཤློ་ཀ་

གཅིག་བློད་སྐད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཐ་དད་ཚིག་

འདྲའི་སྦར་བ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ན། རཱ་ཛྙཱ་ཞེས་པ་ཟླ་བའམ་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁད་གཞི་ཡིན། 

འདི་ལ་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པ་མེད་ཀང་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་རྣམས་རིམ་པས་

གཅློད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་དད་པ་ནི། དློ་ཥཱ་ཀ་ར་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་དློ་ཥ་

སྐློན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་གནས། ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་དློ་ཥཱ་མཚན་མློ། ཀ་ར་བེད་པའམ། 

ཡང་ན་ཨཱ་ཀ་ར་གནས་སློ། །ན་ཀྵ་ཏྲ་སློགས་རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་ན་དགག་ཚིག ཀྵ་

ཏྲ་པ་ཐ་བརི་ན་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ། ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་ན་ཀྵ་ཏྲ་

ཞེས་རྒྱུ་སྐར་གི་མིང༌། པྲ་དློ་ཥ་རྒྱལ་པློའི་ཚེ། པྲ་ནི་ཉེར་བསྒྱུར་ཏེ་མང་པློའི་དློན། དློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཥ་སྐློན། ཟླ་བའི་ཚེ་པྲ་དང་པློ་དློ་ཥཱ་མཚན་མློ་སྟེ་སྲློད་ལ་འཇུག་པས་ཁད་གཞི་

ཕློགས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་གི་དཀིལ་དུ། ཅིག་ཤློས་ལ་འཇུག་པ་ན་ཚིག་

མཚམས་བཅད་ནས་འདློན་དགློས་ཏེ། དེ་ཡང་མཚམས་སྦློར་དང་ཉེར་བསྒྱུར་དང་

དགག་ཚིག་ཡློད་མེད་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པས་ཐ་དད་དང༌། མཚམས་སྦར་

གྲུབ་པའི་རྒྱ་སྐད་ཤློ་ཀ་གཅིག་པློ་དེ་ལ་ཁད་གཞི་ཕློགས་གཉིས་ཀའི་ཚིག་དློན་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་འདྲེས་པས་གནས་པའི་ཕིར་ན་ཚིག་འདྲ་བ་སྟེ། དེ་བས་ན་ཐ་དད་ཚིག་

འདྲའི་སྦར་བ་ཞེས་བའློ། །འདི་དང་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། མཉམ་

ཉིད་དཔེ་ནི། རྒྱ་སྐད་ལ་མཚམས་སྦློར་ཁློ་ནས་ཐ་དད་ལ་འདིར་དེ་གཅིག་པུར་མ་ངེས་

པར་དགག་ཚིག་གང་ཉེར་བསྒྱུར་ཡློད་མེད་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་ཀང་ཐ་དད་པའི་

ཁད་པར་དང༌། སྐད་གཉིས་ཀ་ལའང་མཉམ་ཉིད་དཔེ་ལ་སྐེད་ཚལ་དང་བུ་མློ་ལྟ་བུའི་

དཔེ་དློན་མཚུངས་པར་སློས་པ་དང༌། དེ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སྦར་བ་སློགས་དགློས་ལ། 

འདིར་ནི་ཁད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཉིས་པློའི་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་དག་སྒ་སྦར་བ་ཙམ་

ལས་དེ་གཉིས་འདྲ་བའམ་མཚུངས་པ་བརློད་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་

ནས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཡང་སྦློར་མི་དགློས་པའི་ཁད་པར་ཆེར་ཡློད་

དློ། །གསུམ་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦར་བ་ནི།

དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་འགློག་པ་དང༌། །

ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །

སྦར་བ་གློང་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏེ། །

ཞེས་པའི་དློན། བསིལ་ཟེར་ཅན་གི་འགན་ཟླ་དང༌། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དཔེའི་སྦར་བ་དང༌། ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་ཉེར་སྤད་འློས། །སློགས་གཟུགས་ཅན་གི་

སྦར་བ་དང༌། བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་པདྨར་སང༌། །སློགས་འགློག་པའི་དང༌། ཁློད་དང་

རྒྱ་མཚོ་དུར་རཽ། །ཞེས་ལྡློག་པ་ཅན་གི་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས། དྲི་ཡི་བཞློན་པ་

ཡིད་འློང་མཐློ། །སློགས་གསལ་བེད་ཀི་དང༌། དཀྵི་ཎྱ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སློགས་

དློན་གཞན་བཀློད་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་གི་སྦར་བ་སྟེ་དེ་རྣམས་གློང་དུ་སློ་སློའི་སེ་ཚན་

གི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །

བཞི་པ་སྦར་བའི་ཁད་པར་གཞན་བདུན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མིང་དགློད། 

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མིང་དགློད་པ་ནི།

གཞན་པ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པར་བ། །

འགའ་ཞིག་བ་བ་ཐ་དད་མིན། །

གཞན་པ་བ་བ་འགལ་མིན་ཡློད། །

འགལ་བའི་ལས་ཅན་དག་ཀང་གཞན། །

སྦར་བ་ངེས་པ་ཅན་ཡང་ཡློད། །

ངེས་པ་འགློག་པ་གཟུགས་བརློད་དང༌། །

འགལ་མིན་འགལ་བ་ཅན་ཡང་སྟེ། །

དེ་དག་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང༌། །

དཔེར་བརློད་དག་ལ་གསལ་བར་འགྱུར། །

སྦར་བའི་རྒྱན་གཞན་པ་སྔར་མ་བརློད་པ་འགའ་ཞིག་འདིར་བསྟན་པར་

བའློ། །དེ་དག་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྦར་བ་འགའ་ཞིག་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བ་བ་ཐ་དད་མིན་པ་སྟེ་གཅིག་བེད་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་

བ་བ་བེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ་དང༌། ཐློག་མར་སྒ་

འཇུག་པ་གཅིག་པའི་དབང་གིས་ཁད་གཞི་གཉིས་ལ་སྦར་ནས་མཐར་དེ་ལས་གཅིག་

ཁློ་ན་ལ་ངེས་བཟུང་བེད་པའི་ངེས་པ་ཅན་དང༌། ཡང་དེ་ལྟར་བས་པའི་ངེས་པ་དེ་སླར་

ཡང་འགློག་པ་བརློད་པ་དང༌། ཁད་པར་གི་ཆློས་དེ་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འགལ་

བ་མིན་པ་དང༌། ཁད་ཆློས་སྒ་སྦར་བ་རྣམས་ཁད་གཞི་སྔ་མ་ལ་འགལ། ཕི་མ་ལ་མི་

འགལ་བའི་འགལ་བ་ཅན་གི་སྦར་བ་རྣམས་སུ་ཡློད་པ་ལས། སྦར་བ་དེ་རྣམས་ཉིད་

ཀི་ངློ་བློ་ནི་རང་རང་གི་དཔེར་བརློད་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་

པ་སློ་སློར་དཔེར་བརློད་པ་ལས། 

༼༡-ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ།༽

དང་པློ་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བ་ནི།

འཁློག་ཅིང་ཡིད་འློང་རང་བཞིན་ཅན། །

ཆགས་པ་གསལ་བར་སྟློན་བེད་མ། །

མཛེས་མས་བསྐུལ་བའི་མིག་དང་ནི། །

ཕློ་ཉ་མློས་ཀང་མཛའ་བློ་འགུགས། །

སྐབས་འདིར་འཁློག་ཅིང་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་བ་ཀ་ཞེས་ད་ལྟ་བློད་དུ་ཡློད་པའི་

མེ་ལློང་གི་རྒྱ་དཔེར་འདུག་ཀང༌། །རྒྱ་འགེལ་གཉིས་པློས་བཀལ་བའི་གཞུང་དུ་བཤད་

པ་མི་སྣང་བས། འཁློག་ཅིང་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་འདི་མེད་པར་མངློན་ལ། དཔང་ཊིཀ་

ཏུའང་བཤད་པ་མི་འབྱུང་བ་འདི་ཡིན། འློན་ཀང་བ་ཀ་ཞེས་པ་འདིའི་དློད་གཞན་མེད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ན་སེབ་སྦློར་མི་འགིག་པའི་སྐློན་འབྱུང་ཡང་ཅི་ཡློད་མ་ངེས་གསུངས། དེས་ན་འདིར་

ད་ལྟ་བློད་དུ་ཡློད་པའི་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས། བློད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་

ཡློངས་གགས་ལྟར་འཆད་ན། ཁད་གཞི་མཛེས་པའི་ཟུར་མིག་དང༌། དེས་མཛའ་བློ་

འབློད་དུ་བཏང་བའི་ཕློ་ཉ་མློ་གཉིས་ལ་སྦར་བ་སྟེ། མིག་ཟུར་ཆགས་ཉམས་སུ་བལྟ་

བའི་ལྟ་བ་འཁློག་པ་དང༌། ཕློ་ཉ་མློ་གཡློ་སྒྱུའི་རང་བཞིན་གི་ངག་ཁློག་པ་གཉིས་སྒ་

སྦར། གཉིས་ཀ་ཡང་རྩུབ་པ་མ་ཡིན་པར་མཐློང་ན་དགའ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་

ཡིད་འློང་གི་རང་བཞིན་དུ་དློན་སྦར། མིག་ཆགས་མློས་ཀིས་དམར་བས་སམ་བརྡ་

ཐབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་པ་མཛའ་བློ་ལ་གསལ་བར་སྟློན་པ་དང༌། མཛའ་བློ་

སྦློན་པར་བཏང་བའི་ཕློ་ཉ་མློ་བན་མློས་ཀང་རང་གི་དཔློན་མློའི་ཆགས་པ་ངག་གི་རྣམ་

པར་རིག་བེད་ཀི་མཛའ་བློ་སྐེས་པ་དེ་ལ་གསལ་བར་སྟློན་པ་སྒ་སྦར། ཁད་གཞི་དེ་

གཉིས་ཀ་བེད་པ་པློ་མཛེས་མས་བསྐུལ་བ་ཡང་སྒ་སྦར་ནས། མིག་དང་ནི། ཕློ་ཉ་

མློས་ཀང་ཞེས་ཁད་གཞི་ཐ་དད་དུ་སློས་པ་དེ་གཉིས་ཀས་མཛའ་བློ་འགུགས་པའི་བ་

བ་གཅིག་བས་པར་བརློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦར་བའློ། །

༼༢-བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ།༽

གཉིས་པ་བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ་ནི།

ཡིད་འློང་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད། །

འཇམ་ཞིང་མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅན། །

ཁྱུ་བྱུག་སྒ་ནི་ཐློས་གྱུར་ཏེ། །

དཀར་མིན་མིག་ཅན་དག་ལ་འཁྱུད། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འདིར་ཁད་གཞི་ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་དང་མཛེས་མ་ལ་སྦར་བ་སྟེ། ཁད་ཆློས་གཉིས་

ཀའང་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང༌། ཆགས་པ་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་བེད་པ་དང༌། འཇམ་པ་ནི་ཁུ་

བྱུག་གི་སྐད་ཀིས་ཉན་པ་ཡིད་འབྱུང་བར་མི་བེད་པ་དང་མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་ཆློས་

རེག་བ་འཇམ་པ་དང༌། མ་ད་ཀ་ལཱ་མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅན་ཏེ། མ་ད་མློས་པ། ཀ་

ལཱ་མི་གསལ་བའི་སྒའམ་དློན་དང་བལ་བའི་ཚིག་འབེལ་མེད་ལ་འཇུག་པ། ཁུ་བྱུག་གི་

སྐབས་སུ་སྐད་གདངས་སྙན་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་སྐབས་སུ་རྒྱ་འགེལ་ནས་སྦང་ཆང་

གིས་མློས་པའི་སྒ་ཚིག་འཁྲུགས་པ་ཅན་ཞེས་བཤད་པ་གློང་ཚིག་ལས་ལྡློག་པའི་

ཚིག་གི་མཛེས་ཆློས་ཙམ་སྟེ། དློན་བུད་མེད་འཁིག་བདེས་མློས་པའི་སྐད་གདངས་མི་

གསལ་བའི་ཁད་པར་ལ་འཇུག་སྟེ། ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། མཛེས་མ་སྦང་རིས་མློས་པ་ཕལ་

ཆེར་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ལས་བྱུང་མློས་པའི་སྒ་སྒློག་བེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །དེ་

ལྟར་ཁད་ཆློས་བཞིའི་སྒློ་ནས་སྒ་དློན་སྦར་ནས། ཁད་གཞི་དེ་གཉིས་ཐློས་བ་དང་

འཁྱུད་བའི་སྒློ་ནས་ཐ་དད་ཀང༌། ཐློས་བ་ཐློས་པའི་རྐྱེན་གིས་འཁྱུད་བ་ལ་འཁྱུད་པ་

ཐློབ་ཅིང་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཉིས་ཀས་འཁྱུད་པའི་བ་བ་ལ་ཕན་

འདློགས་པས་ན་བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ་ཞེས་བའློ། །

༼༣-འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ།༽

གསུམ་པ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ་ནི།

ཆུ་མ་དང་སྦར་འཕེལ་བ་ཡི། །

དམར་བ་རབ་ཏུ་སྟློན་བེད་ཅིང༌། །

ཚ་ཟེར་ཅན་འདི་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལུས་སྐེས་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །

འདིར་ཁད་གཞི་ནི་ཚ་བའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཉི་མ་དང༌། འདློད་པའི་ཆགས་པ་

གཉིས་ཡིན་ལ། རྒྱ་སྐད་བཱ་རུ་ཎཱི་དང་བློད་སྐད་ཆུ་མ་ཞེས་པ་ཆང་དང་ནུབ་ཕློགས་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་སྦར་བས་ན་སྦར་བའློ། །དེ་ཡང་ཉི་མ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཆུ་མ་

དང་སྦར་བ་སྟེ་ནུབ་རིར་གཞློལ་བས་དགློང་ཀའི་ཐུན་མཚམས་དམར་བར་སྟློན་པ་དང༌། 

སྐེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་ཆགས་པ་ཆང་གི་བཏུང་བ་དང་སྦར་བ་སྟེ་འཕད་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཆགས་མདངས་དམར་བར་སྟློན་པ་གཉིས་ཀའང་ཝཱ་རུ་ཎཱི་དང་སྦར་བའི་རྐྱེན་

གིས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དློན་སྦར་ནས། སླར་ཚ་ཟེར་ཅན་ཉི་མའི་དམར་བ་ནི་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་ནུབ་ཅིང་མེད་པར་གྱུར་ལ། ལུས་སྐེས་ཆགས་པའི་དམར་བ་ནི་གློང་ནས་གློང་

འཕེལ་དུ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པས་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་བ་དང༌། 

ཆགས་མདངས་ཀི་དམར་བ་གཉིས་ལས་སུ་གྱུར་པ་ནུབ་པ་དང་རྒྱས་པའི་བ་བ་དག་

འགལ་བས་ན་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦར་བ་ཞེས་བའློ། །དེས་ན་ཁད་ཆློས་ནི་ཝཱ་རུ་

ཎཱི་དང་སྦར་བས་དམར་བ་སྟློན་པ་དང་ནུབ་པ་དང་འཕེལ་བ་རྣམས་སློ། །

སྐབས་འདིར་རིན་སྤུངས་ས་སྤློད་དབང་པློས་མངློན་བརློད་སྣ་ཚོགས་གསལ་

བ་ལ་ཁུངས་བཅློལ་ནས། ཆུ་མ་ཞེས་པ་ཕློགས་གཅིག་ལ་བུད་མེད་ཀི་དབང་པློ་ལ་

འཇུག་པར་བཤད་པའི་རེས་སུ་འགེལ་མཛད་ཕི་མ་ཀུན་འབངས་ཡང་རྒྱ་འགེལ་

གཉིས་ནས་ནི་དེ་ལྟར་མ་བཤད་དློ། །

༼༤-ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ།༽

བཞི་པ་ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རལ་གི་ཉིད་ལ་ནིསྟྲ່་ཤ། །

གཞུ་ཉིད་ལ་ནི་འཁློག་པློ་ཉིད། །

མི་དབང་འདི་ཡི་མཱརྒ་ཎ། །

མདའ་རྣམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན། །

ནིསྟྲ່་ཤའི་སྒ་སྤིར་རལ་གི་དང་ཁློ་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། སྐབས་འདིར་

བརློད་པར་འདློད་པ་བསྟློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་འདི་བརེ་མེད་ཁློ་གཏུམ་ཅན་མ་ཡིན་པས་

མི་དབང་འདིའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྒ་དེ་འདིར་རལ་གི་ཉིད་ལ་ངེས་བཟུང་བའློ། །དེ་

བཞིན་དུ་བ་ཀ་ཏཱ་སྟེ་འཁློག་པློའི་སྒ་གཞུ་དང་གཡློན་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ལས་

རྒྱལ་པློ་འདི་རང་བཞིན་གིས་དྲང་བའི་ཕིར་སེམས་ལ་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པས་སྒ་དེ་འདིར་

གཞི་ཉིད་ཁློ་ན་ལ་འཇུག་གློ །མརྒ་ཱུཎ་མདའ་དང་སླློང་པློ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། 

འདིར་རྒྱལ་པློ་བདག་ཉིད་སླློང་བ་པློ་མིན་པའམ། ཡང་ན་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་དང་

ལྡན་པས་མངའ་འབངས་སུ་གཏློགས་པ་ལ་ཡང་སླློང་བ་པློ་བཀེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་སྒ་

དེ་འདིར་མདའ་ཁློ་ན་ལ་ངེས་བཟུང་བས་པ་སྟེ། སྒ་སྦར་བ་དེ་རྣམས་དློན་གཉིས་རེ་

ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་རྒྱལ་པློའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་དམན་པ་སད་པར་འློས་པའི་

ཕློགས་དེ་རྣམས་བཀག་ནས་ཅིག་ཤློས་རལ་གི་ལ་སློགས་པ་ལེགས་པའི་ཕློགས་ཁློ་

ན་ལ་ངེས་བཟུང་བས་པའི་ཕིར་ངེས་པ་ཅན་གི་སྦར་བ་སྟེ། དཔེར་བརློད་པ་འདི་ཉིད་

གཞན་ཡང་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་རེ་བ་མ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློར་བསྟློད་པ་མཛད་པར། གང་གི་མང་ཐློས་ཉིད་ལ་ཤྲུ་(རིག་བེད་)ཏི་

དང༌། །སྐློན་མེད་བསམ་གཏན་མཆློག་གི་ཡློ་ག་(གློ་བགློ་བ་)སྟེ། །རྣམ་དཔྱློད་རྒྱས་པ་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལ་པྲ་པཉ། (ལློག) །མཐློན་པློའི་སར་གནས་མུརི་ཏ་(རྨློངས་)ཡང་ངློ༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼༣-ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦར་བ།༽

ལྔ་པ་ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦར་བ་ནི།

ཁློད་ཀིས་བསྲུངས་ལ་ཚེར་མ་ནི། །

པདྨའི་ཡུ་བ་ཉིད་ལའློ། །

འློན་ཀང་ཆགས་ཅན་འཁིག་པ་ལ། །

འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལའང་མཐློང༌། །

འདི་ཡང་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བསྟློད་པ་བརློད་པ་སྟེ། ཀེ་ལྷ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་

ཀིས་བསྲུངས་པའི་ས་གཞིའི་ཁློན་ལ་སེམས་ཅན་མ་རུངས་པའི་དགའི་འཚེ་བ་མེད་

ཅིང༌། བདག་འབས་ངན་པ་ཚེར་མ་ལ་སློགས་པ་ཡང་མེད་པས། ཀཎ་ཀའི་སྒ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་ནི་མེ་ཏློག་པདྨའི་ཡུ་བ་ལ་ཡློད་པའི་སྤུ་ཙམ་ཁློ་ན་སྟེ་གཞན་མེད་དློ་ཞེས་

ཐློག་མར་ངེས་བཟུང་བས་པ་ལ། ཡང་སླད་ནས་འློན་ཀང་དེ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་ཏེ་ཆགས་

ཅན་འཁིག་པ་བེད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པའི་ལུས་ལའང་ཆགས་པས་བསྐེད་

པའི་སྤུ་ལློང་མཐློང་ངློ༌། །ཞེས་དང་པློར་ངེས་པ་བས་པ་དེ་སླད་ནས་འགློག་པས་ངེས་

འགློག་དང༌། ཀཎ་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་དང་དག་བློ་དང་པདྨའི་ཡུ་བའི་སྤུ་དང་ལུས་ཀི་སྤུ་

ལློང་རྣམས་ལ་སྒ་སྦར་བས་སྦར་བ་དང༌། དེ་ལྟར་བརློད་པས་བསྔགས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་

པློ་དེ་ལ་དག་མེད་པར་སྟློན་ཞིང་བསྟློད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦར་

བའློ། །འདིར་ཀཎ་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་ལའང་ངེས་པར་འཇུག་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འདིར་ཡང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བཀློད་པ་ཡིན། གཞན་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་ཀཎ་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་

ཁློད་ཀི་ཡུལ་ན་མེད་ཅེས་པའི་བཤད་པ་འདི་གཉིས་ཀ་མེད་དློ། །

༼༦-འགལ་མིན་གི་སྦར་བ།༽

དྲུག་པ་འགལ་མིན་གི་སྦར་བ་ནི།

ས་འཛིན་ཀ་ཊ་ཀ་མང་ཞིང༌། །

གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ངེས་པར་དར། །

སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་མྱུར་བ་སྟེ། །

རེ་བློ་ནུས་པ་འཛིན་ཡང་དེ། །

ཁད་གཞི་ཕློགས་གཅིག་རང་པ་བཞི་ཀ་ལའང་མཚུངས་པར། བརློད་འདློད་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ཁློ་ན་དང༌། ཕློགས་ཅིག་ཤློས་ལ་རང་པ་རེར་ཁད་གཞི་མི་འདྲ་བ་རེ་བཞག་

ནས་དེ་དག་སློ་སློའི་ཁད་ཆློས་དང་རྒྱལ་པློའི་ཁད་ཆློས་མཚུངས་པར་སྒ་སྦར་བ་

དང༌། དེ་ཡང་རང་པ་དང་པློའི་ཁད་གཞིའམ་ཁད་པར་ཅན་ནི་རི་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ། ས་

འཛིན་ཞེས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་མིང་གི་སྒ་སྦར། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་ནི་ཀ་ཊ་

ཀ་མང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀ་ཊ་ཀ་ནི་རི་བློའི་སྐབས་རི་ཞློལ་ལ་འཇུག་སྟེ་འདློད་འཇློར། 

རིའི་སྐད་སད་རྒྱས་པ་ནི་ཀ་ཊ་ཀཿ རི་ཞློལ་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་རི་

ཕན་འབར་འབུར་མང་དུ་ཡློད་པ་ལ་དང༌། རྒྱལ་པློའི་སྐབས་ལག་གདུབ་དང་ཕློ་བང་

ལ་འཇུག རྒྱལ་ཕན་ལ་འཇུག་ཅེས་འགེལ་པ་ལ་ལར་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་དློ། །རང་

པ་གཉིས་པར་ཁད་གཞི་ཉི་མ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་དེ་གཉིས། ཏེ་ཛ་སྭི་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་

ཞེས་མིང་གི་སྒ་སྦར། དེ་དག་གི་ཁད་ཆློས་ཀང་ནི་ཡ་ཏློ་ད་ཡ། ཞེས་པའི་ནི་ཡ་ཏ་ངེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པར་ཨུ་ད་ཡ་འཆར་བའམ་དར་བ་སྟེ། ཉི་མ་ལ་ཁད་པར་གི་ཆློས་འློད་ཟེར་གི་སྣང་བ་

མཐའ་ཀས་པའི་གཟི་མདངས་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་བ་དངློས་སུ་ཡློད་པས་ངེས་པར་

འཆར་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡློད་པས་ངེས་པར་

དར་བ་སྟེ་དེ་གཉིས་སྒ་སྦར། རང་པ་གསུམ་པ་ལ་ཁད་པར་ཅན་ནམ་ཁད་གཞི་ནི་

ཚངས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ། ཚངས་པས་སྐེ་དགུ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པར་འདློད་པས་

སམ་དངློས་མིང་ཀང་ཡིན། རྒྱལ་པློ་ནི་གཞན་སྐེ་དགུ་ཀུན་གི་བདག་པློ་ཡིན་པས་

མིང་གི་སྒ་སྦར། དེ་ཡང་ཚངས་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་བེད་པློར་འདློད་པས་ཀུན་གི་དང་

པློར་བྱུང་བ་དང༌། བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡང་ད་ལྟ་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་ཟིན་

པས་རྒྱ་དཔེར་ཡང༌། ཨཱ་སཱིཏ་྄ཞེས་འདས་ཚིག་ཡློད་པས་སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་ཞེས་

པ་འཐད་ཀི། བདག་བྱུང་ཞེས་བིས་པ་ནི་མ་དག་གློ །ཁད་ཆློས་དཀྵཿ ཞེས་པ་འདི་མདློ་

རྣམས་སུ་མྱུར་བ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཞིང༌། དེ་ཉིད་མི་གྲུང་པློའི་མིང་ཡང་ཡིན་པས་

ཚངས་པའི་སྐབས་སྐེ་དགུའི་བདག་པློ་མྱུར་བ་ཞེས་པ་ཚངས་པའི་བེ་བག་ཞིག་དང༌། 

རྒྱལ་པློའི་ཚེ་མཁས་ཤིང་གྲུང་པའམ། ཡང་ན་རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར་མཁས་པ་སྟེ་

དཔའ་བ་དང་ཞེས་འབྱུང་བས་དཔའ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་སྔར་གཞུང་

ཚིག་རང་པ་གསུམ་པ་འདི། མཁས་པ་སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་སྟེ། །ཞེས་བསྒྱུར། དཔང་

ཊིཀ་མ་གཏློགས་པའི་བློད་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཡང༌། མཁས་པ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་དང་

ཚངས་པ་སྟེ་ཁད་གཞི། སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་ཞེས་པ་ཁད་ཆློས་སུ་བཀལ་ཡང༌། 

དཀྵཿམཁས་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཅུང་ཟད་འགྱུར་མི་ལེགས་པ་དང༌། འཆད་ཚུལ་ཡང་རྒྱ་

འགེལ་གི་དགློངས་པས་འདི་ལྟར་བཀལ་བ་ཡིན་ནློ། །རང་པ་བཞི་པར་ཁད་གཞི་སིན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དྲུག་གི་བུ་སྟེ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་དང་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ། སྭ་མཱི་རེ་བློ་ཞེས་མིང་གི་སྒ་

སྦར་བ་སྟེ་འདི་ཡང་གདློང་དྲུག་ལ་དངློས་མིང་ཡང་ཡིན། ལྷ་མང་པློའི་རེ་བློ་ཡིན་པ་

ལ་བཀལ་ཡང་ཆློག རྒྱལ་པློ་ནི་མི་རྣམས་ཀི་རེ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་དེས་ན་དློན་སྦར་

ཀང་ཡིན་དུ་རུང་ངློ༌། །ཁད་ཆློས་ཤཀྟི་དྷཱ་ར་ཞེས་པ་གདློང་དྲུག་གི་མིང་ཡང་ཡིན་མློད། 

གཙོ་བློ་ཕག་ཆ་འཕང་མདུང་འཛིན་པའི་ཁད་ཆློས་མངའ་བས་དང༌། རྒྱལ་པློའི་སྐབས་

སུ་ནུས་པ་འཛིན་པ་སྟེ་མཐུ་ཆེ་བ་ལ་འཇུག དེ་ཡང་ཤཀྟི་ཞེས་པ་ཤཀ�་ནུས་པའི་

བིངས་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སློ། །

སྐབས་འདིར་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀ་ལ་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་དུ། དཔེའི་

ཁད་གཞིའི་ཕློགས་ལ་ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་གཉིས་ཀ་མིང་གི་རྣམ་གངས་རེས་སློས་

པས་རང་པ་རེར་ལྷ་གཉིས་པློ་སློ་སློའི་མིང་གཉིས་གཉིས་བྱུང་བ་ཞར་ལས་འཐློན་པ་

ཡིན་གི་ངེས་པར་དགློས་པ་ནི་མིན། འདི་ལ་མཁས་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་དང་སྣར་ཐང་

པཎ་ཆེན་གཉིས་ཀིས་ཤློ་ཀ་ཡློངས་རྫློགས་དློན་གཅིག་ཏུ་སྦེལ་ནས། རི་ཉི་མ་འཆར་

ས་ཞིག་ན་དྲང་སྲློང་མཁས་པ་སྐེ་དགུའི་བདག་པློ་ཞེས་བ་བ་རིགས་སྔགས་ཀི་ནུས་

པ་འཛིན་པ་ཞེས་སློགས་བཤད་ལུགས་ཀང་རྣམ་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་མཛད་པ་

དེ། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཁད་ཆློས་ཤཀྟི་དྷཱ་ར་ཞེས་པ་ནི་རིམ་པས་མཚོན་ཆ་ཤཀྟི་ཞེས་བ་

བ་འཛིན་པ་དང༌། ནུས་པ་སྤློ་བ་དང༌། སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་མཐུ་སྟློབས་འཛིན་

པའློ། །ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལ་འཁིས་ནས་གསར་བཟློ་བས་པ་ཁློ་ན་སྟེ། གཞན་དེ་ལྟ་

བུ་སྔར་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་གང་དུའང་མེད་པ་ལ་གསར་དུ་བློས་བཏགས་ཙམ་བས་

ནས་སྦར་བ་ག་ལ་འཐད་ཅིང༌། དཔང་ལློའི་གསུང་དེ་ནི་ཤཀྟི་དྷཱ་རའི་སྒ་རྒྱལ་པློ་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་འཛིན་པའམ། ཡང་ན་སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་མཐུ་

སྟློབས་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་གི་སྔློན་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་སྦློར་

དགློས་པར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །ཡང་སྒས་གློང་མ་རྣམས་ཀང་

བསྡུས་པ་སྟེ། དེ་ཀུན་རྒྱལ་པློ་འདི་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྒ་སྦར་

བའི་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཁད་གཞི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཅིང་མི་འགལ་བས་

འགལ་མིན་གི་སྦར་བའློ། །

༼༧-འགལ་བ་ཅན་གི་སྦར་བ།༽

བདུན་པ་འགལ་བ་ཅན་གི་སྦར་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་ཝི་བུ་དྷ་མིན་ཤེས། །

འདིར་ཡང་ཁད་གཞི་ཕློགས་གཅིག་ལ་རང་པ་བཞི་ཀ་བསྟློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་

ཁློ་ན་དང༌། ཕློགས་གཅིག་ལ་རང་པ་རེར་ཁད་གཞི་མི་འདྲ་བ་རེ་བས་ནས་ཀུན་ཀང་

མིང་གི་སྒ་སྦར་བ་ཁད་གཞིའི་སྐབས་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འགལ་ཞིང༌། དེ་གཉིས་

ཀི་ཁད་ཆློས་རྣམས་སྒའི་ངློར་བས་ཁད་གཞི་སྔ་མ་ལ་འགལ། ཕི་མ་ལ་མི་འགལ་བ་

ཤ་སྟག་ཏུ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ངློས་མ་ཟིན་པ་ག་ཚོམས་སུ་བཀལ་བས་

ཕིས་ཀི་དཔེར་བརློད་རྣམས་ལ་ལྡློག་པ་ཅན་དང་ཕློགས་འདྲ་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་བ་

ཡིན། གཞན་མཚན་ཉིད་ཇི་བཞིན་པ་ལྟར་ན་དཔེར་བརློད་ཀང་ཤིན་ཏུ་སྦར་དཀའ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འབློར་ན་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་རེ་བློད་མཁས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་དློན་

ལ་གནས་ཤིང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པའང་ཡིན། དེས་ན་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་

འཆད་ན། རང་པ་དང་པློའི་ཁད་གཞི་ལྷ་ཁབ་འཇུག་དང༌། བརློད་པར་འདློད་པ་མིའི་

རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཉམས་མེད་ཡིན་ཞེས་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁབ་འཇུག་རག་པའི་གློ་

འཕང་ལས་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་རང་གི་མངའ་ཐང་ལས་ཉམས་པ་མེད་པ་

སྟེ་ཁད་གཞིའི་སྐབས་འདིར་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འགལ་བ་འདི་འློག་མ་རྣམས་

ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །ཁད་ཆློས་རྒྱ་དཔེར་ཨ་ཝྲ�་ཥློཙྪ་དཱི་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཝྲི་ཥའི་

སྒ་དློན་དུ་མ་ལས་འདིར་ཁབ་འཇུག་གི་ཕློགས་སུ་གང་དང༌། མིའི་རྒྱལ་པློའི་ཕློགས་

སུ་བསློད་ནམས་ཀི་ཆློས་ལ་འཇུག་པས། ཁབ་འཇུག་གིས་སྔློན་ལྷ་མ་ཡིན་གང་གི་

གཟུགས་ཅན་དུམ་བུར་བཅད་ཅིང་བསད་པར་གགས་པས་གང་མི་གཅློད་པ་འགལ། 

རྒྱལ་པློས་བསློད་ནམས་ཀི་རྒྱུན་མི་གཅློད་པས་ཆློས་གཅློད་མིན་པ་མི་འགལ་

བའློ། །འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་གང་གི་གཟུགས་ཅན་གི་ལྷ་མ་

ཡིན་དེས་བཅད་དློ་ཞེས་འཆད་དློ་གསུངས་པ། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། གཏམ་དེ་རྒྱ་

གར་བ་ལ་ཡློངས་གགས་ཡིན་པར་ཤེས་སླ་བར་དགློངས་ནས་མ་སློས་པ་དང༌། ངག་

དབང་གགས་པས་ཟུར་སློས་ཙམ་མཛད་པའི་ཁད་པར་སྟློན་པ་ཡིན་གི་སླློབ་དཔློན་སློ་

སློའི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་འདིའི་གཅློད་པ་ནི་ཙྪི་དིར྄་

གཅློད་པའི་བིངས་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུམ་བུར་གཅློད་པའི་དློན་ཡིན། འགའ་ཞིག་ཏུ་

ཆློས་སྤློད་ཅེས་བིས་ནས། འགེལ་མཛད་འགའ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པ་ནི་མ་

དག་པའི་ལམ་དུ་འཕན་པ་ཁློ་ནར་ཟད་པས་ཡི་གེ་དག་པར་འབི་བ་གལ་ཆེའློ། །



  546  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་པ་གཉིས་པར་ཁད་གཞི་རྒྱལ་པློ་དང་ཟླ་བ་རཱ་ཛའི་མིང་གི་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་ཟླ་བ་རྒྱལ་པློར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ན། རིག་བེད་ཀི་ལུང་ལས། རྒྱུ་སྐར་གཟའ་

དང་བམ་ཟེ་དང༌། །སན་དང་མཆློད་སྦིན་མཚན་མློ་རྣམས། །དེ་རྣམས་ཀུན་གི་རྒྱལ་

པློ་རུ། །ཟླ་བ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་བསྐློས། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རཱ་ཛ་སྟེ་རྒྱལ་

པློའ ློ། །ཁད་ཆློས་ཨ་ཀྵ་ཡཿ ཟད་མི་ཤེས་པའི་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། ཟླ་བ་ནག་ཕློགས་ལ་

འཛད་པས་མི་ཟད་པ་འགལ་ཞིང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཟད་མི་ཤེས་པས་མི་འགལ་

བའམ། ཡང་ན་ཨ་ཀྵ་ཡཿ རྒྱལ་པློ་ཡིད་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་འཇུག་པས་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་འགལ་ལློ། །

རང་པ་གསུམ་པ་ཁད་གཞི་རྒྱལ་པློ་དང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་བདེ་བེད་ཀི་སྒ་

སྦར་བ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ལ་དངློས་མིང་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཡང་རང་གི་མངའ་འབངས་ཀིས་

གནློད་འཚེ་དང་དག་བློ་མཐའ་དག་ཞི་བར་བེད་ཅིང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིན་པས། 

ཤངྐར་སྟེ་བདེ་བེད་ཡིན་ནློ། །ཁད་ཆློས་བྷུ་ཛངྒའི་སྒ་སྦར་བ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་སུ་

སྦྲུལ་རྒྱན་ལ་འཇུག་པས་དེ་མེད་པ་འགལ་ཏེ། ལུང་ལས། གདེངས་ཀ་འཛིན་པས་

རལ་ཐློད་བཅིངས། །བང་འགློས་རྣ་བའི་རྒྱན་བས་པ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །རྒྱལ་

པློ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ། བྷུ་ཛངྒ་ནི་དྷུར་སྟེ་སྐེ་བློ་ངན་པ་ཁམ་དང་གཡློ་རྒྱུ་ཅན་ལ་

འཇུག་པར་བཤད་པས། རྒྱལ་པློ་རང་བཞིན་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའམ་ཡང་ན་སྐེ་བློ་ངན་

པ་དང་མི་འགློགས་པས་མི་འགལ་ལློ། །

རང་པ་བཞི་པ་འདི་ལ་བསྒྱུར་ལུགས་མི་འདྲ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང༌། ཨ་བི་བུ་

དྷ་བློད་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ན་སྒའི་ངློར་ཉམས་པ་དང༌། ཛ་ཛྙེ་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཤེས་སློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཟེར་བའང་ཆད་ན་མི་རུང་བས། གཞུང་ཚིག་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་ལྷའི་འགློ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཁད་གཞི་ཡིན་པ་ལྷ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦར། 

ཁད་ཆློས་བི་བུ་དྷ་ནི་ལྷ་སྟེ་དེ་ཉིད་མིན་ཞེས་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་པ་ལྷའི་འགློ་བ་

དང་འགལ། རྒྱལ་པློའི་སྐབས་སུ་བི་བུདྷ་མཁས་བལ་ཏེ། དེ་ལ་དགག་ཚིག་སྦར་བ་

རྒྱལ་པློ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ལ་མི་འགལ་བ་དང༌། ཡང་གི་སྒ་ནི་དློན་སྔ་མ་རྣམས་

ལ་ལྟློས་ནས་འགལ་བའི་རྒྱན་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། ཤེས་སློ་ནི་བ་བའི་ཚིག་

སྟེ། འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱུང་ཡང་ཞེས་བསྒྱུར་མློད། བྱུང་བའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེ་ལ་མེད་

པས་མི་འཐད། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀིས་འགེལ་ཚུལ་དང་ད་ལྟ་བློད་དུ་ཡློད་པའི་གཞུང་

གི་རྒྱ་དཔེའི་གློ་རིམ་གཉིས་ཀ་མཐུན་པར་རང་པ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་གློ་ས་

བརེས་འདུག་ཀང་དློན་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་བསམས་ནས་འདིར་ཡང་གློ་རིམ་སྤི་

ལྟར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། 

བེ་བག་དཔེར་བརློད། མ་བཤད་པ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་

བསྟན་པ་ནི།

ཁད་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར། །

ཡློན་ཏན་རིགས་དང་བ་བ་སློགས། །

གང་དུ་མ་ཚང་ཉིད་བསྟན་པ། །

དེ་ནི་ཁད་པར་བརློད་པར་འདློད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དངློས་པློ་གང་ཞིག་འབས་བུའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་

པར་རང་བཞིན་གི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གཞན་གང་དང་ཡང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་

སྟློན་ཞིང་རློགས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་རིགས་དང་བ་བ་

དང་སློགས་པས་རྫས་མ་ཚང་བ་ཉིད་དེ། མེད་པར་སྟློན་པའི་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་དློ། །འདིར་རྒྱུ་འབས་ནི་

ཞར་བྱུང་དུ་སློས་པ་ཡིན་གི་བརློད་བའི་གཙོ་བློའམ་རྒྱན་གི་ངློ་བློ་ནི་རྒྱུའི་རིགས་

སློགས་མ་ཚང་བཞིན་དུ་འབས་བུ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་སྟློན་ནུས་པའི་

ཚིག་ཤུགས་ཅན་ཏེ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབས་ཉིད་བརློད་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རྒྱན་ལས་

ལློགས་སུ་འཆད་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཕིར་དཔེར་བརློད་ཀི་མིང་འདློགས་

ཀང་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཞེས་སློགས་སློས་པ་

དློན་ལ་མི་འགལ་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཉིད་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་གློ་བའི་འཁྲུལ་གཞིར་གྱུར་

ན་མི་རུང་བས་དེ་ལྟར་འདློགས་པ་མི་ལེགས་སློ། །

༼༡-ཡློན་ཏན་སློགས་བཞི་མ་ཚང་བ་བརློད་པ།༽

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཡློན་ཏན་སློགས་བཞི་མ་ཚང་

བ་བརློད་པ་དང༌། རྒྱུའི་ཁད་པར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་ཡློན་ཏན་མ་ཚང་

བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ནི།

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་མཚོན། །

རྩུབ་པ་མ་ཡིན་རྣློ་བའང་མིན། །

དེ་ལྟར་ན་ཡང་འདི་ཡིས་ནི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ས་གསུམ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་འདློད་ལྷའི་མཚོན་ཏེ་མདའ་ལྔ་པློ་འདི་ནི་རྩུབ་པ་མ་ཡིན་ཅིང་

རྣློ་བའང་མིན་མློད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ཡིས་ནི་ས་འློག་ས་སྟེང་མཐློ་རིས་ཀི་སྲིད་པ་

གསུམ་ན་གནས་པའི་འགློ་བ་ཀུན་ལས་ངང་གིས་རྒྱལ་ཞིང་རྣམ་པར་གནློན་ནུས་པ་

འདི་འདྲ་བ་ཨེ་མ་ངློ་མཚར་ཆེའློ། །ཞེས་རྒྱུ་འདློད་ལྷའི་མདའ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་

མཚོན་ཆའི་ཡློན་ཏན་རྩུབ་པ་དང་རྣློ་བ་སློགས་མེད་བཞིན་དུའང་འབས་བུ་སྲིད་པ་

གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའི་ནུས་པ་ཁད་པར་འཕགས་པར་སྟློན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཡློན་ཏན་མ་

ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའློ། །གཉིས་པ་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ནི།

འདི་དག་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་མིན། །

དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན། །

དེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཚངས་པའི་ཡང༌། །

དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པར་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །

ཡིད་འློང་མ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་མློ་མིན་ཞིང་དེའི་བེ་བག་དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་

བའང་མིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མློད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་པ་ཁློ་ནས་ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་དཀའ་

ཐུབ་ཀི་སློམ་པའང་གཞློམ་པ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ན་གཞན་ཐ་མལ་པའི་ལྟ་ཅི་སློས། ཞེས་

མི་མློ་འགའ་ཞིག་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུས་ལྷ་དང་དྲི་ཟའི་རིགས་མ་ཚང་བ་སྟེ་

རིགས་དེ་ལ་སྐེས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། འབས་བུ་ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་དཀའ་ཐུབ་ཀང་

གཞློམ་ནུས་པའི་ནུས་པ་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པའློ། །འདིའི་རིགས་ནི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་

རིགས་ཏེ་རྒྱ་དཔེར་ཡང་ཀུ་ལ་ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །མཛོད་ལས། ཁམས་གཉིས་ལས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐེས་སྲིད་འདློད་ཆགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་

འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་མངློན་གྱུར་བ་མེད་ཅིང་ནང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེ་བ་ལ་

ཆགས་པ་སྲིད་པའི་འདློད་ཆགས་སུ་བཞག་ནས་འདློད་པའི་ཆགས་བལ་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་ན་ལྷ་དང་དྲི་ཟའི་བུ་མློ་ཡིན་ཀང་དེའི་དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པར་ཅི་སྟེ་ནུས། འློན་

ཀང་དེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་ལ་གགས་པའི་རྣམ་བཞག་ཐ་དད་

ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཐུན་མློང་བ་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གགས་པའི་རེས་སུ་

འབངས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་གིས་ཨུ་མ་བག་མར་བངས་པའི་ཚེ། དེ་ཡི་

གཟུགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐློང་བས་ཚངས་པའི་སེམས་འཕློག་སྟེ་བརྒྱལ་ཞིང་ཁུ་བ་

ཤློར་བ་དེ་ལས་བིས་པ་བརེ་བ་ཞེས་བ་བའི་དྲང་སྲློང་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་སྐེས་པར་

གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ལུས་འློད་བཏུས་པ་ལས་བྱུང་བ་

སྤྲུལ་པའི་བུ་མློ་ཐིག་ལེ་མཆློག་མ་ཚངས་པ་ལ་ཕུལ་བས། དེ་དེ་ལ་ཆགས་ནས་

ཕློགས་བཞིར་འགློ་བ་ལ་བལྟས་པས་གདློང་བཞི་དང༌། སྟེང་དུ་འགློ་བ་ལ་བལྟས་པས་

གདློང་པ་གཅིག་སྟེ་ལྔ་བྱུང་བའི་སྟེང་གདློང་དབང་ཕྱུག་གིས་བཅད་པར་གགས་པ་

དང༌། ཡང་སྐེ་དགུའི་བདག་པློ་མྱུར་བའི་བུ་མློ་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་མློ་ཞེས་བ་བ་

གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་ལྷའི་བུ་མློ་གཞན་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་

ཞིག་ལ་ཚངས་པ་འདློད་ཆགས་སྐེས་ཏེ། དེ་དང་ལློག་པར་གཡེམ་པ་ལས་བུ་བཙས་

པ་ལ་སློགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །འློན་ཀང་དེ་ལྟར་མེས་པློ་ཚངས་པ་

ཆེན་པློ་ཙམ་སེམས་ཆགས་པ་ལ། ལྷའམ་དྲི་ཟའི་བུ་མློ་ངེས་པར་ཡིན་དགློས་པ་ལ་

འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་མ་ཚངས་པའི་མི་མློ་འགའ་ཞིག་གི་མཛེས་པའི་རྒྱུས། འབས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བུ་ཚངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་ནུས་པར་བརློད་པས་ན་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁད་

པར་བརློད་པའློ། །གསུམ་པ་བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ནི།

ཁློ་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། །

གཡུལ་ལ་དཔའ་བའི་དཔའ་བློ་འགའ་ཞིག་ཁློས་པ་ལས་སྐེས་པའི་ཁློ་གཉེར་

བཞིན་ལ་མ་བསྡུས་ཤིང༌། སློའི་གཡློགས་ཏེ་མཆུ་སྒློས་ཀང་བསྐློད་དེ་འདར་བ་མེད་

ལ། མིག་ཀང་སང་མིག་དམར་པློར་བལྟ་བ་སློགས་ཁློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་མེད་

པར་མིང་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཕ་རློལ་གི་དག་སྟེ་མཐའ་དག་རང་དབང་ཉམས་ཤིང་བན་

དུ་བཀློལ་ནུས་པ་འདི་མཚར་རློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་དག་སེ་མཐའ་དག་རང་དབང་

ཉམས་པར་བེད་ནུས་པའི་འབས་བུའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྒྱུ་དཔའ་བའི་གགས་པ་ཁད་པར་

དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་བ་བ་གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་དག་ལས་རྒྱལ་

བར་བརློད་པའི་ཕིར་བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའློ། །འདིའི་སྦར་གཞི་

བམས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་འཆད་པ་སློགས་སྣང་ཡང༌། འདིར་ནི་རྒྱ་འགེལ་

གི་དགློངས་དློན་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་རྫས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་

བརློད་པ་ནི།

ཤིང་ར་མེད་ཅིང་གང་པློའང་མེད། །

ར་མེད་རང་ཐང་མེད་པར་ཡང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཟུར་མིག་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་རྣམས། །

འགློ་བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ། །

ཤིང་ར་དང་གང་པློ་ཆེ་དང་ར་དམག་དང༌། དཔུང་བུ་ཆུང་སྟེ་རང་ཐང་གི་དམག་

སློགས་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་ཀ་ལྟ་ཞློག་རྫས་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཆགས་

པའི་ཟུར་མིག་གི་བེད་པ་ཁློ་ནས་བེད་པ་པློ་བུད་མེད་འདི་རྣམས་འཇིག་རེན་གསུམ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལློ། །ཞེས་སྲིད་པ་གསུམ་དབང་དུ་བས་པའི་འབས་བུའི་ཡུལ་

ཅན་གིས་རྒྱུ་ཟུར་མིག་གི་མཛེས་པ་ལ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་མ་ཚང་བ་སྟེ་

མེད་བཞིན་དུ་ཡང་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བརློད་པ་ནི་རྫས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་

པ་སྟེ། འདིའི་རྫས་ནི་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་རང་ལ་དབང་བའི་ནློར་རྫས་ལྟ་བུ་ཡིན་

པས། སྔར་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་བེ་བག་ལ་རྫས་སུ་བཞག་པ་དང༌། འདི་

གཉིས་རྣམ་བཞག་ཐ་དད་པས་འགལ་བར་སེམས་པ་དང༌། གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་གཉིས་

ཀ་མི་རུང་བའང་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔར་བརེན་པ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་

ཅན་གི་སྐབས་སུ། ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀིས། །འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་

པར་ནུས། །ཞེས་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ལའང༌། མེ་ཏློག་

གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང༌། །རྩུབ་པ་མ་ཡིན་ནས། ས་གསུམ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་པ་དང༌། འདིར་ཡང༌། ཟུར་མིག་ཉིད་ཀིས་བུད་

མེད་རྣམས། །འགློ་བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་པ་འདི་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་

ཤེས་པར་བ་དགློས་པ་ནི། འཇིག་རེན་གསུམ་དང༌། ས་གསུམ་དང༌། འགློ་བ་གསུམ་

ཞེས་པ་རྣམས་སྐབས་ཀི་དབང་གིས། འདློད་གཟུགས་གཟུགས་མེད་གསུམ་ལ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

འཇུག་པ་དང༌། འདློད་ཁམས་པ་ཁློ་ནའི་སྟེང་ནས་དབེ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་ཁད་པར་

འཕགས་བསྟློད་ཀི། ཁབ་འཇུག་འཇིག་རེན་གསུམ་བརྒལ་བ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་རྒྱ་

འགེལ་དུ། འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་ཙམ་ཉིད་ལ་འཇིག་རེན་

གསུམ་དུ་འདློད་དེ། རྒྱ་མཚོ་བཞིས་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་འཇིག་རེན་གཉིས་ཀི་བར་ནི་

མིའི་འཇིག་རེན་ཡིན་ལ། འློག་གི་གཞི་ནི་ཀླུའི་འཇིག་རེན་ནློ། །རི་ཁ་བ་ཅན་ལ་སློགས་

པ་ལྷ་རྣམས་གནས་པའི་རི་བློ་དང༌། སྐར་མ་ལ་སློགས་པ་ནི་ལྷའི་འཇིག་རེན་ཉིད་ཡིན་

ན། དེ་ཁབ་འཇུག་གིས་བརྒལ་བར་བས་པ་འདི་ཙམ་ལ་འཇིག་རེན་གསུམ་བརྒལ་བ་

ཞེས་བ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་འཛམ་གིང་འདི་ཉིད་ལ་འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་སློགས་

མང་ཡང༌། སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ནི་འདློད་ཁམས་པ་ལ་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་ཐ་སྙད་བས་

པ་སྟེ། དེ་ཡང་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བའི་འགློ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བརློད་པའློ། །

༼༢-རྒྱུའི་ཁད་པར་བརློད་པ།༽

གཉིས་པ་རྒྱུའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ནི།

ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་གཅིག་པ་དང༌། །

ཁ་ལློ་པ་ཉམས་ར་མི་མཉམ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བིན་ཅན། །

ཉི་མས་འགློ་བ་གསུམ་པློ་མནན། །

ཉི་མ་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར་ལ་འཁློར་ལློ་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང༌། ཁ་ལློ་བ་དྲང་

སྲློང་འདྲློབ་སྐློང་གི་བུ་བ་ཁྱུང་གི་ཕུ་བློ་སྐ་རེངས་ཡིན་པ་དེའི་བརླ་ཆག་ནས་མེད་པར་

གགས་པ་དང༌། ཤིང་ར་འདྲེན་བེད་ཀི་ར་བཞི་བརྒྱད་ལ་སློགས་པར་ཆ་མི་མཉམ་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བདུན་ལས་མེད་པས་ཉི་མ་ལ་ར་བདུན་ཅན་གགས་པ་སྟེ། འགློ་བ་གསུམ་པློ་ཟིལ་

གིས་གནློན་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དེ་ལྟ་ནའང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་གཟི་བིན་མཚུངས་

པ་མེད་པ་དང་ལྡན་ནློ། །ཞེས་པ་སྟེ་ཤིང་ར་འཁློར་ལློ་གཅིག་ལས་མེད་པ་སློགས་

གསུམ་པློ་འདི་ལ་ཕི་རློལ་པ་ཚོར་གཏམ་རྒྱུད་རེ་ཡང་ཡློད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐློས་ཀང་

རྒྱས་པར་མི་གསུངས་པས་འདིར་ཡང་འབི་བར་རྔློ་མ་ཐློགས་སློ། །དེ་འཆད་པ་ནི།

གཟི་བིན་ཅན་སློགས་ཁད་པར་ལས། །

འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཁད་པར་བརློད། །

དཔེར་བརློད་སྔ་མ་རྣམས་འབས་བུའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྒྱུ་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་སློགས་

མ་ཚང་བར་བརློད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་རྒྱུ་ཉིད་མ་ཚང་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་

གཟི་བིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརློད་པས་རྒྱུ་མ་ཚང་ཡང་རྒྱུའི་ཁད་པར་གཞན་

བརློད་པས་ཅུང་ཟད་སྔ་མ་དང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་འགེལ་ན་ས་

བཅད་ལློགས་སུ་བཀློད་པས་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བས་པ་སྟེ། མིང་འདློགས་ཀང་

གཞུང་ཉིད་ལས། འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཁད་པར་བརློད། །ཅེས་དངློས་སུ་བསྟན་པ་བློར་ནས་

གཞན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བའློ། །གསུམ་པ་མ་བཤད་པ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ནི།

རིམ་པ་འདི་ཡིས་གཞན་གི་ནི། །

དབེ་བ་རྣམས་ཀང་བརག་པར་བ། །

གློང་དུ་བརློད་པའི་རིམ་པ་འདིས་ཁད་པར་བརློད་པའི་ཚུལ་གཞན་གི་དབེ་བ་

རྣམས་ཀང་བརག་ཅིང་དཔྱད་ནས་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་མཚོན་པའི་

ཕིར་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས་དཔེར་བརློད་མཛད་པ་ནི། འདི་ལ་དུག་ནི་ཅུང་ཟད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མེད། །འདི་ལྟ་ཞགས་པར་བརློད་མིན་ཡང༌། །འགློ་རྣམས་རི་དྭགས་མིག་ཅན་

གི། །མིག་གིས་བརྒྱལ་དང་འཆིང་བར་བེད། །བ་བ་མི་འགལ་བའི་ཁད་པར་བརློད་

པའློ། །དེ་འདྲ་མཚོན་རྣློན་འགའ་ཡང་མིན། །བདུད་རི་ཡང་ནི་མ་ཡིན་མློད། །བུད་མེད་

རྣམས་ཀི་ཁློ་དགའ་ཡིས། །སྐད་ཅིག་འཇློམས་ཤིང་འཚོ་བར་བེད། །བ་བ་འགལ་བའི་

ཁད་པར་བརློད་པའློ། །ལུས་ཕ་ཁློད་ཀི་ནུ་མ་དག །མ་དུད་འཇམ་པའང་མ་ཡིན་

མློད། །འློན་ཀང་འདི་དག་ཉིད་ཀིས་ནི། །འགློ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར། །སྙན་པར་

སྨྲ་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་གཞན་རྣམས་གློ་སླ། སྙན་པར་སྨྲ་བའི་

དློན་གསློང་པློར་སྨྲ་བ་དང༌། ནུ་མ་མ་དུད་པ་ནི་གློང་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་གློས་པ་ལང་

ཚོ་དང་པློའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། བདེན་གཏམ་གི་ཚུལ་ལས་བརློད་

ཚུལ་གི་རྣམ་པ་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བས་པ་ཞིག་གློ །

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

བརློད་འདློད་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་དང༌། །

མཚུངས་པར་བས་ནས་འགའ་ཞིག་ནི། །

བསྟློད་སད་དློན་དུ་བསྒགས་པ་གང༌། །

དེ་ནི་མཚུངས་པར་སྦློར་བར་བཤད། །

དློན་གང་ཞིག་བརློད་པར་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་ཅན་ཤིན་ཏུ་ལྷག་

པར་གགས་པའི་དཔེ་འགའ་ཞིག་དང༌། དངློས་པློར་ན་མི་མཚུངས་ཀང་བརློད་འདློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་དབང་གིས་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྒློ་བཏགས་ཏེ་མིང་དློན་གང་ཡང་རུང་བའི་

མཚུངས་ཆློས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བརློད་པའི་ནུས་པས་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་

ཕིར་བསྟློད་པའམ་ཡང་ན་སད་པའི་དློན་དུ་བསྒགས་པའི་ཚིག་དེ་ནི་མཚུངས་པར་

སྦློར་བའི་རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །

༼༡-བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར།༽

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར་ནི།

གཤིན་རེ་ལུས་ངན་ཆུ་ལྷ་དང༌། །

མིག་སྟློང་པ་དང་ཁློད་ཉིད་ཀང༌། །

འཇིག་རེན་སྐློང་བ་ཞེས་པའི་སྒ། །

ཡུལ་གཞན་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན། །

ལྷློ་ཕློགས་ཀི་བདག་པློ་གཤིན་རེ་དང༌། བང་ཕློགས་སྐློང་བ་ལུས་ངན་ཏེ་རྣམ་

ཐློས་ཀི་བུ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཆུ་ལྷ་དང༌། ཤར་གི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ཏེ་ཕློགས་སྐློང་ཆེན་

པློ་དེ་རྣམས་དང་མི་བདག་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁློད་ཉིད་ཀིས་འཇིག་རེན་སྐློང་བ་ཞེས་

པའི་སྒ་འདི་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན་ནློ། །ཞེས་ཕློགས་སྐློང་

རྣམས་རང་རང་གི་ཕློགས་སུ་གནས་ནས་འཇིག་རེན་སྐློང་བར་བེད་པ་དང༌། 

བསྔགས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་དངློས་པློར་ན་མཚུངས་ནུས་པའི་མཐུ་མེད་ཀང༌། 

རང་ལ་དབང་བའི་ས་གཞིའི་ཁློན་སྐློང་ཞིང་བསྲུང་བར་བེད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་

འཇིག་རེན་སྐློང་བ་ཞེས་པའི་སྒས་མཚུངས་པར་བས་ཏེ་བསྟློད་པའི་དློན་དུ་བསྒགས་

པས་ན་བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦློར་རློ། །འདིར་ཡང་གང་པློའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཡལ་འདབ་ཏུ། ཟླ་བ་ཀུན་དགའ་ཉི་མའི་རབ་གསལ་དང༌། །མེ་ཡི་ཚ་བ་རླུང་གི་

མགློགས་པ་དང༌། །སྙིང་རེ་ལ་དགའ་སྐེ་བློ་ཆེ་རྣམས་ཀིས། །གཞན་ལ་ཕན་པ་ལྷན་

སྐེས་རང་བཞིན་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའང་འདིའི་ཕློགས་སུ་མཐུན་ནློ། །

༼༢-སད་པའི་མཚུངས་སྦློར།༽

གཉིས་པ་སད་པའི་མཚུངས་སྦློར་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་མཛེས་མ་དང་འགློགས་པའི་བདེ་བ་དང༌། གློག་གི་རེ་

དགའ་གཡློ་ཞིང་འགྱུ་བའི་གསལ་བ་དང༌། སྤིན་འདུ་འགློད་ཀི་རློམ་པ་བར་མེད་པར་

ཁབ་པ་རྣམས་ཀང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡང་མི་གནས་ན་ཡུན་དུ་གནས་པ་ལྟ་ཅི་

སློས་ཏེ་རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གཡློ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་རློ། །ཞེས་བུད་མེད་

དང་འགློགས་པའི་དགའ་བ་ཤིན་ཏུ་གཡློ་ཞིང་མི་བརན་པར་བརློད་འདློད་ཀིས་སྤིན་

དང་གློག་འགྱུའི་ཡུན་དང་མཚུངས་པར་བས་ཏེ་སད་པའི་དློན་དུ་བསྒགས་པ་འདི་ནི་

སད་པའི་མཚུངས་སྦློར་རློ། །གཞན་ཡང་མངློན་འབྱུང་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་

འདབ་ཏུ། སྐེས་བུ་རྣམས་ལུས་སྲིད་མཚོའི་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་དང༌། །དུས་

རླུང་གིས་སྐློད་ལས་ཀི་འཁི་ཤིང་རེ་ཡི་མེ་ཏློག་དང༌། །སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་མིག་ནི་རྣམ་

པར་གཡློ་བ་དག་གི་ཆ། །འདི་ལ་བརན་པ་ཉིད་དུ་མངློན་པར་ཁེངས་པ་འདི་ནི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཅི། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ངློ༌། །

སྐབས་འདིར་རེ་བློད་མཁས་པས། མཚུངས་སྦློར་རྒྱན་འདིས་དཔེ་རྒྱན་

མཚན་ཉིད་ལས། །ལློགས་སུ་གྱུར་པའི་ཁད་ཆློས་ཇི་ལྟར་སྟློན། །གཞུང་འདིར་བཀློད་

པའི་དཔེར་བརློད་རྣམ་གཉིས་ཀང༌། །མང་པློའི་དཔེ་རྒྱན་ཙམ་དུ་སློང་མིན་ནམ། །ཞེས་

དློགས་པ་བསླངས་ནས་རང་ལན་དུ། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་མློད། 

དློན་གི་སྙིང་པློ་དཔེ་རྒྱན་རང་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན་དཔེ་མཆློག་དམན་དང༌། 

བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་མང་མློད་ཀང༌། དེ་ཐམས་ཅད་དློན་གིས་ན་དཔེ་དློན་

གཉིས་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་ཁློ་ནའམ། དློན་དེའི་ཁད་པར་མཚོན་པའི་ཕིར་

དཔེ་འགློད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། འདིར་ནི་སྐེས་བུ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དམན་

པ་དེ་ཉིད་གང་ལ་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་ཡུལ་ལམ། དེ་ལ་མཚུངས་པར་བརློད་

འདློད་ཀི་རློགས་བའི་ཡུལ། ཡློན་ཏན་ལྷག་པར་གགས་པ་དེ་དང་དློན་དུ་ན་མི་

མཚུངས་ཀང༌། རྒྱན་འདིའི་བརློད་ཚུལ་གིས་མཚུངས་པར་གསར་དུ་སྦློར་བ་ཞིག་

ཡིན་པས་ཁད་པར་ཆེ། འདི་ལའང་བརློད་འདློད་ཀི་རློག་པའི་ས་བློན་ཆ་ཙམ་མཚུངས་

པ་ཞིག་ནི་དགློས་སློ། །དེས་ན་མང་བའི་དཔེ་ཡང༌། དགའ་མའི་རེག་པ་བསིལ་བའི་

ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་ལྷག་པར་མཚོན་ཕིར། མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་མང་དུ་བཀློད་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཁད་པར་དངློས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལས་མ་འདས། མཚུངས་སྦློར་གི་

དཔེ་དང་འདི་གཉིས་མཚུངས་པར་སྦློར་བའི་ངློས་ནས་འདྲ་ཡང༌། །དཔེ་རྒྱན་ཡིན་

མིན་དང༌། བ་བའི་ཆློ་ག་གཅིག་ལ་བསྡུས་མ་བསྡུས་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཡློད་པ་

གཞུང་ཉིད་ལ་བརགས་ན་གསལ་ཞིང༌། རྒྱ་འགེལ་ལས་ནི་འདི་དག་གི་ཁད་པར་ཅི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཡང་མ་བཤད་དློ། །

༼དློན་རྒྱན་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། བེ་

བག་དཔེར་བརློད། མཇུག་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

འགལ་ཟླ་སྒྲུབ་བེད་སླད་དུ་ནི། །

གང་དུ་ཚིག་དློན་འགལ་བ་རྣམས། །

ཡང་དག་འགློགས་པར་རབ་བསྟན་པ། །

དེ་ནི་འགལ་བར་བཤད་དེ་དཔེར། །

སྙན་ངག་མཁན་གིས་བརློད་བ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་

རང་བཞིན་གཤིས་ཀིས་འགལ་འགལ་བར་ཡློད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ། དེ་ལྟར་འགལ་བར་

སྣང་བའི་ཁད་ཆློས་གསལ་བར་བརློད་པས། ཁད་པར་ཅན་དུས་ལ་སློགས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་གསལ་བར་གློ་བ་ནི་སྒྲུབ་བེད་དེ། འདིའི་ཚིག་སྒློས་ལས་འགལ་ཟླ་ཡ་

གཅིག་སྔློན་ལ་བཀློད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སླད་དུ་དེའི་གློགས་སམ་

ཟླ་བློ་ཞིག་སླར་འགློད་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཞེས་སྟློན་པ་ལྟ་བུར་གློ་བ་ཞིག་སྣང་ཡང༌། རྒྱ་

དཔེ་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལའང་དེ་ལྟར་ཡློད་འདུག་པས་འདིར་ཡང་འགྱུར་རིང་རང་སློར་

བཞག་ལ། འློན་ཀང་གློ་དློན་དངློས་འདིར་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནློ། །གཞན་

ཡང་འདིའི་རྒྱ་དཔེར་པཱརྠ་ནཱཾ་ཞེས་འབྱུང་བས་གང་དུ་ཚིག་དློན་ཞེས་འགྱུར་བཅློས་པ་

ཡིན། དེས་ན་ཁད་ཆློས་འགལ་བ་གཉིས་བརློད་པའི་ཤུགས་ལས་ཆློས་དེ་ལྡན་གི་

དངློས་པློ་དེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའམ། གསལ་བར་གློ་བ་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཆད་འགྱུར་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པ་གསལ་བར་རློགས་ནུས་མློད། སྐབས་གཞན་

དུའང་འདིའི་སྦློར་བའི་རྣམ་པ་ཆེས་གསལ་བ་དག་སྣང་བ་ནི། དུས་འཁློར་བསྡུས་

རྒྱུད་དུ། ཁློད་ནི་རྒན་ཡང་གཞློན་ནུ་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་སྲས་པློ་ཡིན་ཡང་ཐློག་མར་

དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ཁློད། །བུད་མེད་སྦློར་ཞིང་ཚངས་པར་སྤློད་ལྡན་མཆློག་གི་

ཐུགས་རེ་དག་གིས་འཇིག་རེན་གཉེན་ཏེ་གཤིན་རེའི་དག། །ཁློད་ནི་ཞི་ཡང་རྡློ་རེ་

བཟང་པློ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཕློག་པ་ཁློད་ནི་རག་ཏུ་བདུད་ཀི་བདུད། ཁློད་ནི་གློལ་

ཡང་སྲིད་པ་འདིར་ནི་འགློ་བ་སིན་པའི་དློན་དུ་གགས་པ་ཁློད་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་

པ་དང༌། རྒྱས་འགེལ་དྲི་མེད་འློད་དུ། གང་ཞིག་སྲིད་པའི་འཆིང་བ་རྣམས་ལས་གློལ་

ཡང་སེམས་ཅན་དློན་དུ་སྲིད་པ་འཛིན། །དེ་ནི་སྟློང་པའི་དློན་དག་སྟློན་མཛད་དུས་

ལས་ལས་ཀི་འབས་བུ་གཏློང་མ་ལགས། །སེམས་ཀི་དྲི་མ་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མེས་

བསྲེགས་རག་ཏུ་ཡང་དག་བརེ་བས་བརླན། །མཛད་སྤློད་བརག་མིན་སེམས་ཅན་དློན་

ལ་དགེས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་བདག་ཅག་འདུད། །ཅེས་དང༌། མདློ་སྡུད་པ་ལས། 

དཔའ་བློ་གར་སྤློད་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་

ལ་རྣམ་པར་གློལ་བའང་མིན། །ཉློན་མློངས་བསལ་བར་གྱུར་ཀང་སྐེ་བ་སྟློན་པར་

བེད། །རྒ་དང་ན་དང་འཆི་བ་མེད་ཀང་འཆི་འཕློ་སྟློན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་རྡློ་རེའི་བཀའ་

དྲི་མ་མེད་པ་དེ་དག་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་དང་དློན་གིས་མཐུན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་

མཁས་མཆློག་བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆེས། གང་ཞིག་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་སངས་ཀང་རག་

ཆད་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ངན་པ་གཞློམ་པ་དང༌། །བསྟློད་སད་ལ་སློགས་ཆློས་བརྒྱད་སངས་

ཀང་དཀར་ཕློགས་ལྷ་རྣམས་འཕ་བ་སང་བར་བ་བ་དང༌། །རེས་སུ་ཆགས་པ་མཐའ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དག་སངས་ཀང་འགློ་ལ་ཆགས་པས་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་བའི་ཕིར། །ཆློས་རྣམས་

ངག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་ཀང་ངག་གི་ཕེང་བས་ཆློས་རྣམས་སྡུད་མཛད་སྤི་བློས་

མཆློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་འགལ་རྒྱན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་ཨུ་དྲ་ཡ་ཎའི་

རློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ཏུ། གང་ན་ཉི་མས་མུན་པ་སྤློ་བེད་གང་ན་ཟླ་བས་མེ་ཆར་

འབེབས། །གང་ན་བདུད་རི་ལས་ནི་རབ་དྲག་ནག་པློ་བརེགས་པ་རབ་གསལ་

སྐེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྲིད་མིན་དང༌། རྣམ་ཐློས་སྲས་ཀི་ཤིས་པ་བརློད་པར། སྤིན་བལ་

ཉི་མ་སྟློང་གི་གཟི་འབར་བ། །འདློད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྡན་མིན་གི་

རྒྱན་དུ་བཤད་པ་སློགས་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ཚིག་གློགས་ལ་གཙོ་བློར་ལྟློས་པ་

རྣམས་རྒྱན་འདི་དང་རྣམ་པ་ཕློགས་མཐུན་དུ་སྣང་ཡང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད་པ་

ཤེས་དགློས་སློ། །

༼༡-གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་འགལ་བ།༽

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་

འགལ་བ་ནི།

ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་དག་ནི། །

མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅ་ཅློ་འཕེལ། །

རྨ་བ་རྣམས་ཀི་སྒ་དག་ནི། །

ཡིད་འློང་ཉིད་དང་བལ་བས་ཉམས། །

སྟློན་ཀའི་དུས་སུ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། འདློད་འཇློ་ལས། གང་ཞིག་ངང་པ་

ལུས་དཀར་ཞིང་རང་པ་དང་མཆུ་དམར་པློས་མཚན་པ་དེ་ནི ་ངང་པའི་རྒྱལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པློའ ློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་རྣམས་ངག་ནི་དགའ་བས་མློས་པའི་གདངས་སྙན་པ་སྒློགས་

པའི་ཅ་ཅློ་འཕེལ་ལ། རྨ་བ་རྣམས་ནི་དུས་དེར་ཆར་སྤིན་འབྲུག་སྒ་ཅན་མེད་པས་ཡིད་

དུ་འློང་བའི་སྒ་དག་སྒློགས་པ་དང་བལ་བས་ཉམས་སློ་ཞེས་ངང་པ་དང་རྨ་བ་དག་

གཞི་ཐ་དད་འཕེལ་བ་དང་ཉམས་པའི་བ་བ་འགལ་བ་འགློགས་པས་གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་

བ་འགལ་བའི་རྒྱན་ནློ། །

༼༢-ཡློན་ཏན་འགལ་བ།༽

གཉིས་པ་ཡློན་ཏན་འགལ་བ་ནི།

དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་དག་གིས་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་ནམ་མཁའ་ལ་

དུརྡི་ནཱ་ཡ་ཏེ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡུལ་ངན་ཏེ་ཉིན་མློ་ངན་པར་སྤློད་ལ། ཡང་བེད་པ་པློ་སྤིན་

དེ་རྣམས་ཁློ་ནས་ཆགས་པ་སྟེ་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་ཡིས་ཀང་འགློ་བའི་ཡིད་ཀུན་

ནས་ཆགས་པར་འགྱུར་རློ། །འདིར་ཡུལ་ངན་ཆགས་བལ་སྐློ་བའི་ཡློན་ཏན་དང༌། 

ཆགས་པ་དགའ་བའི་ཡློན་ཏན་ཏེ་དེ་གཉིས་གཤིས་ཀིས་འགལ་བའི་ཆློས་བརློད་པས་

ན་ཡློན་ཏན་འགལ་བ་སྟེ། འགེལ་པ་ལ་ལར་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་ངང་པ་དང༌། ཕི་མ་

གཉིས་རྨ་བ་ལ་བསམ་ནས་བརློད་པ་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་ནི་གང་དྲན་བཀློད་པའི་བབ་

ཅློལ་ཙམ་སྟེ་གཞུང་དློན་དང་མ་འབེལ་ལློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼༣-རྫས་འགལ་བ།༽

གསུམ་པ་རྫས་འགལ་བ་ནི།

སྐེད་པ་ཕ་ཞིང་རློ་སད་སློམ། །

མཆུ་དམར་མིག་ནི་དཀར་བ་མིན། །

ལྟེ་བ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་མཐློ། །

བུད་མེད་ལུས་ཀིས་སུ་མ་བཅློམ། །

སྐེད་པ་མཆློག་ཏུ་ཕ་ཞིང་རློ་སད་དེ་ཚང་ར་སློམ་པ་དང་མཆུ་སྒློས་དམར་ཞིང་

མིག་ནི་དཀར་བ་མིན་པ་སྟེ་གནག་པ་དང༌། ལྟེ་བ་ཟབ་པས་དམའ་ཞིང་ནུ་འབུར་མཐློ་

བའི་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀིས་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སྟེ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་མློ། །ཞེས་པའི་

དློན་ཏློ། །འདིར་ཕ་བ་དང་སློམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཀི་རྫས་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་འགློགས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས་རྫས་འགལ་དུ་བཞེད། 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཕ་བ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་འགལ་བར་བརློད་ཅིང༌། དེ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ནི་གཞན་འཇློམས་

པ་ལ་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །ཞེས་པས་རྒྱུ་འགལ་དུ་བཞེད་པའི་ཁད་པར་ཡློད་དློ། །

༼༤-ཡློན་ཏན་ནམ་རྫས་དང་ལས་འགལ་བ།༽

བཞི་པ་ཡློན་ཏན་ནམ་རྫས་དང་ལས་འགལ་བ་ནི།

པད་རའི་ལག་པ་ཆུ་ཤིང་བརླ། །

པདྨའི་གདློང་དང་ཨུཏྤལ་མིག །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁློད་ཀི་གཟུགས་ཀིས་བདག་ཅག་རྣམས། །

གདུང་ནུས་མིན་ནམ་ལུས་ཅན་མ། །

ཀེ་ལུས་ཅན་མ་ཞེས་བློད་ནས། མཉེན་འཇམ་པད་ར་ལྟ་བུའི་ལག་པ་ཅན། 

མཁང་ཟླུམ་ཆུ་ཤིང་ལྟ་བུའི་བརླ་ཅན། དཀར་མཛེས་པདྨ་ལྟ་བུའི་གདློང་པ་ཅན། 

གནག་ཅིང་དཀྱུས་རིང་ཨུཏྤལ་འདྲ་བའི་མིག་ཅན་ཏེ་ཁད་ཆློས་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་

ཁད་པར་ཅན་ཁློད་ཀི་ལུས་ཀིས་བདག་ཅག་འདློད་ལྡན་རྣམས་གདུང་ནུས་པ་མིན་

ནམ་སྟེ་ངེས་པར་གདུང་ནུས་པ་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་པད་ར་ལ་སློགས་པ་དེ་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། ཆགས་པའི་གདུང་བས་རྒྱུད་

བསྲེག་པ་འགལ་བས་ཡློན་ཏན་དང་འགལ་བའམ། ཡང་ན་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་གི་

རྫས་པད་ར་ལ་སློགས་པ་དང་འགལ་བས་རྫས་འགལ་ལམ་བསིལ་བའི་དངློས་པློ་དུ་

མ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་བསྲེག་པའི་བ་བ་བས་པ་ལས་འགལ་བའང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་རིན་

ཆེན་དཔལ་གིས་བཤད། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། བསིལ་བའི་རྫས་དགའ་བར་འློས་

པ་རྣམས་གདུང་བར་བེད་པ་དང་འགལ་བའློ་ཞེས་འཆད་དློ། །

སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། དཔེ་རྒྱན་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

འབྲུ་མང་པློའི་ཚིག་སྡུད་དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། ཅན་ཞེས་བདག་པློའི་སྒ་ཡློད་

པ་ནི་འབྲུ་མང་པློའི་ཚིག་སྡུད་དང༌། མེད་པ་ནི་རྒྱན་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཁད་པར་དུ་

བཤད་ཀང༌། ཚིག་སྡུད་ཀི་སྒློ་ནས་ནི་འདི་གཉིས་ཀ་གཞན་དློན་གི་བསྡུ་བ་ཡིན་པས་

ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད། ཡློད་ཀང་མི་དགློས། སྤིར་འདི་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཡློད་མེད་

དཔྱློད་ན་ནི་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་གཏན་ནས་མེད་དེ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མཚུངས་གསལ་གི་དེ་ནི་ཚིག་སྡུད་འདིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པ་གསལ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཡློན་ཏན་ནམ་རྫས་དང་ལས་འགལ་བ་རྣམས་འགློགས་

པར་སྟློན་པའི་ཚིག་སྦློར་ཡིན་པས་རྣམ་པ་འདྲ་བར་སྣང་ནའང་བརློད་འདློད་ཀི་དབང་

གིས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཀང་བརློད་ཚུལ་ཀང་བསིལ་བའི་རྫས་ཀིས་གདུང་བར་ནུས་པ་

སློགས་ཡློན་ཏན་དང་རྫས་དང་ལས་འགལ་བའི་འགལ་བ་དེ་རྣམས་མཚུངས་གསལ་

གི་སྒ་དེ་ལ་སློས་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཅན་ཞེས་པའི་བདག་པློའི་སྒ་

ནི་གཉིས་ཀ་ལའང་རྒྱ་དཔེར་ཡློད་པས་ཁད་པར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །

༼༥-གཞི་གཅིག་པའི་བ་བ་འགལ་བ།༽

ལྔ་པ་གཞི་གཅིག་པའི་བ་བ་འགལ་བ་ནི།

སྐེད་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་སྐློད་པ། །

ཙཱུ་ཏ་ཙམྤ་ཀ་ཡི་རྡུལ། །

རེག་པ་མིན་ཡང་འགློན་པློ་ཡི། །

མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་པར་བེད། །

སྐེད་མློས་ཚལ་རློལ་རེད་ཀི་གཞིར་བས་པའི་ནགས་རྣམས་སུ་རླུང་གིས་

སྐློད་ཅིང་གཡློ་བའི་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་ཨ་མྲ་དང་ཙམྤ་ཀའི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་རྣམས་མིག་ལ་མ་

རེག་ཀང་འགློན་པློ་བལ་བས་ཉེན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེད་ཚལ་དེ་མཐློང་མ་ཐག་དགའ་

བས་ཆགས་པ་བསླངས་ཏེ་རང་གི་དགའ་མ་དྲན་པས་མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་པར་བེད་

དློ། །ཞེས་མིག་གི་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་རྡུལ་གི་རེག་པ་བཀག་པ་དང༌། མཆི་མ་

ཟག་པར་བསྟན་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་གཉིས་འགལ་བས་ན་གཞི་གཅིག་བ་བ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགལ་བའི་རྒྱན་ནློ། །

༼༦-སྦར་བའི་འགལ་བ།༽

དྲུག་པ་སྦར་བའི་འགལ་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ�ཥྞཱརྫུ་ནཱ་ནུ་རཀྟཱ་པི། །དྲ�ཥྚིཿཀརྞཱ་ཝ་

ལམྦི་ནཱི། །ཡཱ་ཏི་ཝི་ཤྭ་ས་ནཱི་ཡ་ཏྭཾ། །ཀ་སྱ་ཏེ་ཀ་ལ་བྷཱ་ཥི་ཎི། །ཞེས་པ་འདི་ལ་འཇུག་

ཡུལ་གི་རྣམ་གངས་དང་མཐུན་པའི་འགྱུར་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བའི་དང་པློ།

སྙན་པར་སྒློག་མ་ཁློད་ཀི་མིག །

ནག་དཀར་རེས་སུ་དམར་བ་ཡང༌། །

རྣ་བ་དག་ལ་བརེན་པ་ནི། །

སུ་ཡི་ཡིད་བརན་ཉིད་དུ་གྱུར། །

ཀེ་སྙན་པར་སྒློག་མ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་མིག་འབས་ཀ�ཥྞ་སྟེ་ནག་པློ་དང༌། 

དེའི་མཐའ་ཨརྫུ་ན་སྟེ་དཀར་བ་དང༌། ཨནུ་རཀྟ་མིག་སྤིན་དམར་བ་སྟེ་ཁད་ཆློས་

གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དཀྱུས་རིང་བའི་མཐའ་རྣ་བ་ལ་བརེན་པ་ནི། སུ་ཞིག་

གིས་མཐློང་བ་དེ་ཆགས་པས་ཡིད་བརན་ཅིང་རྣལ་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་པའློ། །ཡང་ཀ�ཥྞ་དང་ཨ་ནུ་རཀྟ་དག་སླར་ཡང་སྒའི་ངློར་བས་པའི་ཕློགས་

གཅིག་ལ། ཁབ་འཇུག་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ཀང༌། ཀར་ལ་བརེན་ལྟ་བ་ནི། །སུ་ཡི་ཡིད་

བརན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཀ�ཥྞ་ནི་ནག་པློ་སྟེ་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་ཚན་གཅིག་གི་མིང་

ཡིན་པ་འདིར་ཁབ་འཇུག་ལའང་མིང་དེས་སློས་ནས་ཁློད་སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ནང་ཚན་

སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་བརེ་བས་སྐློང་བཞིན་དུ། ཡང་དེའི་དག་བློ་ཨངྒ་རཱ་ཛ་སྟེ་

ཡུལ་ཨངྒའི་རྒྱལ་པློ་ཀར་ལ་ཡང་རེས་སུ་ཆགས་ཤིང་བམས་པས་སྐློང་བ་འདི་ལྟ་བུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ཕློགས་ཅིག་ཤློས་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་ན། ནག་

མློ་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་རེས་ཆགས། །ཀརྣ་ལ་བརེན་ལྟ་བ་ནི། །སུ་ཡི་ཡིད་བརན་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །སྐབས་འདིར་ཀ�ཥྞ་ནི་ནག་མློ་སྟེ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀི་ཆུང་མ་དཽྲ་པ་དཱི་ཡིན་པས། ཁློད་

སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ཤིང་དེའི་དག་བློ་ཀར་ལ་ཡང་འདློད་པ་བསྟེན་པའི་སྤློད་ཚུལ་འདི་

ལྟ་བུ་ལ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། །འདི་ལ་སྣར་ཐང་པས་རྫས་འགལ་ཙམ་

ལ་ངློས་བཟུང་བ་ནི་སྦར་བ་ཡློད་པ་གཏན་ནས་མ་མཁེན་པར་ཟད་ལ། མིག་གི་

སྐབས་སུ་ཁ་དློག་གི་ཡློན་ཏན་གསུམ་འགལ་བ་དང༌། ཕློགས་གཞན་གཉིས་ལ་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆགས་པས་འགལ་བ་དང༌། སྒ་སྦར་ཡློད་པའི་ཕིར་

སྦར་བའི་འགལ་བ་ཞེས་བའློ། །གུང་ཐང་པས་འཇིག་སེའི་ཆུང་མ་ཀ�ཥྞ་དང་གཽ་རཱི་

གཉིས་མ་འཆམས་པར་ཡུལ་ཀརར་འཐབ་པ་སློགས་བཤད་པ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་ནི་

མི་སྣང༌། གཞན་ལས་ཀང་མ་ཐློས། འློན་ཀང་དྲཽ་པ་དཱི་སྲིད་སྒྲུབ་དང་ཀར་གཉིས་ཀ་ལ་

མཛའ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་དགར་གྱུར་པ། ལྷ་ཁབ་འཇུག་ཀང་གཉིས་ཀ་དང་མཐུན་

ཕློགས་སུ་གྱུར་པ་སློགས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་ཆེས་རྒྱས་པར་ཡློད་དློ། །འདིར་བློད་

ཀི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀི་དག་བློ་རྣ་ཅན་ཞེས་འབྱུང་བ། ཁད་པར་འཕགས་

བསྟློད་དུ། རྣ་ཅན་འཐབ་དཀའ་ལ་སློགས་ལ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་ཁུངས་བཏློན་པར་

སྣང་ནའང༌། གཞུང་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། ཀརྣ་སྟེ་རྣ་བའི་སྐད་དློད་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་ལྡན་

རྐྱེན་བིན་པའི་ཤུལ་མེད་པས་བློད་སྐད་ལའང་རྣ་བ་ལ་བརེན་ཅེས་པ་འཐད་ཀི། རྣ་ཅན་

ལ་བརེན་ཟེར་བ་བསྒྱུར་ན་མི་རུང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་རྒྱ་དཔེར་དམིགས་པའི་སྐད་དློད་

ཡློད་པ་བློད་སྐད་དུ་ལློ་ཙཱ་བས་བརེན་ཞེས་བསྒྱུར་བ། ཁབ་འཇུག་དང་མིག་གི་སྐབས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སུ་བས་འཕུལ་ར་མགློ་འགེང་བུ་ཅན་དང༌། དྲཽ་པ་དཱིའི་ཕློགས་ལ་བས་འཕུལ་ས་མགློ་

ཅན་དགློས་པའི་སེབ་དག་གི་ཁད་པར་འདུག་ཀང༌། འདིར་སྦར་བའི་སྐབས་ཡིན་པས་

དགློས་པའི་དབང་གིས་ཕློགས་གསུམ་ཀ་ལའང་བས་འཕུལ་ར་མགློ་ཅན་ཁློ་ནར་བེད་

པ་མི་འགལ་བར་བཞེད་དློ། །འདི་ལ་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ནི་

ཀུན་མཁེན་བ་མ་མ་ཧཱ་པཎིཏ་ཆེན་པློས་རྒྱ་འགེལ་ཁློ་ནའི་སྟེང་ནས་གསུང་བཤད་

གནང་བའི་དགློངས་དློན་གཙང་མ་གཞུང་ཚིག་འདློན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་ཁད་

གསུམ་དང་བཅས། བཅློས་ལྷད་མེད་པར་བཀློད་པ་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་བའི་ངག་རྒྱུན་

འཁམས་པློ་ལ་བརེན་ནས་བློད་ཡུལ་འདིར་བས་པའི་ལློ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ལ་ཁུངས་

བཅློལ་ནས་སུན་འབིན་པར་མི་བའློ། །གསུམ་པ་མཇུག་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

དེ་ལྟར་རྒྱན་འདི་རྣམ་པ་ནི། །

དུ་མ་ཉིད་དུ་རབ་རློགས་བ། །

བཤད་ཟིན་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་འགལ་བའི་རྒྱན་འདིའི་རྣམ་པ་ནི་ད་དུང་ཡང་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་ཉིད་དུ་གནས་པ་རབ་ཏུ་རློགས་པར་བའློ། །དེས་ན་དེ་ཉིད་མཚོན་ཕིར་

རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། གཉིས་དང་བཅས་ཀང་གཉིས་སུ་

མེད། །སྟེང་དུ་ཕློགས་ཀང་དུད་པའི་བཞིན། །རྩུབ་ཀང་འཇམ་པར་རེག་པ་ཡི། །ནུ་

མའི་ཁུར་ཅན་རི་དྭགས་མིག །ཅེས་པའློ། །

༼དློན་རྒྱན་ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

སྐབས་མིན་འདློད་པས་བསྟློད་པ་ནི། །

སྐབས་སུ་མ་བབས་བསྟློད་པ་ཡིན། །

ཕི་རློལ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་ན་དེ་ལྟར་བསྟློད་མི་འློས་ཤིང་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་

ཡིན་ཀང་རྒྱལ་པློ་ངན་པས་གཙེས་པ་སློགས་ཡིད་འབྱུང་བར་བེད་པའི་རྐྱེན་གིས་བློ་

བསྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དེར་རང་གི་འདློད་པ་ཁློ་ན་དབང་བཙན་པར་བས་ཏེ། ཡུལ་

མི་འློས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརློད་པ་ནི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པར་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ཡིན་

ནློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི།

གཞན་མི་བསྟེན་པ་རི་དྭགས་རྣམས། །

འབད་མེད་རེད་པར་སླ་བའི་ནློར། །

ཆུ་དང་ར་ཡི་མྱུག་སློགས་ཀིས། །

ནགས་རྣམས་སུ་ནི་བདེ་བར་འཚོ། །

གཞན་དག་ངློ་སྲུང་གི་བསྟེན་མི་དགློས་པའི་རི་དྭགས་འདི་རྣམས་འབད་མེད་

དུ་རེད་པར་སླ་བའི་ནློར་ཉེ་བར་མཁློ་བ་འབབ་ཆུའི་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་ཤིན་ཏུ་བཟང་སྟེ། བདག་ཅག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་གྱུར་ན་

ཅི་མ་རུང་ཞེས་པའློ། །དེ་འཆད་པ་ནི།

རྒྱལ་པློའི་རེས་འབང་ཉློན་མློངས་པ། །

ཤིན་ཏུ་སྐློ་བའི་ཡིད་ཅན་གིས། །

སྐབས་སུ་མ་བབས་ཉིད་དུ་འདིར། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རི་དྭགས་སྤློད་ཚུལ་འདི་དག་བསྔགས། །

རྒྱལ་པློའི་རེས་སུ་འབང་བའི་འཁློར་རྒྱལ་པློའི་གཞན་དབང་གི་བ་བ་མང་

པློས་ཉློན་མློངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་བས་ཡིད་འབྱུང་བའི་སྐེ་བློ་འགའ་ཞིག་གིས་བརློད་

པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པློའི་འཁློར་གིས་རི་དྭགས་ལ་སློན་ཅིང་བསྟློད་པ་འདི་

འདྲ་སྤིར་སྐབས་སུ་མ་བབས་ཀང༌། བ་བ་མང་པློས་ངལ་ཞིང་སུན་པའི་སྐློ་བ་སྟློན་པ་

ལ་འདི་ལྟར་བརློད་པའང་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །འདིའི་འགྱུར་

སྔར། ཡིད་འབྱུང་ཁེངས་པ་ཅན་གིས་ནི། །ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་ཁེངས་པ་ཡློད་ན་ཡིད་

འབྱུང་བ་དང་འགལ་ཞིང་སྐབས་མིན་བསྟློད་པ་ཡང་བརློད་དློན་མ་བྱུང་བས་དངློས་སུ་

འགལ་བའི་ཕིར། དཔང་ལློས། ཡིད་བྱུང་བ་ཡི་ཡིད་ཅན་གིས། །ཞེས་འགྱུར་བཅློས་

མཛད་པ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་མ་ན་སྭི་ན་ཞེས་པ། མ་ནས྄་ལ་ཤིན་ཏུའམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བར་སྐློ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། མ་ཏུཔ྄འི་དློན་དུ་བིན་྄རྐྱེན་བིན་པ་ཡིན་པས། འདིར་

ཡང་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བཅློས་ནས་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས། ཆློག་

ཤེས་པ་ཡིས་ཡློངས་བསྒློས་གང༌། །བདེ་བར་སྣང་བའི་ཉློན་མློངས་པ། །ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་བློར་བ་ཡིས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་བདེ། །འདི་ལྟར་སྐབས་མིན་ཉིད་

དུ་ནི། །ནློར་བསློག་སློགས་ཀི་ཉློན་མློངས་ཀིས། །ཡིད་བྱུང་དབང་གིས་འཇུག་པ་

ཡི། །དྲང་སྲློང་སྤློད་ཚུལ་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཞེས་དཔེར་བརློད་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་

བསྒྱུར་ནས་བཀློད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་དེ་ལ་ལྷ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་

སྐབས་འདིའི་བཤད་བ་དང་ཧ་ཅང་འབེལ་བར་མ་མངློན་ཏེ། དྲང་སྲློང་ལ་བསྟློད་པ་

སྐབས་སུ་མི་བབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་རྒྱ་འགེལ་ལའང་དགག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

པ་མཛད་པ་ནི་རྣམ་དབེ་མ་ཕེད་པའི་གསུང་ཙམ་དུ་སྣང་སྟེ། སྤིར་འཁློར་བ་ལ་ཡིད་

བྱུང་ནས་དབེན་པར་གནས་པ་ལ་དགའ་བའི་བློས་དྲང་སྲློང་ལ་བསྟློད་པ་ཡིན་ན་

བསྔགས་འློས་བསྔགས་པ་ཡིན་ཀང༌། འདིར་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ་གནས་སྐབས་སུ་

ནློར་གསློག་པའི་དཀའ་ལས། བ་དཀའ་བ་དུ་མའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཡིད་སུན་པར་

གྱུར་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ཁློ་ནར་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་དབང་གིས་ནློར་ལློངས་སྤློད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལས་དྲང་སྲློང་ལྟ་བུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་དགའ་ཞིང་སྐིད་པར་བརློད་པ་

དེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འཇིག་རེན་ན་སྐབས་སུ་མ་བབས་པར་གགས་པ་ལ་དགློངས་ནས་

དཔེར་བརློད་པར་མཛད་པས་སློ། །གཞན་ཡང་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་དག་

བེད་ཀི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཡང་ཡང་སེན་མློ་བཏབ་པ་ཡིས། །སྒ་

བེད་ཆགས་ལྡན་པི་ཝང་འདི། །བསློད་ནམས་ཀིས་ནི་འདི་ཡི་ཕང༌། །འཛེགས་འློས་

ཉིད་གྱུར་སྐལ་བ་ཟང༌། །ཞེས་པི་ཝང་སེམས་མེད་ལ་སློན་ཞིང་བསྟློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་

ཡང་ངློ༌། །

༼དློན་རྒྱན་ཉེར་དགུ་པ་ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པ་ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན། བེ་

བག་དཔེར་བརློད། དེ་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསྟན་པ་ནི།

གལ་ཏེ་སད་པ་བཞིན་བསྟློད་ནས། །

སྐློན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་ཉིད། །

གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་གྱུར་པ། །

འདི་ནི་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པར་བཤད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གལ་ཏེ་སད་པ་སྐློན་བརློད་པ། བཞིན་དུ་བས་ཏེ་བསྟློད་ནས་རྣམ་པ་སྐློན་ལྟར་

སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་རང་བཞིན་ཆེ་བ་ཉིད་ཚིག་སྦློར་གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་པར་གྱུར་

པ་ནི་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དློ། །འདི་དང་ཆ་ཡི་རྒྱན་གི་ཁད་པར་ནི་

སྔར་ཆའི་རྒྱན་ཉིད་ལ་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །

༼༡-ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད།༽

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་

ཟློལ་བསྟློད་ནི།

རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀང༌། །

འབྱུང་པློ་འཛིན་མ་འདི་ལས་རྒྱལ། །

དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་ཀང༌། །

འདི་ལ་ཁློད་ནི་རྒྱགས་མ་མཛད། །

འདི་ནི་སྔློན་བྷྲི་གུ་སྟེ། དྲང་སྲློང་ངན་སློང་གི་བུ་རཱ་མ་ཟེར་བའི་དྲང་སྲློང་ཞིག་

བྱུང་ནས་དེས་གཞན་གིས་སྤློད་པར་དཀའ་བའི་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་ཡུན་རིང་དུ་སྤད་

པའི་མཐུས། ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ས་ཆེན་པློ་འདི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཐློབ་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་ཡློད་པ་དེ་དང༌། ཕིས་ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུ་

དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎར་གགས་པ་སྲིན་ཡུལ་འཇློམས་མཁན་དེ་ཡང་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་

པའི་དྲང་སྲློང་དངློས་མ་ཡིན་ཀང༌། རང་གི་ཡབ་ཀི་བཀས་ནགས་སུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་

དཀའ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་འཁམས་སུ་བཅུག་པའི་ཕིར་རམ། སྔློན་སྐེ་བ་

གཞན་ལ་བསགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུས་ཚེ་འདིར་ས་ལས་རྒྱལ་བ་ཐློབ་པས་ན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཀའ་ཐུབ་པ་སྟེ། དེས་ན་འདིར་རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་དྲང་སྲློང་ངན་སློང་གི་བུ་

དང་རཱ་གྷུའི་བུ་གཉིས། དཀའ་ཐུབ་པ་དང་རཱ་མ་ཞེས་པའི་མིང་མཐུན་པས་སྒ་སྦར་བ་

སྟེ། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ནགས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་དེར། དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་

བཞི་མེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་མཐར་འབྱུང་པློ་འཛིན་མ་སྟེ་ས་གཞི་འདི་ལས་རྒྱལ་ན་

ད་ལྟ་དཔུང་ཡན་ལག་བཞི་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་དེ་

དག་གིས་གང་ལ་རྒྱལ་བའི་ས་གཞི་དེ་ཉིད་ཁློ་ན་ཐློབ་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་

ཡང་མེད་བཞིན་དུ་དེ་ཙམ་ལ་ཁློད་རྒྱགས་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་བ་བར་མི་འློས་སློ། །ཞེས་ང་

རྒྱལ་བ་རིན་མི་ཆློག་པ་ལྟར་བས་པའི་ཟློལ་གིས་མཐུ་ཆེན་པློ་ངན་སློང་གི་བུ་དང་ར་

གྷུ་བུ་དག་དང་མཚུངས་པས་ས་ཆེན་པློ་འདི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་བརློད་

པས་ན་མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་དློ། །དེ་ལྟར་རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་གཉིས་མིང་

གི་སྒ་སྦར་བའི་སྦར་བ་དཔེར་བརློད་འདི་ལ་ཡློད་ཚུལ་གི་བཤད་པ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་

ཀ་ན་ཡློད་པས། དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུའམ་བྷྲི་གུའི་བུ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཐུབ་

པའི་གཟུགས་བཟུང་བས་ན་དཀའ་ཐུབ་པ་ཞེས་སློགས་དང༌། ཡང་ན་དཀའ་ཐུབ་པ་

ནི་སྐེ་བ་གཞན་ལ་བསགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རློ། །སློགས་

གསུངས་པ་ཡིན་ཀང་ཕིས་འགེལ་མཁན་མང་པློས་ཚད་མར་མི་འཛིན་པར། དེ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་རཱ་མ་ཎ་ཡབ་ཀི་བཀའ་བསྒློ་བ་བཞིན་ནགས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་

བཟུང་བ་ཁློ་ན་བརློད་ཀི། དེ་བས་གཞན་པའི་སྦར་བ་བར་མེད་དློ། །ཞེས་རང་གི་མ་

གློ་བ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གཞུང་དློན་དྲི་མར་བེད་པའི་དགག་བཞག་མང་པློ་

དེ་དག་བྱུང་བར་སྣང་ངློ༌། །ནགས་ཤློད་པ་ཆློས་དབང་གགས་པས་མི་ལ་བཞད་པ་རྡློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རེ་ལ་བསྟློད་པར། རྡློ་རེའི་སྐུ་ལ་དགུན་དུས་ཁ་བ་ཡི། །རེག་པས་མི་བརྫི་དེ་ལ་ངློ་

མཚར་ཅི། །སྲིད་གསུམ་ཟ་བ་གཏུམ་མློའི་མེ་ཆེན་གིས། །འཚིག་པར་མ་ནུས་རས་

ཀི་གློས་འདི་མཚར། །ཞེས་པའང་རྒྱན་འདི་ཉིད་དློ། །

༼༢-དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད།༽

གཉིས་པ་དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་ནི།

སྔློན་གི་སྐེས་བུ་ལས་བཅད་ནས། །

དཔལ་འདི་ཁློད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྤློད། །

རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱུད། །

ཁློད་ཀིས་འདི་ནི་རིགས་སམ་ཅི། །

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློད་ནས། པུ་རཱ་ཎ་ཞེས་པའི་སྒ་སྔློན་བྱུང་བ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་

གི་མིང་ཡང་ཡིན། གནའ་བློའི་དུས་ཀི་ས་བདག་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་

ལའང་སྒ་དེ་བཤད་དུ་ཡློད་པས། དེ་དག་ལས་ཤྲིའི་སྒ་ནི་དཔལ་ཏེ་དར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་

དམ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་ལ་འཇུག་པས་དེ་དག་སྒ་སྦར་ནས། སྔློན་གི་སྐེས་བུ་དེ་དག་

གིས་ལློངས་སྤློད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་དམ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་འཕློག་ནས་ལློངས་སྤློད་

པ་འདི་ལྟ་བུ་རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རིགས་རྒྱུད་དུ་སྐེས་པ་ཁློད་ཀིས་རིགས་སམ་

ཅི་སྟེ་མི་རིགས་སློ། །ཞེས་མི་འློས་པའི་བ་བ་ལ་སད་པའི་ཟློལ་གིས་ལྷ་མཐུ་བློ་ཆེ་

ཁབ་འཇུག་ལས་ཀང་རྒྱལ་སྲིད་འཕློག་པ་དང་དཔལ་མློ་ཕལ་བའི་བརློན་འགྲུས་ཁད་

འཕགས་ཏེ་དཔའ་བ་ལ་བསྟློད་པ་ཡིན། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་འདིའི་གཏམ་རྒྱུད་ཧ་ཅང་

མི་གསལ་ཡང༌། བུ་རམ་ཤིང་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པློ་བཟང་ལྡན་ཟེར་བ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཞིག་གིས་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་ལ་ལློངས་སྤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་

སྦར་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཙམ་འདུག་གསུངས། དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་དེ་དང་མཐུན་པར་

བཤད། གཞན་བློད་འགེལ་མང་པློར་དེ་འདྲ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་མེད་པས་སྦར་བ་གཞི་

མ་གྲུབ་བློ། །ཞེས་རང་རང་གི་མཁེན་རབ་མཐིལ་སྟློན་པའི་གསུང་མང་པློ་འབྱུང་བ་

རྣམས་ནི་དེར་ཟད། གལ་ཏེ་གཏམ་རྒྱུད་མེད་ན་རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱུད་ཅེས་

ངེས་བཟུང་བས་པའང་ཅིར་འགྱུར་དཔྱད་པས་གསལ་ལློ། །

༼༣-སྦར་བའི་ཟློལ་བསྟློད།༽

གསུམ་པ་སྦར་བའི་ཟློལ་བསྟློད་ནི།

ཁློད་ཀི་བཙུན་མློ་ས་གཞི་ནི། །

ལག་འགློའི་བྷློ་ག་དག་ལ་ཆགས། །

ཅི་སླད་ཁློད་ཀི་ང་རྒྱལ་ནི། །

མཆློག་གི་མཐའ་རུ་འཛེགས་པར་གྱུར། །

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་ལློངས་སྐློད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་གཅེས་པར་བསྐངས་

དགློས་པ་ལ་སློགས་པས་བཙུན་མློ་དང་དྲ་བའམ། བཙུན་མློར་གྱུར་པའི་ས་གཞི་ཆེན་

པློ་འདི་ནི་བྷུ་ཛངྒ་སྟེ་ལག་འགློ་ཀླུ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་དང༌། བྷློ་ག་ཞེས་པ་ལུས་དང་

ལློངས་སྐློད་ཀི་ཕློགས་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དག་སྒ་སྦར་ནས། ས་གཞི་ཆེན་པློ་འདི་ཀླུ་

གཏི་མུག་ཅན་ལྷག་མ་ཅན་གི་ལུས་ལ་ཆགས་ཤིང་གནས་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་སྐེ་བློ་

ངན་པ་རྣམས་ཀང་ས་གཞི་འདི་ལ་གནས་ཤིང་འགློགས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་ཉིད་

འདིས་མི་འདློར་བས་ན། ལློངས་སྤློད་ལ་ཆགས་པ་སྟེ་དེས་ནི་སྐེ་བློ་ངན་པ་དེ་དག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ལློངས་སྤློད་པའི་ཡུལ་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཅིའི་ཕིར་ང་

རྒྱལ་མཆློག་གི་རེར་འཛེགས། ཞེས་སད་པ་ལྟར་བས་པའི་ཟློལ་གིས་ས་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པ་བརློད་ཅིང་བསྟློད་ནས་སྒ་སྦར་བའང་ཡློད་པའི་ཕིར་སྦར་བའི་

ཟློལ་བསྟློད་ཞེས་བ། འདིར་བཙུན་མློ་ཞེས་པ་ནི་ས་གཞི་མཐའ་དག་ལ་བཙུན་མློ་ལྟ་

བུར་རང་དབང་དུ་སྤློད་པ་སྟློན་པའི་དཔེ་ཙམ་དུ་སློས་པའམ། ས་གཞི་ལ་བཙུན་མློའི་

མིང་གིས་བརློད་པ་ཙམ་ལས་བཙུན་མློ་དངློས་འདིར་བརློད་བ་མ་ཡིན་ཞིང༌། སླློབ་

དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། ཁློད་ཀི་བཙུན་མློ་གཞན་གིས་བཟུང་བའློ། །

ཞེས་སད་ཅིང༌། སློགས་གསུངས་པའང་ས་གཞི་ལ་བཙུན་མློའི་མིང་གིས་

བརློད་ནས། དེ་གཞན་གིས་བཟུང་བ་སྟེ་སྐེ་བློ་ངན་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་

ཅིང་གནས་ཞེས་སད་པའི་ཟློལ་གིས། བསྟློད་པའི་ཕློགས་ལ་ལག་འགློ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་

ཤེ་ཥའི་བྷློ་ག་ལུས་ལ་གནས་པའི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁློད་དབང་ངློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་

ཀང༌། དེ་ལྟར་མ་གློ་བས་བློད་རྣམས་ཀིས་བཙུན་མློ་དང་ས་གཞི་གཉིས་སྦར་ནས། ས་

གཞི་ཀླུའི་ལློངས་སྤློད་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆགས། །བཙུན་མློ་སྐེ་བློ་ངན་པ་རྣམས་དང་ལློངས་

སྤློད་པའི་འཁིག་བདེ་ཆགས། ཞེས་སད་པའི་ཟློལ་གིས་རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ་ཤིན་ཏུ་

མཛའ་ཞིང་མཐུན་པ་ལ་བསྟློད་པ་ཡིན་པར་འདློད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་འདློད་པ་དེ་

དང་ངག་དབང་གགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་གི་དུམ་བུ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ན། ཁློད་ཀི་

བཙུན་མློ་གཞན་གིས་བཟུང་བའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཙུན་མློ་དངློས་ཡིན་པར་

བསམས་ནས་འཆད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀ་སད་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་སློང་བས་ཟློལ་གིས་

བསྟློད་རྒྱུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དགག་བཞག་བེད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་ཀླུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་བཙུན་མློ་ཁློ་ན་ལ་སྦར་ནས། སྦར་བའི་གཙོ་བློ་ས་གཞི་བརློད་མེད་དུ་བཞག་པ་

དང༌། བཙུན་མློ་ཀླུ་ལློངས་སྤློད་ནློར་བུའི་རྒྱན་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་ཞེས་འགེལ་པ་

སློགས་གཏད་སློ་མེད་པའི་བརློད་པ་མང་པློ་དེ་ཀུན། བཙུན་མློ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ས་

གཞི་ཞེས་པའི་དཔེ་ཉིད་དློན་དུ་འཁྲུལ་བ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། དེས་ན་འདི་འཁྲུལ་སློ་ཆེ་

ཞིང་དཀའ་གནས་སུ་གྱུར་པས། འདི་ཐད་ཀི་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་གི་དུམ་བུ་བསྒྱུར་བ་

ནི། ལག་འགློ་ཞེས་སློགས་ནི་ཁློད་ཀི་ཆུང་མ་སྟེ། དམན་པ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་

ཕིར་བུད་མེད་དློ། །འདིར་ལག་འགློའི་སྒ་ནི་གདེངས་ཀ་འཛིན་པ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་

བརློད་པར་འདློད་པས་སྦར་བའློ། །དེའི་བྷློ་ག་ནི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་ལུས་དང་

ལློངས་སྤློད་དག་ལ་སླར་ཡང་སྦར་ནས་བརློད་པ་སྟེ། ཡང་དག་པར་ཆགས་པ་ནི་ཀུན་

ཏུ་གནས་པ་དང་འགློགས་པའློ། །ཞེས་ཐློས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་སྦར་བར་བའློ། །དེ་བས་

ན་ཅིའི་ཕིར་ཁློད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པ་མཆློག་གི་ཕ་རློལ་གི་མཐར་འཛེགས་པ་

འདི་ལྟ་བུ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སད་པ་བཞིན་དུ་བསྟློད་པ་སྟེ། ས་ཆེན་པློ་མ་

ལུས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བར་བསྔགས་པ་སྟེ་དམན་པ་མཚོན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེས་ན་འདིར་ཆགས་པ་ཞེས་པ། དེ་ལ་གནས་པའི་དློན་ཡིན་

གི། འདློད་ཆགས་ཀི་ཆགས་པའི་དློན་མ་ཡིན་པའང་ཤེས་པ་གལ་ཆེའློ། །གསུམ་པ་

དེ་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

དེ་ལྟར་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལས། །

སྦར་བ་ཅན་དང་གཞན་དག་གི །

ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མཐའ་དང་བལ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་དེ་གསུམ་ནི་སྦར་བ་ཅན་གི་ཟློལ་བསྟློད་ཉེ་

བར་མཚོན་པའི་དཔེར་བརློད་ཡིན་ལ། དེས་རིགས་བསྒེས་ནས་སྦར་བ་ཅན་གི་ཟློལ་

བསྟློད་གཞན་དག་དང༌། སྦར་བ་མེད་པའི་ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་མཐའ་དང་བལ་བར་ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་

མཚོན་པའི་ཕིར་རཏྣ་ཤྲིས་དཔེར་བརློད་མཛད་པ། ས་ཆེན་པློ་ནི་མ་ལུས་པ། །བང་

འགློ་ཡིས་ནི་རྣམ་པར་བཟུང༌། །རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་ཆེ། །ཐློབ་ལ་མངློན་པར་

ང་རྒྱལ་ཅི། །ཞེས་པ་འདི་ལ་རྒྱན་ངློས་འཛིན་གི་གསལ་ཁ་མི་འདུག་ཀང་རང་བཞིན་

བརློད་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་དློ། །སྒྱུ་མའི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་འདི། །ཁློད་ཀི་རྣམ་པར་

བརྟུལ་བའི་བློ། །ནག་པློའི་སྤློད་ལྡན་ཁློད་ཀི་གགས། །སྨྲ་བར་བེད་ལ་མཚར་ཅི་

ཡློད། །ཅེས་ས་ཆེན་པློ་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བསྟློད་པའི་

ཕིར་ནག་པློ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་མིའུ་ཐུང་གི་གཟུགས་ཀི་སྟློབས་ལྡན་གཡློ་ཐབས་ཀིས་

བསླུས་ནས་ས་ཆེན་པློ་འདི་ཐློབ་པའི་ལློ་རྒྱུས་དང་སྦར་བ་སྦར་བའི་ཟློལ་བསྟློད་

དློ། །ཡང༌། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་རྣ་བ་ལ། །ཨུཏྤལ་བཟུང་བའི་རློལ་པ་ཡི། །རལ་གིས་

མིག་ནི་དུད་གྱུར་པས། །ཆེར་སྙེམས་འཛུམ་པར་བེད་པ་ཅི། །ཞེས་རབ་བརགས་ཀི་

ཟློལ་བསྟློད་རྣམས་སློ། །

༼དློན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

སུམ་ཅུ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་

བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིན་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

གལ་ཏེ་དློན་གཞན་འཇུག་པ་ཡིས། །

དེ་དང་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་འགའ། །

མཆློག་གམ་མཆློག་མིན་སྟློན་བེད་པ། །

དེ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་དློན་ངེས་པར་བསྟན་བ་དེ་ལས་གཞན་པའི། སྟློན་བེད་དཔེའི་འཇུག་

པ་འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། རང་དང༌། ཕློགས་མཚུངས་

པའི་མཆློག་དམ་པ་དང༌། མཆློག་མིན་ངན་པ་སྟེ་གང་ཡང་རུང་བ་གསལ་ཞིང་སྟློན་

པར་བེད་པ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་མཆློག་ངེས་བསྟན་ནི།

ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་ནི། །

པདྨ་རྣམས་ལ་དཔལ་སྟེར་བེད། །

ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དག །

གློགས་པློ་རེས་འཛིན་བསྟན་པའི་ཕིར། །

ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་པདྨ་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དཔལ་སྟེར་བར་བེད་

དློ་ཞེས་སྟློན་བེད་དཔེའི་འཇུག་པ་སྔར་བཀློད་ནས། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། སྐེས་

བུ་དམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུར་གྲུབ་པ་ཉི་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་

གློགས་པློ་པདྨ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་ཤིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་འདི་གསལ་བར་

སྟློན་པའི་ཆེད་དུའློ། །འདི་ནི་བསྟན་བ་དློན་དང་སྟློན་བེད་དཔེ་གཉིས་ཀ་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པས་ན་མཆློག་ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན་ནློ། །དཔེར་བརློད་འདིའི་རང་པ་སྔ་ཕི་གློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རིམ་སྣ་ཚོགས་སུ་བས་པ་ཡློད་ཀང་རྒྱ་དཔེ་ཉིད་ཀི་གློ་རིམ་ལྟར་ལེགས་པས་འདིར་

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན། སླློབ་དཔློན་དཔལ་ལྡན་ཕློགས་ཀི་གང་པློས་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དཔལ་ལ་བསྟློད་པ་མཛད་པར། འདི་ལྟར་མིག་སན་དང་མཚུངས་

པའི། །ཅློད་པན་ཕེང་བས་མཛེས་པ་ནི། །ཉློན་མློངས་བུད་ཤིང་ཡེ་ཤེས་མེའི། །དུ་བའི་

རི་མློ་ལྟ་བུར་མཚོན། །ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་གསལ་བེད་དམ་སྟློན་བེད། ཕི་

མ་གཉིས་བསྟན་བའམ་གསལ་བ་ཡིན་པས་ངེས་བསྟན་གི་རྒྱན་དུའང་བཤད་རུང་

ངློ༌། །གཉིས་པ་མཆློག་མིན་ངེས་བསྟན་ནི། ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་རེག་པ་ན། །མུན་པའི་

འཕེང་བ་ནུབ་པར་གྱུར། །འཕལ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་རྣམས། །ངན་པའི་མཐར་

འགྱུར་གསལ་བར་བེད། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་རེག་པ་ན་མུན་པའི་འཕེང་བ་སྟེ་མུན་

པ་སྟུག་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ནུབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་ནི་དློན་གཞན་གི་འཇུག་པ་སྟེ་

སྟློན་བེད་དློ། །དེའི་དགློས་པ་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་ཞིང་དགར་གྱུར་པའི་

འབངས་རྣམས་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་གནས་སྐབས་ངན་པའི་མཐའ་རྒུད་པར་འགྱུར་བ་

གསལ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུའློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་ངན་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་བསྟན་བ་ཡིན་

པས་མཆློག་མིན་ངེས་བསྟན་ནློ། །འདིར་རྒྱལ་པློ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་རཱ་ཛ་ཞེས་པའི་སྒ་

སྦར་ནས་དེ་དག་དང་འགལ་བའི་འབངས་ཀི་སྐེ་བློ་དང་མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་ནུབ་

པར་འགྱུར་བའི་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའང་ཡིན་མློད། དཔེར་བརློད་སྔ་མ་ལ་

གློགས་པློའི་སྒ་ཉི་མ་དང་སྒ་སྦར་དུ་འཆད་པ་ནི་གཏན་ནས་མི་འཐད་དེ། གློགས་པློའི་

སྐད་དློད་སུ་ཧྲིང྄་ཅེས་པ་ཉི་མ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ནམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

༼དློན་རྒྱན་སློ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་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། སློ་སློར་དཔེར་བརློད་པའློ། །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་གང་དུ་ལྷན་ཅིག་སྟེ་ཅིག་ཅར་དུ་ཡློད་པ་ཉིད་བརློད་

ཅིང་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་དང༌། དློན་ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །

༼༡-ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ།༽

གཉིས་པ་སློ་སློར་དཔེར་བརློད་པ་ལ། ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ་

ལས། 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༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བདག་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐ། །

བལ་བས་ཉེན་པའི་དུས་ད་ནི་མཚན་མློའི་ཐུན་གསུམ་པློ་འདི་རྣམས་བལ་

བས་ཉེན་པ་བདག་གི་དབུགས་ཤུགས་རིང་ནར་གིས་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་

ཞིང༌། ཟླ་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་མཚན་མློའི་ནམ་མཁའ་སྔློ་བསངས་མའི་ཕློགས་

རྣམས་ཀང་བལ་བའི་གདུང་བས་ཉམས་པ་ཅན་བདག་གི་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐའློ། །ཞེས་ཆློས་ཅན་གཉིས་ཀ་དང་འབེལ་བའི་ཆློས་རིང་བ་དང་སྐ་བའི་ཡློན་ཏན་

གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་བརློད་པས་ན་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའློ། །ལྷ་

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གིས་རིང་བ་དང་སྐ་བ་དག་ཡློན་ཏན་ཡིན་པ་ངློས་མ་ཟིན་པས་

ཊི་ཀྲཱ་མཛད་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་ཡློན་ཏན་གི་བརློད་བ་ངློས་མ་ཟིན་སྙམ་ཞེས་བཀག་

ནས། རང་བཞེད་ཡིད་སྲུབས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པའི་ཡློན་ཏན་བརློད་པས་ན་ཡློན་

ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་ཀང༌། བལ་བས་ཉན་པ་ནི་ཡིད་

སྲུབས་ཀི་འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ་འང་མ་ཡིན་ལ་རིང་བ་དང་སྐ་བ་ཉིད་

གཟུགས་དང་ཁ་དློག་གི་ཡློན་ཏན་ངེས་པར་ཡིན་པ་མ་མཁེན་པའི་རྣམ་འགྱུར་འགེལ་

པར་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་སྙིང་པློས་དབེན་ནློ། །

༼༢-བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ།༽

གཉིས་པ་བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི།

འགློན་པློ་རྣམས་ཀི་རྨློངས་པ་དང༌། །

ལྷན་ཅིག་ཙཱུ་ཏའི་དློག་པ་རྒྱས། །

དེ་དག་མཆི་མ་དང་མཉམ་དུ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་དག་འབབ། །

འགློན་པློ་བལ་བ་ཅན་རྣམས་ཆགས་པའི་རྒྱུས་རྨློངས་པ་རྒྱས་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་ས་ཧ་ཀཱ་རའི་དློག་པ་སྟེ་སྙེ་མ་རྣམས་ཀང་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་ལློ། །ཡང་

འགློན་པློ་དེ་དག་གི་གདུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆི་མའི་རྒྱུན་ནམ་དབུགས་ཀི་ཤུགས་

རིང་འབབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ལྷློ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་དག་ཀང་འབབ་བློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་བ་

བ་ཐ་དད་པ་རྒྱས་པ་དང་འབབ་པ་དག་དུས་ཅིག་ཅར་རམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་

བརློད་པས་ན་བ་བ་ཐ་དད་པ་དག་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་གཙོ་བློ་དང༌། རྒྱུ་འབས་

ལྷན་ཅིག་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཞར་ལས་ཐློན་པའློ། །དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས་

ཀུ་ན་ལའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། ཙམྤ་ཀ་འདབ་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་

ཡི། །སྤིངས་ཡིག་གིས་ནི་བམས་པ་སྐེད་བེད་ཅིང༌། །འདློད་དང་ལྷན་ཅིག་དཔྱད་ཀི་

དང་པློ་ཡིས། །མངློན་སྦློར་རྒྱལ་བེད་བརན་འཇློམས་ཕློགས་སུ་གགས། །ཞེས་འབྱུང་

བའང་རྒྱན་འདི་དང་མཐུན་ནློ། །

༼༣-བ་བ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ།༽

གསུམ་པ་བ་བ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི།

ཁུ་བྱུག་སྒློགས་པའི་སྐལ་བཟང་དང༌། །

ནགས་ཀི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་དང༌། །

དཔྱིད་ཉིན་སྐེ་བློའི་ཀུན་དགའ་རྣམས། །

ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་སྒློགས་པའི་རྒྱུས་སྐལ་བ་བཟང་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང༌། ནགས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀི་རླུང་དྲི་བཟང་པློ་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲི་བཟང་དང༌། དཔྱིད་ཀའི་དུས་ཀི་ཉིན་མློ་རྣམས་

སུ་སྐེ་བློ་ཀུན་གི་དགའ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

འཕེལ་བའི་བ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའློ། །རྒྱན་འདི་ཉིད་ཀི་མཇུག་སྡུད་པ་ནི།

དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ཡི། །

དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་འདིར་བས་ཏེ། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་སྦློར་བ་འགའ་ཞིག་སྟེ་

ཉུང་ཟད་གཅིག་གཞུང་འདིར་བས་ཀི་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་པས་ལྷག་མ་རབ་ཏུ་སྦློར་

བ་ལས་རློགས་པར་བའློ། །

༼དློན་རྒྱན་སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་དཔེར་བརློད་ནི།

ཡློངས་སུ་བརེས་པའི་རང་བཞིན་ཡང༌། །

ངེས་པར་བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་བ། །

ས་སྤློད་རྣམས་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ། །

སྟེར་བེད་ཁློད་ཀི་ལག་པ་ཡིས། །

དེ་དག་གགས་པ་ཀུ་མུད་དཀར། །

ཡུན་རིང་དག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ཕློག །

དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཟིན་

ནས། མཚན་ཉིད་སྔར་བརློད་ཟིན་པ་ཡློངས་སུ་བརེས་པའི་རང་བཞིན་གསལ་བར་

བེད་པ་དཔེར་བརློད་ཀི་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་སྟློན་པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ནི། ས་ལ་སྤློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་དག་ཟླར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་

པློ་རྣམས་ལ་རལ་གི་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་བསྣུན་ཏེ་འཆི་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་ཁློད་ཀི་

ལག་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་འདིས། དག་ཟླར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ་དག་གི་

གགས་པ་ཀུ་མུ་ད་ལྟར་དཀར་བ་དུས་ཡུན་རིང་པློར་སྒྲུབ་ཅིང་བསགས་པ་དེ་རྣམས་

འཕློགས་ཤིང་བངས་སློ། །ཞེས་མཚོན་བསྣུན་པ་ལས་དང༌། གགས་པ་ཡློན་ཏན་

བརེས་པས་ན་ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ནློ། །འདིའི་དཔེར་བརློད་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བ་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དུ། ཁློད་ཀི་སྙིང་ལས་ཁག་རྣམས་ནི། །བདག་གིས་

མཆུ་ཡིས་རབ་ཏུ་འཕློག །སླར་ཡང་ཁློད་ཀི་བརན་པ་འདིས། །བདག་གི་སྙིང་ཉིད་

འཕློག་པར་གྱུར། །ཅེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་གཞློན་ནུ་སྤིན་ལ་ཞློན་གིས་

ཀླུ་དུང་གི་གཙུག་ཕུད་ཅན་སྐབས་པའི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལུས་མཁའ་ལྡིང་ལ་བིན་ནས། ཟློས་

པའི་ཚེ་ནའང་ཇི་མི་སྙམ་པར་མ་ཟད་དགའ་བས་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་ལ་མཁའ་ལྡིང་གིས་

སྨྲས་པར་སྙན་ངག་མཁན་གིས་བཀློད་པ་ལྟ་བུའློ། །

༼དློན་རྒྱན་སློ་གསུམ་པ་ཤིས་བརློད་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། །

སློན་པ་ཤིས་བརློད་ཞེས་བ་དཔེར། །

མངློན་པར་འདློད་པ་སྟེ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་དངློས་པློ་ལ་སློན་པའི་ཚིག་སྦློར་ནི་

ཤིས་པའམ་ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བའློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། ངག་ཡིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །སྣང་བ་དམ་པས་ཁློད་ལ་སྲུངས། །ངག་གིས་བརློད་པ་དང་

ཡིད་ཀིས་བསམ་པའི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་རང་ཅག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལྟར་ན་

མཐའ་བལ་ཆློས་ཀི་དབིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང༌། ཕི་རློལ་པ་ལྟར་ན་རག་པ་དམ་པའི་

བདག་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་འདློད་པ་དེང་སང་འཕགས་

ཡུལ་བ་རྣམས་ཀི་ཕལ་སྐད་ལ་ཛོ་ཏི་སུ་རུཔ་྄ཞེས་བརློད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁློད་ལ་རག་ཏུ་

སྲུངས་ཤིག་ཅེས་སློན་ཅིང་ཤིས་པ་བརློད་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་

ཤྲིས། ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འཇིག་རེན་མཁེན། །བདག་མེད་གཉིས་པློ་ཡང་དག་རིག །སྒིབ་

པ་གཉིས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། །འཇིག་རེན་ངན་འགློ་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་དང༌། ཀླུ་

ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དུ། ཀླུ་ནི་སྲུང་བེད་བདག་གི་བསློད་ནམས་གང༌། །རང་

ལུས་བིན་ལས་དེ་རིང་གང་བསྒྲུབ་པ། །དེ་ཡིས་བདག་ཉིད་སྲིད་པ་སྲིད་པར་ནི། །གཞན་

ཕན་སྙིང་པློར་ལྡན་པའི་ལུས་ཐློབ་ཤློག །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་པ་འདིར་འདུས་ཚུལ་ནི།

རེས་འགློ་མེད་དང་ཐེ་ཚོམ་ཅན། །

དག་ནི་དཔེ་རྣམས་ཉིད་ལ་བསྟན། །

དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་དག་ཀང་འདིར། །

གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒགས། །

རབ་རློག་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་ནི། །

རབ་རློག་དག་གི་དབེ་བ་ཉིད། །

བློད་ཡུལ་འདིར་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་དཎྜིའི་མེ་ལློང་འདི་ཁློ་ན་ལས་གཞན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

མ་འགྱུར་བས་གཞུང་གཞན་དུ་བཤད་པའི་རྒྱན་རྣམས་འདིར་འདུས་པ་དང་མ་འདུས་

པའི་དཔྱད་པ་བར་མེད་པས་དློགས་པ་ཡང་མེད་ཀང༌། འཕགས་ཡུལ་དུ་རྒྱན་གི་

བསྟན་བཅློས་སྔར་བྱུང་བ་གཞན་ལས་བཤད་པ་རེས་འགློ་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་

རྣམས་འདིར་མ་འདུས་སློ་སྙམ་ན་ཞེས་དློགས་པ་བསླངས་ནས། དེ་བསལ་བའི་ཕིར་

དེ་དག་འདིར་འདུས་ཚུལ་གཞུང་གིས་དངློས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར་ལ། རེས་འགློ་མེད་པ་

སློགས་དེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་དཔེར་བརློད་དང་ཞེས་སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཤྲིས་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་འགེལ་དུ་ཡློད་པ་ལྟར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་

བཀློད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འཆད་ན། གང་དུ་དེ་ཉིད་ཁློ་ནས་དེ། །དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

ཉིད་འགྱུར་ཏེ། །འདྲ་བ་བརློད་འདློད་མེད་ཕིར་རློ། །དེ་ནི་རེས་འགློ་མེད་ཅེས་

བཤད། །ཅེས་མཚན་ཉིད་དང༌། སློ་རིས་དམར་བའི་ཟླུམ་སྒློར་ཅན། །སློ་ཡི་འློད་ཟེར་

འཕློ་བ་ཅན། །ཨུཏྤལ་འདྲ་བའི་འདྲེན་བེད་ལྡན། །ཁློད་ཀི་གདློང་པའི་དེ་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་

དཔེར་བརློད་པ་རེས་འགློ་མེད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་དེ་འདིར་མ་འདུས་སློ་ཞེ་ན། སྔར་

དཔེ་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །སློགས་ཀིས་དཔེར་བརློད་པ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་ཉིད་དུ་བསྡུས་ནས་བརློད་པ་སྟེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་གི་རེས་འགློ་མེད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལློགས་སུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྟློན་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ། དེ་ཉིད་དུ་ནི་སྨྲ་བ་གང༌། །སྟློན་བེད་ཐེ་ཚོམ་བཅས་བརློད་པ། །ཐེ་

ཚོམ་ཅན་དུ་མཁས་པས་ཤེས། །ཞེས་མཚན་ཉིད་དང༌། འདི་ཅི་རི་བློང་ཅན་ནམ་དེ་ནི་

ཉིན་མློ་རྣམས་གསལ་མིན། །མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་ཡིན་ནམ་འདི་ཡི་གཞུ་ནི་མེ་ཏློག་ལས་

བྱུང་མིན། །ཤིན་ཏུ་མཚར་བའི་ཕིར་ན་རྣམ་པར་བཙལ་ཡང་བདག་གི་བློ་གློས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནི། །ཁློད་མཐློང་གྱུར་པ་ནི་ནི་དློན་ལ་ངེས་པ་ཐློབ་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་ཐེ་ཚོམ་

ཅན་གི་རྒྱན་ནི། ཁློད་གདློང་ལ་མིག་གཡློའམ་ཅི། །སློགས་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེར་བསྟན། 

དཔེ་ཡིས་དེ་ཡི་དངློས་ཉིད་དུ། །ཉེ་བར་གཞལ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཅིང༌། །དཔེ་རུ་བརློད་པར་

བེད་པ་གང༌། །འདི་ནི་དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ཡིན། །ཞེས་པ་མཚན་ཉིད་དང༌། འདི་ལ་

དཔེར་བརློད་གཉིས་འདུག་པ་རྒྱ་དཔེར་ཧློར་ཁློངས་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ་བིས་སུབ་ཏུ་

སློང་བ་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ནའང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་བཞག་འདུག་པ་འདིར་

རེ་པཎ་ཆེན་བ་མའི་སྤན་སྔར་ཞུས་ཏེ་བསྒྱུར་ནས་བཀློད་པ་ནི། ཀ່་ཤུ་ཀ་ཡི་ཕེང་བ་

རབ་གསལ་བའི། །ལྷ་མིན་མེ་རབ་འབར་འདིས་བདག་ལ་ཅི། །བལ་བས་རྣམ་པར་

ཉམས་པ་སྐེད་བེད་པས། །འདློད་པའི་དུས་མེད་དགློང་མློ་སྐེས་འདི་ཅི། །ཞེས་པའི་ལྷ་

མིན་གི་མེ་ནི་རྒྱ་མཚོར་ཡློད་པའི་རྒློད་མ་ཁའམ་ར་གདློང་གི་མེར་གགས་པ་དང༌། ཀ່་

ཤུ་ཀ་ནི་འདིའི་མེ་ཏློག་གི་དབིབས་དང་ཁ་དློག་ནེ་ཙོའི་མཆུ་འདྲ་བས། ཤུ་ཀ་ནེ་ཙོ། 

ཀ່་ཅི་སྟེ། ནེ་ཙོའམ་ཅི་ཞེས་པ་ལྗློན་ཤིང་གི་བེ་བག་ཞིག་གློ །རྒྱན་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེར་

བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། མློས་པས་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡི། །མདངས་ལྡན་བཞིན་གི་ཟླ་བ་

འདི། །འཆར་ཀའི་དམར་བས་བསྒློས་པ་ཡི། །རི་བློང་ཅན་དང་སློ་སློར་སྒློགས། །ཞེས་

པ་བཞིན་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བས་པས་སྙིང་པློ་མཚུངས་པར་ཤེས་པ་ནི། གཟུགས་

ཅན་གི་རྣམ་པར་རློག་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཅིང་དེའི་ཁློངས་སུ་རློགས་སློ། །འདི་ནི་འགའ་

ཞིག་གིས་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་དློ། །དློན་དུ་ན་ལྡློག་པ་ཅན་དང་འདྲ་བའི་

གཟུགས་ཅན་དུ་རྣམ་པར་རློག་པའི་ཕིར་ལྡློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་པར་

བའློ། །ཞེས་པའི་བཤད་པ་འདི་ཡང་རྒྱ་འགེལ་ཉིད་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །དེས་ན་དེ་ལྟར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔེར་བརློད་པའི་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་འདི་ཡང་སྔར་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་དཔེར་བརློད་པ། བཀབ་པ་བཞིན་རས་ཟླ་བ་འདི། །སློགས་ཀིས་

ངེས་པར་བསྒགས་ཟིན་ལ། །སྦར་བའི་དློན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཅུང་ཟད་རབ་རློག་

དང་ལྡན་ཞིང༌། །སླར་ཡང་གཟུགས་ཅན་དློན་དང་ཡང༌། །རབ་རློག་ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ་

དཔེར། །ཞེས་མཚན་ཉིད་དང༌། འཆར་དང་ཐ་མ་མཚུངས་ཉིད་ཕིར། །འློད་ལྡན་ནུབ་

པར་གྱུར་པ་ན། །ཉིན་པར་ངལ་བ་གནས་ཆེད་དུ། །མུན་པའི་ཕུག་ཏུ་འཇུག་བེད་

བཞིན། །ཞེས་སྦར་བ་དང༌། རབ་རློག་དང༌། གཟུགས་ཅན་གི་དློན་དང་ལྡན་པའི་རབ་

རློག་ཆ་ཤས་ཀི་རྒྱན་འདི་ཡང་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་རབ་རློག་གི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་ཉིད་

ཡིན་པས་དེ་རྣམས་འདིར་མ་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

༼དློན་རྒྱན་སློ་བཞི་པ་རབ་སེལ་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། རབ་སེལ་གི་རྒྱན་དང་དགློངས་པ་

ཅན་གི་རྒྱན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བས་མདློར་བསྟན། 

རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་གི་དངློས་པློ་དཔེར་བརློད། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང་རྒྱན་སྤིའི་རྣམ་

དབེའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བས་མདློར་བསྟན་པ་ནི།

ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་བསྲེས་པ་ནི། །

སེལ་མ་དག་ཏུ་བརློད་པ་སྟེ། །

ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངློས་ཀི། །

སྐབས་དང་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་ཉིད། །

ཅེས་པའི་ལུགས་གཉིས་སེལ་མ་ཡི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱན་དག་ལ་ནི་མཚོན་པར་བ། །

ཐ་དད་པའི་རྒྱན་གཉིས་སམ་མང་པློ་རྣམས་བསྲེས་པ་སྦློར་བ་གཅིག་ལ་

གནས་པ་ནི་རབ་སེལ་ལམ་སེལ་མའི་རྒྱན་དུ་བརློད་པར་བའློ། །ནིའི་སྒ་ནི་མ་བསྲེས་

པའི་རྒྱན་སློ་སློ་བ་རྣམས་ལྟར་མཚན་ཉིད་ལ་སློགས་པ་མེད་དེ་དེ་རྣམས་ཉིད་འདྲེས་

ནས་གནས་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་སྟློན་པའློ། །བསྲེས་པའི་རྒྱན་དེ་རྣམས་སྦློར་བ་གཅིག་

གི་རྒྱུན་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་ཞེ་ན། དེ་ལ་དབེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ནམ་

བསྒྲུབ་བའམ་ཕན་གདགས་བའི་དངློས་པློ་སྔར་བཀློད་ནས། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དམ་དེ་

ཡི་ཡན་ལག་གམ་ཕན་འདློགས་བེད་ཞིག་ཕིས་བཀློད་ནས། དེ་གཉིས་རང་དབང་ཅན་

མ་ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་དགློས་པ་ཞིག་དང༌། ཡང་ཇི་ཙམ་

བསྲེས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་སྟབས་མཚུངས་ཤིང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་མི་དགློས་པ་སྟེ་དབེ་བའི་ལུགས་སྲློལ་གཉིས་པློ་འདིས་རབ་

སེལ་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཚོན་ཅིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཤེས་པར་བའློ། །

སྐབས་འདིར་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། ཡན་ལག་ལ་དཔེ་བཀློད། ཡན་ལག་ཅན་

རང་བཞིན་བརློད་དུ་བས་པ་གཅིག་དགློས་པར་བཤད་པ་དང༌། ངག་དབང་ཆློས་

གགས་པས་རང་བཞིན་བརློད་དང་འཁློག་བརློད་གཉིས་བསྲེ་དགློས་ཀི་འཁློག་བརློད་

ཁློ་ན་སྟློང་ཕག་ཙམ་བསྲེས་ཀང་རབ་སེལ་དུ་མི་འགློ་གསུངས་པ་སློགས་ནི་བློ་གློས་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་ཁློ་ན་ལ་བརགས་པས་ཀང་མི་འཐད་

པར་གློ་ནུས་ཏེ། དཔེར་བརློད་ཀི་སྦློར་བ་འདི་ལ་རང་བཞིན་བརློད་པ་གཏན་ནས་

མེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་སུ་ཞིག་གིས་བསྙློན། རྒྱུ་མཚན་དེས་བཤད་པ་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

དཔེར་བརློད་མ་འགིག་པས། སྔར་གཟུགས་ཅན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ། གཏུམ་

མློ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་ནི། །སློགས་དང༌། གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་སིན་འཁློག་

ཅིང༌། །སློགས་ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་དང་སེལ་མའི་རྒྱན་བསྲེ་

ཚུལ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ནི། ཡློད་པའི་སྒློ་བློར་མེད་པའི་སྲང་མདློར་འཁམས་པའི་

དཔེ་ཁློ་ན་སྟེ། རབ་སེལ་གི་དཔེར་བརློད་དངློས་སུ་ཡློད་པ་འདི་ཉིད་བློར་ནས་

གཟུགས་ཅན་གི་ནང་དུ་བློས་ཁུངས་འཚོལ་དགློས་པ་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཏེ། དེའི་

འཁྲུལ་གཞི་གཞུང་ཚིག་ཏུ། ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངློས་ཀི། །སློགས་གསུངས་

པའི་ཡན་ལག་ཅན་བུད་མེད་ལྟ་བུ། ཡན་ལག་ནི་དེའི་གདློང་པ་ལྟ་བུའློ་སྙམ་དུ་ལློག་

པར་རློག་པ་ལས་བྱུང་འདུག་ཀང༌། འདིར་ནི་བརློད་བ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་སྟེང་དུ་ཡན་

ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་དབེ་བས་པ་ཡིན་གི། དཔེ་དཔེ་ཅན་གང་ཡང་རུང་

བའི་ལུས་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་དང༌། དེའི་ཆ་ཤས་ལ་ཡན་ལག་ཞེས་

སྨྲློས་པ་མ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །

གཞན་ཡང༌། འདིར་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། རྒྱན་གཉིས་བསྲེས་པ་ནི་གང་

གཙོ་ཆེ་བའི་མིང་གི་ཐློག་མས་གཉིས་ཀ་བསམས་ནས་བརློད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་དཀར་

ནག་ཅེས་དང༌། སེར་སྐ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཡང་ངློ༌། །རྒྱན་གསུམ་ཕན་ཆད་ཆ་མཉམ་པ་ལ་རབ་སེལ་ཞེས་བརློད་དེ། དཔེར་ན་ཁ་

དློག་གསུམ་ཚོགས་ཕན་ཆད་ཁ་བློ་ཞེས་བརློད་པ་ལྟ་བུ་སློགས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་

རེ་བློད་མཁས་པས་ཀང་ལེགས་བཤད་དློ་ཤེས་བསྔགས་བརློད་མཛད་མློད་ཀང༌། རྒྱ་

འགེལ་ནས་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་རྒྱན་གཉིས་སམ་མང་པློ་རྣམས་བསྲེས་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཞེས་འབྱུང་བས་རྒྱན་གཉིས་བསྲེས་པ་སེལ་མར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དེ། 

དཔེར་ན་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་གཉིས་བསྲེས་པས་སེལ་མའི་ལུས་འགྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཐ་དད་རྒྱུན་རྣམས་ཞེས་པའི་མང་ཚིག་ཀང༌། རྒྱན་གསུམ་ཕན་ཆད་སེལ་བ་ཡློད་པར་

སྟློན་བེད་ཡིན་གི། དེར་ངེས་པའི་དློན་མ་ཡིན་པའང་དཔེར་ན། སྦར་བའི་མཚན་ཉིད་

འཆད་སྐབས། དུ་མའི་དློན་ཅན་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དཔེར་བརློད་པ་རྣམས་ལ་དློན་གི་

འཇུག་ཕློགས་གཉིས་རེར་ངེས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལྟ་བུའམ། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་ནི། ནཱ་

ནཱ་ལཾ་ཀཱ་ར་སཾ་སྲ�ཥྚིཿ ཞེས་འབྱུང་བས་མང་ཚིག་ཉིད་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པར་

མ་ངེས་ཤིང༌། དཔེའི་གཟུགས་ཅན་དང་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་སློགས་ཀང་

རྒྱན་དེའི་བེ་བག་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་སྐབས་དེར་བཀློད་པ་ཡིན་གི། རྒྱན་འདྲེས་

པའི་ཆ་ནས་སེལ་མ་ཡིན་དུ་མི་རུང་བའང་མ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་ཇི་ལྟར་སེལ་བའི་

ཚུལ་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ཕིར་དཔེར་བརློད་ལློགས་སུ་མཛད་པ་འདི་ལ་རབ་སེལ་

གི་རྒྱན་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་མློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི།

མཛེས་མ་ཁློད་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་ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་ཀི་དཔལ་པདྨ་རྣམས་ཀིས་འགློག་པར་བེད་

དེ། ཁློད་ཀི་གདློང་པ་པདྨ་རྣམས་དང་མཚུངས་སློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ་འགློག་པར་བེད་

ཅེས་པ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒའློ། །དེས་ན་དེ་ཡན་ཆད་ནི་བསྒྲུབ་བའམ་ཡན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལག་ཅན་ནམ་ཕན་གདགས་བར་གནས་པ་དཔེའི་རྒྱན་ནློ། །དེ་ནས་རང་པ་གསུམ་པ་

དང་བཞི་པ་གཉིས་ཀི་དློན། ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་ཁ་དློག་དང་དྲི་བསུང་ལ་སློགས་པ་

རྣམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒློ་ནས་མེ་ཏློག་པདྨ་དངློས་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་ཟིན་པ་

དེས་ན། ཀློ་ཥ་སྟེ་པདྨའི་མཛོད་དམ་སྙིང་པློ་དང༌། དཎ་ཏེ་ཡུ་བ་གཉིས་འདྲ་བར་སྒྲུབ་

པ་ལ་བ་དཀའ་བའི་ཚེགས་ཅི་ཡློད་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་ནི་སྒྲུབ་བེད་དམ་ཡན་ལག་

གམ་ཕན་འདློགས་བེད་དུ་གནས་པའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་རང་པ་བཞི་ཀ་སྦེལ་བས་དློན་

གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་དུ་གྲུབ། ཡང་རང་པ་གསུམ་པའི་རྒྱ་དཔེར། ཀློཤ་དཎ་ས་མ་

གྲཱ་ཎཱཾ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཀློཤ་པདྨའི་སྙིང་པློ་དང་ནློར་གི་བང་མཛོད་ལ་འཇུག་པ་དང༌། 

དཎའི་སྒ་པདྨའི་ཡུ་བ་དང་ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་བགློད་ཚུལ་གི་རྣམ་པའི་ཁད་

པར་དབྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་ལ་འཇུག་སྟེ། འགེལ་བ་འདློད་འཇློར། དེའི་དབེ་བ་དབྱུག་

པ་དང༌། སྦྲུལ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་ཅན་དང༌། འབེར་བ་སྟེ་བཀློད་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་

པ་བཞི་རྣམས་སློ། །དེ་ལ་དཔུང་ཚོགས་རྣམས་ཐད་ཀར་བཀློད་པ་ནི་དབྱུག་

པའློ། །དཔུང་ཚོགས་མཐའ་དག་ཕན་ཚུན་འགློ་བ་དང་འློང་བས་རེས་སུ་འཁློར་ཞིང་

འཇུག་པ་ནི་སྦྲུལ་ལློ། །དཔུང་ཚོགས་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་གི་བཀློད་པས་བརྐྱངས་ཏེ་

ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་ཅིང་སྦྲུལ་གི་ལུས་དང་འདྲ་བ་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཅན་ནློ། །དཔུང་

ཚོགས་རྣམས་གཞན་དང་གཞན་འདུས་ཤིང་སྤུངས་ནས་གནས་པ་རྣམས་སློ་སློར་

འཇུག་པ་ནི་འབེར་བའློ། །ཇི་སྐད་དུ། ཀཱ་མན་྄ཀས། འཕེད་ལ་བཀློད་པ་དབྱུག་པ་

སྟེ། །རེས་སུ་འཁློར་བ་ཉིད་ནས་སྦྲུལ། །ཀུན་ཏུ་འཇུག་པ་དཀིལ་འཁློར་ཅན། །སློ་སློར་

འཇུག་པ་འབེར་བའློ། །ཞེས་སློ། །འདི་རྣམས་ཀང་སླར་ཡང་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ། དེ་ལ་རབ་འཇློམས་དང༌། བརན་པ་དང༌། ས་ཛ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་བདུན་ནི་དབྱུག་

པའི་བཀློད་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་སློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེས་ན་ཀློཤ་དང་དཎ་དེ་དག་སྒ་

སྦར་བའི་སྦར་བ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རེས་འབེལ་ལམ། དེ་མཛེས་བེད་དུ་སྦར་བ་

ཙམ་ཡིན་པས་སྦར་རྒྱན་ཉིད་གཙོ་བློར་བས་པ་རང་རང་ཚུགས་པའི་སྐབས་བཞིན་

སྒ་སྦར་གི་འཇུག་ཕློགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁད་གཞི་རེ་མི་དགློས་པས། ཀློ་ཥ་

བང་མཛོད་དང་དཎ་དཔུང་གི་བགློད་ཚུལ་ལ་སྒ་དེ། ཡང་ན་འཇུག་པ་ཙམ་གིས་སྦར་

བར་གྲུབ་པ་ལས། ཁད་ཆློས་དེ་གང་ལ་མངའ་བའི་རྒྱལ་པློ་སློགས་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞེས་

འཆད་མི་དགློས་ཤིང༌། རང་པ་སྔ་ཕི་གཞན་དང་སྦེལ་བའི་བཤད་པའང་མི་དགློས་ཏེ། 

སྦར་བ་ཉིད་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་རྒྱ་འགེལ་ནས་གསལ་བར་བཤད་

པས་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་དློན་གཞན་བཀློད་པ་སྦར་བ་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཅན་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན། དེས་ན་དཔེར་བརློད་འདི་ལ་དཔེར་རྒྱན་དང་དློན་གཞན་བཀློད་པ་

དང་སྦར་བ་གསུམ་བསྲེས་པར་བཤད་ཀང་རུང༌། ཡང་ན་དེའི་རེས་འབེལ་ཙམ་ཡིན་

པས་སྦར་བ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ནས་དེ་དང་དཔེ་རྒྱན་གཉིས་ཁློ་

ན་བསྲེས་པར་བས་ཀང་ཆློག་པའི་འཆད་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་འདི་ཡང་རྒྱ་འགེལ་ཉིད་

ནས་གསལ་བར་བཤད་དློ། །

སྐབས་འདིར་འགེལ་མཛད་ཁ་ཅིག་གི་འདློད་པ་ལྟར་མཛེས་མ་ཞེས་པ་ཡན་

ལག་ཅན་དང༌། དེའི་བཞིན་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་ནས་དེ་དག་རང་བཞིན་བརློད་པའི་

རྒྱན་དུ་བརློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནློངས་ཏེ། དེ་ནི་མིང་ཚིག་རྐྱང་པ་ཙམ་སྟེ་དེ་ལ་རང་བཞིན་

བརློད་པའི་རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཚང༌། དེ་ཉིད་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ངློས་བཟུང་བའང་ནློར་བ་སྟེ་སྔར་བརློད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །གཞན་ཡང་བློད་འགེལ་

ཐམས་ཅད་དུ་འདི་ཉིད་འཆད་ཚུལ་པདྨས་མཛེས་མའི་བཞིན་དཔལ་དངློས་སུ་འགློག་

པའི་དློན་དང༌། འདི་ལ་བ་དཀའ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅེས་པའང་མཛོད་དང་ཡུ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་པདྨས་མཛེས་མའི་བཞིན་དཔལ་འགློག་པ་ལ་བ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད། 

ཅེས་པའི་དློན་དུ་བཀལ་བ་ལྟར་ན་པདྨ་སེམས་མེད་ཀིས་མཛེས་མའི་བཞིན་དཔལ་

འགློག་པ་རབ་བརགས་སུ་སློང་གི་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་མེད་པས་དཔེ་རྒྱན་དུ་ཅི་ལ་

འགྱུར། འདིར་ནི་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་དློན་ཇི་ལྟ་བར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །སེལ་མའི་

དཔེར་བརློད་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་ནི་རློགས་སླ་བར་དགློངས་ནས་

གཞུང་འདིར་དཔེར་བརློད་མ་མཛད་ཀང༌། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་དཔེར་བརློད་པ། 

ལུས་ཕ་ནུ་མ་དུད་པ་དང༌། །མིག་གཡློ་ཁེངས་བེད་བུད་མེད་རྣམས། །རྣམ་འགྱུར་

མེད་པ་སྦང་རི་བཞིན། །སྙན་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བར་གིས། །ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ནི་རིགས་དང་

དཔེ་སེལ་བའློ། །གསུམ་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང་རྒྱན་སྤིའི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ་ནི།

རང་བཞིན་བརློད་དང་འཁློག་བརློད་ཅེས། །

ངག་གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་གཉིས། །

འཁློག་པློར་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

ཕལ་ཆེར་སྦར་བས་དཔལ་རྒྱས་བེད། །

དེ་ལྟ་ན་འདིར་སྦར་བ་དང་དློན་གཞན་བཀློད་པ་གང་རུང་གིས་ཆློག་མློད་

གཉིས་ཀ་བསྟན་པས་ཅི་བ། དེ་གཉིས་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་

གི་དངློས་པློར་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ན་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ལ་སྦར་བ་རེས་འབེལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དུ་བེད་པའི་དགློས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀང་མདློར་

བསྡུ་ན་ངག་གི་རང་བཞིན་རྒྱན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་དབེ་བའི་གཞི་རང་བཞིན་བརློད་

པ་དང་འཁློག་བརློད་ཅེས་བ་བའི་རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྡུའློ། །དེ་ལས་འཁློག་པློར་

བརློད་པ་དངློས་པློ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བརློད་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་

དེ་མང་པློ་ཞིག་ལ་སྦར་རྒྱན་གིས་མཛེས་པར་བས་པས་བརིད་ཅིང་ཚིག་བརླིང་བ་

དང༌། འགེལ་ཚུལ་དུ་མ་འབྱུང་བ་སློགས་ཀིས་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་དཔལ་རྒྱས་

པར་བེད་དློ། །འློན་ཀང་འཁློག་བརློད་འགའ་ཞིག་ལ་མི་སྦློར་བའང་ཡློད་པའི་ཕིར་ཕལ་

ཆེར་ཞེས་བརློད་དློ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་འདིར་ཡང་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་འཁློག་

བརློད་ལ་སྦར་བ་རེས་འབེལ་དུ་གནས་པས་མཛེས་པར་བས་པའློ། །

སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་བུར་ཤིང་དུ། ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངློས་

ཀི། །སློགས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཡན་ལག་མིག་ལྟ་བུ་རྒྱན་གཅིག་དང༌། ཡན་ལག་

ཅན་གདློང་པ་ལྟ་བུ་རྒྱན་གཞན་གི་དངློས་པློར་བས་པའི་སེལ་མའི་སྐབས་དང༌། ཡན་

ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་པའི་རྒྱན་གཉིས་བསྲེས་པ་ཉིད་

ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། གཞུང་གི་དཔེར་བརློད། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་བཞིན་གི་

དཔལ། །སློགས་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་ཀི་དཔེར་བརློད་དུ་ངློས་བཟུང་ནས། 

ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་གཞུང་ལས་ལློགས་སུ་མ་བཀློད་ཀང་

ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་དང༌། སྦར་བའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ་རྒྱན་མང་

པློ་བསྲེས་པ་ཡང་རུང་ཡན་ལག་ཅན་དང༌། ཡན་ལག་གི་སྐབས་སུ་གནས་པ་དག་སྟེ་

སྔར་བརློད་པའི་རྒྱན་ཉིས་མགློ་མ་རྣམས་ཀིས་རློགས་སློ། །ཞེས་དང༌། གདློང་ཡན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ལག་ཅན་དང༌། མིག་ཡན་ལག་ཏུ་བས་པ་ནི་བསྙློན་དུ་མེད་པས་སློགས་ནློར་ཚབ་

ཆེས་ཆེ་བའི་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བཀློད་འདུག་པ་རྒྱ་འགེལ་དང་འཇམ་མགློན་

པཎ་ཆེན་བ་མའི་བཞེད་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་བཟུང་བར་མི་བའློ། །

༼དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་པ་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པ་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

རྒྱུ་དང་ངློ་བློས་ཁད་གཞི་མདློར་བསྟན། དེ་ཉིད་ཁད་ཆློས་བཞིས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་རྒྱུ་དང་ངློ་བློས་ཁད་གཞི་མདློར་བསྟན་པ་ནི།

སྙན་ངག་མཁན་བསམ་དགློངས་པ་སྟེ། །

སྙན་ངག་གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། །

རབ་སྦློར་ཡུལ་གི་ཡློན་ཏན་ཅན། །

དེ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་བརློད། །

རྒྱུ་སྙན་ངག་མཁན་གི་སྙན་ངག་གི་རྒྱུན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསམ་པ་ནི་

དགློངས་པ། ཁད་པར་ནི་ཐློག་མཐའ་བར་དུ་ཁབ་བེད་ཀི་བསམ་པ་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་

པ། ངློ་བློ་ནི་བསྟན་བཅློས་ཀི་ལུས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གསུམ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཡུལ་

ལ་སྙན་ངག་མཁན་གི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་སྦར་བའི་རྒྱན། མཆློག་གི་གཞུང་ལས་

བཤད་པའི་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཅན་དེ་ནི་རིགས་པ་དང་མི་

རིགས་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སང་བང་དང་ལྡན་པ་ཡིད་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པས་

བསམ་པ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་བ་སྟེ་ཁད་

གཞིའློ། །འདི་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་དཔེར་བརློད་ཤློ་ཀ་རེ་གཉིས་གཞུང་གི་བསྡུས་དློན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལྟ་བུར་སྦློར་བ་ནི། སླློབ་དཔློན་ངག་དབང་གགས་པས། 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་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་འདི་ཀུན་གིས་གློ་ཞིང་ཚད་མར་འཛིན་

པ་ཞིག་ཀང་གལ་ཆེ་བར་སྣང་ངློ༌། །

འདིའི་གཞུང་ཚིག་རང་པ་གསུམ་པ་འདི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ། རྒྱུན་གི་ཡུལ་ལ་

ཡློད་ཡློན་ཏན། །ཅེས་བསྒྱུར་བའང་ཡློད་པ། རྒྱ་དཔེར་པྲ་བྷནྡྷ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡློངས་

གགས་རྒྱུན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་ལ་མི་འཐད་པ་མེད་མློད། འློན་

ཀང་ལློ་ཙཱ་བས་དེ་རྒྱུན་ལ་འཇུག་པ་མཁེན་བཞིན་དུ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པའི་

བསམ་པས་རབ་ཏུ་སྦར་བའི་ཡློན་ཏན་སྙན་ངག་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དེ་དགློངས་

པ་ཅན་གི་རྒྱན་དུ་ངློས་འཛིན་པའི་ཕིར་དློན་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་དགློས་པ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡློད་པའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མེད་པས་འགྱུར་རིང་ཡློངས་གགས་

ལྟར་འཐད་ཅིང་ལེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཁད་ཆློས་བཞིའི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཁད་པར་གི་ཆློས་

དང་པློ་ནི། དངློས་པློ་ཡི་ནི་ཚིག་རྣམས་ཀུན། །ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད། །དངློས་

པློ་སྙན་ངག་གི་རྒྱུན་རངས་པློའི་ཚིག ཆ་ཤས་གློང་ཁེར་གི་བསྔགས་པ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སློར་མློ་རངས་པློའི་ཚིག་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་གི་དངློས་

པློས་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་ཤིང་འབེལ་བ་ཅན་ཕན་ཚུན་དུ་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པ་

ཁློ་ན་དགློས་ཀི། རང་དབང་ཅན་ཕན་ཚུན་མི་ལྟློས་པ་ལྕགས་ཀི་ཐུར་མ་ལྟ་བུའི་ཚིག་

གི་ཚོགས་པས་ནི་རྒྱུན་གཅིག་མི་རློམ་པར་འབེལ་མེད་དུ་འགློ་བ་འཆད་འགྱུར་སྐློན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

བཅུའི་ནང་ཚན་དང་པློ་དློན་ཉམས་ཀི་དཔེར་བརློད། འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བེད་

དློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་ཚད་མང་ཉུང་གང་ལའང་སློང་དགློས་པ་

ནི་ཁད་ཆློས་དང་པློའ ློ། །

གཉིས་པ་ནི། དློན་དང་བལ་བའི་ཁད་པར་རྣམས། །མ་བས། དློན་དང་བལ་བ་

སྐབས་དློན་མ་ཡིན་ཞིང་ཉེར་མཁློ་མེད་པའི་ཚིག་གི་རློ་མ་མང་པློའི་རློག་པས་མ་སླད་

པར་དློན་དང་བཅས་པ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་ཚིག་ཁློ་ན་སྦར་བ་ནི་ཁད་པར་གི་

ཆློས་གཉིས་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གནས་སུ་སྔགས་པ་དང༌། །ཞེས་པ་སྟེ། བརློད་བ་བསྔགས་

ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་དངློས་དང་ཤུགས་ལས་སྟློན་ནུས་

པའི་ཚིག་གི་རློ་ཉམས་དུ་མས་བརློད་ཀང་བརློད་དློན་ཐམས་ཅད་དེར་འབབ་པ་ཞིག་

དགློས་པ་སྟེ་ཁད་ཆློས་གསུམ་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། བརློད་རིམ་སྟློབས་ལས་དངློས་པློ་ནི། །ཟབ་མློ་དག་ཀང་གསལ་

བ་སྟེ། །བརློད་བའི་དློན། མཁས་པས་བལྟས་ཀང་མགློ་རྨློངས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་

དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྦར་བ་ཡང་སྐློན་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་སངས་ནས། དློན་ཤིན་ཏུ་

ཟབ་མློ་དག་ཀང་སེབ་ལེགས་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བར་མཚོན་ནུས་པ་ཞིག་དགློས་

པ་སྟེ་ཁད་ཆློས་བཞི་པའློ། །

འདིར་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། སྐེས་པའི་རབས་ཀི་ཕེང་བ་བཤད་པ་ལས། 

རྫློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བར་གློ་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་པའང་

ཤུགས་ལས་འཐློན་པས་འཆད་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་སུ་རུང་མློད། གཙོ་བློར་རྒྱ་འགེལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནས་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དང་མཐུན་པ་ཁློ་ནར་འབྱུང་ངློ༌། །དེས་ན་ཁ་ཅིག་རྣམ་

འགྱུར་རང་གཙོ་བློར་བཏློན་ཏེ་དློན་ཟབ་མློ་སྟློན་པ་དང་ཚིག་བརིད་ཅིང་བརླིང་བ་དློན་

དུ་མི་གཉེར་བ་དང༌། ཡང་ལ་ལ་དག་ནི་རང་གིས་སྙན་འགྱུར་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་བསྐྲུན་པར་མ་ནུས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ། སྙན་ངག་ལ་རྣམ་འགྱུར་གི་ཉམས་

གཏན་ནས་མི་རུང་བ་ལྟ་བུར་འདློད་པ་སློགས་སྣང་མློད་ཀང་མཐའ་དེ་གཉིས་ཀ་ངེས་

པར་སློང་དགློས་ཤིང༌། སྔར་ལེའུ་དང་པློར། ཉམས་དང་འགྱུར་བ་དག་གིས་

གཏམ། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཕི་མ་འདིའི་གནློད་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་ཚིག་

སྦློར་ཆེས་བརླིང་བ་ལ་ཉམས་འགྱུར་གིས་བརྒྱན་པ། མཁས་པས་བལྟས་ན་དློན་གང་

ཡིན་གསལ་བར་སྟློན་པའི་ཚིག་གི་སྦློར་བ་གང་ལ་ཡློད་པ་དེ་ནི་ལམ་འདིའི་ཡློན་ཏན་

ནློ། །དེ་ཀུན་དགློངས་པའི་དབང་གྱུར་ཕིར། །དེ་དག་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་རིག །ཁད་

ཆློས་བཞི་པློ་དེ་ཀུན་སྙན་ངག་གི་རྒྱུན་ལ་ཁབ་ཅིང་དེ་ཡང་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་

པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བློ་གློས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པས། དེ་ཀུན་ཀང་དགློངས་པ་སྟེ་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཅིང་དེའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དགློངས་པ་ཅན་

གི་རྒྱན་ཞེས་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡང་རྒྱན་དུ་

གྱུར་པ་རིག་ཅིང་ཤེས་པར་བའློ། །བཞི་པ་ཟླློས་གར་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྒྱན་དུ་

བསྟན་པ་ནི།

གང་ཡང་མཚམས་སྦློར་ཡན་ལག་དང༌། །

འཇུག་པའི་ཡན་ལག་མཚན་ཉིད་སློགས། །

ལུང་གཞན་དག་ཏུ་བརློད་འདི་ཡང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ཅག་འདློད། །

འདིར་ཟླློས་གར་ཞེས་པ་རིག་གནས་བཅུར་བགང་བའི་ཡ་གལ་ཟླློས་གར་གི་

རིག་པ་སྟེ་འདི་ཉིད་ལའང་རྒྱ་གར་དུ་བསྟན་བཅློས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློད་འདུག་པ་སྔར་བློད་

དུ་མ་འགྱུར། ཀུན་མཁེན་བ་མ་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཆེན་པློའི་ཕག་ཏུ་སྔར་རྒྱ་དཔེ་བྱུང་བ་

མགློ་ནས་མར་བསྒྱུར་རིས་གནང་འདུག་ཀང༌། བློད་ལ་མི་མཁློ་ཞིང་དགློས་པ་ཅི་ཡང་

མི་འདུག་པས་བསྒྱུར་འཕློ་བཞག་པ་ཡིན་ཅེས་སྩལ་བ་ཐློས། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བསྟན་

བཅློས་དེ་ལ་མཚམས་སྦློར་གི་ཡན་ལག་དང༌། འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། མཚན་

ཉིད་ཀི་དབེ་བ་སློགས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལས། དང་པློ་མཚམས་སྦློར་གི་ཡན་ལག་

ལྔ་ནི། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ་མིང་ཙམ་སློས་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཚིགས་བཅད་མཛད་

ནས་བཀློད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་བློད་འགེལ་གཞན་ཐམས་ཅད་དུའང་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་སྤིར་མཚམས་སྦློར་གི་ཡན་ལག་ནི། བརློད་བའི་དློན་གི་ཁད་པར་སེ་ཚན་མི་

འདྲ་བ་རྣམས་རློད་བེད་ཀང་སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་པས་ལབ་དགློས་པ་དེ་དག་གི་

བར་དུ་མཚམས་སྦློར་བེད་ཡིན། དེ་ལས་སྒློའི་མཚམས་སྦློར་ནི་དྲི་བ་དང༌། ལན་གི་

སྒློའི་མཚམས་སྦློར་ནི་དྲི་ལན་ཏེ་ཕན་ཚུན་དུ་དྲི་བ་དྲི་ལན་གི་རྣམ་པ་བེད་རྒྱུ་དུ་མ་

ཞིག་ཡློད་པའི་མིང་དང༌། སྙིང་པློ་ནི། སྐབས་འགར་གློས་བེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་མང་པློ་

ཕན་ཚུན་དུ་སྨྲས་པའི་མཐར་གློས་ཐག་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་སྙིང་

པློ་ཟེར། མི་བཟློད་པ་ནི་མཚང་ནས་འབྲུ་བའི་བརློད་པས་དེའི་རང་མཚང་ལ་ཕློག་པའི་

རྣམ་པའི་མི་བཟློད་པའི་ཆགས་པས་གཟིར་ནས་མི་བཟློད་པའི་ཚུལ་བེད་པའློ། །ངེས་

པ་འཐློབ་བེད་ནི། ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་བརློད་པ་མང་པློའི་མཐར་དློན་གཅིག་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངེས་པ་རེད་པ་ལྟར་བེད་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་མཚམས་སྦློར་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ཞེས་

གགས་སློ། །ཡང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་མ་བཀློད་པས་སྔར་བློད་འགེལ་གཞན་ལ་མེད་པ། རཏྣ་

ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ལས་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་གསར་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི། གང་ཡང༌། ཞེས་

སློགས་ཀི་ཡང་སྒ་ནི་བརློད་བ་གཞན་བསྡུ་བའི་དློན་ནློ། །མཚམས་སྦློར་རྣམས་ནི་སྒློ་

དང༌། ལན་གི་སྒློ། སྙིང་པློ། མི་བཟློད་པ། ངེས་ཐློབ་སྟེ་ལྔར་བཤད་དློ། །དེ་ལ་ཉེ་བར་

འཕེན་པ། ཉེ་བར་མཁློ་བ། ཡློངས་སུ་འཇློག་པ། རྣམ་པར་སྲེད་པ། རིགས་པ། ཐློབ་

པ། མཉམ་པར་འཇློག་པ། སྒྲུབ་པ། བརེས་པ། དབེ་བ། དབེ་བར་བེད་པ་རྣམས་ནི་

སྒློའི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ། །ཡློངས་སུ་འགློ་བ། རྣམ་པར་འདར་བ། གདུང་བ། རེད་མློ། 

རེད་མློའི་མདངས། །རབ་ཏུ་འགློ་བ། འགལ་བ། ཉེ་བར་གནས་པ། མངག་པ། སྐེ་བློ་

འགློད་པར་རློམ་པ། ཡི་གེ་བསྡུ་བ་རྣམས་ནི་ལན་གི་སྒློའི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ། །

མ་བྱུང་བ་དཔེར་བརློད་པ། ལམ་གི་རང་བཞིན་དཔེར་བརློད་པའི་རིམ་པ་

བསྡུ་བ། རེས་སུ་དཔག་པ། སླློང་བ། བརག་དཔྱད། གཟིར་བ། སྟློབས་ལྷག་པ། ཡིད་

འབྱུང་བ། འཚབ་པ་རྣམས་ནི་སྙིང་པློའི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ། །རྒློལ་བ། འཐློར་བ། 

འཛག་པ། ནུས་པ། ཕན་ཚུན་དུ་གནས་པ། འགློགས་པ་གསལ་བ། འབེད་པ། འགློག་

པ། འགལ་བ། ལེན་པ། འདྲིད་པ། རབ་ཏུ་སྲེད་པ་ནི་མི་བཟློད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་

སློ། །མཚམས་སྦློར། འགློག་པ། སེལ་བ། གཏན་ལ་ཕབ་པ། སློད་པ་གསལ་བ། རབ་

དྭངས། ཀུན་དགའ། དུས། ཉེ་བར་སེད་པ། བསམ་པ་སྔ་མ་འཆད་པ། སྙན་ངག་བསྡུ་

བ། རང་གིས་སྟློན་པ་རྣམས་ནི་ངེས་ཐློབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་སློ། །ཞེས་པའློ། །ཡང་

རྒྱ་དཔེའི་ཁད་པར་རམ་རྒྱ་གར་བའི་བསྟན་བཅློས་གཞན་ནས་བངས་པ་ཇི་ལྟར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ནའང༌། ད་ལྟ་ཀུན་མཁེན་རེའི་ཕག་ཏུ་བཞུགས་པའི་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ན་མེད་པ། 

ཀློ་ཧ་ལ་ཞེས་པའི་ལུང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་དྲངས་པ་ནི། མཚམས་སྦློར་ཡན་ལག་སྒློ་

སློགས་རྣམས། བསྡུ་ན་མངློན་མཐློའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྣ་ཚོགས་ཀུན་དགའི་རློ་ལྡན་

པ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཡློངས་སུ་བསྒགས། །ཞེས་འབྱུང༌། འདི་ཉིད་འདློད་འཇློར་

དྲངས་པ་འཇམ་མགློན་བ་མའི་འགྱུར་གསར་དུ། མཚམས་སྦློར་ཡན་ལག་སྒློ་སློགས་

རྣམས། །མདློར་བསྡུས་མངློན་པར་དར་བདག་ཉིད། །སྣ་ཚོགས་དགའ་བའི་ཉམས་དང་

ལྡན། །བསྡུས་པ་ཞེས་པར་ཡློངས་སུ་གགས། །ཞེས་འབྱུང་བའང་འགྱུར་ཁད་ཙམ་

ལས་གཞན་འདི་ཉིད་ཁློ་ནའློ། །ཡང་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་མ་བཤད་

ཀང༌། རྒྱ་འགེལ་ནས་འབྱུང་བ་ནི། བྷཱ་ར་ཏཱི། སཱ་ཏྭ་ཏཱི། ཀྲཻ་ཤི་ཀཱི། ཨཱ་ར་བྷ་ཊི། ཞེས་པ་

བཞི་སྟེ། སློ་སློར་ཡང་ཡན་ལག་བཞིའློ། །དེ་ལ་བྷཱ་ར་ཏཱིའི་ཡན་ལག་བཞི་སྟེ། རབ་ཏུ་

སྲེད་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་སྒློ་དང༌། ཕེང་བ་དང༌། བཟློ་བེད་པའློ། །

སཱ་ཏྭ་ཏཱིའི་ཡན་ལག་ནི་ཤིན་ཏུ་འཇློག་པ། ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ། སྨྲ་བ་དང་

བཅས་པ། འཕག་ཏུ་བཟླློག་པ་རྣམས་སློ། །ཀྲཻ་ཤི་ཀཱིའི་ཡན་ལག་ནི། རེད་མློ། གསལ་

བ། རེད་མློ་འབེད་པ། རེད་མློར་འགློ་བ་རྣམས་སློ། །ཨཱ་ར་བྷ་ཊིའི་ཡན་ལག་ནི། བསྡུས་

པ། ཀུན་ལྟུང༌། གནས་སྐབས་འཇློག་པ། ཀུན་ཏུ་འཐློར་བ་སྟེ་བཞིའློ། །ཞེས་པ་རྣམས་

ནི་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་གློ །དཔང་ཊིཀ་ཏུ། ཚིག་ལྡན་ལ་སློགས་པ་བཞི་ལ། རབ་ཏུ་

སྣང་བེད་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའི་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་དང༌། ཞེས་

པ་ཙམ་འབྱུང༌། མཚན་ཉིད་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ནི་རྒྱ་འགེལ་ལས། རྒྱན། ཡི་གེ་བསྡུས་

པ། མཛེས་པ། དཔེར་བརློད། རྒྱུ། ཡང་དག་པར་སྦློར་བ། མཐློང་བའི་མཐའ། ཐློབ་པ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མངློན་པར་ཐློབ་པ། ངེས་པར་བསྟན་པ། ངེས་ཚིག གྲུབ་པ། ཁད་པར་བེད་པ། ཡློན་

ཏན་ལྟུང་བ། ཕུལ་བྱུང༌། རློག་གེ་མཚུངས་པ། ཚིག་བཏུས་པ། བསྟན་པ། ཉེ་བར་

བསྟན་པ། རྣམ་པར་དཔྱད་པ། གློ་ལྡློག་པ། ཉམས་པ། རེས་ཁིད། ཕེང་བ། ཡློན་སྦིན་

པ། སློད་པ། དློན་གི་དབང༌། རབ་ཏུ་གྲུབ་པ། དྲི་བ། འགློད་པ་དང་བཅས་པ། རེ་བ། 

ཆ་ཤས། བསྡུས་པ། ཡློན་ཏན་སྒློགས་པ། མ་བརློད་པ་གྲུབ་པ། དགའ་བའི་ཚིག་སྟེ་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་བཤད་པ་རྣམས་སློ། །འདི་ཡང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། རྒྱན་བེད་དང་ཡི་གེ་

འདུས་པ་ལ་སློགས་པ་མཚན་ཉིད་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དང༌། ཞེས་གསུངས། སློགས་པས་

སྒེག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། ཕེང་བའི་ཡན་ལག་དང༌། མཚམས་སྦློར་གཞན་པའི་ཡན་

ལག་ལ་སློགས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་གར་གི་རྣམ་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་ཁློ་བའི་

ཉམས་དང༌། ཆགས་པས་གཟིར་བའི་ཉམས་དང༌། མ་ངན་གི་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཉམས་

ལ་སློགས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་

མིང་དང་རྣམ་གངས་ཙམ་སློས་པ་སྟེ། ངློ་བློ་ནི་ཟླློས་གར་འཆད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པ་

དང་གཞུང་མང་བས་ཀང་འཇིགས་ཏེ་འདིར་མ་བཤད་པ་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས་

ཉིད་ལས་རློགས་པར་བ་དགློས་ཤིང༌། འློན་ཀང་དེ་རྣམས་ལུང་གཞན་རྒྱན་གི་བསྟན་

བཅློས་བྷཱ་ར་ཏ་ལ་སློགས་པར་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དུ་འདློད་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་

འདིར་ཡང་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྒྱན་ཉིད་དུ་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་ཅག་

ཀང་འདློད་དློ་ཞེས་པའློ། །

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་ཞིང་མ་བཤད་པ་བསླབ་ཚུལ་ནི། རྒྱ་ཆེ་མཐའ་ཡས་

རབ་བསྡུས་ཚད་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །རྒྱན་རྣམས་དག་གི་ལམ་འདི་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གཉིས་པ།

ཕེ། །བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་གནས་པ་ཡི། །ཁད་པར་རྣམས་ནི་

གློམས་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ་བར་ནུས། །མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བའི་དབེ་བས་ཕེ་ཞིང་

རབ་ཏུ་སྤློས་པ་རྒྱན་གི་ཁད་པར་དབེ་བ་ཕ་མློ་མཐའ་ཡས་པ་བློ་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་

ཀི་རྣམ་པར་རློག་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་པའི་རེས་སུ་འགློ་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་འདིར་རེ་རེ་ནས་བརློད་མི་ནུས་པས་མ་བརློད་ཀང༌། 

དེ་ཀུན་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་མཚན་ཉིད་རིགས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་ནི་དློན་གི་

རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔའི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་འདིའློ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔའི་

ལམ་སྲློལ་འདི་ཉིད་ནི་དབྱུག་པ་ཅན་ཁློ་བློ་རྣམ་པར་ཕེ་ལ། གང་ཞིག་བརློད་པའི་ཡུལ་

ལས་ཡློངས་སུ་འདས་པར་གནས་པའི་ཁད་པར་མཐའ་མེད་པ་དབེ་བ་ཕ་མློ་དེ་རྣམས་

ཀང་འདིར་བཤད་པའི་རིགས་ཅན་ཁློ་ན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། གཞུང་འདི་ཉིད་ལ་

བློ་གློས་གློམས་པ་ཉིད་ཀི་མཐུས་རང་སྟློབས་ཁློ་ནས་དབེ་ནུས་པར་འགྱུར་བས། དེ་

རྣམས་རློགས་པར་འདློད་པས་ཀང་ལམ་འདི་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གློམས་པར་

བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

དེང་འདིར་སྙིགས་མའི་དུས་ནི་མཐུ་བརས་པས། །ཚུལ་བཞིན་མཁས་པར་

སླློབ་པའི་དློན་གཉེར་ཉུང༌། །འློན་ཀང་མི་མཁས་མཁས་ལ་འགན་འདློད་དང༌། །བླུན་

པློ་དགའ་བའི་གགས་པ་དློན་གཉེར་ཕིར། །རིག་པའི་གནས་ཀི་གཟུགས་བརན་ཙམ་

སླློབ་ཅིང༌། །ཁད་པར་གནས་འདིའི་ཤར་ལྷློ་ཐུན་མློང་དུ། །འདློད་པའི་དློན་རྒྱན་སུམ་

ཅུ་ར་ལྔ་འདིར། །འློལ་སྤིའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པར་བེད་པ་མང༌། །དེས་ན་དེ་དག་གིས་

ཀང་ཚེགས་མེད་དུ། །དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །གསལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བའི་ཚིག་གིས་དློན་རྣམས་ལེགས་བཀློལ་ཏེ། །ཅི་དགར་བིན་འདི་དགའ་བའི་སེམས་

ཀིས་ལློངས། །

ཞེས་སླློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པའི་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་སྙན་

ངག་གི་མེ་ལློང་ལས་དློན་གི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་དློན་རྣམ་

པར་བཀལ་བ་རྫློགས་སློ། །   ། །
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༼ལེའུ་གསུམ་པ།༽

༼གཉིས་པ་སྒ་རྒྱན།༽

༈ ལེའུ་གསུམ་པ། གཉིས་པ་སྒའི་རྒྱན་ལ་གསུམ་སྟེ། ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་བཞག་

གཏན་ལ་དབབ། བ་དཀའ་བའི་ཁད་པར་གཞན་བརློད། དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་

དཀའ་བཤད་པའློ། །

༼ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་བཞག་གཏན་ལ་དབབ་པ།༽

དང་པློ་ལ་ཡང་མདློར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས། མདློར་བསྟན་ལ་ཡང་

མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའློ། །དེ་ལས་མཚན་ཉིད་ནི། 

བར་མ་ཆློད་དང་བར་ཆློད་བདག །

ཡི་གེ་ཚོགས་པ་བསྐློར་བ་ནི། །

ཟུང་ལྡན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

གང་ལ་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་སྐློར་བ་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་

གཞན་གིས་བར་ཆློད་པའམ། བར་མ་ཆློད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་སྟེ། ཡི་གེ་

དབངས་དང་གསལ་བེད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཕན་ཆད་བསྐློར་བ་དེ་ཡང་བཟླས་ཏེ་

བརློད་པ་ནི་ཟུང་ལྡན་ཡིན་ཏེ་སྔར་ལེའུ་དང་པློར་ཡང༌། 

ཚོགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་བསྐློར་བ་ནི། །ཁློ་ན་ཟུང་དང་ལྡན་པར་རིག །ཅེས་རེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁིད་ཀི་ཞར་བྱུང་དུའང་བཤད་ཟིན་པ་དེ་འདིར་རྒྱས་པར་བརློད་པའློ། །འདི་ལ་བློད་

སྐད་དུ་དཔེར་བརློད་པ་ན། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། མཱ་ནེ་ན་མཱ་ནེ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

ཚིག་འབྲུ་གསུམ་མ་འདི་སྔར་བློད་དུ་མ་ཐློན་པར་བདེ་བློས་ཀང༌། ཀ་བ་ཤ་བའི་མི་

བཞིན་དུ། །ཞེས་སློགས་ལ་བས་མློད་དེ་མི་འགིག་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བ་དཀའི་ཁད་

པར་ལ་སློགས་བློད་ལ་མི་རུང་ཞེས་གསུངས་མློད། ཁློ་བློས་ནི་ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་

ཀུན་ལ་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ནས། ཟུང་ལྡན་དངློས་རྒྱ་སྐད་ལ་

ཚིག་འབྲུ་གསུམ་རེ་ཡློད་པ་དང་བསྟུན་ནས། རབ་དཀར་དེ་རབ་དཀར་དེ་ཞེས་པ་

དང༌། རབ་མཛེས་མཆློག་རབ་མཛེས་མཆློག་ཅེས་པ་ལ་སློགས་པའི་དཔེར་བརློད་

མཛད་ཀང༌། གཅློད་མཚམས་མི་བདེ་ཞིང་རང་པ་གཞན་གི་འགློས་དང་མི་མཐུན། 

བརློད་དློན་གི་སྙིང་པློས་ཀང་སྟློང་པ་སློགས་ཀིས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བློད་

ཡུལ་གི་སྙན་ངག་མཁན་ཡློངས་གགས་ཀུན་གིས་ལེགས་ལེགས་མཛེས་མཛེས་ཟེར་

བ་ལྟ་བུ་ལ་ཟུང་ལྡན་གི་དཔེར་བརློད་མཛད་པ་ཉིད་ལེགས་ཤིང༌། འློན་ཀང་དེང་སང་

གི་སྙན་ངག་མཁན་ཕལ་མློ་ཆེས་ཟུང་ལྡན་གི་སྦློར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་སྦློར་ཞིང་དེ་ཉིད་

ཁློ་ན་སྙན་པར་རླློམ་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ཉིད་ལས་ཀང༌། དེ་ཡང་གཅིག་

ཏུ་སྙན་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱ་སྐད་ལ་ནི། བརློད་བའི་དློན་ཁད་འཕགས་

དང་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་མ་ཉམས་པའི་སྟེང་

ནས་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་བསྐློར་བའི་ཟུང་ལྡན་གི་སྦློར་བས་ཀློག་པའི་ཚེ་ནའང༌། ཉན་

པ་པློའི་རྣར་སྙན་པའི་སྒ་གདངས་འབིན་པས་སྒ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། བློད་སྐད་ལ་དེ་

འདྲ་གཤིས་ཀིས་འབྱུང་དཀའ་ཞིང༌། དེ་ལས་ཀང་བ་དཀའ་བའི་སྦློར་བ་མང་པློ་ཞིག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ནི་གཏན་ནས་མི་འཇུག་པ་མང་བས། བརློད་དློན་གིས་དབེན་པའི་དཔེར་བརློད་ལྟར་

སྣང་བ་མང་པློ་ནན་གིས་རློམ་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས། སྔར་དློན་རྒྱན་གི་

སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཚིག་དློན་གི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལྟ་

བུ་གང་ཡང་རུང་བ་ལེགས་པར་གནས་ཤིང་མ་ཞིག་པའི་སྟེང་ནས་སྒ་རྒྱན་འདི་དག་

བློད་སྐད་ལ་ཇི་ཙམ་དཔེར་བརློད་རུང་བ་དེ་ཙམ་སྦློར་ཞིང༌། ལྭ་བའི་ཐག་ལ་ཟ་འློག་

གི་རི་མློ་མི་འབྱུང་བའི་རིགས་ལ། དློ་གལ་མི་བེད་པར་བཞག་པ་ཉིད་ལེགས་

སློ། །སྐབས་འདིར་དཔལ་ཁང་ལློ་ཙཱ་བས། ཁ་ཅིག་ཟུང་ལྡན་འདི་ལ་ལ་ལ་ཞེས་སམ། 

ལྷག་ལྷག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བ་ཟུང་གིས་མི་ཆློག་པར། འཇིག་

རེན་འཇིག་རེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འབྲུག་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་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་གསུམ་རེ་

ཡློད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་བློད་སྐད་ཀི་ས་ཆུ་མེ་ཆློས་ནློར་

སློགས་ལ། རྒྱ་སྐད་དུ། བྷཱུ་མི། ཛ་ལ། ཨགི། དྷརྨ། ཝ་སུ་ཞེས་སློགས་འབྱུང་བ་ལྟ་

བུའློ། །ཞེས་དང༌། ཡང་གཞུང་དངློས་བསྟན་ལ་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་ཞེས་པས། སློ་སློ་

ཞེས་སམ་ལ་ལ་ཞེས་ཡི་གེའི་ཟུང་བསྟན་ཉིད་གཙོ་བློར་བསྟན་ཏློ། །

གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཡི་གེ་སློགས་པ་བསྐློར་བ་ཡི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། ཡི་གེའི་

སློགས་ཁློངས་ནས་ཚིག་མིང་སློགས་ཀི་ཟུང་ལྡན་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སློ་ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡི་གེ་རེ་རེ་བསྐློར་བ་ནི་རེས་ཁིད་

ཡིན་ཅིང༌། ཡི་གེ་ཚོགས་པ་བར་བ་ནི་ཟུང་ལྡན་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བཞག་འདྲེས་ཤིང་འཆློལ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། རྒྱ་དཔེར། སཾ་ཧ་ཏེ་ཞེས་ཡང་དག་

ཚོགས་པའི་སྐད་དློད་ཡློད་ཅིང༌། སློགས་པའི་སྐད་དློད་ཨཱ་དི་རྒྱ་དཔེར་མི་འབྱུང་བས་

གཞུང་དློན་དང་དངློས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་བློད་སྐད་ལའང་ལ་ལ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་རེས་ཁིད་དང༌། ཟུང་ལྡན་ལ་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ་

གསུམ་ཕན་ཆད་བསྐློར་བ་ཞིག་ངེས་པར་སྦློར་དགློས་ཏེ་ཁད་པར་རློ། །གཉིས་པ་

དབེ་བ་ནི། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཡང་རང་པ་ཡི། །

དང་པློ་བར་མཐའ་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །

གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་རང་པ་ཡི། །

ཟུང་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྣམ་རློག་ནི། །

ཐློག་མ་བར་མཐའ་བར་དང་མཐའ། །

བར་དང་ཐློག་མ་ཐློག་མཐའ་ཀུན། །

ཀུན་ཏུ་དབེ་བ་ལས་སྐེས་པ། །

དེ་དག་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང༌། །

དེ་ལ་བ་སླ་བ་དཀའ་ཡང༌། །

འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསྟན་པར་བ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཟུང་ལྡན་དེ་ལ་ཡང་རང་པའི་དང་པློ་དང་བར་དང་ཐ་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་དང༌། དེའི་གཅིག་ལ་ཡློད་པ་



  611  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ལའང༌། རང་པ་དང་པློ་ཉིད་ལ་ཡློད་པ་ནས་བཞི་པ་ལ་ཡློད་པའི་བར་དང༌། སླར་ཡང་ཟུང་

ལྡན་དེ་རྣམས་ཀི་རྣམ་རློག་གི་དབེ་བ་ནི་རང་པ་གཅིག་ནས་བཞི་ཀའི་བར་གི་ཐློག་མ་ཁློ་

ན་ན་ཡློད་པ་དང་བར་དུ་ཡློད་པ་དང༌། ཐ་མ་ན་ཡློད་པ་སྟེ་གསུམ་དང༌། དང་པློ་བློར་ནས་

བར་དང་མཐའ་ན་ཡློད་པ་དང༌། མཐའ་བློར་ནས་བར་དང་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པ་དང༌། 

དབུས་བློར་ཏེ་ཐློག་མ་དང་མཐའ་ལ་ཡློད་པ་དང༌། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡློད་

པ་སྟེ་བདུན་པློ་འདི་ནི་རང་པ་དང་པློ་གཅིག་པུ་ལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་

བཞིན་དུ་རང་པ་གཉིས་པ་སློགས་གསུམ་དང༌། མཐར་རང་བཞི་ཀའི་གནས་གསུམ་ཀ་

ལ་ཡློད་པའི་བར་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །གང་གི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། རང་

པ་བཟླས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་བདུན་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་ཀུན་ཏུ་

དབེ་བ་སྟེ་འདྲེས་པ་ལས་སྐེས་པའི་ཟུང་ལྡན་དེ་དག་གི་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། ཚིགས་

བཅད་གཅིག་ལ་ཡང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་དང་པློར་ཟུང་ལྡན་དང༌། ལ་ལར་བར་གི་དང༌། འགའ་

ཞིག་ཏུ་མཐའི་དང༌། ལ་ལར་གསུམ་ཀ་ལ་ཡློད་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་འདི་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང༌། དེ་རྣམས་ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་བ་སླ་བ་བདེ་བག་ཏུ་བ་བ་

དང༌། བ་དཀའ་བ་ཚེགས་ཀིས་བ་བ་སྟེ་གཉིས་སུ་བསྡུའློ། །གཉིས་པློ་དེ་ལ་ཡང་དབེ་བ་

ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་འཆད་ན་གཞུང་མང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འདིར་

འགའ་ཞིག་བསྟན་ཅིང་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག །རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། གནས་

གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་ཐློག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། 

བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན། བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་རྣམས་སློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡-རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན།༽

དང་པློ་ལ་གཉིས། སྦློར་བ་རྒྱས་པར་དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་

ལ་གསུམ། བར་མ་ཆློད་ཀི་ཟུང་ལྡན། བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་

པའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། རང་པ་གཅིག་ལ་ཡློད་པ། གཉིས་ལ་ཡློད་པ། གསུམ་

ལ་ཡློད་པ། བཞི་ཀ་ལ་ཡློད་པ། དློན་བསྡུ་བའློ། །

དེ་ལས་དང་པློ་རང་པ་གཅིག་གི་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་ཀཎ་མཱ་ཤིཥྱ། །ཏ་མེཝ་ཀུ་རུ་ས་ཏྲ་པ་

མ྄། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་དང་པློ་ན། མཱ་ནེ་ན་མཱ་ནེ་ན་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་

ལྡན་བར་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

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། །

ཞེས་པ་དུས་བཏབ་པའི་སར་མ་འློངས་པས་བསླུས་པའི་མཛའ་བློ་ལ་བུད་

མེད་ཞིག་ཁློས་ནས། སླར་བདག་པློས་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་པ་ན་ཡང་ལན་བན་པའི་

ཕིར་ཁེངས་ཤིང་ཁློས་ནས་མི་འདུད་པ་ལ། དེའི་གློགས་མློར་གྱུར་པའི་བུད་མེད་

གཞན་ཞིག་གིས་སྨྲ་པ་ལྟར་བས་ནས་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀེ་གློགས་མློ་ཞེས་བློད་ནས་

རང་གི་མཛའ་བློའི་སྐེ་བློ་ལ་འགློགས་པའི་བདེ་བ་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པ་ཁེངས་པ་

འདི་དང་འདྲིས་ཤིང་འགློགས་པར་མ་བེད་ཅིག འློ་ན་ཅི་བ་ཞེ་ན། སྔར་མཛའ་བློ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདིས་དུས་ཀི་སར་ཁློད་བསླུས་པ་ཡིན་མློད། དེ་ལྟའི་མགིན་པ་ལ་འཁྱུད་ལ་བདག་

པློའི་འདུ་ཤེས་དང་མ་བལ་བར་ངློ་ཚ་ལྡན་པར་གིས་ལ། གུས་པའི་སྒློ་ནས་འདློད་པ་

རེས་སྒྲུབ་ཤིང་ཅེས་པའློ། །འདིར་བསྐློར་བའི་ཟུང་ལྡན་སྔ་ཕི་གཉིས་པློ་གཟུགས་

མཚུངས་ཀང་དློན་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པས་ཟླློས་པར་མི་འགྱུར་བ་དཔེར་ན། 

སྔ་མ་ནི་མཱ་ཞེས་པ་དགག་པའི་ཚིག་དང༌། ཨ་ན་འདི། དེ་འགློགས་པ་དང་སྦེལ་བའི་

ཚེ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་འཇུག་པ་ཐློབ་ཐང་ཡིན་པས། དེ་ལ་གསུམ་པའི་ཊ་བིན། ཊ་ཨི་

ནར་བསྒྱུར་བའི་རེས་ཡིན། ཕི་མ་ནི། མཱ་ན་ཞེས་པ་ཁེངས་པའི་སྐད་དློད་དེ། དེ་ལ་

གསུམ་པའི་ཊ་སྔ་མ་ལྟར་བིན་པས་མཱ་ནེ་ན་ཞེས་གྲུབ་པ་གཟུགས་མཚུངས་ཀང་དློན་

ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་འཆད་འགྱུར་གི་ཟུང་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །འློན་ཀང་

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ན་འདི་རྣམས་ལ་སྒ་རྒྱན་ཞིག་པ་འདི་དང་འློག་མ་ཀུན་ལའང་

འདྲ་སྟེ་གཟུགས་མཚུངས་ཀང་དློན་མི་ཟླློས་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྦློར་མི་བཏུབ་པས་ཀང༌། 

རྒྱ་སྐད་ཀི་ཟུང་ལྡན་ཇི་ལྟ་བ་བློད་ལ་མི་འཇུག་པར་ཤེས་ནུས་སློ། །གཞན་ཡང་འདིར་

འགློགས་པའི་སྐད་དློད་དངློས་རྒྱ་དཔེར་མི་འདུག་ཀང༌། པྲློ་ཎ་ཡ་འདྲིས་པ། དེའི་རྣམ་

བཅད་ཨུར་བསྒྱུར་ནས་མཚམས་སྦར། ཨ་བྷཱུཏྲ་མ་གྱུར་ཞེས་པ་ལློ་ཙཱ་བས་དློན་

འགྱུར་བས་ནས་འགློགས་མ་བེད་ཅེས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མེ་གྷ་ནཱ་དེ་ན་ཧཾ་སཱ་

ནཱཾ། །མ་ད་ནློ་མ་ད་ནློ་དི་ནཱ། །ནུན་མཱ་ནཾ་མ་ནཿསྟི་ཎཱཾ། །ས་ཧ་ར་ཏྱཱ་ཝི་ག་ཧ་ཏེ། །ཞེས་

འབྱུང་བའི་རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་མ་ད་ནློ་མ་ད་ནློ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་

ཆློད་ཡློད་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

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་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་གང་ལ་

ཡློད་པའི་ཁད་པར་ཅན་ནི་སྤིན་གི་སྒ་སྟེ་བློད་དང་རྒྱ་ནག་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་པ་

ལྟར་ན་འབྲུག་ཅེས་བ་བའི་སྲློག་ཆགས་སེམས་ལྡན་གི་སྒ་སྐད་དློ། །དེས་ཁེངས་ལྡན་

མ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་བེད་པས། མློས་བེད་དེ་འདློད་ལྷ་རང་

གི་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་ཁེངས་པ་བལ་བའི་སླད་དུ་དེའི་ཡིད་ལ་འཇུག་པར་བེད་

དློ། །ཞེས་སྙན་ངག་མཁན་གིས་བརློད་པའློ། །

རང་པ་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། རཱ་ཛནཝ་ཏྱཿཔྲ་ཛཱ་ཛཱ་

ཏཱ། །བྷ་ཝནཾ་པྲཱ་པྱ་སཱམྤ
ྟྲ
་ཏཾ། །ཙ་ཏུ་རཾ་ཙ་ཏུ་རཾ་བྷློ་དྷི། །ར་ས་ནློརྦཱི་ཀ་ར་ག་ཧེ། །ཞེས་པའི་

རང་པ་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ན་ཙ་ཏུ་རཾ་ཙ་ཏུ་རཾ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆད་ཡློད་

པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཆུ་གཏེར་བཞི་ཡི་སྐེ་རགས་ཅན། །

ས་ཡི་ལག་དཔྱ་འཛིན་ལ་མཁས། །

ཁློད་ཉིད་ཐློབ་ནས་ད་ལྟ་ནི། །

སྐེ་དགུ་རྒྱལ་པློ་བཟང་ལྡན་གྱུར། །

ཆུ་གཏེར་བཞི་ནི་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞིའློ། །དེ་ཉིད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀིས་གིང་འདིའི་མཐའ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་དང༌། དེ་རིན་པློ་ཆེ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཆློས་མཐུན་གིས་སྐེ་རགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། དེ་དང་ལྡན་པ་

སའི་ལག་དཔྱ་ཞེས་པ་སྒ་སྦར་བ་སྟེ། ལག་པའི་སྒ་ཕློགས་གཅིག་ལ་ས་ཆེན་པློའི་ཡན་

ལག་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ས་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔྱ་ཁལ་འཛིན་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་

པའི་འཇུག་ཕློགས་ནི་ལག་པ་དངློས་ཏེ། དེས་ས་དེ་ཉིད་ཀི་ཁློན་ལ་འཁློད་པའི་སྐེ་

དགུ་ཀུན་ལས་འཇམ་ཞིང་རན་པའི་དཔྱ་ཁལ་འཛིན་པ་པློ་ཁློད་ཉིད་རྒྱལ་པློར་ཐློབ་

པས་ད་ལྟ་ནི་མངའ་འབངས་ཀི་སྐེ་དགུ་རྣམས་རྒྱལ་པློ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་བསྟློད་པའློ། །

རང་པ་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་རཎྱཾ་ཀྲཻཤྩི་དཱཀྲཱན། །མ་

ནྱྲཻཿཔདྨ་དི་ཝཽ་ཀ་སཱཾ། །པ་དཱ་ཏི་ར་ཐ་ནཱ་ག་ཤྭ། །ར་ཧི་ཏྲཻ་ར་ཧི་ཏྲཻ་སྟ་ཝ། །ཞེས་པའི་རང་

པ་བཞི་པར་ར་ཧི་ཏྲཻ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

རང་ཐང་ཤིང་ར་གང་པློ་དང༌། །

ར་དང་བལ་བ་ཁློད་ཀི་དག། །

འགའ་ཞིག་ནགས་དང་གཞན་དག་ནི། །

ལྷ་རྣམས་དག་གི་གནས་སུ་སློང༌། །

རང་ཐང་སྟེ་དཔུང་བུ་ཆུང་དང་ཤིང་ར་དང་གང་པློ་ཆེ་དང་ར་པའི་ཚོགས་ཏེ་

ཡན་ལག་བཞི་པའི་དཔུང་དང་བལ་བ་ཁློད་ཀི་དག་བློ་རྣམས་འགའ་ཞིག་ཁིམ་བཏང་

ཏེ་ནགས་སུ་སློང་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ཁློད་ཀི་རལ་གིའི་ལམ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་

གནས་སུ་སློང་སྟེ་ཤིའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཉིས་པ་གཉིས་ལ་ཡློད་པ་ལས། རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་

ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་དྷུ་རཾ་མ་དྷུ་རམྦློ་ཛ། །ཝ་ད་ནེ་ཝ་ད་ནེ་ཏྲ་ཡློཿ། །ཝི་བྷྲ་མཾ་བྷྲ་མ་ར་

བྷྲཱནྟ།ཱུ །ཝི་ཌམྦ་ཡ་ཏི་ཀཱི་ནི་དཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་མ་དྷུ་རཾ་མ་དྷུ་རཾ་

ཞེས་པ་དང་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་བ་ད་ནེ་བ་དེ་ནེ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆློད་

ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

ཆུ་སྐེས་གདློང་ལྡན་མིག་དག་གི །

རྣམ་འཕྲུལ་ཡིད་འློང་འདི་ལ་ནི། །

དཔྱིད་ཀི་བུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གིས། །

ཅློ་འདྲི་བེད་པ་ཅི་ཡིན་སྨྲློས། །

ཀེ་ཆུ་སྐེས་པདྨའི་གདློང་ལྡན་མ་ཞེས་བློད་པ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་གཞུང་

ཚིག་གི་འགྱུར་ཡང་འདི་བཞིན་ལེགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་མིག་

གཉིས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདི་ལ་དཔྱིད་དུས་ཀི་བུང་བ་གཞློན་ནུའི་གཡློ་

བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གིས་ཅློ་འདྲི་བར་བེད་པ་འདི་རྒྱུ་ཅི་ལས་ཡིན་པ་གསལ་བར་སྨྲློས་

ཤིག །ཅེས་ངློ་བསྟློད་བས་པ་སྟེ་ཅློ་འདྲི་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

སྒ་སྟེ་དཔེའི་རྒྱན་ཉིད་དློ། །

དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཝཱ་ར་ཎློ་ཝཱ་ར་ཎློདྡཱ་

མློ། །ཧ་ཡློ་ཝཱས་ར་དུརྡྷ་རཿ། །ན་ཡ་ཏློ་ན་ཡ་ཏློ྅ནཾ་ན། །སྟ་ད་ཧློ་ཝི་ཀ་མ་སྟ་ཝ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་ཝཱ་ར་ཎློ་ཝཱ་ར་ཎློ་ཞེས་པ་དང༌། གསུམ་པའི་ཐློག་མར་

ན་ཡ་ཏློ་ན་ཡ་ཏློ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདློད་པ་གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་ཡི། །

གང་པློའམ་གཟུང་དཀའ་ར་མེད་ཀིས། །

གང་ཕིར་བདག་ཅག་མཐར་བས་པ། །

དེ་ཕིར་ཁློད་ཀི་རྣམ་གནློན་མཚར། །

ཀེ་འདློད་པ་ཞེས་འདློད་པའི་ཆགས་པའམ་འདློད་ལྷ་ལ་བློས་ནས། ཁློད་ལ་

གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་པློའམ་གཟུང་དཀའ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་

མགློགས་པའི་ར། འཁྲུག་པ་ལ་མཁློ་བ་དག་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་འདློད་ལྡན་བདག་ཅག་

ལ་སློགས་པ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ཆགས་གདུང་གིས་སྲློག་མཐར་

བས་པ་དེའི་ཕིར་ཁློད་ཀི་རྣམ་གནློན་གི་མཐུ་སྟློབས་མཚར་ཆེ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་

བའློ། །ཞེས་པ་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། རཱ་ཛི་ཏྲཻ་རཱ་ཛི་ཏྲཻ་ཀྵཎྱེ་

ན། །ཛཱི་ཡ་ཏེ་ཏྭ་དྲ�་ཤྲཻ་རྣ��་པྲཻཿ། །ནཱི་ཡ་ཏེ་ཙ་པུ་ནསྟྲ�པྟ່། །ཝ་སུ་དྷཱ་ཝ་སུ་དྷཱ་ར་ཡཱ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་རཱ་ཛི་ཏེ་རཱ་ཛི་ཏྲཻ་ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པའི་ཐློག་མར་བ་

སུ་དྷཱ་བ་སུ་དྷཱ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

གཡུལ་དུ་རྣློ་བས་མཛེས་པ་ཡི། །

མི་བདག་ཁློད་འདྲས་ནློར་འཛིན་ནི། །

རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ་ནློར་རྒྱུན་གིས། །

ཚིམ་པ་དག་ཀང་ཐློབ་པར་གྱུར། །

གཡུལ་དུ་རྣློ་བ་སྟེ་དཔའ་བས་མཛེས་པའི་མི་བདག་ཁློད་འདྲ་བས་ནློར་འཛིན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ས་གཞི་ལས་རྒྱལ་ཞིང་དབང་དུ་བས་པར་གྱུར་ལ། དེའི་རེས་སུ་ནློར་གི་རྒྱུན་ཏེ་

ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་འདློད་པ་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པའང་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཀང་ནི་རྒྱལ་བ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་པའློ། །དེས་ན་འདི་ནི་བར་གི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་

ནློ། །འདི་ལ་འགྱུར་ཁད་དང་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་སྣང་ཡང་ནློར་འཛིན་སྔ་

མ་འཇིག་རེན་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ་རྒྱ་དཔེར་དེའི་སྐད་དློད་མེད་པས་སློ། །ཕི་

མ་ནློར་རྒྱུན་ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་སྐད་དློད་དང་མི་འགལ་ཞིང་གཞུང་དློན་དང་མཐུན་

པས་ལེགས་པ་སྟེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་འགེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་མཆིས་ཀང་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གཡུལ་དུ་རྣློ་བ་ཞེས་པའང་དཔའ་བ་ལ་རྣློ་བའི་ཐ་སྙད་བཞག་པ་

ཙམ་ཡིན་གི་མཚོན་ཆ་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མེད་དློ། །

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་རློ་ཏི་ས་ཧ་ཀཱ་

ར་སྱ། །ཀ་ལི་ཀློཏྐ་ལི་ཀློཏྟ་རཾ། །མནྨ་ནློ་མནྨ་ནློ་྅་པྱེ་ཥ། །མཏྟ་ཀློ་ཀི་ལ་ནིསྭ་ནཿ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཀ་ལི་ཀློཏྤ་ལི་ཀློ་ཏ་ཞེས་པ་དང༌། གསུམ་པའི་ཐློག་

མར་མནྨ་ནློ་མནྨ་ནློ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

ས་ཧ་ཀཱ་རའི་མེ་ཏློག་གསར། །

བདག་ཡིད་མཆློག་ཏུ་སྲེད་ལྡན་བེད། །

ཁུ་བྱུག་མློས་པ་དག་གི་སྒ། །

ཡིད་དུ་འློང་བ་འདིས་ཀང་ངློ༌། །

ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྟེ་ཙཱུ་ཏའམ་ཨ་མྲའི་མེ་ཏློག་ཁ་བེ་མ་ཐག་པ་དང༌། དཔྱིད་སློས་ཀི་

ཁུ་བྱུག་དགའ་བས་མློས་པའི་སྒས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྲེད་པ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་ཅིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འཕེལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་སྟེ་འདིར་ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྣ་མའི་མེ་ཏློག་དུ་འགའ་ཞིག་

འཆད་པ་ནི་ནློར་བ་ཡིན་ལ། དཔང་ཊིཀ་གི་ཚིག་འདི་ཐད་དུའང་རྒྱ་འགེལ་བསྒྱུར་བ་

ཡིན་འདུག་ཀང་ནང་སེམས་ཅན་ལ་སྲེད་པ་ཞེས་པའི་ནང་གི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མི་

སྣང་བ་ཡིག་ནློར་རྒྱུན་འབམས་པ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་གློ་དློན་ནི་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་

པ་ལྟར་རློ། །དེས་ན་རྒྱན་འདི་ཡང་རང་བཞིན་བརློད་དང་བར་གི་གསལ་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ཐཾ་ཏྭ་དུ་པ་ལམྦྷཱ་

ཤཱ། །ཝི་ཧ་ཏཱ་ཝི་ཧ་ཏཱ་དྲ�་ཤ່ཱ། །ཨ་ཝསྠཱ་ནཱ་ལ་མཱ་རློ་ཌྷུ། །མངྒ་ནཱ་མངྒ་ནཱ་ཤི་ནཱི། །ཞེས་

པའི་རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཝི་ཧ་ཏཱ་ཝི་ཧ་ཏཱ་ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པའི་ཐློག་མར་

མངྒ་ནཱ་མངྒ་ནཱ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆློད་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

ཁློད་ལ་དམིགས་པའི་རེ་བ་དང༌། །

མ་བལ་འདི་ལ་དེ་འདྲ་ཡི། །

གནས་སྐབས་ལུས་ནི་འཇིག་བེད་པས། །

བུད་མེད་འཛེགས་ནུས་ཇི་ལྟར་མིན། །

ཅེས་པ་འདི་ལ་བློད་ཊིཀ་རྣམས་སུ་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་བས་སྣང་

ནའང༌། དཔང་ཊིཀ་ཉིད་རྒྱ་འགེལ་བསྒྱུར་བའི་ཚིག་ངློ་མར་འདུག་པས་ཚད་མར་གྱུར་

ལ། འློན་ཀང་ཚིག་གློ་དཀའ་བ་འདིར་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བས་ཏེ་འཆད་ན། བུད་

མེད་འདློད་ལྡན་ཞིག་གང་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཀང༌། དེས་དེ་དང་མི་འགློགས་པའི་སྐེས་

པ་ལང་ཚོ་ཅན་ཞིག་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་དེ་གཉིས་འགློགས་པ་ཐློབ་པའི་ཕིར་བསླབ་

བ་བས་པ་ལྟར་སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྦར་བའི་ཚིག་སྟེ། བུད་མེད་འདི་ཁློད་ལ་འཕད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདློད་ཁློ་ན་སྟློབས་དང་ལྡན་པས་ཁློད་ལ་དམིགས་པའམ་ཐློབ་པར་རེ་བ་དང་མ་བལ་

ཡང༌། འགློགས་པ་མ་ཐློབ་པས་མ་ཚོགས་པའི་སྒེག་ཉམས་ཀིས་ཁློད་མངློན་པར་

འདློད་པ་དང༌། ཁློད་ཉིད་སེམས་པ་དང༌། ཁློད་རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་

ཁློ་ན་སྒློགས་པའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་རེ་བ་བཞིན་དུ་མ་འགློགས་ན་སླད་ནས་ཁློད་

ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དང༌། འདློད་པ་མ་ཐློབ་པའི་གདུང་བས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པ་དང༌། 

སེམས་འཁྲུལ་ནས་མློས་པ་དང༌། ནད་དང་ཅི་ཡང་མི་དྲན་པ་བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུས་བླུན་

པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གདུང་བས་ལུས་རིང་ཤིང་རབ་ཏུ་རྒས་པའི་གནས་སྐབས་དང༌། 

དེར་ཡང་མ་ཟད་ལུས་འཇིག་ཅིང་འཆི་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ན་བུད་མེད་ལ་དེ་ལྟར་

གནློད་པའི་འདློད་པ་དེ་འདྲས་ཡུན་རིང་པློར་གདུང་དུ་གཞུག་ནས་ཅི་བ། ཁློད་ལང་ཚོ་

དར་ཞིང་བུད་མེད་བཟང་མློ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འཛེགས་ནུས་བཞིན་དུ་འདི་ཉིད་

ཡལ་བར་མ་འདློར་བར་རེས་སུ་བརེ་བར་མཛོད་ཅིག ཅེས་པ་འདི་ལ་དགག་བ་ཁློད་

ལ་དམིགས་པའི་རེ་བ་དང་བལ་བ། འགློག་བེད་མ་བལ་ཅེས་པ་འདི་དང༌། ཡང་དགག་

བ་སྐེས་པས་མི་འགློགས་པ། འགློག་བེད་གདུང་བའི་རིམ་པ་དེ་དག་གིས་བུད་མེད་

འཆི་བར་བསྟན་པས་འགློག་རྒྱན་དང༌། འུད་ཆེ་ཞིང་བརློད་ཚུལ་མཚར་ཉམས་ཆེ་

བས་ཕུལ་བྱུང་ཀང་ཡིན་ནློ། །འཆད་ཚུལ་འདི་ལས་གཞན་རིན་སྤུངས་ས་སྤློད་དབང་

པློས། འདློད་ལྡན་གི་རྒན་པློ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་ལ་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཏུ་བས་ནས། 

བདག་ལང་ཚོ་རིམ་གིས་ཡློལ་བས་རྒན་པློར་གྱུར་མློད་ཀང་ཁློད་ལ་དམིགས་པའི་རེ་

བ་དང་མ་བལ་བས་སློགས་དང༌། རྒས་ཀང་ད་དུང་རེ་དགའི་ཆེད་དུ་བུད་མེད་ལ་

འཛེགས་ནུས་ཅི་ལྟར་མིན་ཏེ་ངེས་པར་ནུས་སློགས་ཀི་དློན་དུ་བཀལ་བ་ནི་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དགློངས་པའི་འློལ་ཚོད་ཀི་བཤད་པ་ཁློ་ནར་ཟད་ལ། འགེལ་པ་གཞན་མང་པློར་ཡང་

སྐབས་འདིར་སྔ་མའི་སྐློར་ཟླློས་བག་ཆའི་ངང་ཚུལ་ཁློ་ནར་ཟད་དློ། །

གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནི་ག�་ཧྱ་

ནེ་ཏྲེ་ཀརྵནི། །བཱ་ལ་པལླ་ཝ་ཤློ་བྷི་ནཱ། །ཏ་རུ་ཎཱ་ཏ་རུ་ཎཱ་ནཀ�ཥྚ། །ན་ལི་ནློ་ན་ལི་ནློ་ནྨུ་

ཁཱཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་གསུམ་པར་ཏ་རུ་ཎཱ་ཏ་རུ་ཎཱ་ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པར་ན་ལི་ནློ་ན་

ལི་ནློ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

ཡལ་འདབ་གསར་པས་མཛེས་པ་ནི། 

ལྗློན་པས་དྲངས་པའི་གཞློན་ནུ་རྣམས། །

པདྨར་མངློན་ཕློགས་བུང་བ་ཡིས། །

མིག་ནས་བཟུང་སྟེ་འགུགས་པར་བེད། །

འདིར་བརློད་བ་གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་ལ་བབ་ཅིང་ཡུལ་གི་མཛེས་པའི་ལྟད་མློ་ལ་

མངློན་པར་དགའ་བའི་ཚོགས་འགའ་ཞིག་དབར་གི་ནགས་ཀླུང་གི་མཛེས་པ་རྒྱས་པ་

དང༌། པད་ཚལ་བུང་བ་ཅན་ལྟ་བའི་ཕིར་རྒྱུ་བ་ཉིད་བརློད་བ་ཡིན་ལ། བརློད་ཚུལ་

དཔྱིད་ཀ་ཡལ་འདབ་གསར་པས་མཛེས་པའི་ལྗློན་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་རྣམས་ཀི་

མཛེས་པས་མིག་ནས་བཟུང་བ་སྟེ། མིག་ཤེས་དེའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་དྲངས་ནས་

ནགས་སུ་རྒྱུའློ། །དེར་ཡང་མ་ཟད་བུང་བ་དང་ལྡན་པའི་མེ་ཏློག་པདྨ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

མིག་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྟ་བའི་སྐལ་བཟང་ལ་སྤློད་པའི་ཕིར་ཚལ་དེར་འགུགས་པར་བེད་

དློ། །སུ་ཞིག་འགུགས་ན་རང་པ་བཞི་དབུས་སུ། གཞློན་ནུ་རྣམས་ཞེས་རིགས་ཀི་

སྒས་གསལ་བར་བས་པ་རྣམས་ཏེ། དེའི་ཕིར་འདི་ནི་རིགས་བར་གི་གསལ་བེད་དློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གསུམ་པ་གསུམ་ལ་ཡློད་པ་ལས། རང་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་

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་མན་ཀཱ་མི་ཥཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློར། ཝི་ཤ་དཱ་ཝི་ཤ་དཱ་ཞེས་པ་

དང་གཉིས་པར་སཱ་ར་སེ་སཱ་ར་སེ་དང༌། གསུམ་པར་ཀུ་རུ་ཏེ་ཀུ་རུ་ཏེ་ཞེས་པ་ཐློག་

མའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

མློས་པའི་བཞད་ནི་རབ་འཇུག་པ། །

རྫིང་གི་ཆུ་ལ་དཀར་བ་ཡི། །

ངང་མློ་འདི་ཡི་ཅ་ཅློ་ཡིས། །

བདག་ནི་མཐར་བེད་ཟས་སུ་བེད། །

དགའ་བས་ཀུན་ཏུ་མློས་པའི་བཞད་ཅེས་བ་བའི་བའི་ཁད་པར་འཇུག་འློས་

པའི་རྫིང་གི་ཆུ་དྭངས་པ་ལ་གནས་པ་ཀུན་ནས་དཀར་བའི་ངང་མློ་འདི་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྙན་

པས་འདློད་པའི་གདུང་བ་བསླངས་ཏེ་བལ་བས་ཉེན་པ་བདག་ནི་མཐར་བེད་གཤིན་

རེའི་ཟས་སུ་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ནློ། །

རང་པ་དང་པློ་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། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློར་ཝི་ཥ་མཾ་ཝི་ཥ་མཾ་ཞེས་པ་དང༌། གཉིས་པར་མ་ད་ནཾ་

མ་ད་ནཾ་ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པར་མ་ལ་ཡཱ་མ་ལ་ཡཱ་ཞེས་པའི་དང་པློའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་

ཆློད་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

དྲི་བལ་ཟླ་བའི་ཆ་དག་དང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ལྷན་ཅིག་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང༌། །

བདག་དགའ་མི་བེད་འདློད་པ་ནི། །

མི་བཟད་དུག་གི་རེས་སུ་འགློ། །

དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཟླ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཅི་རིགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགློགས་

པའི་མ་ལ་ཡའི་རླུང་འདིས་བལ་བས་ཉེན་པ་བདག་དགའ་བར་མི་བེད་དེ་འདློད་པའི་

གདུང་བས་སྲློག་འཕློག་པར་བེད་པའི་ཕིར་མི་བཟད་པའི་དུག་གི་རེས་སུ་འགློ་བ་སྟེ་

འདྲའློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་དང་འགློག་རྒྱན་དང་གཟུགས་ཅན་དང་

དཔེ་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་རྣམས་ཡློད་དློ། །

རང་པ་དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མཱ་ནི་ནཱི་

མཱ་ནི་ནཱི་ཥུ་སྟེ། །ནི་ཥངྒ་ཏྭ་མ་ནངྒ་མེ། །ཧཱ་རི་ཎཱི་ཧཱ་རི་ཎཱི་ཤརྨྨ། །ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཡ་

ཏཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་མཱ་ནི་ནཱི་མཱ་ནི་ནཱི་དང༌། གསུམ་པར་ཧཱ་རི་ཎཱི་

ཧཱ་རི་ཎཱི་དང༌། བཞི་པར་ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་ཆློད་ཡློད་

པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

བདག་བསྟེན་མི་འདློད་ཁེངས་པ་ཅན། །

དློ་ཤལ་དང་ལྡན་འཕློག་བེད་མ། །

ལུས་མེད་ཁློད་ཀི་དློང་པ་ཉིད། །

ཕ་གྱུར་བདག་འགློགས་བདེ་རྒྱས་མཛོད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་བུད་མེད་མཛེས་མ་རྒྱན་གློས་བཟང་པློས་སྤས་པ་ཞིག་ལ་

སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཀང༌། བུད་མེད་དེ་ཁེངས་པའི་དབང་གིས་གློགས་སུ་མ་ཐློབ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་སྐེས་པ་ཞིག་གིས་ལུས་མེད་གཞན་འཕྲུལ་གི་དབང་པློ་ལ་འདློད་གསློལ་དུ་སྨྲས་

པའི་ཚིག་ལྟར་དུ་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཀེ་ལུས་མེད་འདློད་པའི་ལྷ་ཞེས་བློད་ནས་འདློད་

ལྡན་བདག་བསྟེན་པར་མི་འདློད་པའི་ཁེངས་པ་ཅན་རིན་པློ་ཆེ་མུ་ཏིག་ལ་སློགས་པའི་

དློ་ཤལ་དང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་གདློང་གི་པདྨ་འཛུམ་པའི་ཀུ་མུད་དང་ལྡན་པས་འདློད་ལྷ་

ཁློད་ཀིས་མདའ་ཚོགས་ཀིས་གང་བའི་དློང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མཛེས་མ་འདི་ཉིད་

གློགས་སུ་མ་ཐློབ་པའི་གདུང་བས་ལུས་རྗུད་པ་སྟེ་ཕ་བར་གྱུར་པ། བདག་གི་ལུས་

འདི་དང་ལྷན་ཅིག་འགློགས་པ་ཐློབ་པའི་བདེ་བས་ལུས་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག ཅེས་

བདག་ཉིད་གདུང་བའི་རྒྱུ་ཁེངས་ལྡན་མའི་ཁེངས་པ་འདི་འདློད་པའི་ལྷ་ཁློད་ཀིས་ད་

ལྟ་ཉིད་དུ་བསལ་ནས་བདག་ལ་ཀུན་དགའི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་མཛོད་ཅེས་དློན་དུ་

གཉེར་བ་འདི་གཟུགས་ཅན་དང་ཤིས་བརློད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ནློ། །ཕི་མ་གསུམ་

གི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཛ་ཡ་ཏཱ་ཏྭནྨུ་ཁེནཱསྨཱ། །ན་ཀ་ཐཾ་ན་ཀ་ཐཾ་ཛི་ཏཾ། །ཀ་

མ་ལཾ་ཀ་མ་ལཾ་ཀུར། །ད་ལི་མདྡ་ལི་མཏྤི་ཡེ། །ཞེས་པའི་རང་པ་གཉིས་པར་ན་ཀ་ཐཾ་ན་

ཀ་ཐཾ་ཞེས་པ་དང༌། གསུམ་པར་ཀ་མ་ལཾ་ཀ་མ་ལཾ་ཞེས་པ་དང༌། བཞི་པར་ད་ལི་མད་

ད་ལི་མད་ཅེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་ཡློད་པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

ཁློད་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། །

ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་བདག་གཏམ་སྨྲ་བ་ལས་ཀང་རྒྱལ་ཞིང་དབང་དུ་བས་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདི་ལྟ་ན་ཆུའི་རྒྱན་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་བུང་བ་གཡློ་བ་ཅན་འདབ་མ་དང་ལྡན་པའི་མེ་ཏློག་

པདྨ་གཏམ་སྨྲ་བ་མེད་པ་བེམ་པློའི་དངློས་པློ་ལས་ཅིའི་ཕིར་མི་རྒྱལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཁློ་

ནའློ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་བདག་གི་དགའ་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པ་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། །ཞེས་པའི་རང་

པ་དང་པློ་ལ་ར་མ་ཎཱི་ར་མ་ཎཱི་དང༌། གཉིས་པར་པཱ་ཊ་ལཱ་པཱ་ཏ་ལཱ་དང༌། གསུམ་པར་ཝཱ་

རུ་ཎཱི་ཝཱ་རུ་ཎཱི་དང༌། བཞི་པར་ས་ཽར་བྷཱ་ས་ཽར་བྷཱ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་

རང་པ་བཞི་ཀ་ལ་ཡློད་པ་སྟེ། དཔེར་བརློད་ཕི་མ་འདི་གསུམ་ཅུང་ཟད་བ་དཀའ་

བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཉི་མའི་འློད་ཀིས་དམར་གྱུར་པའི། །

ཆུ་ལྷ་མློ་བཞིན་པཱ་ཊ་ལ། །

དཀར་དམར་གློས་ཅན་དྲི་བཟང་གནས། །

བདག་གི་དགའ་མ་དགའ་བར་བ། །

ཐུན་མཚམས་སུ་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་དམར་བ་གྱུར་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྷ་མློ་

བཞིན་དུའམ། ཡང་ན་ཤིང་པཱ་ཊ་ལ་ཏེ་སྐ་སྣར་དུ་གགས་པའི་ལྗློན་ཤིང་གི་མེ་ཏློག་ལྟར་

ཨ་རུ་ཎ་ནི་དཀར་དམར་རམ་དམར་སྐ་ལ་འཇུག་པས་དེ་འདྲའི་གློས་འཆང་བ་ཅན། ཁ་

དང་ལུས་ལས་ཨུཏྤལ་དང་ག་པུར་སློགས་ཀི་དྲི་བཟང་པློ་འཕལ་དུ་བས་པའམ། ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པ་ལྡང་བའི་གནས་གཞིར་གྱུར་པ་བདག་གི་དགའ་མ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་

འློང་བས་ཀུན་དགའ་བར་བེད་པའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །འདིར་ཐུན་མཚམས་ཀི་དུས་ཀི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནུབ་ཕློགས་ནི་གློས་དམར་པློ་གློན་པའི་དགའ་མ་དེ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དཔེ་དང༌། ཤིང་པཱ་

ཊ་ལ་ནི་གློས་ཉིད་ཀི་ཁ་དློག་གི་དཔེར་བཀློད་པའློ། །ལྔ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

དེ་ལྟར་རང་པའི་ཐློག་མ་ཡི། །

ཟུང་ལྡན་བར་ཆློད་མེད་རྣམ་རློག །

དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རྣམ་པས་རང་པའི་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་མ་

ཆློད་ཀི་རྣམ་རློག་སྟེ་རྣམ་པར་དབེ་བ་བསྟན་པའློ། །

གཉིས་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་དྲུག །བཤད་པར་དམ་བཅའ། རང་པ་གཉིས་

ལ་ཡློད་པ། གསུམ་ལ་ཡློད་པ། བཞི་ལ་ཡློད་པ། བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ། དློན་

བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི།

ད་ནི་བར་དུ་ཆློད་པ་ཡི། །

རྣམ་རློག་འགའ་ཡང་བསྟན་པར་བ། །

ད་ནི་ཞེས་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཚིག་སྟེ་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་བསྐློར་བའི་ཟུང་

ལྡན་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་

གི་རྣམ་རློག་དབེ་བ་འགའ་ཡང་འདིར་ཅུང་ཟད་བསྟན་ཅིང་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རང་པ་གཉིས་ལ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་དྷུ་རེ་ཎ་དྲ�་ཤཱཾ་མཱ་ནཾ། །མ་

དྷུ་རེ་ཎ་སུ་གནྡྷི་ནཱ། །ས་ཧ་ཀཱ་རློདྒམེ་ནྲཻཝ། །ཤབྡ་ཤེ་ཥཾ་ཀ་རི་ཥྱ་ཏི། །ཞེས་པའི་རང་

པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་མ་དྷུ་རེ་ཎ་ཞེས་པ་དང༌། གཉིས་པའི་དང་པློར་ཡང་མ་དྷུ་རེ་ཎ་

ཞེས་བསྐློར་བའི་ཟུང་སྔ་ཕི་འདི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་མང་པློས་ཆློད་པའི་

ཕིར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་བ་སྟེ་གཞན་འློག་མ་རྣམ་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ཉིད་



  627  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བློད་སྐད་དུ། 

ས་ཧ་ཀཱ་ར་ལས་འཁྲུངས་ཉིད། །

ཡིད་འློང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཡིས། །

དཔྱིད་ཀི་ཨེ་ཎའི་མིག་ཅན་གི། །

ཁེངས་པ་སྒ་ཡི་ལྷག་མར་བེད། །

ཙཱུ་ཏའི་ཤིང་ལས་འཁྲུངས་པ་དེའི་མྱུ་གུ་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དྲི་བཟང་པློ་དང་ལྡན་

པས་དཔྱིད་དུས་རི་དྭགས་ཨེ་ཎའི་མིག་ཅན་གི་བུད་མེད་རྣམས་མཛའ་བློ་ལ་མི་

འདུད་པའི་ཁེངས་པ་སྒའི་ལྷག་མ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དངློས་

མེད་ཀི་འབས་བུ་ཅན་གི་དངློས་པློའི་རྒྱུ་རྒྱན་ནློ། །

རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀརློ྅ཏི་ཏཱ་མྲློ་

རཱ་མཱ་ཎཱན།྄ །ཏནྟི་ཏཱ་ཌ་ན་ཝི་བྷྲ་མཾ། །ཀ་རློ་ཏི་སེརྵ�ཾ་ཀཱ་ནེ་ཝཱ། །ཤྲ་ཝ་ཎློཏྤ་ལ་ཏཱ་ཌ་

ནཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ཀ་རློ་ཏི་རློ་ཏི་ཞེས་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

དགའ་བའི་ལག་པ་ཤིན་ཏུ་དམར། །

རྒྱུད་མངས་ལ་བསྣུན་རྣམ་འཕྲུལ་ལ། །

ཕག་དློག་ལྡན་ནམ་མཛའ་བློ་ལའང༌། །

རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་གིས་སྣུན་བེད། །

དགའ་མ་རྣམས་ཀི་ལག་པའི་མཐིལ་དཀར་ལ་ཤིན་ཏུ་དམར་མདངས་ཆགས་

པའི་སློར་མློས་རྒྱུད་མངས་ལ་རེག་ཅིང་བསྣུན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་ཕག་དློག་པའི་ངང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ནི་མིན་ནམ་ཞེས་སམ། ཡང་ན་ཕག་དློག་དང་ལྡན་པ་བཞིན་རང་གི་

མཛའ་བློ་ལ་ཡང་རྣ་རྒྱན་ཨུཏྤལ་གིས་བསྣུན་ཅིང་ཆགས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པའི་

ལག་པ་ཤིན་ཏུ་དམར་བའི་སྐད་དློད་ཨ་ཏི་ཏཱ་མྲློ་ཞེས་རྒྱ་དཔེར་འབྱུང་བས་སྐབས་

འདིར་ཤིན་ཏུ་དམར་ཞེས་པའི་འགྱུར་རིང་པ་ཉིད་མི་འཐད་པ་མེད་ལ། དཔེར་བརློད་

འདི་ཉིད་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་དཔེ་རྒྱན་ཡིན་ཅེས་གསུངས་ཀང༌། རང་པ་གསུམ་པའི་

མཐའི་བཱ་ཞེས་པ། བློད་སྐད་ལ་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་དྲི་བའི་སྒ་ལ་འཇུག་

ཅིང༌། དེ་ཡང་རབ་རློག་གསལ་བེད་ཉིད་ཡིན། ཡང་ན་རབ་རློག་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

བཞིན་ཅེས་པར་བསྒྱུར་བ་གང་རུང་འཐད་པས་རྒྱན་འདི་ཡང་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ཡིན་

པར་དངློས་སུ་གསལ། འློན་ཀང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་ནི་རྒྱན་ངློས་འཛིན་གི་བཤད་

པའི་རིགས་འདི་མེད་པས་འདིར་ཡང་གསལ་ཀ་མི་སྣང་ངློ༌། །

དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་ཀ་ལཱ་པློ་ལླ་ས་ན་

ཡཱ། །ཀ་ལཱ་པིནྱཱ་྅་ནུ་ནྲ�་ཏྱ་ཏེ། །མེ་གྷཱ་ལཱི་ནརྟི་ཏཱ་ཝཱ་ཏྲཻཿ། །ས་ཀ་ལཱ་པློ་ཝིམུཉ་ཏི། །ཞེས་

པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ས་ཀ་ལཱ་པློ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་

ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

རླུང་གིས་གར་བསྒྱུར་སྤིན་གི་ཕེང༌། །

མཐའ་དགའ་ཆུ་ནི་འཐློར་བར་བེད། །

དེ་རེས་མཇུག་མར་རབ་བསླང་བའི། །

མཇུག་སྒློ་ལྡན་པ་གར་དག་བེད། །

རླུང་གིས་བསྣུན་པས་གཡློ་ཞིང་གར་བསྒྱུར་བའི་སྤིན་གི་ཕེང་བ་དེས་ཕློགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མཐའ་དག་ཁབ་པའི་ཆུ་ཆར་གི་ཟེག་མ་རྣམ་པར་འཐློར་ཞིང་དེའི་རེས་སུ་མཇུག་མའི་

སྒློ་ཚོགས་རབ་ཏུ་བསླང་བའི་མཇུག་སྒློ་ལྡན་པ་རྨ་བ་རྣམས་དགའ་བས་གར་དག་

བེད་དློ། །ཞེས་པའི་དཔེར་བརློད་རང་པ་བཞི་པློ་འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་པ་

གསུམ་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཟུང་ལྡན་དངློས། དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ས་ཀ་

ལཱ་པློ་ཟེར་བ་འདི་ཡིན། འདིར་རྒྱ་དཔེ་རང་པ་དང་པློ་ཉིད་བློད་སྐད་རང་པ་བཞི་པ་

དང༌། རྒྱ་དཔེར་རང་པ་བཞི་པ་བློད་སྐད་རང་པ་གཉིས་པར་གྱུར་པའི་གློ་རིམ་མི་

མཐུན་པ་ལས། རྒྱ་སྐད་རང་པ་དང་པློའི་ས་བཅས་པ། ཀ་ལཱ་པ་ཆ་བསགས་ཏེ་མཇུག་

སྒློ་ལྡན་པ་དང༌། རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་བཞི་པའི་ས་ཀ་ལ་མཐའ་དག་ཨཔ྄་ཆུ། ཝི་མུཉ་ཉི་

རྣམ་པར་འཐློར་བར་བེད་པ་དང༌། རྒྱ་དཔེར་རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར། ཀ་ལཱ་པི་

ནྱཱ་ཞེས་པ། བློད་སྐད་མཇུག་མ་རབ་བསླང་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་

བ་སྟེ་རྒྱན་འདི་ནི་བ་བ་བརློད་པ་རིགས་ཀི་རྒྱན་ནློ། །

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་ནཱི་པ་སྱ། །དྲ�ཥྚྭཱ་ཀཱཾ་ནུ་སྤ�་ཤེ་དྲ�་

ཤཱཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ཀ་ལི་ཀཱ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་

ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

འདློད་ལྡན་མ་དག་ཁློད་ཀི་ཡིད། །

ཁེངས་རློད་རང་ཉིད་ཉམས་གྱུར་ཏེ། །

ནིམྤིའི་ཀ་ལི་ཀ་མཐློང་ན། །

གནས་སྐབས་ཅི་ལ་རེག་འགྱུར་རམ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀེ་འདློད་ལྡན་མ་དག་ཁློད་ཀི་ཡིད་ཁེངས་པའི་དབང་གིས་བདག་པློ་དང་

འགློགས་པའི་བདེ་བ་ལ་ལློངས་མི་སྤློད་པར་རློད་ཅིང་འཐབ་པ་འདི་ནི་ད་ལྟ་ཡང་རང་

ཉིད་འདློད་པས་གཟིར་བས་ཉམས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་ན། སླད་ནས་དབར་གི་

དུས་སུ་ཤིང་ནིམྤ་སྟེ་ཚོགས་ཅན་གི་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པ་མཐློང་ན་གནས་སྐབས་ཅི་ལྟ་

བུ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རམ། ཞེས་ཐེ་ཚོམ་པ་སྐད་དུ་བརློད་པའི་དགློངས་པ་དེའི་ཚེ་ན་

མི་བཟློད་པའི་ཆགས་པ་སྐེ་བས་ཤིན་ཏུ་འདློད་པའི་དབང་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཤུགས་

ལས་སྟློན་པ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་མམ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ནློ། །འདིར་ཁེངས་རློད་ཅེས་པ་བུད་མེད་

སྐེས་པ་ལ་ཆགས་ཀང་རྣམ་པ་འགློག་མི་འདློད་པའི་ཚུལ་གིས་ཁེངས་པ་དང༌། རྒྱུ་དེས་

སྐེས་པ་ལ་འཐབ་ཅིང་འཛིངས་པའི་བུད་མེད་ཀི་སྒྱུ་ཐབས་ཞིག་ལ་འཇུག་གློ །

གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨཱ་རུ་ཧྱཱ་ཀྲཱི་ཌ་ཤྲཻ་ལ་

སྱ། །ཙནྡྲ་ཀཱན་སྠ་ལཱི་མི་མཱཾ། །ནྲ�་ཏྱ་ཏྱེཥ་ལ་སཙྩཱ་རུ། །ཙནྡྲ་ཀཱནཿཤི་ཁཱ་ཝ་ལཿ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པར་ཙནྡྲ་ཀཱན་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་

ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

རེ་དགའི་རི་དང་ཟླ་འློད་ཀི། །

ཐང་འདི་ལ་ནི་འཛེགས་གྱུར་ན། །

མདློངས་མཐའ་མཆློག་ཏུ་བར་མཛེས་པའི། །

གཙུག་ཕུད་ཅན་འདི་གར་བེད་དློ། །

རེ་དགའི་རི་སྟེ་རྨ་བ་གནས་པའི་ནགས་སམ་ཡང་ན་མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ཀིས་

ཁབ་པའི་ས་གཞིའི་ཐང་འདི་ལ་འཛེགས་ནས་མདློངས་མཐའ་མཆློག་ཏུ་བཀ་ཤིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མཛེས་པའི་གཙུག་ཕུད་ཅན་རྨ་བ་འདི་རྣམས་གར་བེད་དློ་ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་གཞུང་

ཚིག་གི་འགྱུར་སྔར། རེ་དགའི་རི་ཡི་ཟླ་ཤེལ་གི། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་གཞུང་གི་གློ་དློན་

དང་མི་འགིག་ཅིང༌། ཀཱན་ཞེས་པ་ཤེལ་དང་འློད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདིར་

འློད་ལ་འཇུག་པ་སྐབས་དློན་ཡིན་པས་འགྱུར་བཅློས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་འདི་ཡང་རང་

བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ཁློ་ན་ཡིན། རྒྱ་ཆེའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

མེད་རེ་དགའི་རི་ཡི་ཟླ་ཤེལ་ཞེས་པ་ལ་བསམ་པར་འདུག་ཀང་མི་འཐད་པ་སྔར་

བརློད་ཟིན། གཞན་རེ་དགའི་རི་ཡི་ཟླ་ཤེལ་གི་ཐང་ཞེས་པ་དང༌། རེ་དགའི་རི་ལ་ཟླ་

ཤེལ་གི་ཐང་ཟེར་བ་སློགས་སུ་བསྒྱུར་ན་གློ་དློན་མི་སྟློན་ཅིང་རང་བཞིན་བརློད་པ་

ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར་རློ། །

རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨུདྡྷྲ�་ཏཱ་རཱ་ཛ་ཀཱ་

དུརྦཱི། །དྷི་ཡ་ཏེ་དྱ་བྷུ་ཛེ་ན་ཏེ། །ཝ་རཱ་ཧེ་ཎློ་དྡྷྲ�་ཏཱ་ཡཱ་ས།ཽ །ཝ་རཱ་ཧེ་རུ་པ་རི་སྠི་ཏཱ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ལ་བ་རཱ་ཧེ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། 

བློད་སྐད་དུ། 

གང་ཞིག་སྦྲུལ་མཆློག་སྟེང་གནས་ཤིང༌། །

ཕག་པས་བཟུང་བའི་ས་འདི་ནི། །

རྒྱལ་པློའི་ཚོགས་ལས་རབ་བངས་ནས། །

ད་ལྟ་ཁློད་ཀི་ལག་པས་བཟུང༌། །

གང་ཞིག་སྦྲུལ་ལམ་ཀླུ་མཆློག་ལྷག་མ་ཅན་གི་གདེངས་ཀའི་སྟེང་ན་གནས་

ཤིང༌། ཕག་པའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཁབ་འཇུག་གི་མཆེ་བས་བཟུང་ནས་རྒྱ་མཚོ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཆེན་པློ་ལས་ཕྱུངས་བའི་ས་གཞི་འདི་རྒྱལ་པློའི་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བས་ཤིང་

བངས་ནས་དུས་ད་ལྟ་བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ལག་པས་བཟུང་

ངློ༌། །ཞེས་པ་ཁློད་གཅིག་པུ་ས་གཞི་ཆེན་པློ་འདི་བདག་པློའ ློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། བར་

གི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དང་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བསྟློད་ན་ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་

ཡང་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་རང་པ་གསུམ་ལ་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་

ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་རེ་ཎ་ཏེ་ར་ཎེ་ཥྭན། །ཀ་རེ་ཎ་དྭི་ཥ་ཏཱཾ་ཧ་ཏཱཿ། །ཀ་རེ་ཎ་ཝཿཀྵ་ར་དྲ་

ཀྟཱ། །བྷཱནི་སནྡ་ཱུགྷ་ནཱ་ཨི་ཝ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་གསུམ་ཀའི་ཐློག་མར་ཀ་རེ་ཎ་

ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

གཡུལ་དུ་དག་ཡི་གང་པློ་རྣམས། །

ཁློད་ཀི་ལག་པ་མཐར་བེད་ཀིས། །

བསྣུན་པའི་ཁག་ནི་རབ་ཟག་པ། །

ཐུན་མཚམས་དག་གི་སྤིན་བཞིན་མཛེས། །

གཡུལ་དུ་དགའི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་ལ་དཔའ་བློ་ཁློད་ཀི་ལག་པ་མཐར་བེད་

གཤིན་རེའི་ཤུགས་ཀིས་བསྣུན་པས་ཁག་གི་རྒྱུན་ཟག་པ་ནི་ཐུན་མཚམས་དག་གིས་

དམར་བའི་སྤིན་དུ་མཛེས་སློ་ཞེས་པ་གཟུགས་ཅན་དང་དཔེའི་རྒྱན་ནློ། །

དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་རཱ་ག་ཏ་རུ་རཱ་

ཛཱི་ཝ། །ཝཱ་ཏྲཻརྡཧྭ་སྟཱ་བྷ་ཊྲཻ་ཤྩ་མཱུཿ། པ་རཱ་ག་ཏ་མི་ཝ་ཀྭཱ་པི། །པ་རཱ་ག་ཏ་ཏ་མམྦ་རཾ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལ་པ་རཱ་ག་ཏ་ཞེས་པ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

རླུང་གིས་རི་ཡི་ཤིང་ཕེང་བཞིན། །

གཞན་གི་སེ་ནི་དཔའ་བློས་བཅློམ། །

མཐའ་ནི་ག་ཤེད་སློང་བ་བཞིན། །

རྡུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་གྱུར། །

རླུང་དྲག་པློ་རྣམས་ཀིས་རི་ལ་ཡློད་པའི་ལྗློན་ཤིང་གི་ཕེང་བ་བཅློམ་པ་བཞིན་

དུ་གཞན་སེ་དག་བློའི་དམག་དཔུང་རྣམས་དཔའ་བློ་སྟེ་ཁློད་ཀི་དམག་དཔུང་བུ་ཆུང་

གི་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བཅློམ་ཞིང༌། མཐར་ནི་རྡུལ་འཚུབས་དང་ལྷན་ཅིག་ག་ཤེད་དེ་

མི་སྣང་བ་སློང་བ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་དཔེ་དང་ཕུལ་བྱུང་དང་རབ་རློག་གི་རྒྱན་རྣམས་

སུ་འདི་ལ་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་སྣང་ཡང་རྒྱ་འགེལ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན། 

འདིར་རང་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་ལ་ཡློད་པ་ཞིག་དཔེར་མ་བརློད་པར་

སྣང་ངློ༌། །

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་དྷྭནས྄ཱི། །ས་དཱ་ན་ཝ་ར་དནི་ཧཱ། །ཞེས་པའི་རང་

པ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ས་དཱ་ན་བ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་

སྐད་དུ། 

ལེགས་ལྡན་ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་འློད། །

ལྷ་མིན་དག་གི་རིགས་ཉམས་བེད། །

ཆང་ལྡན་གང་པློ་མཆློག་བཅློམ་པ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཁབ་འཇུག་དེས་ཁེད་རག་ཏུ་སྲུངས། །

ལེགས་ལྡན་ནམ་བཅློམ་ལྡན་ནམ་སྐལ་ལྡན་ཏེ་ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་འློད་སྔློ་

སངས་སམ་ནག་པློའི་ཁ་དློག་དང་ལྡན་པ་ནི་ཁབ་འཇུག་གློ །དེས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་

རིགས་ཉམས་པར་བེད་ཅིང༌། ལྷ་མིན་གི་གཡུལ་ན་ཡློད་པའི་གང་པློའི་མཆློག་མློས་

པ་འཇློམས་པར་བེད་པ་པློ་དེས་ཁློད་ལ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། འདིའི་རྒྱ་སྐད་

འཁྲུགས་ཐབས་སུ་གནས་པས་རློགས་དཀའ་བ་ཅུང་ཟད་འཆད་ན། རང་པ་གཉིས་

པའི་ས་དཱ་རག་ཏུ། རང་པ་དང་པློའི་པཱ་ཏུ་སྲུངས་ཤིག ཝློ་ཞེས་པ་ཁློད། ཝིཥ྄ཎཱུཿཁབ་

འཇུག །རང་པ་གསུམ་པའི་མགློར་ཡློད་པའི་ས་ནི་དེས་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀིས་

བློད་སྐད་རང་པ་བཞི་པ་གྲུབ། ཡང་རྒྱ་དཔེ་རང་པ་གཉིས་པའི་ན་ཝ་གྷནདྱུ་ཏིཿ། ཞེས་

པ་བློད་སྐད་དུ་ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་འློད་ཅེས་པ་དང༌། ཡང་རྒྱ་དཔེ་རང་པ་གསུམ་

པའི་ད་ན་ཝ་ཀུ་ལ་དྷྭནི་ཞེས་པ་ལྷ་མིན་དག་གི་རིགས་ཉམས་བེད་དང༌། ཡང་རྒྱ་དཔེ་

རང་པ་བཞི་པའི་དཱ་ན་ཆང༌། ས་ལྡན་པ། ཝར་དནི་གང་པློ་མཆློག །ཧཱ་བཅློམ་པ། བྷ་ག་

ཝཱན་སྔར་བརློད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །གཞན་བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་ན་བཤད་པ་ལྟར་ལྷའི་

གཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་གང་པློ་མཆློག་གིས་ལྷ་མིན་བཅློམ་ཞེས་འཆད་པ་གཞུང་དང་རྒྱ་

འགེལ་གི་དགློངས་པ་མིན་ནློ། །འདི་ནི་རྫས་བརློད་བར་གི་གསལ་བེད་དང་ཤིས་པའི་

རྒྱན་འདྲེས་པའློ། །

བཞི་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་མ་ལེསྶ་མ་ཀེ་ཤནེ། །ཀ་

མ་ལེར྄ཥྱཱ་ཀ་རཾ་མུ་ཁཾ། །ཀ་མ་ལེ་ཁཾ་ཀ་རློ་ཥི་ཏྭཾ། །ཀ་མ་ལེ་ཝློནྨ་དིཥྞུ་ཥུ། །ཞེས་པའི་

རང་པ་བཞི་ཀ་ལ་ཀ་མ་ལེ་ཞེས་པ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཁློད་ཀི་མགློ་སྐྲ་བུང་བ་འདྲ། །

གདློང་ནི་པདྨར་ཕག་དློག་བེད། །

དཔལ་གིས་བཞིན་དུ་རབ་མློས་པ། །

ཁློད་ཀིས་སུ་ཞིག་རི་མི་བེད། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་མགློ་བློའི་སྐྲ་ནི་བུང་བའི་ཁ་དློག་འདྲ་

བར་ནག་ཅིང༌། གདློང་པ་ནི་པདྨ་གཞློན་ནུར་ཕག་དློག་བེད་ལ། དེས་ན་ཇི་ལྟར་ལྷ་མློ་

དཔལ་མློས་རང་ཉིད་མཐློང་བའི་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་མཆློག་གི་མཛེས་པས་

ཡིད་དྲངས་ཏེ་འདློད་པས་མློས་པར་བས་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་འདློད་ལྡན་གི་གངས་སུ་

བགང་ཞིང་རི་འློས་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མཆློག་མ་ཁློད་ཀི་མཛེས་པ་འདིས་

ཀང་ཁློད་ཉིད་མཐློང་བའི་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་འདློད་པས་མློས་ཏེ་འདློད་ལྡན་གི་གངས་སུ་

འཇློག་ཅིང་བགངས་དགློས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔེ་དང་རྒྱུའི་རྒྱན་ནློ། །

ལྔ་པ་རང་པ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མུ་དཱ་ར་མ་ཎ་མ་ནྭི་

ཏ། །མུ་དཱ་ར་མ་ཎི་བྷཱུ་ཥ་ནཱཿ། །མ་ད་བྷྲ་མ་དྡྟྲ�་ཤཿཀརྟུ། །མ་ད་བྷྲ་ཛ་གྷ་ནཱཿཀྵ་མཱཿ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ལ་མུ་ད་ར་མ་ཎ་ཞེས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་

ལ་མ་དཱ་བྷྲ་ཞེས་པ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

རྒྱ་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན། །

རྒྱགས་པས་མིག་འཁློར་ཛ་གྷ་ན། །

ཆུང་བ་མིན་པས་མཛའ་བློ་ནི། །

དགའ་བ་ལྡན་པ་བ་བར་བཟློད། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱ་ཆེ་བའི་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་ཅིང་ལང་ཚོས་རྒྱགས་པ་

དང༌། སྦང་རི་འཐུང་བ་ལ་སློགས་པས་ཀང་མློས་ཏེ། མིག་ཁློར་ཁློར་དུ་འཕྲུལ་ཞིང་ཛ་

གྷ་ན་སྟེ་སྐེད་པའི་མདུན་སྒློམ་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱས་པའི་མཛེས་མ་འདི་རྣམས་

ཀིས་མཛའ་བློ་དགའ་བའི་ཁད་པར་མཆློག་དང་ལྡན་པ་བ་བར་བཟློད་པ་སྟེ་ནུས་

སློ། །ཞེས་པ་འདི་རྒྱུའི་རྒྱན་ནློ། །སྐབས་འདི་དང་སླར་འཆད་འགྱུར། ཀུན་ཏུ་གལ་

དང༌། ཛ་གྷ་ན་དག་སྟློན་པ་དེས། ཞེས་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་བློད་འགེལ་རྣམས་སུ་

ཛ་གྷ་ན་ཞེས་པ་ཚང་ར་ཡིན་པར་བཀལ་ཡང༌། ནི་ཏམྦ་ཚང་ར་དང༌། ཛ་གྷ་ན་བུད་མེད་

ཀི་སྐེད་པའི་མདུན་སྒློམ་ལ་འཇུག་པ་ཡློངས་གགས་ཏེ། འདློད་འཇློར་ཡང༌། བུད་མེད་

ཚང་ར་ནི་ཏམྦ། །ཞེས་དང༌། བུད་མེད་ཀི་སྟ་ཟུར་གི་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ནི། ནི་ཏམྦཿསྟེ་འཕློངས་

སློ། །ཞེས་དང༌། ཡང་བུད་མེད་ཀི་སྟ་ཟུར་གི་མདུན་གི་ཆ་ལ་ཛ་གྷ་ནཾ་སྟེ་བསྣུན་གནས་

སློ། །ཞེས་པའི་དབེ་བ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རློ། །

དང་པློ་དང་གསུམ་པ་འདྲ་ཞིང༌། གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་འདྲ་བའི་ཐློག་མའི་ཆློད་

པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨུ་དི་ཏྲཻ་ར་ནྱ་པུཥྚ་ནཱ། །མཱ་རུ་ཏྲཻ་རྨེ་ཧྲ�་ཏཾ་མ་ནཿ། །ཨུ་དི་ཏྲཻ་ར་པི་ཏེ་

དཱུ་ཏི། །མཱ་རུ་ཏྲཻ་ར་པི་དཀྵི་ཎྲཻཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་མི་མཉམ་པ་དག་ལ་ཨུ་དི་ཏྲཻ་ར་ཞེས་

པ་དང༌། མཉམ་པ་དག་ལ་མཱ་རུ་ཏྲཻ་ཞེས་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། 

བློད་སྐད་དུ། 

གཞན་གསློས་རྣམས་ཀིས་བསྒགས་པ་དང༌། །

ཁློད་ཀིས་བརློད་པའི་སྒ་དང་ནི། །

ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ཀི་རླུང་གིས་ཀང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བདག་ཡིད་ཕློགས་སློ་ཕློ་ཉ་མློ། །

ཀེ་ཕློ་ཉ་མློ་ཞེས་བློད་དེ་གཞན་གསློས་ཁུ་བྱུག་རྣམས་ཀི་སྒ་བསྒགས་པ་དང༌། 

ཁློད་ཀིས་འདློད་པའི་དགའ་སྟློན་ལ་མགློན་དུ་གཉེར་བའི་བརློད་ངག་གི་སྒ་གདངས་

ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་དང༌། དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་གིས་ཀང་སྲེད་

ལྡན་བདག་གི་ཡིད་འཕློག་སྟེ་འདློད་པ་དང་ལྡན་པར་བས་སློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རང་

བཞིན་བརློད་དང་རྒྱུ་དང་བར་གི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་རྣམས་སློ། །

ཐློག་མཐའ་གཉིས་འདྲ། བར་མ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཐློག་མའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་

དཔེར། སུ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧྲི་ཡློ་ཡཱུ་ནཱཾ། །ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ་ས་ཏེ་སྟྲི་ཡཿ། །ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ་ཀྵ་རཏས྄ྭེ་

ད། །སུ་རཱ་ཛི་ཏ་མུ་ཁེནྡ་ཝཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དག་ལ་ཏ་ནུ་

མདྷྱཱ་ཞེས་པ་དང༌། དང་པློ་དང་བཞི་པ་དག་ལ་སུ་རཱ་ཛི་ཏ་ཞེས་པ་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་

ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

སྐེད་པ་ཕ་ཞིང་རྔུལ་ཟག་པས། །

གདློང་གི་ཟླ་བ་རབ་མཛེས་པ། །

བུད་མེད་ཆང་གིས་ངློ་ཚ་བཅློམ། །

སྐེས་པའི་ལུས་ལ་འཛེགས་པར་བེད། །

སྐེད་པ་ཕ་ཞིང་ལྡེམ་ལ་ཆགས་པའི་གདུང་བས་རྔུལ་བའི་ཆུ་ཟག་པས་གདློང་

གི་ཟླ་བ་ཡང་ཡང་བཀྲུས་ནས་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཅན་གི་བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ་ཆང་

གིས་མློས་པས་ངློ་ཚ་བཅློམ་ནས་སྐེས་པ་ལང་ཚོ་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་འཛེགས་

ཤིང་འཁྱུད་པ་དང་འཛིངས་ཤིང་རེ་བ་སློགས་བག་ཚ་བ་མེད་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་བཞིན་བརློད་དང་གཟུགས་ཅན་དང་བར་གི་གསལ་བེད་དང་རྒྱུ་རྒྱན་རྣམས་

འདྲེས་པའློ། །དྲུག་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་བར་ཆློད་ཟུང་ལྡན་གི། །

རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་ཡང་བསྟན། །

དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་རང་པའི་དང་པློ་

ན་ཡློད་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་ཡང་བསྟན་ཅིང་དཔེར་བརློད་དེ། ཡང་གི་སྒ་ནི་བར་

མ་ཆློད་ཀི་དབེ་བ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཅེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་པ་ལ། དམ་བཅའ་བ། དཔེར་བརློད་

པ། ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

བར་ཆློད་མ་ཆློད་བདག་ཉིད་ཀི། །

རྣམ་རློག་ཀང་ཡློད་འདི་ལྟ་སྟེ། །

སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་པ་དང་ཆློད་པ་འབའ་ཞིག་པ་དེ་དག་ཏུ་

མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་ཆློད་པ་ཡང་ཡིན་ལ་མ་ཆློད་པ་ཡང་ཡིན་པ་སྔར་གི་གཉིས་པློ་དེ་

བསྲེས་པའི་བདག་ཉིད་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་རློག་སྟེ། དབེ་བ་ཡང་ཡློད་པ་དེ་དཔེར་བརློད་

ན་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལས། 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། །ནཱ་ལཱི་ནཱ་ལཱི་ན་ཝ་ཀུ་ལཱ། །ནཱ་ལཱི་ནཱ་ལཱི་ཀི་ནཱི་ར་པི། །ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་

ཀི་དང་པློར་སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ་ཞེས་པ་དང༌། ཕི་མ་དག་ལ་ནཱ་ལཱི་ནཱ་ལཱི་ཞེས་འབྱུང་བའི་རང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པ་རེར་ཟུང་ལྡན་ལྡབ་པ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་མེད་པས་མ་ཆློད་པ་དང༌། 

རང་པ་དང་པློའི་དང་གཉིས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནམ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་

བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཕིར་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་བ་བ་ཕི་

མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཀ་ལི་ཀཱ་འཕང་ཡལ་ག་ཅན། །

སཱ་ལ་བལྟ་བར་དེ་མི་ནུས། །

བ་ཀུ་ལར་ཆགས་བུང་བ་དང༌། །

གློགས་མློས་པདྨ་ཅན་ཡང་མིན། །

ཀ་ལི་ཀཱ་ནི་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པ་སྟེ། འདློད་འཇློར། ཀ་ལི་ཀཱ་དང༌། ཀློ་ར་ཀཿསྟེ་

ཁ་མ་བེ་བའམ་ཁ་འབུས་ཙམ་མློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་འཕང་བའི་ཡལ་ག་ཅན་སཱ་

ལ་སྟེ་སརྫ་ར་ས་ཞེས་པ་སློས་དཀར་འབྱུང་བའི་ཤིང༌། དེང་སང་ཀ་ར་ཤིང་ཞེས་

གགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ལློ་འདབ་དང་མེ་ཏློག་རྒྱས་པ་བལ་བས་ཉེན་པའི་གློགས་མློ་དེས་

བལྟ་བར་མི་ནུས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བ་གུ་ལ་ཞེས་པའི་ཤིང་གི་མེ་ཏློག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལ་འཁློར་ཞིང་ཆགས་པའི་བུང་བ་དང༌། པདྨ་ཅན་པདྨ་འབྱུང་བའི་གཞིའི་

མཚོ་རྫིང་གི་མཛེས་པ་ཡང་བལྟ་བར་ནུས་པ་མིན་ཏེ། དེ་དག་མཐློང་ན་ཡིད་འློང་གི་

རྒྱུ་དེས་བལ་བའི་གདུང་བ་ཆེས་ཆེར་བསླངས་ཏེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ་ཞེས་

པ་ནི་དངློས་སུ་འགློག་རྒྱན་དང་ཤུགས་ཀིས་ཕུལ་བྱུང་ཡང་འཐློན་པ་ཞིག་གློ །

སྔ་ཕི་གཉིས་འདྲ་ཞིང་བར་མ་གཉིས་ཀང་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་

དཔེར། ཀཱ་ལཾ་ཀཱ་ལ་མ་ནཱ་ལཀྵྱ། །ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་ཀ་མཱིཀྵི་ཏུཾ། །ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་མ་ར་སི་ཏཾ། །ཀཱ་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཀཱ་ལ་མ་ཧཱ་གྷ་ནཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་བཞི་པ་དག་ལ་ཀཱ་ལཾ་ཀཱ་ལ་ཞེས་པ་དང༌། 

བར་པ་དག་ལ་ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ཡློད་ལ། བློད་སྐད་དུ། 

སྤིན་ནག་ཆེན་པློ་ལྡན་པའི་དུས། །

སྣང་དང་རྒྱུ་སྐར་ཀུན་མི་མཚོན། །

གསང་མཐློར་དགའ་བ་སྒློག་བེད་པ། །

དུས་འདྲ་སུ་ཡིས་བལྟ་བར་ནུས། །

ཆར་སྤིན་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་དབར་གི་དུས་སུ་སྣང་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམས་

ཀུན་ནས་མི་མཚོན་ཏེ་མི་མཐློང་ཞིང༌། གསང་མཐློན་པར་དགའ་བ་སྒློགས་པའི་ཡིད་

འློང་དབར་རྔ་དང་ལྡན་པའི་ཆར་སྤིན་དེ་ཤིན་ཏུ་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་དུས་ཏེ་

གཤིན་རེ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལ་བལ་བས་ཉེན་པའི་བུད་མེད་སུ་ཞིག་གིས་བལྟ་བར་ནུས། 

གལ་ཏེ་བལྟས་ན་བལ་བའི་རིམས་ཀིས་གདུངས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆི་བའི་ཕིར་རློ་

ཞེས་པ་སྟེ། དུས་ནི་ལུས་ཅན་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་དང་གཤིན་རེ་གཉིས་དབེར་

མེད་པ་ལ་དུས་ཞེས་མངློན་བརློད་དང་བརྡ་སྤློད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་གགས་པ་ལྟར་

འདིར་ཡང་དུས་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ་སུ་ཞིག་གིས་བལྟ་ནུས་ཞེས་པ་སྟེ། དབར་དུས་ཀི་

ཆར་སྤིན་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྒ་དང་ལྡན་པ་དེ་བལ་བས་ཉེན་པ་ལ་དུས་ཉིད་དང་འདྲ་

ཞེས་སློས་པ་ཡིན། བློད་འགེལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དུས་འཛིན་གཤིན་རེའི་གདློང་དང་འདྲ་

བ་ཞེས་བཀལ་བ་ནི་གཞུང་དློན་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་དཔེའམ་གཟུགས་ཅན་

དང་འགློག་རྒྱན་རྣམས་སློ། །

བཞི་ཀ་ལ་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཏྲ་ཡཱ་དྷཱི་ནཱ། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ར་ཎཾ་ནི་ཤཱ། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་དྷི་ཡཱ྅་སྭ་རཡཱ། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཐི་ཏྲཻ་

ཝ་སཱ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀ་ལ་ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཞེས་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཡློད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

ཐུན་གསུམ་དབང་གྱུར་རིང་བ་ཡི། །

མཚན་མློ་ཡིས་ནི་བདག་ཤི་ཅིག །

གང་ལ་བདག་སློང་སྲློག་གཟིར་འགློ། །

དེ་ནི་བློ་མེད་བདག་གིས་བཅློམ། །

སྲློད་དང་གུང་དང་ཐློ་རངས་ཀི་ཐུན་གསུམ་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་

དང་ལྡན་པའི་མཚན་མློ་ཆར་འབབ་བཞིན་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་འདིས་དགའ་མ་དང་བལ་

བ་བདག་འདློད་པའི་གདུང་བ་མི་བཟློད་པར་བས་པས་འཆིར་འགློ་སྟེ་སྲློག་གཏློང་

ངློ༌། །དེར་མ་ཟད་བདག་གི་དགའ་མ་གང་ལ་བདག་སློང་བ་ཙམ་གིས་སྲློག་གཟིར་

བཞིན་པས་འཆི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བཟང་མློ་དེ་བལ་བ་ཁློ་ནས་བཅློམ་ཟིན་པ་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་བློ་སྔར་མ་སྐེས་པའི་བློ་མེད་བདག་གིས་དེ་ཡློངས་སུ་བཏང་ནས་ཡུལ་

གཞན་དུ་འཁམས་ཕློད་པ་འདི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག །ཅེས་འདློད་ལྡན་བལ་བས་ཉེན་པ་འགའ་

ཞིག་དགའ་མའི་རེས་སུ་འགློད་པ་བེད་པའི་ཚིག་ལྟར་དུ་སྦར་བ་སྟེ། བདག་ཤི་ཅིག་

ཅེས་པ་བདག་འཆི་བ་འདྲ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། ཤི་བར་གྱུར་ཅིག་པའི་དློན་དུ་

བཀལ་བ་མི་འཐད་དློ། །གཉིས་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། 

ཞེས་རང་དང་པློ་ཟུང་ལྡན་གི། །

རྣམ་རློག་ལུགས་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེ་ལྟར་བརློད་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་

རྣམ་རློག་སྟེ་དབེ་བའི་ལུགས་ན་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པློ་འདི་འདྲ་བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་

ཏློ། །འདི་གཞུང་ཚིག རང་པ་དང་པློའི་ཟུང་ལྡན་གི། །ཞེས་བཅློས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། ཨི་

ཏི་ཞེས་འབྱུང་བའི་དློད་ཆད་པ་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་སློ། །

༼༢-གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན།༽

གཉིས་པ་གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་གཉིས། རྣམ་བཞག་སྤིར་

བསྟན། བ་དཀའ་དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསྟན་པ་ནི། 

འདི་ལྟ་ཁློ་ན་ཟུང་ལྡན་གི། །

རྣམ་རློག་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་ངློ༌། །

སྤློས་པས་འཇིགས་ཕིར་དབེ་བ་ནི། །

མཐའ་དག་བརློད་པར་མི་འདློད་དེ། །

དེ་ལ་བ་དཀར་མངློན་འདློད་གང༌། །

འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསྟན་པར་བ། །

རང་པའི་དང་པློའི་ཟུང་ལྡན་ལ་དབེ་ན་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་ཡློད་པ་འདི་ལྟ་ཁློ་

ནར་ཟུང་ལྡན་གཞན་བར་ན་ཡློད་པ་ལ་སློགས་པ་ནས་ཀུན་ལ་ཡློད་པའི་བར་གི་དྲུག་

པློའི་དབེ་བའི་རྣམ་རློག་རྣམས་ལའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའློ། །འློ་ན་དེ་

རྣམས་འདིར་དཔེར་མི་བརློད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སྤློས་པ་སྟེ་གཞུང་མང་བས་འཇིགས་

པའི་ཕིར་ཟུང་ལྡན་གི་དབེ་བ་བ་སླ་བ་རང་པའི་དབུས་དང་མཐའ་ན་ཡློད་པ་ཀུན་དབྱུག་

པ་ཅན་ཁློ་བློས་བརློད་པར་མི་འདློད་དེ། སྔར་བསྟན་བཅློས་བསྡུས་པ་བེད་པར་དམ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཅས་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་ཟུང་ལྡན་བ་སླ་བ་དེ་རྣམས་འདིར་བརློད་པ་རྣམས་ཀི་

རིགས་པས་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་དབང་དུ་བས་ནས། བ་དཀའ་བ་ཡིན་པར་སྙན་ངག་

མཁན་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་འདློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཟུང་ལྡན་ལ་སློགས་པའི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་འདིར་བསྟན་ཅིང་དཔེར་བརློད་པར་བའློ། །དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་སྤློས་པས་འཇིགས་པའི་ཕིར་རློ། །ཟུང་ལྡན་གང་ཞིག་རང་པ་བཞི་ཀ་ལ་ཡློད་པ་

རྣམས་བ་དཀའ་ཞིང༌། གསུམ་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་ཅུང་ཟད་བ་དཀའློ། །

གཉིས་པ་བ་དཀའ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག །རང་བཞིའི་དབུས་ན་ཡློད་པ་

དང༌། མཐའ་ན་ཡློད་པ། བར་མཐའ་གཉིས་ན་ཡློད་པ། ཐློག་བར་ན་ཡློད་པ། ཐློག་

མཐའ་གཉིས་ན་ཡློད་པ། གནས་གསུམ་ཀ་ན་ཡློད་པའློ། །དང་པློ་རང་བཞིའི་དབུས་

ན་ཡློད་པ་ལ་ཡང་གཉིས། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་དང༌། ཆློད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སྠི་རཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེནྡྲི་ཡློ། །ན་ཧཱི་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེརྦྷ་ཝཱ་ན།྄ །ཨ་

མཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་྅པྱ་བྷཱུ། །ཏྶ་ུཁཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་ཀྵ་ཡཾ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་དབུས་ན་

ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་ཞེས་ཡློད་པ་རང་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཡློད་པ་དང༌། ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་ཡློད་པའི་

བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་གིས་ཆློད་ཅིང༌། རང་པ་གང་རུང་རེ་ལ་ཡློད་པའི་ཡ་ཏེ་གཉིས་

པློའི་བར་ལ་མ་ཆློད་པའི་ཕིར་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཕི་མ་

རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

བརན་ལྡན་དབང་པློ་རབ་བསམས་པ། །

ཁློད་ནི་སློམ་བརློན་ལས་མི་ཉམས། །

སྒྱུ་མེད་ཁློད་ཀི་བདེ་འཇིག་པར། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མི་འགྱུར་འདི་སྙེད་ཆེད་དུའང་འགྱུར། །

ཀེ་སློམ་པ་བརན་པ་ཞེས་བློད་པ་སྟེ་བརན་པའི་སྐད་དློད་སྠི་ར་དང་སློམ་བརློན་

གི་སྐད་དློད་ཨ་ཡ་ཏེ་ཡིན་པའི་ཕི་མ་ལ་བློད་སི་བིན་པས་ཡ་ཏེ་ཞེས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

དེས་ན་ཀེ་བརན་པ་ཞེས་སྠི་ར་ལ་བློད་སི་བིན་པ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་དང༌། བརེན་དང་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དློ། །དེ་ལྟར་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་དབང་པློ་མིག་ལ་སློགས་

པ་དང་ལས་ཀི་དབང་པློ་ལག་པ་དང་རང་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་བསམས་ཏེ་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར། ཁློད་ནི་སློམ་བརློན་ཏེ་བཙུན་ཚུགས་ལས་མི་ཉམས་པར་མ་

ཟད་གཞན་བསླུ་བའི་སྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁློད་ཀི་བདེ་བ་འཇིག་ཞིང་ཉམས་པར་

མི་འགྱུར་ལ། སླར་ཡང་བདེ་བ་འདི་སྙེད་གཅིག་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུའང་འགྱུར་བས་

རག་ཏུ་རྒུད་པ་མེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁློ་ནར་གནས་སློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། 

འདི་ལ་གཞུང་ཚིག་གི་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་རྒྱ་དཔེར་གསལ་བཞིན་དུ་ཕིར་ཞེས་བསྒྱུར་བ་

མི་ལེགས་ཞེས་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དློན་ལ་གནས་ཤིང༌། འདི་ནི་

སློམ་བརློན་འགའ་ཞིག་ལ་ཁློད་ཀི་འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕི་མ་ཕུན་ཚོགས་མི་ཉམས་

ཤིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞེས་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་གིས་བསྟློད་པའློ། །

གཉིས་པ་དབུས་ཀིས་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཛན་སུ་རཱ་ཧ་ཏྲཻརྨུ་

ཁྲཻ། །རྨ་ཧཱི་སུ་རཱ་ཎཱཾ་ཝ་སུ་རཱ་ཛི་ཏྲཻཿསྟུ་ཏཱཿ། །ན་བྷཱ་སུ་རཱ་ཡཱནི་སུ་རཱན་ཏེ་གུ་ཎཱཿ། །པྲ་ཛཱ་སུ་

རཱ་གཏྨ་སུ་རཱ་ཤི་ཏཱཾ་ག་ཏཱཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་དབུས་ཀི་སྟློད་དང་སད་ན་སུ་

རཱ་ཞེས་པ་ཡློད་ཅིང༌། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཕིར་དབུས་

ཀིས་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །དེ་གཉིས་བློད་སྐད་དུ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

རྒྱལ་པློའི་མདུན་སར་ས་ཡི་ལྷ་རྣམས་དག་གི་ཞལ། །

ཆང་གིས་མ་བཅློམ་ནློར་གིས་མཛེས་པས་རབ་བསྟློད་པའི། །

ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་རབ་གསལ་ཆགས་བདག་སྐེ་དགུ་ལ། །

ཕུང་པློ་ཉིད་གྱུར་ལྷ་རྣམས་སུ་ནི་མི་འགློ་མིན། །

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་མདུན་སར་ཚོགས་པའི་སའི་ལྷ་ནི་བམ་ཟེ་

སྟེ། དེ་ཡང་བམ་ཟེ་ལ་ལྷའི་མིང་འཇུག་པ་གང་ཞིག་ནམ་མཁར་གནས་པའི་ལྷའི་འགློ་

བ་མ་ཡིན་པས་སའི་ལྷའློ། །དེ་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏེ་ཆང་འཐུང་ན་ཞལ་སྐློན་ཅན་དུ་

འགྱུར་བས་བཅློམ་པའི་ཕིར་བམ་ཟེ་ཉམས་པ་ཡིན་ཀང༌། འདིར་ཆང་གིས་མ་བཅློམ་

ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐློན་བཀག་པའློ། །རྒྱལ་པློས་དེ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཚིམ་པ་མ་ཐློབ་ཀི་

བར་དུ་ཅི་འདློད་པའི་ནློར་བིན་པས་བམ་ཟེ་སྣར་གིས་མཛེས་པ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་དེས་དེ་

རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བས། རྒྱལ་པློས་ཡློན་ཏན་གཏློང་བ་དང་བདེན་པ་དང་དཔའ་བ་

ཉིད་ལ་སློགས་པ་སྐློན་དང་མ་འདྲེས་པ་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཤིང་གསལ་བར་བས་པས་

མི་བདག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་མངའ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་བདག་ཅག་མིའི་

འཇིག་རེན་དུ་གནས་པའི་སྐེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པའི་གགས་པ་

གཅིག་མ་ཡིན་པ་དུ་མ་འདས་པའི་ཚོགས་ཕུང་པློར་སྤུངས་པས་ཕྱུར་བུ་གང་བ་འདི་

ལྷའི་འཇིག་རེན་དུ་ཡང་མི་འགློ་བ་མིན་ཏེ་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གློ་བའི་ཕིར་

འགློ་བ་ཁློ་ནའློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློའི་གགས་པ་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁབ་པར་སྟློན་པའློ། །

གཉིས་པ་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཏ་བ་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་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕ་ལཾ་ཀ່་ཙ་ན་ཀཱནི་མཏྟ་ཡཱ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་མཐའ་ལ་མཏྟ་ཡཱ་ཞེས་པ་ཟུང་

ལྡན་ཆློད་པ་གཟུགས་གཅིག་པར་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

དམ་པའི་སྤློད་ལ་བག་མེད་ཁློད་ཀི་དགའ་མ་གང༌། །

དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་དགའ་བས་ཁད་པར་དུ་མློས་མ། །

དེ་ཡིས་འདིར་ནི་འློད་ལྡན་རྒྱན་རྣམས་བཟུང་བར་འློས། །

བདག་ལ་མཛེས་ལྡན་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་འགའ་ཡང་མེད། །

འདི་ནི་རྒྱལ་པློའམ་ཕལ་པ་ནློར་ལྡན་ཡང་རུང་སྟེ་བདག་པློ་སྐེས་པ་དེས་བུད་

མེད་གཞན་ལ་བི་བས་པར་རིག་པའི་ཆུང་མ་དངློས་དེས་དེ་གཉིས་ཀས་ཐློས་སར་

ཁློས་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་དུ། མིག་སྟློང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་

ཞེས་འབྱུང་བས་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་དྲང་སྲློང་གི་མཆིས་འབང་ལ་བི་བས་ནས་

མིག་སྟློང་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཡློད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་བརྒྱ་བིན་རང་གི་

ཆུང་མ་བདེ་སློགས་མ་ལྟ་བུས་ཚུལ་ཅན་ལ་བདེ་སློགས་མས་བཞིན་དུ་སྨྲས་པའི་

ཚིག་སྟེ། ཀེ་དམ་པའི་སྤློད་པ་ལ་བག་མེད་ཅིང་སྤློད་ཚུལ་ངན་པ་ཅན་ཞེས་ཁློ་བ་དང་

བཅས་པར་བློད་པ་སྟེ། ཁློད་ཀི་དགའ་མ་གང་ཞིག་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་འཁིག་པའི་

དགའ་བས་ཁད་པར་དུ་མློས་པ་དེ་ཡིས། སྐབས་འདིར་འློད་ཟེར་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་

རིན་པློ་ཆེའི་སྐེ་རགས་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་བཟུང་བར་འློས་མློད། བདག་ལ་ནི་

ལུས་མཛེས་ལྡན་ཉིད་དུ་བས་པའི་འབས་བུས་དགློས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ང་

རྒྱན་མི་འདློགས་ལ། གལ་ཏེ་རྒྱན་འདློགས་པའི་དགློས་པ་ཡློད་དུ་སྲིད་ཀང་ད་ནི་ཁློ་

མློ་ཁློད་ལ་ཞེ་སང་བས་འགློགས་པའི་སྐབས་མེད་དློ། །ཞེས་པའློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདིར་འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། དམ་པའི་སྤློད་ལམ་ཞེས་དང༌། རྒྱ་དཔེའི་ཟུང་

ལྡན་ལ་ཡང་མར་ཡཱ་ཞེས་ར་མགློ་ཅན་དུ་བིས་པ་ནི་ཡི་གེ་ནློར་བའློ། །

མཐའི་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བྷ་ཝཱ་དྲ�་ཤཱ་ཎཱ་ཐ་ན་ཛཱ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །ར་

སཾ་ཝི་རུདྡྷེ་ཁ་ལུ་སན་ཏེ་ན་ཏེ། །ཡ་ཨེ་ཝ་དཱི་ནཱཿཤི་ར་སཱ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །ཙ་རནྟ་ལཾ་དྲཻ་ནྱ་

ར་སེ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་མཐའ་ལ་ན་ཏེ་ན་ཏེ་ཞེས་ཟུང་ལྡན་ཆློད་

ཅིང་མ་ཆློད་པ་ཡློད་ལ། བློད་སྐད་དུ། 

མགློན་པློ་ཁློད་ལྟས་དུད་པའི་རློ་ནི་མི་མཁེན་ཏེ། །

དམན་པ་ཉིད་དང་མཆློག་ཉིད་དག་ནི་ངེས་པར་འགལ། །

གང་ཞིག་དམན་པ་རྣམས་ནི་ཁློད་ལ་མགློས་འདུད་ཅིང༌། །

དེ་དག་ཁློ་ན་དམན་པའི་རློ་དེས་མཆློག་ཏུ་རྒྱུ། །

ཀེ་མགློན་པློ་ཁློད་ལྟ་བུས་གཞན་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་དུད་པའི་རློ་ནི་མི་མཁེན་

ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཡང་སྐེས་བུ་དམན་པ་དང་མཆློག་

ཉིད་དག་ནི་ངེས་པར་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། གང་ཞིག་སྐལ་བ་དམན་པ་རྣམས་ནི་

ཁློད་ལ་མགློ་བློས་འདུད་ཅིང་ཕག་བེད་ལ། དེ་དག་ཁློ་ན་རག་ཏུ་དམན་པའི་རློ་མློང་

བཞིན་པ་དེས་མཆློག་ཏུ་ངལ་བས་རྒྱུའློ། །

གསུམ་པ་བར་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ལཱི་ལཱ་སི་ཏེ་ན་ཤུ་ཙི་

ནཱ་མྲ�་དུ་ནློ་དི་ཏེ་ན། །བྱཱ་ལློ་ཀི་ཏེ་ན་ལ་གྷུ་ནཱ་གུ་རུ་ཎཱ་ག་ཏེ་ན། །བྱཱ་ཛྲ�མྦི་ཏེ་ན་ཛ་གྷ་ནེ་

ན་ཙ་དརྴི་ཏེ་ན། །སཱ་ཧནི་ཏེ་ན་ག་ལི་ཏཾ་མ་མ་ཛཱི་ཝི་ཏེ་ན། །ཞེས་པ་འདིར་ནི་རང་པ་

བཞི་ཀའི་བར་དང་མཐའ་ན་ཏེ་ན་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རློལ་པའི་འཛུམ་དཀར་དང་ནི་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ་དང༌། །

ཆུང་ངུའི་ལྟ་བ་དང་ནི་ལྕི་བའི་འགློ་བ་དང༌། །

ཀུན་ཏུ་གལ་དང་ཛ་གྷ་ན་དང་སྟློན་པ་དེས། །

བསྣུན་པ་དེས་ན་བདག་ནི་འཚོ་བས་དམན་པར་གྱུར། །

དགློད་བག་དང་བཅས་པས་རློལ་པའི་འཛུམ་དཀར་དང་ངག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ་

དང༌། ངློ་ཚས་དུད་པའི་མིག་ཟུར་འདློད་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྐློད་པ་ཆུང་ངུའི་ལྟ་བ་

དང༌། ལྕི་བའི་ཚུལ་གིས་དལ་བར་འགློ་བ་དང༌། འདློད་མློས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་གལ་བ་དང༌། 

ཛ་གྷ་ན་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་སྐེད་པའི་མདུན་སྒློམ་སྟློན་པ་སློགས་ཡིད་སྲུབས་ཀི་མཚོན་

ཆའི་རྣམ་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་བརློད་པར་འདློད་པའི་མཛེས་མ་དེས་བདག་ལ་བསྣུན་ཏེ་

གནད་ཕུག་པས། ད་ནི་བདག་འཚོ་བས་དམན་པ་སྲློག་དང་བལ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་

འདློད་པས་གཟིར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲེ་སྔགས་བས་པ་སྟེ་གལ་བ་ནི་འདློད་པའི་སྒྱུ་

ཐབས་སུ་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་ཡང་བཤད་ལ། འདིར་ཡང་ཛ་གྷ་ན་ཚང་ར་སྟློན་པར་

འགེལ་བ་ནི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རློ། །

བར་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཤྲི་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་

ར་ཝར
྄
མ྄ཏྨ་ས་མཱ་ན་མཱ་ན། །མཱཏྨཱ་ན་མཱ་ན་ཏ་ཛ་གཏྤ་ཐ་མཱ་ན་མཱ་ནཾ། །བྷུ་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་ཏ་

ཡཿསྠི་ཏི་མཱ་ན་མཱ་ན། །ནཱ་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་ཏ་མ་པྲ་ཏི་མཱ་ན་མཱ་ནཾ། །ཞེས་པས་རང་པ་བཞི་

ཀའི་དབུས་དང་མཐའ་ན་མཱ་ན་མཱ་ན་ཞེས་པ་ཟུང་ལྡན་གཟུགས་གཅིག་པ་ཆློད་ཅིང་མ་

ཆློད་པ་ཡློད་དློ། །བློད་སྐད་དུ། བྷཱུ་མཱ་ན་ཞེས་པའི་སྒ་སྦར་གི་དབང་གིས་འདློན་ཚུལ་

ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བའི་དང་པློ་ལྟར་ན། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དཔལ་ལྡན་མི་ཤློང་བརན་ལྡན་གང་གིས་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་ཚང་མེད་མང་པློ་བཀློད་ལ་ཕག་དག་མཛོད། །

ཅེས་པའི་བརློད་བ་དངློས་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ལ་ཕག་མཛོད་ཅིག་ཟེར་བ་ལས་

གཞན་མེད་ཀང༌། བརློད་ཚུལ་ལྷ་དེ་ཉིད་ཀི་ཁད་ཆློས་རྣམ་པ་མང་པློའི་སྒློ་ནས་བརློད་

པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁད་པར་གི་ཆློས་གངས་ངེས་སུ་བགང་བའི་གསལ་ཁ་རྒྱ་འགེལ་ན་

མེད་ཀང་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་ཁད་པར་དགུའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དློན་གི་མི་འཐད་པ་

མེད་ཅིང༌། འློན་ཀང་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་མཚན་གི་རྣམ་

གངས་ཡང་ཡིན་པས་ཁད་ཆློས་སུ་འགློ་མི་འགློ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས། དེ་ཉིད་བགང་ན་

དགུ་དང་མ་བགང་ན་བརྒྱད་ཀི་གངས་དང་ལྡན་པའི་ཁད་པར་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔལ་

དུ་མ་དང་ལྡན་པའམ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་དང་ལྡན་པས་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་མཚན་གི་རྣམ་

གངས་སམ་ཁད་པར་གི་ཆློས་སློ། །ཀུན་ལ་ཁབ་པས་གཞི་གཅིག་ཏུ་མི་ཤློང་བ་སྟེ་

ཁབ་བདག་གློ །ཡང་རག་ཏུ་གནས་པས་བརན་ལྡན་དང༌། རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པའི་

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གང་གི་བདག་ཉིད་དང༌། འཆི་མེད་ཀི་ལམ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པས་ཚད་ལྡན། རབ་ཏུ་དུད་པའི་འགློ་བའི་ཚོགས་ཏེ་གུས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་

ཤིང་དཔལ་རྒྱས་པར་བེད་པས་རྒྱས་བེད། དེ་ཀུན་གིས་མཆློད་པས་མཆློད་ལྡན། 

ཡློན་ཏན་གི་ཚད་མེད་པས་ཚད་མེད་མིང་ཅན། འདིའི་གློམ་པས་ས་གསུམ་འཇལ་

བས་འཇལ་བེད་དེ་ཁད་པར་དགུ་དང་ལྡན་ཅིང༌། རང་གི་ངློ་བློ་ལས་མི་འདའ་ཡང་རྣམ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པ་མི་འདྲ་བའི་བཀློད་པ་བྷཱུ་མཱ་ནཾ་ཏེ་མང་པློས་སྲིད་པའི་བེད་པློར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཕག་

དག་མཛོད་ཅིག ཅེས་པ་དང༌། ཕློགས་ཡ་གཅིག་ལ་བྷཱུ་མཱ་ནཾ། ཞེས་པའི། བྷཱུ་ས་གཞི་

དང་མཱ་ན་འཇལ་བ་ལ་འཇུག་པས་གཞུང་ཚིག་གཞན་འདྲ། རང་པ་དང་པློའི་བདག་

ཉིད་ཅེས་པ་རང་པ་བཞི་པར་བངས་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ། །དཔལ་ལྡན་མི་ཤློང་ལུགས་

དང་ལྡན་པ་གང་གིས་ནི། །ཞེས་དང༌། རང་པ་བཞི་པ། ས་འཇལ་སྲློག་འདློད་བདག་

ཉིད་དེ་ལ་ཕག་དག་མཛོད། །ཅེས་འདློན་དགློས་པའི་ཁད་པར་རྒྱ་འགེལ་ནས་གསལ་

བར་བཤད་ཅིང༌། དེ་དག་གི་དློན། སྐེས་བུ་དམ་པ་མཆློག་གི་ལུགས་སྲློལ་དང་ལྡན་

པ་གང་གིས་ནི། ཞེས་དང༌། འདིས་ལྷ་མ་ཡིན་སྟློབས་ལྡན་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བསླུས་ནས་

ས་འློག་ཏུ་བཅིངས་པ་བརློད་པའི་ཕིར་སྲློག་ཆགས་སྟློབས་ལྡན་གདུང་བར་འདློད་

པས་ས་འློག་ཏུ་བཅིངས་ནས་བརྔན་བསྒགས་པའི་བེད་པ་པློའི་བདག་ཉིད་དེ་ལ་ཕག་

དག་མཛོད་ཅིག ཅེས་པའི་བར་གི་ཚིག་རྣམས་མི་མངློན་པར་བསྡུས་པས། ས་འཇལ་

སྲློག་འདློད་བདག་ཉིད་ཅེས་གྲུབ་པའློ། །

བཞི་པ་རང་བཞིའི་ཐློག་བར་གིས་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱ་ར་ཡན་མུ་ར་སཱ་

ར་མ་ཡནྟཱི། །སཱ་ར་བྷཱུ་ཏ་མུ་རུ་སཱ་ར་དྷ་རཱ་ཏཾ། །སཱ་ར་སཱ་ནུ་ཀ�་ཏ་སཱ་ར་ས་ཀཱཉྩི། །སཱ་ར་

སཱ་ཡ་ན་མ་སཱ་ར་མ་ཝྲཻ་ཏི། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མ་དང་བར་ན་སཱ་ར་ཞེས་

པ་བསྐློར་བའི་ཟུང་ལྡན་གཟུགས་གཅིག་པ་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། བློད་སྐད་དུ། 

བཅུད་ལ་ཞུགས་ཏེ་བང་གིས་དགའ་བེད་ཅིང༌། །

སྙིང་པློར་གྱུར་པའི་བཅུད་མང་རབ་ཏུ་འཛིན། །

བཞད་ཀི་རེས་མཚུངས་སྒ་ལྡན་དྲིལ་ཆུང་ཅན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དེས་ནི་བཅུད་ལེན་སྙིང་པློ་མེད་པར་རིག །

བཅུད་ལ་སྟེ་འཁིག་བདེའི་རློ་མློང་བ་ལ་ཞུགས་ནས་འཁྱུད་པ་ན་ནུ་མའི་ཁུར་

གིས་ནློན་པའི་བང་གི་མཛའ་བློ་དེ་དགའ་བ་ལ་སྦློར་བར་བེད་ཅིང་སྙིང་པློར་གྱུར་པའི་

བཅུད་དེ་སྐེ་བློས་བཀུར་བའི་བུད་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་འཕགས་པའམ། ཡུལ་

དང་དབང་པློ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བེད་ནུས་པའི་བདེ་བའི་བཅུད་མང་པློ་རབ་ཏུ་

འཛིན་པ་དང༌། བའི་བེ་བག་བཞེད་སྒ་སྒློགས་པ་དང་རེས་སུ་མཚུངས་པའི་དྲིལ་ཆུང་

ལ་སློགས་པའི་སྒ་ཁློལ་ཁློལ་དང་ལྡན་པའི་སྐེ་རགས་ཅན་མངློན་པར་འདློད་པའི་བུད་

མེད་དེས་ནི་བཅུད་ལེན་མི་རྒས་པ་ལ་སློགས་པའི་བདེ་བའི་སྦློར་བ་ཡང་འཁིག་པའི་

བདེ་བ་ལ་ལྟློས་ན་སྙིང་པློ་མེད་པར་རིག་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར་རང་པ་

གཉིས་པ་འདི་ལ་རྒྱ་འགེལ་དུ་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་གཉིས་བྱུང་

བའི་ལུགས་གཅིག་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལ་དེའི་ཚེ། ཨུ་རུ་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་

ཡློན་ཏན་ནམ། ཡང་ན་འཁིག་པའི་བདེ་བས་དགའ་ཞིང་མློས་པར་བེད་ནུས་པའི་

བཅུད་མང་པློ་འཛིན་པའི་དློན་ཡིན། འདིའི་རྒྱ་དཔེར་བྷཱུ་ཏ་མུ་རུ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། བྷཱུ་

ཏཾ་དང་ཨུ་རུ་མཚམས་སྦར་བའློ། །ཅིག་ཤློས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕློགས་ལྟར་ན་གཞུང་

གི་རྒྱ་སྐད་རང་པ་གཉིས་པའང༌། སཱ་ར་བྷཱུ་ཏ་མ་རུ་སཱ་ར་དྷ་རཱ་ཏཾ། །ཞེས་འདློན་པར་རྒྱ་

འགེལ་ནས་བཤད། དེའི་ཚེ་མ་རུ་གསེར་རྒྱན། སཱ་རཾ་བཅུད་དམ་མཆློག་ལ་འཇུག་

པས། དེའི་བློད་སྐད་རང་པ་གཉིས་པའང༌། སྙིང་པློར་གྱུར་པའི་གསེར་རྒྱན་མཆློག་

འཛིན་བེད། །ཅེས་བཀག་པར་བ་ཞིང་གཞན་ཡང་མ་རུའི་སྒ་ཚོང་ཟློང་ལ་འཇུག་པའི་

སྐབས་ཀང་ཡློད་མློད། །འདིར་སྐབས་དློན་མ་ཡིན་ནློ། །གསེར་རྒྱན་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའང༌། རྒྱ་འགེལ་དུ། བུད་མེད་འགའ་ཞིག་གི་མངློན་པར་འདློད་པའི་བཅུད་དུ་གྱུར་

པ་སྟེ། གསེར་རྒྱན་མཆློག་ཅེས་པ་ཁད་པར་འཕགས་པའི་གསེར་གི་རྒྱན་ཆ་འཛིན་

པར་བེད་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །

རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མཐའ། །གཉིས་པ་དང་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་སཱིརྫི་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ། །ན་ཡཱ་ན་ཡཱཾ་སྟཱནྫ་ན་ཡཱ་ན་

ཡཱ་ཤྲི་ཏཱན྄། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མཐའ་དང༌། གཉིས་པ་དང་

བཞི་པའི་ཐློག་བར་དུ་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་ཞེས་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡློད་ཅིང༌། 

བློད་སྐད་དུ། 

བརན་རྒྱས་ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་བརགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །

ཚུལ་མེད་དགེ་བའི་ཐབས་ལ་ལློངས་རྣམས་རྣམ་པར་ཐུལ། །

བཞློན་པས་མི་འགློ་རྒྱལ་བའི་ཐེག་འགློ་དག་གིས་གང༌། །

ཚུལ་མ་ཐློབ་རྣམས་ཐློབ་པ་དག་ལ་བརན་པ་སྐེད། །

ཀེ་མངློན་པར་མཐློ་ཞིང་བརན་ལྡན་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་

ཀིས་ཆློས་ནློར་ཐར་པ་སྟེ་སེ་གསུམ་གི་ཐབས་ཚུལ་གང་ཞིག་བ་བར་འློས་མི་འློས་

བརགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་བེད་པ་འདི་ཡིས། ཐབས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ལུགས་རྣམ་པར་

དབེ་བ་མི་ཤེས་པས་སང་བ་དང་བང་བ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའི་མིག་ལློང་བ་རྣམས་

ཐུལ་ཅིག་སྟེ་ཁློད་དང་མཚུངས་པར་སྒྲུབས་ཤིག གཞན་ཡང་ཁློད་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་

སྟློབས་ལས་ཕན་པ་ཐློབ་པའི་ཕིར་ཉློན་མློངས་པའི་བཞློན་ནས་མི་འགློ་བར་རྒྱལ་བའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཐེག་པས་འགློ་བ། དེ་བཞིན་དུ་སྐེ་བློ་གང་ཞིག་ཐབས་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་ཚུལ་

དེ་ལྟ་བུ་ལ་འགློད་པའི་ཕིར་ཞུམ་པ་མི་མངའ་བར་བརན་པ་སྐེད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

པའློ། །

ལྔ་པ་རང་བཞིའི་ཐློག་མཐར་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ར་ཝེ་ཎ་བྷ་ཽམློ་

དྷྭ་ཛ་ཝརྟི་ཝཱི་ར་ཝེ། །ར་ཝེ་ཛི་སཾ་ཡ་ཏྱ་ཏུ་ལཱ་སྟྲ་ག་ཽར་ཝེ། །ར་ཝེ་རི་ཝློ་ག་སྱ་པུ་རློ་ཧ་རེ་

ར་ཝེ། །ར་ཝེ་ཏ་ཏུ་ལཾ་རི་པུ་མ་སྱ་བྷྲཻ་ར་ཝེ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་ཀའི་དང་པློ་ཐ་མ་

དག་ལ་རེ་ཝེ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཆློད་པ་ཡློད་ཅིང༌། སྔ་མ་སྔ་མའི་མཐའ་ལ་ཡློད་པ་

དང༌། ཕི་མ་ཕི་མའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པ་དང༌། མ་ཆློད་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །བློད་སྐད་དུ། 

མཚུངས་མེད་ལྕི་བའི་མཚོན་ལྡན་གཡུལ་དུ་ས་སྐེས་ནི། །

རྒྱལ་མཚན་ལ་གནས་དཔའ་བློ་བ་ཡིས་སྒ་ཡིས་བློས། །

ཉི་མ་བཞིན་དུ་བརློད་པའི་འཕློག་བེད་འདི་མདུན་དུ། །

འཇིགས་རུང་གཡུལ་ལ་དག་ནི་ལུག་དང་མཚུངས་པར་རིག །

མཚུངས་པ་མེད་ཅིང་ལྕི་བ་བཟླློག་པར་དཀའ་བའི་མཚོན་ཆ་དང་ལྡན་པ་ཁབ་

འཇུག་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གཡུལ་ངློ་འདིར། ལྷ་མ་ཡིན་ས་སྐེས་ཞེས་བ་

བ། མིང་གཞན་ན་ར་ཀཿཞེས་གགས་པ་དེ་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་རྒྱལ་མཚན་གི་རགས་

སམ་མཚན་མར་བཀློད་པ་བ་མཁའ་ལྡིང་དཔའ་བློའི་གཟུགས་བརན་རླུང་གིས་

བསྐློད་པའི་སྒས་ཀང་བློས་པར་གྱུར་པའམ་འདར་བར་གྱུར་ན། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་གཟི་

བརློད་དང་གགས་པ་ཅན་དྲག་པློའི་འཕློག་བེད་དེ་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ཁློས་པའི་འཇིགས་

རུང་གི་གཡུལ་ངློ་འདི་གདློང་དུ་ལྷ་མ་ཡིན་ས་སྐེས་སམ་གཞན་ཡང་རུང་སྟེ་དག་བློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མཐའ་དག་བཤན་པའི་མདུན་དུ་གནས་པའི་ལུག་དང་མཚུངས་པར་རིག་ཅིང་ཤེས་

པར་བློས་ཤིག་པའི་དློན་ཏློ། །འདིར་ཡང་ཁབ་འཇུག་ཁྱུང་ལ་ཞློན་པས་མཁའ་ལྡིང་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས་འགེལ་བ་དང༌། ཁང་སྟེང་གི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནས་པའི་བ་ཞིག་

ཡིན་རྒྱུར་བསམས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་འགེལ་བ་སློགས་ནི་གཏན་ནས་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་

མཚན་སྐབས་འདིའི་བརློད་བ་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་གཡུལ་གི་རྒྱལ་མཚན་ལ་བ་ཁྱུང་གི་

ཏློག་ཡློད་པ་ཉིད་ཡིན། དེ་ཡང་སྤིར་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཁབ་འཇུག་གི་

མིང་སྟེ། དེ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་རགས་སམ་མཚན་མ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་སྟེ། དེ་གཡུལ་དུ་འཇུག་

པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་མཚན་མ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཞློན་པའི་ཁད་ལས་མིང་

དེར་གགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ལ་ཏློག་གི་ཁད་པར་གི་གཟུགས་ཐ་

དད་པའང་ངེས་པར་ཡློད་དེ། སཱམྦའི་སྔློན་རབས་ལས་རྒྱལ་མཚན་གཏན་ལ་དབབ་

པའི་སྐབས་སུ། ཏཱ་ལཿཏཱ་ལའི་དབིབས་ཅན་ཏེ། །ཆུ་སྲིན་ཆུ་སྲིན་དབིབས་སུ་བ། །དེ་

བཞིན་ར�་ཤའི་དབིབས་སྦར་ཏེ། །ཞེས་སློགས་བཤད་པ་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་

དྲངས་བས་སློ། །གཞན་ཡང་འདིའི་རང་པ་གཉིས་པར་བ་ཡི་སྒློ་ཡིས་བློས། ཞེས་དཔེ་

ལར་འབྱུང་བ་ཡི་གེ་མ་དག་པར་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ། རང་པ་གསུམ་པར་

ཉི་མ་བཞིན་དུ་གགས་པ་ཞེས་བློད་དཔེ་ལ་ལར་འབྱུང་ཡང་རྒྱ་དཔེར་དྲག་པློའི་སྐད་

དློད་སྣང་བས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་སློ། །

བཞི་ཀའི་ཐློག་མཐར་མ་ཆློད་ཅིང་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་ཡཱརྟ�་ནི་ཤ་ཡཱ྅མ་ཡཱ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མ་ཡཱ། །མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་མཱུཾ་ཀ་རུ་ཎཱ་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ། །ཞེས་པ་རང་པ་བཞི་ཀའི་དང་པློ་དང་

མཐའ་ན་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་ཞེས་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གཟུགས་གཅིག་པ་ཡློད་

དློ། །བློད་སྐད་དུ། 

མཚན་མློ་ཚད་མེད་ཐུན་ལྡན་དཔལ་མེད་ཚད་མེད་ཅིང༌། །

མཐར་ནི་བགློད་བ་མིན་པས་ཟད་ནད་ལ་བརེན་པ། །

ཆ་ཡི་རང་བཞིན་ནད་ཅན་འབལ་བའི་ནད་ཀིས་གཟིར། །

སྐལ་ལྡན་མ་འདི་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་འབལ་མེད་མཛོད། །

ཀེ་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་གློགས་པློ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་དང་ཡུན་རིང་

བལ་བས་ཉེན་ཏེ་འདློད་པའི་གདུང་བ་རྩུབ་པློས་གཉིད་མེད་པས་ན་ཚད་མེད་པའི་

ཐུན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པློ་ཟླ་བའི་དབང་པློས། བདག་ནི་བག་མར་

གནས་པ་ཡི། །བར་ན་གནས་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས། །མཚན་མློ་འདི་ནི་ཐུན་བརྒྱ་

དང༌། །ལྡན་པ་ལྟ་བུར་ཡློངས་མི་འཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ལུས་རིད་པས་

ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡང་མེད་པ་དང༌། བལ་བས་ཉེན་པའི་དུས་འདི་ལ་མཐའ་མེད་པ་

དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གདུང་བ་ཉིད་དང་ཡུན་དུ་འགློགས་ན་འཚོ་བ་ཟད་ཅིང་འཆི་བར་

འགྱུར་བས་མཐར་ནི་ཁློད་ཀིས་བགློད་བ་མི་སྣང་བས་དེའི་ཡུལ་གི་བདེ་བ་མི་མློང་བ་

དང༌། ཆའི་རང་བཞིན་ཟླ་བས་ཀང་གདུང་བའི་སྐལ་ལྡན་མ་སྟེ་གཟུགས་བཟང་བ་ཅན་

གི་དགའ་མ་འདི་དང་ནམ་ཡང་འབལ་མེད་དུ་འགློགས་པར་མཛོད་ཅིག 

དྲུག་པ་གནས་གསུམ་ཀ་ན་ཡློད་པ་ལས། རང་པ་བཞི་ཀའི་གནས་གསུམ་དུ་

ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་ཏཱཾ་དྷུ་ནཱ་ནཱ་ར་མ་ཏཱ་མ་ཀཱ་མ་ཏཱ། །མ་



  656  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་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་སྟེ་ས་མ་

ཏཱ་ན་ཝཱ་མ་ཏཱ། །ཞེས་པ་རང་པ་བཞི་ཀའི་དང་པློ་དང་བར་དང་ཐ་མ་རྣམས་སུ་ཆློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་གཟུགས་གཅིག་པ་མ་ཏཱ་ཞེས་པ་ཡློད་ཅིང༌། སྔ་མའི་མཐའ་ལ་ཡློད་པ་དང་

ཕི་མའི་དང་པློ་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་ནི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་མ་ཆློད་པར་ཡང་འགྱུར་

རློ། །བློད་སྐད་དུ། 

ངལ་མེད་ཁློད་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་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཁློད་ཀི་བློ་ལ་ཆློས་ཐམས་

ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་ཤིང་དེ་ལས་བཟླློག་པ་ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ལློག་པར་རློག་

པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པ་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པ་དམན་པའི་

ཐེག་པར་ནམ་ཡང་འགློ་བ་མ་ཡིན་ཅིང༌། དཀའ་ཐུབ་ཀི་གདུང་བ་མེད་པར་མཆློག་གི་

གློ་འཕང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཐློབ་པ་ཉིད་ཀིས་དཀའ་ཐུབ་གིས་གདུང་བས་

དགའ་བ་མེད་ཅིང་གཞན་དློན་ལ་སྤློ་བའི་འདློད་པ་མེད་པ་རང་དློན་ཞི་བདེ་ཁློ་ན་སྒྲུབ་

པའི་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་བདེ་བ་ལས་ཀང་ཁློད་ཉིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་ན་གཞན་

ལས་རྒྱལ་ལ་ལྟ་ཅི་སློས་པའི་དློན་ཏློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་གནས་གསུམ་དུ་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་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་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

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། །ཞེས་པ་རང་པ་བཞི་ཀའི་དང་པློ་དང་བར་དང་ཐ་མ་

རྣམས་སུ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པ་ཡློད་དློ། །བློད་སྐད་དུ། 

དུས་ཀི་དུས་ཅན་མགིན་ནག་སྒློ་ནག་ནག་པློ་ཉིད་དག་འཛིན། །

སྙན་སྒློག་དག་གི་སྒློག་དུས་བུང་ཚོགས་སྤིན་ནག་ལྟ་བུར་གནག །

དུས་ཀིས་མི་གཟུང་དུས་ཆའི་གཙོ་བློ་མཛེས་པའི་སྤིན་གི་མཚོ། །

དཀའ་བས་འཚོ་བའི་གཡློ་ལྡན་ལན་ཕེང་རློལ་ཅན་འགློགས་པར་མཛོད། །

དུས་ནི་གཤིན་རེ་སྟེ་ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར། ཀཱ་ལཿགཤིན་རེ་དུས་དག་ལ། །ཞེས་

འབྱུང་བ་ལས་འདིར་གཤིན་རེའློ། །དེ་ཡང་འབྱུང་ཞིང་སྡུད་པར་བེད་པའི་དུས་ཆེན་

པློའམ་དུས་ཅན་ནི་ལྷ་དབང་ཕྱུག དེའི་ཁད་པར་མགིན་པ་ནག་པ་ནི་མགིན་སྔློན་ནམ་

མགིན་ནག་ཏུ་གགས་པའི་ཕིར་དང༌། སྒློ་སྟེ་ཁྱུ་མཆློག་གི་གདློང་དང་མཇུག་མ་ནག་

པས་ཁ་དློག་ནག་པློ་ཉིད་དག་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་དཔེར་ན། སྙན་སྒློག་དག་གི་སྒློག་

དུས་ཏེ་རྨ་བ་དགའ་བའི་སྒ་འབིན་པ་དབར་གི་དུས་སུ་མེ་ཏློག་ལ་ཡློད་པ་ཨཱ་ལཿཏེ་

བུང་བ་ནག་པློའི་ཁ་དློག་ཅན་གི་ཆར་སྤིན་ཤིན་ཏུ་གནག་པའི་ཁ་དློག་ཅན་ལྷ་ཆེན་པློ་

དབང་ཕྱུག་ཞེས་དཔེའི་ཁད་པར་སློས་ནས། དེ་དང་མཚུངས་པ་དུས་ཀིས་མི་བཟུང་

བ་སྟེ་གཤིན་རེའི་འཇིགས་པས་མི་རྫི་བར་མ་ཟད་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་འཕློག་པ། 

དུས་ཆའི་གཙོ་བློ་སྟེ་ཟླ་ཕེད་ལ་སློགས་པ་ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་བདག་པློའམ་གཙོ་བློ། 

ཀེ་ཞེས་ལྷ་ཁབ་འཇུག་ལ་བློད་ནས་མཛེས་པའི་སྤིན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་འབྱུང་

ཁུངས་ཀི་ཆུང་མ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་དེ་ཉིད་ཁློད་དང་མ་འཕད་པར་དུས་རིང་དུ་འདས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པས་འདློད་པའི་གདུང་བས་མནར་ཞིང་ཁློད་ལ་འཕད་དུ་རིངས་པའི་དཀའ་བས་འཚོ་

བའི་ཡིད་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལན་བུའི་ཕེང་བ་མགློ་བློ་ནག་པློ་ཅན་རློལ་པ་མློ་སྟེ་

དཔལ་མློ་འདི་དང་འགློགས་པའི་བདེ་བས་རེས་སུ་བཟུང་བར་མཛོད་ཅིག ཅེས་ལྷའི་

གླུ་མཁན་རྣམས་ཀིས་མ་དྷུ་བུ་སྟེ་ཁབ་འཇུག་ལ་བསྐུལ་བའློ། །དེས་ན་འདིར་ཁ་དློག་

གནག་པ་སློགས་ཆློས་དུ་མས་དཔེ་ཅན་ཁབ་འཇུག དཔེ་དབང་ཕྱུག་དང་འདྲ་བར་

འཆད་རྒྱུ་ཡིན་ཀང་མཚུངས་པའི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་དངློས་སུ་མི་སྣང་བ་བར་གི་

ཚིག་མི་མངློན་པར་བསྡུས་པ་ཡིན། བརློད་དློན་གི་སྙིང་པློ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་རང་གི་

ཆུང་མ་གཽ་རཱི་འབལ་བ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མ་དྷུའི་བུ་བིཥྞུ་ཁློད་

ཀིས་ཀང་དཔལ་མློ་རེས་སུ་ཟུངས་ཤིག་པའི་དློན་དུ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ནས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་བཤད་པའི་དློན་དང་མཐུན་པར་རེ་བ་མས་འགྱུར་བཅློས་གནང་བའི་

གཞུང་ཚིག་ཉིད་འདིར་བཀློད་ཅིང་དློན་ཡང་ལེགས་པར་བཀློལ་བ་ཡིན། དཔང་ཊིཀ་

ཏུ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་གཉིས་ལ་འབློད་པ་ལྟར་བཀལ་བ་ནི་དཔེ་རྒྱུན་མ་

དག་པར་མངློན་ལ། གཞན་བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཁློ་ན་ལ་བརློད་

པའི་དློན་འཆད་པ་ནི་དློན་ཇི་བཞིན་མ་གློ་བས་བཤད་པ་དཔྱིས་མ་ཕིན་པ་ཁློ་

ནའློ། །འདིར་དཀའ་བས་འཚོ་བ་ནི་ཏ་ཀཱ་ཞེས་པ་དང༌། གཡློ་ལྡན་མ་ནི་ཀཱ་ཞེས་པ་སྟེ་

ཕི་མ་ལ་འཛིན་མ་ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་རུང་ངློ༌། །

༼༣-མཐའ་ཐློག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན།༽

གསུམ་པ་མཐའ་ཐློག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་ནི།

རང་པ་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཐློག་ནི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

རབ་སྦར་ཟུང་ལྡན་གནས་སྐབས་འདི། །

བརློད་པའི་ཁློངས་སུ་འདས་མློད་ཀང༌། །

རང་དབང་ཉིད་ཀིས་འདིར་བཤད་དློ། །

དང་པློ་དང་གཉིས་པ་དག་གི་དང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དག་གི་དང༌། 

གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་གི་མཐའ་ཐློག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་གི་གནས་སྐབས་འདི་

བརློད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་པའློ་ནང་དུ་ར་བེ་ཞེས་པ་

དང༌། མ་ཡཱ་ཞེས་པ་དང༌། མཏཱ་ཞེས་པ་དང༌། ཀཱ་ལ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་རང་པ་སྔ་མ་

སྔ་མའི་མཐའ་ལ་ཡློད་པ་དང༌། ཕི་མ་ཕི་མའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པ་དག་མ་ཆློད་པར་གྱུར་

པ་དེ་རྣམས་ཀི་ཁློངས་སུ་འདུས་མློད་ཀང༌། འདི་ཉིད་ཟུང་ལྡན་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པའི་

རང་རང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞར་བྱུང་དུ་ཐློན་པའི་ཟུང་ལྡན་དེ་རྣམས་ཀི་

ནང་དུ་མ་བསྡུས་པར་རང་དབང་ཉིད་ཀིས་ཏེ་རང་པ་ཐ་དད་པའི་དཔེར་བརློད་ལློགས་

སུ་སྐབས་འདིར་འཆད་པར་བའློ། །དེ་ཉིད་དཔེར་བརློད་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། ཨུ་པློ་ཌྷ་རཱ་

ག་པྱ་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། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་མཐའ་དང་

གཉིས་པའི་ཐློག་མར་མ་དེ་ན་སཱ་ཞེས་པ་དང༌། གཉིས་པའི་མཐའ་དང་གསུམ་པའི་དང་

པློར་ན་ཡློ་ཛི་ཏ་ཞེས་པ་དང༌། གསུམ་པའི་མཐའ་དང་བཞི་པའི་དང་པློར་ག་ཏཱ་པི་ཏཱ་

ཞེས་པ་བསྐློར་བས་མཐའ་ཐློག་སྦར་བའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

མློས་པའི་ཆགས་པ་ཉེ་བར་གནས་ཀང་བུད་མེད་དེས། །

བདག་ཉིད་མ་སྦར་བདག་ཉི་སིག་པས་ཁློ་བ་ཡི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རློ་དང་སྦར་ཏེ་ལུས་མེད་དག་གིས་གདུང་གྱུར་ཀང༌། །

བདག་ནི་འདི་སྙེད་གདུང་བའི་སླད་དུ་མ་བསད་དློ། །

བེས་སུ་འཁམས་པའི་སྐེས་པ་ལང་ཚོ་ཅན་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། 

དེ་ཡང་སྔློན་ཆད་བདག་ཉིད་ལང་ཚོས་མློས་པས་འཁིག་པ་འདློད་པའི་ཆགས་པ་རྒྱུད་

ལ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ་སྦློར་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་ཀང༌། 

བུད་མེད་ཁེངས་ལྡན་མ་དེས་བདག་ཉིད་ལ་མ་སྦར་བའི་རྒྱུས། ད་ལྟ་བདག་གི་སིག་

པ་སྟེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འདི་ལྟར་འཁམས་པའི་སྐློན་གིས་བུད་མེད་དེ་ཉིད་བདག་ལ་ཁློ་

བ་དང་མ་ངན་གི་རློ་དང་སྦར་ཏེ་ལུས་མེད་ཀིས་ཡུན་རིང་པློར་གདུང་བར་གྱུར་ཀང་

སྔར་གི་འཁློན་ལན་བན་པའི་ཕིར། བདག་ནི་ཡུན་རིང་པློ་འདི་སྙེད་ཅིག་ཏུ་ལུས་མེད་

ཀིས་བུད་མེད་དེ་གདུང་པའི་ཨཱ་ས་ན་སྟན་གི་སླད་དུ་མ་བསད་པར་འཁམས་པའློ་

ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

༼༤-ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན།༽

བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ལ་གསུམ། རང་པ་བཟླས་པ། ཚིགས་བཅད་བཟླས་

པ། ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློའ ློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན། སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དང་

པློ་ནི། 

ཕེད་ཟླས་ཡང་དག་སྦར་བ་ཡིན། །

འདི་ལ་དབེ་བ་གསུམ་དུ་འདློད། །

རང་པ་བཟླས་པའང་དུ་མ་ཡིན། །

བདག་ཉིད་དེ་དག་དཔེས་གསལ་བ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཕེད་དེ་རང་པ་གཉིས་ཡང་བརློད་ཅིང་བཟླས་པ་ནི། 

ཡང་དག་སྦར་བ་ཞེས་བ་བའི་ཟུང་ལྡན་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལའང་ནང་གསེས་སུ་དབེ་ན། 

དང་པློ་གསུམ་པར་བཟླས་ཤིང༌། གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་དང༌། སྔ་མ་གཉིས་

བཟླས་ཤིང༌། ཕི་མ་གཉིས་བཟླས་པ་དང༌། དང་པློ་དང་ཐ་མ་བཟླས་ཤིང༌། བར་པ་

གཉིས་བཟླས་པ་སྟེ་གསུམ་དུ་འདློད་དློ། །གཞན་ཡང་རང་པ་སྟེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཅིག་གི་བཞི་ཆ་བཟླས་པའང་ཡློད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་ལའང་བེ་བག་གི་དབེ་བ་མང་པློའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་རྣམས་འདིར་དཔེར་བརློད་ཀིས་གསལ་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་སློ་སློར་བཤད་པ་ལའང་གཉིས། ལན་ཅིག་བཟླས་པའི་བེ་བག་ཡང་

དག་སྦར་བ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་པ་བསྐློར་བའློ། །དང་པློ་ལས། རང་པ་ཐློག་

མ་ཉིད་གསུམ་པ་དང༌། གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནཱ་སྠེ་ཡཿསཏྭ་ཡཱ་

ཝརྫ�ཿ། །པ་ར་མཱ་ཡ་ཏ་མཱ་ན་ཡཱ། །ནཱ་སྠེ་ཡཿས་ཏྭ་ཡཱ་ཝརྫ�ཿ། །པ་ར་མཱ་ཡ་ཏ་མཱ་ན་ཡཱ། །ཞེས་

པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

སྐེས་བུ་བརན་གང་སྙིང་སྟློབས་ཅན། །

ཁེངས་པ་རབ་སངས་སང་བ་དེ། །

ཁློད་ཀིས་མཆློག་ཏུ་འབད་པ་ཡིས། །

ཡིད་བརན་བའློ་མི་བརན་མ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐེས་བུ་སྙིང་སྟློབས་ཅན་ཚུལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རང་

གི་ཆུང་མ་ལ་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་ཡང་དེ་ཁེངས་པའི་དབང་གིས་མི་འགློགས་པའི་

བུད་མེད་དེ་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་སྙན་ངག་མཁན་གིས་བཀློད་པ་སྟེ། ཀེ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མི་བརན་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་ཀི་བདག་པློ་སྐེས་བུ་འདི་གཞན་གིས་མི་བསྐློད་

པས་ཤིན་ཏུ་བརན་པའི་ཡློན་ཏན་དང་སྙིང་སྟློབས་ཅན་ཁློད་ལ་མི་འགློགས་པའི་

ཁེངས་པ་རབ་ཏུ་སངས་པ་སྔློན་ཆད་ཁློད་ཀིས་སང་བར་བས་ནས་འདློད་པའི་ཆེད་དུ་

མ་འགློགས་པ་དེ་ད་ནས་བརམ་ཁློད་བག་མེད་པའི་ཚུལ་ལུགས་ལས་འབད་པ་དུ་

མས་བཟླློག་སྟེ་བདག་པློར་གྱུར་པའི་སྐེས་བུ་འདི་ལ་ཡིད་བརན་པར་བློས་ཤིག་ཅེས་

པའི་དློན་ཏེ། འདིའི་རྒྱ་དཔེར་ནཱ་སྠེ་ཡཿཞེས་འབྱུང་བ་གཞུང་དུ་འབད་མེད་མ་ཞེས་

དང༌། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཀེ་མི་གུས་མ། བརས་པ་ལྷུར་ལེན་མ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བ་གང་

ལྟར་ནའང༌། བུད་མེད་དེ་ལ་འབློད་པའི་དློན་ཡིན་མློད། འློན་ཀང་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེའི་

སྐད་དློད་དང་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀའི་འཆད་ཚུལ་བཅས་ཀུན་དང་མཐུན་པ་ལ་འདིར་

བཀློད་པ་བཞིན་དུ་མི་བརན་མ་ཞེས་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པ་བཞེད་དློ། །

དང་པློ་གཉིས་པ་དང༌། 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་ནཱ་ཤི་ཏཱ་ཝྲཻ་བྷ་ཝ་ཏཱ་པ་

ནེན། །ཝི་ནཱ་ཤི་ཏཱ་ཝྲཻ་བྷ་ཝ་ཏཱ་པ་ནེན། །ཞེས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ཁློད་ཀི་བགློད་པ་ཁབ་བདག་གཟི་བིན་གིས། །

ཡང་ཡང་རབ་སྦར་མཛེས་པ་མེད་པ་ཡི། །

མི་རྣམས་ཚུལ་དང་ང་རྒྱལ་ཉམས་བས་ནས། །

གདུང་ཞིང་ཀེ་མ་བས་ཟློས་རྣམ་པར་བཅློམ། །

ཁློད་ཀི་དཔུང་གི་བགློད་པ་ཁབ་བདག་སྟེ་ཁབ་འཇུག་ཁློས་པ་ལྟ་བུའི་གཟི་

བིན་གི་གནློད་པས་བསྣུན་ཅིང༌། ཡང་ཡང་རབ་ཏུ་སྦར་བས་མཛེས་པ་མེད་པ་ཕ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

རློལ་གི་དག་སེའི་མི་རྣམས་ནི་དཔའ་བའི་ཚུལ་དང་ང་རྒྱལ་ཉམས་པར་བས་ནས། 

མཐར་ཞིག་པ་སྟེ་ཁློད་ཀིས་གཡུལ་དུ་བསད་པའི་རློ་རྣམས་ནི་ཀེ་མ་བས་ཟློས་ཏེ་མི་

སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། །

དང་པློ་བཞི་པ་དང༌། གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ལཱ་པི་

ནཱཾ་ཙཱ་རུ་ཏ་ཡློ་པ་ཡཱནི། །ཝྲ�ནྡཱ་ནི་ལཱ་པློ་ཌྷ་གྷ་ནཱ་ག་མཱ་ནཱཾ། །ཝྲ�ནྡཱ་ནི་ལཱ་པློ་ཌྷ་གྷ་ནཱ་ག་མཱ་

ནཱཾ། །ཀ་ལཱ་པི་ནཱཾ་ཙཱ་རུ་ཏ་ཡློ་པ་ཡཱནི། །ཞེས་པའློ། །བློད་སྐད། 

སྤིན་བགློད་དབར་སྐེས་རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ནི། །

དགའ་བའི་སྒ་ཡིས་མཛེས་པ་ཐློབ་པར་གྱུར། །

རླུང་གི་ཚོགས་སྟུག་བལ་བས་ཆུར་སྒློགས་ཀི། །

ཚོགས་རྣམས་སྒ་དང་བལ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། །

ཆར་སྤིན་ཡིད་དུ་འློང་བའི་བགློད་པ་དབར་གི་དུས་སུ་སྐེས་པ་སྟེ་འློང་བའི་ཚེ་

རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་དགའ་བའི་སྒ་ཡིས་མཛེས་པ་ཐློབ་ཅིང༌། དེའི་ཚེ་སྤིན་འཐློར་

བེད་རླུང་གི་ཚོགས་སྟུག་པློ་བལ་བས་ཆུར་སྒློག་ངང་པའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་དགའ་བ་

མེད་པས་སྙན་པའི་སྒ་དང་བལ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་སྟེ་སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་

འགའ་ཞིག་ཏུ་དབར་སྐེས་སལ་པ་ལ་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེའི་སྐད་དློད་བརྑ་བྷུ་

ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེར་གཏན་ནས་མེད་པས་སློ། །

གཉིས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་པ་བཟླས་པ་ལ་བཞི། ལན་ཅིག་བཟླས་པ། 

ལན་གཉིས་བསྐློར་བ། ལན་གསུམ་བཟླས་པ། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལའང་དྲུག་ལས། 

དང་པློ་གཉིས་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་མནྡ་ཡཱ྅་ཝརྫི་ཏ་མཱ་ན་སཱཏྨ་ཡཱ། །ན་མནྡ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡཱ྅་ཝརྫི་ཏ་མཱ་ན་སཱཏྨ་ཡཱ། །ཨུ་ར་སྱུ་པཱ་སྟཱི་ར་པ་ཡློ་དྷ་ར་དྭ་ཡཾ། །མ་ཡཱ་ས་མཱ་ལིངྒ�་ཏ་ཛཱི་

ཝི་ཏེ་ཤྭ་རཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

འཚོ་བའི་དབང་ཕྱུག་འདུད་པའི་ཡིད་ཀིས་ཁློ་མློ་ནི། །

དམན་ཞིང་ཁེངས་པ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གྱུར་མ། །

བརེ་བ་སངས་པས་བདག་ཉིད་བང་གི་འློ་མ་འཛིན། །

གཉིས་པློ་ཉེ་བར་གཏན་ནས་ཀུན་ཏུ་མ་འཁྱུད་དློ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་བལ་བས་ཉེན་པའི་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་གིས། །སྔར་རང་གི་

བདག་པློས་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང་འགློགས་པའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཁེངས་པའི་

རྒྱུས་དེའི་འདློད་པ་དྭང་དུ་མ་བངས་པ་ལ་ད་ལྟ་དེ་དང་བལ་བས་ཆགས་པས་གཟིར་

ནས་སྔར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་འགློད་པའི་ཚིག་ལྟར་བས་པ་སྟེ། དེའང་བདག་པློ་དེ་མེད་

ན་རང་ཉིད་འདློད་པའི་གདུང་བས་འཆི་བ་ལ། དེས་འདློད་པའི་གདུང་བ་གཞིལ་ནས་

ཡུན་དུ་འཚོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཚོ་བའི་དབང་ཕྱུག་གློ །དེ་ཉིད་སྔར་རང་ལ་

ཆགས་པའི་ཡིད་ཀིས་འདུད་ཅིང་བསྟེན་དུ་ཡློད་པའི་སྐབས་སུ་ཁློ་མློ་དམན་པ་སྟེ་

བླུན་པའི་ངང་ཚུལ་གིས་ཁེངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ནས། བདག་པློ་ལ་བརེ་བ་སངས་

ཏེ་བང་ལ་ཡློད་པའི་འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་གཉིས་པློ་ཉེ་བར་གཏད་ནས་ཀུན་ཏུ་

མ་འཁྱུད་དློ་ཞེས་ཕིས་འགློད་པའློ། །སྔར་འདིའི་གཞུང་ཚིག་རང་པ་དང་པློ། འཚོ་བའི་

དབང་ཕྱུག་འདུད་པའི་བང་ལ་ཁློ་མློ་ནི། །ཞེས་པ་དང༌། རང་པ་གསུམ་པ། བརེ་བ་

སངས་པས་བདག་ཉིད་ཡིད་ཀིས་འློ་མ་འཛིན། །ཞེས་བསྒྱུར་བའང་མི་ལེགས་པ་ཆེར་

མེད་ཀང༌། དློན་ལ་མི་འགལ་ཞིང་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེ་དང་འགིག་པས་འདིར་འགྱུར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཅློས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་གསུམ་པར་ཨུ་རུ་སི་ཞེས་པ་བང་ལ་སྟེ་

བདུན་པའི་མཐའ་ཅན་དང༌། དེར་འློ་མ་འཛིན་པ་སྟེ་ནུ་མ་གཉིས་ཡློད་པ་དེས་དངློས་

སུ་མ་འཁྱུད་ཀང༌། རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་གཉིས་པར་མ་ན་སཱ྅྄ཏྨ་ཡཱ་ཞེས་བདག་ཉིད་ཡིད་

ཀིས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཡིད་མློས་པ་ཙམ་གིས་ཉེ་བར་གཏད་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

དང་པློ་གསུམ་པར་ལན་ཅིག་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཎཱ་མ་བ་ལཱ་

ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ། །གུ་ཎྲཻ་སྟ་ཝཱ་རློ་ཧི་མྲ�་ཎཱ་ལ་ནིརྨ་ལྲཻཿ། །ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཎཱ་མ་བ་ལཱ་ཝི་བྷཱུ་ཥི་

ཏཱ། །ཝི་ཧཱ་ར་ཡནིརི་ཤ་སམྤ་དཿཔུ་རཱཾ། །ཞེས་པ་སྟེ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་ཅི་བདེར་བ་

པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

ལྷ་རྣམས་འདུན་ས་སྟློབས་མེད་ཁབ་བདག་གནས་པ་ན། །

ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་པད་ར་དྲི་མ་མེད་པས་འཛེགས། །

དེ་ནི་འློད་འབར་གློང་བཟང་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

བརྒྱན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་རེ་ཞིང་སྤློད། །

ལྷ་རྣམས་ཀི་འདུན་ས་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ཅན་དག་བློར་

གྱུར་པ་ལྷ་མ་ཡིན་སྟློབས་ཞེས་བ་བ་དབང་པློས་ཚར་བཅད་ཅིང་བསད་པས་གང་དེ་

ན་མེད་ཅིང༌། ཁབ་བདག་བརྒྱ་བིན་གནས་པའི་འདུན་ས་དེ་ནའང་བརློད་པར་འདློད་

པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་གགས་པའི་ཡློན་ཏན་པདྨའི་ར་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་དྲི་མ་མེད་

པས་འཛེགས་ཏེ་ཁབ་བློ། །སླར་ཡང་དེ་ནི་སྟེ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་རང་བཞིན་

འློད་ཟེར་འབར་བཞིན་གློང་ཁེར་བཟང་པློ་རྣམས་ཀི་འབློར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་

ཚང་བ་མེད་པ་མངློན་པར་དར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའི་བུད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མེད་མཛེས་མ་རྣམས་དང་དགའ་བས་རེ་ཞིང་སྤློད་དློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདིའི་རྒྱ་

དཔེར་ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦར་བ་ཅན་དུ་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན། 

ཕློགས་ཡ་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་མ་བྱུང་བས་བློད་འགེལ་

གཞན་ལའང་མི་སྣང་མློད། དེ་ཇི་ལྟར་བུ་ཞེ་ན། གཞུང་ཚིག་རང་པ་བཞི་པ་ལ་འདློན་

ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་སྒ་ཕློགས་རེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ཡློད་དེ། དེ་

ཡང་ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ་བརྒྱན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་དང༌། དེ་

མ་ཡིན་པའི་ཕློགས་སུ་ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ་ལློངས་སྤློད་ལ་བསྒྱུར་ནས་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས། 

དེ་ནི་གློང་ཁེར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འློད་འབར་བའི། །ལློངས་སྤློད་ལྡན་པ་བུད་མེད་

རྣམས་དང་རེ་ཞིང་སྤློད། །ཅེས་འབྱུང་བའི་དློན་གཞན་གློ་སླ། བརྒྱ་བིན་ལ་མཆློད་པའི་

མཆློད་སྦིན་གི་སྲེག་རྫས་ལྷག་མ་ལ་ལློངས་སྤློད་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབློར་

པའམ་ལློངས་སྤློད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་དློ། །འདི་ལ་སྟློབས་མེད་

ཅེས་པ་བུད་མེད་ལ་འཆད་པ་དང༌། ཡང་རྒྱལ་པློའི་གགས་པ་ལྷའི་འདུན་ས་དང༌། 

སྟློབས་མེད་དེ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་དུ་དང༌། ཁབ་བདག་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་རི་བློ་

གངས་ལྡན་དུའང་ཁབ་བློ། །ཞེས་འགེལ་བ་སློགས་རང་རང་གི་བློ་ལ་གང་བདེའི་

བཤད་པ་ཙམ་སྟེ་ཁུངས་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

དང་པློ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ལངྐ་མུཀྟཾ་ཏ་ནུ་མ་དྷྱ་ནཱ་མི་

ཀཱ། །སྟ་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་དྷྱ་ནཱ་མི་ཀཱ། །ཞེས་པ་སྟེ། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དག་ཅི་བདེར་བས་

པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྙན་པར་སྨྲ་དང་ལུས་སྐད་དུད་དང་ནུ་གཉིས་མས། །

ཁློད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་དེ་ཡི་ཕིར། །

འབྱུང་པློ་ལུས་ལྡན་སྐློན་ལས་གློལ་བ་ཁློད་ལ་སློགས། །

བགང་བ་ལ་ནི་མིང་མེད་ཉེ་བར་འགློ་མ་ཡིན། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་དཀའ་ཐུབ་པའམ་སློམ་བརློན་ཞིག་ལ་བསྟློད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

གང་ཞིག་ངག་འཇམ་ཞིང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ལུས་ཀི་སྐེད་པ་ཕ་ཞིང་དུད་པ་དང༌། 

བང་ལ་ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀི་ཉེ་བར་མཛེས་པའི་བུད་

མེད་འདི་དག་གིས་དབང་པློ་དུལ་བ་ཁློད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སྟེ། ཁློད་

མ་གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་འདློད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིམ་པ་འདློད་པ་

དང༌། སེམས་པ་དང༌། རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་སྒློགས་པ་དང༌། ཡིད་འབྱུང་བ་

དང༌། སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པ་དང༌། སྨློ་བ་དང༌། བླུན་པ་དང༌། རྒས་པ་རྣམས་ཀི་རིམ་པས་

བཅློམ་ནས་མཐར་ལུས་འཇིག་ཅིང་འཆི་བའི་སྐབས་བཅུ་པར་བས་སློ། །དེའི་ཕིར་བྷུ་

ཏ་སྟེ་འབྱུང་པློ་ལུས་ཅན་གི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའི་སྐློན་

ཐམས་ཅད་ལས་གློལ་བའི་སྐེས་བུ་དུ་ཞིག་མཆིས་པ་བགང་བའི་ཕིར་ཐློག་མར་

མཐེའུ་ཆུང་ལ་རེག་ཅིང༌། སློམ་བརློན་ཁློད་ཉིད་ཁློ་ན་གངས་ཀི་དང་པློར་བགང༌། དེ་

ནས་ཁློད་ལྟ་བུའི་ཆགས་བལ་གཞན་ཡང་མཛུབ་མློ་གཞན་ལ་རེག་ཅིང་བགང་བར་

བརམ་པ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ཁློད་ལས་གཞན་མེད་པ་དེའི་ཕིར། དེའི་གངས་

འདྲེན་པ་ནའང་མཐེའུ་ཆུང་ལས་ཕར་མིང་མེད་དུ་གངས་སློས་ཏེ་ནམ་ཡང་ཉེ་བར་འགློ་

བར་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བ་བའི་དློན་ཡིན་གི། བློད་འགེལ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་བགང་བའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་དློན་དུ་འགེལ་བ་ནི་དློན་ལ་ཆེར་མི་འགལ་ཡང༌། རྒྱ་འགེལ་

གི་འཆད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ཅིང༌། གཞུང་ཚིག་ཉེ་བར་འགློ་མ་ཡིན། །ཞེས་པའང་

འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡ་ཤཤྩ་ཏེ་དིཀྵུ་ར་ཛཤྩ་སྲཻ་

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་ཀུརནི་ཀུ་ལན་ར་སྭི་ནཿ། །

ཞེས་པ་སྟེ། དང་པློ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

ཁབ་འཇུག་ལྟ་བུ་ཁློད་ཀི་དམག་དཔུང་གློ་བགློས་པ། །

མཚོན་རྣློན་ལྡན་པ་དཔའ་བློ་དག་གིས་ཕློགས་རྣམས་སུ། །

གགས་པ་དང་ནི་རྡུལ་དག་རྒྱས་བེད་གཡུལ་གིས་ནི། །

དག་རིགས་ལུས་བལ་གཟི་མེད་རྒྱགས་པ་ཉམས་པར་བེད། །

འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་དཔུང་ལ་བསྔགས་པ་སྟེ། ཀེ་ཁབ་འཇུག་ལྟ་བུ་ཞེས་

རྒྱལ་པློ་ལ་བློད་ནས། ཁློད་ཀི་དམག་དཔུང་གློ་བཙན་པར་བགློས་པ་མཚོན་རྣློན་པློ་

ཐློགས་པའི་དཔའ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་རྣམས་སུ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་

གགས་པ་དང༌། ར་རྨིག་གིས་བསླངས་བའི་རྡུལ་འཚུབས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱས་

པར་བེད་ཅིང༌། ཡང་བེད་པ་པློ་རྒྱལ་པློ་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་གཡུལ་ངློར་

དག་རིགས་མཐའ་དག་གི་ལུས་ལ་མཚོན་ཆ་དུ་མ་བསྣུན་པས་ལུས་སེམས་ཕལ་ཞིང་

གཟི་བརིད་དང་རྒྱགས་པའམ་དྲེགས་པ་ཉམས་པར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བི་བྷརྟི་བྷཱུ་མེར་ལ་ཡཾ་བྷུ་ཛེ་ན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཏེ། །བྷུ་ཛངྒ་མློ་མཱ་ས་ར་ཏློ་མ་དཉི་ཏཾ། །ཤྲ�་ཎཱུཀྟ་མེ་ཀཾ་སྭ་མ་ཝེ་ཏྱ་བྷཱུ་དྷ་རཾ། །བྷུ་ཛངྒ་མློ་མཱ་

ས་ར་ཏློ་མ་དཉི་ཏཾ། །ཞེས་པ་སྟེ་དང་པློ་དང་གསུམ་པ་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

དྲན་ལྡན་བདག་ལས་ཕན་པའི་ཚིག་གཅིག་གསན་པར་མཛོད། །

ཁློད་ཀི་ལག་པ་དཔལ་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་འགློ་ཡིས། །

ས་ཡི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་འཛིན་དེ་ཕིར་ས་གཞི་འཛིན། །

རང་ལག་རིག་ནས་རྒྱས་པ་རྒྱས་པར་ཡློངས་མ་བེད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་ས་ཆེན་པློ་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པློ་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞིག་ལ་མཁས་

པའི་སྐེ་བློ་གཞན་གཅིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དྲན་ལྡན་ཏེ་བློ་གློས་

དང་ལྡན་པ་བདག་ལས་ཁློད་ཀིས་ཕན་པར་བ་བའི་བསླབ་བ་ཚིག་གཅིག་གསན་པར་

མཛོད། ཅེས་སྔློན་དུ་གསློལ་ནས། ཁློད་ཀི་ལག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་དང་

ལྡན་པ་འདི་དང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལྷག་མ་ཅན་གི་གདེངས་ཀ་སྟེ་གཉིས་ཀས་སའི་

དཀིལ་འཁློར་འདི་རྣམ་པར་འཛིན་པ་ཡིན་གི་ཁློད་གཅིག་པུའི་ལག་པས་ས་ཆེན་པློ་

འདི་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རང་གི་ལག་པ་ཁློ་ནའི་མཐུས་ས་ཆེན་པློ་འདི་རྣམ་

པར་འཛིན་ཏློ་ཞེས་ཁློད་རྒྱགས་པའམ་ང་རྒྱལ་མ་བེད་པར་ཐུགས་དུལ་བར་མཛོད་

ཅིག ཅེས་གདམས་པའི་ཟློལ་གིས་རྒྱལ་པློ་ས་ཆེན་པློ་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་བསྟློད་པའློ། །

གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མཱ་ན་ཝི་ཝརྡྷི་ཏློ་ཡཿ། །ས་ནིར��་ཏ�་

ཏེ་ཀི་མ་པཱ་ཀ་རློ་ཏི། །ས་མན་ཏསྟཱ་མ་ར་སེ་ཀྵ་ཎེན། །ས་མན་ཏསྟཱ་མ་ར་སེ་ཀྵ་

ཎེན། །ཞེས་པ་སྟེ་དང་པློ་གཉིས་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

འདློད་པའི་མེ་གང་ཁེངས་པས་རབ་བསྒྲུབས་པ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐད་ཅིག་དང་མཉམ་རྒྱས་དེས་པདྨའི་མིག །

རློ་མེད་ཁློད་ཀིས་བདེ་བ་དེ་དག་ནི། །

ཀུན་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཅིས་མི་བེད། །

ཅེས་པ་ནི་མཛའ་བློ་ལ་མི་འགློགས་པའི་བུད་མེད་ཁེངས་པ་ཅན་ཞིག་ལ་

གཞན་གིས་གདམས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། ཀེ་པདྨའི་མིག་ཅན་མ་འདློད་པའི་རློའི་ཟས་

མེད་མ་ཞེས་བློད་ནས། འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ནི་གདུང་བར་བེད་པའི་ཕིར་མེ་སྟེ། 

དེ་ཉིད་མཛའ་བློ་དང་འགློགས་པས་གཞིལ་བར་བེད་དགློས་པ་ལ། ཁློད་ནི་དེ་དང་མི་

འགློགས་པའི་ཁེངས་པ་ཅན་ཞིག་སྟེ་ཁེངས་པ་དེས་བསྒྲུབས་པའི་ཆགས་གདུང་གི་མེ་

ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་རྒྱས་པ་ཆེས་ཆེར་གྱུར་ཀང༌། སྐེས་པའི་རློ་མློང་བ་མེད་པ་

ཁློད་ཀི་འགློགས་པའི་བདེ་བ་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་པར་

ཅིས་མི་བེད་དེ་བེད་པ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་མཛའ་བློ་དང་འགློགས་ཤིག རང་རྒྱུད་བསྲེག་

ཏུ་འཇུག་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལན་གཉིས་བཟླས་པ་ལ་དབེ་བ་གསུམ་ལས། རང་པ་དང་པློ་ཉིད་

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར།པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ནཱ་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་

སྱ། །པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ནཱ་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་སྱ། །པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ནཱ་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་སྱ། །ཝིཙྪི་ཏྟི་རཱ་སཱིཏྟྟྭ་

ཡི་ཝིཥྚ་པ་སྱ། །ཞེས་པ་སྟེ། བློད་སྐད་དུ། 

མ་དུད་ཁློད་ནི་འཇིག་རེན་བདག་གྱུར་ཆེ། །

མཐུ་ཡིས་མཐུ་ལྡན་ནློར་ཅན་འདུད་བེད་པ། །

དེ་ཕིར་གསར་པའི་བཅུད་ལྡན་མཆློད་སྦིན་ནི། །



  671  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཆད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །

ཀེ་སུ་ལའང་མ་དུད་པ་ཞེས་སམ་བརྒྱ་བིན་ལས་ཀང་རྒྱལ་བ་ཞེས་བློད་པ་སྟེ། 

འདི་ལྟ་བུ་གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་འདྲ་སྟེ། བློད་འགེལ་མང་པློ་ཞིག་

ན་འབློད་པའི་དློན་ཡིན་ཅེས་ཆེད་དུ་མ་བཀལ་བར་བཤད་པ་དཀྱུས་དང་བསྲེས་ནས་

འཆད་པ་མང་ཡང༌། དེ་ལྟ་ན་རྒྱ་དཔེར་བློད་པའི་དློན་གི་རྣམ་དབེ་བིན་པའི་ནུས་པ་

ཉམས་པར་འགྱུར་བའང་ཀུན་ལ་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་བློས་ནས་རྒྱལ་པློ་ཆེན་

པློ་ཁློད་གང་གི་ཚེ་འཇིག་རེན་གི་བདག་པློར་གྱུར་པ་ན་ཆེས་ཆེ་བའི་མཐུ་ནུས་དང་

ལྡན་པ། ལྷའི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་མང་པློ་ཅན་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཀང་ཁློད་ལ་

འདུད་པར་གྱུར་པས། མི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་བསློད་ནམས་ཅན་འབློར་ལྡན་གཞན་སུས་

ཀང་ཡང་ཡང་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་རྩྭ་དུར་བའི་ཁུ་བ་དང་ཆང་སློགས་སྦར་བ་ཟླ་བའི་

བཏུང་བར་གགས་པ་དེ་དང་ལྡན་པའི་མཆློད་སྦིན་ཡང་ད་ནི་ཁློད་ཀི་མཐུས་འཇིག་

རེན་འདིར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དློ། །ཞེས་མིའི་བདག་པློ་འགའ་

ཞིག་ལ་བསྟློད་པའློ། །

དང་པློ་གསུམ་བཞིར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར།པ་རམྤ་རཱ་ཡཱ་བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་

ནཱཾ། །དྷཱུ་ལཱི་སྠི་ལཱིར�ློ་མི་ཝི་དྷཱ་ཡ་རུནྡྷན།྄ །ར�ློཔ་རམྤ་རཱ་ཡཱ་བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་ནཱཾ། །པ་རམྤ་རཱ་

ཡཱ་བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་ནཱཾ། །ཞེས་པ་སྟེ་གཉིས་པ་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

དཔུང་གི་གང་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་དང་གཞན། །

སྟློབས་ལྡན་སྒ་སྒློག་རབ་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །

ཐང་ལ་རྡུལ་སྒྲུབ་ནམ་མཁའ་འགློག་བེད་ཅིང༌། །



  672  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཡུལ་གི་སྟློབས་བཟླློག་མཆློག་ཏུ་གཞན་ལ་རྒྱུག །

ཅེས་པ་ནི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་གཡུལ་ལ་བསྟློད་པ་སྟེ། ཁློད་ཀི་དཔུང་གི་གང་པློ་

ཆེ་རྣམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་གང་པློ་གཞན་དང་གཞན་མང་པློའི་སྟློབས་དང་ལྡན་ལ། རྒྱུག་

པ་ཤུགས་དང་ལྡན་ཅིང་གཅིག་རེས་སུ་གཅིག་འབངས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། 

ཐམས་ཅད་ཀང་ཁློས་པའི་སྒ་ཆེར་སྒློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཐང་ལས་རྡུལ་འཚུབས་

ཆེན་པློ་སྒྲུབ་ནས་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་གི་ཁློན་ཀུན་འགློག་པར་བེད་པ་དང༌། ཕས་

རྒློལ་གི་གཡུལ་ངློའི་སྟློབས་བཟླློག་ཅིང་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་ཕིར། གཞན་དག་སེའི་

དཔུང་གི་ཕློགས་སུ་མཆློག་ཏུ་སྟེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་གྱུར་པར་བེད་དློ། །

གཉིས་ཉིད་གསུམ་བཞིར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར།ན་ཤྲདྡ་དྷེ་ཝཱ་ཙ་མ་ལཛྫ་མི་

ཐྱཱ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་ནཱ་མ་ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཱཾ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་ནཱ་མ་ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཱཾ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་ནཱ་མ་

ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཱཾ། །ཞེས་པ་སྟེ་རང་པ་དང་པློ་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད། 

ཁློད་ལྟ་མཉམ་པར་མ་བཞག་སྲིད་པར་ནི། །

ནམ་གཉིས་མི་མཉམ་ཕན་པ་མེད་རྣམས་ཚིག །

ལློག་པར་གྱུར་པ་སྒྲུབ་བེད་མི་མཉམ་པ། །

སྦྲུལ་བགློད་མཚུངས་ལ་མི་དད་ངློ་ཚ་མེད། །

ཀེ་ངློ་ཚ་མེད་པ་ཞེས་སྐེ་བློ་ངན་པ་གཡློ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ལ་བློས་ཏེ། ཁློད་ལྟ་བུ་

སེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པར་རྣམ་པར་གཡེང་བས་སྲིད་པ་འདིར་བདག་དང་

བདག་གི་བའམ་ཆགས་པ་དང་སང་བ་གཉིས་པློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མ་རློགས་པས་མི་

མཉམ་པ་དང༌། དེས་ནི་རང་གིས་རང་བསླུས་པ་འདི་ཇི་ལྟ་བར་གཞན་དག་ལའང་ཕན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པར་བེད་པ་ལེགས་པའི་ཆློས་ཀི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་སྨྲར་མེད་པར་མ་ཟད། རྣམ་པར་

གཞན་དུ་བརློད་ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བེད་པས་བསླུ་བའི་ཕིར། བ་བ་དང་བརློད་པ་

མི་མཉམ་པའི་འཁློག་པློ་སྦྲུལ་གི་བགློད་པ་དང་མཚུངས་པས་བསླུ་ཞིང་ལློག་པར་གྱུར་

པ་ཁློ་ན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྐེ་བློ་ངན་པ་ཁློད་ལ་བདག་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་

མི་དད་དློ་ཞེས་སྐེ་བློ་འགའ་ཞིག་གིས་སྐེ་བློ་ངན་པ་གཞན་འགའ་ཞིག་ནན་གིས་སློང་

བར་བེད་པའི་ཚིག་གློ །

རང་པ་དང་པློ་ཉིད་ཕི་མ་གསུམ་ལ་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་མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། །ཞེས་པ་སྟེ། རང་པ་གཅིག་ལན་བཞིར་བརློད་པས་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་གྲུབ་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

མི་ཕན་འཇློམས་གགས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །

སྐེས་མཆློག་ཨུ་མས་ཕན་པའི་དཔལ་གི་ཟླ། །

མེད་མིན་རེ་དང་བཅས་པ་གློ་བགློས་པ། །

མཆློད་ཐློབ་དམ་པ་རྡུལ་མེད་མི་མཛེས་མིན། །

ཞེས་པའམ་ཡང་ན། དག་ཡི་མཛེས་འཇློམས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །ཨུ་

མཱས་ཕན་པ་དཔལ་ཟླ་མེད་མིན་སེ། །མི་འདུད་གློ་བགློས་མཆློད་ཐློབ་རྡུལ་མེད་

པ། །སྐེས་མཆློག་རེ་བློ་དམ་པ་མི་མཛེས་མིན། །ཞེས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་རྒྱ་སྐད་རང་པ་

བཞིར་ལན་བཞི་ལྡབ་པས་གཟུགས་གཅིག་ཀང་དློན་ཐ་དད་པས་མི་ཟླློས་པ་ཤེས་

པའི་ཕིར་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་ཏེ་སླར་ཡང་བཀློད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། སནྣཱ། བཅློམ་པ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཨ་ཧི་ཏློ་མཱ། མི་ཕན་པར་གགས་པ། ཨཱ་ན་མ། བཏུད་པ། རཱ་ཛ་སེ་ན། རྒྱལ་པློའི་སེ་

ཡིས། སནྣཱ། ཡློད་པའམ་སྐེས་མཆློག ཧི་ཏ། ཕན་པ། ཨུ་མཱ། ཨུ་མ། ཨ་ན་མ། དཔལ་

མེད་མིན། རཱ་ཛ། ཟླ་བ། ས། བཅས་པ། ཨི་ན། རེ་བློ། སནྣཱ་ཧི་ཏློ། གློ་བགློས་པ། མཱ་

ནམ྄། མཆློད་པ། ཨཱ་ཧི་ཏློ། ཐློབ་པ། ཨ་ན་མ། བཏུད་པའམ་མགློན་བཅས། རཱ་ཛ་སེ་

ན། རྒྱལ་པློའི་སེས། སནྣཱ། དམ་པ། ཨཱ་ཧི་ཏློ། གློགས་བེད་པ། ཨ་ན་མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། 

རྡུལ་ནད་མེད་པ་མི་མཛེས་པ་མིན་པ། ཞེས་པའློ། །

འདིའི་གཞུང་ཚིག་ཤློང་འགྱུར་ར་བ་འདི་མི་བདེ་ཞིང་རྒྱ་སྐད་མང་པློ་བློད་སྐད་

ལ་ཆད་པའི་སྐློན་ཡློད་པས། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་བཀལ་བ་ལྟར་ལེགས་མློད། ད་དུང་

དེ་ལའང་མ་འདུས་པ་མང་བས་འདིར་ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ལ་རྒྱ་འགེལ་

གི་དློན་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བཅློས་ཡང་དག་པར་ཞུས་ནས་བཀློད་པ་ཡིན། གློ་

དློན་ནི། མི་མཛེས་མིན་ཞེས་པ་ཁློ་ན་བརློད་དློན་དངློས་ཡིན་གི་ཚིག་ལྷག་མ་ཐམས་

ཅད་ནི་བློད་པའི་དློན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱ་དཔེར་ཡང༌། བློད་པའི་རྣམ་དབེ་བིན་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་ལྟར་བློད་པའི་ཚིག་རེ་རེ་ལས་ཀང་བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་

ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་ལྷར་འཛིན་ཅིང༌། རྒྱལ་ཕན་གཞན་མང་པློ་ལས་རྒྱལ་བས་

དག་ཆློམ་ཞིང་དེ་དག་གིས་མཆློད་པ་ཐློབ་པ། རང་གི་དམག་སེ་གློ་བཙན་པར་བགློས་

པའི་འཁློར་ཚོགས་མང་པློ་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བསྟློད་པ་བརློད་པ་ཡང་ཞར་གིས་

འཐློན་པ་ལ། བསྟློད་ཚུལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་པར་བཀློད་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུ་དང༌། ཕི་

མ་ཕི་མ་འབས་བུར་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང༌། ཀེ་མི་ཕན་པར་གགས་པའི་དག་བློ་

བཅློམ་པ། ཀེ་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀི་དམག་སེས་ཀུན་ནས་བཏུད་པ། ཀེ་རྒྱལ་ཕན་གཞན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གིས་མི་འདུད་པ་རྡུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་ཞེ་སང་གི་གནློད་པ་མེད་ལ་སྙིང་སྟློབས་དང་

ལྡན་པ། ཀེ་ཨུ་མས་ཕན་པའི་དཔལ་གི་ཟླ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་

མགློན་ནམ་རེ་དང་བཅས་པ། དེ་བས་ན་ལྷ་དེ་ལ་དད་པ་སྟེ་ཡིད་གུས་པའི་རྒྱལ་པློ་

རང་ཉིད་ཀི་དམག་དཔུང་གི་འཁློར་ཚོགས་དང་བཅས་གློ་བགློས་པ་འདི་རྣམས་ནི་

གཞན་གིས་མཆློད་པ་ཐློབ་པའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཁློད་ནི་འཇིག་རེན་འདིར་མི་མཛེས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡློངས་སུ་གགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པའློ། །འདིར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་འབྱུང་བས་སྦར་

བར་བ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་མི་ཕན་པའི་དག་འཇློམས་པ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱལ་པློའི་

སེས་བཏུད་པ། དེས་གློ་བགློས་པའི་སེ་སྟེ་གང་ལ་མཆློད་པ་ཐློབ་པ། དེའི་ཕིར་མི་

འདུད་པ། དེས་ན་ཨུ་མཱས་ཕན་པའི་དཔལ་གི་ཟླ་བ་ཅན་གི་མགློན་དང་བཅས་པ། དེའི་

ཕིར་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྡུལ་མེད་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ། དེས་ན་གང་གི་ཕིར་

རྡུལ་མེད་དམ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཞེས་བའློ། །དེ་ལྟར་འཆད་ཚུལ་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་འདིར་

བཤད་པ་དང་ཕློགས་མཐུན་པ་ཙམ་ཡློད། གཞན་བློད་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་བརློད་

པར་བ་བའི་དློན་དངློས་དང༌། བློད་པའི་དློན་གི་དབེ་བ་མ་ཕེད་ཅིང་རྒྱུ་འབས་འབེལ་

བསྒིགས་པའི་འཆད་ཚུལ་གི་ནུས་པ་མ་ཐློན། རྒྱ་སྐད་རང་པ་བཞི་པློ་རྣམ་པ་འདྲ་ཡང་

དློན་ཐ་དད་པ་སློ་སློར་ཇི་བཞིན་མ་བཤད་པའི་སྐློན་དུ་མ་སྣང་བས་འདིར་ཅུང་ཟད་

གསལ་བར་བས་པའློ། །བཞི་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རང་པ་ལན་གཅིག་

དང༌། །གཉིས་དང་གསུམ་ཡང་བཟླས་པ་བསྟན། །དེ་ལྟར་རང་པ་ལན་གཅིག་དང་

གཉིས་དང་གསུམ་ཡང་བཟླས་པའི་ཚུལ་རྣམས་དཔེར་བརློད་ཅིང་བསྟན་ཟིན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཏློ། །གཉིས་པ་ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཚིགས་བཅད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་དློན། །

ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བརློད་བའི་དློན་ཐ་དད་པ་གཉིས་སྟློན་པ་ཐ་

དད་ཚིག་འདྲའི་སྦར་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་འདིར་

ཡང་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཝི་ནཱ་ཡ་ཀེ་ན་བྷ་ཝ་ཏཱ། །ཝྲ�ཏྟློ་པ་ཙི་ཏ་བཱ་ཧུ་ནཱ། །སྭ་

མི་ཏྲློ་དྡྷཱ་རི་ཎཱ྅་བྷཱི་ཏཱ། །པྲ�་ཐི་ཡ་མ་ཏུ་ལཱ་ཤྲི་ཏཱ། །ཞེས་པ་ཤློ་ཀ་གཅིག་ལ་ཝི་ནཱ་ཡ་ཀེ་ན་

ཞེས་པ་རྣམ་འདྲེན་དང༌། བྷ་ཝ་ཏཱ་ཞེས་པ་ཁློད་ཀི་ས་དང༌། ཝྲ�ཏྟ་ཞེས་པ་ཟླུམ་པ་

དང༌། །ཨུ་པ་ཙི་ཏ་རྒྱས་པ་དང༌། བཱ་ཧུ་ནཱ་ཞེས་པ་དང་དཔུང་པ་ཡིས་དང༌། སུ་ཞེས་པ་

རབ་ཏུ་དང༌། ཨ་མིཏྲ་གློགས་མིན་དང༌། ཨུདྡྷ་རིཎཱ་འཇློམས་པ་དང༌། ཨ་བྷཱི་ཏཱ་འཇིགས་

པ་མེད་པ་དང༌། པྲ�་ཐི་ས་གཞི་དང༌། ཨི་ཡཾ་ཞེས་པ་འདི་དང༌། ཨ་ཏུ་ལ་ཞེས་པ་

མཚུངས་མེད་དང༌། ཨཱ་ཤྲི་ཏཱ་བསྟེན་པར་བསྒྱུར་ན། བློད་སྐད་དུ། 

ཟླུམ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལག་པ་ཅན། །

གློགས་མིན་རབ་ཏུ་འཇློམས་བེད་པ། །

རྣམ་འདྲེན་ཁློད་ཀིས་བསྟེན་པ་ཡི། །

མི་མཚུངས་ས་འདི་འཇིགས་པ་མེད། །

ཤ་རྒྱས་པས་ཟླུམ་པའི་དཔུང་པའམ་ལག་པ་ཅན་གློགས་མིན་ཏེ་དག་བློ་རབ་ཏུ་

འཇློམས་པར་བེད་པ་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་བསྟེན་པའམ་སྐློང་བའི་ས་འདི་ལ་

གཞན་གིས་མི་མཚུངས་པ་སྟེ་དག་ཟླས་ཟིལ་གིས་མི་ནློན་པའི་ཕིར་འཇིགས་པ་ཅི་ཡང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མེད་དློ། །ཞེས་པའློ། ཡང་རྒྱ་སྐད་དེ་ཉིད་ཝི་ཞེས་པ་བལ་བ་དང༌། ནཱ་ཡ་ཀ་འདྲེན་པ་དང༌། 

བྷཱ་ཝ་ཏཱ་ཞེས་པ་གྱུར་པ་དང༌། ཝྲ�ཏ་ཅེས་པ་ཡང་གྱུར་པ། ཨུ་པ་ཉེ་བ་དང༌། ཙི་ཏ་ཞེས་པ་

སྲེག་ཁང་དང༌། བཱ་ཧུ་ལག་པ་དང༌། སཱ་མི་ཏྲ་རང་གློགས་དང༌། ཨུདྡྷ་ཞེས་པ་བཏང་བ་

དང༌། ཨ་རི་ཎཱ་ཞེས་པ་དག་བློ་དང༌། ཨ་བྷཱི་ཏཱ་ཞེས་པ་མངློན་པར་ཕློགས་པ་དང༌། པྲ�་ཐི་

ཞེས་པ་ས་དང༌། ཨི་ཡཾ་འདི་དང༌། ཨཱ་ཤྲི་ཏཱ་བསྟེན་པར་བསྒྱུར་ན། 

འདྲེན་པ་དག་དང་བལ་གྱུར་ཅིང༌། །

ལག་པ་སྲེག་ཁང་ཉེ་གྱུར་པ། །

རང་གློགས་ཀིས་བཏང་དག་ཡིས་ནི། །

མི་མཉམ་ས་འདི་མངློན་པར་བསྟེན། །

ཁློད་ཀི་དག་བློ་རྣམས་ཀི་ཁློད་ཁློས་པའི་གནློད་པ་ལས་སྐློབ་ནུས་པའི་མགློན་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར་འདྲེན་པ་དང་བལ་བའློ། །དེ་བས་ན་གཞན་ལས་རྒྱལ་བེད་ཀི་

ལག་པ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ལུས་ནི་རློ་བསྲེག་པའི་སྲེག་ཁང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཉེ་བར་

གྱུར་པ། རང་གི་གློགས་གཞན་གིས་བཏང་བའི་ཁློད་ཀི་དག་བློ་འདི་རྣམས་མི་མཉམ་

པ་སྟེ་ཤློར་ལ་ཁད་ཀི་ས་འདི་ད་ལྟ་མངློན་པར་བཟུང་ངློ་ཞེས་པའི་དློན་དུ་རྒྱ་འགེལ་

ནས་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློ་ནི། 

རང་བཞི་རྣམ་པ་གཅིག་པ་གང༌། །

ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློར་བརློད་པ་ཡིན། །

དེ་ལའང་བཟླས་པ་མཐློང་སྟེ་དེ། །

ཟུང་ལྡན་བ་བ་གཞན་ཡིན་ནློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རང་བཞིའི་ཡི་གེ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་པ་གང་དེ་ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློར་

བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་ན་སྔར་དཔེར་བརློད་ཟིན་པ་རང་པ་དང་པློ་ཉིད་ཕི་མ་གསུམ་

ལ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་དེ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། 

འདིར་ནི་རང་པ་དང་པློ་ཉིད་ཕི་མ་གསུམ་ལ་བཟླས་པར་མ་ཟད་རང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་རེ་ཡློད་པ་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཕིར་ལན་གསུམ་བཟླས་

པ་ལས། འདི་ཉིད་ཟུང་ལྡན་གི་བ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །དེ་དཔེར་བརློད་པ་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། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་བསྒྱུར་བ་ན་ཟུང་ལྡན་ནི་ཞིག་མློད་བརློད་དློན་

ངེས་པའི་ཕིར་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་ཚིག་ནི། 

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 །

འདི་ནི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཆུང་མ་སྐེས་པ་གཞན་ལ་མི་འགློགས་པ་ཞིག་

གིས་རང་གི་བདག་པློ་ལ་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་སླད་དུ་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ། 

ཀེ་མཉམ་པ་མེད་པ་ཞེས་བློད་ནས་མཛེས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་མཚུངས་པ་མེད་

མ། གཞན་ལ་མི་འགློགས་པས་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་འདློད་པས་རབ་ཏུ་གཟིར་བའི་

ངལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁེངས་པ་བེད་པར་ནུས་པས་ཆགས་པའི་དབང་གིས་

གཞན་དང་འགློགས་པ་ཚུལ་མིན་གི་བ་བ་དློར་བའི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་བདག་གི་ངང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚུལ་འདིས་ཁློད་ལ་ངེས་པར་འགློགས་སུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་པའི་དློན་ཏློ། །བློད་འགེལ་

རྣམས་སུ་ཚིག་འདི་སྐེས་པས་བུད་མེད་ལ་སྨྲས་པ་ལྟར་བཀལ་བ་ལེགས་ལེགས་

འགིག་འགིག་འདྲ་ཞིག་སྣང་མློད་ཀང༌། རྒྱ་འགེལ་ལས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན་དུ་

བཤད་པས་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་ངློ༌། །

༼༥-བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན།༽

ལྔ་པ་བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི་སྔར། ཀུན་ཏུ་དབེ་བ་ལས་སྐེས་པ། །དེ་དག་

དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང༌། །ཞེས་བརློད་པ་ལྟར་འདིར་ཟུང་ལྡན་དེ་རྣམས་བསྲེས་ནས་སྦློར་

བའི་ཚུལ་ཕློགས་ཙམ་ཞིག་སྟློན་པར་བཞེད་ནས་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དྷ་རཱ་

དྷ་རཱ་ཀཱ་ར་དྷ་རཱ་དྷ་རཱ་བྷུ་ཛཱཾ། །བྷུ་ཛཱ་མ་ཧཱ�་པཱ་ཏུ་མ་ཧཱི་ན་ཝི་ཀ་མཱཿ། །ཀ་མཱཏྶ་ཧནེ་ས་ཧ་སཱ་

ཧ་ཏཱ་ར་ཡློ། །ར་ཡློདྡྷུ་རཱ་མཱ་ན་དྷུ་རཱ་ཝ་ལམྦི་ནཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་དྷ་རཱ་དྷ་རཱ་

ཞེ་པ་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པ་དང༌། དང་པློ་དང་གཉིས་པ་ལ་བྷུ་ཛ་ཞེས་པ་མཐའ་ཐློག་སྦར་

བ་དང༌། རང་པ་གཉིས་པའི་བར་དུ་མ་ཧཱི་ཞེས་ཆློད་པ་དང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་

ལ་ཀ་མཱ་ཞེས་པའི་མཐའ་ཐློག་སྦར་བ་དང༌། གསུམ་པའི་བར་དུ་ས་ཧ་ཞེས་པ་ཆློད་

ཅིང་མ་ཆློད་པ་དང༌། དེ་དང་བཞི་པ་ལ་ར་ཡློ་ཞེས་པ་མཐའ་ཐློག་སྦར་བ་དང༌། རང་པ་

བཞི་པ་ལ་བར་དུ་དྷུ་རཱ་ཞེས་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡློད་པས་བསྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན་

ནློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

འཛིན་མ་འཛིན་པའི་རྣམ་འཛིན་འཛིན་མ་སྤློད་རྣམས་ཀི། །

ལག་པ་རྣམ་གནློན་མི་དམན་འཕལ་ལ་དག་འཇློམས་པ། །

མྱུར་བ་དང་ལྡན་མཆློད་པའི་ཁུར་ནི་བསྟེན་པ་ཡིས། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ས་གཞི་དག་ནི་རིམ་པས་བསྲུང་བར་བཟློད་པ་ཡིན། །

འཛིན་མ་ནི་ས་གཞི། དེ་འཛིན་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལྷག་མ་ཅན། དེ་དང་ས་གཞི་

འཛིན་པའི་ཆློས་མཚུངས་པས་དེའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ནི་འཛིན་མ་སྤློད་པ་སྟེ། ས་ལ་

དབང་བའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་ཀི་ལག་པས་ས་གཞི་བསྲུང་བ་དང་ཕ་རློལ་

གི་དག་བློ་རྣམས་འཇློམས་པའི་སྟློབས་ཀི་ཤུགས་ཆེན་པློ་མྱུར་ཞིང་བཟླློག་པར་

དཀའ་བ་དང་ལྡན་པ་དང༌། མཆློད་སྦིན་མི་ཟད་པ་བཏང་བའི་ཁུར་བཟློད་ཅིང་བསྟན་

པའི་ལག་པས་ས་གཞི་མཐའ་དག་ནི་རིམ་པས་ཏེ་ལུགས་བཞིན་དུ་སྲུང་བར་བཟློད་པ་

སྟེ་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བསྟློད་པའློ། །

༼༦-བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན།༽

དྲུག་པ་བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་

དློ། །དང་པློ་ནི།

རང་ཕེད་ཚིགས་བཅད་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །

ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་བསྐློར་བ་ནི། །

ཟུང་ལྡན་ལུས་ལས་བཟླློག་པའི་ཕིར། །

ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་ཞེས་པར་བཤད། །

རང་པ་གཅིག་ཟླློས་ཏེ་བཟླས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ཕེད་བཟླློག་སྟེ་བཟླས་པ་

དང༌། ཚིགས་བཅད་རངས་པློའི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་ཏེ། རངས་པློ་ལུགས་ལས་བཟླློག་

པས་བསྐློར་བ་བཟླས་པ་ནི། ཟུང་ལྡན་ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་ཞེས་པར་བཤད་དེ། 

ལུགས་ལས་བཟླློག་ནས་ཡི་གེ་བཟླས་པའི་ཕིར་རློ། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་རང་པ་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡཱ་མ་ཏཱ་ཤ་ཀ�་ཏཱ་ཡཱ་

སཱ། །སཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཀ�་ཤ་ཏཱ་མ་ཡཱ། །ར་མ་ཎཱ་ར་ཀ་ཏཱ་ཏེ྅སྟུ། །སྟུ་ཏེ་ཏཱ་ཀ་ར་ཎཱ་མ་ར། །ཞེས་པ་

འདིར་རང་པ་བཟླློག་པས་རང་པ་བཞི་པ་འགྲུབ་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

གང་ལ་འབད་བས་ཕ་མློ་ཉིད། །

དེ་ནི་བདག་གིས་ཐློབ་མཛའ་བློ། །

རེ་འདློད་མེད་པས་བེད་མེད་ལྷ། །

བསྟློད་པ་ཐློབ་ཁློད་འགློ་གྱུར་ཅིག །

འདི་ནི་དུས་སུ་མ་སླེབ་པའམ་དུས་ལས་ཡློལ་བའི་མཛའ་བློ་ལ་ཁློས་པའི་བུད་

མེད་ཀི་ཚིག་སྟེ། ཀེ་དགའ་རེད་བ་བར་རེ་བའི་འདློད་པ་མེད་པ་སྟེ་མི་འགློགས་པ་

ཞེས་དང༌། ཀེ་སེམས་དང་བལ་བས་བེད་པ་མེད་པ་བེམ་པློ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཞེས་དང༌། ཀེ་

བསྟློད་པ་ཐློབ་པ་ཞེས་འབློད་པ་སྟེ། འདློད་པ་བཞིན་མི་བེད་ཅིང་དུས་སུ་མི་འློང་བའི་

ཁློ་གའི་མིང་ལ་དེ་བ་ར་ཞེས་གགས་པའི་ར་ཡིག་ཕིས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལ་བདེན་པ་

མེད་པ་ཞེས་པའི་མིང་འཇུག་པར་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་པས་བེད་མེད་ལྷ་ཞེས་

བསྒྱུར། སྟུ་ཏེ་ཞེས་པ་བཀུར་སྟི་དང་ཞེས་དང་མཆློད་ཅིང་བསྟློད་པ་སློགས་ལ་འཇུག་

པ་ལས། སྐབས་འདིར་བུད་མེད་ས་བདག་པློ་ལ་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་སླད་དུ་

བསྟློད་བཀུར་བགིས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བསྟློད་པ་ཐློབ་པ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་དང་

འགློགས་པ་ཐློབ་པའི་སླད་དུ་ཡུན་རིང་པློར་འབད་པ་བས་ཀང༌། ཁློད་ཀིས་ཡལ་བར་

དློར་བའི་རྒྱུས་བལ་བས་ཉེན་ཏེ་འདློད་པའི་གདུང་བས་ལུས་ཕ་མློ་རྗུད་པ་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་ཐློབ་ཟིན་ན་ད་ཁློད་འློང་བས་ཅི་བ། མྱུར་དུ་སླར་ལྡློག་ནས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགློ་བར་གྱུར་ཅིག་གམ་འགློ་བར་མཛོད་ཅིག་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནཱ་དི་ནློ྅མ་ད་ནཱ་དྷཱི་

སྭ། །ན་མེ་ཀཱ་ཙ་ན་ཀཱ་མི་ཏཱ། །ཏཱ་མི་ཀཱ་ན་ཙ་ཀཱ་མེ་ན། །སྭ་དྷཱི་ནཱ་ད་མ་ནློ་དི་ནཱ། །ཞེས་

པའི་རང་པ་གཉིས་པའི་མཐའ་ནས་དང་པློའི་མགློའི་བར་དུ་ལུགས་ལས་ལྡློག་པས། 

རང་པ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་གྲུབ་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ནཱ་ད་ལྡན་བདག་རང་གི་བློ། །

མློས་མིན་འདློད་པ་འགའ་ཡང་མེད། །

དུལ་བ་འཇློམས་པའི་འདློད་པ་ཡིས། །

རང་དབང་གདུང་བ་དག་ཀང་མེད། །

འདི་ནི་མུ་སྟེགས་ཞི་བ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཞིག་གི་ཚིག་སྟེ། ནཱ་ད་ཞེས་བ་བ་

ཞི་བ་པའི་གཞུང་ལ་གགས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བེ་བག་སྟེ། དེ་དང་ལྡན་པ་བདག་གི་བློ་

འདློད་པས་མློས་པ་མིན་ཅིང༌། དེ་ལས་ཀང་བདག་ལ་འདློད་པ་ཡུལ་ལ་ལློག་པར་

འགའ་ཡང་མེད་ལ། དེས་ན་དུལ་བ་འཇློམས་པའི་ཞི་བའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་འདློད་

པས་རང་དབང་དུ་གདུང་བ་དག་ཀང་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་དློ་ཞེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ཚིགས་བཅད་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར།ཡཱ་ན་མཱ་ན་ཡ་མཱ་རཱ་ཝི། །ཀ་

ཤློ་ནཱ་ན་ཛ་ནཱ་ས་ནཱ། །ཡཱ་མུ་དཱ་ར་ཤ་ཏཱ་དྷཱི་ནཱ། །མཱ་ཡཱ་མཱ་ཡ་མ་ནཱ་དི་སཱ། །ཞེས་པ་སྟེ་

བློད་སྐད། 

ཡིད་འགློ་བདུད་སྐློང་ལྕག་མི་དམན། །

གང་ཞིག་དབང་གྱུར་སྐེ་བློ་འཇློམས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གང་ལ་བདག་སློང་སྐེ་བློ་བརྒྱའི། །

དབང་གྱུར་དེ་ལ་བློན་ཞེས་སྨྲས། །

ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་སྲུབས་པའི་ཕིར་ཡིད་ལ་འཇུག་ཅིང་འགློ་བ་ན་

བདུད་འདློད་ལྷ་ཡིན་ལ། དེའི་འཕིན་ལས་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་

སྐེད་པ་སྟེ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དམ་དེ་སྐློང་པའམ། དེར་བསྐུལ་བའི་ལྕག་མི་དམན་པར་

བེད་པའི་བེད་པ་པློ་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ནང་ནས་ཀང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

མཛེས་མ་གང་ཞིག་དྲང་སྲློང་ལ་སློགས་པ་དུལ་བའི་སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་ཀང་དེའི་

དབང་དུ་གྱུར་པས་འཇློམས་པར་བེད་ནུས་པ་འདློད་ལྡན་བདག་གིས་ཀང་སྔློན་ཆད་

ཡང་ཡང་དེའི་གམ་དུ་སློང་ཞིང་འགློགས་པས་བསྟེན་པར་གྱུར་མ། འཇིག་རེན་ན་

ཆེས་ཆེ་བའི་སྐེ་བློ་བརྒྱའི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་བདག་གིར་བས་པས། གང་དག་དམན་

པའི་སྐེ་བློ་དབང་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་ཡིད་ཆགས་ཀང་བགློད་པར་མི་ནུས་པའི་

མཛེས་མ་དེ་ལ། དེང་འདིར་ཡང་བདག་གིས་བློན་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་བློས་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བདག་ཉིད་ཀི་ཚུལ་བརློད་པར་བེད་པ་ཙམ་སྟེ་

རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ལས་འགེལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། གཞན་ལས་གཞན་

དུ་འཆད་པ་ནི་གཞུང་དློན་ཇི་བཞིན་མ་གློ་བའི་རང་ཉམས་སློ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདིའི་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་དཔེར་བརློད་བཀློད་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་མཇུག་ནས་ཡར་ལྡློག་སྟེ། སཱ་

དི་ནཱ་མ་ཡ་མཱ་ཡཱ་མཱ། །ནཱ་དྷཱི་ཏཱ་ཤ་ར་དཱ་མུ་ཡཱ། །ནཱ་ས་ནཱ་ཛ་ན་ནཱ་ཤློ་ཀ །ཝི་རཱ་མཱ་ཡ་ན་

མཱ་ན་ཡཱ། །ཞེས་བཀློད་ཅིང་བཀགས་པས་ཚིགས་བཅད་འློག་མ་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་

བློད་སྐད་དུ། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྟློན་འདི་ཡིས་ནི་གཟིར་གྱུར་ཅིང༌། །

སྟན་མི་ཤེས་མ་དེ་ཡི་ནི། །

ཉིན་མློའི་ནད་དག་མ་ཐློབ་མིན། །

མ་ངན་འབལ་སླད་ཁེངས་མི་བེད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ་ན་ཚོད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་བཟློད་སྲན་ཆུང་

ལ་སྟློད་ཚད་ཀིས་གདུང་བ་ཞིག་གི་ཚུལ་བརློད་པ་ཙམ་སྟེ། དེ་ཡང་སྟློན་གི་ཚད་པས་

ཤིན་ཏུ་གཟིར་བར་གྱུར་པའི་བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ་དེ་ནི། དེའི་ཚེ་གནས་སྐབས་མི་

ཤེས་པས་སེམས་མེད་པ་ལྟ་བུར་མློས་ནས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པའི་ཉིན་མློ་ནི་ནད་ཡིན་པ། 

དེ་མ་ཐློབ་པ་མིན་ཏེ་ཐློབ་པའི་ཕིར། ཁློད་དང་བལ་བའི་མ་ངན་དང་བལ་བའི་སླད་དུ་

ཁེངས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་ཡང་མི་བེད་དེ་བེད་པ་མི་ནུས་པས་སློ། །ཞེས་པའློ། །འདིར་

རྒྱ་སྐད་ལ་ཨཱ་ས་ན་ཞེས་འབྱུང་བ། དེ་བློད་སྐད་ལ་སྟན་ཡིན་པ་ཡློངས་གགས་ལྟར་

ནའང༌། དམིགས་བསལ་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབང་གིས་འདིར་གནས་སྐབས་ལ་འཇུག་

ཅེས་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད་པས་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་དེ་ལྟར་འབྱུང༌། འདི་ལའང་འགེལ་

པ་རྣམས་སུ་དློན་མ་གློ་བའི་འཆད་ཚུལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བས་པ་མང་དུ་འདུག་ཀང༌། 

ཇི་བཞིན་གློ་བ་ཉིད་ཀིས་འཁྲུལ་པ་སངས་པར་འགྱུར་བས་དགག་བཞག་མི་སྤློའ ློ། །

༼བ་དཀའི་ཁད་པར་གཞན་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་བ་དཀའི་ཁད་པར་གཞན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། བ་ལང་གཅིན་གི་བ་

དཀའ་དང༌། འཁློར་བའི་བ་དཀའློ། །

བ་ལང་གཅིན་གི་བ་དཀའ་བ།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། 

གལ་ཏེ་ཕེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས། །

གཅིག་གིས་བར་ཆློད་གཟུགས་གཅིག་ཉིད། །

དེ་ནི་བ་དཀའི་དེ་ཉིད་རིག །

བ་ལང་གཅིན་ཞེས་སྨྲ་སྟེ་དཔེར། །

གལ་ཏེ་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་རྒྱ་སྐད་རང་པ་བཞི་པློ་ཉིད་གསལ་བེད་ཀི་

རེའུ་མིག་འཕེད་དུ་བཅུ་དྲུག་དང༌། སྟེང་དང་འློག་ཏུ་གཉིས་སུ་བཅད་པའི་སྟེང་མར་

རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་དང༌། འློག་མར་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་གློ་རིམ་བཞིན་བཀློད་ནས་

ཀློག་པའི་ཚེ་རེ་མིག་སྟེང་མའི་ཐློག་མའི་ཡི་གེ་དེ་དང་པློར་བཀགས། དེ་ནས་རིམ་

པས་འློག་མའི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་པ་དང་སྟེང་མའི་གསུམ་པ་འློག་མའི་བཞི་པ་སློགས་

འཕེད་ཀི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལ་ཡློད་པའི་རྒྱ་སྐད་རང་པ་གཉིས་པློ་རེ་རེས་བར་དུ་ཆློད་

པ་མཆློངས་ཤིང་སྟེང་འློག་འཁློག་འགློས་སུ་བཀགས་པ་དང༌། རེ་མིག་འློག་མ་དཀྱུས་

སུ་བཀགས་པ་གཉིས་གཟུགས་གཅིག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་རེ་

མིག་འློག་མའི་ཡི་གེ་དང་པློར་བཀགས། དེ་ནས་རིམ་པས་སྟེང་མའི་གཉིས་པ་འློག་

མའི་གསུམ་པ་སྟེང་མའི་བཞི་པ་སློགས་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེས་བར་ཆློད་པར་མཆློངས་

ཤིང་སྔར་བཞིན་འཁློག་འགློས་སུ་བཀགས་པ་དང༌། རེ་མིག་སྟེང་མ་དཀྱུས་སུ་

བཀགས་པ་གཉིས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་པར་གྱུར་པ་དི་ཉིད་བ་ལང་གཅིན་

ཞེས་པའི་བ་དཀར་དེའི་སྦློར་བ་རིག་ཤིང་ཤེས་པ་རྣམས་སྨྲ་ཞིང་ཐ་སྙད་བེད་དེ། བ་

ལང་འགློ་བཞིན་པར་གཅིན་བཏང་བའི་ཆུ་རིས་དཔེར་བས་ཏེ་རེ་མིག་བཀློད་པའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་ཕིར་དཔེར་བརློད་པ་ནི། གཞུང་གི་རྒྱ་སྐད་རང་པ་

བཞི་པློ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀློད་པ་འདིའློ། །

མ ད ནློ མ དི རཱ ཀྵཱི ཎཱ  མ པཱ ངྒཱ སྟྲློ ཛ ཡེ ད ཡཾ

མ དེ ནློ ཡ དི ཏ ཀྵཱི ཎ མ ན ངྒཱ ཡཱཾ ཛ ལ່ ད དྷེ

དེས་ན་འདི་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བ་ལང་གཅིན་གི་སྦློར་བ་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་གི། བློད་འགེལ་མང་པློར་གང་པློའི་འགློས་ཞེས་བཀློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། 

གང་པློ་ཞེས་པ་གང་ཆེན་ཁློ་ནའི་མིང་ཡིན་ན་དེ་ལ་གློའི་སྒ་འཇུག་པའི་སྐབས་གཏན་

ནས་མེད་པ་ལ། འདི་རྒྱ་དཔེར་གློ་ཞེས་བ་ལང་གི་སྐད་དློད་དངློས་སུ་འབྱུང་བ་འགལ་

ཞིང༌། འདི་འཁྲུལ་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་པཎ་ཆེན་གསེར་མདློག་ཅན་པ་ཤཱཀ་མཆློག་

ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་ནའང་འདི་ནློར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཐེབ་འདུག་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་པ་འདི་

དེ་དུས་ནས་ཡློད་འདུག་པས་ད་དུང་ཀང་མ་ནློར་བ་གལ་ཆེའློ། །དཔེར་བརློད་པ་དེ་

ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

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་སྦློར། །

ཆང་གིས་མློས་པ་འདྲ་བའི་ཟིམ་བུའི་མིག་ལྡན་མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་ཉིད་

ཆགས་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཡིད་སྲུབས་ཀི་མཚོན་ཆ་ཡིན་ལ། དེ་གང་ལ་ཡློད་

པའི་འདློད་ལྷའམ་འདློད་པ་འདི་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ཞིང་འགློ་བ་དབང་དུ་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བདག་ཀང་ཁློད་ཀི་མཐུ་ལས་ཆགས་པའི་ཡུལ་འདི་དང་འགློགས་པ་ཐློབ་པས་འདློད་

ཆགས་ཀི་སིག་པ་དེ་ཟད་པར་གྱུར་ན། དེའི་ཚེ་འདློད་པའི་ལྷ་ཁློད་ལ་དགའ་བའི་ཡིད་

ཀིས་ཐལ་མློ་སྦློར་བར་བེད་དློ། །ཞེས་འདློད་ལྡན་ནམ་འདློད་ལྡན་མ་འགའ་ཞིག་གིས་

སྨྲས་པའློ། །

གཉིས་པ་འཁློར་བའི་བ་དཀའ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད། ཕེད་

འཁློར་དཔེར་བརློད། ཀུན་འཁློར་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་ན། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་པར་འདློད། །

དེ་དག་གསལ་བར་བ་བའི་དློན་དུ་རེའུ་མིག་སྟེང་འློག་བཞི་དང༌། ཐད་ཀར་

ཡང་ཕེད་སྔ་མ་ལ་བཞི། ཕི་མ་ལ་བཞི་དང་བརྒྱད་བས་པ་ལ་ཕེང་དང་པློའི་འཁློར་ལློ་

སྔ་ཕིར་རྒྱ་དཔེའི་དཔེར་བརློད་རང་པ་དང་པློའི་ཕེད་སྔ་ཕི་ནས་རེ་མིག་ཕེང་བཞི་པའི་

ཕེད་སྔ་ཕིར་རང་པ་བཞི་པའི་ཕེད་སྔ་ཕིའི་བར་དུ་འགློད། བཀགས་པའི་ཚེ་ནའང་རེ་

མིག་ཕེད་སྔ་མ་ལ་གཡློན་ཕློགས་ནས་དང་པློར་བས་ཏེ་བགང་བ་དང༌། ཕེད་ཕི་མའི་

རེ་མིག་ལ་གཡས་ནས་དང་པློར་བས་ཏེ་བགང་བའི་ཁད་པར་གིས་རང་རང་གི་རེ་

མིག་དང་པློ་ནས་བཞི་པའི་བར་དུ་མིང་འདློགས་ཀི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཤེས་པའི་རེས་སུ། 

རང་པ་དང་པློའི་ཕེད་སྔ་མ་སྟེང་ནས་ཐད་ཀར་བཀགས་པ་དང༌། འཁློར་ལློ་ཕེད་སྔ་

མའི་རེ་མིག་དང་པློའི་ཡི་གེ་ཡས་མར་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་འདྲ་བ་ནས། རང་པ་བཞི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་ཕེད་སྔ་མ་འློག་ནས་ཐད་ཀར་ལུགས་འབྱུང་དུ་བཀགས་པ་དང༌། ཕེད་སྔ་མའི་རེ་

མིག་བཞི་པ་ནས་ཡས་མར་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་འདྲ་བས་ཕེད་སྔ་མ་འཁློར་ཞིང༌། དེ་

བཞིན་དུ་རེ་མིག་ཕི་མའི་སྟེང་ནས་ཐད་ཀར་རང་པ་དང་པློའི་ཕེད་ཕི་མ་བཀགས་པ་

དང༌། རེ་མིག་དང་པློ་ནས་དེ་ཉིད་གེན་དུ་ཡར་བཀགས་པ་འདྲ་བ་ནས། རང་པ་བཞི་པའི་

ཕེད་ཕི་མ་ཕེང་བཞི་པ་ནས་ཐད་ཀར་ལུགས་འབྱུང་དུ་བཀགས་པ་དང༌། དེ་ཉིད་རེ་མིག་

བཞི་པ་ནས་ཐུར་དུ་འདློན་པ་གཉིས་འདྲ་བའི་བར་དུ་གལ་ཏེ་འཁློར་ན་དེ་ནི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་རང་པ་ཕེད་ཕེད་དག་བསྐློར་ཞིང༌། དེ་ཡང་རེ་མིག་ཕེད་སྔ་མའི་འཁློར་ལློ་

ཡས་ནས་མར་འཁློར། ཕེད་ཕི་མ་མས་ནས་ཡར་འཁློར་བས་ཕེད་དུ་འཁློར་བ་ཞེས་

པར་བརློད་དློ། །ཡང་རེ་མིག་ཏུ་ཡི་གེ་འགློད་ལུགས་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་ཀློག་ཚུལ་སློགས་

གཞན་ཐམས་ཅད་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་པའི་ཕེད་འཁློར་དེ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར། རེ་མིག་ཕེད་སྔ་མའི་སྟེང་གི་ཕེང་དང་པློ་ཐད་ཀར་ལུགས་འབྱུང་དུ་བཀགས་པ་

དང༌། ཕེད་ཕི་མའི་ཕེང་དང་པློ་ནས་ཡི་གེ་རྣམས་ཐད་ཀར་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བཀགས་པ་

གཉིས་འདྲ་བ་ནས། འློག་གི་ཕེང་བཞི་པའི་རེ་མིག་ཕེད་སྔ་མ་ལུགས་འབྱུང་དང་ཕི་མ་

ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བཀགས་པས་འདྲ་བའི་བར་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཕེད་སྔ་མའི་རེ་མིག་དང་

པློའི་ཡི་གེ་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་དང༌། ཕི་མའི་དང་པློ་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་འདྲ་བ་ནས། 

གཉིས་ཀའི་ཡང་རེ་མིག་བཞི་པའི་ཡི་གེ་དག་ཐུར་དུ་བཀགས་པ་འདྲ་བའི་བར་དང༌། 

ཡང་དེ་དག་གློ་ལྡློག་སྟེ་ཐད་ཀ་དང་གེན་དུ་བཀགས་པའང་འདྲ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་རེ་

མིག་ཕེད་སྔ་ཕི་སློ་སློའི་སྟེང་ཟུར་གཡས་ནས་འློག་ཟུར་གཡློན་དང༌། སྟེང་ཟུར་གཡློན་

ནས་འློག་ཟུར་གཡས་དང༌། དེ་དག་གློ་ལྡློག་པ་སློགས་མདློར་ན་གང་ནས་གང་དུ་ཀློག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀང་ཐློགས་པ་མེད་པར་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གལ་ཏེ་འཁློར་བ་ན་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པློའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་པར་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དེ་དག་དཔེར་བརློད་པ་ནི། གཞུང་གི་རྒྱ་སྐད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཉིས་པློ་རྣམ་གསལ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀློད་པའི་འཁློར་ལློ་འདི་དག་གློ །

མ ནློ བྷ ཝ  ཏ ཝཱ ནཱི ཀཾ  སཱ མཱ ཡཱ མཱ  མཱ ཡཱ མཱ སཱ

ནློ ད ཡཱ ཡ ན མཱ ནི ནཱི མཱ རཱ ནཱ ཡཱ ཡཱ ནཱ རཱ མཱ

བྷ ཡཱ ད མེ ཡཱ མཱ མཱ ཝཱ ཡཱ ནཱ ཝཱ རཱ རཱ ཝཱ ནཱ ཡཱ

ཝ ཡ མེ ནློ མ ཡཱ ན ཏ མཱ ཡཱ རཱ མཱ མཱ རཱ ཡཱ མཱ

དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་པའི་འཁློར་ལློ་འདི་དག་ཀློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དེ་ཐམས་

ཅད་ཀང་བརློད་དློན་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཕེད་འཁློར་གི་སྐབས་སུ། 

མ་དུད་ཡིད་བྱུང་ཁློད་དར་ཕིར། །

སེ་ནི་ཁེངས་ལྡན་མ་ཡིན་མིན། །

ཡང་ན་ཚད་དཔག་མེད་ནད་ཀི། །

འཇིགས་ལས་བདག་ཅག་སིག་པའི་དངློས། །

ཞེས་པ་ཁློ་ན་སྟེ་འདིའི་རྒྱ་དཔེ་རང་པ་བཞི་པའི་མཐར་ཨ་ན་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་

བའི་སྒ་འཇུག་ཡུལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་རྒྱ་འགེལ་དང་དཔང་ཊིཀ་ནས་ཀང་

བཤད། དེ་ཡང༌། ན་ཏེ་འདུད་པ་དང་དེ་ལ་དགག་པའི་ཨ་སྦར་ན། ཀེ་སུ་ལའང་མ་

བཏུད་པ་ཞེས་འདློད་ལྷ་ལ་བློད་པ་སྟེ། ལུས་མེད་ནི་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་སློ། །

ཡང་ན་ཨ་ཞེས་པ་ཁབ་འཇུག་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཉི་མའི་ནང་ན་བདག་ཁབ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཇུག །སྐར་ནང་འློད་ལྡན་ཟླ་བ་ཡིན། །རླུང་ནང་ན་ནི་འློད་ཟེར་ཅན། །སྣང་བ་ཅན་ནང་

ཉི་མ་ཡིན། །རིག་བེད་ནང་ན་སྙན་ཚིག་ང༌། །ལྷ་ནང་ང་ནི་བརྒྱ་བིན་ཏེ། །དབང་པློའི་

ནང་ན་ཡིད་ཡིན་ལ། །འབྱུང་བའི་ནང་ན་སེམས་ཡིན་ཞིང༌། །ང་ནི་བདེ་བེད་དྲག་

པློའང་ཡིན། །སྲིན་པློ་གནློད་སྦིན་ནང་ནློར་བདག །ནློར་ལྷའི་ནང་ན་མེ་ལྷ་ང༌། །རི་བློའི་

ནང་ན་ང་རི་རབ། །ང་ནི་ཡི་གེའི་ནང་ན་ཨ། །ཞེས་ཁབ་འཇུག་ཉིད་ཀིས་སྨྲས་པར་

གགས་ལྟར་རློ། །ན་ཏེ་འདུད་པ་ལ་འཇུག་པས། ཀེ་ཁབ་འཇུག་ལ་བཏུད་པ་ཞེས་དང༌། 

དེ་ཡང་འདློད་ལྷས་ཁབ་འཇུག་ལ་བཏུད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱ་གར་བའི་ཕི་རློལ་པ་

རྣམས་ལ་ཡློད་པ་ཡིན། དེས་ན་གཉིས་ཀ་ཡང་འདློད་ལྷ་ལ་འབློད་པའི་དློན་དང༌། སླར་

ཡང་ཀེ་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བློད་ནས་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བ་

བའི་ཕིར་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་འཇློམས་པར་བེད་པའི་སེ་དམག་དཔུང་ནི་ཁེངས་པ་

དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་མ་ཡིན་པ་མིན་ཏེ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ན་ཁེངས་པ་དང་

བཅས་པས་འགློགས་སུ་མ་བཏུབ་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

ནད་ཀི་ཟུག་རྔུས་འཇིགས་པ་སྐེད་པ་འདི་ལྟ་ན་བདག་ཅག་སིག་དངློས་ཏེ་སྐལ་བ་ངན་

པ་ཉིད་དློ་ཞེས་པའློ། །

འདིའི་རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་འགྱུར། རྒྱ་སྐད་རང་པ་གསུམ་པར། བྷ་ཡཱ་ད་མེ་

ཡཱ་མཱ་མཱ་བཱ། ཞེས་འབྱུང་བའི་བྷ་ཡཱཏ་྄འཇིགས་ལས། ཨ་མེ་ཡ་དཔག་མེད། ཨ་མཱ་ཚད་

མེད། ཨ་མཱཿནད་རྣམས། བཱ་ཡང་ན་ཞེས་འབྱུང་བ་བསྟུན་ནས་དག་པར་བཅློས་

པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་བཟང་འཁློར་ལློ་ཡང་ཀློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་བརློད་

དློན་གི་ངློས་ནས། ནང་རིང་མིན་པའི་དགའ་མ་གང༌། །བདུད་རྒྱལ་མ་ལྷུང་བགློད་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཟླློག་མ། །སྒ་མེད་སྟློབས་ལྡན་སྒྱུ་གནས་ཏེ། །ཟླ་དང་ལྷན་ཅིག་འཆི་སླད་དུའློ། །ཞེས་

པ་འདི་ཁློ་ན་སྟེ། དེ་ཡང་དགའ་མའི་ཁད་པར་ཆགས་པའི་གདུང་བས་གཟིར་བའི་ནད་

རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་མིན་མ་སྟེ། ཆགས་ཆུང་བས་བདུད་འདློད་ལྷའི་རྒྱར་མ་ལྷུང་བ། 

འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བའི་སྐེས་པ་རྣམས་ཀི་བགློད་པ་བཟླློག་པ་དང༌། འཁིག་ཚིག་

གི་གཏམ་སྨྲ་བའི་སྒ་མེད་མ། དེ་ལྟ་ནའང་སྟློབས་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་ཆློས་ཀི་སྒྱུ་

ཐབས་དུ་མས་གཞན་ཡིད་འཕློག་ཀང་ནམ་ཡང་འགློགས་པ་མི་ཐློབ་མ་འདིས་ཟླ་བ་

རྒྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བསློང་ནས་འདློད་ལྡན་བདག་འཆི་བར་བེད་པའི་སླད་དུ་འློངས་

པ་ཞིག་གློ །ཞེས་དེ་འདྲའི་དགའ་མ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་ཀང་འགློགས་པ་མ་ཐློབ་པའི་

སྐེས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་བརློད་པ་ལྟར་བས་པ་སྟེ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ནློ། །འཁློར་ལློ་

འདི་གཉིས་ལས་གཞན་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་འགེལ་པར་ཤློང་སྟློན་གི་བཞེད་པ་བྲཻ་

དརྦྷའི་ལུགས་ཡིན་པར་གགས་པའི་ཀུན་འཁློར་དབིབས་གྲུ་བཞི་པ་ཅན་དང༌། པཎི་ཏ་

རིག་བེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས་རེད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཀསི་རའི་ལུགས་སུ་གགས་པའི་

ཀུན་འཁློར་དབིབས་ཟླུམ་པློ་ཅན་དེ་གཉིས་ལ་ཕི་རབས་པ་ཀུན་དགའ་ཞིང་འབད་

པས་སྦློར་བར་བེད་མློད་ཀང༌། འདི་དག་ནི་བློད་པའི་རློག་བཟློ་ཙམ་ཞིག་འདྲ་མློད། 

འློན་ཀང་སྔློན་གི་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་གར་པཎི་ཏའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཞལ་གིས་

བཞེས་པས་དེ་ལྟར་མིན་པའི་ཁ་ཚོན་རང་ཅི་ལ་ཆློད་ཀང་གཞུང་གི་དངློས་བསྟན་མ་

ཡིན་ཞིང༌། རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་ན་དེ་འདྲའི་སྒློས་ཡེ་མི་སྣང་བས་འདིར་ནི་མ་བཀློད། 

ཤེས་པར་འདློད་ན་བློད་འགེལ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་རློགས་པར་བའློ། །སྤིར་འཁློར་ལློ་

འདི་དག་གི་ཀློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འདི་རྣམས་ཀང༌། སྔར་ལེའུ་བར་པའི་རབ་སེལ་རྒྱན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པློ་འཐབ་མློའི་དློན་དུ་

ཡུལ་གི་བེ་བག་བགློས་ནས། འཕྲུལ་ཐབས་ཀིས་བསྐློར་བ་དང༌། མཆློང་པའི་བཀློད་

པ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་སྦྲུལ་དང་དཀིལ་འཁློར་ཅན་གི་དབེ་བ་ཡིན་པར་བཤད་

དེ། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། བ་ལང་གཅིན་དང༌། ཀུན་སྤློད་དང༌། ཤ་ཀ་ཊ་དང༌། དམལ་

བ་དང༌། ལྟུང་བེད་དེ་ལྔ་ནི་སྦྲུལ་གི་དབེ་བ་རྣམས་སློ། །ཀུན་བཟང་དང་རྒྱལ་དཀའ་

གཉིས་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཅན་གི་དབེ་བའློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །

༼དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།༽

གསུམ་པ་དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི། 

དབངས་དང་གནས་དང་ཡི་གེ་རྣམས། །

ངེས་པ་གང་འདི་བ་དཀའ་ལ། །

བཞི་ལ་སློགས་པ་རབ་བསྟན་འདི། །

གཞན་ནི་བ་སླ་དག་ཏུ་འདློད། །

དབངས་ནི། ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ཨེ་ཨྲཻ་ཨློ་ཨཽ་རྣམས་སློ། །གནས་ནི། ཨ་ཨཱ། 

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཧྈྐ། རྣམ་པར་བཅད་པ་རྣམས་ཀི་སྐེ་གནས་མགིན་པའློ། །ཨི་ཨཱི། ཨེ་

ཨཱྲཻ། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཡ་ཤ་རྣམས་ཀི་རན་ནློ། ར�་རཱ�། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ར་ཥ་རྣམས་ཀི་སྤི་

བློའ ློ། །ཨུ་ཨཱུ་ཨློ་ཨཽ། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཝ་ྊྤ་རྣམས་ཀི་མཆུའློ། །ལ�་ལཱ�། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། ལ་

ས་རྣམས་ཀི་སྐེ་གནས་སློའ ློ། །ཡི་གེ་ནི། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྙ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། 

ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་རྣམས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དབངས་དང་གནས་དང་ཡི་གེའམ་གསལ་བེད་ངེས་པ་ཅན་འདི་ཡང་བ་དཀའ་བ་

ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལའང་དབངས་སློགས་གསུམ་པློ་དེ་ཉིད་བཞིར་ངེས་པ་དང༌། སློགས་

པས་གསུམ་དང༌། གཉིས་དང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་གང་འདི་རྣམས་བ་

དཀའ་བ་སྟེ། ལྔ་ཕན་ཆད་དུ་ངེས་པ་གཞན་ནི་བ་སླ་བ་དག་ཏུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གསུམ། དབངས་ངེས་པ། གནས་ངེས་པ། 

གསལ་བེད་ངེས་པའློ། །

༼དབངས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།༽

དང་པློ་དབངས་ངེས་པ་ལའང་བཞིར་ངེས་པ། གསུམ་དུ་ངེས་པ། གཉིས་སུ་

ངེས་པ། གཅིག་ཏུ་ངེས་པའློ། །

དེ་ལས་དང་པློ་དབངས་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨཱམ་ཱུཡཱ་ནཱ་མཱ་ཧཱནྟ་ཱུ

ཝཱ། །གི་ཏཱི་རཱི་ཏཱི་རྦི་ཏཱིཿཔྲཱི་ཏཱིཿ། །བྷློ་གློ་རློ་གློ་མློ་དློ་མློ་ཧློ། །དྷྱེ་ཡེ་དྷེཙྪེ་དེ་ཤེ་ཀྵེ་མེ། །ཞེས་

པས་རང་པ་བཞི་པློའི་སྲློག་གི་དབངས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཨཱ་དང་ཨཱི་དང་ཨློ་དང་

ཨེ་སྟེ་བཞིར་ངེས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

རིག་བེད་རྣམས་མཐར་སྨྲས་པའི་ཚིག །

གླུ་དང་ཡམས་ནད་འཇིགས་དགའ་ཡིས། །

ལློངས་སྤློད་ནད་དང་དགའ་དང་རྨློངས། །

དགེ་བའི་ཡུལ་དུ་སེམས་འདློད་ཟུང༌། །

ཞེས་པ་སྟེ་རིག་བེད་རྣམས་ཀི་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་ཚིག་དེ་གླུར་ལེན་པའི་ཚེ། 

གླུ་སྒེག་པའི་ཚིག་གདངས་ཡིད་འཕློག་པ་དེ་ལ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་ན་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བ་དེ་དང་བལ་བའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་དང་མ་ངན་སྐེད་པས་ཡམས་ནད་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་

དུ། ཀེ་མ་འཇིག་རེན་ཉློན་མློངས་དག །གནས་པ་མི་བརན་མི་དགར་འགྱུར། །ཀུ་མུ་ཏ་

ཡི་དཔལ་འདི་ཡང༌། །དྲན་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་ཀུ་མུ་

ཏར་གགས་པའི་དགའ་སྟློན་གི་ཁད་པར་ཞིག་ཡློད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་ཁློ་ན་ལས་

དེ་ཕན་ཆད་དུ་ཉམས་སུ་མི་མློང་བས་དེ་དུས་ཀི་བདེ་སྐིད་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་

མི་རག་པའི་ཕིར་དེ་མ་ཐག་འཛད་དེ། དེའི་ཚེ་འདི་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཞེས་དྲན་པའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པས་མི་དགའ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་

བ་ལ་སྲེད་པས་དེ་ཉིད་དློན་དུ་གཉེར་བ་ནི། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་བརྡེགས་པ་དང་

འཆིང་བ་དང་གསློད་པ་ལ་སློགས་པ་འཇིགས་སྐྲག་དུ་མའི་རྒྱུར་གྱུར་པས། དེ་ལྟ་བུའི་

སྲེད་ཞེན་ནི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་རང་འབས་ཀི་ནད་ཡིན་ཏེ། འདློད་ལྡན་རྣམས་

ལ་དེ་ལ་སློགས། །ཉེས་དམིགས་མང་བ་མནློག་ཆུང་སྟེ། །ཤིང་ར་འདྲེན་པའི་ཕྱུག་དག་

གིས། །རྩྭ་ནི་ཁམ་གང་ཟློས་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་

པའི་དགའ་བ་དང༌། དེ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་མི་ཤེས་པའི་རྨློངས་པ་སྟེ་ཕིན་ཅི་

ལློག་ཏུ་འཇུག་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀང་དེ་དག་གིས་སྨྲ་བར་བེད་མློད། །དེས་ན་

དེ་འདྲའི་ཡུལ་གི་རེས་སུ་སེམས་མ་ཡེངས་པར་དགེ་ཞིང་ཞི་བ་ཐར་པ་དམ་པའི་ཡུལ་

ལ་སེམས་འདློད་ཅིང་འདུན་པ་ཉིད་ལེགས་པ་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་

བར་བའློ། །ཞེས་སྨྲ་ཞིང་སྟློན་པའློ། །སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་འཁློར་ཉན་པས་སྨྲས་

པ་ཞེས་གསུངས་པ། དབངས་བདུན་གི་ནང་ཚན་གང་པློའི་སྒ་དང་མཚུངས་པ། སྒ་

དེས་བླུ་དབངས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་བེད་པའི་ཁད་པར་ཅན་གི་དབངས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འཁློར་ཉན་དུ་གགས་པ་ལ་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་ན་མི་རུང་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་གླུ་དབངས་འཁློར་

ཉན་དེའི་ལེགས་སྦར་ནི་ཥཱ་ད་ཡིན་ཅིང༌། རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་བར་ཨུ་པ་ནི་ཥད་྄ཅེས་

འབྱུང་བ་དཔང་ལློས་འཁློར་དུ་བསྒྱུར་ནས་འཁློར་ཉན་པ་པློས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

གི། གླུ་འཁློར་ཉན་གི་སྒློས་ཡེ་མེད། འློན་ཀང་ཨུ་པ་ནི་ཥད་྄ཅེས་པའི་རིག་བེད་ཀི་

མཐའ་ལ་འཇུག་པས་ཚིག་སྔ་མའི་གསལ་བེད་དུ་སྦར་བ་ལས་འཁློར་གི་དློན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་ཡང་དཔང་ལློ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་བག་ཙམ་བྱུང་

བར་མངློན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀྵི་ཏི་བི་ཛི་ཏི་སྠི་ཏི་བི་ཧི་ཏི། །བ་

ཏ་ར་ཏ་ཡཿཔ་ར་ག་ཏ་ཡཿ། །ཨུ་རུ་རུ་རུ་དྷུརྒུ་རུ་དུ་དྷུ་ཝུཿ། །སྭ་མ་རི་ཀུ་ལཾ་ཡུ་དྷི་ཀུ་ར་

ཝཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་སྲློག་གི་དབངས་ཨི་དང་ཨ་དང་ཨུ་སྟེ་གསུམ་

དུ་ངེས་ཤིང་རང་པ་ཕི་མ་དེ་དག་ཅི་བདེར་བས་པའློ། །བློད་སྐད་དུ། 

ས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བརན་པ་སྒྲུབ་བེད་པའི། །

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགའ་མཆློག་རློགས་ཀུ་རུ་པས། །

གཡུལ་དུ་རང་གི་དག་ཡི་རིགས་རྣམས་ནི། །

ཆེ་བར་བཀག་ཅིང་ལྕི་བར་འདར་བར་བས། །

ས་གཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་དབང་དུ་བས་ཤིང་བརན་པའམ་སྠི་ཏི་ཞེས་རྒྱ་

དཔེར་འབྱུང་བ་ལུགས་ལའང་འཇུག་པའི་ཕིར། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་བ་བ་ལུགས་དང་མཐུན་

པ་ཉིད་གདློན་མི་ཟ་བར་བ་དགློས་པས། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

སམ་ངེས་པ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཅན་ཀུ་རུ་པ་སྒ་ངན་པའི་རྒྱལ་པློས་གཡུལ་དུ་རང་གི་དགའི་རིགས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་

བསད་ཅིང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་གཡུལ་ངློ་དེ་ཉིད་ནས་ཕློགས་གཞན་དུའང་འབློས་སུ་མ་

སྟེར་བར་ཆེ་བར་བཀག་ཅིང༌། ལྕི་བའམ་ཆེས་ཆེར་འདར་བར་བས་ནས་ཟིལ་གིས་

མནན་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་

དཔའ་བ་ལ་བསྔགས་པ་སྟེ། འདི་ནི་སྔློན་སྐ་བསེང་བུ་སྤུན་ལྔ་དང་གཡུལ་འགེད་མཁན་

གི་རྒྱལ་པློ་སྒ་ངན་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཅན་དུ་གགས་པ་དེ་ཡིན་པས་

ཀུ་རུ་པ་ཞེས་བ་ཡི། འགེལ་པ་ལ་ལར་ཀུན་ཏུ་ས་ཞེས་བིས་པ་ནི་མི་འཐད་དློ། །

གསུམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཤྲི་དཱི་པྟི་ཧྲཱི་ཀཱིརྟི། །དྷཱི་ནཱི་ཏཱི་གིཿཔྲཱི་

ཏཱིཿ། །ཨེ་དྷེ་ཏེ་དྭེ་དྭེ་ཏེ། །ཡེ་ནེ་མེ་དེ་ཝེ་ཤེ། །ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་དབངས་

ཨི་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དབངས་ཨེ་སྟེ་གཉིས་སུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད། 

དཔལ་གཟི་ངློ་ཚ་གགས་དང༌། །

བློ་ལུགས་ཚིག་དང་དགའ་དག །

ཁློད་ལ་འཕེལ་བ་གཉིས་གང༌། །

འདི་གཉིས་ལྷ་དབང་ལ་མེད། །

དཔལ་ཏེ་འབློར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གཟི་

བརིད་དམ་རྒྱལ་ཕན་གཞན་གི་མགློ་ལ་ངལ་བསློ་བའི་བཀའ་དག་དང༌། བ་བ་མ་ཡིན་

པ་ལ་འཛེམ་པའི་ངློ་ཚ་དང༌། ཀུན་གིས་ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་གགས་པ་དག་དང༌། བང་

བ་དང་དློར་བ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བློའི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བ་སེ་གསུམ་

དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ལུགས་སྲློལ་ཡང་དག་པ་དང༌། ཚིག་སྙན་ཅིང་འཇིག་རེན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྡུད་པར་བེད་པ་དང༌། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་དགའ་བ་སྟེ་ཁློད་ལ་

འཕེལ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་བཅད་པ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་འདི་ཉིད་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་

བརྒྱ་བིན་ལ་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གིས་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་བསྟློད་པའློ། །

བཞི་པ་དབངས་ཨཱ་གཅིག་པུར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱ་མཱ་ཡཱ་མཱ་མཱ་ཡཱ་མཱ་

སཱ། །མཱ་རཱ་ནཱ་ཡཱ་ཡཱ་ནཱ་རཱ་མཱ། །ཡཱ་ནཱ་ཝཱ་རཱ་རཱ་ཝཱ་ནཱ་ཡཱ། །མཱ་ཡཱ་རཱ་མཱ་མཱ་རཱ་ཡཱ་མཱ། །ཞེས་

པ་སྟེ་སྔར་ཀུན་བཟང་འཁློར་ལློའི་དཔེར་བརློད་དེ་ཉིད་དློ། །བློད་སྐད་ཀང༌། 

ནད་རིང་མིན་པའི་དགའ་མ་གང༌། །

བདུད་རྒྱར་མ་ལྷུང་བགློད་བཟླློག་མ། །

སྒ་མེད་སྟློབས་ལྡན་སྒྱུ་གནས་ཏེ། །

ཟླ་དང་ལྷན་ཅིག་འཆི་སླད་དུའློ། །

ཞེས་པའི་བརློད་བ་ཡང་སྔར་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དློ། །

༼གནས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།༽

གཉིས་པ་གནས་ངེས་པ་ལ་ཡང་བཞི་ལས། དང་པློ་བཞིར་ངེས་པ་ལ་ཡང་

བཞི་ལས། དང་པློ་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཡ་ནཱ་ནནྡ་ཛ་ན་ནེ། །ནཀྵ་ཏྲ་ག་ཎ་

ཤཱ་ལི་ནི། །ཨ་གྷ་ནེ་ག་ག་ནེ་དྲ�་ཥྚི། །རངྒ་ནེ་དཱི་ཡ་ཏཱཾ་ས་ཀ�ཏ།྄ །ཞེས་པ་འདིའི་ཡི་གེ་

རྣམས་ལས། ན་ཏ་ལ་ས་རྣམས་སློ་དང༌། ཀྵ་ཎ་རི་ཊ་རྣམས་སྤི་བློ་དང༌། ཨ་ཨཱ་ག་གྷ་

ང་ཀ་རྣམས་མགིན་པ་དང༌། ཨི་ཨེ་ཨཱི་ཡ་ཛ་ཤ་རྣམས་རན་ལས་ཏེ་གནས་དེ་བཞི་

པློའི་སྐེ་གནས་ཅན་དུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད། 

འདྲེན་བེད་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་མ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་རྣམས་དག་གི་གནས། །

སྤིན་མེད་མཁའ་ལ་ལུས་ཅན་མ། །

ལན་གཅིག་མིག་ནི་སྦིན་པར་མཛོད། །

ཀེ་ལུས་ཅན་མ་འདྲེན་བེད་དེ་སུ་ཞིག་གིས་བལྟས་པ་དེའི་མིག་ལ་ཀུན་དགའ་

སྐེད་པར་བེད་པ་དང༌། རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོགས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། སྤིན་མེད་པ་སྟེ་

ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ནམ་མཁའ་འདི་ལ་ཁློད་ཀི་མིག་ལན་གཅིག་སྦིན་ཅིང་

བལྟ་བར་མཛོད་ཅིག དེས་ནམ་མཁའ་ཁློད་ཀི་མཛེས་པས་ཚིམ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་ལན་གཅིག་ལྟ་བས་ནམ་མཁའ་རེས་སུ་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་ངློ་འཕང་དམའ་

བའི་མཛེས་མ་ཞིག་ལ་འདློད་ལྡན་གིས་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གིས་ངློ་བསྟློད་སྨྲས་པའམ་

ཡང་ན་བཞད་གད་བས་པའློ། །

གཉིས་པ་གནས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ལི་ནཱི་ལཱ་ལ་ཀ་ལ་

ཏཾ། །ཀན་ཧནི་གྷ་ན་སྟ་ནི། །ཨཱ་ན་ནཾ་ན་ལི་ནཙྪཱ་ཡ། །ན་ཡ་ནཾ་ཤ་ཤི་ཀཱནི་ཏེ། །ཞེས་པའི་

ཡི་གེ་ཨ་ཨཱ་ཀ་གྷ་ཧ་རྣམས་མགིན་པ། ན་ཏ་ལ་ས་རྣམས་སློ། །ཨི་ཡ་ཤ་རྣམས་རན་

ཏེ་སྐེ་གནས་དེ་གསུམ་དུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད།

ནུ་སྟུག་ཁློད་གདློང་ལན་བུ་ཡི། །

འཁི་ཤིང་བུང་བ་ལྟར་སྔློ་ཞིང༌། །

འདྲེན་བེད་པདྨའི་གཟུགས་བརན་ཅན། །

ཟླ་ལྟར་མཛེས་པས་སུ་མ་བཅློམ། །

ཀེ་ནུ་སྟུག་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་མཛེས་



  699  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པའི་ངློགས་ན་ལན་བུ་ནི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པས་འཁི་ཤིང་ཡིན་ལ། དེ་བུང་བ་ལྟར་སྔློ་

བ་ཅན་དང༌། འདྲེན་བེད་དེ་མིག་པདྨ་ལྟར་མཛེས་པས་དེའི་གཟུགས་བརན་ཅན་རྣམ་པ་

འདི་ལྟ་བུས་འདློད་ལྡན་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སྟེ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་མློ། །ཞེས་པའློ། །

གསུམ་པ་གནས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ནངྒ་ལངྒྷ་ནཱ་ལག། །ནཱ་

ནཱ་ཏངྐཱ་ས་དངྒ་ནཱ། །ས་དཱ་ན་གྷ་ས་དཱ་ནནྡ། །ན་ཏཱངྒཱ་སངྒ་སངྒ་ཏ། །ཞེས་པའི་ཡི་གེ་

རྣམས་ལས་ཨ་ཨཱ་ཀ་ག་གྷ་རྣམས་མགིན་པ། ན་ལ་ས་ད་ཏ་རྣམས་སློ་སྟེ་སྐེ་གནས་

གཉིས་ཁློ་ནར་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད།

རག་ཏུ་སིག་མེད་ཀུན་དགའ་མཆློག །

ལུས་དུད་དག་དང་འགློགས་ལ་ཆགས། །

བཙུན་མློ་ལུས་མེད་ཀིས་དགློངས་ཏེ། །

འཇིགས་པ་དུ་མས་རེག་པར་གྱུར། །

ཀེ་རག་ཏུ་སིག་པ་མེད་པ་ཞེས་དང༌། ཀེ་ཀུན་དགའ་མཆློག་ཅན་ཞེས་དང༌། ནུ་

མའི་ཁུར་གིས་ལུས་དུད་པའི་གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་དང་སྟེ། གཞན་གི་ཆུང་མ་དང་

འགློགས་པ་ལ་ཆགས་པ་ཞེས་བློས་ནས། ཁློད་ཀི་བཙན་མློ་ལུས་མེད་འདློད་པས་

དགློངས་ཏེ། འཇིགས་པའི་གདུང་བ་སྣ་ཚོགས་པས་རེག་པར་གྱུར་པ་འདི་ལ་རེས་སུ་

བརེ་བར་བློས་ཤིག །ཅེས་གཞན་གི་ཆུང་མ་ཁློ་ན་ལ་རག་ཏུ་འགློགས་པའི་རྒྱལ་པློ་

ཞིག་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་ལྟར་བས་པའློ། །

བཞི་པ་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 །ཞེས་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མགིན་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་ཁློ་ན་ཡིན་པས་གནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད་དུ།

ཧཱ་ཧཱ་མི་སྒློག་མཁའ་འགློས་མཚན། །

རི་འགློ་དབང་འཁློག་ལྡན་མ་ཆགས། །

འཁློག་སྒློག་གངྒཱའི་ཆུར་འཇུག་སིག །

བ་རློག་འཇློམས་པ་མཐློ་རས་འགློ། །

ཧཱ་ཧཱ་ནི་བློད་སྐད་ལྟར་ན་ཀེ་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མ་ངན་གི་བརློད་པ་སྟེ། དེ་མི་

སྒློག་པས་ཀེ་མ་ངན་དང་བལ་བ་ཞེས་དང༌། མཁའ་འགློ་ནི་ཉི་མ། དེས་མཚན་པའི་རི་

ནི་རི་རབ་ལྷུན་པློ། འགློ་བ་ནི་དེའི་སྟེང་དུ་ཁློད་ཀི་གགས་པ་འགློ་བའི་དློན་ཏེ། དེ་ན་

གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཡློན་ཏན་སྒློག་པ་ལ་

བསམས་པ་སྟེ་དེའི་ཕིར། ཀེ་ཉི་མས་མཚན་པའི་རི་དབང་ལྷུན་པློའི་སྟེང་དུའང་ཁློད་

ཀི་གས་པས་ཁབ་པ་ཞེས་དང༌། ཡང་མིག་གི་དབང་པློ་འཁློག་པློར་ལྟ་བའི་ཟུར་མིག་

དང་ལྡན་པ་ནི་བུད་མེད་རྣམས། ཀེ་བུད་མེད་ལ་མ་ཆགས་པ་ཞེས་དང༌། ཡང་འཁློག་

པློར་འགློ་ཞིང་ཀུན་ནས་ར་སྒློགས་པ་ནི་གངྒཱའི་ཆུ་སྟེ། དེས་དེ་ལ་ཁྲུས་བས་པའི་ཕིར། 

ཀེ་གངྒཱའི་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་ཐློབ་པ་ཞེས་བློད་ནས། བརློད་དློན་དངློས་སིག་པ་ནི་སད་

པར་འློས་ཤིང་སང་བར་གྱུར་ལ་དྲི་མས་གློས་པར་བེད་པའི་ཕིར་ནག་པློ་སྟེ། དེ་དང་

ཁ་དློག་གི་ཆློས་མཚུངས་པའི་ཕིར་སིག་པ་བ་རློག་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས་

གངྒཱའི་འཇུག་ངློགས་ལ་ཁྲུས་བས་པ་རྣམས་སིག་པ་དག་ནས་མཐློ་རིས་སུ་འགློ་བར་

ཕི་རློལ་པ་ལ་གགས་པའི་ཕིར་འདིར་ཡང༌། ཁློད་ནི་གངྒཱ་ལ་འཇུག་པ་ཐློབ་པས་སིག་

པའི་བ་རློག་བཅློམ་ཟིན་པ་དེའི་ཕིར་ད་ཁློད་མཐློ་རིས་སུ་འགློའ ློ། །ཞེས་སྟློན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པའློ། །འདིར་འགའ་ཞིག་ཧཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་མུ་ཅློར་སྨྲ་བ་ལ་འཇུག་ཅེས་འཆད་པ་ནི་གཏན་

ནས་མི་འཐད་དློ། །

༼གསལ་བེད་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།༽

གསུམ་པ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ངེས་པ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་

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་ཀཿཀཱ་ཀློ །མཱ་མཱ་མཱ་མ་མཱ་མ་མ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་པློ་དེ་ཉིད་

རིམ་པ་ལྟར་ར་དང་ག་དང་ཀ་དང་མ་སྟེ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་བཞིར་ཁློ་ནར་ངེས་

པའློ། །བློད་སྐད།

ཀེ་ཀེ་སྒ་སྒློག་རུ་རུའི་བང༌། །

འཇློམས་སིག་བ་རི་རི་ཆར་འགློ། །

ང་ཅན་མ་འློང་བདག་གི་བ། །

བ་རློག་རྨ་བའི་སྒ་སྒྱུར་ཅི། །

ཀེ་ཀེ་ཞེས་པ་རྒྱ་སྐད་ལ་རེ་རེ་སྟེ་དེང་སང་གི་འཕགས་ཡུལ་བ་རྣམས་ཀང་

བན་གཡློག་སློགས་ལ་འབློད་པ་ན། རེ་ཞེས་བརློད་པར་ཐློས་པ་ལྟར། ཀེ་བདག་གི་

བར་འཛིན་པ་མེད་པ་མིན་པ་ཅན་ཞེས་བདག་ལྟ་དམ་པློ་ཅན་ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཡུལ་

རྔློན་པ་ལ་བློས་ནས། ཡང་ཡང་སྒ་སྒློག་པར་བེད་པའི་རི་དྭགས་རུ་རུ་སྟེ་ཁ་ཤའི་བང་

འཇློམས་ཤིང་གསློད་པའི་སིག་པ་ཅན་ཇི་ལྟར་ཁིམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཞློ་དང་འློ་མ་ལ་

སློགས་པ་འཐུང་བས་བ་ལང་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་བཞིན། རྔློན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གང་ལ་

ལློངས་སྤློད་པའི་ཡུལ་ལམ། གང་གི་འཚོ་བས་བ་ལང་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་རི་ན་གནས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཁློ་ན་ཡིན་པས་བ་རི་ཞེས་ཚིག་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། རི་སུལ་

རྣམས་སུ་འགློ་བས་རིའི་ཆར་འགློ་བའི་རྔློན་པ་ཁློད་ང་ཅན་ནམ་ངའི་གནས་སུ་མ་འློང་

ཞིག ཁློད་ལྟ་བུའི་སྐེ་བློ་ངན་པ་དང་ཁློ་བློ་ཅག་ལྟ་བུ་ལེགས་པ་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་མི་སྲིད་དློ། །དེ་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་བ་རློག་གི་

རྨ་བའི་སྒ་བསྒྱུར་བ་ཅི་ལ་སྲིད་དེ་མི་སྲིད་དློ། །ཞེས་ཐུབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རི་དྭགས་

གསློད་པའི་རྔློན་པ་དགློན་པར་རྒྱུ་བ་རང་གི་གནས་སུ་འློང་བ་ལ་སྨྲས་པའློ། །འདིར་ཡང་

གཞུང་ཚིག་ལ་བདག་གི་མ་ཞེས་བཀློད་ནས། མར་གྱུར་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་གསློད་

པར་ཁློད་ཞེས་འགེལ་བ་ནི་གཞུང་གི་བློད་དཔེ་མ་དག་པ་ཞིག་ལ་གློ་བ་བཙལ་ནས་ཅི་

བདེར་བ་བཀལ་བ་ཙམ་སྟེ་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དེ་ཝཱ་ནཱཾ་ནནྡ་ནློ་དེ་ཝློ། །ནློ་ད་ནློ་ཝེ་

ད་ནི་ནྡིནཿ། །དི་ཝཾ་དུ་དཱ་ཝ་ནཱ་དེ་ན། །དཱ་ནེ་དཱ་ན་ཝ་ནནྡི་ནཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་བཞི་པློ་

ད་དང་ན་དང་བ་སྟེ་གསུམ་དུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད། 

ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་ལྷ། །

རིག་བེད་ལ་སློད་འགློག་པ་པློས། །

ལྷ་མིན་དགའ་བེད་བཅློམ་པ་ན། །

སྒ་ཡི་མཐློ་རིས་འཁྲུགས་པར་གྱུར། །

ལྷ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་འབྱུང་བར་བེད་པ་ལ་བརློན་པའི་ཕིར་དེ་

རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་ལྷ་ནི་ཁབ་འཇུག་སྟེ། དེའི་ཁད་པར་རིག་བེད་ལ་སློད་ཅིང་

མི་གུས་པས་ཆློས་སློང་བ་ནག་པློ་ལྷ་མིན་གི་ཆློས་ལུགས་ཀ་ཀློ་རྣམས་འགློག་པར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བེད་པའི་བེད་པ་པློའ ློ། །དེས་ལྷ་མིན་རྣམས་དགའ་ཞིང་འཕེལ་བར་བེད་པ་ལྷ་མ་ཡིན་

གི་དབང་པློ་ཧི་ར་ཎྱ་དང་ཀ་ཤི་པུ་དང་ཀྲཻ་ཊ་བྷ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་བཅློམ་པ་ན། 

དྲེགས་པས་ཕྱུང་བའི་སེངྒེའི་སྒ་ཡིས་སམ། ཡང་ན་དེ་བཅློམ་མློ་ཞེས་པའི་སྒའི་

གགས་པས་མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རེན་ཁབ་པར་གྱུར་ཏློ། །

གསུམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱུ་རིཿསུ་རཱ་སུ་རཱ་སཱ་རི་སཱ་རཿ། །སཱ་

ར་ས་སཱ་ར་སཱཿ། །ས་སཱ་ར་ས་ར་སཱིཿསཱི་རཱི་ས་སཱུ་རཱུཿ། །ས་སུ་རཱ་ར་སཱི། །ཞེས་པ་འདི་ནི་

ས་དང་ར་སྟེ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གཉིས་སུ་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད། 

མཁས་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ། །

འགློ་སྟློབས་ལྡན་པའི་བིན་ལེགས་ཅན། །

ཆང་གི་རློ་ལྡན་གཤློལ་འཛིན་དེ། །

བཞད་ཀི་སྒ་ལྡན་མཚོ་རུ་སློང༌། །

འཕློང་དཔྱད་དང་སྒྱུ་རལ་ལ་སློགས་པའི་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་ལྷ་

དང་ལྷ་མིན་ཀུན་ལ་འགློ་ཞིང་ཁབ་པའི་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་བིན་པ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་

པ་ཅན། ཆང་གི་བཏུང་བའི་རློ་མློང་བ་ལ་དགའ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་

པ། གཤློལ་འཛིན་སྟློབས་བཟང་ཞེས་བ་བ་ཁབ་འཇུག་གི་ཕུ་བློ་དེ་ཆུ་བ་བཞད་ཀི་སྒ་

དང་ལྡན་པའི་རེ་དགའི་མཚོ་རུ་ཁྲུས་ལ་སློང་ངློ་ཞེས་པའློ། །

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། ནཱུ་ནཾ་ནུནྣཱ་ནི་ནཱ་ནེ་ན། །ནཱ་ན་ནེ་ནཱ་ན་ནཱ་ནི་

ནཿ། །ནཱ་ནེ་ནཱ་ན་ནུ་ནཱ་ནཱུ་ནེ། །ནྲཻ་ནེ་ནཱ་ནཱ་ནི་ནློ་ནི་ནཱིཿ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གསལ་བེད་ཀི་

ཡི་གེ་ན་ཡིག་གཅིག་པུར་ངེས་པའློ། །བློད་སྐད། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདི་ཡིས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཞིན། །

བཞིན་གིས་ངེས་པར་མ་བཅློམ་མིན། །

བདག་སྲློག་མི་དམན་འདི་དང་སྦློར། །

རེ་བློ་སྐེས་མིན་སིག་ཅན་ངེས། །

ཞེས་སམ། ཡང་ན་ན་ནུའི་སྒ་དྲི་ཚིག་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་ན། རེ་བློ་སྐེས་མིན་

སིག་ཅན་ནམ། །ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་འཐབ་པར་བ་བའི་དག་ཟླའི་

སྐེས་བུ་འདིས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཞིན་རས་ཁློའི་བཞིན་རས་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁློར་ལྟ་བུའི་གཟི་བརིད་ཅན་ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་སྟློབས་དང་ལྡན་པས་མ་བཅློམ་པ་

མིན་གི་བཅློམ་ཞིང་ཟིལ་གིས་མནན་པ་ཁློ་ན་སྟེ། དེ་དང་འཐབ་པ་ལྟ་ཞློག་མི་ལས་

འདས་པའི་སྐེས་བུ་དེའི་གདློང་པ་ལའང་བལྟ་བར་མི་ནུས་པ་འདི་དང་མངའ་འབངས་

ཀི་སྲློག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་བདག་ཅག་ལྟ་བུ་འཐབ་པ་ལ་སྦློར་བ་ཞེས་སམ། ཡང་ན་

བདག་ཅག་གི་སྲློག་འདིའི་ལག་པར་འདློར་དུ་གཞུག་པ་ལ་སྦློར་བ་རང་གི་རེ་བློ་འདི་

ནི་ཡ་རབས་ཀི་སྐེས་བུ་མིར་གྱུར་པ་མིན་གི་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་སིག་པ་ཅན་

ཞིག་ཏུ་ངེས་སློ། །ཞེས་སམ། ཡང་ན་སིག་པ་ཅན་མིན་ནམ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་

པས་བརློད་པ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་སྟློབས་དང་ལྡན་པའི་དག་བློ་ལ་མི་ནུས་བཞིན་

དུའང་འཐབ་པ་སྦློར་བའི་རང་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དེའི་གཡློག་རྣམས་ཀིས་

སྨྲས་པའློ། །དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

དེ་ལྟར་བ་དཀའི་ལམ་ལ་ཡང༌། །

རིམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀུན་ཏུ་བསྟན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དེ་ལྟ་བུ་བ་སླ་བ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་བ་དཀའ་བ་ཡང་སྙན་ངག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་

འདིའི་ལམ་ལ་ཡང་རིམ་པ་མདློར་བསྡུས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཀུན་ཏུ་བསྟན་ཏློ། །

 ༼གསུམ་པ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན།༽ 

གསུམ་པ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། བཤད་པར་དམ་བཅའ་ཞིང་དགློས་པ་

བརློད་པ་དང༌། གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་ཉིད་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གབ་ཚིག་དག་གི་རྣམ་པ་ཡི། །

ལུགས་ཀང་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ། །

རེད་མློའི་མདུན་སར་བཞད་གད་དང༌། །

དེ་ཤེས་ཚོགས་སུ་གསང་སྨྲ་དང༌། །

ཕ་རློལ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་བེད་ལ། །

གབ་ཚིག་དག་ནི་ཉེར་མཁློ་ལྡན། །

གབ་ཚིག་ཅེས་བ་བ་སྔློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་ཀ་ཅློག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ཀིས་སྐུ་སྐའམ་ལྡེའུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ནི་གངས་ཅན་བློད་ཡུལ་འདིར་དམ་པའི་ཆློས་མ་

དར་བའི་གློང་རློལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བློན་གསུམ་གིས་བསྐངས་ཟེར་བའི་ལྡེའུ་

དེ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་ལྡེབ་རྒྱགས་པའམ་བསྐུལ་བར་གགས་པ་འདི་ཡིན། དེས་ན་གབ་

ཚིག་ཀང་འདི་དང་དློན་གཅིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པའམ་མཚན་ཉིད་དང་

མཚོན་བ། དེ་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་རློག་པའི་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་

དག་འདིར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བའློ། །དེ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཞེ་ན། རེད་མློའི་བ་བ་རློམ་

པའི་མདུན་སར་བཞད་གད་ཀི་དློན་དང༌། སྐེ་བློས་གང་བའི་ཚོགས་སུ་གསང་དགློས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་དློན་རྣམས་གབ་ཚིག་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་གབ་ཚིག་

གིས་སྨྲ་བ་ན། དེ་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པློ་དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་དག་ཅི་སྨྲ་བ་

ཡིན་སྙམ་དུ་བསམ་པ་དང༌། དློན་གང་ཞིག་གང་ལ་ཁད་དུ་གསང་དགློས་པའི་ཕ་རློལ་

པློ། གབ་ཚིག་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བེད་པ་ལའང་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་

འདི་དག་ནི་ཉེ་བར་མཁློ་ཞིང་དགློས་པ་དང་ལྡན་པའློ། །

གཉིས་པ་ལའང་མཚན་ཉིད་དང་མིང་བསྟན། ངན་པ་ལྟར་སྣང་བ་མི་འཆད་

པའི་རྒྱུ་བརློད། དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་དང་མིང་

བསྟན་པ་ནི། 

ཚིག་མཚམས་སྦར་བས་དློན་སས་པ། །

ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པར་བརློད། །

གཞན་ལ་གགས་པའི་སྒ་དག་གིས། །

གང་དུ་བསླུ་བ་སླུ་བེད་ཉིད། །

སྦློར་བ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །

རྨློངས་བེད་རིམ་པ་བལ་བ་སྟེ། །

གང་ལ་དློན་རློགས་དཀའ་བ་ཡི། །

ཚིག་ཕེང་དེ་ནི་རབ་བཅློམ་ཡིན། །

བཏགས་པའི་དློན་བཀློད་ཚིག་དག་གི །

སེབ་པ་དག་ནི་མཐུན་པའི་གཟུགས། །

མཚན་ཉིད་ཡློད་ཙམ་ངེས་ཚིག་དང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ལྡན་པའི་ཚིག་ནི་རྩུབ་མློའ ློ། །

གང་དུ་གངས་ཀི་ཀུན་རྨློངས་པར། །

བེད་པ་གངས་ཉིད་ཅེས་བ་སྟེ། །

གང་དུ་ངག་དློན་རྣམ་པ་གཞན། །

སྣང་བ་དེ་ནི་རབ་བརགས་ཉིད། །

གང་དུ་མིང་ལ་སྣ་ཚོགས་དློན། །

བརགས་དེ་མིང་དུ་འདུས་པ་ཉིད། །

ཚིག་ནི་ཆློས་མཚུངས་ལ་རེག་པས། །

དློན་གཞན་སྒིབ་པ་བསྒིབས་པའློ། །

རྣམ་གངས་སྒ་ནི་བཀློད་པ་ཡིས། །

བསྒྲུབ་པ་དེ་ནི་མཐུན་པའི་སྒ། །

གང་ཞིག་མངློན་སུམ་དློན་བསྟན་ཡང༌། །

རྨློངས་ཕིར་དེ་ནི་རྨློངས་ཞེས་བ། །

གང་ལ་སྦློར་ཕེང་བདག་ཉིད་ཅན། །

དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འཕློག་ཅེས་བ། །

གང་དུ་རེན་ནི་སས་བས་ཏེ། །

བརེན་པ་གསལ་བ་གཅིག་བསྒིབས་པའློ། །

གང་དུ་གཉི་ག་སས་གྱུར་པ། །

དེ་ནི་གཉི་ག་བསྒིབས་པའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གང་ལ་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས། །

དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འདྲེས་ཞེས་བ། །

འདི་དག་གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །

སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བསྟན། །

གབ་ཚིག་གང་དུ་བརློད་པར་འདློད་པའི་དློན་དངློས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་

གབ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཚིག་སུཔ་྄དང་ཏིང྄འི་མཐའ་ཅན་དག་མཚམས་ལེགས་པར་

སྦར་བའི་མཚམས་སྦློར་གི་དབང་གིས་གབ་བེད་བས་ནས་སྒའི་གཟུགས་གཞན་དུ་

འགྱུར་ཏེ་དློན་གཞན་དུ་གློ་བས་རྨློངས་པར་བས་ནས། བརློད་བ་སས་པའི་སྦློར་བ་དེ་

ལ་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་གམ་ཚིག་འགློགས་པས་དློན་སས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་

ཕིར་ཀུན་ཏུ་འགློགས་པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བ་བར་དེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད་

དློ། །དེ་བཞིན་དུ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་སྒ་མཚུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་གབ་བེད་ལ་

འཇུག་པ་ཉིད་ཡློངས་གགས་དང༌། གབ་བ་ལ་སྒ་དེ་འཇུག་ཀང་གགས་ཆུང་བས་

བརློད་དློན་ལས་གཞན་པ་གབ་བེད་ལྟར་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་བའི་བློ་སྐེད་པར་བེད་པ། དེ་

ལ་ནི་སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །

ཡང་ཚིག་སྦློར་གང་ཞིག་གློ་རིམ་དུ་བསྒིག་ན་དློན་གསལ་བར་སྟློན་པ་ལ་དེ་

ལྟར་མ་བས་པར་ཤིན་ཏུ་དཀྲུགས་ཏེ་བཀློད་པའི་དབང་གིས་རྨློངས་པར་བེད་པ་ནི། 

རིམ་པ་དང་བལ་བའམ་རིམ་པ་ལས་འདས་པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །སྦློར་བ་གང་

ལ་དློན་རློགས་པར་དཀའ་བའི་སྒ་གགས་ཆུང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྦར་བའི་ཚིག་གི་ཕེང་

བས་དློན་དེ་བཅློམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་རབ་བཅློམ་མློ། །ཡང་གབ་བའམ་བརློད་དློན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དངློས་དེ་ཉིད་མ་སློས་པར། དེ་དང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་དཔེ། བཏགས་པ་

བ་སྟེ་དངློས་དློན་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཕལ་པར་གྱུར་པའི་དློན་བཀློད་ནས། དེ་

དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས་སེབ་ཞིང་བསྒིབས་པས་བརློད་དློན་གབ་པ་

ནི་མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །གང་ཞིག་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་ནས་

བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡློད་ཙམ་མམ་ངེས་ཚིག་བཤད་རུང་ཙམ་ཡློད་པས། སྒ་

ཉམས་པའི་སྐློན་དུ་ནི་མི་འགློ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་ཞིང་ཉམས་དང་བལ་བ་ལ་ཚིག་

རྩུབ་པློའི་བརློད་པ་ཅན་དེ་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །ཡང་བརློད་དློན་གབ་བར་

བས་ནས་སས་ཏེ། རློད་བེད་ཡི་གེའི་གངས་ཀི་སྒློ་ནས་སྟློན་ཀང་དེ་ཀས་རྨློངས་པར་

བས་ནས་དློན་སས་པ་ནི་གངས་ཀི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །ཡང་གང་དུ་གབ་བ་བརློད་

དློན་དངློས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དེ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་དློན་གཞན་གི་རྣམ་པར་རློག་

ཅིང་སྣང་བར་བེད་པའི་ངག་ཚིག་ཚོགས་པས་བརློད་དློན་སས་པ་དེ་ལ་ནི་རབ་

བརགས་ཀི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །གང་དུ་བརློད་དློན་དངློས་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་

བའི་མིང་འགའ་ཞིག་ལ་དློན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་གློ་ཞིང་རིག་པར་བེད་པའི་མིང་

མང་པློས་བར་བཅད་ནས་མཐར་རིམ་པས་གབ་བ་བརློད་དློན་དངློས་ལ་གཞློལ་ཞིང་

འབབ་ཀང༌། མིང་དློན་མང་པློ་དེས་བར་ཆློད་ནས་མི་གསལ་བར་བས་ཏེ་བརློད་དློན་

སས་པ་དེ་ནི་བར་བཅད་པའམ་མིང་གཞན་ཅན་ནམ་མིང་དུ་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་

དློ། །ཚིག་གང་ཞིག་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་རེག་པའམ་འཇུག་ཅིང༌། དེ་གཉིས་

རང་ཡང་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་མཚུངས་པའི་མཚུངས་ཆློས་མང་བ་ལ། བརློད་ཚུལ་གབ་

བེད་དམ་སྒིབ་བེད་ཀི་རྣམ་པ་ཆེས་གསལ་བར་བས་པས་དློན་སས་པ་ནི་བསྒིབས་



  710  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །གང་ཞིག་གབ་བའི་དངློས་པློ་བརློད་པར་འདློད་པའི་དློན་

དེ་ཉིད་ཀི་དངློས་མིང་གསལ་བ་ཐད་ཀར་མ་སློས་པར། དེ་དང་མིང་མཐུན་པའི་སྒའི་

རྣམ་གངས་གཞན་མང་པློ་བཀློད་ནས། དེ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པས་བརློད་དློན་གི་དངློས་

མིང་དེ་སྒྲུབ་ཅིང་དློན་ལ་འབབ་པར་བེད་ཀང་བརློད་ཚུལ་སྒའི་རྣམ་གངས་མང་པློ་

དེས་དློན་སྒིབ་ཅིང་སས་པ་ནི་མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །གང་དུ་རློད་བེད་

ཚིག་གི་བེད་པས་གབ་བའི་བརློད་དློན་དེ་མངློན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར་

སྣང་ཡང༌། དེ་ཉིད་སླར་ཡང་དློན་མི་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་འགྱུར་བར་བས་ནས་སྦར་

བས་དློན་སྒིབ་པ་དེ་ནི་དློན་ལ་རྨློངས་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པའི་གབ་

ཚིག་ཅེས་བའློ། །གབ་ཚིག་གང་ཞིག་གབ་བའི་བརློད་དློན་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་

དློན་མང་པློ་ཞིག་ཡློངས་སུ་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་སྦློར་བ་མང་པློ་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་ལྟློས་པའི་འབེལ་པ་ཅན་ཕེང་བ་ལྟར་བསྒིགས་པས་སློས་ནས་མཐར་

བརློད་དློན་སྟློན་པ་ནི་རབ་ཏུ་མ་གགས་པའི་མིང་གི་ཕེང་བ་དེས་བརློད་དློན་དང༌། རབ་

ཏུ་གགས་པའི་མིང་འཕློག་པའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་འཕློག་པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །གང་

དུ་རེན་ལུས་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་སས་ཤིང་བརེན་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་གསལ་བར་བས་པ་ནི་

གཅིག་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་ཞེས་བ་སྟེ། རེན་ཁློ་ན་སས་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་གབ་

ཚིག་གི་སྦློར་བ་གང་ལ་རེན་དང་བརེན་པ་གཉིས་ཀ་སས་ཤིང་དངློས་སུ་མ་བརློད་པ་

དེ་ནི་གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །ཡང་གབ་ཚིག་གང་ལ་སྔར་

བཤད་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་ཅི་རིགས་པར་འདྲེས་པས་གཅིག་

ཁློ་ནར་ངེས་བཟུང་བར་མེད་པ་དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པ་ཞེས་བ་བའི་གབ་ཚིག་གློ 
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

།དེ་ལྟར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་རྣམས་སྔློན་གི་

སླློབ་དཔློན་རཱ་མ་ཤརྨ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏློ་ཞེས་པ་སྟེ། 

མཚན་ཉིད་དེ་རྣམས་གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་འདིར་བཀློད་པ། འློག་ཏུ་

འཆད་འགྱུར་གི་སློ་སློའི་དཔེར་བརློད་རེ་དང༌། འདིའི་མཚན་ཉིད་སྦར་ནས་གློ་བ་

འཚོལ་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་གབ་ཚིག་ངན་པ་ལྟར་སྣང་བ་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་བརློད་པ་ནི། 

གབ་ཚིག་ངན་པ་གཞན་དག་ཀང༌། །

བཅུ་བཞི་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་བརློད། །

ངན་པ་མཚན་ཉིད་མེད་གང་དེ། །

སྐློན་གིས་ཡློངས་བགང་བ་མིན་པར། །

རིག་ནས་སླར་ཡང་བདག་ཅག་གིས། །

ལེགས་པ་ཁློ་ན་བརློད་པར་བ། །

གབ་ཚིག་ཀང་ཡིན་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པས་ངན་པ་སང་བར་བ་

བའང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་སློགས་པ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་

བཞི་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་དེ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །ཀང་གི་སྒ་ནི་གབ་ཚིག་སྐློན་མེད་

པ་འབའ་ཞིག་བཤད་པར་མ་ཟད་པའློ། །དེ་རྣམས་འདིར་མི་འཆད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

བདག་ཅག་གིས་ཏེ་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་གབ་ཚིག་སྐློན་དང་བཅས་པ་དེ་རྣམས་

ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡློངས་སུ་བགང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་རིག་ཅིང་བློས་མཐློང་

ནས། སླར་ཡང་སྟེ་བསྟན་བཅློས་འདིར་ནི་གབ་ཚིག་ལེགས་པ་ཁློ་ན་བརློད་པར་བ་ཡི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངན་པ་རྣམས་མི་བརློད་དློ། འློ་ན་དློན་ཉམས་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་རྣམས་ཀང་འདིར་

མི་བརློད་པར་རིགས་ཏེ་གབ་ཚིག་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རློ་

ཞེ་ན། དློན་བལ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ནི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡློན་ཏན་དུའང་

འགྱུར་བ་དང༌། སྙན་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྐློན་ཡིན་པ་དང༌། སྙན་ངག་

གི་སྐློན་ཐམས་ཅད་བཅུ་པློ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་པས་ན་བསམ་པར་བ་དགློས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་འདིར་བཤད་ལ། གབ་ཚིག་གི་སྐློན་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་ཡློན་ཏན་དུ་གྱུར་བའི་

སྐབས་མེད་པ་དང༌། ཉི་ཚེ་བ་ཡིན་པ་དང༌། བཅུ་བཞི་ལས་གཞན་ཡང་སྲིད་པའི་ཕིར་

དེ་ཙམ་དུ་མ་ངེས་པས་མ་བཤད་དློ། །འློ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གབ་ཚིག་ངན་པ་དེའི་ཁད་པར་

ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རློ་སྙམ་ན། གབ་ཚིག་ངན་

པ་ཞེས་པ་ནི་དེའི་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དེ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་སླའློ། །

༼༡-ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག༽

གསུམ་པ་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་དཔེར་བརློད་པ་བཅུ་དྲུག་ལས། 

དང་པློ་ནི་རྒྱ་དཔེར། ན་མ་ཡཱ་གློ་ར་སཱ་བྷཱི་ཛྙཾ། །ཅེ་ཏཿཀསྨཱ་ཏྤ་ཀུ་པྱ་སི། །ཨ་སྠཱན་

ཏུཾ་དི་ཏྲཻརེ་བྷི། །ར་ལ་མཱ་ལློ་ཧི་ཏེ་ཀྵ་ཎེ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་དློན་གབ་བའི་དབང་དུ་བས་

ན། བདག་གི་སྐད་དློད། ཨསད་྄ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་གཅིག་ཚིག་ངས྄་བིན། ཨསད་྄

རྣམ་དབེ་དང་བཅས་པ་མེ་རུ་བསྒྱུར། དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་གནློད་པའི་སྐད་དློད་ཨཱ་གས྄་

བཞག མེའི་ཨེ་ཨཡ྄་རུ་བསྒྱུར། ཡ྄་སྲློག་མེད་ཨཱ་གསའ྄ི་ཨཱ་ལ་དྲངས། གས་྄འིས་྄རྣམ་

བཅད་དང༌། དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ར་ས་རློའི་སྐད་དློད་བཞག རྣམ་བཅད་ཨུར་བསྒྱུར། གའི་

སྲློག་གི་ཨ་དང༌། ཕ་རློལ་གི་ཨུ། གཉིས་དག་གི་གཅིག་ཨློ་རུ་བསྒྱུར། གློང་དུ་དགག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚིག་ནཉའ྄ི་ན་བཞག་པས། ན་མ་ཡཱ་གློ་ར་ས་ཞེས་གྲུབ། གབ་བེད་ལྟར་ན་བདག་གི་

སྐད་དློད་ཨསདའ྄ི་ད་྄བཞག་པས་ཨས་མ་རུ་བསྒྱུར། དེ་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་

གཅིག་ཚིག་གི་ཊ་སྦར། ཨཙ྄ལ་ཡ་འློས། མ་བསྒྱུར་བ་ལ་དའ྄ི་ཡ྄། ཡ་སྲློག་མེད་ཊའི་

ཨཱ་ལ་དྲངས་པས་མ་ཡཱ་བདག་གིས་ཞེས་གྲུབ། གློ་བ་ལང༌། ར་ས་རློ་སློགས་སྔ་མ་

ལྟར་སྦར་བས། གབ་བའི་དློན་དེ་ཉིད་ལ་རྨློངས་ནས། གབ་བེད་ཀི་དློན་འདི་ལྟར་གློ་

ཞིང་འཁྲུལ་དུ་བཅུག་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་གབ་བའི་ཕློགས་ལྟར་བསྒྱུར་ན། 

བདག་གི་གནློད་པའི་རློ་སེམས་ཀིས། །

ཤེས་པ་མེད་ལ་ཅི་སླད་ཁློ། །

གནས་མིན་ངུ་བ་འདི་ཡིས་ནི། །

ཅི་བེད་ཀུན་ཏུ་མིག་དམར་མ། །

ཀེ་ཀུན་ཏུ་མིག་དམར་མ་ཞེས་དགའ་མ་མཆློག་དེ་ལ་བློད་ནས་བདག་གི་གནློད་

པའི་རློ་སྟེ་གནློད་པའི་ཉམས་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ཀིས་མངློན་དུ་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པར་ཁློད་ཅིའི་ཕིར་ཁློ་ཤིང་ངུ་བར་བེད། གནས་མ་ཡིན་པར་ངུ་བ་འདི་ནི་

འློས་པ་མ་ཡིན་པ། དེས་ན་འདི་ལྟར་ཁློ་ཞིང་ངུ་བར་མ་བེད་པར་དགའ་བས་རེན་པར་

གིས་ཤིག ཅེས་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་སྐེས་པ་ལ་ཁློ་ཞིང་ངུ་བའི་ཚེ། བདག་པློ་སྐེས་པ་

དེས་འདི་སྐད་སྨྲ་ཞིང་བཟླློག་པའི་དློན་ཡིན་ཀང་དེ་གབ་ཅིང་སས་ནས། གབ་བེད། 

བདག་གིས་བ་ལང་རློ་སེམས་ཀིས། །

ཤེས་པ་མེད་ལ་ཅི་སླད་ཁློ། །

གནས་མིན་ངུ་བ་འདི་ཡིས་ནི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཅི་བེད་ཀུན་ཏུ་མིག་དམར་མ། །

བདག་གིས་བ་ལང་གི་རློ་ཉམས་སེམས་ཀིས་མངློན་དུ་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པར་ཅིའི་ཕིར་ཁློད་ཁློ་ཞིང་ངུ་བར་བེད། གནས་མ་ཡིན་པར་ངུས་ནས་ཅི་

བེད་ཅེས་འབེལ་མེད་ཞིག་ཏུ་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་དུ་བཅུག་པ་སྟེ། མཚམས་སྦློར་གི་དབང་

གི་གབ་བའི་དློན་སས་པའློ། །འདི་ལ་བློད་འགེལ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་སྒ་སྒྲུབ་མ་ཤེས་ནས་

བརློད་མེད་དུ་བཞག་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཚུལ་བིས་པ་རྣམས་ཀང་ནློར་ནས་གབ་བ་གབ་

བེད་གཉིས་རྣམ་དབེ་གཅིག་པར་འདློད་པ་དང༌། གབ་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་བདག་གི་

སྐད་དློད་མེད་ལ་སླར་ཡང་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་ཊ་སྦར་བར་འདློད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་

ཅིག་ཨསད་྄ལ་ཊ་བིན། ཨསད་྄མད་྄དུ་བསྒྱུར། རེས་འབེལ་གི་ད་ཕིས། རགས་མཐའི་

ཨ་ཨེ། ཨེ་ཨ་ཡ་རུ་བས་པའི་ཡ྄་སྲློག་མེད་ཊའི་ཨཱ་ལ་དྲངས་པས་མ་ཡཱ་གྲུབ་པར་

འདློད་པ་དང༌། བརློད་བའི་གློ་དློན་ཀང་ཇི་བཞིན་མ་བཤད་པ་སློགས་སྣ་ཚོགས་སྣང་

བས། འདིར་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་ལྷད་མེད་འཇམ་མགློན་བ་མའི་

གསུང་གིས་ཇི་ལྟར་བཀལ་བ་བཞིན་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བས་པའློ། །

༼༢-བསླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག༽

གཉིས་པ་ནི།

ཀུབྫ�་བསྟེན་པ་ཁློད་ཀི་ནི། །

དགའ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་བ། །

འཆི་མེད་བུ་མློ་ཅློ་འདྲི་མ། །

མི་མློ་སྤློད་པས་དེ་ལྟ་མིན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀཱ་ནྱ་ཀུབྫ�་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་བུད་མེད་རྣམས་གཟུགས་བད་མཆློག་ཏུ་བཟང་

བར་གགས་པས་ཡུལ་དེའི་བུ་མློ་ལ་བསྟེན་ཅིང་བགློད་པ་ཁློད་ཀི་དགའ་བ་ཇི་ལྟར་

འཕེལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་འཆི་མེད་ལྷའི་བུ་མློ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དགའ་བ་ལ་ཅློ་འདྲི་བ་སྟེ་

མཚུངས་པར་བེད་པའི་བེད་པ་མློ་ཞིག་སྟེ། གཞན་མི་མློ་ལ་ལློངས་སྤློད་པས་ནི་དེ་ལྟ་

བུའི་དགའ་བ་ནམ་ཡང་ཐློབ་པ་མིན་ནློ་ཞེས་པ་གབ་བ་སྟེ། སྔློན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་

ཀི་ཡུལ་མཱ་ལ་བའི་གློང་ཁེར་འཕགས་རྒྱལ་ན་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་སྐེ་བློ་རྣམས་འདུལ་བར་སྟློན་པས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། འཕགས་པ་ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་འཁློར་

ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་འཕགས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བློན་པའི་ལམ་

བར་གི་ཡུལ་གློང་ཁེར་ཀཱ་ནྱ་ཀུབྫ་ཱུཞེས་བ་བ་ན་འཕགས་པ་ཀ་ཏྱ་ཡ་ན་དང་མཛའ་

བཤེས་སུ་གྱུར་པའི་བམ་ཟེ་ཞིག་ལ་བུ་མློ་གཟུགས་བཟང་བ་མིང་སྐྲ་ཅན་ཞེས་བ་བ། 

གསེར་པ་ཎ་སྟློང་གི་རིན་ཐང་ཅན་གི་སྐྲ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་ཆློས་ཉན། ཕིས་བུ་མློ་

དེ་ཉིད་འཕགས་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་གི་བཙུན་མློར་བངས་ནས། མ་

བམ་ཟེ་མློ་ལ་སས་པའི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། ཕིའི་རྒྱན་ལྔ་བརྒྱ། གློང་གི་མཆློག་ལྔ་བརྒྱ་ལ་

སློགས་པ་བིན་པར་གགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་འབྱུང་བའང་ཡུལ་འདི་ཉིད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་པར་མངློན་ནློ། །དེས་ན་གབ་བའི་བརློད་དློན་དངློས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སྐབས་

འདིར་ཀཱ་ནྱ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་མ་སློས་པས། ཀུབྫའཱིུ་སྒ་ཨུབྫ་ཏི་དྲང་བའི་

བིངས་ལ་ཀུ་སད་པའི་དློན་སློན་དུ་བཞག་པས་འཁློག་པློ་སྟེ། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། 

ངན་པར་འཁློག་པས་ཀུབྫཿསྒུར་པློ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལྟར། སྒུར་མློ་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་

པས་དེ་ཉིད་བསྟེན་པ་ཁློད་ཀི་ཞེས་པར་གློ་ཞིང་བསླུ་བར་བས་པའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༣-རིམ་པ་དང་བལ་བའི་གབ་ཚིག༽

གསུམ་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དཎེ་ཙུམྦ་ཏི་པདྨི་ནྱཱ། །ཧཾ་སཿཀརཀ་ཤ་ཀཎ་ཀེ །མུ་

ཁཾ་ཝལྒུ་ར་བཾ་གུར་ཝཾ། །ཀུརཾ་སྟུཎེ་ནཱ་ངྒཱ་ནི་གྷ་ཊ་ཡ་ན།྄ །ཞེས་པའི་དཎི་ཡུ་བར། ཙུམྦ་

ཏིའློ་བེད་པ། པདྨི་ནྱཱ་པདྨ་ཅན། ཧཾ་ས་ངང་པ། ཀརཀ་ཤ་ཀཎ་ཀེ་ཚེར་མ་རྩུབ་པློ་ཅན། 

མུ་ཁཾ་བཞིན་རས། ཝལྒུ་ར་ཝཾ་ཀུརཾ་སྒ་སྙན་པར་སྒློགས་པ། སྟུཎ་མཆུ། ཨངྒཱ་ལུས། ནི་

གྷཊ་ཡ་ན་྄འདར་བར་བེད་པ་སྟེ། བློད་སྐད་ཀང་རིམ་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བས། 

ཡུ་བར་འློ་བེད་པད་ཅན་གི། །

ངང་པ་ཚེར་མ་རྩུབ་པློ་ཅན། །

བཞིན་ལ་སྒ་སྙན་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །

ལུས་ནི་འདར་བར་བེད་ཅིང་མཆུས། །

ཞེས་པ་སྟེ། སྐད་གཉིས་ཀ་ལའང་གབ་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རིམ་པ་

དཀྲུགས་པའི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡློད་པ་འདིའློ། །དེ་ཉིད་གབ་བའི་དབང་དུ་

བས་ནས་རིམ་པ་མ་ཉམས་པར་བཀློད་ན། ངང་པའི་བཞིན་རས་སམ་ཁ་ཡིས་སྒ་སྙན་

པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་སྒློག་པར་བེད་པ་དང༌། ལུས་འདར་བའམ་གཡའ་བར་བེད་ཅིང༌། 

པདྨ་ཅན་གི་ཡུ་བ་ཚེར་མ་རྩུབ་པློ་ཅན་ལ་མཆུས་འློ་བེད་དེ་སྦློར་བར་བེད་དློ། །ཞེས་

པའློ། །འདི་ལ་གཞུང་ཚིག་དང་དཔང་ཊིཀ་སློགས་ཀི་ཚིག་ཟུར་ལས་གབ་བ་ཆགས་

ཅན་འཁིག་པའི་ཆློས་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་དང༌། གབ་བེད་ངང་པ་དང་པདྨས་བས་པ་ལྟ་

བུར་གློ་བ་ཞིག་འདུག་ཀང༌། རྒྱ་བློད་ཀི་འགེལ་པ་ཀུན་དློན་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པས། 

གབ་བ་བརློད་རིམ་མ་དཀྲུགས་པའི་བརློད་དློན་དང༌། གབ་བེད་ཚིག་དཀྲུགས་ཤིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བར་ཆློད་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ངང་པ་དང་པདྨ་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་གཞན་ཅི་ཡང་གློ་

མི་དགློས་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼༤-རབ་བཅློམ་གི་གབ་ཚིག༽

བཞི་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཁྱཱ་ཏ་ཡཿཀ་ནི་ཀཱ་ལེ་ཏེ། །སྥཱ་ཏ་ཡཿསྥཱི་ཏ་ཝལྒ་ཝཿ། །ཙནྡྲེ་

སཱ་ཀྵཱ་དྦྷ་ཝནྟ་ཏྲ། །ཏཱ་ཡ་ཝློ་མམ་དྷཱ་རི་ཎཿ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་བློད་སྐད་ནི། 

བུ་མློ་མཛེས་མ་ཁློད་རང་པར། །

རང་གདུབ་རྒྱས་པ་སྒ་སྙན་སྒློགས། །

མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདིར། 

བདག་གི་སྲློག་ནི་བརན་མ་ཡིན། །

ཞེས་པ་སྟེ། འདིར་གབ་བའི་བརློད་དློན་དངློས་ནི་ཀེ་བུ་མློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁད་

ཀི་རང་པ་མཛེས་ཤིང་རང་གདུབ་རྒྱས་པའམ་གནས་པའམ་ཐློབ་པ་སྒ་སྙན་པར་

སྒློགས་པ། རྣ་བ་དང་མིག་གི་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་འདིར། བདག་གི་སྲློག་

ནི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་ཡློང་བའི་དངློས་པློ་མཐློང་བ་ལས་ཆགས་པས་ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་

ཕིར་བརན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མི་གནས་སློ། །ཞེས་པའློ། །འློན་ཀང་དེ་ཉིད་རློད་བེད་ཀི་སྒ་

ཤིན་ཏུ་གགས་ཆུང་ཞིང་ཡློངས་གགས་མ་ཡིན་པས། སྒ་དེ་དློན་དེར་འཇུག་ཐུབ་ཙམ་

ཁློ་ནས་བརློད་པས་གློ་དཀའ་ཞིང༌། གབ་བའམ་བརློད་བའི་དློན་དེ་དེས་རབ་ཏུ་བཅློམ་

པ་ལྟ་བུར་སྦར་བ་ནི་གབ་བེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀི་ངློས་འཛིན་བློད་འགེལ་སྔ་མ་རྣམས་

སུ་མ་བཤད་ཀང་འདིར་ཅུང་ཟད་བརློད་ན། ཀཱ་ནྱ་ལ་བློད་སི་བིན་པས་ཀཱ་ནི་ཞེས་པ་

ཀེ་བུ་མློའམ་ཀེ་མཛེས་མ་ཞེས་པ་སྟེ། འདིར་ལ་འགེལ་པ་གཉིས་ཀའི་རྒྱ་དཔེར་ཧེ་ཀ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ནཱི་ཞེས་འབྱུང་བས། གཞུང་ཚིག་ཀང་རང་མཛེས་ལ་ཞེས་བསྒྱུར་ན་བློད་པའི་དློན་དེ་

ཉམས་པར་འགྱུར་བས། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་འགྱུར་བཅློས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་

བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་ཁྱཱ་ཏ་ཡ་རྒྱས་པ་སྟེ་རང་གདུབ་དྲིལ་ཆུང་ཅན། ཀ་ལེ་

རང་པ་ལའམ་རང་པར་ཞེས་པའི་དློན་དང༌། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་སྥཱ་ཏ་ཡཿསྥཱི་ཏ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ན་རྒྱས་པ་དང༌། འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེར་སྠཱ་ཏ་ཡཿསྠཱི་ཏ་ཞེས་འབྱུང་བའི་

སྠཱ་ཏ་ཐློབ་པ་དང༌། སྠཱི་ཏ་གནས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་བསྒྱུར་དགློས། ཝལྒ་ཝཿསྙན་པར་

སྒློགས་པ། ཙནྡྲེ་མཛེས་པའམ་ཡིད་དུ་འློང་བ། ཏཱ་ཡུ་སྲློག་དང༌། དེ་ལ་ཛས྄་བིན་པས་

ཏཱ་ཡ་བཿསྲློག་རྣམས། དྷཱ་རི་ཎཿམི་བརན་པ་སྟེ། དེའི་ཎ་ཡིག་ནི་དགག་ཚིག་ནཉ
྄
འི་ན་

ཉིད་དློ། །འློ་ན་དེ་རྣམས་སྒ་ཡློངས་གགས་མ་ཡིན་པ་དང་གློ་དཀའ་བ་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན། 

ཀཱ་ལ་ཞེས་པ་ཡློངས་གགས་དུས་ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་རང་པ་ལ་འཇུག ཙནྡྲ་ཟླ་བ་ལ་

འཇུག་པ་འདིར་མཛེས་པའམ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དྷཱ་རི་ཎཿཡང་ར་

འཛིན་པའི་དློན་ལ་ཎ་ཡིག་གིས་དགག་པ་དང༌། ཁྱཱ་ཏ་ཡ་རང་གདུབ་དྲིལ་ཆུང་ཅན་ལ་

འཇུག་པ་སློགས་ཀིས་མཚོན་ཏེ་ཡློངས་སུ་མ་གགས་པའི་སྒ་དེ་རྣམས་ཀིས་བརློད་

དློན་བཅློམ་པ་ལྟར་སྣང་བས་རློགས་དཀའ་བའི་ཚིག་སྦློར་དེ་ལྟ་བུའི་གབ་བེད་ཀིས་

གབ་བའི་དློན་སས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་ལ་དཔེར་བརློད་ན། ཧཱ་ཧཱ་མི་སྒློགས་མཁའ་

འགློས་མཚན། །ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་གསལ་ལློ། །ཞེས་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

༼༥-མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག༽

ལྔ་པ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གང་གི་ཡལ་འདབ་ཡལ་འདབ་ལ། །

མེ་ཏློག་སྣུམ་པའི་དློག་པ་ཅན། །

འཁི་ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་པ་ནི། །

སྐེད་མློས་ཚལ་འདིར་བདག་གིས་མཐློང༌། །

ཞེས་པ་འདིའི་གབ་བ་སྐེད་ཚལ་དུ་བུད་མེད་མཐློང་བ། གབ་བེད་དེ་ལ་འཁི་

ཤིང་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་ནས་བརློད་པ་ཙམ་སྟེ། དེ་ཡང་བུད་མེད་ཀི་ལག་པ་ལ་ཡལ་

ག་དང་སློར་མློ་ལ་ཡལ་འདབ་དང༌། སེན་མློ་ལ་མེ་ཏློག་གི་དློག་པ་སྣུམ་པ་ཅན་ཞེས་

བཏགས་པས། ཡལ་ག་སློགས་འཁི་ཤིང་གི་ཆློས་མང་པློ་བརློད་པའི་ངག་ཚིག་གིས་

དློན་བསྒིབས་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཅན་མཐློང་བ་ལ། འཁི་ཤིང་

ཡལ་འདབ་ལྔ་པ་ཅན་མཐློང་ཞེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་པ་གཞན་གིས་རློད་བེད་

བས་ནས་བརློད་དློན་དངློས་གབ་པའློ། །དེས་ན་བསྡུས་བརློད་དང་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར། བསྡུས་བརློད་ལ་ཆློས་མཚུངས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒློ་ནས་བརློད་དུ་རུང་ལ། 

འདིར་ནི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཁློ་ནའི་སྒློ་ནས་དངློས་བཏགས་གཉིས་ཀི་མཚུངས་

ཆློས་བསྒིགས་ནས་བཏགས་པ་དེ་འབེལ་བའི་ཚིག་གིས་རློད་བེད་དགློས་པ་ཙམ་

གིས་དབེ་བར། བཏགས་པའི་དློན་བཀློད་སློགས་ཀི་གཞུང་ཚིག་དང༌། མཐུན་

གཟུགས་གབ་ཚིག་ཅེས་པའི་མིང་དང༌། གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་སློགས་ཀིས་གསལ་

བར་སྟློན་པ་འདིའློ། །

༼༦-རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག༽

དྲུག་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། སུ་རཱཿསུ་རཱ་ལ་ཡེ་སྭྲཻ་རཾ། །བྷྲ་མནི་ད་ཤ་ནཱརཙི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཥཱ། །མཛྫན་ཨི་ཝ་མཏྟཱ་སྟེ། །སཽ་རེ་ས་ར་སི་སཾ་པྲ་ཏི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

བཅུད་ལྡན་བཅུད་ཀི་ཁང་པ་རུ། །

སློ་ཡི་འློད་ཀིས་རང་དབང་རྒྱུ། །

བཅུད་ལྡན་རྫིང་བུར་མློས་བས་པ། །

དེ་རྣམས་ད་ནི་བིང་བ་བཞིན། །

ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཆང་མ་རྣམས་ནི་ཆང་ཁང་དུ། །སློ་ཡི་འློད་ཀིས་ཅི་

དགར་འཁམས། །ད་ནི་མློས་པར་བས་དེ་རྣམས། །ཆང་གི་རྫིང་བུ་བིང་བ་

བཞིན། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བཅུད་དེ་ཆང་དང་ལྡན་པ་ཆང་མཁན་ཉིད་ཆང་སྦློར་བའི་

ཁང་པ་ན་མློས་པས་དགློད་པའི་སློའི་འློད་ཀིས། རང་དབང་སྟེ་གང་འདློད་དུ་རྒྱུ་ཞིང་

བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཆང་གི་རྫིང་བུའམ་ཁང་པར་མློས་པར་བས་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ད་ནི་

ཆང་གི་རྫིང་བུའི་ནང་དེ་ཉིད་དུ་བིང་ཞིང་ནུབ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། ཅེས་ཕུལ་བྱུང་གིས་

བརློད་པ་སྟེ། འདི་ལ་གབ་བ་གབ་བེད་ཀི་དབེ་བ་ཆེར་མེད། ཡློངས་གགས་མ་ཡིན་

པའི་སྒའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞིག་བས་ན་བརློད་མ་ཐག་པའི་དློན་དེར་འཇུག་པས་མཚན་ཉིད་

ཡློད་ཙམ་མམ་ངེས་ཚིག་བཤད་རུང་ཙམ་ཡློད་པས་སྒ་ཉམས་སུ་མི་འགློ་བ་ལ། 

ཡློངས་གགས་ལྟར་གི་སྒའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་གློ་བ་བཙལ་ན་བརྡ་སྤློད་ཀི་རིག་

པ་ལ་ཇི་ཙམ་མཁས་པས་ཀང་འཇུག་ཡུལ་གང་དུའང་ཁ་ཚོན་མི་ཆློད་པས་མགློ་

རྨློངས་པར་བས་ནས་མཐར་བིང་བ་བཞིན་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་ཀི་བརློད་པའི་རྣམ་པའང་

ཡློད་པས་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བ། འློ་ན་འདི་ལ་ཡློངས་གགས་མ་ཡིན་པའི་

འཆད་ཚུལ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡློད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་དང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པློའི་མགློར་སུ་རཱཿཞེས་འབྱུང་བ་འདི་དང༌། རང་པ་བཞི་པའི་མགློར་ས་ཽར་ཞེས་འབྱུང་

བ་འདི་གཉིས་ཁློ་ནའི་སྒྲུབ་ཚུལ་གིས་རྨློངས་སུ་བཅུག་ནས་གབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་

པློ་སུ་རཱ་ཞེས་པ་ཆང་ཡིན། དེ་ལ་ཙཱནྡྲ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བསྟུན་ན་སུཔ྄་ལས་བིངས་

དློན་ལ་མང་པློར་ཏེ་ཨིཥྛན་྄བཞིན་འང་ངློ༌། །ཞེས་པའི་མདློས། སུ་རཱ་ལ། དེ་བེད་དློ་

ཞེས་པའི་དློན་ལ། ཎིཙ྄འི་རྐྱེན་བིན། ཨིཥྛན་྄བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ལས། རགས་མཐའི་

ཨཱ་ཕིས་ནས་སྦར་བས། སུ་རི་གྲུབ། སླར་ཡང་བེད་པ་པློ་ལ་ཎཱུལ྄་ཏྲིཙ྄་ཨཙ྄་རྣམས་

སློ། །ཞེས་པས་ཨཙ྄འི་རྐྱེན་སྦར། ཎིའི་ཨིཊ་྄མ་ཡིན་པ་ལའློ། །ཞེས་པས་ཎིཙ྄འི་རེས་

དབི། ར་སྲློག་མེད་ཨཙ྄་ལ་དྲངས། དེ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་མང་ཚིག་ཛས྄་བིན། ཛ་

ཕིས་སྲློག་གི་ཨ་བཞག དང་པློ་དག་གི་ཨཙ་྄འི་འློ་ཞེས་པས། རའི་སྲློག་གི་ཨ་དང་རིང་

པློ་གཅིག་ཏུ་སློང༌། ས་རྣམ་བཅད་བས་པས། སུ་རཱཿགྲུབ་པ་ཆང་སྦློར་བ་པློ་ལ་འཇུག་

པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་གི་འཆད་ཚུལ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན། 

འློན་ཀང་ཨཙ྄འི་རྐྱེན་སྦར་ནས། སུ་ར་ཐུང་ངུ་གྲུབ་རེས། སླར་ཡང་མློ་རགས་ཌཱཔ྄་

བིན་པར་འཆད་པ་དང༌། གབ་བ་ཆང་མ། གབ་བེད་ཆང་ཡིན་པར་འཆད་པའི་འཆད་

ཚུལ་དེ་གཉིས་རྒྱ་འགེལ་དུའང་མེད། རིག་པས་ཀང་མི་འཐད་པར་མངློན་ཏེ། ཆང་གི་

སྐད་དློད་སུ་རཱ་ཞེས་པ་ཡློངས་གགས་ལ། འདིར་མགློ་རྨློངས་པའི་ཕིར་ཨ་ཐུང་མཐའ་

ཅན་དུ་ནན་གིས་བསྒྲུབས་པ་དེ་དགློས་པ་མེད་བཞིན་དུ་སླར་ཡང་རིང་པློར་བཏང་

བའི་ཕིར་རློ། །

རང་པ་བཞི་པའི་མགློར་ཡློད་པའི་སཽ་ར་ནི། ཡང་ཆང་གི་སྐད་དློད། སུ་རཱ་ལ། 

དེ་ཕན་གི་ཨཎ་྄རྐྱེན་སྦར་བས། སཽ་ར་ཞེས་གྲུབ་པ་ཆང་གིས་བཟི་བའམ། མློས་པ་ལ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འཇུག་པ་ཡིན། དྲི་བཟང་གི་སྐད་དློད་རྒྱ་དཔེར་མེད། སྭྲཻ་རཾ་ཞེས་པ་སྔར་དལ་བུ་ལ་

བསྒྱུར་ཡང༌། རང་འདློད་དམ་རང་དབང་གི་དློན་ཡིན། མཛྫ་བིང་བ་ལ་འཇུག་པས། 

འདིའི་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་ཡང་ཀུན་མཁེན་བ་མ་མ་ཧཱ་པཎི་ཏས་འགྱུར་བཅློས་ཇི་

ལྟར་གནང་བ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན། དེས་ན་གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་

འདི་ཁློ་ན་ལས་མི་འདའ་བས་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་ལྷ་ལ་འཇུག་པའི་སྒློས་ཡེ་མེད། འློན་

ཀང་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་དཔལ་ལྡན་ཤློང་སྟློན་གིས་གབ་ཚིག་གི་སྐབས་འདིར་དགློས་

པའི་གཙོ་བློ་མགློ་རྨློངས་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཁློ་ན་ཡིན་པས་འགྱུར་ལུགས་ཀང༌། 

སུ་ར་ཐུང་ངུ་སྐེས་པའི་རགས་ཅན་དེ་ལྷ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགློངས་ནས། ལྷ་རྣམས་ལྷ་

ཡི་ཁང་པ་རུ། །སློ་ཡི་འློད་ཀིས་དལ་བུར་རྒྱུ། །དྲི་བཟང་རྫིང་བུར་མློས་བས་པ། །དེ་

རྣམས་ད་ནི་རྒན་མློ་བཞིན། །ཞེས་བསྒྱུར་བས་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་བརློད་དློན་དངློས་

དེ་གབ་བ་དང༌། འདི་གབ་བེད་དུ་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པས་བློད་ཡུལ་འདིར་དེ་ལྟར་

འཆད་པ་ལློ་ཙཱ་བའི་འགྱུར་ལས་བྱུང་བའི་འཆད་ཚུལ་རྣམ་གངས་པ་ཞིག་གློ །

༼༧-གངས་ཀི་གབ་ཚིག༽

བདུན་པ་ནི།

སྣ་ལྡན་དབུས་གནས་གསལ་བེད་བཞིས། །

ཡློངས་སུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །

གློང་ཁེར་འགའ་ཡློད་འགའ་ཞིག་ན། །

མི་བདག་ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཡློད། །

འདིར་གབ་བ་ཀཉ་པུ་རཱི་ཞེས་བ་བའི་གློང་ཁེར་འགའ་ཡློད་པ་དེའི་ནང་ཚན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ན་མི་བདག་རྒྱལ་པློ་པལླཱ་བ་སྟེ་ཡལ་འདབ་ཀི་མིང་ཅན་ཡློད་དློ་

ཞེས་པ་ཡིན་ལ། གབ་བེད་ཡི་གེའི་གངས་བགང་བ་ཁློ་ནས་སྟློན་དགློས་པས་ཏེ། དེ་

ཡང་སྣ་ལྡན་དབུས་ན་གནས་པ་ནི་ཉ་ཡིག གསལ་བེད་བཞིས་ཡློངས་སུ་རྣམ་པར་

བརྒྱན་པ་ནི་ཀ་ཙ་པུ་རི་བཞི་སྟེ། བློད་སྐད་དུ་གློང་ཁེར་གསལ་ལྡན་ཞེས་བ། སླར་ཡང་

ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱད་ནི་གློང་ཁེར་དང་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀའི་

མིང་གི་ནང་དུ་ཡློད་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་གངས་ཀུན་སློམ་པ་སྟེ། ཀ་དང་ཉ་ཙ་

པུ་རི་པ་ལཱ་བ་རྣམས་སློ། །སླར་ཡང་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློའི་མིང་ཡིན་པར་བས་པ་འདི་

བརཎ་ཞེས་པ་ཡི་གེ་དང་མདློག་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་ཇི་ལྟར་བཀལ་ཡང་ཆེར་མི་

འགལ་མློད། འློན་ཀང་འདིར་གབ་ཚིག་གི་སྐབས་ཡིན་པས་གློང་ཁེར་གི་མིང་དུ་སློས་

ཟིན་པ་དེ་ཡང་རྒྱལ་པློའི་མིང་དུ་སློས་པ་རྨློངས་སུ་འཇུག་པའི་དགློས་པ་ཅན་ཡིན་

པས་མི་འགལ་ཞིང༌། དློན་གི་ཆ་ནས་གློང་ཆ་ནས་གློང་ཁེར་སེར་སྐའི་རྒྱལ་པློ་ཟས་

གཙང་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང༌། རྨློངས་བེད་ཀང་འདིར་ནི་གངས་ཁློ་ནའི་སྒློ་ནས་

ཡིན་པས་ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཉིད་ལེགས་པར་བཞེད་དློ། །

༼༨-རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག༽

བརྒྱད་པ་ནི།

ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དང༌། །

མགློ་བློ་དུད་ཅིང་མིག་དམན་པ། །

འདུག་ཀང་འདར་ལྡན་བདག་ལ་ནི། །

རྒན་མློ་རེས་སུ་མི་བརེའམ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདིའི་གབ་བ་དབུལ་པློ་འགའ་ཞིག་ཕྱུག་པློ་ལ་སླློང་བ་བརློད་པར་འདློད་པ་

ཡིན་ཡང༌། འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་རྒན་མློ་ཞིག་ལ་ཀུ་རེ་བེད་པའི་རྣམ་པར་སྣང་

བས། དེར་འཁྲུལ་དུ་བཅུག་ནས་གབ་པ་སྟེ། དབུལ་པློ་ཞུམ་པས་སླློང་བའི་ཚིག་འཁྲུག་

པ། དེ་ལས་གཞན་ཆགས་པའི་ཤུགས་ལས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་ཞུམ་པས་མགློ་བློ་དུད་པའི་རྣམ་པ་ཡང་ཆགས་པས་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་

དང༌། སྡུག་ཅིང་འཕློང་པས་མིག་དམན་པ་ཡང་ཆགས་པས་མིག་དམན་པ། སྐྲག་ཅིང་

ཞུམ་པས་འདར་བ་ཡང་ཆགས་པས་འདར་བའི་རྣམ་པར་རློག་ཅིང་སྣང་བར་བས་

ནས། བ�དྡྷཱ་ཞེས་ཕུན་ཚོགས་ཅན་ཏེ་འབློར་ལྡན་ལ་བློས་ནས་ཁློད་བདག་ལ་རེས་སུ་

མི་བརེའམ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ཀང༌། བ�དྡྷཱའི་རྒན་མློ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དེར་འཁྲུལ་

དུ་བཅུག་པའློ། །

༼༩-མིང་དུ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག༽

དགུ་པ་ནི།

མིག་མི་བརན་མ་ས་ལྡན་འགའ། །

དང་པློར་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་སྒློགས། །

ས་ནཱ་ཏ་ན་ཡང་སྟེ་འདི། །

རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཁབ་འཇུག་མིན། །

ཀེ་མིག་མི་བརན་མ་ཞེས་བློས་ནས་འདིར་གབ་བ་ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ན་སྟེ་འཕགས་

ཡུལ་ཕལ་སྐད་དུ་ཀྵཱི་རཱི་ཞེས་འབློད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ནས་བཤད། 

འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་ཡང༌། རཱ་ཛ་ད་ནཾཏེ་རྒྱལ་པློའི་ཟས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ནི་ཤིང་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀྵཱི་རཱི་ཏ་ཤིང་འློ་མ་ཅན་ལའློ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་དློ། །གབ་བེད་ནི་དེ་དང་མིང་གི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་འདྲ་བའི་དློན་གཞན་རྒྱལ་པློ་དང་ཁབ་འཇུག་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་

ནས་བརློད་པའི་མིང་མང་པློས་བར་བཅད་པའམ། དང་པློ་མིང་དེ་དློན་གཞན་དུ་གློ་

བར་བས་པའམ། དློན་གཞན་མང་པློའི་མིང་བརློད་བ་འདིའི་མིང་དུ་འདུས་པར་བརློད་

པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དེ་ཡང་འདིའི་རྒྱ་སྐད་དུ། པཱརྠི་ཝཿཞེས་འབྱུང་བ་བློད་སྐད་དུ། ས་

ལྡན་ཏེ་དེ་ཉིད་ས་གཞི་སྐློང་བའི་མིའི་རྒྱལ་པློ་ལའང་འཇུག་ས་ལས་སྐེས་པའི་ཤིང་

ལའང་འཇུག་པ་ལ་ངེས་བཟུང་མ་བས་པར་ས་ལྡན་འགའ་ཞེས་སློས། དེ་ནས་དང་

པློར་རཱ་ཛཱ་སྟེ་མིའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ནའི་མིང་གིས་ཆ་བསྒགས། ཡང་ས་ནཱ་

ཏ་ན་ནི་རག་པ་ཅན་ནམ་རྒྱུན་ལྡན་ཏེ་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་ཡང་ཡིན་ལ། ཡང་ན་ཨ་ཏ་

ན་ཞེས་པ་ཏ་ན་མེད་པ་དང༌། དེ་ནཉ
྄
འི་དགག་ཚིག་གིས་བཀག་པས། ནཱ་ཏ་ན་ཞེས་པ་

ཏ་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གློ་བས་ཏ་ན་ཡློད་པའློ། །ས་

ཞེས་པ་བཅས་པ་ཡིན་པས། ཏ་ན་མེད་པ་མིན་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཏ་ན་དང་བཅས་

པ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

སྐབས་འདིར་ཏ་ན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཅན་དུ་བསམ་མི་

དགློས་ཏེ། ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ན་ཞེས་པ་དེའི་མིང་གི་མཐའློ། །དེས་ན་ཚུལ་དེ་ལྟར་གནས་

པ་ལས་སླར་རཱ་ཛའི་སྒ་རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཅིང༌། ས་ནཱ་ཏ་ན་ཡང་ཁབ་འཇུག་མིན་

ནློ། །ཞེས་དེ་གཉིས་ཡིན་པ་བསལ་ཞིང༌། བཅས་པའི་དློན་གི་ས་དང་དགག་པའི་ན་

ཡང༌། ཤིང་ཡིན་པ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་རློར་སློང་བ་དློར་ནས། དེས་བསྟན་པའི་བརློད་

དློན་དངློས་སུ་གྱུར་པ་ཏ་ན་དང་བཅས་པའི་རཱ་ཛ་དེ་ནི། འདིར་ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ནའི་མིང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིན་པར་བདེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་བས་པའློ། །འདི་ནི་རྒྱ་འགེལ་དང་དཔང་ཊིཀ་མཐུན་

པའི་དགློངས་དློན་གཙང་མ་ལྟར་བཀལ་བ་ཡིན། འགེལ་པ་གཞན་དག་གཞན་དུ་

འཆད་པ་ནི་སློ་སློའི་བློ་དང་འཚམས་པའི་འཆད་ཚུལ་རེའློ། །

༼༡༠-སྒིབ་པར་བེད་པའི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་པ་ནི།

རྫས་བལ་མི་ནི་བཏང་བས་ནས། །

ནློར་ལྡན་རྣམས་ཅན་བགློད་པ་གང༌། །

སྣ་ཚོགས་ཀློག་བརྒྱས་འཇིག་རེན་འགུགས། །

གཟུང་དཀའ་སད་འཚོང་མ་ཡིན་ནློ། །

གབ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་དང༌། གབ་བེད་སད་འཚོང་མ་སྟེ། དེ་

གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་རྫས་ནློར་དང་བལ་བའི་མི་དབུལ་པློ་རྣམས་བཏང་ཞིང་དློར་

བར་བེད་ལ། ནློར་དང་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ཅན་དུ་བགློད་ཅིང་གནས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་

ཀློག་སྟེ་ཐབས་དུ་མས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་འགུགས་ཤིང་དབང་དུ་བེད་ལ། རང་

དབང་དུ་སུས་ཀང་གཟུང་དཀའ་བ་འདི་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་གི་ཆློས་

ཡིན་ཀང༌། སད་འཚོང་མའི་ཁད་ཆློས་སུ་ཡང་འགྱུར་བར་མ་ཟད་དེའི་རྣམ་པ་གསལ་

བས་བརློད་བའི་དཔལ་དངློས་སྒིབ་པར་བེད་པའློ། །

༼༡༡-མཐུན་པའི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་གཅིག་པ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཁློད་ཀི་ས་མིན་མིང་མཐུན་གང༌། །

རབ་གྱུར་སྐྲ་མིང་ཅན་ལས་རྒྱལ། །

དེ་ཡིས་དེང་བདག་མཆློག་ཏུ་ནི། །

སྲེད་ལྡན་བེད་དློ་སྙན་སྒློག་མ། །

ཀེ་སྙན་པར་སྒློགས་མ་ཞེས་བློད་དེ། གབ་བ་ཁློད་ཀི་མཆུ་སྒློས་དམར་བ་བི་

རུའི་ཁ་དློག་ལས་རྒྱལ་བ་དེས། དེང་གི་དུས་འདློད་ལྡན་བདག་ཡིད་འདློད་པ་ལ་

མཆློག་ཏུ་སྲེད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། གབ་བེད་མིང་མཐུན་པའི་

སྒའི་རྣམ་གངས་གཞན་མང་པློ་བཀློད་ནས་དངློས་མིང་ཐད་ཀར་མ་སློས་པའློ། །དེ་

ཡང་དྷ་རཱ་ཞེས་པ་ས་གཞིའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་འཛིན་མ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཨ་ཡིག་གིས་

བཀག་པ་ཨ་དྷ་རཱ་ནི་ས་མིན། དེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ནི་མཆུ་སྟེ། མཆུའི་མིང་ལ་ཨ་དྷ་

རཿ། ཞེས་བ་སྟེ། འདློད་འཇློར། ཨ་དྷ་རཿནི་མ་མཆུ་ཉིད་དློ། །མ་མཆུ་ཨ་དྷ་རཿསྟེ་

ཕློ། །འློག་དང་དམན་པ་དག་ལ་གསུམ། །ཞེས་སྟློབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་གིས་སློ། །ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །ཡང་བཱ་ལ་ཞེས་པ་སྐྲ་དང༌། པྲ་ཞེས་པ་རབ་སྟེ་ཚིག་བསྡུས་པས་པྲ་

བཱ་ལ། རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐྲ་ནི་བག་མའི་ལན་བུ། དེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ནི་བི་རུ་སྟེ། 

འདིའི་མིང་ལ་པྲ་བཱ་ལ་ཞེས་གགས་པས་སློ། །དེ་ལས་རྒྱལ་བ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པའི་

ཁ་དློག་ཅན་གི་མཆུ་སྒློས་དམར་པློའ ློ། །དེས་ན་མིང་གི་རྣམ་གངས་མང་པློ་དེས་བརློད་

དློན་བསྒིབས་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་འཆད་ཚུལ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་མེད་

དློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼༡༢-རྨློངས་པའི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་གཉིས་པ་ནི།

འདློད་ལྡན་དག་ནི་མལ་སྟན་ལ། །

ཁློ་བས་ཕིར་བཟླློག་ཉལ་བར་གྱུར། །

ཆགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཉལ་ཏེ། །

དལ་བུ་ཡིས་ནི་ཁ་དག་སྦློར། །

འདིར་གབ་བ་འདློད་ལྡན་ཁློ་ཤུག་ཁ་སྦློར་དུ་ཉལ་ནས་འདློད་པ་སྤློད་པ་དང༌། 

གབ་བེད་དེ་གཉིས་རྒྱབ་སྤློད་དུ་ཉལ་བར་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་བཅུག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདློད་

ལྡན་མ་འདློད་ལྡན་ལ་ཁློ་བས་མལ་སྟན་ལ་ཁ་ཕློགས་ཤིང་ཕིར་བཟླློག་སྟེ་ཉལ་བར་གྱུར་

ཅིང༌། ཆགས་པའི་དབང་གིས་འདློད་ལྡན་ཀང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྟེ་དེ་ལས་ཕིར་བཟླློག་

པ་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ། དེས་ན་དལ་བུས་ཁ་ཇི་ལྟར་སྦློར་སྙམ་རྨློངས་པར་བས་

པའློ། །གབ་བའི་དློན་ཇི་བཞིན་བརློད་ན་མལ་སྟན་ལ་ཁློ་བས་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་བ་ལ། དེ་

བཞིན་ཉིད་དེ་དེ་ལ་མངློན་པར་ཕློགས་ནས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

༼༡༣-ཡློངས་ཕློག་གི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་གསུམ་པ་ནི།

བ་རྒྱལ་ཟས་སྐེས་དག་ཡི་ནི། །

བ་མའི་འློད་ཀིས་བཅློམ་སྐེ་བློ། །

ཁ་འཇློམས་གློགས་མིན་འཛིན་པ་ཡིས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཁབ་པའི་མཁའ་ལ་མངློན་པར་དགའ། །

འདིར་གབ་བ་ཉི་འློད་ཀིས་གདུང་བའི་སྐེ་བློ་རྣམས་མཁའ་ལ་སྤིན་གིས་ཁབ་

ན་མངློན་པར་དགའློ་ཞེས་པ་དང༌། གབ་བེད་ཡློངས་སུ་མ་གགས་པའི་མིང་གི་སྦློར་

བ་སྔ་མ་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་ལྟློས་པའི་འབེལ་པ་ཅན་མང་པློས་བརློད་བའི་དློན་ཡློངས་སུ་

འཕློགས་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དེ་ཡང་བ་ནི་འདིར་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབང་གིས་མཁའ་

ལྡིང་དུ་གློ་དགློས་ལ། དེས་སྔློན་རྒྱ་མཚོ་སྲུབས་སྐེས་ཀི་བདུད་རི་འཕློག་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་ཡློད་པས་བ་རྒྱལ་ནས་གང་ཞིག་ཐློབ་པ་ནི་བདུད་རི་དང༌། དེའི་ཁ་ཟས་ཅན་ནི་

བདུད་རི་ཟ་བ་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན། དེ་ལས་སྐེས་པ་ནི་དབང་པློའི་བུ་སྲིད་སྒྲུབ། 

དེའི་དག་ནི་ཀརཎདང༌། དེའི་བ་མ་ཉི་མ་ཡིན་ལ། དེའི་འློད་ཀིས་བཅློམ་སྟེ་གདུང་བའི་

སྐེ་བློ་རྣམས་ནི་ཁ་བ་འཇློམས་པར་བེད་པ་མེ་ཡིན་ལ། མེའི་གློགས་མིན་པ་ནི་དག་བློ་

སྟེ་ཆུ། དེ་འཛིན་པ་ནི་སྤིན་ཡིན་པས་དེས་ཡློངས་སུ་ཁབ་པའི་མཁའ་ལ་མངློན་པར་

དགའློ་ཞེས་པའློ། །

༼༡༤-གཅིག་སྒིབ་པའི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་བཞི་པ་ནི།

ནམ་ཡང་མཚོན་དང་བུད་མེད་ཀི། །

ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མ་རེག །

མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་གི །

ལག་ནི་འབས་མེད་མིན་ནློ་ལློ། །

འདིར་གབ་བ་རེན་དྲི་ཟ། གབ་བེད་མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ཞེས་མིང་དངློས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སུ་མ་སློས་ཤིང་བེ་བག་གི་ངེས་བཟུང་མ་བས་པས་སློ། །དེ་ཡང་ལག་པའི་དགློས་པ་

ནི་ཕ་རློལ་གི་དག་བློ་འཇློམ་པའི་ཕིར་མཚོན་ཆ་ལ་རེག་པ་དང༌། འདློད་ཡློན་གི་རློ་

མློང་བའི་ཕིར་བུད་མེད་ཀི་ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རེག་པ་དག་ཡིན་པས། བ་བ་དེ་

དག་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ལག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། སྤིར་འབས་བུའམ་དགློས་པ་མེད་

པ་ཡིན་ཀང༌། འདིར་མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་སྟེ་དམིགས་སུ་མ་བཟུང་བའི་གཟུགས་

ཀི་བེ་བག་གི་ལག་པ་ཤིང་ཨེརཎ་འདི་འབས་བུ་མེད་པ་མིན་ཏེ་འབས་བུ་ཡློད་

པའློ། །ཞེས་ཤིང་ཨེ་རཎའི་འབས་བུ་སན་ལ་འགློ་བའི་དན་རློག་ཏུ་གགས་པ་འདི་ཡིན་

པས་དེ་ལ་བསམ་ནས་བརློད་པ་སྟེ་འདློད་འཇློར། ཨེ་རཎཿསྟེ་དན་དའི་ཤིང་ལའློ། །ཞེས་

དང༌། འདིའི་འདབ་མའི་དབིབས་ལག་པ་ལྟར་སློར་མློ་ལྔ་ཡློད་པས་པཉངྒུ་ལཿསློར་མློ་

ལྔ་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཀང༌། སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབང་གིས་འབས་བུ་ཡློད་མེད་

ཟེར་བ་དགློས་པ་ཡློད་མེད་ལ་འཇུག་པས། ཨེ་རཎའི་འདབ་མ་ལག་པའི་དབིབས་འདྲ་

བར་ཡློད་པའི་དྲི་ཟའི་ལག་པར་གགས་པ་དེས་འདློད་ཡློན་ལ་རེ་བ་དང༌། ཕ་རློལ་

འཇློམས་པའི་ལས་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པས་འབས་བུ་མེད་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་འདིར་འབས་

བུ་ཡློད་དློ་ཞེས་བརློད་པ་ལ་མ་རངས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ལློའི་སྒ་སློས་པའློ། 

དཔེ་ལ་ལར། འབས་མེད་ཡིན་ནློ་ལློ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། འགེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུའང་

དེ་ལྟར་བཀལ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར་ཨ་ཕ་ལ་ཞེས་འབྱུང་བ་འབས་

མེད་དང༌། དེ་ལ་གློང་གི་ན་ཀི་ལ་ཞེས་པའི་དགག་པའི་ན་སྦར་བས་འབས་མེད་མིན་

པ་སྟེ་འབས་བུ་ཡློད་པའློ་ཞེས་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ཏུའང་བཤད་དློ། །དེས་

ན་འདིར་རེན་དྲི་ཟ་གབ་ཅིང་བརེན་པ་ལག་པ་གསལ་བར་བས་པས་གཅིག་སྒིབ་པའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །

༼༡༥-གཉིས་ཀ་སྒིབ་པའི་གབ་ཚིག༽

བཅློ་ལྔ་པ་ནི།

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། །

འདིར་གབ་བ་རེན་མགློ་བློ་དང་བརེན་པ་སྐྲ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་

བས་ན་གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། ཀེ་ན་ཀཿཞེས་འབྱུང་བ་ཀ་མགློའི་སྐད་དློད་དེ་དེ་ལ་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་འགློགས་པའི་དློན་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་གཅིག་ཚིག་ཊ་བིན། ཊ་ཨི་ནར་

བསྒྱུར་ཏེ་མཚམས་སྦར་བས་ཀེ་ན་གྲུབ། ཡང་སྐྲའི་སྐད་དློད་ཀཙ྄་ལ་ཙ་ཕིས་རྣམ་

དབེ་དང་པློའི་སུ་བིན་དེ་རྣམ་བཅད་བས་ནས་བསྒྲུབས་པས་ཀེ་ན་ཀཿཞེས་གྲུབ་པ་

ཡིན། གབ་བེད་དེ་ལྟ་བུའི་དངློས་མིང་མ་སློས་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ན་ཀེ་ནཿཞེས་གཞུང་གི་

རྒྱ་དཔེར་འབྱུང་བ་དེ་ཡང༌། ཀེ་ན་གང་དང་ཀཿསུ་ཞིག་ཅེས་པའི་སྐད་དློད་དེ། མིང་མ་

སློས་པ་དེའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སུ་ཞིག་གང་དེ་དང་སྟེ་སྐྲ་ནི་མགློ་བློ་དང་

འགློགས་པའི་ཚེ་བཀྲུ་བ་བཤད་པ་དང་རྒྱན་འདློགས་པ་སློགས་གཅེས་སྤས་དང་བི་

དློར་གི་བ་བ་རྣམས་ཉེ་བར་ཐློབ་ཀང་ཁ་ཟས་ཀི་ནང་དུ་གལ་ཏེ་ཉག་མ་གཅིག་མཐློང་

ན་ཡང་ཀུན་གིས་འདློར་བར་བེད་དློ། །ཞེས་སློས་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་ལས་རློགས་

བར་བས་ནས་གཉིས་ཀའི་དངློས་མིང་མ་སློས་པར་གབ་པའམ། ཡང་ན་མེ་ལློང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་ན་ཡློད་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཀེ་ཎི་ཤཿཞེས་འབྱུང་བར་

རྒྱ་འགེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཀ་ནི་ཀ་ཡིག་སྟེ་ཚངས་པ། དེ་ལ་གསུམ་པའི་ཊ་སྔ་མ་

ལྟར་སྦར་བས་ཀེ་ན་ཞེས་གྲུབ་པ། ཀ་ཡིག་གིས་སམ་ཚངས་པས་ཞེས་པ་དང༌། ཨི་

ཤ་དབང་ཕྱུག་སྟེ་མཚམས་སྦར་བས། ཀེ་ནི་ཤཿཞེས་གྲུབ་པ་ཚངས་པས་དབང་ཕྱུག་

དང་འགློགས་པ་ཞེས་པར་གློ་ཞིང་རྨློངས་སུ་བཅུག་པའློ། །སྐབས་འདིར་བློད་མཁས་

པས་ཀེ་ནའི་ན་དང༌། ཨི་ཤའི་ཨི་ཡིག་གཉིས་ཕིས་ཀེ་ཤ་སྐྲ་ལ་འཇུག་པས་སློགས་ཀི་

བཤད་པ་མཛད་ཀང་དེ་འདྲའི་བཤད་ཚུལ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ན་ནི་མེད་དློ། །

༼༡༦-ཡློངས་བརེས་ཀི་གབ་ཚིག༽

བཅུ་དྲུག་པ་ནི། 

ཧ་ཡ་ག་ཛ་བྷ་ཊ་ཅན། །

སེ་འདི་གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་ན། །

མཱ་ཏྲ�་ཀ་མེད་ངེད་ཀི་བུ། །

འདི་ནི་ཡི་གེ་ཤེས་ཀང་བླུན། །

འདིར་གབ་བ་ཡི་གེའི་ཕི་མློ་ཙམ་ཡང་མ་བསླབས་པས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་

ངེད་ཀི་བུ་འདི་ནི་ཨཀྵ་ར་སྟེ་འགྱུར་མེད་རག་པའི་རིག་བེད་ཤེས་ཀང་བླུན་པློར་

འགྱུར་ཏེ། ཡི་གེའི་མན་ངག་མ་བསླབས་པས་བསྟན་བཅློས་མི་ཤེས་ཤིང༌། དེ་མི་

ཤེས་པས་བང་བ་དང་དློར་བའི་གནས་ལ་རྨློངས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་པའི་

དློན་ཏེ། དེ་ཡང་ཧ་ཡ་ག་ཛ་བྷ་ཊ་ཞེས་པའི་ཧ་ཡིག་གིས་ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་སྟེ་དྲློ་བ་ལྔ། ཡ་

ཡིག་གིས་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་མཐར་གནས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི། གས་ཀ་སེ། ཛས་ཙ་སེ། བྷས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པ་སེ། ཊས་ཊ་སེ་རྣམས་དང༌། སེའི་སྐད་དློད་སེ་ནའི་ས་བཅས་པ་ཨི་ན་ཡི་གེ 

མཚམས་སྦར་བས་སེ་ན་སྟེ། ཨེ་ཡིག་གིས་དབངས་བཅུ་བཞི་དང༌། ན་ཡིག་གིས་

སྔར་མ་ཚང་བའི་ཏ་སེ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཱ་ཏྲ�་ཀ་སྟེ། ཡི་

གེའི་ཕི་མློ་དབངས་དང་གསལ་བེད་ཙམ་ཡང་མ་བསླབས་པ་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ལ། གབ་

བེད་ཧ་ཡ་ར་དང༌། ག་ཛ་གང་པློ་དང༌། བྷ་ཊ་དཔའ་བློའམ། རང་ཐང་ངམ་དཔུང་བུ་ཆུང་

སྟེ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི། སེ་ན་ཞེས་པ་སེ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕ་རློལ་གི་དཔུང་

ཚོགས་སེ་དང་བཅས་པ་འདི་ལས་གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་ཞིང་དེ་རྣམས་མ་བཅློམ་ན། མཱ་ཏྲ�་

ཀ་སྟེ། མ་མེད་པའི་ངེད་ཀི་བུ་འདི་ནི་ཨཀྵ་ར་ཏེ་ཡི་གེ་ཤེས་ཀང་བླུན་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་

པར་གློ་ཞིང༌། འློན་ཀང་བུ་ཡིན་པ་དང་མ་མེད་པ་འགལ། ཡི་གེ་ཤེས་པ་དང༌། བླུན་པློ་

ཡིན་པ་འགལ་བས་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་རྨློངས་སུ་བཅུག་པའློ། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་

པ་འདི་ནི་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའམ་བསྲེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། འདི་ལ་ཅི་དང་

ཅི་བསྲེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་མིང་དུ་འདུས་པ་བསྲེས། །

བསླུས་པ་ཡི་ནི་གཟུགས་དང་ལྡན། །

དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཞན་གི་ཡང༌། །

འདྲེས་པའི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བ། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའི་གབ་ཚིག་དེ་ལ་ནི་གབ་ཚིག་

དགུ་པ་མིང་གཞན་ཅན་ནམ་མིང་དུ་འདུས་པ་ཉིད་བསྲེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཧ་ཡ་ག་ཛ་

སློགས་མིང་དེ་རྣམས་ལ་དློན་གཅིག་མིན་པའི་ཐ་དད་པ་དུ་མར་བཏགས་པས་དང༌། 
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གཞན་ཡང་གབ་ཚིག་གཉིས་པ་བསླུས་པའི་གཟུགས་སམ་ངློ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཱ་ཏྲ�་ཀ་མེད་པའི་སྒ་ཡི་གེའི་ཕི་མློ་མི་ཤེས་པར་བརློད་འདློད་ཀི་དློན་དེ། སྐེད་བེད་ཀི་

མ་མེད་པ་ལ་རློགས་ཤིང་བསླུ་བར་བེད་པས་སློ། །དེ་བས་ན་དཔེར་བརློད་པ་འདི་ལ་

གབ་ཚིག་དགུ་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བསྲེས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དེ་གཉིས་

ལས་གཞན་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡང་འདྲེས་པའི་རིམ་པ་སྟེ་རྣམ་པ་རིགས་

བསྒེ་ཞིང་སྦློར་ཤེས་པར་བའློ། །

 ༼སྐློན་སེལ་བཤད་པ།༽ 

གསུམ་པ་སྐློན་སེལ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི།

དློན་ཉམས་དློན་འགལ་དློན་གཅིག་པ། །

ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང་རིམ་པ་ཉམས། །

སྒ་དམན་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་དང༌། །

སེབ་སྦློར་ཉམས་དང་མཚམས་སྦློར་བལ། །

ཡུལ་དུས་སྒྱུ་རལ་འཇིག་རེན་དང༌། །

ལུང་རིགས་དག་དང་འགལ་བ་སྟེ། །

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། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཕལ་ཆེར་དཔྱད་པ་དཀའ་བ་ཉིད། །

སྦར་བ་དེ་ཡི་འབས་བུ་ཅི། །

དློན་ཉམས་ཏེ་ངག་དེ་དང་འབེལ་པའི་དློན་བལ་བ་དང༌། བརློད་བའི་དློན་སྔ་ཕི་

འགལ་བ་དང༌། དློན་གཅིག་པ་སྟེ་ཟླློས་པ་དང༌། ངག་ཚིག་འདིའི་བརློད་བའི་དློན་འདི་

ཡིན་ནམ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་དང༌། སྔར་མདློར་

བསྟན་པའི་གློ་རིམ་དང་ཕིས་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའམ། མིན་ཀང་སྔར་བསྟན་པ་དང་

ཕིས་བཤད་པ་གཉིས་ལ་གློ་རིམ་གི་འབེལ་པ་ཡློད་པ་དག་རིམ་པ་མཐུན་དགློས་ཀང་

མི་མཐུན་པ་རིམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། སྒ་ཉམས་ཏེ་ལེགས་པར་སྦར་བའི་སྐད་ལ་སྒའི་

བསྟན་བཅློས་དང་འགལ་བའི་སྦློར་བ་བྱུང་བ་དང༌། སེབ་སྦློར་གི་ངལ་བསློའི་སློད་

མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལ་སེབ་སྦློར་གི་གཞུང་

ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པ་དང༌། སྒའི་བསྟན་བཅློས་ནས་བཤད་པའི་

མཚམས་སྦློར་མ་བས་པ་དང་དགུ་པློ་དེའི་ཁར། ཡུལ་དུས་སྒྱུ་རལ་འཇིག་རེན་ལུང་

རིགས་པ་དང་འགལ་བ་སྟེ་དྲུག་པློ་གཅིག་ཏུ་བགང་བས་སྐློན་བཅུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡུལ་

ནི་རི་ལ་སློགས་པ། དུས་ནི་ཉིན་མློ་ལ་སློགས་པ། སྒྱུ་རལ་ནི་གར་དང་གླུ་ལ་སློགས་

པ། འཇིག་རེན་ནི་བསྟན་པ་སྣློད་དང་གཡློ་བ་བཅུད་ཀིས་བསྡུས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་

དང༌། ལུང་ནི་རིག་བེད་ལ་སློགས་པ་ཡིད་རློན་པར་བ་བའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དང༌། 

རིགས་པ་ནི་བི་རློ་དྷ་སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིགས་པས་རེས་སུ་རློགས་པ་གང་ཡིན་པ་

སྟེ། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་ལུགས་དང་ངེས་པ་ལས་འགལ་བ། དམིགས་བསལ་

དང་སྐབས་ཐློབ་ལྟ་བུའི་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་རང་གར་བྱུང་བའི་རིགས་ནི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐློན་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་སྙན་ངག་གི་ཚུལ་ལ་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་

བཅློས་ཀི་མིག་གིས་བལྟས་ནས་སང་བར་བ་དགློས་ཏེ། དེ་རྣམས་སྙན་ངག་སུན་

འབིན་པར་བེད་པས་ན་ཡློན་ཏན་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འློ་ན་དམ་

བཅའ་ཉམས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་གཞན་རྣམས་སུ་

བཤད་པ་དེ་རྣམས་འདིར་མི་འཆད་པ་ཅི་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྟློན་པ་དང༌། 

གཏན་ཚིགས་ནི་དམ་བཅའ་དེའི་སྒྲུབ་བེད། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་དེ་གཉིས་

ཀི་འབེལ་པ་རློགས་པར་བེད་པའི་གཞི་ཆློས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་གང་རུང་ཅན་

ཡིན་པས་དེ་གསུམ་ཉམས་པ་སྤིར་སྐློན་ཡིན་ཀང༌། དེ་རྣམས་ནི་རློག་གེའི་བསྟན་

བཅློས་ཉིད་ལ་གགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཤེས་པར་བ་དགློས་པ། དཔེར་ན། དེ་ཡི་

སྤློས་པ་མཐའ་དག་ནི། །སེབ་སྦློར་གཞུང་དུ་ངེས་པར་བསྟན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །གལ་

ཏེ་དེའི་ཚུལ། ལམ་འདིར་སྦར་ན་དེར་བློ་མ་སྦང་བ་ཕལ་ཆེར་གིས་དཔྱད་པར་དཀའ་

བའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། སྙན་ངག་ལ་ཧ་ཅང་མཁློ་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་འདིར་བསྡུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་སྦར་བ་

ལ་འབས་བུ་སྟེ་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ལས།

༼དང་པློ་དློན་ཉམས་པའི་སྐློན།༽

དང་པློ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་ལློ། །དང་པློ་

མཚན་ཉིད་ནི།

ཚོགས་པའི་དློན་གིས་སྟློན་པ་གང༌། །

དེ་ནི་དློན་ཉམས་ཞེས་པར་འདློད། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མློས་པ་སྨློན་པ་བིས་པ་ཡིས། །

བརློད་ལས་གཞན་ལ་དེ་སྐློན་ནློ། །

གང་ཞིག་ཚིག་ཚོགས་པའི་ངག་ལྕགས་ཀི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་སློ་སློའི་ཐད་ཀར་

རང་རང་གི་དློན་ཙམ་རེ་ཡློད་ཀང༌། དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ལྟློས་པའི་

རང་དབང་ཅན་སེའུ་འབྲུ་བཅུ། འཁུར་བ་དྲུག་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ། དེ་དག་མཉམ་དུ་

ཚོགས་ཤིང་འབེལ་བ་ན་བརློད་དློན་སྟློང་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དློན་ཉམས་ཞེས་པའི་

སྐློན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་པས་དེ་འདྲ་དེ་ནི་ཆང་ལ་སློགས་པས་མློས་པ་

དང༌། གདློན་གིས་བཏབ་པའི་སྨློན་པ་སློགས་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པ་དང༌། བིས་

པ་ཕ་མློ་བང་བ་དང་དློར་བ་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་བརློད་པ་ནི་རང་དབང་མེད་པས་

འློས་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་སུས་བརློད་ཀང་དློན་ཉམས་པ་འདི་ནི་སྐློན་ཅན་ཁློ་ན་

ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི།

འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བེད་དེ། །

བདག་ནི་དེ་རིང་རྒ་བས་གཟིར། །

སྤིན་འདི་རབ་ཏུ་སྒློག་བེད་དེ། །

འཕློག་བེད་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའ། །

སྐེས་བུ་འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བར་བེད་དློ། །བདག་ནི་དེ་རིང་ལང་ཚོ་ཡློལ་

ཞིང་རྒས་པས་གཟིར་བར་གྱུར་ཏློ། །སྤིན་ཏེ་འབྲུག་འདི་ནི་སྒ་རབ་ཏུ་སྒློག་པར་བེད་

དློ། །རྒྱ་དཔེར་ཧ་རི་ཞེས་འབྱུང་བ་འཕློག་བེད་དེ་སྐབས་འདིར་བརྒྱ་བིན་ལ་འཇུག་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

པས་དེ་ཉིད་ཨྲཻ་ར་བ་ཏེ་ས་སྲུང་དུ་གགས་པའི་རང་གི་བཞློན་པ་གང་པློ་ཆེ་ལ་

དགའློ། །ཞེས་ཚིག་དེ་ཙམ་ཚོགས་པའི་ངག་གིས་ཀང་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་མེད་པས་

བརློད་དློན་སྙིང་པློས་སྟློང་པའློ། །འདིའི་དཔེར་བརློད་ཀི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ནི་

མན་ངག་སྙེ་མའི་འགྱུར་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ན། ཟླ་བ་ལས་མཛེས་པའི་ར་ལ་ཞློན་པ་

དང༌། རས་ནཱའི་དྲུག་པ་ཁློ་བློ་དང་འབྱུང་པློ་སྟེ་བདུད་ལས་རྒྱལ་ལློ། ཞེས་ལློ་ཙཱ་བས་

དློན་མ་གློ་བཞིན་དུ་རྒྱ་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཡློད་པ་འདི་རྣམ་པར་གསལ་

བར་སྣང་ངློ༌། །ཞེས་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། སྐློན་འདི་ནི་ངག་

ཚིག་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཏུ་བསྡུར་མེད་པ་ལ་འཇློག་གློ །གསུམ་པ་

དམིགས་བསལ་ནི།

འདི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི། །

མངློན་པར་བརློད་པ་སད་མིན་ཏེ། །

གཞན་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །

སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་སྦློར། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་འདི་ནི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་

པའི་སྨློན་པ་ལྟ་བུའི་མངློན་པར་བརློད་པ་ལ་སད་པར་མི་འློས་ཏེ་རང་གི་ཆློས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གློང་དུ་ཡང༌། མློས་པ་སྨློན་པ་བིས་པ་ཡིས། །བརློད་ལས་གཞན་ལ་

དེ་སྐློན་ནློ། །ཞེས་པས་མློས་པ་སློགས་དེ་རྣམས་ཀི་ངག་དཔེར་བརློད་པ་དང༌། དེ་

དག་གི་ལད་མློ་དང༌། སློ་སློའི་ཉམས་འདློན་པའི་ཚེ་སད་པའམ་སྐློན་མིན་ཏེ། དེ་དག་

སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡློན་ཏན་དུ་འགྱུར་བའང་སྲིད་པས། དེ་རྣམས་འདིའི་དམིགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བསལ་དུ་བཞག་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ནི་ཚིག་གི་རྒྱན་དུའང་སློང་བ་ཡིན་པས། སྙན་ངག་

མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། །དེ་ལྟ་ནའང་འདི་དག་ལ་དམིགས་བསལ་

དུ་བཏགས་ཀང༌། དགློས་དབང་ངམ་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབང་ལས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བ་

ཡིན་གི། ངློ་བློ་ནི་སྐློན་ཁློ་ན་ཡིན་མློད། ཡློན་ཏན་དུ་གྱུར་བའང་རེས་འགའ་བ་ཡིན་

པས། སྐློན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང༌། །རེས་འགའ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་

པས། །སློགས་གསུངས་པའི་ཕིར་སྐབས་ཐློབ་ཤེས་དགློས་ཀི། གཞན་དུ་ན་འདི་ལྟ་

བུའི་ངག་མི་མཁས་པ་ཡང་མི་སྦློར་ན་མཁས་པ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་གིས་

སྦློར་ཏེ་མི་སྦློར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པ་ཡིན་པས་སློ། །

༼གཉིས་པ་དློན་འགལ་བ།༽

གཉིས་པ་དློན་འགལ་བ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

ངག་གཅིག་གམ་ནི་རྒྱུན་ལ་ཡང༌། །

སྔ་མ་ཕི་མ་གཞན་འཇློམས་པ། །

འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀི་སྐློན། །

དློན་འགལ་ཅེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད། །

སུཔ་྄དང་ཏིང྄འི་མཐའ་ཅན་གི་ཚིག་ཚོགས་པའི་ངག་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་གཉིས་

ལ་སློགས་པའམ། ཡང་ན་རབ་ཏུ་སྦར་ཟིན་པའི་གཞུང་ལུགས་སརྒས་བཅིངས་པ་ལ་

སློགས་པ་ལ་ཐློག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་རྣམས་སུ་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་དག་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་འཇློམས་ཤིང་འགློག་པ་དེ་ནི་རང་ཚིག་ནང་འགལ་བའི་དློན་ཅན་

ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐློན་དུ་གྱུར་པ་ནི་དློན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི།

དག་རིགས་མཐའ་དག་འཇློམས་པ་དང༌། །

སྣ་ཚོགས་ཁུར་འདི་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་ཅན། །

ཁློད་ལ་དག་ནི་སུ་ཡང་མེད། །

ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁློད་ཀིས་དགའི་རིགས་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཇློམས་པ་

དང༌། སྣ་ཚོགས་ཁུར་རམ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་ས་ཆེན་པློ་འདི་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་རྒྱལ་

ཞིང་རང་དབང་དུ་གྱུར་པར་མཛོད་ཅིག འབྱུང་པློ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརེ་བའི་

རང་བཞིན་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ལ་གནློད་སེམས་འཆང་བའི་དག་ནི་སུ་ཡང་མེད་དློ་

ཞེས་དག་འཇློམས་པ་དང་ཀུན་ལ་བརེ་བ་འགལ། དག་རིགས་མཐའ་དག་འཇློམས་

པར་གྱུར་ཅིག་པའམ་མཛོད་ཅིག་པ་དང་དག་སུ་ཡང་མེད་པ་གཉིས་འགལ་བ་འདི་ལྟ་

བུ་ནི་ངག་གཅིག་ལ་ཡློད་པའི་དློན་འགལ་བའློ། །རྒྱུན་ལ་ཡློད་པ་ནི་འདིར་དཔེར་

བརློད་ཀིས་སྟློན་པར་མི་ནུས་པས་སྐློན་དེ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུན་ཅན་གི་བསྟན་བཅློས་

དག་ལས་རློགས་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་ལའང༌། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་སྐབས་དབེ་

བ་དང༌། དེ་ཉིད་དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི།

མངློན་པར་ཆགས་ལྡན་སེམས་ལ་ནི། །

སྐབས་དེ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་ན། །

གང་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཚིག་ཀང་མངློན་པར་འདློད་པར་འགྱུར། །

སྨྲ་བ་པློ་དང་འབེལ་བའི་སྐབས་གང་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པློས་གཟིར་བའི་

ཆགས་ལྡན་གི་སེམས་ལ་ནི། དེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཚིག་འཁྲུགས་ཤིང་

འགལ་བ་དེ་ལྟ་བུའང་སྨྲ་བའི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཡློད་པས་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་

གཞན་ཆགས་པས་སེམས་འཁྲུགས་པ་བསྟན་དུ་ཡློད་ཅིང༌། ཆགས་པ་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་

པའི་སྐབས་གང་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གི་ཚིག་འདི་འདྲ་ཡང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་

མངློན་པར་འདློད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི།

གཞན་གི་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ། །

འཕགས་པ་དག་གིས་ག་ལ་རིགས། །

དེ་ཡི་སློ་སྒིབ་གཡློ་བ་དག །

བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འཐུང་འགྱུར་རམ། །

གཞན་གི་ཆུང་མ་ལ་སྲེད་ཅིང་ཆགས་པས་བགློད་པར་འདློད་པ། འཇིག་རེན་

དང་བསྟན་བཅློས་ལ་འགལ་བའི་སྤློད་པ་ནི་འཕགས་པ་སྟེ་ཡ་རབས་བཟང་པློའི་

རིགས་ཅན་དག་གིས་ག་ལ་རིགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སློ། །ཞེས་བློས་ལེགས་པར་

བརགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་སྔར་སྨྲས་པ་ལ་སླར་ཆགས་པ་དྲག་པློའི་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་ནས་དེ་དང་འགལ་བའི་ཚིག་ཕ་རློལ་པློའི་ཆུང་མ་ཡིད་འློང་མ་དེའི་སློ་སྒིབ་སྟེ་

མཆུ་སྒློས་གཡློ་བའི་སྦང་རི་ཞིམ་པློ་བདག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ན་འཐུང་བར་འགྱུར། 

དེ་འདྲའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཉི་མ་འབྱུང་བར་ཅང་སྲིད་དམ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའློ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

༼གསུམ་པ་དློན་གཅིག་པ།༽

གསུམ་པ་དློན་གཅིག་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས་དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་ཡང༌། །

ཁད་པར་མེད་པ་སྔར་བརློད་པ། །

གལ་ཏེ་སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །

དེ་ནི་དློན་གཅིག་པར་འདློད་དཔེར། །

སྔར་བརློད་ཅིང་བསྟན་ཟིན་པའི་རློད་བེད་ཀི་སྒ་དང་བརློད་བའི་དློན་གང་ཡང་

རུང་བ་དག་དགློས་པ་ཁད་པར་བ་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་དུའམ། ཡང་ན་སྔ་ཕི་གཉིས་པློ་

དེ་ལ་སྒ་དློན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་བཞིན་དུ་སླར་ཡང་རབ་

ཏུ་བསྒགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དློན་གཅིག་པར་འདློད་པའི་སྐློན་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་

ཞེས་པའློ། །འློན་ཀང་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་བསྐློར་བའི་རྒྱན་དང༌། ཟུང་ལྡན་ལ་སློགས་

པ་ལྟ་བུ་སྒ་གཅིག་ཀང་དློན་ཐ་དད་པ་དང༌། དློན་གཅིག་ཀང་སྒ་ཐ་དད་པ་ནི་སྐློན་དུ་མི་

འགྱུར་གི། སྒ་སྔ་ཕི་འདྲ་བ་ལ་དློན་ཡང་སྔར་བསྟན་ཅིང་རློགས་ཟིན་པ་དེ་སླར་ཡང་

སློས་ན་དློན་གཅིག་པའམ་ཟླློས་པའི་སྐློན་འདིར་འགྱུར་རློ། །དཔེར་བརློད་ནི།

སྲེད་པ་སྲེད་བེད་བུ་མློ་རྣམས། །

དེ་ཡི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན། །

ཆུ་འཛིན་གློག་དང་ལྡན་པ་ནི། །

ཟབ་མློ་སྒ་སྒློགས་འདི་དག་གློ །

བུ་མློ་རྣམས་སྲེད་པ་དང་སྲེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ནི་དེའི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཆུ་འཛིན་སྔློན་པློ་གློག་དང་ལྡན་པ་ཟབ་མློ་སྒ་སྒློགས་པའི་སྤིན་འདི་དག་གློ་ཞེས་པ་སྟེ། 

འདིར་བློད་སྐད་དུ་སྲེད་པ་སྲེད་བེད་ཅེས་བསྒྱུར་བས་དློན་ཅུང་ཟད་མི་གཅིག་པ་ལྟར་

སྣང་ན་ཡང༌། རྒྱ་སྐད་དུ། ཨུཏྐཱ་དང་མུནྨ་ན་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་ཀ་སེམས་ཤློར་བའམ་

ཡིད་ཆགས་པས་ཡང་ཡང་དྲན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དློན་གཅིག་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ཆུ་འཛིན་དང་གློག་ལྡན་དང་ཟབ་མློ་སྒ་སྒློགས་རྣམས་ཀང་སྤིན་དུ་དློན་གཅིག་པས་

ཟླློས་པའི་སྐློན་ནློ། །དེ་ཉིད་སླར་ཡང་དམིགས་བསལ་ལ་སྐབས་དབེ་བ་ནི།

རེས་སུ་བརེ་སློགས་ཁད་པར་ལས། །

གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་བརློད་འདློད་ན། །

ཡང་བརློད་ལ་སློགས་སྐློན་མེད་དེ། །

འདི་ནི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན། །

རེས་སུ་བརེ་བ་དང་སློགས་ཁློངས་ནས་ཁློ་བ་དང་ངློ་མཚར་བ་དང་དགའ་བ་

ལ་སློགས་པའི་ཁད་པར་འཕགས་པ་མཚོན་པའི་ཕིར་སྨྲ་བ་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་གལ་

ཏེ་ཡང་ཡང་བརློད་པར་འདློད་པ་ལ་སྐློན་མེད་པའི་སྐབས་ཡློད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། ངློ་

མཚར་བ་དང་རློད་པ་དང༌། །ཁློ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་བཟུང་དང༌། །དད་དང་དགའ་བ་

རྣམས་ལ་ནི། །ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་བརློད་བར་བ། །ཞེས་བརྒྱད་སྟློང་འགེལ་ཆེན་

དུ་དྲངས་པ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་བབས་ནས་བརློད་པ་དེ་འདྲ་ནི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བས་སྙན་

ངག་མཛེས་པར་བེད་པའང་ཡིན་ནློ། །དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི།

འདློད་པ་སྐབས་མིན་འཁློན་པ་ཡིས། །

བུད་མེད་མཆློག་དེ་བཅློམ་པར་གྱུར། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་བཅློམ་པར་གྱུར། །

འཇམ་པར་སྒློགས་མ་བཅློམ་པར་གྱུར། །

འདློད་པ་སྐབས་མིན་པར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་པར་འཁློན་ཅིང་དགར་

གྱུར་པས། མཛེས་མ་བུད་མེད་ཀི་མཆློག་དེ་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཡན་ལག་ཀུན་

མཛེས་མ་དེ་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏློ། །ངག་འཇམ་པློར་སྒློགས་མ་དེ་བཅློམ་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རེས་སུ་བརེ་བའི་དབང་གིས་སྨྲས་པ་ལ་དཔེར་བརློད་པའློ། །

༼བཞི་པ་ཐེ་ཚོམ་ཅན།༽

བཞི་པ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་གསུམ་

ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། ངེས་པའི་དློན་དུ་རབ་སྦར་བའི། །ཚིག་རྣམས་ཉིད་

ཀིས་གལ་ཏེ་ན། །ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་ན་འདི། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་

བཤད། །བརློད་དློན་ངེས་ཤིང་རློགས་པའི་དློན་དུ་རབ་ཏུ་སྦར་བའི་ཚིག་རྣམས་ཉིད་

ཀིས་གལ་ཏེ་ངེས་པའི་བཟླློག་ཟླ་དློན་གཉིས་སུ་གློ་ཞིང་དེ་གང་རུང་དུ་ཐག་མི་ཆློད་

པར་ཐེ་ཚོམ་གི་བློ་སྐེད་ན། དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་པའི་སྙན་ངག་གི་སྐློན་དུ་བཤད་

དློ། །གཉིས་པ་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་བལྟ་བར་བཟློད་མ་ཡིན། །

ཀེ་རེ་འདློད་ཡིད་ཀི་ཤིང་རའི་མཛའ་བློ་ལྟ་བར་བེད་པའི་རློ་བཅུད་ལ་ཆགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པས་མིག་གཡློ་ཞིང་རིག་རིག་པློར་གྱུར་བའི་གློགས་མློ་ཞེས་བློས་ནས། བག་མེད་དུ་

སྤློད་པ་ཁློད་གཉིས་དང་ཉེ་བ་ན་འདུག་པའི་མ་མ་འདིས་སྤློད་ཚུལ་འདི་འདྲ་མཐློང་ན་

ཤིན་ཏུ་ཁློ་ཞིང་སེམས་ཀིས་མི་བཟློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ལྟ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་

འདློད་ལྡན་མ་ཞིག་མཛའ་བློ་དང་འདུས་ནས་འཁིག་པའི་དགའ་བ་ལ་བག་མེད་དུ་སྤློད་

པ་ན། དེ་འདྲའི་སྤློད་ངན་རང་ལ་བམས་ཤིང་བརེ་བའི་མ་མ་སྟེ་ལུས་སྐེད་པར་བེད་

པའི་མས་མཐློང་ན། དེ་དེ་ལ་སེམས་ཀིས་མི་བཟློད་པས་ཤིན་ཏུ་ཁློ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཁློད་བག་ཡློད་པར་གིས་ཤིག ཅེས་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་གདམས་པ་ལྟར་

བས་པའི་དློན་དུ་བཀློད་པའི་ངག་འདི་ལ་རྒྱ་དཔེར་པྲི་ཡ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིད་ཀི་འདློད་

པ་དང་མཛའ་བློ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་

སྐེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཨཱ་རཱཏ་ཅེས་པ་ཐག་ཉེ་བ་དང་རིང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

སྟེ། ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤར། ཨཱ་རཱཏ་ཉེ་དང་རིང་བ་དག །ཅེས་འབྱུང༌། གཞན་ཡང་ཨ་དས྄་

ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཨ་སཽ་ཞེས་པའང་འདིས་ཞེས་མངློན་གྱུར་དང༌། དེས་ཞེས་ལློག་

གྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལྟ་བར་མི་བཟློད་པའང་རྒྱང་རིང་པློ་ན་ཡློད་པས་

ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ལྟ་བར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནམ། ཉེ་བ་ན་ཡློད་པས་སྤློད་ཚུལ་

མཐློང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ཁློ་ཞིང་སེམས་ཀིས་མི་བཟློད་པར་གྱུར་པས། དེས་དེ་ལ་ལྟ་བར་མི་

ནུས་པ་སྟེ་འཕད་པར་མི་འདློད་པའི་དློན་ཡིན་ནམ་གང་ཡིན་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་

ཤེས་པ་སྐེད་པས་ངེས་པའི་དློན་དུ་གློ་ཞིང་རིག་པར་མི་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་སང་བར་

བ་དགློས་པའློ། །གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ལ་སྐབས་དབེ་བ་ནི།

འདི་འདྲ་ཐེ་ཚོམ་སླད་ཉིད་དུ། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་རབ་སྦར་ན། །

འདི་ནི་རྒྱན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། །

དེ་ལ་སྐློན་མེད་འདི་ལྟ་སྟེ། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་ཚིག་འདི་འདྲ་བ་ངེས་པའི་དློན་དུ་

སྦར་ན་སྐློན་ཡང༌། གལ་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་གི་ཆེད་དུ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦར་ན་དེ་ནི་རྒྱན་

ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་སང་བའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་མེད་པས་དེ་དཔེར་བརློད་ན་

འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་པའློ། །

དེའི་དཔེར་བརློད་དངློས་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་ཤྱཱ་མ་ནངྒ་ཛཱ་ཏངྐ། །ལངྒྷི་ཏཱཾ་ཏཱ་

མ་ནིནྡི་ཏཱཾ། །ཀཱ་ལེ་ནྲཻ་ཝ་ཀ་ཋློ་རེ་ཎ། །གསྟཱཾ་ཀིཾ་ན་སྟྭ་དཱ་ཤ་ཡཱ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཐེ་ཚོམ་

གི་ཕློགས་གཉིས་སུ་འཆད་རུང་བ་ལས། དང་པློ་ཚད་ནད་ལ་འཇུག་པའི་ཕློགས་

ལྟར་ན། ནངྒ་ཛཱ་ཏ་ཞེས་པའི་ཨངྒ་ལུས། ཛཱ་ཏ་སྐེས་པ་སྟེ་ལུས་སྐེས་ཞེས་པ་འདློད་

ཆགས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པ་དེ་ལ་དགག་པའི་ན་སྦར་བས་ལུས་སྐེས་ཏེ། 

འདློད་ཆགས་མིན་པ་ཚད་པའི་ནད་ལ་གློ་ཞིང་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། དེའི་ཚེ་

གཞུང་བློད་སྐད་ཀང༌།

ལུས་སྐེས་མིན་པའི་གདུང་བ་ཡི། །

ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་དུས་རྩུབ་མློས། །

ཟློས་པའི་མ་སད་མ་དེ་མཐློང༌། །

ཁློད་ལ་བདག་གི་རེ་བས་ཅི། །

ཞེས་པའི་དློན་མ་སད་མ་ཁློད་ཀིས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་དེ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ནི་ལུས་སྐེས་ཏེ་འདློད་པའི་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གདུང་བ་ཅན་ཕི་རློལ་གི་འབྱུང་བ་

ལས་སྐེས་པའི་ཚད་ནད་དྲག་པློའི་ཟུག་གཟེར་གི་ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང༌། དུས་རྩུབ་

མློ་སློས་ཀའི་དུས་ཀིས་ལམ་དུ་བཅད་ཅིང་ཟློས་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མཛེས་མ་

དེ་བདག་གིས་མཐློང་ན། ད་ཁློད་ཀིས་བདག་དེའི་ཕློ་ཉ་མློ་ཡིན་སྙམ་སྟེ་འདློད་པའི་

མགློན་དུ་འགུགས་པའི་རེ་བ་བས་ནས་ཅི་བེད་ཅེས་པའློ། །ཡང་ཐེ་ཚོམ་གི་ཕློགས་

གཉིས་པ་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ལྟར་ན། ནངྒ་ཛཱ་ཏ་ཞེས་པའི་

དགག་ཚིག་ཨངྒ་ལུས་ཀི་སྐད་དློད་ལ་སྦར་བས་ལུས་མེད་དེ་འདློད་ལྷ་དང༌། དེ་ལ་

སྐེས་པའི་སྐད་དློད་ཛཱ་ཏ་སྦར་བས་ལུས་མེད་སྐེས་ནི་འདློད་པའི་ཆགས་པ་སྟེ་དེའི་ཚེ་

གཞུང་ཚིག་ཀང༌། ལུས་མེད་སྐེས་ཀི་གདུང་བ་ཡི། །ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་དུས་རྩུབ་

མློས། །ཟློས་པའི་མ་སད་མ་དེ་མཐློང༌། །ཁློད་ལ་བདག་གི་རེ་བས་ཅི། །ཞེས་པ་སྟེ། གློ་

དློན་གཞན་འདྲ་བ་ལ་ཁད་པར་ནི་ལུས་མེད་ལས་སྐེས་པའི་ཆགས་པའི་གདུང་བས་

ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང༌། དུས་རྩུབ་མློ་འཆི་བས་ཟློས་ཟིན་པ་ཙམ་ལ་ཐུག་ན་ཁློད་ལ་

བདག་ཕློ་ཉ་མློར་འློང་བའི་དགློས་པའམ་དེ་དང་འགློགས་འདློད་ཀི་རེ་བས་ཅི་བ་ཞེས་

པའི་དློན་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

འདློད་པས་གཟིར་རམ་ཚ་བས་གདུངས། །

ཞེས་པ་ངེས་མེད་བེད་པའི་ཚིག །

རེད་འཇློས་སྐེས་པ་འཁྲུག་པར་ནི། །

བ་ཕིར་ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་སློ། །

དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་ནི་སྐེས་ཕན་ལང་ཚོ་ལ་བབས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འདློད་པས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བུད་མེད་དེ་རང་ཉིད་དང་མ་ཕད་པའི་འདློད་གདུང་

གིས་གཟིར་བས་དུས་མི་རིང་པར་དེ་དང་འཕད་དུ་ཡློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དགའ་

བ་དང༌། ཡང་ན་ཚད་ནད་ཀི་གདུང་བ་དྲག་པློས་བཏབ་ནས་འཆི་བར་ཐག་ཆློད་པས་

དེ་དང་འཕད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཕློགས་གཉིས་པློ་གང་

དུའང་ཐག་མི་ཆློད་པས་ངེས་པ་མེད་པར་བེད་པའི་ཚིག་འདི་ནི་རེད་འཇློ་སྟེ། ཀལ་

ཀས་སྐེས་པ་ལང་ཚོ་ཅན་དེ་ཡིད་འཁྲུགས་ཤིང་སེམས་མི་བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར་

སྐེས་པ་བུད་མེད་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འགློ་འློངས་བེད་པའི་ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་པ་སྟེ། དེ་

ལྟ་བ་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པའི་དློན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སྐབས་བསྟན་པའློ། །

༼ལྔ་པ་རིམ་པ་ཉམས་པ།༽

ལྔ་པ་རིམ་པ་ཉམས་པ་ལའང་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

མདློར་བསྟན་རེས་སུ་མཐུན་པར་ནི། །

གལ་ཏེ་རེས་བསྟན་མ་བས་ན། །

རིམ་པ་ཉམས་པར་མངློན་བརློད་པའི། །

སྐློན་དུ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར། །

དློན་གཉིས་སམ་མང་པློ་སྔར་མདློར་བསྟན་པ་དང༌། ཕིས་རེས་སུ་བསྟན་པའི་

དློན་འབེལ་པ་ཅན་དག་གློ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པའི་ཐད་ཀར་བཀློད་ནས་ཕི་མ་སྔ་མའི་

རིམ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པས། བསྟེན་པར་མ་བས་ན་རིམ་པ་ཉམས་པ་ཞེས་མངློན་

པར་བརློད་པའི་སྐློན་དུ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་དཔེར་



  749  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བརློད་པ་ནི། 

འགློ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་དང༌། །

སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་མ་སྐེས་པ། །

བདེ་འབྱུང་སྲེད་མེད་ཆུ་སྐེས་ཀི། །

སྐེ་གནས་ཅན་གིས་ཁེད་རྣམས་སྲུངས། །

འགློ་བ་འདི་རྣམས་འཇིག་རེན་དུ་གནས་པ་དང་ཐློག་མར་སྤྲུལ་ཞིང་སྐེ་བ་དང༌། 

མཐར་སྡུད་ཅིང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་མ་སྐེས་ཤིང་མ་བས་པ་བདེ་

འབྱུང་སྟེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང༌། སྲེད་མེད་ཀི་བུ་ཁབ་འཇུག་དང༌། ཆུ་སྐེས་པདྨའི་

སྐེ་གནས་ཅན་ལྷ་ཚངས་པ་སྟེ་གསུམ་གིས་ཁེད་རྣམས་ལ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་འགློ་བ་གནས་པ་སྟེ་རྒྱུན་འཇུག་པའི་བེད་པ་པློ་ཁབ་འཇུག་དང༌། སྤྲུལ་ཞིང་སྐེ་

བའི་བེད་པ་པློ་ཚངས་པ་དང༌། སྡུད་ཅིང་འཆི་བར་བེད་པ་པློ་བདེ་འབྱུང་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པློ་ཡིན་ཞེས་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀི་ལུང་དུ་བཤད་པས། དེ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་

འདློད་པ་ལ་འདིར་དང་པློ་གནས་པ་དང་སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་ཞེས་སྔར་བསྟན་པ་ལ་

ཕིས་རེས་སུ་བསྟན་པའི་རིམ་པའང་དེ་ཁློ་ན་དང་མཐུན་པར་སྲེད་མེད་ཀི་བུ་དང་

ཚངས་པ་དང་བདེ་འབྱུང་རྣམས་ཀིས་ཁེད་ལ་སྲུངས་ཞེས་བརློད་དགློས་རྒྱུ་ལ། སྔ་

མའི་རིམ་པ་ལས་འཆློལ་ཏེ་བདེ་འབྱུང་སྲེད་མེད་ཆུ་སྐེས་ཀི་སྐེ་གནས་ཅན་ཞེས་

བརློད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་འདྲ་བ་གཞན་ཡང་ཆློས་མངློན་པར་མཛོད་དུ། དབང་པློ་རྟུལ་

རྣློ་དེ་དག་ཏུ། །དད་དང་ཆློས་ཀི་རེས་འབང་བ། ཞེས་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་བསྒྱུར་ན་ཡློད་ཀང༌། 

སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་ཀང་དློན་ལ་རློན་པར་མཛད་ནས། དབང་པློ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྣློ་རྟུལ་དེ་དག་ཏུ། དེ་དང་ཆློས་ཀི་རེས་འབང་བ། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །ཞེས་

དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་གསུངས་པ་ཚིག་ཁློ་ནའི་རིམ་པ་ལ་རློན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་

འཐད་པས་དེ་བཞིན་ནློ། །གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ལ་སྐབས་བསྟན་པ་ནི། 

འབེལ་པ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། །

གང་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་བས་ན། །

རིམ་པ་འདས་ཀང་སྐློན་མིན་པར། །

མཁས་པ་རྣམས་ནི་སྨྲ་སྟེ་དཔེར། །

གལ་ཏེ་སྔར་བསྟན་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་དག་རིམ་པ་མ་དཀྲུགས་ན་དེ་

དག་དང་འབེལ་བའི་ཆློས་མཚུངས་པ་དང་མི་མཚུངས་པའི་ཁད་པར་མི་རློགས་ཤིང་

ཚིག་གིས་ཀང་བརློད་མི་བདེ་བ་ལ་གལ་ཏེ་དཀྲུགས་ན་དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ་འབེལ་པ་ངེས་

པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་དགློས་པ་དེའི་ཕིར་ཆེད་དུ་འབད་ནས་རིམ་པ་ཉམས་

པར་བས་པ་ཡིན་ན་རིམ་པ་ལས་འདས་ཀང་སྐློན་མིན་པར་མཁས་པ་སྙན་ངག་

མཁན་རྣམས་ཀིས་སྨྲའློ། །དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། 

གཉེན་གཏློང་བ་དང་ལུས་གཏློང་དང༌། །

ཡུལ་གཏློང་ཞེས་པ་གསུམ་པློ་ལ། །

དང་པློ་མཐའ་མ་ཉློན་མློངས་རིང༌། །

བར་མ་སྐད་ཅིག་གདུང་བའློ། །

གཉེན་གཏློང་བ་སྟེ་ཉེ་དུ་ལ་སློགས་པ་དང་བལ་བ། ལུས་གཏློང་བ་སྟེ་འཆི་བ། 

ཡུལ་གཏློང་བ་སྟེ་རང་གིས་དབང་བའི་ཡུལ་དང་བལ་བ་སྟེ་གསུམ་པློའི་རིམ་པ་སྔར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཀློད་ནས་སླར་དེའི་རིམ་པ་ལས་འདས་ཏེ། དང་པློ་གཉེན་གཏློང་བ་དང་ཐ་མ་ཡུལ་

གཏློང་བ་གཉིས་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་བ་ལ་ཆློས་མཚུངས་ཤིང་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་

དུ་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར་མཉམ་པློར་བཤད། བར་པ་ལུས་གཏློང་བ་ནི་སྐད་ཅིག་

ཙམ་གིས་གདུང་བ་སྟེ། ལུས་མེད་ན་གདུང་བའི་རྒྱུན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་སྔ་ཕི་གཉིས་

པློ་དང་འབེལ་མི་མཚུངས་པས་རེས་སུ་བཀར་ནས་བཤད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་དགློས་པ་

མཐློང་ནས་དེའི་དློན་དུ་འབད་ནས་དཀྲུགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །

༼དྲུག་པ་སྒ་ཉམས་པ།༽

དྲུག་པ་སྒ་ཉམས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། མི་མཁས་པས་སྐློན་

དུ་མཐློང་ཡང་དེ་སྐློན་མ་ཡིན་པར་འཆད་པ་སྟེ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། 

མཚོན་བ་མཚན་ཉིད་ལམ་མ་མཚོན། །

ཚིག་སྦློར་མཆློག་གིས་མི་འདློད་པ། །

སྒ་ཉམས་ཡིན་ཏེ་མཆློག་རྣམས་དག །

འདློད་པ་ཉིད་ནི་སྐློན་མ་ཡིན། །

ཚིག་གི་སྦློར་བ་གང་ཞིག་མཚོན་བ་དཔེར་བརློད་པའི་བརློད་དློན་དང་མཚན་

ཉིད་བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པའི་ངེས་པ་དག་གི་ལམ་གིས་མ་མཚོན་

པས། གཞུང་གི་འགྱུར་ལ་ལར། མཆློག་མིན་འདློད་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། མཆློག་

ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་མིན་པ་རྣམས་ཀིས་འདློད་པའམ། ཡང་ན་སྒའི་མཁན་པློ་

མཆློག་རྣམས་ཀིས་མི་འདློད་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་བ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པས་སྒ་ཉམས་པ་

ཡིན་ལ། འློན་ཀང་བརྡ་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པའི་ངེས་པ་སྤིར་བཏང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དང་འགལ་བས་སྒ་ཉམས་ལྟར་སྣང་ནའང་དམིགས་བསལ་སྐབས་ཐློབ་ཀི་དབེ་བ་

ཕེས་ནས་སྦར་བས་སྒའི་མཁན་པློ་མཆློག་དེ་རྣམས་ཉིད་ཀིས་འདློད་པ་ནི་སྐློན་མ་

ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ཝ་ཏེ་བྷ་ཝ་ཏེ་བཱ་ཧུར྄། །མ་ཧཱི་

མརཎ་ཝ་ཤ་ཀྭ་རཱིཾ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཨརཎ་བ་ཤ་ཀྭ་རཱི་ཞེས་པ་གཞན་དློན་གིས་བསྡུ་

བ་ཅན་ཡིན་པས། བྷྲུ་མ་ཡིན་པ་ལས་དཱི་ཨཱུད་྄ར�ཏ་ལས་སློ། །ཞེས་པའི་མདློས་བྷྲུ་མ་

གཏློགས་པའི་གང༌། ཨཱི་ཨཱུད་྄ར�ཏའ྄ི་མཐའ་ཅན་གི་གཞན་དློན་གི་བསྡུ་བའི་མཐར་

ཀབ྄་འགྱུར་བས། ཨརྣ་ཝ་ཤ་ཀྭ་རཱི་ཀ་ཞེས་གྲུབ་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྐེ་རགས་ཅན་ཏེ། དེས་

གཞིའི་མིང་ཡིན་པས་བུད་མེད་ཀི་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཌཱབ྄་སྦར་བས་ཤ་ཀྭ་

རཱི་ཀཱ་ཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་ལ། འདིར་ཤ་ཀྭ་རཱིཾ་ཀཱ་ཞེས་ཀབ྄་མ་སྦར་ཞིང་རྣམ་དབེ་

གཉིས་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་བས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་གི་སྐད་དློད་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་ཁད་

པར་གི་བསྡུ་བའམ། སྒ་གཞུང་ལ་ལར་ལས་འཛིན་པའི་བསྡུ་བ་ཞེས་གགས་པའི་ཚིག་

སྡུད་ཡིན་པས། ས་ཁཾ་ཨ་ཧན་྄རཱ་ཛན་྄རྣམས་ཀི་ཊཙ྄་འློ། །ཞེས་པའི་ཞི་མདློས་ཊཙ྄འི་

རྐྱེན་བིན་ཏེ། རཱ་ཛ་ཞེས་འབྱུང་དགློས་པ་ལ། རཱ་ཛན་྄ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། བྷཱུ་ལས་ལཊ་྄

ཤ་ཏྲི་རུ་བསྒྱུར་ནས་སྦར་བའི་ཁློད་ཀི་སྐད་དློད་བྷ་བཏ་྄ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་གཅིག་

ཚིག་ངས྄་སྦར་ནས། བྷ་ཝ་ཏཿཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་ལ། འདིར་རྣམ་དབེ་བཞི་པའི་ངེ་

སྦར་ནས། བྷ་ཝ་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དཔུང་པའི་སྐད་དློད། བཱ་ཧུ་ལ་

རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་མང་ཚིག་བྷིས་྄ཐློབ་ཀང༌། དང་པློའི་རེས་བ་ཧུ་ར་ཞེས་འབྱུང་བ་

དང༌། སྲུངས་ཞེས་པ་ཏིང྄འི་ཚིག་མཐའ་གཞན་གི་ངག་ཅན་གི་བིངས་ལ་ཨ་བ་ཏི་ཞེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཨ་ཏང྄་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་དགློས་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཏུ་བས་ནས་ཨ་བ་སྟེ་ཞེས་ཏང྄་

ལྟར་དུ་བསྒྲུབས་པ་སློགས་ཀིས་སྒ་ཉམས་པའི་རྣམ་པ་ལེགས་སྦར་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ལློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་སྐེ་རགས་ཅན། །

རྒྱལ་ཆེན་ཁློད་ལ་དཔུང་པ་སྲུང༌། །

ས་གཞི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕློགས་བཞིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞིའི་སྐེ་རགས་

ཅན་གི་ཁློན་འདི་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁློད་ཀི་དཔུང་པས་སྲུང་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་

ཡིན་ཀང༌། ཁློད་ལ་ཞེས་པ་དང༌། དཔུང་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཉིད་སྒ་ཉམས་པའློ། །འདི་

ལྟར་བཤད་པའང་འགའ་ཞིག་གིས་བཀག་ནས། བྷ་བ་ཏེ་ཞེས་པ་ཁློ་ན་སྒ་ཉམས་སུ་

འདློད་པའང་སྣང་མློད། དེ་ནི་སྒ་ཉམས་ངློས་མ་ཟིན་པ་ཁློ་ནར་སྣང་བས་འཇམ་མགློན་

པཎ་ཆེན་བ་མའི་བཞེད་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་བཟུང་བར་མི་བའློ། །ཞེས་པ་ཤེས་འདློད་མེད་

པས་ན། །ཚིག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡློད་མིན། །དེ་ལྟར་དཔེར་བརློད་པ་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། 

ཨ་ཝ་ཏེ་བྷ་ཝ་ཏེ་སློགས་རེས་ཁིད་ཀི་སྒའི་ཉམས་ཡློད་པས་ན་དགློས་པ་དེའི་ཕིར་

སྦར་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐློན་ཅན་མ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཤེས་འདློད་དེ་རེས་ཁིད་

ལ་སློགས་པ་བསམ་བཞིན་དུ་བེད་པར་འདློད་པ་མེད་པར་ཡང་སྲིན་འབུའི་ཤུལ་རེས་

ཡི་གེར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། བརློད་པར་འདློད་པ་མེད་པས་ན་སྒ་ཉམས་ཀི་སྐློན་དུ་

གྱུར་བའི་ཚིག་འདི་ལ་རེས་ཁིད་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་ཅི་ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ནི། 

ལྷློ་ཡི་རི་ལས་ཉེར་བརྒྱུད་པའི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་ནི། །

རློལ་པར་སྐློད་པས་བི་རུ་ཡི། །

མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བེད། །

ཅེས་སློགས་བསྟན་བཅློས་བདག་ཉིད་ཆེ། །

ལྟ་ལ་གཡེལ་བའི་སེམས་ལྡན་པ། །

སྒ་ཉམས་བཞིན་དུ་སྣང་མློད་ཀི། །

སྐལ་བཟང་ཉིད་ནི་གཏློང་མ་ཡིན། །

ལྷློའི་རི་བློ་མ་ལ་ཡ་ལས་བརྒྱུད་ནས་འློངས་པའི་རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏ་ས་ཧ་ཀཱ་རའི་

རང་འཐུང་སྟེ། ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་རློལ་སྒེག་དང་བཅས་པར་བསྐློད་ཅིང་གཡློ་བའི་

མྱུ་གུ་ནི་པྲ་བཱ་ལ་སྟེ་བི་རུའི་མཛེས་པ་ཅན་དུ་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་ལྷློའི་རི་ལས་

ཞེས་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་བིན་པ་ལ་བརྡ་སྤློད་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་

རྨློངས་པ་བཟླློག་ཅིང་བང་དློར་སྟློན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཞུང་རྣམས་ལྟ་བ་ལ་

གཡེལ་བའི་ལེ་ལློའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། ཅུང་ཟད་སྦངས་པ་རྣམས་ཀིས་བལྟས་ན་

བརྒྱུད་ནས་འློངས་པ་ནི་བ་བ་ཡིན་པས། དེ་གང་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལྷློའི་རི་ལ་རྣམ་

དབེ་གཉིས་པ་ཐློབ་པའམ། ཡང་ན་གནས་གཞིའི་དློན་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་བདུན་པ་ཐློབ་སྙམ་

པའི་ལློག་རློག་ལ་བརེན་ནས་འདིར་ལྔ་པ་བིན་པ་ཡང༌། དེ་དག་གི་བློ་ངློར་སྒ་ཉམས་

བཞིན་དུ་སྣང་མློད་ཀི། འློན་ཀང་མཁས་པས་བལྟས་ན། སྤིར་བ་བའི་ལས་ལ་གཉིས་

པ་ཐློབ་ཀང༌། འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལྔ་པ་ཁློ་ན་འཇུག་པར་སྒ་མདློ་ཀུན་མཐུན་པས་འདིར་

ཡང་རླུང་དེ་གང་ལས་བརྒྱུད་ནས་འློང་བའི་འབྱུང་ཁུངས་སློས་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདིར་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་སྦར་བ་མཆློག་བསྟན་བཅློས་དང་མཐུན་ཅིང་དེ་ལས་མི་འདའ་

བས་སྐལ་པ་བཟང་པློའམ་ལེགས་པ་ཉིད་ནམ་ཡང་གཏློང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དེར་མ་ཟད་

ཁ་ཅིག་གིས་ལྔ་པ་སྦར་ཡང་གཉིས་པར་གློ་དགློས་ཞེས་འཆད་པའང་འདིར་མི་བཞེད་

ཅིང༌། གཞུང་ཚིག་ཀང་ཉེ་བཏུད་ཞེས་དེང་སང་གི་དཔེ་མང་པློ་བིས་པ་ནི་ཡིག་ནློར་

རྒྱུན་འབམས་པ་སྟེ། རྒྱ་དཔེར། ཨུ་པ་ས་རཱན་྄ཞེས་འབྱུང་བ་ཨུ་པ་སྔློན་མའི་སྲ�་འགློ་

བའི་བིངས་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཉེ་བར་འགློ་བའམ་ཉེ་བར་བརྒྱུད་པ་སྟེ། རླུང་དེས་རི་བློ་མ་

ལ་ཡའི་ངློས་ལ་བརྡར་ནས་འློངས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང༌། ཡལ་འདབ་རློལ་

པར་སྐློད་པ་ཡི། །མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བེད། །ཅེས་སྔར་གི་འགྱུར་རིངས་ལས་

འབྱུང་ཡང༌། གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། པྲ་བཱ་ལ་སྟེ་བི་རུའི་སྐད་དློད་ཡློད་པ་ཆད་པའི་སྐློན་

དུ་འགྱུར་བས་འདིར་འགྱུར་བཅློས་ནས་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼བདུན་པ་ངལ་བསློ་ཉམས་པ།༽

བདུན་པ་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་ལ་བཞི། དློན་དངློས་སྐློན་མེད་ཀི་སྦློར་བ། དེ་སྐློན་

མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ། འློན་ཀང་སྦློར་བ་མི་བདེ་བ་སངས་པའློ། །དང་པློ་དློན་དངློས་ནི།

ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་གནས། །

ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་ངལ་བསློ་རིག །

དེ་ཉམས་གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་སྟེ། །

ཉན་པ་དགའ་མིན་སྐེད་དེ་དཔེར། །

ཚིགས་བཅད་ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་ལ་གགས་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་དྲུག་པ་

དང་བཞི་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡློད་པར་དེའི་བསྟན་བཅློས་སུ་རྣམ་བཞག་བས་པའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གནས་པ་སློད་གང་ཡིན་པའི་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་སེབ་སྦློར་གི་བསྟན་བཅློས་སུ་

གགས་པ་དེ་ཞེས་མཚན་ཉིད་རེས་སུ་བརློད་པ་སྟེ། གཅློད་མཚམས་སམ་ངལ་བསློར་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རིག་ཅིང་ཤེས་སློ་ཞེས་མཚོན་བ་བསྒྲུབས་པའློ། །དེ་ཉམས་པ་

ཕེང་བ་འཛིན་པ་ལ་བདུན། བདུན་ལ་སློད་མེད་པ་ལྟ་བུ་ནི་གཅློད་མཚམས་སམ་ངལ་

བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་མིན་པ་སྟེ་མི་སྙན་

པར་རློག་པའི་བློ་སྐེད་པར་བེད་ཅིང་བསྟན་བཅློས་ཀི་ངེས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་

བས་སང་བར་བ་དགློས་པའློ། །

དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། སྟི་ཎཱཾ་སཾ་གི་ཏ་ཝི་དྷི་མ་ཡ་མཱ་དི་ཏྱ་ཝཾ་ཤློ་ན་

རེནྡྲཿ། །པ་ཤ་ཏྱ་ཀིཥྚ་ར་ས་མི་ཧ་ཤིཥྚྲཻར་མེ་ཏྱཱ་དི་དུཥྚཾ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡི་གེ་བཅུ་

བདུན་པ་སྟེ་སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སུ། མ་ཝ་ན་སུ་ར་ར་ཝ་རྣམས་མཚོ་

དུས་འཇིག་རེན་རྣམས་ཀི་དལ་འགློ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡི་གེ་བཞི་པ་དང༌། 

དེ་ནས་དྲུག་པ་དང༌། དེ་ནས་བདུན་པ་ལ་ངལ་བསློ་དགློས་པ་ལ། འདིར་བཞི་པ་གི་

ཞེས་པ་ནི་ཡང་དག་བརློད་པའི་སྐད་དློད་སཾ་གི་ཏི་ཞེས་པའི་མིང་གི་དཀིལ་ཡིན་པས་

དེར་ངལ་བསློ་ཕློག་སྟེ་མིང་དབུས་སུ་སློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་དྲུག་པ་ལ་ཨཱ་ཞེས་པ་

ཉི་མའི་སྐད་དློད་ཨཱ་དི་ཏྱ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐློག་མར་ངལ་བསློ་ཕློག་པ་སློགས་ཀིས་

ངལ་བསློ་ཉམས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། 

བུད་མེད ་རྣམས་ཀི ་ཡང་དག་བརློད ་པའི ་ཆློ ་ག ་རློ ་ཉམས་མེད ་པ ་

འདིར། །མཆློག་རྣམས་དང་འགློགས་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་འདི་ལྟ་བེད་ལ་སློགས་

སྐློན། །བུད་མེད་མཛེས་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་བརློད་པའི་ཆློ་ག་ནི་གླུ་གར་ལ་སློགས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པའི་རེད་འཇློའ ློ། །རློ་ནི་སྒེག་པ་དང་དཔའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཉམས་པ་མེད་པ་ནི་རང་གི་བསྟན་བཅློས་ལས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་དང་མི་འགལ་བར་བས་པ་དེ་ལ་ཉི་མ་སྟེ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་

བའི་རྒྱལ་པློ་འདི་མི་མཆློག་གཞན་རྣམས་དང་འགློགས་ནས་ལྟ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་

པའི་དློན་ཏེ་སྦློར་བ་དེ་ལ་སློགས་པ་གཞན་ཡང་དེས་མཚོན་པའི་གཅློད་མཚམས་

ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་གང་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ངལ་བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་སྦེལ་བར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་དཔང་ཊིཀ་ནས་བཤད། གཞན་བློད་འགེལ་

རྣམས་སུ་རློ་ཉམས་མེད་པའི་གླུ་གར་དམན་པ་ལྟ་བའི་འློས་མ་ཡིན་པ་ལ། ཉི་མའི་

རིགས་ལས་བྱུང་འི་རྒྱལ་པློ་འདིས་ཀང་ལྟ་བར་བེད་པ་ནི་སྐློན་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཆད་པ་

གཞུང་དང་རྒྱ་འགེལ་གི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེ་ལྟ་ན་ལ་སློགས་ཞེས་

པའི་སློགས་སྒ་ཡང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་སྐློན་མེད་ཀི་སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀཱ�ཱུ་ཀཱ�ཱུ་ཎྱ་

ཡ་མ་ཝི་ཀ་ལཱ་ནྱཱ་ག་མེ་ནྲཻ་ཝ་པ་ཤན།྄ །ཝ་ཤྱཱ་མུརྦཱཾམ་ཧ་ཏི་ནྲ�་པ་ཨི་ཏྱ་སྟི་ཙཻ་ཥ་པྲ་ཡློ་

གཿ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་དལ་འགློ་ཅན་གི་སེབ་སྦློར་ཡིན་པ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པས། 

བ་དང་བ་མིན་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་ལས། ཨ་ཀརྻ
ཱུ
་ཎྱ་ཞེས་པའི་ཡཱ་ལ་ངལ་བསློ་ཕློག་

ནས་ཎྱ་ལྷག་མར་ལུས་པ་དང༌། མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཨ་བི་

ཀ་ལཱ་ནི་ཞེས་པའི་ལཱ་ལ་སློད་པས་ནྱ་ལྷག་མར་ལུས་པ་སློགས་ཀང་མིང་དབུས་སུ་

ངལ་བསློ་ཕློག་པས་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མི་

འགྱུར་ཏེ། ཨ་ཀརྻ
ཱུ
་ཎྱ་དང༌། ཨ་བི་ཀ་ལཱ་ནི་དག་རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་མང་ཚིག་ཤསའ྄ི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རེས་ཡིན་པས། རྣམ་དབེའི་ལུས་འགྱུར་དེ་དག་པྲསྟཱ་རའི་དབང་གིས་ལྷག་མར་ལུས་

པ་ལྟར་བྱུང་ཡང༌། དློན་དུ་རྣམ་དབེ་དེ་གང་ལ་བིན་པའི་ཡུལ་སྔ་མའི་མིང་མཐས་ཡར་

ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མིང་དབུས་སུ་སློད་ཅིང་ངལ་བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་དུ་མི་

འགྱུར་རློ། །

སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་བརློད་འདློད་ཙམ་དུ་

བས་སློ་ཞེས་ཀན་ཀ་མཛད་མློད་ཀང་ཞིབ་པར་མ་བརགས་པའི་གསུང་དུ་སྣང་སྟེ། རྒྱ་

གར་པཎི་ཏས་བརམས་པའི་གཞུང་ར་བ་ཉིད་བློད་ཀི་འགེལ་པས་འགློག་མི་རིགས་

པར་མ་ཟད་མི་འཐད་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀློད་ཟིན་པ་ལྟར་ལ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀ་

ནས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དཔེར་བརློད་པ་དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

བ་དང་བ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ལུང་ཉིད་ཀིས་ནི་ལྟ་བེད་ཅིང༌། །

མི་བདག་འདི་ཡིས་དབང་གྱུར་ས་འཛིན་ཅེས་པ་དེ་ལྟར་སྦློར་བ་ཡློད། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་མི་བདག་རྒྱལ་པློ་གང་གིས་སེ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་

བ་བ་བང་བར་འློས་པའི་ལུགས་སྲློལ་བཟང་པློར་རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་ལས་

ལྡློག་པ་སྐློན་དུ་གྱུར་པའི་ངན་སྤློད་འདློར་བར་འློས་པས་ན་བར་མི་རུང་བའམ་བ་བ་

མིན་པ་དག་གི་ཁད་པར་བསྟན་བཅློས་ཀི་ལུང་གིས་བལྟས་ནས་སང་བང་སྒྲུབ་པ་

དང༌། དེའི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་བརློད་པར་འདློད་པའི་མི་བདག་རྒྱལ་པློ་འདིས་ནི་ས་

གཞི་ཆེན་པློ་འདི་ཡང་རང་གི་དབང་བར་གྱུར་ནས་དེ་དག་ཆློས་བཞིན་བདེ་བར་སྐློང་

ཞིང་འཛིན་པར་བེད་དློ་ཞེས་པའློ། །དེ་ལྟར་སྦློར་བ་ཡློད་ཅེས་པ་ནི་དཔེར་བརློད་སྔ་

མའི་མཐར། ལ་སློགས་སྐློན་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བ་འདིར་ཡང་དཔེར་བརློད་མ་ཐག་པ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དེ་ལྟ་བུ་སྐློན་ལྟར་སྣང་ཡང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་

འདློད་ཅིང་སྦློར་བའི་སྐབས་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །གསུམ་པ་དེ་སླར་ཡང་སྐློན་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི།

ཇི་ལྟར་ཚིག་མཐའ་ཕིས་པ་ལ། །

ལྷག་མ་ཚིག་ཉིད་དུ་ངེས་པ། །

དེ་བཞིན་མཚམས་སྦློར་རྣམ་འགྱུར་མཐའ། །

ཚིག་ཉིད་ཅེས་ནི་བརློད་པ་ཡིན། །

འློ་ན་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་སུ་སློད་ངེས་པ་ངལ་བསློ་ཡིན་མློད། དཔེར་

བརློད་མ་ཐག་པ་འདི་ལ་ཨ་ཀརྻ
ཱུ
འི་ཡ་དང༌། ཀ་ལཱ་ཞེས་པ་ལཱ་དག་ལ་མིང་དང་རྣམ་

དབེའི་བར་དུ་བཅད་པས་ན། ཅི་ལྟར་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དཔང་ལློ་ཆེན་

པློས། པ་ཡས྄་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་གཅིག་ཚིག་སི་ཕིས་པའི་པ་ཡས་ཀིས་

རྣམ་བཅད་བས་པས་པ་ཡཿཞེས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ། ཚིག་གི་མཐའ་རྣམ་དབེ་སི་སློགས་

ཕིས་པ་ནའང༌། ཕིས་པའི་ལྷག་མ་གནས་པ་དེ་ཚིག་ཉིད་དུ་བརྡ་སྤློད་པ་བ་རྣམས་

ཀིས་ངེས་པར་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་དཔེར་བརློད་པར་མཛད་པ་འདི་ལྟ་བུའི་

རིགས་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཚིག་སྔ་ཕི་

མཚམས་སྦློར་བའི་རྣམ་དབེ་ལུས་འགྱུར་ཎྱ་དང་ནྱ་སློགས་ཕ་རློལ་ཏུ་བྱུང་ཀང༌། དེ་

དག་ཕིས་པའི་ལྷག་མ་ཚིག་མཐར་ངེས་པའི་རིགས་པས་མ་ཕིས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལའང༌། 

ཡཱ་དང་ལཱ་སློགས་ཚིག་ཉིད་དུ་ངེས་ཤིང༌། འློག་གི་རྣམ་དབེའི་གཟུགས་ཀང་དེས་

ཡར་འདྲེན་ཅིང་དབང་བའམ། དེ་ལ་ཐློབ་པས་དེ་ཉིད་ཚིག་ཅེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ངེས་ཤིང་བརློད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་དེར་བཅད་པ་ལ་ངལ་བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་

ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྟློན་པའློ། །བཞི་པ་སྦློར་བ་མི་བདེ་བ་སངས་པ་ནི།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣ་བར་རྩུབ། །

སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་མི་སྦློར་ཏེ། །

མཚམས་སྦློར་ལ་སློགས་པས་ཕ་རློལ་དུ་རྣམ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཉིད་གློང་མ་ལ་

དབང་བའི་ཕིར་དེ་ཉིད་ཚིག་ཡིན་པས་དེར་བཅད་པ་ངལ་བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ནའང་དེ་འདྲའི་རིགས་འགའ་ཞིག་དློན་གི་ངློ་བློ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཀང་

རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྦློར་བ་མ་བདེ་ན་རྣ་བ་རྩུབ་པས་ཉན་པ་པློ་རྣམས་ཡིད་འབྱུང་བར་

བེད་པའི་ཕིར་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་མི་སྦློར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྦློར་བ་

སང་བར་བ་དགློས་པའློ། །

དེས་ན་སང་བ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དྷྭ་ཛི་ནཱི་ཏ་སྱ་

རཱ་ཛྙཿ། །ཀེ་ཏཱུ་དསྟ་ཛ་ལ་དེ་ཏྱ་དཿ། །ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློའི་མཐར་ཀེ་དང༌། གཉིས་

པའི་མགློར་ཏཱུ་ཡིག་བྱུང་བས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐད་དློད་ཀེ་ཏཱུའི་མིང་དབུས་སུ་རང་པ་

སྔ་ཕིའི་མཚམས་བཅད་པ། འདིའི་སེབ་སྦློར་ཁ་སྒློ་ཕན་པ་ཡིན་པས་ཚིག་གཉིས་

མཚམས་སུ་མ་གཏློགས་ངལ་བསློ་འབྱུང་དློན་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད། ཏཱུའི་ཨུ་ཡིག་

དང་ཨུ་དས་྄ཀི་ཨུ་གཉིས་མཚུངས་འདྲས་རིང་པློར་སློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སེབ་སྦློར་

གི་དབང་གིས་ཆློད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ན། ཏུ་ཡིག་ནི་རང་པ་སྔ་མའི་མཐའ་དང༌། 

ཨུ་དས྄་ཀི་ཨུ་ཡིག་རེས་མའི་མགློར་དློན་གི་ཐློབ་འགློ་བས་དཔེར་བརློད་སྔ་མའི་ཡཱ་

དང་ལཱ་དག་བཞིན་དུ་དློན་ལ་འགལ་བ་མེད་མློད་ཀང༌། འདློན་པའི་སྐབས་སུ་ཀེ་ཞེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མིང་དབུས་སུ་བཅད་པ་འདི་འདྲ་རྣ་བར་རྩུབ་པས་མི་སྦློར་རློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། །

ཏློག་གིས་ཆུ་འཛིན་བསྐུལ་ཅེས་འདིའློ། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་དེའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་དཔུང་གི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས་རྒྱལ་མཚན་བསྒེངས་པའི་ཏློག་ཧ་ཅང་མཐློ་ཆེས་པས་ནམ་མཁའི་སྤིན་རྣམས་

བསྐུལ་ཞིང་འཕེན་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་དང༌། སླར་ཡང་ཞེས་འདིའི་ཞེས་པ་ནི། སྔ་

མ་རྣམས་ལྟར་དཔེར་བརློད་ཉིད་ལ་བསྙེགས་པའི་ཚིག་གློ །

སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། ཀེ་ཞེས་པ་བདུན་པའི་ཚིག་མཐའ་ཡིན་པས་

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། མིང་དབུས་སུ་རྣམ་དབེ་བིན་ན་རྣ་བར་མི་

སྙན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྒ་ཉམས་ཚབ་པློ་ཆེར་འགློ་བ་ཅུང་ཟད་སྦངས་པས་ཀང་ཤེས་

པར་སླ་ན། མཁས་པ་ཆེན་པློའི་ཞལ་ནས་གསུང་འདི་སྐད་འབློན་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་

ཡང་བློད་འགེལ་བེད་པློ་སྔ་མ་ཀུན་དཔྱད་པ་མེད་པར་དེ་རེས་སུ་འབངས་འདུག སླད་

ནས་མཁས་པ་ཀུན་གིས་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་འཆད་པ་འདི་གནད་ཆེ་ཞིང༌། ཡང་

འགའ་ཞིག་གིས་ནི་དཔེར་བརློད་སྔ་མ་དེ་ཡང་འདི་དང་སྦེལ་ནས་སང་བར་བཀལ་བ་

ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་གཞུང་མཛད་པ་པློ་ཉིད་ཀི་དགློངས་པས་སྦློར་རུང་གི་

དམིགས་བསལ་དུ་དཔེར་བརློད་པ་ཡིན་པས་སློ། །

༼བརྒྱད་པ་སེབ་སྦློར་ཉམས་པ།༽

བརྒྱད་པ་སེབ་སྦློར་ཉམས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི།

གང་དུ་ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་དང༌། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ལྕི་ཡང་ཇི་ལྟ་བཞིན་མི་གནས། །

དེ་ནི་སེབ་སྦློར་ཉམས་པ་སྟེ། །

སྐློན་འདི་ཤིན་ཏུ་སད་པའློ། །

སྙན་ངག་གང་དུ་ཚིགས་བཅད་ལ་སེབ་སྦློར་གི་བསྟན་བཅློས་སུ་ངེས་པར་

བས་པའི་ཡི་གེའི་གངས་ལས་ཆད་པ་ཉུང་བ་དང༌། ལྷག་པ་མང་བ་དག་དང༌། ལྕི་བ་

དབངས་རིང་བ་དང༌། བརེགས་པའི་ཐློག་མར་གང་བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། རང་པའི་

མཐའ་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། ཡང་བ་དེ་འདྲ་མིན་པའི་ཡི་གེ་སྟེ། དེ་དག་སེབ་སྦློར་གི་རིག་

པ་ལས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་གནས་པར་ལྕི་བ་དགློས་པ་ལ་ཡང་བ་བས་པ་

དང༌། ཡང་བ་དགློས་པ་ལ་ལྕི་བ་བས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་སེབ་སྦློར་ཉམས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། 

སྐློན་འདི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཉམས་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་སད་བར་གྱུར་པའི་ཕིར། འདི་

ལ་དམིགས་བསལ་སྐློན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཀང་མེད་དློ། །

དེ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་འཆད་པ་ལས། ཡི་གེ་ཉུང་བའི་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་

དཔེར། ཨིནྡུ་པཱ་དཱཿ ཤི་ཤི་རཱཿ། །སྤ�་ཤནྟཱིཏྱཱུ་ན་ཝརཎ་ཏཱ། །ཞེས་པ་འདི་ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་

རེས་བསྔགས་ཀི་སེབ་སྦློར་ཡིན་ཀང༌། རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་སྔ་མར་ཡི་གེ་བདུན་ལས་

མེད་པས་གཅིག་ཆད་པ་དང༌། བློད་སྐད།

ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། །

རེག་ཅེས་ཡི་གེ་ཉུང་བ་ཉིད། །

ཅེས་པ་སྟེ་བརློད་དློན་རློགས་སླ་བར་སྣང་ངློ༌། །

ལྷག་པའི་དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྱ་ཀི་ས་ལ་ཡཱ། །ནྱཱརྡྲཱ་ཎཱི་ཏྱ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

དྷི་ཀཱ་ཀྵ་རམ།྄ །ཞེས་པ་འདི་ཡང་སེབ་སྦློར་རེས་བསྔགས་ཏེ། ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་ཡིན་པ་

སྔ་མ་དང་མཚུངས་ཡང་དཔེར་བརློད་པ་འདིར་རང་པ་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་དགུ་བྱུང་བས་

ཡི་གེ་ལྷག་པའི་སྐློན་ཡིན་ཅིང༌། བློད་སྐད།

ས་ཧ་ཀཱ་རཱི་ལློ་འདབ་གསར་པ་རྣམས། །

སྣུམ་ཞེས་ཡི་གེ་ལྷག་མའློ། །

ཞེས་པ་ཉིད་དེ་འདི་དག་ནི་བློད་སྐད་ལའང་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཡློད་དློ། །ལྕི་

བ་ཇི་བཞིན་མིན་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀཱ་མེ་ན་ཝཱ་ཎཱ་ནི་ཤི་ཏཱ་ཝི་ཡུཀྟཱ། །མྲ�་གེ་ཀྵ་ཎ་སྭི་ཏྱ་

ཡ་ཐཱ་གུ་རུ་ཏྭཾ། །ཞེས་པའི་སེབ་སྦློར་ཉེ་དབང་རྡློ་རེ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ཡི་གེ་དང་པློ་ཡང་

བ་དགློས་པ་ལ་འདིར་ལྕི་བ་བས་པས་སེབ་སྦློར་ཉམས་པ་ཡིན་ལ། བློད་སྐད།

འདློད་པས་མདའ་རྣློན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ། །

རྣམ་པར་འཕངས་ཞེས་ལྕི་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །

འདློད་པའི་ལྷས་མེ་ཏློག་གི་མངའ་རྣློན་པློ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ་རྣམ་པར་

འཕངས་སློ་ཞེས་པ་འདིའི་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་ཡི་གེ་ལྕི་བ་ཇི་བཞིན་མིན་པ་སྟེ་

ནློར་བ་ཡློད་དློ་ཞེས་པའློ། །ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན་པ་ནི་རྒྱ་དཔེར། མ་ད་ན་ཝཱ་ཎཱ་ནི་ཤི་

ཏཱཿཔ་ཏནི། །མྲ�་གེ་ཀྵ་ཎཱ་སྭི་ཏྱ་ཡ་ཐཱ་ལ་གྷུ་ཏྭཾ། །ཞེས་པ་འདི་སེབ་སྦློར་དབང་པློ་རྡློ་རེ་

ཡིན་པས། དེའི་ཡི་གེ་དང་པློ་ལྕི་བ་དགློས་པ་ལ་འདིར་ཡང་བ་བས་པའློ། །བློད་སྐད།

མཛེས་པའི་མིག་ཅན་དག་ལ་མློས་བེད་ཀི། །

མདའ་བསྣུན་ལྷུང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །

མཛེས་པའི་མིག་ཅན་གི་བུད་མེད་བཟང་མློ་རྣམས་ལ་མློས་བེད་འདློད་ལྷའི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མདའ་ལྔ་པློ་ལྷུང་སྟེ་འདློད་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པའློ། །དེས་ན་བཤད་མ་ཐག་

པའི་དཔེར་བརློད་པ་བཞི་པློ་དེ་ནི་སེབ་སྦློར་གི་བསྟན་བཅློས་སུ་བཤད་པའི་ངེས་པ་

དང་འགལ་བས་ན་སེབ་སྦློར་ཉམས་པ་ཞེས་བའློ། །

༼དགུ་པ་མཚམས་སྦློར་ཉམས་པ།༽

དགུ་པ་མཚམས་སྦློར་ཉམས་པ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། ཤད་

ཀིས་ཆློད་ན་མ་སྦར་ཡང་སྐློན་མེད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།

བསྡུས་པ་བརློད་པར་མི་འདློད་ཅེས། །

ཚིག་ལ་མཚམས་སྦློར་མེད་པ་གང༌། །

ཡ་ཕིས་ལ་སློགས་རྒྱུ་མེད་པ། །

དེ་ནི་མཚམས་སྦློར་བལ་ཞེས་བསྟན། །

བསྡུས་པ་མཚམས་སྦར་བ་བརློད་པར་མི་འདློད་ཀི། ཚིག་སློ་སློ་བ་རྣམ་པ་

གསལ་བ་བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་པའི་བསམ་པས་ཚིག་གཅིག་པའམ་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ལ་མཚམས་སྦློར་ཐློབ་ཀང་མ་བས་པ་གང་ལ་དཔེར་ན། ཙཱནྡྲ་པར། ཡ྄་བ་྄དག་

གི་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཕད་པ་དག་ཀང་ངློ༌། །ཞེས་པས་ཨེ་ཨ་ཡ྄་རུ་བསྒྱུར་བའི་ཡ྄་ཕིས་པ་ལ། 

ཕ་རློལ་ཏུ་མཚམས་སྦློར་འློས་པའི་དབངས་ཡློད་ཀང༌། ཙཱནྡྲ་པར་སྔ་མ་ལ་མ་གྲུབ་

བློ། །ཞེས་པ་དང༌། ཀ་ལཱ་པར། ཡ྄་བ྄་དབི་བ་ཚིག་མཐའ་ལ་སྟེ་ཕིས་པ་ལ་ནི་རང་

བཞིན་ནློ། །ཞེས་པའི་མདློས་བཀག་པས་མཚམས་མི་སྦློར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའི་རིགས་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འཆད་དུ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚམས་སྦློར་བལ་བ་ཞེས་བ་

བའི་སྐློན་དུ་བསྟན་ཏེ། མཚམས་སྦློར་ནི་བརྡ་སྤློད་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་འབྱུང་བའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ངེས་པས་ཡི་གེ་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ན་རྣམ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་པས་དེའི་ངེས་པ་ལས་

འདས་ན་སྐློན་འདི་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མནྡཱ་ནི་ལེ་ན་ཙ་ར་ཏཱ། །ཨངྒ་ནཱ་གཎ་

མཎ་ལེ། །ལུཔྟ་མུདྦྷེ་དི་གྷརྨཱམྦློ། །ན་བྷ་སྱ་ས་ནྨ་ན་སྱ་པི། །ཞེས་པ་འདིའི་རང་པ་དང་

པློའི་མཐར་རྒྱུ་བའི་སྐད་དློད་ཙ་ར་ཏཱ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། གཉིས་པའི་མགློར་ཨངྒ་ནཱ་

ཞེས་འབྱུང་བའི། ཏཱའི་སྲློག་གི་ཨཱ་དང་ཨངྒ་ནའི་ཨ་དག་ལ། ཙཱནྡྲ་པའི་མདློར། ཨཀའ྄ི་

ཨཀ་྄ལ་རིང་པློའ ློ་ཞེས་པ་དང༌། ཀ་ལཱ་པར། མཚུངས་པ་འདྲ་བའི་ཡི་གེ་ལ་རིང་པློར་

འགྱུར་ཏེ་ཕི་མའང་དབིའློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཨ་ཡིག་གཉིས་རིང་པློ་གཅིག་ཏུ་མ་

བས་པས་མཚམས་སྦློར་ཉམས་པའློ། །དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ།

མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང༌། །

རླུང་ནི་དལ་བུ་རྒྱུ་བ་ཡིས། །

བུད་མེད་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །

རྔུལ་གི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་བེད། །

ནམ་མཁའ་ལ་རླུང་དལ་བུ་རྒྱུ་བ་དང༌། དེས་ཡིད་འཕློག་པའི་སྒློ་ནས་འདློད་

ལྡན་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང་རྒྱུ་བ་འདིས་བུད་མེད་ཀི་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

ཚད་པའམ་འདློད་པས་གདུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྔུལ་གི་ཆུ་རྒྱས་པ་སེལ་བར་བེད་

དློ། །ཞེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ཤད་ཀིས་ཆློད་ན་མཚམས་མ་སྦར་ཡང་སྐློན་མེད་པའི་དཔེར་

བརློད་ནི། མཚམས་སྦློར་ཉམས་པའི་དཔེར་བརློད་ལ་བཀློད་ཟིན་མ་ཐག་པའི་ཤློ་ཀ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དེའི་ཕེད་ཕི་མའི་རྒྱ་དཔེ་རང་པ་གཉིས་ཀི་ཁར་སླར་རང་པ་གཉིས་བསྣན་པའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་སྟེ། དེ་ཡང༌། ལུཔྟ་མུདྦྷེ་དི་གྷརྨཱམྦློ། །ན་བྷ་སྱ་སནྨ་ན་སྱ་པི། །ཨཱ་སུ་རཱ་ཏྲི་ཥྭི་

ཏི་པྲཱ་ཛྙཻ། །ར་ཛྙཱ་ཏཾ་ནྱངྒ་མཱི་དྲ�་ཤཾ། །ཞེས་པ་སྟེ། སྤིར་རྒྱ་གར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་ཤློ་ཀའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་སྦེལ། དེ་རྫློགས་མཚམས་སུ་ཤད་གཉིས་འབྱུང་

བ་རྒྱ་དཔེ་སྤི་ལུགས་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ལ། ཕེད་སྔ་མའི་མཐར་

པི་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཨི་ཡིག་དང༌། ཕེད་ཕི་མའི་དང་པློའི་ཨཱ་སུ་རའི་ཨཱ་དག་མཚམས་

སྦློར་མ་བས་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་ཤད་ཀིས་ཆློད་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་པའི་

སྐློན་ཅན་དུ་རིག་པའམ་ལྟ་བར་མི་བེད་དེ་སྐློན་མེད་པ་ཁློ་ནའློ། །བློད་སྐད།

བུད་མེད་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །

རྔུལ་གི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་བེད། །

མཚན་མློ་འདི་ལ་ཞེས་འདི་འདྲ། །

མཁས་པས་ཉམས་པར་རིག་མི་བེད། །

ཅེས་པའི་དློན་བཤད་ཟིན་པ་ཉིད་དློ། །དེ་ལྟར་སྒ་དང་ངལ་བསློ་དང༌། སེབ་

སྦློར་དང༌། མཚམས་སྦློར་ཉམས་པ་སྟེ་སྐློན་བཞི་པློ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ལེགས་པར་

སྦར་བ་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་ཀི་སྦར་བ་ལ་འབྱུང་ཞིང༌། སྐད་གཞན་ལའང་དེ་དག་གི་ཕློགས་

མཐུན་རེ་འབྱུང་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སང་བར་བ་དགློས་པའློ། །

༼བཅུ་པ་འགལ་བའི་སྐློན།༽

བཅུ་པ་འགལ་བའི་སྐློན་ལ་གསུམ། འགལ་བ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་

ཅན་དེའི་སྦློར་བ། སྐབས་འགར་འགལ་ཡང་སྐློན་མེད་པའློ། །དང་པློ་འགལ་བ་དྲུག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

གི་མཚན་ཉིད་ནི།

རི་ནགས་ཡུལ་འཁློར་ལ་སློགས་ཡུལ། །

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་སློགས་དུས། །

འདློད་པའི་དློན་ལ་བསྟེན་པ་ཡི། །

གར་དང་གླུ་སློགས་སྒྱུ་རལ་ཏེ། །

འབྱུང་པློ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བའི། །

འཇུག་པ་འཇིག་རེན་མིང་ཅན་ནློ། །

རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་རིགས་བདག་ཉིད། །

ཐློས་བཅས་གསུངས་པ་ལུང་ཉིད་དེ། །

སྙན་ངག་མཁན་པློ་བག་མེད་ལས། །

དེ་དེར་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན། །

མིན་པར་གལ་ཏེ་རབ་ཞུགས་ན། །

འདི་ནི་ཡུལ་སློགས་འགལ་ཞེས་བརློད། །

མ་ལ་ཡ་ལ་སློགས་པ་རི་དང༌། ཀ་ལིངྐ་ལ་སློགས་པ་ནགས་དང༌། ཡུལ་

འཁློར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། །ལ་སློགས་པས་ཆུ་བློ་དང་

འབྱུང་ཁུངས་སློགས་བསྡུའློ། །ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་དང༌། དབར་དང་སྟློན་དང༌། 

དགུན་དང་དགུན་སད་དང༌། དཔྱིད་དང་སློས་ཀ་ཞེས་པའི་དུས་དྲུག་རྣམས་དུས་ཡིན་

ལ། འདློད་པ་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ཁད་པར་བ་དང༌། དློན་ཏེ་ནློར་ཉེ་བར་མཁློ་བ་སྣ་

ཚོགས་པ་ལ་བརེན་པའི་གར་ཉམས་དང༌། འགྱུར་བ་དང༌། ཚུལ་དང༌། ལུས་འགྱུར་སྣ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཚོགས་པ་དང༌། གླུ་མགིན་པ་དང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་དབངས་ངག་དང༌། རློལ་ཆ་རང་

རང་གི་བསྟན་བཅློས་སུ་འབྱུང་བ་སྒྱུ་རལ་གི་རིག་པ་དང༌། འབྱུང་ཞིང་སྐེས་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་ན་འབྱུང་པློ་སྟེ་རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན་དང༌། མི་རྒྱུ་བ་བརན་པ་སྣློད་གི་བེམ་པློ་རྣམས་

ཡིན་པས་དེ་དག་གི་འཇུག་པ་རང་རང་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་མིང་ཅན་ནློ། །རིགས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པ་

རློག་གེའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་བདག་ཉིད་དང༌། ཐློས་པ་ནི་རིག་བེད་ལ་སློགས་པ་ཡིད་

ཆེས་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་ཀིས་གསུངས་པ་ལུང་ཉིད་དེ་མཚན་ཡང་དག་པར་

བརློད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ། ལུང་ནི་ཡིད་ཆེས་ཚིག་ཡིན་ཏེ། །ཉེས་པ་ཟད་པ་རྫུན་

གི་ཚིག །སྨྲ་བར་མི་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་ཕིར། །ཉེས་ཟད་ལུང་དུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ཅན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་ནས་ལུང་གི་བར་དེ་དང༌། དེ་རྣམས་ལ་སྙན་

ངག་སྦློར་བའི་མཁན་པློ་བག་མེད་ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་པ་ལས། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་

གནས་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་འགལ་

བར་གལ་ཏེ་ཞུགས་ཤིང་སྨྲ་ན་འདི་ནི་ཡུལ་ལ་སློགས་པ་དྲུག་དང་འགལ་བ་ཞེས་

བརློད་པར་བའློ། །

༼༡-ཡུལ་འགལ་བ།༽

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ཅན་དེའི་སྦློར་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག་ཡློད་པའི། དང་

པློ་ཡུལ་འགལ་གི་དཔེར་བརློད་ནི།

ག་པུར་རང་འཐུང་ལ་རེག་པའི། །

མ་ལ་ཡ་རླུང་དྲི་བཟང་ཅན། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀ་ལིངྐ་ཡི་ནགས་སྐེས་པའི། །

གང་པློ་དག་ནི་རི་དྭགས་མང༌། །

ཙོ་ལ་ཀཱ་བེ་རཱི་ངློགས་སའི། །

ཨ་ཀ་རུ་ནི་ནག་པློ་སྔློ། །

ཞེས་པ་ཡུལ་དང་འགལ་བ་ཡི། །

ཚིག་གི་འཇུག་པ་འདི་འདྲ་སྟེ། །

མ་ལ་ཡའི་རླུང་གིས་ག་པུར་རང་འཐུང་ལ་རེག་པས་དེ་ནི་དྲི་བཟང་པློ་ཅན་ནློ་

ཞེས་པ་འདི། རི་བློ་མ་ལ་ཡ་ན་ག་པུར་གི་ཤིང་གཏན་ནས་མེད་པས་རིའི་གནས་

ལུགས་དང་འགལ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཀ་ལིངྒ་ནི་ནགས་ཀི་བེ་བག་ཞིག་སྟེ་དེ་ན་ཡློད་

པའི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་རི་དྭགས་ཀི་རིགས་མང་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་འདི་ནགས་ཀི་

གནས་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ན་ཡློད་པའི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་བྷ་དྲ་ཞེས་པའི་

རིགས་མང་བ་ཡིན་གི་རི་དྭགས་ཀི་རིག་མང་བ་མ་ཡིན་པས་སློ། །ལྷློ་ཕློགས་ཙོ་ལའི་

ཡུལ་འཁློར་གི་ཆུ་ཀླུང་ཀཱ་བེ་རཱི་ཞེས་བ་བའི་འགམ་ངློགས་ཀི་ས་གཞིའི་ཁློན་རྣམས་

ཨ་ཀ་རུ་ནག་པློའི་ལྗློན་པས་སྔློའ ློ་ཞེས་པ་འདི་ནི། དེ་ན་ཨ་ཀ་རུའི་ལྗློན་པ་གཏན་ནས་

མེད་པས། ལྗློངས་དང་ཆུ་ཀླུང་གི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བའློ། །ཞེས་སློགས་

དཔེར་བརློད་པའི་རྣམ་པ་འདིས་མཚོན་ནས་ཡུལ་དང་འགལ་བའི་ཚིག་གི་འཇུག་པ་

ནི་འདི་འདྲ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རློགས་ཤིང་རིག་པར་བས་ནས་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་

ཀིས་སང་བར་བ་དགློས་པའློ། །ག་པུར་གི་སྐད་དློད་ཀར྄་པཱུར་ཞེས་པ། ཀ�་པུ་ནུས་

པའི་བིངས་ལ་ཨཱུར྄་རྐྱེན་སྦར་བ་ཡིན་པས། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་གི་ཀཏྤཱུ་ར་ཞེས་ཏ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཡིག་ཏུ་བཀགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང༌། ག་པུར་འདི་ཙནྡན་དཀར་པློའི་ཐང་ཆུ་

ཡིན་ཞེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞིག་གིས་བཞེད། གངས་ལྗློངས་འདིའི་གསློ་

དཔྱད་ཀི་གཞུང་དུའང་དེ་ལྟར་གགས་པ་ཕི་རབས་ཀི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

བཀག་མློད། ཨ་མ་ར་ཀློ་ཤ་ར་འགེལ་སློགས་རྒྱ་དཔེ་རྣམས་ནས་ཀང་འདིའི་གསལ་

ཁ་མ་མཐློང་ཞིང༌། དེང་སང་གི་ཨ་ཙར་རྣམས་ཀང་ངག་སྒློས་མཐུན་མི་མཐུན་སྣ་

ཚོགས་འདུག་ཀང༌། གཞུང་འདིར་མ་ལ་ཡའི་རླུང་གིས་ག་པུར་གི་ཤིང་ལ་རེག་པ་

ཡུལ་འགལ་དུ་བཞག་ཅིང༌། འདི་ཉིད་ཀི་རྒྱ་འགེལ་དུའང་རི་མ་ལ་ཡ་ན་ག་པུར་གི་

ཤིང་མེད་པས་སློ། །ཞེས་འབྱུང༌། འློན་ཀང་དེ་ན་ཙནྡན་ཡློད་པ་ནི་ཡློངས་གགས་ཡིན་

པ་དང༌། ག་པུར་གི་ཤིང་ཞེས་ཙནྡན་ལས་ལློགས་སུ་ངེས་བཟུང་བས་པ་འདིས་ག་

པུར་ཙནྡན་ལས་མི་འབྱུང་བ་གསལ་འདུག་མློད་ཅེས་ཀུན་མཁེན་བ་མས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གི་

བསྟློད་པ་བརྒྱ་པར། པད་སྐེས་རལ་པའི་ནགས་ཉལ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཞབས་

སེན་སེངྒེ་དེས་ཁེད་སྲུངས། །ཞེས་དང༌། སྐེས་རབས་སུ། ནགས་ཕུག་སེངྒེས་བསྲུང་

བའི་རི་དྭགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེངྒེ་ནགས་ན་གནས་པ་ལ། གངས་

ལ་ཡློད་པར་འཆད་པ་ཡང་རི་དང་འགལ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། རེ་བློད་མཁས་

པས་སེངྒེ་ལ་རིགས་དུ་མ་ཡློད་དེ། གངས་ལ་གནས་པ་དང༌། ནགས་ལ་གནས་པ་

དང༌། འདམ་སེང་དུ་གགས་པ་དང༌། སེངྒེ་རང་པ་བརྒྱད་པ་ཤ་ར་བྷ་རུ་གགས་པ་ཡང་

ཡློད་དེ། བྷ་ར་ཏར། རང་པ་བརྒྱད་པ་གེན་མིག་ཅན། །ཤ་ར་བྷ་ནི་ནགས་ལ་

བསྐློད། །སེངྒེ་འཇློམས་པར་ཡང་དག་འགློ། །ཐུབ་པ་དེར་ནི་ངེས་པར་ཞུགས། །ཞེས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

པ་དང༌། སྤིན་ཆེན་པློའི་མདློ་ལས་ཡང་དེའི་ཚེ་གངས་ཀི་རི་ལ་གནས་པའི་སེངྒེའི་

རྒྱལ་པློ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཞེས་བ་བ། སེངྒའི་རྒྱལ་པློ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཞེས་དང༌། རྒྱ་ཆེ་རློལ་པའི་མདློར། གངས་ཀི་རི་བློའི་ངློས་ལས་སེངྒེའི་ཕྲུ་གུ་དག་

འློངས་ཏེ་ཞེས་སློགས་ཀང་ཡུལ་དང་འགལ་ལློ་མི་གསུང་གང༌། ཞེས་དགག་པ་མཛད་

མློད་ཀང་དློན་དུ་རི་བློ་གངས་ཅན་སློགས་རིའི་རེ་མློར་གངས་ཡློད་པས་མིང་དེ་སྐད་

དུ་གགས་ཀང༌། མཐའ་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློས་གང་བའི་ནགས་ལ་སེངྒེ་གནས་པ་ཡིན་

པས། གངས་ཀི་རི་ལ་གནས་པའི་སེངྒེ་དང༌། གངས་ཀི་རི་བློའི་ངློས་ལས་སེངྒེའི་ཕྲུ་

གུ་འློངས་ཞེས་མདློ་ལས་འབྱུང་བའང་དེ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བློད་ཁ་བ་ཅན་པ་ཞེས་

དང༌། བློད་གངས་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། བློད་ཀི་མི་རྣམས་གངས་ཀི་

ནང་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའློ། །གཞན་དུ་ན་སན་པ་འཚོ་བེད་གཞློན་ནུ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་རི་གངས་ཅན་དུ་ཁིད་ནས་སན་བསྟན་པའི་ལློ་རྒྱུས་འབྱུང་བས། 

གངས་ཀི་ནང་ན་སན་གི་བེ་བག་མང་པློ་སྐེས་པ་དངློས་སུ་འགལ་ཞིང་བློད་ཡུལ་

འདིར་བློན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཚད་མ་རྣམས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་གནག་རྫི་བླུན་པློའི་

བར་ཀུན་ལ་གངས་ཀི་སེངྒེ་ཞེས་གགས་པ་ནི་བདེན་མློད་ཀང༌། དེ་ནི་ཡུལ་དེ་དག་གི་

རྒྱུས་ཆུང་བའི་བློད་ཡུལ་གི་རྒན་པློ་རྣམས་ལ་སྔར་ནས་གགས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་མ་དཔྱད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གངས་ལ་སེངྒེ་ཡློད་པའི་

ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། རྒྱ་གར་བའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ནས་ཧ་རི་ནཱ་

ཐཿསྟེ་མགློན་འཕློག་ཏུ་གགས་པའི་རི་དྭགས་ཀི་ཁད་པར་བང་ཐང་དུ་གནས་པ་ཞིག་

ཡློད་པར་གགས་པ་ལས། གཞན་འདམ་སེང་དུ་གགས་པ་ཞིག་ཀང་ཡློད་པའི་ཁུངས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མ་མཐློང་བས་བརག་པར་བ་བའི་གནས་སུ་སྣང་ཞེས་གསུངས་སློ། །

༼༢-དུས་འགལ་བ།༽

གཉིས་པ་དུས་འགལ་གི་དཔེར་བརློད།

པདྨ་ཅན་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས། །

ཉིན་པར་ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་གསལ། །

དཔྱིད་ནི་ནི་ཙུ་ལ་རབ་རྒྱས། །

སློས་ཀ་དག་ནི་སྤིན་གིས་གཏིབས། །

ངང་པའི་སྒ་ནི་དབར་མཉན་འློས། །

སྟློན་ནི་རྨ་བ་མློས་པ་སྟེ། །

དགུན་སྟློད་ཉི་མ་དྲི་མ་མེད། །

དགུན་ནི་ཙནྡན་བསྔགས་པར་འློས། །

ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་ནི། །འགལ་བའི་ལུགས་དག་བསྟན་པ་ཡིན། །པདྨ་

ཅན་དེ་པདྨའི་སློང་བུ་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས་པས་དེའི་མེ་ཏློག་ཁ་བེའློ་ཞེས་པ་དང༌། ཉིན་

པར་ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་སྟེ་ཀུ་མུ་ཏའ྄ི་སློང་པློ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པས་དེའི་མེ་ཏློག་ཀང་

གསལ་ལློ་ཞེས་པའི་རང་པ་གཉིས་པློ་འདི་ཉིན་མཚན་གི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་

བའློ། །སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་པདྨ་ཅན་ཉི་མ་དང༌། ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པ་ཟླ་བ་ལ་

ངློས་བཟུང་ཡང་དེའི་བཤད་ཁུངས་མེད། རྒྱ་འགེལ་ནས་ཀང་སྔར་དློན་གཞན་བཀློད་

པའི་སྐབས་སུ་པདྨློ་ཅན་ནི་པདྨའི་ཚལ་དང༌། ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པའང་དེའི་ཚལ་ལ་བཤད་

ཀང༌། འདིར་པདྨ་ཅན་ནི་པདྨའི་ཡུ་བ་དང༌། ཀུ་མུཏ་྄ལྡན་པའང་དེའི་ར་བ་ཉིད་དུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བཀལ་བ་ལྟར་བཀློད་པ་སྟེ། པདྨ་དང་ཀུ་མུ་ཏ་དག་གི་ཡུ་བའམ་སློང་པློ་རྒྱས་པ་ལས་

མེ་ཏློག་བེ་ཞིང༌། དེ་ལས་ལྡློག་ན་ཟུམ་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔྱིད་དུས་སུ་ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་

ཐློག་མར་ཁ་འབུས་པའི་དུས་ནས་རབ་ཏུ་རྒྱས་སློ་ཞེས་པ་དང༌། སློས་ཀ་ཚད་པའི་

དུས་དག་ནི་ཆར་སྤིན་སྟུག་པློས་གཏིབས་སློ་ཞེས་དང༌། ངང་པའི་སྒ་ནི་ཆར་སྤིན་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པའི་དབར་དུས་སུ་མཉན་པར་འློས་སློ་ཞེས་དང༌། སྟློན་འབྲུག་སྒ་མེད་པའི་

དུས་སུ་རྨ་བ་དགའ་བས་མློས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་དང༌། དགུན་སྟློད་སྤིན་དང་རྡུལ་

གི་དུས་སུ་ཉི་མ་དྲི་མ་མེད་ཅེས་པ་དང༌། དགུན་སད་ཤིན་ཏུ་གང་བས་བསིལ་བའི་

རྫས་ཙནྡན་མི་མཁློ་བའི་དུས་སུ་ཙནྡན་བསྔགས་པར་འློས། ཞེས་པའི་རང་པ་དྲུག་པློ་

འདི་འདྲ་དུས་དྲུག་སློ་སློའི་གནས་ལུགས་དག་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་དུ་བསྟན་

པ་ཡིན་ནློ། །

༼༣-སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ།༽

གསུམ་པ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ་ནི།

སྒྱུ་རལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ། །

ཅུང་ཟད་བསྟན་པར་བ་སྟེ་དཔེར། །

ཞེས་རང་པ་གཉིས་ཀིས་བཤད་པར་དམ་བཅས་ནས། དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི།

དཔའ་དང་སྒེག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི། །གནས་ཅན་ཁློ་དང་ཡ་མཚན་ནློ། །

དབངས་བདུན་རྫློགས་པ་འདི་དག་ནི། །

ཐ་དད་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག །

འདི་ལྟར་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགལ་བ་ལེགས་པར་རློགས་པར་བ། །

སྒྱུ་རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ལས། །

དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་པའི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་འདིར་འགྱུར་བཅློས་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་

ཏེ། །གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར། སྠཱ་ཡི་ཞིག་འབྱུང་བ་བློད་སྐད་གནས་ཅན་ཏེ་ཉམས་བརྒྱད་

པློའི་སྤི་མིང་དང༌། དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་ཅིང༌། ཡིད་ཀི་

གནས་སྐབས་ཀི་ཀུན་སླློང་ཐློག་མའི་ས་བློན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཡིད་བེད་དམ་

གནས་ཞེས་བ། དེ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བས་ལུས་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་རློ་ཉམས་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་པ་ལ་ཉམས་སམ་གནས་ཅན་ཞེས་བ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སམ་ཡིད་བེད་

ཀི་ཁད་པར་རྒྱུར་གྱུར་པ་རེ་དང༌། གནས་ཅན་ནམ་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་འབས་བུར་

གྱུར་པ་རེ་རྒྱུ་འབས་སུ་འབེལ་བའི་འབེལ་པ་མ་འཆློལ་བར་འབྱུང་དགློས་པའི་ཕིར། 

འདིར་ཡང་སྤློ་བའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་གནས་ཅན་ནམ་ཉམས་

དང༌། དཀའ་བའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་འཕེལ་བ་ལས་སྒེག་པའི་ཉམས་སམ་གནས་

ཅན་དག་བྱུང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཁློ་བའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་འཕེལ་བ་དྲག་པློའི་

ཉམས་སམ་གནས་ཅན་དང༌། ཡ་མཚན་པའི་གནས་སམ་ཡིད་བེད་འཕེལ་བ་རྨད་

བྱུང་གི་གནས་ཅན་ནམ་ཉམས་ཞེས་སློས་དགློས་པ་ལ། འདིར་དཔའ་བའི་ཡིད་བེད་

ཀི་གནས་ཅན་ཁློ་བ་དང༌། སྒེག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་ཅན་ཡ་མཚན་ནློ་ཞེས་བརློད་

པ་འདི་དང༌། ཡང་དབངས་བདུན་ནི། དྲང་སྲློང་དང༌། ས་འཛིན་དང༌། དྲུག་སྐེས་དང༌། 

བར་མ་དང༌། བློ་གསལ་དང༌། ལྔ་པ་དང༌། འཁློར་ཉན་རྣམས་ཏེ་དེ་བདུན་ཀ་གཅིག་ཏུ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

རྫློགས་ཤིང་འདྲེས་པ་དེ་སྙན་པའི་ཚད་དུ་བརི་བ་ཡིན་ཀང༌། འདིར་དང་པློ་དབངས་

བདུན་གཅིག་ཏུ་རྫློགས་ཞེས་སློས་ནས། སླར་ཡང༌། ཐ་དད་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག 

ཅེས་དབངས་བདུན་པློ་མ་འདྲེས་པར་སློ་སློ་ཐ་དད་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་ཅེས་སྨྲས་པ་

དག་གིས་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ་ཡིན། དེ་ལ་དབངས་བདུན་ཞེས་པའང་གླུ་གར་རློལ་

མློ་གསུམ་ཀའི་མིང་ལ་ཁ་ནས་ལེན་པའི་གླུ་ཉིད་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། འཆད་

ཚུལ་འདི་བཞིན་རྒྱ་འགེལ་ནས་འབྱུང༌། ཡང་ན་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་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་

པའང་རྣམ་གངས་སློ། །དེས་ན་འདི་ལྟར་བརློད་པའི་རིམ་པས་སྒྱུ་རལ་དང་རློལ་མློའི་

མཚན་ཉིད་ལ་སློགས་པ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་སླློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་བསྐངས་ཀི་ལུང་

ཕན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལ་སློགས་པར་མིང་ཙམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་རང་རང་

གི་རྣམ་བཞག་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་རློགས་པར་བའློ། །དེ་རྣམས་གང་

ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྱུ་རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅློས་

ལེའུ་བཞིར་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་ཉིད་ཀིས་བས་པ་དེ་ལས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བློས་ཤིག་པའམ། ཡང་ན་སྒྱུ་རལ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་གློམས་པར་གྱུར་པ་

ལས་རང་རང་གི་གནས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བར་འགྱུར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རློ། །ཞེས་པའློ། །

༼༤-འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ།༽

བཞི་པ་འཇིག་རེན་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་ནི།

གང་པློ་དག་ནི་རལ་པ་གཡློ། །

ར་ཡི་རྣ་ནི་རྣློ་བ་ཡིན། །

ཨེ་རཎ་ནི་སྙིང་པློ་ལྕི། །

སེང་ལྡེང་ལྗློན་པ་སྙིང་པློ་མེད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རེན་པ། །

ཉིད་དང་འགལ་བ་ཀུན་གིས་སད། །

གང་པློ་ཆེ་ལ་རལ་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལ་དེ་གཡློའ ློ་ཞེས་པ་དང༌། ར་ལ་རྭ་

མེད་པ་ལ་དེ་རྣློ་ཞེས་བརློད་པ་འདི་དག་ནི་གཡློ་བ་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་གནས་

ལུགས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། དེ་བཞིན་དུ་སེངྒེ་ལ་གཡུ་

རལ་ཡློད་དེ་ཞེས་པའང་སྟེ་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ། སེངྒའི་སྒ་སེར་སྐར་གསུངས་

པས་སློ། །ཞེས་པ་ལ། ཡང་རེ་བློད་མཁས་པས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སེངྒེ་ལ་རིགས་མང་

བས་སྐྲ་ཡང་གཅིག་ལས་སེར་སྐར་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་སེངྒེ་ལ་རིགས་མང་བ་དང༌། དེའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ལ་

གཡུ་རལ་ཡློད་པའི་ཁུངས་ཀང་བཙལ་ན་རེད་སླ་བ་མ་ཡིན་ཅིང༌། དློན་དུ་ནི་སེངྒེའི་

གཡུ་རལ་ཟེར་བ་འདི་བློད་ཡུལ་ན་ཡློངས་སུ་གགས། རྒྱ་གར་ན་སེངྒེ་རལ་དམར་

ཅན་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཨེ་རཎ་སྟེ་དན་རློག་གི་ཤིང་ནི་བློད་ཀི་ལྕིམ་ལྟ་བུ་སྲ་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

མཁེགས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་སྙིང་པློ་ལྕི་ཞེས་པ་དང༌། སེང་ལྡེང་གི་ལྗློན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

སྲ་ཞིང་མཁེགས་པའི་ཚད་དུ་བརི་བ་ལ་སྙིང་པློ་མེད་ཅེས་སློས་པ་སྟེ། རང་པ་ཕི་མ་

འདི་གཉིས་ནི་བརན་པ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་གནས་ལུགས་དང་འགལ་བར་བརློད་

པ་ཡིན། འདིར་སྙིང་པློ་ལྕི་བ་དང་སྙིང་པློ་མེད་ཅེས་པ་དག་ནི་སྲ་མཁེགས་ཡློད་མེད་

ལ་ཟེར་བ་ཡིན་པས་གཞན་དུ་བཟུང་བར་མི་བའློ། །དེ་བས་ན་དཔེར་བརློད་པའི་རྣམ་

པ་འདི་ནི་འཇིག་རེན་པ་ཉིད་དང་འགལ་བ་སྟེ་སྐློན་གཞན་རྣམས་ནི་མཁས་པས་

རློགས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་རྣམས་ཁློ་ནས་སད་པར་འགྱུར་ལ། འདི་ནི་མཁས་བླུན་

ཀུན་གིས་ཇི་ལྟར་འགལ་བའི་ཚུལ་ཤེས་སླ་བས་མཁས་རྨློངས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སད་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མཚང་ཆེ་བས་ནན་གིས་སང་བར་བའློ། །

༼༥-རིགས་པ་དང་འགལ་བ།༽

ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི།

རིགས་པ་ཞེས་བ་གཏན་ཚིགས་ཀི། །

རིག་པ་དང་འགལ་བཤད་པར་བ། །

རིགས་པ་སྟེ་གྲུབ་པའི་མཐའ། གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་དང་འགལ་བ་ཉིད་འདིར་འཆད་པར་བའློ། །ཞེས་དམ་བཅས་ནས་དེ་

དཔེར་བརློད་པ་དངློས་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། བདེ་

གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་པར་ནི། །གསུངས་པ་བདེན་མློད་དེ་ལྟ་ནའང༌། །ཙ་ཀློ་ར་

ཡི་མིག་ཅན་དེ། །བདག་གི་སྙིང་ལ་ད་དུང་གནས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་འདུས་ནས་བས་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་མི་རག་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

སྐད་ཅིག་མ་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བདེན་པར་གསུངས་པ་ཉིད་

དློ། །ཞེས་དཔྱས་ནས་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་ཙ་ཀློ་རའི་མིག་ཅན་གི་མཛེས་མ་འདི་ནི་འདློད་

ལྡན་བདག་གི་སྙིང་ལ་སྔར་ཡུན་རིང་པློ་གཅིག་ནས་བརམས་ཏེ་ད་དུང་གི་བར་དུའང་

གནས་སློ། །གལ་ཏེ་འདུས་བས་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་བདེན་ན་འདི་ཇི་ལྟར་

འཐད་ཅེས་བརློད་པ་འདི་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའློ། །ཡང་

དྲང་སྲློང་སེར་སྐའི་སླློབ་མ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་འགལ་བའི་དཔེར་

བརློད་འདི་ཀློ་དཀའ་ཞིང་འཁྲུལ་པ་ཆེ་བས་འདིར་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཤད་ན་

གཞུང་གི་རྒྱ་དཔེར།

ཀཱ་པི་ལྲཻ་ར་ས་དུདྦྷཱུ་ཏིཿ། །སྠཱ་ན་ཨེ་ཝློ་པ་ཝརྞྱ་ཏེ། །ཨ་ས་ཏཱ་མེ་ཝ་དྲ�་ཤན། །ཡ་

སྨཱ་དསྨཱ་བྷི་རུདྦྷ་ཝཱཿ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བློད་སྐད་དུ།

སེར་སྐ་བ་རྣམས་མེད་རྣམས་ཀི། །

སྐེ་བ་གནས་པ་ཉིད་དུ་བརློད། །

ཅི་ཕིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི། །

མེད་རྣམས་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་མཐློང༌། །

ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ཐད་ཀི་རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར། སེར་སྐ་པ་སྟེ་གངས་ཅན་པ་

རྣམས་ཀིས་མེད་པ་སྟེ་ནུས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སྐེ་བ་ནི་

གནས་པ་ཉིད་དེ་གནས་ངེས་པ་ཡློད་པས་སློ། །འདིར་ཨ་ཡིག་གི་མཐའ་ནི་ངེས་ཚིག་

གི་སྦར་བའི་དློན་མཚོན་པར་བས་པའློ། །ཁེད་རྣམས་ཀི་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བརློད། 

གང་གི་ཕིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི་དློན་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་སྐེ་བ་དང་འབྱུང་



  779  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བ་མཐློང་བས་སློ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིགས་པ་འཇློམས་པར་བེད་དེ་གངས་ཅན་

པའི་འདློད་པ་ལ། ཡློད་པ་རྣམས་སྐེ་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བར་འབྱུང་བ་ཙམ་

དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་སྐབས་འདིར་གནས་པ་ཞེས་པའང་

ཡློད་པའི་དློན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ཡང་ཨ་སཏ྄་ཅེས་པ་སཏ྄་ཡློད་པའི་དློན་ལ་

དགག་ཚིག་ཨ་སྦར་བ་ཡིན་པས། འགྱུར་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ཏུ། སེར་སྐས་གནས་པ་

ཡློད་མིན་ཉིད། །ཅེས་བསྒྱུར་ཅིང༌། དཔང་ཊིཀ་྄ཏུའང་དངློས་པློར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་

སྐེ་བ་ལ་གནས་པ་སྔ་ཡློད་ཁློ་ན་འབྱུང་བར་བརློད་མློད་ཅེས་བཀལ་བ་ལྟར་རྒྱ་འགེལ་

དང་མཐུན་པས་ལེགས་ཤིང༌། གཞན་བློད་འགེལ་ཕི་མ་རྣམས་ལྟར་ན་མེད་པ་ལ་ཡློད་

པར་བསྒྱུར་བ་དང༌། སྠཱ་ནཿཞེས་པ་རྣམ་དབེ་དང་པློའི་མཐའ་ལ་བདུན་པའི་མཐར་

བསྒྱུར་བ་སློགས་དློན་དང་འགལ་བ་མང་ངློ༌། །འདིར་འགྱུར་བཅློས་པའི་དློན་ཡང༌། རྒྱ་

འགེལ་གི་ཚིག་བསྒྱུར་བ་ལྟར་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་པློར་མེད་པ་རྣམས་

སྐེ་བ་དང་འབྱུང་བ་ནི་སྔར་ཡློད་ཅིང་གནས་པ་ཉིད་གསལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་པ་མི་བདེན་ཏེ་བདག་ཅག་རྣམ་ཀིས་མེད་པ་ཉིད་སྐེ་བར་མཐློང་བའི་ཕིར་

ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འགེལ་པར་ཨ་ཡིག་གི་མཐའ་ནི་སློགས་ཀི་དློན་ཡང༌། སྠཱ་ནཱ་ཞེས་

པ་བུད་མེད་ཀི་རགས་ཡིན་ཡང༌། ངེས་ཚིག་གིས་ཨ་ཐུང་གི་མཐའ་སྐེས་པའི་རགས་

སུ་བས་པ་ནི་ངེས་ཚིག་གིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་ཁས་ལེན་ངེས་པའི་དློན་ཡིན། 

སྤིར་གངས་ཅན་པའི་འདློད་པ་ལྟར་ན། དངློས་པློ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་བདེན་པར་ཡློད་

པ་དང༌། མེད་པ་རྣམས་ཀང་བདེན་པར་མེད་པར་འདློད་པས་འདིར་གྲུབ་མཐའ་དེ་དང་

འགལ་བ་ཞིག་དཔེར་བརློད་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཚད་མར་གྱུར་པ་རང་ཅག་སངས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆེན་པའི་འདློད་པ་ལྟར་དློན་ལ་གནས་པའི་

ཕིར། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་སྐེ་འགག་ཏུ་སྣང་བ་འདི་རྣམས་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཞིག་གློ །དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ནི།

རིགས་པ་དག་དང་འགལ་བ་ཡི། །

ལུགས་འདི་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བར་བ། །

དེ་ལྟར་རིགས་པ་དག་སྟེ་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རང་

ཅག་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། གཞན་སེ་མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་པ་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་

ལུགས་དང་འགལ་བ་གཉིས་འདིར་དཔེར་བརློད་པ་དེས་རིགས་བསྒེས་ནས། ཀུན་ཏུ་

སྟེ་བརློད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་པའི་བར་དུའང་བལྟ་

བར་བའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

༼༦-ལུང་དང་འགལ་བ།༽

དྲུག་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི།

དེ་ནས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡི། །

འཇུག་པ་དག་ནི་བསྟན་པར་བ། །

མེ་ནི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། །

བུ་སྐེས་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི། །

སྤློད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག་ནི། །

བྲཻ་ཝཱ་ན་རཱི་མཆློད་སྦིན་བེད། །

འདི་ནི་ཆློ་ག་མ་བས་ཀང༌། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

བ་མ་དག་ལས་རིག་བེད་བཀགས། །

རང་བཞིན་དག་པའི་ཤེལ་དག་ནི། །

འདུ་བེད་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད། །

དེ་ནས་ལུང་ཆློས་ཀི་བསྟན་བཅློས་དང་བཅས་པའི་རིག་བེད་དང་འགལ་བའི་

འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དག་ནི་འདིར་བསྟན་ཅིང་བཤད་པར་བའློ། །ཞེས་དམ་བཅས་

ནས། དེ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། རིག་བེད་ཀི་ལུང་རྒྱ་འགེལ་དུ་དྲངས་པར། གང་ཞིག་མེ་

ནི་བཞག་བས་ནས། །བུ་སྐེས་བྲཻ་ཤྭཱ་ན་རཿཡི། །མཆློད་སྦིན་ཉམས་སུ་མློང་བར་

བེད། །ཅེས་འབྱུང་བའི་ལུང་དློན་དང་མཐུན་པར་བམ་ཟེའི་བུ་ཐློག་མར་སྐེས་པའི་

དུས་དེ་ནས་བརམས་ཏེ་བར་མ་ཆད་དུ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བཞག་པའི་མེ་དེ་ལ། སླད་

ནས་དེའི་ཚེ་སྐེས་པའི་བུ་དེ་ཉིད་ཀིས་མཆློད་སྦིན་འདུས་བ་དགློས་པ་ལ། འདིར་མེ་

ནི་བཞག་ཅིང་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་གས་འདུས་བས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། བུ་སྐེས་

པར་གྱུར་པའི་བམ་ཟེ་རང་གི་ངེས་པའི་སྤློད་པ་མ་ཉམས་བརྒྱན་ཅིང་མཛེས་པར་

བས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས། བི་ཤྭཱ་ན་ར་ཞེས་པ་མེ་ལྷའི་ཕའི་མིང་སྟེ། དེ་ལ་བུ་རྒྱུད་ཀི་

རྐྱེན་སྦར་བས་བྲཻ་ཤྭཱ་ན་ར་ཞེས་གྲུབ་པ་མེ་དང་མེ་ལྷ་གཉིས་ཀའི་མིང་ངམ་དེ་གཉིས་

དབེར་མི་ཕེད་པའི་མིང་ཡིན་པས། ཀཱམ་དྷེ་ནུར། དྲང་སྲློང་བི་ཤྭཱ་ན་རའི་བུ་ཡིན་པས། 

བྲཻ་ཤྭཱ་ན་རཿསྟེ། ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་མཆློད་པའི་མཆློད་སྦིན་ཏེ། སྦིན་སྲེག་དེའི་མིང་

ལ་བྲཻ་ཤྭཱ་ན་རི་ཞེས་གགས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་མཆློད་སྦིན་བེད་དློ་ཞེས་པ་འདི། གློང་དུ་

བརློད་ཟིན་པའི་རིག་བེད་ཀི་ལུང་དེ་ཁློ་ན་དང་འགལ་བ་ཡིན། ཡང་གི་སྒ་ནི་མི་རིགས་

པ་གསལ་བར་བེད་པའློ། །གཞན་ཡང་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་མ་བས་པར་



  782  

འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བམ་ཟེར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། དེར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་རིག་བེད་བཀགས་པ་སློགས་བམ་

ཟེའི་སྤློད་པ་བར་མི་རུང་བར་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་ཉིད་ལས་བཤད་པས་བམ་ཟེ་ལ་

གཉིས་སྐེས་ཀི་མིང་འཇུག་པའང་དེ་ཀས་ཡིན། འློན་ཀང་འདིར་བརློད་པར་འདློད་

པའི་སྐེས་བུ་འདི་ལ་ནི་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་འདུས་བ་བའི་ཁད་པར་གང་

ཡང་མ་བས་ཀང༌། བ་མའི་བཀའ་ལས་སྲིད་སྲུང་ལ་སློགས་པའི་རིག་བེད་བཀགས་

པར་བས་སློ། །དེ་ཉིད་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེའམ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་གིས་

སྒྲུབ་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཏེ་འཕལ་དུ་བཅློས་པ་མ་ཡིན་པར་གདློད་ནས་དག་པའི་

ཤེལ་དང་ནློར་བུའི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་སླར་ཡང་དག་ཅིང་གཙང་བ་ཕུལ་བྱུང་དུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་འདུ་བེད་གཞན་གང་ལའང་ལྟློས་པ་མེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་

བེད་སྤིའི་ལུང་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་དློ། །

༼འགལ་བ་དྲུག་གི་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་སྐབས་འགར་འགལ་ཡང་སྐློན་མེད་པ་ལ། དློན་བསྟན་པ་དང༌། 

དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི།

སྐློན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང༌། །

རེས་འགའ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པས། །

སྐློན་གི་གངས་ལས་རབ་འདས་ནས། །

ཡློན་ཏན་ལམ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན། །

ཡུལ་སློགས་འགལ་བ་དྲུག་པློ་དེ་རྣམས་འགའ་ཞིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྐློན་

དྲུག་པློ་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང་དུས་གཏན་དུ་མ་ཡིན་ཀང་སྐབས་སུ་བབས་པའི་དུས་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

རེས་འགའ་བསྔགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་བརློད་པར་འདློད་པ་

དང༌། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བ་བའི་ཕིར་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པས་བཤད་ཟིན་མ་

ཐག་པའི་འགལ་སྐློན་དྲུག་པློ་དེ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྦློར་བ། ལྟར་སྣང་བ་འགའ་ཞིག་

སྦར་ཡང་དེ་སྐློན་དུ་བགང་བ་ལས་བཟླློག་སྟེ་སྐློན་བཏང་ནས་ཡློན་ཏན་གི་ལམ་

ལེགས་པའི་རང་བཞིན་འཛིན་པར་བེད་དློ། །གཉིས་པ་དེ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག་

ལས། དང་པློ་ཡུལ་འགལ་གི་དམིགས་བསལ།

རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་མཐུ་ཡིས་ནི། །

དེ་ཡི་སྐེད་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀི། །

ལྗློན་པ་ཡལ་འདབ་གློས་སྣུམ་དང༌། །

ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར། །

བརློད་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིའི་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལ་འདས་པའི་

སྟློབས་ཀིས། རྒྱལ་པློ་དེ་སྐེད་མློས་ཚལ་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ལྗློན་པ་དཔག་བསམ་གི་

ཤིང་ཡལ་འདབ་ཀི་གློས་སྣུམ་པློ་དང་ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་མི་

ཡུལ་དུ་ལྷའི་ལྗློན་ཤིང་བྱུང་བར་བརློད་པ་འདི་ཡུལ་འགལ་ལྟར་སྣང་ཡང་རྒྱལ་པློའི་

བསློད་ནམས་ཁད་འཕགས་སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སླློབ་

དཔློན་དཔའ་བློས་རྒྱལ་བའི་སྐེས་རབས་སུ། དེ་ནས་དེའི་བསློད་ནམས་སྟློབས་

ཀིས་དེར། །འདམ་རྫབ་མེད་པར་འདམ་ལས་སྐེས་པ་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའང་

འདི་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས་བཞེད་དློ། །གཉིས་པ་དུས་འགལ་

གི་དམིགས་བསལ་ནི།
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་གསལ་བེད་པ། །

ཀ་དམྦ་ཡི་རྡུལ་དང་འགློགས། །

འདབ་བདུན་ལས་འཁྲུངས་སྐློད་བེད་ཅིང༌། །

དྲག་པློ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ། །

རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་སྟེ་འཆི་བ་གསལ་བར་བེད་པའི་ལྟས་ངན་དུ་ཤིང་ཀ་དམྦ་

ཞེས་པའི་མེ་ཏློག་ནི་རྡུལ་མང་པློ་ཅན་ཡིན་པས། དེའི་རྡུལ་རྣམས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འགློགས་པའི་ཤིང་འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་ཏློག་ལ་ཆགས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀ་རླུང་དྲག་

པློ་རྩུབ་པར་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀི་སྐློད་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀ་དམྦའི་མེ་ཏློག་

དབར་འབྱུང་ཞིང༌། འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་ཏློག་སྟློན་ཀ་འབྱུང་བས། འདློད་འཇློར། 

འདིའི་ཚིགས་སློ་སློ་ལ་ལློ་མ་བདུན་རེ་ཡློད་པས་སཔྟ་པརཎཿསྟེ་ལློ་མ་བདུན་

པའློ། །འདིའི་ཤུན་པ་འཐུག་པློ་ཡིན་པས་བི་ཤཱ་ལ་ཏྭཀ྄་སྟེ་ཤུན་པ་འཐུག་པློའློ ། །སྟློན་

ཀ་ལ་མེ་ཏློག་འབྱུང་བས་ཤཱ་ར་དི་སྟློན་ལྡན་ཏེ་ལྷག་མ་ལ་ཨཎའློ། །ཞེས་འབྱུང༌། དེས་

ན་འདིར་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་པར་སྟློན་པས་ན་དུས་དང་འགལ་བ་ཡིན་མློད་ཀང༌། 

རྒྱལ་པློ་འཆི་བའི་ལྟས་ངན་སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ན་སྐློན་མེད་པའློ། །གསུམ་པ་

སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི།

ཁློགས་ཀིས་རབ་བསྐུལ་སྐྲག་པ་ཡི། །

སྐེ་བློ་བུད་མེད་ཁས་བརློད་གླུ། །

སྟབས་མི་མཉམ་པས་འདློད་ལྡན་གི། །

ཆགས་པ་དག་ནི་འཕེལ་བར་བེད། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཁློགས་ཏེ་དློ་ལི་ཤིན་ཏུ་སྐློད་ཅིང་བསྐུལ་བས་སྐྲག་པའི་བུད་མེད་ཀི་སྐེ་བློའི་

ཁས་བརློད་པའི་གླུ་མྱུར་བ་དང་བར་མ་ལ་སློགས་པ་ཉིད་སྒྱུ་རལ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་

དེ་ཉིད་སྟབས་མི་མཉམ་པ་སྟེ་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པས་ཀང་འདློད་ལྡན་

རྣམས་ཀི་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་བརློད་པ་འདི་གླུ་སྟབས་མི་མཉམ་པས་

ཆགས་པ་འཕེལ་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་མློད་ཀང༌། ཆགས་པ་

ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པའི་སླད་དུ་བརློད་པ་ལ་སྐློན་མེད་དེ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་འདློད་ལྡན་རྣམས་

ལ་ཆགས་པ་སྐེ་བའི་རྐྱེན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་མཚོན་ཅིང་སྟློན་

པའློ། །བཞི་པ་འཇིག་རེན་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི།

ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས་བསིལ་བ། །

བསྲེག་བ་འཛིན་པར་འདློད་ལྡན་ནི། །

བུད་མེད་དང་བལ་ཉློན་མློངས་ཀིས། །

འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད། །

ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའི་རེག་བ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའང་བསྲེག་བ་འཛིན་

པ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་འདློད་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞིག རང་གི་དགའ་མ་དང་བལ་བའི་

གདུང་བས་རྒྱུད་འཁྲུགས་ཤིང་གཟིར་བ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད་ཅིང་བརློད་དློ། །ཞེས་

པ་འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ་ཟླ་བའི་རེག་པ་མེ་རུ་བརློད་པས་འཇིག་རེན་དང་འགལ་

ཡང་བལ་བས་ཉེན་པའི་གདུང་བ་ཕུལ་བྱུང་སྟློན་པ་ལ་སྔ་མ་ལྟར་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་

བའློ། །འདིའི་གཞུང་ཚིག་རྒྱ་དཔེའི་རྣམ་དབེ་སྦློར་ཚུལ་དང་མཐུན་དགློས་པས། ཟླ་

བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་མི་ལེགས་སློ། །ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི།

གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་གཞལ་བ་མིན། །

ཆ་ལྡན་ཡིན་ཡང་ཆ་ལྡན་མིན། །

གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་མིན། །

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཁློད་ལ་ཕག་འཚལ། །

གསལ་བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཞིང་རེས་དཔགས་ཀི་ཚད་མས་རློགས་བའི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་ངློ་བློ་མི་གསལ་ཞིང་མཆློག་དམ་པའི་དློན་

ཉིད་མངློན་སུམ་གིས་རློགས་བའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕིར་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་ནི་ཆ་དང་བལ་བས་ཆ་ལྡན་མིན་ནློ། །ཚངས་པའི་གཟུགས་རག་པ་

གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་ཡང༌། ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པའི་ཕིར་གཅིག་པུ་

ཉིད་མིན་པ་ཡང་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་བརན་གཡློ་ཀུན་གི་རང་

བཞིན་ཚངས་པ་ཆེན་པློ་ཁློད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གཞི་གཅིག་ཚངས་

པའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་ཡིན་མིན་སློགས་གཉིས་ཀ་ཚང་བ་འདི་ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་སུ་

རིག་པས་དཔྱད་ན་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང༌། ཚངས་པ་དམ་པའི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་གསལ་བར་བེད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ན་སྐློན་མེད་

པའློ། །འདིར་བརློད་དློན་དང་ཕག་བ་བའི་ཡུལ་བློད་འགེལ་མང་པློར་ལྷ་དབང་ཕྱུག་

ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་ནློར་བ་སྟེ། རྒྱལ་འགེལ་ནས་ཚངས་པ་ཁློ་ནར་བཤད་དློ། །དྲུག་

པ་ལུང་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་ནི།
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྐ་བསེང་བུ་ལྔ་དག་གི་ནི། །

ཆུང་མ་ལྔ་ལེན་བུ་མློ་སྟེ། །

དག་པ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར། །

འདི་འདྲ་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་དློ། །

འདི་ནི་སྔློན་བྱུང་གི་ལློ་རྒྱུས་ལས་རློགས་ཤིང་ཤེས་པར་བ་དགློས་པས། དེ་

ཡང་འདི་ལྟར་ཐློས་ཏེ། གཡུལ་ངློར་བརན་པ་དང༌། འཇིག་སེ་དང༌། སྲིད་སྒྲུབ་དང༌། 

ལྷར་བཅས་དང༌། རིགས་མེད་དེ། སྐ་བསེང་བུ་ལྔར་གགས་པའི་ཕ་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་

དེ་ཉིད་རི་དྭགས་ལ་ཆས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་དྲང་སྲློང་ངན་འདུལ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་རི་

དྭགས་ཀི་གཟུགས་སུ་གྱུར་ནས་རི་དྭགས་མློ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློད་པའི་དགའ་བ་

ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར་པ་ན། སྐ་བསེང་གིས་ངློ་མ་ཤེས་ཏེ་མདས་བསྣུན་པ་དང༌། 

དེའི་རེས་ཐློགས་ཉིད་ལ་དྲང་སྲློང་དེ་རང་གི་གཟུགས་སུ་གནས་ཏེ། ཁློ་བའི་དབང་

གིས་ཇི་ལྟར་ཁློད་ཀིས་ང་དགའ་བ་སྤློད་པ་ན། དགའ་བ་ཉམས་སུ་མ་མློང་བ་ཉིད་དུ་

འཇིག་རེན་གཞན་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་བར་བས་པས་ཁློད་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བར་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་དམློད་པ་བཏབ་བློ། །དྲང་སྲློང་གི་ཆུང་མས་ཀང་ཤིང་གི་ཕུང་པློ་ཆེན་

པློའི་སྟེང་དུ་འཛེགས་ཏེ། ཁློད་ཀི་ཆུང་མ་ཡང་ཁློད་ཤི་ནས་བསྲེག་པའི་ཤིང་བརེགས་

པ་ལ་འཛེགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དམློད་པའི་ཚིག་སྨྲས་སློ། །སྐ་བསེང་ལ་མ་དྲི་དང་

ཀུན་དཱི་ཞེས་བ་བའི་ཆུང་མ་གཉིས་ཡློད་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་དམློད་པའི་འཇིགས་པས་

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤློད་པར་བེད་མ་ནུས་སློ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དཱིས་བསམ་པ། ངས་ནི་དྲང་

སྲློང་གནས་ངན་ལས་རིག་སྔགས་ཐློབ་ལ། དེས་ངའི་མངློན་པར་འདློད་པ་གཅིག་ནི་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

བསྒྲུབས་ཟིན་མློད་ཀི། དེས་ནི་ད་དུང་ཡང་ལན་བཞི་བར་དུ་འདློད་པའི་དློན་བེད་པར་

འགྱུར་གིས། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པློས་གནང་ན་དེའི་ཚེ་ངས་བུ་སྐེད་པའི་བ་བ་བའློ་སྙམ་

མློ། །རྒྱལ་པློ་ཡང་ཐབས་གང་གིས་ང་ལ་བུ་ཡློད་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་བསམ་མློ། །དེ་

ནས་དབེན་པར་སློང་སྟེ་རྒྱལ་པློ་ལ་དློན་དེ་སྨྲས་པ་དང༌། དེ་ཐློས་པས་རྒྱལ་པློ་དགའ་

སྟེ། དེ་ལ་རེས་སུ་གནང་བ་བིན་ནློ། །དེ་ཁང་པར་ཞུགས་ནས་རིག་སྔགས་བཟླས་

ནས་ཆློས་ཞེས་བ་བའི་ལྷ་ང་དང་སྤད་པའི་ཕིར་ཤློག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། ཇི་ཙམ་

ན་ཆློས་འློངས་ཏེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུས་པ་ལས་གཡུལ་ངློར་བརན་པ་ཞེས་བ་བའི་བུ་

སྐེས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་རླུང་ལྷ་བཀུག་སྟེ་འདུས་པ་ལས་འཇིག་སེའློ། །དེ་བཞིན་དུ་

བརྒྱ་བིན་བཀུག་སྟེ་འདུས་པ་ལས་སྲིད་སྒྲུབ་སྐེས་སློ། །ཇི་ཙམ་ན་མ་དྲི་བུ་མེད་པས་

མ་ངན་གིས་ཡིད་གདུངས་ཏེ། ང་ནི་འཆི་བར་བའློ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་མ་ངན་བེད་ལ། ཞུམ་

པའི་ཚིག་གིས་ཀུན་དཱི་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ། རིག་སྔགས་དེ་ང་ལ་ལན་ཅིག་བིན་

ཅིག གལ་ཏེ་ན་བདག་ལ་ཡང་བུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། དེ་སྐ་བསེང་ལ་

དྲིས་ཏེ་རིག་སྔགས་དེ་བིན་ནློ། །དེས་ཀང་རིག་སྔགས་བཟླས་ནས་ལྷའི་སན་པ་ཐ་

སྐར་སྤུན་གཉིས་བཀུག་སྟེ། དེ་གཉིས་དང་འདུས་པ་ལས་ལྷར་བཅས་དང༌། ན་ཀུ་ལ་

ཞེས་བ་བ་གཉིས་མཚེ་མར་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐེས་སློ། །ཇི་ཙམ་ན་སྐ་བསེང་གིས་ས་

ཆེན་པློ་ལས་རྒྱལ་བར་བས་ཏེ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་ལ་བིན་ནས། བདག་ཉིད་དང༌། ཆུང་

མ་གཉིས་དང༌། བུ་ཡང་ཁེར་ཏེ། རི་བློ་རེ་མློ་བརྒྱ་པར་སློང་ནས་ཚངས་པར་སྤློད་པ་

ལ་བརློན་པར་གནས་པ་ན། དེ་ཡུན་རིང་པློ་ཚངས་པར་སྤློད་པ་སྤད་པ་དང༌། མ་དྲིའི་

གཟུགས་སྡུག་པ་མཐློང་བས་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་སྐེས་ཏེ། ཁློ་བློ་ཤི་བ་ནི་བའི་



  789  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འདི་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་བ་ཉེ་བར་ལློངས་མི་སྤློད་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ་སྙམ་ནས། དེ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤློད་པར་བརམས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ཉིད་དུས་ལས་འདས་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཇི་ཙམ་ན་བསྟི་གནས་དེ་ན་དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་གང་དག་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་བར་མཐློང་བས་མགློན་མེད་པར་གྱུར་པའི་རློ་དང༌། མ་དྲི་དང༌། ཀུན་དཱི་

དང་བུ་ལྔ་པློ་ཁེར་ཏེ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་གི་གན་དུ་ཕིན་ནས། དེ་དང་ཇི་ལྟར་མཚམས་

པའི་བསྲེག་ཤིང་བརིགས་ཏེ། བསྙེན་བཀུར་ཆེན་པློས་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་སྐ་བསེང་

ལ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་གིས་མཆློད་དློ། །མ་དྲིས་ཀང་བུ་གཉིས་ཀུན་དཱི་ལ་གཏད་དེ། རློ་

བསྲེགས་སར་བདག་ཉིད་དློར་རློ། །དེ་ནས་ཇི་ཙམ་ན་འཐབ་དཀའ་ལ་སློགས་པ་དང༌། 

གཡུལ་ངློར་བརན་པ་ལ་སློགས་པ་འཕློང་སླློབ་པའི་གནས་སུ་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་ཏེ། ཀི་

པ་དང་ཀློ་ན་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆའི་ཐབས་ཀི་རིག་པ་སླློབ་པ་ན། རྣ་ཅན་ལས་

འཁློན་གཅུགས་སུ་གྱུར་ཏེ། སྐ་བསེང་གི་བུ་ལྔ་རྒྱ་སྐེགས་ཀི་ཁང་པར་བཅུག་པ་དང༌། 

དེ་ནས་མཚན་མློ་བློས་ནས་སྲིན་པློ་ཧི་དིམ་པ་བསད་དེ། དེའི་སྲིང་མློ་འཇིགས་སེ་

བངས་ནས་དེ་ལས་བུ་བུམ་སྐྲ་ཞེས་བ་བ་སྐེས་སློ། །དེ་ནས་སློང་སྟེ་གློང་ཁེར་འཁློར་

ལློ་གཅིག་པར་སློང་བ་དང༌། དེའི་ལམ་ཁར་རྒྱས་པ་དང་ཕད་ནས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ། 

རྒྱལ་སྲིད་དང་ཆུང་མ་ཐློབ་པའི་མཆློག་བིན་ནློ། །དེ་ནས་གློང་ཁེར་དེར་ཕིན་ནས་བམ་

ཟེ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་ལློ་བཞི་འདུག་སྟེ། དེ་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་སྲིན་པློ་ཆུ་སྐར་ཞེས་

བ་བ་བསད་ནས་གློང་ཁེར་ལྔ་ལེན་དུ་སློང་སྟེ། རྒྱལ་པློ་རྣམས་བུད་མེད་གདམ་པའི་

སྐབས་སུ། དྲཽ་པ་དཱི་ཞེས་བ་བའི་ཆུང་མ་ཐློབ་པ་དང༌། སྤུན་ལྔས་སྤིར་བངས་ནས་ལློ་

གཅིག་འདུག་སྟེ། དབང་པློའི་གནས་ཞེས་བ་བར་སློང་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཐློབ་བློ། །ཞེས་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

གག་གློ །དེ་ལྟར་ན་ཆུང་མ་གཅིག་ལ་སྐེས་པ་མང་པློས་ཐུན་མློང་དུ་ལློངས་སྤད་ན། 

བུད་མེད་དེ་འཆློལ་བར་འགྱུར་ཞེས་རིག་བེད་ཀི་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་

ངམ་ཞེ་ན་མི་འབྱུང་སྟེ། ཆུང་མ་དཽྲ་པ་དཱི་དེ་བདག་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རྣམས་ལས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིང༌། སྐ་བསེང་བུ་ལྔ་པློ་ནི་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་པའི་ལློ་རྒྱུས་ལས་ཇི་

ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལྷའི་རིགས་སུ་གྱུར་པས། ལྷ་དེ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ནི་སུས་ཀང་

བསམ་པ་དང་གཞལ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ལས་

ཡློངས་སུ་འདས་པས་ཆུང་མ་དཽྲ་པ་དཱི་དེ་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གི་བུ་སྤུན་ལྔས་ཐུན་མློང་

དུ་ལློངས་སྤད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་འཆློལ་པར་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད། དག་ཅིང་གཙང་བ་

རྣམས་ཀིའང་མཆློག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ལྷའི་མཐུའམ་ལྷའི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་སློ། །ཞེས་ཆུང་མ་

དག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ལྷའི་མཐུ་བཀློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རིགས་པའམ་གྲུབ་མཐའ་དང་

འགལ་བ་ལྟར་སྣང་མློད་ཀང༌། ལྷའི་མཐུ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་

སྐློན་མེད་པར་བསམ་ནས་འདིར་དཔེར་བརློད་པའློ། །དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་མཆློག་ཏུ་

འཛིན་པའི་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དཔེར་བརློད་པ་ཡིན་

མློད། ཡང་དག་པར་ན་སྐློན་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པར་འགྱུར་བས། སླློབ་

དཔློན་མཐློ་བཙུན་གྲུབ་རེས་ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་དུ། སྐ་བསེང་བུ་ནི་བརློད་བས་

ན། །བསློད་ནམས་འགྱུར་ཞེས་སློ་སློར་སྨྲ། །གང་ཞིག་བགློད་མིན་བགློད་བེད་པ། །དེ་

རྣམས་ཁློད་ཀི་བསྟན་ལ་སད། །ཅེས་དང༌། འདི་ཐད་ཀི་འགེལ་པར། སླློབ་དཔློན་ཤེས་

རབ་གློ་ཆས། དེ་ལྟར་ན་སྐ་བསེང་གི་བུ་དེ་རྣམས་ཀི་མིང་བརློད་པ་བས་པས་ཀང་

བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་བསགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ་སློ་སྐེ་བློ་དག་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

སྨྲའློ་ཞེས་འཇིག་རེན་ན་ཐློས་སློ། །དེ་ཡང༌། མཁས་པ་སྐ་བསེང་རྣམས་ཀི་ནི། །མིང་

ནི་བཟུང་བ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །བསློད་ནམས་ཆེ་དང་ལྡན་པར་ནི། །འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐེ་

ཚོམ་མེད། །ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནློ། །བརློད་བས་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཀུན་ཏུ་བརློད་ཅིང་

མིང་འཛིན་ལ་དེ་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརློད་པར་ཞེས་བ་བའི་དློན་ཏློ། །གང་བརློད་

པས་ཤེ་ན། སྐ་བསེང་བུ་ནི་ཞེས་བ་བ་སློས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གི་བུ་ཡིན་པས་ན་

སྐ་བསེང་གི་བུ་སྟེ། གཡུལ་ངློར་བརན་པ་ལ་སློགས་པའློ། །བསློད་ནམས་འགྱུར་ཅེས་

བ་བ་ནི་བསློད་ནམས་ལ་སློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་རྒྱས་པར་སྨྲའློ། །ཅི་ཐམས་ཅད་

ཀི་བརློད་པའམ། འློན་ཏེ་རེ་རེའི་བརློད་པས་ཤེ་ན། སློ་སློའི་ཞེས་བ་བ་སློས་ཏེ་རེ་རེ་

ནས་ཞེ་བ་བའི་དློན་ཏློ། །གང་ཞིག་བགློད་མིན་བགློད་བེད་པ། །ཞེས་བ་བ་ལ། སྤུན་

ཟླའི་ཆུང་མ་ནི་བགློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ལ་གང་ཞིག་བགློད་པ་དེ་དག་ནི་

ཁེད་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སད་པ་ཡིན་པས་ན་དེ་དག་ནི་བགློད་མིན་བགློད་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་མ་གློ་བར་འདིར་ལུང་དང་

འགལ་ཞེས་པའི་ལུང་དེ་ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ཀི་ལུང་འདི་ཉིད་ལ་ངློས་འཛིན་པ་

ནི་མི་འཐད་དེ། འདི་ནི་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་སྐློན་གང་ཡིན་པ་དེ་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་འགལ་བའི་ཁད་པར་བརློད་ནས་

བསྟློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། །དེ་མུ་སྟེགས་པའི་ལུང་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཞིང༌། དེས་ན་འདི་

དང་འགལ་བ་ཙམ་སྐབས་འདིའི་ལུང་དང་འགལ་བར་བཞག་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅློས་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕི་རློལ་པའི་

གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དེར་འགྱུར་བར་དེ་རྣམས་ཉིད་ཀིས་ཀང་འདློད་དགློས་པར་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་ལུང་དང་འགལ་རྒྱུ་ནི་སྐ་བསེང་བུ་ལྔས་ཐུན་མློང་དུ་

ལློངས་སྤད་ཀང་བུད་མེད་འཆློལ་བར་མི་འགྱུར། ཞེས་བརློད་པ་འདི་རིག་བེད་ནས་

བཤད་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའློ། །

༼སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྤིའི་དློན་བསྡུ་བ།༽

གསུམ་པ་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྤིའི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། 

སྒ་དློན་རྒྱན་ནི་བཀ་བ་དང༌། །

བ་སླ་བ་དཀའ་དག་གི་ལམ། །

སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྐློན། །

དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུས་རབ་ཏུ་བསྟན། །

སྙན་ངག་གི་ལུས་རྣམ་པར་མཛེས་པར་བེད་པ་སྒའི་རྒྱན་དང་དློན་གི་རྒྱན་

དག་གི་བེ་བག་རྣམ་པར་བཀ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། རློམ་པ་བདེ་བས་བ་སླ་བ་དང༌། 

དེ་ལས་ལྡློག་པ་བ་དཀའ་བ་དང༌། ཟུང་ལྡན་གི་ཁད་པར་ལ་སློགས་པའི་སྙན་ངག་གི་

ལམ་རྣམས་དང༌། དེ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་གི་ཁད་པར་དང༌། གཞན་ཡང་སྦར་

བ་ལ་སློགས་པ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་

རྣམས་དེ་ལྟར་བརློད་ཟིན་པའི་རྣམ་པས་སྔར་ཐློག་མར་དམ་བཅས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་མདློར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཅིང་རློགས་པར་བས་སློ། །གསུམ་པ་སྙན་ངག་

ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་ནི།

སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ལམ་འདིས་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་དག །

རབ་ཏུ་རློགས་པའི་བློ་ཅན་སྐལ་བཟང་དབང་གྱུར་པའི། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

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་རྒྱན་ཇི་ལྟར་སྦློར་བའི་ཚུལ་ལམ་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་ཆློ་ག་བསྟན་པའི་ལམ་འདི་སྙན་ངག་དང་འབེལ་བའི་སང་བ་སྐློན་དང་

བང་བ་ཡློན་ཏན་དག་རབ་ཏུ་རློགས་པའི་བློ་གློས་ཅན་གི་མཁས་པ། ཚུལ་བཞིན་

ལེགས་པར་རློགས་ཤིང་ཤེས་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པློའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་གང་དེ་ལ་

སྦློར་བ་སྐློན་དང་བལ་ཞིང་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་དཔལ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕློག་པར་ནུས་པའི་སྙན་ངག་གི་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དག་རང་གི་བློ་ལས་ངང་གིས་འབྱུང་ཞིང་དེ་དང་ནམ་ཡང་འབལ་མེད་དུ་འགློགས་

པས་སྙིང་ལ་དགའ་བ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གགས་པ་ཡློན་ཏན་གི་སྒློ་ནས་སྐེ་བློ་མང་པློས་

ཐློས་པ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕློག་ཅིང་སློན་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་

ནི། ཇི་ལྟར་ཆང་མིག་མ་སྟེ་ཆང་གི་མློས་པའི་མིག་ལྟར་ཟིམ་བུར་བལྟ་བའི་མཛེས་མ་

དག་དང༌། སྐེས་ཕན་ལང་ཚོའི་དང་པློ་ལ་བབས་པ་དག་གསར་དུ་འགློགས་པ་བཞིན་

དུ་སྙིང་ལ་དགའ་བ་དང་གཞན་ལ་གགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་འདི་ནི་གནས་

སྐབས་འཇིག་རེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་པས་མཚོན་ནས། གཞན་

ཡང་འདུལ་བ་གཞིར། བམ་ཟེ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ། གསེར་

གི་མདློག་ཅན་མིག་ཏུ་སྡུག་པ་དང༌། །སློགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྙན་ངག་གིས་

བསྟློད་པས། དགེ་བའི་ར་བ་འདིས་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུར་ལློག་པར་ལྟུང་བར་འགློ་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། འློན་ཀང་ལྷ་དང་མི་རྣམས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་ཅིང་འཁློར་ནས་སྲིད་པ་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

ཕི་མ། སྐེ་གནས་ཕི་མ་དང༌། ལུས་ཕི་མ་དང༌། བདག་གི་ངློ་བློ་ཐློབ་པ་ཕི་མ་ལ་རང་

སངས་རྒྱས་བསྟློད་འློས་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པས་དགེ་སླློང་

རྣམས་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་ནས་སླར་ཡང་དེའི་རྒྱུ་ཞུས་པས། ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི་སྔར་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་རྒྱལ་པློ་ཚངས་སྦིན་ཞེས་བ་བ་སྙན་

ངག་ལ་ལྷག་པར་དགའ་བ་ཞིག་གི་བཞློན་པ་གང་པློ་ཆེར་ང་ཉིད་གྱུར་པའི་ཚེ་ནའང༌། 

འདི་བམ་ཟེ་སྙན་ངག་མཁན་གྱུར་པས། ས་སྲུང་བུ་ཡི་ལུས་ཀི་ཤ་ཚུགས་

ལྟར། །སློགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཞློན་པ་གང་པློའི་དམ་པ་ལ་མངློན་པར་བསྟློད་

པར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀི་གང་པློ་ཆེ་དམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ང་ཉིད་ཡིན་

ནློ། །བམ་ཟེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བམ་ཟེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློས་གློང་ཁེར་གི་

མཆློག་ལྔ་ཡང་དེའི་ཚེ་དེ་ལ་བིན་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། སྔར་ལེའུ་དང་

པློར་ཡང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་ཅིང་ཡུལ་དམ་པ་ལ་སྙན་ངག་

གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟློད་པ་ནི་མངློན་པར་རྫློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུར་

ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་ན། ལྷག་མ་སེ་གསུམ་གི་འབས་བུ་མཐའ་དག་ཅི་དགར་འབྱུང་

བ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་པས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་འབད་པས་དློན་དུ་གཉེར་བར་

བའློ། །ཞེས་སླློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པའི་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་སྙན་

ངག་གི་མེ་ལློང་ལས་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་དློན་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་རྫློགས་སློ། །

འདིར་བཀློད་པའི་གཞུང་ཚིག་གི་འགྱུར་ནི་ཤློང་འགྱུར་ར་བ་ལ་དཔང་ལློ་ཆེན་

པློས་ཅུང་ཟད་བཅློས་པ་དག་དང༌། དུས་ཕིས་ཞ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་སྐློང་བཟང་པློས་



  795  

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ཀང་འགྱུར་བཅློས་ཅུང་ཟད་མཛད་པ་བཞིན་སྐློགས་སྟློན་རིན་ཆེན་བཀ་ཤིས་ཀི་ཕག་

བིས་མ་ངློ་མ་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦར་ལ་ཕི་མློར་མཛད་དེ་གདན་ས་ཆེན་པློ་དཔལ་

སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆློས་འཁློར་དུ་པར་ལ་སྔར་ནས་འཁློད་ཟིན་པ་ཉིད་ལ་སླར་ཡང་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལློ་འཇམ་མགློན་ཀུན་མཁེན་བ་མས་རྒྱ་དཔེ་

གཉིས་དང་བསྟུན་ནས། རྒྱ་སྐད་ལ་ཞུས་དག་དང༌། བློད་སྐད་ལའང་མི་བཅློས་ཀ་མེད་

རྣམས་པར་ལ་འཆློས་སྐློར་གནང་བ་རྣམས་དང༌། གཞུང་འདིའི་ལྗགས་བཤད་ཁློ་བློ་

ལ་སྔ་ཕིར་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་དགློངས་དློན་དང་

བསྟུན་ནས་འཕལ་འཕལ་འགྱུར་བཅློས་གནང་བ་རྣམས་ཟིན་བིས་སུ་བཏབ་ནས་

བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །   ། །

༈ དེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་གགས་པའི་གཏེར་གྱུར་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་སྨྲ་བའི་

སྒློ། །རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་མེ་ལློང་ཞེས་གགས་དཔལ་ལྡན་དཎྜིའི་གཞུང་ལུགས་

འདི། །སྔློན་གི་མཁས་པའི་རེས་འབངས་མ་འློངས་མཁས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་

གཞིར། །ད་ལྟ་ས་ལ་མཚུངས་མེད་ཀུན་མཁེན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་འབད་པས་བིས། །

སྔློན་ཆད་གངས་ལྗློངས་འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་པློར། །

དཔང་སྟློན་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་ཟླ་ཚེས་ལ། །

རང་འློད་འབད་ནས་སྤློ་བའི་མཁས་མང་གི །

འགེལ་ཚོགས་རྒྱུ་སྐར་གིས་བསྐློར་བར་མེད་ཁེངས། །

སླར་ཡང་སྙིགས་ལྔའི་སག་རུམ་སྟུག་པློ་འདིར། །

བློ་ངན་བདག་འདྲའི་བློ་ཡི་དྲི་མ་ཡི། །
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

མུན་པས་གསལ་འདེབས་འདིས་ཀློ་ཅི་བ་ཞེས། །

མཁས་རྨློངས་ཀུན་ཀང་ཁེལ་བའི་གནས་སུ་རིགས། །

འློན་ཀང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་བསྐེད་ཀི། །

འཇུག་པ་དུས་ལས་མི་ཡློལ་ཆློས་ཉིད་ཀིས། །

ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གནས་ལྔའི་པཎ་ཆེན་མཆློག །

ཀུན་མཁེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་དུས་འདིར་ཤར། །

ཆློས་ཀུན་གཟིགས་པའི་རྡློ་རེ་རྣློན་པློ་དེ། །

མཁས་དབང་རྒྱ་མཚོའི་སླློབ་ཚོགས་དང་བཅས་པས། །

གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་རྣམ་མང་གཞན་དང་གཞན། །

འཆད་རློད་རློམ་སློགས་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་བརྒྱས། །

ཉུང་ངུའི་གཞུང་འདི་བདག་སྐལ་བབས་པ་བཞིན། །

དཀའ་བའི་འཕང་ལ་བརྡར་ནས་ཡང་ཡང་ཞུས། །

དགེས་བཞིན་སྩལ་བའི་གསུང་རྒྱུན་བརེད་འཕངས་པས། །

སྣང་བེད་འློད་སྟློང་ཅན་འདིར་ངང་གིས་གྲུབ། །

ཚེ་འདི་ཕལ་ཆེར་དློན་མེད་ཁློ་ནར་ཟད། །

ཅུང་ཟད་ཐློས་དང་བསམ་པར་བས་པའང༌། །

ཐ་སྙད་བིས་པའི་རེད་མློ་ལ་གཡེངས་པ། །

འདི་འདྲས་དལ་འབློར་དློན་མེད་བས་ཀི་དློགས། །

འློན་ཀང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

འཁྲུལ་བའི་དྲི་སྦངས་དློན་རྣམས་ལེགས་བཀློལ་ཏེ། །

གཞུང་དློན་དྲང་པློར་བསྲངས་པའི་ངག་གིས་ནི། །

ཚིག་འགེལ་འདི་བཞིན་ཁློ་བློས་བག་བརྐྱངས་བཤད། །

འདིར་ཡང་མ་རློགས་ལློག་རློགས་འཁྲུལ་པའི་དྲི། །

མཆིས་གང་བདག་བློ་རྨློངས་པའི་སྐློན་དུ་ཟད། །

དེས་ན་སླན་ཆད་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀིས་ཀང༌། །

ཁློ་བློས་ནློངས་པར་མཁེན་མཛོད་གཞན་དུ་མིན། །

གནའ་དུས་རྒན་པློའི་ཡིད་ལ་མ་ཤར་བའི། །

འཕགས་ཡུལ་ལེགས་བཤད་གསར་པའི་སྐེས་ཀུན་དང༌། །

རྣམ་དག་རིག་པ་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བེད་སློགས། །

བ་མའི་དྲིན་ལས་ཡིན་གི་རང་བློས་མིན། །

དེ་དེར་ཤེས་པས་སླར་ཡང་ཁློད་མཆློད་ན། །

གང་གི་བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་སྐློང་བ་དང༌། །

རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་མི་འཇིགས་སེངྒེའི་སྒ། །

སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྒློགས་པའི་བེད་པློར་ཤློག །

གང་ཞིག་འདིར་ནི་སང་བས་དབང་བས་དམ་པ་རྣམས་ལའང་སུན་ཅི་

ཕིན། །རྒློལ་ཞིང་བདག་ཉིད་སྒློགས་པའི་དགག་བཞག་རློག་མས་ཉེས་པའི་ཁུར་

མ་བངས། །འློན་ཀང་བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་རྣམ་དག་གཞུང་དློན་

ལྷད་འབིན་ཕིར། །ཇི་བཞིན་བཤད་དང་ལློག་པར་བཀལ་བའི་རྣམ་འབེད་མེད་ན་
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འབྲུག་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ།

དགློས་པ་ཅི། །

དེ་འདྲའི་ནུས་པ་བདག་ལ་ཅི་མཆིས་བློད་ཡུལ་འདི་ཡི་མཁས་རྣམས་ཀི། སྔ་

འགེལ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་གློ་བའི་བློ་ཡང་མུན་པ་ལྟར་གྱུར་མློད། །དེ་ལྟ་མློད་ཀང་

ཤློང་དཔང་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ད་ལྟའི་བར། །ལན་བརྒྱར་བསྔགས་འློས་མཁས་

གྲུབ་རྣམ་མང་ལློ་ཙཱར་གགས་པའང་མང་མློད་ཀི། །

ལེགས་སྦར་སྐད་ལས་འཕགས་ཡུལ་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བ་བདག་གི་བ་མ་

ཙམ། །ཁློ་ན་ཉིད་ཅེས་གཟུ་བློའི་བློ་ཅན་མཁས་པ་སྲིད་ན་མཁེན་པར་སླ། །དེས་ན་

བདག་གིས་འབད་པ་འདི་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་ལ་དགེས་པ་ཡི། །དམ་པའི་སྐེས་

བུ་ཁློ་ནའི་འདུན་སར་དློན་དང་བཅས་མློད་གཞན་དུ་ཀི། །

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་གང༌། །

རྣམ་པར་དཀར་བས་འགློ་བ་ཀུན། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བརེས། །

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདིའང་མཁས་ཤིང་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། ཐམས་

ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཏའི་སི་ཏུ་པཎ་ཆེ་དྷརྨཱ་ཀ་རའི་

བཞེད་པ་དང་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བར། དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེའི་བཀའ་འབངས་སུ་

སྐེས་ཤིང༌། རེ་འདི་ཉིད་ལས་ཀང་ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་མང་པློ་དང༌། མདློ་རྒྱུད་

དབང་མན་ངག་གི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཐློབ་པའི་ཤར་མདློ་ཁམས་ཀི་

བཙུན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆློས་ཀི་ཉི་མའམ། མིང་གཞན་སྒ་དབངས་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་
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དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ། ལེའུ་གསུམ་པ།

ལང་ཚོར་གགས་པའི་བློད་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་སའི་ཐིག་ལེ་གཡློར་པློ་འཆིང་རུའི་ཆ། 

བ་མའི་གདན་ས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཆློས་འཁློར་དུ་རང་ལློ་ཉེར་ལྔའི་རེར་སློན་པ་ན་

རྫློགས་པར་བིས་པ་ལ། སླར་ཡང་འཇམ་མགློན་པཎ་ཆེན་བ་མའི་སྤན་སྔར་འདྲི་

གཏུགས་དང་དློགས་གཅློད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་བའི་

དགློངས་དློན་ཇི་བཞིན་པ་ཉིད་རང་བློས་ཅི་ནུས་སུ་བཟུང་ནས། དབི་བསྣན་དང་

བཅློས་བསྒྱུར་དག་པར་བས་ཏེ། དྲུང་ཡིག་མི་ཕམ་ཆློས་འཕེལ་གིས་ཡི་གེ་པ་བས་

ནས། རང་གནས་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ཆློས་འཁློར་གིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློར་

ལྕགས་ཕློ་སྟག་གི་ལློ། ཐ་སྐར་ཅན་གི་ཡར་ཚེས་ལ་གྲུབ་པར་བགིས་པ་ཕློགས་དང་

དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ས་དཱ་ཀ་ལ་ཎཾ། །   ། །
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པར་བང་སློན་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་སྒློ་མློ་སྟློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་
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རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །
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བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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