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

གཞུང་ཚིག་འཚོལ་ས་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་ལ་བུར་གྱུར་པའི་རང་

རེའི་ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་འཇིག་རེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའི་འཕྲིན་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་སློན་གི་སློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སྐབས་རློམ་པ་

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

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

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

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

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

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

ཕི་ལློ། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །སྙན་དངགས་མེ་ལློང་གི་འགེལ་པ་དབངས་ཅན་དགེས་

པའི་རློལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སློ། །

ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲི་ཝཱ་གི་ཤྭ་རཱ་ཡ། ཀུན་མཁེན་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་ཕ་རློལ་

ཕིན། །འཇིག་རེན་གསུམ་མགློན་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་པ། །མཚུངས་མེད་སྟློན་པ་ཐུགས་

རེའི་བདག་ཉིད་མཆློག །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །ཡིད་འཕྲློག་པདྨ་

དཀར་པློ་འཛུམ་པའི་ཞལ། །ལེགས་གསུང་འློད་ཟེར་སྟློང་གི་དྲྭ་བ་ཅན། །སྙིང་གི་མུན་

སེལ་བློ་གློས་མཆློག་སློལ་བའི། །དབངས་ཅན་ངག་གི་དཔལ་མློས་དགེ་ལེགས་

སློལ། །མཁས་རྣམས་མགིན་པ་ཀུ་མུད་དཀར་པློའི་ཚལ། །སྙན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཀིས་

མཛེས་པའི་མློད། །རྨད་བྱུང་ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་ཡིད་འློང་དེས། །ས་གསུམ་བརན་

པ་དབང་མེད་འཕྲློག་ལ་ལློས། །དེ་ཕིར་རྒྱལ་གསུང་འགློ་བའི་སྒློན་མེ་གང༌། །ཡིད་

འཕྲློག་རློམ་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་བའི་ཕིར། །དཔལ་ལྡན་དཎིའི་གཞུང་བཟང་ཨཱ་

དརྴའི། །འགེལ་བཤད་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རློལ་མཚོ་སེལ། །

འདིར་མཁས་པའི་སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཀིས་འབད་པས་བསབ་པར་བ་བའི་

གནས། སྨྲ་བའི་ཚིག་རྣམས་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་བཏློན་པའི་ཐབས་

གང་གིས་དེ་ཐློས་པ་རྣམས་ཡིད་འཕྲློག་པར་ནུས་པའི་སྙན་ངག་ཅེས་བ་བའི་གཞུང་

འདི་ནི་སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཇི་སྐད་དུ། སྐེས་རབས་དཔག་

བསམ་འཁི་ཤིང་ལས། མཁས་པ་ཉིད་ནི་མེད་ན་བློ་གློས་རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བ་དློན་ཡློད་མིན། །མཚུངས་མེད་རྒྱས་པའི་སྙན་ངག་མེད་ན་མཁས་པ་ཉིད་ནི་ནེ་ཙོའི་

ཀློག་དང་མཚུངས། །ཞེས་དང༌། མདློ་ལས། དམ་པའི་ཆློས་རབ་ཏུ་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་པ་ལར། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་གནས་འདི་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དེ། དཀློན་

མཆློག་སྒློན་མེའི་མདློ་ལས། དེ་དག་སྙན་དངགས་མཁན་རྒྱལ་སྙན་ངག་སྦྱློར། །ཞེས་

དང༌། མདློ་སེ་སྐལ་བཟང་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུས་མཁེན་རྒྱལ་པློ་ནི། །སྙན་

ངག་མཁན་ཚེ་བདེ་གཤེགས་རྩྭ་མཆློག་ལ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་

བསྟློད་ནས་ཀང༌། །དང་པློར་བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཐུགས་བསྐེད་དློ། །ཞེས་དང༌། བདག་ཅག་

གི་སྟློན་པ་ཉིད་ཀིས། སློན་བམ་ཟེའི་ཁེའུར་གྱུར་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཟད་

པར་མེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པར། སྐེས་བུ་ཁྱུ་མཆློག་ཁློད་འདྲའི་དགེ་སྦྱློང་

སློགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པའི་དབངས་ཀིས་བསྟད་དེ་ཞག་བདུན་རང་པ་ཡ་

གཅིག་གིས་འགེངས་ཏེ་བསྐློར་བ་བས་པས་བསྐལ་པ་བཞི་ཁིའི་ཚོགས་འདུམས་པར་

གསུངས་ཤིང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ། ཙནྡྲ་གློ་མི། 

ཟླ་བ་གགས་པ་སློགས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརམས་པ་ཀུན་ཀང་སྙན་ངག་གི་

ལམ་དང་ལྡན་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀང་ངེས་པའི་

ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་དློན་བཟང་པློ་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་ཅན་ཡིན་

ཞིང༌། མདློ་རྒྱན་ལས། ངག་ཚིག་ཤིན་ཏུ་རིགས་པ་དང༌། །བསྟན་དང་རྣམ་འབེད་ཐེ་

ཚོམ་གཅློད། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ལར། རང་བཞིན་གི་ངག་གི་སྦྱློར་བ་ཕུན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སུམ་ཚོགས་པས་སྙན་ངག་གི་ཡློན་ཏན་ལྡན་ཏེ། དེ་ལར་མདློར་ན་མཁས་པའི་ལེགས་

གསུང་ཐམས་ཅད་དློན་གི་དབང་གིས་སྙན་ངག་གི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གློ་

བར་བའློ། །དེའི་ཕིར་ངག་གི་སྦྱློར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་

སྙན་དངགས་ཀི་གཞུང་དག་འཕགས་ཡུལ་དུ་སློན་གི་སློབ་དཔློན་ར་མ་ཤྲ་མ་སློགས་

ཀིས་བས་པ་དང༌། དབངས་ཅན་མགུལ་རྒྱན་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་སློགས་གཞུང་མང་

ཉུང་དུ་མ་ཡློད་པ་ལས། སློན་གི་བསྟན་བཅློས་མཐའ་དག་གི་དློན་འདུས་ཤིང༌། དཔེ་

བརློད་ཀི་སྦྱློར་བ་གསལ་བར་བསྟན་པ་མེ་ལློང་མའི་གཞུང་འདི་མཛད་པ་པློ་ནི། རྣམ་

པ་ཕི་རློལ་པའི་པཎི་ཏ་ཚངས་པའི་དབྱུག་གུ་འཛིན་པས་མཚན་དེ་ལར་ཐློགས་པ་དཎི་

ཞེས་བ་བ། འཕགས་མ་དབངས་ཅན་མས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་

གྲུབ་པའི་མཐའ་དང༌། རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པློར་གྱུར་པ་དེ་ཡིན་

ཏེ། གཞུང་འདི་རྒྱ་གར་དུ་ཕི་ནང་གི་མཁས་པ་ཀུན་གིས་ཚད་མར་འཛིན་ཅིང་དར་ཆ་

ཆེ་ལ། བློད་དུ་ཐློག་མར་ལློ་ཙཱ་བ་ཤློང་དཔང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བསྒྱུར་ཞུས་འཆད་ཉན་

གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྲིན་ལས་ཆེས་ཆེར་དར་བའློ། །གཞུང་འདི་འཆད་པ་ལ། 

མཚན་དློན། འགྱུར་ཕག གཞུང་དློན་གསུམ་ལས།

༼ར་གཞུང་གི་ཀད་དློན་གི་འགེལ་པ་བཤད་པ།༽

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

བ་སྟེ་ཀཱ་བྱཱ་ནི་སྙན་ངག ཨཱ་དརྴ་ནི་མེ་ལློང༌། ཞེས་པ་སྟེ། ངག་གི་རྒྱུན་གང་ཞིག་སྒ་

དང་དློན་གི་རྣམ་པ་བརློད་ཚུལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་

དང་ལྡན་པ་ལ་སྙན་ངག་ཅེས་མངློན་པར་བརློད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ངག་གི་ཡློན་ཏན་དེ་ལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བུ་སྐེད་པར་བེད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་དེ་ལ་སྙན་དངགས་ཞེས་དས་འཕུལ་

ཅན་བེད་པའི་ཚིག་ཏུ་སློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་མཁས་པས་བར་མཛད་པ་ཡིན་པས། སྙན་

ངག་གི་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་ལ་བུ་རྣམས་དས་འཕུལ་མེད་པའི་

སྙན་ངག་བས་ཀང་ལེགས་སློ། །

དེ་ཡང་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བེད་སྒ་རིག་པ། དློན་ལ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བེད་

ཚད་མ་རིག་པ་གཞན་གི་སློར་ཡང་གྱུར་མློད་ཀི་གཙོ་བློར་ལློག་སྨྲ་ཚར་གཅློད་པའི་

རིག་པ་དང༌། རིག་གནས་གཞན་བཞི་མ་གཏློགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཉེ་བར་མཁློ་

བའི་དློན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་བཟློ་རིག་པ། ལུས་ཀི་ཉེས་པ་སེལ་ཞིང་ཕན་

པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་པ་གསློ་བ་རིག་པ་དང་འདི་གཉིས་གཙོ་ཆེར་གཞན་རེས་སུ་

བཟུང་པའི་རིག་པ་ཡིན་ཞིང༌། གཏན་བདེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་ནང་རིག་པ་སྟེ། འདིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་

ཤེས་བའི་དློན་ཀུན་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་མ་རྨློངས་པར་བ་བའི་སད་དུ་གནས་ལྔ་རིག་པ་དེ་དང་དེ་ལ་རྣམ་མཁེན་དློན་

དུ་གཉེར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བརློན་པར་མཛད་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་

པློས་མདློ་སེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརློན་པར་མ་བས་ན། །འཕགས་

མཆློག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་

བཅད་རེས་བཟུང་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་བརློན་བེད། །ཅེས་

གསུངས་ཤིང༌། དྲིན་ལན་བསབས་པའི་མདློ་ལས། དམ་པའི་ཆློས་མདློ་སེ་བཅུ་

གཉིས་དང༌། རྒྱུའམ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང༌། སྒ་རིག་པ་དང༌། སྨན་དཔྱད་ཀི་རིག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་དང༌། འཇིག་རེན་པའི་བཟློའི་རིག་པ་བསབ་དགློས་ཚུལ་སློ་སློར་གསུངས་ནས། 

གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་དངློས་པློ་ལྔར་མ་བསབས་ན་ནམ་དུ་ཡང་བ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་བམ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

འཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་བས་ན་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་འཐློབ་པའི་ཕིར་རིག་

པའི་དངློས་པློ་ལྔ་ལ་བསབ་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ལུང་ས་ཕི་འདི་དག་གི་དློན། ཐེག་ཆེན་གི་འཕགས་པ་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་ངེས་

པ་ལ་གནས་པ་སློགས་འཕགས་མཆློག་རྣམས་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བསབ་

ཅིང་བརློན་པར་བས་ནས་རིག་གནས་ལྔ་ཀ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

གི། མ་བརློན་པ་དང་མི་མཁས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སིད་དློ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་རིག་

པའི་གནས་ལྔ་ལ་བསབ་ཅིང་བརློན་པར་མ་བས་ཤིང་དེའི་དློན་ཁློང་དུ་མ་ཆུབ་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དེ་འདྲའི་འཕགས་མཆློག་དེ་དག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་

འཐློབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མ་བརློན་ཞིང་མི་མཁས་པའི་ཕིར་

རློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དེ། ཤེས་བའམ་བསབ་བ་མཐའ་དག་གནས་ལྔ་རིག་པས་བསྡུས་

པས་ན། དེ་མ་ཤེས་པའི་ཀུན་མཁེན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་འདི་

ལར་བཤད་དགློས་ཀི། འཕགས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་གིས་སར་ལྔ་རིག་ལ་

བསབ་བརློན་མ་བས་ཤིང་མ་མཁེན་པར་ད་གཟློད་གསར་དུ་སློབ་སྦྱློང་གི་འགློ་འཛིན་

དགློས་པ་ལ་བུར་བཤད་ན་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་པས་གནད་འདི་ངེས་པ་གལ་

ཆེའློ། །འདིར་དློགས་པ་མང་བློ་ཞིག་གཅློད་རྒྱུ་སྣང་ཡང་ཡི་གེ་མང་བར་འགྱུར་བས་

སྐབས་འདིར་གནད་དློན་མདློ་ཙམ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་འཕགས་པ་མཆློག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅེས་མཆློག་གི་སྒས་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་བསྟན་ཞིང༌། དེ་རྣམས་ལྔ་རིག་ལ་བརློན་

པར་མཛད་པ་དང༌། གནས་དེ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་ངེས་ཀང་ད་དུང་མི་སློབ་པའི་

ལམ་གི་བར་དུ་ལྔ་རིག་མཁེན་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་རློགས་པར་འགྱུར་བའང་ཡིན་

པར་ཤེས་པར་བའློ། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཡན་ལག་རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ནི། 

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་གསུང་ལས། ཚིག་རྒྱན་ཤེས་ན་སྙན་ངག་ལ་མི་རྨློངས། 

སེབ་སྦྱློར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨློངས། ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་

རྨློངས། མངློན་བརློད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨློངས། སྐར་རིས་ཤེས་ན་གངས་ལ་མི་

རྨློངས་ཞེས་གགས་པ་བཞིན། གཞུང་མེ་ལློང་མ་ལ་བུ་ལ་ཚིག་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅློས་

སུ་གདགས་པ་ལེགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལར་ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཡློན་ཏན་བཅུ་

དང༌། དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་སློགས་ཀི་ཚུལ་ཤེས་ན་ཡིད་འཕྲློག་པའི་སྙན་ངག་སྦྱར་བ་ལ་

མཁས་པའང་ཡིན་མློད་ཀི། སྙན་ངག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་དང༌། 

དློན་རྒྱན་སློགས་ཇི་ལར་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་ཡིད་དུ་འློང་པའི་ཚིག་གི་རྒྱན་སྦྱློར་

བ་ལ་མི་རྨློངས་པས་དེ་གཉིས་གང་ལར་བརློད་ཀང་དློན་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ་བར་སྤློད་

པའམ་ལུང་སྟློན་པའི་གཞུང་ལ་སྒ་རིག་པ་ཞེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

དེ་ཡང་སྙན་དངགས་དང་སེབ་སྦྱློར་མངློན་བརློད་ཟླློས་གར་བཞི་སྒ་རིག་པའི་

ཡན་ལག་ཡིན་ཞིང༌། སེབ་སྦྱློར་དང་མངློན་བརློད་དག་སྙན་ངག་ལ་ཡང་ཉེ་བར་

དགློས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཟླློས་གར་ཡང་སྙན་ངག་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་གཞུང་ལས་

གསུངས་སློ། །འདི་ལར་དློན་གང་དང་གང་ཞིག་ཤེས་པར་འདློད་པ་དེས་རློད་བེད་

ཚིག་གི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་དློན་གློ་བར་བ་དགློས་པས། སྒ་ཤེས་ན་དློན་ལ་མི་རྨློངས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཞེས་གགས་པ་ལར་རིག་གནས་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་སློ་དང་ར་བ་ལ་བུ་སྒ་རིག་པ་ཡན་

ལག་གསུམ་དང་བཅས་པ་འདི་དག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་རློམ་པའི་

བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །

འགེལ་པ་འགར་སྙན་ངག་སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཚུལ་ཐ་

དད་པས་འདི་བཟློ་རིག་གི་ནང་ཚན་ངག་བཟློའི་གཙོ་བློར་གཏློགས་ཞེས་གསུངས་

ཀང༌། དེ་ལར་ན་སྒ་རིག་པའང་ངག་བཟློར་གཏློགས་རུང་ལ། སྒ་དང་མངློན་བརློད་

སློགས་ལའང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཡློད་མློད། ལེགས་སྦྱར་དང་སྐད་གཞན་གང་དང་གང་

ཡིན་ཡང་རུང༌། ཡུལ་སློ་སློའི་ལུགས་ཀི་མིང་དང་དེ་ལ་རྐེན་ནམ་ཕྲད་སློགས་ཚུལ་

བཞིན་སྦྱར་བས་བརློད་བའི་དློན་ལེགས་པར་བར་འཕྲློད་པར་བེད་པའི་རྣམ་བཞག་

སྟློན་པའི་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་ལུང་སྟློན་པའམ་སྒ་རིག་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། དེ་འདྲའི་བར་སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་དང་མཐུན་པའི་ངག་དེ་ལ་ཡང་སྙན་

པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་སྙན་ངག་དང༌། བར་འཕྲློད་པར་བེད་པའི་རྣམ་བཞག་

སྟློན་པའི་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་མིང་གི་རྣམ་གངས་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་མངློན་

བརློད་དང༌། སྐད་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའི་ཆ་ནས་ཟླློས་གར་དང༌། ཚིགས་བཅད་ལ་ལི་

ཡང་གི་རྣམ་པ་བསྒིགས་པ་ལ་སེབ་སྦྱློར་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པས་འདི་བཞི་སྒ་རིག་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདློད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅིང༌། ཟླློས་གར་ལ་ལུས་ཀི་འཆམ་

སྟབས་དང་གླུ་དབངས་ལ་བུ་ལུས་ངག་གི་བཟློར་གཏློགས་པའི་ཆ་ཡང་ཡློད་མློད་ཀི། 

སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསེས་པའི་ཆ་ནས་སྒ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པའློ། །

དེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་ཀླུ་གནློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྦྱིན་མི་ལ་སློགས་པའི་སྐད་མཐའ་ཡས་པའི་ངེས་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་

ཐློབ་ནས། ལེགས་སྦྱར་ལ་བུ་སྐད་གཅིག་པུར་ངེས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་སློ་སློ་

དང་མཐུན་པའི་སྐད་མཐའ་ཡས་པས་ཆློས་སྟློན་ཞིང༌། སྐད་མཐའ་ཡས་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་གི་སགས་ཀང་བིན་གིས་རླློབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་སློ་སློ་རང་རང་གི་སྐད་

ཀིས་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཁློང་དུ་ཆུད་པའང་ཡློད་པས། སྒ་རིག་པ་ཞེས་པ་སཾ་

སྐྲ�་ཏའི་སྐད་ཀི་རྣམ་བཞག་སྟློན་པའི་གཞུང་ཁློ་ནར་འཛིན་མི་དགློས་ཏེ། བློད་དུའང་

སློབ་དཔློན་ཨ་ནུས་ལུང་སྟློན་པ་ར་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡང་བློད་ཀི་

སྒ་རིག་པའི་བསྟན་བཅློས་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །སེབ་སྦྱློར་ཡང་ལེགས་སྦྱར་ལར་སྐད་

གཞན་ལའང་ཆ་འདྲ་སྦྱར་རུང་ངློ༌། །དེ་ལ་བུའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་

འདི་ནི་མེ་ལློང་དྭངས་པ་ལ་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་བཞིན་དུ་

སྙན་དངགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་འདི་ཉིད་དུ་གསལ་བར་འཆར་བའི་

ཕིར་འདྲ་བའི་སློ་ནས་མིང་བཏགས་པའློ། །གཉིས་པ་འགྱུར་ཕག་ནི། འཕགས་པ་

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

༼རློམ་པའི་ཡན་ལག་གི་འགེལ་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་གཞུང་གི་དློན་ལ། ཐློག་མར་དགེ་བ་ཤིས་བརློད་དང༌། དམ་བཅའ་

དང་དགློས་པ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། བར་དུ་དགེ་བ་ལེའུ་དང་པློ་དང་བར་པ་དང་ཐ་མ་

གསུམ། ཐ་མར་དགེ་བ་གཞུང་དློན་རློགས་པའི་མཇུག་བསྡུ་དང༌། མཛད་བང་དང་

འགྱུར་བང་གསུམ་སྟེ་དགུ་ལས། དང་པློ། འཇིག་རེན་མེས་པློ་གདློང་བཞི་པ་ཚངས་

པ་ཆེན་པློའི་གདློང་གི་པདྨའི་ཚལ་གི་ངང་པའི་བུ་མློ་གང་ཞིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དཀར་བའི་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞིང༌། སྒ་སྙན་པའི་དབངས་ཅན་མ་དེ་ནི་ཁློ་བློ་དཎྜི་ཡི་

ཡིད་ལ་དུས་རིང་དུ་གནས་པར་མཛོད་ཅེས། ཤིས་པར་བརློད་པ་སྟེ་སྨྲ་བ་ངག་གི་

བེད་པློ ་དབངས་ཅན་མ་ནི ་ངག་རིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིན་པས་

སློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་སློན་གི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་སྟེ། སློན་འཇིག་

རེན་འདི་ཆགས་ནས་རིང་དུ་མ་ལློན་པའི་དུས་ཤིག་ན། ལྷློ་ཕློགས་ཡིད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་

ཞེས་བ་བ་བརན་གཡློའི་སྒ་དབངས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དེར་འཇིག་རེན་གཙོ་བློ་

ཚངས་པ་ཆེན་པློ་ཉིད། སྒ་དབངས་དེ་ལ་དགེས་པས་ལྷའི་ལློ་སྟློང་དུ་རྒྱ་མཚོ་དེར་

གཟིགས་ཤིང་སྒ་དབངས་ཀི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བས་པའི་ཚེ་གནས་དེར་

ཚངས་པའི་གདློང་ཡབ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཡུམ་གི་དློད་དུ་རེན་ཅིང་འབེལ་བ་ལས། སིད་པ་

གསུམ་གི་བརན་གཡློའི་སྒ་དབངས་དང་དྭངས་བཅུད་འདུས་པ་ལས་ལྷ་མློ་དབངས་

ཅན་མ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཅིང༌། ལྷ་མློ་དེ་འཇིག་རེན་གསུམ་ན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པའི་

གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དང་ཤེས་རབ་དང་སློབས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འཇིག་རེན་གསུམ་

གི་མཆློད་འློས་སུ་གྱུར་པ་ནི། ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན། 

རིག་བེད་ནང་ན་དབངས་ཅན་གཙོ། །ཞེས་མདློ་ལས་གསུངས་པ་ལར་རིག་བེད་ཀི་

གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལ་བུའི་ནང་ན་མཆློག་ཏུ་བསགས་འློས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། གང་གི་ཚེ་

འཇིག་རེན་འདིར་མི་འཚེ་བ་དང༌། ཚངས་པར་སྤློད་པ་དང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་སློགས་

ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་མློ་དགེས་ཤིང་མདུན་གིས་བལས་ནས་

བཞུགས་པའི་དུས་སུ་བརན་གཡློ་ཀུན་ལས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྒ་འབིན་ཞིང༌། འཇིག་

རེན་འདིར་སྐེ་བློ་གང་དག་བློ་གསལ་ཞིང་བརློད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་དློན་རྣམས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གསལ་བར་བེད་པས་མཛེས་པར་འགྱུར་རློ། །འཚེ་བ་སློགས་སྤློད་པ་གློང་ལས་ཟླློག་

པ་རྣམས་ལ་མི་དགེས་པའི་རྣམ་པས་ཞལ་ཕིར་ཕློགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྣློད་

བཅུད་ཀི་སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཉམས་ཤིང་མི་མཛེས་ལ། བློ་མིག་ལྡང་ཞིང་ལྡབ་ལྡིབ་སྨྲ་

བས་གང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། གང་ཚེ་བདེན་སྨྲ་དང་ཚངས་སྤློད་མི་འཚེ་བའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ངག་ཡིད་ཁ་ཡི་སློར་ཞུགས་ཏེ། བློ་གློས་ཀི་སྣང་བ་

རྒྱས་ཤིང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་མཆློག་སྦྱིན་པར་བཤད་དློ། །

དེ་ལར་ཡང་དཀློན་མཆློག་སྒློན་མེའི་མདློ་ལས། རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མློ་སྒ་ལྡན་ཞེས་

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་ཚིམ་པར་བེད། །ཅེས་དང༌། ཏམྦུ་ར་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་སློར་འཇུག་སྟེ། །ཞེས་

དང༌། དཔལ་ལྷ་མློ་སྒ་དབངས་ལ་བསྟློད་པ་ལས། འདི་ལར་འཇིག་རེན་དག་ན་སྣང་བ་

ཀུན། །སྒ་འཇློམས་ཁད་པར་ཚིག་གིས་དློན་མཚོན་ཏེ། །ཕན་ཚུན་ཤེས་ཤིང་ཡང་དག་

བར་སྤློད་པའང༌། །དབངས་ཅན་ཁློད་ཀི་མཐུ་སྟེ་བསམ་མི་ཁབ། །གཟུངས་དང་ཆློས་

ཀི་སྟློབས་ལ་དབང་བརེས་པ། །དམ་ཚིག་བདེན་གྲུབ་དྲང་སློང་ཤེས་ཉེན་ཅན། །ལུས་

སེམས་ངག་རྣམས་བིན་གིས་རླློབ་པ་དང༌། །ཡིད་འློང་སྒས་ཀང་འཇིག་རེན་ཚིམ་པར་

བེད། །ཅེས་དང༌། ཤེས་རབ་ཟབ་ཅིང་ཤེས་པའི་རེན་བེད་ཅིང༌། །རིག་པའི་གནས་ལ་

མངའ་བརེས་ཚིག་གི་བདག །འཇིག་རེན་ན་ཡང་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ལ། །སྡུག་བསལ་

བསལ་བར་རབ་བརློན་གཉེན་མཆློག་པས། །ཞེས་དང༌། དེ་ལ་ལྷ་དབང་ཚངས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སློགས་ཤིན་ཏུ་འདུད། །བམས་ཤིང་བཟློད་ལྡན་སྙིང་རེ་སྐེད་པའི་མ། །ལྷ་མློའི་མཆློག་

སྟེ་འགློ་ཀུན་སྐློང་བར་དགེས། །ཞེས་དང༌། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རག་ཏུ་ཕན་སེམས་

པ། །མི་བསླུ་མཆློག་ཁློད་རྣམ་གློལ་ས་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་དམ་བརན་བཅས་བསྐུལ་

བ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །དཔལ་གིས་དགློངས་ཤིང་དློན་ཀུན་ཉེ་བར་སྐློང༌། །ཞེས་གསུངས་

པ་སློགས་ཀི་དློན་བཞིན། འཇིག་རེན་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕིར་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་མཆེ་བའི་རེ་ལས་མངློན་པར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མློ་འདི་ནི་དྲི་ཟ་ཏམྦུ་རའི་ཆུང་

མ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་གིས་འདུལ་བའི་དབང་གིས་ཆགས་སང་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་

རེན་པའི་ཚུལ་དུའང་སྟློན་མློད། ངློ་བློ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་མ། དཀིལ་འཁློར་

ཆེན་པློར་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁློའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་ཅིང༌། མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རློ་རེ་གླུ་དབངས་

མ་དང་སྒ་རློ་རེ་མ་སློགས་རྣམ་པར་རློལ་པ་ཚད་མེད་པས་རྒྱལ་ཀུན་དགེས་པ་སྐེད་

ཅིང་འཇིག་རེན་རྣམས་སྐློང་པར་མཛད་པ་སྟེ། ཕི་རློལ་པ་དག་གིས་བེད་པློ་ཉེར་བཞི་

འདློད་པའི་ནང་ཚན་སྨྲ་བ་ངག་གི་བེད་པ་པློ་དབངས་ཅན་མ་ཞེས་འདློད་དེ། ལྷ་མློ་དེ་

ལ་དློན་གིས་འདུད་པ་སྟློན་པའི་ཤིས་བརློད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ཚངས་པའི་

གདློང་པད་ཚལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེར། ངང་པའི་བུ་མློ་ནི་དབངས་ཅན་མའི་

མཚན་དུའང་རུང་ཞིང༌། སྒ་ཡི་སློ་ནས་པད་ཚལ་དུ་ངང་པ་གནས་པ་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་

ལ། ཐམས་ཅད་དཀར་ཞེས་པ་དང༌། དབངས་ཅན་ཞེས་པའང་དེ་གཉིས་ཀར་གློ་རུང་

བའི་སྦྱར་རྒྱན་དང༌། ཡིད་ལ་ཞེས་པ་དབངས་ཅན་མ་ལ་ཡིད་དང་ངང་པ་ལ་ལྷློ་ཕློགས་

ཡིད་ཀི་མཚོ་དང་སྦྱར་བ་ཡང་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལར་རློ་རེ་སྒ་དབངས་ལྷ་མློ་དེ་ནི་འཆད་ཉན་གི་སྐབས་སུ་འཆད་ཉན་བེད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པ་པློའི་ཡིད་ལ་གནས་པར་སྨློན་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་དམ་བཅའ་བ་ནི་སྙན་ངག་སྨྲ་བའི་སློན་གི་སློབ་དཔློན་ར་མ་ཤྲ་མ་

སློགས་ཀི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་ས་མ་རྣམས་ཀི་དློན་མ་ལུས་པ་ལེགས་པར་

བསྡུས་ཤིང༌། རྒྱན་གི་དཔེ་བརློད་ཀི་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ཀང་ཉེ་བར་མཚོན་

པའམ་གསལ་བར་བས་ཏེ། བློ་གློས་ཀི་མཐུས་ཇི་ལར་ནུས་པ་བཞིན་སྙན་ངག་དག་

གི་མཚན་ཉིད་བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། ། 

གསུམ་པ་དགློས་པ་ལ། ངག་སྤིའི་དགློས་པ་དང༌། བེ་བག་སྙན་ངག་གི་

དགློས་པ་གཉིས། དང་པློ། འཇིག་རེན་འདི་ན་དུས་ཀུན་ཏུ་བར་སྤློད་སྨྲ་བ་བམ་ཟེའི་

ཁེའུ་པཱ་ཎི་སློགས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་སྒ་ཡི་མཚན་ཉིད་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལེགས་

སྦྱར་གི་ཚིག་དང༌། ལྷག་མའི་ཞེས་གཞན་གློང་ཁེར་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་སློའི་ཡུལ་སྐད་

དུ་མ་ཡི་ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀི་དྲིན་ལས་ནི། འཇིག་རེན་རང་ལ་ཇི་ལར་སྣང་བའི་དློན་

ནམ་ཚུལ་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་བཟླློག་ནས་

གལ་ཏེ་བརློད་བའི་དློན་གང་ཞིག་སྒས་བློད་པའམ་བརློད་པའི་སྣང་བ་ཡིས་འཁློར་བ་

འདིར་བརློད་བའི་དློན་ཐམས་ཅད་གློ་ཞིང་གསལ་བར་མ་བས་པ་ཞིག་ན། མཐློ་རིས་

ལྷ་དང་མི་ཡུལ་དང་ས་འློག་གི་འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་མཐའ་དག་འདི་ལྐུགས་པའི་

ཚོགས་བཞིན་བང་དློར་གི་བར་སྤློད་པའི་སྨྲ་བ་མེད་པས། སྨག་རུམ་མུན་པ་ལ་བུ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་དེས་ན། གནས་སྐབས་འཇིག་རེན་གི་དློན་རྣམས་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སློགས་ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་པ་གཞལ་ཞིང་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་འདི་ནི་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ཅན་ངག་གི་བརློད་པའི་དྲིན་ལས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ། སློན་གི་རྒྱལ་པློ་ང་ལས་ནུ་སློགས་ཀི་སྙན་པར་གགས་པའི་

གཟུགས་གང་དེ། ངག་གི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལ་ཐློབ་པ་སྟེ་ཤར་

བ་ན། རྒྱལ་པློ་དེ་དག་ད་ལ་ཉེ་བར་མི་གནས་པར་འདས་སུ་ཟིན་ཀང༌། དེའི་གགས་

པའི་རང་བཞིན་གི་གཟུགས་རང་ཉིད་ད་ལའང་ཉམས་པ་མེད་པ་འདི་ལ་ལློས་ཞེས། 

མེ་ལློང་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཡློན་ཏན་མངའ་བ་ལ་ངློ་མཚར་བའི་

ཚུལ་གིས་སློ། །དགློས་པ་དེ་ལྡན་གི་སྙན་ངག་སྦྱར་ཚུལ་ལ། མཁས་པས་ཚིག་དང་

དློན་གི་རྣམ་པ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་ངག་ནི་འདློད་པ་འཇློ་བའི་བ་མློ་ལ་བུ་

རུ་བཤད། ཅེས་སམ། ཡང་ན་འདི་ལར་བ་ཡི་སྐད་དློད་གློ་ཡི་སྒ་དག་ལའང་འཇུག་

པས། ངག་ནི་ངག་གི་འདློད་འཇློར་བཤད། །ཅེས་སློ། །

གང་དུ་ངག་ཉིད་ཀང་ཚིག་དློན་ལེགས་པར་མ་བསེབས་པའི་ཉེས་པར་སྦྱར་

ན་འདློད་པ་མི་འཇློ་བར་མ་ཟད། དེ་འདྲའི་ངག་སྦྱློར་བ་པློ་དེ་ཉིད་མི་མཁས་པར་

མཚོན་པས་བ་ལང་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་སྐེ་བློ་གཞན་གིས་རློད་པར་བེད་དློ། །རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བུའི་ཕིར་ན་སྙན་ངག་སྦྱར་བ་དག་ལ་ཚིག་གམ་དློན་གི་སྐློན་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྣང་

བར་གྱུར་ཀང་ཅི་ཞིག་ལར་བཏང་སྙློམས་སུ་བཞག་པར་མི་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ལུས་ཀི་

ཆ་གཞན་ཀུན་མཛེས་ཀང༌། མིག་ཚག་པ་སློགས་སྐློན་གཅིག་གིས་ནི་སྐལ་བ་ངན་

པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །གང་ཚེ་སྐེ་བློ་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་སློགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་མི་ཤེས་པས། ངག་གི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་དག་ཇི་ལར་དབེ་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་

གཟུགས་ཀི་དབེ་བ་བཟང་ངན་སློགས་དམིགས་པའི་གློ་སྐབས་ལློང་བ་དག་ལ་ཡློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དམ་ཅི་ཞེས་མེད་པར་སྟློན་པའི་ཐ་ཚིག་གློ །དེ་ཕིར་སློན་གི་མཁས་པས་སྐེ་རྒུ་རྣམས་

ཀི་སྙན་ཚིག་གི་བེ་བག་རློགས་པའི་དློན་ལ་མངློན་པར་དགློངས་ནས་སྒ་དློན་རྣམ་པར་

བཀྲ་བའི་ལམ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀི་བ་བའི་ཆློ་གའམ་ཐབས་ངེས་པར་སྦྱར་

བར་མཛད་དློ། །ཇི་ལར་སྦྱར་ན་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ནི་མིང་

ཚིག་ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ངག་གི་རྒྱུན་དང༌། དེ་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་

གི་རྣམ་གངས་ཀང་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་བར་དུ་དགེ་བ་

ལེའུ་དང་པློ་དང༌། བར་མ་དང༌། ཐ་མ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས།
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༼ལེའུ་དང་པློ་བཤད་པ།༽

ལེའུ་དང་པློ་འདི་ལ་སྙན་ངག་གི་ལུས་བཤད་པ་དང༌། རྒྱན་བཤད་པ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ལ། སྙན་ངག་གི་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང༌། དེ་དག་སྐད་གང་ལ་

བརེན་པ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པློ་

སྙན་ངག་གི་ལུས་ནི་རེ་ཞིག་ཅེས་རློམ་པའི་སྐབས་དེར། རང་གིས་གང་བརློད་བར་

འདློད་པ་ཡི་དློན་གི་རྣམ་པར་བཅད་པའམ་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བའམ་

ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ཉིད་ལ་འདློད་དློ། །དེ་ལ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། ཚིག་ལྷུག་པ་

དང༌། བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་དུ་གནས་སློ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་

ལ། ཚིགས་བཅད། ལྷུག་པ། སེལ་མ་བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཚིགས་བཅད་ནི་

རང་པ་དྲུག་ནས་ཉེར་བདུན་ལ་བུའི་བར་གི་ཡི་གེ་རྣམས། རང་པ་བཞི་ཀ་ལ་འདྲ་བར་

གྱུར་པ་ཅན་ཡིན་པར་སྙན་ངག་གི་ལུགས་འདིར་འདློད་དློ། །

གཞན་ལས་ཚིགས་བཅད་ལ་རང་པ་གཅིག་ནས་དྲུག་གི་བར་བཤད་པ་ཡང་

ཡློད་དློ། །རང་པ་བཞི་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་ཡང༌། ཡི་གེ་བགང་བ་བ�ཏྟ་དང༌། ཕི་མློ་

བགང་བ་ཛཱ་ཏི་ཞེས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། སེབ་སྦྱློར་བ�ཏྟ་དང་ཛཱ་ཏི་གཉིས་པློ་དེ་

ཡི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ནི། སེབ་སྦྱློར་གི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ཀི་གཞུང་དུ་ངེས་པ་

བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འདྲའི་སེབ་སྦྱློར་གི་རིག་པ་དེ་ཉིད་སྙན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་ནི། 

ཟབ་མློར་འཇུག་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ་ལ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྙན་ངག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྦྱློར་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས་སློ། །ཚིགས་བཅད་ཀི་སྙན་ངག་དེ་ལའང་གློལ་

བ་ཞེས་བ་བ་དང་ནི། དེ་བཞིན་རིགས་དང༌། མཛོད་དང༌། འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་བཞིར་

དབེ་བ་ཡློད་ཅིང༌། དེ་འདྲ་བ་ཡི་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་ཡློད་པའི་བརློད་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟློན་

པའི་གཞུང་རྣམས་ནི་ཚོམས་ཚོམས་སུ་ས་རྒས་བཅིངས་ཞེས་ལེའུ་སློ་སློས་གཅད་

པར་བའློ། །

ཚིགས་བཅད་ཀི་དབེ་བ་དེ་རྣམས་སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་ལར་སྙན་ངག་གི་སྦྱློར་

བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཕིར་འདིར་

ལློགས་སུ་དཔེར་མ་བརློད་ཀང་དློན་གིས་ཤེས་པར་བ་བ། ཇི་ལར་ན། གློལ་བ་ཞེས་

པ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་བརློད་བའི་དློན་གཅིག་ཚིག་གཞན་ལ་མི་ལློས་པར་

རང་དབང་དུ་རློགས་པ་བཞིན་ཏེ། དཔེར་ན་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་སྤི་བློས་འདུད། །ཅེས་

དང༌། གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། །ནུ་མ་མངློན་དགའ་གང་

ཆེན་མློས་བུམ་མཐློ། །ག་བུར་དློ་ཤལ་རབ་ཏུ་རེ་དགའ་དགློད། །དར་ལ་བབ་པའི་ན་

ཆུང་འབློར་བ་ཡང༌། །བསློད་ནམས་བས་པ་རྣམས་ལ་དགའ་སྟེར་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་

བུའློ། །རིགས་ནི་དཔེར་ན། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་བརློད་དུ། 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་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ནི། །མི་རུང་འཇིགས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཕློགས་སུ་བསྲུང་བའི་ཡིག་ཕྲེང་དག །གུར་

གུམ་གིས་ནི་བིས་པ་བཞིན། །རླུང་ནི་གཡློབ་ཅིང་འཕེན་བེད་པའི། །རྔ་ཡབ་དག་གིས་

རྣམ་མཛེས་པ། །འགློ་བ་ཡང་དག་སྒློལ་མིན་པར། །སྙིང་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་སད། །ལྷག་མ་ཅན་གི་བརན་པ་བཞིན། །ཆེ་བའི་དཔུང་པས་ས་དང་

ནི། །སེམས་ཀི་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་དག །མཐློང་ནས་མངློན་པར་འདློད་པ་དང༌། །ཡ་

མཚན་དབང་དུ་རབ་ཏུ་གྱུར། །ཅེས་བརློད་བའི་དློན་གཅིག་རྒྱལ་པློ་མཐློང་བ་ལ། རློད་

བེད་ཚིགས་བཅད་ལྔ་པློ་ཕན་ཚུན་བལློས་ནས་དློན་རློགས་ཤིང་རེ་རེའི་ནང་དུ་མ་

རློགས་པའི་དློན། མཇུག་གི་མཐློང་ཞེས་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བས་

པའློ། །དེ་ལར་ཚིགས་བཅད་གཉིས་སམ་གསུམ་སློགས་ཅི་རིགས་པས་སློ། །

མཛོད་ཅེས་པ་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་གཅིག་ཁློད་གགས་ཐློས་གྱུར་ནས། །ས་སྲུང་ས་ལ་

འློང་བ་ལའི། །གང་ཆེན་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ནི། །རྨད་དུ་བྱུང་བ་བདག་གིས་

བཟུང༌། །སྐབས་གསུམ་པར་འློས་སློ་གཉིས་འདི། །སློ་ན་གནས་སློ་རབ་ཏུ་

གཟིགས། །གང་ཕིར་ཇློ་བློས་གཟིགས་གྱུར་ན། །གཡློག་འཁློར་ཡློངས་ངལ་འབས་

དང་བཅས། །དེ་སྐད་ཐློས་ནས་མི་བདག་ནི། །བློན་ལ་ཡང་དག་བགློས་ནས་

སློང༌། །ཞེས་པ་ལ་བུ་གཅློད་མཚམས་དང་བ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་པ་རང་དབང་ཅན་ཤླཽ་

ཀའི་གངས་ངེས་བཟུང་མེད་པར་རྒྱལ་པློའི་མཛོད་ནང་གི་ནློར་ལར་རྣམ་པ་དུ་མར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

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། །ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བརིད། །ཅེས་པ་ལ་བུ་རློད་བེད་ཚིགས་བཅད་

གསུམ་གིས། ཐིག་ལེར་གྱུར། རྒྱན་དུ་གྱུར། རབ་ཏུ་བརིད་ཅེས་བ་ཚིག་གསུམ་གིས་

གསལ་བ་འདི་ལ་བུ་སློགས། སྐབས་དློན་བརློད་བ་གཅིག་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་དང་བ་

ཚིག་དུ་མས་བསྟན་པ་ཞིག་གློ །དེ་ལར་རིགས་དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་ཚིགས་བཅད་

འགའ་ཡློད་པར་འདྲ་ཡང༌། རིགས་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་དང༌། འདུས་པ་བ་

ཚིག་དུ་མས་བསྟན་པའློ། །མཛོད་དང་འདུས་པ་བ་ཚིག་མང་བར་འདྲ་ཡང༌། མཛོད་

ལ་ཚིགས་བཅད་མང་པློ་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད། འདུས་པར་མང་པློ་དགློས་པར་

ངེས་སློ། །གློལ་བ་ལ་བ་ཚིག་དང་གཅློད་མཚམས་མི་དགློས་སློ་ཞེས་ས་མ་དག་གིས་

བཤད་དློ། །

དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་མང་པློ་ཡློད་པ་ས་རྒས་བཅིངས་བ་ནི་སྙན་ངག་ཆེ་བ་

ཞེས་བ་སྟེ་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་བས་སློ། །དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལ་བུ་ཡིན་པ་བརློ༷ད་པར་བ་སྟེ། 

ལྷག་པའི་ལྷ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་འདློད་པའི་དློན་ལ་ཤིས་པར་བརློད་པ་དང༌། ལྷག་པའི་

ལྷ་ལ་ཕག་བ་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། གཞུང་གི་བརློད་བའི་དངློས་པློ་ངེས་པར་

བསྟན་པའང་སྙན་ངག་ཆེན་པློ ་དེ ་ཡི ་འཇུག་སློ ་དེ ་ཐློག་མར་གཞག་པར་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བའློ། །གཞུང་གི་བརློད་བ་སློན་བྱུང་གི་གཏམ་ལས་གྱུར་པ་སྐེས་རབས་དང་རློགས་

བརློད་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའམ། དེ་མིན་ཡང་གཅིག་ཤློས་ཞེས་ད་ལ་སློགས་ཀི་དངློས་

པློ་ངློ་མཚར་བའི་བརློད་དློན་ལེགས་པ་ལ་བརེན་པ་གང་ཞིག ཆློས་དློན་འདློད་ཐར་ཏེ་

སེ་བཞིའི་འབས་བུའམ་དགློས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའམ་དེའི་སད་དུ་བས་པ་དང༌། 

བསགས་བ་མཁས་ཤིང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེའི་འདྲེན་པ་ལ་བསགས་པ་ཅན་དུ་བ་ཞིང༌། 

དེར་མ་ཟད། སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཡུལ་ཕློགས་ཀི་གློང་ཁེར་དང༌། རྒྱ་མཚོ་དང༌། རི་

དང༌། དུས་དང༌། ཉི་ཟླ་ལེགས་པར་འཆར་བའི་བསགས་པ་དང༌། སྐེད་མློས་ཚལ་དང༌། 

ཆུ་ཡི་རློལ་རེད་དང༌། ཆང་འཐུང་བ་དང༌། ཕློ་མློ་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་བལ་བགད་

ལག་བཅིང་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཚུལ་དང༌། ཕློ་མློ་དུས་བཏབ་སྟེ་མ་ཚོགས་པ་ལ་བུ་བསླུ་

བ་དང༌། བག་མ་ལེན་པ་དང༌། གཞློན་ནུ་སྐེ་བ་དང༌། དེ་ཉིད་སྐེད་འཕེལ་བ་དང༌། 

འདུན་གློས་བེད་པ་དང༌། ཕློ་ཉ་ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པ་དང༌། གཞན་དང་གཡུལ་

འཐབ་པ་དང༌། འདྲེན་པ་ཉིད་མངའ་ཐང་དར་བས་ཀང་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅིང༌། དེ་

རྣམས་ཀི་ངང་ཚུལ་བརློད་པའི་ཚེ་ཧ་ཅང་ཚིག་ཉུང་ངུར་བས་ན་ཉམས་མི་ཐློན་པས་

མདློར་བསྡུས་པ་མིན་པར་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་ཞིང༌། གང་དང་གང་བརློད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ་དངློས་སུ་མཐློང་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཐློན་པས། དེ་ལས་ཡིད་ཀི་

ཉམས་མློང་གི་འགྱུར་བ་བསྐེད་ནུས་པ་དག་གིས་གཏམས་པའམ་གང་བར་བ་ལ། 

ཚིག་ཉག་ཉློག་མཉན་དཀའ་བ་མང་བས་ས་རྒ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའང་མིན་པར་རྒྱས་

བསྡུས་འཚམས་པས་མཉན་འློས་པ་ཉིད་དུ་བའློ། །

ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་སེབ་སྦྱློར་བ�ཏྟ་སློགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་པར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལེགས་པར་མཚམས་སྦྱར་ནས། གཞུང་ཀུན་ཏུ་ས་རྒ་དག་གི་གློང་མའི་མཐའ་དང་

འློག་མའི་མཐའ་རྣམས་སུ་ཚིག་རིང་ཐུང་བཅད་ལྷུག་སློགས་དང་སྒ་དང་དློན་གི་རྒྱན་

དང་སེབ་སྦྱློར་རྣམས་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ཐ་དད་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་དང་ལྡན་པས་

འཇིག་རེན་གི་ཡིད་ངློར་མཛེས་པར་བེད་ཅིང༌། དེ་ལ་བུའི་སྙན་ངག་དམ་པའི་རྒྱན་དང་

ལྡན་པ་ནི་ལེགས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཕིར་འཛིན་མཁན་མང་བས་བསྐལ་པའི་བར་

དུ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །

གང་ཞིག་གློང་ཁེར་དང་རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་ཀི་བསགས་པ་སྙན་

ངག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གཞུང་རྣམས་སུ་འབྱུང་བར་གསུང་པ་ནི་སྤིར་བསགས་པ་རྒྱས་

པར་བརློད་པ་རྣམས་ལ་བྱུང་ཡང་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གསུངས་

པ་ཡིན་གི། དེ་རྣམས་ཀི་བསགས་པ་མ་ཚང་ན་སྙན་ངག་རྒྱས་པའི་གཞུང་དུ་མི་

འགྱུར་བའི་སྐློན་ཡློད་པར་སྟློན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྙན་ངག་གི་བརློད་བ་གང་ཞིག་རི་

དང་དུས་དང་ཁྲུས་སློགས་འདིར་བསྟན་གི་ཡན་ལག་འགས་དམན་ཏེ་མ་ཚང་ན་ཡང༌། 

གལ་ཏེ་བརློད་བའི་གཙོ་བློ་གང་ཡིན་རྣམས་ལ་བསགས་པ་སྦྱར་ཚུལ་རྣམས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྙན་ངག་དེ་རིག་པའམ་ཤེས་པ་རྣམས་ཡིད་མགུ་བར་བེད་

པ་ཡིན་པས་ན། འདིར་ནི་རི་སློགས་ཀི་བསགས་པ་འགའ་ཞིག་མེད་དེ། མ་ཚང་ན་དེ་

ལ་བུ་སྙན་ངག་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྐློན་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་སྙན་ངག་

རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ། གློང་ཁེར་ལ་བསགས་པ་ནི། 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་ལ་བུ་ཡློད། །ཅེས་སློགས་གློང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཁེར་གི་བཀློད་པ་ཡིད་འཕྲློག་པའི་ཚིག་གི་ཉམས་ཀི་སློ་ནས་བརློད་པའི་ཚིགས་

བཅད་དུ་མ་རྣམས་སློ། །ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལའང༌། སྣ་ཚོགས་ནློར་བུའི་འློད་

ཆགས་གཞལ་མེད་ཁང༌། །རབ་ཡངས་བཀློད་པའི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡིས། །མངློན་

དགའ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གློང་ཁེར་འདི། །སུམ་རེན་གློང་ཁེར་ས་ལ་འཕློས་པ་

བཞིན། །ཞེས་རང་གིས་སྨྲས་པ་ལ་བུའློ། །རྒྱ་མཚོའི་བསགས་པ་ནི་སློབ་དཔློན་དཔའ་

བློས་མཛད་པའི་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པའི་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རབས་

ལས། དེ་ནི་ཨནྡ་རིལ་གི་འློད་ལར་སློ། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གནམ་སློན་བཞུས་པ་

བཞིན། །ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་མཚོ་འགམ་བལར་མི་མངློན། །གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་མཚོ་

མཇིང་ནང་དུ་ཞུགས། །ཞེས་དང༌། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ལི་ཤིའི་

ཡལ་འདབ་དག་ནི་ཟློས་གྱུར་པའི། །ལག་ལྡན་ཆུ་སིན་སྒེགས་པའི་དྲི་བཟང་གི །ཆུ་

དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འདི། །རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་དག་གིས་སྤས་ཏེ་

མཛེས། །ཞེས་པ་ལ་བུ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། རྣམ་མང་ནློར་བུས་གཏམས་པའི་ཆུ་གཏེར་ནི། །དྲི་མེད་བཻཌཱུར་

མེ་ལློང་ཕིས་པ་བཞིན། །ཕ་མཐའ་རབ་ཏུ་ཡངས་པའི་ཁློར་ཡུག་གིས། །གནམ་སློན་

ལློ་བར་བསྐིལ་བ་བཞིན་དུ་གནས། །ཞེས་རང་གིས་བཀློད་པའློ། །རི་ཡི་བསགས་པ་

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༌། གཞན་ཡང་རང་གིས་སྨྲས་པ། དྲི་མེད་ཟླ་བ་གཞློན་

ནུའི་མདངས་བཟང་ཡང༌། །མློག་པློར་བགིད་པ་ཀེ་ལ་ཤ་ཡི་རི། །ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱངས་པའི་ཁློར་ཡུག་ཀུན། །ལྷ་དང་དྲང་སློང་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀིས་གཏམས། །ཞེས་

སློ། །དུས་ཀི་བསགས་པ་འཕགས་སྐེས་པློའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། དེ་ནས་ཡིད་སྲུབས་

ལློངས་སྤློད་གློགས། །སྦྲང་རི་འཐུང་བ་རྣམས་ཀི་གཉེན། །སྐལ་བཟང་འཁི་ཤིང་འཁྱུད་

བེད་པ། །ལེགས་ལྡན་དཔྱིད་ནི་མཐློང་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། སྨྲས་པ། ཡིད་འློང་སྤིན་

སློན་གློག་གི་རེ་དགའ་ཅན། །རྨ་བ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་འབྲུག་སྒ་སྒློག །བུང་བའི་གར་

བེད་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བའི་ཚལ། །རབ་རྒྱས་དཔྱིད་ཀི་དུས་བཟང་འདིར་ནི་མཐློང༌། །ཞེས་

སློ། །ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསགས་པ། སྤིན་བཞློན་གི་རློགས་བརློད་ལས། དེ་ནས་ཤར་

གི་རི་རེར་རི་བློང་ཅན། །འློད་ཟེར་ཕྲེང་བ་ཤེལ་གི་དུ་བས་བསམས། །བ་གམ་རེར་

འཛེགས་དགའ་སྟློན་ཆེན་པློ་ལས། །གྲུབ་མཐའི་བུ་མློའི་གར་ལ་བལ་བ་བཞིན། །ཞེས་

དང༌། གློ་བཞིན་སྐེས་ཀི་རློགས་བརློད་ལས། སིད་པའི་མིག་ནི་ཉི་མ་དག །འབྱུང་པློ་

ཀུན་གི་བདེ་སྡུག་གི ། དབང་པློ་གཅིག་པུ་ཤར་བའི་ཚེ། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཡང་སྨྲས་པ། རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བས་ཡློངས་བསྐློར་རི་བློང་ཅན། །ཡིད་འློང་བདུད་

རིའི་འློད་དཀར་ཕློགས་ཀུན་འགེམ། །ཀུ་མུད་འབྱུང་གནས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ། །འདྲེན་བེད་ཀུ་མུད་དགའ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །ཞེས་དང༌། མཐློན་མཐིང་ནློར་བུའི་

འློད་ཆགས་འཆི་མེད་ལམ། །གསེར་ཞུན་ཁུ་བས་ལེགས་པར་བྱུགས་པ་

བཞིན། །འཆར་ཀའི་འློད་བཟང་སྣང་བས་མདུན་བསུས་པའི། །པདྨློའི་གཉེན་དེ་ཤར་

གི་རི་ལས་མཐློང༌། །ཞེས་སློ། །སྐེད་ཚལ་གི་བསགས་པ་སྤིན་བཞློན་ཡལ་འདབ་ཏུ། 

བུང་བའི་ན་ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལློངས་སྤློད་ལྡན། །སྦྲང་རིས་མློས་ཤིང་རྣམ་པར་

འཁམས་དུས་དེར། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་འཁི་ཤིང་ཚལ་གི་གཞིར། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པློའི་སས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་དང༌། 

བློ་དློང་པཎ་ཆེན་གི་དབངས་ཅན་མའི་བསྟློད་པ་རྒྱན་གི་ཕྲེང་བ་ལས། རིན་

ཆེན་སྐེད་མློས་ཚལ་གི་མཚོ་འགམ་གང༌། །དྲི་མེད་ནློར་བུའི་ལློན་ཤིང་ཕྲེང་བ་

ཅན། །ཤེལ་གི་ལྕུག་ཕྲན་འཁི་ཤིང་གཞློན་ནུས་འཁྱུད། །ཕན་ཚུན་ཡལ་ག་ལག་པས་

འཐེན་པ་འདྲ། །གསེར་གི་མེ་ཏློག་རྣམས་ནི་མགློ་ལློགས་ལྡེམ། །གཡུ་ཡི་བུང་བ་གླུ་

ལེན་འཕུར་ཞིང་ལྡིང༌། །ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་མཐའ་ཡས་ར་རྔ་བརྡུངས། །བཞད་དཀར་

མགིན་རིང་རྣམས་ནི་སིལ་སྙན་འཁློལ། །མློས་པའི་ཁུ་བྱུག་ཟབ་མློའི་གིང་བུ་

བསྒྱུར། །ནགས་ཀི་བེའུ་སྣ་ཚོགས་པི་ཝཾ་སྒློག །ཆུ་བ་མཐའ་དག་དགའ་ཞིང་རྣམ་པར་

འཕློ། །སྤུ་སྡུག་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་རྒྱུག་ཅིང་མཆློངས། །དྲེགས་པའི་གང་ཆེན་

ཕློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འགིང༌། །ལྷ་ཕྲུག་གཞློན་ནུའི་ཚོགས་རྣམས་སྒྱུ་རལ་རེ། །རི་

དྭགས་མིག་ཅན་རེད་འཇློ་གླུ་གར་བེད། །དྲང་སློང་རིག་འཛིན་དུ་མ་བསམ་གཏན་

མཛད། །ཧ་རི་ཙནྡན་ལློན་པའི་གིབ་བསིལ་དང༌། །ལི་ཤིའི་མེ་ཏློག་གུར་གི་ལྡིང་ཁང་

ཅན། །རིན་ཆེན་ནེའུ་གསིང་མཐིང་གའི་དབུས་མཐློ་བར། །ཟླ་བ་ནློར་བུའི་རློ་ལེབ་

ཕློགས་བཅུར་བཀྲམ། །པདྨ་དཀར་པློའི་ཕྲེང་བ་འཁིགས་པའི་གཞིར། །ཞེས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། མཛེས་ལྡན་ལློན་ཤིང་ཕྲེང་བས་ཡློངས་བསྐློར་ཅིང༌། །རྣམ་མང་མེ་ཏློག་

གཞློན་ནུའི་འཛུམ་ཞལ་ལས། །ཡིད་འཕྲློག་དྲི་བསུང་འཐུལ་བས་མདུན་བསུས་

ཏེ། །མཐློང་ན་མངློན་དགའ་སྐེད་མློའི་ཚལ་དེར་ཞུགས། །ཞེས་སློ། །ཆུའི་རློལ་རེད་ལ་

བསགས་པ་ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་དག་དབུས་སུ་ཡིད་འཕྲློག་མ། །ཁྲུས་

བས་ལངས་པ་མཐློང་གྱུར་ཏེ། །དྲག་པློའི་མིག་གསུམ་མེ་དག་ནི། །ཞི་བེད་ཆུ་ཡི་ལྷ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མློ་བཞིན། །ཞེས་སློགས་དང༌། འཇིག་རེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། །ལྷག་

མ་ཉལ་བ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་སངས་ལྷ་ལམ་མཐློང་བའི་ཕུང་པློ་ལས། །ཕློགས་

ཀི་གང་ཆེན་རྣམས་ནི་རེ་ཞིང་སྣ་ཡིས་ཆུ་གཏློར་ཐིགས་པའི་ཟེར་མ་རྣམས། །ཡང་

དག་ཚིམ་པ་སྐེ་འགྱུར་ཆུ་ཐིགས་མེ་ཏློག་འབས་བུའི་འློད་ཟེར་མཛེས་པ་ལར། །དྲང་

སློང་བདུན་པློ་རྣམས་ནི་གསེར་གི་པདྨ་འཛིན་ཅིང་ཁྲུས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་དང༌། 

ཡང༌། དེར་ནི་ནློར་བུའི་རྒྱན་རྣམས་རབ་བཀྲློལ་ནས། །རབ་བསིལ་ཡིད་འློང་གངྒཱའི་

འཇུག་ངློགས་སུ། །མངློན་དགའ་མཚུངས་མེད་ཟླ་བ་གཞློན་ནུའི་ལུས། །ངང་པའི་

སྟབས་ཀིས་དགའ་སྟློན་ཁྲུས་ལ་ཞུགས། །ཞེས་སློ། །

ཆང་འཐུང་བའི་ཚུལ་བརློད་པ། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དུ། ཧ་རི་

ཙནྡན་གིས་བྱུགས་ལུས་ཅན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བས་རབ་ཏུ་མཛེས། །ནློར་བུའི་རྒྱན་

གི་འློད་དག་རེག་པས་དྭངས་ཤིང་བཀྲ་བར་བས་པའི་གློས་དང་ལྡན། །གྲུབ་པའི་སྐེ་

བློ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་སེལ་བར་གྱུར་པའི་རིག་འཛིན་འདི་དག་རྣམས། །ཙནྡན་གིབ་

བསིལ་དག་ཏུ་དགའ་མའི་འཐུང་ལྷག་ཏུ་གྱུར་ཆང་དག་འཐུང་བར་བེད། །ཅེས་དང༌། 

འདིར་ཡང༌། རབ་དགའི་ཡིད་ཅན་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཟིམ་བུས་བལ་བཞིན་

དགའ་སྟློན་མདུན་ས་དེར། །རློ་ནུས་ཕུན་ཚོགས་དྲི་བསུང་བརྒྱ་པའི་ཆང༌། །བག་

ཕེབས་ཚུལ་གིས་འདློད་དགུར་འཐུང་ཞིང་རེ། །ཞེས་སློ། །དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་

བརློད་པ་ཀུན་ལའི་རློགས་བརློད་དུ། ཡུལ་འདི་སྐེ་བློས་སངས་ཤིང་ལེགས་པར་

སྒིབ། །དབེན་པ་འབེད་པ་སུ་ཡང་མེད་པ་འདིར། །རང་འདློད་དུ་འཇུག་མཛའ་བས་

དུད་པ་ཡི། །བུ་སྨད་དར་མ་སྐལ་ལྡན་ཉིད་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སློགས་དང༌། ནློར་བཟངས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཀི་ཡལ་འདབ་ལས། མཆུ་ཡི་སྦྲང་རིར་ཆགས་ལྡན་པ། །སྦྲང་རི་འཐུང་བས་བཞིན་དུ་

དེས། །རེག་པར་བཞིན་གི་ཆུ་སྐེས་ནི། །དུད་ཅིང་པདྨློ་ཅན་དེ་འདར། །ཞེས་སློགས་

གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །སར་ཡང༌། ཕན་ཚུན་ལག་ནས་དྲངས་ཏེ་ཡངས་པའི་

བང༌། །གཞློན་ནུའི་ཤ་ཚུགས་རེག་པའི་བདེ་མློང་ནས། །རེ་དགས་སར་ཡང་དམ་པློར་

བཅིངས་གྱུར་པ། །འློ་མའི་མཚོ་ལ་ཟླ་ཟེར་བབ་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་

བུའློ། །མ་ཚོགས་པ་ནི་སྡུད་པ་ལས། དཔེར་ན་འདློད་ཆགས་ཆློས་ལ་སྤློད་པའི་སྐེས་

བུ་ཞིག །བུད་མེད་དུས་བཏབ་དེ་དང་མ་འཕྲད་དེ་ཡིས་ནི། །ཉིན་གཅིག་སེམས་ཀི་

རྣམ་པར་སྤློད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །ཞེས་པ་དཔེར་བས་ཏེ་གསུངས་པ་འདི་ལ་བུ་བརློད་པ་

ནི། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ཙནྡན་འཁི་ཤིང་དག་གི་ཁང་པ་ནི། །ཟླ་བ་

ནློར་བུའི་རློ་དང་ལྡན་མློད་ཀང༌། །ཟླ་བཞིན་མ་བལ་འདི་ལ་བདག་མི་དགའ། །ཟླ་འློད་

དང་བལ་མཚན་མློའི་སློ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འདིར་ཡང༌། གཅིག་ལ་

གཅིག་སེམས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིས། །ཟུར་མིག་ལགས་ཀྱུས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ན་

ཡང༌། །བང་དུ་བགློད་ལྡན་ནམ་མཁའི་ནློར་བུ་འདིས། །འཁེན་ནས་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་

ཉིན་མློར་སྤྲུལ། །ཅེས་སློ། །

བག་མ་ལེན་པ་ནི་སྤིན་བཞློན་ཡལ་འདབ་ཏུ། 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་པློའི་སས་ནི་དགའ་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

འདིར་ཡང༌། རིང་ནས་མངློན་འདློད་ཨུཏྤལ་མིག་ཡངས་མ། །རྣམ་མང་ནློར་བུའི་

འབློར་པ་དང་བཅས་པར། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གླུ་གར་རློལ་མློ་ཡིས། །མཛེས་པར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བསུས་ཏེ་བག་མའི་དགའ་སྟློན་བསྐངས། །ཞེས་སློ། །

གཞློན་ནུ་སྐེ་བ་བརློད་པ་ནི། གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རློགས་བརློད་དུ། དེ་ནས་

དུས་ནི་ཡློངས་རློགས་ཏེ། །མཁའ་ལ་བདུད་རིའི་འློད་ཟེར་བཞིན། །འགློ་བའི་རབ་རིབ་

ཀུན་འཇློམས་བུ། །ལ་མློ་ལ་ནི་བཙས་པར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། ཡང་སྨྲས་པ། ལུམིའི་

ཚལ་རབ་མཆློག་ཏུ་གང་གགས་པར། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རེན་ཀུན་ན་མཚུངས་མེད་

སྐུ། །མཚན་དཔེ་ཉི་མ་བརྒྱ་པའི་སྣང་བ་ཅན། །ཤཱཀའི་སས་དེ་འགློ་བའི་དཔལ་དུ་

བལམས། །ཞེས་སློ། །གཞློན་ནུ་འཕེལ་བ་བརློད་པ་གང་པློ་ཅན་གི་རློགས་བརློད་དུ། 

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། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང༌། དེ་ཡི་ལང་ཚོའི་ཟླ་བ་བློ་གློས་ཀི། །འློད་ཟེར་བཟང་པློ་འགན་པ་བཞིན་དུ་

འཕེལ། །བིས་པ་གཞློན་ནུའི་རེ་དགའི་རློལ་པས་ཀང༌། །གཞན་ཡིད་དགའ་བའི་རྒྱ་

མཚོ་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཞེས་སློ། །གློས་བེད་པ་བརློད་པ་ནི། འཕགས་སྐེས་པློའི་ཡལ་

འདབ་ཏུ། འཕགས་སྐེས་པློ་ནི་ཉེར་ལྷགས་པས། །ཤཱཀ་རྣམས་ཀིས་བགློ་བ་

བས། །སློག་དང་ལྡན་ཙམ་སུ་ལ་ཡང༌། །འུ་ཅག་འཚེ་བ་མི་བའློ། །ཞེས་དང༌། ཡང་

སྨྲས་པ། རི་དབང་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་བསྐློར་ལྷུན་པློ་བཞིན། །རབ་ཡངས་བརན་པའི་

བློ་མངའ་མིའི་དབང་པློ། །གསལ་མཛངས་བློན་པློའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །རྒྱལ་

ཐབས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་གློས་ལ་ཞུགས། །ཞེས་སློ། །ཕློ་ཉ་བགློད་པ་བརློད་པ་ཡབ་

སས་མཇལ་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། ཡིད་ལ་རེ་བ་འདི་ཡི་ས་ཡི་བདག །དེ་ལའི་སད་

བཞིན་མདུན་དུ་སློང་བའི་ཚེ། །དེ་ཡི་དྲིན་གིས་རབ་བྱུང་གསལ་བས་པའི། །དགའ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བའི་རློ་ལྡན་འཆར་ཀ་ཡང་དག་འློངས། །ཞེས་དང༌། འདིར་བརློད་པ། རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་

ཀི་རལ་པའི་ཅློད་པན་ལ། །འབབ་སྟེགས་བེད་པ་མི་ཡི་དབང་པློའི་བཀའ། །ནློར་བུའི་

དློ་ཤལ་འཛིན་བའི་ཕློ་ཉ་རྣམས། །མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཡུལ་གཞན་རྣམས་སུ་

སློང༌། །ཞེས་སློ། །

ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པ་མ་གྷ་དྷཱ་བཟང་མློའི་རློགས་བརློད་དུ། དེ་ནས་མཚན་

མློ་འདས་གྱུར་ཏེ། །ས་དྲློ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ནི། །སྣ་ཚོགས་ལྷ་ཡི་ཆས་ལྡན་

པའི། །གཞལ་ཡས་ཁང་ནས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །ཞེས་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་

ལ་བུ་དང༌། ཡང་དེའི་དཔེ་བརློད་པ། གསེར་གི་རྒྱན་ལྡན་ར་མཆློག་དུ་མ་

ཡིས། །ལེགས་པར་དྲངས་པ་ནློར་བུའི་ཤིང་ར་ལ། །དགེས་བཞིན་བཞུགས་པ་ས་ཡི་

བདག་པློ་འདི། །རྣམ་མང་ཡུལ་གི་བཀློད་པ་བལ་བཞིན་འདློང༌། །ཞེས་སློ། །གཡུལ་

འཐབ་པ་བརློད་པ་བརྒྱ་བིན་གི་རབས་ལས། དེ་ནས་མཚོན་ཆ་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྒ་

ཆེན་གཡུལ་ནི་བསེས་པ་དང༌། །རྔ་བརྡུང་སྒ་ནི་དྲག་པློ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་ངློས་ནི་

རལ་བ་བཞིན། །ཞེས་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལ་བུ་དང༌། འདིར་ཡང༌། དྲག་པློའི་

ལྷ་དམག་འདུས་པའི་བ་དན་ནི། །དག་ལ་འགྱུ་པའི་རླུང་གིས་ཉེར་བསྐློད་པ། །འཇིགས་

རུང་སྤིན་ནག་འཁྲུགས་པའི་འབྲུག་སྒ་བཞིན། །དཀར་ཕློགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

དཔའ་ངར་བསྐེད། །ཅེས་སློ། །འདྲེན་པ་དར་བ་བརློད་པ་ནི། ང་ལས་ནུའི་རློགས་

བརློད་དུ། 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་གཟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་

སློགས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །འདིར་སིད་ཀི་ཡློན་ཏན་གིས་འདྲེན་པ་དར་བ་ལ་མཚོན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ན། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བློ་དྲེགས་པས་བསྒིངས་བའི་སྙིང༌། །གང་གི་མཚན་གིས་

བསིགས་པས་འདར་བེད་པ། །ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་མངློན་མཐློ་མིའི་དབང་

པློ། །སྟློབས་འབློར་ཉི་མ་བེ་བའི་སྣང་བ་འབར། །ལ་བུ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་གིས་

འདྲེན་པ་དར་བ། མཁེན་མཆློག་འཇམ་དཔལ་དགེས་པའི་འཛུམ་དཀར་གིས། །ཡིད་

ལ་འཇིགས་བལ་སློབས་པའི་སྟློབས་བིན་པས། །མང་ཐློས་སྣ་ཞགས་རྐློང་བའི་གང་

ཆེན་ཚོགས། །ཟིལ་གནློན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་བ་མ་མཆློག །ཅེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློན་

ཏན་སྣ་ཚོགས་པ་གང་དང་གང་གི་ཆ་ནས་དར་བ་བརློད་པར་བའློ། །དེ་ལར་ཡུལ་ལ་

བསགས་བརློད་ཀི་སྙན་ངག་གི་དློན་བསྟན་པའི་ཞར་བྱུང་དུ་བསགས་པ་བརློད་པའི་

ཚིག་འདི་ལ་སྙན་ངག་གི་ཉམས་འབྱུང་ཚུལ་གསུངས་པ། བྷཱ་མ་ཧས་འདློད་པ་ལར་ན། 

ཐློག་མར་བསག་བའི་འདྲེན་པ་ལ་དཔའ་མཛངས་སློགས་ཡློན་ཏན་གིས་བསག་པ་

ཆེན་པློ་ཉེ་བར་བཀློད་ནས། དེ་ཡིས་ནི། གཞན་དག་ལ་གནློད་པ་བེད་ཅེས་པའི་ངག་

གི་ཚུལ་ལམ་ལམ་འདི་རང་བཞིན་དུ་ངག་སྦྱློར་མཛེས་པ་ཡིན་མློད་ཀི། རིགས་མཐློ་

བ་དང་བརློན་འགྲུས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་མང་དུ་ཐློས་པ་སློགས་ཀིས་དག་བློ་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་

བསགས་པར་བས་ནས། དེ་འདྲའི་དག་བློ་རྒྱལ་བར་དཀའ་བ་ལས་ཀང་བསག་བའི་

འདྲེན་པ་ཉིད་རྒྱལ་པར་བརློད་ན། བསག་བའི་འདྲེན་པ་ནི་ཆེས་ཁད་པར་འཕགས་པ་

བརློད་པའང་ཡིན་པས་སྦྱློར་ཚུལ་དེ་ལ་བུ་ལ་སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་དགའ་

བ་སྐེས་ཤིང་དེ་ལར་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། ། 

གཉིས་པ་ལྷུག་པ་བཤད་པ་ལ་དློན་གི་ངློ་བློ་བསྟན། དེ་ལ་དབེ་བ་གཉིས་སུ་

འདློད་པ་དགག དང་པློ་ངག་གང་ལ་རང་པ་སློ་སློར་བཅད་པ་མེད་པའི་ཚིག་གིས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རྒྱུན་ནི་ལྷུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་བྷཱ་མ་ཧཱ་ཞེས་པས་འདི་སྐད་དུ་བརློད་པ་ངག་དང་

གཏམ་ཞེས་པ་ལྷུག་པ་དེ་ཡི་རབ་དབེ་བ་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། དེ་ལ་འདྲེན་པ་རང་ཉིད་

ཀིས་ནི། རང་གི་སྤློད་པ་དང་ཡློན་ཏན་བསག་པ་བརློད་པར་བ་བ་ནི་བརློད་པ་ཞེས་པ་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་འདློད། ལློ་ཞེས་པ་མ་རངས་པའི་ཚིག་གློ །གཞན་གཏམ་ནི་འདྲེན་པ་

གཞན་ལ་བསགས་པའམ་བསགས་པ་མིན་པ་གཏམ་ཕལ་པ་གཞན་གིས་ཀང་རུང་སྟེ་

མདློར་ན་རང་མིན་པ་གཞན་ཞིག་གི་ངང་ཚུལ་བརློད་པའློ། །དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ། རང་

གིས་རང་ལ་བསྟློད་པ་ནི། །བརྒྱ་བིན་ཡིན་ཡང་མཛེས་པ་མིན། །ཞེས་པ་ལར་རང་གི་

ཡློན་ཏན་རང་གིས་བསྒགས་པའི་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དགློས་པ་ཡློད་པའི་

སྐབས་འདིར། རང་གི་སྤློད་པ་དང་ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་ཇི་ལ་བུར་བསྟན་པ་ནི། རྫུན་མེད་

ཅིང་ཡང་དག་པར་བདེན་པའི་དློན་ཅན་གི་བསགས་པ་ཡིན་ཕིར་སྐློན་ཡློད་པ་མིན་

ནློ། །ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་མ་ངེས་པ་བརློད་པ། འློན་ཀང་རྣམ་བཞག་དེ་ལ་བུ་ལ་ངེས་པ་མ་

མཐློང་སྟེ་འདྲེན་པས་རང་གི་ཡློན་ཏན་ཇི་ལར་བརློད་པའི་ངག་དེ་ལ་བུ་སྐབས་དེར་

ཡང་འདྲེན་པ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་གིས་ཀང་བརློད་དུ་རུང་བའི་ཕིར། གཞན་གིས་

བརློད་པ་གཏམ་དང༌། རང་གིས་བརློད་པ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་

རམ་ཐ་དད་དུ་དབེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡློད་དེ། ངག་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རང་

གཞན་སུས་ཀང་བརློད་དུ་རུང་བ་ལ་ཁད་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་སློ་ཞེས་པ་ཐློག་

མར་འདྲེན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་བརློད་པ་དང༌། གཞན་སློ་ཞེས་པ་གཞན་གིས་དེ་ལ་ལན་

དུ་དློན་འདྲི་བ་སློགས་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་དབུགས་མཚམས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཅས་པ་ཉིད་བརློད་པའི་ཐ་དད་པ་ཡི་རགས་ཡིན་ཏེ། གཏམ་ལ་ནི་གཞན་སློ་ཁློ་ནས་

བརློད་དགློས་པས་དེ་མེད་དློ་སྙམ་ན། རང་གི་བསགས་པ་བརློད་པའི་ཞར་ལ་བྱུང་

བའམ་ཞར་གི་གཏམ་རྣམས་དག་ལ་ཡང༌། ཇི་ལར་ན་འཕགས་མ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་

ལ་སློགས་པར། སྟློན་པས་གསུངས་པ་ངག་དང་པློའི་སློ་ཞེས་དང༌། རབ་འབློར་

སློགས་འཁློར་གིས་དྲིས་པ་གཞན་སློ་དག་ཅིས་མི་འཇུག་སྟེ། དེ་ལར་ཞུགས་པ་ལ་

དབུགས་མཚམས་ནི་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །གལ་ཏེ་ལམྦྷ་ཞེས་གཞློན་ནུ་མ་རེད་པ་

དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་དུས་བཏབ་སྟེ་མ་ཚོགས་པ་དང༌། ངལ་གསློ་བ་སློགས་

སམ། ཨ་ཤྭ་སའི་ཞེས་པ་དབུགས་མཚམས་ཏེ། ཐློག་མར་རང་གིས་བརློད་པ་དང༌། 

དེ་ཕན་ཆད་གཞན་གིས་གཏམ་དུ་བས་པའི་དབུགས་མཚམས་ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་

ཙམ་བརློད་པ་འགའ་ལ་མཐློང་དུ་ཆུག་ཀང༌། དེ་ལས་དེ་གཉིས་དབེ་བ་ཐ་དད་དུ་ཅི་ལ་

འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་གཏམ་ལའང་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །འདིར་དཔེར་ན་ཁབ་འཇུག་གིས་

བདག་མིའུ་ཐུང་དུ་བས་ཏེ་གློམ་པ་གསུམ་གི་ས་བསང་བའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་ས་ཕྲློག་

ནས་ལྷ་མིན་སྟློབས་ལྡན་ས་ཡི་འློག་ཏུ་བཅིངས་པར་བས་སློ། །ཞེས་པ་ལ་བུ་རང་མིང་

གིས་བསྟན་ནས་བརློད་དགློས་པས་སློ་ཞེས་དང༌། དེ་གཞན་གིས་བརློད་ཚེ་ཁབ་

འཇུག་མིའུ་ཐུང་དུ་བས་ཏེ་སློགས་གཞན་གི་མིང་གི་སློ་ནས་བརློད་དགློས་པའི་

གཞན་སློ་ཞེས་པ་ཡིན་པ་ལ་བུར་གློ་བར་བའློ། །

དེ་ཕིར་གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས་མིང་གཉིས་པློ་དག་གིས་རིགས་གཅིག་

མཚོན་པ་ལ་ཁད་མེད་དེ། རང་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང༌། རང་གི་ཡློན་ཏན་གཏམ་དུ་

བས་པ་འདྲ་ལ། དེ་བཞིན་གཞན་གིས་ཀང་དེ་གཉིས་འདྲའློ། །ལྷག་མ་ཞེས་པ་ལྷུག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པའི་དབེ་བ་གཞན་བརློད་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང་བཀག་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་

པར་འགྱུར་ཏེ་ཇི་ལར་སྨྲས་ཀང་དེ་དག་ལ་དབེ་བ་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་མི་ནུས་སློ། །གང་

གི་ཕིར་བུ་མློ་ཕྲློག་པ་དང༌། གཡུལ་འགེད་པ་དང་ནི། དུས་བཏབ་སྟེ་མ་ཚོགས་པས་

བསླུ་བ་དང་ནི། འདྲེན་པ་དར་བ་ལ་སློགས་པའི་བརློད་ཚུལ་དེ་ཐམས་ཅད་ས་རྒས་

བཅིངས་པ་ཡི་སྙན་དངགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དག་

བརློད་པ་དང་གཏམ་གི་ཁད་པར་འབེད་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་མིན་ཏེ། རང་ཉིད་

ཀིས་བུ་མློ་ཕྲློག་པ་དང༌། གཡུལ་འགེད་པ་སློགས་ཀི་དློན་སྙན་ངག་ཏུ་བས་པ་བརློད་

པ་དང༌། གཞན་ཞིག་གིས་བུ་མློ་ཕྲློག་པ་དང་གཡུལ་འགེད་པ་སློགས་དེ་ལས་གཞན་

པ་དག་གིས་སྙན་ངག་ཏུ་བརམ་པའི་གཏམ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་སློ། །

གལ་ཏེ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་སྦྱར་བ་དང༌། གཞན་གི་སྦྱར་བ་

མི་ནློར་བའི་ངག་སྦྱར་བ་ནང་གི་བསམ་པས་བས་པའི་རགས་ལས་བརློད་པ་དང་

གཏམ་གང་ཡིན་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་རློགས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཟེར་ན། དེ་ལ་བུའི་

ངག་གི་སློ་ནས་གཞན་དུ་རློགས་པར་ནུས་མློད་ཀི། དེ་ལར་ན་ཡང་བརློད་པ་དང་

གཏམ་ཐ་དད་པའི་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚིག་འདི་རང་ངམ་གཞན་སུས་སྨྲས་པ་ཤེས་

པར་བེད་པའི་འདློད་དློན་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ཡན་ལག་གམ་སློ་རུ་ནི། ངག་སྦྱློར་ལ་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལར་ངག་སྦྱར་བ་དེ་ནི་བུ་མློ་སློགས་ཕྲློག་

པའི་བེད་པློ་རང་ཉིད་ཀིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དང༌། དེ་ལས་གཞན་དག་གིས་སྨྲས་པའི་

ཚིག་གང་ཡིན་རློགས་པར་བས་ཀི། བརློད་པ་དང་གཏམ་གི་ཁད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདྲེན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་རང་གིས་བསགས་པ་དང༌། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་གི་ཡློན་ཏན་གཞན་གིས་བསགས་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ནློར་བུ་དང་སྨན་

སློགས་ཀི་བསགས་པ་བརློད་པའི་ཚིག་རྣམས་ལའང་སྨྲ་བ་པློ་སུ་ཡིས་བརློད་པ་ཡིན་

པ་ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་སློ། །

འཆད་ཚུལ་འདི་གངས་ཅན་འདི་ན་བདག་གཅིག་བུའི་བློས་བཀློད་པ་སྟེ། ས་

འགེལ་རྣམས་སུ་སློ་ཞེས་པ་ཁ་སློའི་ནང་ཚན་ཁ་སློ་ཕན་པ་སློགས་དང༌། གཞན་སློ་བེད་

མཉམ་གི་ནང་ཚན་པ་ར་ཝཀྟཾྲ་ཞེས་གཞན་སློའི་སེབ་སྦྱློར་དང༌། དབུགས་མཚམས་

ལེའུའི་མཚམས་སམ། སེབ་སྦྱློར་གི་ངལ་བསློའི་དབུགས་མཚམས་འཇུག་པ་སྟེ་དེ་

རྣམས་གང་ལ་ཡློད་པ་བརློད་པ། མེད་པ་གཏམ་ཞེས་བྷཱ་མ་ཧས་ཟེར་བར་བས་ནས་

དགག་པ་བརློད་པ་འདུག་ཀང་འདི་ལ་དློན་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་སྣང་སྟེ། བྷཱ་མ་ཧ་དེ་གཞུང་

རློམ་ནུས་པ་དཎྜིས་ཕློགས་སར་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་ལྷུག་པའི་བརློད་པ་དང་

གཏམ་གཉིས་ཀར་ཁ་སློ་སློགས་ཀི་སེབ་སྦྱློར་འཇུག་ཏུ་མེད་པ་ཅིས་མི་ཤེས་ཏེ་སེབ་

སྦྱློར་ནི་ཚིགས་བཅད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་སློ། །དེར་མ་ཟད་ཁ་སློ་སློགས་ཀི་སེབ་

སྦྱློར་འཇུག་མི་འཇུག་གི་སློ་ནས་བརློད་པ་དང་གཏམ་གི་ཁད་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅིའང་མེད་པས་སྒྲུབ་བེད་འབེལ་མེད་འདི་འདྲ་གཏན་ནས་འགློད་དློན་མེད་འདྲ་ལ། དེ་

བཞིན་ལམྦྷ་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་ཅི་ཡིན་ཡང་གློ་རྒྱུ་མི་སྣང་ངློ༌། །སྙན་འགེལ་

དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོ་ལས་ཁ་སློ་སློགས་བཤད་ཚུལ་སར་ལར་ལ། ཞར་གི་

གཏམ་ཞེས་བྷཱ་མ་ཧ་ཁློད་ཀིས་བརློད་པའི་བསྟན་བཅློས་སུ་འདློད་པ་ཀི་རཱ་ཏ་སྟེ་མློན་

པར་གགས་པ་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་འདི་ལ་ཞར་གིས་བྱུང་བའི་ཚིགས་

བཅད་དག་ལ་ཁ་སློ་དང་གཞན་སློ་དབུགས་མཚམས་སུ་སློད་པ་ཡློད་མློད་ཀང༌། ཁློད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རང་གི་གཏམ་གི་སྦྱར་བའི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་དུ་འདློད་པ་ལཀྵི་ག་ཧ་ཎ་སྟེ། དཔལ་མློ་

ལེན་པ་ཞེས་བ་བ་ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ལའང༌། ཞར་གིས་བྱུང་བའི་གཏམ་

རྣམས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལ་ཛཱ་ཏི་འཕགས་མ་དང་རེས་བསགས་ཀི་སེབ་སྦྱློར་སློགས་

དངློས་སུ་མཐློང་བ་བཞིན། སློ་དང་གཞན་སློ་དབུགས་མཚམས་སློགས་འཇུག་ཏུ་ཅིས་

མི་རུང་ཞེས་རཏྣ་ཤྲིའི་རྒྱ་འགེལ་ན་དེ་ལར་བཤད་པ་ཡློད་སྐད། དེའི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་དེ་ལར་བཤད་ཅིང༌། ཡང་ན་ཨ་ཤྭ་ས་ཞེས་པ་ཡིད་བརན་ལྡན་པར་བསྒྱུར་ན་ཟླློས་

གར་གི་མཚན་ཉིད་སློ་སྟེ་སྨྲ་བ་དང༌། གཞན་སློ་ལན་འདེབས་པ་ཡིད་བརན་ལྡན་པ་དེ་ལ་

ཡིད་ཆེས་པ་གསུམ་དུ་བཀྲལ་བའང་སྣང་སྟེ། དེ་རྣམས་གང་ལར་ཡང་ཚིག་ཙམ་རེས་

ཟླློས་བ་རུང་གི་དློན་འདི་ཡིན་གློ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་རེ་ཞིག་གློང་ལར་བཀྲལ་བ་ཡིན་ལ། 

སར་འདི་ལས་ལེགས་པའི་གློ་བ་གཏིང་ཚུགས་བསྐེད་ནུས་འབྱུང་སིད་ན་དེ་ལར་

བཤད་འཚལ་ལློ། །གསུམ་པ་སེལ་མ་ནི་སྐད་རིགས་འདྲེས་པའི་ཟླློས་གར་གི་གཞུང་ལ་

སློགས་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ནི་བྷ་ར་ཏ་དང་བློ་ཧ་ལ་སློགས་པ་གཞུང་གཞན་ན་རྒྱས་པར་

ཡློད་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ལྷུག་པ་དང་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ལ་ཡང་

ཙམྦཱུ་ཞེས་པ་མངློན་པར་བརློད་དློ། །

འདི་ལ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ལྷུག་པ་མང་བའི་བར་བར་བཅད་ཡློད་

པ་ཞིག་ལ་ཙམ་བཱུ་ཟེར་ཏེ་དཔའ་བློའི་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་ལ་བུའློ། །ཞེས་ཀང་

བཤད། ཁ་ཅིག་ཚིགས་བཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་སེབ་སྦྱློར་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྒིགས་

པ་དག་གཅློད་མཚམས་མི་མངློན་པར་ངག་རྒྱུན་གཅིག་གི་ལྷུག་པར་བརློད་པ་དཎི་ཀ་

ཞེས་དབྱུག་པ་ལར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་ཆགས་པའི་ངག་དེ་ལ་ཙམ་བཱུ་ཞེས་སུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་དེ། དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བསྟློད་པ་རྒྱུན་ཆགས་པཎི་ཏ་ལེགས་པའི་གགས་པས་

མཛད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འདློད་དློ། །དེ་ལར་ནའང་དེ་ནི་ལྷུག་པའི་བེ་

བག་ཅིག་ཡིན་པས་ལུས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་ལྷུག་པར་གཏློགས་སློ། ། 

གཉིས་པ་སྙན་ངག་གི་ལུས་དེ་ཉིད་སྐད་གང་ལ་བརེན་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ངག་

གི་རང་བཞིན་དེ་དག་ཀང་སཾསྐྲ�་ཏ་སྟེ་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་དུ་བརམས་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་པྲ་ཀྲ�་ཏ་རང་བཞིན་གི་སྐད་དང༌། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ཞེས་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དང༌། དེ་

རྣམས་འདྲེས་མ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞི་རུ་སྙན་ངག་ལ་མཁས་པས་གསུངས་པ། དེ་

ལས་ལེགས་སྦྱར་ཞེས་བ་བ་ལྷ་ཡི་ནི་སྐད་ཉིད་དུ་སློན་གི་དྲང་སློང་ཆེན་པློས་

གསུངས་སློ། །ར་བ་ལེགས་སྦྱར་དེ་ལས་སྐེས་ཤིང་རྣམ་པ་དེ་དང་མཚུངས་ལ་ཅུང་

ཟད་ཟུར་མི་འདྲ་བ་གང་ཞིག །ཡུལ་ཅན་ཞེས་ཡུལ་ཆེན་པློའི་ངག་ཏུ་གྱུར་པ། ལེགས་

སྦྱར་གི་སྐད་གཅིག་ལ་ཡུལ་སློ་སློའི་སྐད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་དུ་

མ་ཡློད་པ་ནི། པྲ་ཀྲ�་ཏའམ་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཅེས་བ་བ་དག་གི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་ཡུལ་དབུས་མ་ག་དྷཱ་ལ་བརེན་པའི་སྐད་ནི་ལྷའི་སྐད་དང་

ཤིན་ཏུ་ཉེ་བས་ལེགས་བརློད་དམ་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་དག་གི་འབྱུང་གནས་ཀི་

རྒྱ་མཚོ་ལ་བུ་ཡིན་ནློ། །སེ་ཏུས་བཅིངས་ཞེས་པ། སེ་ཏུ་ནི་འཆིང་བེད་དེ་ལེའུ་དང་

ཟམ་པ་སློགས་ལ་འཇུག་པ་ལས། སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ལེའུས་བཅིངས་པ་

སློགས་ཀི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡི་ངག་རློམ་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞེས་སློ། །སློགས་

ཁློངས་ནས་ལེའུ་མེད་ཀང་ངག་མང་པློ་ཡློད་པ་གློ་དགློས་འདྲ། ཡང་ན། རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་

ཎས་སིན་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་ནས། རྒྱ་མཚོ་ལ་སེ་ཏུ་བྷནྡྷ་སྟེ་ཟམ་པ་བཙུགས་པའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལློ་རྒྱུས་སྙན་ངག་ཏུ་སྦྱར་བའི་བསྟན་བཅློས་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་ཏུས་བཅིངས་པ་ཞེས་བ་

ལ། དེ་ལ་སློགས་པའི་སྙན་ངག་ཕལ་མློ་ཆེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཞིག ཡུལ་མ་

ག་དྷཱ་བའི་སྐད་ཀིས་བརམས་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གི་སྐད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་

རིག་པའམ་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་འདི་ལེགས་པར་མངློན་ནློ། །དེར་མ་ཟད་སཱུ་

ར་སེ་ནཱ། ལྷའི་སེ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་པའི་སྐད་དང༌། ཤར་ཕློགས་གླཽ་ཌཱ་དང༌། 

ནུབ་ཕློགས་ལཱ་ཌཱ་དང༌། བང་པཉྩ་ལི་ལྔ་ལེན་ཞེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་ཡུལ་

ཀུནྟ་ལ་སློགས་པ་ཡི་སྐད་ནི་ཡུལ་དབུས་ཀི་སྐད་དང་ཉེ་བས་རང་བཞིན་ཉིད་ཅེས་

བའི་མིང་ངམ་ཐ་སྙད་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་དེའི་ཁློངས་སུ་བསྡུའློ། །

རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་བ་ལང་རི་ཞེས་གགས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྐད་ཀི་ཚིག་

རྣམས་ནི། སྙན་ངག་གི་ལུགས་ལ་ཟུར་ཆག་པའི་སྐད་ཅེས་སུ་གནས་སློ། །དེ་ཡང་

སློན་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཕྲན་ཞིག་ཏུ་ཁབ་འཇུག་གིས་བ་ལང་སྐློང་བའི་རི་བློར་བས། 

ཆར་ཆེན་པློ་བབ་པའི་ཚེ་རི་བློ་བཏེག་ནས་བ་ལང་གི་ཁྱུ་རྣམས་བསྲུངས་པར་བས་

པས་ཁབ་འཇུག་ལ་གློ་བིནྡྷ་སྟེ་བ་ལང་རི་ཞེས་གགས། ད་ལ་ཡང་ཡུལ་ཕློགས་དེར་བ་

ལང་མང་པློ་ཡློད་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །སྒའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་ལེགས་སྦྱར་

ཉིད་ལས། གཞན་པ་དེ་དང་ཉེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟུར་ཆག་ཉིད་དུ་བརློད་དེ་ལེགས་སྦྱར་

གི་སྒ་ཡི་ཟུར་ཉམས་པའམ་ཆག་པའི་ཕིར་རློ། །སྐད་དེ་དག་གིས་བཅིངས་པའི་སྙན་

ངག་གི་གཞུང་གང་དང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་དུ་བརམས་པའི་གཞུང་

ནི་ས་རྒས་བཅིངས་པ་ལ་སློགས་མང་ཉུང་ཅི་རིགས་ཡློད་དེ། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློའི་

སྙན་ངག་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བརམས་པ། རབ་མཆློག་སེས་བས་པའི་སྙན་ངག་སྐནྡྷ་ཀ་དང༌། ག་ཐཱ་ལ་སློགས་

པའློ། །ཟུར་ཆག་གི་སྐད་ལས་བརམས་པ། སྙན་ངག་ཨློ་པ་དང༌། ས་ག་ལ་སློགས་ཏེ་

ཟླློས་གར་བྷ་ན་ཀ་ལ་སློགས་པ་ནི་སྐད་ཐམས་ཅད་འདྲེས་པའློ། །གཏམ་རྒྱུན་སློགས་

ཕལ་ཆེར་སྐད་བཞི་པློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་དང༌། གཙོ་ཆེར་ལེགས་སྦྱར་

གིས་ཀང་བཅིངས་པ་སྟེ། གཞན་ཡང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དློན་ཅན་ནམ་གཏམ་རྒྱུད་ཆེན་

པློ་ཞེས་བ་བ་ནི། འབྱུང་པློའི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཏུ་བརམས་པ་ཡིན་པར་

བརློད་དློ། །འབྱུང་པློའི་སྐད་ལ་ཤ་ཟའི་སྐད་ཀང་ཟེར་རློ། །

གཉིས་པ་སྙན་ངག་གི་ཉམས་སམ་རྒྱན་བཤད་པ་ལ། ཚིག་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་

ཞིང་སྙན་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་མདློར་བསྟན་པ་དང༌། 

དེའི་དློན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། མཇུག་དློན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་སྤིར་

དབེ་སློ་དུ་མ་ཡློད་ཚུལ་དང༌། བེ་བག་ཡློན་ཏན་བཅུ་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ། 

སྙན་ངག་གི་ཉམས་འདི་ལ་ལུས་ཀི་སེག་པ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གི་རློལ་པ་དང༌། སྟངས་

སྟབས་དང་ལ་སྟངས་ལ་སློགས་པ་གཙོ་ཆེར་བརློད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ངག་

ཡིད་དུ་འློང་བ་ཟླློས་གར་བརློད་པ་ལ་བུ་ནི་མཉན་པ་ལས་ཀང་མིག་གིས་བལ་བར་བ་

བའི་སྤློད་ཡུལ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་ལ་བའི་དློན་ཅན་གི་སྙན་ངག་དང༌། དེ་ལ་གཅིག་

ཤློས་བལ་བའི་དློན་མ་ཡིན་པ་གཙོ་ཆེར་བརློད་པ་ནི་མཉན་པར་བ་བ་དག་གི་དློན་

ཅན་གི་སྙན་ངག་ཉིད་ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྙན་ངག་གི་དབེ་བ་ལུགས་གཉིས་དག་ཏུ་

མཁས་པ་ས་མ་དག་གིས་བརློད་དློ། །འདི་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལ་སྦྱར་བ་མི་འཐད་པས་

ལུས་ཀི་དབེ་བར་འདློད་དགློས་ཞེས་བཤད་པ་ཡློད་ཀང་ལུས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དབེ་བར་བགང་མི་འློས་པས་བརློད་པའི་ཉམས་ཀི་དབེ་བ་ཡིན་ནློ། །ཉམས་གཉིས་སུ་

བཤད་པ་དེས་མཚོན་ནས་སྙན་ངག་དེ་ལ་ཕན་ཚུན་སློ་སློའི་འདློད་ཚུལ་གི་རྒྱན་གི་

དབེ་བ་ཕྲ་མློ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་གི་ལམ་ནི་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ཀང་ཞེས་སློ། ། 

གཉིས་པ་སྙན་ངག་སྦྱློར་ཚུལ་དེ་ལ་སྐབས་འདིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་

གནས་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་བ་ཻདརྦྷ་དང་ནི། ཤར་ཕློགས་གླཽ་ཌ་པ་ཡི་འདློད་པའི་ཁད་པར་

གསལ་བར་བརློད་པར་བ་སྟེ་དེ་དག་ཏུ་སྙན་ངག་གི་ལམ་གི་དབེ་བ་དུ་མའི་འདློད་

ཚུལ་རྣམས་འདུ་བར་འགྱུར་བས་སློ། །དེ་ཡང་སྦྱར་བ་དང༌། རབ་དྭངས་དང༌། མཉམ་

ཉིད་དང༌། སྙན་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང༌། དློན་གསལ་བ་དང༌། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་

ཏན་ཉིད་སྟློན་པ་དང༌། བརིད་པ་དང༌། མཛེས་ལྡན་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ཏེ་

ཡློན་ཏན་རྣམ་པ་འདི་བཅུ་པློ་ལྷློ་ཕློགས་བཻ་དརྦྷའི་སྙན་ངག་གི་ལམ་གི་སློག་ཏུ་བཤད་

པ་ཡིན་ཞིང༌། ལྷློ་པའི་འདློད་པ་འདི་དག་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བཟླློག་པའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་

པས་ནི། ཤར་ཕློགས་གླཽ་ཌའི་ལམ་དག་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། ། 

གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསྟན་གི་གློ་རིམ་དང་མཚུངས་པར་རྣམ་གངས་བཅུ་

ལས། དང་པློ་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་ངློ་བློ་ངློས་བཟུང༌། དཔེ་བརློད་ཀིས་སློ་སློའི་ལམ་

གསལ་བ་སློགས་འློག་མ་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། འདིར་ས་བཅད་མང་

པློ་མི་བེད་པར་དཀྱུས་ལར་བཤད་ན་འཇུག་པ་བདེ་བས་དེ་ལར་བས་སློ། །སྦྱར་བ་

ཞེས་པ་སྤིར་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བས་སྒ་གིམ་པར་གྱུར་ཀང་ལྷློད་པས་མ་

རེག་པའློ། །དེ་ལ་འཇམ་རྩུབ་བམ་དམ་ལྷློད་ཀི་དློན་ནི། གསལ་བེད་ཀི་སེ་པ་ལྔའི་ཡི་

གེ དང་པློ། ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་རྣམས་དང༌། གསུམ་པ། ག་ཛ་ཌ་ད་བ་རྣམས་དང༌། ལྔ་པ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ང་ཉ་ཎ་ན་མ་ལྔ་དང༌། མཐར་གནས་ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པློ་འདི་ལ་སྒ་འཇམ་པ་

དང་ཡང་བ་དང་སློག་ཆུང་དང་ལྷློད་པ་དང་མཉེན་པ་དང་ཡི་གེའི་མཆློག་ཅེས་བ། འདི་

རྣམས་བརློད་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་རླུང་ཤུགས་ཆུང་བའི་ཕིར་དེ་ལར་བརློད་པའློ། །དེའི་ལྷག་

མ་ཁ་སློགས་ལྔ་དང་གྷ་སློགས་ལྔ་དང་ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་སྟེ་བཅློ་ལྔ་ནི་གློང་མས་བཟླློག་

སྟེ་སྒ་རྩུབ་པ་དང་ལི་བ་དང་སློག་ཆེན་དང་དམ་པ་དང་གློང་བ་དང་ཡི་གེ་དམན་པ་

ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བུས་ན་སྐབས་འདིར་སློག་ཆུང་ཡི་གེ་མང་བ་ནི་ལྷློད་པ་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མ་ལ་ཏི་མ་ལཱ། ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ། ཞེས་པ་ལ་བུར་འདློད་དློ། །འདི་

བློད་སྐད་དུ། ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་སེད་པའི་བུང་བ་འཁློར་བ། ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། མ་

ལ་ཏི་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་གི་མིང༌། མ་ལ་ཕྲེང་བ། ལློ་ལ། སེད་པ། ཨ་ལི་ཀ བུང་བ། ལི་ལཱ། 

འཁློར་བ་ཞེས་སློ། །དཔེ་བརློད་འདིའི་དློན་གློ་བར་བ་རྒྱུ་སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་འབའ་

ཞིག་ཡིན་པ་དེའློ། །གླཽ་ཌ་པ་ཡིས་རེས་ཁིད་འདློད་པའི་བློས། བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེ་

བརློད་དེ་ལ་བུ་འདློད་དེ་ལ་ཡིག་རེས་སུ་ཁིད་པའློ། །མ་ལ་ཏི་དཱ་མ་ལཾ་གྷི་ཏཾ་བྷྲ་མ་རཻཿ 

ཞེས་པ་ལ་བུ་བཻ་དརྦྷ་ཡིས་སྦྱློར་བ་ལི་བ་འདྲེ་བར་བེད་ཀི། ཡང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་

བེད་དློ། །འདིར་ཡང་མ་ལ་ཏི་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག དཱ་མ། ཕྲེང་བ། ལཾ་གྷི་ཏཾ། འཁློར་བ། བྷྲ་

མ་རཿཻ བུང་བ་རྣམས་ཞེས་སློ། །དཔེ་བརློད་ཀི་དློན་ཡི་གེ་འཇམ་པ་ཅུང་མང་ཡང་རྩུབ་

པའམ་ལི་བ་དེ་ལས་ཉུང་ཙམ་བསེས་པའློ། །

འློ་ན་གློང་དུ་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་དཔེ་བརློད་མི་

མཐུན་ནློ་སྙམ་ན། སློག་ཆུང་ལ་ཡང་དབངས་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་ང་རློ་རྣམ་བཅད་ལྡན་

པ་རྣམས་སློག་ཆེན་འདྲ་ལ། དངློས་སུ་སློག་ཆེན་གཉིས་བསེས་པས་ལྷློད་པས་མ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རེག་པའློ། །སློག་ཆེན་བསེ་ཚུལ་ལའང་ཅུང་ཟད་བསེ་བ་དང༌། མང་ཙམ་བསེས་ཀང་

ཐམས་ཅད་སློག་ཆེན་རྩུབ་པར་མ་བས་པ་གཉིས་ལས་འདི་ས་མའློ། །

གཉིས་པ་རབ་དྭངས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནི། བརློད་བ་རློད་བེད་གཉིས་

ཀ་འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་དློན་ཅན་གཙོ་བློར་སྦྱར་བས་གློ་ས་བ་ཉིད་ཀི་

ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའློ། །དེ་དཔེར་ན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་གི་མཚན་མ་རི་

བློང་ཅན་གི་གཟུགས་དེ་ནི་མདློག་སློ་བའི་ཨུཏྤལ་གི་འློད་ཀིས་མཛེས་པ་རྒྱས་ཞེས་

པ། འདི་འདྲ་དློན་བདེ་བག་ཏུ་རློགས་པའི་སྐལ་བཟང་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས། བ་ཻ

དརྦྷའི་ལུགས་ལ་འདི་ལ་བུ་འདློད་དློ། །གཞན་དུ་ངག་སྦྱློར་དེ་ལ་ངེས་ཚིག་གིས་

བཤད་དུ་རུང་བ་ཙམ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཤར་ཕློགས་གླཽ་ཌ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ས་སྐེ་བློ་

ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་གགས་པ་ཞིག་མིན་ཡང་སྐབས་འདིའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དེ། དཔེར་ན། 

ཤིན་ཏུ་དཀར་མིན་ཆུ་ལས་སྐེས། །དེ་འདྲས་མཚོན་པ་འློད་དཀར་ཅན། །ཞེས་པ་ལ་

བུ་སྟེ། འདིའི་རྒྱ་དཔེའི་སྟེང་ན་དཀར་མིན་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་དློན་གིས་དཔྱད་ན་

དཀར་མིན་སློགས་ལ་འཇུག་ཙམ་ལས་ཡློངས་སུ་གགས་པ་མིན་པས་གློ་དཀའ་བ་

གབ་ཚིག་ལ་བུར་ཡློད་པས་རློགས་དཀའ་བའློ། །བློད་སྐད་དུ་དེ་ཙམ་རློགས་དཀའ་བ་

མེད་ཀང་དཀར་མིན་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་ཞེས་ཨུཏྤལ་སློན་པློ་དངློས་སུ་གསལ་པློར་མ་

བརློད་པ་ཙམ་ཡིན་ནློ། ། 

གསུམ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་ནི། ངག་གི་སྦྱློར་བ་དེ་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་

ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་མི་མཉམ་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་པས། ངག་དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་

ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་དློན་ནི་ཚིགས་བཅད་གང་ལ་འཇམ་རྩུབ་གང་རུང་གི་ཕློགས་སུ་མ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལྷུང་བའི་བར་མ་ཡི་ཡི་གེ་བཀློད་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་ནློ། །ཀཚཱདེ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན། 

དཔེར་བརློད་པ། ཀློ་ཀི ལཱ་ལཱ་པ་བཱ་ཙཱ་ལློ། མ་མེ་ཏི་མ་ལ་ཡཱ་ནི་ལ། ཨུཙྪཱ་ལཀ་རཱ་ཙྪཱ་

ཙྪཱ། ནིརྫྷུ་རཾ་བྷཿཀ་ཎློ་ཀྵི་ཏཿ ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཕེད་ས་མ་འཇམ། ཕེད་ཕི་

མ་རྩུབ་པའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ་འདི་ལྷློ་པས་འདློད་པའློ། །ཞེས་ཁ་ཅིག་གིས་བཤད། ཁ་

ཅིག་འདི་དང་ཚིགས་བཅད་ཕི་མ་གཉིས་ཀ་ཤར་བའི་འདློད་པའི་དཔེ་བརློད་ཡིན་

ཞིང༌། ལྷློ་པས་ནི་འཇམ་ན་འཇམ་མཉམ། རྩུབ་ན་རྩུབ་མཉམ། བསེས་ན་བར་མར་

མཉམ་པ་ཞིག་འདློད་ཟེར་ཡང༌། གློང་གི་གཞུང་དློན་དང་འགལ་བས་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་

ཆ་མཉམ་པ་ཞིག་ལ་འདློད་དགློས་སློ། །གློང་གི་ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། ཁུ་བྱུག་

ཅ་ཅློ་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །མ་ལ་ཡ་རླུང་བདག་ལ་འློང༌། །ཉར་མ་རབ་འཐློར་དྭང་ཞིང་

དྭང༌། །ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བན་པ། །ཞེས་ཁུ་བྱུག་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྒློག་པ་དང༌། མ་ལ་

ཡའི་རླུང་བདག་གི་ཕློགས་ལ་འློང་བ་དང༌། སྤིན་ལས་ཉར་མ་སྟེ་ཆུའི་ཟེགས་མ་འཐློར་

ཞིང༌། དྭང་ཞིང་དྭང་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རླུང་གིས་གཙུབ་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བན་པར་

བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

ཡང་དཔེར་བརློད་གཉིས་པ་ནི། ཙནྡན་པྲཎ་ཡློངྒ་ནྡྷི། མནྡློ་མ་ལ་ཡ་མ་རུ་ཏཿ 

སརྔྔེ་རུདྦྷ་མར
ྡྡ
ཻརྻློ། བ་ར་རཱ་མ་ན་ནཱ་ནི་ལཻཿ ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་རང་པ་

གསུམ་པ་རྩུབ་གཞན་གསུམ་ཀ་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་ཡིན་པའློ། །འདིའི་དློན་བློད་སྐད་

དུ། ཙནྡན་གིས་བགློས་དྲི་ལྡང་ཞིང༌། །འཇམ་པ་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང༌། །བདག་གི་གཏན་

འགློག་དགའ་མ་ནི། །མཆློག་གི་ཁ་ཡི་རླུང་དང་འགན། །ཞེས་ཙནྡན་གི་དྲི་ལྡན་རེག་

འཇམ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་འདི་ནི། བདག་གི་སེམས་ཀི་བརན་པ་འཕྲློག་པའམ་འགློག་པའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དགའ་མ་མཆློག་གི་ཁའི་རླུང་དང་འགན་ཞེས་པ་ལ་བུ་རང་པ་རྣམས་ཀི་ཡི་གེ་འཇམ་

རྩུབ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་མི་མཉམ་པ་ལ་མ་བརག་པར་དློན་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་

པའི་ཉམས་དང་སྒ་ཡི་ཡི་གེའི་ཚོགས་པ་དག་ལ་ལློས་ནས་ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ་

སྙན་ངག་གི་ལམ་འདི་ནི་འདི་འདྲ་བ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་སློ། །གལ་ཏེ་ཚིགས་

བཅད་གཉིས་ཀ་ཤར་པའི་འདློད་པའི་དཔེ་བརློད་བས་ན། ལྷློ་པའི་འདློད་ཚུལ་གི་དཔེ་

བརློད་ནི་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་ཏེ། རང་པ་རེ་རེ་ལའང་འཇམ་རྩུབ་ཅི་རིགས་སུ་སེལ་

བས་འཇམ་རྩུབ་གང་གི་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་ལ། 

འཇམ་རྩུབ་སེལ་ཚུལ་འཇམ་པ་ཕློགས་གཅིག་རྩུབ་པ་ཕློགས་གཅིག་མི་བེད་པར་ཅི་

རིགས་སུ་སེལ་བ་དེ་དཔེ་བརློད་གཅིག་གིས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པས་དློན་གིས་

ཤེས་པར་བ་བར་བསྟན་ཏློ། །

སྐབས་འདིར་དཔྱད་བ་འདི་ཡློད་དེ། ཁ་ཅིག་གིས་སྦྱར་བ་ནི་འཇམ་པ་ཤས་

ཆེ་ལ། འཇམ་ཆེས་པས་ལྷློད་པའི་སྐློན་མེད་པའློ། །ཞེས་པ་ལར་ན་ཤིན་ཏུ་གཞློན་དང་

ཁད་མེད་པ་དང༌། ཡང་མཉམ་ཉིད་ནི་རང་པ་བཞི་ཀ་འཇམ་མཉམ་མམ་རྩུབ་མཉམ་

བར་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཉམ་པ་ལྷློ་པའི་ལུགས་སུ་འདློད་པའང༌། མཉམ་པའི་སྐབས་སུ་

དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་སྟེ། ཞེས་དང༌། ཤིན་གཞློན་སྐབས། ཐམས་ཅད་མཉེན་པ་

སྦྱློར་བ་ལྷློད་པའི་སྐློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། སྦྱར་བ་ལྷློད་པས་མ་རེག་པའློ། །ཞེས་བཤད་

པ་དང༌། དེ་དག་གི་དཔེ་བརློད་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཉམ་པ་

ནི་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་མཉེན་པའི་སྐློན་ཡང་ཡིན་པ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་རྩུབ་མཉམ་ནི་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ཤིན་གཞློན་གི་ཟླློག་ཟླ་ཡང་ཡིན་པ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སློགས་ཀིས་ཡློན་ཏན་དེ་གསུམ་མ་འདྲེས་པར་ངློས་མི་ཟིན་པས་ཡློན་ཏན་བཅུ་སློ་

སློར་རང་རང་དུ་འཆད་མི་བཏུབ་བས་དེ་ལར་ཁས་ལེན་དཀའ། །དེའི་ཕིར་རཏྣ་ཤྲིའི་

རྒྱ་འགེལ་ལས་རང་པ་བཞི་ཀ་འཇམ་མཉམ་དང༌། རྩུབ་མཉམ། བར་མར་མཉམ་པ་

གསུམ་དང༌། དེ་ལའང་ནང་གི་དབེ་བ། འཇམ་པའི་འཇམ་པ་སློགས་དགུར་ཕེ་བའི་

དཔེ་བརློད་མཛད་ཅིང༌། གཞུང་ར་བའི་དཔེ་བརློད་ལ་ཁ་བསྐང་སྟེ་འཇམ་པ་འབའ་

ཞིག་པ་དང༌། རྩུབ་པ་འབའ་ཞིག་པའི་དཔེར་མཛད་པ་ནི། སྤིར་ཚིགས་བཅད་ལ་རང་

པ་བཞི་ཀ་འདྲ་བར་བས་པ་ལ་དབེ་བ་དེ་འདྲ་འློང་བ་དཔེར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། རང་པ་

བཞི་ཀ་འཇམ་རྩུབ་མི་འདྲ་བ་ནི་མི་མཉམ་པར་བསྟན་མློད། མི་མཉམ་པ་དེ་འདྲ་མཉམ་

ཉིད་ཀི་བཟླློག་ཕློགས་སྐློན་དང༌། གློང་གི་དཔེ་བརློད་དགུ་ག་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་

འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་བས་ན། སར་བརློད་པ་ལར་མི་འགིགས་པས། དགུ་པློ་འདིའི་

ནང་ནས་བར་མར་གྱུར་པའི་ཆ་རྣམས་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང༌། འཇམ་པ་མང་

ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཤིན་གཞློན་གི་ཡློན་ཏན་དང༌། རྩུབ་པ་མང་ཤས་ཆེ་བ་སྦྱར་བའི་

ཡློན་ཏན་དང༌། རྩུབ་པ་འབའ་ཞིག་པ་དང༌། འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཤིན་གཞློན་དང་

སྦྱར་བའི་ཟླློག་ཟླ་སྐློན་ཡིན་པའི་དགློངས་པ་ཞིབ་མློར་ཕེས་ན་ལེགས་པར་མངློན་ནློ་

སྙམ་མློ། །

དེས་ན་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་པའི་ལུགས་གཞིར་བཞག་བས་ན་ཡློན་ཏན་བཅུ་པློ་

འདི་སྙན་ངག་གི་སྤི་དློན་ལ་བུ་ལམ་གི་སློག་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་དློན་ལེགས་ན་རྩུབ་

པའམ་འཇམ་པ་འབའ་ཞིག་པ་གཏན་སྦྱར་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཡང་སྒ་གདངས་ལ་རྩུབ་

ཆེས་པའམ་ལྷློད་ཆེས་པའི་སྐློན་གི་ཞད་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་རང་པ་བཞི་ཀ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇམ་རྩུབ་མི་མཉམ་པ་ཡང་གཏན་ནས་སྦྱར་མི་རུང་བ་མིན་ཡང་སྒ་གདངས་ལ་

འཇམ་རྩུབ་མི་མཉམ་པའི་ཞད་ཅིག་འབྱུང་མློད་ཀི། དེ་ལར་སྦྱློར་མཁན་ཡློད་པ་ནི་

ཤར་པའི་ལུགས་ལ་ལྷློ་པས་འདློད་པ་དེ་ཁློ་ནར་ངེས་པར་བ་མི་དགློས་པའི་དམིགས་

བསལ་གཞུང་གི་དཔེ་བརློད་ཀིས་ཤེས་ཏེ། ཞེས་པ་མི་མཉམ་མ་བརགས་པར། །དློན་

གི་རྒྱན་དང་ཚོགས་དག་ལ། །བལློས་ནས་ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ། །སྙན་ངག་ལམ་

འདི་བྱུང་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། ཞེས་སློགས་སྦྱློར་བ་རྩུབ་པ་དང༌། གློལ་བ་ཡང་ནི་

སྟེར་བར་བེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལ་ལྷློ་བའི་ལུགས་ལར་ན། སྦྱར་བ་

དང་མཉམ་ཉིད་དང་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་གསུམ་ནི་རློད་བེད་སྒའི་ཡི་གེའི་གདངས་དམ་

མཉེན་དང་འཇམ་རྩུབ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་བཞག བརློད་པ་ཚིག་ཕྲད་སློགས་བསྡུས་

ཏེ་ཚིག་དངློས་གཙང་བའི་སློ་ནས་བཞག་སྟེ། འདི་བཞི་སྒ་དང་ཚིག་གི་སློ་ནས་བཞག་

པའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །

རབ་དྭངས་དློན་གསལ་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་འཇིག་རེན་ན་

ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ངག་གི་ལམ་ལས་མ་འདས་པ་དང༌། བརློད་ཚུལ་གསལ་བས་

ན་དེ་གཉིས་ཀིས་དློན་བདེ་བག་ཏུ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་སློ་ནས་བཞག་ལ། སྙན་པ་

ནི་སྒ་རེས་ཁིད་ལ་བུ་རྣ་བར་སྙན་པ་དང༌། དེར་ཡང་གློང་ཚིག་གི་སྐློན་མེད་པ་དང༌། 

དློན་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལ་བུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ངག་དེ་རྣ་བར་སྙན་ཞིང་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །

དེས་ན་དློན་རྒྱན་རྣམས་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁློངས་སུ་འདུ་ཞིང༌། ཟུང་ལྡན་

སློགས་རེས་ཁིད་ལས་འཕྲློས་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདི་དེ་ཕིར་ཕི་ནས་བསྟན་པར་བ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་གསུངས། གབ་ཚིག་ནི་བརློད་བ་གབ་ནས་གཞན་སུ་རུང་རུང་གིས་མི་ཤེས་

པའི་བརློད་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སྒ་དློན་གི་རྒྱན་དུ་བགང་དགློས་ངེས་

མིན་ཞིང༌། སྐློན་བཅུ་སློང་བ་ནི་སྒ་རྒྱན་དང་དློན་རྒྱན་གཉིས་ཀར་ཤེས་དགློས་སློ། །

རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་བསག་བའི་ཡུལ་གི་ཡློན་ཏན་མི་དམན་པ་བརློད་པ་དང༌། མཛེས་

པ་ཧ་ཅང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་འཕློར་བསྒགས་ལ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་གི་རྣ་བར་

འབབ་པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་ནློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དངློས་པློ་གཞན་གི་ཆློས་དངློས་པློ་

གཞན་ལ་སྦྱར་ཏེ་བརློད་ཀང་དློན་གློ་ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་བརློད་

ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལར་ན་རབ་དྭངས་དློན་གསལ་སྙན་པ་རྒྱ་ཆེ་མཛེས་པ་

བརིད་པ་དྲུག་ནི་བརློད་བ་བརློད་ཚུལ་གི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་སྙན་ངག་སྦྱློར་

བ་ལ་དློན་གི་རྒྱན་ལ་མ་ལློས་པར་སྒ་གདངས་ཀི་སློ་ནས་ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་གི་ཁད་

ཡློད་དེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་སྒ་རྩུབ་ཆེས་ནས་བརློད་པ་རྩུབ་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་སྒ་འཇམ་ཆེས་

ནས་ལྷློད་པློར་གྱུར་པ་ལ་བུ་ཡློད་པ་ནི་རང་གི་མློང་བས་ཀང་རློགས་ནུས་ལ། དེ་ཡང་

སྒ་རྩུབ་པ་ནི་གློང་བཤད་ལར་སློག་ཆེན་སློག་ཆུང་གི་ཁད་དང༌། སློག་ཆུང་གི་ཊ་ཌ་ཎ་

རྣམས་རྩུབ་པའི་ཞད་ཆེ་བ་དང་དེར་མ་ཟད་ཀང་ཡི་གེ་གང་ཡང་བརེགས་པ་དང་

དབངས་རིང་པློ་ལྡན་པ་དང་ང་རློ་རྣམ་བཅད་ཅན་རྣམས་ལི་ལ། དེ་ལས་ལྡློག་པ་ཡང་

བ་དང༌། སློག་ཆེན་དང་བརེགས་པ་དབངས་རིང་པློ་སློགས་དང་ལྡན་པ་ཆེས་ལི་བ་

ཡིན་པ་དང༌། ཡི་གེའི་སྐེ་གནས་ཕན་ཚུན་འཕྲད་ཚུལ་ལས་བརློད། དཀའ་ས་དང་སྙན་

མི་སྙན་གི་ཁད་པར་དུ་མ་ཞིག་ཚིགས་བཅད་སློགས་བཀག་པའི་ཚེ་རང་གི་ཉམས་

མློང་ལས་ཤེས་པར་བས་ནས་སྒ་རྩུབ་ཆེས་ན་ཅི་རིགས་ཡང་བར་བསྒྱུར། འཇམ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཆེས་ན་རྩུབ་པ་ཅི་རིགས་གང་འློས་སུ་བསྣན་པར་བ་སྟེ། སྤིར་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་

དང་ལི་བ་རྣམས་སྐབས་སུ་ཅི་རིགས་འདྲེས་ན་བརློད་པའི་གདངས་ལ་གིམ་ཆ་དློད་

པས་ཅུང་ལེགས་པར་སྣང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་ཁློ་བློའི་བསྟློད་པ་སློགས་ལ་དློན་དྲག་

ཤུལ་སློགས་ཀི་ཉམས་སྒ་གདངས་རྩུབ་པ་ཤས་ཆེ་ཡང་ལེགས་པའི་སྐབས་དང༌། 

གཞན་དུ་ངློ་མཚར་བ་སློགས་ཀི་དློན་རྒྱན་དང་སྒ་གདངས་འཇམ་ལ་ལྷློད་སྐློན་མེད་པ་

སྦྱར་ན་ལེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

མདློར་ན་ངག་སྦྱློར་དེའི་སྒ་བརློད་ཚེ་རྣ་བར་སྙན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཇི་ལར་ཡང་

ཡློན་ཏན་དུ་འགྱུར་ལ་ལྡློག་ན་སྐློན་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་དློན་དེ་ཉིད་བརློད་ཚུལ་

གི་དབང་དུ་བས་ན། སྤིར་ངག་བརློད་པ་དེར་རབ་དྭངས་དང་དློན་གསལ་གཉིས་ཀི་

ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་ནི་ཡློན་ཏན་ཆེན་པློ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྦྱློར་བ་ནི་དློན་དེ་ཉིད་གློ་བའི་སད་

དུ་ཡིན་པས་དློན་བདེ་བག་ཏུ་གསལ་བ་ནི་ངག་གི་ཡློན་ཏན་ཡིན་པ་སྨློས་མ་དགློས་

པས་སྤིར་བཏང་ལྷློ་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ཉིད་འདློད་དློ། །དེས་ན་རྒྱ་གར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། 

ཟླ་གགས། དཔའ་བློ་སློགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀང་ཡློན་ཏན་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། 

བློད་དུ་ས་པཎ་དང༌། ཀློང་ཆེན་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རློ་རེ་སློགས་

ཀི་གསུང་ལ་བུའློ། །མི་རྣམས་ཀི་ཁ་ཅིག་རློམ་གཤིས་ཚིག་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་ལ་

དགའ་བ་ནི་འདི་པའི་ལུགས་ལ་མློས་པའི་བག་ཆགས་ཅན་ནློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་རློམ་

གཤིས་དེ་ཧ་ཅང་ཤེས་ས་བ་མིན་པར་ཅུང་ཟད་ཁ་དམ་པའི་སྙན་ངག་ལ་དགའ་བ་ནི་

གླཽ་ཌ་བའི་ལུགས་ལ་མློས་པ་ཅན་དུ་གཤིས་ཀིས་འབྱུང་བའློ། །དེ་འདྲའི་ངག་སྦྱློར་ནི་

རྒྱ་གར་དུ་ཙནྡྲ་གློ་མིའི་གསུང་ཕལ་ཆེར་དང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རྒྱལ་པློ་དགེ་བའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དབང་པློ་དང་ནག་མློའི་ཁློལ་སློགས་ཀི་གསུང་རློམ་གི་གཤིས་ལ་ཅི་རིགས་ཡློད་

ཅིང༌། བློད་དུ་ལྔ་པ་ཆེན་པློ། བློད་མཁས། རིན་སྤུངས་པ་སློགས་ཀི་གསུང་འགའ་ཞིག་

དང༌། འཇིགས་མེད་གིང་པའི་ཡློན་ཏན་མཛོད་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ་སྟེ། དེ་དག་ཀང་

ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ཀི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

རབ་བརགས་དང་ཕུལ་བྱུང་དང་སྦྱར་བ་དང༌། འགལ་རྒྱན་དང་བསྙློན་དློར་སློགས་

འཁློག་བརློད་ཀི་རྒྱན་དུ་མའི་ཉམས་ཅི་རིགས་སུ་བསེས་ཏེ་བརམས་པ་ཕལ་ཆེར་

ཤིན་ཏུ་སྙན་པ་ཡིན་ཡང་ཁ་ཅུང་ཟད་དམ་པ་འབྱུང་ངློ༌། །ངག་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ལ་བུའི་

ཉམས་དང་དློན་ཟབ་མློ་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་རང་བཞིན་བརློད་ཚུལ་མི་བདེ་བས་ཁ་མི་

གསལ་བ་ནི་སྐློན་ཡིན་གི། ཡློན་ཏན་གང་ཡང་མིན་ནློ། །

དེ་ཡང་སྤིར་རློམ་གཤིས་གསལ་བ་ཡློན་ཏན་ཆེ་བ་གཞིར་བཅས་ཀང༌། 

དམིགས་བསལ་ཆགས་པའི་ཚིག་ལ་སློགས་པ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཧ་ཅང་གསལ་

ན་མི་མཛེས་པས་ཅུང་ཟད་ཁ་དམ་པར་བས་ནའང་ལེགས་པའི་སྐབས་ཡློད་ལ། 

བསྟློད་པ་དང་སྤིང་ཡིག་སློགས་དང་མཚར་ཉམས་སུ་སྦྱར་བ་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་སུ་

བ་ཞིང༌། བསྟན་བཅློས་ཀི་བརློད་བ་སློགས་ཕལ་མློ་ཆེར་སྙན་ཉམས་ལྡན་ཡང་དློན་

གསལ་བ་དྲང་པློའི་ཚིག་ཀག་ཀློག་མེད་པ་བཤད་ས་བ་ཉིད་ལེགས་ཏེ་འཇུག་པ་བདེ་

བས་སློ། །དེ་གཉིས་གང་ལར་ཡང་དློན་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བ་བ་ནི་གནད་དློ། །མི་

རྣམས་ཀི་རློམ་གཤིས་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཡློད་པ་ཡིན། འདི་རྣམས་འཕྲློས་

དློན་གལ་ཆེ་བ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་ལེགས་པར་གཞིག་པ་གཏློང་དགློས་པའི་

གནས་ཤིག་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་སྦྱར་བ་ནི་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་མང་བས་ན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལྷློད་པས་མ་རེག་ཀང་ཤིན་ཏུ་བརློད་དཀའ་བའི་མཚམས་སྦྱློར་བ་ལི་བ་འབའ་ཞིག་

གི་སྐློན་མེད་པའློ། །ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ནི་སློག་ཆུང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སེབ་སྦྱློར་ལི་བ་

བརེགས་པ་སློགས་སྒ་གདངས་རྩུབ་པ་མ་ཡིན་པར་འཇམ་པ་མང་ཤས་ཆེ་ཡང་ལྷློད་

པ་འབའ་ཞིག་པའི་སྐློན་མེད་པའློ། །མཉམ་ཉིད་ནི་འཇམ་རྩུབ་མཉམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

འཇམ་རྩུབ་ཅི་རིགས་པར་སེལ་བ་ཡིན་གི། འཇམ་པ་ཕློགས་གཅིག་རྩུབ་པ་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་ལ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཤེས་པར་བའློ། ། 

བཞི་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་དློན་ལ་

ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་རྣ་བར་སྙན་པའི་ཉམས་ཡློད་པ་ཞིག་གློ །ཉམས་ཞེས་པ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་

ན། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དང༌། བརློད་བའི་དློན་ནམ་དངློས་པློ་ལ་ཡང་ཡིད་ཀར་འབབ་

ཅིང་ཡིད་འགྱུར་བ་བསྐེད་པའི་ཉམས་གནས་པ། དཔེར་ན་སྦྲང་རི་སྤློད་པ་ཞེས་བུང་

བ་རྣམས་སྦྲང་རིས་དགའ་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་གང་གིས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཡིད་དགའ་

བར་བེད་པའློ། །དེའི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཚིག་ལ་དགའ་བའི་ཉམས་ཡློད་པ་

ནི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་སློགས་གསུམ་པློའང་ཡིན་མློད་ཀི། དེ་དག་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་

བཤད་པས་འདིར་རེས་ཁིད་གསུངས་པ། ངག་ཏུ་བརློད་པའི་སྒ་ནི། ཡི་གེ་དང་སྐེ་

གནས་སློགས་གང་དང་ཅི་ཡིས་ཀང་གང་ཞིག་ས་མ་དང་མཚུངས་པའི་རྣ་ཤེས་ཀིས་

ཉམས་སུ་མློང་བ་ནི་སྒ་ཡི་ངློ་བློས་སྙན་པའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ས་མ་

དེ་ཡི་ཡི་གེའི་གཟུགས་དངློས་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་དེ་ལར་མིན་ཡང་སྐེ་གནས་

མཚུངས་པ་དང་བརེགས་པ་ལ་བུའི་ཚིག་དང་ཉེ་བ་རེས་སུ་ཡློད་པ་ནི། ས་མའི་ཚུལ་

དང་འདྲ་བ་སར་ཡང་རེས་སུ་ཁིད་པ་དང་བཅས་པའི་སྒ་ཡི་ཉམས་དང་ལྡན་པའློ། །དེའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དཔེ་གསུངས་པ། ཨེ་ཥ་རཱ་ཛཱ་ཡ་དཱ་ལཀྵྞ��། པྲཱཔྟ་བཱ་ན་བྲཱ་ཧྨ་ཎ་པྲ་ཡ། ཏ་དཱ་པྲ་བྷྲ�ཏི་དྷརྨ་

སྱ། ལློ་ཀ་སྨིནྣུཏྶ་བློ྅་བྷ་བ་ཏ། ཞེས་པ་འདིར་དབངས་ཨཱ་རིང་པློ་དུ་མ་ས་ཕིར་བྱུང་

བ་དང༌། པ་སློགས་མཆུའི་སྐེ་གནས་ཅན་གི་ཡི་གེ་འགའ་རེས་སུ་ཁིད་པ་དང༌། 

བརེགས་པའི་ཡི་གེ་དུ་མ་རེས་སུ་ཁིད་པ་དང༌། དངློས་སུ་པྲ་པྲི་རྣམས་རེས་སུ་ཁིད་པ་

ཡློད་པའློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ་གང་ཚེ་བམ་ཟེ་དགའ་བ་ཞེས་བ་བ་ཡི་རྒྱལ་

པློ་འདི་ཡིས་རྒྱལ་སིད་ཀི་དཔལ་ཐློབ་པར་གྱུར་བ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆློས་ཀི་ནི་དགའ་

སྟློན་ཆེན་པློ་འཇིག་རེན་འདི་རུ་བྱུང༌། ཞེས་སློ། །

ཁ་ཅིག་བམ་ཟེ་དགའ་བ་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་མིང་མ་ཡིན་ཏེ། བམ་ཟེའམ་ཚངས་

པའི་ཆློས་ལུགས་ལ་དགའ་ཞིང་དེ་ལས་མི་འདའ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཚད་དློ་ཞེས་

འཆད་པའང་སྣང༌། ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་སྐེ་གནས་སློགས་ཀི་རེས་ཁིད་ནི་གླཽ་ཌ་བ་དག་

གིས་མི་འདློད་དེ། གླཽ་ཌ་བ་དེ་དག་འཆད་འགྱུར་ལར་ཡི་གེ་རེས་སུ་ཁིད་པ་ལ་དགའ་

ཞིང༌། ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་དང་པློས་རེས་སུ་ཁིད་པ་ལས་ཀང་བ་ཻདརྦྷ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་

སྐེ་གནས་སློགས་རེས་སུ་ཁིད་པ་འདི་ཉིད་འདློད་དློ། །ཞེས་ཡི་གེ་འདྲ་བ་ཚིགས་

བཅད་ཀི་གནས་འདྲ་བར་བྱུང་བ་ལས་ཀང་ཡི་གེ་གཅིག་གམ། སྒ་གདངས་ཆ་འདྲ་བ་

ཆེར་མ་རིང་པར་གནས་ངེས་མེད་དུ་བྱུང་བ་སྙན་པར་སྣང་ངློ༌། །ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་

པ་རྣམས་ཀི་གནས་མཚུངས་པ་ལ་དང་བཅད་ལྷུག་གཉིས་ཀའི་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བ་

རྣམས་ལ་ཡི་གེ་བསྐློར་བ་ནི་རེས་སུ་ཁིད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ཡི་གེ་ས་མའི་སྒ་གདངས་

ཉམས་མློང་གི་འདུ་བེད་ནི་རློགས་པར་བེད་པའི་དློན་དུ་རེས་མ་བཀློད་པ་ཡིན་ན་ཡང་

ས་མ་དང་རེས་མའི་བར་དུ་ཡི་གེ་མང་པློས་ཆློད་ན་རེས་ཁིད་ཀི་ཉམས་མློང་འདུ་མི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བེད་པས་གལ་ཏེ་ས་མ་དང་ཐག་མི་རིང་བ་ཉིད་དུ་རེས་མ་ཡློད་པའློ། །དེའི་དཔེར་

བརློད་པ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། སྟློན་ཀའི་མཚན་མློའི་དབུ་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་

ཟླ་བ་ནི། མེ་ཏློག་ཀུནྡའི་ཕློན་པློར་འཁྲུལ་པ་ལ་སར་ཡང་དེའི་རེས་སུ་དེའི་ནང་གི་

མཚན་མ་ཨཱིནྡྲ་ནཱི་ལ་དང་མཚུངས་པ་དེ་ནི་མེ་ཏློག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་བུང་བའི་

དཔལ་ནི་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་ཡང་མཐློང་ངློ༌། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀི་རང་

པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར།ཙནྡྲེ། ཀུནྡ། ཨིནྡྲ། སནྡ། ཞེས་ཡློད་པས་ན་ཡིག་དང་ལྡན་པའི་

ད་ཡིག་རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་སུ་ཁིད་པ་ཡིན་ནློ། །

ཚིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁིད་ནི། རང་པ་སློ་སློའི་གནས་ཀི་ངེས་པ་མེད་ཀང་

ཚིག་རྣམས་ཅི་བདེར་སྒ་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་ས་ཕི་དག་ཤིན་ཏུ་ཁད་མི་རིང་བར་ཐློས་

པ་དག་ནི་རེས་ཁིད་དུ་འདློད་དེ། དཔེར་ན། ཙཱ་རུ་ཙཱནྡྲ་མ་སཾ་བྷཱི་རུ། བིམྤ། མྤ་ཤཻ་དི་

མམྤ་རེ། མནྨ་ནློ་མནྨ་ཐ་ཀླཱནྟ་ན། ནིར་ཡཾ་ཀརྟཱུུ་མུ་དྱ་ཏཾ། ཞེས་པ་བར་ཐག་ཤིན་ཏུ་མི་

རིང་བར་ས་ཕི་སྒ་མཚུངས་ཐློས་པ་དག་ནི་རེས་ཁིད་ཡིན་པར་འདློད་དློ། །འདིར་ཙཱ་

རུ་ཙཱནྡྲ་སློགས་རང་པ་ས་མ་གསུམ་ལ་ཡི་གེ་ཆ་འདྲ་བསྐློར་བ་དང༌། ཐ་མར་ད་ཡཾ་དང་

སྤིར་མ་ཡིག་དུ་མའི་རེས་ཁིད་ཀང་ཡློད་པ་དེ་དག་བར་མི་རིང་བར་བསྐློར་བའི་

དཔེའློ། །དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། མཛེས་མ་ཞེས་བློས་ནས། 

མཁའ་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པས་བདག་གི་ཡིད་འདི་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་

ཟིལ་གིས་མནན་ནས་བརེ་མེད་དུ་འཇློམས་པར་བརློན་པ་འདི་ལ་ལློས་ཞེས་སློ། །བར་

ཐག་རིང་ན་རེས་ཁིད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ། ན་རུ་རཱ་མ་མུ་ཁཱམྦྷློ་ཛ། ས་དྲ�་ཤ་ཤྩནྡྲ་མ་

ཨི་ཏི། འདི་ཉིད་བློད་སྐད་དུ། དགའ་མ་བཞིན་གི་ཆུ་སྐེས་དང༌། །མཚུངས་པ་ཟླ་བ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་མི་འདློད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དགའ་མ་འདི་ཡི་བཞིན་གི་ཆུ་སྐེས་དང་མཚུངས་

པའི་ཟླ་བ་ཞེས་སློ། །ཞེས་མི་འདློད་ཅེས་པ་འདི་རེས་ཁིད་དུ་མི་འདློད་ཅེས་པའི་དློན་

ཏེ། གང་གིས་ན་མ་རིང་པློ་གཉིས་ཀའི་བར་དུ་ཡིག་འབྲུ་མང་པློས་ཆློད་པས་རེས་ཁིད་

ཀི་ཉམས་མི་འབྱུང་བས་སློ། །

གཞན་ཡང་ཤར་ཕློགས་པ་སློགས་ཀིས་འདློད་པའི་རེས་ཁིད་ཀི་དཔེ་བརློད་

བསྟན་པ། སྨ་རཿ ཁ་རཿ ཁ་ལཿ ཀཱནྟཿ ཀཱ་ཡཿ ཀློ་པ་ཤྩ་ནཿ ཀྲ�་ཤཿ ཙྻཱུ ་ཏློ་མ་ནློ་རི་ཀློ་རྭ་གློ 

མློ་ཧློ་ཛཱ་ཏློ་ས་པློ་ག་ཏཿ ཞེས་སློགས་སྦྱློར་བ་རྩུབ་པ་དང༌། གློལ་བའམ་ལྷློད་པ་ཡང་ནི་

ཚིགས་བཅད་ལ་སྟེར་བའམ་སྦྱར་བར་བེད་པ་ཡློད་མློད། ཚིགས་བཅད་ཀི་ཕེད་ས་མ་

ཧ་ཅང་སྦྱློར་བ་རྩུབ་པ་དང༌། ཕི་མ་ལྷློད་པ་དེ་ཕིར་དེ་ལའི་རེས་ཁིད་ནི་ལྷློ་ཕློགས་པ་

དག་གིས་མི་སྦྱློར་རློ། །གློང་གི་ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། བདག་གི་ལུས་དང་ཁློ་

བ་ཕྲ། །འདློད་པ་རྩུབ་ཅིང་མཛའ་བློ་ངན། །ཁེངས་པ་ཉམས་ཤིང་ཆགས་པ་

རྒྱས། །རྨློངས་པ་སྐེས་ཏེ་སློག་རྣམས་སློང༌། །ཞེས་མཛའ་བློ་ཐག་རིང་དུ་སློང་བའི་

གློགས་མློས་བརློད་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། ལུས་རིད་ཅིང་ཕྲ་བ་དང་གཞན་ལ་ཕྲག་དློག་

གི་ཁློ་བ་ཕྲ་བ་སློགས་དང༌། སློག་རྣམས་ཟད་པར་སློང༌། ཞེས་སློ། །

གཞན་ཡང་རེས་ཁིད་ལ་ཡི་གེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མིང་སློགས་ཡི་གེ་དུ་མ་ཚོགས་

པའི་སྤློད་ཡུལ་གང་ཞིག་སར་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་བ་ནི་ཁློ་ནའམ། བསྐློར་བ་ཁློ་ན་ནི་ཟུང་

དང་ལྡན་པ་ཞེས་སུ་རིག་པར་བའློ། །ཁློ་ནའི་སྒས་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་འབའ་ཞིག་སར་

བསྐློར་དགློས་པར་བསྟན་ཅིང༌། དེ་འདྲའི་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་བསྐློར་བ་དེ་ཡང་སྒ་

མཚུངས་པའི་ཉམས་ཙམ་ཡིན་གི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྙན་པ་ཡི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་མིན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་དེ་ཕིར་སྒ་ཡི་སྙན་པའི་ཉམས་ཅན་རེས་ཁིད་བཤད་པའི་སྐབས་འདིར་མི་བརློད་དེ། 

ཕི་ནས་ལེའུ་གསུམ་པར་བསྟན་པར་བ། །ཞེས་སློ། །དློན་གི་རྒྱན་ཅི་ལ་བུ་ཞེ་ན། ངེས་

པར་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་གམ་སྒའི་རྒྱན་སྦྱློར་བའི་ངག་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡང་དློན་གི་

ཉམས་དག་ལེའུ་བར་པར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་རྣམས་སྦྱིན་པར་བེད་དགློས་ཏེ། དློན་གི་

ཉམས་སམ་རྒྱན་མེད་ན་ཚིག་གི་ཉམས་འབའ་ཞིག་གིས་སྙན་ངག་ཏུ་མི་འགྱུར་

རློ། །དློན་གི་རྒྱན་གཙོ་ཆེ་བ་དེ་ལར་ཡིན་ན་ཡང༌། གློང་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་མིན་པའི་ཁུར་

འདི་སྙན་ངག་སྦྱློར་བའི་གནས་སྐབས་ཕལ་མློ་ཆེའམ་ཕལ་ཆེར་དུ་འཛིན་དགློས་ཏེ། 

བརློད་ཚུལ་མི་མཁས་པའམ་སྒ་ལ་གློང་ཚིག་ཞུགས་པས་འཇིག་རེན་བཞད་གད་ཀི་

རྒྱུ་བེད་པ་ཡང་སིད་པས་སློ། །

དེ་ལ་གློང་ཚིག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་དཔེ་བརློད་པ། འདློད་ལྡན་བདག་ལ་

གཞློན་ནུ་མ། ཁློད་ནི་བདག་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་མི་བེད་དློ་ཞེས་པ་ལ་བུ་འདི་

ནི་གློང་པའི་ཚིག་གི་དློན་ཅན་གི་བདག་ཉིད་དེ། གློང་པ་ཐ་མལ་བའི་ངློ་ཚའི་ཚིག་རེན་

པར་སྨྲས་པ་འདི་འདྲ་བརློད་ན་མཁས་པས་སྦྱར་བ་ཡི་སྙན་པའི་ཉམས་དང་བལ་

བའམ་ཉམས་དེ་ལ་བུ་མེད་པ་ཁློ་ནར་བེད་པ་ཡིན་ན། རང་དེ་ལ་ཆགས་ཀང་དེས་རང་

ལ་མ་ཆགས་པ་བརློད་པ་ས་མ་དང་དློན་འདྲ་ཡང་བརློད་ཚུལ་མཁས་ན་གློང་ཚིག་

དག་གི་སྐློན་མེད་པ་ནི། ཟུར་མིག་ལ་བ་ལ་གཡློན་མིག་མ་ཞེས་བློས་ནས་འདློད་པ་

ཞེས་པ་གཏུམ་མློ་མ་རུངས་པ་འདི་ནི་ངེས་པར་བདག་ལ་བརེ་བ་མེད་པར་གདུང་བ་

སྐེད་པར་བེད་ལ། ཁློད་ལ་ནི་འདི་ཁློ་བ་མེད་པར་དགའ་བ་ཞིག་གློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་

གློང་པའི་ཚིག་གི་དློན་མེད་ཅིང་མཚར་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ། །བརློད་ཚུལ་མི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མཁས་པའི་བླུན་པློའི་གློང་ཚིག་ཏུ་སློང་ན་དེར་མ་ཟད་སྒ་ལའང་གློང་པ་ཡི་ངློ་ཚའི་ངག་

གི་ཆ་དང་མཚུངས་པའི་སྐློན་ཞུགས་པ་ཉིད་ཡློད་དེ། དེ་ནི་ལེགས་པའི་ཅིག་ཤློས་མི་

ལེགས་པར་གགས་སློ། །དེ་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་གི་ངློ་ཚའི་ཚིག་དགའ་བའི་

དགའ་སྟློན་ཞེས་འཁིག་པ་བརློད་པ་ལ། ཇི་ལར་ཡ་ཡིག་དང་བྷ་ཡིག་ལ་སློགས་པ་

ཚོགས་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ཡང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱློར་ཚུལ་དང༌། ཚིག་གི་གཅློད་

མཚམས་ཀིས་ཞུགས་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སར་ཡང་ངག་དེའི་དློན་ངག་གིས་ཀང་

གློང་ཚིག་འཕ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་ཡློད་པར་རློགས་པར་བེད་པའི་ངག་དེ་

ནི་གློང་པ་ཡི་སྐློན་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱློར་དང་གཅློད་

མཚམས་ཀིས་གློང་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཡཱ་བྷ་བ་ཏཿ པྲི་ཡཱ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལ་ཡཱ་གང༌། 

བྷ་བ་ཏཿ ཁློད་ཀི། པྲི་ཡཱ་དགའ་མ་ཞེས་པའི་དློན་དུ་འདི་བརློད་པར་བས་ཀང༌། ཡཱ་བྷ། 

འཁིག་པ། བ་ཏཿ ལྡན་པ། པྲི་ཡཱཿ དགའ་མ། ཞེས་པར་གློ་ནས་གློང་ཚིག་ཏུ་སློང་ཚེ་མི་

མཛེས་པ་ལ་བུའློ། །

བློད་སྐད་དུ། མློ་མཚན་བཟང་ལྡན་དང་བ་ལེ་གཉིས་པ་ལ་བུ་མློ་དང་བ་ཡར་

བཅད་ན་གློང་ཚིག་མེད་མློད། མར་སྦྱར་ནས་གློ་ཚེ་མི་མཛེས་པ་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་

དཔང་ལློས་གསུངས། དེས་ན་མི་མློ་མཚན་བཟང་ལྡན་པ་ཞེས་དང༌། འདབ་ཆགས་ལེ་

གཉིས་པ་ལ་བུར་སྦྱར་བར་བ་ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་ངག་དློན་གིས་ཞུགས་པ་ནི། 

གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། བཱི�་ལྡན་པའི་བི་ཤྲནྟཿ ཞེས་པ་གཞན་དག་ལ་

མཚོན་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་དཔའ་བློ་ནི། བཱི�་སྟེ་བརློན་འགྲུས་ལྡན་པའི་བི་ཤྲནྟཿ རྣམ་

པར་གནས་ཞེས་པའི་དློན་ལ་གཞན་གི་སྐད་དློད་པ་ར་མ་མཆློག་གམ་ཤིན་ཏུ་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇུག་པས། ཤིན་ཏུ་བསྣུན་ནས་ཞེས་རང་གི་དགའ་མས་ཆློག་མི་ཤེས་པར་བུད་མེད་

གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྣུན་ནས། བཱི�་ཁུ་བ་ལྡན་པའི་བི་ཤྲནྟཿ རྣམ་པར་ངལ་ཞེས་པར་

གློ་ན་གློང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དེ་ལ་བུ་སློགས་དུ་མ་ཡློད་དློ། །བུད་མེད་གཞན་ལ་བཅུད་

ཀི་སྨན་བིན་ནས་ཤིས་བརློད་བས་པ་སྐད་དུ་མཚོན་ན། བཅུད་ཀིས་ལེན་པའི་སྨན་

མཆློག་ཉིན་བེད་ཀིས། མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་པདྨ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་ལུས་

པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་ཡང༌། པདྨ་ཞེས་པ་བུད་མེད་ཀི་སྐེ་

གནས་ལ་གློ་ནས་བཞད་གད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུའློ། །

དེ་ལ་བུ་སློགས་ལམ་དག་ནི། གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བསག་མ་ཡིན། །ཞེས་ལྷློ་

ཤར་གི་ལམ་གཉིས་ཀར་ཡང་མི་བསག་ཅེས་སློ། །བྷ་ག་པ་ཏི་བྷ་གི་ནཱི། ཞེས་སློགས་

ལམ་སློལ་གཉིས་ཀ་ཀུན་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་སྟེ་གློང་ཚིག་ཏུ་མི་འདློད་དློ། །དེ་ལ་བྷ་ག་ཝ་

ཏི། བཅློམ་ལྡན་མ། བྷ་གི་ནཱི། སིང་མློའི་མིང་ཡིན་ཡང་བྷ་གའི་སྒ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་

མ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། སྒ་དེ་གཉིས་མློ་མཚན་ལྡན་མར་གློ་ནས་གློང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་

བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སུ་བྷ་གསྐལ་བཟང་དང༌། དུར་བྷ་ག་སྐལ་ངན་ཞེས་པའི་སྒ་ཡང་

མློ་མཚན་བཟང་ངན་ལ་གློ་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བྷ་གའི་སྒ་མཁས་པ་དང༌། 

འཇིག་རེན་ན་བཅློམ་ལྡན་དང༌། བྷ་གི་ནཱི་སིང་མློ་དང༌། སུ་བྷ་ག་སྐལ་པ་བཟང་པློར་གློ་

བ་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཅིག་ཤློས་ལ་འཇུག་ཀང་གགས་པ་ཤས་ཆུང་

བས་གློང་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་དེ་ལར་བརློད་རུང་བར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནློ། །བློད་

སྐད་ལ་ཡང་མཚན་བཟང་ཞེས་དང༌། མཚན་མ་བཟང་པློ་མཐློང་སློགས་དེ་ཆེད་དུ་

བརློད་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་མ་གཏློགས་དུས་རྒྱུན་བུད་མེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་མི་གློ་བ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཞིན་ནློ། །དེ་ལར་སྙན་པ་ཡི་ཡློན་ཏན་རྣམ་པར་ཕེ་ཞིང་བཤད་ནས། 

ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་ཚིགས་བཅད་གང་དུ་གྷ་

སློགས་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་དང་ཊ་སློགས་ཕིར་ལློག་གི་སེ་དང༌། དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་

ཡང་དེ་རྣམས་ལ་བརེགས་མ་དང་དབངས་རིང་པློ་དང་རྣམ་བཅད་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་

པའི་སྒ་རྩུབ་པློ་རྣམས་མིན་པའི་ཡི་གེ་ཀ་སློགས་སློག་ཆུང་དང་འཇམ་པ་གང་དག་

བརེགས་མ་སློགས་དང་རྣམ་བཅད་སློགས་མེད་པའི་འཇམ་པ་མང་པའི་ཤས་ཆེ་བ་

ནི། ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཞེས་པའི་ཡློན་ཏན་ཉིད་དུ་འདློད་པ་ཡིན་ལ། གང་ཕིར་ཡི་གེ་

ཐམས་ཅད་འཇམ་པའམ་མཉེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡང་སྦྱློར་བ་ལྷློད་

པའི་སྐློན་དུ་བཤད་པས་སློག་ཆེན་སློགས་ཅུང་ཟད་འདྲེས་པའློ། །

དེའི་དཔེ་བརློད་ནི། མཎ་ལཱི་ཀྲིདྱ་བ་ཛྷ་ཎི། ཀནྛཻ་རྨདྷུ་ར་གི་ཏི་བྷིཿ ཀ་ལཱ་པི་ནཿ 

པྲ་ནྲ�་ཏྱནྟི། ཀཱ་ལེ་ཛཱི་མཱུའུ་ཏ་མ་ལི་ནི། ཞེས་པ་འདི་ལ་ཡི་གེ་འཇམ་པ་མང་ཡང༌། ཧ་ཋ་

དྷ་བྷ། སློག་ཆེན་ཡི་གེ་བཞི་འདྲེས་པ་དང༌། ར་འདློགས་ཀིས་ཀང་ཅུང་ཕན་ཏེ། ར་

སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ཡང་ཊཱ་སློགས་དང་མཚུངས་པར་སྒ་གིམ་པར་བེད་པ་ལ་ཕན་

པ་ཡིན་པ་དམིགས་བསལ་ཏེ་ཤེས་པར་བས་ན་ལེགས་པ་རང་གི་རྣམ་པར་བརགས་

པའློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། ཆར་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་སློན་པློ་

དང་ལྡན་པ་དབར་གི་དུས་སུ་མློས་པས་དབངས་སྙན་པར་སྒློག་པའི་མགིན་པ་དང་

ལྡན་པ། རྨ་བ་ཡི་ནི་མཇུག་མ་ཡི་སྒློ་དག་གདུགས་ལ་བུར་ཟླུམ་པློར་བས་ནས་དགའ་

བའི་གར་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །དཔེ་བརློད་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་བརློད་བའི་དློན་ཟབ་

ཅིང་རྒྱས་པ་ཉིད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ལ། རློད་བེད་ཀི་རྒྱན་ཡང་ཕུལ་བྱུང་སློགས་ཉམས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཁད་པར་ཅན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡློད་པ་མིན་ཏེ། དབར་དུས་ཀི་རྨ་བའི་བ་བ་ཙམ་བརློད་པ་

ཡིན་ཡང་ཚིག་འཇམ་པས་རྣ་བར་སྙན་པའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡི་

རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་རྒྱན་དེ་ནི་སྙན་ངག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པའི་དམ་པ་རྣམས་

ཀི་ཁ་ན་གནས་པ་སྟེ་རློད་པར་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

འདི་སྐབས་དློགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་གི་སློག་ཆེན་

སློགས་མང་བར་འདློད་ན་དེ་ལར་དང༌། ཡང་ན་ལྷློད་པའི་སྐློན་གིས་མ་རེག་པའི་ཆ་

ནས་སྦྱར་བ་དང༌། འཇམ་པ་མང་བའི་ཆ་ནས་ཤིན་གཞློན་ཡིན་ལ། འཇམ་རྩུབ་དེ་དག་

ཕློགས་སློ་སློར་མ་བས་པར་ཅི་རིགས་སུ་སེལ་བའི་ཆ་ནས་མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་

ཆ་འདྲའང་ཚང་བས། དཔེ་བརློད་གཅིག་ལ་ཡང་ཡློན་ཏན་གསུམ་ཀའི་ཆ་ཡློད་ཀང་

སློ་སློའི་ལྡློག་ཆ་ནས་ཡློན་ཏན་སློ་སློའི་རྣམ་བཞག་རུང་བ་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་

བའློ། །ཡང་འདིའི་སྐབས་སུ། བརློད་པ་གསལ་ནུས་ན་དེའི་ཕིར། གཞན་ཤར་པ་དག་

ཕལ་ཆེར་ནི། ལྷློ་པས་མི་བཞེད་པའི་བརློད་པར་དཀའ་བ་དག་ཀང་སྦྱློར་བར་བེད་དེ། 

དཔེར་ན། ནྱ་ཀྵེ་ཎ་པཀྵཿ ཀྵ་པི་ཏཿ ཀྵ་ཏི་ཡཱ་ཎི་ཀྵ་ཎ་དི་ཏེ། ཞེས་པ་འདི་ལ་ཀྵ་ཡིག་ཎ་

ཡིག་མང་བ་སློགས་ཀིས་བརློད་དཀའ་བའློ། །འདིའི་དློན་ནི། ནྱཀྵས་རྒྱལ་རིགས་

རྣམས་ཀི་ཕློགས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཉམས་པར་བས། །ཞེས་སློ། །

འདི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་སྟེ། སློན་ནགས་སུ་དྲང་སློང་ཛ་མད་ཨགིའམ། 

བྱཱ་ཤ་ཞེས་པ་ཞིག །བུནྱ་ཀྵའམ་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློད་འཇློའི་བ་དང་

བཅས་ཏེ་གནས་པ་དེ་དག་ཏུ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ས་ཧ་སྲཱ་རྫུ་ན་ཞེས་པ་འཁློར་མང་པློ་

དང་བཅས་རི་དྭགས་གཤློར་དུ་བྱུང་བ་ལ། དྲང་སློང་དེས་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པར་གང་འདློད་པའི་ཟས་གཡློས་ནས་བསྟབས། རྒྱལ་པློས་དྲང་སློང་ནགས་ན་གནས་

པ་ཞིག་ལ་འདི་འདྲའི་ཟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ལས་བྱུང་བརགས་པས་འདློད་

འཇློའི་བ་ཡློད་པར་ཤེས་ནས་བ་དེ་ཕྲློག དྲང་སློང་བསད་ནས་བུ་བརྴླཱཱུ་རཱ་མ་ཆུང་ངུ་

ནགས་སུ་བློས་པ་དེ་ཆེར་སྐེས་པ་ན་རྒྱལ་པློ་སིག་ཅན་བས་པ་མི་བཟློ་བ་གཏུམ་པློ་

ངན་པ་འདིས་ཉེས་པ་མེད་པར་བདག་གི་ཕ་དྲང་སློང་བསད། བ་ཕྲློག བདག་ཆུང་ངུ་

ནགས་སུ་སྤྱུགས་ནས་སྡུག་བསལ་བར་བས་སློ་སྙམ་དུ་དྲང་སློང་གི་པུནྱཀྵས་འཕློང་

བསབས་ནས་ས་སྟེང་གི་མི་མང་པློ་བན་དུ་བཀློལ་ཏེ་དག་ཟླ་དང་འཐབས་ནས་རྒྱལ་

པློའི་ལག་པ་སྟློང་ཡློད་པ་དག་སྟྭས་བཅད་ཅིང་བསད་དེ་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་

ཕློགས་སྐད་ཅིག་སྟེ་དུས་ཐུང་ངུས་ཉམས་པར་བས་སློ། །

དེའི་རེས་སུའང་ད་ཤ་ར་ཐ་སྟེ་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་ཕ་མ་མ་གཏློགས་པ་

རྒྱལ་རིགས་ཐམས་ཅད་བསད། དེ་ལར་ས་སྟེང་གི་རྒྱལ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁ་

བཏགས་པ་ལན་གསུམ་བས་ཞེས་གགས་ཏེ། འདི་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་ལས་

རཱའ་མ་ཎ་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་འཇུག་པ་དྲུག་པ་དག་སྟྭ་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་

ནློ། །ཁད་པར་འཕགས་བསྟློད་ཀི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་གློ་ཆས་མཛད་པ་ལས། དྲང་

སློང་ཛ་མ་དགི་ཞེས་བ་བ། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ན་གནས་པ་དེའི་ཆུང་མ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་མ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་ངང་ཚུལ་བཟང་པློ་ཅན་ཡིན་པས། མེ་ཏློག་འཐུར་སློང་

ཚེ་ཤིང་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་འདུད་པར་བེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་བུ་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་པ་

དཔའ་ཞིང་དཀའ་ཐུབ་དང་ལྡན་པ་ཡློད་དེ། དེར་རྒྱལ་པློ་སིད་སྒྲུབ་བརློན་ཞེས་བ་བ་

ལག་པ་སྟློང་ཡློད་པ་ཞེས་སུ་གགས་པ་ཞིག་གནས་དེར་ཕིན་པ་ན། དྲང་སློང་དེའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འདློད་འཇློའི་བ་ཞིག་ཡློད་པ་སེར་བའི་སྒས་སྐྲག་པ་ལ། རྒྱལ་པློ་སིད་སྒྲུབ་བརློན་

གིས་དྲང་སློང་མེས་བིན་ལ་འདི་ཅི་ལ་སྐྲག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དྲིས་པ་དང༌། དྲང་སློང་དེ་

ཕ་རློལ་འཐབ་པ་ལ་དགའ་བས། འདི་ནི་དྲང་སློང་ཛ་མ་དགིའི་བུ་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་པའི་

འཕློང་སློབ་པའི་གཞུ་རྒྱུད་བརབ་པ་ལ་སྐྲག་གློ །བུ་འདི་ནི་དཔའ་ཞིང་འཕློང་གི་གནས་

ལ་མཁས་པ་སློགས་ངན་སློང་གི་རིགས་དགའ་བེད་དེའི་ཕ་རློལ་གནློན་པའི་བསགས་

པ་བརློད་པས། རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་ལ་ཕྲག་དློག་སྐེས་ཏེ། འཐབ་པར་འདློད་པ་དེའི་གནས་

སུ་སློང་བས་ཆུང་མ་བརྟུལ་ལྡན་མ་རྒྱལ་པློ་ལ་ཡིད་ཆགས་པ་དང༌། དེ་ཕན་ཆད་དེ་ལ་

ཤིང་རྣམས་འདུད་པར་མི་བེད་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློས་འདློད་འཇློའི་བའི་བེའུ་ཕྲློག དགའ་བེད་བསམ་གཏན་ལ་

གནས་པའི་སྟེང་དུ་སྤྲུལ་གི་རློ་ཞིག་བསྐྱུར་ནས་སློང་ངློ༌། །བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་མའི་

གནས་ཚུལ་དེ་དྲང་སློང་ཛ་མད་ཀིས་བསམ་གཏན་སྟློབས་ཀིས་ཤེས་ནས་ཁློས་ཏེ། 

དགའ་བེད་ལ་འདིའི་མགློ་བློ་ཆློད་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་ཕའི་བཀའ་བཞིན་དེའི་མགློ་བློ་

བཅད་དློ། །ཕ་མགུ་ནས་ཁེའུ་ལ་མཆློག་སློངས་ཤིག་བས་པ་དང༌། བདག་གི་མ་འཚོ་

བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས་དེ་འཚོ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བེའུ་ཕྲློག་པའི་འཁློན་

གི་རྒྱུ་དེས་དགའ་བེད་ཀི་བདག་གིས་འཇིག་རེན་ན་རྒྱལ་རིགས་གཅིག་ཀང་མེད་

པར་བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། འཕློང་ལེགས་པར་བསབས། འཁློར་བསྡུས་ཏེ་ནམ་

ཞིག་ན་རྒྱལ་པློ་སིད་སྒྲུབ་དང་གཡུལ་བཀེས་པས་དེ་ལ་ལག་པ་སྟློང་ཡློད་པ་དག་

སྟྭས་བཅད་དེ་ཐང་ལ་ལྷུང་བར་བས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་ཡི་མདས་འཇིག་རེན་དུ་

རྒྱལ་རིགས་རྣམས་རད་ནས་བཅད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་འདི་ལློ་རྒྱུས་དག་གློ་སྙམ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མློ། །དགའ་བེད་དག་སྟྭ་ཅན་དེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུའང་ཟེར། ལན་ཉེར་གཅིག་

གི་བར་དུ་ཡང་ཟེར་ཏེ། མདློར་ན་རྒྱལ་རིགས་མཐའ་དག་བརླགས་པར་བས་ཏེ། ཀུ་

རུ་ཀྵེ་ཏ་ཞེས་པའི་འློབས་དཔག་ཚད་འགའ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ཁག་གིས་བཀང་བས་ཕ་

མེས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་བས་ནས་ས་ཆེན་པློ་མཐའ་དག་རང་དབང་དུ་བས་པར་བཤད་

དློ། །རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀང༌། །འབྱུང་པློ་འཛིན་མ་འདི་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་ཟློལ་

བསྟློད་ཀི་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཡང་གཙོ་བློར་དྲང་སློང་གི་བུ་དགའ་བེད་

འདིའློ། །འདིར། རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས་མཐའ་དག །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཉམས་

པར་བས། །ཞེས་པ་འདི། རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར། ནྱཀྵས་ཏེ་ལྷག་མ་མེད་པས་རྒྱལ་

རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས་ཀི་སེ་ཚན་སྐད་ཅིག་སྟེ་དུས་ཐུང་ངུས་འཕྲལ་དུ་ཉམས་པར་

བས་སློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

དེའང་དག་སྟྭ་རཱ་མའམ། གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་

གསུངས་པས། ནྱཀྵ་མཐའ་དག་གི་དློན་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀར་བཤད་ཅེས་

པ་ལ་བརེན་ནས་སི་ཏུ་ཆློས་འབྱུང་ཉིད་ཀི་ཞལ་སློབ། སློམ་རག་པ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་

དཔལ་འབར་གིས་འགེལ་བཤད་བུ་རམ་ཤིང་གི་ལློན་པར་འགྱུར་བཅློས་པ་ཡིན་ཞེས་

ཁམས་འགེལ་དུ་གསུངས། འདི་ནི་འགྱུར་བཅློས་ཉེས་པ་སྟེ། ནྱཀྵ་ལྷག་མ་མེད་པའམ་

མཐའ་དག་གི་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི་ནྱཀྵ་ཞེས་པའི་སྒ་དློན་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་

ནྱཀྵ་ཞེས་པ་དག་སྟྭ་རཱ་མའམ་གཞན་དེ་འདྲའི་མིང་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ཞེས་རྒྱ་

འགེལ་ལས་དངློས་སུ་འདི་རྒྱལ་རིགས་ཉམས་པར་བེད་པ་པློར་གསལ་བཞིན། 

མཐའ་དག་རྒྱལ་རིགས་ལ་མར་སྦྱར་ན་ཚིག་དློན་གཉིས་ཀར་མི་འགིག་སྟེ། ནྱཀྵ་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རྣམ་དབེ་གསུམ་པའི་ནཱ་བིན་པས་ནྱཀྵེ་ཎ་ཞེས་ཡློད་པས་བེད་ཚིག་སྦྱར་བ་དློན་མེད་

དུ་སློང་བས་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌། གསལ་ཕིར་གཞན་དག་སློགས་གསུངས་པས་

འདི་དློན་གསལ་བའི་ངག་ཡིན་དགློས་ཀང༌། ནྱཀྵ་ཞེས་པ་བ་ཡུལ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་

ཕློགས་མཐའ་དག་ཅེས་སྦྱར་ན་སུས་ཉམས་པར་བས་པའི་བེད་པློ་མི་གསལ་བས་

དློན་གསལ་བ་མིན་པའི་ངག་དློན་མ་རློགས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །གསལ་ཕིར་

ཞེས་པ་དློན་གསལ་བ་ལ་མི་འཆད་པར་སྒ་གདངས་གསལ་བར་འདློད་པ་ལར་ན་ཡང་

དློན་མི་གསལ་བའི་སྐློན་སློ་ན་གནས་སློ། །དག་སྟྭ་རཱ་མའི་མིང་ལའང་ནྱཀྵ་ཞེས་

མངློན་བརློད་རྣམས་ཀི་སྒ་གཅིག་དློན་མང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་རང་གཞན་

གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པས་ན། འདི་སྐབས་འགྱུར་ས་མ་ཉིད་ལེགས་པར་བཟུང་

དགློས་སློ། །

སྐབས་འདིའི་དཔེར་བརློད་བློད་ཀི་མཁས་པ་ས་མ་དག་གིས། དམ་པ་བདག་

དང་གཞན་ཕན་ལས་ལ་དགའ། །ངན་པ་ཆང་དང་དགའ་མ་དག་ལ་དགའ། །རྨ་བ་

འབྲུག་སྒ་སྒློག་སྤིན་འཁིག་ལ་དགའ། །སྦྲེབས་སྐློམ་སྦྲེབས་པ་བཟའ་བཏུང་མེ་ལ་

དགའ། །ཞེས་རང་པ་ས་མ་གཉིས་ལྷློ་པ་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཤར་པའི་དཔེར་བཤད་

དློ། །ས་མ་གཉིས་ལ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་ཤུགས་ལ་ཐློན་པ་སྟེ་དབངས་ཀི་ངེས་

པ་དགློས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སྐབས་འདིར་བློད་ཀི་ཡི་གེའི་འཇམ་རྩུབ་ཀི་དབེ་བ་

མདློར་བསྡུས་བརློད་ན། བློད་ཀི་ལུགས་ལ་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ལས། འཐུག་པློ་གྷ་སློགས་

དང༌། ཕིར་ལློག་ཊ་སློགས་དང་ཀྵ་མེད་ཀང་འདི་དག་གི་སྒ་གདངས་རྒ་ར་དྷ་རྦ། ཏ་ཁ་

འདྲ་སྒ་རྣ་ཀ་རྣམས་དང་འདྲ་མློད། འློན་ཀང་བྷ་ནི་རྦ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་སྟེ། དེ་ལས་མཆུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡི་བེད་པ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་ཡ་མཆུ་ཐུར་དུ་འགེབས་པ་ལར་སྒ་དབྱུང་དགློས་སློ། །ཌྷ་

ནི་སྒའམ་དག་ཞེས་འབློད་ཅིང༌། ཀྵ་ནི་ཀ་དང་མི་འདྲ་བ་མེད་ལ་ཁ་ཅིག་ཁ་དང་འདྲ་

བར་འབློད། རྒྱ་སྐད་ལ་མེད་པ་ཅ་ཆ་ཇ་ཞ་ཟ་འ་རྣམས་ཙ་ཛ་ཤ་ས་ཨ་རྣམས་དང་

མཚུངས་པར་གྱུར་པས་ན། ཀ་ག་ང༌། ཅ་ཇ་ཉ། ཏ་ད་ན། པ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཝ། འ་ཡ་ར་

ལ་ཨ་ཉི་ཤུ་ནི་སློག་ཆུང་དང་སྒ་མེད་དློ། །ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་ཧ་བཅུ་ནི་སློག་

ཆེན་དང་སྒ་ལྡན་ནློ། །སློག་ཆུང་ཡིན་ཡང་ར་མགློ་ས་མགློ་ལ་མགློ་ལྡན་པ་དང༌། ཡ་སྟ་

ར་སྟ་ཡློད་ན་སྒ་ལྡན་དང་ཕློགས་འདྲ་ན་སློག་ཆེན་ལ་དེ་དག་ཡློད་པ་ལ་ཅི་སྨློས། 

འཕུལ་འཇུག་ལ་ཡང་སློག་ཆེ་ཆུང་ཕྲད་པའི་དབང་གིས་སྒ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ཡློད་པར་

འགྱུར་ལ། འཕུལ་འཇུག་ཡློད་པའི་མགློ་ལྡན་འདློགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་བུའི་ཡི་གེ་དུ་

མ་ཚོགས་པ་སྒ་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ལི་བའམ་རྩུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

དེར་ཡང་སློག་ཆེ་ཆུང་འཕྲད་ཚུལ་གི་དབང་ལས་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་དུ་

འགྱུར་བའང་རགས་འཇུག་ལས་གསུང་བ་ལར་ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་འཕྲད་ཚུལ་

ལས་སྒ་དྲག་ཞན་བར་མ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀི་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་མློད། སྒ་

གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་ཁ་ནས་བརློད་པའི་ཚེ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་མློང་བས་ཤེས་

ལ། གང་བརློད་དཀའ་ཞིང་སྒ་ཆེ་བ། བསྒགས་སྐྲག་བསྐློད་བསྐྲུན་དཀྲུགས་བསྐྲད་སྤིན་

བརྒལ་བསྒལ། བསྒིབས་དགེས་བསྒྲུབ་སློགས་དེ་འདྲའི་རིགས་ཅན་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་

པའམ་ལི་བ་དང༌། ལམ། གང༌། འང༌། ཡང༌། ཉི་མ། གའུ། ལྭ་བ། ངང་པ། བ་མློ་ལ་བུ་

སློགས་སྒ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །

དྲུག་པ་དློན་གསལ་བ་ཡི་ཡློན་ཏན་ནི། བརློད་བའི་དློན་འབད་པས་བརགས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མི་དགློས་པར་བདེ་གག་ཏུ་ཤེས་ནུས་པ་ཉིད་དློ། །དེའི་དཔེ་ནི། འཕྲློག་བེད་དེ་ཁབ་

འཇུག་ཉིད་ཀིས་ནི། འློག་གི་ས་གཞི་ཆེན་པློ་འདི་དག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་མར་ནུབ་པར་

འཆར་བ་ན། ཁབ་འཇུག་ཕག་ཆེན་པློར་སྤྲུལ་ཏེ་རང་གི་རྨིག་པས་བརིས་པས་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་གི་ཀླུ་དང་ཆུ་སིན་ལ་སློགས་པའི་ལུས་བཅད་པའི་ཀླུ་རྣམས་ཀི་ཁག་གིས་

དམར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆུ་ཡི་གཏེར་ལས་གེན་དུ་ཕྱུང་ནས་ས་གཞི་རྒྱ་མཚོ་ལ་མི་

ནུབ་པར་བཏེག་པར་བས་སློ། །ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་གསུམ་པའི་གཏམ༷་

རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་སྟེ་འདི་ནི་ངག་དློན་གསལ་བ་ལྷློ་པས་འདློད་པའི་དཔེའློ། །ཤར་པ་

ལར་ན་ཕག་པ་ལུས་ཆེན་པློ་དག་གིས་ས་གཞི་འདི་ཆུ་གཏེར་དམར་པློ་དག་ལས་གེན་

དུ་ཕྱུང༌། ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའམ་བརློད་པ་ནི་རྒྱ་མཚོ་དམར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་བང་འགློའི་ཁག་ཡིན་པ་དངློས་སུ་མ་བརློད་པས་ཆུ་གཏེར་དམར་པློ་ཡིན་པ་ཅི་

ཡིན་སྙམ་དུ་བརག་དགློས་པ་ཉིད་དློ། །ཁམས་འགེལ་དུ། རང་པ་གསུམ། ལྷློ་ཤར་

གཉིས་ཀས་འདློད་པ་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀས་མི་འདློད་པའི་དཔེར་གསུངས་ཀང་ཕི་

མ་ཤར་པས་འདློད་ཚུལ་ཡིན་ཡང་མི་རུང་བ་མེད་དློ། །ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་ནི་གཉིས་ཀ་

དག་ལ་ཡང་བརློད་ཚུལ་མི་ལེགས་པས་ཇི་ལར་བརགས་ཀང་དློན་དེ་རློགས་པའི་སྐལ་

བཟང་དང་མི་ལྡན་ཞིང༌། རློད་བེད་སྒ་ཡི་ཚུལ་ལམ་ལུགས་ལས་འགློངས་ཏེ་ཕིན་ཅི་

ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། མི་མཁས་པའི་སྐློན་ཏེ་དེ་འདྲའི་དློན་སྟློན་མི་ནུས་པས་བརློད་པ་

འདི་འདྲ་བ་ཕལ་ཆེར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

བདུན་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་བཤད་པ་ནི། ངག་སྦྱློར་གང་དུ་བརློད་བ་འགའ་

ཞིག་བརློད་པ་ལ། དེར་གཞན་ལས་ཁད་འཕགས་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་ཡློད་པར་རློགས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ནུས་པའི་ངག་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེར་བརློད་དེ། རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན་དེའི་སྙན་ངག་གི་ལམ་ཀུན་

མཛེས་པར་བེད་པས་ན། བརློད་པ་འདི་ལ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡི་སྙན་ངག་གི་ལམ་ཀུན་

མགློན་དང་བཅས་པ་ལ་བུའློ། །དེའི་དཔེ་གསུངས་པ། སློང་བ་པློ་རྣམས་ཀི་བཀྲེན་པའི་

དབང་གིས་སྟེར་དུ་རེ་བའི་མིག་ལན་གཅིག་ཙམ་དུ་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་ལྷུང་བ་

སྟེ་བལས་པ་ལས་ལྷ་ཅིག་ཅེས་བློས་ནས། གནས་སྐབས་གཅིག་པུ་དེ་ཡིས་སར་སྦྱིན་

པ་པློ་གཞན་གི་གདློང་ལ་སློང་བའི་མིག་གིས་ལ་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་རྒྱ་ཆེ་

བ་མཚོན་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་འདི་ལ་ནི། རྒྱལ་པློ་དེ་གཏློང་བ་ཁད་འཕགས་ལེགས་པར་

མཚོན་ནུས་པའི་ཉམས་ཡློད་པ་ཡིན་ལ། ལམ་འདི་ཉིད་བརློད་ཚུལ་གིས་མཚོན་ནས་

གཞན་དཔའ་བ་དང་མང་ཐློས་སློགས་ཀང་འདི་དང་རིགས་པ་མཚུངས་པས་དཔག་

པར་བའློ། །འདི་ནི་ལྷློ་ཤར་ཐུན་མློང་པས་འདློད་དློ། །

ཡང་བསག་པར་འློས་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློས་དང་ལྡན་པ་ཙམ་བརློད་པ་ཡང་

རྒྱ་ཆེར་ཤར་ཕློགས་པ་སློགས་འགའ་ཞིག་གིས་འདློད་དློ། །དཔེར་ན། གང་དུ་དགའ་

ཞིང་རློལ་པའི་ཆུ་སྐེས་ཀི་ཚལ་དང༌། རེ་དགའི་ཆེད་དུ་བས་པའི་མཚོ་ཡིད་དུ་འློང་བ་

དང༌། གསེར་གི་རྒྱན་དང་ལ་སློགས་པ་ཞེས་པས། ནློར་བུའི་རྔ་ཡབ། རིན་པློ་ཆེའི་སྐ་

རགས་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །སྤིར་བསག་བ་ལ་ཡློན་

ཏན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་བསགས་ན་ངློ་མཚར་སྐེ་ཞིང༌། དེ་ཡང་བརློད་ཚུལ་ཉམས་དང་

ལྡན་པས་ཆེས་མཛེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡློན་ཏན་ཆུང་ངུ་བསག་རིན་མི་ཆློག་པ་ལ་བུ་

ལ་ཡང་བརློད་ཚུལ་མཁས་ན་ཡློན་ཏན་ཆེན་པློར་མཚོན་ནས་མཛེས་པའང་ཡློད་དེ། 

དཔེར་ན། བློ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ཚོལ་བས་མི་ངློམས་པ། །མཚར་མློད་ལན་བརྒྱར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཤད་ཀང་མི་གློ་བ། །འདི་ཉིད་ད་དུང་ལེགས་བཤད་ཐློས་པ་ལ། །དགའ་ཞིང་འདུན་

པ་མི་འདློར་ངློ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

བརྒྱད་པ་བརིད་པ་ཡི་ཡློན་ཏན་ནི། རྣམ་དབེ་སློགས་བསྡུས་པའི་ཚིག་སྡུད་

མང་པློ་ཅན་ཉིད་དེ། འདི་ནི་ཁད་པར་དུ་ཚིག་ལྷུག་པ་དག་གི་གསློས་ཡིན་ལ། ཚིགས་

བཅད་ལའང་ལྷློ་ཕློགས་པ་མིན་པ་ཤར་བ་ནི། འདི་ཉིད་གཅིག་པུ་རྒྱན་གི་མཆློག་ཏུ་

བཞེད་དློ། །དེ་ལ་ཡང་ཡི་གེ་ལི་བ་དང་ཡང་བ་རྣམས་རེས་ལི་བ་མང་ཞིང༌། རེས་ཡང་

བ་མང་བ་དང༌། རེས་ལི་ཡང་ཉུང་བ་ཉིད་སེལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལར་མཐློ་དམན་གི་

ནི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ནི་ལྷུག་པའི་ངག་བརློད་པ་དང་ལ་སློགས་པས་ཚིགས་བཅད་རྣམས་

ལའང་བས་པར་མཐློང་ངློ༌། །ཇི་ལར་ན། ཨ་སྟེ་མེསྟེ་ཀེ་པེ�ེསྟ། །ས་མེསྟཱེཏྐཾ་ཤཱེུ་སེསྟེ་

རཱ། །བཱི་ན་སྟེ་ནེསི་ཏེ་དཱེ་མྲ། ཀནྲེ་བེསྟྭི་བེ་བཱེ་རེུ་ནཱི། །ཞེས་པ་བརིད་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག །ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ཤར་པ་སྦྱློར། །ཞེས་སློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་ཁ་སློ་ཕན་

པའི་སེབ་སྦྱློར་རློ། །འདིར་རའི་སྐད་དློད་ལ་ཨསྟ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་བསྡུས། མགློའི་

སྐད་དློད་མསྟ་ལ་བདུན་པ་བསྡུས། བ�སྟ། ས་མསྟ་ཨཏྐ་རྣམས་ཀི་བར་དང༌། བསྟྲ་

ལས་རྣམ་དབེ་དང་པློ་བསྡུས། འློད་ལ་མང་ཚིག་ཐློབ་པས་འློད་ཀི་སྐད་དློད་ཨཾ་ཤུ་ལ་

ཞུགས་པའི་རྣམ་དབེ་ཨཾ་བསྡུས། པཱི་ན་རྒྱས་པ་དང་སྟ་ན་ནུ་མའི་སྐད་དློད་གཉིས་ལ་

བདུན་པ་བསྡུས། བཞིན་ཞེས་པ་མཚུངས་པའི་ཨེ་པ་ལ་ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ། སྟ་རཱ་དང་

བ་རུ་ཎ་རང་པ་གཉིས་ཀའི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ་པས་བཞག་ནས་

གཞན་བསྡུས་པའློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་ལི་བ་མང་ལ་ཡང་བ་ཉུང་བའི་དཔེའློ། །ལི་བ་

ཉུང་ཡང་བ་མང་བ་དང༌། དེ་གཉིས་མཉམ་པའི་དཔེ་ཤུགས་ལས་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ས་མ་དག་གསུངས། ཡང་ན་རང་པ་དང་པློ་ཡང་བ་མང་བའི་དཔེ་སྟེ་དེ་བཞིན་རང་པ་

བཞི་ཀར་སྦྱར་ན་ཡང་བ་མང་བའི་ཚིགས་བཅད་དློ། །གཞན་གསུམ་ལི་བ་མང་བའི་

དཔེ་སྟེ་མཉམ་པ་ཤུགས་ལས་ཤེས་པར་བས་ཀང་རུང་ངློ༌། །སེབ་སྦྱློར་ནི་ལི་བ་སྒ་

མཐློ། ཡང་བ་དམའ་བ་ཡིན་པས་མཐློ་དམན་རེས་འཇློག་ལ་བུ་བེད་པ་དེ་ཞར་གི་དློན་

ཡིན་གི། གཙོ་བློ་ཚིག་སྡུད་མང་བ་ཉིད་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །བརིད་དང་ལྡན་

པའི་ཚིག་འདི་ལྷུག་པར་མ་ཟད་ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ཤར་པས་འདི་ལར་སྦྱློར་བར་

བེད་དློ་ཞེས་ས་མ་འདི་ཤར་པས་འདློད་པའི་དཔེའློ། །

ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། ནུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་རི་

མགློར་ལྷུང་བ་ཡི། ཕློགས་མཐའ་དག་ཉི་འློད་དམར་པློའི་མལ་སྟན་ཅན་དེ་ནི་ཇི་ལར་

ན། མཁེགས་པའམ་རྒྱས་པའི་ནུ་མ་ལ་གནས་པའི་གློས་དམར་པློ་བཀླུབས་པས་

མཛེས་པ་བཞིན་ནློ་ནུབ་ཕློགས་སམ་ཆུ་ལྡན་མ། ཞེས་ཉི་མ་ནུབ་ཀའི་ཕློགས་ཀི་རྣམ་

པ་བརློད་པའློ། །དེ་ཡང་བུད་མེད་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ན་གློས་དམར་པློ་འཛིན་པ་རྒྱ་གར་

བའི་ཡུལ་ཆློས་སློ་ཞེས་གགས། གཞན་ལྷློ་པ་དག་ཚིག་སྡུད་ཡློད་པར་འདྲ་ཡང་

ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཀི་སེབ་སྦྱློར་ལི་ཡང་མི་མཉམ་པའམ་འཁྲུགས་པ་མིན་པར་

སྙློམས་པ་ཡིས་མཛེས་པར་བས་པ་ཡི། ཚིག་རྣམས་ཚིག་སྡུད་ཅི་རིགས་དང་ལྡན་པ་

བརིད་པར་འདློད་དེ། དཔེར་ན། པ་ཡློ་དྷེ་རེ་ཏེ་ཊློ་ཏྶཾ་བ། ལག་སནྡྷྱ་ཏེ་སཱཾ་ཤུ་ཀཱ། ཀ་སྱེ་

ཀཱ་མ་རྟུ་དཾ་ཙེཏློ། ཁ་རུ་ཎི་ནེ་ཀེ་རི་ཤ་ཏི། འདི་ཡང་ཁ་སློ་ཕན་པའི་སེབ་སྦྱློར་ཡིན་ལ། 

འདིའི་ཆུ་འཛིན་གི་སྐད་དློད་པ་ཡློ་དང་ང་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་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དྲུག་པ། སཾ་གའི་མཐར་བདུན་པའང་བསྡུས། ཐུན་གི་སྐད་དློད་ལག་དང༌། མཚམས་

ཀི་སྐད་དློད་སནྡྷི་གཉིས་ཀི་བར་ནས་དྲུག་པ་བསྡུས། གློས་ཀི་ཨ་ཏས། འློད་ཀི་ཨཱཾ་ཤུ་

གཉིས་ཀི་བར་ནས་དང་པློ་དང༌། དང་གི་སྐད་དློད་ཙ་བསྡུས། ཨཾ་ཤུ་ཀཱ། རང་པ་གཉིས་

པའི་མཚམས་ཡིན་པས་ཚིག་སྡུད་མི་ཐློབ་པས་མ་བསྡུས། སུ་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཀིཾ་

ཡིག་ཀ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཀ་ལ་དྲུག་པ་མ་བསྡུས་པས་སྱ་དངློས་སུ་བཞག གཞན་

འདློད་པས་གཟིར་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཀ་མ་ཏ་དང་དུ་རཾ་གཉིས་ཀི་བར་ནས་གསུམ་པ་

བེད་སྒ་བསྡུས། ཡིད་ཀི་སྐད་དློད་ཙེ་ཏས་ཀི་དང་པློ་བསྡུས། ནུབ་ཕློགས་ཀི་མིང་ཆུ་

ལྡན་མའི་སྐད་དློད་པ་རུ་ཎི་དང་བེད་མི་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྐད་དློད་ཀ་རིཥྱ་ཏི་གཉིས་

ཀི་བར་ནས་གསུམ་པ་བསྡུས། དེའི་མཐའ་རང་པ་བཞི་པའི་མཐའ་ཡིན་ཞིང༌། ཚིགས་

བཅད་ཕི་མ་དང་དེ་གཉིས་ཀི་མཚམས་ཡིན་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་དང་མཐའ་ཡིན་

པས་རྣམ་དབེ་བསྡུ་དགློས་པ་ཡང་མེད་དློ། །

སྤིར་ཚིགས་བཅད་ནི་རྣམ་དབེ་སློགས་ཕལ་ཆེར་རང་ཤུགས་ཀིས་ཚིག་

སྡུད་ཅན་དུ་འློང་ཞིང༌། ཚིག་ལྷུག་ལ་ལྷག་པར་ཚིག་སྡུད་དགློས་སློ། །དེ་ལར་ན་ལྷློ་

པའི་ལུགས་ལ་པྲསྟཱ་ར་མཐློ་དམན་དང་ཡི་གེ་འཇམ་རྩུབ་མཉམ་ཞིང་བརློད་བའི་དློན་

གསལ་བ་ཅན་དུ་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །གློང་གི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། ཆུ་འཛིན་ནམ་

སྤིན་གི་ངློས་ཀི་ཕང་པ་ན་གནས་པ་དགློང་མློའི་ཐུན་མཚམས་ཀི་ནི་འློད་དམར་པློའི་

གློས་དང་ལྡན་པ། ནུབ་ཕློགས་སམ་ཆུ་ལྡན་མ་འདི་ཡིས་ནི། སྐེས་བུ་སུ་ཡི་ཡིད་

འདློད་པས་གཟིར་བར་བེད་པ་ཅིས་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ལ་ཚིག་སྡུད་མང་བ་

ཅན་ལྷུག་པའི་གསློས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་ན། སྤིར་ཚིག་གང་ལ་ཡང་དློན་གློ་ངེས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པ་ལས་དགློས་མེད་ཀི་ཚིག་ལྷག་རྣམས་དློར་ནས་བརློད་ན་བརློད་པ་དངློས་གཙང་བ་

དང༌། དགློས་མེད་མིན་པར་དློན་ལ་ཐློབ་པའི་རྣམ་དབེ་སློགས་ཀང་ཅི་རིགས་སུ་བསྡུ་

སྟེ། ནློར་སློ་ཡློད་པ་དང་དློན་གསལ་ངེས་སློགས་མི་བཞག་ཀ་མེད་ལས་གཞན་ཅི་

རིགས་སུ་བསྡུ་ན་ཚིག་ཟློར་ཡང་ལ་དངློས་གཙང་བ་ཞིག་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་མི་མཇེད་ཅེས་བ་བ་འདིར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་བློན་ནས་

དམ་པའི་ཆློས་བསྟན་ཏེ་གདུལ་བ་ལམ་ལ་བཀློད་ཅིང༌། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་མང་དུ་བྱུང་ངློ༌། །ཞེས་བརློད་པ་ལ། བློན་ནས་བསྟན་ནས་

བཀློད་ནས་གྱུར་ནས་ཞེས་ཚིག་ཕྲད་ཐམས་ཅད་སྒ་གཅིག་ཏུ་བས་ན་རྣ་བར་མི་

མཛེས་ཤིང༌། དློན་གློ་བ་ལ་ཡང་ལྷག་བཅས་ཤ་སྟག་བརྒྱུད་པས་མི་བདེ་བའི་ཞད་

ཡློད་དློ། །

དེས་ན་ཚིག་མཐའ་དེ་དག་གློང་ལར་སྒ་གདངས་མི་འདྲ་བ་སློ་སློར་བསྒྱུར་ནས་

སྐློན་མེད་མློད། འློན་ཀང་ཕྲད་དེ་དག་བསྡུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

ཆློས་བསྟན། ལམ་ལ་བཀློད། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པས། འཕགས་པ་མང་དུ་བྱུང་

ངློ་ལ་བུ་བས་ན་ཆློས་བསྟན། ལམ་ལ་བཀློད་སློགས་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པར་བ་

དགློས་ཤིང༌། དེ་ལར་ན་དློན་གློ་བ་ལ་ཁད་མེད་ཀང་སྒ་ཟློར་ཡང་ལ་མཛེས་པར་འགྱུར་

བ་འདིས་མཚོན་ནས་ཚིག་སྡུད་དྲུག་བཤད་པ་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་ཏེ། དློན་གློ་བ་ལ་ཁད་

མེད་ན་ཚིག་མང་པློ་རྣམས་ཅི་རིགས་སུ་བསྡུ་ཞིང༌། བར་གི་མཚམས་སྦྱློར་ཚིག་ཕྲད་

རེ་རེ་ཙམ་བཞག་ན་ལེགས་མློད། གནས་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རློག་དཔྱློད་གཞུག་མ་མློང་བར་

འདུག་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་དེའི་དློན་རགས་པ་གློ་ཡང་ཞིབ་པར་མ་དཔྱད་པ་དང༌། དེའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རྣམ་བཞག་གལ་ཆུང་ངུ་བས་ཏེ་གསལ་བར་བརློད་པ་སར་ཡློད་པར་མ་མཐློང་ཡང་

འདིར་གསལ་བར་བརློད་པ་འདི་སྙན་ངག་མཁན་ལ་མན་ངག་ཅིག་བདག་གིས་འདློམས་

པ་ཡིན་པས་བློ་ལྡན་རྣམས་དགའ་བར་གིས་ཤིག དེར་མ་ཟད་ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་

པའི་མཐའ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཏེ་སྒ་སློགས་དང༌། རྣམ་དབེ་གཅིག་གི་སྒ་རུ་མཚུངས་པ་

སློགས་རྣ་བར་མི་མཛེས་ཤིང༌། རང་པ་བཞིའི་མཐའ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་སློ་སློ་

དང༌། དབངས་དང༌། སྐེ་གནས་ཀང་སློ་སློ་བར་གྱུར་པ་ཕལ་ཆེར་བརློད་པ་མཛེས་པར་

མཐློང་ལ། རང་པ་བཞིའི་མཐའ་འདྲ་བར་ཆེད་དུ་སྦྱར་བ་འགའ་ཞིག་བསམ་བཞིན་དེ་

ལར་བས་པས་དློན་གིས་མི་མཛེས་པ་ཆེར་མེད་པའང་ཡློད་དློ། །དེ་ལར་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་

ན་ཚིག་གློང་འློག་བེད་ཚུལ་གི་གློ་རིམ་དང༌། འཆད་ཚུལ་དང༌། བརློད་ཚུལ་ལ་གློ་བདེ་

མི་བདེ། དློན་སྟློན་མི་སྟློན། སྙན་མི་སྙན་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཕྲ་མློ་བློ་རགས་པས་གར་

ཡློད་ཀང་མ་རློགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་ས་བློན་འདིས་མཚོན་

ནས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པར་བའློ། །

དགུ་པ་མཛེས་པ་ཡི་ཡློན་ཏན་ནི། ཇི་ལར་བརློད་པ་དེ་ཉིད་འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་

ཀི་དློན་དུ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་གི་དློན་དག་ལས་མ་འདས་པས་

སྐེ་བློ་མཁས་རྨློངས་ཀུན་ལ་འཐད་ཅིང་མཛེས་པ་སྟེ་རན་པར་སྨྲ་བའློ། །འདི་ནི་དཔེར་

ན་བསྟློད་བ་ལ་ཧ་ཅང་འབེལ་མི་ཆགས་པའི་བསྟློད་པ་དང༌། སྨད་བ་ལའང་སྨད་པ་

དློན་དང་མ་འབེལ་བས་སྨད་ཆེས་ན་འཇིག་རེན་པའི་སྐེ་བློ་གཞན་དག་གིས་དེ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན་ཐབས་མེད་པར་ཤེས་ནས་སྨྲ་བ་པློའི་ཞེ་འདློད་ཀི་གཏམ་དློན་ལ་མི་གནས་

པར་འཛིན་ཅིང་རྣ་བར་མི་འབབ་པ་ཡིན་པས། འློས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་བརློད་པ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མཛེས་པ་བཞིན་ནློ། །མཛེས་པ་དེའང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་གཏམ་གི་མངློན་པར་

བརློད་པ་དང༌། ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡློན་ཏན་བསགས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ལའང་སྦྱར་ཏེ། གཞན་གི་རྣ་བར་མཛེས་པ་སྦྱར་བར་བའློ། །གཏམ་ཞེས་པ་སློན་བྱུང་

གི་གཏམ་གི་སློ་ནས་བརློད་པ་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །

དང་པློ་གཏམ་ལ་སྦྱར་བའི་དཔེ་བརློད་ནི། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཕུང་པློ་ཁློད་འདྲ་བ་

ཡི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་ནི་གཙང་མ་དག གནས་གང་དུ་ཡང་དག་པར་བཏབ་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ཁློ་ན་ནི་ངེས་པར་ཁིམ་ཡིན་ཏེ་དགེ་བའི་ཁིམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་

ཁིམ་བདག་གིས་དཀའ་ཐུབ་པ་ལ་གཏམ་དུ་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པའློ། །བསགས་པར་

སྦྱར་བ་སྐློན་མེད་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཁློད་ཀི་ནི། ལག་པའི་འཁི་ཤིང་གཉིས་པློ་འདིའི་

བར་དག་ཏུ་ནུ་མ་ཆེ་ཞིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་འདི་དག་གིས་གློ་སྐབས་རེད་པར་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་དཀའ་ཐུབ་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ནུ་མ་རྒྱས་

པའི་ཁད་པར་ཉིད་བརློད་པ་ཡིས་དེའི་དློན་གློ་བར་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དེ་དག་དེ་ལར་

སིད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་འཇིག་རེན་ཐུན་མློང་བའི་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་ནི་འཇུག་པ་སྟེ་

གགས་ཚོད་ལས་མ་བརྒལ་བས་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་ངློ་ལ་མཛེས་པར་འགྱུར་

རློ། །འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ལས་ནི་འདས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ཧ་ཅང་ཡང་བརློད་

འདློད་ཀིས་འཇིག་རེན་གགས་པ་ལས་བརྒལ་བའི་ཁད་འཕགས་ཀི་དློན་གང་ཞིག་

ཚིག་རླབས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བཀློད་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡིས་ཁད་འཕགས་བརློད་པའི་ཚིག་

ཉམས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ནི་ཚིམ་པར་འགྱུར་ཡང༌། ཅིག་ཤློས་འཇིག་རེན་

གགས་ཚོད་འབའ་ཞིག་ལ་ཞེན་པའི་བིས་པ་དག་ནི་ཚིམ་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེའི་དཔེར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གཏམ་ལ་སྦྱར་ན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་གི་ཁིམ་འདི་ནི་ལྷ་ཡི་ཁིམ་བཞིན་

བསྟེན་པར་འློས། དེ་ཅིའི་ཕིར་ན་དཀའ་ཐུབ་ཕུང་པློ་ཁློད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་ལྷུང་བ་ཡིས་

ཉེས་པ་དག་ནི་མ་ལུས་པ་བཀྲུས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པར་བས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་དང༌། 

བསག་པ་ལ་སྦྱར་བ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་ནུ་མ་འདི་ལ་བུར་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར་

བ་འདི་སློན་གི་དུས་སུ་ངེས་པར་མ་བརག་པར་བབ་ཅློལ་དུ་བེད་པློ་ཚངས་པ་ཡིས་

ནམ་མཁའ་དག་ནི་རྒྱ་ཆུང་ངུར་སྤྲུལ་པ་བས་སློ། །ཞེས་ནུ་མ་མི་ཤློང་བས་ནམ་མཁའ་

ད་ལའི་འདི་ལས་ཆེ་དགློས་པར་བརློད་པ་འདི་ལ་བུ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིག་རེན་ན་གགས་

ཚོད་དང་སྣང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བརློད་པ་འདི་ལ་བུ་གླཽ་ཌ་པ་ཡི་ལུགས་ལས་ལྷག་

པར་མཛེས་པར་བརློད་ཅིང༌། དཔེར་བརློད་ཀི་འཇུག་པ་ས་མ། གཞན་གི་ནི་ཞེས་པ་

ལྷློ་པ་ཡི་སྙན་ངག་གི་ལམ་ལ་སྙིང་པློ་ཉིད་དུ་བཤད་དློ། །དེ་ལར་གགས་ཚོད་དང་

མཐུན་པ་དང་གགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་བའི་དཔེ་བརློད་བཞི་ཀ་སྤིར་ལྷློ་ཤར་གཉིས་

ཀས་བཞེད་ཀི་ལུགས་སློ་སློ་བ་མིན་ཞིང༌། གགས་ཚོད་དང་མཐུན་པ་སྤིར་བཏང་

དང༌། ཧ་ཅང་ཁད་འཕགས་བརློད་འདློད་ཀིས་གགས་པ་ལས་བརྒལ་ཀང་སྙན་ངག་གི་

ལུགས་ལ་སྐློན་མེད་པའི་དམིགས་བསལ་ལ་བུ་ཡིན་ན་ཡང་གགས་ཚོད་མཐུན་པ་

གཙོ་ཆེར་སྦྱློར་བ་ལྷློ་པ་དང༌། གགས་ཚོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བརློད་པ་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་

ཤར་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ནི་སྐབས་འདིར་མ་ཟད་སྦྱར་བ་སློགས་གང་གི་

ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུའང་སྤིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གི་ཚུལ་དུ་ཅི་

རིགས་པར་གློ་དགློས་སློ། །

བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་བཤད་པ་ནི། དངློས་པློ་གཞན་གི་ཆློས་གང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་དེ། ཆློས་ཅན་གཞན་དག་ལ་འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ཀི་མིང་ཇི་ལར་བརློད་པ་དེ་

ཡི་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དངློས་པློ་གཞན་ལའང་མིང་དེ་ཡིས་བརློད་པས་

ཆློས་ཅན་དངློས་པློ་དེ་དང་གཞན་གི་ཆློས་དེ་ཡི་ཆློས་སུ་བརློད་པ་དེ་དག་གཞན་དུ་མ་

གྱུར་པར་མཉམ་པར་བཞག་པའམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་པར་བེད་པ་སྟེ། དེ་ཡི་ཆློས་སུ་སློང་

བའི་བརློད་ཚུལ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱན་དུ་བརློད་དེ། སམ་དྷིའི་སྒ་ལས་མཉམ་

གཞག་གམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བརློད་པ་དམིགས་བའི་དློན་ལ་བློ་མཉམ་པར་བཞག་

པའམ། དློན་དེ་ཉིད་ཏིང་ངེར་འཛིན་པ་ཞེས་གགས་པ་ལར། འདིར་ཡང་གཞན་གི་

ཆློས་གཞན་ལ་བཞག་པའམ་འཛིན་པས་ན་མིང་དེ་སྐད་དུ་བརློད་པའློ། །དེ་དཔེར་ན་

གང་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་ནི་མིག་འཛུམ་ཞིང༌། པདྨ་དག་ཀང་མིག་

འབེད་ཅེས་སེམས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་པློ་མིག་གི་བ་བ་འབེད་འཛུམ་དེ་

དག་སེམས་དང་མིག་མེད་པ་མེ་ཏློག་གི་སྟེང་དུ་བཀློད་པ་ལས། ལུས་ཀི་ཆློས་མིག་

དེ་ཡི་བ་བ་རློད་བེད་ཀི་སྒ་དག་མེ་ཏློག་ལ་ཐློབ་ཅིང་མཛེས་པ་ཡིན་གི། མེ་ཏློག་ལ་

མིག་མེད་ན་མིག་གི་འབེད་འཛུམ་དེ་ལ་བརློད་པ་མི་རིགས་སློ་ཞེས་དློགས་པ་མི་སྐེ་

བར་མིག་གི་བ་བ་ཐློབ་པ་ནི་བརློད་ཚུལ་ཡ་མཚན་པ་སྟེ་མིག་དང་མེ་ཏློག་འདི་དཔེ་

དཔེ་ཅན་དུ་བརློད་པ་མིན་ལ། གཟུགས་ཅན་དང༌། རབ་བརག་དང༌། སྦྱར་བ་ལ་བུ་

གང་གི་ཡང་བརློད་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་བརློད་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཞིག་གློ །

འདིར་འཇིག་རེན་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཞེས་པས་གཞན་གི་ཆློས་

ཡིན་ཚད་གཞན་ལ་སྦྱར་རུང་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། དངློས་པློ་དང་བ་བ་མིང་མཐུན་པས་

འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་ཀི་མིང་གང་ཞིག་གཞན་གང་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བའམ་འློས་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཞིག་ལ་གློ་བར་བའློ། །མིག་གི་འབེད་འཛུམ་གི་བ་བ་མེ་ཏློག་ལ་བཀློད་པ་འདི་ནི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་རྒྱན་གི་དཔེ་བརློད་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་སྐབས་སུ། ནཾཥྛ�་ཏ། 

སྒེགས་པ་འདློན་པའི་མིང་དང༌། ཨངྒཱིརྞ། ལུད་པ་འཕེན་པ་དང༌། སྒ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་

སྐྱུག་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་སྐྱུག་སློགས་ཞེས་པའི་སློགས་ཁློངས་ནས་སྐྱུག་པའི་དངློས་

མིང་ནི་བཱན་ཏ་འུ་ཞེས་དང༌། བཱ་མ་ན་སློགས་སྐྱུག་པའི་མིང་གཞན་རྣམས་དང་ངུ་བ་

དང་འཁུན་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་ལ་བུའི་མིང་རྣམས་གཞན་བཏགས་པའི་འཇུག་པ་ལ་

བརེན་པ་ཞེས་སློ། །པདྨ་སློགས་ལ་བཏགས་མིང་དུ་སྦྱར་ན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་གང་ཟག་ལ་དངློས་མིང་དུ་བས་ནས་རེན་པར་སྦྱར་བ་ཕལ་ཆེར་གློང་པ་ཉིད་

ཀི་ནུས་པའི་ཞད་བསྟེན་པར་འགྱུར་རློ། །

དེའི་དཔེར་བརློད་པ་མེ་ཏློག་པདྨ་འདིས་ཉི་ཟེར་སྐྱུག་པ་རྣམས་བཏུངས་ནས་

པདྨ་དེ་ལས་སྦྲང་རིའི་རྡུལ་དམར་པློ་སྐྱུག་པ་ཡི་ཁ་ཡིས་དཔེར་ན་དག་བེད་མེ་ཡི་

ཟེར་མ་སྟེ་མེ་སྟག་ཕྲ་མློ་དག་ཤིན་ཏུ་སྐྱུག་པར་བེད་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་

ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་དངློས་པློ་སྐྱུག་པ་བརློད་ཀང་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་མེད་པར་རྣ་བར་

མཛེས་ཏེ། མི་མཛེས་པ་ནི་ཆུང་མ་སྐྱུག་པར་བེད་ཅེས་པ་ལ་བུའློ། །གློང་དུ་དག་བེད་

ཅེས་པ་ཆུ་ལ་འཆད་མཁན་ཡློད་མློད། རྡུལ་དམར་སྐྱུག་པའི་དཔེ་ཡིན་པས། དག་བེད་

མེ་ལ་བཤད་པ་ཉིད་ལེགས་པར་མངློན་ནློ། །དཔེ་བརློད་གློང་མ་འདི་སྐྱུག་པའི་སྒ་

བཏགས་མིང་ལ་ཞུགས་ཀང་མཛེས་པ་དང༌། གཞན་གི་ཆློས་གཅིག་བཀློད་པའི་དཔེ་

གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་ས་མ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །འཐུང་བའང་ཡློད་པས་ཆློས་

གཉིས་སུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འཐུང་བ་ནི་བེམ་པློ་ལ་ཡང་རང་པས་འཐུང་བ་དང་ཉི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མས་ཆུ་འཐུང་དང༌། གསེར་གིས་དངུལ་ཆུ་འཐུང་བ་ལ་བུའི་ཐ་སྙད་འཇིག་རེན་ན་

ཡློད་པས་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཁས་འཐུང་བ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་པས་གཞན་གི་ཆློས་སུ་མ་

བས་པའློ། །

ཡང་ན་འཐུང་སྐྱུག་གཉིས་གང་ཟག་གི་ཁ་ཡི་ཆློས་ཡིན་པས་དློན་གཅིག་ཏུ་

བས་པའམ། ཡང་ན་དཔེར་བརློད་དེ་ཆློས་གཅིག་བཀློད་པ་ཡིན་མི་དགློས་པར་

གཉིས་བཀློད་པར་བས་ཀང་རུང་ངློ༌། །གཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་གཞན་གི་ཆློས་དུ་མ་གཞན་

ལ་བཀློད་པ་དག་ཀང་འདློད་དེ། དཔེར་ན་ཆུའི་རང་བཞིན་ལི་བའི་མངལ་ཁུར་གིས་

ངལ་ཞིང༌། སྤིན་སྒའམ་འབྲུག་སྒ་དལ་བུས་འཁུན་པར་བེད་པ་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་འདི་དག་

རེ་ཞིག་གཡློ་བ་མེད་པར་རི་ཡི་སྟེང་གི་ནི། ཕང་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་ཉལ། །ཞེས་པ་

འདི་ལ་མངལ་ལྡན་མ་བཙའ་བའི་ཚེ་གློགས་མློའི་ཕང་པར་ཉལ་བ་དང༌། འཁུན་པ་དང་

མངལ་ལི་བ་ཉིད་དང་དེས་ངལ་བ་དང༌། ཞེས་པ་ཆློས་བཞི་པློ་དེ་འདིར་ནི་དངློས་ལ་

སྦྲུམ་མ་མངལ་ལྡན་མའི་ཆློས་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་མངལ་ལྡན་མའི་ཆློས་མང་པློ་གཞན་

སྤིན་ལ་གཅིག་ཅར་དུ་བཏགས་ཏེ་ལྡན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱན་དེའི་མཇུག་སྡུད་

དུ་བསགས་པ་བརློད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་པའི་ཡློན་ཏན་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྙན་

ངག་གི་བདློག་པ་ཞེས་ནློར་རས་ཐམས་ཅད་པའམ་ཀུན་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སམ། 

ཡང་ན་སྙན་ངག་ཀུན་བདློག་སྟེ། སྙན་ངག་ཀུན་གི་བདློག་པ་ཞེས་རྒྱན་གང་གི་སྐབས་

སུའང་སྦྱར་མི་རུང་བ་མེད་པའློ། །དེའི་ཕིར་སྙན་ངག་མཁན་པློ་དློན་མཐུན་གི་ཞེས་

ཚོགས་པ་ལ་བུ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཀང་བདློག་པ་དམ་པ་འདི་ཡི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

འདི་ལེན་ཞིང༌། ངག་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཇི་ལར་རིགས་པ་སྦྱློར་བར་བེད་དློ། །
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལར་སྦྱར་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུའི་

རང་བཞིན་ཇི་ལ་བུ་ཡིན་པའི་དློན་རྣམ་པར་ཕེ་ཞིང་བརགས་པ་ལས་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་

སློལ་ནི་དེ་གཉིས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཕེ་བའང་གྲུབ་ཅིང༌། ཚུལ་

དེའི་སྙན་ངག་གི་ལམ་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སྤི་ཡི་ཁློག་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་

འཕྲློས་པའི་ལམ་སློལ་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ཕྲ་མློ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་

ནི། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ། ནག་མློའི་ཁློལ། ཤྲི་བཛྲ་དེ་བ་སློགས་སྙན་ངག་མཁན་སློ་

སློ་ཡི་ཡིད་དང་ཞལ་ལ་གནས་པའི་རྒྱན་གི་ཉམས་འདློད་ཚུལ་རྣམ་རློག་དང་གངས་

མཚུངས་པ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ནི་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་མངར་བ་ཙམ་དུ་

མཚུངས་མློད་ཀི། མངར་བའི་བེ་བག་བུར་ཤིང་དང་འློ་མ་དང་བུར་ཞེས་སྒ་བསྡུས་པ་

སྟེ་བུ་རམ་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་ཀ་ར་དང་སྦྲང་རི་དང་ཤིང་མངར་སློགས་ཀི་

མངར་བ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའམ་ཁད་ཆེ་བ་ཡློད་པ་དེ་ལ་བུ་ཡིན་མློད་ཀི། དེ་

འདྲའི་ཁད་པར་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་སློ་སློ་ནས་མཐར་ཐུག་པར་བསྟན་བཅློས་ཀི་

དཀྱུས་གཅིག་ལ་བརློད་པར་དབངས་ཅན་མས་ཀང་ནུས་པ་མ་ཡིན་ན། གཞན་གིས་

ལ་ཅི་སྨློས། ཞེས་སློ། །སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་མཁན་སློ་སློས་བརློད་པ་དེ་མཐའ་དག་

དབངས་ཅན་མས་བརློད་མི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། དཔེ་ལར་ན་བུ་རམ་གི་རློ་སློན་

ཆད་མ་མངས་བ་དག་ལ་ཚིག་གི་ལམ་ཁློ་ནས་བུ་རམ་གི་རློ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་བསྟན་མི་

ནུས་ལ། སར་མངས་བ་དག་ལ་བུ་རམ་གི་རློ་ཞེས་བརློད་པས་བརློད་ནུས་པ་ལར། 

ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་འཕགས་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་

སེམས་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་དབངས་ཅན་མས་ཀང་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དབངས་ཀིས་གང་བརློད་དུ་རུང་བའི་གནས་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་བརློད་ནུས་མློད་ཀི། 

འདིར་དེའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དབངས་ཅན་མས་དེ་ལར་བརློད་མི་ནུས་པར་བསྟན་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གདུལ་བ་ཕལ་པའི་ངློར་བསྟན་བཅློས་ཀི་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དེ་ཀུན་

རློགས་པར་བསྟན་མི་ནུས་པའི་དློན་དུ་བཟུང་དགློས་སློ། །དེ་མི་ནུས་པ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན། མིང་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་རིམ་པར་འབེལ་བའི་ངག་ཅན་གི་བསྟན་བཅློས་དེའི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ནི་བསྟན་བཅློས་དེའི་དློན་ལ་རིམ་གིས་སློབ་དགློས་པ་གང་

ཞིག ཟབ་མློའི་ཡེ་ཤེས་སྦྱངས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དེ་དག་བསྟན་བཅློས་དེའི་ཆར་

གཏློགས་པའི་བརློད་བའི་དློན་དུ་གྱུར་ཏློ་ཅློག་མཐའ་དག་རློགས་པར་བརློད་པའི་

བསྟན་བཅློས་འཛིན་ནུས་པའི་བློ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་དེ་འདྲའི་གདུལ་བ་དེ་

ལ་སུས་ཀང་བསྟན་བཅློས་དེ་ལ་བུ་བརློད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ་བརློད་བ་མཐར་

ཐུག་པ་མེད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

དེས་ན་གནས་མ་ཡིན་པ་བར་མི་ནུས་པའམ་མི་མཛད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་

བང་སེམས་ལ་ནུས་པ་མེད་པའི་སྐློན་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་

དགེ་བ་སིག་པར་བསྒྱུར་བ་དང༌། སྒིབ་པ་སངས་པའང་སྒིབ་པ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་

སློགས་མཛད་དུ་མེད་པ་བཞིན་ནློ། །སྒིབ་པ་མཐའ་དག་སངས་པ་དང༌། ཤེས་བ་

མཐའ་དག་མ་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་གནས་

མིན་གི་སངས་རྒྱས་ཡློད་པར་མཁེན་མི་ནུས་པའམ་མི་མཁེན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ཡང་

དག་བར་མཁེན་པ་ཡིན་གི། མ་མཁེན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་ཀི་མཁེན་པ་དང་ནུས་པ་ནི་གནས་དང་གནས་མིན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མཁེན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་དང༌། ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་ནུས་པ་ལ་མཁེན་ནུས་ཡང་དག་པ་མངའ་བར་ཤེས་

དགློས་ཀི། དེ་ལས་ལྡློག་པ་ནི་མཁེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་བ་འདི་

འདྲའི་གནད་བསྟན་བཅློས་ཐམས་ཅད་ལ་གལ་ཆེའློ། །བསྟན་བཅློས་རྣམས་སུའང་རང་

རང་གི་བརློད་བའི་གཙོ་བློའི་དློན་ར་བའི་གནད་ཚང་བ་ལས་བསྟན་བཅློས་དེ་དང་དེའི་

དློན་ལ་འཇུག་ཅིང་རིམ་གིས་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་འགྱུར་གི། དེར་གཏློགས་པའི་བརློད་

བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་མ་བསྟན་བར་དུ་བསྟན་བཅློས་ཀི་དློན་མ་རློགས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཤེས་པར་བའློ། །

ཡེ་ཤེས་སྦྱངས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་ཁད་པར་ཅི་ལ་བུ་ཞེ་ན། ཟབ་མློ་སྤློས་

པ་དང་བལ་བ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་རློགས་ནས་དུས་གསུམ་དུས་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

གཟིགས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། འདི་དག་གིས་དློན་དམ་

པར་ཆློས་གང་དམིགས་སུ་མེད་པར་རློགས་པའི་ཕིར་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་

རློག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་སྒྱུ་མ་ལ་བུར་གཟིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེ་བ་འཁློར་གིས་

ཞུས་པ་ལས། རློག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་རྣམ་བརགས་ཏེ། །འདུ་ཤེས་འཛིན་

པས་བིས་པ་རྣམ་པར་ཕེ། །འཛིན་དང་འཛིན་མེད་དེ་ཡང་འབྱུང་མེད་དེ། །ཡློངས་སུ་

རློག་པ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། མཁའ་འདྲའི་ཆློས་རྣམས་འདི་དག་ཤེས་

གྱུར་ན། །ཞིང་བརྒྱ་རྣམས་སུ་ཐློགས་མེད་འགློ་འགྱུར་ཞིང༌། །དེ་དག་ཡིད་ཀང་ཆགས་

པ་མེད་འགྱུར་བས། །དེ་ཕིར་ཐློགས་མེད་ལམ་འདི་སྐེད་པར་གིས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལར་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་དློན་འདི་ལ་བུ་

རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་མངློན་དུ་མཛད་ནུས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་གིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གནས་དེ་ལ་བུ་མངློན་དུ་མཐློང་བ་ལ་ཅི། དེའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་དཀའ་ལ། གལ་

ཏེ་སློ་སློའི་སྐེ་བློའི་དུས་ནའང་དེའི་དློན་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་རྣམས་ནི་བསློད་ནམས་རྒྱ་

ཆེན་པློ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་དགློངས་དློན་ལ་བློ་གློས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་

ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །

དེ་ལར་ཡང་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། སྐྲ་གཅིག་ཁློན་ལ་སངས་རྒྱས་མང་པློ་

ནི། །གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་ཇི་ཡློད་སྙེད། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ཞིང་ཡང་དེ་སྙེད་དེ། །དེ་དག་

མཚན་ཉིད་མི་གཅིག་སྐལ་མི་མཉམ། །ཞེས་དང༌། སྐྲ་ཡི་ཁློན་ལ་འགློ་བ་ལྔ་རྣམས་ཏེ། 

ཞེས་སློགས་ཞིང་རེ་རེ་ནའང་མཚོ་དང་རི་བློ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྷ་དང་དམལ་བའི་འཇིག་

རེན་དང་ཞིང་དེ་དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ནས་ཆློས་སྟློན་པ་སློགས་སུ་སྣང་བ་དེ་

དག གང་གིས་རྣམ་དག་སྤློད་པ་མ་སྦྱངས་པ། །ཡེ་ཤེས་བལ་བ་དག་གིས་དེ་མི་

མཐློང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ་ཟབ་མློའི་གནས་འདི་ལ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་

པ་སྐེས་ན་བསློད་ནམས་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐེད་ཅིང༌། བཟང་པློ་སྤློད་པའི་

སྨློན་ལམ་ལས་ཀང༌། སྐྲ་ཙམ་ཁློན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སྤློད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །གསུང་

གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒ་ཀུན་གི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་

པ། །འགློ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རག་ཏུ་

འཇུག་པར་བགི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤློད་པ་སྦྱངས་ཤིང་ཡེ་

ཤེས་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་གནས་འདི་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཕག་གཞློན་ནུ་ནློར་བཟང་གི་སྤི་བློར་བཞག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པའི་མློད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པར་དུས་བསྐལ་

པ་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤློད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པ་སྐད་

ཅིག་གཅིག་ལ་སྤད་པར་སྣང་བ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ནློ། །

དེའི་ཞར་བྱུང་སྙན་ངག་རློམ་པར་ནུས་པའི་རྒྱུ་གསུངས་པ། སྐེ་བ་གཞན་དུ་

གློམས་པ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་ཚེ་འདིར་རྣམ་སྨིན་གི་ངློ་བློ་སྐེ་བས་ཐློབ་པའི་ཕིར་ན་

རང་བཞིན་གིས་སམ། བློ་ཡི་གཤིས་ཀིས་གྲུབ་པའི་བློ་གློས་ཀི་ནུས་པ་སྙན་ངག་

སྦྱློར་བ་ལ་མཁས་པའི་སློབས་པ་དང༌། ཚེ་འདིར་གཞུང་སྤི་དང་སྙན་ངག་གི་བསྟན་

བཅློས་རྣམས་མང་དུ་ཐློས་པ་མ་རློག་ལློག་རློག་ཐེ་ཚོམ་གི་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། སྙན་

ངག་སྦྱར་བ་ལ་ཆེར་གློམས་པ་གུས་སྦྱློར་དང་རག་སྦྱློར་གི་བརློན་འགྲུས་མི་དམན་པ་

དང་གསུམ་ནི་སྙན་ངག་རློམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་སློབས་པ་ནི་སྤིར་བློ་གསལ་བ་དང་ཁད་པར་བློའི་རལ་ལས་སྙན་ངག་གི་

རློམ་ཐློགས་མེད་དུ་སྦྱར་ནུས་པའི་ངག་སློ་ཡངས་པ་དང༌། ངག་སྒློས་སྙན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དང་ལྡན་ན་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་ལ་དབང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་མང་ཐློས་མཁས་པ་

ཡིན་ཡང་ངག་སྦྱློར་མཛེས་པ་སྦྱར་དཀའ་བའང་ཡློད། ངག་སྦྱློར་རྣམས་སྒ་འཇམ་པ་

དང་རྩུབ་པ་སློགས་ཀི་གཤིས་སྣ་ཚོགས་ཀང་ཡློད་དློ། །ངག་གི་སློབས་པ་དེ་ལ་བུའི་

རྒྱུ་ནི་སློན་གློམས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་ནམ། བསློད་ནམས་ཀི་སྟློབས་སམ། ལྷག་པའི་ལྷའི་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །མང་དུ་ཐློས་པ་ནི་ཇི་ལ་ཇི་སྙེད་ཀི་གཞུང་

ཐློས་ཤིང༌། དེའི་དློན་ལ་བློ་གློས་ཀི་སྟློབས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཚིག་དློན་གང་ལའང་

ཐློགས་པ་མེད་པས་གཞུང་རློམ་ནུས་པ་དང༌། ཁད་པར་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅློས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འདི་ལ་བུའི་དློན་ཤེས་ནས་སྒ་དང་དློན་གི་རྣམ་འགྱུར་གི་སྐློན་སངས་ཏེ་ཡློན་ཏན་ལེན་

པ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ངག་སྦྱློར་རྨད་བྱུང་ཡིད་འཕྲློག་པ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་ངག་སློ་

བཞི་པ་དང༌། དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་སློགས་རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་གསུང་སྙན་ངག་གི་

རྒྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བལ་ཞིང་འདྲིས་པར་བས་ནས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ངག་

ཡང་ཡང་སྦྱར་བ་ལ་གློམས་པར་བས་ན་དེ་དག་གི་ངག་གི་གཤིས་དང་འདྲ་བར་རིམ་

གིས་ངག་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྨྲ་བ་ལེགས་པློ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གལ་ཏེ་ཚེ་སློན་གི་ངག་རིགས་གློམས་པའི་བག་ཆགས་བཟང་པློའི་ཡློན་ཏན་

གིས་ཚེ་འདིར་སྐེས་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡི་ངག་སྦྱློར་བའི་སློབས་པ་རྨད་བྱུང་

སྐེ་བས་ཐློབ་པ་མེད་པ་ཡི་གང་ཟག་ལའང༌། ཚེ་འདིར་གཞུང་སྤི་དང་བེ་བག་སྙན་ངག་

གི་བསྟན་བཅློས་ཐློས་པ་དང༌། དེ་ཡི་དློན་བཞིན་སྙན་ངག་སྦྱློར་པ་ལ་འབད་པ་དག་

གིས་ངག་གི་རིག་པ་རབ་ཏུ་བརེན་པར་བས་ན། དབང་པློ་ཞེན་པ་ཅི་ཞིག་ལར་ཡང་

ངེས་པར་བློ་དང་བརློན་འགྲུས་ཀི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་སྙན་ངག་སྦྱློར་བའི་སྐལ་

བ་བཟང་པློས་རེས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། བློ་གློམས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཆློས་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཕིར་མཁས་པའི་གགས་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་རག་

ཏུ་ནི། སྙློམ་ལས་མེད་པར་ཡློངས་སུ་གློམས་པའི་རིམ་པས་སྙན་པའི་ཉམས་ཀིས་

མཛེས་པའི་དབངས་ཅན་ཏེ་སྙན་ངག་བསྟེན་པར་བའློ། །འདིའི་ཤུགས་ཀིས་དབངས་

ཅན་མ་ལྷར་བརེན་པའང་བསྟན་ནློ་ཞེས་མཁས་པ་དག་བཞེད་དློ། །དབངས་ཅན་ཞེས་

པ་ངག་དང་ངག་གི་ལྷ་གཉིས་ཀའི་མིང་ཐུན་མློང་པ་ཡིན་པ། དེ་དང་མཚུངས་པར་མེ་

དང་མེ་ལྷ་སློགས་ཀི་མིང་ཐུན་མློང་པ་དུ་མའང་ཡློད་དློ། །
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དབངས་ཅན་མ་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིན་པས་དེ་བསྟེན་ན་

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་དཔལ་སློལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལར་སྙན་ངག་གི་གཞུང་

ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ངལ་བ་བརེན་པར་བས་པའི་མི་ནི་མཁས་པའི་འདུན་ས་དག་ཏུ་འདུག་

པ་ལ་དབང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྤི་དང་སརྒས་བཅིངས་བ་

སློགས་ཀི་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ཆེན་པློ་ལ་ངལ་བ་བརེན་ནས་ཐློས་བསམ་མ་ནུས་ཀང་

དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་རང་བཞིན་བརློད་པ་སློགས་རྒྱན་འགའ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་

གཞན་ལ་བསྟློད་པ་སློགས་བེད་ནུས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པློའི་ཡི་གེ་པ་དང༌། འཇིག་རེན་

ན་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་བཅད་རེ་ཟུང་ལེགས་པར་བརམས་པ་གཞན་གིས་མཐློང་བས་

ཀང་མཁས་པར་གགས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །

དེ་ཡང་སྙན་ངག་ལེགས་པར་བསབས་ན་གསུང་རབ་དགློངས་འགེལ་དང་

བཅས་པའི་ཁློག་དློན་འགློལ་བ་ལ་ངང་གིས་ཕན་ཞིང༌། ངག་སྦྱློར་རློམ་པ་གློམས་པར་

བས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གཞན་གིས་བརམས་པའི་དློན་ཤེས་ཤིང༌། 

རང་ཉིད་ལེགས་བཤད་རློམ་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཚུལ་དེ་ལས་

སྐེས་པའི་ནང་གི་དགའ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཕེལ་བའི་ཕིར་རིག་ལམ་འདི་ནི་བདུད་

རིའི་རྒྱ་མཚོ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་དམ་པ་ཉིད་

དུ་ཤེས་པར་བའློ། །མཛད་པ་པློ་སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་བས་པའི་གཞུང་སྙན་

ངག་མེ་ལློང་ལས། སྙན་ངག་སྤིའི་གནད་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཤར་གི་མཁས་པའི་བཞེད་པའི་

ལམ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པློའ ློ།། །།
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༼ལེའུ་གཉིས་པ་བཤད་པ།༽

ལེའུ་གཉིས་པ་འདི་ལ་མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ། སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཞེས་པ་ནས། རྒྱན་དུ་སློན་གི་མཁས་པས་

བསྟན་ཅེས་པའི་བར་གིས་བསྟན་པའི་དློན་ནི། སྙན་པ་ཡི་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་གང་

ཞིག་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་ངག་རྒྱུན་གི་ལུས་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡི་ཡློན་ཏན་གི་སློ་

ནས་བརློད་བའི་ཆློས་རྣམས་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་གི་རྒྱན་ཞེས་བ་བར། རབ་

ཏུ་བརློད་དེ་དློན་གསལ་བར་བེད་པ་དང་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །སྙན་ངག་དེ་

ལ་བུ་ནི་སློན་གི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བརློད་པའི་ཉམས་འདློན་ཚུལ་གི་བསྟན་

བཅློས་དཔེ་བརློད་དང་བཅས་པས་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ལའང་བློ་ལྡན་ཚིག་གི་

རྣམ་འགྱུར་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་སློ་སློའི་རང་རང་གི་རྣམ་པར་རློག་པས་ཚིག་གི་ཉམས་

འདློན་ཚུལ་དུ་མ་འབྱུང་སྟེ། དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་དབེ་བ་མ་ལུས་པ་སུས་འཆད་ནུས་

ཏེ་མི་ནུས་སློ། །

འློ་ན་གཞུང་བརམས་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། འློན་ཀང་སྤིའི་རིགས་སམ་གཙོ་བློ་

བསྡུས་པའི་སློ་ནས་རྒྱན་རྣམས་ཀི་ཉམས་འདློན་ཚུལ་གི་རྣམ་རློག་སྤློ་བའི་ས་བློན་ནི། 

སློན་གི་སློབ་དཔློན་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དློན་མཐའ་

དག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་གསལ་བར་རབ་ཏུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཕིར། 

རྒྱན་གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དབེ་བའི་ཡློངས་སུ་ངལ་བ་འདི་ནི་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་

གིའློ། །དེ་ལ་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་ནི་རྣམ་པར་དབེ་བའི་དློན་དུ་སྦྱར་བ་དང༌། རབ་དྭངས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སློགས་ཚིག་གི་རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་སར་ཡང་བསྟན་ཟིན་པས། སྐབས་འདིར་ལྷློ་པ་

དང་ཤར་པའི་འདློད་པ་ཐུན་མློང་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱན་གི་ཚོགས་འདི་རབ་ཏུ་བསྟན་

པར་བའློ། །ཞེས་དམ་བཅས་ནས་བསྟན་བ་རྒྱན་གི་ཚོགས་རྣམས་མིང་གིས་མདློར་

བསྟན་པ། རང་བཞིན་བརློད་དང་དཔེ་དང་ནི། །གཟུགས་ཅན་གསལ་བེད་བསྐློར་བ་

དང༌། །འགློག་དང་དློན་གཞན་བཀློད་པ་དང༌། །ལྡློག་པ་ཅན་དང་སིད་པ་ཅན། །བསྡུས་

དང་ཕུལ་བྱུང་རབ་བརགས་དང༌། །རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་དང་རིམ། །དགའ་དང་ཉམས་ལྡན་

གཟི་བརིད་ཅན། །རྣམ་གངས་བརློད་དང་ཀུན་ཏུ་ཕན། །རྒྱ་ཆེ་བསྙློན་དློར་སྦྱར་བ་

དང༌། །ཁད་པར་མཚུངས་པར་སྦྱློར་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་སློན་གི་མཁས་པས་བསྟན། །ཅེས་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་པློ་འདི་དག་གི་ལམ་དང་ལྡན་

པར་བས་ན། རློད་བེད་ཚིག་གི་རྒྱན་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་སྙན་ངག་ཅེས་བ་བར་

འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསྟན་གི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ལས། 

དང་པློ། རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་གི་ངློ་བློ་ངློས་བཟུང༌། དབེ་བ་དཔེ་བརློད་ཀིས་

བསྟན། དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པློ་བརློད་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་གང་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་དཔེ་རྒྱན་སློགས་རྣམ་

པ་གཞན་གི་སློ་ནས་མ་བརློད་པར་རང་གི་རང་བཞིན་དངློས་སུ་གསལ་བར་བེད་པའི་

ངག་དྲང་པློར་བརློད་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པའམ་རིགས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་སུའང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་དེ། དློན་རྒྱན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརློད་ན། ཞེས་

སློ། །དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པ་སྟེ། དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་རིགས་སློགས་དཔེར། །ཞེས་

འགྱུར་ས་མར་ཡློད་པ་ལར་བཤད་ནའང་ལེགས་པ་ཉིད་དུ་གནས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་བཞི་ལས། དང་པློ་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་

ནི། དཔེར་ན། གང་གི་མཆུ་ནི་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་དབིབས་གུག་པ་དང༌། གཤློག་པ་

ལང་ཞིང་མཉེན་པ་དང་མགིན་པ་ན་དཀར་སློ་དམར་བའི་རི་མློ་གསུམ་གི་ཕྲེང་བ་ཅན་

གི་ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་པློའི་སྒ་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལ་བུ་སྟེ། འདི་རིགས་སམ་རང་

བཞིན་ཞེས་པ་དངློས་པློ་དེའི་ངློ་བློ་ཅི་ལ་བུ་ཡིན་པ་ལ་གློ་བར་བས་ནས་དེ་ཉིད་ཐད་

ཀར་དྲང་པློར་སྐབས་ཀི་བརློད་བ་ཉིད་དུ་བས་པ་ལ་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་

རྒྱན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་བ་བའི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་བ་

བའི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ནི། གང་གི་མགིན་པའི་ནང་ནས་མི་གསལ་བའི་སྒ་

སྙན་པ་སྒློག་ཅིང༌། མློས་པའི་མིག་ནི་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འཕྲུལ་ཞིང་གཡློ་བ་ཡི། ཕུག་རློན་

རེ་དགའ་འདློད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་དགའ་མ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་མཆུ་དག་

ཕན་ཚུན་སྦྱློར་བར་བེད་དློ་ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་གི་རང་བཞིན་བརློད་པ་ནི། དགའ་མ་ཡི་ནི་ལུས་ཀི་རེག་

པ་འདིས། འཁྱུད་པ་པློའི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དང༌། ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་

བདེ་བར་བེད་པ་དང༌། མིག་དག་ཀང་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་རེག་བདེ་དེ་ལ་ཡང་ཡང་

འདུན་ཞིང་འཇུག་པར་བེད་དློ། །འདི་སྐབས་རེག་པ་འདི་ཞེས་སྦྱར་ན། མཇུག་ཏུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇུག་པར་བེད་པ་ཞིག་གློ་ཞེས། རེག་པའི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ཡིན་པར་བས་ན་བདེ་

ལ། རེག་པ་འདིས་ཞེས་བེད་ཚིག་སྦྱར་ན་བ་བར་འགྱུར་ཟེར་ཡང་བེད་ཚིག་གཞུང་

ན་དངློས་སུ་ཡློད་ཀང་དེའི་བ་བའི་རང་བཞིན་བརློད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདིས་བརློད་

བ་དགའ་མའི་རེག་པ་ཡིན་ལ། རེག་པ་དེའི་ནུས་མཐུས་ལུས་སེམས་སིམ་པ་ཉིད་ཀི་

ཡློན་ཏན་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བསྟན་པའི་བརློད་ཚུལ་གི་སློ་ནས། དགའ་མའི་རེག་

པའི་ཡློན་ཏན་གི་རང་བཞིན་དྲང་པློར་བརློད་པར་འགྱུར་བས་འདིའམ་འདིས་ཞེས་

གང་ལར་བས་ཀང་གློ་བ་སློ་ཡངས་པློར་བས་ན་དློན་ལ་འགལ་བ་མེད་དློ། །

བཞི་པ་རས་བརློད་པ་ནི། གང་གི་མགིན་པ་སློན་པློ་ཡིན་པ་དང༌། ལག་ན་ཐློད་

པ་ནི་གནས་པ། སྤི་བློ་ན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བ་ཟླ་ཚེས་ཀི་རྣམ་པའི་ཟླ་བའི་ཅློད་པན་

དང༌། སྣུམ་ཞིང་མདློག་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། ཕག་གཡས་ན་ཁྱུ་མཆློག་གི་མགློ་

བློས་མཚན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་འདི་ནི། འཇིག་རེན་འདིར་གསལ་བར་གྱུར་པའམ། 

འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་འཁྲུངས་བར་གྱུར་ཅེས་ཀང་བས་སློ། །འདིར་བརློད་བ་དབང་ཕྱུག་

ལ་མངའ་བའི་རས་མགིན་པ་སློ་བ་ནས་ཁྱུ་མཆློག་གི་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་བརློད་པ་

ཡིན་ལ། མགིན་སློན་དང་ཁྱུ་མཆློག་གི་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ཞེས་རས་འདི་དག་གིས་

རས་ཅན་དབང་ཕྱུག་ཉིད་བརློད་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད་པས། འདི་རྣམས་རས་ཅན་

དབང་ཕྱུག་གི་རས་ཡིན་པར་གསལ་པློར་རློགས་ནུས་སློ། །

ཁ་ཅིག་གིས་མགིན་སློན་དབང་ཕྱུག་ཁད་གཞི། གཞན་དེའི་ཁད་ཆློས་དང༌། 

ཁ་ཅིག་གིས་ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་ཁད་གཞི། གཞན་ཁད་ཆློས་སུ་འཆད་

ཀང་དློན་འདྲའློ། །སྤིར་མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་ན་རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས་ཀི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ངློས་འཛིན་དུ་མར་སྣང་ལ། བེ་བག་བའི་གཞུང་དུ། རས་དང་ཡློན་ཏན་ལས་དང་

སྤི། །བེ་བག་འདུ་བ་རྣམ་པ་དྲུག །ཅེས་ཚིག་གི་དློན་དྲུག་འདློད་པའི་ནང་ཚན་རས་ལ་

རག་པ་དང་མི་རག་པའི་རས། ཡློན་ཏན་ཉེར་བཞི། ལས་ལྔ། རིགས་སམ་སྤི་ལ་ཆེན་

པློ་དང་ཆུང་ངུ་སློགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་དེ་དང་བསྟུན་མི་དགློས་ལ། 

སྤིར་ནེ་ཙོ་ལ་བུ་རིགས་ཅན་དུ་མའི་སྤི་མིང༌། རྒྱུའློ་བཅད་དློ་ལ་བུ་བ་ཚིག །སློ་དཀར་

དམར་སློགས་དང༌། བདེ་སྡུག་སློགས་ཡློན་ཏན་གི་མིང་ཡིན་ཡང་དེའི་བརློད་བར་

བས་པ་ཙམ་གིས་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་དེའི་

དློན་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀི་སྐབས་སུ་ལང་མཉེན་དམར་སློགས་ཡློན་ཏན་དང༌། བ་

བའི་སྐབས་སུའང་རིགས་ཀི་སྒ་ཕུག་རློན་སློགས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

དེས་ན་འདིའི་གློ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ནི། བརློད་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ཆློས་གང་དང་གང་གི་ཡང་རང་གི་ངློ་བློ། ས་ས་བ། ཆུ་གཤེར་བ་སློགས་དང༌། ཤིང་

ཡལ་ག་ལློ་འདབ་ལྡན་པ་སློགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཇི་ལ་བུ་ཡིན་པ་

སྒློ་སྐུར་བལ་ཏེ་དྲང་པློར་བརློད་པ་ནི་རིགས་བརློད་པ་དང༌། འགློ་བའམ་འཁིག་པའམ་

སྨྲ་བ་ལ་བུའི་བ་བ་ཉིད་བརློད་བར་བས་ནས་དེ་དྲང་པློར་བརློད་པ་བ་བ་བརློད་པ། 

དངློས་པློ་གང་དང་གང་གི་ཡང་མཐུའམ་ནུས་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་ཏེ་བརློད་

ན་ཡློན་ཏན་བརློད་པ། གང་ཟག་གང་ལ་ཡློད་པའི་རས་བརློད་བར་བས་ནས་བསྟན་ན་

རས་བརློད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་སློ་སློའི་རང་བཞིན་དྲང་པློར་བརློད་པ་ནི་རང་

བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །དེ་ལར་ན་བ་བ་དང་ཡློན་ཏན་རས་ཀི་གནས་སྐབས་

བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཚེ་དེ་དང་དེ་བརློད་པར་འགྱུར་ཏེ། བ་བ་ཅན་ནམ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བེད་པ་པློ་དང་བ་བ་གཉིས་ལས་བ་བ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་པས་བ་བ་བརློད་པ། 

དེ་བཞིན་ཡློན་ཏན་དང་ཡློན་ཏན་ཅན། རས་དང་རས་ཅན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་

བའློ། །རས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་མ་བས་པར། རས་དང་བ་བ་

ཡློན་ཏན་ཅན་གི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བསྟན་ཏེ་དྲང་པློར་བརློད་ན་

རིགས་བརློད་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཤེས་དགློས་ཀི། རིགས་

བརློད་པ་ལ་བ་བ་སློགས་གསུམ་པློ་གང་ཡང་འདྲེ་མི་རུང་བ་དང༌། བ་བ་སློགས་

གསུམ་པློ་བརློད་པ་ལ་ཆློས་ཅན་རིགས་ཀི་སྒ་འདྲེ་མི་རུང་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲའི་བརློད་

བ་གང་དུའང་རེད་དཀའ་བས། ཆློས་ཆློས་ཅན། ཁད་གཞི་ཁད་ཆློས་འདི་དག་ཕན་

ཚུན་ལློས་པ་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་སུ་གང་བརློད་བར་བས་པ་དེའི་ལྡློག་ཆ་ནས་

རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་བཞི་པློའི་དབེ་བར་ཤེས་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་རྒྱན་གི་མཇུག་སྡུད་ནི། རིགས་དང་བ་བ་དང་ཡློན་ཏན་དང་རས་

ཀི་རང་བཞིན་བརློད་པ་ནི་འདི་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། ངག་འདི་ལ་བུ་ནི་བསྟན་

བཅློས་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་སིད་ལ་བུ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། བསྟན་བཅློས་

རྣམས་ཀི་བརློད་བའི་དློན་ཕལ་མློ་ཆེ་རྣམས་ཀང་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རིགས་ལ་

སློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དྲང་ཞིང་གསལ་པློར་བརློད་པ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་བསྟན་

པས་ན་རང་བཞིན་བརློད་པ་འདི་འདྲ་བའི་ངག་ནི་གཞུང་ཀུན་ལ་ཁབ་ཆེ་ཞིང་ངག་གི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་སྙན་ངག་གི་ལུགས་ལ་ཡང་འདི་དག་རྒྱན་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཐློག་མར་འབྱུང་བའི་རྒྱན་དམ་པར་འདློད་དློ། །ངག་མ་འཁློགས་པ་དྲང་པློ། 

རང་བཞིན་རྣལ་མར་བརློད་པ་ནི། ངག་སྤིའི་གཉུག་མའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ། དབེ་བ། མཇུག་དློན་གསུམ་ལས། དང་པློ། དཔེ་

ཇི་ལར་གནས་པ་དེ་དང་དཔེ་ཅན་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་གི་སློ་ནས་ཅི་ཞིག་ལར་

མཚུངས་པར་གྱུར་པ། དེ་ཉིད་ངག་སྦྱློར་གང་གིས་དངློས་སམ་ཤུགས་ལས་རློགས་

པར་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེ་ཡི་རྒྱན་ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་སྤློས་པ་འདི་ནི་བདག་གིས་རབ་ཏུ་

བཤད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བའི་རྣམ་གངས་དཔེས་བརློད་པ་ལ་རྣམ་གངས་སློ་གཉིས་ཡློད་

པ་ལས། དང་པློའི་དཔེ་ནི། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་ལག་མཐིལ་ནི། །ཆུས་སྐེས་བཞིན་དུ་

ཀུན་ཏུ་དམར། །ཞེས་སམ། སི་ཏུའི་འགྱུར་དུ་ཅུང་ཟད་དམར་ཞེས་གསུངས། ཞེས་པ་

ཆློས་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། ཅིའི་ཕིར་ན་དངློས་སུ་པདྨ་དང་ལག་མཐིལ་གི་མཚུངས་པའི་

ཆློས་དམར་མདངས་དག་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་བཞིན། །མིག་

དག་ཨུཏྤལ་སློན་པློ་བཞིན། །ཞེས་བརློད་པ་ཙམ་གིས་དེ་དག་འདྲ་ཆློས་གཅིག་པར་

རློགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་དངློས་པློའི་ཚིག་བཀློད་པས་དངློས་པློའི་

དཔེ་ཉིད་དློ། །འདི་གཉིས་གང་རུང་གི་ཚུལ་དུ་མཚུངས་སྒ་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་དཔེ་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་བརློད་དགློས་པས་སྤི་ལ་ཁབ་བེད་ཡིན་ནློ། །རྒྱ་ཆེར་རློལ་བ་ལས་

ཀང༌། སིད་གསུམ་མི་རག་སྟློན་ཀའི་སྤིན་དང་འདྲ། །འགློ་བའི་སྐེ་འཆི་གར་ལ་བལ་དང་

མཚུངས། །སྐེས་བུའི་ཚེ་སློག་ནམ་མཁའི་གློག་འདྲ་སྟེ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ་ལ་བུར་

མྱུར་མགློགས་འགློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །ཁློད་ཀི་གདློང་བཞིན་དུ་པདྨ་ནི་

མཛེས་པ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར། ཅེས་པ་དེ་ལ་བུ་ནི་འཇིག་རེན་ན་པདྨ་སློགས་

དཔེར་བས་ནས་འགློད་པའི་གགས་པ་ལས་བཟླློག་ནས་གདློང་དཔེ་དང་པདྨ་དཔེ་ཅན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དུ་བས་པའི་ཕིར། བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད་དློ། །ཁློད་ཀི་གདློང་བཞིན་ཆུ་

སྐེས་ཏེ། །ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་ཁློད་ཀི་ཞལ། །ཞེས་པ། དཔེ་དཔེ་ཅན་ཕན་ཚུན་མཛེས་

ཆློས་ཁད་འཕགས་ནི་རློད་པར་བེད་པ་འདི་ཕན་ཚུན་གི་དཔེའློ། །སྐབས་འདི་ལ་

སློགས་པ་རང་པ་ཁ་སྐློང་བའི་ཚིག་གི་ཕྲད་ཀི་སྒ་སློགས་འགའ་ཞིག་འབྲཱུུ་མ་མནན་

བར་དློན་གློ་བདེ་བ་གཙོ་བློར་བས་ནས་བཤད་པར་འདློད་དློ། །ཁློད་ཞལ་པདྨ་ཉིད་

དང་མཚུངས། །གཞན་ནི་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་མིན། །ཞེས་པ་པདྨ་ཁློ་ན་ལས་གདློང་

དང་མཚུངས་པ་གཞན་བཟླློག་བའི་ཕིར་འདི་ནི་དཔེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་

དཔེའློ། །རེ་ཞིག་ཁློད་གདློང་པདྨ་ཡི། །རེས་འགློ་གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་བ། །གལ་ཏེ་ཡློད་

ན་དཔེ་དེ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མ་བས་པས་

ངེས་མེད་ཀི་དཔེའློ། །ཁློད་གདློང་མཛེས་པ་ཁློ་ན་ཡིས། །ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགློ་མིན་

ཏེ། །དགའ་བ་བསྐེད་པའི་བེད་ལས་ཀིས་ཀང་ངློ༌། །ཞེས་པ། འདི་འདྲ་འདྲ་བའི་ཆློས་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཞན་ཡང་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡློད་དློ། །

ཁློད་ཀི་ཞལ་ནི་ཁློད་ཀི་ལུས་ཉིད་ལ་མཐློང་གི ཟླ་བ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་

མཐློང་བ་འདི་ཉིད་ཁློ་ནས་ཐ་དད་དེ། གཞན་འབེད་ཆློས་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་འདི་ཆེས་

ཁད་པར་འཕགས་པའི་དཔེའམ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེའློ། །མཛེས་མ་དེ་ཡི་བཞིན་གི་

དཔལ་ང་ཉིད་ལ་ཡློད་ཅེས་ཟླ་བ་ཁློད་བསྙེམ་པར་བ་མི་དགློས་ཏེ། པདྨ་ལ་ཡང་

མཛེས་པ་དེ་ལ་བུ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བརགས་ཀི་ཚུལ་དུ་དཔེར་

བརློད་པས་རབ་བརགས་ཀི་དཔེའློ། །གལ་ཏེ་མེ་ཏློག་པདྨ་འགའ་ཞིག་ལ་སྨིན་མ་

ལེགས་པ་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ན་མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་བཞིན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གི་དཔལ་འཛིན་པར་ནུས་ཏེ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

དཔེའློ། །ལུས་ཕྲ་ཁློད་གདློང་རི་བློང་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཀུན་གིས་བརགས་ཤིང་བརློད་

པའི་ཕིར། ཁློད་གདློང་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཡིས་ཟླ་བ་ཡི་ཡང་རེས་སུ་བདག་

གིས་བསྙེགས་ཏེ་སློང་ངློ༌། །ཞེས་པ་འདི་དཔེ་ལ་དཔེ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་པས་རྨློངས་པའི་

དཔེ་རུ་བཤད་དེ། འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བའི་གདློང་ཅན་དུ་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ལས་དེ་ལར་བརློད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཁྲུལ་པ་སྐད་དུ་སྨྲས་པའློ། །

འདི་ན་དཀར་ལ་དམར་བས་མཛེས་པའི་ནང་དུ་གནག་པའི་མདློག་ཅན་གཡློ་

བ་འདི། པད་ནང་བུང་བ་འཁློར་རམ་ཅི། །ཁློད་གདློང་ལ་མིག་གཡློ་འམ་ཅི། །བདག་

གི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཆེས་པས་ཐེ་ཚོམ་

སྐེས་པའི་ཚུལ་གིས་དཔེར་བརློད་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེའློ། །ཟླ་བ་སྐེངས་པར་བེད་

པའི་མཛེས་པ་འདི་ནི་ཟླ་བས་ཟུམ་པར་བས་ཏེ་ཚར་གཅློད་པའི་པདྨ་མིན་པ་དེ་ཕིར་

ཁློད་ཀི་གདློང་ཉིད་དློ། །ཞེས་པ། རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པ་སྐེས་པ་སྐད་དུ་

དཔེར་བརློད་པ་འདི་ནི་ངེས་པའི་དཔེའློ། །གློང་དུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ནི་དཔེ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ངེས་རེད་ཀི་དཔེ་ཞེས་སྦྱར་ན་མིང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས་

ལེགས་སློ། །བསིལ་ཟེར་ཅན་གི་ཞེས་ཟླ་བའི་དག་ཟླ་ཡིན་ཏེ་དེས་དེ་ཟུམ་པར་བེད་

པ་དང༌། པདྨ་གང་ལས་སློན་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་བྱུང་བས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དྲི་

བཟང་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐེས་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་དཔེ་དློན་

གཉིས་ཆློས་དུ་མས་མཚུངས་པར་སྦྱར་བའི་ཕིར་དཔེ་རུ་བཤད་དློ། །འདིར་དཔེ་ཅན་

ལ་གདློང་ཟླ་བའི་དག་ཟླ་སྟེ་ཟླ་བ་སྐེངས་པར་བེད་པ་དང༌། མཛེས་པའི་དཔལ་དང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལྡན་པ་དང༌། ལུས་དང་ཁའི་དབུགས་དྲི་བཟང་བའློ། །དཔེ་དློན་གཉིས་ཀར་གློ་རུང་བ་

མཚུངས་པའི་སྒ་ཡིས་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་བརློད་བའི་ཕིར། དཔེ་དློན་མཉམ་པ་ཉིད་

ཀི་དཔེ་སྟེ་ཇི་ལར་ན། སྐེད་ཚལ་གི་ཕྲེང་བ་འདི་ནི་བུ་མློ་བཞིན་ནློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ན། 

དཔེའི་སྐབས་སུ་སཱ་ལ་སློས་དཀར། ཀཱ་ན་ན་ནགས་ཏེ། སློས་དཀར་གི་ནགས་ཀི་

མཛེས་པ་དང་ལྡན་པར་གློ་ལ། དཔེ་ཅན་གི་སྐབས་སུ་ས་བཅས་པའི་དློན་ཅན་དང༌། 

ཨ་ལ་ཀ་ལན་བུ། ཨཱ་ན་ན་གདློང་སྟེ། ལན་བུར་བཅས་པའི་གདློང་མཛེས་ལྡན་ནམ། 

མཛེས་ལྡན་ལན་བུར་བཅས་པའི་གདློང་ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ནི། ཚིག་གཅློད་མཚམས་

ཀི་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀར་སྒ་མཉམ་ཉིད་དུ་སློང་བ་ཙམ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལ་ཚིག་གི་སྦྱར་བ་གཅློད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་དད་དུ་གློ་བ་འབའ་

ཞིག་སྦྱར་དགློས་ངེས་མེད་ཅེས་དམ་པ་དག་གིས་གསུངས་ན་ཡང༌། ཚིག་གི་སྦྱར་

ཚུལ་འདི་འདྲ་མིན་པའི་སྦྱར་བ་གཞན་ནི་སྦྱར་བའི་དཔེ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བས་

གློང་ལར་བཤད་དགློས་པར་མངློན་ནློ། །པདྨ་ལ་གེ་སར་སློགས་ཀི་རྡུལ་མང་ཞིང་ཟླ་

བ་ནི་མར་ངློར་འཛད་པས་ན་གཉིས་པློ་དེ་དག་ལས་ནི་ཁློད་ཀི་བཞིན། སྤིར་མཚུངས་

པ་ལ་ཡང་ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་དེ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་སློ་ཞེས་པ་དཔེ་ལ་སྨད་པའི་

དཔེ་རུ་འདློད་དློ། །ཁབ་འཇུག་གི་ལེ་བའི་པདྨས་མེས་པློ་ཚངས་པ་ཆེན་པློ་དག་ཀང་

བསྐེད་པར་བས་ལ། ཟླ་བ་ནི་དྲག་པློ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློས་ཀང་གཙུག་ན་འཛིན་པ་དེ་

དག་དང་ཁློད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་པ་དེ་ནི་དཔེ་ལ་བསགས་པའི་དཔེར་བརློད་

དློ། །འདི་ལར་བརློད་པས་ཁློད་གདློང་ཡློན་ཏན་ལྡན་ནམ་སྐློན་ཅན་དུ་རློགས་པར་

འགྱུར་ཡང་རུང་སྟེ། ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་མཚུངས་སློ་ཞེས་པ་ཉིད་བརློད་འདློད་བདག་གི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡིད་ལ་ཡློད་ཅེས་པ་བརློད་འདློད་གཙོ་བློར་བས་པས་བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ་ཞེས་སུ་

རིག་པར་བའློ། །ཟླ་བ་ལའང་དཀར་བ་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང༌། ནག་པློ་ར་རི་དང་

མར་ངློར་འཛད་པ་སློགས་ཀི་སྐློན་ཡློད་པས་ཁློད་གདློང་དང་ཟླ་བ་འདྲ་ཞེས་བརློད་ན་

བསྟློད་སྨད་ཅི་འགྱུར་མ་ངེས་ཀང་ཞེས་སམ། ཡང་ན་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་སྐེངས་བེད་

ཡིན་པས་དེ་དཔེར་བས་ན་སྨད་པ་དང༌། ཁློད་གདློང་ཤ་ཡི་ལུས་ཅན་ཟླ་བ་ནློར་བུ་ཆུ་

ཤེལ་དང་འདྲ་བར་བས་ན་བསྟློད་པར་འགྱུར་བ་གང་དུ་གྱུར་རུང་ཞེས་པ་སློན་དུ་

བཏང་ནས་བརློད་འདློད་ཀི་སློ་ནས་འདྲ་བ་བརློད་པའློ། །འདབ་བརྒྱ་པདྨ་དང༌། སྟློན་

ཀའི་ཟླ་བ་དང༌། ཁློད་ཀི་གདློང་དང་གསུམ་པློ་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་འགལ་ཞེས་པ་དེ་

ནི་འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་དློ། །འགལ་བའི་དློན་ཅི་ཡིན་བརགས་པ་ན་འདི་གསུམ་

མཛེས་པར་གཅིག་ཀང་གཟུགས་དབིབས་ཀི་སློ་ནས་འགལ་ཞེས་དང༌། ཕན་ཚུན་

གཅིག་ལ་གཅིག་འགན་པའམ་གཅིག་ལས་གཅིག་མཚར་གི་ཚུལ་དུ་ནང་མི་མཐུན་

པ་ལ་བུ་སྤིར་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལ་གློ་བ་ཞིག་དགློས་སློ། །ནག་པློ་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་

ལྡན་ཞིང་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་བླུན་པར་གྱུར་པ་ཟླ་བ་ལ་ནི་ཁློད་ཀི་གདློང་དང་འགན་

པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། ཅེས་པ་དཔེ་ལ་འགན་པའི་ནུས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ཉིད་

དེ། འགན་མི་ནུས་པར་བསགས་པའི་ཤུགས་ལས་འདྲ་བར་བསྟན་པའློ། །

ཁློད་གདློང་རི་དྭགས་མིག་གིས་མཚན། ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཀི་ལུས་ཉིད་ཀིས་

མཚན་མློད། དེ་ལར་ན་ཡང་འདི་གཉིས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། ཟླ་བ་ལ་རི་

དྭགས་ཀི་ལུས་ཡློངས་རློགས་ཡློད་པས་ཁློད་གདློང་ལས་ཁད་འཕགས་སུ་གྱུར་པ་

མིན་ཞེས་པ་ངློ་བསྟློད་དམ་མཛེས་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། རི་དྭགས་ཀི་ལུས་དང་ལུས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཀི་ཆ་ཤས་ཡློད་པ་འདྲ་མི་འློས་པ་ལ་བུ་ལ་འདྲ་བར་བསགས་ཀང་མཛེས་པར་གྱུར་

པའློ། །དཀར་དམར་མཛེས་པ་འདི་ནི་བཞིན་རས་ཉིད་ཡིན་གི། པདྨ་མིན་ལ། གནག་

སྣུམ་གཡློ་བ་འདི་དག་བུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་ཅེས་པ་དཔེ་དློན་གཉིས་རྣམ་པ་ཆེས་

གསལ་པློར་མཚུངས་པ་ཤུགས་ཀིས་རློགས་པ་ལས། གང་ཡིན་བརགས་ནས་བརློད་

པ་དེ་ནི་དློན་དངློས་པློ་བ་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེའློ། །འཇིག་རེན་འདིར་མཛེས་པའི་

མཆློག་ཟླ་བ་དང་པདྨ་དག་གི་ནི་མཛེས་པ་ལས་ཀང་འདས་པ་ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་

དཔེར་བ་བ་གཞན་མེད་པས་བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ཐུན་

མློང་མིན་པའི་དཔེའློ། །

སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ནག་མློའི་ཁློལ་གི་སྙན་ངག་སྤིན་གི་ཕློ་ཉ་ལས། འཁི་ཤིང་

འགའ་ལ་ཡན་ལག་མཛེས་པ་འཇིགས་བཅས་རི་དྭགས་མློ་ལ་མིག་མཛེས་གཡློ་བ་

མཐློང༌། །འགམ་པའི་མཛེས་འློད་རི་བློང་ཅན་ལ་སྐྲ་རྣམས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གི་མཇུག་

སྒློའི་ཚོགས་ལ་མཐློང༌། །སྨིན་མའི་རློལ་སེག་མཛེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཕྲེང་

ཕྲ་མློ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཐློང༌། །ཨེ་མ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་གཡློན་མིག་ཁློད་

དང་མཚུངས་པ་འགའ་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་མཛེས་མའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་

རེ་རེ་དང་འདྲ་བ་མཐློང་ཡང་ཆ་ཅན་ཉིད་དང༌། སློ་ཀུན་ནས་འདྲ་བའི་དཔེ་མེད་པར་

བསྟན་པས་ཐུན་མིན་ནམ་རེས་འགློ་མེད་པའི་དཔེར་གཏློགས་མློད་ཀི། ཚིག་གི་

ཉམས་འགྱུར་བཏློད་ལུགས་མེ་ལློང་མའི་གཞུང་གི་དཔེ་བརློད་དང་མི་འདྲ་བ་དག་གི་

སློ་ནས་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང་བྱུང་མིན་གི་དཔེ་སློགས་ཤུགས་ཀིས་

མཚོན་པའི་ཕིར་རྒྱན་འགའ་དང་འགའ་ཡི་ཆ་འདྲེས་པ་འདི་ལ་བུ་སྙན་ངག་མཁན་སློ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སློས་བརློད་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། དེས་མཚོན་ནས་བརློད་ཚུལ་གི་ཉམས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་

མཐའ་མེད་པ་འློང་བ་ནི། བུར་ཤིང་འློ་མ་བུར་སློགས་ཀི། །མངར་བ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་

ཆེ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །པདྨ་མཐའ་དག་གི་མཛེས་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན་

ཕློགས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན་ཁློད་ཀི་གདློང་ནི་རྣམ་པར་མཛེས་ཞེས་

པ་དེ་ནི་དེ་འདྲའི་དཔེ་སར་བྱུང་བ་མེད་པས་བྱུང་མིན་གི་དཔེ་ཞེས་སུ་རིག་གློ །བདུད་

རིའི་རང་བཞིན་ཟླ་བའི་གཟུགས་ལས་དུག་བཞིན་དང༌། ཆེས་བསིལ་བ་ཙནྡན་ལས་

ནི་དྲློ་བའི་མེ་བཞིན་དུ། ཞལ་འདི་ལས་ནི་རྩུབ་མློའི་ཚིག ཅེས་པ་འབྱུང་མི་སིད་པར་

བརློད་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་པས་སིད་པ་མིན་པའི་དཔེའློ། །

ཙནྡན་དང་ཆུ་དང་ཟླ་འློད་དང་ཟླ་ཤེལ་དང་སློགས་སྒས་ཁ་བ་དང་ལྷློ་ཡི་རླུང་

དང་གངས་རི་ལ་སློགས་པ་བཞིན་དུ་ཁློད་གིས་དབངས་ཅན་མའི་བསྟློད་པར། སྟློན་

ཟླ་རབ་རྒྱས་ཀུ་མུད་དང་མཚུངས་ཆུ་ཤེལ་གངས་རི་ལར་དཀར་བ། །རབ་དཀར་

དཀར་གསལ་གཟི་ལྡན་ཡིད་འཕྲློག་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ། །ཞེས་དང༌། 

བམ་ཟེ་ཕུར་བུས་དབངས་ཅན་མའི་བསྟློད་པར། ཁློད་སྐུ་འློ་མའི་མཚོ་འདྲ་ཀུནྡ་ཀུ་

མུད་ཟླ་ཚེས་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །ལུས་ཕྲ་མ་ཁློད་ཀི་བཞིན་རས་

ནི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལས་ད་ལ་བཏློན་མ་ཐག་པ་བཞིན་དང་མེ་ཏློག་པདྨའི་ནང་

ནས་ཕྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔེ་ཅན་ཉིད་དཔེ་དེ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་ཉིད་དུ་

བསྟན་པས་རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེའློ། །རང་གི་འློད་ཟེར་གིས་ཉི་མ་ལ་དཔལ་འཛིན་པ་

དང་ཉི་མ་ཡིས་ཉིན་མློའི་དུས་ཀི་དང༌། ཉིན་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

དཔལ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པས་ཀང་སྐེས་བུ་ཁློད་ལ་དཔལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཛིན་ནློ། །ཞེས་པ་དེ་ནི་ཕྲེང་བའི་དཔེ་སྟེ། ས་མ་ས་མ་དཔེ་དང་ཕི་མ་ཕི་མ་དཔེ་ཅན་

གི་ཕྲེང་བ་རིམ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །འདིར་ཚིགས་བཅད་ལ་སློགས་པའི་དཔེ་ཡི་

ངག་དློན་གིས་ནི་རིམ་བཞིན་གལ་ཏེ་དཔེ་ཅན་གི་ངག་དློན་ཉེ་བར་འཇལ་ན་ངག་དློན་

གི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་བཞིན་སྒ་གཅིག་པ་དང་དུ་མའི་དབེ་བས་དེ་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་བརློད་དློ། །ངག་དློན་ཞེས་པ་དཔེར་ན་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བསྟན་

པ་དེ་རྣམས་བརློད་བའི་དློན་ཚན་གཅིག་བརློད་པའི་ངག་རྒྱུན་དུ་འབེལ་བ་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་འདུས་པ་ལས་མིང༌། མིང་འདུས་པ་ལས་ཚིག ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་

ལས་ངག་གི་རྒྱུན་འབྱུང་བའི་ངག་དེའློ། །དང་པློ་ངག་དློན་གི་དཔེ་བཞིན་སྒ་གཅིག་པ་

ནི། ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་ནི་མི་བརན་པར་གཡློ་ཞིང༌། སློ་ཡི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་ནི་གཞལ་བ་དློན་གི་ངག་དློན་ཏེ་དཔེ་ཅན་ནློ། །འདི་ལ་གདློང་དང་མིག་དང་སློ་ཡི་

ཚིག་དུ་མ་འདུས་པས་ངག་དློན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །འཇལ་བེད་དཔེ་ཡི་ངག་དློན་ནི། 

འདམ་སྐེས་པདྨ་དང༌། དེ་ལ་འཁློར་བ་བུང་བ་ལུས་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་ནི་མེ་ཏློག་

གི་གེ་སར་དག་གིས་མཚོན་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ་མཛེས་སློ་ཞེས་པའློ། །

ཁམས་འགེལ་དུ་འདིའི་རྒྱ་སྐད་ཚིགས་བཅད་ཀི་གདློང་མིག་སློགས་དཔེ་ཅན་

དང༌། པདྨ་སློགས་དཔེ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་བིན་པ་བཞིན་དུ་དཔེ་དཔེ་

ཅན་གཉིས་རྣམ་དབེ་གང་རུང་བིན་པ་དེར་འདྲ་དགློས་ཞེས་བཤད་འདུག བཞིན་སྒ་

དུ་མ་ཅན་ནི། པདྨ་ཅན་ཏེ་པདྨའི་ཆུ་བའམ་ཡུ་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ཕྲ་མ། པདྨ་བཞིན་དུ་

དེ་ཡི་གདློང༌། སྦྲང་རི་སྤློད་པས་བཞིན་དུ་ནི། བདག་གིས་ཡང་ཡང་འཐུངས་ཤིང་

རེས། ཞེས་རེ་བར་བས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འདིར་ཡང་པདྨའི་ཡུ་བ་དང་ལུས་ཕྲ་མའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྐད་དློད་ལ་དྲུག་པ། པདྨ་དང་གདློང་ལ་གཉིས་པ། བདག་དང་སྦྲང་རི་སྤློད་པའི་མིང་

ལ་གསུམ་པ། འཐུང་བའི་སྐད་དློད་ལ་ཨཾ་བིན་པའློ་ཞེས་བཤད། བརློད་བའི་དངློས་པློ་

འགའ་ཞིག་སློན་དུ་ཉེ་བར་བཀློད་ནས། དེ་ཡི་ཆློས་མཐུན་གི་དཔེ་རེས་སུ་བཀློད་པ་

དེ་ལ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སྦྱར་བ་མེད་ཀང་དེ་གཉིས་མཉམ་པ་ཉིད་དམ་

འདྲ་བ་ཉིད་དུ་རློགས་པ་ཅན་དེ་ནི་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ཡིན་ལ། དེའི་དཔེར། རྒྱལ་

པློ་རྣམས་ནི་མང་པློ་ཞིག་སྐེས་པར་གྱུར་ཀང༌། ད་ལ་ཡི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་འདྲ་གཅིག་ཀང་

མེད། ལྷ་ཤིང་ཡློངས་འདུ་དག་གི་རང་འཐུང་ནི་གཅིག་ཁློ་ན་ལས་གཉིས་པ་ངེས་པར་

ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་སྟེ་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ཁ་ཅིག་ལ་དཔེ་བརློད་འདིས་

བརམ་པ་མང་ངློ༌། །

དཔེ་གང་ཞིག་ཡློན་ཏན་ལྷག་པས་དཔེ་ཅན་དམན་པ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་

ཡི་ཆློ་ག་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུས་ནས་སློ་སློར་མི་འབེད་པར་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནི་

མཚུངས་པར་སྦྱློར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད་དེ། དཔེར་ན། ལྷ་མིན་པུ་ལློ་མའི་དག་བརྒྱ་

བིན་ནི་མཐློ་རིས་ལྷའི་ཡུལ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ནི་ས་སྟེང་གི་ས་རྣམས་སྲུང་བའི་མེལ་

ཚེ་བེད་ལ། བརྒྱ་བིན་དེ་ཡིས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང༌། ཁློད་ཀིས་མི་ཡི་བདག་པློ་

དྲེགས་ལྡན་གཞན་འཇློམས་པར་བེད་དློ་ཞེས་བརྒྱ་བིན་དང་རྒྱལ་པློ་ཡུལ་སྲུང་བ་དང་

གཞན་འཇློམས་པའི་བ་བ་གཅིག་ལ་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པས་དེ་གཉིས་འདྲ་བར་བས་པ་

སྟེ་འདི་ལའང་མཚུངས་པའི་སྒ་སྦྱར་མི་དགློས་སློ། །རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་ལུས་མཛེས་

པས་ཟླ་བ་དང༌། གཟི་བིན་གིས་ཉི་མ་དང༌། བརན་པས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་སུ་བེད་ཅེས་

པ་འདི་ནི་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་རྒྱུའམ་རྒྱུ་མཚན་དེས་དཔེ་དེ་དག་འདྲ་བར་བས་པས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ན་རྒྱུ་ཡི་དཔེར་དྲན་པ་སྟེ་ཤེས་སློ། །ཞེས་མཚུངས་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དཔེ་

རེས་སུ་བས་ཏེ་འདྲ་བར་བརློད་ན་རྒྱུ་དཔེ་དང༌། དཔེ་སློན་དུ་བཀློད་ནས་མཚུངས་སྒ་

སྦྱར་ཞིང་འདྲ་ཆློས་རེས་སུ་བསྟན་ན་ཆློས་དཔེར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་བརློད་ཚུལ་གི་

ཉམས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་མློ། །

གསུམ་པ་དཔེ་རྒྱན་མཇུག་དློན་ལ། དཔེ་བརློད་ཀི་སྐློན་སང་པ། མཚུངས་པ་

གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ། བློ་ལྡན་ངག་རིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

བརགས་ན་མི་ལེགས་ཤིང་ཐློས་ན་མི་སྙན་པའི་སྐློན་མི་དགེས་པ་མེད་པའི་ངག་གང་

ལ་ནི། ངེས་པར་དཔེ་ཡི་སྐློན་ལར་སྣང་བ་དག་ནི་འདི་ལར་དཔེ་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་པའི་

རགས་སུ་སྦྱར་བ་དང༌། ཚིག་ལ་མང་ཚིག་ཉུང་ཚིག་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པའི་སྐློན་

མེད་ལ། དཔེ་དཔེ་ཅན་དམན་པ་དང་ལྷག་པ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉིད་ལའང་མེད་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་དཔེར་ན། དཔེ་དཔེ་ཅན་རགས་མཐའ་ཐ་དད་པ། མ་ནིང་འདི་འགློ་ཚུལ་བུད་

མེད་བཞིན་དུ་འཇམ་མློ། །ཞེས་དང༌། བུད་མེད་འདི་གཏམ་སྨྲ་བ་སྐེས་པ་བཞིན་

ནློ། །མང་ཚིག་ཉུང་ཚིག་མ་མཚུངས་པ་བདག་གི་ད་ལའི་གློགས་འདི་ཚེ་རབས་དུ་

མའི་སློག་རྣམས་བཞིན་དུ་སྡུག་ཅིང་ཕངས་སློ། །བར་སྤློད་སློགས་ཀི་རིག་པ་རྣམས་

ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ནློར་བཞིན་དུ་བཙལ་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་སློ་

སློར་ཉུང་ཚིག་དང་མང་ཚིག་སྦྱར་བའློ། །དཔེ་དཔེ་ཅན་དམན་ལྷག་ནི། ས་གཞི་སྐློང་

བ་མི་ཡི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་བཞིན་དུ། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས་སློ་ཞེས་པ་དཔེ་ཅན་

དམན་པ་དང༌། ཚ་ཟེར་ཅན་གི་ནུས་པ་ལ། །མི་བདག་གཟི་ཡིས་འགློང་བར་

ནུས། །ཞེས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའློ་ཞེས་པ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་རགས་དང་མང་ཉུང་གི་ཚིག་མི་འདྲ་བ་དང་ཕན་ཚུན་དམན་ལྷག་ཏུ་གྱུར་པ་

ལར་སྣང་ཡང་སྐློན་དེ་དག་གིས་གློས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་ཅིང༌། ངག་གི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་

ནམ་ཡང་གཏློང་བ་མིན་པ་ཉིད་དེ་བརློད་ཚུལ་ལ་མཁས་པས་སློ། །

ངག་གི་རྒྱུན་སྦྱློར་བ་འགའ་ལ་ངག་རིག་པའམ་ཤེས་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་

ཡློད་པ་ཇི་ལར་ན། རགས་མི་མཚུངས་པས་རྣ་བར་མི་མཛེས་པ། ངང་མློ་བཞིན་དུ་ཟླ་

བ་དཀར། །ཞེས་པ་ལ་བུ་དང༌། མང་ཚིག་ཉུང་ཚིག་སྦྱར་ཚུལ་མི་ལེགས་པ། མཚོ་

རྣམས་བཞིན་དུ་མཁའ་དྲི་མེད། །ཅེས་མཁའ་གཅིག་པུ་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེ་མཚོ་རྣམས་

ཞེས་སྦྱར་ན་མང་ཉུང་གི་སྒ་རྣ་བར་མི་མཛེས་པའི་བག་ཙམ་ཡློད་ལ། དློན་མཚོ་

རྣམས་ལ་དྲི་མ་ཡློད་ཅིང་རློག་པའང་ཡློད་པས་མི་ལེགས་སློ། །དམན་ལྷག་ནི། ཁི་

བཞིན་དཔའ་བློ་རེ་ལ་གུས། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་མེ་ཁེར་གསལ། །ཞེས་པ་འདི་འདྲ་སངས་

ཏེ། མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ངག་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་སྐློན་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་རྒྱུ་

མཚན་ཕྲ་བ་ཡང་སྙན་ངག་རློམ་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་བསམ་པར་བློས་ཤིག་ཅེས་

སློ། །གཉིས་པ་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ནི། བཞིན་དང་ལར་དང་ལ་བུ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཞལ་པདྨ་བཞིན། པདྨ་ལར་མཛེས། པདྨ་ལ་བུའློ། །པདྨ་ཇི་

ལར་གདློང་ཡང་ངློ༌། །པདྨ་དང་མཐུན་པ་དང༌། མཚུངས་པ་དང་ཡང་དག་མཚུངས་པ་

དང༌། མཉམ་པ་དང༌། ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ཡང་དག་པར་གསལ་

ལློ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་ཞེས་དང༌། རབ་ཏུ་གསལ་ཞེས་དང༌། ཁློད་

གདློང་ཟླ་བའི་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བློའ ློ། །ཡང་ན་དེ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གཉེན་པློའ ློ་ཞེས་

བརློད་པ་ལ་བུ་དང༌། དེ་སྐེངས་པར་བེད་པས་དག་ཟླ་དང༌། དེས་དེ་སློ་སློར་རློགས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པའམ་ཤེས་པར་བེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དེ་གཉིས་སློ་སློར་རློག་ཀང་ཟེར་དེ་དང་དེ་ཕན་

ཚུན་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་དབེར་ཡློད་པས་འགལ་བ་བརློད་པ་དང༌། དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་

དང༌། དེ་དེ་ལ་བལ་བ་གང་དང་བཅས་པ་ནི་མཐློང་པའི་དློན་གིས་མངློན་དུ་ཕློགས་

པའམ་ཉེ་བའི་དློན་ཅན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁློད་ཞལ་པདྨའི་མདངས་དང་བཅས་ཞེས་བཅས་

པའི་སྒས་འདྲ་བ་མཚོན་པ་ཡིན་པ་ལ་སློགས་པ་བཞིན་ནློ། །

དེས་ན་འགལ་དང་བལ་བཅས་ཞེས་པ་འདི་དག་ངག་དློན་བརློད་པའི་དློན་

གིས་འདྲ་བར་གློ་ནུས་ཀི། འགལ་དང་བལ་བཅས་ཞེས་སྒ་རང་སློར་བློས་པས་འདྲ་བ་

བློད་སྐད་དུ་གློ་དཀའློ། །འགའ་ཞིག་མཆུ་བིམ་པ་དང་འདྲ་བར་མཐློང་ཞེས་བལ་བཅས་

ཞེས་པ་འདྲ་བར་མཐློང་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ཡློད། དེ་བཞིན་དུ་ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་ཟླ་བའི་

མཛེས་པ་བསླུ་ཞེས་པ་ལ་བུ་དང༌། དེ་དང་དེ་རིགས་མཐུན་པ་དང༌། གདློང་གི་མཛེས་

པ་པདྨའི་རེས་སུ་སྨྲ་ཞེས་བདག་གིས་སྨྲ་བ་ལ་གློ་བར་བ་སྟེ་དཔེ་ཅན་གིས་སྨྲ་བ་སྐད་

དུ་བས་ཀང་རབ་བརག་དང་འདྲེས་པའི་སྒ་མཚུངས་པ་གློ་ཙམ་དུ་རུང་ངློ༌། །ཟླ་བའི་

གཟུགས་བརན་ཁློད་ཀི་གདློང༌། །ཞེས་དང༌། ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་

བསེབས། །ཞེས་པ་ལ་བུས་ཀང་འདྲ་བ་གློ་ལ། སློ་སློར་བསེབས་ཞེས་པའི་ཉེར་བསྒྱུར་

པྲ་ཏིའི་སྒ་ནི་དློན་གི་དབང་གིས་གློ་བར་བ་ཡི། སློ་སློར་ཞེན་ཡང་ཕན་ཚུན་བསེབས་

པའི་དློན་དུ་གློ་བར་བ་ཡི། རྣམ་གངས་གཉིས་ཀི་སྒར་གློ་ན་ཅུང་མི་བདེའློ། །གཟུགས་

སམ་རང་བཞིན་མཚུངས་པ་དང༌། གཟུགས་མཉམ་པ་ནི་བློད་སྐད་དུ་གཟུགས་ཀི་

སྒས་མཚུངས་སྒ་ཁད་པར་དུ་བས་པ་རྒྱ་སྐད་ས་རཱུ་པ་གཟུགས་བཅས་ཞེས་གློང་གི་

བལ་བཅས་ལར་དློན་གི་ངག་ཅན་ནློ། །ཁློད་གདློང་གིས་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ཡང་དག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པར་འཇལ་ལློ། །ཡང་དག་སློགས་ཉེར་བསྒྱུར་རྣམས་འློག་མའི་དློན་དེ་ངེས་བཟུང་གི་

ཚུལ་གིས་སྟློན་པ་ལས་བློད་སྐད་ལ་དེའི་སྒ་ལྷག་པློར་བརློད་མི་དགློས་པའི་སྐབས་དུ་

མ་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ། །

མཚན་ཉིད་མཐུན། མཚན་ཉིད་འདྲ། མཚན་ཉིད་མཚུངས་ཞེས་པའི་དློན་དུ་

བསྒྱུར་ཀང་རྒྱ་དཔེར་སྐད་དློད་སློ་སློར་ཡློད་འདུག་གློ །དེ་དེའི་མཐུན་ཕློགས་སུ་བས་

པ་ཞེས་ཟེར་ཀང་གདློང་འདི་ཟླ་བའི་ཕློགས་སུ་བས་ལ་བུ་དཔེ་ཅན་དཔེའི་ཕློགས་དང་

བཅས་པའམ་ཕློགས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། ཁློད་ཀི་གདློང་ལ་ཟླ་བ་དཔེར་བས་སློ། །ལ་བུ་

དང༌། མཛེས་པའི་དཔེ་ནི་ཟླ་བའློ་ལ་བུ་དང༌། ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་རུ་བདག་གིས་རློག་གློ་

ཞེས་དང༌། དེའི་ཆ་འདྲ་ཉིད་དུ་མཐློང་ངློ༌། །བསམ་མློ། །བརག་གློ །དམིགས་སློ། །ཞེས་

སློགས་དུ་མ་ཞིག་ཀང་མཚུངས་པ་གློ་ནུས་པའི་ངག་ཡིན་ནློ། །ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ལས་

དམན་ཡང་དཀར་པློ་གཞན་ལས་མཆློག་ཅེས་བརློད་ཀང་སྤིར་འདྲ་བར་གློ་བ་དང༌། 

དེ་བཞིན་ཅུང་ཟད་དམན་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས། ཤས་ཆེར་འདྲ། ཆ་འདྲ། འདྲ་བ་

ཙམ། འདྲ་ལ་ཁད། ཕློགས་འདྲ། ཞེས་པ་ལ་བུས་སྤིར་ཟླ་བ་དང་ཆ་འགའ་ཡིས་འདྲ་བ་

གློ་བ་བཞིན་ནློ། །གདློང་གིས་པདྨའི་ངང་ཚུལ་སྨྲ། །ཞེས་དང༌། ཁློད་ཀི་གདློང་དང་ཟླ་

བ་ནི། །གནས་ཀི་དབང་གིས་སློ་སློར་བཟླློག །རིགས་མཐུན་པར་འདྲ་བའམ་མཉམ་

པར་བས་པའི་སྒ་དག་ནི་མཚུངས་སྦྱློར་གི་དཔེ་དང༌། ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ལ་བུ་དེ་

དག་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་མཚུངས་པར་དློན་གིས་གློ་

བའི་ངག་དློན་དེ་ནི་མཚུངས་པར་གློ་བེད་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་ཁད་པར་གི་དཔེ་དང༌། 

རབ་བརགས་ཀི་དཔེ་དང༌། རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་དང༌། རྨློངས་པའི་དཔེ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་གི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དཔེ་དང༌། ངེས་པའི་དཔེ་དང༌། དགག་པའི་དཔེ་དང༌། འགལ་བའི་དཔེ་དང༌། དེ་ཉིད་

བརློད་པའི་དཔེ་རྣམས་ལ་མཚུངས་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་མཚུངས་པར་གློ་བ་འདི་

དག་ངག་དློན་གི་དབང་གིས་ཡིན་ནློ། །མཚུངས་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ན་མཚུངས་པ་

གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པར་སྐབས་སུ་བགང་མི་རུང་ངློ་སྙམ་ན། བཞིན་སློགས་

མཚུངས་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་མཚུངས་པར་གློ་ནུས་ཀི། ངག་དློན་དེ་མཚུངས་པ་

གསལ་བེད་ཀི་སྒར་སློང་བས། མཚུངས་པ་གློ་བར་བེད་པའི་སྒ་བཤད་པའི་སྐབས་

སུ་དེ་བརློད་པར་ཆེས་རིགས་ཏེ། གཞུང་འདིར་ཡང་དེ་རྣམས་དངློས་སུ་གསུངས་པ་

གང་ཡང་དཔེ་ཅན་དམན་པ་མིན་པའི་དློན་ཅན་གི་ཚིག་འབྲུ་མང་པློ་ཡི་ཚིག་སྡུད་དུ་

གྱུར་པ་ནི་རི་བློང་མཚན་མའི་གདློང་ཅན་སློགས་ཀི་སྒ་ཡང་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་

ཡིན་ཏེ། རི་བློང་མཚན་མ་ཅན་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བའི་གདློང་པ་ཅན་ལ་བར་གི་ཚིག་

བསྡུས་ཏེ་ཟླ་བའི་གདློང་ཅན་ཞེས་བརློད་ན་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བའི་གདློང་བ་ཅན་ཡིན་པར་

གློ་ནུས་ཏེ་འདྲ་བའི་ཚིག་མི་དགློས་སློ། །སློགས་ཁློངས་ནས་ཨུཏྤལ་མིག་ཅན་ཁབ་

འཇུག་གི་སྟློབས་ཅན་སློགས་དེའི་རིགས་ཅན་ཀུན་སྡུད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེས་གཞན་ཡང་མཚུངས་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་མཚུངས་པར་གློ་བ་དེ་ལ་

འགན་ཞེས་དང༌། དེ་དེ་ལས་རྒྱལ་ཞེས་དང༌། དེ་དེ་ལ་སང་ཞེས་དང༌། དེས་དེ་ལ་འཁུ་

བ་དང༌། དེས་དེ་ལ་མི་མཐུན་པར་སྒློག་པ་དང༌། དེས་དེ་ལ་འཐབ་པ་དང༌། དེས་དེ་

འཕ་བ་དང༌། དེས་དེ་སྨ་འབེབས་བེད་པ་དང༌། དེས་དེ་ལ་ཅློ་འདྲི་བ་དང༌། དེས་དེ་

འགློག་པ་དང༌། དེས་དེ་ལ་འཕ་བའི་རྣམ་པས་དགློད་པ་དང༌། ཕྲག་དློག་བེད་པ་དང༌། 

དེ་ལ་མི་བཟློད་པ་དང༌། དེ་ཡི་སྐལ་བཟང་འཕྲློག་བེད་དང༌། དེ་ཡི་མཛེས་པ་ཟུམ་བེད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། དེ་དང་འགན་ལས་ཚར་གཅློད་དང་ཞེས་པ་རབ་བརགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་འདྲེས་

པའི་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་དློ། །དེ་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་མཛེས་ཞེས་དང༌། 

འཛེགས་ཞེས་དེའི་གློང་དུ་སློང་བར་ཡང་འཆད་དློ། །དེ་ཡི་རེས་སུ་རང་པ་འཇློག་པ་

དང༌། དེ་ཡི་ནུས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ཡི་རེས་སུ་འགློ་བ་དང༌། དེ་ཡི་རེས་སུ་

འཆིང་པ་དང༌། དེ་ཡི་ངང་ཚུལ་དེ་འགློག་པ་དང༌། དེ་ཡི་རེས་སུ་བེད་ཅེས་པའི། སྒ་

རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

འདི་སྐབས་འདྲ་མཚུངས་ཀི་སྒ་དུ་མ་བྱུང་བ་རྒྱ་སྐད་ལ་སྐད་དློད་སློ་སློར་ཡློད་

ཀང་བློད་སྐད་ལ་ཟླློས་པར་སློང༌། ཁ་ཅིག་གཟུགས་མཉམ། མཚན་ཉིད་འདྲ། མཚན་

ཉིད་མཚུངས་ཞེས་སྦྱར་བ་ཁམས་འགེལ་དུ་བཀག་པར་མཛད། ཁ་ཅིག་བལ་དང་

བཅས་སློ་སློར་ཕེ་པའང་མི་འཐད་གསུངས་པ་སློགས་ཅུང་ཟད་འདྲ་མིན་ས་འགེལ་

རྣམས་སུ་མང༌། དམན་དང་ཅུང་ཟད་དམན་སློགས་ཀི་སྐད་དློད། དེ་ཤཱ་ཡ་དང༌། དེ་

ཤྱི། གཉིས་རྐེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བློད་སྐད་དུ་དམན་སློགས་སུ་དློན་འགྱུར་བས། དཔེ་

དམན་པར་བརློད་ན། ཁློད་ཀི་ཞལ་ལས་ཟླ་བ་དམན་སློགས་བརློད་པར་འགྱུར། དཔེ་

ཅན་དམན་པར་བརློད་ན་འདྲ་བ་ཙམ་གློ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྨད་པའི་ཉམས་སུ་འགློ་བ་

སློགས་བརློད་ཚུལ་གི་སྤུ་རིས་དུ་མ་འབེད་རྒྱུ་ཡློད། དློན་གིས་གློ་བར་བེད་པའི་སྒ་

འགའ་ཞིག་གི་དློན་ཇི་བཞིན་མ་གློ་བའི་དེ་ཉིད་ཐད་ཀར་བཀློད་པའི་མཚུངས་པའི་

སྒའི་དཔེར་བརློད་བས་པ་རྣམས་སུ་གློ་རྒྱུ་མེད་པ་དུ་མ་འདུག་ཀང༌། གློང་ལར་གློ་བ་

བསང་ན་དློན་མི་གློ་བ་མེད་དློ་ཞེས་པ་བདག་སྨྲའློ། །ས་མ་ཕལ་གིས་བློད་སྐད་དུ་མི་

ཟླློས་པའི་འགྱུར་ཚུལ་མ་རེད་པས། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་སྐད་རང་སློར་བཞག་ཀང་སྣར་ཐང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སཾ་གྷ་ཤྲིས་ཐམས་ཅད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་གངས་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་བཤད་དེ། དཔེ་

དློན་གསལ་བེད་ཉེར་གཉིས། འདྲ་དློན་གསལ་བེད་བཅློ་བརྒྱད། དཔེ་རྒྱན་གསལ་

བེད་བཅློ་ལྔ། དེ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་བཅུ་ཞེས་སེ་ཚན་བཞིར་མཛད་ཀང་ད་དུང་

ཟླློས་པ་ཡློད་ལ། སེ་ཚན་བཞིར་རྒྱ་འགེལ་ལ་ཡེ་མ་གགས་ཤིང༌། མི་བཟློད་པ་ཡན་སེ་

ཚན་གཅིག་དང༌། དེ་མན་སེ་ཚན་གཅིག་སྟེ་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་རྒྱ་འགེལ་ན་བཤད་

ཅེས་ཁམས་འགེལ་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་མཚོར་གསུངས་སློ། །འདི་ཙམ་མཚོན་

བེད་ཡིན་གི། གདློང་པདྨའི་མཛེས་པ་ལས་ལྷག་གམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། དེའི་ངང་

ཚུལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། དེ་དང་ཚུལ་གཅིག་པ་དང༌། ཁད་མེད་པ་དང༌། དེས་དེ་ཟིལ་

གིས་གནློན་པ་སློགས་ཚིག་གི་སྤུ་རིས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཀང་

མཚུངས་པ་གློ་བར་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྟན། དབེ་བ་དཔེས་

རྒྱས་པར་བཤད། དཔེ་རྒྱན་དང་ཐུན་མློང་དུ་མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ། དང་པློ་གང་ཞིག་

ཆློས་མཚུངས་པར་གྱུར་པའི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་ཐ་དད་དུ་བཀློད་ནས་འདྲ་

བར་བརློད་པ་མ་ཡིན་པར། དཔེ་ཅན་དཔེའི་རྣམ་པར་བཀློད་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བ་མིན་པར་དློན་གཅིག་ཏུ་བརགས་པ་ཡི་དཔེ་རྒྱན་ཉིད་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་

ཞེས་སུ་འདློད་དློ། །དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ནང་

གསེས་ཀི་དབེ་བ་ཉི་ཤུ་ཡློད་པ་རིམ་པར་བསྟན་པ་ལས། དཔུང་པ་འཁི་ཤིང་ལག་པ་

ནི། །པདྨ་རང་པ་ཡལ་འདབ་བློ། །ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀི་བར་གི་འབེལ་སྒའམ་

རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་བསྡུས་པ་འདི་ལ་བུ་དང༌། ཡང་ལག་པའི་འཁི་ཤིང་སློར་མློ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

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་དྲུག་སྒ་མ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། ས་མ་བསྡུས་

པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་འདི་གཉིས་དང་གཉིས་ཀ་

ཚོགས་པ་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བས་སྤིར་བསྟན་པའློ། །བཞིན་ཟླ་འཛུམ་

པའི་ཟླ་འློད་ཅེས་པ། གཟུགས་ཅན་བསྡུས་དང་མ་བསྡུས་པའློ། །

རྒྱལ་པློ་འཆར་བེད་ལ་གདམས་པའི་མདློ་ལས། རྣམ་རློག་བདག་ཏུ་འཛིན་

པའི་དག་ཆེན་པློ། །འདི་ནི་སྒྱུ་བཞིན་དངློས་པློ་མེད་བཞིན་དུ། །ཐློག་མ་མེད་ནས་

བདག་ལ་གནས་ནས་ནི། །བདག་གི་ཆློས་སྐུ་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་དེ། །གཟློད་མའི་

མུ་ནས་དག་ཡིས་བརྐུས་ནས་སུ། །མཚན་མའི་ཚང་ཚིང་གསེབ་ཏུ་སྦས་ནས་

བདག །ད་དུང་འཆིང་ཞིང་འཁློར་བར་འཁམ་དུ་གཞུག །འཇིག་རེན་དགས་ནི་བསད་

ནས་ནློར་འཕྲློག་ཙམ། །དེ་ལ་བཟློད་བས་བསློད་ནམས་ཚོགས་ཀང་རློགས། །དག་

འདིས་ཞི་བདེ་ཐར་པའི་སློག་ཀང་གཅློད། །དེ་བརེན་བསློད་ནམས་འཁློར་བའི་འདམ་

དུ་འཆིང༌། །ཞེས་དང༌། རྣམ་རློག་དག་ལ་རྒློལ་བའི་ཤློམ་ར་ཡང༌། །དད་པས་སྦྱིན་དང་

ཚུལ་ཁིམས་མཁར་བརིགས་ཏེ། །དགེ་བའི་དཔུང་བས་བཟློད་པའི་གློ་གློན་

ལ། །བརློན་འགྲུས་ལག་ཐློགས་བསམ་གཏན་གཞུ་བདུང་སྟེ། །བདག་མེད་སྟློང་པའི་

མདའ་ཡིས་བདག་འཛིན་བསད། །ཅེས་དང༌། རྒྱ་ཆེར་རློལ་པ་ལས་ཀང༌། འདི་ནི་ས་

ཡི་སྙིང་པློ་སློན་གི་སངས་རྒྱས་གདན་ལ་བཞུགས། །ཞི་གནས་གནམ་རུ་ཐློགས་ཤིང་

སྟློང་པ་བདག་མེད་མདའ་རྣམས་ཀིས། །ཉློན་མློངས་དག་རྣམས་བཅློམ་སྟེ་ལ་བའི་དྲྭ་

བ་བལ་ནས་སུ། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཞི་བ་རྡུལ་མེད་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །ཅེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གསུངས་པ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ཡིན་ན། གང་གི་

རང་པའི་སློར་མློ་དམར་བའི་འདབ་མའི་ཕྲེང་བ་དང༌། སེན་མློའི་འློད་ཀི་གེ་སར་ཅན་

མི་བདག་ཁློད་ཀི་ཞབས་ཀི་ཆུ་སྐེས་ནི་ས་སྐློང་གཞན་རྣམས་ཀི་སྤི་བློར་འཛིན་

ནློ། །འདིར་སློར་མློ་ལ་སློགས་པ་ཡན་ལག་རྣམས་པདྨའི་ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་

ཅན་རང་པའམ་རང་པས་དཔེ་ཡི་ཡན་ལག་ཅན་པདྨ་ཉིད་བས་ནས་པདྨ་དེ་འློས་པའི་

གནས་སུ་ཞེས་སྤི་བློའི་ཅློད་པན་ལ་བཀློད་པ་འདི་ནི། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་

གཉིས་ཀ་གཟུགས་སུ་བས་པས་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ཉིད་དློ། །ཀེ་གཏུམ་མློ་

ཞེས་བློས་ནས་ཁློད་གདློང་གི་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ་ཞིང་རྔུལ་གི་ཆུ་ནི་ཐིགས་པ་

ཡི་དློག་པ་མུ་ཏིག་འློད་ཅན་འཛིན་ནློ། །ཞེས་རྒྱུ་མེད་གློ་བུར་དུ་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

སྟློན་པའི་རྒྱུད་གཏུམ་པ་མ་ལ་བརློད་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། འདིར་ནི་རྔུལ་ཆུ་དློག་པ་

སྟེ་མེ་ཏློག་གི་གློང་བུ་རློག་རློག་པློ་མུ་ཏིག་གི་འློད་ཅན་དུ་བས། མཆུ་ཡང་ཡལ་འདབ་

ཉིད་དུ་བས་ཏེ་དེ་ལར་ཆ་ཤས་གཉིས་པློ་གཟུགས་སུ་བས་ཀང༌། ཆ་ཤས་ཅན་གདློང་

ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མ་བས་པ་དེ་ཕིར་ཆ་ཤས་ཀི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་པདྨ་ལས་སྨིན་མ་འཁློགས་ཤིང༌། རྔུལ་གི་ཆུ་ནི་ཟག་

པ་དང༌། མིག་ཟུང་དག་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདི་ནི་འདློད་པས་མློས་པའི་གནས་སྐབས་

གསལ་པར་བེད་པའློ། །འདིར་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་སྨིན་མ་སློགས་དཔེ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་

དུ་མ་བས་པར། ཆ་ཤས་ཅན་གདློང་པ་ཉིད་པདྨར་བཀློད་པར་བས་པ་དེས་ན་འདི་ཆ་

ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །མཛེས་མ་གང་ཞིག་འདློད་པས་མློས་པའི་མཁུར་

ཚོས་དམར་ཞིང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན། ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་རང་དམར་བར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མ་ཟད་སྐེ་བློ་ནི། གཞན་འདི་ཡང་ཆགས་པའི་མདངས་དམར་པློའི་རང་བཞིན་དུ་བས་

སློ། །དེ་ལར་ཡན་ལག་གི་གཟུགས་ཅན་གི་སྐབས་འདིར་ནི་ཡན་ལག་གཉིས་ཀི་

གཟུགས་ཅན་དང༌། གསུམ་སློགས་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་འདིས་མཚོན་ནས་ཤེས་

པའམ་གསལ་བར་བེད་པ་འདི་ནི་ཡན་ལག་གཅིག་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །སྐབས་

འདིར་ཡན་ལག་དུ་ཙམ་བཀློད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གཟུགས་སུ་མ་བས་པར་བཞག་

ནས། གཞན་གཟུགས་སུ་བས་ནས་ཡན་ལག་དུ་ཙམ་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེའི་

གངས་ཀི་ཡན་ལག་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ངག་དློན་དེར་ཡན་ལག་ཡློད་ཚད་

གཟུགས་སུ་བཀློད་ན་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་དེར་ཁད་འབེད་མི་ནུས་སློ། །

ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ཐ་དད་བེད་པའི་དཔེ་

བསྟན་པར་བའློ། །གང་ཞེ་ན། གདློང་འདི་འཛུམ་པའི་མེ་ཏློག་འློད་འབར་ཞིང་མི་བརན་

པར་གཡློ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ། མེ་ཏློག་གི་བུང་བ་དང་འགློགས་པས་

ན་ཕན་ཚུན་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གདློང་ནི་འཛུམ་ཞིང་རླན་གིས་གཤེར་བའི་

ཟླ་འློད་དང༌། གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་ཟླ་འློད་གིས་

ཨུཏྤལ་ཟུམ་བར་བེད་པས་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་འགློགས་བར་མི་འློས་བས་འློས་མིན་

ནམ་མི་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཡན་ལག་ཅན་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

གཟུགས་ཅན་རྐང་བརེགས་གང་རུང་གི་ཚུལ་དུ་གཟུགས་སུ་བས་ནས། ཡན་ལག་

རྣམས་གཟུགས་སུ་བས་པ་དང༌། གཟུགས་སུ་མ་བས་པ། འཐེང་འགློས་ལར་རིམ་

པར་སེལ་བ་ལ་བརེན་པ་མི་མཉམ་པ་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་བརློད་ཚུལ་མཛེས་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརློད་ན། མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་དམར་ཞིང༌། །སྨིན་མའི་འཁི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཤིང་གར་བེད་པ། །ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབ་ཀིས། །འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་

པར་ནུས། །ཞེས་པ་འདིར་སྨིན་མ་དང་གདློང་གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་བས་པ་ཡིན་

ཡང་གཟུགས་སུ་བས་པས་ཆློག་གི འཕར་མ་དེ་དགློས་ངེས་མིན་ལ། གཟུགས་བས་

མ་བས་སེལ་མར་བཀློད་ན་ལེགས་སློ། །ཛ་ཧྣུའི་བུ་མློ་ཞེས་པ་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་མིང་

ངློ༌། །དེ་ཆུ་གློས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེ་ནི་འཕྲློག་བེད་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པའི་

རེར་ལྡན་པའམ་རེག་པ་ཞེས་སློ། །

འགྱུར་འགར་རེ་ལ་བཏགས་ཞེས་ཀང་འབྱུང༌། དེས་ཅིར་འགྱུར་ན། ལྷ་མིན་

བཅློམ་ཟིན་པས་དློགས་པ་མེད་ཅིང་ལྷ་རྣམས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་ཏུ་

བསྒེང་བའི་རྒྱལ་མཚན་འདི་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་པ་འདིར་གང་ཞིག་རྒྱལ་མཚན་

གི་ཁད་པར་ཆུ་གློས་དང་རང་པ་ཚོགས་པ་ཡི་གཟུགས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་འདི་འདྲ་བ་

དེ་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པ་ཏློག་གི་གཟུགས་སུ་མ༷་བས་པ་ལ་བཀློད་དེ་བརློད་པ་འདི་

ནི་རང་པ་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་འཕགས་པས་ཏློག་གི་གློ་ཆློད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར། ཁད་

པར་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་སི་ཏུས་འགྱུར་བཅློས་མཛད་པ་ལར་འབྲུ་

མནན་པ་ཡིན་ལ། འགྱུར་ས་མ་རྣམས་སུ། ཁབ་འཇུག་རང་པ་ཛ་ཧྣུ་ཡི། །བུ་མློའི་ཆུ་

གློས་རེ་ལ་བཏགས། །ཞེས་དང༌། གང་ཞིག་ཏློག་གི་ཁད་པར་གི། །ཚོགས་ཀི་

གཟུགས་ནི་འདི་འདྲ་བ། །དེ་ནི་རང་པ་ལ་བཀློད་དེ། །ཁད་པར་དང་བཅས་གཟུགས་

ཅན་ནློ། །ཞེས་བས་པའང་དློན་འདི་དང་འདྲ་ལ་གློ་བདེའློ། །དློན་ལ་རྒྱལ་མཚན་གི་

ཏློག་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་དང༌། དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཁྱུ་མཆློག་གི་མགློ་

བློས་མཚན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཁབ་འཇུག་གི་ཁྱུང་དང༌། གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་གི་བ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གག་གི་རྒྱལ་མཚན་བདུད་ཀི་ཆུ་སིན་གི་རྒྱལ་མཚན་སློགས་མཚན་མ་ཐ་དད་པ་

འཛིན་པ་ཡིན་ལ། ཏློག་དེ་ཡི་འློག་ཏུ་དར་གི་ཤམ་བུ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་གཞན་

ལས་རྒྱལ་བའི་ཕག་མཚན་ཡིན་ནའང༌། འདིར་ཁབ་འཇུག་གི་རང་པ་ཉིད་ཏློག་གི་

གཟུགས་སུ་མ་བས་པར་ཆུ་གློས་དང་ཚོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་

དུ་གྲུབ་པ་ནི་རྒྱལ་མཚན་ཁད་པར་ཅན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་ཡང་ཁབ་འཇུག་གིས་ལྷ་མིན་ཚར་བཅད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དགའ་

ལ་ལྷ་ཚངས་པ་ཆེན་པློས་ཆུ་བློ་གདླཱ་ཞབས་བསིལ་དུ་བིན་ཞེས་གགས་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ལྷ་མིན་གིས་འཚེ་བའི་དློགས་པ་མེད་ཅིང༌། 

དགའ་པའི་དགའ་སྟློན་གི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་བརློད་པའློ། །གངྒཱ་ལ་ཛ་

ཧྣུའི་བུ་མློར་གགས་པའི་གཏམ་རྒྱུ་ནི། སློན་རླུང་ཐློབ་དང༌། སར་ལྡན་ཞེས་བ་བའི་ལྷ་

མ་ཡིན་སྤུན་གཉིས་ཡློད་པ་དེས་རླུང་ཐློབ་ཐུག་པློའི་གཟུགས་སུ་བས། སར་ལྡན་མིའི་

ཆ་ལུགས་བས་ནས་བམ་ཟེ་དང་དྲང་སློང་མགློན་དུ་བློས་ཏེ་རླུང་ཐློབ་ཐུག་པའི་

གཟུགས་སུ་བས་པ་དེ་བཤས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཆེན་པློ་དང་བཅས་ཁ་ཟས་བསྟབ་

པ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཟློས་པ་དང༌། སར་ལྡན་གིས་ཕི་རློལ་ཏུ་སློང་སྟེ། བུ་རླུང་ཐློབ་ག་ན་

ཡློད་ཚུར་ཤློག་ཅེས་བློས་པ་དང༌། གང་ཟློས་པ་དེ་དག་གིས་དེ་རྣམས་ཀི་ལློ་བ་བཏློལ་

ཏེ་ཕིར་བྱུང་ངློ༌། །ཚུལ་འདིས་དྲང་སློང་དང་བམ་ཟེའི་རིགས་རྣམས་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་

ལུས་པ་ཙམ་དུ་བས་པས། ལྷ་རྣམས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་བེད་པ་ཡང་ཟད་པར་གྱུར་

ཏློ། །དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་འདུས་ནས་དྲང་སློང་ཆེན་པློ་ཨ་གསྟྱའི་གནས་སུ་སློང་སྟེ། ལྷ་

མིན་དེ་གཉིས་གསད་པའི་དློན་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། ཇི་ཙམ་ན་དེ་གཉིས་ཀིས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དེ་ཉིད་མགློན་དུ་བློས་པས་དེར་བཟའ་བ་ཟློས་པ་དང༌། སར་ལྡན་གི་བུ་རླུང་ཐློབ་ཅེས་

སློགས་ས་མ་ལར་བློས་པ་ན་དྲང་སློང་གིས་སྒེགས་པ་ཞིག་བཏློན་ཏེ། དེ་ནི་ངས་ཞུ་བ་

བས་ཟིན་ཏློ་ཞེས་སྨྲས་པས་སར་ལྡན་ཁློ་བས་འཁྲུགས་པ་དང་དེ་ཡང་མངློན་སུམ་

ཟློས་སློ། །ཇི་ཙམ་ན་ཨ་གསྟྱ་སྐློམ་པས། གིང་འདིའི་མཚོ་དང་རིང་བུ་ཐམས་ཅད་

འཐུངས་ཀང་མ་ངློམས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་འཐུངས་སློ། །དེ་ཚེ་རྒྱ་མཚོའམ་དུག་

ཅན་པ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ལ་ཆུང་མ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། གཅིག་ལ་འཆློལ་བ་

ཞེས་པའི་བུ་ཞིག་ཡློད་ལ། ཅིག་ཤློས་ལས་ལྷ་ཆེན་པློ་ལས་མཆློག་ཐློབ་པའི་བུ་དྲུག་

ཁི་ཡློད་པར་གྱུར་ཏློ། །

ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པློ་དེས་རའི་ཚིལ་ཞེས་བ་བའི་མཆློད་སྦྱིན་བེད་པར་བརམས་

ནས་སློམ་པ་བངས་ཏེ། མཆློད་སློང་ལ་འདློགས་པའི་ར་བསགས་ཤིང༌། མེ་ཐབ་ཀི་ཁ་

ཁེར་སློགས་བས། ར་དེ་དག་བསྲུང་ཕིར་གློ་མཚོན་དང་བཅས་པའི་བུ་དྲུག་ཁི་པློ་

བཞག་གློ །དེ་ཙམ་ན་ཁབ་འཇུག་གིས་བསམ་པ་འདི་ལར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་སྐམ་པ་

འདི་ཐབས་གང་གིས་དགང་སྙམ་པ་དང༌། དུག་ཅན་པའི་མཆློད་སྦྱིན་གི་ར་རྣམས་

བརྐུས་ན་དློན་འགྲུབ་པར་རིག་ནས། ར་དེ་རྣམས་བངས་ནས་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་པ་བུ་

རྣམས་ཀིས་ཐློས་པས་རྒྱ་མཚོ་སྐམ་པའི་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཁབ་འཇུག་དྲང་

སློང་སེར་སྐའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་སེང་གེའི་ཁི་ལ་འདུག་པའི་གན་ན་ར་དེ་ཀུན་ཡློད་

པར་མཐློང་བ་ན། ར་རྣམས་འདིས་ཕྲློག་གློ་སྙམ་དུ་ཁློས་ཤིང་ཁབ་འཇུག་ལ་བརས་

པའི་ཚུལ་གིས་ར་རྣམས་ཕིར་འཁེར་བར་བརམ་པ་དང༌། ཁབ་འཇུག་གིས་རང་ལ་

བརས་པར་ཤེས་ནས་ཁློས་པའི་མིག་གིས་བལས་པས་བུ་དེ་ཐམས་ཅད་བསེགས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པས་ཐལ་བར་བས། དེ་དག་ཤི་ནས་དམལ་བར་སྐེས་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པས་

ཇི་ལར་བྱུང་བ་དེ་ལ་བུ་ཐློས་པས་ར་རྣམས་ཕིར་བང་བའི་ཕིར་བུ་འཆློལ་བ་བཏང་བ་

དེས་ཁབ་འཇུག་བསྟློད་པ་སློགས་མཆློད་པས་མགུ་བར་བས་ནས་ར་རྣམས་བངས་

ཏེ་སར་རང་གི་གློང་དུ་འློང་བ་དང་མཆློད་སྦྱིན་ཡང་བས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དུག་ཅན་པ་ཚེ་

འཕློས་ནས་ལྷའི་གནས་སུ་སྐེས། འཆློལ་བར་རྒྱལ་པློར་གྱུར། དེའི་བུ་མྱུར་བ་ཞེས་

པས་རྒྱལ་སིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཚེ་བདག་གི་ཐུ་བློ་རྣམས་རྒྱུ་འདིས་དམལ་བར་སྐེས་

ཞེས་ཐློས་ཀི། དེ་རྣམས་ཀི་དློན་ཕ་འཆློལ་བ་དང་མེས་པློ་དུག་ཅན་པ་དག་གིས་མ་

བས་པས་བདག་གིས་བའློ་ཞེས་ལྷའི་ཆུ་བློ་གངྒཱ་དབབ་པའི་ཕིར་ལྷའི་ལློ་སུམ་ཁིའི་

བར་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ཀང་དབབ་མ་ནུས་སློ། །དེའི་བུ་ལི་པ་ཞེས་བ་བས་ཀང་དེའི་

དློན་དུ་ལྷའི་ལློ་སུམ་ཁིའི་བར་དཀའ་ཐུབ་བས་ཀང་དབབ་མ་ནུས་ནས་འདས་

སློ། །དེའི་བུ་བྷ་གློ་ར་ཐ་སྟེ་སྐལ་ལྡན་ཤིང་ར་ཞེས་བ་བས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློས་ཚངས་

པ་མགུ་བར་བས་པ་དང༌། ཚངས་པས་དེ་ལ་མཆློག་བིན་པ་ཅི་ནས་ངའི་མིའི་འཇིག་

རེན་དུ་གངྒཱ་འབབ་པ་དེ་ལར་བའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཚངས་པ་ཆེན་པློས་ཆུ་བློ་གངྒཱ་ལ་

ཁློད་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་འབབ་པར་གིས་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚེ་དེས་ཤིན་ཏུ་སྨྲེ་སགས་བཏློན་

ཏེ་དེར་སློང་ན་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་ནས་རིགས་ངན་སློགས་ཀིས་ཀང་བརེན་

པར་གྱུར་ན་ཇི་ལར་བ། མེས་པློའི་བཀའ་ལས་འདའ་བའང་མ་ཡིན་ནློ། །

འློན་ཀང་ཤུགས་ཆེན་པློས་སློང་སྟེ་ས་འློག་ཏུ་ཞུགས་པར་བ་སྙམ་པ་དང༌། 

ཚངས་པས་དེ་ལ་ཅི་ཁློད་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་དག་བེད་ཀི་བ་བ་མ་བས་པར་ས་འློག་

ཏུ་འབབ་པར་བེད་དམ་ཞེས་ཚར་བཅད་ནས། ལྷ་ཆེན་པློས་རང་གི་རལ་བའི་ནང་དུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཞག དེ་ནས་ཕིར་འབྱུང་བ་ལ་ལྷའི་ལློ་སྟློང་དུ་འཁློར་ཞིང་བབ་ཀང་མཐའ་མ་རེད་

དློ། །དེ་ནས་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རས་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལྷ་ཆེན་པློ་མགུ་བར་བས་ནས་རལ་

པ་བཙིར་བ་དང༌། རི་ཏི་སེར་ཐིགས་པ་གཅིག་བབ་པ་ལས་སྐད་ཅིག་ལ་མཚོ་ཆེན་པློ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེང་སང་ནི་དེ་ཐིགས་པ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས། སཱི་ཏ་དང༌། སིནྡྷུ་དང༌། 

པཀྵུ་དང༌། གངྒཱ་དང༌། འཇིག་རེན་རྒྱན་དང༌། རྒལ་དང་ཚིམ་པ་ཉིད་དང༌། ན་ལི་ནི་

ཞེས་བ་བར་གགས་སློ། །

ཇི་ཙམ་ན་གངྒཱ་དེས་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ལས་འདའ་བར་བའློ་སྙམ་

དུ་དྲེགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། རི་ཁ་བ་ཅན་ཕུག་ནས་དེ་དག་གི་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་བབ་

པ་ལས། དེའི་ཚེ་དྲང་སློང་ཛཧྣུ་ཞེས་པ་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་ཅན་ཁ་བ་ཅན་གི་རིའི་སུལ་

དེར་རྣལ་འབློར་སློམ་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེས། གངྒཱ་དེ་ལར་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྒློག་ཅིང་སེག་པས་

དལ་འབབ་བེད་པ་མཐློང་ནས་ཁློས་ཏེ་སྨྲས་པ། ང་ཡི་གནས་དང་ཉེ་བ་འདིར། །བུད་

མེད་འདི་ནི་སེག་པ་ཡིས། །འཛེམ་པ་མེད་པར་ཅི་ཕིར་འགློ །སྤློད་ངན་སིག་པ་ཆེན་

པློ་ཡིན། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ་གངྒཱ་བངས་ནས་འཐུངས་སློ། །སར་ཡང་བྷ་གློ་ར་ཐས་དྲང་

སློང་དེ་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་མཉེས་པར་བས་པས་གངྒཱ་སར་བསྐྱུགས་པར་བས་པས་

གངྒཱ་དེ་དེ་ནས་བྱུང་སྟེ་གེགས་མེད་པར་ཕློགས་བཞིར་སློང་བས་ས་འློག་གང་བར་

བས་ནས་དུག་ཅན་གི་བུ་དང་འབེལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཕུང་པློ་ལྷག་མ་རྣམས་

རྣམ་པར་བཀྲུས་སློ། །

དེ་ནས་དེ་རྣམས་དམལ་བ་ལས་འཕློས་ཏེ་མཐློ་རིས་སུ་སྐེས་ཞེས་གགས་

སློ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་གངྒཱ་ལ་ཛ་ཧྣུའི་བུ་མློར་འབློད་པ་བྱུང༌། ཆུ་ཡི་རིགས་རྣམས་བུད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མེད་ཀི་རགས་ཅན་དུ་གགས་པ་ཡིན་ནློ། །དྲང་སློང་ཨ་གསྟྱ་འདིས་སློན་དུས་སུ་རི་

འབིགས་བེད་ཅེས་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བས་ཉི་མ་བསྒིབ་པ་དེ་བསྒེལ་ནས་ར་བ་ནུབ་

བང་གི་ཕློགས་དང༌། རེ་མློ་ཤར་ལྷློར་བསྟན་ནས་བཞག་པས། འདིས་མིང་ལ་ཨ་གསྟྱ་

རི་འདློར་རམ། རི་བསྒེལ་ལམ། རི་བི་ཞེས་གགས་ཏེ། ཨ་ག་རི། ཏ་ཛ་འདློར་སློགས་

སྒ་སྒྲུབ་ཚུལ་དུ་མ་སྣང་ངློ༌། །ར�་ཥི་ཞེས་པ་དྲང་སློང་སྤི་མིང་ཡིན་ལ། ད་ལ་སྨན་ཆར་

འབབ་པའི་དྲང་སློང་ནི་རི་བི་དེ་ཡིན་པར་བཤད། སྤིར་བློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མཚན་

རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་ཡིན། རྒྱ་གར་བས་དབྱུག་པའི་རེ་མློར་དར་བཏགས་ནས་

ཕར་བ་ལ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གགས་ཞེས་ཁམས་འགེལ་སློགས་སུ་བཤད། པདྨ་རྣམས་

ནི་མི་ཟུམ་ཞིང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འགློ་བ། །ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་བདག་གི་

ནི། །སློག་རྣམས་འཕྲློག་པ་ཉིད་དུ་བལའམ་མཐློང་ངློ༌། །འདི་ལར་ཟླ་བའི་བ་བ་པདྨ་

ཟུམ་པ་དང་མཁའ་ལ་འགློ་བ་བ་བ་མིན་པ་དང༌། མཚོན་ཆ་སློགས་གཞན་གི་བ་བ་

སློག་འཕྲློག་པ་དག་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིར་ཡང་དག་བསྟན་ཏེ། དེའི་ཕིར་བ་བ་འགལ་

བ་ཞེས་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ཁློད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །བརླིང་པ་ཉིད་ཀིས་རི་བློ་ཡིན། །འཇིག་རེན་

རྣམས་ལ་འདློད་པ་ནི། །སྟེར་ཕིར་དཔག་བསམ་རང་འཐུང་ངློ༌། །ཞེས་རང་པས་འཐུང་

བ་ཤིང་གི་མིང་ངློ༌། །འདིར་ནི་ཟབ་པ་ལ་སློགས་པའི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས་རྒྱ་མཚོ་

རི། །དཔག་བསམ་ཤིང་དུའང་བེད་པས་ན། །འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གློགས་

མློ་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་པདྨ་འདི། རཱ་ཛ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་དང༌། ཧཾ་ས་ཞེས་པ་ངང་པ་དང་

མཆློག་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་དཔེ་ཅན་ལར་ན་རྒྱལ་པློ་མཆློག་གིས་ཉེར་སྤད་དུ་འློས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་དང༌། དཔེ་པདྨ་ལ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་ཉེར་སྤད་འློས་ཞེས་སྒ་ཡི་སློ་ནས་སྦྱར་

བའློ། །ངང་པ་ལུས་དཀར་ཞིང་རང་པ་དང་མཆུ་དམར་བ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པས་

མ་ར་ཀློ་ཥར་བཤད། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀའང་དྲི་ཞིམ་པས་བུང་བས་དློན་དུ་

གཉེར་ཞིང་དེ་ལ་འཁློར་བར་འློས་སློ་ཞེས་དློན་སྦྱར་བ་སྟེ། ཞེས་པ་འདི་ཉིད་གཟུགས་

དང་གཟུགས་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཆློས་དག་གཅིག་གིས་སྦྱར་བས་སྦྱར་བའི་གཟུགས་

ཅན་ནློ། །འདི་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་མངློན་བརློད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་མཆློད་བརློད་དུ། 

གང་གི་གཏིང་མི་དཔློག་པ་མཁེན་བརེ་ཡི། །རྒྱ་མཚོ་སྐློན་མེད་ཡློན་ཏན་མི་ཟད་

པ། །དེ་ནི་དཔལ་དང་བདུད་རིའི་ཆེད་དུ་ཡང༌། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བརེན་པར་བ་བ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

གཙོ་བློ་དཔེ་ཡི་དངློས་པློ་དང་ནི་ཕལ་བ་དེར་བཏགས་པས་དཔེ་ཅན་ལ་དེ་

གཉིས་ཆློས་མཐུན་པར་བརློད་པ་དང༌། སར་ཆློས་མི་མཐུན་པ་མཐློང་བས་གློང་ལས་

བཟླློག་པས་ནི་རིམ་བཞིན་དཔེ་དང་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་རྣམ་

པ་གཉིས་འདློད་དེ། དཔེར་བརློད་ན། གདློང་དཀར་པློ་གང་ལ་ཆགས་པས་མློས་པས་

ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས་བཀབ་པ་བཞིན་རས་ཀི་ཟླ་བ་འདི། ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དམར་བ་

ཡི་འློད་ཀིས་བཀབ་བས་ཡིད་འློང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འགན་

ཞེས་པ་དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ནམ་མཁའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རང་

བཞིན་ཅན་འདི་ལ་ལློངས་སྤློད་དེ་འཐུངས་སློ། །བདག་གིས་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་ཡི་

མཛེས་པ་ངློམས་པ་མེད་པར་འཐུངས་ལ། གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་འདི་ནི། རག་ཏུ་

དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། གདློང་གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་རག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སྟེ་ཆ་ཡིས་འགིབ་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི། གཙོ་ཕལ་གི་ཟླ་བ་དེ་

དག་ཆ་ཡློངས་སུ་གང་བ་ཡིན་མིན་མི་མཐུན་པ་བརློད་པའི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་

ལ་གཅིག་ལྡློག་པར་བསྟན་པས་ལྡློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །མཛེས་མ་ཁློད་གདློང་ཟླ་

བ་ནི། འདི་ལར་གཞན་དག་ཆགས་གདུང་གིས་སེག་པར་བེད་པས་ཟླ་བ་ཉིད་དུ་

བརློད་པར་བ་བ་མིན་ནློ་ཞེས་པ་དེ་ནི་གདློང་གི་ཟླ་བ་ལ་སྨད་པའི་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །མཛེས་པས་གཞན་ཡིད་གདུང་བ་བསྐེད་པ་ལ་གཏུམ་མློ་ཞེས་བློས་ནས། ཁློད་

གདློང་ཟླ་བས་ཀང་བརེ་བ་མེད་པར་བདག་ཆགས་པའི་མེས་བསེགས་པ་འདི་ནི། ཟླ་

བ་བསིལ་ཞིང་དགའ་བ་སྐེད་འློས་ཀི་བ་བ་མིན་པར་མ་ཟད། བདག་རང་ཉིད་ཀི་

ཆགས་སློགས་སྐལ་བ་ངན་པ་ཉིད་ཀི་སྐློན་ཡང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་ཟླ་བ་ལ་སྨད་པ་

ཁློ་ནར་མ་ཟད་དེའི་ཡུལ་ཅན་རང་ཉིད་ལའང་སྨད་པས། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་

སྐློན་མཉམ་དུ་འཇློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ཁློད་གདློང་འདམ་སྐེས་པདྨ་དང༌། དེ་སར་ཡང་དློར་ཞེས་གར་བེད་པའི་ས་

གཞིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད། སྨིན་མའི་འཁི་ཤིང་དང་དེ་སར་ཡང་གར་མཁན་མའི་

གཟུགས་སུ་བཀློད་ནས། དེས་རློལ་ཅིང་སེག་པའི་ཉམས་ཀིས་གར་བེད་དློ་ཞེས་པ་

གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནམ། གཟུགས་ཅན་འཕར་མ་ཞེས་སྙན་པའི་ཉམས་

ཁད་པར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་འབེལ་

ཆགས་པ་ཞིག་དགློས་ཀི། གང་རུང་རུང་མི་བའློ། །དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ལྡན་འདི་ནི་གདློང་མིན་ཏེ་འདི་པདྨའློ། །གནག་སྣུམ་གཡློ་བ་འདི་དག་མིག་མིན་ཏེ་

བུང་བའློ། །དཀར་ལ་མཛེས་པར་བསྒིགས་པ་འདི་རྣམས་མེ་ཏློག་གི་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཏེ་ཁློད་ཀི་སློ་ཡི་འློད་ཟེར་མིན་ནློ། །ཚིག་འདིས་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་གདློང་ལ་

སློགས་པ་ཉིད་མིན་ཞེས་བསྙློན་ནས་བཟླློག་སྟེ་པདྨ་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་སུ་དློར་

བའམ་བསྒྲུབས་པར་བས་པས། གདློང་སློགས་ལ་པདྨ་སློགས་དང་འདྲ་བའི་ཡློན་ཏན་

ཁད་འཕགས་ཡློད་པ་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ཉིད་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ། དེ་ལར་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་དང་གློང་བསྟན་དཔེ་

རྒྱན་དེ་ཡི་དབེ་སློ་ཕྲ་མློ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་རློག་རྣམས་ལ་མཐའ་འདི་ཙམ་མློ་ཞེས་ཚད་

བཟུང་དུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡི་ཕིར། ངག་རིག་སྨྲ་བའི་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་

ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་འདི་ལས་མ་བརློད་པ་གཞན་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བརློད་ཚུལ་སྣ་

ཚོགས་པ་དག་ཀང་འདི་རྣམས་ཀིས་མཚོན་ནས་རང་གི་བློས་རེས་སུ་དཔག་པར་

བའློ། །ཞེས་སློ། །བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ་ངློས་གཟུང༌། དབེ་བ་དཔེར་

བརློད། སྐབས་ཀི་དློན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ། རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས་བཞི་པློ་གང་རུང་ཚིག་གཅིག་ལ་ནི་

གནས་པ། ངག་གི་ཕློགས་གང་རུང་གཅིག་ན་ཡློད་ལ་དེ་ཡིས་གལ་ཏེ་ངག་གི་རྒྱུན་དེར་

ཡློད་པ་ཀུན་ལ་མིག་ཕེས་པ་ལར་དེ་གཅིག་པུས་གསལ་བར་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཕན་

པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་བརློད་དེ། དཔེར་ན། ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་

དངློས་སུ་དཔེ་བརློད་མཛད་པའི་རྣམ་གངས་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་རིགས་

བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་འཁི་ཤིང་གི་འདབ་

མ་རིང་པ་ས་ལ་ལྷགས་པར་བེད་ཅིང༌། ལང་ཚོ་བདློ་བའི་ནུ་མའི་ཁུར་གིས་དུད་པའི་

ལུས་ཅན་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ན་ཡློད་པའི་སྐེས་པ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་དག་ཀང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གསར་དུ་འཇློམས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷློ་ཡི་རླུང་ཞེས་པའི་རིགས་བརློད་

པའི་ཚིག་གཅིག་པུ་འདིས་འློག་གི་དློན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པའློ། །བ་བ་ཐློག་

མའི་གསལ་བེད་ནི། རྒྱུའློ། །ཞེས་པའི་བ་ཚིག་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཐློག་མར་བཀློད་ནས། 

ཅི་ཞིག་རྒྱུན་ཕློགས་བཞིའི་ཆར་ཕེ་བའི་ཆུ་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཡི་ངློགས་ཀི་སྐེད་

མློའི་ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ་ཕློགས་ཀི་གང་པློའི་གཙོ་བློ་བརྒྱད་རྣམས་རྒྱུ་བར་བེད་དེ། ཕིའི་

ལགས་རི་ཁློར་ཡུག་གི་རི་བློའི་ཁློངས་སུ་ཡང་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་དྲི་མ་མེད་པ་

ཀུནྡའི་འློད་ལ་བུ་དཀར་བའློ། །ཕློགས་ཀི་གང་པློ་ནི། འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ས་སྲུང་བུ་

དང་པདྨ་དཀར། །གཡློན་འབེལ་མིག་སྨན་ས་ལ་དགའ། །མེ་ཏློག་སློ་ཅན་ས་ཀུན་པ། །ཆ་

མཛེས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་བརྒྱད། །ཅེས་སློ། །ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་

ནི། སློ་བསངས་ཉིད་དློ། །ཇི་ལར་ན། ཕློགས་རྣམས་ནི་དབར་གི་དུས་ལས་སྐེས་པའི་

ཆུ་འཛིན་སློན་པློའི་ཕྲེང་བ་ཡིས་དང༌། ས་གཞི་ཡང་རྩྭ་སློན་གི་མྱུ་གུ་གསར་པ་ནི་ཤིན་

ཏུ་གཞློན་པ་སྟེ་མ་རིང་པའི་ཕྲེང་བས་སློ། །

རས་བརློད་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། ཁབ་འཇུག་འདི་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་

གནློན་པ་ལ་གནས་པས་ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་བདག་གིར་བས་པའི་སེམས་ཀི་རས་

རྣམ་གནློན་དེས། དཱ་ནའི་བུ་སྟེ་སྦྱིན་མ་ཞེས་པའི་བུར་གྱུར་པ་ལྷ་མ་ཡིན་དེ་ཡི་འབློར་

པ་དག །གང་དུ་མིང་མེད་པར་བཏང་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ན་

གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེས་བངས་སློ། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་བཞི་པློ་འདི་ནི་རིགས་

སློགས་བཞི་ཡི་ཚིག ཚིགས་བཅད་ཀི་ཐློག་མར་རམ་དང་པློའི་གནས་སུ་ཡློད་པའི་

གསལ་བེད་དུ་བསྟན་ནློ། །དེ་བཞིན་རིགས་བ་བ་སློགས་བར་དུ་ཡློད་པ་དང༌། མཐའ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རུ་ཡློད་པ་ཡི་ཡང་ཚིག་དག་བདག་གིས་བསྟན་པར་བའློ། །དེ་ལ་བར་དུ་གནས་པ་

དང་མཐར་གནས་པའི་དབེ་བ་བརྒྱད་ཡློད་མློད་ཀང༌། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་བསྟན་

པས་ལྷག་མ་ཤེས་ནུས་པ་ནི་འདི་ལ་སྟེ། རིགས་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་

ནི། གར་བེད་ཅིང་ཤིང་ནི་ཙཱུ་ལ་སྟེ་རྒྱ་ལང་གི་ཡལ་གའི་ཕང་པ་དག་ཏུ། གླུ་ཡང་ལེན་

ནློ། །སུས་ཤེ་ན། མདློངས་མཐའ་ཅན་ཏེ་རྨ་བའློ། །འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་གཙུག་ཕུད་ཅན་

ཟེར་ཏེ་དེ་ཡང་རྨ་བའི་མིང་ངློ༌། །དགའ་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་མིག་ཟུང་དག་ཀང༌། ནམ་

མཁའི་ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་ལ་གཏློད་པར་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

བ་བ་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད་ནི། དྲི་བཞློན་ཏེ་རླུང་དལ་བུ་ཉིད་དུ་རྒྱུ་བ་

འདི་ཡང་འགྱུར་བེད་ཅེས་པ་ཚྭ་རིགས་ཀི་མིང་སྟེ་བ་ཚྭ་བུལ་ཏློག་སློགས་ཚ་བའི་རློ་

ལྡན་རྣམས་ཀི་རློ་ལ་བུར་གདུང་བའི་འགྱུར་བ་སྐེད་པར་བེད་དེ། ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་ཟླ་

བ་དག་ཀང་འདློད་པས་སེག་པའི་མེ་རུ་འགྱུར་རློ། །ཙནྡན་གི་བྱུག་པ་ལུས་ལ་ལྷུང་བ་

ཡང་མཚོན་ལྷུང་བ་ལར་ཆགས་གདུང་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་སུ་ལ་ཞེ་ན། བེས་སུ་

འཁམས་པ་ཡི་སྐེས་བུ་བུད་མེད་དང་བལ་བ་རྣམས་ལའློ་ཞེས་རླུང་དང་ཟླ་བ་ཙནྡན་གི་

བྱུག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པའི་མེ་སྦར་བའི་རྐེན་བེད་པར་བསྟན་ལ། དེ་

རྣམས་དབུས་ན་གནས་པའི་བ་ཚིག་འགྱུར་ཞེས་པ་དེ་གཅིག་པུ་ལ་བརེན་ནས་གློ་

དགློས་པའློ། །ཡློན་ཏན་དང་རས་ཀང་དེས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བའློ། །

རིགས་བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། དབར་གི་དུས་སུ་ཆུ་འཛིན་གིས་ནི་

རབ་ཏུ་གཏློར་བའི་ཆུ་འཐློར་བ་དང༌། ཁིམ་གི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཏེ་རྨ་བ་

རྣམས་སྤིན་ལ་བལས་ཏེ་སྒློ་གཤློག་བརྐངས་ནས་གར་བེད་པ་དང༌། གློག་གི་ཐག་པ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཀ་ཀྱུར་གཡློ་བ་ཡང་མེ་ཏློག་གི་གཞུ་ཅན་འདློད་ལྷ་དག་གི་དཔུང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འདི་

རྣམས་ཆགས་པ་བསྐེད་པའི་དཔུང་ཞེས་སློ། །གསལ་བེད་ཀི་ཚིག་འདི་རྣམས་མེད་

ན་ངག་དློན་ཅི་ཡིན་ཤེས་སུ་མེད་ལ། ཡློད་ན་དེ་ཁློ་ནས་དེ་ཀུན་གི་དློན་ཤེས་པས་

གསལ་བེད་ཅེས་བའློ། །

བ་བ་བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། མཛེས་མ་ཁློད་ཀིས་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ་

དང༌། དུས་དེར་འདློད་པས་ཞེས་པ་འདློད་པའི་ལྷའི་མེ་ཏློག་གི་མདའ་ནི། མདའ་སྟན་

ཏེ་གཞུ་ལ་འགློད་པ་དང༌། ཆགས་ལྡན་ངས་ཀང་སེམས་ནི་འདློད་པས་གདུང་བས་

འཆི་བ་ལ་ཕློགས་པར་གྱུར་པ། གསུམ་པློ་འདི་ནི་མཉམ་དུ་བས། །ཞེས་སློ། །ཡློན་

ཏན་དང་རས་གཉིས་དེས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བའློ། །ཕྲེང་བའི་གསལ་བེད་ནི། 

དཀར་པློའི་ཕློགས་ཀིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན་ཟླ་བའི་ཆ་འཕེལ་བར་བེད་ལ། ཟླ་བ་དེ་

ཡིས་མདའ་ལྔ་པ་དང་དེས་ཀང་ཆགས་པའི་མདངས་དམར་པློ་དང༌། ཆགས་མདངས་

ཀིས་ན་ཆུང་དག་གི་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་གཉིས་སྦྱློར་གི་བདེ་བའི་དཔལ་ཡང་

ངློ༌། །ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ཡིན་མློད་ཀང་ཞེས་

བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ཉིད་བ་བ་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད་དློ། །དེ་ལར་ནའང་ས་མ་

ས་མ་ཡི་རྒྱུ་ལ་བལློས་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་རིམ་

བཞིན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབེལ་བ་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ཕིར་ན། དཔེ་བརློད་དེ་ལ་བུ་ནི་ཕྲེང་

བའི་གསལ་བེད་དློ། །འདི་སྐབས་མདའ་ལྔ་ནི། གཤེད་ནག་གི་རྒྱུད་འགེལ་ལས། 

མློས་བེད། རྨློངས་བེད། འདར་བེད། ལྟུང་བེད། བརྒྱལ་བེད་དེ་ལྔ་ལ་བཤད། འཆི་

མེད་མཛོད་འགེལ་ཀཱ་མ་དྷེ་ནུ་སྟེ་འདློད་འཇློར་དགའ་བེད། སེག་བེད། རྨློངས་བེད། 
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྐེམ་བེད། འཆིང་བེད་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་སེད་

བེད་དློ། །ཞེས་བཤད། འདིར་ཀཱ་མ་འདློད་ཆགས་དང་འདློད་ལྷ་གཉིས་ཀར་འཇུག ས་

ར་སྭ་སྟི་ངག་དང་ངག་གི་ལྷ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པས། རྒྱ་འགེལ་རྣམས་ན་

མདའ་ལྔ་པ་ཞེས་པའི་དློན་འཆད་ཚེ་ཀཱ་མ་ཞེས་འབྱུང་བས་འདིར་འདློད་ཆགས་ལ་གློ་

དགློས་ཀི། འདློད་ལྷ་དངློས་འཕེལ་བར་མི་གཟུང་ཞེས་འགེལ་པ་འགར་བྱུང༌། དལ་

བུའི་རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན་ཆར་སྤིན་གིས། ལུས་མེད་འདློད་པ་དག་

གི་ནི། ཨ་བ་ལེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་ལ། རྡུལ་གི་ཨ་བ་ལེ་བ་དག་ནི་སེལ་བར་བེད་

ཅེས་སློ། །ཨ་བ་ལེ་བ་ཞེས་པ་ཞེན་པའམ་དྲེག་པ་ལ་བསྒྱུར་ཀང༌། དློན་ལ་བསློས་

པའམ་གློས་པ་ལ་འཇུག་པས་དྲེག་པ་ཞེས་པ་ཁེངས་པ་ལ་བུ་མིན་གི། རི་དང་ཤུན་

ལྤགས་ལ་བུ་དང་དྲག་དྲེག་དང་བཞིན་གི་ནག་དྲེག་ལ་བུ་ཡིན་པས། སྤིན་དེས་ལུས་

མེད་འདློད་པས་གློས་པ་འཕེལ་ཞིང༌། རྡུལ་གིས་གློས་པ་དག་ཅིང་སེལ་བར་བེད་ལ། 

དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པློ་རིགས་བརློད་ཐློག་མའི་སྤིན་ཁད་པར་བ་ཡིན་ནློ། །

འདིར་ནི་བེད་པ་པློ་སྤིན་གི་ཚིག་དག་དང༌། བསལ་བ་ཨ་བ་ལེ་བ་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཚིག་དག་གིས། བ་བ་འཕེལ་སེལ་གཉིས་ཀ་བེད་པ་འགལ་བར་ལྡན་པ་དེ་འགལ་

བའི་དློན་ཅན་གི་གསལ་བེད་དློ། །ཆུ་འཛིན་དག་གི་ཕྲེང་བ་འདིས། ཤར་ལ་སློགས་

པའི་ཕློགས་རྣམས་ཀི་ནི་གློ་སྐབས་ཡངས་པ་འཕྲློག་པར་བེད་ཅིང༌། སྐར་མ་ཡི་ནི་

ཚོགས་རྣམས་རང་གི་རུམ་དུ་འཛིན་པར་བས་ཏེ་མི་སྣང་ལ། དེང་ཡང་གློགས་དང་

བལ་བས་ཉེན་པ་བདག་གི་སློག་རྣམས་ལེན་པར་བེད་དློ། །ཞེས་འདི་རིགས་བརློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ཡིན་མློད་ཀང༌། གང་ཕིར་ཆུ་འཛིན་གི་ཕྲེང་བ་ཡི་ཆེས་ཆེར་

གཏིབས་པའི་བ་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་འདིར། འཕྲློག་བཟུང་ལེན་ཞེས་བ་

ཚིག་དུ་མའི་སྒ་ཡིས་ཡང་ཡང་ཉེ་བར་བངས་བའམ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་དེ་ཕིར་དློན་

གཅིག་གསལ་བེད་ཅེས་བ་བ་ཉིད་དློ། །སྤིན་ནི་དྲི་ཡི་བཞློན་པ་རླུང་དྲི་ཞིམ་ཡིད་འློང་

དང་ལྡན་པ་དང༌། གང་པློ་ཆེ་གཙུག་གི་མློས་བུམ་ལས་བབ་པའི་འགམ་ཆང་གི་དྲི་

བཟང་པློ་དང་ལྡན་ལ། དྲི་ཡི་བཞློན་པ་ཡིད་འློང་ཞེས་དང༌། སྤིན་ནམ་མཁའ་ལ་བྱུང་བ་

དང་གང་ཆེན་ལུས་དཔང་མཐློ་བས་གཉིས་ཀའང་མཐློ་བ་དང༌། མདློག་སློ་བསངས་

ལློན་ཤིང་ཏ་མ་ལ་ཡི་འློད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་ཆློས་དེ་དག་གིས་དེ་གཉིས་སྦྱར་

ནས། དེ་ལ་བུའི་སྤིན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བར་བེད་དེ། གང་ཆེན་འདི་དག་ས་ལའློ་

ཞེས་རྒྱུ་བའི་བ་ཚིག་གིས་འབེལ་བ་འདིར་ནི་གཉིས་ཀའི་ཆློས་དག་ཐ་དད་མིན་པར་

སྦྱར་ཞིང༌། ཆློས་ཅན་སྤིན་དང་གང་པློ་རྣམས་དག་ཀང༌། རྒྱུ་བ་ཡི་བ་བ་ཉིད་ཀིས་

འབེལ་བའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་སྦྱར་བའི་དློན་ཅན་གི་གསལ་བེད་དེ་བ་བ་བརློད་པ་བར་

གི་གསལ་བེད་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཏ་མ་ལ་ཞེས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཉེ་སྐློར་དུ་སྐེ་བའི་ལློན་ཤིང་

ལློ་མ་སློ་བསངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་འདློད་འཇློར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་འདིར་བཤད་དཔེ་བརློད་ཀི་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁློ་ན་ཡིས་མཚོན་

ནས། གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་ནི་བརློད་ཚུལ་གི་རྣམ་དབེ་མཐའ་ཡས་པ་ཡློད་པའི་

ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་འདི་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་བའམ་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིས་ངག་

རིག་སྨྲ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རློགས་པར་བའློ། །ལྔ་པ་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ། 

དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པློ། བཤད་མ་ཐག་པའི་གསལ་བེད་ཀི་གནས་ཐློག་མཐའ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བར་གསུམ་གང་རུང་ཉིད་དུ་དློན་གཅིག་སར་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་ཚིག་ཐ་དད་པ་

དང་ནི། ཚིག་གཅིག་སར་བསྐློར་ཡང་དློན་ཐ་དད་པ་དང༌། ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བསྐློར་

བ་ནའང་ཟླློས་སྐློན་མེད་པ་དེ་ནི་བསྐློར་བ་ཞེས་པ་ཡི་རྒྱན་གསུམ་པློ་དག་འདློད་དེ། 

གཉིས་པ་དེ་ཡི་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་ན། 

དང་པློ། དློན་གཅིག་སར་ཡང་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ནི། ཤིང་ཀ་དམྤ་ཚོགས་ཅན་

ཞེས་པ་དེ་ནི་འདབ་མ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཀུ་ཊ་ཇཏྐ་མ་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང་

ནི་རབ་ཏུ་གསལ་ལློ། །དེ་ཡང་ཀུ་ཊ་ཛ་དུག་ཉུང་ཤིང༌། ཨུངྐ་མ་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པའི་

མིང་སྟེ་དེ་འདྲའི་དུག་ཉུང་ཤིང་རབ་ཏུ་གསལ་ཏེ་མེ་ཏློག་རྒྱས་པའློ། །ཀནྫ་ལྱ་ཆུ་ཤིང་

ནི་རབ་ཏུ་བེ། ཀ་ཀུ་བྷ་ཤིང་ཨ་རྫུ་ན་ཡང་གེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས། ཤིང་ཐ་དད་པ་བཞི་

པློ་དེ་དློན་རྒྱས་པ་གཅིག་པུ་ལས་བརློད་རྒྱུ་གཞན་མེད་ཀང་རྒྱས་པའི་དློན་གཅིག་

ཉིད་རྣམ་རྒྱས་རབ་གསལ་རབ་བེ་གེས་གྱུར་ཅེས་ཚིག་གི་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་དུ་

མས་ཡང་ཡང་བསྐར་ཏེ་བརློད་པའློ། ། 

གཉིས་པ་ཚིག་བསྐློར་ནི། སྤིན་གི་ཕྲེང་བདག་གིས་ནི། རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་

དགའ་བའི་སྒ་སྒློག་པར་བེད་ཅིང༌། འདློད་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལག་ན་ཆུ་སིན་

རྒྱལ་མཚན་གིས་དེང་འདིར་ན་ཆུང་རྣམས་ཀི་ཡིད་འདློད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་

དློ། །འདི་ལ་བློད་སྐད་ཚིག་བསྐར་བ་མེད་ཀང༌། ཚིགས་བཅད་འདིའི་ལེགས་སྦྱར་དུ་

ཨུཏྐན་ྛཡ་ཏི་ཞེས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་ས་ཕི་གཉིས་ཀར་ལན་གཉིས་བྱུང་བས་ཚིག་ལ་

བསྐློར་བ་ཡིན་ཡང་དློན་ལ་སྒ་སྒློག་པར་བེད་པ་དང༌། འདློད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་པ་

ཐ་དད་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ་ནི། ཕློགས་ཀི་དག་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ནས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དེ་རིང་མི་ཡི་དབང་པློ་ཁློད། རང་གི་ཁབ་ཏུ་བཙུན་མློ་རྣམས་དང་རེ་བར་བེད་ལ། 

ཁློད་ཀི་དག་སེ་གང་དག་གཡུལ་དུ་ཁློད་ཀིས་བསད་པ་རྣམས་ནི་མཐློ་རིས་ལྷ་ཡི་

གནས་སུ་སློང་ནས་ལྷ་མློ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་རེ་བར་བེད། ཅེས་པ། འགེལ་བེད་ས་

མ་དག་རྒྱལ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ་བའི་དློན་རང་པ་གཉིས་ཀིས་ལན་གཉིས་བསྐློར་བ་

དང༌། རེ་བར་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ལན་གཉིས་བསྐློར་བའློ་ཞེས་བཤད། དབངས་ཅན་

ངག་གི་རློལ་མཚོར་རྒྱ་འགེལ་རྣམས་ལས་རེ་བར་བེད་ལན་གཉིས་བྱུང་བས་ཚིག་

དློན་གཉིས་ཀ་བསྐློར་ཡང་ཡུལ་དང་བེད་པློ་ཐ་དད་པས་མི་ཟླློས་པར་བཤད་ཅེས་

གསུངས། དེ་ཡང༌། ཁློས་པས་གཡུལ་ངློར་བསད་ན་ནི། བདེ་འགློར་འགློ་ཞེས་རྒྱས་

པ་ཟེར། ཞེས་པ་ལར་གཡུལ་དུ་མི་ལྡློག་པར་ཤི་བ་ལྷར་སྐེ་བར་བཤད་པའི་རིགས་

བེད་ཀི་གགས་པ་ལར་བརློད་པའློ། །དྲུག་པ་འགློག་པའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ། དབེ་བ། 

མཇུག་སྡུད་གསུམ། དང་པློ། དགག་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དགག་པ་བརློད་པ་ཡི་

ཚིག་ཉམས་ལྡན་སྦྱར་བ་ནི་འགློག་པ་ཡི་རྒྱན་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགག་བ་དུས་

གསུམ་ལ་བལློས་པའི་འགློག་རྒྱན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་ལ། ཅི་སྟེ་འགློག་པ་དེ་ཡང་

དགག་བ་ཡི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་ན་རྒྱན་ཡང་དེ་སྙེད་དུ་མཐའ་ཡས་སློ། །དེ་

ལར་ན་ཡང་འདིར་ནི་དགག་བའི་སློ་ནས་དུས་གསུམ་དང༌། དགག་བ་འགློག་ཚུལ་ཀི་

ཚིག་གི་ཉམས་ཀི་སློ་ནས་ཅི་རིགས་ཤིག་གི་དཔེ་བརློད་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཞུང་འདིར་དཔེ་བརློད་ཉེར་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། དང་པློ་

འདི་ལ་དཔེ་བརློད་བསྟན། དེའི་དློན་བཤད་པ་གཉིས་རེས་བསྟན་པ་ལར་འློག་མ་ཀུན་

ལའང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ལུས་མེད་འདློད་ལྷ་ཡི་འཇམ་ལ་གངས་ཉུང་བ་མེ་ཏློག་གི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མདའ་ལྔས་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅེས་པ་མི་སིད་དློ་ཞེས་ཡིད་ལ་བསམ་

ཞིང་བརློད་པ་ནི་དགག་བའློ། །སར་ཡང་བསམ་པ། ཡང་ན་ནི་མདའ་ལྔ་གངས་ཉུང་བ་

སློགས་ཡིན་ཡང་དངློས་པློའི་ནུས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་རྒྱལ་

མི་སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །ཞེས་པ་འདིར་ནི་མདའ་ལྔ་ཙམ་གི་རྒྱུ་ཡི་

སྟློབས་ཀིས་ལུས་མེད་འདློད་ལྷ་ས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅེས་པ་དེ་ནི་མི་

རིགས་སློ་སྙམ་པའི་བློ་སར་དེ་ལར་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ད་

ལའི་བློས་བཀག་པ་གང་གི་ཕིར། སར་བྱུང་བའམ་འདས་པ་འགློག་པ་དེ་ཡི་དཔེར་

བརློད་ནི་འདི་འདྲ་ཡིན་ནློ། ། 

ཀེ། སྙན་པར་སྒློག་མ་དག་ཅེས་བློས་ནས་ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ཁློད་ཀི་རྣ་བ་ལ་ནི་

ཨུཏྤལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ་འཇུག་མི་དགློས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ན་རྣ་རྒྱན་འཇུག་པའི་དློན་

པློ་ཨུཏྤལ་དེ་ཡི་མཛེས་ཤིང་དཀྱུས་རིང་བ་སློགས་ཀིས་གཞན་ཡིད་འཕྲློག་པའི་བེད་

ལས་འདི་ལ་ནི། ཁློད་ཀི་ཟུར་མིག་དག་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སྟེ་དེའི་བེད་ལས་མ་ཚང་

བ་མེད་པར་གློ་ཆློད་པ་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི། དེའི་དློན་དགའ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་

དཀར་མིན་ཏེ་སློ་བའི་ཨུཏྤལ་རྣ་བར་འཇུག་པ་ལ་དེའི་མཛའ་བློ་ཡིས་དེ་ལར་ངློ་བསྟློད་

དང་བཅས་པས་འགློག་པར་བེད་པ་འདི་ནི། ད་ལ་མངློན་གྱུར་ཀི་ཨུཏྤལ་མི་དགློས་

པའི་ཚུལ་དུ་འགློག་པས་ན་མངློན་གྱུར་འགློག་པའློ། །རང་གི་གློགས་པློ་ལ་ཇློ་བློ་ཞེས་

བློས་ནས་མཛའ་མློ་བདག་བདེན་པར་སྨྲའློ། །ཁློད་ཉིད་བུད་མེད་གཞན་དང་ཙུམ་སྟེ་འློ་

བེད་པ་ནས་ཆགས་མློས་ཀི་རྒྱུ་ལས་འཕློས་པའི་རྒྱ་སྐེགས་ཀིས་དམར་མིག་གིས་ནི་

ཁློད་ཀིས་བདག་ནམ་ཡང་མཐློང་བར་འགྱུར་བ་མ་ལགས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ན་ཁློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་དང་འགློགས་པ་མི་བཟློད་པས་བདག་དེ་མ་ཐག་འཆི་བས་སློ། །ཞེས་སློ། །འདི་

ལ་རྒྱ་སྐེགས་ལར་དམར་མིག་གིས་ནི་ཞེས་སར་གི་འགྱུར་རྣམས་སུ་འདུག་གློ །སར་

ཉིད་དམ་དང་པློ་ཉིད་དུ་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་ལྡན་མའམ་སེམས་ལྡན་མས་ནམ་ཞིག་སྟེ་མ་

འློངས་པ་ན་མཛའ་བློ་འདི་ཡིས་བུད་མེད་གཞན་དང་འགློགས་པའི་གནློད་པ་དག་

འགྱུར་བ་ཚིག་དེ་ལར་བརློད་པས་འགློག་པར་བེད་པ་འདི་ནི་མ་འློངས་འབྱུང་འགྱུར་

འགློག་པའློ། །འདིར་མ་ན་སྭི་ནཱི་ཞེས་པ་སེམས་ལྡན་མ་ཞེས་པ་སྟེ། མཛའ་བློ་ལ་ཤིན་

ཏུ་སེམས་པ་དང་ལྡན་པའི་དློན་ཡིན་གི། སར་ཁེངས་ལྡན་མར་བསྒྱུར་བ་ལར་ན། མ་

རིང་དགློས་པ་ལ་རྒྱ་དཔེ་དག་པར་རིང་ཆ་མེད་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་སི་ཏུས་འགྱུར་

བཅློས་མཛད་དློ། །

གཞན་དག་ཁེངས་ལྡན་མ་ཞེས་མཛའ་བློ་ལ་ཁེངས་པ་བེད་པ་མ་ཡིན་གི། 

མཛའ་བློ་ལས་གཞན་པའི་སྐེས་པ་སུ་ལའང་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་ལྡན་མ་སྟེ་ཁིམ་

ཐབས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་འཆད་པ་སློགས་ཚིག་ཟུར་འདློན་ལུགས་དུ་མ་བས་

པ་མཐློང་ངློ༌། །ལུས་ཕྲ་མ་ཁློད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་ཞེས་པ་དེ་

རྫུན་ནློ། །གལ་ཏེ་བདེན་པར་རམ་ངེས་པར་འཇམ་པ་ན། འདི་ལ་རེག་པས་བདག་གློ་

བུར་དུ་ཆགས་པས་ཅི་ལ་གདུང་ཞེས་གང་ཕིར་དེ་ལར་འདློད་ལྡན་གིས་རེག་བ་

འཇམ་པ་དེ་དང་འགལ་བ་རྩུབ་པློའི་བེད་ལས་གདུང་བ་བསྐེད་པ་ཉིད་ཀིས་ནི་དགག་

བ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་འདི་ཡི་ཆློས་འཇམ་པ་དག་འགློག་པ་འདི་ནི་ཆློས་འགློག་

པའློ། །བུད་མེད་དེ་ནི་མཛེས་མ་ཞིག་ཡིན་པའམ་མ་ཡིན་ཞེས། རློག་ཅིང་དཔྱློད་པའི་

རྣམ་རིག་འདི་ནི་རྒྱུ་ཅི་ལས་སྐེ་སྟེ་སྐེ་མི་རིགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ན། དེ་བལ་པའི་སྐབས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དེར་ནི་འློད་ཙམ་ཞིག་གཡློ་བ་ཉིད་མཐློང་བར་གྱུར་ཀི། འློད་ཀི་རེན་ལུས་དངློས་ནི་

མཐློང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གང་ཚིག་སྦྱློར་འདིར་གཟུགས་ཅན་མ་སྟེ་ལུས་

བསྒྱུར་མའམ་ཕྲ་མེན་མ་དེའི་ངློ་མཚར་བ་བརློད་པར་འདློད་པས། འློད་ཅེས་པའི་ཆློས་

འདི་མཐློང་བར་ཁས་བངས་ནས་ཆློས་ཅན་ལུས་མཐློང་བ་འགློག་པ་འདི་ཆློས་ཅན་

འགློག་པའློ། །འདི་སྐབས་ས་འགེལ་རྣམས་སུ་གཟུགས་ཅན་མ་ཞེས་པ། ངློ་མཚར་

བའི་གཟུགས་ཅན་མའམ་མཛེས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་ལ་བུར་བསམས་ནས་ཕྲ་མེན་

མ་ཡིན་པ་སུས་ཀང་བཤད་མི་འདུག་ལ། དེ་ལར་ན་རང་བཞིན་གི་གཟུགས་ཇི་ལར་

བཟང་ཡང་འློད་ཙམ་ལས་མི་མཐློང་བ་སུ་ཡང་མེད་པས་དློན་ཅི་ཡིན་གློ་རྒྱུ་མི་འདུག་

ཅིང༌། འདུལ་བ་ལས་ཕྲ་མེན་མ་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། འཆི་མེད་

མཛོད་ལས་ཀང་ལུས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཕྲ་མེན་མའི་རིགས་ལ་གཟུགས་ཅན་

མ་ཞེས་བཤད་པ་ལར་བདག་གིས་འདི་ལར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

ཀེ་གཏུམ་མློ་ཁློད་ཀི་མིག་ནི་ཁློས་པས་དམར་བར་གྱུར་ཅིང༌། མཆུ་ཡི་ཡལ་

འདབ་གཡློ་བ་དང༌། སྨིན་མ་འཁློག་སྟེ་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དེ་ལར་ནའང༌། 

ཞེས་འགྱུར་བཅློས་པར་མཛད། སར་སྨིན་མ་འཁློག་སྟེ་ལ་ན་ཡང༌། ཞེས་འདུག རང་

ཉིད་ལ་བུད་མེད་གཞན་དང་འགློགས་པ་སློགས་ཀི་ཉེས་པ་མེད་པས་བདག་མི་

འཇིགས་སློ། །གང་ཕིར་མཛའ་བློ་མཁས་པ་ཡིས། མཛའ་མློ་ལ་འཇིགས་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་

ཡི་གཙོ། རང་གི་ཉེས་པ་འགློག་བེད་པ་འདི་དག་སྐབས་འདིར་ནི་རྒྱུ་འགློག་

པའློ། །འདི་མཛའ་བློ་མཁས་པ་ཞེས་སུའང་བསྒྱུར་མློད། པྲི་ཡེཎ་མཛའ་བློ་ཞེས་སྐེས་

པའི་རགས་སུ་བས་པ་རྒྱ་དཔེར་འདུག་ཅེས་གསུངས། དློན་ལ་དེ་གཉིས་གང་ལར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་རུང་ངློ༌། །མཛའ་བློ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་བ་ན་གནས་ཤིང༌། ཆུ་འཛིན་གཞློན་

ནུ་གཡློ་ཞིང་མཁའ་ལ་བགློད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཕློགས་འདིར་ནི་འློང༌། ཞེས་སམ། 

བགློད་ལྡན་འདི་ནི་འློང་ཞེས་འགྱུར་བཅློས་པའང་རྒྱ་དཔེའི་དབང་གིས་ཡིན་གི། དློན་

གི་དབང་དུ་མི་འདྲ་བ་ཁད་ཅི་མི་འདུག་གློ །ནི་ཙཱུ་ལ་རྒྱ་ལང་ཡང་རྒྱས་པར་མཐློང་སྟེ། 

འདློད་པ་སྐེད་པའི་རྐེན་དེ་དག་གིས་ཆགས་གདུང་བསྐེད་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་

རྒྱུ་རྣམས་ཚང་ཡང༌། བདག་ཤི་བ་མིན་པ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་འཆི་བ་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་

བགློད་པ་ནི་ཆགས་གདུང་མི་བཟད་པ་བསྐེད་པ་དག་ཉེ་བར་བཀློད་ནས། འབས་བུ་

འཆི་བ་བཟླློག་སྟེ་མ་ཤི་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འབས་བུ་འགློག་པའློ། །གལ་ཏེ་

མཛའ་བློ་ཁློད་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་འདློད་ན། གཤེགས་པར་མཛོད་ཅིག་ཁློད་ཀི་

བགློད་པས་བདག་ལ་ནི་གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་བདག་མྱུར་དུ་

འཆི་བར་འགྱུར་བས། འདི་ལ་ཁློད་ནི་དློགས་པའམ་ཐེ་ཚོམ་མི་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་

མཛའ་བློ་སློང་ན་ནི་རང་ཉིད་འཆི་བ་གསལ་བར་བེད་པས་གཤེགས་པར་མཛོད་ཅེས་

རེས་སུ་གནང་བ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་སྟེ་འགློ་བ་འགློག་པར་བེད་པ་

འདི་ནི་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་འགློག་པར་བརློད་དློ། །ཁློད་གཞན་དུ་སློང་ན་

ནློར་ནི་མང་པློ་རེད་པར་འགྱུར་ཞིང་ལམ་དུ་ཡང་ནི་བགློད་བདེ་ཞིང་དག་སློགས་མེད་

པས་དགེ་ལ་བདག་གི་སློག་ལ་ཡང་འཆིའམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་མེད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་

མཛའ་བློ་འགློ་བར་མི་བའློ། །ཞེས་མཛའ་བློ་འགློ་བར་བེད་པའམ་སྦྱློར་བ་ཡི་རྒྱུ་

རྣམས་དག་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ནས། འློན་ཀང་འགློ་བར་མི་བ་ཞེས་དབང་ཆེ་བ་ཉིད་

ཀིས་འགློ་བ་དེ་འགློག་པ་ནི་འདི་འདྲ་དབང་གིས་འགློག་པའློ། །བདག་ནི་གསློན་དུ་རེ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྟློབས་དང་ལྡན་ལ། ནློར་བསྒྲུབ་འདློད་ཀི་བསམ་པ་ནི་དེ་ཙམ་སྟློབས་

དང་ལྡན་པ་མིན་ནློ། །མཛའ་བློ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ་ཇི་ལར་བེད་པ་

ཁེད་རང་གིས་ཤེས་མློད། རང་གིས་བསམ་པའི་གནས་སྐབས་དྲང་པློར་སྨློས་པ་

ལགས། གང་ཕིར་འདི་ནི་མཛའ་བློ་ལ་ཆགས་ལྡན་མས། མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་

བེད་ཅིང༌། སློང་ན་འཆི་བ་ཤུགས་ཀིས་བརློད་པས་འགློ་བ་ལ་དང་མཛའ་བློ་ལ་མ་

གུས་བཞིན་དུ་ཚིག་སྦྱློར་བ་འདི་ནི་མ་གུས་པས་འགློག་པའློ། །མཛའ་བློ་གལ་ཏེ་

གཤེགས་ན་བཞུད་ཅིག ཁློད་ཀི་ལམ་ནི་དགེ་ཞིང་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། གང་དུ་

ཁློད་ནི་གཤེགས་པ་དེར། །བདག་ཤི་ནས་ཀང་སྐེ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག དེ་ལར་ཤིས་པར་

བརློད་པའི་ཚིག་ལམ་གིས་གང་ཞིག་རང་གི་གནས་སྐབས་འཆི་བ་གསལ་བེད་མས། 

ཚུལ་དེས་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། འདི་ནི་ཤིས་བརློད་ཀི་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་

འགློག་པའློ། །

གལ་ཏེ་ཁློད་འགློ་བ་ངེས་པར་བདེན་པ་ཉིད་ན། ཁློད་ཀིས་དགའ་མ་གཞན་པ་

འགའ་ཞིག་ཚོལ་ཞིག བདག་ནི་ཁློད་དང་བལ་བའི་རྒྱུ་དེས་ཀག་ཚོལ་པའི་སྐབས་

རེད་ནས། དེ་རིང་ཉིད་དུ་སློག་འགློག་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་རང་ཉིད་གཡང་ས་ལ་

ལེབས་པ་ལ་བུ་སློགས་ཀིས་འཆི་བར་བསྟན་པའློ། །གང་ཕིར་མཛའ་བའི་དབང་གྱུར་

མས། མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ་བདེན་ན་ཞེས་དང༌། གཞན་པ་ཚོལ་ཞེས་

པའི་ཚིག་རྩུབ་ཀི་ཡི་གེ་སློན་དུ་འགློ་བ་ཅན་འདི་ནི་ཚིག་རྩུབ་མློས་འགློག་པའློ། །གལ་

ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིག ཕི་བའམ་འགང་བར་གྱུར་ན་བདག་ཤི་ནས་གཉེན་

འདུན་རྣམས་ཡིད་འཁྲུགས་པའི་ཁས་བསྒགས་པའི་ཆློ་ངེ་གང་ཞིག་འགློ་བའི་གེགས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སུ་གྱུར་པ་ཁློད་ཀི་རྣ་བར་འློང་བར་འགྱུར་རློ། །གང་ཕིར་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

མཛའ་བློ་ལ་ཆགས་པ་མློས་མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་ཕན་པའི་གློས་འདེབས་པ་ཉིད་བེད་

པ་ཡིས། མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། འདི་ནི་གློས་བེད་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་

འགློག་པའློ། །བཞུད་ཅིག་ཅེས་ཁློད་དགེས་པའི་ཚིག་བརློད་པར་འདློད་ཀང༌། བདག་

རང་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིག་མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཁ་ནས་ནི་བྱུང་བར་གྱུར་ལ། 

བདག་གིས་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེས་པ་རང་གིས་མི་འདློད་པའི་དངློས་པློ་གཤེགས་ཤིག་

ཅེས་བརློད་པ་ལ་འབད་པར་བས་པས་འབས་བུ་ཕིན་ཅི་ལློག་མ་གཤེགས་ཞེས་

བརློད་པ་བསྐེད་པ་དེས་འབད་པ་དློན་མེད་པར་སློང་བ་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕིར་བརློད་

ཚུལ་དེ་ནི་འབད་པས་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །འབད་ཀང་གཤེགས་ཞེས་བརློད་མ་ནུས་

པས་མ་འགློ་ཞིག་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཁློད་ལ་རག་ཏུ་མིག་གིས་བལ་བར་འདུན་པ་བདག་གིས་ཡུན་རིང་ཁློད་མ་

མཐློང་ན་ལ་ཅི་སྨློས། སྐད་ཅིག་ཙམ་དུ་ཁློད་ལ་བའི་གེགས་བེད་པའམ་སྒིབ་པའི་མིག་

གི་རི་མ་བསྐློད་པ་ལ་ཡང་ཁློ་བ་ཡི་མཛའ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་བདག་གི་ཁློང་ན་ཡློད་

པས། ཁློད་ཀིས་མཛའ་བ་དེ་ལ་ཁློ་བློ་འགློ་བ་ཡིན་ཞེས་སྨྲློས་ཤིག་དང་བདག་ནི་དེ་ཡི་

གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་དེས་ཅི་འདློད་པ་དེ་བདག་གིས་ཀང་འདློད་དློ། །གང་ཕིར་

ཡིད་མཛའ་བ་དྲག་པློའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་མ་དེ་ཡིས་མཛའ་བློའི་བགློད་པ་

འགློག་པར་བེད་པའམ། གཞན་དབང་མས་མཛའ་བློ་དེ་ཡི་ཞེས་བས་ཀང་འདྲ་ལ། རྒྱ་

དཔེར་རྣམ་དབེ་ཡློད་ཚུལ་གིས་འགྱུར་ས་ཕི་ཅུང་མི་འདྲ་བར་བྱུང་ངློ༌། །གཞན་དབང་

གི་དློན་འདི་ཉེ་བར་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཚིག་སྦྱར་བ་འདི་ནི་གཞན་དབང་གི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཚུལ་གིས་འགློག་པའློ། །མགློན་པློ་ཁློད་འབལ་བ་ཡི་གདུང་བ་བདག་གིས་བཟློད་པར་

བགི་བར་འདློད་པས། སྨན་གང་གིས་ཁློ་མློའི་མིག་ལ་བསློས་པ་ཡིས་བདག་ལ་ནི། 

འདློད་པས་བདག་གི་ཡིད་ལ་བསྣུན་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་མི་མཐློང་བའི་མི་སྣང་བའམ། 

མཐློང་མིན་གི་མིག་སྨན་ཞིག་བདག་ལ་སློལ་ཅིག དེ་ལར་མིན་ན་འདློད་པས་གགས་

བཙལ་ནས་བདག་འགུམ་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པས། བལ་བའི་མ་ངན་གིས་

གདུང་བས་འཆི་བ་ལས་ཟླློག་པར་བེད་པ་ཡི་འཚོ་བའི་ཐབས་ནི་འདློད་པས་བསྣུན་མི་

ནུས་པའི་སྨན་དེ་ལ་བུ་རེད་པར་དཀའ་བ་དག་བིན་ཅིག་ཅེས་པའི་ངག་ཉེ་བར་བཀློད་

ནས། རང་གི་བདག་པློ་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བ་འགློག་པར་བེད་པའི་ཕིར་འདི་འདྲ་

ཐབས་མཁས་ཀི་སློ་ཉིད་ཀིས་འགློག་པར་བརློད་དློ། །

ཇློ་བློ་ཁློད་ཀི་ཞལ་ནས་བདག་ལ་མཛའ་བས་མ་བསམ་པའི་ཚིག བདག་ཡུལ་

གཞན་དུ་འགློའ ློ་ཞེས་པ་ངེས་པར་བྱུང༌། བདག་ལ་མཛའ་བ་ཡི་ཤུགས་མིན་པ་སྙིང་

རིང་བ་ཁློད་ཀིས་ད་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་མ་ཕིན་ན་ཡང་བདག་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་དེ་

མཛའ་བ་ཆེར་མེད་པས་སློ། །ཞེས་འགློ་ཞེས་པའི་ཚིག་བརློད་པ་ཡང་འགློག་ན་དངློས་

སུ་འགློ་བ་འགློག་པ་སྨློས་ཅི་དགློས་སློ། །མཛའ་བློས་རང་ཉིད་ལ་མཛའ་བ་བདློ་བའམ་

རྒྱས་པས་མ་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་ལ་ཁློ་བས་མཛའ་བློ་ཡི་འགློ་བ་རློམ་པ་བཟླློག་པ་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མཛའ་བློ་ལ་ཁློ་བ་ཡི་རྣམ་པས་འགློག་པའློ། །འདིར་མཛའ་བློ་རྒྱས་

པའི་དབང་གིས་ཁློ་བའི་ངག་མ་བསམ་པར་སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་མ་ཞེས་སློགས་

འབྲུ་མནན་ལུགས་འགའ་འདུག་ཀང་དློན་ལ་ཕློགས་འདྲ་བས་མ་བིས་སློ། །གང་གི་དྲི་

བཟང་པློ་སྣ་ཡི་བུ་གར་མ་བསྣམས་ཤིང་བུ་མློའི་རྣ་བ་ལ་ཡང་འདློགས་པར་མ་བས། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཆང་ལ་ཡང་མ་བཏབ་པར་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་དག་རྣམས་ཁློད་ཀི་དཔུང་གིས་བཅློམ་

པར་བས་པ་རྣམས་ཀི་གློང་སྟློང་པར་སློང་བ་འདི་ཡི་རིང་བུ་ཉིད་དུ་སྐེས་པའི་ཨུཏྤལ་

སློན་པློ་རྣམས་བདག་པློ་མེད་པས། རང་གར་ཆུད་ཟློས་ཏེ་ཟེགས་པར་གྱུར་ཅེས་པས། 

ཨུཏྤལ་གི་བདག་པློ་ཤི་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་རེར་བཅས་བཞིན་དུ་ཨུཏྤལ་དེ་ཡི་འློས་

པའི་ལས་སྣློམ་པ་སློགས་གསུམ་པློ་ནི་བཟླློག་པར་བས། མ་ངན་དུ་འློས་པའི་གནས་

སྐབས་སྟློན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་སྙིང་རེས་འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །འདི་ལ་སྙིང་རེ་སྐེ་ཡུལ་

ཨུཏྤལ་ལ་བས་ནས་དེ་དློན་མེད་དུ་ཟེགས་ཤིང་ཉམས་པ་ལ་སྙིང་རེ་འདྲ་བས་སློ་ཞེས་

བཤད་པའང་སྣང༌། དགག་བ་ཨུཏྤལ་གི་ལས་གསུམ་བཀག་པས་དློན་མེད་དུ་ཨུཏྤལ་

ཆུད་ཟློས་པ་བརློད་པས་དགག་རྒྱན་ཡིན་ལ། ཨུཏྤལ་གི་བདག་པློ་རང་ཉིད་ཡིན་ན་

འགློད་པ་སྐེ་འློས་ཤིང༌། འདི་གཞན་གིས་བཅློམ་ཟིན་པའི་བདག་པློ་མེད་པ་དག་སེ་དེ་

དག་གི་ཡིན་པས་ཚིག་འདིའི་ཤུགས་ལ་སྙིང་རེ་སྐེ་འློས་པས་སྙིང་རེ་དང་བཅས་ཏེ་

འགློག་པ་ཞེས་བའློ། །

གཞན་ཁས་དྲག་སྟློབས་ལྡན་དག་གིས་ཕ་རློལ་འཇློམས་པའི་ལས་འཛེམ་པ་

མེད་པར་བེད་པ་ལ། ཀི་ཧུད་ད་ལ་ཁློད་སྟློབས་དང་དཔུང་དུ་ལྡན་པས་གཞན་ལ་

གནློད་པ་ཆེན་པློ་འཛེམ་མེད་དུ་བས་པའི་རྣམ་སྨིན་མི་བཟད་པ་རྣམས་ཚེ་ཕི་མར་

ཁློད་རང་ཉིད་ཀི་ཁུར་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བས། ད་ལ་ནས་བག་ཡློད་པར་གིས་ལ་སིག་

པའི་ལས་འདི་ལ་བུ་ཐློངས་ཤིག་ཅེས་པ་ལ་བུ་སྙིང་རེའི་སློ་ནས་འགློག་པ་ཡིན་

ནློ། །འདིས་བདག་ལ་གནློད་པ་ཆེན་པློ་མང་དུ་བས་ལ་ལག་གིས་གཞུ་བ་ཙམ་གི་སྡུག་

བསལ་ལ་སྙིང་རེ་མི་བའློ། །ཞེས་པ་ལ་བུ་སྙིང་རེ་ཉིད་འགློག་པའློ། །དེ་སློགས་ཚིག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རྣམས་ལ་ཉམས་ཀི་རྣམ་དབེ་དུ་མ་ཡློད་པའི་སློ་ནས་དབེ་བ་བས་ན་མཐའ་མེད་པར་

འགྱུར་རློ། །ནློར་བསགས་པ་སློགས་རང་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་དློན་ནི་འགའ་ཡང་

ཚོགས་པར་ཏེ་བསགས་པར་མ་བས་ལ། རློག་གེ་བར་སྤློད་སློགས་རིག་པ་འགའ་ཡང་

བརློན་པས་མ་བསྒྲུབས་པའམ་མ་བསབས་པ་དང༌། ཡང་ན་དབང་དུ་བེད་པ་དང་

མཁའ་ལྡིང་གི་སགས་སློགས་རིག་པ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང་ཞེས་བཤད་ཀང་

རུང་ངློ༌། །དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། ན་

ཚོད་མཐའ་དག་སློང་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས། གང་ཕིར་འདིར་ནི་ཚེ་ཟད་དེ་སློང་བས་དློན་

སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་འགློག་པ་ནི། དགག་པ་བརློད་པ་འདིའི་ཤུགས་ཀིས་འགློད་པ་

གཙོ་བློར་སྟློན་པར་བེད་པ་འདི་ནི་འགློད་པས་འགློག་པའློ། །

ཅི་ནམ་མཁའི་ངློས་ན་དཀར་པློའི་མདློག་ཅན་ལྡང་ཐབས་སུ་བསྐློད་པ་འདི་ནི་

སྟློན་གི་ཆུ་འཛིན་ནམ། ཡང་ན་ངང་པའི་ཚོགས་སམ་ཅི་ཞིག་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་པ་ལ་ཇི་

ཞིག་ན་སྒ་ནི་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འདྲ་བ་ཞིག་ཐློས་པས། དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མིན་པ་དང་ངང་

པ་ཡིན་པར་ཤེས་སློ། །རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འདྲ་བའི་ཆློས་འདི་ནི་ངང་པ་ལ་ཡློད་ཅིང༌། 

གཞན་སྤིན་གི་རིགས་ལ་མ་རེག་བའམ་མེད་པས། གང་ཞིག་སྤིན་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་

ཐེ་ཚོམ་ཟླློག་པར་བེད་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་འགློག་པའློ། །འདི་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

པློ་རྣམས་ཀིས་ངང་པ་བཟུང་སྟེ་དེས་རང་པར་གསེར་དངུལ་གི་གདུ་བུ་བས་པས་དེ་

དག་ལ་གཞན་གིས་མི་འཚེ་ཞིང་རང་ཡུལ་གི་མཚོ་རུ་འདུ་ཞིང་མཛེས་པ་ཡིན་པས་

དེ་འདྲའི་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་ཐློས་པས་ཞེས་བློད་འགེལ་ཕལ་ཆེར་དུ་བཤད་ཀང་མི་

ལེགས་ཏེ། སྤིར་ངང་པ་ཡིན་ཚད་ལ་རང་གདུབ་ཡློད་པར་མ་ངེས་པ་དང༌། རང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གདུབ་ཀི་སྒ་ཐློས་ཀང་ངང་པར་མ་ངེས་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁ་ཅིག་གིས་ངང་པ་རེ་ཟུང་

ལ་རང་གདུབ་བས་པ་ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་ལ་སྒ་གགས་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། 

ཁད་པར་སྤིན་དང་ངང་པ་གང་ཡིན་ཆ་མ་ཕེད་པའི་བར་ཐག་ཡློད་བཞིན་ངང་པའི་རང་

གདུབ་ཀི་སྒ་གསལ་པློར་ཐློས་པ་མི་སིད་པ་སློགས་འབེལ་མི་འགིགས་པའི་ངག་གློ །

དངློས་དློན། འདློད་འཇློར་རང་གདུབ་ཀི་མིང་ལ་ཧཾ་ས་ཀཿ སྟེ་ངང་པ་ལྡན་པ་

ཞེས་འབློད་པ་རང་གདུབ་ཀི་སྒ་ངང་པའི་སྐད་དང་ཆ་འདྲ་བའི་དློན་ཡིན་གི། རང་

གདུབ་ལ་ངང་པའི་གཟུགས་བཀློད་པ་སློགས་ཀིས་ངང་པ་ལྡན་པར་བརློད་པ་མིན་ལ། 

རང་གདུབ་ཀི་དངློས་མིང་ནཱུ་པུ་ར་ཞེས་པ་ནཱུ་དམན་པ་པུ་ར་གང་བའི་དློན་དུ་བཤད་

དློ། །དེས་ན་ངང་པའི་སྐད་ནི་གསེར་གི་རང་གདུབ་འཁློལ་བའི་སྒ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཡིན་

པས་དེ་འདྲའི་ངང་པའི་སྐད་ཐློས་པ་ལས་ངང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། གཞུང་

འདིའི་ལེའུ་གསུམ་པར་བཞད་ཀི་རེས་མཚུངས་སྒ་ལྡན་དྲིལ་ཆུང་ཅན་ཞེས་དྲིལ་

གཡེར་གི་སྒ་བཞད་ཀི་སྒ་དང་འདྲ་བར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །འདི་ལར་གདློང་དང་ཟླ་

བ་ཆློས་མཐུན་པའི་ངག་གིས་སྦྱར་བ་ན་གདློང་ཡིད་དགའ་བའི་སིམ་བེད་ཀི་བདུད་

རིའི་བདག་ཉིད་དང༌། ཟླ་བ་ནི་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་ཀི་བསིལ་ཟེར་ལྡན་པའློ། །གདློང་

གིས་པདྨའི་མཛེས་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་དང༌། ཟླ་བས་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པས་ན་

དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་པདྨ་ལ་སང་བ་ཡིན་ཞིང༌། སྣུམ་པའི་ཏ་ར་ཀེ་ཞེས་པའི་ཏ་ར་ཀེའི་སྒ་

མིག་འབས་དང་སྐར་མ་ལ་འཇུག་པས། གདློང་གི་དབང་དུ་བས་ན་སྣུམ་པའི་མིག་

འབས་ཏེ། མིག་གི་རྒྱལ་མློ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཟླ་བ་ལ་འློད་མདངས་སྣུམ་པའི་སྐར་མ་

ཅན་ཞེས་སློ། །འདིར་སྐར་འབས་ཅན་ཞེས་སྒ་བསྡུས་ནས་སར་བསྒྱུར་བ་ལར་ན། སྒ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྦྱར་ཞིག་པས་རྒྱ་སྐད་སློར་བཞག་བས་ན་ལེགས་ཞེས་བཤད། དེ་ལར་སྒ་དང་དློན་

གི་སློ་ནས་གདློང་དང་ཟླ་བ་ཆློས་འདྲ་བར་སྦྱར་བར་བས་ནས། ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་འདི་

ཡློད་བཞིན། །ཟླ་བ་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་ཕལ་པའི་ཟླ་བའམ་བཏགས་པའི་

ཟླ་བ་གདློང་ལ་བརེན་པའམ་ཡློད་པ། གཙོ་བློ་ཟླ་བ་དངློས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཡློན་

ཏན་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་སློགས་གསུམ་པློ་བསྟན་པར་བས་ནས་གཙོ་བློའི་ཟླ་བ་ལ་

དེས་ཅི་བ་ཞེས་དགློས་པ་མེད་པར་བརློད་དེ། འགློག་པར་བེད་པ་ཡི་ངག་གི་རྣམ་པ་

ནི་དེ་ལར་ཕན་ཚུན་སྦྱར་བས་འགློག་པའློ། །གཞན་གི་སེ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་

ཡང་ད་དུང་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ནི་གཞན་རྣམ་པར་གནློན་འདློད་ཀི་བསམ་པ་འདི་ལ་ཚིམ་

པ་ཅུང་ཟད་མེད་པ་མཚར་རློ། །ཡང་ན་ངློ་ཅི་མཚར་ཏེ་སེག་ཟ་མེ་འབར་བ་ལ་ཤིང་ཅི་

ཙམ་བསྣན་ཀང་ཚིམ་པ་དག་གིས་ནི་ནམ་ཞིག་མཐློང་སྟེ་མ་མཐློང་བ་དེ་ནི་དེའི་ཆློས་

ཉིད་ཡིན་པས་མཚར་དུ་མེད་དློ། །གང་ཕིར་སྐབས་འདིར་ནི་དློན་གཞན་མེ་འབར་བ་

ལ་ཚིམ་པ་མེད་པ་དག །རྒྱལ་པློའི་རྣམ་པར་གནློན་པ་ཚིམ་པ་མེད་པ་དེ་ཡི་ཆློས་

མཚུངས་སུ་བསྟན་པར་བས་ནས། ཚིམ་པ་མེད་པ་ལ་ཡ་མཚན་དུ་རློམ་པའམ། 

འཛིན་པ་འགློག་པར་བེད་པ་འདི་ནི་དློན་གཞན་བཀློད་པས་འགློག་པའློ། །

འདི་ནི་བདག་ཅག་ལ་སྦྱིན་པ་པློ་ཞེས་སུ་ནམ་ཡང་ནི། མི་ཡི་དབང་པློ་ཁློད་ལ་

མི་བསྟློད་དེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་སློང་མློ་པས་ཁློད་ཀི་ནློར་རྣམས་མཐློང་བ་

ཙམ་ནས་འདི་གཞན་གི་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་པར་རང་གི་ནློར་ཉིད་དུ་བསམས་

ནས་ལེན་པས་སློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་གི་སློ་ནས་འགློག་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་

ནམ་རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ་སྟེ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཚིག་སྟེ་འློག་མ་དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མཚམས་སྦྱར་བའི་སད་དུ་བཀློད་པ་ཙམ་མློ། །གསུམ་པ་མཇུག་སྡུད་ནི། འདིར་

དཔེར་བརློད་པའི་ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀིས་དགག་པའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་རློག་པའམ་རྣམ་

པར་བརགས་པ་གཞན་པ་མཐའ་མེད་པ་དག་ཀང་འདིས་མཚོན་ནས་བློས་དཔག་པར་

ནུས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །

བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ་ལ། ངློ་བློ་ངློས་བཟུང་བ་དང༌། 

དབེ་བ་དཔེས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ། གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་

འགའ་ཞིག་སློན་དུ་བཀློད་ནས། ས་མ་དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡི་

དངློས་པློ་གཞན་དག་རེས་སུ་འགློད་པ་དེ་ནི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ཡི་རྒྱན་ཡིན་པར་

བློས་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པློ། 

ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་ཁད་པར་ལ་གནས་

པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་དང༌། སྦྱར་བ་ཅན་དང༌། འགལ་བ་ཅན་དང༌། མི་འློས་པར་

བེད་པ་དང༌། འློས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། འློས་དང་མི་འློས་པ་གཉིས་ལྡན་

དང༌། དེ་ལས་གློ་རིམ་བཟླློག་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་སྟེ་རྣམ་

གངས་བརྒྱད་ཡློད་པའློ། །རྒྱན་འདི་ཡི་དབེ་བ་བརྒྱད་པློ་དེ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་

རྣམས་ནི་ངག་གི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཚོན་པ་སྟེ་གསལ་བར་ཡློད་པ་ཡིན་ལ། 

གློང་བསྟན་འདི་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དཔེར་བརློད་ཀི་ཕྲེང་

བ་བསྟན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ། དང་པློ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། 

ལེགས་ལྡན་ཞེས་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་ལ་བུར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གྱུར་པ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ལ་ལློས་ཞེས་བསྒྲུབ་བའློ། །དེའི་སྒྲུབ་

བེད་ནི་ཉི་མ་ཟླ་བ་འདི་ལར་གཟི་བརིད་ཆེ་ཞིང་འདི་ལར་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་མློད་ཀི། འདུས་

བས་ཡིན་པས་ན་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རག་ཏུ་ངང་ཚུལ་གཅིག་ལ་གནས་པ་མ་

ཡིན་པར་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་འདི་ལ་ནི་སུ་ཡིས་འགློངས་པའམ་འདའ་བར་བེད་

དེ་བེད་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་སྒྲུབ་བེད་མི་རག་པའི་ངེས་པ་དེ་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁབ་པའི་ཕིར་ཀུན་ལ་ཁབ་ཆེ་བ་བཀློད་པའློ། །ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་

བཀློད་པ་ནི། ཆུ་འཛིན་འདི་དག་ནི་ལུས་ཅན་གི་ཚ་བས་གདུང་བ་ཡློངས་སུ་འཕྲློག་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་དེ་ལར་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཆེན་པློ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཐློབ་

པར་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་འདི་དག་ཀང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་སད་དུ་དེ་ལར་

གགས་པའློ། །ཞེས་ས་ཡིས་གཞི་བརེན། མེས་སྨིན། རླུང་གིས་འཕེལ། ཆུ་ལ་སྡུད་པའི་

སློ་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་འཇིག་རེན་ཡློངས་ཀི་ཉེར་འཚོར་གགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

དངློས་པློ་སློ་སློའི་ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །

འདི་ལ། བདག་ཐློབ་མིན་ནམ་ཆེན་པློ་རྣམས། །གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་སད་

དུའློ། །ཞེས་པའི་འགྱུར་ལར་ན་བཤད་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཐློབ་པར་སྣང་

ངློ༌། །ནང་བཅུད་ལ་བཤད་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་

ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཐློབ་པ་ནི་གཞན་སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་

སད་དུ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་ནི་སྤིན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཞན་དུ་མའང་

ཡློད་དློ་ཞེས། གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་

བརློད་པར་བས་ཀང་ཁད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ཡིན་པས་དློན་ལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཁད་མེད་དློ། །སྦྱར་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི་

འཇིག་རེན་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་ཅེས་པ་བསྒྲུབ་བའློ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

དློན་གཞན་ནི། དཱཀྵི་ཎྱ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་མ་

ཡིན་ནམ། ཞེས་དཱཀྵི་ཎྱ་ཞེས་པ་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་ཀང༌། སྐབས་འདིར་དཱཀྵི་ཎ་

ཞེས་མཁས་ཤིང་དྲངས་ལ་གཡློ་སྒྱུ་མེད་པ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། དེ་ལ་རྐེན་ཎྱ་ཏ་སྦྱར་

བས་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་མཐློ་དམན་མེད་པར་སྙློམས་པའི་དྲང་པློ་

ལས་བྱུང་བ་ནི་ཀུན་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་དློན་གིས། ཀུན་དང་མཐུན་པར་

འཇུག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་འདི་ཀུན་གི་སྙིང་སྡུག་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་དློན་

དང༌། ཡང་དཱཀྵི་ཎ་ལྷློ་ཕློགས་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་ལ་ཎྱ་ཏ་སྦྱར་བས། ལྷློ་ལས་

བྱུང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་ལྷློ་ན་སྨན་སློས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཡློད་པས་དེ་ལས་བྱུང་

བའི་དྲི་ཞིམ་པློ་དང་ལྡན་པས་ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་དང་དློན་གཉིས་པློ་དེ་སྒ་གཅིག་

པློ་དེས་སྦྱར་ནས་བཟུང་བས་སྒ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དློན་གཉིས་སྦྱར་དུ་ཡློད་པས་

སྦྱར་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པར་བརློད་དློ། །

གཞན་དཱཀྵི་ཎའི་སྒ་གཡས་སློགས་ལ་འཇུག་ཀང༌། དེ་དག་སྐབས་འདིའི་དློན་

མིན་ནློ། །འགལ་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། མཚན་མློར་བེད་པ་ཟླ་བ་འདི། 

ནག་པློ་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཡང་འགློ་བ་རྣམས་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ་ཞེས། དྲི་

མ་ཅན་གིས་དགའ་བ་སྐེད་པ་འགལ་བ་ལ་བུར་སྣང་བ་དེ་བསྒྲུབ་བའློ། །སྒྲུབ་བེད་

གཉིས་སྐེས་ཞེས་པ་བམ་ཟེ་དག་གི་དབང་པློ་སྟེ་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཆགས་སློགས་ཀི་

སྐློན་དང་ལྡན་ཡང་རིག་བེད་ལ་མཁས་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་གཞན་སློབ་མ་རྣམས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས་སློ། །འདི་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་དཔེ་དང་སྤིར་འདྲ་ཡང་དཔེ་

ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མིན་པར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་

རློ། །མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ཡིད་འློང་སྦྲང་རི་འཐུང་པའི་མགིན་པ་གང་

ཞིག་དབངས་སྙན་པ་འབྱུང་བའི་གནས་དེ་ལས་བྱུང་བ་བུང་བའི་སྒ་དག་ཀང་རྣ་བར་

གདུག་ཅིང་རྩུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མི་འློས་པའློ། །དེ་ལར་མི་འློས་ན་ཡང་དེ་འདྲ་

སིད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། འདློད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་སིག་པའམ་ཉེས་པ་ནི་ཚུལ་

འདི་འདྲ་བར་ཕིན་ཅི་ལློག་ཅིག་གློ་ཞེས་སློ། །

འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ཆུ་སྐེས་པདྨ་དམར་པློའི་འདབ་མའི་མལ་

སྟན་འདིས་བདག་གི་ལུས་འདི་ཆགས་པས་གདུང་ནས་སེག་པར་བེད་དློ། །འདིར་

པདྨ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན་ལ། ཆགས་པ་ནི་ཡུལ་ཡིད་འློང་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་དང་

ཆགས་པས་དྲློད་འབར་བ་དང་སེམས་གདུང་པར་བེད་པའི་ཕིར་འློས་པའློ། །དེའི་སྒྲུབ་

བེད་སེག་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་སེག་ཟ་མེ་དང༌། ཆགས་པ་སྐེད་པའི་རེག་འཇམ་

པདྨ་འདི་གཉིས་གདུང་བའི་བ་བ་བེད་པར་འདྲ་བས་ན་པདྨའི་མལ་སྟན་ལས་སྐེས་

པའི་ཆགས་པ་དེས་གདུང་ཞིང་སེག་པར་བེད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་རིགས་

སློ། །འདི་ལ་པདྨའི་མལ་སྟན་གིས་ལུས་གདུང་བ་བསྒྲུབ་བ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་པདྨ་ནི་

མདློག་དམར་བས་མེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་གདུང་རིགས་ཞེས་ས་འགེལ་རྣམས་སུ་

སྣང༌། དེ་ནི་ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་གིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྒློ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དངློས་

དློན་སྒྲུབ་ནུས་ཅི་མི་སྣང་ངློ༌། །དློན་ལ་པདྨའི་མལ་སྟན་ལ་བརེན་ནས་དགའ་མའི་ལུས་

རེག་འཇམ་གི་རྣམ་པ་དྲན་ནས་ཆགས་པས་གདུང་བ་འབར་བ་བརློད་བར་བས་ནས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འློས་པར་བསྒྲུབ་པའློ། །

འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། བསིལ་ཟེར་ཅན་གིས་བདག་

གི་སེམས་གདུང་ཞིང་རྣལ་གནས་ལས་ཉམས་པར་བེད་དུ་ཆུག་མློད། དཔྱིད་ཀི་དུས་

ཡིད་འློང་དག་པ་འདིས་བདག་ཅི་ལ་གདུང་སྟེ་འདི་ནི་མི་འློས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ན་ནག་

པློ་ར་རིའི་དྲི་མ་ཡློད་པ་རི་བློང་ཅན་གིས་སྤློད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བུ་དཔྱིད་

ཡློངས་སུ་དག་པས་སྤློད་མི་འློས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་སློ། །

མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད་ལྡན་པའི་

ཚལ་འདི་ཡང་ཆགས་པའི་མེ་སྦར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ནས་བདག་སེག་པར་བེད་ན། 

པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཏེ་པདྨ་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཚལ་དེས་ནི་དེ་ལར་ཅིས་མི་བེད་ཅེས་

པ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི་བསིལ་བེད་ཟླ་བས་བཟུང་བ་ཀུ་མུ་ད་རྣམས་རྩུབ་

ཅིང་གདུང་བ་བསྐེད་པས་ན། ཉི་མས་རེས་སུ་བཟུང་བ་པདྨའི་ཚལ་རྣམས་ནི་འཇམ་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཚིག་གི་ཉམས་འགྱུར་མཚར་བློར་བརློད་པའློ། །

བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ་ལ། རྒྱན་གི་ངློ་བློ་ངློས་བཟུང༌། དེའི་

དབེ་བ་རྣམས་དཔེ་བརློད་ཀིས་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ། མཚུངས་པར་བརློད་

པའི་སྒ་དངློས་སུ་འཇུག་པའམ། མཚུངས་བརློད་ཀི་སྒ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་དློན་ནམ་

ཤུགས་ཀིས་རློགས་པ་ཡིས་དངློས་པློ་གཉིས་ནི་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་གཞིར་བཞག་

ནས། སར་ཡང་དེ་གཉིས་པློ་ཡི་དབེ་བ་བརློད་པ་གང་ཡིན་པའི་ངག་སྦྱློར་དེ་ནི་དེ་

གཉིས་སློ་སློར་འབེད་ཅིང་ལྡློག་པས་ན་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་བརློད་

དློ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེས་བརློད་པ་ལ་གཞུང་འདིར་གསུངས་པའི་དཔེ་བརློད་བཅུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཡློད་པ་དེ་དག་སྤི་རིགས་ནས་བཞིར་འདུས་ཏེ། སྒས་ཟིན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། 

མཚུངས་པར་རློགས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། 

རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་དང་བཞི་ལས། 

དང་པློ། སྒས་ཟིན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་གི་བེ་བག་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་

ཅན་ནི། རྒྱལ་པློ་ཕྲ་མ་སློགས་ཀིས་མི་གཡློ་བས་བརན་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ནི་འདློམ་

བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་མི་གཡློ་བས་བརན་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལས་འདློམ་བདུན་མན་

ཆད་མི་གཡློ་པར་བཤད། རྒྱལ་པློ་བློ་ཁློག་ཡངས་ལ་ཆེ་བའམ་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་དང༌། 

རྒྱ་མཚོ་ཐ་གྲུ་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། ལཱ་བ་ཎྱ་ཞེས་ལན་ཚྭའི་

རློ་དང་མཛེས་པ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་མཛེས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལན་ཚྭའི་རློ་དང་

ལྡན་པ་སྒ་ཡི་སློ་ནས་སྦྱར། སློགས་སྒས་གཞན་ཡང་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱ་མཚོ་རིན་པློ་

ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང་སློག་ཆགས་མང་པློའི་རེན་གནས་ཡིན་པ་སློགས་ཀི་

ཡློན་ཏན་གིས་རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་རྒྱ་མཚོ་མཚུངས་ཞེས་དེ་གཉིས་མཚུངས་ཚུལ་སྒས་

དངློས་སུ་ཟིན་པར་བས་ནས་འབེད་བེད་ཀི་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་

ལུས་ནི་སྐེས་བུ་མཆློག་གི་ལུས་ཡན་ལག་དང་དབང་པློ་ལྡན་པ་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་

སློ། །འདིར་དེ་གཉིས་ཀི་གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཆློས་བརློད་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། ཅིག་ཤློས་

ལ་དེ་མེད་པའི་ཁད་པར་ཤེས་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཐ་དད་མི་འདྲ་བ་

རློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། དཔེ་བརློད་འདི་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་

བའློ། །གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་ཕལ་ཆེར་སྦྱར་ན་རྒྱན་འདྲ་ཡང་འབེད་བེད་

གཉིས་པློ་མཚུངས་པ་གློ་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་པས་སྦྱར་བ་ཤུགས་ལས་གྲུབ་མློད། དེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་བརློད་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སྦྱར་རྒྱན་དུ་མི་

འགྱུར་རློ། །ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་དག་དང་རྒྱལ་པློ་ཁློད་མཚམས་ལས་མི་

འདའ་བ་དང་ཟབ་པ་སྟེ། ཞེས་རྒྱལ་པློ་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ཡུལ་

དང་དུས་ཀི་རླབས་ཀི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་བློ་ཟབ་པ་དང༌། རྒྱ་

མཚོ་གཏིང་ཟབ་པས་དངློས་པློ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པ་ཡིན་པ་ལས། འབེད་བེད་ཐ་

དད་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ནི། རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་མིག་སྨན་དང་མཚུངས་པར་ནག་ལ། རྒྱལ་

པློ་ཁློད་ནི་གསེར་གི་མདློག་ཅན་ནློ། །ཞེས་གང་ཕིར་འདིར་ནི་རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱ་མཚོ་

གཉིས་ཀ་ཡི་སྟེང་གི་སློ་སློར་འབེད་བེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང༌། སེར་པློ་དག་ནི་ཐ་

དད་དུ་བསྟན་པ་འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ། གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་

ལྡློག་པ་བརློད་པ་ནི་འློག་མ་རྣམས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་གློ །རྒྱལ་པློ་ཁློད་དང་རྒྱ་

མཚོ་གཉིས་ཀ་དུརྦཱ་རླཽ་ཞེས་པ་བཟླློག་དཀའ་བ་དང་ཀློང་འཁློར། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་སྙིང་

སྟློབས་ཆེན་པློ་དང༌། སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་སྟེ་ཆུ་སིན་སློགས་ལུས་ཆེ་བ། ཏེ་ཛ་གཟི་

བརིད་དང་མེ་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་འདིར་ར་གདློང་གི་མེའློ། །དེ་ལར་སྒ་དེ་དག་རེ་

རེས་དློན་གཉིས་རེ་མཚོན་པ་ལས་ས་མ་རྒྱལ་པློའི་ཆློས་དང༌། ཕི་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཆློས་

སུ་བས་ཏེ་ཚིག་གི་སྦྱར་བ་ཁློ་ནས་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་མཚུངས་པར་བས་ཏེ། ཆློས་

དེ་རྣམས་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ལས། འློན་ཀང་ཆློས་འདི་ཡིས་ཁེད་གཉིས་ཐ་དད་

དེ། གང་ཞེ་ན། རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི་ཆུ་ཡི་བདག་པློ་སེམས་མེད་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ནི་སེམས་ལྡན་མཁས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་སློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་

སྦྱར་བའི་ཚུལ་དང་ལྡན་ཕིར་སྦྱར་བ་ཡི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་གཟུང་བར་མཛོད་ཅིག 
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འློ་ན་གློང་འློག་གི་དེ་རྣམས་ཀང་སྦྱར་བ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འདིར་དེ་

གཉིས་དློན་གིས་མཚུངས་པ་རློགས་བེད་ཀི་ཚིག་མེད་པར་སྒ་ཙམ་གི་སློ་ནས་

མཚུངས་པར་སྦྱར་ཏེ་སར་ཐ་དད་དུ་བས་པའི་ཕིར་སྦྱར་བའི་མིང་སེར་དུ་ཐློགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དློན་གི་མཚུངས་ཆློས་མེད་པའི་དངློས་པློ་གཉིས་ལའང་ཚིག་གི་སྦྱར་ནས་

དབེ་བ་བས་ན་ཚུལ་འདི་འདྲར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་རྒྱན་འདིའི་སྦྱར་ཚུལ་ཚིག་འབའ་

ཞིག་གིས་སྦྱར་བ་ཞིག་དགློས་ཏེ་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་དང་ཁད་པར་མི་ཕེད་

དློ། །འགློག་པ་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན། །གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བསྟན་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་བརློད་པ། དུས་ཀི་རླབས་འབྱུང་བ་དང་དམ་པའི་

སྤློད་པའི་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་གཏིང་མི་གཡློ་བས་བརན་པ་དང༌། རིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་ཡིན་མློད་ཀང༌། བ་ཚྭ་སློགས་ཀི་དྲི་མ་དང་ལྡན་པ་ཆུ་སིན་སློགས་སློག་

ཆགས་གདུག་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་འགན་ཟླར་

འགྱུར་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བརློད་པ་འདི་ནི་

འགློག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །རི་དང་གིང་དང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པ་ཡི། །ས་གཞི་མཐའ་

དག་འཛིན་མློད་ཀང༌། །ཞེས་རྒྱལ་པློས་ས་ཐམས་ཅད་དབང་བས་ཏེ་འཛིན་པ་དང་ཀླུ་

ལྷག་མ་མཐའ་ཡས་ཀིས་ས་ཐམས་ཅད་ལུས་ཀིས་འདེགས་ཤིང་འཛིན་ནུས་པའློ། །

སྙན་ངག་གི་རྒྱ་འགེལ་རློམ་པ་པློ་ངག་དབང་གགས་པས་ལྷག་མ་ཅན་ནློར་

རྒྱས་ཀི་བུ་ཡིན་པར་བཤད་ཅེས་གསུངས། དེ་ལར་ས་མཐའ་དག་འཛིན་པ་ན་ཡང་

ལག་འགློ་ཞེས་དུད་འགློ་ཡི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་རྣམས་ཀི་རེར་གྱུར་པའི་ཕིར་ན། 

ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་ནི་མི་རྣམས་ཀི་རེར་གྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་བས་དམན་ནློ་ཞེས། ཐ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དད་དུ་འབེད་ཆློས་དམན་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཀློད་ནས་བརློད་པའི་ཕིར། གཏན་

ཚིགས་ཅན་གི་ལྡློག་པ་ཞེས་བའློ་དེ་ཡན་ཆད། སྒ་དག་འཇུག་པར་མཚུངས་པ་ཡི་

ལྡློག་པ་ཅན་ནི་གློང་དུ་བརློད་པ་འདི་འདྲ་བ་སྟེ། དངློས་སུ་མཚུངས་ཆློས་སྒས་མ་

བརློད་ཀང་དབེ་བ་བས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དེ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་དློན་གིས་

རློགས་པར་གྱུར་པ་ལས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡང༌། ཐ་དད་དུ་བེད་པའི་ལྡློག་པ་

བརློད་པ་ཡློད་པ་དེ་ནི་ས་མ་སྒ་འཇུག་པས་མཚུངས་པ་བཤད་ཟིན་ནས་དེ་ཡི་རེས་སུ་

སྒྲུབ་པའམ་བརློད་ན། 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། །ཞེས་པ་ལ་བུ་སྟེ་དེ་གཉིས་མཛེས་པར་འདྲ་བ་མ་སྨྲས་ཀང་ཤུགས་

ཀིས་གློ་ཞིང་སྦྱར་གཞི་གཉིས་པློའི་དབེ་བ་ཙམ་དངློས་སུ་བརློད་པའློ། །དཔེ་ཅན་ལྷག་

པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། རི་དྭགས་མིག་ལ་སྨིན་མ་གཡློ་བའི་སེག་པ་དང༌། ཆགས་པས་

མློས་པའི་མདངས་དམར་བས་རེག་པ་མེད་ལ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་མིག་ནི་གཉིས་པློ་

འདི་གང་གི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་བརྒྱན་ནློ། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །དེ་ཡང་ཚིགས་

བཅད་ས་མར་སློ་སློའི་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་དང༌། ཕི་མ་འདིར་ནི་དཔེ་ཅན་ཉིད་

དཔེ་ལས་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ་ཉིད་བསྟན་ཏློ། །འདི་གཉིས་མཚུངས་པར་རློགས་པའི་ལྡློག་

པ་ཅན་གི་བེ་བག་གློ །སར་ཡང་གཞི་གཉིས་པློ་མཚུངས་པར་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀི་

འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ས་མ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་རབ་ཏུ་

བསྟན་པར་བ་ན། 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། །ཞེས་པ་འདི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མཚུངས་ཆློས་སྒས་ཟིན་ཅིང་འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །ཟླ་བ་འདི་

ནམ་མཁའ་ཡི་རྒྱན་ནློ། །ངང་པ་འདི་ནི་ཆུ་མཚོ་ཡི་རྒྱན་ནློ། །ནམ་མཁའ་འདི་ནི་རྒྱུ་

སྐར་གི་ཕྲེང་བ་ཅན་ནློ། །ཆུ་འདི་ནི་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད་རྒྱས་པ་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་

མཚུངས་ཆློས་དློན་གིས་རློགས་ཤིང་འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །དེ་

ཡང་ཚིགས་བཅད་ཕི་མ་འདིར་ནི་འབེད་བེད་ཟླ་བ་དང་ངང་པ་དག་དཀར་བ་ཉིད་

དང༌། སློགས་སྒས་རྒྱུ་སྐར་དང་ཀུ་མུད་ཀང་དེ་བཞིན་དཀར་བ་སྒས་དངློས་སུ་མ་

བརློད་ཀང་ཤུགས་ཀིས་རློགས་པ་དང༌། གང་འབེད་པར་བེད་པའི་གཞི་ནམ་མཁའ་

དང་ཆུ་ནི་དྭངས་ཤིང་སློ་ལ་དག་པར་ཡང་རློགས་པར་མཚུངས་པའི་སློ་ནས་ཚིགས་

བཅད་ས་མ་ལས་ཐ་དད་དུ་དབེ་བ་བས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ས་མ་ལ་ནི་གདློང་དང་

པདྨ་གཉིས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་དངློས་སུ་སྟློན་པའི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་སློ་ནས་མཚུངས་

པར་རློགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཚིགས་བཅད་ས་ཕི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འབེད་བེད་

ཀི་ཆློས་བུང་བ་དང་མིག་དང༌། ལ་སློགས་པའི་སྒས་ཟླ་བ་དང་ངང་པ་དང་རྒྱུ་སྐར་དང་

ཀུ་མུ་ད་ཀང་མཚུངས་པ་དེ་ཕིར་ས་ཕི་གཉིས་ཀའང་འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་པའི་

ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །

ནློར་བུ་སློགས་རིན་ཆེན་རྣམས་ཀི་སྣང་བས་འདིའི་གློ་སྐབས་མི་འཕྲློག་ཅིང༌། 

ཉི་མའི་འློད་ཀིས་ཀང་མི་བཟླློག་པ་གང་ཞིག ལང་ཚོ་དར་བ་ལས་བྱུང་བས་ན་ཆུང་གི་

རྒྱུད་ཀི་ཆགས་མློས་ཀི་མུན་པས་བང་དློར་གི་གནས་ལ་ལ་བ་འགློག་པར་བེད་དེ་མི་

མཐློང་ངློ༌། །མུན་པའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ན་ཆུང་གི་མུན་པ་ཞེས་བཏགས་པ་འདི་ནི་ལ་

བའམ་མཐློང་བ་དེ་ཉིད་འགློག་པའམ་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་མུན་པ་དང་མཚུངས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ན་ཡང༌། ཉི་མ་དང་ནློར་བུའི་འློད་ཀིས་མི་སེལ་བའི་ཆློས་གཞན་དག་གིས་ནི་མུན་པ་

ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་འདི་ནི། གང་དང་རིགས་མཐུན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འབེད་

པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བའློ། །འདི་དང་ཚུལ་འདྲ་བར་སེབ་སྦྱློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་ཀི་མཆློད་བརློད་དུ། 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་

གསུངས་པ་ཡང་དློན་གིས་འདི་དང་འདྲ་ཡང་ཚིག་གི་ཉམས་འདློན་ལུགས་ཅུང་མི་

འདྲ་བ་ནི། དེ་དག་དབེ་བ་སྙན་ངག་མཁན། །སློ་སློ་ལ་གནས་བརློད་མི་ནུས། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དགུ་པ་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་ངློས་གཟུང༌། དབེ་བ་

དཔེས་བརློད་པ་གཉིས། 

དང་པློ། འཇིག་རེན་ན་དེའི་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་དེ་ལ་བུ་

བཟླློག་ཅིང༌། མེད་པར་བརློད་ནས་དེའི་འབས་བུ་རང་ཉིད་དངློས་སུ་བརློད་པ་ལ་གང་

ཞིག་རྒྱུ་གཞན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་མཚོན་པ་ཉིད་དམ། གང་དུ་རྒྱུ་

གཏན་མེད་པ་སྐད་དུ་བརློད་ཀང་འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློན་པ་ཡི་ངག་དེ་ནི་སྤིར་

རྒྱུ་མེད་པའི་འབས་བུ་མི་སིད་ཀང་ངག་དེ་ཡི་བརློད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་སིད་པ་ལ་བུར་

བསྟན་པས་ཡ་མཚན་པ་དང་ལྡན་པས་ན་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་བའློ། །གཉིས་པ་

ལ་དབེ་བའི་རྣམ་གངས་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་

པའི་སིད་པ་ཅན་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་སྟློན་པའི་དཔེའློ། །དང་པློ། འཇིག་

རེན་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་ཀང་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པ་འདི་ལ་གཉིས་

ལས། ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་ནི། འཇིག་རེན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ན་མློས་པའི་རྒྱུ་ཆང་སློགས་འཐུང་བ་ཡིན་པར་གགས་ཀང་དེ་བཟླློག་ནས་ཆང་

སློགས་མ་འཐུང་ན་ཡང་མློས་པའི་ཅ་ཅློ་སྒློག་པའི་བ་ཀ་དམ་པ། ཞེས་མཐིང་རིལ་ལ་

བཤད། དེ་བཞིན་དུ་མ་ཕིས་ཀང་དྲི་མ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང༌། རློགས་པ་བསལ་

བའི་ཐབས་ཀིས་གྲུང་པར་མ་བས་པར་དྭངས་པའི་ཆུ་འདི་རྣམས་ཀིས་འགློ་བའི་ཡིད་

ནི་འཕྲློག་པར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་འཐུངས་པ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་དེ་དག་མེད་ཀང་

སྟློན་ཀའི་ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་དྭངས་པ་དང༌། སྟློན་དུས་སུ་ཆུ་བ་ཀ་དམ་པ་ལུས་མློས་

པ་ལར་ཉློད་ཉློད་འགྱུར་བ་ཡི་རྒྱུ་སྟློན་ཀའི་དུས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཤུགས་

ཀིས་བསྟན་ཏློ། །

ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྟློན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། མིག་སྨན་མ་བསྐུས་

པར་དཀར་བ་མིན་པར་རབ་ཏུ་གནག་པའི་མིག་དང༌། ཐུར་དུ་མནན་པ་མེད་པར་སྨིན་

མ་དམའ་བ་དང༌། རྒྱ་སྐེགས་སློགས་ཚོན་མ་བསྐུས་པར་དམར་བ་ནི་མཛེས་མ་ཁློད་

ཀི་མཆུ་འདིའློ། །ཞེས་པ་ལ་བུ་སྟེ་འདི་ལ་དངློས་སུ་དེ་ལར་སིད་པའི་རྒྱུ་འདི་ཡིན་ཞེས་

མི་ཤེས་པས་དེ་ལར་བརློད་པ་ལ་མི་མཛེས་པ་མེད་པས་རྒྱུ་བཀག་པ་ལར་གྱུར་པ་

དང༌། རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཅེས་པ་དེ་དང་དེའི་རྒྱུ་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་ལང་ཚོའི་དུས་སུ་

བབ་པར་གློ་ནས་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་དེ་ལར་རིགས་སློ་སྙམ་པ་ལ་བུའློ། །དེ་བཞིན་

གློང་གི་སྟློན་ཀའི་དུས་ཀང་དེའི་རྐེན་དུ་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཤེས་ཀང་ཀ་དམ་པ་མློས་

པ་ལ་བུ་དང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་སློགས་སྟློན་ཀའི་དུས་ཁློ་ནས་བས་པ་མིན་ཡང་

རྐེན་དེས་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་ཤེས་སློ། །

སྤིར་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་ཞིང་རང་རང་སློ་སློའི་རྒྱུ་མཐུན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སློགས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་མློད་ཀང༌། རེ་ཞིག་འཇིག་རེན་ན་རབ་གགས་ཀི་རྒྱུ་བཟླློག་

པ་ལས་ངློ་མཚར་བའི་ཚིག་གི་ཉམས་སུ་འགྱུར་བ་ངེས་པར་སིད་དློ། །

དེ་ཡང་གང་ཕིར་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་སྟེ་མ་འཐུངས་ཞེས་པ་ལ་

སློགས་པ་ལས་ཀང་འཐུང་བ་སློགས་ལས་སྐེས་པའི་འབས་བུ་མློས་པ་ཉིད་སློགས་

ནི་བཟླློག་ཏུ་མེད་པར་ཡློད་ལ། དེ་ལ་ཕི་དང་ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཡློད་པར་གློ་

བ་ཅན་ཡིན་པས། ལར་སྣང་ངམ་བརློད་པ་དེ་ལ་བུའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་རྒྱུ་མེད་པའི་

འབས་བུ་ཡློད་པ་ལ་བུ་དག་ཀང་བརློད་པར་འདློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པས་དེ་ལ་སྙན་

ངག་གི་ཚིག་ཉམས་སྦྱློར་བའི་སྐབས་འདིར་ནི་དེ་ལ་བུའི་བརློད་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་ཀི་

འབས་བུ་མི་སིད་པའི་དློན་གི་འགལ་པ་མེད་པར་མ་ཟད་བརློད་པ་ཉམས་མཚར་བའི་

རྣམ་པས་མཛེས་པ་ཡིན་ནློ། །ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཤུགས་ལས་མི་

གློ་བར། འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་བསྟན་པའི་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ནི། སུས་ཀང་

ཆེད་དུ་བས་པ་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་ནི་ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་པློ་དང་ལྡན་ལ། བཅློས་པ་

མེད་པར་རམ་ཟློལ་མེད་པར་ཡང་ཞེས་མཛེས་ཆློས་ཀི་ཟློལ་བས་པ་མེད་པར་ཡང་

ལུས་པློ་མཛེས་ཤིང༌། འཁློན་གི་རྒྱུ་མེད་པ་དག་ཏུ་ཡང་ཟླ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་འགན་པའི་

དག་ཟླར་གྱུར་པ་དང༌། མཛའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་སློན་དུ་སློང་བ་མེད་པར་འདློད་པ་ནི་

འདི་ཡི་གློགས་སུ་གྱུར་ཏེ་འདློད་པའི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་འདུན་པའི་ཕིར་

རློ། །འདིར་རང་བཞིན་གིས་སློགས་ཚིག་གི་སྐབས་འདིར། རྒྱུ་ནི་དངློས་སུ་རབ་ཏུ་

བཟླློག་ཅིང་མེད་པར་བརློད་ནས། དྲི་ཞིམ་ཉིད་སློགས་འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་བརློད་

པ་དེ་ཕིར་འདི་ནི་རྒྱུ་མེད་པར་སིད་པ་ཅན་ཞེས་བའློ། །འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་གི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལས་ས་མ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་མློད་ཀི། དེ་ནི་འཇིག་རེན་ཕལ་པ་ཀུན་གི་མངློན་སུམ་གིས་

གཞལ་བ་མ་ཡིན་པས་རེ་ཞིག་འདི་ལར་བརློད་པ་གང་དེ་མི་སིད་པའི་བརློད་པར་མི་

འགྱུར་ཞིང༌། སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་བརློད་ཚུལ་མཛེས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

བཅུ་པ་བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ལ། རྒྱན་གི་རང་བཞིན་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། 

དེའི་དབེ་བ་དཔེ་བརློད་ཀིས་མཚོན་ནས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ། གང་བརློད་པར་

འདློད་པའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བསམས་པར་བས་ནས། བསམ་བ་དེའི་དློན་

བརློད་རྒྱུ་དེ་ཉིད་བསམ་བ་དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་དློན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་ངག་ཏུ་བརློད་པར་བེད་པ་དེ་ནི་

བསྡུས་པ་བརློད་པར་འདློད་དེ། ཡིད་ལ་བསམ་རྒྱུའི་དློན་དེ་ངག་ཏུ་བརློད་རྒྱུའི་དློན་

དེ་ལ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་བཞི་གསུངས་པའི་དང་པློའི་སྤིའི་བསྡུས་བརློད་ནི། བུང་བ་

རང་ཉིད་ཇི་ལར་འདློད་པ་བཞིན། པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་སྦྲང་རི་འཐུངས་ནས་དྲི་

ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་མེ་ཏློག་ཁ་མ་ཕེས་བར་མཆུ་སྦྱློར་བ་ལ་ལློས་ཞེས་ཡིད་ལ་

བསམ་རྒྱུའི་དློན་ཆགས་ལྡན་གང་དག་བུད་མེད་དར་མ་བརེན་འློས་ལ། དགའ་བའི་རེ་

དགས་བཅིངས་བ་དག་གིས་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་ [ན་ཆུང་ཡིན་ནམ་མཆན།] ཕྱུང་ཆུང་མ་བརེན་

བའི་ན་ཚོད་དུ་མ་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་དག་ལ་ཡང༌། ཙུམྤ་སློགས་འདློད་པ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་

འཕེལ་བ་སྟློན་པར་བེད་པ་དེ་ཉིད་བུང་བ་དང་པདྨའི་བརློད་དློན་ལ་བསྡུས་ནས་བརློད་

པ་སྟེ། འདི་ལ་སྤིའི་བསྡུས་བརློད་ཅེས་སྤིར་བསྡུས་བརློད་བརློད་ཚུལ་གི་དཔེའློ། །དེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དང་མཚུངས་པར་པཎ་ཆེན་སྨྲ�་ཏི་ཛྙཱ་ན་བློད་ཡུལ་ཁམས་དྲན་ཐང་དུ་མི་ཁིམ་ཞིག་གི་

ཁློལ་པློའི་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་དེར་ལློ་ཙཱ་བ་འགས་མངློན་པ་མཛོད་བཤད་པའི་

ཚིག་དང་དློན་མ་དག་པ་མཐློང་ཞིང་བདག་ཉིད་ལ་བུའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་བཞིན་

སུས་ཀང་མ་ཤེས་པར་སངས་ནས་གཞན་ལ་མཁས་པར་འཛིན་པ་འདི་འདྲ་མཚར་སྙམ་

དུ། རི་བློང་འཛིན་པ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་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་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་མི་ཁིམ་དེའི་སློའི་ཡ་ཐེམ་གི་ཀད་དུ་བཀློད་པ་

གཞན་སུས་མ་ཤེས་ཀང་ལློ་ཙཱ་བ་ཞིག་གིས་མཐློང་ནས་དེ་སུས་བིས་རད་བཅད་པ་

ལས་པཎ་ཆེན་ངློ་ཤེས་ནས་འགློ་དློན་ཅི་རིགས་བྱུང་ཞེས་གགས་སློ། །

གཞན་ཡང་དེའི་དབེ་སློ་ཁད་པར་ཅན་གཉིས་ཀའི་ངློ་བློ་ཙམ་ཞིག་ཐ་དད་ཅིང༌། 

དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གི་ཆློས་བརློད་པ་རྣམས་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་ཡློད་ལ། དེ་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གི་ཆློས་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་ཅིང༌། འགའ་ཞིག་ཐ་དད་མིན་པ་

གཉིས་ཀ་ལྡན་པ་དང༌། བསྡུས་བརློད་འདི་ནི་ས་མ་གསུམ་ལས་གཞན་པ་སློན་མེད་

བསྡུས་བརློད་ཅེས་བ་བ་དག་ཀང་ཡློད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་དཔེ་བརློད་

རིམ་པ་ལར་བསྟན་པ་ལས། དང་པློ། ཁད་གཞི་ཐ་དད་ཁད་ཆློས་གཅིག་པའི་བསྡུས་

བརློད་ནི། བསམ་དློན་རྒྱལ་པློ་དང་བརློད་དློན་ལློན་ཤིང་བཟང་པློ་གཉིས་ངག་གཅིག་

གི་དློན་དུ་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པ། གང་ཞིག་ར་བ་བརན་པར་གྱུར་ལ་འབས་བུའི་ཁུར་

གིས་ནི་སློང་བ་རྣམས་རག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བེད་ཅིང༌། གིབ་མ་ལ་བར་སིང་

མེད་པའི་སྟུག་པའམ་སྣུམ་པའི་ལློན་པ་ཆེན་པློ་འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་དག་ཐློབ་བློ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཞེས། རྒྱལ་པློ་ལ་ཆློས་སིད་ཀི་ར་བ་བརན་ཞེས༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབློར་པ་

དག་གི་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་སློང་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་བེད་པ་དམ་པའི་གིབ་བསིལ་

སྣུམ་པློ་ལྡན་པའི་ཞེས། ར་བ་འབས་བུ་གིབ་བསིལ་གསུམ་ལློན་ཤིང་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་

པློའི་ཆློས་སུའང་སྒ་སློར་བཞག་ཆློག་པས་ཁད་ཆློས་གཉིས་ཀར་སྒ་དེ་ཐུན་མློང་དུ་

འཇུག་པས་ཁད་ཆློས་ཐ་དད་མིན་པའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཁད་ཆློས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད་ནི། གང་གི་

ཡལ་གའི་ཁློན་ནི་མི་ཆུང་བར་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

གྱུར་པ་གང་ཞིག །མཆློག་ཏུ་བཟང་བའི་དམ་པའི་གིབ་བསིལ་དང༌། གཞན་གིས་

བསྐློད་པར་མི་ནུས་པའི་བརན་པ་དང་ལྡན་པའི་ལློན་ཤིང་ཆེན་པློ་འདི་བདག་གི་སྐལ་

བས་རེད་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པ་འདིར་ཡལ་ག་དང་མེ་ཏློག་འབས་བུ་གསུམ་རྒྱལ་པློ་

ལ་སྒ་དེ་དག་དངློས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པས་ཆློས་འདི་དག་ལློན་ཤིང་གི་ཡིན་ཡང༌། 

འདིས་མཚོན་དློན་ཡལ་ག་ལར་གཉེན་གི་ར་ལག་གམ། བློན་པློའི་ཚོགས་དང་མངའ་

ཐང་གི་ཁབ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། མེ་ཏློག་ལ་བུར་མཛེས་པ་དང་འབློར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དང༌། སེ་བཞིའི་འབས་བུ་ལྡན་པ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་འབས་བུ་ཐུན་མློང་གི་སྒར་རུང་

བ་གློང་བཤད་ལར་ཡིན་ཡང༌། ཡལ་ག་དང་མེ་ཏློག་གི་ཟླས་དྲངས་པའི་ཚེ་ཤིང་འབས་

འབའ་ཞིག་ལ་གློ་ཤས་ཆེའློ། །བརན་ལྡན་དང་དམ་པའི་གིབ་བསིལ་ནི་གཉིས་ཀར་

ཡང་ཐུན་མློང་དུ་འཇུག་ཆློག་པས་ཁད་ཆློས་ཐ་དད་མིན་པའམ་ཐུན་མློང་པའློ། །དེ་

ལར་ཚིགས་བཅད་ས་ཕི་གཉིས་ཀ་ལའང་བསམ་རྒྱུའི་དློན། རྒྱལ་པློའམ་སྐེས་བུ་

མཆློག་འབའ་ཞིག་ཤིང་ལློན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་བསགས་པ་ཡིན་ལ། དེར་བརློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པའི་ཁད་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚིགས་བཅད་ས་མ་ལ་བསམ་དློན་བརློད་དློན་གི་

ཁད་གཞི་གཉིས་ཀར་ཐུན་མློང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གཞན་ཕི་མ་ལ་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རློ། །

སློན་མེད་བསྡུས་བརློད་ནི། སྦྲུལ་ངན་པ་འགློགས་པ་དང་བལ་ཞིང༌། རང་

བཞིན་ནམ་གཤིས་ཀིས་ནི་མངར་པའི་གཞི་རུ་གྱུར་པ། ཀེ་མ་ཆུ་ཡི་གཏེར་འདི་ལ་བུ་

ནི་འཇིག་པའི་དུས་ཚོད་ལ་བབ་པ་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐམ་པར་འགྱུར་རློ། །དེའི་

བསམ་དློན་སྐེས་བུ་དམ་པ་སྐེ་བློ་ངན་པར་འགློགས་པ་དང་བལ་བ། གཤིས་འཇམ་པ་

ཞིག་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་འདི་འདྲའི་ཆུ་གཏེར་རམ་རྒྱ་མཚོའི་དཔེས་བསྟན་

པའློ། །དེ་ཡང་བྱཱ་ལ། ཞེས་པ་སྦྲུལ་དང་ཁློས་པའི་མི་ལ་འཇུག་པས་རེས་འགར་དག་

ཡི་མིང་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱ་དཔེ་ལ་ལར་དུཥ་ྟཞེས་ཀང་འབྱུང༌། གཞན་ཡང་གང་གི་སྒ་དེ་

གང་ཆེན་སྨློན་པ་དང་གཟིག་སློགས་ལའང་འཇུག་པར་བཤད། དློན་བསྡུ་ན་བྱཱ་ལ་

ཞེས་པ་སྦྲུལ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་མི་སྲུན་པ་ལ་འཇུག་པས་བློད་སྐད་དུ་སྦྲུལ་ངན་ཞེས་སྒ་

བསྡུས་པའློ། །མ་དྷཱུ་ར་ཞེས་པ་མཛའ་བློ་དང་རློ་མངར་བ་སློགས་ལ་འཇུག །ཨཱ་ཤ་ཡ་

ཆུ་གཞི་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་གང་དུ་འཁིལ་པའི་ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇུག་

པ་ཡིན་ནློ། །འགྱུར་ས་མ་རྣམས་སུ་མངར་བའི་ནང་ཞེས་བས་པ་ལར་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་

སྐེས་བུ་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་གློ་བར་བའློ། །དེ་ལར་བརློད་དློན་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཀླུ་དང་

འགློགས་པས་སྦྲུལ་དང་བཅས་པ་དང་བ་ཚྭའི་ཆུར་གྱུར་པའི་ཕིར། སྦྲུལ་མེད་པ་དང་

མངར་བ་ཞིག་སློན་ཆད་མེད་མློད། འདིར་བསྟན་སྦྲུལ་མེད་མངར་བའི་རྒྱ་མཚོ་བརློད་

པ་ལ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡི་སྐེས་བུའི་ཡློན་ཏན་སྐེ་བློ་ངན་པ་དང༌། རློ་མི་ཞིམ་པ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལ་བུའི་མཛའ་བར་མི་རུང་བའི་གཤིས་ངན་གཉིས་ལས་ལྡློག་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་

བེད་ཅིང༌། ས་མའི་ཞེས་རྒྱ་མཚོའི་ཆློས་ནི་ངག་དེས་བཟླློག་པའི་ཕིར། འདི་ནི་སློན་

མེད་བསྡུས་པར་བརློད་དློ། །

འདི་དང་ཚུལ་འདྲ་བར་བརློད་ན། ས་གསུམ་མུན་པ་གཅིག་ཅར་འཇློམས་

ནུས་པའི། །ཉིན་བེད་དབང་པློ་བདུད་རིའི་ཟེར་ཕྲེང་ཅན། །བལ་བས་མི་ངློམས་མིག་

གི་དགའ་སྟློན་མཆློག །དུས་ཀི་དབང་གིས་སར་ཡང་འཆར་བར་འགྱུར། །འདིའི་

བསམ་དློན་རྒྱལ་བ་བམས་པ་མ་འློངས་པའི་དུས་སུ་འབློན་པར་འགྱུར་བ་བརློད་

པའློ། །ས་གསུམ་མུན་པ་གཅིག་ཅར་འཇློམས་པ་དང༌། བདུད་རིའི་འློད་ཟེར་དང༌། 

མིག་གིས་དགའ་སྟློན་བལ་བས་མི་ངློམས་པ་གསུམ་ཡློད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་སར་མེད་དེ། 

ཉི་མ་གིང་བཞིར་རིམ་པར་འཁློར་བས་གིང་བཞིའི་མུན་པ་རིམ་གིས་སེལ་བ་ཙམ་

དང༌། ཚ་གདུང་གི་རེག་བ་ཅན་སློན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་རྣམས་ཀི་བཅུད་

བསྡུས་པ་ཉི་མར་བསྟིམ་ཞེས་བཤད་པས་བདུད་རིའི་འློད་ཟེར་ཅན་མིན་པ་དང༌། 

མིག་གིས་བལ་བར་མི་བཟློད་པས་ན་ལ་བའི་ངློམས་པ་མེད་པའི་མིག་གི་དགའ་སྟློན་

དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་མློད་ཀི། རེ་བཙུན་བམས་པ་ལ་ནི་ཡློན་ཏན་དེ་ལ་བུ་མངའ་བའི་

ཕིར་སློན་མེད་ཀི་ཉི་མ་ཡིན་ལ། སར་ཡང་འཆར་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སློན་དེ་ལ་བུ་

འཇིག་རེན་འདིར་ཤར་བ་ནི་སྟློན་པ་ཉི་མའི་གཉེན་སློགས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཡིན་པར་དློན་གིས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཞར་བྱུང་ཉམས་མཚར་དུ་

བརློད་པའློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་ངློ་བློ་ངློས་གཟུང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བ་དང༌། དེའི་མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་དཔེས་བརློད་པ། བསགས་པའི་སློ་ནས་མཇུག་

བསྡུས་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ། བརློད་བ་དེ་ཆེས་འཕགས་པའི་ཁད་པར་གི་ནི་

བརློད་འདློད་གང་གིས་འཇིག་རེན་ན་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་

བར་གྱུར་པ་ཡི་ངག་སྦྱློར་ཚུལ་རླབས་ཆེ་ཞིང་མཛེས་པ་དེ་ནི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་

བརློད་པ་འདི་ཚིག་གི་རྒྱན་གི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་དཔེར་

བརློད་ན། ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བརློད་ཀི་དབེ་བ་ལ་བཞི་བཤད་པའི་དང་པློ། ཁད་འཕགས་

ཕུལ་བྱུང་ནི། མེ་ཏློག་གི་བེ་བག་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་མལི་ཀ་ཡི་ཕྲེང་བ་དུ་མའི་ཚོགས་

ཀིས་བརྒྱན་པ་ཅན། ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཙནྡན་དཀར་པློའི་འདེ་གུས་བྱུགས་པའི་

གཤེར་རམ་རླན་བག་དང་ལྡན་ཞིང༌། གང་གི་ལུས་ལ་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་སློགས་མདློག་

དཀར་པློའི་གློས་བགློས་པ་ཅན་མཚན་མློའི་དུས་ལ་སྐེས་པ་དང་དུས་བཏབ་ནས་

མངློན་པར་འགློ་མ་དེ་ནི། ཟླ་འློད་ཀི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན་ཟླ་བའི་འློད་ལ་འདི་ཟླ་འློད་

དང༌། འདི་མངློན་འགློ་མ་ཞེས་སློ་སློར་མཚོན་པའམ་སློ་སློར་སྣང་བ་མ་ཡིན་པ་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་སམ། ས་མ་དག་གིས་ཟླ་བའི་འློད་ཀིས་འགན་

མ་ཡིན་ཞེས་བེད་སྒར་བས་པ་དཔེ་རྒྱན་དུ་སློང་ལ། ཟླ་བའི་འློད་ལ་འགན་མ་

ཡིན། །ཞེས་བས་པ་དཔེ་ལས་ཀང་དམན་པར་སློང་བས་ཕུལ་བྱུང་མིན་ཞེས་མཁས་

པ་ས་མ་དག་གིས་གསུངས། དེས་ན་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་བརློད་འདློད་

ཀིས་ཟླ་འློད་དང་སློ་སློར་འབེད་མི་ནུས་སྐད་དུ་བརློད་པ་འདི་འཇིག་རེན་ན་དངློས་སུ་

དེ་འདྲ་མི་སིད་པས། ཧ་ཅང་ཡང་ཚིག་རླབས་ཆེན་པློས་དཀར་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བརློད་པས་ཁད་འཕགས་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་སྤིར་བརློད་པའློ། །འདིར་མངློན་འགློ་མ་ཞེས་

པ། སྐེས་པ་དང་དུས་བཏབ་ནས་འགློ་བའི་བུད་མེད་ཀི་མིང་ཡིན་པར་འཆི་མེད་

མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལར་བུད་མེད་ཀི་བེ་བག་དེའི་མིང་ཡིན་པར་གློ་དགློས་ཀི། ས་

མ་ཕལ་མློ་ཆེས་མཚན་མློར་རྒྱུ་ཞིང་མངློན་པར་འགློ་མ་ཞེས་སྤི་ཙམ་དུ་སྨྲས་པ་ནི་བློ་

ཅུང་ཞིག་རིང་བས་མངློན་བརློད་ཀི་དློན་མ་རློགས་པའློ། །དེ་ལར་ཟླ་བའི་འློད་ནི་འཇིག་

རེན་འདི་ན་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་ཆེས་ལྷག་པ་ཉིད་དང༌། སློ་སློར་མཚོན་མི་ནུས་པར་

བརློད་པས་མཛེས་པའི་ལུས་དཀར་བ་ཁད་པར་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པ་བརློད་པ་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་ཀང་གསལ་ཕིར་དཔེ་ཅུང་ཟད་

བསྟན་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ནས། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ་ནང་གསེས་སུ་

མ་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་དང༌། ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གཉིས་ལས། དགའ་མ་ཁློད་

ཀི་ནུ་མ་དང༌། དཔྱི་ཡི་བར་ན་རེད་པ་ནི། ཡློད་དམ་མེད་ཅེས་ཡུན་རིང་དུ་བལས་ཀང་

བདག་གི་ནི། དེ་ཡློད་མེད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ད་དུང་བཟླློག་པར་ཡང་མ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་འཇིག་

རེན་ན་དེ་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་དངློས་གནས་པ་སྐེ་མི་སིད་ཀང༌། དགའ་མའི་རེད་པ་ཧ་ཅང་

ཕྲ་བའི་ངློ་མཚར་བརློད་འདློད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་དེ་ལ་བུ་བྱུང་བ་སྐད་དུ་འུད་བས་

པའློ། །འདི་ལ་དཔེ་བརློད་གཞན་ཡང་འདི་ལར། ལེགས་བཤད་གཅིག་གིས་བློ་ལྡན་

ཆེས་མང་པློའི། །ཐེ་ཚོམ་བཀྲློལ་སད་ཁེད་ལ་དེ་སྙེད་ཀི། །བློ་གློས་དུ་མ་གཅིག་ཅར་

མངའ་འམ་མིན། །ད་དུང་བདག་བློ་སློམ་ཉིའི་དྲྭ་བས་བཟུང༌། །ཞེས་པའང་ངློ༌། །

ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་གི་བེ་བག་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ནི། ནི་ཏམྤི་ནི་ཞེས་པ་ཚང་

ར་རྒྱས་མ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བློས་ནས་ཁློད་ལ་ནི་རེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་པར་ནུས་ཏེ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅིའི་ཕིར་ན་འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་ལི་བ་འདི་ཚང་ར་ཡི་སྟེང་འདི་རུ་གནས་པ་

འདི་ལ་བུ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རེད་པ་མེད་ན་དེ་ལར་སིད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་རེད་པ་

ཡློད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགློས་པ་མི་སིད་མློད་ཀི། རེད་པ་ཡློད་པར་ངེས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དཔྱད་པ་དེས་ཀང་མངློན་སུམ་གིས་རེད་པ་ཡློད་མེད་མ་ཤེས་པས་ཐེ་

ཚོམ་སློན་དུ་བྱུང་ཟིན་ལ་བུར་ཤུགས་ཀིས་སྟློན་པས་ཧ་ཅང་རེད་པ་ཕྲ་བར་བརློད་

པའློ། །དེ་ལར་ཡང༌། ཁེད་གསུང་བློ་ལྡན་སློ་སློའི་བློར་འཐད་ཀང༌། །ངག་གི་རྣམ་རིག་

ཀུན་ནས་སློང་བ་ཡི། །རློག་གཉིས་གཅིག་ཅར་འཇུག་པ་མི་རིགས་པས། །བློ་མཆློག་

གཅིག་གི་རྒྱུན་གིས་བསྟན་པར་ཤེས། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ནི། 

སྐེས་བུ་ཁློད་ཀི་སྙན་པར་གགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི་ཚད་འདི་ཙམ་མློ་ཞེས་དཔག་ནུས་པ་

མིན་ཡང༌། འཇིག་རེན་འདིར་ཤློང་བ་ན། ས་སྐློང་ཞེས་བློས་ནས་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་

བའི་འཇིག་རེན་ནམ་སིད་པ་གསུམ་གི་ནི་ཁློངས་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་སློ། །ཞེས་

པ་ལ་བུ་གགས་པ་ལ་མི་ཤློང་བའི་དློགས་པ་འཇིག་རེན་ན་མེད་ཀང༌། གགས་པ་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་བརློད་པར་འདློད་པས་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་གནས་ཁློན་

ཡངས་པའི་ཚད་ཀིས་གགས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའློ། །གགས་པ་

ལ་སྦྱར་བ་དེ་བཞིན་བློ་གློས་དང་མང་ཐློས་དང་དཔའ་བ་དང་མཛེས་པ་དང༌། འབློར་

པ་སློགས་བརློད་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཁད་འཕགས་ཀི་དློན་འཇིག་རེན་གགས་ཚོད་

ལས་བརྒལ་བའི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཉམས་ཀིས་བརློད་ཚུལ་མཁས་ན་ཚིག་དེས་བློ་ལྡན་

རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕྲློག་པར་ནུས་སློ། །

གསུམ་པ་སྙན་ངག་སྦྱར་བ་ལ། མཁས་པ་ངག་གི་དབང་པློས་བསགས་བརློད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཀིས་མཆློད་པར་གྱུར་པ་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་བ་བའི་མིང་གིས་བརློད་པ་འདི། རྒྱན་ནི་

གཞན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་འདི་གཅིག་པུ་དཔུང་གཉེན་ནམ། གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་

དཔུང་གཉེན་ནམ། དཔུང་གཉེན་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ་ཞེས། དཔེ་རྒྱན་

སློགས་རྒྱན་གཞན་ལའང་ཕུལ་བྱུང་གི་ཉམས་འདྲེས་ན་ཆེས་མཛེས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་སློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ལ། མཚན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་དེའི་ངློ་བློ་ངློས་

གཟུང༌། དེ་དག་གི་དབེ་བ་དཔེས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ། སེམས་དང་ལྡན་པ་དག་

གམ། ཅིག་ཤློས་སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློ་གང་གི་རང་བཞིན་ནི། སྐབས་ཀི་ངག་དློན་

དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནའང༌། ངག་སྦྱློར་གང་དུ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་ནས་རབ་ཏུ་རློག་ཅིང་སེམས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་རབ་རློག་གམ་རབ་བརག་གི་རྒྱན་

དག་ཏུ་རིག་པར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་འདི་ལ་བུའློ་ཞེས་དཔེ་བརློད་རྣམས་བསྟན་པའློ། །

གཉིས་པ་རབ་རློག་དེ་ཡི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པློ་སེམས་

ལྡན་རབ་རློག་ནི། ཉིན་གུང་གི་དུས་སུ་ཉི་མས་ཤིན་ཏུ་གདུང་བ་ཡི་གང་པློ་ཆེ་དག་ནི་

རིངས་སྟབས་ཀིས་མཚོར་འཇུག་པ་དེ་ཉིད་ཉི་མ་ལ་འཁློན་ལན་གན་པར་མ་ནུས་

པས། ཉི་མའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་པདྨ་རྣམས་གཞློམ་པར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

མློ། །ཞེས་པ་འདིར་མཚོ་ལ་ཁྲུས་བེད་པ་དང༌། ཆུ་བཏུང་བ་དང་པདྨའི་ར་བ་དག་

བཟའ་བའི་ཕིར་ལག་པ་ལྡན་པ་སྟེ། གང་པློ་ཚད་པས་ཉེན་པ་དག་ཆུར་འཇུག་པ་ནི་

སེམས་ལྡན་གི་གནས་ཚུལ་དྲང་པློའ ློ། །རྣམ་པ་དེ་ལ་བུའི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་

ཚུལ་དེ་ནི་ཉི་མ་ལ་འཁློན་ལན་གན་ཕིར་ཞེས་སྙན་ངག་མཁན་གི་བསམ་པས་རྣམ་པ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་དུ་སྒློ་བཏགས་པའམ་རབ་ཏུ་བརགས་ནས་བརློད་པའློ། །

སེམས་མེད་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ནི། ཨུཏྤལ་འདི་ནི་མིག་བདག་གི་ཡློན་ཏན་

དཀྱུས་རིང་བ་དག་འགློག་པའམ་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་བེད་པའི་སད་དུ་རྣ་བའི་རྒྱན་

ཞེས་པའི་ཟློལ་གིས་འདིར་ལྷགས་པ་ཞིག་གློ་ཞེས་བསམ་སྟེ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་མིག་

གིས་རྣ་བ་ཡི་ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགློངས་པ་སྟེ་གནློན་ཅི་ཐུབ་བེད་པ་འདྲའློ། །ཞེས་པ་

འདིར་མཛེས་མའི་མིག་ཟུར་གི་ཆར་ནི་ཨུཏྤལ་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ལ་མིག་ཟུར་བལས་

པ་རབ་བརགས་ཀི་ས་བློན་དུ་བས་ནས། མཛེས་མ་མཆློག་འགའི་མིག་གི་འློད་དམ་

བཀྲག་མདངས་ཀིས་ཨུཏྤལ་ལ་རེག་པ་ལ་བུར་གྱུར་པ་ཞིག་གམ། དེ་ལར་མིན་ཡང་

ཟུར་མིག་བལས་པ་དེ་སང་མིག་གི་ཚུལ་དུ་བཟུང་ནས་སྙན་ངག་མཁན་གིས་དེ་ལར་

རབ་ཏུ་བརགས་ཏེ་བརློད་པའློ། །

རབ་བརགས་བཞིན་སྒ་ཅན་ནི། དབར་དུས་ཆར་སྤིན་འཁིགས་པའི་ཤེ་མུན་

སྟུག་པློས་སྐེས་བུའི་ལུས་མ་མཐློང་བ་དང༌། ནག་ངམ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁབ་པར་

མཐློང་བ་ལ་མུན་པ་འདི་ནི་སྐེས་བུའི་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བཞིན་ནློ། །ནམ་མཁའ་འདི་ནི་

མིག་སྨན་ནག་པློའི་ཆར་པ་འབེབས་བཞིན་པའློ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ངློ་ཞེས་སེམས་

མེད་རབ་རློག་གི་བེ་བག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་རབ་རློག་གི་མཚན་ཉིད་

ལྡན་པ་ལ་ནང་གི་དབེ་བ་ཕྲ་མློ་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །དེ་ཡང་མུན་པ་བྱུག་ཏུ་མི་རུང་ཡང་

ཚོན་སློགས་བྱུག་པའི་བ་བ་དེ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། ཆར་འབེབས་པ་དངློས་པློའི་བ་བ་

དངློས་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་བཀློད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རབ་རློག་ཀང་ཟེར་རློ། །སྐབས་

འདིར་བཞིན་སྒ་ལས་འཕྲློས་པའི་དློགས་སང་གསུངས་པ། འདིར་ནི་བཞིན་གི་སྒ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཡིས་སྙན་ངག་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་འདྲའི་བཞིན་གི་སྒ་འདི། སྒ་

གཞུང་གི་ཏིང་ཞེས་པ་ཡི་མཐའ་ཡིན་པ་ཡིས་དཔེ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་ཀི་

གསུང་ལས་འདས་ནས་དཔེ་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐེ་བ་མཐློང་ངློ་ཞེས་པ། ཏིང྄་མཐའ་

བཤད་པའི་ལུང་དང་འགལ་བཞིན་དཔེ་ཉིད་དུ་འདློད་པ་དེ་ཕློགས་སར་སྨློས་

པའློ། །ཏིང྄་མཐའ་ཞེས་པ་ཀུན་བཤད་ཀི་རྐེན་གི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཡིན་ནློ་

ཞེས་པ་སྟེ། ཙཱནྡྲ་པ་ལར་ན་ཏིང྄་མཐའ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཀ་ལཱ་པ་ལར་ན་

ཏི་སློགས་བ་བའི་མཐའ་ཅན་ཏེ་དློན་དཔེ་དཔེ་ཅན་སྦྱར་བའི་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་

ཀི་སྒ་མ་ཡིན་པར་ས་མའི་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་ཤིང་དངློས་སུ་གསལ་ཏེ། 

འབྱུག་པའི་སྐད་དློད། ལམྤ་ཏི་ཡ་དང༌། ཆར་འབེབས་པའི་པརྵ་ཏི་པ་ཞེས་རྒྱ་དཔེར་

ཏིང྄་མཐའ་ལ་ཨིས྄་དང་ཨིབ྄་སྦྱར་བ་དངློས་སུ་མཐློང་བས་སློ། །དཔེ་མ་ཡིན་པའི་

བཞིན་སྒ་ཏིང྄་མཐའི་བེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་དཔེ་ཉིད་དང་མི་འདྲ་བ་དེའི་དློན་ཇི་ལ་བུ་ཞེ་ན། 

སྤིར་བཞིན་སྒ་ལ་དགའ་བཞིན་དུ་ལ། དགེས་བཞིན་དུ་བཞུགས། ཟ་བཞིན་དུ་འགློ་

ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བུ། དགའ་བ་དང་བལ་བ་སློགས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པས། 

དེའི་དབང་དུ་བས་ན་མཚུངས་སྒར་དློགས་པའང་མི་སྐེ་མློད། ཕློགས་ས་དེ་དག་གི་

འདློད་པ་ལར་དཔེ་ཉིད་དུ་སྟློན་པའི་བཞིན་སྒ་ཡིན་ན་ཡང་དཔེ་རྒྱན་ཡིན་པར་མི་འཐད་

པར་བརློད་པ། དཔེ་དང་དཔེར་བ་བའམ་དཔེ་ཅན་ཉིད་དག་ནི་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པའི་

ཆློས་ལ་ལློས་དགློས་པས་ན། སྐབས་འདིར་བསྟན་གི་དཔེ་འབྱུག་པ་དང་ནི་དཔེར་བ་

བ་མུན་པ་ལ་མཚུངས་པའི་ཆློས་འདི་མངློན་པར་གྱུར་ཏམ་ཅི་སྟེ་མཚུངས་པ་ཅི་ཡང་

མེད་དློ། །གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་ཉིད་མུན་པའི་མཚུངས་ཆློས་སུ་འདློད་ན། བྱུག་པའི་སློ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ནས་མཚུངས་པའི་ཆློས་གཞན་ཞིག་མུན་པ་དང་མཚུངས་པར་སྟློན་དགློས་ན་ཡང༌། 

དེ་མེད་པར་འབྱུག་པ་བཞིན་སྨློས་པས་ན་མུན་པ་དང་འདྲ་རྒྱུའི་འབྱུག་པ་ཞེས་བ་བ་

གཞན་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་དེ་མེད་པས་ན། སར་འབྱུག་པ་དཔེ་དང་མུན་པ་དཔེ་ཅན་དུ་

བས་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས་པར་འགྱུར་རློ། །

གལ་ཏེ་བྱུག་པ་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་དེ་ཉིད་མཚུངས་ཆློས་དང༌། དེ་གང་ལ་ཡློད་

པའི་ཆློས་ཅན་དཔེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་བུ་སེམས་མ་སྨློས་པ་

རྣལ་དུ་གནས་པ་སུས་ཀང་འཆད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཚུངས་ཆློས་ནི་ཁད་པར་གི་ཆློས་

དང༌། ཆློས་ཅན་ནི་ཁད་གཞི་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་མིང་སློ་སློའི་ལྡློག་པའི་སློ་ནས་ཐ་

དད་དུ་མ་འབེད་ཀི་བར་དུ་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་དུ་ནམ་ཡང་མི་ངེས་པའི་ཕིར་

རློ། །དཔེར་ན་གདློང་པདྨ་ལར་མཛེས་ཞེས་པ་འདིར་དཔེ་པདྨ། དཔེ་ཅན་གདློང༌། འདྲ་

ཆློས་མཛེས་པ་གསུམ་མིང་གི་སློ་ནས་ཐ་དད་དུ་འཆར་དགློས་ཀི། དཔེར་བ་རྒྱུ་

གདློང་དང་དཔེ་དང་མཚུངས་ཆློས་གཉིས་ཀ་མཛེས་པ་ཡིན་པ་མི་སིད་དེ། མཛེས་པ་

མཚུངས་ཆློས་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་དཔེ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། པདྨ་མ་སྨྲས་པར་གདློང་

མཛེས་པ་ཞེས་སྨློས་ན་གདློང་མཛེས་པར་གློ་མློད། འདྲ་ཡུལ་མ་སྨློས་བར་དུ་འདྲ་བའི་

དློན་སྟློན་པའི་བཞིན་སྒ་སྦྱར་དློན་མེད་དློ། །གདློང་མཛེས་བཞིན་པ་ཟེར་ན་ད་ལ་བའི་

སྒར་འགྱུར་གི་མཚུངས་སྒར་མི་འགྱུར་ལ། གདློང་ནི་མཛེས་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་མཛེས་

པ་དཔེར་བས་ནས་མཚུངས་སྒ་སྦྱར་ན་གདློང་མཛེས་པ་ལ་མི་གློ་བར་མཛེས་པ་ཞེས་

པའི་ཆློས་གཞན་ལ་གློ་བར་འགྱུར་ཞིང་མཛེས་པ་མཚུངས་ཆློས་སུ་མི་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནློ། །དེར་མ་ཟད་གལ་ཏེ་བེད་པ་ཡི་ཚིག་འབྱུག་པ་སློགས་དཔེ་ཡིན་ན། འབྱུག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་ཞེས་བ་བའི་དངློས་པློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་བ་བའི་ཚིག་ལ་འདི་དབང་དང་བལ་བར་

འགྱུར་ཞིང་འབྱུག་པའི་བ་བ་བེད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལར་འབྱུག་ཅེས་པའི་སྒ་དེས་

རང་གི་བརློད་བ་བྱུག་པའི་བ་བ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དེ་ནི་ཆློས་གཞན་གི་ལློས་བར་

གྱུར་པའི་དཔེར་མི་འགྱུར་ཏེ། འབྱུག་པའི་སྒས་འབྱུག་པའི་བ་བ་མི་སྟློན་ན་དེ་ཆློས་

ཅིའི་མིང་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

ཡང་ལེགས་པར་མ་བརགས་པ་གང་གིས་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི་མུན་པ་དག་

ལུས་གཡློགས་པའི་ཆ་ནས་དཔེ་དཔེ་ཅན་དུ་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང༌། གལ་ཏེ་

མཚུངས་སུ་ཆུག་ན་ཡང་སྐབས་འདིར་ལུས་ལ་ཞེས་ལུས་འབྱུག་བའི་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་བསྟན་པའི་ལས་ཀི་སྒ་དངློས་སུ་ཡློད་པས་དེ་གཉིས་དཔེ་དཔེ་ཅན་དུ་མ་འབེལ་

ཏེ། ལུས་དང་འབྱུག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་དངློས་པློ་དང་བ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཐ་དད་པ་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ལ་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་ཅི་ཡློད་གློང་བཤད་བཞིན་བལ་བའམ་

དཔྱད་པར་བློས་ཤིག དཔེར་ན་ཁློད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན་ཞེས་པས་མཛེས་པ་རློགས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་དཔེ་ཡིན་པར་འདློད་ན་མུན་པ་འདི་འབྱུག་པ་བཞིན་ཞེས་

བརློད་པས་འདྲ་བ་གློ་དགློས་ན་ཡང་འབྱུག་པ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ནི། ལུས་ལ་བྱུགས་པ་

དེ་ཙམ་ལས་དློན་གཞན་འདྲ་བ་སློགས་རློགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཕིར་དཔེར་ན་ཚོན་

ལུས་ལ་འབྱུག་གློ་ཟེར་ན། བྱུག་པར་བ་རྒྱུ་ཚོན། བྱུག་པར་བ་བའི་ཡུལ་ལུས། དེ་དེ་

ལ་བྱུག་པའི་མིང་འབྱུག་ཅེས་གློ་ཡི། དཔེ་དཔེ་ཅན་གི་རྣམ་པར་གློ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་

དེ་བཞིན་དུ། འབྱུག་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་དང་ནི་མུན་པ་བེད་པའི་ཚིག་དང༌། ལུས་ཀང་

ལས་སུ་བ་བ་ཉིད་དུ་སྒ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་དློན་ཅན་དུ་སྐེས་བུ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་ཡིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མུན་པ་དངློས་སུ་ལུས་ལ་བྱུག་པ་མེད་ཀང་བྱུག་པར་རབ་ཏུ་བརགས་ནས་བརློད་པ་

ཞེས་སུ་འདློད་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། །ཞར་བྱུང་རབ་བརག་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒ་ནི། 

སྙམ་ཞེས་དང༌། དེ་ལར་ཡིན་པར་དློགས་ཞེས་དང༌། དེ་ལར་ངེས་ཞེས་དང༌། འདྲའློ་

ཞེས་དང༌། མིན་ནམ་ཞེས་དང༌། ལ་སློགས་པའི་སྒས། ཅིའི་མ་ཡིན། ཇི་ལར་མིན། 

སློགས་ཀི་སྒ་འདི་ཡིས་རབ་བརག་གསལ་བར་བེད་ལ། བཞིན་གི་དེ་དང་

འདྲའློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་ལ་སྐབས་འདིའི་དློན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་དགློས་པ་འདི་བྱུང་སྟེ། ད་ལ་བའི་

བཞིན་སྒ་ཅན་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ནི་བཞིན་སྒས་མཚུངས་པ་གློ་བའི་དཔེ་བརློད་པར་

དློགས་པ་སྐེ་བ་མེད་ཀང་སྤིར་རབ་རློག་གི་སྐབས་འདིར་དཔེ་གཞན་དང་འདྲ་བར་

རབ་ཏུ་བརག་པ་ཞིག་ཀང་སྣང་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་ཏློག་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བས་

འཛུམ་པ་བཞིན། འབས་བཟང་སྙེ་མ་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་མཚུངས། །ལློན་ཤིང་ཕྲེང་

བ་ཆགས་པས་གཡློ་བེད་ཅིང༌། །ཕན་ཚུན་ཡལ་ག་ལག་པས་འཐེན་པ་འདྲ། །ཞེས་པ་

ལ་བུ་འདིར་མེ་ཏློག་ལ་སེམས་ལྡན་དགའ་བས་འཛུམ་པའི་ཆློས་མེད་ཀང་དེ་དང་

འདྲའློ་ཞེས་སྒློ་བཏགས་པའི་ཆ་ནས་དཔེར་བས་པ་ལ་བུར་སློང་བ་ཡློད་ཀང་དཔེ་རྒྱན་

དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། མེ་ཏློག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཉིད་སེམས་ལྡན་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་འདྲ་བར་

སྒློ་བཏགས་པའི་དློན་དུ་འདྲ་བ་དང་བཞིན་དང་མཚུངས་པ་སློགས་སྨློས་པ་ཡིན་

ནློ། །མུན་པ་དང་བྱུག་པ་ལའང་མུན་པ་ཉིད་ལུས་ལ་བྱུག་པར་བ་བཞིན་པར་གློ་ན་ད་

ལ་བའི་དློན་ཅན་གི་བཞིན་སྒ་སར་བཤད་པ་ལར་དང༌། མུན་པ་འདི་མིག་སྨན་ནག་

པློས་བྱུགས་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ལ་བྱུག་གློ་ཟེར་ན་མཚུངས་པའི་སྒར་འགྱུར་ཡང་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཚིག་དང་འབེལ་བ་འདི་དཔེ་རྒྱན་གི་དློན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། བྱུག་པ་དང་འདྲ་བར་སྒློ་

བཏགས་པ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ངག་ཡིན་གི། དཔེར་བ་བ་གཙོ་བློར་བསྟན་པའི་ངག་མ་

ཡིན་པས་སློ། །གཞན་ཡང་བློད་སྐད་ལ་དློན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་སྟློན། ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་

བཞིན་བེད། ཅེས་སློགས་ཚིག་ས་མ་དེའི་དློན་ལས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གྱུར་པ་དང༌། 

གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་ཅེས་ས་མའི་གློ་རིམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་དང༌། 

ཇི་ལ་བ་བཞིན་ནློ། །དེ་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་པ་བརློད་བ་དེ་ཡི་གནས་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པ་བརློད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློགས་

ཀི་བཞིན་གི་སྒས་ཚིག་ས་མའི་དློན་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལར་བརློད་

ཀི། ཆློས་གཉིས་མཚུངས་པའི་དློན་མ་ཡིན་པ་སློགས་ཚིག་གི་སྤུ་རིས་ཞིབ་ཏུ་འབེད་

རྒྱུ་འདུག་མློད། མདློ་ཙམ་ལས་མ་བིས་སློ། །འདིའི་རེས་ཀི་རྒྱན་གསུམ་ཐུན་མློང་དུ་

མདློར་བསྟན་པ་དང༌། སློ་སློའི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་

རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་ཡི་རྒྱན་དག་ནི། ངག་སྦྱློར་བའི་ཚིག་རྣམས་ངག་གི་རྒྱན་གི་མཆློག་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་ནས། གཉིས་པ་སློ་སློའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་

ལས། དང་པློ་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔའི་ནང་ནས། 

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་ནང་གི་དབེ་བའི་

དཔེར་བརློད་པ་གཉིས། དང་པློ་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་ནི་བརློད་བའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དེའི་སྐེད་

བེད་དམ། དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་བེད་པློ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པའམ། གློ་བར་བེད་

པའི་ཆ་ནས་བརློད་པའི་ངག་ཉིད་དེ་ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་

གཉིས་ལས། དང་པློ། དེ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡློད་པ་དཔེར་བརློད་ན། ཞེས་སློ། །གཉིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པ་དབེ་བ་ལ་སྤི་རིགས་ནས་དངློས་པློའི་རྒྱུ་དང༌། དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། མཚར་

བའི་རྒྱུ་ཞེས་པའི་རྣམ་གངས་གསུམ་དུ་དབེ་ཞིང༌། དངློས་པློའི་རྒྱུ་ལ་ནང་གི་དབེ་བ་

དྲུག །དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་ལྔ། མཚར་བའི་རྒྱུ་ལ་ལྔ་སྟེ་ཁློན་བསློམས་པས་བཅུ་དྲུག་

ལས། དང་པློ་རྒྱུ་དངློས་པློར་གྱུར་པས་འབས་བུ་དངློས་པློ་བསྐེད་པའི་བེ་བག་ལའང་

འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་དང༌། འཐློབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། ཤེས་བེད་ཀི་

རྒྱུ་དང་བཞིར་བཤད་པའི་དང་པློ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ལ་ཡང༌། རྒྱུ་དངློས་པློས་

འབས་བུ་དངློས་པློ་འགྲུབ་པ་འློས་པའི་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུ་དངློས་པློས་འབས་བུ་དངློས་མེད་

འགྲུབ་པ་མི་འློས་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ། རྒྱུ་ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི་ཙནྡན་གི་ལློན་པ་གསར་པ་ཡི་

ཡལ་འདབ་སྐློད་པར་བེད་པ་འདིས་འབས་བུ་སྐེ་བློ་ཀུན་གི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་

དློ། །ཞེས་དགའ་བ་སྐེད་པར་འློས་པ་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ངག་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་

བརློད་པ་ལ་མཛེས་པའི་ཉམས་ཡློད་པའི་སློ་ནས་རྒྱན་གི་མིང་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་བསྟན་

ཏེ། འདི་ལས་ལྡློག་པ་མི་འློས་པ་དག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་ཏེ་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །མི་འློས་

པ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་ནི། མ་ལ་ཡ་ཡི་རི་ལས་བབས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རེག་ཅིང་

ཙནྡན་གི་ནགས་བསྐློད་ནས་འློང་བའི་རླུང་འདི་མགློན་པློ་བུད་མེད་དང་བལ་བ་རྣམས་

དག་ནི། དབང་པློ་དང་སློག་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་སློ། །ཞེས་པ་རྒྱུ་དེ་

ལར་བྱུང་བའི་རླུང་གིས་ནི། སྐེ་བློ་བུད་མེད་དང་འབལ་བའི་ཚོགས་ལ་གདུང་བའི་

རིམས་ནད་དུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་གང་ཞིག འབས་བུ་སྐེ་བློ་ཡུལ་ཡིད་དུ་

འློང་བ་ལ་སེད་པ་དག་ཉམས་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ནུས་སློ། །ཉམས་པ་ནི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དངློས་མེད་ཡིན་པས་འབས་བུ་དངློས་མེད་བསྐེད་ཅེས་བཤད་དློ། །དེ་ལར་འགྲུབ་

པར་བ་བ་གཉིས་པློའི་ཡུལ་ལས་སུ་བ་བ་དང༌། སར་འཆད་འགྱུར་རྣམ་པར་འགྱུར་

བར་བ་བ་གསུམ་ལ་ནི་རྒྱུའི་དངློས་པློའམ་བེད་པློ་དེ་ཉིད་ལ་ལློས་པའི་རྒྱུ་རྒྱན་ཉིད་

ཡིན་པར་བརློད་དློ། །འློག་གི་འཐློབ་པའི་ལས་སུ་བ་བ་ལ་ནི། ཕལ་ཆེར་ནི་རྒྱུ་དེའི་བ་

བ་ལ་བལློས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ། །

དེ་ལས་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་གཉིས་པློ་དག་བསྟན་ཟིན་ཏེ། དེའི་ལྷག་མ་

རྣམ་འགྱུར་དང་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་གཉིས་པློ་ཡི་དཔེར་བརློད་གཉིས་ནི་བཀློད་པར་བས་

ནས། དེའི་རེས་སུ་གཞན་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡི་རྒྱུ་ཡང་བསྟན་པར་བའློ། །ཞེས་པ་

ལར་རིམ་པ་བཞིན་དཔེར་བརློད་པ་ལས། རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ནི་ལློན་ཤིང་ལས་ལློ་

འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་དང༌། མེ་ཏློག་པདྨ་འདབ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་རྒྱས་

པའི་རིང་བུ་དང༌། ཟླ་བ་རྒྱས་པ་དང་གསུམ་པློ་བསྒྱུར་བར་བས་ནས་རྣམ་པར་འགྱུར་

བེད་ཀི་རྒྱུར་འདློད་པ་ཡིས་སུའི་ངློར་བསྒྱུར་ན། བུད་མེད་དང་བལ་བའི་ཐག་རིང་གི་

མགློན་པློ་རྣམས་ལ་ཅི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བེད་ན། ལ་བའི་དུག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ། ལ་

བའམ་མཐློང་བའི་དུག་ཅེས་མཐློང་ན་གདུང་བ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རློ་

ཞེས། དེ་ལར་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་རྣལ་མ་དགའ་བ་སྐེད་འློས་དེ་དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་ནི་བེད་པློ་འདློད་པའི་རྒྱུ་ལས་སློ། །འཐློབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི་གློང་ཆློས་ལ་མ་

ཞུགས་པའི་ཕྱུང༼ན྾༽ཆུང་མ་སྐེས་པ་གཞན་མེད་པའི་ཁེངས་པ་ཅན་འདི་གློང་

ཆློས་ལ་རིམ་གིས་གློམས་པར་བའློ་ཞེས་པའི་ཀུན་སློང་སློན་དུ་བཏང་བའི་བུ་མློ་ཞིག་

གིས་དེའི་ཐབས་སུ་གློགས་མློ་ཕྱུང༼ན྾༽ཆུང་མ་དེ་རང་གི་མཛའ་བློའི་གནས་སམ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གན་དུ་བཀློད་ནས། བུ་མློ་དེས་དེ་གཉིས་ལ་སྨིན་མ་འཁློག་ཅིང་མིག་ཡློན་པློར་ལ་

བའི་ཚུལ་གིས་མཆུ་ནི་གཡློ་ཞིང༌། ཁེད་གཉིས་མཛའ་བར་བློས་ཤིག་ཅེས་བརས་གློ་

བར་བས་ནས་ཡང་ཡང་ལ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལར་བས་པས་ཕྱུང༼ན྾༽ཆུང་མ་དེ་ངློ་

ཚ་དང་བལ་ནས་མཛའ་བློ་དང་འགློགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་རང་གིས་འདི་

བཞིན་བཤད་ན་ལེགས་པར་མངློན་ནློ་སྙམ་མློ། །ས་འགེལ་མཐའ་དག་ན། དེ་ས་རང་

གི་གློགས་པློ་ལ་ཁེངས་པ་བེད་མ་མློང་ཞིང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས། ད་ནི་བདག་གིས་

ཁེངས་པ་གློམས་པར་བའློ་ཞེས་རང་གི་གློགས་མློ་ཞིག་རང་གི་མཛའ་བློའི་གནས་སུ་

བཀློད་དེ། མཛའ་བློ་ཡིན་པར་བཏགས་པ་ལ་མི་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མིག་ཡློན་པློར་

ལ་བ་སློགས་ཀིས་ལ་བར་བེད་དློ། །དེས་ཅི་ཞིག་འཐློབ་ན་རང་གི་གློགས་པློས་འདིས་

དེ་ས་རང་ལ་ཁེངས་པ་བེད་མ་མློང་བས་ཁེངས་པ་གསར་དུ་བསབ་པའློ་སྙམ་དུ་

གློགས་མློ་ལ་གཅེས་པའི་སེམས་སུ་གྱུར་ནས་ཡུན་རིང་དུ་འགློགས་པ་ཐློབ་བློ་ཞེས་

འཆད་ཀང༌། ཁེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་ཤེས་པར་གསར་དུ་གློམས་དགློས་མཁན་

ཡང་དཀློན་ལ། དེ་འདྲ་གློམས་པར་བེད་པ་མཛའ་བློས་མཐློང་ཚེ་ཁེངས་པ་བསྐེད་པ་

ལ་འབད་པས་མཛའ་བློ་མི་དགའ་བར་རིགས་ཀི། དགའ་ནས་ཡུན་རིང་འགློགས་པ་

ཐློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་བར་འགལ་བས་འདི་འདྲ་ཅི་ཡིན་མ་འཚལ་ལློ། །བློད་

འགེལ་ཀུན་གི་ཐློག་མ་འཕགས་ཡུལ་པའི་གསུང་སྒློས་བསྡུས་ནས་བཀློད་པ་དབང་

ལློའི་འགེལ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བདག་གིས་ཀང་མཐློང་ལ། ཚིག་བརླིང་པློ་མདློར་

བསྡུས་ཀི་དློན་ཅན་ཞིག་འདུག་པས། དེའི་ཚིག་དློན་མ་འབེད་པར་བཤད་པ་རྒྱུན་

འབམས་སུ་སློང་བ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནློ་སྙམ་མློ། །
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་གཉིས་ལས། ཕིའི་དུས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཉི་མ་ཆུ་ལྷའི་

ཕློགས་སུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཟླ་བ་ནི་རང་འློད་ཀིས་མཛེས་པ་དང༌། འདབ་ཆགས་

རྣམས་ཀང་སློ་སློའི་གནས་སུ་སློང་ངློ༌། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་སློད་ལ་སློགས་པའི་དུས་

ཀི་སྐབས་གློ་བ་བེད་པ་ཡི་རྒྱུ་ཚིག་ཉམས་ལེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ནང་གི་དུས་སམ་གནས་སྐབས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཀེ་གློགས་མློ་ཁློད་འདློད་

པས་གཟིར་བའི་ཡིད་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཅིས་ཤེས་ན། འདི་ལར་རེག་བ་

བསིལ་བ་ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་མི་བཟླློག་ཅིང༌། ཙནྡན་གི་ཆུ་ཡིས་ཀང་སེལ་བར་མི་

བཟློད་པ་ཡི་ལུས་ཀི་དྲློད་འབར་བ་ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་རློགས། ཞེས་པའི་སྦྱློར་བ་

འདི་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་ནི། བརློད་ཚུལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཉམས་དང་ནང་གི་ཆགས་པའི་

གནས་སྐབས་སམ་དེའི་དུས་ཤེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

སྦྱློར་བ་དེ་འདྲ་ནང་གི་ཆགས་པ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དེ་ལའང་ཡིད་འློང་གི་

ཉམས་དང་ལྡན་པས་རྒྱུ་རྒྱན་དུ་མཚོན་ཞེས་པའློ། །སྤིར་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་

མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་སྦྱར་ན། རྒྱན་རྣམས་ཀི་ངློ་བློའམ་རང་བཞིན་ངློས་

བཟུང་བ་དེ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། རྒྱན་གི་དབེ་བའི་དཔེ་བརློད་རྣམས་མཚན་

གཞིའི་དབེ་བའློ། །དེས་ན་མཚན་གཞི་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་མཚོན་བ་རྒྱན་དེ་དང་དེ་

ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་དེས་མཚོན་པར་བེད་དེ། མཚན་གཞི་སྒ་ཡི་སྟེང་དུ་མཚོན་བ་མི་

རག་པ་མཚན་ཉིད་སྐད་ཅིག་མས་མཚོན་པ་བཞིན་ནློ། །མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་

རྣམ་བཞག་དང་སྦྱར་དགློས་ངེས་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་སྦྱར་ན་གློ་ཐློབ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

ནློ་ཞེས་ཞར་བྱུང་དུ་སྨྲས་པའློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལར་བརློད་པས་ནི་ཡིད་

འཕྲློག་པ་ཡི་དཔེ་བརློད་འགའ་ཞིག་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ནས། དཔེ་

བརློད་ཀི་རྣམ་གངས་ལ་སྤིར་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་དངློས་པློ་ཡློད་པ་བསྐེད་པ་

དང༌། རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་འབས་བུ་དངློས་མེད་བསྐེད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ་རྣམ་གངས་བཞི་ཡློད་པ་ལས། ཐློག་མར་ས་ན་མེད་པའི་བེད་པ་པློའི་

རྒྱུ་ནི། རིག་པ་ཡི་གནས་རྣམས་ལ་མ་གློམས་པ་དང༌། བློ་ལྡན་བསྟན་བཅློས་མཁས་

པ་རྣམས་དང་མ་འགློགས་པ་དང༌། མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་ནི་ཡུལ་ལ་གཡེང་བ་

མ་བསམ་པས་མི་རྣམས་ནི་འགློད་ཅིང་སྡུག་བསལ་བས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་སྤིར་དངློས་པློ་མེད་པས་འབས་བུ་དངློས་པློ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་མི་བེད་ཅིང༌། 

དངློས་མེད་ནི་གང་གིས་བསྐེད་བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པས་དངློས་མེད་རྣམས་ལ་

དཔྱད་ན་རྒྱུ་འབས་དངློས་སུ་གྱུར་པ་མེད་མློད་ཀང༌། མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་

སློ་ནས་བརློད་ཚུལ་འདི་ལ་བུའི་དབང་དུ་བས་ན་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུས་དངློས་པློར་

ཡློད་པ་དང༌། མེད་པའི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལ་བུའི་ཐ་སྙད་ངེས་པར་རུང་ཕིར་ཚིག་

ཉམས་ཡིད་འཕྲློག་པ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི་

འདློད་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་གཏམ་གིས་ཡིད་མློས་པ་ཡི་གནས་སྐབས་སློང་བ་སྟེ་

འདས་པའམ་ཞིག་པར་གྱུར་ཅིང༌། ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་བ་ཡི་ནི་ཆགས་སེད་མི་བཟད་

པའི་རིམས་ནད་དག་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཆགས་སེད་དེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་

འབས་བུ་མློས་པའམ་རྨློངས་པ་ཟད་ཅིང་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་སེད་པའང་འཕློས་ཏེ་མི་གནས་

པ་དེ་ཕིར་བསློད་ནམས་དགེ་བའི་གནས་ལ་ཡིད་དག་རེ་གཅིག་ཏུ་བས་སློ། །སར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཡློད་པའི་དངློས་པློ་དེ་དག་ཞིག་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་

བསློད་ནམས་ཀི་གནས་ལ་ཡིད་འཇུག་པ་བསྐེད་པར་བས་པའློ། །ཕན་ཚུན་མེད་པའི་

བེད་རྒྱུ་ནི། ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་འདི་དག་སྐློན་གི་རང་བཞིན་ཅན་གློང་པའི་ཁིམ་མ་

ཡིན་ལ། ཆུ་ཀླུང་ག་གྱུར་འབབ་ཅིང་སྒ་སྒློག་པ་འདི་དག་ཆགས་པའི་ཡུལ་གི་དུག་

ཅན་བུད་མེད་མིན་ནློ། །རི་དྭགས་རེ་བློ་བེད་པ་འདི་དག་འཆིང་བེད་ཀི་བུ་ཚ་མིན་པ། 

དེ་ཕིར་ནགས་ཁློད་དབེན་པར་གནས་པ་བདག་གི་ཡིད་དགའློ་ཞེས་སློ། །

སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི། ཤིན་ཏུ་མ་བརག་པར་ག་ཚོམས་སུ་འཇུག་

པའི་སྤློད་པ་ངན་པ་ནི་འཕགས་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །རྒྱུ་དེའི་ཕིར་དམ་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ནི་འདི་དང་ཕི་མའི་དློན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་

དངློས་མེད་བསྐེད་བའི་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་ནི། སྐེད་མློས་ཚལ་གི་ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྟེ། ཨ་མྲའི་ཤིང་

རྣམས་ལ་སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན་མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ནི། ཏིལ་དང་

བཅས་པའི་ཁློར་ཆུ་སྦྱིན་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཨ་མྲའི་ཤིང་གི་སྙེ་མ་མཐློང་ན་བུད་

མེད་རྣམས་འདློད་པས་བརྒྱལ་ཞིང་དྲན་པ་ཉམས་པས་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་ཆུ་

བསིལ་ཁློར་བར་བཅུག་པས་འཐློར་བར་འགྱུར་མློད་ཀི། སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པས་ཏིལ་

བཅས་ཁློར་ཆུ་སྦྱིན་པར་ཡང་མ་གྱུར་པ་དག་རྒྱུ་འབས་སུ་བརློད་པའློ། །

འདི་ལ་གཞན་དག་སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ཞེས་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་

མ་གློ་ནས་འཁྲུངས་པ་དེས་མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ཆགས་གདུང་གིས་ཤི་སྟེ། 

རྒྱ་གར་བའི་ཡུལ་ཆློས་ཀིས་གཤིན་པློ་ལ་དགེ་ར་ཐློབ་ཕིར་བམ་ཟེ་གཙང་མ་ཞིག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གིས་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་ཁློར་ཆུ་སྦྱིན་ཅིང་བསློ་བ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་ནི་དགག་

ཚིག་གི་དབང་གིས་དངློས་མེད་དང༌། འབས་བུ་ཤི་བ་སློག་འགག་པའི་དངློས་མེད་

ཡིན་ཞེས་འགེལ་པ་གཞན་ལས་གསུངས་ཀང༌། དགག་ཚིག་ཡློད་ཀང་འབས་བུ་

འཁྲུངས་པའི་དློན་དུ་སློང་ན་དངློས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། མིན་ན་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གི་

ཚིག་སྦྱར་བའང་མི་འགིག་ཅིང༌། སྦྱིན་བར་འགྱུར་ཞེས་སློགས་ཚིག་གི་ནུས་པ་དང་

དློན་གི་རྣམ་བཞག་གཉིས་ཀའི་སློ་ནས་བརྒྱལ་བ་ཐློབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་མ་བྱུང་ཞིང་མེད་

པས། འབས་བུ་ཤི་བའམ་བརྒྱལ་བ་དེ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་གཉིས་ས་མ་རྒྱུ་མེད་

ན། ཕི་མ་འབས་བུ་དེ་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་ཐ་སྙད་ཅན་དུ་བརློད་པ་འདི་ལེགས་སྙམ་དུ་

བདག་སེམས་སློ། །དེ་ལར་ཡློད་པ་སྒྲུབ་པ་དང་མེད་པ་དགག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་

འབས་བུ་སྐེད་པ་ཡི་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱན་དག་ལ་སྐབས་འདིར་སློན་ནམ་ས་ན་མེད་

པ་དང༌། ཞིག་ནས་མེད་པ་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཆློས་དེས་འབས་བུ་དངློས་

པློ་སྐེད་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བརློད་དློ། །

འདིར། སློན་མེད་པ་ཡི་རང་བཞིན་གི། །དངློས་པློའི་རྒྱུ་ལ་སློགས་ཉིད་

དློ། །ཞེས་བས་ན་གློ་བདེ་སྟེ། ས་ན་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི་དངློས་པློ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་

བེད་པ་སློགས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། ། གསུམ་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལ་མིང་གི་

སློ་ནས་མདློར་བསྟན། དློན་གི་རང་བཞིན་དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་རིང་

འབས་ཀི་རྒྱུ་དང༌། རྒྱུ་དེ་དང་འབས་བུ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིན་འབས་

བུའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐེས་པའི་རྒྱུ་དང༌། མི་འློས་པའི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་རིགས་མིན་གི་

རྒྱུ་དང༌། འློས་པ་ཞིག་བསྐེད་པ་རིགས་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སློ། །ཆེད་དུ་མ་བས་པའི་འབས་བུ་གཞན་བསྐེད་པ་ལ་བུ་དང༌། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་

དུ་ཡློད་པ་དང༌། འབས་བུ་ས་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་ལ་བུ་དངློས་དློན་ལ་ཡློད་མི་སིད་པ་

ཞིག་ཚིག་གི་ལམ་དེའི་དབང་དུ་བས་ན། དེ་ལར་ཐ་སྙད་རུང་ཞིང་ལེགས་པས་ངློ་

མཚར་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །དེས་མཚོན་ནས་མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཅུང་

ཟད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་གངས་མེད་པ་ཡློད་དློ། །དེ་ལ་བུའི་མཚར་བའི་

རྒྱུའི་ངག་འདི་དག་སྦྱློར་བའི་ཚིག་གི་ལམ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབས་དངློས་མིན་ཡང༌། རྒྱུ་

འབས་བུ་བཏགས་པའམ་ཕལ་པའི་འཇུག་པ་ལ་བརེན་པ་ཡི་སློ་ནས་རྒྱུ་ལས་འབས་

བུ་ས་བ་ལ་བུ་སློགས་ཀང་སྙན་ངག་གི་ལམ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་སྟེ། དེ་

ཡི་དཔེར་བརློད་ཇི་ལར་ཞེ་ན། 

དང་པློ་རིང་བའི་འབས་བུ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་རྒྱན་ནི། ལུས་ཅན་མ་ཁློད་ཀི་མི་ཟུར་

ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་འདི་དློན་ལ་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པ་ལུས་སྐེས་

འདློད་ཆགས་དག་གི་མཚོན་ཆ་གང་དེ་སྐེས་པ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་འཕངས་པ་དེ་ཡིས་

ཆེད་དུ་བ་བ་མིན་པ་རིང་ན་གནས་པ་བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅློམ་མློ། །ལུས་མེད་དག་

གི་མཚོན་ཞེས་པ་འགྱུར་ས་མ་རྣམས་སུ་སྣང་སྟེ་ལུས་མེད་ནི་འདློད་ལྷའློ། །རིང་བའི་

དློན་ནི་ཆེད་དུ་བ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་རྒྱུ་དེ་དང་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པས་རིང་བའམ། 

ཡང་ན་ཡུལ་དེ་དང་གློ་ས་གཅིག་མིན་པ་ལ་དེ་ལས་རིང་བ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འདིར་

མཚོན་ཆ་གང་ལ་བཏབ་པ་དེ་ལས་གཞན་དློན་མེད་འཇློམས་མི་སིད་ཀང་འདིར་སིད་

པ་ལར་སློང་བའི་ཉམས་ཀིས་ངློ་མཚར་བའློ། །

རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ནི། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་ལུས་སྐེས་ཏེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འདློད་པ་ཉིད་ཀིས་མློས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གདློང་མདློག་དམར་ཞིང་མིག་འབྲུ་ཚུགས་

སུ་ལ་བ་སློགས་སྤློད་ལམ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་འདློད་པའི་

བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་ཆུང་ངུའི་གནས་སྐབས་དག་ནི་ཡློངས་སུ་ནུབ་པའི་ན་ཚོད་

འདློད་པ་བསྟེན་འློས་པ་སྐེས་སློ། །ཡུལ་བུད་མེད་འདློད་པ་བསྟེན་འློས་ལས་སྐེས་

བུའི་ཆགས་པ་སྐེ་རིགས་པ་ལས་འདིར་དེ་གཉིས་ས་ཕི་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་བྱུང་བ་

བརློད་པའློ། །འབས་བུ་ས་བ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ནི། དང་པློའམ་སར་ཉིད་དུ་རི་དྭགས་མིག་

ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཕི་ནས་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་

འཕྲློ་བའི་ཟླ་བ་ཡི་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་རློ། །ཞེས་ཟླ་བ་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཡང༌། འདིར་བཏགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བའི་རེས་སུ་རྒྱུ་ཟླ་བ་ཤར་བར་བརློད་པས་

འབས་བུ་རྒྱུའི་སར་བྱུང་བ་ལར་ངློ་མཚར་བའློ། །

འློས་མིན་ནམ་རིགས་མིན་གི་རྒྱུ་ནི། རྒྱལ་པློ་ལ་ལྷ་གཅིག་ཅེས་བློས་ནས་

ཁློད་ཀི་ཞབས་གཉིས་པློ་དམར་པློའམ་དམར་བ་ཡི་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་འདི་ལ་རེག་པར་

གྱུར་པས། དེ་ཡི་མློད་ལ་རྒྱལ་པློ་གཞན་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི་པདྨ་དག་ཕག་འཚལ་

བའི་སློ་ནས་ཟུམ་པར་བེད་པ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས་ཉི་མས་པདྨ་ཟུམ་པར་མི་འློས་པས་

སློ། །འློས་པའི་རྒྱུ་ནི། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི་འློད་ཟེར་ཀུནྡ་དྲི་མེད་ཀི་

མདངས་འཕྲློ་བ་རྣམས་ས་སྐློང་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པ་ལ་དབང་

ངློ༌། །ཞེས་ཟླ་བས་པདྨ་ཟུམ་པར་འློས་པའམ་རིགས་པས་སློ། །མཇུག་སྡུད་ཅེས་པ་

རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་གི་རྣམ་རློག་གི་ལུགས་ནི་སྤིའི་དབེ་བ་གསུམ་སློ་སློའི་ནང་གི་དབེ་བ་དང་

བཅས་པ་གློང་དུ་བཤད་མ་ཐག་འདི་འདྲ་དག་ཏུ་བསྟན་ཏློ། །
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཅུ་བཞི་པ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ་དང༌། དཔེ་བརློད་གཉིས་ལས། དང་པློ་གང་

དུ་དློན་ནམ་ཚིག་གི་ཟུར་དང་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་སློགས་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་

དློན་ཅན་དེ་ནི་དངློས་སུ་གློ་རྒྱུའི་དློན་གསལ་བ་མིན་པར་ཕྲ་ཕིར་ཕྲ་མློ་ཞེས་པར་

བཤད་ཅེས། ནང་གི་བསམ་པ་འགའ་ཞིག་གློ་བར་བེད་པའི་དློན་དུ་བློས་དཔྱད་པ་

སློན་དུ་བཏང་སྟེ་དློན་དེ་དངློས་སུ་མ་བརློད་པར་བར་ཐབས་ཀི་ཟུར་ཙམ་གིས་སམ། 

བློ་སློན་དུ་བཏང་ནས་ཆེད་དུ་བར་བས་པ་མིན་ཡང༌། ནང་གི་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་

རེས་མཐུན་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པས་དློན་གང་ཡིན་གློ་བ་ནི་ཕྲ་མློ་སྟེ་སྐབས་འདིར་

བརློད་བའློ། །དེ་ལར་ཡང་འདུལ་བ་གཞི་ཡི་ལུང་ལས། བསམ་པ་ནང་ན་ཡློད་པ་

ཀུན། །ཕི་རློལ་ནས་ནི་ཉེ་བར་དམིགས། །སྐད་མདློག་དབང་པློའི་རྣམ་པ་དག །རྣམ་

པར་སྦ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུ་སྟེ། ངག་ཏུ་གསལ་པློར་བརློད་པ་

མེད་ཀང་དློན་གློ་བ་ནི་དེ་ལ་བུ་རློགས་བེད་ཕྲ་བ་ལས་གློ་བས་ན་ཕྲ་བ་དང༌། བློ་ཞིབ་

པས་གློ་བ་ཡིན་པས་ཀང་ཕྲ་བའམ་ཕྲ་མློ་ཞེས་བ་ལ། དེ་འདྲའི་ཕྲ་མློ་དེ་ངག་གི་སྦྱློར་

བར་བཀློད་པས་དློན་གློ་བ་ནི་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ཞེས་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་རྣམ་གངས་གཉིས་ལས། དང་པློ། ཟུར་གིས་མཚོན་པའི་ཕྲ་མློ་ནི། 

ནམ་ཞིག་འུ་ཅག་གཉིས་འགློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བརློད་པར་འདློད་ཀང་མང་

པློའི་ཚོགས་དབུས་སུ་བརློད་པ་མ་བཟློད་པའི་མཛའ་བློ་དེ་ཡི་བསམ་སྤློད་བུད་མེད་

མཁས་པས་རིག་ནས། བུད་མེད་དེ་ཉིད་ཀིས་རེ་དགའི་ཚུལ་ལམ་ཟློལ་གིས་ལག་པ་

དག་གིས་རང་གི་རྒྱན་གི་པདྨ་ཁ་ཟུམ་པར་བས་པ་མཛའ་བློ་དེ་ལ་བསྟན་པའི་བར་

བས་སློ། །ཁ་ཅིག་པདྨ་ཟུམ་ཚུལ་གི་ཕག་རྒྱ་བས་པ་ལའང་འཆད་དློ། །དེ་ལར་ལུས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྐེས་འདློད་པ་དག་གིས་གཟིར་བ་ཡི། མཛའ་བློ་དབུགས་དབྱུང་བར་འདློད་པ་ཡིས་

པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པའི་བརའམ། ཟུར་ལས་ཕན་ཚུན་འགློགས་པར་སེམས་པའི་

སྐབས་འདིར་ནི་མཚན་མློར་པདྨ་ཟུམ་པའི་དུས་སུ་འགློགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རྣམ་པས་མཚོན་པ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ནི། སྐེ་བློ་མང་པློས་གླུ་ཡི་བ་བ་

རློམ་པའི་མདུན་སར་སྐེས་བུ་ཁློད་ལ་མཛེས་མ་དེ་ཡི་མིག་གཏད་ནས་བལས་པས་དེ་

ཡི་གདློང་གི་ཆུ་སྐེས་དེར་མདློག་དམར་ཞིང་འབར་བའམ་གསལ་བ་ཆེར་རྒྱས་པ་ཡི་

མཛེས་པ་ཅི་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར། ཅེས་སློ། །ཁ་ཅིག་བུད་མེད་ཁློད་ལ་སྐེས་བུ་དེ་ཡི་

གདློང་པ་གཏད་ནས་བལས་པའི་ཁློད་ཀི་གདློང་གི་ཆུ་སྐེས་དེར་ཞེས་འབྲུ་གནློན་པ་

མཐློང་ངློ༌། །འདིར་ཆགས་པ་འབར་ཞིང་ཞེས་བརློད་ན་དངློས་སུ་བརློད་པས་ཕྲ་མློར་

མི་འགློ་བས་ར་གའི་སྒ་དམར་བ་དང་ཆགས་པ་གཉིས་ཀར་འཇུག་ཀང་སྐབས་འདིར་

དམར་བར་བསྒྱུར་བ་ལར་ལེགས་པར་མངློན་ནློ། །ངག་སྦྱློར་འདིར་ཡང་འཁིག་བདེ་

འདློད་པའི་རང་བཞིན་མ་བརློད་པར་གདློང་དམར་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་བརློད་པས་

དློན་ཕློ་མློ་ཚོགས་པའི་དགའ་བའི་དགའ་སྟློན་འདློད་པ་དག་ངེས་པར་དེ་ཡི་ཡིད་ལ་

གནས་པ་མཚོན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ། འདི་ཡང་ཕྲ་མློ་ཡི་ཚུལ་ཉིད་ལས་བརྒལ་བར་

གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་ཆ་ཡི་རྒྱན་ལ། ཆ་འདྲ་བ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤློས་བསྒིབ་པ་ལ་བུ་ཆ་

འགིག་གི་ཆ་དང༌། ཆ་ཤས་ཀི་ཆ་ལ་བཞེད་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློའི་ངློ་བློའམ་

རང་བཞིན་བཤད་པ་ནི། ཆ་ཞེས་པ་ནི་ཅིག་ཤློས་བསྒིབ་བ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཡིས་རང་

དང་འདྲ་བའི་དངློས་པློ་ཡི་རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བའམ་རེན་པར་གསལ་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྒིབ་པར་བེད་པའི་བརློད་ཚུལ་ཞིག་གློ །དཔེར་བརློད་ཉིད་ཀིས་ཆ་རྒྱན་འདི་ཡི་

ནི། །རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་ནས། དཔེ་བརློད་ཀི་རྣམ་

གངས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ། སྦེད་པར་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནི། རྒྱལ་པློའི་

བུ་མློ་ལ་ཆགས་པ་བདག་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་བ་སྤུ་ལང་བའི་སྤུ་

ལངས་རྒྱས་པ་ཉིད་བུ་མློ་སྲུང་བ་པློས་རིག་པར་གྱུར་པ་ནི་སྦ་བའློ། །སྦེད་བེད་ནི། དེ་

ལར་རིག་པ་དེ་ལ་ཀེ་མ་ཚལ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 

བདག་ལ་སྤུ་ལློང་རྒྱས་ཞེས་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། ཆགས་པ་དང་གང་རེག་

གཉིས་ཀས་སྤུ་ལློང་རྒྱས་འློས་པས་སློ། །

སྦེད་པར་མི་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནི། ཅི་ལར་བུ་མློ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་གུ་མ་མཐློང་བ་

ཉིད་ན། བདག་ལ་དགའ་བའི་དབང་གིས་མཆི་མ་བྱུང་ངློ༌། །དེའི་ཚེ་དེ་སྒིབ་བེད་ཀི་

ཟློལ་ནི། རླུང་གིས་གཙུབ་པའི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་གིས་བདག་གི་མིག་སུན་ཕྱུང་ནས་

མཆི་མ་ཕྱུང་ངློ༌། །ཞེས་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། དགའ་བས་མཆི་མ་འབྱུང་མི་འློས་

པས་ཟེར་ཀང༌། མཆི་མ་བྱུང་བ་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ངེས་པས་སྦེད་མི་འློས་

པའི་ཆའློ། །དཔེ་བརློད་འདི་གཉིས་ཀ་དངློས་པློ་གསལ་བ་ཟློལ་གིས་སྦེད་པའི་ཆ་རྒྱན་

དུ་དློན་གཅིག་ཡིན་ཡང་དཔེ་འདྲ་མིན་གཉིས་བས་པ་ཙམ་ཡིན། འློས་མི་འློས་ཞེས་ཐ་

དད་བེད་པ་བློད་ཀིས་བཤད་པ་ཡིན། འདིར་མ་ཟད་རྒྱན་གཞན་ལ་རྒྱན་གཅིག་ཡིན་

ཡང་དཔེ་འདྲ་མིན་གཉིས་རེ་བཀློད་པ་ཡློད་ཅེས་འགེལ་པ་འགར་བཤད་ཀང༌། དཔེ་

བརློད་རེ་རེ་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་སློ་ནས་མིང་ཐ་དད་རེ་ཡློད་ན་ལེགས་པ་འདྲ་

སྟེ། དེ་མིན་ན་དློན་གཅིག་པའི་དཔེ་བརློད་དུ་མ་བཀློད་པ་དགློས་པ་ཆུང་བར་འགྱུར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་སྐབས་སུ་ནི། །རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན། །ཅེས་

གསུངས་པ་འདིའི་དློན་ནི། ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེ་བརློད་གཉིས་པློ་ལ་

གློ་བར་བའློ། །

ལ་སློགས་པ་ནི་དེ་དང་བརློད་ཚུལ་འདྲ་བའི་ཆ་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་སློ། །དེ་

ལར་བརློད་འློས་པའི་སྐབས་སུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དམིགས་བསལ་བ་སྟེ། སྐབས་མིན་

པར་ཟློལ་གིས་སྦེད་པ་བརློད་ན་མཛེས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །ཆགས་པའི་སྤུ་

ལློང་རྒྱས་པ་དང༌། བུ་མློ་ལ་དགའ་བའི་མཆི་མ་བྱུང་བ་དངློས་སུ་བདེན་པར་བརློད་

ནས། རླུང་དང་རྡུལ་ལ་ཁ་གཡར་བས་སྒིབ་པ་སྐད་དུ་བས་ཀང་བསྒིབ་མི་ནུས་ལ། དེ་

ལར་དེ་འདྲའི་དཔེ་བརློད་གཟུགས་པློར་བས་ནས་བརློད་པ་ལའང་བཞད་གད་ཀི་

ཉམས་ཙམ་ལས་མཛེས་ཉམས་གཞན་མི་སྣང་མློད། འདིར་གཞུང་གི་དཔེར་བརློད་ཀི་

སྐབས་སུ་སྦ་བ་སྦེད་བེད་གཉིས་སུ་མ་བསྟན་ན་ཆ་ཡིས་སྒིབ་ཚུལ་མི་ཤེས་པས་དཔེ་

བརློད་དེ་དག་གིས་ཆ་རྒྱན་གི་འགློ་ལུགས་ཙམ་བསྟན་པས་དཔེ་བརློད་དངློས་ནི་

ཚིག་རང་ཕི་མ་གཉིས་ཡིན་པར་གློ་བར་བས་ན་ལེགས་ཏེ། རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་མཐློང་

ནས་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དེ་བུ་མློ་སྲུང་བ་པློས་རིག་ནས་བསྐྲད་པར་དློགས་པའི་ཚེ་ན་

དེས་སྲུང་བ་པློ་ལ་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་ན། རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པ་

དག །སྲུང་བེད་བཅས་པས་ལེགས་པར་བརེན་པའི་ཚལ། །མཛེས་ཤིང་ལ་ན་སྡུག་

པར་གྱུར་མློད་ཀི། །ཀེ་མ་བསིལ་བའི་རླུང་དང་ལྡན་ཉིད་དློ། །ཞེས་སམ། ཡང་ན། 

ལེགས་བས་ཀིས་བཀློད་མི་དབང་སས་མློའི་གཟུགས། །མཐློང་བའི་མློད་ལ་བདག་

ཡིད་རེ་གཅིག་ཏུ། །ཨེ་མ་བསློད་ནམས་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ལ། །སུ་ཞིག་མི་བརློན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྙམ་དུ་སྤློ་བ་སྐེས། །ཞེས་བསློད་ནམས་ལ་དགའ་བའི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་སྐད་དུ་བསྒིབས་

པའློ། །བུ་མློ་ལ་དགའ་བའི་མཆི་མ་བྱུང་བ་གཞན་གིས་མཐློང་བའི་ཚེ། འདི་ན་མཚར་

སྡུག་ལྡན་པ་གཞློན་ནུ་མའི། །ལུས་ཀི་ངློ་མཚར་ལ་བར་འདློད་ན་ཡང༌། །དེ་ལ་འཁེན་

པ་ལར་གྱུར་རླུང་འདི་ཡིས། །གཙུབ་པའི་རྡུལ་གིས་བདག་མིག་སུན་ཕྱུང་ངློ༌། །ཞེས་

པ་ལ་བུ་དེ་དང་དེའི་སྐབས་སུ་མཛེས་པའི་ཉམས་ཡློད་པ་ཤེས་པར་བའློ། །

གཞན་ཡང༌། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པ་

ལས་གསུངས་པ། རྒྱལ་པློའི་ན་བཟའ་ཁྲུས་མཁན་ལ་འཁྲུར་བཅུག་པ་དེ་ཁེར་ཤློག་

སྨྲས་པ་དང༌། དེས་ན་བཟའ་ཆུད་གསན་ནས་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ལར་དངློས་སུ་སྨྲས་

ན་ཕྲལ་ལ་ཆད་པས་སྐྲག་ནས། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་ཐབས་ཀི་སློ་ནས་འདི་ལར། 

ལུགས་མཐུན་ཁབ་འཇུག་ལ་དགེས་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་བུ་མློ་གནག་ཁྲུས་འགམ་

དཀྲིགས་ཤིང༌། །གངྒཱའི་དློ་ཟླ་གློ་ད་བ་རིའི་ཀླུང་ཞེས་རྣམ་པར་གང་བར་གྱུར་པ་

གང༌། །དེ་ལ་ད་ལ་སྤིན་དུས་བློལ་དུ་ཟིན་ཀང་ཁློད་ཀི་གང་ཆེན་དབང་མློས་པ། །མཆེ་

བའི་གཏུན་ཤིང་གིས་དཀྲུགས་བསང་པའི་རྡུལ་རྣམས་ཀིས་ཆབ་དྭངས་པ་ཡློང་མ་

མཆིས། །ཞེས་ཞུ་གསློལ་བས་པར་གགས། ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་ལྷ་ཁབ་འཇུག་

ལ་དགེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པློ་ལ་བློས་ནས། ཆུ་ཀླུང་གང་པློས་བསྙློགས་ནས་མ་དྭངས་པ་

ལ་སྙད་བཏགས་པ་འདི་ཡང་ཟློལ་གིས་སྦེད་པའི་ཆར་གཏློགས་ལ། སློན་ཁིམ་བདག་

ཕྱུག་པློ་ཞིག་ལ་ཁློན་པ་གཅིག་ཡློད་པ། རྒྱལ་པློས་དེ་ལ་ནློར་འཕྲློག་འདློད་ཀིས་ཀན་

ཀ་ཚོལ་ཕིར་ཁློན་པ་དེ་འདིར་ཐློངས་ཤིག་ཅེས་སྤིང་བ་ལ། ཁིམ་བདག་སྐྲག་ནས་ནློར་

ཆེན་པློ་ཞིག་གིས་བསླུ་བར་བརམས་ཀང༌། ཁིམ་བདག་དེའི་བུ་མློ་ཤེས་རབ་ཅན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞིག་ཡློད་པ་དེས། རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་སྐད་དུ། ནློར་གིས་ནློར་རྣམས་འགུགས་བགིད་

ལ། །གང་པློ་ཆེས་ཀང་གང་ཆེན་ལགས། །རྒྱལ་དབང་ཁློན་པ་གཏློང་གིས་དང༌། །དེ་

ནས་ཁློན་པ་འློང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཞུས་པས་རྒྱལ་པློ་མགུ་སྟེ་བ་དགའ་བིན་པར་

གགས། འདི་ཡང་ཁློན་པ་བཏང་དུ་མེད་པ་སུས་ཀང་ཤེས་པས་དེ་འདྲ་དངློས་སུ་མ་

སྨྲས་པར་ཐབས་མཁས་ཀི་ཚིག་གིས་ཁློན་པ་གཏློང་བར་རྒྱལ་པློ་ལ་སྦྲན་པ་འདི་ལ་བུ་

སློགས་ཟློལ་གིས་སྦེད་པའི་ངག་དུ་མ་ཡློད་པ་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེར་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་པ་ཡིན་ནློ། །

ལུགས་གཉིས་པ་ལ། འདློད་པ་བརློད། དེ་དཔེས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ་སྙན་

ངག་མཁན་ཁ་ཅིག་གིས། བསྟློད་པའི་ཆ་ལས་སྨད་པ་འཕངས་པའམ། སྨད་པའི་ཆ་

ལས་བསྟློད་པ་བས་པ་ལ་ཆ་ཞེས་བརློད་དེ། ངག་གང་གི་དངློས་དློན་ལ་ཆ་གཞན་ཡང་

ཅུང་ཟད་འདྲེས་པའློ། །དེའི་དཔེ་བརློད་ལ། བསྟློད་པའི་ཆ་ལས་སྨད་པའི་རྒྱན་ནི། རྒྱལ་

པློ་གང་གི་ཡིད་ནི་གཡུལ་འགེད་པ་ཡི་དགའ་སྟློན་ལ་འདློད་པའི་དགའ་སྟློན་འཁིག་པ་

དློན་དུ་གཉེར་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་ཆགས་པ་གང་ཞིག་དཔའ་ཞིང་གཡུལ་གི་ལས་

འབའ་ཞིག་རག་ཏུ་རློམ་པར་བེད་པ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་ཞིང༌། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་

པའི་ཡློན་ཏན་ཅན་རྒྱལ་པློ་འདི་ནི་མཛེས་མ་ཁློ་འདམ་མ་ཁློད་ཀི་བདག་པློར་འློས་

སློ། །ཞེས་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་དགའ་བའི་སྤློ་བའམ་བརློན་འགྲུས་ཁད་འཕགས་ཀི་སློ་

ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་བསྟློད་པ་འདི་ཆ་ལས་སྨད་པ་ཉིད་དེ། ཅིའི་ཕིར་ན་འདློད་པའི་ལློངས་

སྤློད་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤློད་པར་འདློད་པའི་བུ་མློ་ཡི་རེ་འདློད་ཀི་བསམ་པ་དག་ནི་ཚིག་

འདིས་བཟླློག་པར་ནུས་པས་སློ། །སྨད་པའི་ཆ་ལས་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ནི། བུ་མློ་ཞིག་



  175  

སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གིས་སྐེས་ཕྲན་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཕེབས་པར་སྨྲ་བའི་ངག་བམས་

ཤིང་ཡིད་དུ་འཐད་པ་སྨྲ་བ་ན། དེ་སར་གི་གློགས་མློ་གང་ཞིག་ཁློད་སྐེས་པ་འདི་ལ་མ་

འདུད་ཅིག་ཅེས་བསློ་བ་བེད་པ་དེས་ཐློས་པ་ན་བུ་མློ་དེ་ངློ་ཚ་ནས་ཟློལ་གིས་སེད་ཅིང་

ཆ་ལས་བསྟློད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ། ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའི་གཞན་

ལ་བརས་པའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ནི་ཉེས་པ་མང་པློའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་གནློད་

པ་རབ་ཏུ་གཞིལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྐེས་བུ་ཚིག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ་གང་གིས་ཚུར་ཚིག་

ཡིད་འློང་སྙན་པར་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཀང་དེ་ཡི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཚིག་

སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ་བསབ་པར་བས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་སྐེ་བློ་འདི་ནི་བདག་ལ་

སེམས་ཀི་གཏིང་ན་བརེ་བ་མེད་ཀང་ཁ་འཇམ་པློར་སྨྲ་བའི་བརེ་མདློག་བེད་པའི་

གཡློ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ལགས་པས་གློགས་མློ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ། དགློས་པ་

མེད་དློ་ཞེས་པ་འདིར་སྐེ་བློ་དེ་ལ་གློགས་མློས་འདི་ལ་མ་འདུད་ཅིག་ཅེས་རབ་ཏུ་

བསྟན་པའི་ཁེངས་པ་མ་དློར་བའི་ཟློལ་འཛིན་པའི་བུ་མློ་དེས། བདག་དེ་ལ་ཡིད་

ཆགས་པའི་ཕིར་སྙན་པར་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་དངློས་སུ་སྨྲ་བར་མ་ནུས་ནས། 

རྣམ་པ་ཁ་མཛེས་ཀི་སྙན་སྨྲ་ཞེས་སྐློན་ལར་སྣང་ཡང་ཡློན་ཏན་གི་ཆ་ངག་སྙན་པར་སྨྲ་

བ་ཉིད་ཀང་སྐེས་བུ་དེ་ལ་ཡློད་པར་བསྟན་ནས་བརློད་པའློ། །ཞེས་སློ། །

བཅུ་དྲུག་པ་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། དེའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ་དང༌། རང་

བཞིན་ཅན་གི་དཔེ་བརློད་གཉིས། དང་པློ་གང་བརློད་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་གང་དག་

ཚིག་གིས་རིམ་པ་བཞིན་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བས་པ་རྣམས་དེའི་དློན་ནམ། དཔེ་ཡང་

ས་མའི་རིམ་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་སྟློན་པ་དེ་ནི་གངས་བཞིན་གི་རྒྱན་དང༌། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དེའི་དཔེ་བརློད་ནི། ཁྲུས་ཀི་ལས་ལ་དགའ་བས་ཆུར་ནི་རབ་ཏུ་

ཞུགས་མ། ཁློད་ཀི་འཛུམ་དང་མིག་དང་གདློང་མཛེས་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཀུ་མུད་དང་

ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་ལས་བརྐུས་པར་ངེས་སློ་གཟུགས་ཅན་མ། ཞེས་ཁྲུས་ལ་ཆུར་ཞུགས་

པ་རབ་རློག་གི་ས་བློན་དུ་བས་ནས། འཛུམ་དཀར་པ་ཀུ་མུད་ལས་བརྐུས་པ་སློགས་

རིམ་བཞིན་སྦྱར་རློ། །འདི་ལ་པདྨ་ཡིས་བརྐུས་ཞེས་ཚོན་བསྐུས་བ་ལ་བུ་ལ་བཤད་པ་

འདུག་ཀང་རྐུ་འཕྲློག་གི་དློན་ཅན་རབ་རློག་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པ་

ཡིན་པར་བཤད་དློ། །འདི་རབ་བརགས་ཀི་དཔེར་བརློད་སློང་བ་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་གི། 

ས་ཕིའི་དློན་གློ་རིམ་བཞིན་ངག་དློན་གཅིག་ལ་འགེལ་པ་དེ་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

གི། རབ་བརགས་ཀི་རྒྱན་འགའ་ཞིག་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད་དློ། །

ཡང་ན་གཟུགས་ཅན་མ་ཕྲ་མེན་མློ་མཛེས་མ་ལ་བརློད་པ་ལར་བས་ན་དེ་རྫུ་

འཕྲུལ་དང་ལྡན་པས་ཀུ་མུད་སློགས་ཀི་མདངས་བརྐུས་པའམ་འཕྲློག་པར་ངེས་སློ་

ཞེས་སྦྱར་བས་རབ་རློག་ཡིན་མི་དགློས་སློ། །དེ་ནས་དགའ་བ་སློགས་རྒྱན་གསུམ་

གི་ངློ་བློ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དག་གི་དཔེ་བརློད་སློ་སློར་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བ་ཞེས་པའི་རྒྱན་ནི་མཆློག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་

པའི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ངག་སྦྱར་བའློ། །

བཅློ་བརྒྱད་པ་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡི་རྒྱན་ནི། སེག་པ་སློགས་ཀི་ཉམས་བརློད་

པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་ཐློན་པས་སློ་སློའི་དློན་མཚོན་པས་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པ་ཆེས་ཡིད་

ལ་འབབ་པའམ། ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་འཐད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའློ། །བཅུ་དགུ་པ་གཟི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བརིད་ཀི་རྒྱན་ནི། གཞན་གིས་མི་བརི་བར་མཆློག་ཏུ་མཐློ་བའི་ང་རྒྱལ་སྐེས་པ་ལ་

བུའི་ཚིག་གི་རློ་ཉམས་ལྡན་པ་སྟེ། རྒྱན་དེ་གསུམ་གི་བརློད་ཚུལ་ནི་ངག་སྦྱློར་ཁད་

པར་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སློ་སློའི་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་ལ་གློང་གི་རིམ་པ་ལར་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་དགའ་བ་ལ། གློ་བིནྡ་ཞེས་གང་རིའམ་ས་གཞི་ཐློབ་པ་ཞེས་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་

ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ཁབ་འཇུག་ཁློད་བདག་གི་ཁིམ་དུ་འློངས་པ་ན་དེང་བདག་ནི་

མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་སྐེས་པ་གང་ཡིན་པའི་དགའ་བ་འདི་ལ་བུ་ནི་སར་ཡང་ཁློད་ཉིད་

བསློད་ནམས་ཀི་ཉིན་མློ་ལ་བབ་པའི་དུས་ཀིས་འློངས་ན་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་པ་ཡུན་རིང་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་མཐློང་པ་དེ་འདྲའི་དགའ་བ་དེ་ནི་ལྷ་སྒྲུབ་བེད་

རྒྱལ་པློ་བི་དུ་རས་རྒྱུ་གཞན་ལས་མིན་ཞེས་འློས་པའམ་རིགས་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁབ་འཇུག་དེ་ལ་གུས་པ་ཙམ་གིས་ལྷར་རབ་ཏུ་བསྟེན་ཀང་འཕྲློག་བེད་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་

དགེས་ནས་ཕན་པ་མཛད་པ་ཡིན་པས། དགའ་བའི་འློས་ཡིན་ན་མངློན་དུ་མཐློང་བ་

བསྟན་པ་ནི་དགའ་བའི་འློས་ཡིན་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། ཞེས་སློ། །

འདི་དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བ་ཞེས་བློད་ས་མ་དག་གིས་གསུངས། ཁམས་

འགེལ་དུ་རེ་བ་དང་བཅས་པའི་དགའ་བ་ཞེས་གསུངས། ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་རླུང་དང་

ས་དང་མཁའ་དང་ལྷ་ལ་སྦྱིན་སེག་བེད་པ་དང༌། མེ་དང་ཆུ་ཞེས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་

གཟུགས་སམ་བཀློད་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་རྣམས་ནི་ཀུན་གིས་ཐུན་མློང་དུ་མཐློང་རུང་བ་

ཡིན་ལ། འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་ནས་དབང་ཕྱུག་གི་གཟུགས་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་ཕྲ་བ་དང་ཡང་བ་སློགས་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན། རྣལ་འབློར་ཆེན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པློ་རྣམས་ཀིས་བལ་བར་དཀའ་བའི་ལྷ་ཆེན་པློ་ཁློད་ད་ལ་མངློན་སུམ་ལ་བར་ངེད་

ཀིས་ནུས་པ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེས། རང་གི་མངློན་སུམ་དུ་བས་པའི་ལྷ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ནི། 

ར་གྷུའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆ་ཡིས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དགའ་བར་རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །འདི་སྐབས་སུ་བློད་ས་

མ་རྣམས་ཀིས་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུན་མློང་གི་གཟུགས་བརྒྱད་པློ་མངློན་སུམ་བས་ནས་

དེ་ལ་མཆློད་ཅིང་བསྙེན་པའི་རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆས་གཟུགས་འདི་རྣམས་ལ་

དགའ་བར་བས་ཏེ། འདི་ལས་འདས་པའི་གཟུགས་ཐུན་མློང་མིན་པ་རྣལ་འབློར་པ་

དག་གིས་ཀང་མཐློང་དཀའ་ན། ཐ་མལ་ངེད་ཀི་ལ་བར་ཅི་ལ་ནུས་ཞེས་པའི་དློན་དུ་

བཤད་ནས་འདི་ལ་གཟུགས་བརན་གི་དགའ་བ་དང༌། ས་མ་ཁབ་འཇུག་དངློས་ལས་

ཐློབ་པའི་དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བའི་ཁད་པར་དུ་འབེད་དློ། །

ཁམས་འགེལ་དུ་རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆས་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་དངློས་སུ་

མཐློང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱ་གར་ན་ཡློངས་གགས་ཡིན་པས་དེའི་དློན་གློང་ལར་བཤད་

ནས། འདི་ལ་རེ་བ་མེད་ཀང་དབང་ཕྱུག་མཐློང་བ་ལ་དགའ་ཞིང་ངློ་མཚར་བ་བརློད་

པས་ན། རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད། དགའ་བའི་གློ་ཆས་དབང་

ཕྱུག་ཞལ་མཇལ་བར་གགས་ཀང༌། སློན་མ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཐུན་མློང་བའི་

གཟུགས་བརྒྱད་ལ་མཆློད་ཅིང་རེད་པའི་དགའ་བ་བརློད་པ་ལར་བས་ཀང་མི་རུང་བ་

མེད་མློད། གློང་ལར་བཤད་ན། ཁབ་འཇུག་མཐློང་བའི་དགའ་བ་བི་དུ་རས་བསགས་

པ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱན་དང༌། ཕི་མ་འདི་ལ་ཁད་པར་དུ་དགའ་བའི་རྒྱན་གི་ཐ་སྙད་བས་

ཀང་མི་འགིགས་པ་མེད་དེ། གཞུང་གི་ཚིག་ཉམས་ཀིས་དེ་ལར་བཤད་ཀང་རུང་བར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མངློན་ནློ། །མདློ་ལས། བསློད་ནམས་བརྒྱ་པའི་མཚན་དང་ལྡན་པས་ན། །ལྷར་བཅས་

འཇིག་རེན་ནང་ན་བསློད་ནམས་གཏེར། །མཐློང་དང་ཐློས་དང་བཞད་པ་མཛད་པས་

ཀང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ལགས། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་

ཏན་བརློད་པ་འདི་ལ་བུ་ཡང་ཡིད་དུ་འློང་བ་འཕེལ་ཞིང༌། ཡིད་དྭངས་བར་ནུས་པས་

དགའ་བའམ་སེག་པའི་ཉམས་ཀི་ཆར་གཏློགས་པ་ཞི་བའི་ཉམས་སམ་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལགས་སློ། །

གཉིས་པ་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་ལ་ནང་གསེས་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་དགའ་བ་

འཕེལ་བ་སེག་པའི་ཉམས་ཀི་དཔེ་བརློད་ནི། ཤི་བ་ཞེས་བ་བ་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་ཏུ་

མཛེས་མ་གང་དང་འགློགས་པར་བ་ཕིར་བདག་འཆི་བར་འདློད་པ་ལ། ཨ་བནྟི་ཞེས་

པ་སྲུང་བེད་མར་གགས་པའི་མཛེས་མ་དེ་བདག་གིས་ནི་མཐློང་བའི་ཆློས་སྐེ་བ་འདི་

ཉིད་ལ་ནི་ཇི་ལར་ཐློབ་སྟེ་འདི་རྨི་ལམ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བརློད་པའློ། །འདི་ནི་ཡུལ་

བཏྶའི་རྒྱལ་པློ་ཨུ་ད་ཡ་ན་ཞེས་བློད་སྐད་དུ་ལློ་ཙཱ་འགའ་ཞིག་གིས་ཤར་བ་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་མདློ་ལས་དེའི་ལློ་རྒྱུས་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་བཙུན་མློ་ཨ་བནྟིའི་བུ་མློ་ཤིན་

ཏུ་མཛེས་པར་ཆགས་ནས་རག་ཏུ་རེ་ཞིང་ཆགས་པས་བེལ་ཏེ་རྒྱལ་སིད་ཀི་བ་བ་

ཤློར་བ་ན་བློན་པློ་རྣམས་ཀི་བཙུན་མློ་དེ་ག་ཤེད་དུ་སྦས་ནས་ཤིའློ་ཞེས་བས་པ་ལས། 

རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་དང་ཚེ་འདིར་འགློགས་པ་མེད་པའི་རེ་ཐག་ཆློད་ནས་ཤི་ནས་འཇིག་

རེན་ཕ་རློལ་ཏུ་དེ་དང་འཕྲད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་གཏམ་འཇིག་རེན་ཕལ་པར་གགས་པའི་

རེས་སུ་འབངས་ཏེ་རང་ཉིད་འཆི་བའི་ཐབས་བརམ་པར་འདློད་པ་ལ། བློན་པློ་རྣམས་

ཀིས་དེ་སར་འཚོའློ་ཞེས་རྒྱལ་པློར་གཏད་པས་འཆི་མ་དགློས་པའི་སྟེང་དུ་ཨ་བནྟི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དངློས་སུ་ཐློབ་པས་དགའ་བ་ལྷག་པར་འཕེལ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འགེལ་བེད་དག་གིས་

བཤད། དེ་ལ་འདི་ཡང་དགའ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་འདི་སེག་པའི་ཉམས་ལྡན་དུ་

བཤད་ཅེ་ན། ནང་གི་ཡིད་དགའ་བ་བརློད་པ་ནི་དགའ་བའི་རྒྱན་ཉིད་དུ་འདིའི་སར་

བསྟན་ནས། སྐབས་འདིར་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་འགྱུར་བ་ལུས་མདངས་དང་ལྡན་

ཞིང༌། འཛུམ་པ་དང་དགློད་པ་སློགས་མཐློང་ན་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རྣམ་འགྱུར་འཕེལ་

བའི་སེག་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ཚིག་འདི་ལ་བུ་ནི་

སེག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

སྐབས་འདིར་དགའ་བ་སྐེས་བུའི་ཡུལ་ཅན་དང༌། སེག་པ་བུད་མེད་ཀི་ཡུལ་

ཅན་ཞེས་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ལ་སྙིང་པློ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། གཞུང་གཞན་ནས། བུད་མེད་

སྐེས་པ་འཕྲད་གྱུར་ན། །སློ་སློར་དགའ་བ་སྐེ་འགྱུར་གང༌། །དེ་ནི་སེག་པ་ཉིད་དུ་

རིག །ཅེས་བཤད་པ་ལར། འདིར་ལུས་ཉམས་ཀི་རྣམ་པ་གར་གི་ཉམས་དགུ་ལ་བུ་

ཡིད་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཉམས་དེ་ལས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པས། ནང་དུ་

ཡིད་དགའ་བ་འཕེལ་བ་ལས། ཡིད་ཀི་དགའ་བའི་ཉམས་ཀི་འགྱུར་པ་དེ་ནི་འགྱུར་བ་

ཞེས་བ་ལ། ལུས་ཉམས་ཀི་གནས་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་བསམ་པའློ། །ལུས་ངག་གི་རྣམ་

པ་ལ་གསལ་བ་ནི་ཉམས་དང་གནས་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ། འདི་ལར་སྐེས་པ་བུད་མེད་

འཕྲད་པའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་དགའ་བའི་མདངས་ཀིས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་རམ་ཉམས་

འབྱུང་བ་ནི་སེག་པའི་ཉམས་སློ། །དེ་ལ་མདངས་བཟང་པ་དང་ཟུར་མིག་མཛེས་པར་

བལ་བ་དང༌། ལག་བཅིང་དང༌། འློ་བེད་པ་དང༌། འཁྱུད་པ་དང༌། མ་མཆུ་སློས་བརིས་

པ་སློགས་སེག་པའི་འགྱུར་བའློ། །དེ་ལར་རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ་སར་བས་ལྷག་པར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མཛའ་ཞིང་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་དུ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དེའི་དགའ་བའི་རྣམ་

འགྱུར་རྣམས་ཤུགས་ཀིས་ཡིད་ཡུལ་དུ་འདྲེན་པ་དེའི་ཆ་ནས་སེག་པའི་ཉམས་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བའློ། །འདིར་དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། གཞློན་ནུའི་ལང་ཚོ་མཛེས་

པའི་ཟུར་མིག་ཅན། །ཡིད་འཕྲློག་ལྷ་མློའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཡིད་འློང་དགའ་

བའི་ཉམས་བརྒྱས་གར་མཛད་ཅིང༌། །བདེ་ཆེན་རློལ་པས་དགེས་སློ་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཞེས་

པ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །ཁློ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་ནི། བརན་

དཀའ་ཞེས་བ་བ་གང་གིས་ནག་མློ་འདི་འཇིགས་སེ་བདག་གི་མདུན་ན་གནས་བཞིན་

པ་དེ་སྐྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་དྲངས་པར་གྱུར་པ་བརན་དཀའ་སིག་ཅན་བདག་གི་ལག་ཏུ་

ཐློབ་པ་འདི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཚོ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི་སྟེ་ད་ལ་ཉིད་དུ་བསད་པར་

བའློ། །ཞེས་པ་སྐ་བསིང་གི་བུ་ལྔའི་ཡ་གལ་བྷིམྲ་སན་འཇིགས་སེ་ཞེས་བ་བ་དག་

བརན་དཀའ་དག་ལ་ཁློས་པའི་མིག་གིས་ལ་བཞིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཁློ་བ་མཆློག་གི་

མཐར་འཛེགས་པ་འདི་ལ་བུ་དྲག་པློའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །འདིར་ཀྲ�ཥྞ་

སྟེ་ནག་མློ་ཞེས་པ་སྐ་བསེང་གི་བུ་ལྔའི་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པའི་ཆུང་མ་དྲླཽ་པ་དཱི་ཞེས་

པའི་མིང་ཡིན་པར་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང་འཇིགས་སེས་བརན་དཀའ་བསད་པའི་

ལློ་རྒྱུས་དང་སྦྱར་རློ། །འདིར་ཡང་ཁློ་བ་འཕེལ་བ་ནང་གི་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཉམས་

ནི་སང་མིག་དང་ཁློ་གཉེར་ལ་སློགས་པ་དྲག་པློའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སློ། །

འདིར་བརློད་པ། རབ་ཁློས་དུས་མཐའི་སྤིན་ནག་འཁྲུགས་པའི་ཞལ། །སང་མིག་

གློག་སྟློང་འཁྱུགས་བཞིན་བགེགས་ཀི་ཚོགས། །རབ་འབར་མཚོན་གིས་གཏུབ་ཅིང་

ཟས་སུ་ཟ། །དྲན་པས་བདུད་ཚོགས་མཐར་བེད་ཡ་མ་རི། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བུའློ། །སྤློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས་ནི། འདི་ལར་ས་སྐློང་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློར་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པའི་ས་ཆེན་པློ་ལས་དཔུང་གི་སྟློབས་ཀིས་མ་རྒྱལ་ཞིང༌། ར་

གཙང་གི་མཆློད་སྦྱིན་སློགས་དཔལ་ཐློབ་ནུས་པ་རྣམ་པ་མང་པློའི་མཆློད་སྦྱིན་ཀང་མ་

བས་ལ། སློང་བ་རྣམས་ལ་གང་འདློད་པའི་ནློར་རྣམས་ཀང་མ་བིན་པར་ཀུན་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་ས་སྐློང་ཉིད་དུ་བདག་ཇི་ལར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལར་གྱུར་པ་ལ་སྤློ་བ་བརློད་

པའློ། །ཞེས་པ་རང་ཉིད་ནང་གི་སེམས་མ་ཞུམ་པར་དཔའ་ཞིང་སྟློབས་དང་ལྡན་པའི་སྤློ་

བ་ཁད་པར་འཕགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ནི་སེམས་མ་ཞུམ་པར་གཟེངས་མཐློ་བ་

སེང་གེ་ལར་དཔའ་བའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་

རློགས་ནུས་པ་ལ་ཚིག་བརློད་ཚུལ་འདི་འདྲ་དག་ནི་དབང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ནང་དུ་སེམས་ནི་རང་ལ་རང་ཡིད་ཆེས་པ་ལ་བུ་མི་སྤློ་ཞིང་ཞུམ་པ་

ཡློད་པ་ལ་དཔའ་བའི་ཉམས་མེད་ཅིང༌། གང་དུ་རང་གི་ཡློན་ཏན་ནམ་སྟློབས་ལ་སྤློ་བ་

འཕེལ་ཞིང་ངའློ་སྙམ་དུ་སེམས་གཟེངས་མཐློ་བ་དེ་ནི་དཔའ་པའི་སེམས་ཉམས་ཡིན་

ལ། དེས་བསྐེད་པ་ལུས་ངག་གི་ཉམས་ཀི་འགྱུར་བ་ནི་སུ་ལའང་ལློས་པ་མེད་པ་དང༌། 

མ་ཞུམ་པའི་ཚུལ་གིས་སེང་གེ་ལར་བག་ཚ་བ་མེད་པར་བསྒིངས་ཤིང་བག་ཕེབས་

པར་གནས་པའློ། །འདི་ལ་ཡང་དཔེར་བརློད་ན། སིད་གསུམ་ཟ་བ་དུས་ཀི་དག་རྣམས་

ཀང༌། །དེ་ཡིས་བཟའ་མཛད་དུས་མེད་རློ་རེའི་སྐུ། །འཇིག་རེན་གསུམ་གི་གཙོ་བློས་

ཕག་བས་པ། །མཚུངས་མེད་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བློས་བདག་སྐློངས་ཤིག །ཅེས་

དང༌། མཚུངས་མེད་འཇམ་དཔལ་དགེས་པའི་གཟི་བིན་གིས། །སྙིང་ལ་མི་འཇིགས་

སློབས་པའི་སྟློབས་བིན་པ། །དེ་ལ་སིད་གསུམ་རྒློལ་བས་སྐབས་བཙལ་ཀང༌། །བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྤུའི་གཡློ་བ་ཙམ་ཡང་ག་ལ་སིད། །ཅེས་པ་ལ་བུ་སློགས་སློ། །མ་ངན་འཕེལ་བ་སྙིང་

རེའི་ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་ནི། ལུས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཅན་གང་ལ་མེ་ཏློག་པདྨ་ཡི་

མལ་སྟན་དག་ཀང་རྩུབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ། ལྷ་མློ་སྟེ་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་

མློ་དེ་ནི་ད་ལ་རྒྱལ་པློ་འདས་པའི་གདུང་བསེག་པའི་རློ་ཁང་དག སེག་ཟ་མེ་འབར་བ་

དང་ལྡན་པར་ཇི་ལར་ཉལ། ཞེས་པ་ཡུལ་དེ་ལ་སྙིང་རེ་རྒྱས་པ་ཡི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ཅེས་སློ། །འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་རིགས་དང་

བམ་ཟེ་ཕལ་ཆེར་གི་བག་མ་བངས་ནས་ཁློ་ཕློ་སློན་དུ་འདས་ན་དེའི་རློ་བསེག་པའི་མེ་

ནང་ཆུང་མ་གསློན་མཆློངས་བས་ནས་རློ་དང་མཉམ་དུ་བསེགས་པའི་ཡུལ་ལུགས་

དེ་འདྲ་ཡློད་ལ། བལ་བློར་ཡང་དང་པློར་བག་མ་དང་ཁ་ཆད་དེ་འདྲ་ཡློད་ན་དེ་ལར་

བེད་ཀི། མེད་ན་མི་དགློས་ཞེས་བཤད། དེ་ལར་རློ་དང་མཉམ་དུ་གསློན་སེག་བེད་པ་

ལ་སྙིང་རེ་འཕེལ་བའི་ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་ནང་དུ་ཡློད་པ་ལས། དེའི་ཉམས་འགྱུར་སྤུ་

ལྡང་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་སློགས་ཡིན་ནློ། །འདིར་དཔེར་བརློད་གཞན་བིས་པ། ལས་

ཉློན་འཆིང་བ་དྲག་པློའི་གཞན་དབང་གིས། །ཕ་མཐའ་ཡློངས་བལ་སྡུག་བསལ་རྒྱ་

མཚོ་ཆེར། །རང་དབང་མེད་པར་འཕན་པའི་འགློ་ཀུན་ལ། །མགློན་མཛད་སྙིང་རེའི་

དབང་ཕྱུག་པད་དཀར་འཆང༌། །ཞེས་པ་ལ་བུ་སློགས་སློ། །

མདློ་ལས་ཀང༌། གཏི་མུག་མུན་པ་མུན་ནག་གིས་རག་ཏུ། །སེམས་ནི་

བསྒིབས་པར་གྱུར་པའི་སྐེ་རྒུ་དང༌། །འཁློར་བའི་བཙོན་རར་ཆུད་པ་རྣམས་གཟིགས་

ན། །དྲང་སློང་དམ་པ་དེ་ནི་ཐུགས་རེ་སྐེ། །ཞེས་གསུངས་པའང་སྙིང་རེའི་ཉམས་དང་

ལྡན་པའློ། །དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་པ་དང༌། བཞད་གད་དང་རྨད་བྱུང་དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡང་ངློ༌། །ཞེས་མདློར་བསྟན་ནས། སློ་སློའི་དཔེ་

བརློད་བསྟན་པ་ལ། དང་པློ་སྐྱུག་བློ་བ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ནི། མི་ཡི་རྒྱུ་མས་

ལུས་བརྒྱན་པའི་སིན་པློ་འདི་རྣམས་མགློ་བློ་མེད་པའི་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལག་པ་

གཉིས་སྦྱར་བའི་སྙིམ་པས་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་བསད་པའི་དགའི་ཁག་འཐུང་ཞིང་གར་

བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

གཞན་སྨད་ཡུལ་སློགས་ཀི་སྐློན་བརློད་པས་དེ་ཡིད་དུ་མི་འློང་ཞིང་སྐྱུག་བློ་

བའམ་བལ་བར་མི་འདློད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནང་གི་ཉམས་ལས་ཕིའི་ཉམས་སྣ་

འགེབས་པ་དང༌། མིག་མི་བལ་བ་དང༌། ཟླློག་ཚིག་སྨྲ་བ་སློགས་ཀིས་དེ་སང་བའི་རྣམ་

འགྱུར་བེད་པའློ། །འདི་ལ་དཔེར་བརློད་པ། རློག་མེད་སྒྱུ་མར་རློལ་པ་དཔལ་གི་

བན། །དུར་ཁློད་འབྱུང་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཁག་ཞག་དང༌། །བཤང་གཅིའི་འདམ་རབ་

མང་བའི་བམ་རློ་ཡང༌། །ཟ་ཞིང་ཟ་ཞིང་གཅེར་བུར་གར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་

པ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློའི་མདློ་ལས། ལུས་ནི་མི་གཙང་ལས་བྱུང་སྟེ། །རག་ཏུ་སློག་

ཆགས་རྣམས་ཀང་གནས། །གཅིན་དང་རྟུག་པས་རབ་གང་ན། །དེ་ལ་བིས་པ་རབ་ཏུ་

ཆགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །དགློད་བློ་བ་འཕེལ་བ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་ནི། 

ཀེ་གློགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རིང་མ་ཞེས་སྐེས་པས་དེ་ས་ལློངས་མ་སྤད་པས་དཔེར་ན་མེ་

ཏློག་ལ་བུང་བ་སློགས་ཀིས་ཐུག་རེག་མ་བས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་

པ་ཡིན་པ་སྐད་དུ་བློས་ནས། དེ་ལ་བུ་མ་ཡིན་པའི་མཚངས་ཁློད་ཀི་ནུ་མའི་ངློས་ལ་

ནི། སྐེ་བློ་ཆགས་ལྡན་གཞན་གིས་རེག་པའི་སེན་རེས་གང་ཞིག རྨ་བའི་རང་རེས་

དང༌། རི་བློང་འཕར་བ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་འདློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལར་གསར་བའམ་སར་པ་བཏློད་མ་ཐག་པ་ཆགས་པ་འདི་རང་གི་སྟློད་གཡློགས་

ཀིས་ནི་སྒིབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བཞད་གད་དུ་འློས་པ་བརློད་པའློ། །ཁ་ཅིག་རྒྱན་

གི་མེ་ཏློག་མ་རིང་མ་ཞེས་འཆད་དློ། །འདི་ཉམས་མཚར་དུ་དཔེ་བརློད་བཀློད་པ། 

གང་གིས་མི་བདག་ཞློན་ནས་ར་ཡི་སྐད། །བསྒག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཡ་མཚན་འདློད་པས་

བཀློད། །འདི་ཡང་ང་དང་འདྲ་སྙམ་གླུ་ལེན་པ། །དེས་ཀང་ཁློད་ཀི་མཐུ་ཡིས་ལས་དེ་

བརམས། །ཞེས་སྐ་བསེང་གི་བུ་མློ་སྒློལ་མ་གང་གིས་མི་བདག་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་ར་

རུ་ཞློན་ནས་དེ་ལ་ར་སྐད་འདློན་དུ་འཇུག་པ་འདི་འདློད་པ་ཁློད་ཀིས་བཀློད་ལ། དེའི་

ཚེ་དེར་པི་ཝཾ་མཁན་གིས་འཕྲིགས་ནས་འདི་ཡང་ང་དང་ཚུལ་འདྲ་བ་ཞིག་གློ་སྙམ་དུ་

གླུ་ལེན་པ་དེས་ཀང་འདློད་པ་ཁློད་ཀི་མཐུས་ལས་དེ་ལ་བུ་བརམ་པ་ཡིན་ཞེས་འདློད་

པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བར་ན་གནས་པའི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ནློ། །

འདིའི་ལློ་རྒྱུས་འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་གཞི་ལས་གསུངས་བའི་གཏམ་རྒྱུད་

ཀིས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་གི་གློས་བློན་གསློས་པ་ཞེས་བ་བ་

དེ་དཔུང་དང་བཅས་པ། རྒྱལ་པློའི་བཀའ་འློག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་རི་བག་པ་སྐ་བསེང་

རྣམས་དམངས་སུ་དབབ་པའི་ཕིར་མངགས་པ། དེས་དེ་རྣམས་ཆམ་ལ་ཕབ་སྟེ་གཏེ་

འུར་བཟུང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་བུ་མློ་ཆུང་ངུ་ལུས་རྨ་ཤུ་དང་གཡན་པས་ཐེབས་པ་

ཞིག་ཡློད་པ་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་གིས་མཐློང་ནས། གསློས་པ་ལ་བུ་མློ་འདི་ལ་

གང་སུ་དག་དགའ་མགུར་སྤློད་པ་ཡློད་སིད་དམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། གསློས་པ་ན་རེ། 

དེ་ཡློད་པར་མ་ཟད་འདི་སུ་ལ་བིན་པའི་རང་གི་བདག་པློ་ར་རུ་ཞློན་ནས་ར་སྐད་ཟེར་

དུ་འཇུག་པ་ཡང་ཡློད་དློ་ཟེར། རྒྱལ་པློས་དེ་ལར་ཅང་འགྱུར་རམ་ཟེར་བ་ལ་གསློས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པས་ལྷ་སྤན་སར་བབ་པར་བགིའློ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། བུ་མློ་དེ་ཉིད་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཁིད་

ནས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་སྨན་དཔྱད་བེད་དུ་བཅུག་པས་ནད་སློས། ཁ་ཟས་བཟང་པློས་

གསློ་བར་བས་པས་དེ་ལང་ཚོ་ལ་བབ་ཅིང་གཟུགས་བཟང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྐ་བསེང་

གི་བུ་མློ་སྒློལ་མ་ཞེས་མིང་བཏགས་སློ། །བུ་མློ་དེ་ལ་ངས་རྒྱལ་པློ་གདུགས་ཚོད་ལ་

སྤན་དྲངས་ཀིས། ཁློད་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀླུབས་ལ་བདག་ཉིད་སྟློན་ཅིག་ཅེས་

བས་ནས། གསློས་པ་རྒྱལ་པློའི་གམ་དུ་སློང་སྟེ། ལྷ་བདག་གི་ཁིམ་ཡློངས་སུ་སངས་

པ་ལ་ཞིག་ང་མི་གཟིགས་སམ་ཞེས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པློས་ང་ཁློད་ཀིས་མ་བློས་པར་

ཁློད་ཀི་ཁིམ་ཇི་ལར་བལ་བར་བ། གསློས་པ་ན་རེ། ལྷ་གལ་ཏེ་དེ་ལར་ན་སྤན་འདྲེན་

ནློ། །རྒྱལ་པློ་ཡང་དགའ་སྟེ་དེ་ལར་གནང་ངློ༌། །གསློས་པས་ཁིམ་བི་དློར་བས་ཤིང་

རྒྱལ་པློ་ལ་འློས་པའི་བཟའ་བཏུང་སྦྱར་ནས། རྒྱལ་པློ་ཁིམ་དུ་འློངས་པ་ལ་ཟས་དང་

གློས་ཀིས་བཀུར་ཞིང་གཏམ་གེང་བཞིན་འདུག་པ་ན། བུ་མློ་དེས་ཡློལ་བས་བསྐློར་

བའི་ནང་དུ་རེད་མློའི་ཆ་བད་ཕློ་ལློང་འཕངས་ནས་ཡློལ་བ་གེན་དུ་བཟླློག་སྟེ། གསློས་

པ་ལ་ཡབ་ཅིག་ཕློ་ལློང་སར་སློལ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌། བུ་མློ་དེ་ན་ཚོད་གཞློན་ཞིང་

མཛེས་པ་མཐློང་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཆགས་པར་གྱུར་ཏློ། །གསློས་པ་ལ་

འདི་སུའི་བུ་མློ་ཡིན། ལྷ་བདག་གི་བུ་མློ་ལགས་སློ། །

འདི་གཞན་ལ་བིན་ཏམ་ལྷ་མ་བསལ་ཏློ། །གལ་ཏེ་དེ་ལར་ན་ང་ལ་ཅིས་མི་

སྦྱིན། ལྷ་འབུལ་བར་འཚལ་ལློ། །དེ་ནས་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་འབློར་པ་ཆེན་པློས་

བསུས་ནས་བག་མར་བངས་སློ། །གསར་པས་རིང་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་

པ་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པས། རྒྱལ་པློ་ཡང་ཆུང་མ་གསར་པ་དེ་ལ་ཆགས་པས་གཞན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཏང་ནས་དེ་ཁློ་ན་ལྷུར་ལེན་པར་གྱུར་པ་ན། གསློས་པས་བདག་གིས་དམ་བཅས་པ་

བ་བའི་དུས་ནི་འདི་ཡིན་ནློ་སྙམ་ནས་བུ་མློ་དེ་ལ་ཁློད་ཀིས་རྒྱལ་པློ་འདིའི་རྒྱབ་ཏུ་

ཞློན་ནས་ར་སྐད་ཟེར་དུ་གཞུག་པར་ནུས་སམ། དེ་ཅུང་ཞིག་བགད་ནས་སྨྲས་པ། 

ཡབ་གཅིག་རེ་ཞིག་རྔློ་ཐློགས་མི་ཐློགས་བལ་བར་བགིའློ། །བུད་མེད་རྣམས་མ་བསབ་

བསླུ་བར་མཁས་པ་ཡིན་པས། དེ་གློས་དྲི་མ་ཅན་བགློས་ནས་ཁིའུ་དྲྭ་བ་ཅན་གི་སྟེང་

ན་ཉལ་ཞིང་འདུག་པ་ལ། རྒྱལ་པློས་ལྷ་མློ་འདི་ཅིའི་ཐ་ཚིག དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་རྣམས་

འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །རྒྱལ་པློས་ཅིའི་ཕིར་ལྷ་རྣམས་འཁྲུགས་ཞེས་དྲིས་པ་ལ། བུ་

མློ་ན་རེ། ལྷས་བདག་གི་ཕ་རི་བག་པ་སྐ་བསེང་རྣམས་འབེབས་སུ་བཏང་བའི་ཚེ། 

བདག་གིས་དེ་ཞི་བ་དང་བདེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་ཕིར་བདག་གི་ཕས་དློན་གྲུབ་ནས་

སར་འཁློར་ན། གང་གིས་བདག་བངས་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཞློན་ནས་ར་སྐད་ཟེར་དུ་བསལ་

ཏློ། །ཞེས་བགིས་པ་ལས་བདག་ནི་ལྷ་ལ་ཕུལ། ལྷའི་བཙུན་མློའི་འཁློར་རྒྱ་ཆེ་བས་

ཅིས་ཀང་བདག་གི་དློན་འདི་མི་བགིད་པར་འགྱུར་བས་སློ། །

འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིས་མི་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པས་

རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ལྷ་མློ་ཁློད་ཀིས་དློན་དུ་ན་ངའི་ཆེད་དུ་གསློལ་བ་བས་པ་ཡིན་

པས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ཀིས། བདེ་བར་འདུག་ཅིག བུ་མློ་དེ་ཅང་མི་ཟེར་བར་འདུག་

པ་ལ་རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁློད་ཅིའི་ཕིར་མི་སྨྲ། ལྷ་མློ་ཁློད་ཀིས་གསློལ་བ་གཞན་ཅུང་

ཟད་མེད་གང༌། དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཅུང་ཟད་མ་མཆིས་མློད་ཀི། འློན་ཀང་དེའི་དུས་སུ་

བམ་ཟེ་འདུན་ན་འདློན་གིས་ལྷའི་ཤིས་པ་བརློད་པར་བགི། པི་ཝཾ་ལེན་པའི་མིས་ཀང་

པི་ཝཾ་བང་བར་བགིའློ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། དེ་ས་སྟེ་བམ་ཟེ་འདུན་ན་འདློན་རང་ལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡློད་ཀང་པི་ཝཾ་ལེན་པ་ཞིག་བཙལ་བར་བའློ། །བུ་མློས་སྨྲས་པ། ལྷ་དེ་ལར་ལེགས་

ཀིས་པི་ཝཾ་ལེན་པ་བཙལ་དུ་གསློལ། དེའི་ཚེ་ཡུལ་ས་འཛིན་ནས་ས་འཛིན་པའི་མི་

ཞིག་ཟློང་ཐློགས་ཏེ་འཕགས་རྒྱལ་དུ་འློངས་པ་དེས་ཟློང་ཐམས་ཅད་བཙོང་སྟེ་སྨད་

འཚོང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཟློས་པར་བས་ནས་དེ་ལར་ལྷག་པར་ཆགས་སློ། །

དེའི་ཚེ་ས་འཛིན་པ་དེའི་ག་མི་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བློར་ནས་བློས་པ་དང༌། 

སྨད་འཚོང་ན་རེ། རེའི་སས་བདག་ནི་ཞིང་པ་མ་ལགས། ཚོང་པ་མ་ལགས། གློང་མི་

ཟློང་ཐློགས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བ་མ་ལགས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཁེད་ལ་བུ་དག་ལས་

རེད་པ་གང་ལགས་པ་དེས་འཚོ་བ་ཡིན་པས་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་དག་སློལ་ཅིག ཡང་ན་

སྐེས་བུ་གཞན་གི་སྐབས་ཕེས་ཤིག དེས་སྨྲས་པ། བཟང་མློ་བདག་ལ་ཀཱར་ཥཱའ་པ་ཎ་

དག་མེད་མློད། ཅི་སྟེ་ཡློད་ན་ཁློད་ལས་ལྷག་པ་གཞན་སུ་ཞིག་ཡློད་དེ་ཆེས་སྦྱིན་མློད། 

འློན་ཀང་ཁློད་ལ་བདག་སྡུག་པས་འདིར་འདུག་གིས་མ་བསྐྲད་ཅིག སྨད་འཚོང་མས་

སྨྲས་པ། ཅི་སྟེ་བདག་གིས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བེད་ན་ཁློད་བདག་ལ་སྡུག་པར་

ཤེས་སློ། །དེས་སྨྲས་པ། བཟང་མློ་མགློ་བློས་བཀུར་རློ། །སྨད་འཚོང་མ་དེས་བཤང་

བ་བས་ནས། དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཤུག་གི་ཚི་གུ་བཞག་སྟེ། ཅི་སྟེ་ཁློད་བདག་ལ་བམས་ན་

རྒྱ་ཤུག་གི་ཚི་གུ་འདི་སློས་ཟུངས་ཤིག དེས་བཟུང་བར་བས་པ་དང༌། སྨད་འཚོང་

མ་དེའི་རློག་པས་བསྣུན་ནས་ཕུལ་ཏེ་བཀྲེན་པ་ཅི་འདི་ལ་བུ་དག་ཀང་བེད་དམ། 

བཙོག་པ་ཁློད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་འདུག་གིས་སློང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་ཏེ་ཁིམ་དེ་ནས་

བསྐྲད་དློ། །དེ་པི་ཝཾ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་པི་ཝཾ་ལེན་པས་འཚོ་བ་འཚོལ་བར་གྱུར་

ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློས་གསློས་པ་ལ་བུ་མློ་འདིས་ལྷ་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་བས་ཏེ། 
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བམ་ཟེ་འདུན་ན་འདློན་ནི་ང་ལ་ཡློད་ན་པི་ཝཾ་སུས་བང་པར་བ། གསློས་པས་སྨྲས་པ། 

ལྷ་ས་འཛིན་པ་པི་ཝཾ་ལེན་པས་འཚོ་བར་བགིད་པ་ཞིག་མཆིས་ཀི། དེའི་མིག་དར་

གིས་བཀབ་ལ་ནང་དུ་དགུག་པར་བགིའློ། །རྒྱལ་པློས་ལེགས་ཀིས་དེ་བཞིན་གིས་

ལ་ཁུག་ཅིག་ཅེས་བས་སློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དང་རང་གི་མདུན་ན་འདློན་གཉིས་ཁང་པ་བདུན་བརེགས་ཀི་

སྟེང་དུ་འཛེགས་ནས་དེས་བམ་ཟེ་འདུན་ན་འདློན་ལ་ཇི་ལར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བསྙད་

པ་དང༌། དེ་ཅང་མི་ཟེར་བར་འདུག་གློ །གསློས་པས་ས་འཛིན་པའི་མིག་དར་གིས་

བཀབ་སྟེ་ཁང་པ་བདུན་བརེགས་ཀི་སྟེང་དུ་ཁིད་ནས་བཞག སྐ་བསེང་གི་བུ་མློ་སྒློལ་མ་

ཡང་ངློ་མཚར་དང༌། བཀྲ་ཤིས་དང༌། བདེ་ལེགས་བས་ཏེ་གློས་དཀར་པློ་བགློས་ནས་

རྒྱལ་པློའི་རྒྱབ་ཏུ་ཞློན་པ་དང༌། བམ་ཟེ་མདུན་ན་འདློན་གིས་ཤིས་བརློད་བརློད་པར་

བརམས། ས་འཛིན་པའི་མི་དེས་པི་ཝཾ་བངས། རྒྱལ་པློ་ར་སྐད་འབིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་

དང༌། ས་འཛིན་པ་དེས་བསམ་པ། ཁང་པ་འདི་ནི་བདུན་བརེགས་ཡིན་པས་ར་འདིར་ག་

ལ་ཐར། གདློན་མི་ཟ་བར་འདི་ནི་བདག་ལ་བུ་བུད་མེད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་

བུད་མེད་ཀིས་ཅློ་དྲིས་པའློ་སྙམ་ནས། དེས་གླུ་ཚིག་བང་བ། རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུས་གྱུར་པ་

ལར། །རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུས་གྱུར་པ་ལར། །དློན་འདིའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཡིན། །དློན་

འདིའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཡིན། །ཞེས་ཟེར་ཞིང་པི་ཝཾ་མི་ལེན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གླུ་

ཚིག་དེ་གླུར་ལེན་པར་བས་སློ། །སད་ནས་རྒྱལ་པློས་པི་ཝཾ་མཁན་དེ་ལ་དྲིས་པ། ཀེ་

སྐེས་བུ་ཁློད་ཀི་གླུ་དེའི་དློན་ཅི་ཡིན། དེས་ཇི་ལར་གྱུར་པ་བརློད་པ་དང༌། རྒྱལ་པློས་

བསམ་པ། འདིས་བདག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལས་དབྱུང་བར་བའློ་སྙམ་དུ་ཀཱརྵ་པ་ཎ་ལྔ་བརྒྱ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བིན་ནས་ཡུལ་དབྱུང་བར་བས་སློ། །དེའི་རེས་ཤིག་ཏུ་བམ་ཟེ་མདུན་ན་འདློན་དེས་

རྒྱལ་པློ་བུད་མེད་ཀི་དབང་དུ་འགྱུར་བ་མི་རིགས་སློ་ཞེས་བས་པ་ལ་རྒྱལ་པློས་དེ་ལ་

ལན་གན་པའི་ཕིར་གསློས་པ་ལ་མདུན་ན་འདློན་འདིས་ང་ལ་ཀན་ཀ་ཚོལ་བས་འདི་ལ་

དེ་འདྲའི་ཐབས་ཅི་ཡློད་དྲིས་པས། གསློས་པས་ཐབས་བས་ཏེ་མདུན་ན་འདློན་གི་སྐྲ་

རང་གི་ཆུང་མས་ཕི་བར་བས་པ་ལ་རྒྱལ་པློས་འཕས་པ་དང༌། ལན་གཅིག་གསློས་པས་

རྒྱལ་པློ་ལ་ཁེད་དེ་ལར་བུད་མེད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པ་མི་རིགས་ཞེས་བས་པ་ལ། རྒྱལ་

པློས་མདུན་ན་འདློན་ལ་གསློས་པ་འདི་ལ་ངློ་ཚ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཅི་ཡློད་དྲིས་པས། 

དེའི་སྣག་གི་ཚ་བློ་མིག་འཕྲུལ་ཤེས་པས་ཕགས་དར་ཁློད་དུ་དེད་དཔློན་གི་ཁིམ་དང་

ཀེང་རུས་ལས་བུད་མེད་ཆེས་མཛེས་མར་སྤྲུལ་པ་ལ་གསློས་པ་དེར་འློངས་པས་འཁྱུད་

བཞིན་གཉིད་དུ་སློང་བ་ལ་རྒྱལ་པློ་འཁློར་མང་པློ་དང་བཅས་ཏེ་འཕས་པའི་ལློ་རྒྱུས་

ཀང་གློང་གི་འཕྲློས་སུ་ཡློད་དློ། །

སར་ཡང་བཞད་གད་ཀི་དཔེར་བརློད་པ། མདློ་དང་འགལ་ཞེས་ལན་བརྒྱར་

སྨྲས་ན་ཡང༌། །གཞློན་ནུ་མ་འདིས་ནློངས་པར་མི་མཐློང་ཕིར། །རྒྱལ་བའི་གསུང་དང་

འགལ་བར་མི་བཟློད་པའི། །རྒན་ཞུགས་ཁེད་ཉིད་བདེ་བར་བཞུགས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་

སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས་རྣམ་བཤད་རིག་པར་ཆློས་འཆད་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་

གཉིད་དང་རྨུགས་པ་གསང་བའི་གཏམ་གསུངས་པ། སློན་རྒན་ཞུགས་ཞིག་གིས་

གཞློན་ནུ་མ་ཞིག་ལ་འདློད་པ་བསྟེན་པར་འདློད་ཀང༌། དེས་བགིད་དུ་མ་སྟེར་བ་ལ་རྒན་

ཞུགས་ན་རེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་སེམས་ནི་སྐེས་པས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་ཀང༌། ཁློད་ནི་མདློ་སེ་དང་འགལ་ལློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡི་དློན་ཚིགས་བཅད་དུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བསེབས་པའློ། །དེ་ཡང་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་ནི་ནང་དུ་ཡིད་ལ་དགའ་ཞིང་མཚར་བའི་

ཆར་གཏློགས་པ་དགློད་བློ་བ་འཕེལ་བ་ལས། བཞད་གད་ཀི་ཉམས་འགྱུར་ནི། གད་མློ་

དགློད་པ། འཛུམ་པ། ཐལ་མློ་རེབ་པ་སློགས་འབྱུང་བ་ལ་བུའློ། །

ངློ་མཚར་བ་འཕེལ་བ་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ནི། འདི་ལར་སྐེས་བུས་བློ་སློན་ཏུ་

བཏང་ནས་བཀློད་པ་ལེགས་པར་བསྒིགས་པ་དང་འདྲ་བར། བློ་སློན་དུ་བཏང་ནས་འདི་

ལ་བུ་བས་པ་མིན་ཡང་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཚལ་གི་ཤིང་ལློན་པ་བཟང་པློ་རྣམས་ཀི་

འདབ་མ་རིང་པ་བརེས་ཏེ། གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་རྣམས་གློས་བཟང་པློ་གསར་དུ་བགློས་

པ་དང༌། མེ་ཏློག་རྣམས་སྐེས་བུའི་དློ་ཤལ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་རྣ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ཅན་

དང༌། ཡལ་འདབ་རྣམས་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྐློར་བ་འདུག་གནས་ཁང་པར་

གྱུར་པ་འདི་མཚར་ཏེ། འདི་ལ་འདི་དག་འགློད་འདློད་མེད་ཀང་སྐེས་བུས་བས་པ་ལས་

ཀང་ལྷག་པར་ཡིད་དུ་འློང་བ་གང་ཞིག་གློས་དང་རྒྱན་ཕྲེང་ཁང་བའི་རྣམ་པར་བཀློད་པ་

འདི་མཚར་ཞེས་པའློ། །མདློ་ལས། འདི་ལར་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ངེས་པའི་ཚིག །མང་

པློ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་ན། །སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་

ནས། །གསུང་དབངས་གཅིག་གིས་སློ་སློར་ལན་ཡང་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་སྒློ་སྐུར་དང་བལ་བར་ཡང་དག་པར་བསྟན་

པ་ལས་འཕློར་ངག་གིས་སྒློས་བཏློད་པ་མེད་ཀང་དློན་ལ་ངློ་མཚར་བའི་ཉམས་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་དང་ངང་གིས་ལྡན་པར་གྱུར་པའློ། །དེ་ཡང་ཡུལ་ཁད་འཕགས་ཀི་ངློ་མཚར་བའི་

གནས་ལ་བསམ་པའི་ཉམས་ལས་དེའི་འགྱུར་བ་ལུས་ཉམས་སུ་ཐློན་པ་བཞིན་དྭངས་

ཤིང་ཚིམ་པའི་ཉམས་དང༌། སློ་མིག་ཡངས་ཤིང་བ་སྤུ་ལྡང་བ་དང༌། ངག་ཏུ་ཨ་ལ་ལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། ཡང་ཡང་བརློད་པ་དང༌། གསང་བསྟློད་དེ་སྨྲ་བ་སློགས་སློ། །འདིར་ཡང་དཔེར་

བརློད་པ། མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་དབིངས་ལས་མ་གཡློས་ཀང༌། །སྣང་སིད་ཀུན་ཁབ་སྒྱུ་

མའི་རྣམ་རློལ་གི། །ཕན་བདེའི་མཛད་པ་མཁའ་མཉམ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །ངློ་མཚར་རྨད་

བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དེར་འདུད། །ཅེས་པ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་བརློད་བ་དང་བརློད་ཚུལ་གི་

སློ་ནས་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་གངས་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །དློན་དེ་ལ་ཡིད་

ཤིན་ཏུ་ཞེན་ཞིང་མཚར་བ་ལ་ངམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ར་མགློ་ཅན་རྔམ་པ་མི་འདྲ་བ་ངམ་

པའི་རྒྱན་ཟེར་ན་ཡང་དློན་ས་མ་དང་འདྲའློ། །

བག་ཚ་བ་འཕེལ་བ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ནི། རེ་མློ་དག་ལ་དྲག་ཏུ་འབར་

བའི་མེ་ལེ་མཆེད་ཅིང་འཕྲློ་བ་གནས་པ་ཡི། ལྷ་ཡི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གི་ནི་ཕག་

མཚན་བམ་ཟེ་ཞློ་འཐུང་གི་རུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཕ་ལམ་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་རློ་རེ་རེ་

བརྒྱ་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དངློས་སུ་མཐློང་ན་སྨློས་ཅི་དགློས་ཀི། ཡིད་ལ་དྲན་པ་

ཙམ་ན་ཡང་ལྷ་མིན་གི་བུད་མེད་དག་གི་མངལ་ན་གནས་པའི་བིས་པ་རྣམས་ནི་ས་ལ་

ལྷུང་བར་བེད་དློ། །ཞེས་ཡུལ་གང་གི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བས་པས་བཟློད་པར་དཀའ་ཞིང་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཡིད་ཉམས་སྐེས་པ་ལས། ལུས་འདར་བ། སྙིང་གཡློ་བ། མཆུ་

སྐམ་པ། ལུས་རེངས་བ། བག་ཡློད་པར་གནས་ཤིང་ལུས་འཁུམས་པ་དང་ངག་རབ་

པ་སློགས་སྐྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར་འབྱུང་བ་དེ་དག་འཇིགས་རུང་ཞེས་བའློ། །འདིར་

དཔེར་བརློད་པ་གཞན་ཡང༌། གར་དགུའི་ཉམས་ཀིས་བདུད་བཞིའི་ཁག་འཐུང་

ཞིང༌། །བཞད་པའི་གད་རྒྱངས་དྲག་པློས་ས་གསུམ་གཡློ། །མཐློང་བས་བགེགས་

ཚོགས་འདར་ཞིང་བརྒྱལ་མཛད་པ། །ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་འབར་བའི་རློ་རེ་ཅན། །ཞེས་པ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སློགས་དེ་དང་དེ་འདྲ་རྣམས་སློ། །སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་ཐམས་ཅད་བརློད་ཚུལ་ཡིད་

འློང་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སར་སྒ་དང་དློན་གི་སློ་ནས་ཡློན་ཏན་བཅུ་ཡི་

ནང་གསེས་སུ་བསྟན་ཟིན་པས། འདིར་སྙན་པ་ཡིད་འློང་ཉམས་དང་ལྡན་ཞེས་བརློད་

པ་དེ་དག་སར་ཡང་ཟླློས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྙན་པ་དང་དེ་ཡང་ཚོགས་པར་

དབྱུང་རུང་བའི་ཚིག་སྦྱར་བས་གློང་པ་ཉིད་མིན་པ་ལས་སྐེས་པ་གང་ཞིག་ཡློན་ཏན་

བཅུའི་ནང་ཚན་དུ་བརློད་པ་དེ་ནི། བརློད་བ་མ་ལུས་པ་ཡི་ནི་རློད་བེད་སྙན་ངག་གི་

ཉམས་དག་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ་སྤིར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་ནི་དེའི་བེ་བག་

གར་གི་ཉམས་བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། གནས་དང་རེན་དང་བསམ་པའི་ཁད་པར་

བརྒྱད་ལས་སྐེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིད་ཡུལ་དུ་སྟློན་པའི་ཚིག་རྣམས་སྙན་ངག་གི་

ཉམས་དང་ལྡན་པར་བསྟེན་པས། སྤི་དང་བེ་བག་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཟླློས་

སྐློན་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །སྤིར་ཉམས་ལ་དགུ་དང་བཞིར་འདློད་པ་ཡློད་དེ། རིན་ཆེན་

མཛོད་ལས། སེག་དཔའ་མི་སྡུག་དྲག་ཤུལ་དགློད། །འཇིགས་རུང་སྙིང་རེ་རྨད་བྱུང་

ཞི། །ཞེས་དེ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་མཉེས་གཤིན་བཅས་དགུར་བཤད་ཅིང༌། གསང་

སགས་ཀི་སྐབས་འགར། །སེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་སྐུ་ཡི་གར། །དགློད་གཤེ་དྲག་

ཤུལ་གསུང་གི་གར། །སྙིང་རེ་རྔམ་ཞི་ཐུགས་ཀི་གར། །ཞེས་དགུར་བཤད་ཅིང༌། 

ལུང་གཞན་ལས། སེག་པའི་རེས་སུ་སློང་བའི་དགློད་པ། དྲག་ཤུལ་ལས་སྐེ་བའི་སྙིང་

རེ། དཔའ་བ་ལས་རྨད་བྱུང༌། མི་སྡུག་པ་ལས་འཇིགས་རུང་ཞེས་བཞིར་བསྡུས་པའང་

ཡློད་པ་དང༌། ཞི་བ་དང་མཉེས་གཤིན་པའི་ཆློས་སེག་པར་བསྡུས་ནས་བརྒྱད་དུ་

བསྟན་པ་དག་ཀང་ཡློད་པ་ལས་འདིར་བརྒྱད་དུ་བཤད་དློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཅུ་དགུ་པ་དཔའ་ཞིང་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བ་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་གི་དཔེ་བརློད་

ནི། རྒྱལ་པློ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་འདི་ལར། བདག་ནི་ཁློད་ཀི་སློག་ལ་གནློད་པར་

བེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས། ཁློད་ཀི་སྙིང་ལ་འཇིགས་པར་མ་བེད་ཅིག ཅིའི་ཕིར་ན་

བདག་གི་རལ་གིས་ཕིར་ཕློགས་ནས་འབློས་པ་རྣམས་ནམ་ཡང་གསློད་པའམ་

འཇློམས་པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་སྐེས་བུ་ཕ་རློལ་གནློན་པ་ལ་དབང་ཡློད་

པའི་དྲེགས་སྙེམས་དང་ལྡན་པ་འགས། གཡུལ་དུ་དག་བློ་གཞན་ཚུར་འཐབ་པར་ནུས་

པ་རྣམས་ནི་གཞློམ་པར་དློན་གིས་བསྟན་པས་དེ་ལར་བཀག་པའམ། མེད་པར་བ་

ནུས་པ་བསྟན་པར་བས་ནས་འཐབ་མི་ནུས་པར་འབློས་པ་རྣམས་ཇི་བདེར་གཏློང་བ་

དེ་ལ་བུ་ལ་སློགས་པ་བརློད་པ་ལ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་

པར་ཤེས་པར་བའློ། །རལ་གི་ཕིར་ཕློགས་དང་རལ་གི་ཞེས་གང་ལར་བས་ཀང་དློན་

ལ་མི་འགལ་ཡང༌། རྒྱ་འགེལ་གཞུང་རྣམས་སུ་རལ་གིའི་སྐད་དློད་ལ་རྣམ་དབེ་གསུམ་

པ་མེད་པར་དང་པློའི་གཅིག་ཚིག་ཡློད་པ་སློགས་ཀིས་རལ་གི་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་

ཞེས་ཁམས་འགེལ་དུ་གསུངས། དེ་ལར་ན་ཕ་རློལ་པློ་རལ་གིའི་སློ་ཚུར་མི་སྟློན་པར་

ཕིར་ཕློགས་པའི་འབློས་པ་པློ་རྣམས་ཞེས་ཕ་རློལ་པློའི་རལ་གི་ལ་གློ་བར་བའློ། །

དེ་ལར་གང་དུ་ཡིད་མ་ཞུམ་ཞིང་སུ་ལའང་བག་ཚ་བ་མེད་ཅིང་འགན་ཟླ་མེད་

པར་གནས་པའི་ཚུལ་བརློད་པ་ན། དེས་གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་ཞིང་དེ་ལ་ཅློ་འདྲི་བ་

གཞན་མེད་པས་དེ་གཟི་བརིད་དུ་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལ་དཔེ་

བརློད་གཞན་ཞིག་བཀློད་པ། ལྷ་མིན་དང་བཅས་ཀ་ཀློའི་དཔུང་ཆེན་པློས། །བལ་བར་

བཟློད་དཀའ་དྲག་པློ་འཁློར་ལློ་ཅན། །ཉི་ཟླའི་མདངས་འཕྲློག་གཟི་བརིད་རབ་འབར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དེས། །ས་ཀུན་རང་དབང་མཛད་ལ་དཀའ་བ་ཅི། །ཞེས་དང༌། རྒྱ་ཆེ་རློལ་པར། འདི་

ནི་ཤིང་དབང་མཆློག་དྲུང་སང་པའི་གད། །དཔུང་བཅས་བདུད་ནི་རྒྱལ་མཚན་སེར་

བཅས་པ། །ནག་པློའི་ར་ལག་བམས་པའི་སྟློབས་ཀིས་འཇློམས། །བ་མེད་བང་ཆུབ་

ཞི་བར་འཚང་ཡང་རྒྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དློན་གི་དབང་གིས་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱན་

དུ་རུང་ལ། རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་ཀི་དཔེ་བརློད་དུ་ཡང་རུང་ངློ༌། །

ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ། རྒྱན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ། བློ་ལ་བསམ་པ་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་

གང་ཡིན་པ་དེ་ངག་ཏུ་དངློས་སུ་མ་བརློད་པར་དློན་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། 

རྣམ་པ་གཞན་དག་ཐབས་མཁས་ཀི་སློ་ནས་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་གངས་

བརློད་པར་འདློད་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་པར་རམ། ཐབས་ཀིས་ཕན་པར་བེད་པའི་ཕིར་

རློ། །གཉིས་པ་དེའི་དཔེ་བརློད་ནི། ས་ཧ་ཀཱ་རའི་ཞེས་ཨ་མྲའི་སྙེ་མ་རྣམས་གཞན་

གིས་གསློས་པར་གགས་པ་ཁུ་བྱུག་འདིས་ཟ་བར་བེད་འདུག་གིས། དེ་ནི་བདག་

གིས་བཟླློག་པར་བགི་བའི་སད་དུ་འགློ་ཡིས། ཁེད་གཉིས་གནས་འདིར་དལ་བར་

བག་ཕློབས་ལ་འདུག་པར་མཛོད་ཅིག ཅེས་སློ། །དེའི་དློན་ཅི་ལ་ཕན་སྙམ་ན། གློགས་

མློ་དང་སྐེས་ཕྲན་ཕལ་པ་ཕྲད་པར་བས་ནས་འདུག་པ་ལ་དེ་དག་དུས་སར་ཞེས་ཕན་

ཚུན་ཆད་བས་ཏེ། དེར་འློང་བ་ཤེས་ནས་གནས་དེར་དགའ་བ་ཡི་དགའ་སྟློན་འཁིག་

པ་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་པར་འདློད་པས་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་གནས་དེ་ནས་སློང་བར་གྱུར་

ཏློ། །དེ་ལར་ཁུ་བྱུག་བཟླློག་པའི་ཟློལ་གིས་བུད་མེད་དེ་གཞན་དུ་སློང་བ་དེ་ཉིད་དེ་

གཉིས་ཀི་ཆགས་སྤློད་རློམ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའི་རྒྱན་ལ། རྒྱན་དེའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ་དང༌། 

དེ་དཔེར་བརློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་བ་བ་འགའ་ཞིག་རློམ་པ་ལ། རློམ་པ་པློ་དེའི་

ཁ་རེའམ་སྐལ་བའི་སྟློབས་ལས་ཀང༌། བ་བ་གང་རློམ་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གང་ཞིག་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་གློ་བུར་བྱུང་བ་བརློད་པ་དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་

བརློད་དློ། །གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། གློགས་པློ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་གཞློམ་

ཕིར་བུད་མེད་དེའི་རང་པ་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དག་བརམ་པ་ན་བདག་ལ་ཕན་ཕིར་

རང་གི་སྐལ་པ་ཡི་སྟློབས་ཀིས་འབྲུག་གི་སྒ་ནི་གགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་ཕག་

འཚལ་མ་དགློས་པར་འབྲུག་གི་སྒ་གགས་པས་བུད་མེད་དེ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས་

ཚུར་བཏུད་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་ས་མ་རྣམས་ཀིས་བཤད་དློ། །འདི་ལའང་དཔེ་བརློད་

གཞན་འགློད་ན། སྙིང་རེས་མིག་སློགས་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡིས། །དེ་ལུས་ཉམས་

པས་གཞན་དག་སྡུག་བསལ་བ། །མཐློང་ནས་དེ་ཚེ་རྒྱལ་སས་དཔའ་རྣམས་

ཀིས། །བདེན་པའི་ཚིག་གིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སློས། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

ཉེར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། དབེ་བ་དཔེས་

བརློད་པ་གཉིས། དང་པློ་བསམ་པའམ་ནི་ཡང་ན་འབློར་བ་ཡི་ཡློན་ཏན་ཆེན་པློ་ཉིད་

ནི་གཞན་ལས་འཕགས་པ་བ་ན་མེད་པ་གང་ཞིག་བརློད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པ་ཡི། 

རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད། ཅེས་སློ། །དེའི་དབེ་བ་ལ་གཉིས་ལས། 

བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི། སིན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རཱ་བ་ཎ་སྟེ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་ཞེས་

པ་མགིན་པ་བཅུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློས་ས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་བིན་པས། འཇིག་རེན་གསུམ་བན་དུ་བས་པ་དེ་ཡི་མགློ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གཅློད་པའི་བ་བའི་ཁུར་ཆེན་པློ་ཡང་བློས་བཟློད་པར་ནུས་པ་ཡི། རཱ་མ་ཎ་ཞེས་དགའ་

བེད་དུ་གགས་པ་ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་བུ་དེས། རང་ཉིད་ཀི་བ་མ་རུ་གྱུར་པ་

རང་གི་ཡབ་ཤིང་ར་བཅུ་པ་ཡིས་ཁློད་རྒྱལ་སིད་བློར་ལ་ཆུང་མ་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་

ནགས་སུ་སློངས་ཤིག་ཅེས་པ་ཡི་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལས་འདའ་ནུས་པར་མ་གྱུར་ཏེ་

ནགས་སུ་སློང་ངློ་ཞེས་པ། སྤིར་སིན་པློ་མགིན་བཅུ་བསད་པ་ལ་མི་ཞུམ་པའི་བློ་ཅན་

དེ་ལ་བུས་ཀང་ཡབ་ཀི་བཀའ་དང་དུ་བངས་ཏེ་རྒྱལ་སིད་བློར་ནས་ནགས་སུ་འགློ་བ་

ནི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའློ། །དེ་ལར་བརློད་པའི་ངག་སྦྱློར་དེ་ནི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བརློད་

པའི་རྒྱན་ནློ། །

འདིའི་ལློ་རྒྱུས་ཞག་མང་པློར་འཆད་སློལ་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བར་གགས་ཀང་

མདློར་བསྡུས་ཙམ་བརློད་ན། སིན་པློ་རཱ་བ་ཎ་དེས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ཡུན་རིང་དུ་

བསྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་པས་རང་ཉིད་ལ་མགློ་བཅུ་ཡློད་པ་རེ་རེ་ནས་བཅད་པ་སྦྱིན་

སེག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ། མགིན་པའི་ལྷག་མ་ཙམ་རེ་ལུས་པར་བས་པས་དེར་ཡང་ལངྐ་

མགིན་བཅུར་གགས། དེའི་བ་དཀའ་བའི་སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་

པློ་མགུ་ནས་ལྷ་མློ་ལ་ཨུ་མ་ཁློད་སློང་ལ་དངློས་གྲུབ་བིན་ཅིག་ཅེས་བསློ་བ་ལར། དེ་

དེའི་གན་དུ་སློང་ནས་ཇི་འདློད་སྦྱིན་པར་ཁས་བངས་བ་ལ། བདག་བུད་མེད་ལས་

དངློས་གྲུབ་མི་འདློད་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ་ཨུ་མ་ཁློས་ནས་མ་འློངས་པ་ན་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་

སིད་བུད་མེད་ཀིས་འཇློམས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརློད་ནས་ཕིར་སློང་ངློ༌། །སར་

ཡང་ལྷ་ཆེན་པློས་རང་གི་བུ་བར་པ་སྤེའུའི་གདློང་ཅན་མངགས་པས་དངློས་གྲུབ་ཅི་

འདློད་དྲིས་པ་ལ། ང་སྤེའུ་ལས་དངློས་གྲུབ་ལེན་པར་མི་འདློད་ཟེར། དེ་ཡང་ཁློས་ནས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མ་འློངས་པ་ན་ཁློད་ཀི་རྒྱལ་སིད་སྤེའུས་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརློད་ནས་སློང་

ངློ༌། །དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་རང་ཉིད་བློན་ནས་དེའི་མགིན་པ་རྣམས་སར་ཡང་

མགློ་བློ་དང་ལྡན་པར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་དབུས་ཀི་ར་མགློ་མ་བཅད་པར་འཆི་

བ་མེད་པ་དང༌། ས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་བིན་པས་

འཇིག་རེན་གསུམ་བན་དུ་འཁློལ་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་གཞློམ་པར་བེད་པ་ཁབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་ཡི་ནང་ཚན་རཱ་མ་གཉིས་

ལས་ཕི་མར་འདློད་པ་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི། ར་གྷུ་ཞེས་པ་རིགས་ཀི་

མིང་ཡིན་པས་འདི་ལ་ར་གྷུའི་བུ་ཡང་ཟེར་རློ། །དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་དེའི་ཡབ་ནི་རྒྱལ་

པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་རཱ་མ་ཎ་ལ་སྨྲས་པ། ང་སློན་ལྷ་དང་ལྷ་

མིན་གཡུལ་འགེད་པའི་སར་ཕིན་ཏེ་ལྷའི་ཕློགས་བཟུང་ནས་ལྷ་མིན་དང་འཐབས་

པས་ལྷ་མ་ཡིན་གི་མཚོན་ཆ་མང་པློ་ངའི་ལུས་ལ་ཟུག་པའི་རྨ་ཡློད་པ་དེ། གློང་ཁེར་

འཐབ་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བར་ངའི་ཆུང་མ་ཀེ་ཀེ་མས་གསློས་པའི་བ་དགའ་ལ་ཀེ་ཀེ་

མའི་བུ་ཁློད་ཀི་ནུ་བློ་བྷ་ར་ཏ་ལ་རྒྱལ་སིད་བིན་ཟིན་པས། རཱ་མ་ཎ་ཁློད་རང་གི་ཆུང་

མ་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་སློངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསལ་པ་ན། བ་དཀའ་བ་

དེ་ལ་བུ་དང་དུ་ལེན་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་

ནགས་སུ་སློང་ངློ༌། །འདིའི་ཆུང་མ་སཱི་ཏ་ཞེས་པ་དེ་ནི། སིན་ཡུལ་དུ་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་

ཅན་ཞིག་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་ཡུལ་དེར་བཞག་ན། ལངྐའི་གློང་བརླག་པའི་མཚན་མ་ཤར་

པས་བུ་མློ་དེ་ཟངས་སྒློམ་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བ། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཞིང་ལ་

ཆུ་དྲངས་པའི་རྨློས་རློལ་གི་ནང་དུ་ཁེར་བྱུང་བ་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་སྒློམ་དེ་ཁ་ཕེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ནས་བལས་པས་བུ་མློ་ཁད་འཕགས་ཤིག་འདུག་པ་དེ་ཉིད་འཛམ་བུའི་གིང་གི་རྒྱལ་

པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་སས་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎ་ལ་བཙུན་མློར་ཕུལ་བས་མཉེས་ཤིང་བ་

དགའ་ཆེན་པློ་བིན། དེའི་མིང་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་རློལ་ནང་རེད་པས་རློལ་རེད་མའམ་

སཱི་ཏ་ཞེས་པར་གགས་སློ། །

རཱ་མ་ཎ་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་ནགས་སུ་རེ་དགའ་ལ་རློལ་ཞིང་གནས་པ་ལས། 

ལན་གཅིག་གི་ཚེ་སིན་རྒྱལ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་དེས་འཛམ་གིང་འདི་ན་བུ་མློ་སུ་མཛེས་

བརགས་པ་ལས། སཱི་ཏ་ཁློ་ན་མཛེས་པར་མཐློང་ནས་དེ་འཕྲློག་པའི་ཕིར་སིན་མློ་སླུ་

བེད་མ་ཞེས་པ་ཆེན་པློ་ལ་འློས་པའི་པགས་པ་ཅན་གི་རི་དྭགས་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་དེ་རཱ་

མ་ཎས་བཟུང་བར་འདློད་ནས། སཱི་ཏ་ལ་ཁློད་ང་མ་སེབས་བར་དུ་འློད་ཀི་ར་བས་

བསྐློར་བ་འདི་ལས་འདས་ནས་མ་འགློ་ཞིག གལ་ཏེ་སློང་ན་ཚེའི་དུས་བེད་པར་གྱུར་

ཅིག་ཅེས་དམློད་བློར་ནས་འློད་ཀི་ར་བས་བསྐློར་ནས་བཞག་གློ །རང་ཉིད་རི་དྭགས་

དེའི་རེས་བསྙེག་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པར་འདློང་དུ་ཕིན་པའི་ཤུལ་དུ། སིན་

རྒྱལ་རཱ་བ་ཎ་བམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་སཱི་ཏ་བང་པར་བརམ་པ་ན། རྒྱལ་པློ་རཱ་

མ་ཎ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་བར་མ་ནུས་ཚེ། སིན་པློའི་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་སཱི་ཏ་འློད་ཀི་དྲྭ་བ་དང་བཅས་པའི་ས་གཞིའི་ཁློན་དེ་ཁེར་ནས་སིན་ཡུལ་དུ་སློང་

བར་གྱུར་ཏློ། །རྒྱལ་བུ་རཱ་མ་ཎས་རི་དྭགས་དེ་ཇི་ཙམ་བདས་ཀང་མ་ཟིན་པས་མིག་

བསྒྱུར་བ་ཡིན་པར་གློ་ནས་སར་རང་གནས་སུ་ལློག་པ་ན། སཱི་ཏ་ས་གཞི་དང་བཅས་

པ་འབློད་སྒློག་གིས་ཁེར་བར་རིག་ནས་རེས་བཅད་དེ་ཕིན་པ་དང༌། ཆུ་དྲློན་པློ་ཁ་དློག་

ཁམ་སྐ་དྲི་ང་ཞིང་རླངས་པ་འཚུབས་པ་གཅིག་དང་འཕྲད། དེ་ག་ནས་འབབ་པ་ལར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཕིན་པས་ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ན་སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་བཱ་ལི་དང་མགིན་བཟང་ཞེས་བ་བ་གཉིས་

དམག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་སིད་ལ་མ་འཆམ་པར་གཡུལ་འགེད་པའི་ངལ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་རྡུལ་གིས་རློག་པའི་ཆུ་ཡིན་པར་འདུག དེར་ཕིན་པས་སྤེལ་རྒྱལ་

མགིན་བཟང་གིས་ངེད་རྣམས་རྒྱལ་སིད་ཀི་དློན་དུ་འཐབ་པ་ཡིན། ད་ཉི་མ་གསུམ་

ནས་ཁློ་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བས་ཁློད་ངེད་ཀི་གློགས་བ་བར་རིགས་ཟེར་བ་ལ། 

དགའ་བེད་དེ་ནི་མདའ་འཕང་ཚད་ཕློག་པ་དང༌། ཕློག་ཚད་འཆི་བ་དང༌། ཤི་ཚད་ལྷར་

སྐེ་བའི་དངློས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེས་མདའ་འཕངས་ཏེ་སྤེལ་རྒྱལ་བཱ་ལི་གསློད་

པར་ཁས་བངས་སློ། །འློན་ཀང་དེ་ཉི་མ་དང་པློར་སྤེའུའི་དམག་འཐབ་པའི་ལད་མློར་

གཡེང་པས་ལུས། གཉིས་པར་དེ་གཉིས་དབེ་བ་མ་ཤེས་ནས་མདའ་མ་འཕང༌། ཉི་མ་

གསུམ་པ་ལ་དེ་གཉིས་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་སུ་མགིན་བཟང་གི་དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ལློང་

བཏགས་ཏེ་འཐབ་པ་ན། དགའ་བེད་ཀིས་མདའ་འཕངས་པས་བཱ་ལི་བསད་ནས་

མགིན་བཟང་གིས་རྒྱལ་སིད་ཐློབ་པར་བས་སློ། །

དེ་ནས་མགིན་བཟང་དེས་དགའ་བེད་ཀི་ཇི་འདློད་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། 

དེ་ལར་ན་ཁློ་བློའི་ཆུང་མ་སཱི་ཏ་སིན་པློས་ཁེར་བ་ལློངས་ཤིག་ཅེས་བས་པ་ལས། 

མགིན་བཟང་ན་རེ། བདག་ལ་བློན་པློ་ཁད་པར་ཅན་ཧ་ནུ་མནྠ་ཞེས་ཡློད་པ་དེ་དང་

གློས་བ་བར་འློ་སྐློལ་ཐབས་ཅིག་གཤེགས་ཞེས་ཟེར་བ་ལར་དེར་ཕིན་པ་དང༌། རི་

ལུང་ཐམས་ཅད་སྤེའུས་གང་བའི་ཁློད་ན། ཚུལ་སྟློན་ཕློགས་ཙམ་མ་གཏློགས་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པློའི་བུ་བར་པ་སྤེའུའི་གདློང་ཅན་ཡིན་པར་གགས་པ་སྤེའུ་མིག་གསུམ་པ་

ཞིག་འདུག་པ་ལ། མགིན་བཟང་གིས་སར་གི་ལློ་རྒྱུས་བསྙད་དེ། རྒྱལ་པློ་འདིའི་དྲིན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལན་བསབ་ཕིར་སཱི་ཏ་འགུགས་ཐབས་ཅི་ཡློད་ཅེས་བས་པ་ན། དེས་ཡུད་ཙམ་

བསམ་ནས་དློན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་པློ་སིན་པློའི་གནས་ཡུལ་བརག་པའི་ཆེད་དུ་

མཆློངས་པ་གཅིག་བས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ནས་རླུང་ལྷའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སེབས། དེ་

ནས་ཕིར་མཆློངས་གཅིག་བས་པས་ལངྐ་པཱུ་རིར་སློན་ཏེ་བལས་པས། སཱི་ཏ་ས་གཞི་

དང་བཅས་པ་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ་ན་བཙོན་དུ་འདུག་པ་མཐློང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

དག་ལ་དྲིས་པས་འདི་བདག་ཅག་གི་རྒྱལ་པློ་ལ་མ་དད་པས་བཙོན་དུ་བས་ཟེར། 

དེ་ནས་དེ་སཱི་ཏའི་དྲུང་དུ་སློང་ནས་བདག་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎས་བཏང་བ་ཡིན། 

ཁློད་ཀང་ང་དང་མཉམ་དུ་འགློ་བས་པས་དེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ལ་ལག་རགས་སུ་རྒྱལ་

པློའི་སློར་གདུབ་བསྟན། དེར་སཱི་ཏས་བདག་འབློས་ཅི་ལ་ཐུབ། རྒྱལ་པློ་རང་ལ་མཐུ་

ཡློད་ན་སྟློན་ལ་བང་པར་རིགས་སློ་ཞེས་ཕྲིན་བསྐུར་བ་ཁེར་ནས་མཆློངས་གཅིག་

གིས་རཱ་མ་ཎའི་མདུན་སར་ཕིན། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྒྱལ་པློ་ལ་གསློལ་བས་རྒྱལ་པློས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྤེའུའི་དམག་ཆེན་པློ་བསྡུས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་འགམ་དུ་སློང་སྟེ། 

དྲང་སློང་ཆེན་པློ་གློག་མཁར་བ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ན་སློག་ཆགས་ཀི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཡློད་

ཅེས་དྲིས་པས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཡློད་པའི་ཏེ་མི་ཞེས་པ་ཆུ་སིན་ཉ་མིད་དང༌། 

དེ་ཉིད་ཀང་མིད་པར་བེད་ནུས་པ་དང༌། དེ་ཡང་མིད་ནུས་པ་སློགས་གདུག་པའི་

སེམས་ཅན་དུ་མ་ཡློད་པར་ཐློས། དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྤེལ་དམག་སྦྲེལ་ནས་ཟམ་བས་

པར་བརེན་ནས་དགའ་བེད་སིན་ཡུལ་དུ་བརློལ། དེང་སང་ཡང་ཟམ་པའི་ཤུལ་ཡློད་

ལ། དེར་རྒྱ་གར་ཕི་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརི་ཞིང་མཇལ་བར་འགློ་བའི་

སློལ་ཡློད། སིན་པློའི་ཁག་གིས་སྦག་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་ས་རློ་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་དམར་



  202  

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པློར་ཡློད་པ་འདིའི་མིང་སེ་ཏུ་བནྡྷ་ར་མེ་ཤྭ་ར་ཞེས་གགས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་

མཚོའི་འགམ་ན་ཡློད་དློ། །

དེ་ནས་རཱ་མ་ཎས་སིན་རྒྱལ་གསློད་པར་བརམ་པ་ན། དེའི་ཕློ་བང་པདྨ་རཱ་ག་

དང་མ་རྒད་ལ་སློགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་

ཁང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་རིག་ངློས་སུ་སིན་རྒྱལ་མགློ་བཅུ་དེའི་གཟུགས་བརན་བརྒྱ་

ཕྲག་ཏུ་ཤར་བ་སིན་རྒྱལ་དངློས་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་ཆེས་པས་སློ་སློར་མ་ཕེད་པའི་ཚེ་ན། 

སྤེའུ་མློ་ཨནྠ་ནའི་བུ་ཧ་ནུ་མནྠས་བློས་ཞིབ་མློར་བརགས་པས་སིན་རྒྱལ་དངློས་ཀི་

གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་དགའ་བེད་ཀི་མདེའུ་སྟེ་ཁ་ཅན་གི་མདའ་འཕང་

བས་དབུས་ཀི་ར་མགློ་བཅད་དེ་སིན་པློ་བསད། དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་སིན་པློ་བེ་བ་

དཔག་མེད་བསད་པའི་སིག་སྦྱློང་དུ་རློད་དུས་འདིར་ཁབ་འཇུག་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དགེ་བཅུ་སློགས་ཀི་ཆློས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞེས་ཕི་རློལ་པའི་བམ་

ཟེ་དག་འཆད། སིན་པློ་རཱ་མ་ཎའི་བུ་བི་བྷིཥཿ ཞེས་པ་དེའི་ཚུལ་དུ་ད་ལ་སློབ་དཔློན་ཆེན་

པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སིན་པློའི་རྒྱལ་པློར་མཛད་དེ་སིན་པློའི་ཁ་གནློན་དུ་བཞུགས་པར་

གགས། དེ་ནས་ཧ་ནུ་མནྠས་བཟའ་ཤིང་གི་ར་བར་ཕིན་ནས་འབས་བུ་ཅན་གི་ལློན་ཤིང་

མང་པློ་རེ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་པས་སིན་པློ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་ཏེ་ཧ་

ནུ་མནྠ་གསློད་པར་བརམ་པ་ན། དེས་དེ་རྣམས་ལས་ཐར་བར་སར་ཡང་གཡློ་སྒྱུའི་རིག་

པ་སྟློན་ཕིར་ཁློང་རྣམས་ལ་ཟིན་དུ་བཅུག་སྟེ། ཁེད་ཀི་ཕློགས་འདི་ན་ཁིམས་ཡློད་དམ་

མེད། མེད་ན་རང་གི་ཁིམས་ལུགས་བཞིན་སློད་ཟེར། ཁློད་རང་གི་ཁིམས་ལུགས་གང་

ཡིན་དྲིས་པས། བདག་གི་མ་ཡི་ཁིམས་ལུགས་སུ་གསློད་ན་བང་མཛོད་དུ་བཅུག་སྟེ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཟས་བཟར་རུང་ཚད་བིན་དང་དེས་མགིན་པ་འགགས་ནས་བདག་འཆིའློ། །ཕའི་ལུགས་

སུ་གསློད་ན་མཇུག་མ་ལ་ཏིལ་མར་གིས་སྦགས་པའི་རས་དཀྲིས་ལ་མེ་སྦློར་ཅིག་ཟེར་

བས། ཕའི་ལུགས་སུ་གསློད་པར་གློས་མཐུན་པར་གྱུར། དེར་སྤེའུ་འཆི་བ་ཁེད་རྣམས་

ཀིས་མཐློང་ན་ལས་ངན་ཡིན་པས། རང་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཡིབས་ཟེར་བ་ལར་བས་པས་

ལངྐ་པཱུ་རི་གློང་ཁེར་སུམ་བརེགས་ལ་ཆའི་ལགས་རི་དང་བཅས་པ་མཇུག་མའི་མེས་

སྐད་ཅིག་ལ་བསེགས་པར་བས་སློ། །

དགའ་བེད་ཀིས་སཱི་ཏ་ཐློབ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་འློང་ཚེ་སིན་ཡུལ་ངློས་ཀི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པློ་གཞུ་མཆློག་གིས་དཀྲུགས་ཤིང་བསྐློར་ནས་བཞག་པས་ལྷའི་མཐུས་

མཚོ་ཀློང་དུ་འཁིལ་བས་ཕིས་མི་ཡུལ་དུ་དེ་ནས་ཚུར་གྲུ་བཏང་ཡང་མི་འགློ་བར་སར་

ལྡློག་པས་མི་ཡུལ་དུ་སིན་པློའི་གནློད་པ་མི་འབྱུང་བ་དེའི་མཐུས་ཡིན་ཞེས་གགས། 

དེ་ནས་བློས་པས་ཐར་བ་དང་སིན་པློ་འགས་རཱ་བ་ཎ་དེའི་ནུ་བློ་ཀུམྦྷ་ཀརྞ་ཞེས་པའི་

དྲང་སློང་བསམ་གཏན་པ་དེའི་རྣ་བར་ཁློ་ཆུ་བླུགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སད་པར་

བས་ཏེ་རཱ་བ་ཎ་བསད་པ་སློགས་ལློ་རྒྱུས་རྣམས་སྨྲས་པས། དེའི་སྣ་སློའི་རླུང་རྔུབས་

པ་ཙམ་གིས་དགའ་བེད་དང་ཧ་ནུ་མནྠ་གཉིས་མ་གཏློགས་སཱི་ཏ་དང་སྤེལ་དམག་

ཐམས་ཅད་ཀེང་རུས་སུ་སློང༌། དེ་ཙམ་གིས་ཚིམས་ནས་སར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

ཞུགས་སློ། །དེར་དགའ་བེད་ཀིས་རི་བློ་གངས་ཅན་དུ་དེ་རྣམས་གསློ་བའི་སྨན་ལེན་

པར་ཧ་ནུ་མནྠ་བཏང་བས་སྨན་ནློར་བ་ལས། སར་ཡང་ལེན་དུ་བཏང་བས་རི་བློ་

གངས་ཅན་ཉིད་ཁེར་ཏེ་བྱུང་ནས་སྨན་གང་ཡིན་ཁློད་ཀིས་ཚོལ་ཅིག་ཟེར་དགའ་བེད་

ཀིས་རི་གངས་ཅན་དེ་ལས་སྨན་བཙལ་ནས་སྨན་དེས་ཀེང་རུས་སུ་སློང་བ་ཐམས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅད་སར་བཞིན་གསློས་ཟིན་པས་ཧ་ནུ་མནྠ་ལ་རི་བློ་གངས་ཅན་འདི་སར་གི་རང་

གནས་སུ་སྐློལ་ཅིག་བས་པ་དང༌། དེས་ཚེགས་ཆེ་ཟེར་ནས་འཕངས་པར་བས་པས་

སར་ཤུལ་དུ་སློང་ཡང་རི་ཅུང་ཟད་ཡློ་ཞེས་གགས། རི་དེ་ལས་གངས་ཀི་ཚལ་དུ་མ་

ཞིག་ཆད་པ་རི་ཏི་སེ་ཡིན་ཞེས་དྲང་སློང་གློག་མཁར་པས་སྨྲའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དགའ་འབེད་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་མེ་ཏློག་ཅན་ཞེས་བ་བ་རྒྱུའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

ཞུགས་ཏེ་གནས་པ་ལ་ནུ་བློ་བྷ་ར་ཏ་སློགས་ཀིས་མཆློད་ཅིང་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

བརེན་ནས་གློང་ཁེར་འཐབ་པ་མེད་པར་གཤེགས་ཏེ་སིད་པའི་བདེ་བ་ལ་རློལ་པར་

གྱུར་ཏློ་ཞེས་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གགས་སློ། །

དེ་ལར་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བརློད་པ་འདིས་མཚོན་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དེ་བས་ཀང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གློ་ཆ་བགློས་པ་རྣམས་

ཀང་སྙན་ངག་ཏུ་སྦྱར་བ་སྐེས་རབས་སློགས་ཀིས་མཚོན་ནས་དེ་ལ་བུའི་རྒྱ་ཆེ་བ་

བརློད་ན་ཡ་མཚན་པའི་འློས་སུ་འགྱུར་རློ། །འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རློལ་པ་ལས། ཤཱཀའི་

རྒྱལ་བུ་དློན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་གགས་འཛིན་མའི་དློན་དུ་སྒྱུ་རལ་བསྟན་པའི་

ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆེད་དུ་བརློད་པ། ལྷུན་པློ་རི་རབ་རློ་རེའི་ཁློར་ཡུག་ཅན། །ཕློགས་

བཅུ་དག་ན་རི་གཞན་གང་ཡློད་པ། །ལག་པས་མཉེས་ཤིང་རྨེག་མེད་བེར་རླློག་

ན། །མི་ལུས་སྙིང་པློ་མེད་པ་མཚར་ཅི་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཤུགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་ནང་གི་ཡློན་ཏན་སློ་སློ་རྒྱ་ཆེ་བའི་

རྣམ་པས་བརློད་ན་དེ་དང་དེའི་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་རློ། ། 

གཉིས་པ་ཕི་རློལ་གི་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི། ཆུ་ཤེལ་དང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པདྨ་རཱ་ག་མརྒད་སློགས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་པའི་རིག་པ་ལ་འཕློས་པའི་རང་འདྲའི་

གཟུགས་བརན་བརྒྱ་ཡིས་བསྐློར་བར་གྱུར་པ་ཡི་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་ནི་ལངྐ་སིན་པློའི་

མིང་ཡིན་ལ། དེའི་དབང་ཕྱུག་གམ་བདག་པློར་གྱུར་པ་རཱ་བ་ཎ་མགིན་བཅུ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་འདི་ཁློ་ནའློ་ཞེས་སྤེའུ་མློ་ཨནྠ་ན་ཡི་བུས་དཀའ་བས་ཤེས་པར་བས་སློ་ཞེས། 

ཤིན་ཏུ་བློ་གསལ་ཞིང་སྒིམ་པ་སྤེའུ་ཧ་ནུ་མནྠས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་འབེད་མ་ནུས་པར་

ཞིབ་ཏུ་བརགས་པའི་དཀའ་བས་ཤེས་དགློས་པ་དེ་ལ་བུའི་ཁང་བཟང་གི་འབློར་པ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་བརློད་པའློ། །དེ་ལར་ཚིགས་བཅད་ས་མར་རཱ་མ་ཎའི་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་

རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། ཕི་མ་འདིར་ནི་སིན་པློ་རཱ་བ་ཎའི་ཁང་བཟང་གི་རྣམ་པ་བརློད་པས་

མངློན་པར་འབློར་བས་བརླིང་བ་བརློད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་པློ་འདི་

དག་ཀང་དཔེ་བརློད་འདི་དག་གིས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

ཉེར་གསུམ་པ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་དང༌། དབེ་བ་དང༌། མཇུག་སྡུད་

གསུམ་ལས། དང་པློ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་དག་ནི་བརློད་བའི་དངློས་པློ་དེའི་དློན་ལ་མ་

ཡིན་ཞེས་བསྙློན་པར་བས་ནས་བརློད་ན་ཡང་དེ་ལར་བསྙློན་པའི་ངག་དེ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ནམ་དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་རྒྱུ་ཡློད་པར་བརློད་པ་སྟེ། ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བརློད་ཀི་དབེ་བ་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པློ་ཆློས་ལ་བསྙློན་

དློར་ནི། འདློད་པ་ཡི་ལྷ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་པ་ཅན་ཞེས་གགས་ཀང་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལ་སྒློ་ལྡན་ཏེ་མདའ་སྟློང་ཕྲག་ཡློད་དློ། །ཞེས་མདའ་དེ་ཙམ་མེད་ན་འཇིག་རེན་གསུམ་

གི་སེམས་ཅན་གངས་མེད་ལ་བསྣུན་ནས་རྒྱལ་མི་ནུས་པའི་དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་སྟློན་

པའློ། །འདི་མདའ་དངློས་ལ་བསྙློན་པ་མིན་ཡང་དེའི་ཆློས་གངས་ལ་བསྙློན་པའློ། །ཡུལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ནི། ཙནྡན་དང་ཟླ་འློད་དང་དལ་བུ་དག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡི་ལྷློ་ཕློགས་

མ་ལ་ཡ་ཡི་དྲི་ཡི་བཞློན་པ་སྟེ་རླུང་དང་བཅས་པ་འདི་རྣམས་བདག་སེག་པར་བེད་པ་

མེ་ཡི་རང་བཞིན་སྤློ་བ་ཞིག་སྟེ། འདི་རྣམས་གཞན་གི་ངློར་ནི་བསིལ་བ་ཡིན་ཞེས་

གགས་སློ། །ཞེས་འདློད་ལྡན་གིས་ནི་བལ་བས་ཉེན་པ་མེད་པ་གཞན་ལ་དེ་རྣམས་

བསིལ་བར་ཁས་བངས་ནས་བདག་ཉིད་ལ་ཚ་བ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་འདི་

ནི་དབང་པློའི་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་རློ། །

རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་ནི། བདུད་རི་ཟགས་པའི་འློད་ཟེར་ཅན་གི་ཟླ་བ་ཞེས་

པར་བདག་ཅག་འདློད་མློད། དློན་གི་བདག་ཉིད་དུའམ་དློན་གི་དབང་དུ་ན་འདི་ནི་དུག་

ཟག་པའི་ཟེར་དང་ལྡན་པ་ཡི་དངློས་པློ་ཉིད་དུ་ཟད་དློ། །ཞེས་པ་ཆློས་ཅན་ཟླ་བའི་རང་

གི་ངློ་བློའམ། ཟླ་བར་གྱུར་བའི་དངློས་པློ་ཉིད་བཟླློག་ནས་ཟླ་བ་མ་ཡིན་པའི་དློན་

གཞན་དུག་ཟགས་པའི་རང་བཞིན་ནམ་བདག་ཉིད་དུ་ནི་བསྙློན་དློར་བ་འདི་རང་ཉིད་

ཟླ་བ་དེས་འདློད་པས་གཟིར་བ་བརློད་པའི་ཕིར་འདི་ནི་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་ལ་

བསྙློན་དློར་དུ་འདློད་དློ། །གསུམ་པ་དཔེ་ཡི་བསྙློན་དློར་ནི། སར་ཉིད་དུ་དཔེ་ཡི་རྒྱན་

རྣམས་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏློ། །ཞེས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ལ་ངློས་འཛིན་པ་དང༌། ཁ་

ཅིག་གིས་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་རྨློངས་པའི་དཔེ་ལ་འདློད་

པ་ལས་དཔེ་ཡི་བསྙློན་དློར་ཞེས་པ་དངློས་སུ་མེད་མློད། བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་

དེ་དློན་གིས་དཔེ་རྒྱན་དང་འདྲ་བས་དེ་ལ་དགློངས་འདྲ་སྟེ། གཞུང་དུ་དཔེ་ཞེས་དངློས་

སུ་གསུངས་ཀང་དཔེ་རང་ལ་འཛིན་ན་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ཡང་སར་བསྟན་

པར་གསུངས་རིགས་ཀང་མ་གསུངས་པ་དང༌། ཐ་དད་སྣང་མིན་གྱུར་པ་ཡི། དཔེ་ཉིད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དག་ནི་གཟུགས་ཅན་འདློད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ་སྙམ་མློ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

དཔེ་བརློད་འདི་ཡིས་བསྙློན་དློར་གི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མཚོན་པར་

བ་བ་དག་ལ་ཡང་འདི་ལས་རེས་སུ་དཔགས་ནས་རྒྱ་ཆེར་མཚོན་ནུས་སློ། །

ཉེར་བཞི་པ་སྦྱར་བའི་རྒྱན་ལ་ངློ་བློ་དང་དབེ་བ་གཉིས། དང་པློ་སྦྱར་བ་ཞེས་

པ་རློད་བེད་སྒ་ཡིས་གཟུགས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གཅིག་ལ་དློན་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་སློགས་དུ་མའི་དློན་ཅན་ཉིད་དུ་གནས་པ་ལ་འདློད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་སྤིར་

བསྟན་པའི་དཔེ་བརློད་དང༌། བེ་བག་གི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ་

སྦྱར་བ་དེ་ལ་ཚིག་གི་ངློ་བློ་ཐ་དད་མིན་ཡང་དློན་སློ་སློར་གློ་ནུས་པ་དང༌། གཅློད་

མཚམས་ཀི་དབང་གིས་ཚིག་ཐ་དད་པ་ལ་བུར་གྱུར་རུང༌། རློད་བེད་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་གི་ངློ་བློར་འདྲ་བ་དང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སྤིར་གནས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་

དཔེ་བརློད་དང་པློ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། རྒྱལ་པློ་དང་ཟླ་བ་ཚིག་གཅིག་

གིས་སྦྱར་བ་འདི་ལ་སྟེ། ཨུ་ད་ཡ་གནས་ཞེས་པ་ཨུ་ད་ཡའི་སྒ་དློན་གི་དབང་གིས་

རྒྱལ་སིད་དར་བཞིན་པའམ། ཤར་གི་རི་ལས་འཆར་བཞིན་པ་ལ་འཇུག་པས། ས་མ་

རྒྱལ་པློ་དང་ཕི་མ་ཟླ་བ་ལ་གློ་ནས་ཨུ་ད་ཡ་ལ་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །མཛེས་པ་ཅན་

ནི། གཟུགས་ཀིས་མཛེས་པ་དང་འློད་ཀིས་མཛེས་པ་ཅན་ཡིན་པ་རིམ་བཞིན་ནློ། །

དེ་བཞིན་དུ་ས་ཕིའི་སྦྱློར་ཚུལ་ཤེས་པར་བས་ལ། མཎ་ལའི་སྒ་འཁློར་གི་

དཀིལ་འཁློར་དང༌། ཆ་རྣམས་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཇུག་ཅིང་རཀའི་སྒ་

ཆགས་པ་དང་དམར་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་ས་མ་རྒྱལ་པློ་ལ་འཁློར་གི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་བམས་པས་ཆགས་པ་དང༌། ཕི་མ་ཟླ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ཆ་རྣམས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་འློད་ཡློད་པའློ། །

རཱ་ཛའི་སྒ་རྒྱལ་པློ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་ཁད་གཞི་གཉིས་མིང་

གཅིག་གིས་སྦྱར་བའློ། །མྲ�་དུ་ཞེས་པ་འཇམ་པ་དང་ཀ་རའི་སྒ་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་

ཀང་སྐབས་འདིར་དཔྱ་ཁལ་དང་འློད་ཟེར་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་དཔྱ་ཁལ་འཇམ་པ་

དང༌། ཟླ་བ་འཇམ་པའི་འློད་ཀིས་ཞེས་པའི་དློན་དེས། མྲ�་དུ་ཀ་རས་འཇིག་རེན་གི་

ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲློག་པར་བེད། ཅེས་སློ། །

དེ་ལར་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པ་གཅིག་གིས་ཁད་གཞི་རྒྱལ་པློ་དང་ཟླ་བ། ཁད་

ཆློས་ཨུ་ད་ཡ་སློགས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བའློ། །གཉིས་པ་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦྱར་

བའི་དཔེ་བརློད་ནི། དློ་ཥཱཀ་རེ་ཎ་སམདྷḮ་ན། ན་ཀྵ་ཏ་པ་ཐ་པརྟི་ནཱ། རཛྙཱ་པྲ་དློ་ཥློ་མ་

མིཏྠ། མ་པྲི་ཡཾ་ཀིནྣ་སཱ་དྷ་ཏེ། ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་པློ་འདིས་དློན་མི་འདྲ་བ་

ཐ་དད་གཉིས་བསྟན་ཏེ། དློན་དང་པློ་ལར་ན། ནཀྵ་ཏ། རྒྱུ་སྐར། པ་ཐ། ལམ། བརྟི་ནཱ། 

རབ་འཇུག་གམ་གནས་པ། དློ་ཥ། མཚན་མློ། ཀ་རེ་ཎ། བེད་པ། སམདྷḮ་ན། འབེལ་

བ། པྲ་དློ་ཥ། མཚན་མློའི་དང་པློ་སྟེ་སློད། རཱའ་ཛྙཱ། ཟླ་བ་སྟེ་ཁད་གཞིའློ། །མ་མ྄། 

བདག །ཨིརྠ། འདི་ལར། མ་པྲི་ཡཾ། དགའ་བ་མེད་པ། ཀིན།྄ ཅིས། ན་བ་དྷ་ཏེ། མ་མནར་

ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དེས་ན། རྒྱུ་སྐར་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །མཚན་མློར་བེད་པ་དང་

འབེལ་ནས། །སློད་ལ་ཟླ་བས་བདག་འདི་ལར། །དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་

མནར། །ཞེས་རྒྱུ་སྐར་གི་ལམ་གློ་ལའི་ཁློན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་འདི། མཚན་མློར་

བེད་པ་ཡི་བེད་ལས་དང་འབེལ་ནས་སློད་ལ་བབ་པ་ན། ཟླ་བས་བལ་བས་ཉེན་པའི་

འདློད་ལྡན་བདག་གི་ཡིད་འདི་ལར་དགའ་བ་མེད་པར་བས་ནས་ཅིས་མ་མནར་ཏེ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རབ་ཏུ་མནར་རློ། །ཞེས་སློ། །སློད་ལ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལར། ཞེས་ཟླ་བ་མ་སྨློས་

པའང་འདུག་སྟེ། མཚན་མློར་བེད་པ་ཟླ་བའི་མིང་ཡིན་པས། དེ་དང་འབེལ་ནས་སློད་

ལ་ཡིས་ནི་ཞེས་བསྒྱུར་བར་སྣང་སྟེ། རཱཛྙཱའི་སྒ་ཅི་ཡིན་མ་བཤད་པ་དང༌། སློད་ལ་བབ་

པ་ན་ཡིས་ནི་ཞེས་པ་གང་ཡིན་སློགས་དཔྱད་དཀའ་བ་འདྲ་སྟེ་སྒ་བསྒྱུར་མཁས་པ་

ཆེན་པློས་བསྒྱུར་བའི་དློན་ཡིན་པས་དགློངས་པ་བཙལ་བར་བློས་ཤིག དློན་གཉིས་

པ་ལར་ན། ཀྵེ་ཏ། རྒྱལ་རིགས། པ་ཐ། ལམ། བརྟི་ནཱ། འཇུག་པའམ་གནས་པ། འདི་

དག་གི་སློན་དུ་དགག་པའི་ན་ཉ་བཞག་པས་ན་ཀྵེ་ཏ་ཞེས་སློ། །རཱ་ཛྙཱ། རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁད་

གཞི། དློ་ཥ། སྐློན། ཨཱ་ཀར། འབྱུང་གནས། ཨེ་ན། བེད་པའི་ཚིག སམདྷḮ་ན། བསློངས། 

པྲ་དློ་ཥ། སྐློན་མང་དག་གི མ་མིཏྠ་མན་ཆད་གློང་བཞིན་ལ། དེས་ན། རྒྱལ་རིགས་

ལམ་ལ་མི་གནས་པ། །རྒྱལ་པློ་སྐློན་གི་འབྱུང་གནས་དང༌། །བསློངས་ནས་སྐློན་མང་

དག་གིས་བདག །དགའ་མེད་འདི་ལར་ཅིས་མ་མནར། །རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་

ལུགས་སམ་ལམ་ལ་མི་གནས་པའི་རྒྱལ་པློ་འདི། གདུག་རྩུབ་སློགས་སྐློན་གི་འབྱུང་

གནས་སུ་བེད་པའི་སྐེ་བློ་ངན་པ་དང་བསློངས་ནས། འབངས་རྣམས་ཚར་གཅློད་པ་

སློགས་སྐློན་མང་པློ་དག་གིས་བདག་ཅག་དགའ་བ་མེད་པར་བས་ནས་འདི་ལར་ཅིས་

མ་མནར། ཞེས་སློ། །

ཡང་འགྱུར་ཁད། དློ་ཥ། མཚན་མློ། ཨཱ་ཀ་ར་གནས་ཡིན་པས། མཚན་མློའི་

གནས་དང་འབེལ་བ་ཡིས། སློད་ལ་ཟླ་བས་བདག་འདི་ལར། ཞེས་སྦྱར་བའང་སྣང་

ངློ༌། །ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་དློན་མང་པློ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། གཅློད་མཚམས་སློགས་ཀི་

དབང་གིས་དློན་དུ་མ་སྟློན་པས་སློ་ཡངས་ཤིང་བློད་སྐད་ནི་དེ་ལས་སློ་དློག་པས་འདི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འདྲའི་སྦྱར་བ་སློགས་དང༌། ལེའུ་ཐ་མའི་བ་དཀའ་བའི་རིགས་རྣམས་ཇི་བཞིན་འབྱུང་

དཀའ་མློད། ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦྱར་བའི་དློན་མཚོན་པའི་དཔེ་བརློད་བགིས་པ་འདི་

ལ་སྟེ། ཆུ་དང་ལྡན་པ་པདྨ་གཞློན་ནུ་འདི། །ཆུ་འཛིན་དབང་པློའི་རེས་སུ་མཐུན་བེད་

ཅིང༌། །ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ན། །ཆུ་བཅུད་ཆང་གིས་མློས་བཞིན་

བདེ་བར་ཟིམ། །ཞེས་པ་འདི་ལ། ཆུ་ཡི་རླན་ལྡན་པདྨ་གཞློན་ནུ་འདི། །སྤིན་གི་དབང་

པློའི་རེས་སུ་མཐུན་བེད་ཅིང༌། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉེ་བར་འཆར་བ་ན། །ཆང་གི་

ཉིང་ཁུས་མློས་བཞིན་བདེ་བག་ཟིམ། །ཞེས་མེ་ཏློག་པདྨ་ནི་སྤིན་གི་རེས་སུ་འཕེལ་བ་

དང༌། མིག་ལ་མཛེས་པ། སྣར་དྲི་ཞིམ། ལུས་ལ་རེག་འཇམ། པདྨའི་སྦྲང་རི་ལེ་ལ་

ཞིམ། དེ་ལ་འཁློར་བའི་བུང་བའི་སྒ་རྣ་བར་སྙན། དེ་ཕིར་ཡིད་ལ་འཐད་པས་དབང་པློ་

དྲུག་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་སློགས་སློ། །

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལྡན་པདྨ་གཞློན་ལུས་ཅན། །མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་དབང་པློའི་

བཀའ་བསྒྲུབ་ཅིང༌། །ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་ཁང་བཟང་བཀྲ་བ་ན། །གར་ཆང་གིས་མློས་

བཞིན་དུ་དགའ་བས་ཟིམ། །ཀླུ་ཆེན་པདྨ་ལ་སྦྱར་བ་འདིར་མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་པ་ནི་

སྤིན་བསྡུས་ཏེ་ཆར་འབེབས་པའློ། །དེ་ཡང་ལྷ་ཡི་དབང་པློའི་བཀས་འཛམ་བུའི་གིང་

དུ་ཆར་ཕློབ་ཅེས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཡི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བེད་ཅིང་བསྒྲུབ་

པའློ། །འདིར་ཟིམ་ཞེས་པ་མིག་ཟིམ་བུར་བལ་ཞེས་པ་དང་འདྲ་བར་ཟུམ་པ་དང༌། 

དགའ་བའི་སིམ་པ་ལའང་སྒ་ཕློགས་མཚུངས་པར་འཇུག་སྟེ་སེམས་ཚིམ་པའི་ལུས་

ཉམས་ཀི་བེ་བག་ཡིན་པས་སློ། །ཡང་ཟིམ་ཞེས་པ་ནང་དུ་གཏམས་ནས་དེ་བཅུམ་

པའི་དློན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་ལར་གསུམ་པློ་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གི་མཐར་ངེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཚིག་ཡློད་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་སྒའློ། །ཡང༌། ཆུ་ཡི་གཤེར་ལྡན་པདྨ་གཞློན་ནུ་

འདི། །ཆུར་བཅས་སྐེས་པའི་དབང་པློར་མཐུན་བེད་ཅིང༌། །ཟླ་བ་གསལ་བའི་དུས་ན་

ཁུ་བཅུད་ཀིས། །གར་ཆང་མཁུར་བཀང་བས་འདྲར་བདེ་བཞིན་ཟིམ། །ཞེས་པ་གཞློན་

ནུ་མའི་སྐེ་གནས་པདྨ་ལ་སྦྱར་བ་སྟེ། རང་བཞིན་གིས་རླན་བག་ལྡན་པ་དང༌། ལྷག་

པར་འདློད་སྤློད་ཀི་དུས་སུ་འདློད་ཆུར་བཅས་པའམ་དེ་འཛིན་པ་སྐེས་པའི་རགས་ཀི་

དབང་པློ་ལ་བདེ་བ་བསྐེད་པས་མཐུན་པར་བེད་པ་དང༌། ཟླ་བ་གསལ་བ་མཚན་མློའི་

དུས་སུ་སྐེས་པའི་ཁུ་བཅུད་ཀིས། དཔེར་ན། གར་ཆང་ཁར་བཟུང་པའི་མཁུར་བཀང་

བས་པ་བཞིན་དུ་ཟིམ་ཞེས་པའི་དློན་དེ་གསུམ་ཚིག་གཅིག་གི་སློ་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་

ནློ། །གཞན་ཡང་ཆུ་དང་ལྡན་པ་ནི་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པའི་དློན་དང༌། པདྨ་ནི་སློབ་

དཔློན་པདྨ། གཞློན་ནུ་ནི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརེས་པས་བགེས་རྒུད་མེད་པ། ཆུ་འཛིན་

དབང་པློའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ནི་སྤིན་གི་རྒྱལ་པློ་ལར་འགློ་བའི་གདུང་བ་སེལ་ཞིང་

དགེ་བའི་ལློ་ཏློག་སྐེད་པར་བེད་པས་སློ། །ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་བཀྲ་བ་ནི་ཟླ་བའི་

གདན་ལ་བཞུགས་པ། ཕལ་པ་ཆང་གིས་མློས་པ་ལར་འདི་ནི་འཕློ་མེད་བདེ་བ་ཆེན་

པློའི་རློས་རག་ཏུ་མློས་པའམ་དགེས་པར་ཚིམ་པའི་དློན་ནློ། །

ཡང་ཆུ་ལྡན་བང་སེམས་ཀུནྡ་ལ་བུ། པདྨ་སྟེང་འཕློའི་དློན་ཡིན་པས། ཀུནྡ་སྟེང་

དུ་དྲངས་ནས་གཞློན་ལུས་དང་ཐ་མལ་པའི་ཆགས་གདུང་འཕྲློག་པ་དང༌། ཆུ་ཤེལ་ཧཾ་

ཡིག་གནས་བཟང་སྤི་བློའི་འཁློར་ལློ། དེར་བརན་པར་གྱུར་པ་ལ་བརློད་དུ་ཡློད་ཀང་

སགས་ཀི་ཟབ་དློན་འདིར་བཤད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པས་ཞིབ་པར་མི་བཀྲློལ་

ལློ། །ཡང་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་ན། སློན་ཚངས་པས་བསློ་བ་ལར་ཕློགས་གཅིག་ནས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལྷ་རྣམས་དང༌། ཕློགས་གཅིག་ནས་ལྷ་མིན་རྣམས་འདུས་ཏེ། རི་བློ་མནྡ་རའི་སྟེང་ནས་

ཁབ་འཇུག་གིས་བཟུང༌། ཀླུ་ནློར་རྒྱས་ཀིས་བསྲུབ་ཐག་བས། འློག་ནས་རུ་སྦལ་གི་

རྒྱབ་ཀིས་བརེན་ཏེ་བདུད་རིའི་དློན་དུ་འློ་མ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པར་བས་

སློ། །དེར་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དུག་གི་སྐེས་བུ་ནག་པློ་བརེགས་པ་ཞེས་བྱུང་བ་ཁབ་

འཇུག་གིས་མིད་པས་དྲན་པ་སྟློར་ཏེ་ས་ལ་འགེལ་ནས་མདློག་ནག་པློར་གྱུར། ལྷ་

ཆེན་པློ་དབང་ཕྱུག་གིས་དུག་དེ་དློགས་པ་མེད་པར་དྲངས་ནས་འཐུང་བས་མགིན་

པར་ཆགས་ཏེ་གནས་ཤིང་མགིན་པ་རྨ་བའི་མགིན་པ་ལར་སློ་བར་གྱུར་པ་དང༌། ལྷ་

རྣམས་ཀིས་འདི་ནི་མཛེས་པས་བཞག་པར་རིགས་སློ་ཞེས་བས་པས་བཞག་སྟེ་

དབང་ཕྱུག་ལ་མགིན་སློན་དུ་གགས། དེ་ནས་ཟླ་ཚེས་བྱུང་བ་དབང་ཕྱུག་གིས་མགློ་

བློའི་རྒྱན་དུ་བས། དེ་ནས་དཔལ་མློ་བྱུང་བ་དེས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁབ་འཇུག་བངས་ཏེ་

དེའི་ཆུང་མར་གྱུར། དེའི་འློག་ཏུ་ར་མགིན་རིང་དང༌། ཤིང་ཡློངས་འདུ་སློགས་ལྷ་རས་

དུ་མ་བྱུང་བ་བརྒྱ་བིན་སློགས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་ཁེར། དེ་ནས་བུད་མེད་

ཤིན་ཏུ་ཡིད་འློང་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཁློད་སུ་ཡིན་དྲིས་པས་ང་ནི་ཆང་ཞེས་བ་སྟེ། འཐུང་

ན་མློས་པ་དང་བརྒྱལ་བ་དང་དྲེགས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ལྷ་མིན་རྣམས་འཇིགས་ནས་མ་འཐུང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་

འཐུང་བར་གྱུར་པས། སུ་ར་ཞེས་པ་ལྷ་དང༌། ཨ་སུ་ར་ལྷ་མིན་ཞེས་པའི་མིང་དུ་

གགས་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་བདུད་རི་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་བངས་པས་སྣློད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་གང་བ་ལྷ་

མིན་རྣམས་ཀིས་ཁེར་བས་ལྷ་རྣམས་ཡི་མུག་པར་གྱུར་ཚེ། ཁབ་འཇུག་ཤིན་ཏུ་



  213  

སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གཟུགས་བཟང་བའི་བུད་མེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་བདུད་རིའི་གན་དུ་བསད། བརྒྱ་བིན་ཡང་

མི་སྣང་བའི་གཟུགས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇུག་པར་བས་སློ། །ལྷ་མིན་རྣམས་ཀིས་

བུད་མེད་དེ་ཁློ་བློ་ཅག་གི་བུད་མེད་ཡིན་ནློ་སྙམ་ནས་བདུད་རིའི་སྲུང་མར་བཞག་

ནས། ཆློས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ལས། མ་བཀྲུས་དྲི་མ་སྤློད་གྱུར་པས། །ཁྲུས་མ་བས་

པར་ཟས་མི་བཟའ། །ཞེས་པའི་ལུང་དློན་ལར། དང་པློར་ཕི་རློལ་ཏུ་ཁྲུས་བེད་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཤུལ་དུ་བརྒྱ་བིན་གིས་བདུད་རི་བརྐུས་ཏེ་རང་གི་ཁང་པར་ཁེར་ཏློ། །

དེ་རྣམས་ཁྲུས་བས་ནས་སར་བདུད་རི་ལློངས་སྤད་དུ་འློངས་པ་ན་བདུད་རི་

མ་མཐློང་བ་ཚོལ་བར་བརློན་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཁེར་རློ་ཞེས་ཐློས་པས། ལྷ་

རྣམས་ནི་སྟེང་དུ་འགློ་བ་ཡིན་ལ། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་མ་ཡིན་པས་བདེན་ནློ་སྙམ་ནས་

བསད་དློ། །དེའི་ཚེ་བདུད་རི་ལ་ལློངས་སྤད་ཕིར་ལྷ་རྣམས་འདུས་པ་དང༌། ལྷ་མིན་སྒ་

གཅན་འཛིན་ལྷའི་ཆ་ལུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་བདུད་རིའི་སྐལ་བ་ཐློབ་པ། གཟའ་ཉི་མས་

མཐློང་སྟེ་ཁབ་འཇུག་ལ་སྨྲས་པས། ཁབ་འཇུག་གི་འཁློར་ལློས་དེའི་མགློ་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་བཅད། བདུད་རིས་མགིན་པ་ཡན་ཆད་ཁབ་པས་མགློ་བློ་དེང་སང་ཡང་མ་ཤི་བར་

ཉི་ཟླ་ལ་སྒིབ་པར་བེད་ཅེས་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་ལས་གགས་སློ། །དེ་ལར་ཆང་གི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་ན། ཆུ་དང་ལྡན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་བུད་མེད་པདྨ་གཞློན་

ནུ་ལར་ཡིད་དུ་འློང་བ་དེ་ལ་ཆང་ཞེས་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཆུ་འཛིན་པའི་དབང་པློ་ལེ་ཡི་

རེས་སུ་མཐུན་པ་སྟེ་ངློམས་པར་བེད་པའློ། །ལེ་ནི་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཡིན་པ་དང་མཆིལ་

མ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཆུ་འཛིན་པའི་དབང་པློ་ཞེས་བའློ། །དེ་འདྲའི་ཆང་ཞེས་བ་བའི་

བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་ཅན་བཏུང་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་དེ་དུས་ནམ་བྱུང་ན། ཆུ་ཤེལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ཟླ་ཚེས་དང༌། ལྷ་རྣམས་འདུ་བའི་གནས་བཟང་པློ་ཤིང་ཡློངས་འདུ་ལ་སློགས་པ་རྒྱ་

མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་འཇིག་རེན་འདིར་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སྟེ་སྣང་བར་གྱུར་པ་

ནའློ། །སུས་འཐུང་ན་ཆུའི་བཅུད་ཆང་ཞེས་པ་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་འཐུང་བས་མློས་

བཞིན་དུ་བདེ་བར་ཚིམ་སྟེ་མིག་ཟིམ་བུར་བས་ནས་དགའློ་ཞེས་སློ། །

ཡང་ན་དཔལ་མློ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཆུ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཆུ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའློ། །མཛེས་

པའི་སྒྱུ་རལ་སྤིན་གི་རྒྱལ་པློ་དང་མཐུན་པར་སྒྱུར་བ་མློ་འདི་ཆུ་ཤེལ་ཏེ་ཟླ་བ་ལར་

དཀར་བསིལ་ཨར་མློ་ནིག་གི་རློ་དང༌། གནས་བཟང་པློ་འདུན་ས་དང༌། འདྲེས་པའི་

ཚལ་སློགས་བཀློད་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ན། ཆང་དང་འདྲ་བ་རེ་འཇློ་དང་ཆགས་པའི་

རློས་གཞན་མློས་ཤིང་ཟིམ་པར་བེད་དློ་ཞེས་སུའང་རུང་ངློ༌། །ཡང་ན་ཨུ་མ་ལ་སྦྱར་

ཏེ། གང་མཐློང་བས་འདློད་པའི་ཆགས་པས་ཁུ་བ་གཡློ་བར་བེད་པའི་ཆུ་དང་ལྡན་པ་

ཨུ་མ་པདྨ་གཞློན་ནུའི་མདངས་ལྡན་མ་འདི་ཁུ་བ་ཆུ་ཁམས་འཛིན་པའི་དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པློ་སློགས་ལྷ་ཡི་བདག་པློའམ་དབང་པློ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་

བེད་ཅིང༌། ཆུ་ཤེལ་ལ་བུ་ལྷའི་རློ་ལེབ་དང༌། གནས་བཟང་པློ་ཁང་བཟང་དང༌། ཚལ་

དང་རི་ཏི་སེ་ལ་སློགས་པ་བཀློད་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་གང་ན། ཇི་ལར་ཆང་གིས་མློས་

པ་དང་འདྲ་བར་ཆགས་བདེའི་བདེ་བར་ཡིད་སིམ་པའམ་དེ་ཟུར་ཆག་པའི་སྒ་ཟིམ་

པར་ཡང་བེད་དློ། །

ཡང་བསྡུས་བརློད་ལར་ན། པདྨ་རང་ཉིད་སྐེ་བའི་གནས་ཆུ་མཚོ་དང་མ་བལ་

པ་བཞིན་དུ། ཆུ་ལྡན་པདྨ་གཞློན་ནུ་ཞེས་ཕ་མའི་གློ་ན་གནས་པའི་གཞློན་ནུ་མ་འདི་

ཆུ་འཛིན་པའི་དབང་པློ་ནི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བའི་མི་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཕངས་ཤིང་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་བེད་པའློ། །ཆུ་ཤེལ་གི་གནས་བཟང་པློ་ཟླ་བ་སྟེ་

ཟླ་བ་དང་འདྲ་བའི་མཛེས་ལྡན་སྐེས་བུ་མིག་གི་ལམ་དུ་བཀྲ་བའམ་སྣང་བ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ཆང་གིས་མློས་པ་ནི་དེ་དང་འདྲ་བ་འདློད་པའི་དགའ་བ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པའློ། །ཡང་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་ལར་ན། བུད་མེད་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལློན་ནས་རྡུལ་གི་

ཆུ་འཛག་པ་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་གཞློན་ནུ་མ་འདི་ཆུ་འཛིན་དབང་པློ་ནི་སྐབས་འདིར་

བྷ་ག་སྟེ། ལས་དབང་ལྔ་ལས་ཆུ་ལམ་ཆུ་ཡི་ཁམས་ཡིན་པ་དང༌། དྲི་ཆུ་དང་རྡུལ་

འཛག་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ཆུ་འཛིན་པའི་དབང་པློའ ློ། །དེ་ཡི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བེད་

པ་ནི་རྡུལ་འཛག་པ་ཕན་ཆད་ནས་སྐེ་གནས་ལ་བདེ་བ་བསྐེད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བས་

སློ། །ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་ནི་ཟླ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལུས་ལ་ཁུ་བའི་ཁམས་ཏེ་སྐེས་བུ་ལློ་

བཅུ་དྲུག་ལློན་ནས་ཁུ་བ་འཛག་པའི་བདེ་བ་མློང་བས་ན་ཟླ་བ་ཆ་རློགས་པའམ་རྣམ་

པར་བཀྲ་བ་ན། དེ་ནས་མགློ་བརམས་ཏེ་སྐེས་བུ་དང་བུ་མློ་དེ་དག་འདློད་པའི་ཆང་

གིས་མློས་པར་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

གཞན་ཡང་ཚིག་རང་དང་པློ་ལ་དངློས་བཏགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་དང་མཚོན་

དློན་གི་སློ་ནས་དུ་མ་དང༌། ཚིག་རང་གཉིས་པ་ལ་དློན་གི་རྣམ་པ་འགའ་དང༌། དཔེར་

བས་ན་རྒྱ་མཚོ་ལར་མི་གཡློ་བ་དང༌། སྤིན་ལར་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་

དང༌། ཆུ་ཤེལ་གནས་བཟང་ལ་དློན་དུ་མ་དང༌། དུས་མཚོན་པར་བས་ན་ཟླ་བ་རྣམ་

པར་བཀྲ་བའམ་གསལ་བ་དུས་བཞིའི་ནང་ནས་སྟློན་ཀ་དང༌། ཉིན་མཚན་གི་ནང་ནས་

ཉི་འློད་དང་བལ་བ་མཚན་མློ་ལ་སློགས་པ་མཚོན་ཞིང༌། ཆང་གིས་མློས་པ་དངློས་

དང༌། འདྲ་བའི་སློ་ནས་ཆགས་བདེ་དང་དྲེགས་པ་དང་གཉིད་དང་ཡིད་དགའ་བ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སློགས་དུ་མར་འགྱུར་པས་ད་དུང་སྦྱར་རྒྱུ་མང་པློ་ཞིག་འདུག་ཀང་སྐབས་འདིར་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལ་ངག་དློན་མི་འདྲ་བ་བཅུར་འགྱུར་པ་འདི་བློད་སྐད་དུ་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་ལ་དློན་དུ་མ་སྦྱར་མི་ནུས་སྙམ་པ་ལ་བློའི་སློ་དབེ་བའི་ས་བློན་དུ་ཉམས་

མཚར་དུ་སེལ་བར་བས་པ་ལགས་སློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་གི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་ལ་དེ་ཡི་དབེ་བ་བཤད་པ་

དང༌། དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ། དཔེ་ཡི་སྦྱར་བ་དང༌། གཟུགས་ཅན་

གི་སྦྱར་བ་དང༌། འགློག་པའི་སྦྱར་བ་དང༌། ལྡློག་པ་ཅན་གི་སྦྱར་པ་དང༌། སློགས་

ཁློངས་ནས་སྦྱར་བའི་གསལ་བེད་དང་སྦྱར་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་སྤློད་ཡུལ་

ཅན་གི་སྦྱར་བའི་དཔེ་བརློད་རྣམས་གློང་དུ་སློ་སློའི་སེ་ཚན་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏེ། སྐབས་

འདིར་གློང་བསྟན་རྣམས་ལས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པར་བའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། 

སྦྱར་བ་འགའ་ཞིག་སྦྱར་རྒྱུའི་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀས་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པ་གཅིག་བེད་

པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་ཐ་དད་ཀང་གཉིས་ཀ་བ་བ་གཅིག་བེད་

པ་ལ་འགལ་བ་མིན་པའང་ཡློད་ལ། བ་བ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་དག་ཀང་ས་མ་ལས་

གཞན་ནློ། །སྦྱར་བ་བས་ཀང་སྦྱར་བའི་ཆློས་ཅིག་ཤློས་ཁློ་ནར་ངེས་པ་ཅན་ཡང་ཡློད། 

ངེས་པ་དེ་སར་ཡང་འགློག་པ་མ་ངེས་པའི་གཟུགས་སམ་རང་བཞིན་དུ་བརློད་པ་དང༌། 

ཁད་ཆློས་དེ་ཁད་གཞི་གཉིས་ཀར་འགལ་བ་མེད་པར་སྦྱར་ཆློག་པ་དང༌། ཅིག་ཤློས་

ལ་འགལ་བ་ཅན་ཡང་ཡློད་པ་སྟེ། དེ་དག་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་དཔེ་བརློད་དག་

ལ་བརེན་ནས་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའི་རིམ་པ་བཞིན། བ་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། མཛེས་མའི་མིག་དང་འགུགས་པའི་ཕློ་ཉ་མློ་སྦྱར་བ་སྟེ་

ཇི་ལར་ན་མིག་འཁློག་སྟེ་ལ་བ་དང་ཕློ་ཉ་མློའི་ངག་འཁློག་པ་སྟེ་གཞན་ལ་ཇི་བཞིན་མི་

བརློད་པའློ། །དེའི་ཕིར་འཁློག་ཅིང་ཞེས་སློ། །དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་འདློད་པ་སྐུལ་བེད་

ཡིན་པས་ཆགས་ལྡན་གི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དང༌། མཛེས་མ་དེ་ཆགས་

པའི་གནས་སྐབས་མཛའ་བློ་ལ་གསལ་བར་སྟློན་པར་བེད་པ་མློའ ློ། །དེ་ལར་བེད་པ་

མློ་མཛེས་མ་ཡིས་བསྐུལ་བའི་ཟུར་མིག་དང་ནི། སྦྲན་པར་བེད་པའི་ཕློ་ཉ་མློས་ཀང་

མཛའ་བློ་འགུགས་པའི་བ་བ་བེད་པས་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་མཛའ་བློ་འགུགས་པའི་སློ་

ནས་གཅིག་ཡིན་པར་བརློད་དློ། །

བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦྱར་བ་ནི། མཛའ་བློའི་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དེའི་རྐེན་གིས་

ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་ཅིང༌། ལུས་སམ་ངག་འཇམ་ཞིང་འདློད་པས་མློས་པའི་སྒ་

གདངས་སྙན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་སློ་ནས་ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་དང་མཛེས་མ་གཉིས་ཀ་སྦྱར་

ནས་དེ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཐ་དད་པ་ནི། ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་ནི་ཐློས་པར་གྱུར་ཏེ། དཀར་མིན་

གནག་པའི་མིག་ཅན་མཛེས་མ་དག་ལ་འཁྱུད་པར་བེད་དློ། །ཞེས་ཐློས་འཁྱུད་ཀི་བ་

བ་ཐ་དད་ཀང་ཐློས་འཁྱུད་གཉིས་ཀས་ཆགས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་བ་བ་འགལ་བ་མིན་

པའློ། །བ་བ་འགལ་བའི་སྦྱར་བའམ་འགལ་བའི་བེད་ལས་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ཉི་མ་

དང་འདློད་པ་ཚིག་འདི་དག་གི་སློ་ནས་སྦྱར་བ་སྟེ། ཆུ་མ་དང་སྦྱར་ཞེས་པས་ནུབ་

ཕློགས་ཆུ་ལྡན་མ་དང་སྦྱར་བ་ལས་ཉི་མ་དང༌། ཡང་བུད་མེད་ཀི་སྐེ་གནས་ཆུ་ལྡན་མ་

དང་སྦྱར་བ་ལས་འདློད་པ་དག་ཅེས་སུ་སྦྱར་རློ། །ཆུ་ལྡན་མ་ཆང་ལ་འཆད་པ་ཡང་

སྣང༌། དེ་ལར་སྦྱར་བའི་རྒྱུ་ལས་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ཡི། དམར་བ་རབ་ཏུ་སྟློན་བེད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅིང༌། ཞེས་པ། ཉི་མ་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་འློད་དམར་པློ་དང༌། འདློད་པ་ལས་ཆགས་

པའི་མདངས་གདློང་དམར་པློར་གྱུར་པ་སྟློན་པར་བེད་ཅིང༌། ཞེས་དེ་གཉིས་སྦྱར་ནས་

སྦྱར་གཞི་དེ་གཉིས་ཀི་བ་བ་འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་ནི། ཚ་ཟེར་ཅན་ནི་རི་ལས་

ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ། ལུས་སྐེས་འདློད་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས་སློ་ཞེས་རྒྱས་པ་དང༌། 

ནུབ་པའི་བ་བ་འགལ་བར་བསྟན་པའློ། །ངེས་པ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ནིསྟྲ�་ཤ་ཞེས་པའི་

སྒ་སུམ་ཅུ་བརྒལ་ཅེས་སློར་སུམ་ཅུ་ལས་རིང་བའི་རལ་གི་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་འཇུག་

པ་དང་ཁློ་བ་ལའང་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། འདིར་རྒྱལ་པློ་དང་རལ་གི་གཉིས་ལས་རལ་གི་

ཉིད་ལ་ནིསྟྲ�་ཤ་ཡི་སྒ་དློན་ཡློད་པར་ངེས་ཀི། རྒྱལ་པློ་ལ་ཁློ་བ་མེད་ཅིང་རྒྱུད་འཇམ་

པས་སྒ་དློན་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་སློ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞུ་ཉིད་ལ་ནི་འཁློག་པློ་སྟེ་བཀྲ་ཏ་སྟེ་འཁློག་པློའི་སྒ་དབིབས་

འཁློག་པ་དང༌། སེམས་ཀི་རྒྱུད་མི་དྲང་བར་འཁློག་པློར་གྱུར་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་རུང་

ཡང༌། རྒྱལ་པློ་དང་གཞུ་ལ་སྒ་འདི་སྦྱར་བར་བས་ཚེ་རྒྱལ་པློ་དེ་རྒྱུད་འཁློག་པློ་ཅན་

མ་ཡིན་པས་གཞུ་ཉིད་ལ་སྒ་དེ་ངེས་སློ། །མི་ཡི་དབང་པློ་འདི་ཡི་མརྒ་ཎ་ཞེས་པ་

མདའ་དང་སློང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ན་ཡང་རྒྱལ་པློ་མདའ་མིན་ལ་སློང་བ་པློ་མིན་

པའམ་དེའི་མངའ་འབངས་ན་སློང་བ་པློ་མེད་པས། མརྒ་ཎའི་སྒ་དེ་རྒྱལ་པློ་ལ་སྦྱར་

དློན་མེད་པས། མདའ་རྣམས་ཉིད་ལ་ངེས་པར་གནས་པ་ཡིན། ཞེས་སློ། །དེ་ལར་སྒ་

དེས་དེ་གཉིས་མ་སྦྱར་ན་སྦྱར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཁ་ཅིག་སེམས་ན། དེ་ལར་

མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་དང་རལ་གི་སློགས་མ་སྦྱར་ན་སྒ་དེ་རྣམས་ཅིག་ཤློས་དེ་ལ་ངེས་

པར་བཟུང་བའང་མེད་དེ། སྐེ་བློ་གཏུམ་པ་དང་རལ་གི་གཉིས་ལ་ནིསྟྲ�་ཤའི་སྒ་སློ་སློར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་མི་བདག་འདི་ཡི་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་

པས་མི་དབང་འདི་ཡི་ནིསྟྲ�་དང་བཀྲ་ཏ་ཞེས་པར་ཡང་གློ་དགློས་སློ། །དེ་ལར་རྒྱལ་པློ་

དང་རལ་གི་སློགས་འདྲ་གཉིས་སུ་བཞག་པ་དེས་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ཐློབ་ཅིང༌། སྦྱློར་བེད་

ཀི་ཆློས་དེ་རྣམས་རལ་གི་སློགས་ལ་ངེས་བཟུང་བས་པས་རྒྱལ་པློ་ལ་ལྡློག་པའམ་

མེད་པ་གློ་བའི་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། མ་སྦྱར་ན་གང་ལ་ཡློད་པ་དང་

གང་ལ་མེད་པའི་དློན་གློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦྱར་བ་ནི། རྒྱལ་པློ་

ཁློད་ཀིས་དཔུང་པས་བསྲུང་བ་ཡི་ས་གཞིའི་ཁློན་ལ་ཚེར་མ་ནི། མེ་ཏློག་པདྨའི་ཡུ་བ་

ཉིད་ཁློ་ན་ལ་མཐློང་གི དེ་ལས་གཞན་དུ་ཚེར་མ་མེད་པའི་ས་གཞི་འཇམ་པ་འབའ་

ཞིག་པའློ། །ཞེས་ངེས་བཟུང་བས་ནས་འློན་ཀང་དེ་ཁློ་ནར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། ཆགས་

ཅན་གང་ཞིག་འཁིག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ལུས་

ལའང་མཐློང་ངློ་ཞེས་བ་སྤུ་ལངས་པ་ལ་བསམ་པའློ། །

རྒྱལ་པློའི་ཡུལ་གི་ས་གཞིར་པདྨའི་ཡུ་བའི་ཚེར་མ་ལས་ཚེར་མ་གཞན་མེད་

པར་ངེས་བཟུང་བས་པ་དེ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལངས་པདྨའི་ར་བའི་ཚེར་མ་འདྲ་བས་

པདྨའི་ཡུ་བ་ཁློ་ནར་ངེས་པ་བཀག་པར་བས་ཀང་དམ་བཅའ་ས་ཕི་དངློས་སུ་འགལ་

བའི་སྐློན་མེད་པར་མ་ཟད། ཕི་མས་སར་ཡང་ས་གཞི་ལ་ཚེར་མ་མེད་པར་བསྒྲུབ་

པའློ། །འདིར་རྒྱལ་པློས་བསྲུང་པའི་ས་དང་པདྨའི་ཡུ་བ་སྦྱར་པ་ཡིན་ལ། སྦྱར་པའི་

ཆློས་ཀནྚའི་སྒ་ཚེར་མ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་གཉིས་ཀར་འཇུག་སྟེ། སྐེ་བློ་ངན་པ་མེད་པར་

བས་པ་ལ་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་ཞེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་རྒྱལ་པློའི་ཡུལ་གི་

ས་གཞིར་ཚེར་མ་དངློས་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པས་ཀནྚའི་སྒ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པདྨའི་ཡུ་བ་ངེས་པར་བས་ནས། སར་འཁིག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ལུས་ལའང་མཐློང་

ཞེས་པས། སར་བརག་ཀང་དེ་ཙམ་ལས་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པས་ས་མའི་དམ་བཅའ་ཇེ་

བརན་དུ་སློང་བ་ལ་བུའི་ཚིག་ཉམས་ལེགས་པ་ཞིག་གློ །ཁད་ཆློས་འགལ་བ་མ་ཡིན་

པའི་སྦྱར་བ་ནི། ས་འཛིན་ཞེས་པ་རི་དང་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀའི་མིང་སྟེ་ཁད་གཞི་

གཉིས་སྦྱར་བའློ། །དེའི་ཁད་ཆློས་ཀ་ཊ་ཀ་མང་ཞིང༌། ཞེས་ཀ་ཊ་ཀའི་སྒ་རི་ཞློལ་དང༌། 

ལག་གདུབ་དང༌། གློང་ལའང་འཇུག་པས་རི་ཞློལ་མང་བ་རི་ཡི་ཁད་ཆློས་དང༌། 

གཞན་གཉིས་གང་རུང་མང་བ་རྒྱལ་པློའི་ཁད་ཆློས་སློ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ནི་ཉི་མ་དང་རྒྱལ་པློ། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཆློས་

ངེས་པར་དར་ཞེས་ཨུ་ད་ཡའི་སྒ་ཤར་བའམ་དར་བ་ལ་འཇུག་པས། ཉི་མ་ངེས་པར་

འཆར་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་མངའ་ཐང་ངེས་པར་དར་བའློ། །ཡང་ན་ཉི་མ་ནི་གཟི་བརིད་ངེས་

པར་དར་བའམ་བདློ་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་མངའ་ཐང་ངེས་པར་དར་བ་ཞེས་བཤད་ན་བློད་

སྐད་ཀི་འགྱུར་འདི་ལའང་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །སྐེ་རྒུའི་བདག་མློ་ཉིད་དུ་

བྱུང་བའམ་གྱུར་པ་ནི་ཚངས་པ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློའ ློ། །དཀྵཿ གྲུང་པློ་མྱུར་བ་དཔའ་བ་

སློགས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཚངས་པའི་བེ་བག་མྱུར་བ་ཞེས་པ་དང༌། རྒྱལ་པློ་དཔའ་

ཞིང་གྲུང་བ་ཞེས་ས་མ་དག་གིས་བཤད། དེ་ལར་ན་སྐེ་རྒུའི་བདག་གྱུར་དཀྵ་སྟེ་ཞེས་

བརློད་ན་ལེགས་ཀི། མྱུར་བར་བསྒྱུར་ན་ཕློགས་སུ་ལྷུང་ནས་སྒ་སྦྱར་ཞིག་པར་འགྱུར་

ལ། ཚངས་པ་སྤྲུལ་པའི་སློ་ནས་གང་ཡང་འཇུག་པས་མྱུར་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་བློ་མྱུར་

བའམ་བ་བ་སྐེན་པར་བསྒྲུབ་པའི་མྱུར་བར་བས་ན་བློད་སྐད་དུའང་སྦྱར་བའི་ཚུལ་མི་

འཇིག་གློ །རེ་བློ་ཞེས་པ་གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་དང་རྒྱལ་པློ། ནུས་པ་འཛིན་ཡང་དེ་ཞེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་རེ་བློའང་ཡིན་ལ་ནུས་པ་འཛིན་པའང་དེ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ལ་ཤཀིའི་སྒ་མདུང་

ཐུང་དང་ནུས་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པས། གཞློན་ནུའི་ལག་ན་མདུང་ཐུང་འཛིན་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་འཛིན་པའློ་ཞེས་བཤད། དེ་ལར་ན་རེ་བློ་ཤཀི་

འཛིན་ཡང་དེ་ཞེས་བསྒྱུར་ན་ལེགས་ཀི། ནུས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་ན་སྒ་སྦྱར་བ་

ཞིག་པར་འགྱུར་ལ། ནུས་པར་བསྒྱུར་ན། གཞློན་ནུས་མདུང་ཐུང་གིས་ལྷ་མིན་འཇློམས་

པའི་ནུས་པ་འཛིན་ལ། རྒྱལ་པློས་དབང་ཆེ་བའི་སྟློབས་ཀིས་དག་ཟླ་འཇློམས་པའི་ནུས་

པ་འཛིན་ཞེས་བཤད་ན་སྦྱར་བ་མི་འཇིག་གློ །

དེ་ལར་ས་འཛིན་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྦྱར་ཟླ་བཞི་ལ་རེས་གྲུབ་ཀི་སློ་ནས་

དངློས་མིང་དང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་ཡང་ས་གཞི་དཔུང་པས་འཛིན་པ་སློགས་དློན་གི་སློ་

ནས་མིང་དེ་ཐློབ་པས། མིང་གི་སློ་ནས་ཁད་གཞི་དེ་དག་སྦྱར་ནས་ཁད་ཆློས་རྣམས་

ཀང་སྒའམ་དློན་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འགལ་བར་འཇུག་པ་ཡིན་

ནློ། །ཁད་ཆློས་འགལ་བ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། རག་པའི་གློ་འཕང་ལས་མི་ཉམས་པ་ཁབ་

འཇུག་དང༌། མངའ་ཐང་ཉམས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་པློ་གཉིས་སྦྱར་ནས་ཉམས་མེད་ཡིན་

ཡང༌། ཆློས་གཅློད་མིན་ཞེས་པ་བ�་ཥའི་སྒ་དག་པའི་ཆློས་དང༌། གང་སློགས་དུ་མར་

འཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་པློ་དགེ་ཆློས་རྒྱུན་མི་གཅློད་པས་ཆློས་གཅློད་མིན་པ་མི་འགལ་

ལ། ཁབ་འཇུག་གང་གཅློད་མིན་པར་འགལ་ཏེ། ཁབ་འཇུག་གིས་སློན་ལྷ་མ་ཡིན་གང་

གི་གཟུགས་ཅན་དུམ་བུར་བཅད་ཅིང་བསད་པར་གགས་པས་སློ། །ཞེས་ས་མ་དག་

འཆད་ཀང༌། ཉམས་མེད་ཡིན་ཡང་གང་གཅློད་མིན། ཞེས་པ་ཁློ་ནས་ཆློག་འདུག་གློ །

རྒྱུ་སྐར་གི་རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་དག་རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཡང་ཟད་མི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཤེས་ཞེས་པ་ཟླ་བ་མར་ངློར་འཛད་པས་འགལ་ཞིང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་མི་འགལ་ལློ། །བདེ་

བེད་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་ཡིན་ལ། རྒྱལ་པློ་མངའ་འབངས་བདེ་བར་བེད་པ་ཡིན་པས། 

དེ་གཉིས་བདེ་བེད་ཡིན་ཡང༌། བྷུ་ཛངྒ་ལག་འགློ་དང༌། ཕྲ་མ་མཁན་དང་གཡློ་ཅན་གི་

སྐེ་བློ་ལ་འཇུག་པས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལག་འགློ་སྟེ་སྦྲུལ་རྒྱན་མེད་པ་འགལ་ཞིང༌། རྒྱལ་

པློ་ལ་ཕྲ་མ་སློགས་དེ་དག་མེད་པ་མི་འགལ་ཞེས་བཤད་ཀང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་ལག་འགློ་

སྦྲུལ་རྒྱན་མེད་པ་མི་འགལ། དབང་ཕྱུག་ལ་འགལ་ཞེས་བཤད་པ་ཁློ་ནས་ཀང་ཆློག་

འདྲའློ། །ལྷ་ཡང་བི་བུ་དྷ་མིན་ཤེས། ཞེས་མཐློ་རིས་ཀི་ལྷ་དང༌། མིའི་ལྷ་ཞེས་པ། རྒྱལ་

པློ་གཉིས་ཀ་ལྷ་ཡིན་ཡང༌། བི་བུདྷ་མིན་པར་ཤེས་པ་ནི། བི་བུ་དྷ། རྣམ་སད་དང༌། 

མཁས་བལ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་མཁས་བལ་མིན་པས་དེར་མི་འགལ་ལ། ལྷ་རྣམ་

སད་མིན་པ་འགལ་ལློ། །ཞེས་བཤད་ཀང༌། ལྷ་ཡང་རྣམ་སད་མིན་པར་ཤེས། ཞེས་

རྒྱལ་པློ་རྣམ་སད་མིན་པར་ཤེས་ཞེས་པས་ཆློག་པར་གདའ་སྟེ་ལྷ་རྣམས་ནི་གཉིད་

ཀིས་མློས་པ་མེད་པར་རག་ཏུ་སད་ལ། མི་ནི་དེ་ལར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་

གཅིག་ལ་འགལ་ཅིག་ཤློས་ལ་མི་འགལ་བའི་ཆློས་གཉིས་རེ་ངེས་པར་བརློད་དགློས་

ན་འགལ་ཞིང༌། མི་འགལ་བའི་སྦྱར་བར་གྱུར་ན་འདི་ནི་འགལ་བའི་སྦྱར་བ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་གང་རུང་དང་འགལ་བས་ཆློག་པ་འདྲ་སྙམ་པའློ། །

ཉེར་ལྔ་པ་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ། དབེ་བ། མཇུག་སྡུད་གསུམ། 

དང་པློ། དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་གི་འབས་བུ་བེད་པའི་ཁད་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར། 

རྒྱུ་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་དང་རིགས་དང་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ངག་གང་དུ་མ་ཚང་བ་ཉིད་

བསྟན་པ་དེ་ནི་ཁད་པར་བརློད་པར་བས་པའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འབས་བུ་བེད་པ་མིན་ཡང་འདི་དག་ལ་མ་ཚང་བ་ལ་བུར་གྱུར་ཀང་འབས་བུ་བསྐེད་

པའི་བ་བ་བེད་ནུས་པར་བསྟན་པ་ནི་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་སྤི་མཐུན་པ་ལས་ཁད་

པར་དུ་གྱུར་པ་བརློད་པའི་ཕིར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡློན་ཏན་

མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ནི། མེ་ཏློག་གི་གཞུ་ཅན་འདློད་ལྷ་དག་གི་

མཚོན་ཆ་མདའ་ལྔ་པློ་དེ་ནི་མཚོན་ཆའི་ཡློན་ཏན་རྩུབ་པ་དང་རྣློ་བའང་མིན། ཞེས་

ཡློན་ཏན་དེ་དག་མ་ཚང་བ་དེ་ལར་ན་ཡང་མདའ་ལྔ་པློ་འདི་ཡིས་ནི་ས་འློག་ས་སྟེང་ས་

བའི་འཇིག་རེན་གི་ས་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་སློ། །

རིགས་མ་ཚང་པའི་ཁད་པར་བརློད་པ། ཡིད་འློང་མ་འདི་དག་ལྷའི་བུ་མློ་ཡིན་

ཞིང༌། དེའི་བེ་བག་དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན། དེ་ལ་མློད་ཀི་གཟུགས་

མཛེས་པས་ལྷ་ཚངས་པའི་ཡང་ཆགས་བལ་གི་དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་

ནུས་སློ། །ཞེས་དང༌། བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའི་དཔེ་བརློད་ནི། གདློང་

ལ་ཁློས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཁློ་གཉེར་དག་ནི་མ་བསྡུས་ཤིང༌། སློ་ཡི་གཡློགས་

མཆུ་སྒློས་ཀང་མ་བསྐློད་ལ། མིག་ཀང་སང་མིག་དམར་པློར་མ་གྱུར་པར། དག་ཡི་

རིགས་ནི་མཐའ་དག་ཉམས་པར་བས་ཏེ་བན་དུ་བཀློལ་ཞེས་ཁློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་

བ་བ་དེ་དག་མེད་པར་དག་འཇློམས་པའློ། །རས་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པ་ནི། 

ཤིང་ར་མེད་ཅིང་གང་པློའང་མེད། ར་མེད་ལ་རང་ཐང་མེད་པར་ཡང༌། ཆགས་པའི་

ཟུར་མིག་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་རྣམས། ལྷ་ཀླུ་མིའི་འགློ་བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ་

པར་གྱུར་ཏློ། །ཟུར་མིག་ལ་རྒྱལ་བེད་ཀི་རས་དཔུང་བཞི་པློ་གང་ཡང་མེད་པའམ་མ་

ཚང་ཡང་གཞན་ལས་རྒྱལ་བར་བསྟན་པའློ། །རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་བརློད་པའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱན་ནི། གང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཤིང་ར་ལ་འཁློར་ལློ་གཅིག་པ་ལས་

མེད་པ་དང༌། ཤིང་ར་འདྲེན་བེད་ཀི་ཁ་ལློ་པ་དྲང་སློང་འགློས་སྐློང་གི་བུ་ཡིན་ལ། བ་

ཁྱུང་གི་ཕུ་བློར་གྱུར་པ་སྐ་རིང་དེའི་བརླ་ཆག་ནས་མེད་པས་ཉམས་པ་དང༌། ཤིང་ར་

འདྲེན་པའི་ར་བདུན་ཡློད་པས་གངས་མི་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཡན་ལག་མ་

ཚང་བ་དེ་ལར་ན་ཡང་གཟི་བིན་ཆེན་པློ་ཅན་གི་ཉི་མས་ལྷ་ཀླུ་མིའི་འགློ་བ་གསུམ་པློ་

ཟིལ་གིས་མནན་པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཡི་འབློར་པའི་

ཁད་པར་འགའ་མ་ཚང་བ་ལར་སྣང་ཡང༌། གཟི་བིན་ཅན་དང་སློགས་སྒས་ཚ་ཟེར་

ལྡན་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ལས་རྒྱུ་ཡི་བེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་

པ་འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཁད་པར་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །མདློ་ཉི་མའི་སྙིང་པློ་ལས། སངས་རྒྱས་

སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་སུ་འགློ་བ། །བདུད་རྣམས་བེ་བས་བསད་པར་མི་ནུས་

ཏེ། །ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་བློ་ནི་འཁྲུགས་ཟིན་ཀང༌། །དེ་ནི་ངེས་པར་སྐེ་བའི་ཕ་

རློལ་འགློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཚུལ་འདི་དང་མཚུངས་སློ། །གསུམ་པ་དཔེ་བརློད་

ཀི་རིམ་པ་འདི་ཡིས་ཁད་པར་བརློད་པའི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་དཔེ་བརློད་ཀི་དབེ་བ་

རྣམས་ཀང་འདི་ལས་མཚོན་ནས་རང་གི་བློས་བརག་པར་བའློ། །

ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སྦྱློར་བའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་དང་དཔེ་བརློད་གཉིས། 

དང་པློ། དངློས་པློ་གང་ཞིག་གི་དློན་བརློད་པར་འདློད་པའི་དབང་གིས་དེ་དང་ཆ་འདྲ་

བའི་ཡློན་ཏན་ནམ་རྣམ་པ་བརློད་བ་རང་ཉིད་ལས་ཀང་ཆེས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་གཞན་དང༌། དཔེར་མ་བས་པར་དློན་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པར་བས་ནས་འགའ་

ཞིག་ནི་བསྟློད་པའམ། འགའ་ཞིག་སྨད་པའི་དློན་དུ་བསྒགས་པ་གང་དེ་ནི་དེ་དག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མཚུངས་པར་སྦྱློར་བར་བཤད་དློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་བསྟློད་པ་ན་གཞན་ཡློན་ཏན་ཁད་

འཕགས་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་སྦྱློར་བ་ཡིན་མློད་ཀི། སྨད་པའི་ཚེ་མཚུངས་པའི་

ཆློས་གཞན་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ་སྐློན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དློགས་ན། 

འདི་སྐབས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཞེས་པ་བཟང་ངན་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་བཟང་པློ་ཁློ་ན་ལ་གློ་མི་

དགློས་ཏེ། སྐློན་གི་ཆློས་སུ་བཏགས་པ་ཡང་སྐློན་ཅན་དེ་ལ་བལློས་པའི་ཡློན་ཏན་

ཞེས་དངློས་པློ་དེའི་ནུས་པའམ། དེ་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་མིན་ཏེ། གློག་དང་སྤིན་གི་

སྟེང་ན་སྐད་ཅིག་གིས་མི་རག་པ་ཡློད་པ་ནི་དངློས་པློ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་གི་ཁད་

ཆློས་སམ་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་སྐེས་བུ་ངན་པ་དང་མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་

དང༌། རུལ་བའི་རློ་རྣམས་མི་སྡུག་ཅིང་སྐྱུག་བློ་བར་མཚུངས་པར་བརློད་ནའང༌། སྐྱུག་

བློ་བའི་རྣམ་པ་ཁད་འཕགས་མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་སློགས་དང་མཚུངས་པར་

བརློད་པ་ཡིན་པས། གློང་གི་མཚན་ཉིད་དེས་སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་ལ་མ་ཁབ་པར་

མི་འགྱུར་རློ། །

ཡང་ན། བརློད་འདློད་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་དང༌། །མཚུངས་པར་བས་ནས་

བསྟློད་པའམ། །འགའ་ཞིག་སྨད་དློན་བསྒགས་པ་གང༌། །དེ་ནི་མཚུངས་པར་སྦྱློར་བར་

བཤད། །ཅེས་གཞན་པ་ཡློན་ཏན་ཁད་འཕགས་ཅན་དང་མཚུངས་པར་བས་ནས་དེ་

རྣམས་ལ་མཉམ་དུ་བསྟློད་པའམ། གནས་སྐབས་གང་དུ་བརློད་འདློད་ཀི་དློན་འགའ་

ཞིག་ནི་སྨད་པར་བ་བའི་སྐློན་ཅན་དང་མཚུངས་པར་བས་ཏེ་སྨད་པའི་དློན་དུ་

བསྒགས་པ་གང་ཞེས་པའི་དློན་དུ་གློ་བར་བས་ཀང་རུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་

གཉིས་གསུངས་པ་ལས། དང་པློ་བསྟློད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་ནི། ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ཀི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བདག་པློ་གཤིན་རེ་དང༌། བང་དུ་ལུས་ངན་ཏེ་གནློད་སྦྱིན་དང༌། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ་དང༌། 

ཤར་དུ་མིག་སྟློང་པ་བརྒྱ་བིན་དང༌། དབུས་ན་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཉིད་ཀང་སྟེ། ཁེད་རྣམས་

ལ་འཇིག་རེན་སྐློང་བ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་སྒ་འདི་ནི་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མེད་

པར་རྣམ་པར་འཛིན་ནློ། །ཞེས་བརྒྱ་བིན་སློགས་དང་རྒྱལ་པློ་ལྷན་ཅིག་འཇིག་རེན་

སྐློང་བ་ཡིན་པར་བསྟློད་པའློ། །སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་ནི། ཆགས་བདེའི་སད་དུ་རི་

དྭགས་མིག་ཅན་མཛེས་མ་དང་ལྷན་ཅིག་འཁྱུད་པ་སློགས་ཀིས་འགློགས་པ་ཡི་

གནས་སྐབས་དང༌། གློག་གི་རེ་དགའ་གཡློ་བའི་བ་བ་དག་དང་ནི་སྤིན་གི་འདུ་འགློད་

རློམ་པའང་རང་གི་ངང་གིས་སམ། རང་བཞིན་གིས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་

ཏེ་དེ་དག་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་རིམ་བྱུང་ཡིན་པས་སློ། ། 

ཉེར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ། དབེ་བ། མཇུག་སྡུད་གསུམ་ལས། 

དང་པློ། དངློས་པློ་གང་ལ་འགལ་བའི་ཟླ་བློ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ཡློད་པ་གློ་བར་བེད་པའམ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སད་དུ་ནི། ངག་སྦྱློར་གང་དུ་ཚིག་གམ་དློན་གི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་རྣམས་དུས་སམ། ཡུལ་གི་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་དེ་གཉིས་ཡང་དག་

འགློགས་པར་རབ་བསྟན་པ་དེ་ནི་འགལ་བ་ཡི་རྒྱན་དུ་བཤད་དེ་དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་

སློ། །གཉིས་པ་ལ། གཞུང་འདི་ལས་དབེ་བ་དྲུག་བཤད་པའི་དང་པློ། 

ཁད་གཞི་ཐ་དད་ཀི་བ་བ་འགལ་བའི་རྒྱན་ནི། འདི་ལར་སྟློན་ཀའི་དུས་སུ་ངང་

པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དག་ནི་དགའ་བས་མློས་པའི་གདངས་སྙན་པའི་ཅ་ཅློ་འཕེལ་བ་

དང༌། དུས་དེར་ཆར་སྤིན་འབྲུག་སྒ་ཅན་ཉམས་པས་རྨ་བ་རྣམས་ཀི་སྒ་དག་ནི་ཡིད་དུ་

འློང་བ་ཉིད་དུ་སྒློག་པ་དང་བལ་བས་ཉམས་སློ། །ཞེས་དུས་གཅིག་པློ་དེ་ལ་སྒ་སྙན་པློ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཕེལ་བ་དང་ཉམས་པ་འགལ་བ་ལ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར་བ་བ་འགལ་བའློ། །གཉིས་པ་

ཡློན་ཏན་འགལ་བའི་རྒྱན་ནི། དབར་གི་དུས་ལས་སྐེས་པའི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པློ་མདློག་

ནག་ངམ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ནི་ནམ་མཁའ་ཡི་གློ་སྐབས་ཡུལ་ངན་པ་སྟེ་ཡིད་དུ་མི་

འློང་བའི་མི་སྡུག་པ་ལ་བུར་སྤློད་པར་བེད་ཅིང༌། སྤིན་དེས་ཆགས་པ་བསྐེད་པ་དག་

ཏུ་བེད་པ་ཡིས་ཀང་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་ཏློ། །སྤིན་

གཅིག་གིས་ཡུལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཆགས་བལ་སྐློ་བའི་རྣམ་པར་བས་པ་དང༌། 

ཡུལ་ཅན་འགློ་བའི་ཡིད་སྡུག་པ་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་ལྡན་དུ་བས་པའི་ཡློན་ཏན་

འགལ་བས་སློ། །

རས་འགལ་བའི་རྒྱན་ནི། གང་གི་རེད་པ་མཆློག་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་རློ་སྨད་རབ་ཏུ་

སྦློམ་པ་དང༌། མཆུ་སྒློས་དམར་ཞིང་མིག་འབས་ནི་དཀར་བ་མིན་པ་སྟེ་ནག་པློའི་

མདངས་དང་ལྡན་ནློ། །ལེ་བ་གཏིང་ཟབ་ལ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་འབུར་ལ་མཐློ་བའི་བུད་

མེད་ལུས་ཀིས་གང་ཟག་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སྟེ་ཆགས་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀི་བརན་པ་

དེས་འཕྲློག་པའམ་བཅློམ་པར་བས་སློ། །ཞེས་བུད་མེད་ཀི་རས་དེ་དག་མི་འདྲ་བ་

འགལ་བའི་རྣམ་པར་བརློད་པའློ། །རས་དང་དེ་ཡི་བེད་ལས་འགལ་བ་ནི། པད་རའི་

སྟེ་པདྨའི་ར་བ་ཡི་ལག་པ་དཀར་ཞིང་མཉེན་པ་དང༌། མཁང་ལ་ཟླུམ་པ་ཆུ་ཤིང་གི་

བརླ་དང༌། དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཀིས་མཛེས་པ་པདྨའི་གདློང་དང༌། གནག་ལ་

དཀྱུས་རིང་བ་ཨུཏྤལ་གི་མིག་ཅན་མ་ཁློད་ཀི་གཟུགས་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་བདག་

ཅག་རྣམས་གདུང་ནུས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་པར་ངེས་པར་གདུང་ངློ་ལུས་ཅན་མ་ཞེས་

སློ། །འདི་ལ་རས་དེ་དག་གི་ཡིད་དུ་འློང་བས་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་བསྐེད་རིགས་ཀིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གདུང་མི་འློས་ན་ཡང་གདུང་བ་བསྐེད་པ་ནི་རས་དང་ལས་འགལ་བའློ། །

གཞི་གཅིག་གི་བ་བ་འགལ་པ་ནི། སྐེད་ཚལ་རྣམས་རླུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐློད་

པ་ལས་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་ཨ་མྲ་དང་ཙམྤ་ཀ་ཡི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་རྣམས་མིག་ལ་རེག་པ་མིན་

ཡང༌། བུད་མེད་དང་བལ་བའི་མགློན་པློ་ཡི་མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་པར་བེད་དློ། །ཞེས་

གཞི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་རྣམས་ཀིས་མིག་ལ་མ་རེག་པ་དང༌། མཆི་མ་ཟག་པར་བེད་པ་

འགལ་ལློ། །གཞི་མིག་གཅིག་ལ་མ་རེག་པ་མཆི་མ་ཟག་པར་བེད་པ་འགལ་ཞེས་

བཤད་པའང་སྣང་ངློ༌། །སྦྱར་བའི་འགལ་བ་ནི། ཀེ་ངག་སྙན་པར་སྒློག་མ་ཁློད་ཀི་མིག་

གི་འབས་བུ་ནག་པ་དང༌། དེའི་མཐའ་དཀར་བ་དང༌། མིག་སྤིན་དཀར་པློ་དེའི་རེས་སུ་

དམར་བ་ཡང་འདི་ལར་དཀྱུས་རིང་བའི་མཐའ་རྣ་བ་དག་ལ་བརེན་པ་འདི་ནི་འདི་ལ་

བརེན་ནས་གང་ཟག་སུ་ཡི་ཡིད་བརན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་འདི་

མཐློང་བས་ཆགས་པས་ཡིད་མི་བརན་པར་གཡློའ ློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཡང་ན་འདིས་སུ་ལ་དགའ་བ་སྐེད་མ་ངེས་པས་ཡིད་བརན་མེད་དློ་ཞེས་པའི་

དློན་དུ་བཤད་ཀང་རུང་ངློ༌། །འདི་ལ་སྦྱར་བ་ཇི་ལར་ཡློད་ཅེ་ན། ཀྲ�ཥྞཱརྫུ་ནཱ་ནུ་རཀྟཱ་པི། 

སློགས་ཀི་དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཀྲ�ཥྞཱ་ནག་མློ། ཨརྫུ་ན་སིད་སྒྲུབ། ཨ་ནུ་

རཀའི་རེས་ཆགས་ཀང་སློགས་ས་མ་དང་དློན་མི་འདྲ་བ་འདི་ལྷར། ནག་མློ་སྙན་སྒློག་

ཁློད་ཀི་མིག །སིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ལ་བེད་ཀང༌། །ཀརྞ་དག་ལ་བརེན་པ་ནི། །སུ་ཡི་

ཡིད་བརན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན། ནག་མློ་ཞེས་པ་སྐབས་འདིར་

སིད་སྒྲུབ་ཀི་ཆུང་མ་དྲླཽ་བ་དཱི་ཡིན་ལ། ཁློད་རང་གི་ཁློ་བློ་སིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ཀང༌། 

དེའི་དག་བློ་ཀརྞ་ལ་ཡང་འདློད་པ་བརེན་པའི་སྤློད་ཚུལ་འདི་ལ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཞེས་ཚིགས་བཅད་དློན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའློ། །དེར་མ་ཟད་ཡང་བསྒྱུར་

ཚུལ་གཅིག་ལར་ན། ཚིག་རང་དང་པློ་ཁབ་འཇུག་ལ་གློ་ནས་དེ་སིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་

ཀང༌། ཀརྞ་ལ་བརེན་ལ་བ་ནི། ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ་འདི་སྐབས་ཀྲ�ཥྞ་ཁབ་འཇུག་གི་

འཇུག་པ་བཅུ་ཡི་ནང་ཚན་ནག་པློ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང༌། 

ཁབ་འཇུག་དེ་སྐ་བསེང་གི་བུ་སིད་སྒྲུབ་ལ་ཆགས་ཏེ་བརེ་བས་སྐློང་བ་ཡིན་ཡང༌། 

སིད་སྒྲུབ་དེའི་དག་བློ། ཨངྒ་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཀརྞ་ལའང་བརེན་ནས་བམས་

པས་ལ་བ་ནི་སུའི་ཡིད་བརན་དུ་འགྱུར་ཞེས་སློ། །ཚིགས་བཅད་དང་པློ་ནག་དཀར་

རེས་སུ་དམར་བ་ཡང༌། རྣ་བ་ལ་བརེན་ལ་བ་ནི། ཞེས་པའི་ཚེ་ཀྲ�ཥྞཱ་ནགཨརྫུ་ན་དཀར། 

ཨ་ནུ་རཀ་རེས་སུ་དམར་ཞེས་སློ། །དེ་ལར་དློན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་སྟློན་པའི་དང་པློ་

ལར་ན། མིག་ལ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་འགལ་བ་དང༌། སུའི་ཡིད་

བརན་དུ་མི་རུང་བར་འགལ་བའློ། །ཕི་མ་གཉིས་ནི། ཁབ་འཇུག་དག་ཟླ་གཉིས་ཀར་

མགློན་མཛད་པས་སུའི་ཡིད་བརན་དུ་འགྱུར་ཞེས་དང༌། དྲླཽ་བ་དཱི་དག་ཟླར་གྱུར་པ་

གཉིས་ལ་མཛའ་བས་སུའི་ཡིད་བརན་དུ་འགྱུར་ཞེས་འགལ་བ་བསྟན་པའློ། །དྲླཽ་བ་དཱི་

སིད་སྒྲུབ་ཀརྞ་གཉིས་ཀ་ལ་མཛའ་བ་དང༌། ཁབ་འཇུག་ཀང་དེ་གཉིས་དང་མཐུན་པ་

ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཆེས་རྒྱས་པ་ཡློད་དློ་ཞེས་ས་འགེལ་དག་ཏུ་བཤད། འདིར་སྒ་

བསྒྲུབ་ཚུལ་ཡི་གེ་མང་བས་མ་བཀློད་དློ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་དེ་ལར་འགལ་

རྒྱན་འདི་ཡི་རྣམ་པ་ནི་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡློད་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་རློགས་པར་བའློ། །

ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་དང༌། དཔེ་བརློད། དེའི་

དློན་བཤད་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྤིར་བསྟློད་བར་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཅིས་མི་བསྟློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྙམ་པའི་བསྟློད་འློས་ཀི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་རང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་

འདློད་པས་བསྟློད་པ་ནི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་བསྟློད་པ་ཡིན་ནློ། །བསྟློད་བའི་སྐབས་

སུ་མ་བབ་བཞིན་བསྟློད་པ་ལ་མཛེས་པའི་རྒྱན་གི་ཉམས་ཅི་ལ་ཡློད་སྙམ་ན། སྐབས་

མིན་ཡང་འདློད་པ་དེའི་ངློར་བསྟློད་བར་འློས་པ་ལ་བུར་སློང་པའི་ཕིར་བརློད་པ་

ལེགས་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་དེའི་དཔེར་བརློད་པ། གཞན་ངློ་སྲུང་གིས་མི་བསྟེན་པའི་རི་དྭགས་

འདི་རྣམས། འབད་པ་ཆེན་པློ་མེད་པས་རེད་པར་ས་བའི་ནློར། ཆུ་ཡི་བཏུང་བ་དང་ར་

བའི་མྱུག་ཅེས་པ་མྱུ་གུ་སྒ་བསྡུས་པ་དེ་དང༌། སློགས་སྒས་ཤིང་ལློ་དང་མེ་ཏློག་

སློགས་ཀིས་བག་ཡངས་བའི་ནགས་རྣམས་སུ་ནི་རང་དབང་དུ་བདེ་བར་འཚོ་བ་ནི། 

ཨེ་མ་སྐལ་བ་བཟང་ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་དེའི་དློན་ནི། རྒྱལ་པློའི་རེས་སུ་འབངས་པས་འཁློར་འབངས་བ་བ་

སྣ་ཚོགས་དབང་མེད་པར་བེད་དུ་བཅུག་པས་ཉློན་མློངས་པ་ཤིན་ཏུ་སྐློ་བའི་ཡིད་ཅན་

གིས་མིར་གྱུར་པ་དག་གིས་དུད་འགློ་རི་དྭགས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ལ་བསྟློད་པ་སྤིར་

སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཀང༌། རྒྱལ་པློའི་བ་བས་སྐློ་བས་དེ་དག་གིས་རི་

དྭགས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་འདི་དག་འདི་ལར་བསགས་པའང་ཆ་འགའ་ཞིག་ནས་བརློད་

འློས་པ་ལར་འགྱུར་རློ། །འདིར་དློན་མེད་པའི་སྨྲ་བ་མང་པློ་ལ་དགའ་བ་ཅན་ཞིག་གིས་

མི་གཉིད་དུ་སློང་བ་ཞིག་ལ་འཕ་བར་བརམ་པ་ལ་དེས་སྨྲས་པ་ལར་བརློད་པ། མང་དུ་

སྨྲ་དང་ཆགས་སང་རྣམ་རློག་གིས། །བརྒྱུད་མར་གཡེང་བཞིན་སྡུག་བསལ་ཁུར་ལེན་

པའི། །ཉེས་རྒྱུན་ཡློངས་ཆད་ཞི་བའི་བསམ་གཏན་དང༌། །ཆ་འདྲ་གཉིད་ལ་ཡུར་འདི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བདེ་བར་མཐློང༌། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་སྐབས་མིན་བསྟློད་པའི་རིགས་སུ་གནས་སློ། །

ཉེར་དགུ་པ་ཟློལ་བསྟློད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ། དབེ་བ། མཇུག་བསྡུ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་སྨད་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དློན་ལ་བསྟློད་པ་བས་ནས། བརློད་ཚུལ་

སྐློན་ལར་སྣང་བའི་སློ་ནས་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཉིད་གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་

ཡི་ངག་བརློད་ཚུལ་འདི་ནི་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པར་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་དབེ་བ་

གསུམ་ལས། དང་པློ་མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་ནི། རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་

ཀང༌། །ཞེས་པ་དྲང་སློང་བྷྲི་གུ་སྟེ་ངན་སློང་ཤེས་པའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རཱ་མ་ཞེས་

པ་དེས་གཞན་གིས་སྤློད་པར་དཀའ་བའི་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པློ་ཡུན་རིང་བས་པའི་

མཐུས་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ས་ཆེན་པློ་འདི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་

ཡློད་པ་དང་སྦྱར་བ་རཱ་མ་ཎ་ས་མ་དག་སྟྭ་རཱ་མ་དང༌། དེར་མ་ཟད་དེའི་ཕི་ཞིག་ཏུ་ར་

གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུ་དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎར་གགས་པ་

སིན་ཡུལ་འཇློམས་མཁན་དེ་ཡང་དྲང་སློང་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་དྲང་སློང་དངློས་

མིན་ཡང༌། ཡབ་ཀི་བཀའ་བཞིན་ལློ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ནགས་སུ་འཁམས་པའི་

དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་ཤིང༌། ཚེ་སློན་གི་དཀའ་ཐུབ་སློགས་ཀི་མཐུས་ས་མཐའ་དག་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཐློབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལར་རཱ་མ་ས་ཕི་གཉིས་པློ་མིང་མཐུན་

པས་བསྡུས་ནས་རཱ་མ་ཎའི་མིང་ཅན་དེས་ཀང་ནགས་སུ་རྒྱུ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ལྷུར་

བངས་ནས་དཔུང་གཞན་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་པློ་འཛིན་མ་ས་ཆེན་པློ་འདི་ལས་རྒྱལ་

བར་གྱུར་ན། ཚུལ་དེ་ཉིད་ད་ལ་དཔུང་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་ཀང་བས་

པ་ཡིན་མློད། འདི་ལ་ཁློད་ནི་རྒྱགས་པར་མ་མཛད་ཅིག ཅིའི་ཕིར་ན་ཁློད་དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མཚུངས་པ་གཞན་རཱ་མ་གཉིས་པློ་ཡང་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་ང་རྒྱལ་བ་རིན་མི་

ཆློག་པ་སྐད་དུ་སྨད་པ་ལར་བས་བའི་ཟློལ་གིས་ར་མ་གཉིས་བཞིན་ས་ཐམས་ཅད་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བའི་བསྟློད་པ་

བས་པའློ། །གཉིས་པ་དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསྟློད་ནི། སློན་གི་སྐེས་བུ་ཁབ་

འཇུག་ལས་བཅད་ནས་རྒྱལ་སིད་ཀི་དཔལ་ཆེན་པློ་འདི་རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀིས་ལློངས་སུ་

སྤློད་པར་མཐློང་ན། རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱུད་དུ་སྐེས་པ་ཡ་རབས་ཁློད་ཀིས་

ཚུལ་འདི་ལ་བུ་ནི་བགི་བར་རིགས་སམ་ཅི། ཞེས་མི་རིགས་པའི་བ་བ་བེད་པ་སྐད་དུ་

ཟློལ་གིས་སྨད་པ་འདྲ་ན་ཡང༌། ཁབ་འཇུག་གི་དཔལ་ཀང་ཕྲློག་ནས་ལློངས་སྤློད་ནུས་

པའི་དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཡློད་པར་བསྟློད་པའློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་བུ་རམ་ཤིང་

པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཟང་ལྡན་ཟེར་བས་ཁབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མློ་ལ་ལློངས་

སྤད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་ཟེར་བའང་འདུག་གློ །

སྦྱར་བའི་ཟློལ་བསྟློད་ནི། རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་བཙུན་མློ་དང་འདྲ་བར་རང་དབང་

དུ་ལློངས་སྤད་བ་ས་གཞི་ཆེན་པློ་འདི་ནི་ལག་འགློ་ཞེས་པ་སྦྲུལ་གི་བྷློ་ག་ཞེས་ལུས་

ཀི་ཆ་དག་ལ་ཆགས་པ་སྟེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་གནས་པའློ། །འདི་ལར་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་

གི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་པ་ཞེས་འཇིག་རེན་ཆགས་ཟེར་བ་ལར་གློ་དགློས་ཀི། 

འདློད་ཆགས་ཀི་ཆགས་པར་གློ་བར་མི་བའློ། །དེས་ན་ས་གཞི་འདི་ནི་ཁློད་ཁློ་ནའི་མ་

ཡིན་ཏེ། ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་པས། ས་ཆེན་པློ་འཛིན་པ་ནི་ང་ཁློ་

ན་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་ཅི་ཡི་སད་དུ་ཁློད་ཀི་ང་རྒྱལ་ནི་མཆློག་གི་མཐའ་རུ་འཛེགས་པར་

གྱུར་ཅེས་སྨད་པ་འདྲ་ཡང་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་ལུས་ལ་བརེན་པའི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དབང་བེད་པར་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའློ། །འདི་ལ་ཁློད་ཀིས་ལློངས་སྤད་བ་བཙུན་མློ་

དང་ས་གཞི་གཉིས་ཀ་ལག་འགློའི་བྷློ་ག་སྟེ་ལུས་སམ་ལློངས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་

ཞེས་བཤད་པའང་སྣང་ངློ༌། །འདི་ལ་སྦྱར་བ་ཅི་ལར་ཡློད་ན། བྷཱུ་ཛཾ་གའི་སྒ་ལག་འགློར་

མ་ཟད་སྐ་ཻབློ་ངན་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ས་སྟེང་གི་སྐེ་བློ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་

བྷློ་ག་ཞེས་པ་ལློངས་སྤློད་དེ། དེ་དག་གིས་ལློངས་སྤློད་དུ་ཆགས་པ་སྟེ་གནས་པར་

གྱུར་པའི་ཕིར་ན། ཁློད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐེ་བློ་གཞན་དེ་དག་གིས་ཀང་སྤད་བ་ཡིན་

པས། ཁློད་ཁློ་ན་འདི་ལ་ང་རྒྱལ་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་པའི་དློན་དུའང་འགྱུར་བས་སྦྱར་བའི་

ཟློལ་བསྟློད་དློ། ། གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལར་བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེ་བརློད་

འདིས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལས་སྦྱར་བ་ཅན་གི་ཟློལ་བསྟློད་གཞན་ཡང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

སྦྱར་བ་མིན་ཡང་ངག་གཞན་དག་གི་ཟློལ་གིས་བསྟློད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ནི་བརློད་བ་

མཁས་པ་དང་མཛངས་པ་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ལས་དང༌། བརློད་ཚུལ་གི་

སློ་ནས་ཀང་དབེ་བ་བས་ན་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མཐའ་དང་བལ་བ་ཡློད་དློ། །ཞེས་སློ། །

སུམ་ཅུ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་དང་དབེ་བ་གཉིས། དང་པློ། 

གལ་ཏེ་སྟློན་བེད་ཀི་དངློས་པློ་ཞིག་ཐློག་མར་བཀློད་པ་དེ་ཡི་ཚུལ་རང་ལས་གཞན་

པའང་འཇུག་པ་ཡིས། སྟློན་བེད་དེ་དང་མཚུངས་པའི་འབས་བུའམ་དགློས་པ་འགའ་

ཞིག་མཆློག་གམ་མཆློག་མིན་ཡང་རུང་སྟེ། ས་མའི་རེས་སུ་བྱུང་བའི་བསྟན་བ་དེ་ལ་

བུ་སྟློན་པར་བེད་པ་དེ་ནི་ཆློས་གཅིག་གིས་གཅིག་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཡི་རྒྱན་ཉིད་

དློ། །གཉིས་པ་ལ་རྣམ་གངས་གཉིས་ལས། དང་པློ་མཆློག་ངེས་བསྟན་ནི། འདི་ལར་ཉི་

མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་ནི་མེ་ཏློག་པདྨ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དཔལ་སྟེར་བར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བེད་དློ། །ཞེས་པའི་སྟློན་བེད་བཀློད་ནས་དེས་མཚོན་པའམ་བསྟན་པར་བ་བ། ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དག་གི་སློ་ནས་གློགས་པློ་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་

པས་རེས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །སྐབས་འདིར་ཉི་མས་པདྨ་ལ་

དཔལ་སྟེར་བ་དག་ནི་དམ་པ་དག་གིས་གློགས་སུ་འཛིན་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་རམ། 

ཆེད་དུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་ཉི་མ་ལ་རབ་བརགས་བས་པར་སློང་ཞིང་དློན་

ལེགས་པའང་མེད་པས་དེ་ལར་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བློ་བཟང་པློ་དང་འགློགས་པས་དཔལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་བམ་སྙམ་པ་ལ་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ཉི་མས་པདྨ་ལ་དཔལ་

སྟེར་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་རམ་ཤེས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་གློ་དགློས་སློ། །འདི་ལ་སྟློན་

བེད་རེས་སུ་བས་ན་ཟླ་དངློས་ཀི་དཔེ་ལ་བུར་འགྱུར་མློད། འདིར་ས་མ་དཔེར་བས་

པ་མིན་ཞིང༌། ས་མ་ལས་ཕི་མ་ཤེས་པར་བེད་པ་སྟེ་སྒྲུབ་བེད་རང་དབང་བ་སློན་དུ་

བཀློད་པ་དེས་དློན་གཞན་རེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་གློགས་པློ་རེས་སུ་

འཛིན་རྣམས་ཀི། །ཕུན་ཚོགས་འབས་བུ་བསྟན་པའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་དློན་དུ་གློ་བར་

བ་སྟེ། དམ་པའི་སྐེས་བུ་གློགས་པློ་རེས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ལས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །སྟློན་བེད་ནི་ཉི་མའི་

འློད་ཀིས་རེག་པས་པདྨ་ཁ་བེ་ཞིང་མཛེས་པར་བེད་པ་དངློས་པློའི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པ་

ངེས་སློ། །

གཉིས་པ་མཆློག་མིན་ངེས་བསྟན་ནི། ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་རེག་པ་ན་མུན་པའི་

ཕྲེང་བ་ནི་ངེས་པར་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་འཕྲལ་དུའང་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་བ་

རྣམས་ངན་པའི་མཐར་འགྱུར་བ་གསལ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དང༌། ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་བསྟན་པ་དང༌། སློ་སློའི་དཔེ་བརློད་

བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ། 

སློ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ནི། ཡློན་ཏན་དང་ལས་རྣམས་ལྷན་

ཅིག་གི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་བརློད་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ནི། ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་སློགས་ཀི་དློན་

རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བ་ལ་བུར་བརློད་པ་ནི་གང་ཡིན་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་

ཞེས་བ་སྟེ། དེ་དག་དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་སློ་སློའི་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་

ལ། ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་དཔེ་བརློད་དང༌། ཡློངས་བརེས་ཀི་དཔེ་བརློད་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ་རྣམ་གངས་གསུམ་ལས། ཐློག་མར་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། བལ་

བས་ཉེན་པ་དག་གིས་བརློད་པ་སྐད་དུ་བས་པ། ད་ནི་མཚན་མློ་འདི་དག་རྣམས་

བདག་གི་ཤུགས་རིང་འབིན་བའི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་ངློ༌། །ཟླ་བའི་རྒྱན་ལྡན་

མཚན་མློའི་ནམ་མཁའ་སློ་བསངས་མ་རྣམས་ཀང་བལ་ཉེན་གིས་གདུང་བས་

མདངས་ཉམས་པ། བདག་གི་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་མདློག་སྐའློ། །ཞེས་རིང་བ་དང་

སྐ་བའི་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའློ། །བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། མགློན་

པློ་རྣམས་ཀི་བལ་བས་ཉེན་པས་སེམས་རྨློངས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤིང་ཙཱུ་ཏའི་དློག་

པ་རྒྱས་ཤིང༌། མགློན་པློ་དེ་དག་གི་མཆི་མ་དང་མཉམ་དུ་མ་ལ་ཡ་ཡི་ཀླུང་དག་འབབ་

བློ། །འབབ་པ་དང་རྒྱས་པའི་བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའློ། །བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་

ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། ཁུ་བྱུག་གིས་སྒ་སྙན་སྒློག་པའི་རྒྱུ་ལས་ཡིད་འློང་གི་སྐལ་བ་

བཟང་པློ་དང༌། ནགས་ཀི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་བ་དང༌། དཔྱིད་དུས་ཀི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཉིན་མློར་བབ་པའི་སྐེ་བློའི་ཀུན་དགའ་དང་དེ་རྣམས་དུས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཕེལ་བར་

གྱུར། ཅེས་གཞི་ཐ་དད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་འཕེལ་བའི་བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་

པའློ། །དེ་ལར་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ཡི་དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་འདིར་བས་ཏེ། ཡློངས་

སུ་བརེས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་བ་ན་འདི་ལ་སྟེ། 

དག་ཟླར་གྱུར་པའི་ས་སྤློད་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་སྟེར་བར་བེད་པའི་

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ལག་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བེད་འདི་ཡིས། དག་ཟླའི་རྒྱལ་

པློ་དེ་དག་གི་གཞན་ལས་རྒྱལ་བའི་གགས་པ་ཀུ་མུད་དཀར་པློ་ལ་བུ་དྲི་མ་མེད་པ་

ཡུན་རིང་པློ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཅིང་བསགས་པ་འཕྲློག་གློ །ཞེས་པར་མཚོན་བསྣུན་པས་

གགས་པ་ཚུར་འཕྲློག་པ་བསྣློལ་བར་གྱུར་པས་ཡློངས་སུ་བརེས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཕར་

རིན་གཞལ་བས་དངློས་པློ་ཚུར་ཁུག་པ་ལ་བུའློ། །དག་ཟླའི་རྒྱལ་པློ་གཞན་རྣམས་

གཡུལ་བཀེས་ནས་དཔའ་བ་སློགས་ཀི་གགས་པ་ཅི་ཡློད་པ་དེ་དག་དེས་ཡུད་ཙམ་

གིས་ཕྲློག་ནས་དེ་ལ་ཐློབ་པ་ལར་གྱུར་པའློ། །

སློ་གསུམ་པ་ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ། དཔེ་བརློད། ཞར་བྱུང་གསུམ། 

དང་པློ། གང་མངློན་པར་འདློད་པའམ་དློན་དུ་གཉེར་བར་གྱུར་པའི་དངློས་པློ་ལ་སྨློན་

པ་ཡི་ཚིག་བརློད་པ་ནི་ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བ་སྟེ། གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ན། 

ངག་གིས་བརློད་པ་དང༌། ཡིད་ཀིས་བསམ་པའི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་ལེགས་

ཀི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁློད་ལ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་པ་དགེ་ལེགས་ཀི་དློན་ཙམ་ཞིག་བརློད་

བསམ་ལས་འདས་པ་མིན་ཡང༌། དགེ་ལེགས་དེའི་ཚད་དང་མཐའ་འདི་ཙམ་ཞེས་

བསམ་བརློད་ཀིས་གཞལ་མི་ནུས་པའི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའམ་ཚད་མེད་དཔག་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པར་དཀའ་བའི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁློད་ལ་སྲུང་པའམ་སྐློང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

པའློ། །འདི་ལ་ཕི་རློལ་བ་ལར་ན་རག་པ་དམ་པའི་བདག་ཅེས་བ་བ་ཕལ་སྐད་ཛོ་ཏི་སུ་

རུ་བ། ཞེས་པའི་སྣང་བ་དམ་པ་དེས་ཁློད་ལ་སྲུངས་ཞེས་དང༌། ནང་པ་ལར་ན། ཆློས་

ཀི་དབིངས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁློད་ལ་སྲུངས་ཞེས་

སུའང་འཆད་དློ། །གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་དུ་སྐབས་འདིར་སྙན་ངག་མཁན་ས་མ་དག་

གིས་དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་ལས་མང་བའི་རྣམ་གངས་བཀློད་པ་དེ་དག་འདིར་མ་འདུས་སམ་

སྙམ་པའི་དློགས་པ་བཅད་པ་ནི་རེས་འགློ་མེད་པའི་རྒྱན་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་རྒྱན་

ཞེས་པ་འདི་དག་ནི་རྒྱན་རང་རྐ་ཐུབ་པར་ལློགས་སུ་འཇློག་དགློས་པ་ཅི་ཡང་མེད་

པས་དཔེ་ཡི་རྒྱན་ཉིད་ལ་བསྟན་ཏེ། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །མཛེས་པ་ལས་འདས་ཁློད་

ཀི་གདློང༌། །བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རེས་འགློ་མེད་པའི་

རྒྱན་གི་དཔེ་བརློད་ཡིན་ལ། པད་ནང་བུང་བ་འཁློར་རམ་ཅི། །ཞེས་སློགས་བརློད་པ་

དེ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་རྒྱན་གི་དཔེ་བརློད་དློ། །དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་དག་ཀང་མེ་ལློང་

མའི་གཞུང་འདིར། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒགས་ཏེ། མློས་པས་

ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། །བཀབ་པ་བཞིན་གི་ཟླ་བ་འདི། །ཞེས་སློགས་སུ་བརློད་པ་དེ་

ཡིན་ནློ། །རབ་རློག་ཆ་ཤས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་གགས་པ་འདི་ཡང་ནི་རབ་རློག་དག་གི་དབེ་

བ་ཉིད་ཡིན་གི། ལློགས་སུ་མེད་པས་རབ་རློག་བཞིན་སྒ་ཅན་དུ་བསྡུས་སློ། །དེ་ལ་

རབ་རློག་ཆ་ཤས་ཀི་རྒྱན་ཞེས་པ་སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་དང་འདྲ་ཞིང༌། སར་ཡང་

རབ་རློག་དང་འདྲེས་པ་བཞིན་སྒ་ཅན་ཞིག་ལ་འདློད་པ་དེའློ། །

སློ་བཞི་པ་རབ་སེལ་གི་རྒྱན་ལ། ངློ་བློ་དང་དབེ་བ་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པློ། གློང་བསྟན་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་རྒྱན་རྣམས་ངག་སྦྱློར་གང་དུ་བསེས་པ་སྟེ་ཅི་

རིགས་སུ་འདྲེས་པར་བས་པ་དེ་ནི་རབ་སེལ་ལམ་སེལ་མའི་རྒྱན་དག་ཏུ་བརློད་པ་སྟེ། 

ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་དང༌། དཔེར་བརློད་པ་གཉིས། དང་པློ་རྒྱན་སེལ་ཚུལ་དེ་ལ་

ཡང༌། ངག་སྦྱློར་དེར་བརེན་པའི་དློན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་

དངློས་པློར་འབེལ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་བལློས་པ་

ཅན་དང༌། དེ་ལར་འབེལ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཚིག་རང་སློ་སློས་དློན་རེ་རེ་སྟློན་པ་

ཕན་ཚུན་མི་བལློས་པས་ཐམས་ཅད་སྟློབས་མཚུངས་སུ་བས་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་

ལུགས་གཉིས་ཡློད་པ་ནི་སྤིར་བཏང་སེལ་མ་ཡི་རྒྱན་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཁབ་ཅིང་

མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་དེའི་དཔེ་བརློད་ལ། ཕན་ཚུན་བལློས་པའི་རབ་

སེལ་དང༌། སྟློབས་མཚུངས་རབ་སེལ་གཉིས་ལས། དང་པློའི་དཔེ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་

པས་གཉིས་པ་ཤུགས་ལས་ཤེས་ཤིང་བ་ས་བས་ན་སྟློབས་མཚུངས་རབ་སེལ་གི་

དཔེ་བརློད་འདིར་མ་བཀློད་དློ། །

དང་པློའི་དཔེ་བརློད་ནི། ཀེ། མཛེས་མ་ཁློད་ཀི་བཞིན་གི་དཔལ། པདྨ་དག་

གིས་འགློག་པར་བེད་དློ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པས་དཔེ་

རྒྱན་དུ་ཡང་འགློའ ློ། །དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མཛོད་དེ་སྙིང་པློའི་གེ་སར་དང་ཡུ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡི་པདྨ་འདི་ལ་གདློང་གི་མཛེས་པ་འགློག་མི་ནུས་པའི་བ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་

ཡློད་དེ། དཀའ་བ་མེད་པར་འགློག་ནུས་སློ་ཞེས་ས་མའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའློ། །དེར་ཡང་པདྨ་དང་གདློང་མཛེས་པར་འདྲ་ཡང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དེའི་སྟེང་དུ་མཛོད་དང་ཡུ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་པདྨ་ལ་ལྷག་པའི་ཕིར་འགློག་ནུས་

ཞེས་སློ། །འདིར་ཀློ་ཥ་ཞེས་མཛོད་དང་པདྨའི་སྦུབས་ཀི་སྙིང་པློ་ལའང་འཇུག དཎ་

ཞེས་པ་དབྱུག་པ་དང་ཆད་པ་སློགས་དློན་དུ་མར་འཇུག་པ་ལས། སྐབས་འདིར་ཡུ་བ་

དང་དམག་གི་དཔུང་བཀློད་པའི་བེ་བག་ཐད་ཀར་བརྐང་བ་དབྱུག་པ་ལ་བུ་གཉིས་ལ་

སྦྱར་བ་ཡིན་པས་སྦྱར་བའི་རྒྱན་ཡང་འདྲེས་ཏེ ་དེ ་ལར་རྒྱན་གསུམ་བསེས་

པའློ། །འདིའི་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཁད་པར་ཅན་དང༌། ཕི་མ་ཁད་པར་གི་ཆློས་སུ་

འབེལ་བ་ཡིན་པས་ངག་རྒྱུན་ཕན་ཚུན་བལློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་མཛོད་དང་

དཔུང་གི་བཀློད་པ་དབྱུག་པ་ལ་བུ་གཉིས་ལ་སྒ་སྦྱར་དུ་ཡློད་མློད། དེ་པདྨ་དང་འབེལ་

བ་མེད་པས་དློན་མེད་ཀི་ངག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ས་མ་དག་པ་དཔྱད་པ་

ཞུགས་ནས་ངེས་པར་བརློད་པ་ཅི་ཡང་མ་མཐློང་ཡང་བདག་གིས་འདི་ལར་སེམས་ཏེ། 

ནློར་གི་བང་མཛོད་དང་ལྡན་པ་དང༌། དཔུང་གི་བཀློད་པ་དབྱུག་པ་ལ་བུ་གཉིས་ཀ་

ཡང་ཕ་རློལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། པདྨ་འདི་ལ་ཡང་ནློར་གི་

བང་མཛོད་དང་མཚུངས་པའི་ཟེའུ་འབྲུའི་མཛོད་དང༌། དབྱུག་པ་ལ་བུའི་དཔུང་གི་

བཀློད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཡུ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡློད་པས་གདློང་ལས་རྒྱལ་

བའམ། དེའི་དཔལ་འགློག་པ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཡློད་ཅེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་འདུག་གློ་

སྙམ་མློ། །

དེ་ལར་སྒ་སྦྱར་བའི་སློ་ནས་ཆློས་དེ་གཉིས་དེ་ལ་ཡློད་པར་འདྲ་བ་སྒློ་བཏགས་

ནས་བརློད་པ་འདི་འདྲ་ལ་ནློར་གི་མཛོད་དང༌། དཔུང་གི་བཀློད་པ་དབྱུག་པའི་སྒ་པདྨ་

ལ་གྲུབ་ཀང་དློན་མ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འློས་ཞེས་དགག་པར་མི་རིགས་ཏེ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བརློད་འདློད་ཀིས་ཉམས་མཚར་བ་བརློད་པ་འདི་འདྲ་དུ་མ་སྙན་ངག་གི་ལུགས་ལ་

ཡློད་ཀང་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མེད་པ་ཤེས་པར་བའློ། །ཚིགས་བཅད་འདིའི་འབྲུ་དློན་

འཆད་ཚུལ་ལ། པདྨས་གདློང་དང་ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་བསྒྲུབ་པ་འདི་ལ་བ་དཀའ་ཅི་

ཡློད་ཅེས་འཆད་པའང་ཡློད་དློ། །

དེ་ལར་རབ་སེལ་དང་པློའི་དཔེ་བརློད་ཀི་རེས་སུ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་འཕྲློས་

དློན་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ནི། སྤིར་བརློད་ཚུལ་འདི་ལ་དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རང་གི་རང་

བཞིན་དྲང་པློར་བརློད་པ་དང༌། གཞན་དཔེ་སློགས་དང་སྦྱར་ཏེ་བརློད་པ་ནི་འཁློག་

བརློད་ཅེས་བ་བའི་ངག་གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡློད་དེ། བརློད་ཚུལ་དེ་གཉིས་

ལས་འདའ་བ་མི་སིད་དློ། །དེའི་ནང་གི་འཁློག་པློར་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕལ་ཆེར་

སྦྱར་བའི་སློ་ནས་ངག་གི་དཔལ་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་གཞན་དང་འདྲ་

བའམ་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དང༌། དེར་སྒློ་བཏགས་པ་དང༌། དེ་ལས་ལྡློག་པ་དང་

བསྡུས་བརློད་སློགས་ཕལ་མློ་ཆེ་དག་ལ་ཚིག་གམ་དློན་གི་སློ་ནས་ཆློས་གཞན་དང་

གཞན་སྦྱར་བ་དངློས་སམ་ཤུགས་ལས་ཐློབ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་འཁློག་

བརློད་ཀི་རྒྱན་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་སྦྱར་བ་མང་དུ་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བུའི་

དབང་གིས་ཡིན་པས་ན། རབ་སེལ་བལློས་པ་ཅན་གི་སྐབས་འདིར་ཡང་སྦྱར་བ་དང་

བཅས་ཏེ་བརློད་མློད་ཀི། རབ་སེལ་ཡིན་ན་སྦྱར་རྒྱན་འགེ་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། 

རྒྱན་གང་རུང་གཉིས་ཕན་ཆད་ཅི་རིགས་སུ་བསེས་པས་ཆློག་གློ །དཔེར་ན་སློབ་

དཔློན་དཔའ་བློས་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པའི་ཚོང་དཔློན་གི་རབས་ལས། ཚོང་དཔློན་

དེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་བསློད་སྙློམས་འབུལ་བའི་སྦྱིན་པ་ལ་བར་ཆད་བརམ་པའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཕིར་དེ་དག་གི་བར་དུ་བདུད་སིག་ཅན་གིས་མེ་འློབས་ཆེན་པློ་འབར་བའི་དམལ་བ་

སྤྲུལ་པ་ལ་ཚོང་དཔློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་མེ་འློབས་དེ་བརྒལ་བའི་ཚེ་རང་

པའི་རེས་ལ་པདྨ་འཁྲུངས་པ་ལ་བརློད་པ། དེ་ནས་དེ་ཡི་བསློད་ནམས་མཐུ་ཡིས་

དེར། །འདམ་རབ་མེད་པར་འདམ་ལས་སྐེས་པ་བྱུང༌། །ཟེ་འུ་དཀར་པློའི་སློ་ཡི་ཕྲེང་

བ་དག །བདུད་ལ་འཕ་བ་བཞིན་དུ་དགློད་པར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་ཡང༌། 

ཚིག་རང་དང་པློ་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ནི་ཡློན་ཏན་དུ་བས་ན། ཡློན་ཏན་བརློད་པ་

ཐློག་མའི་གསལ་བེད་དུ་ཡང་འགྱུར་ལ། ཚིག་རང་གཉིས་པ་སིད་པ་ཅན། གསུམ་པ་

གཟུགས་ཅན། བཞི་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་འདྲེས་པའི་རབ་སེལ་གི་

རྒྱན་དུ་འགྱུར་ལ། ཚིག་འདི་ལ་ངློ་མཚར་བ་རྨད་བྱུང་གི་ཉམས་གནས་པས་ཡིད་

འཕྲློག་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །དེས་མཚོན་ནས་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་བཅད་ཕལ་མློ་ཆེ་

རབ་སེལ་གི་རྒྱན་བས་པ་མང་སྟེ། རྒྱན་སློ་སློའི་དཔེ་བརློད་རློམ་པའི་ཚེ་རང་རྐ་བར་

བ་དགློས་ཀང༌། བརློད་བའི་དློན་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་སྙན་ངག་སྦྱར་བའི་ཚེ་རྒྱན་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་བ་མི་དགློས་པས་ཇི་བདེར་སྦྱར་བ་ལ་ཕལ་ཆེར་རབ་སེལ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རློ། །

མ་བཤད་ཀང་དློན་གིས་ཤེས་ས་བས་སྟློབས་མཚུངས་རབ་སེལ་གི་དཔེ་

བརློད་ནི། ས་མ་དག་གིས་ལློ་ཙཱ་བས་རྣམ་སས་ལ་བསྟློད་པའི་ཚིགས་བཅད་དཔེར་

བས་པ། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐློས་སས་ནློར་མང་ལྡན། །གསེར་གི་ལྷུན་པློ་ལ་བུར་

བརིད་ཆགས་ཤིང༌། །སྤིན་བལ་ཉི་འློད་སྟློང་གི་གཟི་འབར་བ། །འདློད་དགུའི་ཆར་

འབེབས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟློད། །ཅེས་པའི་ཚིག་རང་དང་པློ་རང་བཞིན་བརློད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པ། གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན། གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན། བཞི་པ་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་

དུའང་འགྱུར་བ་འདི་ལ་བུའློ་ཞེས་བཤད་པ་ལར་རློ། །

སློ་ལྔ་པ་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ། མདློར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་པ་དཔེ་བརློད་ཀི་སློ་ནས་ས་མ་རྣམས་ལས་རྣམ་

གངས་ཐ་དད་པར་བགང་བར་བ་བ་མིན་ཡང༌། ཁབ་བ་དློན་རྒྱན་སློ་བཞི་པློ་དེ་དག་ལ་

ཁབ་བེད་དགློངས་པ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཁབ་པར་གནས་པའི་ཕིར་ཀུན་གི་ཐ་

མར་འདི་ཉིད་བཤད་དེ་རྒྱན་སློ་ལྔ་པར་བགང་བ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་དགློངས་པ་ཅན་

ཞེས་བརློད་པའི་ངེས་ཚིག་ནི། སྙན་ངག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་དེས་བརློད་

བ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་བརློད་ཚུལ་རྒྱན་ཅི་དང་ཅིའི་ཉམས་ཀིས་བརློད་པར་འདློད་

པ་གང་ཞིག་ངག་གི་རྒྱན་དེ་ལ་བུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསམ་པ་དེ་ལ་དགློངས་པ་ཞེས་

བ་སྟེ། དགློངས་པ་དེའི་དབང་གིས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གང་རུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་

གི་ངག་དེ་ཉིད་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཉམས་ཀི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་སྙན་ངག་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་སྙན་ངག་གི་ཡློན་ཏན་གང་གནས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་རློམ་པ་པློའི་བློས་

རབ་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཡུལ་གི་བདག་ཉིད་ངག་གི་རྒྱུན་དེའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་

པ། དེ་ནི་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་བློས་བས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་དློན་གིས་དགློངས་

པ་ཅན་ཞེས་བརློད་དློ། །གཉིས་པ་དེ་ལར་རློད་བེད་ངག་གི་རྒྱུན་ལ་ཡློད་པ་དགློངས་

ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་ཡློན་ཏན་དེ་ཇི་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། 

སྤིར་དློན་རྒྱན་རྣམས་ཀི་དབེ་བ་བཞིན་དུ་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་མློད་ཀང༌། འདིར་

དློན་བསྡུ་ན་ཡློན་ཏན་རྣམ་པ་བཞིར་འདུ་སྟེ། དང་པློ། རློད་བེད་ངག་གི་རྒྱུན་གི་དངློས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པློ་ཡི་ནི་ཚིག་གློང་འློག་རྣམས་ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འབེལ་

ཞིང་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །འདིས་ཚིག་རྣམས་ངག་དློན་གཅིག་གི་གནད་ལ་

མི་འདུ་བར་གྱུར་ན་རློད་བེད་ཀི་སྐློན་ཡིན་པས་དེ་སང་བར་བ་དགློས་སློ། །གཉིས་པ་

བརློད་བ་དློན་གི་དབང་དུ་བས་ན། དློན་དང་བལ་བའི་ཁད་པར་ཞེས་པ་སྐབས་ཀིས་

བརློད་བར་མི་འློས་པ་རྣམས་མ་བས་པས་བརློད་པ་ལ་དློན་ཡློད་པའློ། །གསུམ་པ་

གང་དང་གང་བརློད་པར་འདློད་པ་དེ་དང་དེའི་ཡློན་ཏན་ནམ་ངང་ཚུལ་གི་གནས་སུ་

འློས་ཤིང་རིགས་པར་བསགས་པ་ནི་བརློད་ཚུལ་ཡིད་དང་འཐད་པའློ། །བཞི་པ་ངག་

སྦྱློར་དེ་འདྲ་བརློད་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ཀི་སྟློབས་ལས་བརློད་བའི་དངློས་པློ་གང་དེ་ཡི་

རང་བཞིན་ནམ་ངང་ཚུལ་འདི་ནི་ཟབ་མློ་སྟེ་རློགས་པར་དཀའ་བ་དག་ཀང་གསལ་

བར་བེད་པ་སྟེ། ངག་གང་གིས་བརློད་དློན་གཏིང་ཕིན་པར་མཚོན་མ་ནུས་པ་མིན་

པར་བརློད་བའི་དློན་གཏིང་ཕིན་པར་མཚོན་པས་ཡིད་ཚིམ་པར་བེད་པའློ། །དེ་ལར་

ཡློན་ཏན་བཞི་པློ་དེ་ཀུན་ཇི་ལར་འབྱུང་བ་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་བློའམ་དགློངས་པའི་

དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་དེ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་རིག་

པར་བ་སྟེ། ངག་སྦྱློར་བ་པློའི་དགློངས་པ་རབ་འབིང་ཐ་མའི་ཚད་དུ་གྱུར་པས་སྙན་

ངག་གི་ཉམས་རབ་འབིང་ཐ་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕིར་དགློངས་པ་ཅན་འདི་

ནི་རྒྱན་ཀུན་གི་ཁབ་བེད་སྙན་པའི་ཉམས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པས་རྒྱན་ཀུན་གི་

དམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལེའུ་གཉིས་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། རྒྱན་གི་རྣམ་པ་གཞན་ལ་ཞལ་

འཕང་བ་དང༌། སྐབས་དློན་བསྡུ་བ་དངློས་གཉིས་ལས། དང་པློ་གང་ཡང་མཚམས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྦྱློར་གི་ཡན་ལག་དང༌། འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། མཚན་ཉིད་ཀི་དབེ་བ་སློགས་

ལུང་གཞན་བྷ་ར་ཏ་སློགས་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས་དག་ཏུ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གི་

ཉམས་དང་ལྡན་པར་བརློད་པ་འདི་ཡང་ངག་མཛེས་པར་བེད་ཅིང་ཀུན་དགའི་རློ་དང་

ལྡན་པས་ན་ངག་གི་རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ཅག་གིས་འདློད་དློ། །དེ་ཡང་སྤིར་མཚམས་

སྦྱློར་གི་ཡན་ལག་ནི་ཟླློས་གར་བེད་པའི་ཚེ་བརློད་དློན་སྣ་ཚོགས་པ་སྐད་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་ལབ་དགློས་པས། དེའི་བར་དུ་མཚམས་སྦྱློར་བེད་པ་ཡིན། དེ་ལ་སློའི་

མཚམས་སྦྱློར་ནི་དྲི་བ་དང༌། ལན་གི་སློའི་མཚམས་སྦྱློར་ནི་དྲིས་ལན་ཏེ། ཕན་ཚུན་

དྲི་བ་དང་ལན་གི་རྣམ་པ་བེད་རྒྱུ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པའི་མིང༌། སྙིང་པློ་ནི་སྐབས་འགར་

གློས་བེད་པ་ལ་བུའི་ཚིག་མང་པློ་ཕན་ཚུན་སྨྲས་མཐར་གློས་ཐག་བཅད་པའི་ཚུལ་

གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་སྙིང་པློ་ཟེར། མི་བཟློད་པ་མཚངས་ནས་འབྲུ་བ་བརློད་པས་

དེས་རང་གི་མཚངས་ལ་ཕློག་པའི་རྣམ་པས་མི་བཟློད་པའམ་ཆགས་པས་གཟིར་ནས་

མི་བཟློད་པའི་ཚུལ་བེད་པའློ། །

ངེས་པ་ཐློབ་བེད་ནི་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་བརློད་པ་མང་པློའི་མཐར་ངེས་པ་

རེད་པ་ལར་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལར་སློ་དང་ལན་གི་སློ་དང༌། སྙིང་པློ་དང་མི་བཟློད་པ་དང་

ངེས་ཐློབ་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་མཚམས་སྦྱློར་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ལ་

ཡང་ཉེ་བར་འཕེན་པ། ཉེ་བར་མཁློ་བ། ཡློངས་སུ་འཇློག་པ། རྣམ་པར་སེད་པ། རིགས་

པ། ཐློབ་པ། མཉམ་པར་འཇློག་པ། སྒྲུབ་པ། བརེས་པ། དབེ་བ། དབེ་བར་བེད་པ་

རྣམས་སློའི་ཡན་ལག་གློ །ཡློངས་སུ་འགློ་བ། རྣམ་པར་དར་བ། གདུང་བ། རེད་མློ། 

རེད་མློའི་མདངས། རབ་ཏུ་འགློ་བ། འགལ་བ། ཉེ་བར་གནས་པ་སློགས་ལན་གི་སློའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཡན་ལག་གློ །མ་བྱུང་བ་དཔེར་བརློད་པ། ལམ་གི་རང་བཞིན་དཔེར་བརློད་པའི་རིམ་

པ་བསྡུ་བ། རེས་སུ་དཔག་པ་སློང་བ་སྙིང་པློའི་ཡན་ལག་གློ །རྒློལ་བ། འཐློར་བ། 

འཛག་པ། ལེན་པ། འདྲིད་པ་སློགས་མི་བཟློད་པའི་ཡན་ལག་གློ །མཚམས་སྦྱློར། 

འགློག་པ། སེལ་བ། གཏན་ལ་དབབ་པ་སློགས་ངེས་ཐློབ་ཀི་ཡན་ལག་གློ །འཇུག་པའི་

ཡན་ལག་ལ། བྷཱ་རཱ་ཏི། སཱ་སྭ་ཏི། ཀཻ་ཤི་ཀཱི། ཨཱ་ར་བྷ་ཌཱི། བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡན་

ལག་བཞི་སྟེ། དང་པློ་བྷཱ་ར་ཏིའི་ཡན་ལག་ལ། རབ་ཏུ་སེད་པ་དང༌། ཀུན་ཏུ་སློ་སློགས་

བཞི། གཉིས་པའི་ཤིན་ཏུ་འཇློག་པ་སློགས་བཞི། གསུམ་པའི་རེད་མློ་གསལ་བ་

སློགས་བཞི། བཞི་པའི་བསྡུས་པ་སློགས་བཞི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གློ །མཚན་ཉིད་སུམ་ཅུ་

ར་དྲུག་ནི། རྒྱན། ཡི་གེ་བསྡུས་པ། མཛེས་པ། དཔེར་བརློད་སློགས་སློ། །

གཞུང་གི་སློགས་སྒས་བསྡུས་པ། སེག་པའི་ཡན་ལག ཕྲེང་བའི་ཡན་ལག 

མཚམས་སྦྱློར་གི་ཡན་ལག གཞན་པའི་ཡན་ལག་སློགས་ཏེ་དེ་རྣམས་གར་གི་རྣམ་

འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཁློ་བའི་ཉམས་དང༌། ཆགས་པས་གཟིར་བའི་ཉམས་དང༌། མ་ངན་གིས་

སྡུག་བསལ་བའི་ཉམས་སློགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཟླློས་གར་གི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་

པ་རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་འདིར་མ་བརློད་དློ། །གཉིས་པ་སྐབས་དློན་བསྡུ་བ་

དངློས་ནི། སྙན་ངག་གི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་ཕྲ་མློའི་རྣམ་གངས་ཕེ་ན་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ལ་ཁབ་བེད་ཀི་རིགས་རབ་ཏུ་བསྡུས་ནས་དློན་རྒྱན་སློ་

ལྔ་ཞེས་པའི་གངས་ཀི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་ཡི་རྒྱན་རྣམས་དག་གི་ལམ་འདི་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བློར་རྣམ་པར་ཕེ་བར་བས་སློ། །གང་ཞིག་བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་

ཡློངས་སུ་འདས་པར་གནས་པ་ཡི་ཁད་པར་གི་དབེ་བ་ཕྲ་མློ་རྣམས་ནི། གཞུང་འདི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལ་གློམས་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ་བར་ནུས་ཏེ་འདིར་བསྟན་པ་རྣམས་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་སྣ་

ཚོགས་ཀི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྤློ་བའི་རྣམ་རློག་གི་ས་བློན་དུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་རློ། །ཞེས་སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པ་སྙན་ངག་མེ་ལློང་ལས། དློན་

གི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ལེའུར་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་འགེལ་པའློ། །
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༼ལེའུ་གསུམ་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནི་བར་དུ་དགེ་བའི་དློན་གསུམ་པ་ལེའུ་ཐ་མའི་དློན་བཤད་པ་ལ། ཟུང་ལྡན་

དང་དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་བ་དཀའི་དཔེ་བརློད། གབ་ཚིག་གི་ཚུལ། སྙན་ངག་གི་སྐློན་

བཅུ་སང་པ། མཇུག་སྡུད་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཅས་བཞིས་བསྟན་པ་ལས། དང་པློ་ལ་

ཟུང་ལྡན་དངློས་དང༌། དེ་ལས་འཕྲློས་ཏེ་དེ་དང་ཆ་འདྲ། བ་དཀའ་འགའ་ཞིག་བསྟན་

པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཟུང་ལྡན་ལ་མིང་གི་སློ་ནས་མདློར་བསྟན། དཔེ་བརློད་ཀི་སློ་

ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་གང་བརློད་པ་ས་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡི་གེ་

གཞན་གིས་མ་ཆློད་པ་དང་བར་ཆློད་པ་དག་གི་ཡི་གེ་ཚོགས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་གཉིས་ལ་

སློགས་པ་དུ་མ་ཚོགས་པ་སར་ཡང་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་བ་ནི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་བསྐློར་རྒྱུའི་སྒ་དེ་ཚིགས་བཅད་ཀི་རང་པ་དག་གི་དང་པློ་ན་ཡློད་པ་དང༌། བར་

དང་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་པ་དང༌། 

གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་རང་པ་ཡི་ཟུང་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྣམ་རློག་ནི་

དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། ཐློག་མ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། བར་མ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་

ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། བར་དང་མཐའ་ན་ཡློད་པ་དང༌། བར་དང་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པ། 

ཐློག་མཐའ་གཉིས་ན་ཡློད་པ། ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ལ་ཡློད་པ་བདུན་ནི་རང་པ་

དང་པློ་གཅིག་པུ་ལ་ཡློད་པ་བཞིན། རང་པ་བཞི་ཀར་སྦྱར་བས་དབེ་བ་ཉེར་བརྒྱད་དུ་

འགྱུར་ལ། གཞན་དང་འདྲེས་པའི་ཀུན་ཏུ་དབེ་བ་ལས་སྐེས་པ་དེ་དག་གི་དབེ་བ་ནི་

ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད་དློ། །དེ་ལ་རིགས་བསྡུ་ན་བ་ས་བ་དང་དཀའ་བ་སྟེ་གཉིས་སུ་ཡང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཡློད་པ་དེ་ཡི་དཔེ་བརློད་འགའ་ཞིག་དག་ནི་འདིར་བསྟན་པར་བའློ་ཞེས་འགའ་ཞིག་

ལས་ཐམས་ཅད་མ་བསྟན་ཀང་འདིས་མཚོན་ནས་ཤེས་སའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ། རང་པ་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། གཞན་ན་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བའི་ཟུང་ལྡན། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། བསེས་པའི་

ཟུང་ལྡན། བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་དྲུག་ལས། དང་པློ་ལ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན། བར་

ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ་རང་པ་

དང་པློའི་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་དང༌། དེ་བཞིན་གཉིས་པ། 

གསུམ་པ། བཞི་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་དང་པློའི་

ཐློག་མར་མ་ནེ་ན་མ་ནེ་ན། ཞེས་ཡློད་པའི་ཚིགས་བཅད་དློ། །དེ་ལ་མ་ནེ་ན་ས་ཕི་

གཉིས་པློ་སྒ་འདྲ་ཡང་དློན་མི་འདྲ་བ་ནི་འདི་ལར་མ་དགག་ཚིག ཨ་ན་འདི། དེ་དང་

འགློགས་པ་ཞེས་སྦྲེལ་ཚེ་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་ཐློབ་པས་ཊཱ་ཨི་ན་རུ་བསྒྱུར་བ་སྦྱར་

བས་མ་ནེ་ན། ཞེས་དང༌། ཕི་མ་ལ་མ་ན་ཁེངས་པའི་སྐད་དློད་དེ་ལ་ཊཱ་བིན་པས་མ་ན་

ནེ་ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་ལར་འཆད་འགྱུར་གི་ཟུང་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ་སྒ་གཟུགས་འདྲ་ཡང་

དློན་མི་འདྲ་བ་འགྱུར་བ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་སྒ་གཟུགས་གཅིག་

ཀང་དློན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་ཡངས་པས་ཟུང་ལྡན་བ་ས་བ་རྣམས་ལ་ཅི་སྨློས་ཀི། 

བ་དཀའ་བའི་རིགས་རྣམས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་སྦྱར་ནུས་སློ། །བློད་སྐད་སློ་དློགས་

པས་བ་དཀའི་རིགས་རྣམས་ལ་ཅི་སྨློས། བ་ས་བའི་ཟུང་ལྡན་གི་བེ་བག་རྣམས་ཀང་

ཇི་བཞིན་སྦྱར་དཀའ་སྟེ། བློད་སྐད་ཟུང་ལྡན་གི་དཔེ་བརློད་ནི། ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་

བསྐློར་བ་ལས་ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་སྒ་བསྐློར་བ་ཉུང་ལ། ཡི་གེ་བསྐློར་བ་ནི་རེས་ཁིད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དང་ཆ་འདྲ་བ་ལས་ཟུང་ལྡན་དངློས་མིན་ཡང་གནས་ངེས་པར་སྒ་གཅིག་ཡང་བསྐར་

བས་པ་རྣམས་ཀང་ཟུང་ལྡན་དང་ཆ་འདྲར་འགྱུར་རུང་ངློ༌། །སྐབས་འདིར་སྐད་གཉིས་

ཤན་སྦྱར་བའི་རྒྱ་སྐད་ཡློད་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཟུང་ལྡན་སློགས་ཀི་དློན་རློགས་ནུས་མློད། 

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟུང་ལྡན་གི་དཔེར་བརློད་མི་འློང་ཞིང༌། ཟུང་ལྡན་སློགས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན་ཙམ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་དཔེ་བརློད་ཀིས་བསྟན་བའི་གཙོ་བློ་

ཟུང་ལྡན་གི་དཔེ་ཉིད་ཡིན་ནའང༌། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་འདི་དག་གི་ཚིག་འགེལ་

བསྡུས་ཙམ་མ་བས་ན་གཞུང་མཐར་ཆགས་སུ་འགེལ་བར་མ་གྱུར་པའི་སྐློན་འབྱུང་

བ་དེ་སང་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་འདི་རྣམས་དློན་གི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང་

ལེགས་པས་ན། ཚིག་འགེལ་མཚོན་ཙམ་བས་ན། རྒྱ་སྐད་ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན་

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། ཀེ་གློགས་མློ་མཛའ་བློའི་སྐེ་བློ་ལ་ཁེངས་པ་ཡི་

སེམས་འདི་དང་ཁློད་འགློགས་པར་མ་བེད་ཅིག སར་དུས་བཏབ་ཀང་མ་སློང་བར་

བསླུས་པས་ད་ནི་མཛའ་བློ་དེ་ཡི་མགིན་པ་ནས་འཁྱུད་ལ། སར་བསླུས་པ་དེ་ཉིད་ལ་

ངློ་ཚ་དང་ལྡན་པར་གིས་ཤིག ཅེས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་རང་པ་གཉིས་པའི་

ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། ངང་པ་རྣམས་ཀི་དྲེགས་པ་འཇློམས་པ་ཡི་སྤིན་གི་སྒ་འབྲུག་གི་

དབངས་འདི་ཡིས་མློས་བེད་འདློད་ལྷ་དགའ་མ་དང་བཅས་པ། བུད་མེད་ཀི་ཁེངས་

པ་བལ་བའི་སད་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད་ཅེས་པའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཚིགས་

བཅད་དེའི་རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་མ་ད་ནློ་མ་ད་ནློ་ཞེས་པ་བར་མ་ཆློད་དུ་ཡློད་

པའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །

གསུམ་པ་རང་པ་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱ་སྐད་དུ་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཙ་ཏུ་རཾ་ཙ་ཏུ་རཾ་ཡློད་པའི་ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན་ནི། 

ཆུ་གཏེར་བཞི་ཡི་སྐ་རགས་ཅན་གི་འདི་ཡི། ལག་གིས་ལེན་པའི་དཔྱ་ཁལ་འཛིན་ལ་

མཁས་པ། ཁློད་ཉིད་རེ་བློར་ཐློབ་ནས་ད་ལ་ནི། སྐེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པློ་བཟང་པློ་

དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏློ། །བཞི་པ་རང་པ་བཞི་པའི་དང་པློར་ཧ་རི་ཏེ་ཧ་རི་ཏེ་ཞེས་ཡློད་

པའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན་ནི། རང་ཐང་ཤིང་ར་གང་པློ་དང་ར་དང་བལ་བ་ཡི་རྒྱལ་པློ་

ཁློད་ཀི་དག་འགའ་ཞིག་ནགས་ཀི་ནང་དང༌། གཞན་དག་ནི་ཁློད་ཀིས་བསད་པས་ལྷ་

རྣམ་དག་གི་གནས་སུ་སློང་ངློ༌། །དང་པློ་དང་བར་མའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ། དང་པློར་མ་

དྷུ་ར་མ་དྷུ་ར་ཞེས་དང༌། གཉིས་པར་བ་ད་ནེ་བ་ད་ནེ། ཞེས་ཡློད་པའི་ཚིགས་བཅད་

དེའི་དློན་ནི། 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། །ཞེས་བུད་

མེད་ལ་ཆུ་སྐེས་གདློང་ལྡན་ཞེས་བློས་ནས་ཁློད་ཀི་མིག་གི་གནག་སྣུམ་གཡློ་བའི་

རྣམ་འཕྲུལ་ལ་བུང་བས་འགན་པ་ཅི་ཡིན་སྨྲློས་ཞེས་བརློད་པའློ། །དེ་བཞིན་དང་པློའི་

ཐློག་མར་བཱ་ར་ཎློ་བཱ་ར་ཎློ། ཞེས་དང༌། གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ན་ཡ་ཏློ་ན་ཡ་ཏློ་ཞེས་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་ནི། འདློད་པ་ཁློད་ལ་གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་ཡི་གང་

པློའམ། མགློགས་པས་གཟུང་དཀའ་བའི་ར་མེད་མློད་ཀི། གང་ཕིར་བདག་ཅག་

ཆགས་པས་སློག་མཐར་བས་པ་དེ་ཕིར་ཁློད་ཀི་རྣམ་གནློན་འདི་མཚར་རློ། །

རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་རཱ་ཛི་ཏཻ་རཱ་ཛི་ཏཻ་ཞེས་དང༌། བཞི་པའི་དང་པློར་བ་

སུ་དྷ་བ་སུ་དྷ་ཞེས་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། གཡུལ་དུ་རྣམ་གནློན་

རྣློ་བས་མཛེས་པ་ཡི་མི་བདག་ཁློད་འདྲས་ནློར་འཛིན་ལས་ནི་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ་དེ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རེས་ནློར་མང་པློའི་རྒྱུན་གིས་ཚིམ་པ་དག་ཀང་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །རང་པ་གཉིས་པའི་

དང་པློར་ཀ་ལི་ཀློཏྐ་ལི་ཀློཏ། ཞེས་དང༌། གསུམ་པའི་དང་པློར་མནྨ་ནློ་མནྨ་ནློ། ཞེས་

ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་ནི། ས་ཧ་ཀཱ་རའི་མེ་ཏློག་གསར་པས། བདག་

ཡིད་མཆློག་ཏུ་སེད་ལྡན་བེད་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད། ཁུ་བྱུག་མློས་པ་དག་གི་སྒ། ཡིད་དུ་

འློང་བ་འདིས་ཀང་ངློ༌། །རང་པ་གཉིས་པའི་དང་པློར་བི་ཧ་ཏ་བི་ཧ་ཏ། ཞེས་དང༌། བཞི་

པའི་དང་པློར་མངྒ་ནཱ་མངྒ་ནཱ། ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། གཞློན་ནུ་ན་

ཕྲ་བ་ཁློད་ལ་དམིགས་པའི་རེ་བ་དང་མ་བལ་བའི་བུད་མེད་རྒན་པ་འདི་ལ། ཁློད་ལ་

ཆགས་པ་དེ་འདྲ་ཡི་གནས་སྐབས་ཀི་ངང་ལ་ཚེ་ཟད་ནས་ལུས་ནི་འཇིགས་པར་བེད་

པས་བིས་པ་ཁློད་ད་ལ་བུད་མེད་འཛེགས་ནུས་ཇི་ལར་མིན་ཏེ་དེས་ན་འདི་ལ་སྤློད་

ཅིག འདི་རྒན་པློས་གཞློན་ནུ་མ་ལ་སྨྲས་པ་དང༌། རྒན་མློ་ཞིག་གིས་གཞློན་ནུ་ལ་སྨྲས་

པ་སྐད་དུ་དང༌། གཞན་ཞིག་གིས་གཞློན་ནུ་ལ་སྨྲས་པ་གསུམ་གི་འཆད་ཚུལ་སྣང་

ཡང་འདིར་ཕི་མ་ལར་རློ། །

རང་པ་གསུམ་པའི་དང་པློར་ཏ་རུ་ཎ་ཏ་རུ་ཎ་ཞེས་དང༌། བཞི་པའི་དང་པློར་ན་

ལི་ནློ་ན་ལི་ནློ། ཞེས་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། ཡལ་འདབ་གསར་པས་

མཛེས་པ་ཡི་ལློན་པས་ཡིད་དྲངས་པའི་གཞློན་ནུ་རྣམས་སར་ཡང་པདྨར་མངློན་དུ་

ཕློགས་པའི་བུང་བ་ཡིས་དེའི་མིག་ནས་བཟུང་སྟེ། དེར་འགུགས་པར་བེད་ཅེས་མིག་

ཕྲློག་ནས་བཀུག་པའི་དློན་ནློ། །རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་བི་ཤ་དཱ་བི་ཤ་དཱ། གཉིས་པའི་

དང་པློར་སཱའ་ར་སེ་སཱའ་ར་སེ། གསུམ་པའི་དང་པློར་ཀུ་རུ་ཏེ་ཀུ་རུ་ཏེ། ཞེས་ཡློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། མློས་པའི་བཞད་ནི་རབ་འཇུག་པ། རིང་གི་ཆུ་ལ་རློལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞིང་དཀར་བ་ཡི། ངང་མློ་འདི་ཡི་ཅ་ཅློ་ཡིས། བལ་ཉེན་ཅན་བདག་ནི་མཐར་བེད་གཤིན་

རེའི་ཟས་སུ་བེད་དློ། །རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་བི་ཥ་མ་བི་ཥ་མ། 

གཉིས་པའི་དང་པློར་མ་ད་ནཾ་མ་ད་ནཾ། བཞི་པའི་དང་པློར་མ་ལ་ཡཱ་མ་ལ་ཡཱ། 

ཞེས་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། དྲི་བལ་ཟླ་བའི་ཆ་དག་དང༌། ལྷན་ཅིག་

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་འདི་ནི། བདག་དགའ་བར་མི་བེད་པའི་འདློད་པ་ནི་མི་བཟད་པ་

བསྐེད་པས་དུག་གི་རེས་སུ་འགློའ ློ། །རང་པ་དང་པློའི་ཐློག་མར་མ་ནི་ནཱི་མ་ནི་ནཱི། 

གསུམ་པའི་དང་པློར་ཧཱ་རི་ཎི་ཧཱ་རི་ཎི། བཞི་པའི་དང་པློར་ཏ་ནུ་ཏཾ་ཏ་ནུ་ཏཾ། 

ཞེས་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། བདག་སྟེན་པར་མི་འདློད་པའི་ཁེངས་

པ་ཅན། མུ་ཏིག་སློགས་ཀི་དློ་ཤལ་དང་ལྡན་ཡིད་འཕྲློག་བེད་མ། ལུས་མེད་འདློད་ལྷ་

ཁློད་ཀི་མདའ་ལྔ་ཡི་དློང་བ་ལ་བུར་གྱུར་བ་ཉིད་འདི་ཡི་ང་རྒྱལ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་

བདག་དང་འགློགས་པའི་བདེ་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག རང་པ་གཉིས་པའི་དང་པློར་

ན་ཀ་ཐཾ་ན་ཀ་ཐཾ། གསུམ་པའི་དང་པློར་ཀ་མ་ལཾ་ཀ་མ་ལཾ། བཞི་པའི་དང་པློར་ད་ལི་

མད་྄ད་ལི་མད།྄ ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། ཁློད་ཀི་གདློང་གིས་ཤེས་

ལྡན་གཏམ་སྨྲ་བ་ལས་རྒྱལ་ན། ཆུ་ཡི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅིང་བུང་བ་འཕློ་བ་ཅན། འདབ་

ལྡན་པདྨ་གཏམ་སྨྲ་བ་མེད་པ་ལས་ཅི་ལར་མི་རྒྱལ། བདག་གི་དགའ་མ་ཞེས་

སློ། །རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། ར་མ་ཎི་ར་མ་

ཎི་ཡཱ་མེ། པཱ་ཊ་ལཱ་པཱ་ཊ་ལཱཾ་ཤུ་ཀཱ བཱ་རུ་ཎི་བཱ་རུ་ཎི་བྷཱུ་ཏ། སླཽ་ར་བྷཱ་སླཽ་ར་བྷཱ་སྦ་དེ། ཉི་མའི་

འློད་ཀིས་དམར་བར་གྱུར་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཀི་ཆུ་ལྷ་མློ་བཞིན་ཤིང་པཱ་ཊ་ལ་སེ་སྐ་

སྣར་དུ་གགས་པའི་མེ་ཏློག་ལར་དཀར་དམར་རམ་དམར་སྐའི་གློས་ཅན་དྲི་བཟང་པློའི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གནས་སུ་གྱུར་པ། བདག་གི་དགའ་མ་འདི་ནི་འདློད་པས་དགའ་བར་བའློ། །འདི་ལ་

བློད་སྐད་ཀི་དཔེར་བརློད་ན། སྐེ༷་བ༷་སྐེ༷་བ༷་བརྒྱུད་མར་ཡང་དང་ཡང༌། །མཁ༷ས་པ༷་

མཁ༷ས་པ་མཆློག་ལས་ལེགས་བཤད་སྦྱངས། །བློ༷་གས༷ལ་བློ༷་གས༷ལ་མཆློག་གིས་

ལེགས་བསགས་པའི། །ཡློ༷ན་ཏན་༷ཡློ༷ན་ཏན་༷གིས་གགས་ཚེ་འདིར་ཐློབ། །ཅེས་པ་ལ་

བུའློ། །དེ་ལར་གློང་དུ་བསྟན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རང་པའི་ཐློག་མ་ཡི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆློད་

པ་མེད་པའི་རྣམ་རློག་ཅན་ནློ། །འདིར་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཐློག་མ་དང་དབུས་

མཐར་ཡློད་པའི་དཔེར་བརློད་མདློར་བསྡུས་ནི། བ༷་ལ༷ང་བ༷་ལ༷ང་ཁྱུར་ནི་བག་ཕེབས་

ལར། །འདིར་ནི་བླུན་པློ་བླུན་༷པློ༷་གཞན་རྣམས་དང༌། །བ་བ་སྣ་ཚོ༷གས་སྣ
༷
་ཚོ༷གས་

གཏམ་གིས་གཡེངས། །ལེགས་བཤད་མཁས་པར་མི་འགློགས་བླུན༷་འགློ༷གས་

བླུན༷། །རྣ
༷
མ་ས༷ད་རྣ

༷
མ་ས༷ད་ལྷན་ཅིག་བདེར་གནས་བཞིན། །གང་ཞིག་བློ༷་ལྡན་༷བློ༷་ལྡན་༷

གཞན་ལྷན་ཅིག །ལེགས་སྤློད་རྣ
༷
མ་མ༷ང་རྣ

༷
མ་མ༷ང་ལེགས་བཤད་སྤློ། །ལློག་སྤློད་བླུན་

པློར་མི་འགློ༷གས་མཁ༷ས་འགློ༷གས་མཁ༷ས། །ཞེས་པ་ལ་བུ་དང༌། ས༷ངས་རྒྱས༷་སང༷ས་

རྒྱས༷་སས་ལ་དད་པས། མཆློད་རྣམས་མཐློ༷ང་ཆློས༷་མཐློ༷ང་ཆློས༷་མིན་པར། །བདེ་ནས་

བདེར་འགྱུར་འཇི༷ག་རེན་༷འཇི༷ག་རེན།༷ །འདས་པའི་དཔལ་ཀུན་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་

བློ། །ཞེས་པས་མཚོན་ནས་དུ་མར་འགྱུར་བ་ཤེས་པར་བའློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་མཐར་ཡློད་པ་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡང་བློད་སྐད་དུ་

དཔེར་མཚོན་ན། དཔལ་སྦས་ཀི་མདློ་ལས། དགེ་དང་མི་དགེ་སློན་བས་ཆུད་མི་

ཟ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་པ་ཆུད་མི་ཟ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀི་ལེགས་བཤད་

ཆུད་མི་ཟ། །བས་ལ་བས་བཟློ་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བུའློ། །ད་ནི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་བར་དུ་ཆློད་པ་ཡི་རྣམ་རློག་འགའ་ཡང་བསྟན་པར་བ། རང་པ་ས་མ་གཉིས་

ཀི་ཐློག་མར་མ་དྷུ་རེ་ཎ་ཞེས་ཡློད་པའི་བར་ཡི་གེ་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། ས་ཧ་ཀཱ་ར་ལས་འཁྲུངས་ཉིད། ཡིད་འློང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཡིས། 

དཔྱིད་༷དུས་ཀི༷་རི་དྭགས་ཨེ༷་ཎའི༷་མིག་༷ཅན་༷གི༷། ཁེངས་པ་སྒ་ཡི་ལྷག་མར་བེད། རང་

པ་དང་པློ་དང༌། 

བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཀ་རློ་ཏི་ཞེས་ཡློད་པའི་བར་ཆློད་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་

བཅད་ནི། དགའ་མའི་ལག་པ་ཤིན་ཏུ་དམར། རྒྱུད་མངས་ལ་བསྣུན་རྣམ་འཕྲུལ་ལ། 

ཕྲག་དློག་ལྡན་པ་ཡིན་ནམ་མཛའ་བློ་ལའང༌། རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་གིས་སྣུན་བེད། དང་པློ་

དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ས་ཀ་ལཱ་བློ་ཞེས་ཡློད་པའི་བར་ཆློད་ཟུང་ལྡན་ནི། རླུང་གིས་

གར་བསྒྱུར་སྤིན་གི་ཕྲེང༌། །མཐའ་དག་ཆུ་ནི་འཐློར་བར་བེད། །དེ་རེས་མཇུག་མ་རབ་

བསང་བའི། །མཇུག་སྒློ་ལྡན་པ་གར་བེད་དློ། །ཞེས་པ་གློ་སའློ། །དང་པློ་དང་གསུམ་

པའི་ཐློག་མར་ཀ་ལི་ཀཱ་ཞེས་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆློད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། 

འདློད་ལྡན་མ་དག་ཁློད་ཀི་ཡིད། །ཁེངས་རློད་རང་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་ཏེ། །ནཱི་པའི་ཀ་

ལི་ཀཱ་མཐློང་ན། །གནས་སྐབས་ཅི་ལ་རེག་འགྱུར་རམ། །ཞེས་ནཱི་པ་ཚོགས་ཅན་ཤིང་

གི་ཀ་ལི་ཀ་མེ་ཏློག་གློ །གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཙནྡྲ་ཀཱནྟ་ཞེས་ཡློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད། རེ་དགའི་རི་ཡི་ངློས་སུ་མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ཀི། །ཐང་འདི་ལ་ནི་

འཛེགས་གྱུར་ནས། །མདློངས་མཐའ་མཆློག་ཏུ་རབ་མཛེས་པའི། །གཙུག་ཕུད་ཅན་

འདི་གར་བེད་དློ། །རང་པ་རེས་མ་གཉིས་ཀི་དང་པློར། བ་རཱ་ཧེ་ཞེས་ཡློད་པའི་བར་

ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། གང་ཞིག་སྦྲུལ་མཆློག་སྟེང་གནས་



  255  

སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཤིང༌། །ཕག་པས་བཟུང་བའི་ས་འདི་ནི། །རྒྱལ་པློའི་ཚོགས་ལས་རབ་བངས་ནས། །ད་

ལ་ཁློད་ཀི་ལག་པས་བཟུང༌། །ཞེས་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་སྟེང་ན་གནས་ཤིང༌། ཁབ་

འཇུག་ཕག་གི་རྣམ་པས་བརེན་པའི་ས་འདི་རྒྱལ་པློ་གཞན་ལས་བངས་ནས་ཁློད་ཀི་

དཔུང་པས་འཛིན་ཅེས་སློ། །རང་པ་ས་མ་གསུམ་གི་དང་པློར་ཀ་རེ་ཎ་ཞེས་ཡློད་པ་

བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད། 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། །མཐར་བེད་གཤིན་རེའློ། །རང་པ་དང་པློ་གསུམ་པ་བཞི་པའི་

ཐློག་མར་སཱ་ར་ག་ཏ་ཞེས་ཡློད་པའི་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། 

རླུང་གིས་རི་ཡིས་ཤིང་ཕྲེང་བཞིན། །གཞན་གི་སེ་ནི་དཔའ་བློས་བཅློམ། །མཐའ་ནི་

ག་ཤེད་སློང་བ་བཞིན། །རྡུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་གྱུར། །འདི་ལ་མཐར་ནི་ག་

ཤེད་དེ་གཏློལ་མེད་དུ་སློང་ཞེས་འཆད་པ་ཡློད། ཡང་ན་མཐའ་གད་པ་ལ་བུ་ག་ཤེད་

དེ་གཏློལ་མེད་དུ་ཞིག་སློང་བ་བཞིན་ཞེས་ཀང་ངློ༌། །

རང་པ་ཕི་མ་གསུམ་གི་དང་པློར་སཱ་ད་ན་ཞེས་ཡློད་པས་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་དེའི་དློན་བློད་སྐད་དུ། ལེགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་འློད་ལར་སློ་

བསངས་སམ་ནག་པློའི་མདློག་ཅན་ཁབ་འཇུག་དེས་ལྷ་མིན་དག་གི་རིགས་ཉམས་

བེད། ལྷ་མིན་གི་ཆང་ལྡན་གང་པློ་མཆློག་བཅློམ་པ། ཁབ་འཇུག་དེས་ཁེད་རག་ཏུ་

སྲུངས། རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཀ་མ་ལེ་ཞེས་ཡློད་པས་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། ཁློད་ཀི་མགློ་སྐྲ་བུང་བ་འདྲ། །གདློང་ནི་པདྨར་ཕྲག་དློག་

བེད། །དཔལ་གིས་བཞིན་དུ་རབ་མློས་པ། །ཁློད་ཀིས་སུ་ཞིག་རི་མི་བེད། །དཔལ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གིས་ཞེས་ལྷ་མློ་དཔལ་མློས་གཞན་མློས་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ། སྐེ་བློ་སུ་ཞིག་བདག་

ཉིད་ལ་ཆགས་པའི་གངས་སུ་རི་མི་བེད་དེ། ཐམས་ཅད་ཆགས་པའི་གངས་སུ་

བརིའློ། །ཞེས་སློ། །རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་མུ་དཱ་ར་མ་ཎ་དང༌། ཕི་མ་

གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་མ་ད་བྷྲ་མ་ཞེས་ཡློད་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། 

རྒྱ་ཆེ་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན། །རྒྱགས་པས་མིག་འཁློར་ཛ་གྷ་ན། །ཆུང་བ་མིན་པས་

མཛའ་བློ་ནི། །དགའ་བ་ལྡན་པར་བེ་བ་བཟློད། །ཅེས་གློ་སའློ། །

ཁ་ཅིག་གིས་ཛ་གྷ་ན་ཚང་ར་ལ་བཤད་ཀང༌། འདློད་འཇློར་བུད་མེད་ཀི་སྟ་

ཟུར་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ནི་ནི་ཏམི་སྟེ་འཕློངས་སློ། །མདུན་གི་ཆ་ལ་ཛ་གྷ་ནཾ་སྟེ་བསྣུན་གནས་

སློ། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལ་བུ་ཆུང་མིན་ཆེ་བའློ། །དེས་མཛའ་བློ་དགའ་བར་བེད་ནུས་

པའམ་བེད་བཟློད་པའློ། །རང་པ་དང་པློ་གསུམ་པའི་ཐློག་མར། ཨུ་དི་ཏ་ཻར། ཞེས་དང༌། 

གཉིས་དང་བཞི་པའི་དང་པློར་མ་རུ་ཏ་ཻར་ཡློད་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་

དློན། གཞན་གསློས་རྣམས་ཀིས་བསྒགས་པ་དང༌། །ཁློད་ཀིས་བརློད་པའི་སྒ་དང་

ནི། །ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ཀི་རླུང་གིས་ཀང༌། །བདག་ཡིད་ཕྲློག་གློ་ཕློ་ཉ་མློ། །འདིར་ཕློ་ཉ་མློ་

ནི་མཛའ་མློས་སྐེས་པ་འགུགས་པར་སྦྲན་ནས་མངགས་པ་ལ་བའློ། །རང་པ་དང་པློ་

དང་བཞི་པའི་དང་པློར་སུ་རཱ་ཛི་ཏ། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དང་པློར་ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ་

ཡློད་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན། སྐེད་པ་ཕྲ་ཞིང་རྔུལ་ཟག་

པས། །གདློང་གི་ཟླ་བ་རབ་མཛེས་པའི། །བུད་མེད་ཆང་གིས་ངློ་ཚ་བཅློམ། །སྐེས་

པའི་ལུས་ལ་འཛེག་པར་བེད། །ཅེས་སློ། །དེ་ལར་བར་ཆློད་ཟུང་ལྡན་གི། །རབ་ཏུ་

དབེ་བ་འདི་ཡང་བསྟན། །བར་ཆློད་མ་ཆློད་བདག་ཉིད་ཀི། །རྣམ་རློག་ཀང་ཡློད་འདི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལ་སྟེ། །གསུམ་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལས། རང་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་

པའི་ཐློག་མར་སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ། ཞེས་དང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་དང་པློར་ནཱ་ལཱི་ནཱ་ལཱི། 

ཞེས་ཡློད་པ་འདི་ལ་རང་པ་ས་མ་གཉིས་འདྲ་ཞིང༌། ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་བ་བར་ཆློད་ཅིང་

མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཞེས་བ་སྟེ། སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ་ལ་བུ་བར་མ་ཆློད་པ་དང༌། རང་པ་

གཞན་ལ་བལློས་ནས་བར་ཆློད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན། 

ཀ་༷ལི༷་ཀཱ་སྟེ་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པ་འཕ
༷
ང་པའི་ཡ༷ལ་ག་༷ཅ༷ན་གི་ཤིང་སཱ༷་ལ༷་སྟེ་སློས་དཀར་

ཤིང་མཛེས་པ་དེ་ཉིད་མིག་བལ
༷
་བ༷ར་བལ་ཉེན་ཅན་ཆགས་ལྡ

༷
ན་དེ༷་ཡི༷ས་མི༷་ནུས༷་ཏེ་

ཆགས་པ་བསྐེད་པས་སློ། །དེ་བཞིན་ཤིང་བ༷་ཀུ༷་ལ༷ར་ཆགས་པའི་བུང་བ༷་ད༷ང༌། དེར་

མ་ཟད་གློ༷གས་མློ༷ས་པ༷དྨ་༷ཅ༷ན་གི་མཚོ་ཡང༷་བལ་ནུས་པ་མི༷ན། ཞེས་སློ། །

དང་པློ་དང་བཞི་པར་ཀཱ་ལཾ་ཀཱ་ལ་དང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་ཏ་ར་ཏ་ར། 

ཞེས་ཡློད་པས་ཐློག་མཐའ་གཉིས་དང་བར་མ་གཉིས་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། སྤིན་ནག་ཆེན་པློ་ལྡན་དུས་སུ། སྣ
༷
ང་དང༷་རྒྱུ་༷སྐ

༷
ར་

ཀུན༷་མི༷་མཚོན་པའམ་མི་མངློན་ཞིང་སྐད་གས༷ང་མཐློ༷ར་དགའ༷་བ་ཡི༷་སྒ་དབར་གི་རྔ་

སྒློ༷ག་པར་བེད་༷པ༷། དུས༷་ཏེ་གཤིན་རེ་འདྲ
༷
་བར་སུ་༷ཡི༷ས་བལ

༷
་བ༷ར་ནུས༷། དུས་འདི་འདྲ་

ཟེར་ཀང་རུང་ངློ༌། །རང་པ་བཞི་ཀར་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རང་

པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཞེས་ཡློད་པའི་དློན། ཐུན་༷གསུམ༷་གི་དབ༷ང་དུ་གྱུར༷་

པས་ཡུན་རི༷ང་བ༷་ཡི༷། མཚན་མློ༷་ཡི༷ས་ནི༷་བདག༷་མྱུར་དུ་ཤི༷་ཞི༷ག ཅེས་སྨློན་པའམ། ཤི་

བ་ཞིག་གམ་འཆི་བ་འདྲ་ཞེས་ཀང་གཞན་དག་འཆད། ཅིའི་ཕིར་དགའ་མ་གང༷་ལ༷་

བདག༷་ཡུལ་གཞན་དུ་སློ༷ང་བས་དེས་སློག་གཟིར་བ་སྟེ་འགློག་པར་འགློ་འདློད་པ་བརེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལྡན་མ་དེ་ནི་བློ་མེད་དམ་སྙིང་མེད་པློ་བདག་གིས་བཅློམ་པར་བས་སློ་ཞེས་འགློད་པ་

སྐད་དུའློ། །ཞེས་པ་འདི་ཡན་ཆད་རང་པ་རྣམས་ཀི་དང་པློ་སྟེ་ཐློག་མར་ཡློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་གི་རྣམ་རློག་གི་ལུགས་ནི་དཔེ་བརློད་ཀི་རྣམ་གངས་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པློ་འདི་

འདྲ་འདི་ལ་བུ་ཁློ་ན་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་རློག་གཞན་པ་བར་དང་ཐ་མ་ན་ཡློད་པ་རྣམས་

ཀང་དེ་ལར་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྤློས་པས་དབེ་བ་

མང་བས་འཇིགས་ཕིར་དེའི་དབེ་བ་ནི་མཐའ་དག་བརློད་པར་མི་འདློད་དློ། །དེ་ལ་བ་

ས་བ་ཅི་རིགས་ཤུགས་ལས་མཚོན་པའི་བ་དཀར་རམ་བ་དཀའ་བར་མངློན་འདློད་

གང༌། འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསྟན་པར་བ། 

གཉིས་པ་རང་པ་དང་པློ་ལ༷ས་གཞན༷་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལས། རང་པ་བཞི་

ཀའི་དབུས་ན་ཡློད་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། སི་རཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེནྡྲི་ཡློ། ན་

ཧཱི་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེརྦྷ་བཱའ་ན། ཨ་མ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་སྱ་བྷཱུ། ཏྶཱུ་ཁཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་ཀྵ་ཡཾ། འདི་བློད་

སྐད་དུ། དམ་བཅའ་བརན་༷ལྡ
༷
ན་དབ༷ང་པློ༷་ཡུལ་ལ་གཡེང་བ་ར༷བ་ཏུ་བས

༷
མ་པ༷་ཁློད་༷ནི༷་

སློ༷མ་བརློ༷ན་ཏེ་བཙུན་ཚུགས་ལས་མི་ཉམས་ཤིང༌། ཁློད་ལ་གཞན་བསླུ་འདློད་ཀི་སྒྱུ༷་

མེད་༷པ་ཁློད་༷ཀི༷་བདེ༷་བ༷་ནི༷་ནམ་ཡང་འཇིག་པའམ་ཟད་པ༷ར་མི་འགྱུར་ཏེ་སློམ་བརློན་

སློགས་ཡློན་ཏན་འདི༷་སྙེད་༷བདེ་བ་དེ་འཕེལ་བའི་ཆེ༷ད་དུའ༷ང༷་འགྱུར༷་རློ། །བཞི་ཀའི་

དབུས་ན་ཡློད་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། ས་བྷ་སུ་རཱ་ཛནྣ་སཱུ་རཱ་ཧ་ཏ་ཻརྨུ ཱུ་ཁེ། རང་པ་དང་

པློ་ལ་སཱུ་རཱ་དབུས་ན་ཡློད་ཅིང༌། ཡི་གེ་གཞན་ཛནྣས་བར་ཆློད་པ་འདི་བཞིན་རང་པ་

གཞན་གསུམ་ཀའི་དབུས་ན་ཡང་སཱུའུ་ར་ཡློད་པ་འདྲ་ལ། དེ་དག་གི་ཐློག་མཐའ་བར་

གསུམ་ཡི་གེ་གཞན་དང་གཞན་གིས་ཆློད་པས་རང་པ་བཞི་ཀ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ནློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། རྒྱལ་པློ༷་ཁློད་ཀི་མདུན༷་ས༷ར་ས༷་ཡི༷་ལྷ་སྟེ་བམ་ཟེ་

རྣ
༷
མས་དག༷་གི༷་ཞལ༷། ཆ༷ང་གི༷ས་མ༷་བཅློ༷མ་ཞེས་ཆང་བཟི་མིན་ཡང་རྒྱལ་པློས་བིན་

པའི་ནློར་གིས་ངློམས་པའི་མཛེ༷ས་པ༷ས་ར༷བ་བསྟློད་༷པ༷འི། ཁློད་༷ཀི༷་ཡློ༷ན་ཏན་༷ར༷བ་ཏུ་༷

གས༷ལ་བར་བས་པ་འདི་ནི་ཁློད་ལ་དགའ་ཞིང་ཆ༷གས་པའི་བདག༷་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐེ༷་

རྒུ་༷རྣམས་ལ༷་གཏམ་གི་ཕུང༷་པློ༷་ཉིད་༷དུ་༷གྱུར༷་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད་གཏམ་འདི་ལྷ་རྣམས་སུ་

ནི་མི་འགློ་མིན་ཞེས་སློ། །རང་པ་བཞི་ཀའི་མཐའ་ན་ཡློད་པ་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་

ནི། བཞི་ཀའི་མཐར་མཏྟ་ཡཱ་ཞེས་ཡློད་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེའི་

དློན། །དམ་པའི་སྤློད་ལ་བག་མེད་ཁློད་ཀི་དགའ་མ་གང༌། །དགའ༷་བ༷འི་དགའ༷་སྟློ༷ན་གི་

དགའ༷་བ༷ས་ཁད་༷པར་དུ་༷མློས༷་མ༷། །དེ་ཡིས་འདིར་ནི་འློད་ལྡན་རྒྱན་རྣམས་བཟུང་བར་

འློས། བདག་ལ་མཛེས་ལྡན་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་འགའ་ཡང་མེད། །ཅེས་དམ་པའི་སྤློད་

པར་འཇུག་པའི་བག་ཡློད་མེད་པའི་དགའ་མ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །འདི་ཆགས་བལ་དྲང་

སློང་ཞིག་གིས་གསེར་སློགས་རྒྱན་བིན་པ་ཕར་གཏད་པའི་ཚིག་བས་ཀང་རུང་ལ། 

འགེལ་པ་གཞན་དུ་བདག་པློས་བི་བློ་བས་པར་ཆུང་མས་ཁློ་ཚིག་སྨྲས་ཏེ་བདག་ལུས་

བརྒྱན་ནས་ཁློད་དང་འཁིག་མི་འདློད་ཅེས་སྨྲ་བར་འཆད་དློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་མཐར་ན་ཏེ་ན་ཏེ་ཞེས་ཡློད་པས་མཐའ་ཡི་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་

པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། མགློན་པློ་ཁློད་ལ་གཞན་ལ་དུང་པའི་རློ་ནི་མི་

མཁེན་ཏེ། །འདུད་པར་མི་སེམས་པ་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན། །དམན་པ་ཉིད་དང་མཆློག་

ཉིད་དག་ནི་ངེས་པར་འགལ། ཞེས་མི་མཚུངས་ཤིང་མི་མཉམ་པས་སློ། །དེས་ན། 

གང་ཞིག་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་ཁློད་ལ་མགློས་འདུད་ཅིང༌། དེ༷་དག༷་ཁློ༷་ནའ༷མ་ངེས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པར་དམ༷ན་པའི༷་རློ༷་མློང་བ་དེ༷ས་ཁློད་ཀི་བཀུར་སྟིའི་ཆེད་དུ་མཆློ༷ག་ཏུ་ངལ་བཞིན་

རྒྱུའློ༷། །རང་པ་བཞི་ཀའི་དབུས་དང་མཐར་ཏེ་ན་ཞེས་ཡློད་པས་བར་མཐའ་ན་ཡློད་པ་

ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན། རློལ་པའི་འཛུམ་དཀར་དང་ནི་འཇམ་

པློར་སྨྲ་བ་དང༌། །ཆུང་ངུའི་ལ་བ་དང་ནི་ལི་བའི་འགློ་བ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་གལ་དང་ཛ་གྟ་

ན་དག་སྟློན་པ་དེས། །བསྣུན་པ་དེས་ན་བདག་ནི་འཚོ་བས་དམན་པར་འགྱུར། །ཆུང་

ངུའི་ལ་བ་ཟིམ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཅུང་ཟད་ལ་བའློ། །ལི་བའི་འགློ་བ་ནི་དལ་བུར་ས་

མནན་ཏེ་འགློ་བའློ། །མློས་པའི་ཀུན་ཏུ་གལ་བ་ཞེས་གལ་བའི་དློན་འདློད་པའི་སྒྱུ་

ཐབས་སུ་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར་བཤད། ཁ་ཅིག་གིས་འདློད་པའི་དབང་གིས་སློད་

ཚུགས་མི་བརན་པར་ཕལ་ཕལ་བསྐློད་པ་ལ་བུ་ལ་བཤད། ཁ་གདངས་ནས་གལ་བའི་

དློན་ནི་སྐབས་འདིར་མི་འགེལ་ལློ། །དེ་སློགས་ཆགས་སུ་རུང་བའི་སྤློད་ལམ་དེས་

ཡིད་ལ་བསྣུན་པས་བདག་ཆགས་པས་འཆི་ལ་ཐུག་གློ་ཞེས་སློ། །རང་པ་བཞི་ཀའི་

དབུས་དང་མཐར་མ་ན་མ་ན་ཞེས་ཡློད་པས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་

བཅད་དེའི་དློན་ནི། དཔལ་སྦྱིའམ་དཔལ་མློ་ལྡན་པས་དཔ༷ལ་ལྡ
༷
ན། ཀུན་ལ་ཁབ་པས་

གནས་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་མི༷་ཤློ༷ང་བ། རག་ཏུ་གནས་པས་བརན༷་ལྡ
༷
ན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

གང༷་གི༷ས། དེའི་རང་བཞིན་ནམ་བདག༷་ཉིད་༷ནི༷་འཆི༷་མེ༷ད་ལ༷མ་དང་མཉམ༷་པའི༷་ཚད་

དང་ལྡ
༷
ན་པའློ། །ཁློད་ལ་གུས་པས་ར༷བ་ཏུ་དད༷་པའི་འགློ༷་བ༷་རྣམས་ལ་དཔལ་རྒྱས་པར་

བེད་༷ལ། ཀུན་གིས་མཆློད་པར་འློས་པ་དང་ལྡ
༷
ན་ཅིང་ཡློན་ཏན་ཚད་༷མེ༷ད་པའི༷་མི༷ང་

ཅན་ནི༷། གློམ་པས་ས་གསུམ་འཇལ༷་བེད།༷ གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཚད་༷མེ༷ད་པ༷་མ༷ང་པློ༷་

བཀློ༷ད་པ༷་ཁབ༷་འཇུག༷་དེ༷་ལ་ཕག་༷དག༷་འཚལ་བར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་སློ། །
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མ་དང་བར་ན་སཱ་ར་སཱ་ར་ཞེས་ཡློད་པ་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། འདློད་པའི་རློ༷་བཅུད༷་ལ༷་ཞུགས༷་ཏེ༷་ནུ་འབུར་རྒྱས་པའི་

བ༷ང་གི༷ས་མཛའ་བློ་དགའ༷་བར༷་བེད་༷ཅིང༌། སིད་པའི་འདློད་ཡློན་གི་སྙིང༷་པློ༷ར་གྱུར༷་

པའི༷་བཅུད་༷མང༷་པློའི་དཔལ་ར༷བ་ཏུ་༷འཛི༷ན་པ་གང་ཞིག ཆུ་བ་བཞད༷་ཀི༷་སྒའི་རེས་སུ་

མཚུང༷ས་པའི་སྒ་༷དང་ལྡན་༷པ་གསེར་གི་དྲི༷ལ་ཆུང༷་སིལ་སིལ་འཁློལ་བ་ཅ༷ན་གི་བུད་

མེད་བཟང་མློ་དེ༷ས་ནི༷་བཅུད་ཀིས་ལེ༷ན་གི་སྨན་སློགས་སིད་བདེ་གཞན་སྙིང༷་པློ༷་མེད་༷

པར་རི༷ག་པར་བས་སློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མ་དང་དབུས་ན་ན་ཡཱ་ཡློད་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད་དང་པློ་

དང་གསུམ་པའི་མཐའ་ནའང་ཡློད་པས་དེ་གཉིས་ཀི་མཐར་ན་ཡཱ་གསུམ་བརྒྱུད་མར་

ཡློད་པ། དང་པློའི་དབུས་ན་ལློ་ཙཱ་དང༌། གསུམ་པའི་དབུས་ན་སིརི་ཡློད་པ་མ་

གཏློགས་རང་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཐམས་ཅད་ན་ཡཱ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡིན་པ་འདི་ལ་བུ་དང་པློ་

དང་དབུས་ན་ཡློད་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཡིན་ཡང༌། ས་མ་གཉིས་ཀི་

མཐའ་ཐློག་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཐློག་སྦྱར་ཏེ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་དུའང་

འགྱུར་རློ། །ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན་མཆློག་གི་ཡློན་ཏན་བརན་༷ལ་རྒྱས༷་པ་ཞེས་བློས་

ནས། ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་ལེགས་པར་བརག་པ་འདི་ཡིས་ནི། ཚུལ་ལུགས་མེད་ཅིང་

དགེ་བའི་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལློང་བ་ལ་བུ་རྣམས་རྣ
༷
མ་པ༷ར་ཐུལ་ཅིག །ཁློད་ནི་བཞློན་

པ་ཕལ་པ་ར་གང་སློགས་ཀིས་བཞློ༷ན་པ༷ས་མི༷་འགློ༷་ཞིང་ཐབས་ཤེས་ལྡན་པས་རྒྱལ༷་

བའི༷་ཐེག་པ་ལ་བཞློ༷ན་པས་འགློ་བ་དག༷་གི༷ས་གང་ཞིག་ལམ་ཡང་དག་པའི་ཚུལ༷་མ༷་

ཐློ༷བ་པ༷་རྣ
༷
མས་ཚུལ༷་ཐློ༷བ་པ༷་ཉིད་དུ་འགློད་པ་དག༷་ལ༷་ཁློད་སྙིང་སྟློབས་བརན་པ་སྐེད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅིག ཅེས་སློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ར་བེ་ཞེས་ཡློད་པས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། གཞན་གིས་འདེགས་དཀའ་བ་མཚུང༷ས་མེ༷ད་ལི༷་པ༷འི༷་

མཚོ༷ན་ཆ་དང་ལྡ
༷
ན་པའི་གཡུལ༷་ངློ་ཆེན་པློ་གང་དུ་ས༷་སྐེས༷་ལྷ་མིན་རྣམས་ནི༷་ཁབ་

འཇུག་གི་རྒྱལ་མཚ༷ན་ལ་གནས༷་པ་དཔའ༷་བློ༷་བ
༷
་ཡི༷་ཏློག་ཅན་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་སྒ་

ཡིས་བློས་སློ། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་བརིད་པའི་འཕྲློག་བེད་དེ་ཁབ་འཇུག་འདི་ཡི་མདུན་

དུ། འཇིགས་རུང་གཡུལ་ལ་འཇུག་པར་རློམ་པའི་དག་དེ་ནི་བཤན་པའི་སློན་དུ་ལུག་

དང་མཚུངས་པར་རིག་སྟེ་དེས་གསད་པའི་ཕིར་རློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མཐར་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་ཞེས་ཡློད་པས་བར་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་

པའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་འདི་ལ། རང་པ་བཞི་ཀའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་མ་

གཏློགས་ཐམས་ཅད་ན་ཡཱ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ཡི་དློན། གང་ཁློད་དང་བལ་པས་

ཉེན་པ་དེའི་དབང་གིས། མཚ༷ན་མློ༷་གཅིག་ཀང་ཚད་༷མེད་པ་རིང་བའི་ཐུན༷་དང་ལྡ
༷
ན་

ལ། དེར་དགའ་བའི་དཔ༷ལ་གློགས་པློ་མེ༷ད་པའི་སྡུག་བསལ་ཚད་༷མེ༷ད་ཅི༷ང༌། མཐ༷ར་ནི༷་

ཁློད་ཀིས་བསྒློ༷ད་བ
༷
་གཏན་ནས་མི༷ན་པའི༷་འཚོ་བ་ཟ༷ད་པའི་ནད༷་ལ༷་བརེན་༷པའམ་རེག་

པ༷་དང༌། ཆ༷་བཅུ་དྲུག་པ་ཡི༷་ར༷ང་བཞི༷ན་ཟླ་བ་ཡང་ནད༷་དུ་འགྱུར་བ་ཅ༷ན། ཁློད་དང་བལ་

བ༷འི་ནད༷་ཀིས་གཟིར་པའི་སྐལ་ལྡ
༷
ན་ཡིད་འློ༷ང་མ༷་འདི༷་སྙིང་རེ༷འི་ར༷ང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པས་འདི་དང་འབ༷ལ་མེད་དུ་འགློགས་པར་མཛོ༷ད་ཅིག རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་དབུས་

མཐའ་གསུམ་གར་མ་ཏ་ཞེས་ཡློད་པ། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་

ཀི་དློན། གཞན་དློན་ལ་ངལ་བ་མེ༷ད་པར་ཁློ༷ད་ཀི༷་བློ༷་ལ༷་ཆློས་ཀུན་ལའམ། སྐེ་བློ་ཀུན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལ་མཉམ༷་ཉིད་༷བཟླློ༷ག་པ༷་ཉིད་༷མ༷་ཡི༷ན་ཏེ་མཉམ་མློ། །ཁློད་ནི་སྐེས་བུ་བ་ན་མེད་པ་དམ་

པ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་མི་མཐུན་པར་འགློ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མཐུན་པར་འགློའ ློ། །དེས་ན་

དཀའ་ཐུབ་སློགས་ཀིས་གདུང༷་བ་མེ༷ད་པའི་ལས་ཀི༷ས་གློ་འཕང་མཆློག་ཐློབ་པ་རྒྱལ་

བ་མཆློག་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཉིད་དློ། །དེས་ན་ཁློད་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་གདུང་བས་

དགའ༷་བ་མེ༷ད་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གཞན་དང༌། གཞན་དློན་ལ་འདློད་པ་མེད་པ་ཆགས་

བལ་ཕལ་གི་བཞེད་པ་དག་ལས་རྒྱལ་པློ་ཞེས་སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསགས་པའློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་ཡློད་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་གི་དཔེ་བརློད་ནི། འདིར་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཞེས་པ་རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་བསྐློར་ཞིང་བརློད་པས། རང་པ་རེ་རེའི་ནང་ན་དབུས་ཀི་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལའི་ཐློག་

མར་ཡི་གེ་ཟུང་རེ་སྟེ་བཞི་མ་གཏློགས་ཐམས་ཅད་ཀཱ་ལིའི་སྒ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིན་ལ། འདི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་པའི་དཔེ་བརློད་ལ་དེ་ལར་ཡིན་གི། དེ་བས་མང་པའི་ཡི་

གེ་རྣམས་ལ་བར་དུ་ཡི་གེ་དུ་མ་ཡློད་པའང་འབྱུང་ངློ༌། །ཚིགས་བཅད་འདིའི་དློན། 

དུས་ཞེས་པ་གཤིན་རེ་རྣམས་ཀི༷་ཡང་དུས༷་ཅན་༷ཏེ་དེ་དག་འབྱུང་བ་དང་སྡུད་པར་བེད་

པ་པློ་མགིན་ནག་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ། སློ་ནི་མུ་ཁའི་སྒ་ལས་ཞལ་ནག༷་པློ་ཁྱུ་མཆློག་

གི་རྒྱལ་མཚན་ནག༷་པློ༷་ཉིད་༷དག༷་འཛིན་པ་དེ་ནི། དཔེར་ན་ཁུ་བྱུག་དང་རྨ་བ་སློགས་

སྐད་སྙན་༷པར་སྒློག་པ་དག༷་གི༷་སྐད་གདངས་སྒློ༷ག་པའི་དུས༷་དབར་གི་བུང༷་བའི་

ཚོ༷གས་དང་སྤི༷ན་ནག༷་པློ་དཀྲིགས་པ་ལ
༷
་བུར༷་ནག༷་པ་གང་ཞིག་འཇིག་པའམ་འཕློ་བའི་

དུས༷་ཀི༷ས་མི༷་གཟུང༷་སྟེ། རྒ་བ་དང་འཆི་བ་མེད་པར་གནས་ཤིང༌། ལློ་ཟླ་སློགས་དུས་

ཀི་ཆའི་གཙོ་བློ་སྟེ་བདག་པློར་གྱུར་པ་ཞེས་བློས་ནས། མཛེས་པའི་སྤིན་ཚོགས་རྒྱ་



  264  

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཆེན་པློའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ། ཁློད་མཉེས་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་

དཀའ་བས་འཚོ་བའི་འཛུམ་མིག་གཡློ་ལྡན་ལན་བུའི་ཕྲེང་པ་རློལ་པ་ཅན་འདི་དང་

འབལ་མེད་རག་ཏུ་འགློགས་པར་མཛོད། ཅེས་སློ། །རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ལས་འདི་ཡི་

རང་པ་དང་པློ་གཉིས་དབང་ཕྱུག་ལ་བཤད་དེ། དེ་ནི་ཨུ་མ་དང་མི་འབལ་བ་དཔེར་

བས་ནས། རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཁབ་འཇུག་ལ་ལྷའི་གླུ་མཁན་གིས་བསྐུལ་བ་སྐད་དུ་

མཛེས་པའི་སྤིན་མཚོ་ཁློད་དང་ཡུན་རིང་བལ་བས་ཁློད་ལ་རེ་བའི་དཀའ་བས་འཚོ་

ཞིང་ཆགས་པས་གཡློ་བའི་ཡིད་ལྡན་ལན་ཕྲེང་གནག་པ་རློལ་པ་ཅན་དཔལ་མློ་དང་

འགློགས་པར་མཛོད་ཅེས་བཤད། མཚུངས་སྒ་རྒྱ་དཔེ་ལ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་བར་གི་

ཚིག་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་ཡང་བཤད་ཀང་དབང་ཕྱུག་ལ་བརློད་པ་ལར་བས་ནའང་

དེའི་སྤློད་པ་དང་མཐུན་པར་རེས་སུ་བརློད་པའི་ཕིར་མི་ལེགས་པ་མེད་དློ། །

འདི་བློད་སྐད་དུ་དཔེར་བརློད་ན། བེད་པློ་བེད་པློ་མ་ཡིན་བེད་པློ་བེད་པློ་ཡིན་

ན་སུ་ཞིག་བེད་པློ་བེད་པློ། བེད་པློ་བེད་པློ་མེད་ན་བེད་པློ་བེད་པློ་མིན་ཏེ་རི་རབ་བེད་

པློ་བེད་པློ། །བེད་པློ་བེད་པློ་ཡློད་ན་བེད་པློ་བེད་པློ་གཞན་ཕིར་ཐུག་མེད་བེད་པློ་བེད་

པློ། །བེད་པློ་བེད་པློ་ཡློད་མིན་བེད་པློ་བེད་པློ་མེད་མིན་དེ་འདྲའི་བེད་པློ་བེད་

པློ། །ཞེས་པ་འདིའི་དློན་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཁབ་འཇུག་རཧྨ་ཎ་སློགས་དང་བདག་

དང་དུས་སློགས་བེད་པློ་གཅིག་པུ་རག་པས་ཐམས་ཅད་བས་པ་ལ་མི་འཐད་པར་

བརློད་པ་སྟེ། བདག་ལ་སློགས་པ་གང་ཞིག་ཀུན་གི་བེད་པློ་ཞེས་འདློད་པ་དེ་ནི་

ཐམས་ཅད་བེད་པ་པློ་མ་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་བའློ། །གཞན་དག་ན་རེ། བེད་པློ་དེ་ནི་

འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་བེད་པ་པློ་མེད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པར་མི་འབྱུང་བར་འདློད་པ་དེ་བཞིན་གང་སུ་ཞིག་བདག་གམ་དབང་ཕྱུག་བེད་པ་པློ་

དེའི་བེད་པློ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བེད་པློས་མ་བས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པར་མཚུངས་

སློ། །དེ་ལ་ལན་དུ་བེད་པློ་འདི་ལ་བེད་པློ་གཞན་མེད་དེ་རང་བྱུང་བའློ་ཞེ་ན། རྒྱུ་རྐེན་

གང་གིས་མ་བས་མ་བསྐེད་པ་དེ་འདྲའི་བེད་པློ་དེ་ནི་ཆློས་གཞན་གི་བེད་པློ་མིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་རི་བློང་གི་རྭ་བེད་པློ་དེའི་བེད་པ་པློ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པ་དང་ཁད་མེད་

དེ། རི་བློང་རྭས་བསྐེད་པའི་འབས་བུ་ཞིག་ཡློད་མ་མློང་པ་བཞིན་རྒྱུ་མེད་པའི་བེད་

པློ་རང་ཉིད་ཡློད་པ་མི་སིད་དློ། །གནློད་པ་དེར་དློགས་ནས་བེད་པློ་དེ་ལའང་བེད་པ་

པློ་གཞན་ཡློད་པར་འདློད་ན་བེད་པློ་དེ་ཉིད་བེད་པློ་གཞན་གིས་བས་པའི་ཕིར་བེད་

པ་པློ་ཡ་མཐའ་ཐུག་མེད་ཀི་བེད་པློ་ས་མ་མང་པློ་ཕི་མ་མང་པློའི་བེད་པློར་འགྱུར་

བས་བེད་པློ་རག་གཅིག་ནམ་ཡང་མི་འཐད་དློ། །

དེ་ལར་ན་བེད་པློ་དེ་ལ་བེད་པ་པློ་ཡློད་པ་མིན་ཏེ། བེད་པློ་རག་གཅིག་རང་

དབང་ཅན་དུ་འདློད་པས་སློ། །བེད་པློ་དེ་ཉིད་སྐེད་པའི་བེད་པློ་མེད་པའང་མིན་ཏེ། 

བེད་པློ་དློན་བེད་ནུས་པའི་ངློ་བློས་ཡློད་པར་འདློད་པ་གང་ཞིག དེ་ཡློད་ན་རྒྱུ་མེད་པ་

མི་འཐད་ལ་རྒྱུ་མེད་ན་དེ་ཡློད་པར་ཡང་མི་འགྲུབ་སྟེ་རི་བློང་རྭ་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་

རིགས་པས་བརག་ན་མི་འཐད་པ་དེ་འདྲའི་བེད་པློ་དེ་ཀུན་གི་བེད་པློ་ཡིན་ནློ་ལློ་ཞེས་

སམ། ཅིས་མ་ཡིན་ཞེས་བསྟིངས་ཚིག་ཏུ་ཤུགས་ཀིས་གློ་བའློ། །འདི་ནི་ཡི་གེ་

ཚོགས་པ་བསྐློར་བ་གཞུང་འདིའི་ལེགས་སྦྱར་གི་ཐློག་མཐའ་དབུས་གསུམ་གི་ཟུང་

ལྡན་མ་ཆློད་པ་དང་ཆ་འདྲར་མཚར་ལློས་ཀིས་སྦྱར་བ་སྟེ། བློད་སྐད་ལ་ཤིན་ཏུ་བ་

དཀའ་བ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་བློད་སྐད་ལ་ཡློན་ཏན་བཅུ་དང་དློན་རྒྱན་མཐའ་དག་དང༌། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཟུང་ལྡན་གི་བེ་བག་ཅི་རིགས་བགིད་རུང་བ་ལས། བ་དཀའ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་སྐད་དང་

མཚུངས་པ་ལ་བུ་བགིད་མི་ནུས་པ་ནི་སྣམ་བུའི་ཐགས་ལ་ཟ་འློག་གི་རི་མློ་གཏློད་མི་

ནུས་པ་ལར་སྐད་ཀི་གཤིས་སུ་ཟད་པས། རྒྱ་སྐད་ལ་དེ་འདྲ་བར་ཡློད་པའི་གློ་བ་

ཆགས་ཕིན་བློད་སྐད་ཀིས་དེའི་ལད་མློ་འབའ་ཞིག་བེད་པའི་དཀའ་ལས་ཚེགས་ཆེ་

དློན་ཆུང་བས་ཡི་གེ་རེ་རེའི་ཟུང་ལྡན་ལས་དཔེ་བརློད་ས་མ་དག་གིས་བས་པ་རྣམས་

སྐད་འདི་ལ་འགབ་ཅིང་མཛེས་སློ། །

གསུམ་པ་མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རང་པ་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཐློག་

ནི། །རབ་སྦྱར་ཟུང་ལྡན་གནས་སྐབས་འདི། །འདིའི་གློང་དུ་བརློད་པའི་དཔེ་བརློད་

བཞི་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའི་ཁློངས་སུ་འདུས་མློད་ཀི། རང་དབང་ངམ་རང་རྐ་བའི་ཚུལ་

ཉིད་ཀིས་འདིར་བཤད་དློ་ཞེས་གསུངས་ནས། འདིའི་དཔེ་བརློད་ཀི་རང་པ་དང་པློའི་

མཐའ་དང་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་མ་དེ་ན་སཱ། གཉིས་པའི་མཐའ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་

མར་ན་ཡློ་ཛི་ཏ། གསུམ་པའི་མཐའ་དང་བཞི་པའི་དང་པློར་ག་ཏ་སི་ཏ། ཡློད་པ་འདི་

མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན་བདག་ལ་སར་དེ་འདློད་

ཅིང་མློས་པའི་ཆགས་པ་ཉེ་བར་གནས་ཀང་བུད་མེད་དེས། བདག་ཉིད་ལ་མ་སྦྱར་

བའི་རྒྱུ་དེར་བདག་གི་འཁློན་འཛིན་གི་སིག་པས་སམ་ཉེས་པས་ཁློ་བ་ཡི་རློ་དང་སྦྱར་

ཏེ། ད་ནི་འདི་ལུས་མེད་འདློད་པ་དག་གིས་གདུང་བར་ཀུན་ནས་བདག་འདློད་མློད་

ཀང༌། བདག་ནི་འདི་ལ་འདི་སྙེད་ཀི་གདུང་པ་འབྱུང་བའི་སད་དུ་དེའི་གན་དུ་མ་བསད་

དློ། །ཞེས་སློ། །བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་པ་བཟླས་པ། ཚིགས་བཅད་བཟླས་

པ། ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཉིས་མདློར་བསྟན་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཀི་ཕེད་དེ་རང་པ་གཉིས་སར་ཡང་བཟླས་པ་ནི་ཡང་དག་སྦྱར་བ་ཞེས་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་དང་པློ་གསུམ་པར་བཟླས་ཤིང་གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་དང༌། 

དང་པློ་གཉིས་པར་དང༌། 

གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་དང༌། དང་པློ་བཞི་པར་དང༌། གཉིས་པ་གསུམ་

པར་བཟླས་པའི་དབེ་བ་གསུམ་དུ་འདློད་དློ། །རང་པ་གཅིག་སར་ཡང་བཟླས་པ་

ལའང་དུ་མ་ཡི་དབེ་བའི་བདག་ཉིད་ཡློད་པ་དེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་དཔེས་གསལ་བར་

བའློ། །དང་པློ་གསུམ་པ་དང་གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རང་པ་དང་

པློར། ནཱསེ་ཡཿ སྭ་ཏ་ཡ་བར྄ཛཧྭཿ ཞེས་པ་འདི་རང་པ་གསུམ་པར་སར་ཡང་བཀློད་པ་

དང༌། རང་པ་གཉིས་པར། པ་ར་མ་ཡ་ཏ་མ་ན་ཡཱ། ཞེས་པ་འདི་རང་པ་བཞི་པར་སར་

ཡང་འདི་ཁློ་ན་བཀློད་པས་ཡི་གེ་དུ་མ་ཚོགས་པའི་རང་པ་དེ་དག་རང་པ་གཞན་གིས་

བར་ཆློད་པར་བྱུང་བས་ཟུང་ལྡན་གི་བེ་བག་ཏུ་ཡང་གྱུར་པའློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་

བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པ། སྐེས་བུ་བརན་པ་གང་ཞིག་སྙིང་སྟློབས་ཅན་དེས་ཁློད་ལ་མི་

འདུད་པའི་ཁེངས་པ་རབ་ཏུ་སངས་ཀང༌། ཁློད་ཀིས་སར་སང་བ་ཉིད་དུ་བས་པ་དེ་

དང་ང་ནི་ཁློད་ཀིས་མཆློག་ཏུ་འབད་པ་ཡིས་སྐེས་བུ་དེ་གཅིག་པུ་ལ་ཡིད་བརན་

བའློ། །བློ་མི་བརན་མ་ཞེས་བློས་པའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་རང་བ་དང་པློའི་ཚིག་རྣམས་དང་གཉིས་པ་ཁད་མེད་ལ་དེ་བཞིན་

ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། 

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་དཔུང་གི་བགློད་པ༷་ཁབ༷་བདག༷་ཁབ་འཇུག་ཁློས་པ་ལ་བུའི་གཟི་བིན་

གིས་ཕ་རློལ་གི་དཔུང་ལ་གནློད་པ་ཡ༷ང་ཡ༷ང་ར༷བ་ཏུ་སྦྱར་བས་གཞན་ས་བཀློང་ནས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ངློ་མདངས་མཛེས་པ༷་མེ༷ད་པ༷་ཡི༷་མི༷་རྣ
༷
མས་དཔའ་བའི་ཚུལ༷་དང༷་ང༷་རྒྱལ༷་ཉམ༷ས་བས༷་

ནས༷། སྡུག་བསལ་བས་གདུང༷་ཞི༷ང་ཀེ༷་མ༷་རློ་རྣམས་བས༷་ཟློ༷ས་ནས་རྣམ༷་པ༷ར་བཅློ༷མ་

མློ། །དེ་བཞིན་རང་པ་དང་པློ་དང་བཞི་པ་ཁད་མེད་ཅིང༌། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་འདྲ་

བའི་ཟུང་ལྡན་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། སྤིན་༷གི་བགློ༷ད་པ་དང་ལྡན་པ་དབར༷་གི་དུས་

སྐེས༷་པའམ་བྱུང་བའི་ཚེ་ན་རྨ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་དགའ་བའི་སྒ་ཡིས་མཛེས་པ་

ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་སྤིན་འཐློར་བེད་རླུང་གི་ཚོགས་སྟུག་པློའམ་འཐུག་པློ་དང་

བལ་བས་ན། ཆུར་སྒློག་གི་ཞེས་པ་ངང་པའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་སྙན་པའི་སྒ་དང་བལ་བ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེས་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཕེད་བཟླས་པ་ཡང་དག་སྦྱར་བའི་ཟུང་ལྡན་

གི་དབེ་བ་གསུམ་བསྟན་ནས། ད་ནི་ཚིགས་རང་གཅིག་སར་ཡང་བཟླས་པ་ལ་དབེ་

བ་དུ་མ་འབྱུང་བའི་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་ལ། ཚིག་རང་དང་པློ་གཉིས་པར་སར་ཡང་

བཟླས་ནས། གཞན་གཉིས་ཅི་བདེར་བས་པ་དང་པློ་གཉིས་པར་བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་

ཡིན་ལ། དེ་ནི་བློད་སྐད་ལ་ཚིག་རང་དང་པློ་དེ་ཉིད་གཉིས་པར་སར་བཀློད་ཀང་དློན་

ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་ཞིག་བརམ་ན་དེས་འཐུས་པས་སྐབས་འདིར་རྒྱ་སྐད་མ་བཀློད་

ལ། བློད་ཀི་ཟུང་ལྡན་སློགས་ཀི་དཔེ་བརློད་རྣམས་ཆ་འདྲ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཀང་བློད་

སྐད་ལ་དེ་ལས་མ་ཐློན་མློད། དཔེ་ཙམ་དུ་དེ་དག་གི་སྟེང་ནས་གློ་བར་སྤད་རུང་ངློ༌། །

རྒྱ་སྐད་དུ་རང་པ་དང་པློ་གཉིས་པར་བཟླས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན་བློད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི། ཁློ་མློའི་འདློད་གདུང་གཞིལ་ནས་སློག་འཚོ་བར་བེད་

པས་འཚོ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བློས་ནས། འདུད་པའི་ཡིད་ཀིས་ཁློ་མློ་ནི་དམན་ཞིང་

ཁེངས་པ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གྱུར་མ་བདག་གིས་སྐེས་བུ་དེ་ལ་བརེ་བ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སངས་པས་བདག་ཉིད་ཀི་བང་གི་འློ་མ་འཛིན་ཏེ་ནུ་མ་གཉིས་པློ་ཉེ་བར་གཏད་ནས་

ཀུན་ཏུ་མ་འཁྱུད་དློ། །ད་ནི་དེ་དང་བལ་བས་བདག་མི་འཚོའློ་ཞེས་མཛའ་མློས་འགློད་

ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བརློད་པའློ། །

ཚིག་རང་དང་པློ་སཱའ་བྷ་སུ་རཱ་ཎ་སློགས་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་པློ་སར་ཡང་རང་

པ་གསུམ་པར་བཟླས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀི་འདུན་ས་དག་ཏུ་ལྷ་

མིན་སྟློབས་ཞེས་པ་མེད་པར་བེད་པ་པློ་ཁབ་བདག་བརྒྱ་བིན་གནས་པ་དེ་ན་ཡང་

རྒྱལ་པློ་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་གགས་པ་པད་ར་ལར་དཀར་བ་དྲི་མ་མེད་པས་འཛེགས་

ཞེས་ལྷའི་འདུན་སར་ཡང་ཁློད་ཀི་གགས་པས་ཁབ་ཅེས་དང༌། རྒྱལ་པློ་དེ་ནི་འློད་

འབར་པའི་གློང་བཟང་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་

བུད་མེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་རེ་ཞིང་སྤློད་ཅེས་སློ། །རང་པ་དང་པློ་བཞི་པར་བཟླས་

པའི་རྒྱ་སྐད་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན། སྙན་པར་སྨྲ་དང་ལུས་སྐེད་དུད་པ་ལར་བདློ་པ་

དང༌། ནུ་གཉིས་མས་སྐེས་བུ་བརན་པ་ཁློད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་དེ་

ཐམས་ཅད་བཅློམ་པ་དེ་ཡི་ཕིར་སྐེ་རྒུའམ་འབྱུང་པློ་གང་ཞིག་ལུས་དང་ལྡན་པ་ཀུན་

གི་སྤི་མཐུན་གི་སྐློན་ལས་གློལ་བ་ཁློད་ལ་སློགས་པ་དུ་ཡློད་ཅེས་བགང་བ་ལ་ནི་

མཐེ་བློང་ཁློད་ཀི་དློད་དུ་དང་པློར་བས་ཏེ་བརིས་ན་མིང་མེད་སིན་ལག་ལ་ཐུག་པར་

ཉེ་བར་འགློ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁློད་དང་འདྲ་བ་རེ་ཟུང་ཙམ་སིད་ན་ལས་མང་པློ་མེད་

ངེས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འགེལ་པ་འགར་མཐེའུ་ཆུང་དང་པློར་བས་ཏེ་ཡར་བགང་

པས་སིན་ལག་ལ་མི་འགློ་བས་ཁློད་ཁློ་ན་ལས་གཞན་མེད་ཅེས་པའི་དློན་དུ་འཆད་

དློ། །རང་པ་གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། ཁབ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འཇུག་ལ་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། །ཅེས་པ་གློ་སའློ། །

གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་ཚིགས་བཅད་བློད་སྐད་དུ། དྲན་

ལྡན་ཞེས་བློས་ནས། བདག་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་གཅིག་གསན་པར་མཛོད་ཅེས་

སམ། དྲན་ལྡན་བདག་ལས་ཁློད་ལ་ཕན་པའི་ཞེས་སུའང་འཆད་པ་ཡློད། ཚིག་གཅིག་

པློ་གང་ཞེ་ན། ཁློད་ཀི་ལག་པ་དཔལ་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་འགློ་ཡི། །ས་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་རྣམ་འཛིན་དེ་ཕིར་ས་གཞི་འཛིན། །རང་ལག་རིག་ནས་རྒྱགས་པ་རྒྱས་པར་

ཡློངས་མ་མཛད། །ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ལག་འགློ་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་གདེངས་ཀས་འཛིན་

པའི་ས་དཔུང་པས་བཟུང་བས་ས་གཞི་འཛིན་པའི་མིང་ཐློབ་ཀང༌། རང་གི་ལག་པས་

ཇི་ཙམ་བཟུང་བའི་ས་ཀླུས་ཀང་འཛིན་པ་ཤེས་པར་བས་ནས་རང་ཁློ་ནས་འཛིན་པའློ་

སྙམ་དུ་རྒྱགས་པར་མ་མཛད་ཅིག ཅེས་སློ། །རང་པ་གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་

ཡི་རྒྱ་སྐད་ཚིགས་བཅད་བློད་སྐད་དུ། འདློད་པའི་མེ་གང་ཁེངས་པས་རབ་བསྒྲུབ་

པ། །སྐད་ཅིག་དང་མཉམ་རྒྱས་དེས་པདྨའི་མིག །རློ་མེད་ཁློད་ཀི་བདེ་བ་དེ་དག་

ནི། །ཀུན་ནས་ཉམས་པ་ཉིད་དུ་ཅིས་མི་བེད། །ཅེས་འདློད་པ་ཡློད་ཀང་ཁེངས་པས་

གཞན་མ་བསྟེན་པའི་བུད་མེད་ཆགས་བདེའི་རློ་མ་མློང་བ་ལ་འདློད་གདུང་གི་སྡུག་

བསལ་ཡློད་པ་ཅན་ལ་བརློད་པའློ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀི་རང་པ་བཟླས་པ་རྣམས་ནི་རང་པ་

གཅིག་ཉིད་རང་པ་བཞིའི་གནས་སློ་སློར་ལན་གཅིག་ཟླློས་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཡིན་ལ། 

ད་ནི་རང་པ་གཅིག་ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་པ། རང་པ་དང་པློ་དེ་ཉིད་གཉིས་པ་དང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གསུམ་པར་བཟླས་པས། རང་པ་ཐ་མ་མ་གཏློགས་གཞན་གསུམ་འདྲ་བར་གྱུར་པ་ན་

ཡང་དློན་ཐ་དད་ཀི་སློ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ལེགས་

སྦྱར་གི་དཔེ་བརློད་ནི། པྲ་བྷཱ་བ་ཏློ་ནཱ་མ་བཱ་ས་བ་སྱ། ཞེས་པ་འདི་རང་པ་གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པར་སར་ཡང་བཟླས་པ་ཡིན་པས་ཟླློས་ཚུལ་གི་དཔེ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལར་

བཟླས་ཀང་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་སློང་བ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཚེ། མ་དུད་ཁློད་ནི་འཇིག་

རེན་བདག་གྱུར་ཚེ། །མཐུ་ཡིས་མཐུ་ལྡན་ནློར་ཅན་འདུད་བེད་པ། །དེ་ཕིར་གསར་

པའི་བཏུང་ལྡན་མཆློད་སྦྱིན་ནི། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཆད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གཞན་སུ་

ལའང་མ་དུད་ཁློད་ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་འབློད་པའློ། །མཐུ་ལྡན་ནློར་ཅན་ནི་བརྒྱ་བིན་དེ་

དེས་ཀང་འདུད་པའློ། །ཟླ་བའི་བཏུང་བ་གསར་པ་སློགས་ཀིས་མཆློད་སྦྱིན་མ་ཆད་

ཅེས་སློ། །ཟླ་བའི་བཏུང་བ་ནི་རིག་བེད་ལས་བཤད་པ་ར་དཱུརྦའི་ཁུ་བ་དང་ཆང་

སློགས་སྦྱར་བའི་མཆློད་ཡློན་བསྒྲུབས་ནས་བཏུང་བར་བ་བའི་མིང་ངློ༌། །དེ་བཞིན་

རང་པ་དང་པློ་གསུམ་པ་བཞི་པ་རྣམས་ཁད་མེད་པར་ཚིག་རང་གཅིག་ཡང་ཡང་

བཟླས་ནས་གཉིས་པར་ཚིག་གཞན་བཀློད་པ་དེ་འདྲའི་ཟུང་ལྡན་དེ་བློད་སྐད་དུ། 

དཔུང་གི་གང་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་དང་གཞན། །སྟློབས་ལྡན་སྒ་སྒློག་རབ་ཏུ་བརྒྱུད་པ་

ཡིས། །ཐང་ལ་རྡུལ་བསྒྲུབས་ནམ་མཁའ་འགློག་བེད་ཅིང༌། །གཡུལ་གི་སྟློབས་བཟླློག་

མཆློག་ཏུ་གཞན་ལ་རྒྱུག །ཅེས་པ་གློ་སའློ། །

རང་པ་གཉིས་པ་དེ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པར་བཟླས་པས་རང་པ་དང་པློ་མ་

གཏློགས་གཞན་གསུམ་འདྲ་བར་བས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེའི་དློན། ཁློད་ལ་མཉམ་

པར་མ་བཞག་སིད་པར་ནི། །རྣམ་གཉིས་མི་མཉམ་ཕན་པ་མེད་རྣམ་ཚིག །ལློག་པར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གྱུར་པ་སྒྲུབ་བེད་མི་མཉམ་པ། །སྦྲུལ་བགློད་མཚུངས་པ་མི་དད་ངློ་ཚ་མེད། །ཅེས་སྐེ་

བློ་ངན་པ་ངློ་ཚ་མེད་པ་ལ་སྨྲས་པ། ཁློད་ལ་བུ་སེམས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མཉམ་པར་

མ་བཞག་པ་སིད་པ་འདིར་ནི་ཆགས་སང་རྣམ་གཉིས་མི་མཉམ་ཞིང༌། གཞན་ལ་ཕན་

པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཚིག་ཕིན་ཅི་ལློག་པའམ། མི་བདེན་པ་བསླཱུུ་བ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་

པས་ཁ་ཞེ་མི་མཉམ་པ་གཡློ་སྒྱུ་ཅན། དཔེར་ན་སྦྲུལ་གི་བགློད་པ་དང་མཚུངས་པ་

རྒྱུད་འཁློགས་པློ་ཁློད་ལ་བདག་ཡིད་མི་ཆེས་ཏེ་མི་དད་དློ། །ཀེ་ངློ་ཚ་མེད་པ་ཞེས་

སློ། །དང་པློ་ཉིད་ཕི་མ་གསུམ་ལ་བཟླས་པ་ནི་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་སྟེ། དེ་ལར་ན་

རང་པ་བཞི་ཀ་མཚུངས་པ་ནི། འདིར་སནྣཱ་ཧི་ཏློ་མ་ན་མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། ཞེས་པ་རང་པ་

དང་པློ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གསུམ་ཡང་འདི་ཁློ་ན་ཡིན་པ་ནི་དཔེ་བརློད་དློ། །

ཚིགས་བཅད་དེ་ཡི་རང་པ་བཞི་ཀ་ཚིག་འདྲ་ཡང་དློན་སློ་སློར་གྱུར་པ་བློད་

སྐད་དུ་བས་ན། དག་ཡི་མཛེས་འཇློམས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །ཨུ་མས་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་དག་སེ་གཞན་པ་ཡི་མཛེས་པ་འཇློམས་པ། 

གཞན་པའི་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད་པ། ཨུ་མས་ཕན་པར་བེད་པའི་དཔལ་གི་ཟླ་བ་

མེད་པ་མིན་པ་སྟེ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མགློན་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་འདི་རྣམས་

ལ་རེ་རེ་བཞིན་འབློད་ཚིག་རྒྱ་དཔེར་ཡློད་པས་རྒྱལ་པློ་ལ་བསགས་པ་སྟེ། ཀེ་དག་

ཡི་མཛེས་འཇློམས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད་པ་སློགས་སློ། །སེ་རྣམས་གཞན་ལ་

མི་འདུད་པའི་གློ་བགློས་པ། ཀུན་གི་མཆློད་པ་ཐློབ་པ། རྡུལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་

སྐེས་མཆློག་རེ་བློ་དམ་པ་ཁློད་ནི་མི་མཛེས་མིན་ཏེ་མཛེས་སློ་ཞེས་སློ། །ཡང་འགྱུར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གཅིག་ལར་ན། མི་ཕན་འཇློམས་གགས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །སྐེས་མཆློག་ཨུ་

མས་ཕན་པའི་དཔལ་ཟླ་བ། །མེད་མིན་རེ་དང་བཅས་པར་གློ་བགློས་པ། །མཆློད་ཐློབ་

དམ་པ་རྡུལ་མེད་མི་མཛེས་མིན། །ཞེས་ཀང་ངློ༌། །ཤློང་འགྱུར་ལར་ན། དག་ཡི་

མཛེས་ཉམས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །སྐེས་མཆློག་ཨུ་མས་ཕན་རེ་དཔལ་མེད་

མིན། །གློ་བགློས་ཨུ་མས་བཏུད་པ་མདའ་འདྲ་སྟེ། །མཆློད་ཐློབ་དམ་པ་རྡུལ་མེད་མི་

མཛེས་མིན། །ཞེས་བསྒྱུར་རློ། །

རང་པ་གཅིག་གིས་ཚིགས་བཅད་བས་པ་འདི་བློད་སྐད་དུ་དཔེར་བས་ན། སྒྱུ་

མ་བེད་མང་དགའ་མཚར་ངློམས། །ཞེས་པ་འདི་ལན་བཞིར་བརློད་པ་ལ་དློན་མིའདྲ་

བ་འདི་ལར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་མ་བེད་པས་དགའ་མཚར་མང་པློ་ངློམས། །སྒྱུ་མ་བེད་ལ་

མང་པློ་དགའ་མཚར་ཚིམ། །སྒྱུ་ཅན་མ་འདི་བེད་མང་དགའ་མཚར་སྟློན། །གཡློ་སྒྱུ་མ་

བེད་མང་པློ་དགའ་མཚར་ཚིམ། །ཞེས་པའི་དློན་སློ་སློར་གློ་རུང་ངློ༌། །དེ་ལར་ཚིགས་

བཅད་ཀི་རང་པ་གཅིག་ལན་གཅིག་དང༌། གཉིས་དང་གསུམ་དུ་ཡང་བཟླས་པ་སྟེ། 

རང་པ་གཅིག་བཟླས་པའི་རྣམ་གངས་བསྟན་ནས། ཚིགས་བཅད་གཅིག་སར་ཡང་

བཟླས་པ་ན་ཚིགས་བཅད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་དློན་དང་ལྡན་པ་ནི་ཚིགས་བཅད་སར་

ཡང་བཟླས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརློད་ན། བི་ནཱ་ཡ་ཀེ་ན་སློགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་

ལན་གཉིས་བརློད་པའི་དང་པློ། 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། །ཅེས་རྒྱལ་པློ་གང་གི་དཔུང་པས་དག་འཇློམས་པ་ཁློད་ཀིས་བསྟེན་

པའི་ས་འདི་ནི་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པར་སུ་ལའང་འཇིགས་པ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་པློས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བསྐང་བའི་ས་གནས་དེར་འཇིགས་པ་མེད་པའི་དློན་ནློ། །ཡང་གཉིས་པར་བཟླས་པའི་

དློན་ས་མ་ལས། གཞན་དུ། འདྲེན་པ་དག་དང་བལ་གྱུར་ཅིང༌། །ལག་པ་སེག་ཁང་ཉེར་

གྱུར་པ། །རང་གློགས་ཀིས་བཏང་དག་ཡིས་ནི། །མི་མཉམ་པ་འདི་མངློན་པར་

བརེན། །ཅེས་འདྲེན་པའམ་མགློན་དང་རང་གི་གློགས་དང་བལ་བའི་དག་རྣམས་ཀི་

ལག་པ་སེག་ཁང་དུ་འཇུག་པ་དང་ཉེ་བར་གྱུར་ལ། སར་འཛིན་མཁན་དང་ཕིས་འཛིན་

མཁན་མི་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་ས་འདི་མངློན་པར་བརེན། ཅེས་དག་རྣམས་ས་ཤློར་

ལ་ཁད་པའི་དློན་བསྟན་པའློ། །རང་པ་བཞི་ཀ་རྣམ་པར་གཅིག་པ་གང་ཡིན་པ་ཟུང་

ལྡན་ཆེན་པློར་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ་སར་བསྟན་པ་བཞིན་ནློ། །ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློ་དེ་ལའང༌། 

རང་པ་བཞི་ཀ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མ་

ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་རེ་ཡློད་པའི་ཚིག་བཟླས་པ་ཡློད་པར་མཐློང་སྟེ། དེ་ནི་བཞི་ཀར་

བཟླས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བར་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་བ་བ་ས་མ་ལན་གསུམ་བཟླས་

པ་ལས་གཞན་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

དེ་དཔེར་ན། ས་མ་ན་ཡ་ས་མ་ན་ཡ། ཞེས་རང་པ་བཞི་ཀར་བཀློད་པ་དེ་ཡི་

དློན། 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 །ཅེས་པ་འདི་ཚུལ་མཐུན་གི་ཆུང་མས་རང་གི་བདག་པློ་ལ་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་རྒྱ་

འགེལ་ལས་བཤད་ཅེས་ཁམས་འགེལ་དུ་གསུངས། དེ་ལར་ན་ཀེ་མ་མཉམ་མེད་

དཔལ་ལྡན་ཞེས་བདག་པློ་ལ་བློས་ནས། སྐེས་པ་གཞན་ལ་མི་འདུད་པའི་མཚུངས་

མེད་མ་བདག་ནི་སྐེས་པ་གཞན་ལ་ཁེངས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་ཆགས་སུ་ཟིན་ཀང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འདློད་པས་གདུང་བའི་ངལ་བ་དག་དང་ནི། དེ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་མཉམ་པར་

ལྡན་པ་འབྱུང་བས། ཇི་ལར་ཡང་རང་གི་བདག་པློ་མིན་པ་ལ་འགློགས་པའི་ཚུལ་མིན་

གི་བ་བ་དག་དློར་བའི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་བདག་གི་ངང་ཚུལ་འདིས་ཁློད་ལ་ངེས་པར་

འགློགས་སུ་ཆུག་ཅེས་འཆད་དློ། །

ཡང་ན་བུད་མེད་གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་མཉམ་པ་མེད་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་

པའི་མཚུངས་མེད་མ་ལ་བློས་ནས། ཁེངས་ལྡན་མ་ཁློད་ནི་སྐེ་བློ་ལ་ཆགས་པས་

གདུང་ཞིང་ངལ་བ་དང༌། དེ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་མཉམ་དུ་ལྡན་པ་འདི་ཚུལ་མིན་

དག་ཡིན་པས། ཁེངས་པ་དེ་དློར་བའི་ཚད་དེས་ལེགས་པར་འགློགས་སུ་ཆུག་ཅིག་

ཅེས་ཆགས་བཞིན་དུ་ཁེངས་པ་མི་རིགས་པས་ཚུལ་མིན་ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པ་སྐད་

དུའློ། །ལྔ་པ་བསེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བ་དང་ཆློད་པ་དང་མ་ཆློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་རྣམས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཅི་རིགས་པར་བསེས་པ་སྟེ། རང་པ་

སློ་སློར་འདི་ལར། དྷ་རཱ་དྷ་རཱ་ཀཱ་ར་དྷ་རཱ་དྷ་རཱ་བྷུ་ཛཱཾ་བྷུ་ཛ་མ་ཧཱ�་པཱ་རུ་མ་ཧཱི་ན་བི་ཀྲ་མ། 

ཀྲ་མཏྟ་ཧནྟི་སཱ་ཧ་སཱ་ཧ་ཏ་ར་ཡློ། ར་ཡློ་བྷུ་རཱ་མ་ན་དྷུ་རཱ་བ་ལམི་ནཿ ཞེས་པ་འདི་རང་

པ་བཞི་ཀ་མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བ་དང༌། རང་པ་སློ་སློར་ཡང་བར་མ་ཆློད་ཅིང་ཆློད་པའི་

ཟུང་ལྡན་འགའ་ཡློད་པ་ཉིད་དློ། །འདིའི་ཚིག་དློན་བློད་སྐད་དུ། འཛིན་མ་ས་ཆེན་པློ་

འདི་འཛིན་པའི་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གི་རྣམ་པ་འཛིན་པ། །འཛིན་མ་ས་གཞི་ལ་སྤློད་པ་ས་

སྐློང་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པ་མི་དམན་ཞིང༌། འཕྲལ་ལ་དག་

འཇློམས་པ་ཡི་ཤུགས་མྱུར་བ་དང་ལྡན། མཆློད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་པློ་གཏློང་བའི་ཁུར་ནི་

བསྟེན་པ་ཡིས། ས་གཞི་ཆེན་པློ་འདི་དག་ནི་རིམ་པས་ཏེ་ལུགས་བཞིན་བསྲུང་བར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བཟློད་པ་ཡིན་ཞེས། ས་སྤློད་ཀི་ལག་པ་དག་འཇློམས་ཤིང་མཆློད་སྦྱིན་བེད་པའི་

ཡློན་ཏན་ཅན་དེས་ས་འཛིན་ཞེས་སློ། །

དྲུག་པ་བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། །རང་པ་ཕེད་དམ་ཚིགས་བཅད་རིལ་པློ་ཡི་

སྤློད་ཡུལ་ཅན། ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་བསྐློར་བ་ནི། །གཟུགས་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་

དུ་མ་ཡློད་པས་ཟུང་ལྡན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཟུང་ལྡན་ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་ཞེས་པར་

བཤད། དེ་ལ་དང་པློ་རང་ཕེད་བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། རང་པ་དང་པློ་གཉིས་པར་

བཟླློག་ཅིང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པར་བཟླློག་པ་དང༌། དང་པློ་བཞི་པར་དང་གཉིས་པ་

གསུམ་པར་བཟླློག་པའི་དཔེ་བརློད་གཉིས་ལས། དང་པློ། ཡཱ་མ་ཏ་ཤ་ཀྲ�་ཏ་ཡཱ་སཱ། སཱ་

ཡཱའ་ཏ་ཀྲ�་ཤ་ཏ་མ་ཡཱ། ར་མ་ཎ་ར་ཀ་ཏ་ཏེ་྅་སྟཱེུ། སྟུ་ཏེ་ཏ་ཀ་ར་ཎ་མ་ར། འདིའི་དློན་དུས་

བཏབ་པ་ལས་ཡློལ་བའི་མཛའ་བློ་ལ་ཁློས་པའི་བུད་མེད་ཀི་ཚིག་སྟེ། ཁློད་དང་

འགློགས་པའི་བ་བ་གང་ལ་འབད་པར་བས་ན་ཡང༌། ཁློད་མ་འློངས་བས་བདག་གི་

ལུས་སེམས་གདུང་བས་བཅིར་ནས་ཕྲ་མློ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་ཐློབ་ཟིན་

པས། ད་མཛའ་བློ་ཁློད་འདློད་པ་དློན་གཉེར་གི་རེ་འདློད་མེད་པས་བེད་པ་མེད་པའི་

ལྷ་སྟ་ཻལྷ་ཡི་གཟུགས་བརན་ལྡེར་བཟློ་སློགས་དང་འདྲ་བ། སྟུ་ཏེ་ཞེས་པ་བཀུར་སྟི་དང་

མཆློད་ཐློབ་བསགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སྐབས་འདིར་བུད་མེད་ཀིས་བདག་པློ་ལ་

འདློད་པ་དློན་གཉེར་གི་སད་དུ་བསྟློད་བཀུར་བགིས་ཕིར་དེ་ལ་བསྟློད་པ་ཐློབ་པ་ཞེས་

བློས་ནས། ཁློད་མྱུར་དུ་སར་ལྡློག་པས་འགློ་བར་གྱུར་ཅིག འདློད་པ་བཞིན་བེད་པ་

མིན་ཞིང༌། དུས་སུ་མི་འློང་བའི་ཁློ་གའི་མིང་ལ། དེ་བར། ཞེས་གགས་པའི་ར་ཡིག་

ཕིས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལ་བདེན་པ་མེད་པ་ཞེས་པའི་མིང་འཇུག་པར་རྒྱ་འགེལ་ལས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཤད། འདིར་སྒ་བསྡུས་ནས་བེད་མེད་ལྷ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འདློད་པ་དུས་སུ་མི་བེད་

པའི་ལྷ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་གི་བསྟློད་པ་ཐློབ་པ་ཁློད་ཅེས་སློ། །གཉིས་པ་རང་པ་དང་

པློ་ནཱ་དི་ནློ་སློགས་ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་རང་པ་བཞི་པ་དང༌། གཉིས་པ་ན་མེ་ཀ་

སློགས་ལུགས་ལས་བཟླློག་པས་གསུམ་པ་བས་པ། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། ནཱ་

ད་དང་ལྡན་རང་གི་བློ། །མློས་མིན་འདློད་པ་འགའ་ཡང་མེད། །དུལ་བ་འཇློམས་པའི་

འདློད་པ་ཡིས། །རང་དབང་གདུང་བ་དག་ཀང་མེད། །ཅེས་བསློམ་བ་ཟབ་པའམ་ཕྲ་

བའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་སྐད་དུ་བས་པ་སྟེ། ནཱ་དའི་སྒ་ཕྲ་བ་དང་

ཟབ་པ་དང་སྒ་སློགས་ལ་འཇུག་པ་ལས། མུ་སྟེགས་པའི་ཞི་བའི་གཞུང་ལ་གགས་

པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བེ་བག་ཞིག་གློ །

དེ་དང་ལྡན་པས་རང་ངམ་བདག་གི་བློ་ནི་འདློད་པས་མློས་པ་མིན་པས་ཡུལ་

ལ་འདློད་པ་འགའ་ཡང་མེད་ཅིང༌། རྒྱུད་དུལ་བ་འཇློམས་པའི་འདློད་པ་ཡིས་རང་

དབང་དུ་གདུང་བ་དག་ཀང་མེད་ཅེས་རྒྱུ་འདློད་པ་དང༌། དེའི་འབས་བུ་གདུང་བ་མེད་

པར་བསྟན་པའློ། །ཚིགས་བཅད་བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། ཡཱ་ན་མ་ན་ཡ་མ་རཱ་བི། །ཀ་

ཤློ་ནཱ་ན་ཛ་ནཱ་ས་ནཱ། །ཡཱ་མུ་དཱ་ར་ཤ་ཏ་དྷཱི་ན། །མ་ཡཱ་མ་ཡ་མ་ནཱ་དི་བཱ། །ཞེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་འདི་རྣལ་མ་སྟེ་འདིའི་དློན། ཡིད་འགློ་བདུད་སྐློང་ལག་མི་དམན། །གང་

ཞིག་དབང་གྱུར་སྐེ་བློ་འཇློམས། །གང་ལ་བདག་སློངས་སྐེ་བློ་བརྒྱའི། །དབང་གྱུར་དེ་

ལ་བློན་ཅེས་སྨྲས། །ཞེས་པ་སྟེ། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་དུ་འགློ་བའམ་འཇུག་པའི་

འདློད་ལྷའི་བདུད་ཀི་ཕྲིན་ལས་སྐློང་ཞིང་སྐུལ་བའི་ལག་མི་དམན་པའམ་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་གང་ཞིག་ཀུན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྐེ་བློ་དམ་པ་དྲང་སློང་དང་བམ་ཟེ་དེ་



  278  

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དག་གི་ཡང་ཚངས་སྤློད་འཇློམས་པ་གང་ལ་བལ་བའི་ཕིར་བདག་སློང་ནས་སྐེ་བློ་

བརྒྱའི་དབང་པློའམ་བདག་པློར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བདག་གིས་འདི་བློན་ཅེས་ཕེབ་པར་

སྨྲས་སློ། །ཡང་ན་འཇིག་རེན་ན་ཆེ་བའི་སྐེ་བློ་བརྒྱའི་དབང་དུ་གྱུར་བས་ཕལ་པ་དག་

གིས་བརེན་བར་མ་གྱུར་པའི་མཛེས་མ་དེ་ལ་བདག་གིས་འདིར་བློན་ཅེས་བདག་

གིས་བློས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་ཀང་འཆད། རྣལ་མའི་ཚིགས་བཅད་དེ་ལུགས་ལས་

བཟླློག་པ་ནི། བཱ་དི་ནཱ་མ་ཡ་མ་ཡཱ་མ། ན་དྷཱི་ཏ་ཤ་ར་དཱ་མུ་ཡཱ། ནཱ་ས་ནཱ་ཛ་ན་ནཱ་ཤློ་ཀ 

བི་རཱ་མ་ཡ་ན་མ་ན་ཡཱ། དེ་བློད་སྐད་དུ། སྟློན་འདི་ཡིས་ནི་གཟིར་གྱུར་ཅིང༌། །སྟན་མི་

ཤེས་མ་དེ་ཡིས་ནི། །ཉིན་མློའི་ནད་དག་མ་ཐློབ་མིན། །མ་ངན་འབལ་སད་ཁེངས་མ་

བེད། །ཅེས་སྟློན་གི་ཚད་པ་འདི་ཡིས་གཟིར་བར་གྱུར་ཅིང༌། སྟན་ལ་བག་ཕེབས་ནས་

འདུག་པར་མི་ཤེས་པའི་གཞློན་ནུ་མ་དེ་ཡིས་ནི་ཚད་པས་གཟིར་བ་ཉིན་མློའི་ནད་

དག་མ་ཐློབ་པ་མིན་ལ། ཁློ་དང་བལ་བའི་མ་ངན་དང་འབལ་བའི་སད་དུ་ཁེངས་པར་

མ་བེད་ཅིག ཅེས་དང༌། ཁེངས་མི་བེད་ཅེས་ཀང་སྣང༌། ཡང་ཚད་པས་མློས་ནས་སྟན་

ལ་འདུག་པའང་མི་ཤེས་པ་ཞེས་དང༌། མ་ངན་དང་འབེལ་སད་སློགས་ཚིག་ཟུར་མི་

འདྲ་བ་དུ་མར་བཤད་པའང་སྣང༌། ཨཱ་ས་ན་སྟན་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་ཀང་འདིར་

དམིགས་བསལ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་འགེལ་ལས་བཤད་ཅེས་ཀང་གསུངས་སློ། །སྐབས་

འདིར་ཚིགས་བཅད་བཟླློག་པའི་དཔེ་བརློད་བཀློད་པ། རྒྱལ་པློ་བཟང་སྡུད་འཁློར་མང་

དཔུང༌། །སྟློབས་ཆེ་བློ་དང་ཁིམས་མཁས་རབ། །རེ་ལ་ལེགས་དཔྱ་འབུལ་རྣམས་

འབངས། །བདེ་བས་སྐློང་མཉམ་ས་ཡི་ལྷ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཟླློག་ན། ལྷ་ཡི་ས་མཉམ་

སྐློང་བས་བདེ། །འབངས་རྣམས་འབུལ་དཔྱ་ལེགས་ལ་རེ། །རབ་མཁས་ཁིམས་དྲང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བློ་ཆེ་སྟློབས། །དཔུང་མང་འཁློར་སྡུད་བཟང་པློ་རྒྱལ། །ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་ཟུང་ལྡན་

དེ་ཡི་ཆར་གཏློགས་བ་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་གི་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་ལ། བ་ལང་

གཅིན་སློགས་ཀི་དཔེ་བརློད་དང་དབངས་སློགས་ངེས་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་བ་ལང་

གཅིན་དང༌། ཕེད་འཁློར། ཀུན་འཁློར་གསུམ་ལས། དང་པློ། གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་

ཕེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་མི་འདྲ་བ་གཅིག་གིས་བར་ཆློད་པ་ལས་གཞན་རྣམས་གཟུགས་

གཅིག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་བ་དཀའི་དེ་ཉིད་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་བ་ལང་གཅིན་ཞེས་

སྨྲ་སྟེ་དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་སློ། །འདིར་བ་ལང་འགློ་བཞིན་པའི་གཅིན་བཏང་བ་ཕར་

འཁློག་ཚུར་ཁློག་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དཔེར་བས་ནས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་

པའློ། །དེའི་དཔེ་བརློད་ནི། མ་ད་ནློ་མ་དི་རཱ་ཀྵི་ཎ། མ་བངྒཱསྟྲློ་ཛ་ཡེ་ད་ཡཾ། མ་དེ་ནློ་ཡ་

དི་ཏཏྐི་ཥཱ་ཧ་ཥའམ་ནངྒཱ་ཡཾ་ཛ་ལ�་ད་དྷེ། ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཡིས་ཕེད་ས་

མའི་འློག་ཏུ་ཕི་མ་བཀློད་ན་ཡ་རྣམས་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཆ་རྣམས་མི་གཅིག་ཅིང་

གློང་འློག་ཕན་ཚུན་འཁློག་རིས་སུ་བརློད་ན་ཅིག་ཤློས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེའུ་

རིས་འདིས་ཤེས་པར་བའློ། །

མ ད ནློ མ དི རཱ ཀྵི ཎ མ བ ངྒཱ སྟྲློ ཛ ཡེ ད ཡཾ

མ དེ ནློ ཡ དི ཏཏ ཀྵི ཥཱ མ ན ངྒཱ ཡཾ ཛ ལ� ད བྷེ

ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། ཆང་འདྲའི་མིག་ལྡན་ཟུར་མིག་གིས། །མཚོན་

གིས་འདློད་པ་འདིར་རྒྱལ་ཏེ། །གལ་ཏེ་བདག་ཀང་སིག་ཟད་ན། །འདློད་པ་ལ་ནི་ཐལ་མློ་

སྦྱློར། །ཞེས་ཆང་གིས་མློས་པ་འདྲ་བར་ཟིམ་བུར་ལ་བའི་མིག་ལྡན་མའི་ཟུར་མིག་གི་

མཚོན་གིས་འདློད་པ་འདི་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་ཀང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འདློད་པ་ཁློད་ཀི་མཐུས་མཛེས་མ་དང་འགློག་པ་ཐློབ་ནས་ཆགས་པའི་གདུང་བའམ་

སིག་པ་ཟད་པར་གྱུར་ན་འདློད་པ་ཁློད་ལ་དགའ་བའི་ཐལ་མློ་སྦྱློར་རློ། །ཞེས་སློ། །ས་

བཅད་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལྷན་དུ་བསྟན་པ། གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་ས་ཕིའི་ཕེད་

ཡས་དང་མས་ནས་འཁློར་ན་ཕེད་དུ་འཁློར་བ་ཞེས་བར་བརློད་ཅིང་། གལ་ཏེ་ཕེད་དུ་མ་

ཟད་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཐློག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་འཁློར་བ་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་པར་འདློད་

དེ། དང་པློ་ཕེད་འཁློར་གི་དཔེ་ནི། མ་ནློ་བྷ་བ་ཏ་བཱ་ནཱི་ཀཾ ནློ་ད་ཡ་ཡ་ན་མ་ནི་ནཱི། བྷ་ཡཱ་

ད་མེ་ཡཱ་མ་མ་བཱ། བ་ཡ་མེ་ནློ་མ་ཡཱ་ན་ཏེ། འདི་ཡང་དཔེའུ་རིས་ལས་རློགས་པར་བ་སྟེ།

༡མ ༢ནློ ༣བྷ ༤བ ༡ཏ ༢བཱ ༣ནཱི ༤ཀཾ

༢ནློ ད ཡ ཡ ན མ ནི ༣ནཱི

༣བྷ ཡཱ ད མེ ཡཱ མ མ ༢བཱ

༤བ ཡ མེ ནློ མ ཡཱ ན ༡ཏེ

འདི་ལར་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཕེད་ས་མ་བཞི་པློ་རིམ་བཞིན་སྟེང་ནས་མར་འཁློར་ཞིང༌། 

ཕེད་ཕི་མ་བཞི་པློ་མས་ནས་ཡར་རིམ་བཞིན་སྟེང་དུ་འཁློར་བས་ཕེད་འཁློར་ཞེས་

སློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་བློད་སྐད་དུ། 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་འདི་གློ་བདེ་ལ་འགྱུར་ས་མ་ཅུང་འཁྲུགས་སློ། །སུ་ལའང་མ་དུད་

པའམ་སུའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པ་འདློད་ལྷ་ཁློད་ཀི་སྟློབས་སམ་སིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་

ཕིར། སེའམ་དཔུང་ནི་ཁེངས་ལྡན་མ་འདི་མ་ཡིན་མིན་ཞེས་ཡིན་ནློ། །ཡང་ན་ཁེངས་

པས་འགློགས་སུ་མ་བཏུབ་པས་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆགས་གདུང་གི་ནད་ཀི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇིགས་པ་ཆེན་པློ་ལས་ནི་བདག་ཅག་སིག་པའི་དངློས་པློ་སྟེ་སྐལ་པ་ངན་ནློ། །འདིར་

ན་མ་ཞེས་འདུད་པ་དེའི་སློན་དགག་པའི་ཨ་སྦྱར་བས་མ་དུད་པའམ། ཡང་ན་ཨ་ནི་

ཁབ་འཇུག་སྟེ། །སྐར་ནང་འློད་ལྡན་ཟླ་བ་ཡིན། །རི་བློའི་ནང་ན་ང་རི་རབ། །ང་ནི་ཡི་

གེའི་ནང་ན་ཨ། །ཞེས་བཤད་པས་དེ་ལ་དུད་པ་འདློད་ལྷ་སྟེ། འདློད་ལྷས་ཁབ་འཇུག་

ལ་བཏུད་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཕི་རློལ་པ་ལ་ཡློད་ཅེས་ཀང་བཤད། ཀུན་འཁློར་གི་ཚིགས་

བཅད་ནི། སཱ་མ་ཡཱ་མ་མ་ཡཱ་མ་སཱ། མ་རཱ་ནཱ་ཡཱ་ཡཱ་ནཱ་རཱ་མ། ཡཱ་ནཱ་པཱ་རཱ་རཱ་བཱ་ནཱ་ཡཱ། མ་

ཡཱ་རཱ་མ་མ་རཱ་ཡཱ་མ། །ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ་ཚིག་རང་གི་ཕེད་ས་མ་ལུགས་འབྱུང་དེ་

ཉིད་ཕེད་ཕི་མར་ལུགས་ལས་བཟླློག་པ་ཅན་ནློ། །འདི་ནི་རང་པའི་ཕེད་ལ་འཁློར་བར་

མ་ཟད་ས་ཕི་གཉིས་ཀའི་སྟེང་འློག་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་འཁློར་བཏུབ་པ་དཔེའུ་རིས་

ལས་རློགས་པར་བ་སྟེ།

སཱ མ ཡཱ མ མ ཡཱ མ སཱ

མ རཱ ནཱ ཡཱ ཡཱ ནཱ རཱ མ

ཡཱ ནཱ པཱ རཱ རཱ བཱ ནཱ ཡཱ

མ ཡཱ རཱ མ མ རཱ ཡཱ མ

ཟུར་གི་གར་འགིག་ཅིག་འློང་ཡང་ཞར་བྱུང་དུ་ཐློན་པ་ལས་ཆེད་བས་མིན་ལ། 

དབངས་ཨཱ་རིང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་ཀུན་འཁློར་ཡིན་ཚད་ལ་དེ་ལར་དགློས་པ་

མིན་ཡང༌། ཀུན་འཁློར་བ་དཀའ་བའི་སྟེང་དུ་དབངས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའང་བ་དཀའ་

བས་འདི་ལ་བུ་ཡ་མཚན་པར་འགྱུར་རློ། །འདིར་བསྟན་པའི་ཀུན་འཁློར་ནི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གི་འཁློར་ལུགས་ཡིན་ལ། བློད་དུ་དེ་ལས་འཕྲློས་ཏེ་ཀུན་བཟང་འཁློར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལློ་ཞེས་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་ཅན་འཁློར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་རང་བློས་སྤློས་པ་

ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །ཀུན་ཏུ་འཁློར་བའམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་

བློད་སྐད་དུ། 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་སད་དུའློ། །ཞེས་པ་

འདིའི་དློན་ཆགས་གདུང་གི་ནད་རིང་དུ་ལྡན་པ་མིན་པའི་དགའ་མ་ཆགས་པ་ཆུང་

ངུར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་འདློད་ལྷའི་བདུད་ཀི་རྒྱར་མ་ལྷུང་བས་སྐེས་པས་དེའི་

གན་དུ་བགློད་པ་ཟླློག་པར་བེད་མ། འཁིག་པའི་གཏམ་གི་སྒ་མེད་པ་དེ་ལང་ཚོ་མཛེས་

པའི་སྟློབས་དང་ལྡན་ཞིང་མཛེས་ཆློས་ཀིས་ཡིད་འཕྲློག་པའི་སྒྱུ་ཐབས་དུ་མའི་གནས་

སུ་གྱུར་པ་ཅན་ཏེ། འདི་ནི་ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆགས་ལྡན་དག་འཆི་བའི་སད་

དུ་གནས་པའློ། །ཀུན་འཁློར་འདི་བློད་སྐད་དུ་དཔེར་བརློད་པ། དཔལ་རྒྱས་སྙན་

གགས་གགས་སྙན་རྒྱས་དཔལ། །རྒྱས་ལ་རབ་གསལ་གསལ་རབ་ལ་རྒྱས། །སྙན་

རབ་ས་གང་གང་ས་རབ་སྙན། །གགས་གསལ་གང་གགས་གགས་གང་གསལ་

གགས། །ཞེས་པ་སྟེ་འདིའི་དློན་སྐེ་བློ་ཁད་འཕགས་ཁློད་ནི་བློ་གློས་དང་གཟི་བརིད་

འབློར་པ་སློགས་ཀི་དཔལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྙན་གགས་དང་ལྡན་ནློ། །

དེ་ལར་གགས་སྙན་རྒྱས་པ་ལས་སར་ཡང་སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློས་བཀུར་

ཞིང་མཆློད་པའི་དཔལ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཉི་མ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་འདིར་རབ་ཏུ་

གསལ་ལློ། །དེར་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་དུ་

གསལ་བ་རབ་ལ་སློན་པ་ཉིད་དུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་ཁློད་ཀི་སྙན་པ་གང་

ཞིག་གཞན་ལ་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པའི་གགས་པས་ས་ཆེན་པློའི་སྟེང་ངམ། ས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གསུམ་གི་ཁློན་ཡློངས་སུ་ཁབ་པའམ་ཡློངས་སུ་གང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། གང་ཞིག་ས་

ཆེན་པློ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་སྙན་པའི་གགས་པས་གསལ་བར་ནུས་པ་གང་དེ་ནི་རེས་

འགའ་ཙམ་མིན་པར་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་པས་ན། དེ་འདྲའི་གགས་

པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པ་གང་ཁློད་ཀི་མིང་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣ་བར་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་གགས་ཏེ། དཔེར་ན་འཛམ་གིང་གི་མི་རྣམས་ལ་འབྲུག་གི་སྒ་བཞིན་ནློ། །

དེའི་ཕིར་དློན་ལ་བློ་གཞློལ་པའི་བློ་གསལ་སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཀིས་ཁློད་ཀི་མིང་

སྒློག་ཅིང་ངློ་མཚར་བའི་སློ་ནས་ཡློན་ཏན་གི་བསགས་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ངང་གིས་

བརློད་པ་ཕི་མཐའི་བར་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་

ཀིས་བསགས་པའློ། །ཞེས་སློ། །གཉིས་པ་དབངས་སློགས་ངེས་པ་ནི། ཨ་སློགས་

དབངས་དང༌། མགིན་པ་སློགས་ཀི་སྐེ་གནས་དང༌། གསལ་བེད་ཀ་སློགས་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་ངེས་པ་ཅན་དུ་བས་པ་འདི་བ་དཀའི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་ལ། དེ་ཡང་བཞི་དང་

གསུམ་ལ་སློགས་པར་ངེས་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བ་དཀར་བརློད་ཀི། གཞན་

དབངས་དང་གསལ་བེད་ལྔ་པ་ཡན་ཆད་ནི་བ་ས་བ་དག་ཏུ་འདློད་དློ། །དེའི་དཔེ་

བརློད་ལ། དབངས་ངེས་པ། སྐེ་གནས་ངེས་པ། གསལ་བེད་ངེས་པ་གསུམ་དུ་ཡློད་

པའི་དང་པློ། དབངས་བཞིར་ངེས་པ་ནི་རྒྱ་སྐད་ཀི་དཔེ་བརློད་དུ། རང་པ་དང་པློའི་

སློག་གི་ཡི་གེ་ཨཱ་རིང་པློ་འབའ་ཞིག་དང༌། གཉིས་པ་ཨཱི་རིང༌། གསུམ་པ་ཨློ། བཞི་པ་

ཨེ་ཁློ་ནར་བས་པ་ཡློད་པ། དེ་ཉིད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན་ནི། 

རིག་བེད་རྣམས་ཀི་མཐར་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆགས་པ་བསྐེད་པའི་དློན་ཅན་ངག་སྙན་

པློས་གླུར་བངས་པ་དེ་ནི་ཆགས་པ་སྐེ་བའི་གླུ་ཡིན་པ་དེ་དང༌། ཡམས་ཀི་ནད་གཉིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ནི་བག་ཡློད་པ་དག་འཇིགས་པར་བ་བའི་གནས་ཡིན་ཡང༌། དེ་མི་ཤེས་པར་དེ་ལ་

དགའ་བ་ཡིས་ལློངས་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་དེ་དང་བལ་ཚེ་ཡིད་མི་དགའ་བའི་ནད་དང༌། 

དེ་ཉན་པའི་ཚེ་དགའ་བའམ་སེད་པ་སྐེ་བ་དང༌། དེའི་དབང་གིས་སྡུག་བསལ་ལ་བདེ་

བར་འཛིན་པའི་རྨློངས་པའང་འབྱུང་བས་ན། དེ་དང་དུ་མི་ལེན་པར་བསློད་ནམས་

དགེ་བའི་ཡུལ་དུ་སེམས་འདློད་པའམ་འདུན་པས་ལེགས་པར་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་

སློ། །དབངས་ཨི་ཨ་ཨུ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་སྐད་དུ་རང་པ་དང་པློ་ཨི་ལྡན་འབའ་

ཞིག གཉིས་པ་ཨ། གསུམ་པ་ཨུ། བཞི་པ་དེ་གསུམ་འདྲེས་པར་བས་པའི་ཚིགས་

བཅད་དེའི་དློན། ས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་དགའ་ཞིང༌། བང་དློར་མཆློག་ཏུ་རློགས་པ། ཀུ་རུ་པས་ཞེས་པ་སྒ་ངན་གི་

རྒྱལ་པློའ ློ། །

དེས་གཡུལ་དུ་རང་གི་སྒ་ཡི་རིགས་རྣམས་ནི་འབློས་སུའང་མི་སྟེར་བར་ཆེ་

བར་བཀག་ཅིང༌། ལི་བར་ཞེས་ཤུགས་ཆེ་བར་འདར་བར་བས་སློ་ཞེས། འདི་སྐ་

བསེང་གི་བུ་ལྔ་དང་གཡུལ་འགེད་མཁན་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉིད་དཔའ་ཞིང་གཡུལ་གི་

བ་བ་ལ་མཁས་པར་བསགས་པའློ་ཞེས་བཤད་པའང་སྣང༌། དབངས་ཨཱི་ཨེ་གཉིས་

སུ་ངེས་པ་ནི། ཤྲི་དཱིཔྟི་ཧྲི་ཀཱིརྟི། དྷཱི་ནཱི་ཏི་གིཿ པྲཱི་ཏིཿ ཨེ་དྷེ་ཏེ་དྭེ་དྭེ་ཏེ། ཡེ་ནི་མེ་ཏེ་བེ་

ཤེ། འདི་བློད་སྐད་དུ། དཔལ་གཟི་ངློ་ཚ་གགས་དང༌། །བློ་ལུགས་ཚིག་དང་དགའ་

དག །ཁློད་ལ་འཕེལ་བ་གཉིས་གང༌། །འདི་གཉིས་ལྷ་དབང་ལ་མེད། །རྒྱལ་པློ་ཁློད་ལ་

དཔལ་དང་གཟི་བརིད་སློགས་གཉིས་གཉིས་ཟུང་དུ་འཕེལ་བ་འདི་འདྲ་ལྷ་དབང་ལ་

ཡང་མེད་ཅེས་བསགས་པའློ། །དབངས་ཨཱ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། གློང་གི་ཀུན་འཁློར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གི་ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་སར་ཡང་འདིར་བཀློད་པའློ། །ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་དབངས་

བཞིའམ་གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་འདི་ཉིད་བློད་སྐད་དུའང་བ་དཀའ་བ་ཆེན་པློ་

མེད་པས་བློད་ཀི་དཔེ་བརློད་རྣམས་སུའང་མང་དུ་བྱུང་ངློ༌། །དེ་ནས་སྐེ་གནས་ངེས་

པ་བཤད་པ་ལ། སྤིར་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་སྐེ་གནས་ལྔས་བསྡུས་ཏེ། ཨ་ཀུ་ཧ་ཎཀ་྄ནམ་

མཁའི་ཁམས་མགིན་པའི་གནས་ལས་སྐེ་བ་ཡིན་ཞེས་སློགས་སུ་བཤདཔ་ལར། ཨི་

ཙུ་ཡ་ཤ་རན། ར�་ཊུ་ར་ཥ་སྤི་བློ། ཨུ་བུ་ཝ་ྉྤ་མཆུ། ལ�་ཏུ་ལ་ས་སློ་ཡི་སྐེ་གནས་ཅན་

ནློ། །ཀུ་ཞེས་པ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་མཚོན་པ་ལར་གཞན་མ་བཞི་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །

སློ་སྤི་མགིན་རན་གི་གནས་བཞིར་ངེས་པ་འདིའི་དཔེ་བརློད་ཀི་རྒྱ་སྐད་ལ་

མཆུ་ཡི་སྐེ་གནས་ཅན་གཏན་མེད་ཅིང༌། གཞན་བཞི་པློ་ཅི་རིགས་སུ་འདྲེས་པར་བས་

པ་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། འདྲེན་བེད་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་མ། །རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་

རྣམས་དག་གི་གནས། །སྤིན་མེད་མཁའ་ལ་ལུས་ཅན་མ། །ཁློད་གདློང་ལན་གཅིག་

སྦྱིན་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་གློ་ས་ཞིང༌། འློག་མིག་བལ་བའི་བུད་མེད་ལ། ནམ་མཁའ་

ལ་ལན་གཅིག་ལློས་ཞེས་སྨྲས་པའློ། །མགིན་སློ་རན་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་དཔེ་བརློད་

ཀང་གློང་འདྲ་དེ་དག་ཅི་རིགས་སུ་བསེས་པ་ཞིག་གློ །དེ་བློད་སྐད་དུ། ནུ་སྟུག་ཁློད་

དགློང་ལན་བུ་ཡི། །འཁི་ཤིང་བུང་བ་ལར་སློ་ཞིང༌། །འདྲེན་བེད་པདྨའི་གཟུགས་

བརན་ཅན། །ཟླ་ལར་མཛེས་པས་སུ་མ་བཅློམ། །ཞེས་པ་གློ་སའློ། །མགིན་པ་དང་སློ་

ཡི་སྐེ་གནས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་དཔེ་བརློད་ཀང་དེ་གཉིས་བསེས་

པའློ། །དེ་བློད་སྐད་དུ། རག་ཏུ་སིག་མེད་ཀུན་དགའ་མཆློག །ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་བསགས་

ནས། ལུས་དང་ངག་དང་འགློགས་ལ་ཆགས། །ཞེས་ལུས་རྒྱས་མ་གཞན་དང་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འགློགས་ལ་ཆགས་མློད། ཁློད་ཀི་བཙུན་མློ་ལུས་མེད་ཀིས་འགློངས་ཏེ། འཇིགས་

པའམ་གནློད་པ་དུ་མས་རེག་པར་གྱུར། །ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཟུར་གིས་འཕ་ཚིག་ལ་བུར་

བརློད་པའློ། །མགིན་པའི་གནས་གཅིག་པུར་ངེས་པ། ཨ་ག་ག་གངྒཱ། ཀཱ་ཀཱ་ཀ ག་ཧ་

ཀཱ྅་གྷ་ཀ་ཀཱ་ཀ་ཧཱ། ཨ་ཧཱ་ཧཱ་ག་ཁ་གངྐ་ག ཀཾ་ཀཱ་ག་ཁ་ག་ཀཱ་ཀ་ཀ ཞེས་པ་འདི་བློད་

སྐད་དུ། ཧཱ་ཧཱ་མི་སྒློག་ཅེས་པ། མུ་ཅློར་མི་སྨྲ་བའམ། ཡང་ན་ཀེ་མ་ཀེ་ཞེས་པ་ལ་བུ་མ་

ངན་གི་སྒ་མི་སྒློག་པའློ། །མཁའ་འགློས་མཚན་རི་འགློ་ཞེས་པ། མཁའ་ལ་འགློ་བ་ཉི་

མས་མཚན་པའི་རི་ལྷུན་པློའི་སྟེང་དུ་གགས་པ་འགློ་བའློ། །དབང་འཁློགས་ལྡན་མ་

ཆགས་ཞེས་པ་མིག་འཁློགས་པློར་ལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་

པའློ། །དེ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློ་ལ་བསགས་ནས། འཁློག་སྒློག་གངྒཱའི་ཆུར་འཇུག་ཅེས་

པ། འཁློག་པློར་འཇུག་ཅིང་སྒ་སྒློག་པ་ཡི་གངྒཱའི་ཆུར་འཇུག་པར་གིས་དང༌། སིག་བ་

རློག་འཇློམས་པ་མཐློ་རིས་འགློ། ཞེས་པ། སིག་པ་བ་རློག་ལ་བུ་ནག་པ་རྣམས་

འཇློམས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏེ་མཐློ་རིས་ལྷའི་གནས་སུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་ནས་གསལ་བེད་ངེས་པ་ལ། ར་ག་ཀ་མའི་ཡི་གེ་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རེ་རེ་

རློ་རཱུ་རུ་རཱུ་རློ་རུ། ག་གློ་གློ྅་གཾ་ག་གློ྅་ག་གུཿ ཀིངྐེ་ཀཱ་ཀཱ་ཀུ་ཀཿ ཀཱ་ཀློ མ་མ་མ་མ་མ་

མ་མ་མ། འདི་བློད་སྐད་དུ། ཀེ་ཀེ་ཞེས་པ་འབློད་པ་སྟེ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་བན་

གཡློག་སློགས་ལ་འབློད་པ་ལ་རེ་རེ་ཞེས་འབློད་པར་བཤད། སྒ་སྒློག་རུ་རུའི་བང་

ཞེས། ཡང་ཡང་སྒ་སྒློག་པ་རི་དྭགས་རུ་རུ་སྟེ་ཁ་ཤའི་བང་འཇློམས་སིག་པ་རི་རི་ཆར་

འགློ་ཞེས་པ་ཁ་ཤའི་བང་ཕེད་པའམ་འཇློམས་པའི་སིག་ཅན་པ་རི་པ་ཞེས་མིང་ཐློག་

པ་ཞིག་སྟེ་པ་རི་ནི་རྔློན་པའི་མིང་ངློ༌། །ཁ་ཅིག་ཁིམ་གནས་རྣམ་པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཞིན་རྔློན་པས་ལློངས་སྤད་བ་བ་ལ་བུ་རི་དྭགས་རྣམས་ཡིན་པས་རི་ཞེས་སྒ་བསྡུས་

ཟེར་ཡང་མི་ལེགས་པ་འདྲའློ། །རི་ཡི་ཆར་རི་དྭགས་འཚོལ་དུ་འགློ་བ་ཁློད། ང་ཅན་མ་

འློང་བདག་གི་བ། །བ་རློག་རྨ་བའི་སྒ་བསྒྱུར་ཅི། །ཞེས་པ་ང་ཅན་ཏེ་ངའི་གནས་སུ་མ་

འློང་ཞིག ཅིའི་ཕིར་ན་གཞན་གནློད་ལ་མི་འཛེམ་པར་གཞན་གི་ཤ་ཁག་ལ་རང་གིར་

འཛིན་པའི་བདག་གི་བ་དམ་པློ་ཅན་ཁློད་དང་བདག་ཅག་བསམ་སྤློད་མི་མཚུངས་

པས་ཁློད་དང་ལྷན་ཅིག་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་སིད་དེ། དཔེར་ན་བ་རློག་གིས་རྨ་བའི་

སྒ་སྒྱུར་རམ་ཅི་ཞེས་སློ། །བདག་གི་བ་ཞེས་པ་བདག་ལ་ཡློད་པའི་བ་ལང་ལ་འཆད་

མཁན་ཡང་འདུག་སྟེ་འགིག་དཀའློ། །ན་ད་བ་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་ལེགས་སྦྱར་གི་དཔེ་

བརློད་ཡི་གེ་དེ་གསུམ་བསེས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཚིགས་བཅད་བརམས་པ་ཞིག་སྟེ། 

དེའི་དློན། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་ལྷ། རིག་བེད་ལ་སྨློད་འགློག་པ་པློས། །ཞེས་

པ་ཁབ་འཇུག་གློ །ལྷ་མིན་དགའ་བེད་ཅེས་པ་ལྷ་མིན་གི་དབང་པློ་ནི་ཧི་ར་ཎྱ་དང༌། ཀ་

ཤ་སུ་དང༌། ཀ་ཻཊ་བྷ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་བཅློམ་པ་ན་དེའི་གགས་པའི་

སྒ་ཡིས་མཐློ་རིས་འཁྲུགས་པར་གྱུར། ཅེས་པ་ལྷ་གནས་སློ་སློར་གསང་མཐློར་སྨྲ་

བས་སྒ་གསང་འཐབ་སྟེ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཅེས་སློ། །

སར་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། སཱུ་རིཿ སུ་རཱ་སུ་རཱ་ས་རཱི། །སཱ་རཿ སཱ྅་རཱ་སི་སཱ་ར་

སཱ། །ས་སཱ་ར་ས་ར་སཱིཿ སཱི་རཱི། །ས་སཱུ་རུཿ ས་སུ་རཱའ་ར་སཱི། དེ་བློད་སྐད་དུ། མཁས་

པས་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ། །འགློ་སྟློབས་ལྡན་པའི་བིན་ལེགས་ཅན། །ཞེས་པ་སྒྱུ་རལ་

སློགས་ཀི་རིག་པར་མཁས་པ། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་ཁབ་པར་འགློ་བའི་སྟློབས་དང་ལྡན་

པའི་བིན་པ་མཛེས་ཤིང་ལེགས་པ་ཅན། ཆང་གི་རློ་ལྡན་གཤློལ་འཛིན་དེ། །བཞད་ཀི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྒ་ལྡན་མཚོ་རུ་སློང༌། །ཞེས་པ། ཆང་གིས་མློས་པའི་རློ་ལ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ། 

ལག་ན་ཐློང་གཤློལ་འཛིན་པས་གཤློལ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ཁབ་འཇུག་གི་ཕུ་བློ་སྟློབས་

བཟང་དེ་ནི་ཆུ་བ་བཞད་ཀི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་མཚོ་རུ་ཁྲུས་བེད་པ་ལ་སློང་ཞེས་སློ། །

ན་ཡིག་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། ནཱུ་ན་ནུནྣཱ་ནི་ནཱ་ནེ་ན། །ནཱ་ན་ནེ་ནཱ་ན་ནཱ་ནི་ནཿ ནཱ་

ནེ་ནཱ་ན་ནུ་ནཱ་ནུ་ནེ། །ནཻ་ནེ་ནཱ་ནཱ་ནི་ན་ནཱི་ནཱིཿ འདི་བློད་སྐད་དུ། འདི་ཡིས་བདག་ཅག་

རྣམས་ཀི་བཞིན། །བཞིན་གིས་ངེས་པར་མ་བཅློམ་མིན། །བདག་སློག་མི་དམན་འདི་

དང་སྦྱློར། །རེ་བློ་སྐེས་མིན་སིག་ཅན་ངེས་ཞེས་པ། དག་ཟླ་བཟློད་དཀའ་བ་འདི་ཡིས་

བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཞིན་མདངས། འདི་ཡིས་བཞིན་གིས་ངེས་པར་ནི་མ་བཅློམ་

མིན་ཏེ་བཅློམ་པས་འདིའི་བཞིན་ལ་བལ་དཀའ་ཞིང༌། བདག་ཅག་གི་སློག་དབང་

སྟློབས་མི་དམན་པ་འདི་དང་སྦྱློར་བར་བེད་པ། ཀེ་མ་བདག་ཅག་གི་རེ་བློ་ནི་སྐེས་བུ་

དམ་པ་མིན་ཏེ་སིག་ཅན་དུ་ངེས་སློ། །ཞེས་པའློ། །བ་ལང་གཅིན་ནས་འདིའི་བར་

ཐམས་ཅད་གཙོ་ཆེར་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་གི་ཆར་གཏློགས་པ་སྟེ་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་

མང་བས་སློ། །གསལ་བེད་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་ཚིགས་བཅད་རློམ་པ་འདི་བློད་སྐད་དུ་

བ་དཀའ་བ་ཡིན་ལ། བློད་ས་མ་དག་གིས་འདིའི་དཔེ་བརློད་དུ་མིང་གཞི་ཙམ་ཞིག་

གསལ་བེད་གཅིག་ཡིན་ལ་འཕུལ་འཇུག་སློགས་ཡི་གེ་གཞན་འདྲེས་པ་ལས་ཡི་གེ་

གཅིག་ཁློ་ནས་བརམས་པའི་དཔེ་མ་མཐློང་བས་འདིར་འདིའི་དཔེ་བཀློད་པ། རི་རི་རེ་

རེ་ར་རློ་རློ་རེ། །རེ་རློ་རེ་རེ་ར་རེ་རེ་རེ། །རེ་རེ་རེ་རུ་ར་རློ་རེ། །ར་རློ་རེ་རེ་ར་ར་རི་

རེ། །འདིར་རི་ཞེས་པ་རི་དངློས་པློ། དེ་རེས་ཀི་རི་ནི་བདུན་གི་མིང་སྟེ། གཟའ་གིང་

ཐུབ་རི་དྲང་སློང་བདུན་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་བཞིན་རློ་ས་ཕིའི་སྒ་ལའང་ཤེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པར་བ་ཞིང༌། རེ་རེ་ནི་སློ་སློ་བའི་དློན་དང༌། རེ་བ་ནི་ཆགས་པའི་དློན་དང༌། ར་རློ་བ་

རྒྱུ་དེས་མློས་པའམ་རྨློངས་པར་བས་པའི་དློན་དང༌། ར་རི་ནི་ནག་པློ་ར་རི་ཟེར་བ་

ལར་དྲི་མའམ་སྐློན་དུ་དློན་གིས་གློ་བར་བས་ནས་འདི་སྐད་དུ། རི་བདུན་སློ་སློར་རློ་

དྲུག་རེ། །རློ་དྲུག་གཅིག་ལའང་འདློད་མཁན་རེ། །འདློད་ཅན་རེ་རེར་མློས་པ་

རེ། །མློས་པ་རེ་ལ་སྐློན་རེ་ཡློད། ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། རི་བདུན་བསིལ་རི་སློགས་ནང་

གི་རི་དྲུག་དང་ཕིའི་ལགས་རི་ལ་གགས་མློད་ཀི། སྐབས་འདིར་ནང་གི་རི་དྲུག་དང་

རི་རབ་ལྷུན་པློ་དང་བདུན་ནློ། །

དེ་རེ་རེའི་གནས་སུའང་རློ་དྲུག་ཡློད་པ་ནི་མངར་སྐྱུར་སློགས་རློ་དྲུག་དངློས་

ལ་ཡང་གློ་རུང་ལ། ཡང་ན་འདློད་ཡློན་དྲུག་གི་རློའ ློ། །རློ་དྲུག་པློའི་གང་རུང་གཅིག་

ལའང་རེ་མཁན་ནམ་འདློད་མཁན་ཡློད་དེ། ཁ་ཅིག་མངར་བ་ལ་དགའ། ཁ་ཅིག་ཁ་བ་

ལ་དགའ་བའམ། ཁ་ཅིག་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་སློགས་མདློར་ན་རློ་དྲུག་

ལ་ཆགས་མཁན་ཡློད་ཅེས་སློ། །རེ་རེ་རེ་རུ། ཞེས་པའི་རེ་རེ་ནི་སློ་སློ་པའི་དློན་ཡིན་

ལ། རེ་ཞེས་པ་རེ་འདློད་དློ། །རུ་ཞེས་པ་གནས་གཞིའི་དློན་ཅན་བདུན་པའློ། །ར་རློ་རེ། 

ཞེས་པ་རློ་དྲུག་གང་ལ་ཆགས་ཀང་གནས་སྐབས་དེ་ན་དེས་ཡིད་འཆིང་བའམ་མློས་

སློ། །ར་རློའམ་མློས་པ་རེ་རེ་ཡང་ར་རི་ལ་བུའི་སྐློན་གི་བག་ཆགས་སེམས་ལ་བགློ་

པའི་ཉེས་པ་ཡློད་དེ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་ཟུང་ལྡན་གི་རིགས་སུ་

གཏློགས་པའི་བ་ས་བ་དང་དཀའ་བའི་རིམ་པའི་དཔེ་བརློད་རྣམས་བསྟན་ཟིན་ནས་

གབ་ཚིག་བསྟན་པར་བཞེད་པས། དེ་ལར་བ་དཀའི་ལམ་ལ་ཡང༌། དཔེ་ཡི་རིམ་པ་

ཅུང་ཟད་ཀུན་ཏུ་བསྟན། ད་ནི། གབ་ཚིག་དག་གི་རྣམ་པ་ཡི། །ལུགས་ཀང་རབ་ཏུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བསྟན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་གབ་ཚིག་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡི་དགློས་

པ་བསྟན་པ་དང༌། གབ་ཚིག་དངློས་ཀི་དཔེ་བརློད་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པློ། རེད་མློའི་

བ་བ་རློམ་པའི་མདུན་སར་བཞད་གད་ཀི་དློན་དང༌། གབ་ཚིག་དེ་ཤེས་མཁན་གཞན་

ལ་ཚོགས་སུ་གསང་བའི་དློན་སྨྲ་བའི་ཕིར་དང༌། གབ་ཚིག་མི་ཤེས་པའི་ཕ་རློལ་པློ་

དག་ཚིག་དེའི་དློན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བེད་པ་ལ། གབ་ཚིག་དག་ནི་ཉེར་མཁློ་ལྡན་

པ་ཡིན་ནློ། །འགེལ་བ་གཞན་ན་གབ་ཚིག་ཅེས་པ་སློན་སྐ་ཅློག་སློགས་ཀི་དུས་སུ་

བར་རིང་ལ། སྐུ་སྐའམ་ལྡེའུ་ཞེས་སུ་བསྒྱུར། སྒྲུང་ལྡེའུ་བློན་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གཅིག་

ཡིན། ད་ལ་སེབས་རྒྱགས་པའམ་བསྐུལ་བར་ཡང་གགས་ཞེས་བཤད་དེ། གློང་པ་

ཕལ་པ་དག་གི་ཁ་མཚར་གི་ཚིག་གབ་ཚིག་དང་ཆ་འདྲ་བ་ནི། དཔེར་ན། མེད་ན་

ཐབས་ཆག་ཡློད་ན་རེག་མི་ཕློད་པ་ཅི་ཡིན། དེ་བཞིན་གངས་ཀི་སློ་ནས། གཅིག་མེད་

ན་བ་ཐབས་ཆག གསུམ་ཡློད་ན་བ་ཐབས་ཆག་ཅེས་དང༌། འདྲ་བའི་སློ་ནས་ཙནྡན་

སློང་པློའི་རེ་མློ་ནས། གཡུ་འབྲུག་སློན་མློ་འཁྱུག་འགློས་བེད་ཅི་ཡིན་དྲིས་པ་ལ། 

གཞན་པ་དེས་རིམ་བཞིན་མི་དང་ཕློ་མློ་དགའ་མགུར་སྤློད་ཚེ་མི་གཞན་ཡློད་ན་མི་

སྤློད་པ་དང༌། སློས་རིང་གི་དུ་བ་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་ཤེས་ན་དློན་སྟེང་དུ་ཁེལ་བས་ཁེད་

པ་དང༌། མ་ཤེས་ན་མ་ཁེད་པས་སྐུགས་འཆློར་བ་ལ་བུའི་བློས་བརགས་ཀི་འདྲ་བཞག་

སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚིག་བརློད་པ་ལ་ཡུལ་སློ་སློའི་སྐད་ཀིས་མིང་འདློགས་པ་ཙམ་ལས་

དློན་གཞན་ཅི་མི་སྣང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ལ་གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་གི་ངློ་བློ་བསྟན་པའམ་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་

དང༌། དཔེར་བརློད་གཉིས་ལས། དང་པློ། ལེགས་སྦྱར་ལར་ན་སུ་པྲ་ཏིང྄་སློགས་དང༌། 
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བློད་སྐད་ལར་ན་ཚིག་ཕྲད་ཀི་ཡི་གེ་སློགས་ཚིག་ས་ཕི་མཚམས་སྦྱར་ནས་དློན་

གཞན་དུ་གློ་བ་ཤས་ཆེ་བས་བརློད་དློན་གབ་པའམ་སྦས་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་

གབ་ཚིག་ཅེས་པར་བརློད་དེ། ཚིག་ས་ཕི་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པས་ཚིག་གི་དློན་གཞན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་གློ །གཉིས་པ་གབ་བ་དང་གབ་བེད་མིང་གི་སྒ་མཚུངས་པ་ལས། 

གཞན་གབ་བེད་དེ་ལ་ཡློངས་སུ་གགས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་སྒ་དག་གིས་གཅིག་ཤློས་

གབ་བའི་མིང་དུ་གགས་ཆུང་པ་ལ་མི་གློ་བར་ངག་གང་དུ་གབ་རྒྱུའི་དངློས་དློན་ལ་

བསླཱུུ་བ་ནི་སླུ་བེད་ཅེས་བའློ། །གསུམ་པ་ངག་གི་སྦྱློར་བ་གློ་རིམ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་

ཡིས་དློན་རློགས་པ་ལ་རྨློངས་པར་བེད་པ་ནི་རིམ་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་བ་བ་སྟེ་གབ་

ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །བཞི་པ་སྦྱློར་བ་གང་ལ་བརློད་དློན་གབ་བ་དེར་སར་ཡློངས་སུ་མ་

གགས་ཀང་དློན་ལ་དེ་ལར་བརློད་ན་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཙམ་གི་མིང་ཤ་སྟག་སྦྱར་བ་

བརགས་ན་དེར་འཇུག་རུང་བའི་ངེས་ཚིག་ཡློད་ཙམ་ཡིན་ཡང་དེ་ལར་མི་གློ་བར་

བདེ་བག་ཏུ་དློན་རློགས་དཀའ་བ་ཡི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ནི་རབ་བཅློམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་

ནློ། །

ལྔ་པ་བརློད་བ་དངློས་མ་སྨྲས་པར། དེ་དང་ཆློས་འདྲ་བའི་དངློས་པློ་གཞན་ལ་

དེར་བཏགས་པའི་དློན་བཀློད་པའི་ཚིག་དག་གིས་དེ་གཉིས་བསེབས་པ་དག་ནི་

མཐུན་པའི་གཟུགས་ཅན་གི་གབ་ཚིག་གློ །དྲུག་པ་བར་སྤློད་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་

པའི་རྐེན་དང་རྣམ་དབེ་སྦྱར་ཚུལ་སློགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡློད་ཙམ་མམ། དེར་བཤད་

དུ་རུང་ཙམ་གིས་ངེས་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྦྱར་བ་ནི་རྩུབ་མློ་ཞེས་ནན་གིས་

བརགས་དགློས་པའློ། །བདུན་པ་གང་དུ་བརློད་བའི་གངས་ཙམ་བརློད་པས་ཉིད་ཀིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གངས་ཅན་དངློས་ཀི་བརློད་དློན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བེད་པ་གངས་ཉིད་ཀི་གབ་

ཚིག་ཅེས་བ་སྟེ་དེ་ལར་ཤེས་པར་བའློ། །བརྒྱད་པ་གང་དུ་གབ་པར་བ་བ་དེ་ཉིད་དེ་

དང་མཚུངས་པའི་ངག་དློན་ནམ། ངག་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བ་དག་ཏུ་བས་

པ་དེ་ནི་རབ་བརགས་ཀི་གབ་ཚིག་ཉིད་དློ། །དགུ་པ་གང་དུ་གབ་བ་དེའི་མིང་དངློས་

སུ་མ་བརློད་པར་དེའི་མིང་གཅིག་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི་དློན་གཞན་དང་གཞན་གི་མིང་གི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་བརགས་པར་གྱུར་པ་བསེས་པས་ཐད་ཀར་བལས་ན་མིང་དུ་མ་བརློད་

པ་ཙམ་ལས་གབ་བ་དངློས་སུ་མི་གསལ་ཡང༌། ལེགས་པར་བརགས་ན་གབ་བའི་

མིང་བསྟན་ཡློད་པའི་ངག་དེ་ནི་མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ཉིད་དློ། །

བཅུ་པ་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ནི་གབ་བ་དང་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་ཆློས་མཚུངས་

ལ་རེག་པར་གྱུར་ཅིང༌། དེ་ལས་གབ་བེད་ལ་གློ་བ་གསལ་ཞིང་ཉེ་བར་གྱུར་པས་དློན་

གཞན་གབ་བ་བསྒིབས་པ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་གཅིག་པ་བསྒིབ་བའི་

དངློས་མིང་མ་སྨློས་པར། དེའི་མིང་གི་ཡི་གེ་སློ་སློར་ཕྲལ་བའམ། རིལ་པློའང་རུང་སྟེ་

དློན་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཀི་སྒ་ནི་བཀློད་པ་ཡིས། མིང་དེ་བསྒྲུབ་པ་མཐུན་པའི་སྒ་

ཡི་གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་གཉིས་པ་གང་ཞིག་བརློད་བ་དེ་དག་གིས་མངློན་སུམ་དུ་དློན་

བསྟན་པ་ན་ཡང༌། ངག་དེས་སར་ཡང་རྨློངས་པར་བེད་པའི་ཕིར་ན་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པ་

ཞེས་བ་བའི་གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་གསུམ་པ་ངག་གང་ལ་ཚིག་ས་ཕི་རིམ་པར་སྦྱློར་བ་

མང་པློ་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་བསྟན་བའི་དློན་བརློད་པ་ཕྲེང་བ་ལ་བུར་འབེལ་བ་ཡི་

བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འཕྲློག་པའི་གབ་ཚིག་ཅེས་བ་སྟེ། རིམ་འབེལ་བས་ན་

དློན་གློ་ཡང་དེ་ལར་མི་གློ་ནས་བརློད་བ་གང་ཡིན་ཡློངས་སུ་འཕྲློག་པའི་ཕིར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

རློ། །བཅུ་བཞི་པ་གང་དུ་རེན་ལུས་ལ་བུ་མ་བརློད་པར་སྦས་ཏེ། བརེན་པ་ཡན་ལག་ལ་

བུ་དངློས་སུ་གསལ་བ་ནི་གཅིག་བསྒིབས་པ་ཡི་གབ་ཚིག་ཅེས་བའློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་གང་དུ་རེན་བརེན་པ་གཉིས་ཀ་སྦས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་གཉིས་ཀ་

བསྒིབས་པའློ། །བཅུ་དྲུག་པ་ངག་གང་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གབ་ཚིག་དེ་དག་གི་

མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པར་བས་པ་དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པ་ཞེས་བའློ། །འདི་

དག་ནི་གབ་ཚིག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། སློན་གི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་

པའློ། །འདི་ལས་གཞན་དུ་གབ་ཚིག་ངན་པ་གཞན་དག་ཀང་བཅུ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ས་མ་

དེ་དག་རྣམས་ཀིས་བརློད་མློད། ངན་པ་དེ་དག་ལ་གབ་ཚིག་ཡང་དག་ཏུ་རུང་བའི་

མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པས། གང་དེ་ལ་བུ་ནི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་སྐློན་གི་

གབ་ཚིག་གི་གངས་ཉིད་དུ་ཡློངས་སུ་བགང་བར་བ་བ་མིན་པར་རིག་ནས་སློབ་

དཔློན་ས་མའི་རེས་སུ་སར་ཡང་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་གབ་ཚིག་ལེགས་པ་གབ་

ཚིག་གི་མཚན་ཉིད་ཡློད་པ་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་ཁློ་ན་དཔེ་ཡི་སློ་ནས་བརློད་པར་བ་ན་

ཞེས་གསུངས་ཏེ། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་སྒ་དང་དློན་གི་སློ་གང་ནས་ཀང་མཚན་ཉིད་

མི་ལྡན་པའི་སྨྲ་བ་ངན་པ་ལེགས་པར་བརགས་ཀང་དློན་མི་གློ་བ་དུ་མ་ཡློད་མློད། དེ་

བླུན་པློས་བརློད་པ་མི་ཤེས་པའི་ངག་སྦྱློར་བའི་སྐློན་ཡིན་པས་གབ་ཚིག་ཏུ་བགང་བ་

མིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་གབ་ཚིག་གི་དཔེ་བརློད་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པའི། དང་པློ་ཀུན་ཏུ་

ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་གི་དཔེ་བརློད་ནི། བདག་གིས་བ་ལང་རློ་སེམས་ཀིས། ཤེས་

པ་མེད་ལ་ཅི་སད་ཁློ། གནས་མིན་ནམ་དློན་མེད་དུ་ངུ་བ་འདི་ཡིས་ནི། ཅི་བེད་ཀུན་ཏུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མིག་དམར་མ། ཞེས་པ་འདིར་བདག་གི་སྐད་དློད་ཨསྨད་ལ་དྲུག་པའི་ངས་བིན་པས་

མེ་ཞེས་གྲུབ་པ། དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་གནློད་པའི་སྐད་དློད། ཨགས་བཞག མེའི་ཨེ་ཨ་ཡ་

རུ་བསྒྱུར་ནས་མཚམས་སྦྱར། དེའི་རེས་སུ་ར་ས་རློའི་སྐད་དློད་བཞག རྣམ་བཅད་

ཨུར་བསྒྱུར། ཨ་ཨུ་ཨློར་སློང༌། གློང་དུ་དགག་ཚིག་ནཉ་ཞེས་པའི་ན་བཞག་པས། ན་

མ་ཡཱ་གློ་ར་ས་ཞེས་གྲུབ་པ་འདི་ནི་གབ་བེད་དེ། ཅིའི་ཕིར་ན། ཨསྨད་ཀི་ད་བཞག 

ཨསྨ་མ་རུ་བསྒྱུར། ཊ་སྦྱར། ཨ་ཙ་ལ་འློས་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ད་ཡ། དེ་ཊཱའི་ཨ་ལ་དྲངས་

པས་མ་ཡ། ཞེས་གྲུབ་པ་བདག་གིས་ཞེས་གྲུབ་ནས། གློ་བ་ལང༌། ར་ས་རློ་ཡིན་པས་

བདག་གིས་བ་ལང་རློ་སེམས་ཀི་ཞེས་སུ་གློ་ནས་གབ་བ་མི་གསལ་པའློ། །གབ་བ་

དངློས་དློན་བདག་གིས་གནློད་པའི་རློ་སྟེ་ཉམས་ཙམ་ཡང་དྲན་པའམ་ཤེས་པ་མེད་པ་

ལ་ཅི་སད་ཁློ་ཞིང་ངུས་ནས་མིག་དམར་པློར་གྱུར་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །འདི་ལ་བློད་

སྐད་ལར་ན། ཁིམ་གི་མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་ནི། །ཀུན་གི་སྤི་བློར་འཁློར་བ་ཡིན། །དེ་དུས་

ན་ཆུང་མ་སྐེས་བུ། །རང་རང་གི་ནི་གནས་སུ་འགློ། །ཞེས་པ་འདིར་ཁིམ་གི་མེ་ཞེས་

ཡར་བཅད། དེ་དུས་ན་ཞེས་ཡར་བཅད་ན་ཉི་མ་ཤར་ཚེ་ཆུང་མ་དང་སྐེས་བུ་ཉལ་པློ་

བས་པ་ལས་ལངས་ནས་རང་གནས་སུ་འགློ་ཞེས་པ་ཡིན་ཡང་ཚིག་མཚམས་སྦྱར་

བས་དེ་ལ་མི་གློ་བའློ། །

སར་ཡང་དེའི་དཔེ་བརློད་གཞན་ནི། འདུལ་འཛིན་ཞིབ་མློའི་ཀུན་སྤློད་

ཅན། །ག་ནློམས་ཟས་སངས་དབེན་པར་རྒྱུ། །དེ་ན་ཚོད་མ་རིང་པ་དག །བདག་གིར་

བཞེས་པའི་རྣམ་ཐར་མཛེས། །ཞེས་པའི་དེ་སྒ་ཡང་གློང་དུ་བཅད་ན་དངློས་དློན་གློ་བ་

ལ་བུའློ། །གཉིས་པ་སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་ནི། ཀུབླཱ་བསྟེན་པ་ཁློད་ཀི་ནི། དགའ་བ་ཇི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ལར་འཕེལ་གྱུར་པ། །འཆི་མེད་བུ་མློར་ཅློ་འདྲི་མ། །མི་མློར་སྤློད་པས་དེ་ལར་

མིན། །ཞེས། ཀཱནྱ་ཀུབ་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་བུད་མེད་རྣམས་མཆློག་ཏུ་བཟང་བར་

གགས་པའི་ཡུལ་དེའི་བུ་མློ་བསྟེན་པའི་དགའ་བ་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་བསྟེན་པའི་དགའ་བར་

ཅློ་འདྲི་ཡི་མི་མློ་གཞན་སྤློད་པས་དེ་ལར་མིན་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ཡང༌། དེ་འདྲའི་

ཀུབ་གགས་ཆུང་ལ། ཀུབླཱ་རྒུར་མློར་གགས་པ་ཤས་ཆེ་བས། རྒུར་མློ་བསྟེན་པ་ཁློད་

ཀི་ཞེས་པར་གློ་བའློ། །འདི་ལ་བློད་སྐད་ལར་ན། ན་ཆུང་མཚན་མ་བཟང་པློ་

ལས། །བསང་པའི་མཚལ་གི་ཆ་དག་ལས། །ཅུང་ཟད་མང་བའི་ག་བུར་དག །བསེས་

ནས་སྐེས་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཤིག །ཅེས་པ་འདི་མཚན་མ་བུད་མེད་ཀི་སྐེ་གནས། 

མཚལ་མངལ་ཁག་ག་བུར་སྐེས་པའི་ཁུ་བ་བསེས་ནས་བུ་བློས་ཤིག་ཅེས་བརློད་རྒྱུ་

ཡིན་ཡང༌། ཡློངས་གགས་མཚན་བཟང་མ་ལས་མཚལ་བསངས་ཏེ་ག་བུར་དང་

བསེས་ནས་སྐེས་བུའི་གཟུགས་བརན་བེད་པར་གློའ ློ། །ཟླ་མཚན་ལས་ཁུ་བ་མང་ན་

བུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་མང་བའི་ཞེས་སློ། །སར་ཡང་དེའི་དཔེ་གཞན་

བརློད་པ། ངུར་སྨྲིག་གློས་འཆང་བཙུན་པ་འདིས། །སྤི་བློའི་རྒྱན་གྱུར་ཟླ་བ་ཡང༌། །ས་

ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་འདི། །འློས་མིན་ནན་གིས་རློམ་ལ་ལློས། །ཞེས་ཟླ་བ་ནི་

དངློས་དང་སྤི་བློའི་ཧཾ་གི་རང་བཞིན་ཁུ་བ་གཉིས་ཀར་གློ་རུང་ཡང་ཟླ་བ་རང་ཡློངས་

གགས་ཡིན་པས་གཅིག་ཤློས་བསྒིབས་པའློ། །

གསུམ་པ་རིམ་པ་བལ་བའི་གབ་ཚིག་ནི། ཡུ་བར་འློ་བེད་པད་ཅན་གི། །ངང་

པ་ཚེར་མ་རྩུབ་མློ་ཅན། །བཞིན་ལ་སྒ་སྙན་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །ལུས་ནི་འདར་བར་བེད་

ཅིང་མཆུས། །ཞེས་པ་འདི་ངང་པ་གང་གི་བཞིན་ནམ། ཁ་ལས་སྒ་སྙན་སྒློག་པར་བེད་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅིང༌། ལུས་ནི་འདར་བར་བེད་ཅིང་མཆུས། པདྨ་ཅན་གི་ཡུ་བ་ཚེར་མ་རྩུབ་མློ་ཅན་ལ་

འློ་བེད། ཅེས་པའི་དློན་བརློད་རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། འདི་ལར་གློ་རིམ་དཀྲུགས་ཏེ་བརློད་པ་

རྒྱ་སྐད་ལ་ཡང་ཡློད་པ་ལར་རློ། །འདིའི་དཔེ་བརློད་གསལ་བས་འདི་ཁློ་ནས་འཐུས་

མློད་ཀི། ཉམས་མཚར་དུ་སར་ཡང་དཔེ་བརློད་གཉིས་བས་པ། རེ་དགའ་མི་འདློད་

ལུས་བཟང་མ། །འབལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཡང་དང་ཡང༌། །མི་ཆློག་གནས་པར་བདག་གིས་

མིན། །འདློད་དེ་གཞན་ལ་དེ་འདྲ་བ། །ཞེས་ལུས་བཟང་མ་འབལ་བར་མི་འདློད། 

གཞན་ལ་དེ་འདྲ་བ་མིན། ལྷན་ཅིག་རེ་དགའ་ཡང་ཡང་མི་ཆློག་པར་གནས་པ་བདག་

གིས་འདློད་དེ། ཞེས་པ་གློ་རིམ་དཀྲུགས་པས་དློན་དངློས་མི་གློ་བའློ། །སར་ཡང༌། 

ལྷན་ཅིག་གཞློན་ནུ་མ་དང་གཞན་པ་ཡིས། །བློ་འཕྲློག་འདློད་པས་འཕ་ལ་དློགས་མེད་

འདི། །ཅི་དགར་བེད་པ་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ན། །དབེན་པར་ཅི་བདེར་སྤློད་པ་སྨྲློས་

ཅི་འཚལ། །ཞེས་པའི་གཞློན་ནུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གློང་འློག་བརེ། བློ་ཕྲློགས་དང་འདློད་

པ་གློང་འློག་བརེ། གཞན་པ་ཡིས་འཕ་ལ་དློགས་མེད་འདི། ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ཅི་

དགར་བེད་པ་ན། ཞེས་སྦྱར་ན་དངློས་དློན་གསལ་ལློ། །

བཞི་པ་རབ་བཅློམ་གི་གབ་ཚིག་ནི། བུ་མློ་མཛེས་མ་ཁློད་རང་པར། །རང་

གདུབ་རྒྱས་པ་སྒ་སྙན་སྒློག །མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདིར། །བདག་གི་སློག་ནི་

བརན་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་རྒྱ་སྐད་ལ་གློ་དཀའ་བར་ཡློད་ཀང་བློད་སྐད་དུ་དེའི་ཚུལ་

ཞིག་ནས་གབ་བ་དངློས་སུ་གསལ་བར་སློང་བ་ཡིན་ཞིང༌། འདིའི་དཔེ་གློང་གི་མགིན་

པའི་སྐེ་གནས་གཅིག་པུར་ངེས་བའི་ཚིགས་བཅད། ཧཱ་ཧཱ་མི་སྒློག་མཁའ་འགློས་

མཚན། རི་འགློ་དབང་མཆློག་སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་བུ་ཡིན་ཞེས་དཔང་ལློས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གསུངས་པ་དེ་ཁློ་ན་ལར་ངེས། དེ་ཡང་རབ་བཅློམ་ཀི་གབ་ཚིག་འདིའི་རྒྱ་སྐད་དུ། 

ཀཱནྱ་ལ་བློང་སི་བིན་པས་ཀཱ་ནི་ཞེས་པ་ཀེ་བུ་མློ་མཛེས་མ་སློགས་སྒ་དེ་རྣམས་

འཇུག་བཏུབ་ཙམ་ལས་ཡློངས་གགས་མིན་ལ། ཀཱ་ལ་ཡློངས་གགས་དུས་ཡིན་ཡང་

འདིར་རང་པ། ཙནྡྲ་ཟླ་བ་འདིར་མཛེས་སམ་ཡིད་འློང༌། དྷ་རེ་ཎ་ཡང་དྷ་ར་འཛིན་པའི་

དློན་ལ་ཨི་ན་རྐེན་དུ་བིན་པ་ལར་སྣང་ཡང༌། དྷཱ་རི་བརན་པའི་དློན་ལ་ཎ་ཡིག་གིས་

དགག་པ་ཡིན་པ་གློ་དཀའ་ཞིང༌། ཁྱཱ་ཏ་ཏ་ཡ་རང་གདུབ་དྲིལ་ཆུང་ཅན་ལ་འཇུག་པ་

ཡང་ཡློངས་སུ་མི་གསལ་བས་རྒྱ་སྐད་ལ་དེ་ལར་དློན་མི་གསལ་བ་ཞིག་ཡིན་

ནློ། །བློད་སྐད་ལར་ན་གསལ་ཞིང་གློ་ས་མློད། གབ་དློན་དངློས་སུ་གསལ་བར་སློང་

ངློ༌། །འདི་ལ་དཔེར་བརློད་བས་ན། གཡེང་སྤློད་ངང་ནས་ཁློད་ཀི་ལུས། །རིག་ལ་རིང་

བར་མ་གྱུར་ཅིང༌། །མཚན་དུས་བརམས་ཀང་རློམ་མེད་པའི། །བ་བ་ལ་ནི་འདི་མང་

བས། །གཡེང་བའི་སྤློད་པ་བེད་བཞིན་པ་ན་ཡང་ཁློད་ཀི་ལུས་སེམས་ཀིས་རིག་

པའམ་དྲན་པ་ལ་རིང་བར་མ་གྱུར་ཅེས་བ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཡེངས་དུས་ཀང་ཁློད་དྲན་

ཞེས་པའློ། །མཚན་དུས་ལས་སྣ་ཚོགས་བརམས་པར་སྣང་ཡང་དློན་དུ་རློམ་པ་མེད་

པ་ནི་རྨི་ལམ་མློ། །རྨི་ལམ་གི་བ་བ་ན་ཡང་ཁློད་དང་འཕྲད་པ་སློགས་ལན་མང་བས་

ཞེས་སློ། །སར་ཡང་བརློད་པ། མཐློང་ལ་དབང་བ་དཀར་མིན་འདབ་ཡངས་པའི། །ངང་

ཚུལ་ཅན་དེས་སློང་བ་དྲངས་ནས་སུ། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་ཐུང་ལློངས་སྤློད་དུས་ཀི་

གཏམ། །ཕློགས་མཐར་ཡུན་རིང་བརློད་པའི་ཚུལ་ལ་ལློས། །ཞེས་པ་མཐློང་ལ་དབང་

པ་མིག་ནག་དཀར་མིན་པློའ ློ། །སློང་བ་ནི་དགེ་སློང་སྟེ་བྷིཀྵུའི་སྒ་སློང་བ་དང་དློན་

གཅིག་གློ །ཡུན་ཐུང་པའི་ལློངས་སྤློད་འཁིག་པའི་གཏམ། ཕློགས་སུ་གཞན་གིས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དུས་རིང་མློའི་བར་དུ་བརློད་པའློ། །

ལྔ་པ་མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་ནི། སྤིར་བསྡུས་བརློད་དང་ཚུལ་འདྲ་སྟེ། 

དེའི་དཔེ་བརློད་གཞུང་ལས། 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་སྐེད་ཚལ་དུ་མཛེས་མ་མཐློང་བ་འཁི་ཤིང་གི་རྣམ་པས་བརློད་པ། 

བུད་མེད་ཀི་ལག་པ་ཡལ་ག་སློར་མློ་འདབ་མ། སེན་མློ་མེ་ཏློག་ཏུ་བས་ཏེ་བརློད་

པའློ། །གང་གི་ལག་པའི་ཡལ་འདབ་དང་རང་པའི་ཡལ་འདབ་ལས། མེ་ཏློག་མདངས་

སྣུམ་པའི་དློག་པ་ཅན་གི་འཁི་ཤིང་ཡལ་ག་ཡི་འདབ་མ་ལྔ་པ་ཅན་འདི་ནི་སྐེད་ཚལ་

འདིར་མཐློང་ཞེས་སློ། །འདི་སྤིའི་བསྡུས་བརློད་དང་འདྲ་ཡང་གབ་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་

གབ་ཚིག་ཏུ་རུང་ངློ༌། །འདིར། ཡལ་ག་བཞི་པའི་ལློན་བཟང་ལས། །མེ་ཏློག་བཞད་

པའི་ཟེའུ་འབྲུ་དཀར། །བུང་བ་རྣམས་ཀིས་རེན་པའི་གནས། །བདག་གི་མིག་ལ་

མངློན་སུམ་གྱུར། །ཅེས་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གདློང་མཛེས་སློ་ཕྲེང་དཀར་བའི་མཛེས་

མ་ཆགས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་རེན་གནས་དེ་མཐློང༌། ཞེས་དང༌། ཡང༌། པདྨར་མངློན་

ཕློགས་དཔྱིད་ཀི་བུང་བ་འདི། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་ཞིང་ཕློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །སྦྲང་

རིས་ངློམས་པར་མ་གྱུར་དེ་སིད་དུ། །ལྡློག་པ་མེད་པར་སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་

འཕན། །ཞེས་འདློད་ལྡན་བུད་མེད་ཚོལ་བར་འཕན་པ་བརློད་པའློ། །

དྲུག་པ་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་ནི། སིཏུའི་འགྱུར་བཅློས་ཅན་ལས། ཆང་མ་

རྣམས་ནི་ཆང་ཁང་དུ། །སློ་ཡི་འློད་ཀིས་ཅི་དགར་འཁམས། །ད་ནི་མློས་པར་བས་དེ་

རྣམས། །ཆང་གི་རིང་བུར་བིང་བ་བཞིན། །ཞེས་པ་འདིར་ཚིག་རང་དང་པློའི་སུ་རཱཿ 
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དང༌། བཞི་པའི་སློར་གཉིས་སྒ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། སུ་རཱ་ཆང་གི་མིང་

ལ་དེ་བེད་པློའི་དློན་ཎིཙ྄་བིན། ཨིཥྛན་྄བཞིན་དུ་ཨཱ་ཕིས་ནས་སྦྱར་བས་སུ་ར། དེ་ལ་

སར་ཡང་བེད་པློའི་ཨཙ྄། དེ་ལ་ཛས་བིན་པས་སུ་རཱཿ ཆང་མ་ཞེས་དང༌། སུ་རཱ་ལ་དེ་

ཕན་ཨན་྄སྦྱར་བས་སླཽ་ར་ཞེས་པ་ཆང་གིས་མློས་པ་ལ་འཇུག་པས། ཆང་གིས་མློས་

པ་བརློད་པ་ཡིན་ལ། སུ་རཱའི་སྒ་ལྷ་དང་བཅུད་ལའང་འཇུག་པས། འགྱུར་ས་མ་དག་

ཏུ། ལྷ་རྣམས་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་རུ། །སློ་ཡི་འློད་ཀིས་དལ་བུར་རྒྱུ། །དྲི་བཟང་རིང་བུར་

མློས་བས་པ། །དེ་རྣམས་ད་ནི་རྒན་མློ་བཞིན། །ཞེས་འབྱུང༌། དེ་བཞིན་གཞན་དུ། 

བཅུད་ལྡན་བཅུད་ཀི་ཁང་པ་རུ། །སློ་ཡི་འློད་ཀིས་རང་དབང་དུ། །བཅུད་ལྡན་རིང་

བུར་མློས་བས་པ། །དེ་རྣམས་ད་ནི་བིང་བ་བཞིན། །ཞེས་པར་ཡང་གློ་རུང་ལ། སྒའི་

སྒྲུབ་ཚུལ་ཡློངས་གགས་ལར་གི་དེ་ལ་གློ་ནས། གབ་བ་བསྒིབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་

ཏེ། མཛྫ། བིང་བའམ་རྒན་མློ་ལ་ཡང་འཇུག བིང་པའི་དློན་མློས་ཏེ་གློམ་ཚུགས་

འཁློལ་བ་ས་ལ་བིང་བ་འདྲ་བའམ། རྒན་མློ་དང་འདྲ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །འདིའི་གབ་

བེད་ཆང་ལ་བས་ན་གབ་བ་ལྷ་ཡིན་དགློས་ཀང༌། འགྱུར་ས་མ་ལར་གབ་བེད་ལྷ་

རྣམས་ལྷ་ཡི་སློགས་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ་བས་ནས། གབ་བ་ཆང་བཟི་རྣམས་ལ་

བརློད་ན་ལེགས་སྙམ་སྟེ་དཔྱད་པར་བློས་ཤིག འདི་གློང་གི་རབ་བཅློམ་དང་མི་འདྲ་

བའི་ཁད་པར་ནི་མིང་ཐུན་མློང་བ་གཅིག་ལ་རྐེན་གིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཡློངས་སུ་མ་

གགས་པ་ཞིག་བས་ཤིང༌། དེ་ལར་བས་ནའང་རུང་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་སྦྱར་བས་

ཡློངས་གགས་གཞན་ལ་གློ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བློད་སྐད་དུ་དཔེར་བརློད་ན། 

གཡློ་ལྡན་བ་བས་དགའ་བ་མློ་ཡི་རློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལན་མང་ཉམས་ཀིས་མློང་བ་དེ་དག་རྣམས། །ད་ནི་ལུས་སུ་རྒས་ཞུགས་

བརློན་པ་ལྷློད། །ཨེ་མ་ཆགས་བལ་མིན་ཡང་ཆགས་བལ་འདྲ། །ཞེས་པ་འདིར་འཁིག་

པའི་མིང་ལ་གཡློ་བ་ཅན་ཞེས་གགས་ཀང༌། འདིར་གཡློ་ལྡན་ཞེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བས་

པ་དློན་ལ་འདྲ་བ་ཙམ་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་གློ་དཀའློ། །འཁིག་པའི་བ་བས་དགའ་མ་ཞེས་

ཆུང་མའི་མིང་ཡིན་པ་ལ། དགའ་བ་མློ་ཞེས་གཞན་དུ་བསྒྲུབས་པས་གློ་དཀའ་བ་དང་

རློ་མང་པློ་སྙམས་སུ་མློང་བ་ཞེས་པ། ཉམས་ཀིས་མློང་ཞེས་དློན་འདྲ་ཙམ་གིས་ཚིག་

ཕྲད་གཞན་གིས་བསྒྲུབ་པའློ། །དེ་ལར་ངག་འདིའི་དློན་འཁིག་པའི་བ་བས་དགའ་མའི་

རེག་བའི་རློ་མློང་བ་གབ་བར་བས་ཏེ། གབ་བེད་ཚིག་གི་ཕྲད་དང་མིང་གི་རྣམ་པ་

གཞན་ཆ་འདྲས་བརློད་པས། བམ་རློའམ་མང་བའི་རློ་གང་ཡིན་འབེད་དཀའ་བ་དང༌། 

གབ་བ་འཁིག་པ་དང་དགའ་མ་ལ་གློ་དཀའ་བ་དང༌། ད་ནི་ལུས་སུ་རྒས་ཞུགས་བརློན་

པ་ལྷློད། ཅེས་ད་ནི་རྒས་ཏེ་གཉིས་སྦྱློར་གི་བརློན་པ་ལྷློད་པས་ཆགས་བལ་མིན་ཡང་

ཆགས་བལ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའང་ཅུང་ཟད་གློ་བཀའ་བས་འདི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ཡང༌། བློད་སྐད་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར་ཚུལ་དང་མིང་བརློད་ཚུལ་དློན་ལ་འགལ་མེད་

ཙམ་གི་སྒ་ཟུར་མི་འདྲ་བར་སྦྱར་བ་ལས། རྣམ་དབེ་སློགས་རྐེན་བིན་པའི་གཟུགས་

འགྱུར་གི་སློ་ནས་གཞན་དུ་གློ་བ་བ་དཀའ་བས། གབ་ཚིག་འདིའི་ཁད་པར་འདི་འདྲ་

ཞིག་གིས་མ་བས་ན་རབ་བཅློམ་སློགས་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་རློ། །འདི་སྐློར་དློན་

ཅུང་ཟད་ཅིག་ལ་བརློད་རྒྱུ་མང་པློ་མ་བས་ན་ཇི་བཞིན་གློ་མི་ནུས་པས་ཚིག་ཅུང་མང་

དུ་སྤློ་བར་བས་སློ། །

བདུན་པ་གངས་ཀི་གབ་ཚིག་ནི། སྣ་ལྡན་དབུས་གནས་གསལ་བེད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བཞིས། །ཡློངས་སུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །གློང་ཁེར་འགའ་ཡློད་འགའ་ཞིག་ན། །མི་

བདག་ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཡློད། །ཅེས་པ་ཀཉྩ་པུ་རི་སྟེ་གློང་ཁེར་གསལ་ལྡན་ཞེས་

པ་དེ་བརློད་པར་འདློད་ནས་སྣ་ལྡན་ཉ་ཡིག་དབུས་ན་གནས་ཤིང་ཀ་ཙ་སུ་རི། ཞེས་

པའི་གསལ་བེད་བཞིས་བརྒྱན་པའི་གློང་ཁེར་འགའ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་བེ་བག་གི་གློང་

འགའ་ཞིག་ན། ཀཉྩ་པུ་རི་པ་ལཱ་བ་ཞེས་པ་མི་བདག་ཡིག་བརྒྱད་མིང་ཅན་ཡློད་ཅེས་

གངས་ཙམ་སྨློས་ཀི། གངས་ཅན་སྦས་ཏེ་མ་བརློད་པའློ། །ལཱ་བ་ནི་ཡལ་འདབ་ཅེས་

སློ། །འདིའི་དཔེར་བརློད། གང་ཞིག་དགུ་ཡི་གངས་ཅན་ལས། །བདུན་ནི་སྟེང་དུ་

ཕློགས་གཅིག་གནས། །དེ་ལས་གཡློ་འགུལ་ཅན་གཉིས་དང༌། །གློགས་མློ་ཁློད་ནི་

འདྲ་བ་ཡིན། །ཞེས་བུ་ག་དགུ་ཡི་གངས་ལས་བདུན་ནི་སྟེང་གི་ཕློགས་མགློ་བློ་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ལས་གཡློ་འགུལ་ཅན་གཉིས་ནི་མིག་སྟེ་དེ་དང་ཁློད་

འདྲ་བར་སེམས་ལ་གཅེས་སྤས་ཡློད་དློ་ཞེས་པའློ། །སར་ཡང་བརློད་པ། ལྔ་པློ་དག་

གི་ཐློག་མ་རབ་རྒྱས་པས། །གསུམ་གི་དབུས་མར་གྱུར་ལ་རབ་ཏུ་དད། །གནས་

སྐབས་བཞི་པས་དུས་ཀུན་འདའ་བེད་པ། །འདི་ནི་ཀ་ལནྟ་ཀ་བཞིན་དུ་འཁམས། །ཞེས་

དུག་ལྔའི་དང་པློ་ཆགས་པ་རྒྱས་པས། སྐེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་གསུམ་གི་དབུས་མ་

བུད་མེད་ལ་དད་ཅིང༌། གནས་སྐབས་བཞི་པ་སྙློམས་འཇུག་གིས་དུས་ཀུན་འདའ་བ་

འདི་ཆགས་པ་ཆེ་བར་གགས་པ་བ་ཀ་ལནྟ་ཀ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་ཀི་ཆེད་དུ་རྣམ་པར་

འཁམས་སློ། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །

བརྒྱད་པ་རབ་བརགས་ཀི་གབ་ཚིག་ནི། ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་པ་

དང༌། །མགློ་བློ་དུད་ཅིང་མིག་དམན་པ། །འདུག་ཀང་འདར་ལྡན་བདག་ལ་ནི། །རྒན་



  302  

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མློ་རེས་སུ་མི་བརེའམ། །ཞེས་པའི་ངག་དློན་འདི་དབུལ་པློ་དམན་པ་ཞིག་ཕྱུག་པློ་

ཆེན་པློ་ལ་སློང་བ་དང༌། ཆགས་ལྡན་ཞིག་གང་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཀང་ངློ་ཚའི་གནློང་

བག་ཅན། གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཚིག་འབྲུ་བརློད་པ་ནློར་འཁྲུལ་དང༌། མགློ་བློ་དུད། མིག་

དམན། མ་ལངས་བར་ས་ལ་འདུག་པར་གྱུར་ཀང་ལུས་འདར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡློད་

པས་དབུལ་ཞིང་སློང་བ་པློའི་ངག་དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཆགས་ལྡན་ཞིག་གིས་རྒན་མློ་ལ་

ཀུ་རེ་བརློད་པའློ། །འགྱུར་འདི་ལར་ན་རྒན་མློ་ཞེས་ཡློད་པས་ཆགས་ལྡནགི་ངང་ཚུལ་

དེས་སློང་བ་གབ་པར་འགྱུར་མློད། བ�རྡེའི་སྒ་རྒན་མློ་དང་ཕྱུག་པློ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་

པས་གཉིས་ཀར་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་བརློད་པའི་བ�རྡེ་རེས་སུ་མི་བརེའམ་ཞེས་བས་

ན་ལེགས་པ་འདྲའློ། །འདིའི་ངག་དློན་ཚང་མ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀར་གློ་རུང་

བའི་སློ་ནས་གང་ཡིན་འབེད་དཀའ་བས་གབ་བ་སྦས་ཏེ། གབ་བེད་ཀི་ངག་དློན་དང་

འདྲ་བར་སྒློ་བཏགས་པའམ་རབ་བརགས་བས་པ་ཞིག་ལ་གློ་དགློས་སློ། །

འདིའི་དཔེར་བརློད་པ། མཆློག་གི་ཞལ་བཟང་ཡིད་ལ་རབ་བཀློད་དེ། །ཞབས་

ཀི་པདྨར་མངློན་དུ་ཕློགས་བས་ནས། །གང་གི་ཉེ་དྲུང་དགའ་བས་འཁློད་པ་

བདག །གཟིགས་པར་མཛོད་ཅིག་ལྷ་མློ་མེ་ཏློག་ཅན། །འདིར་མཛེས་མ་མཆློག་གི་

གདློང་མཐློང་ནས་དེའི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཞུགས་ཤིང༌། དེའི་ཞབས་ཀི་སྐེ་གནས་སུ་ཡིད་

མངློན་པར་ཕློགས་ཏེ་རེ་བའི་ཡིད་ཀིས་ཉེ་དྲུང་དུ་གནས་པ་བདག་གཟིགས་པར་

མཛོད་ཅིག་བཟང་མློ་གང་ཞིག་ལྷ་མློ་འདྲ་བ་མེ་ཏློག་གི་སྒ་སྐེ་གནས་སམ་ཡང་ན་ཟླ་

མཚན་ལའང་འཇུག་པས་མེ་ཏློག་ཅན་ཞེས་བློད་པའློ། །སྒིབ་བེད་སྒློལ་མ་ལ་བུའི་ལྷ་

མློ་གང་གི་ཞལ་ཡིད་ལ་དྲན་ནས་དེའི་ཞབས་གདན་གི་པདྨའི་ར་བར་ལུས་ཀིས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མངློན་དུ་བཏུད་དེ། བིས་སྐུའི་དྲུང་ན་འདུག་ཅིང་སགས་བཟླ་བ་སློགས་ལ་དགའ་བས་

འཁློད་པ་བདག་གཟིགས་པར་མཛོད་ཅིག་ལྷ་མློ་ཕག་ན་མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་

ཅན་ཞེས་འགློད་པའློ། །དེར་མ་ཟད་འདིའི་དཔེར་བརློད་གཞན་ཡང༌། ཁློད་ལ་བརྣག་

པ་གསལ་བེད་པ། །འཁློགས་པློའི་མིག་གིས་ཡང་ནས་ཡང༌། །ལ་བར་བེད་པ་འདིའི་

མདུན་དུ། །འློང་བར་མ་བེད་འདི་ཡིད་འཁྲུགས། །ཞེས་ཡིད་ལ་དམ་དུ་འཛིན་པའམ་

བརྣག་པའི་སློ་ནས་མིག་འཁློགས་པློས་ཡང་ཡང་ལ་བ་འདིའི་མདུན་དུ་ཁློད་མ་འློངས་

ཤིག འློང་ན་འདི་ཡིད་འཁྲུགས་པར་གདའློ་ཞེས། ཆགས་པས་བརྣག་པའམ་དམ་དུ་

འཛིན་པའི་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་ཟུར་མིག་ཡང་ཡང་ཁློད་ལ་ལ་བར་བེད་པ་

འདིའི་མདུན་དུ་ཁློད་འློང་ན་འདི་འདློད་པས་ཡིད་འཁྲུགས་ནས་སེམས་རྣལ་དུ་མི་

གནས་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་གབ་བ། གབ་བེད་སང་བས་བརྣག་པ་གསལ་བར་བེད་

པའི་སང་མིག་འཁློགས་པློས་ཁློད་ལ་ཡང་ཡང་བལ་བ་འདིའི་མཐློང་སར་ཁློད་འློང་ན་

འདི་སང་བས་ཡིད་འཁྲུགས་པར་གདའློ་ཞེས་པའློ། །

དགུ་པ་མིང་དུ་མ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་ནི། མིག་མི་བརན་མ་ས་ལྡན་

འགའ། །དང་པློར་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་སྒློག །སཱ་ན་ཏ་ན་ཡང་སྟེ་འདི། །རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཁབ་

འཇུག་མིན། །ཞེས་པ་འདིས་བརློད་བ་ནི། ཤིང་རཱ་ཛ་ཏན་ཞེས་འཕགས་ཡུལ་ཕལ་

སྐད་ཀྵི་རི་ཞེས་འབློད་པ་དེ་ཡིན་མློད། དེའི་མིང་བརློད་པ་ལ་མིང་གཞན་མང་པློ་

བརློད་པའི་སློ་ནས་བསྟན་པ་ནི། མིག་མི་བརན་མ་ཞེས་བློས་ནས། སརྠི་བཿ ས་ལྡན་

ཏེ། རྒྱལ་པློ་དང་ཤིང་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་རུང་བ་ཙམ་གི་མིང་ཡིན་ལ། དེའི་བེ་བག་

འགའ་ལ་དང་པློར་རཱ་ཛ་ཞེས་པ་ཉིད་དུ་སྒློག་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་རེས་ས་ན་ཏ་ན་ཡང་སྟེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་པ། ས་ནཱ་ཏ་ན་རག་པ་ཅན་ནམ་རྒྱུན་ཅན་ཏེ་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་ཡིན་མློད། འདིར་

དེ་བརློད་པ་མ་ཡིན་ལ། བརློད་པར་བ་བ་དངློས་ཏ་ན་ཡིན་པས། ཏ་ནའི་སློན་དུ་དགག་

པའི་ཨ་བཞག་པའི་ཏ་ན་མེད་པ་དང༌། དེའི་སློན་དུ་དགག་པའི་ན་བཞག་ནས་

མཚམས་སྦྱར་བས། ནཱ་ཏན་ཞེས་པ་ཏ་ན་མེད་པ་མིན་པ་ཡློད་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། 

དེའི་གློང་དུ་བཅས་ཞེས་པའི་ས་བཞག་པས། ས་ནཱ་ཏན་ཞེས་པ། ཏ་ན་མེད་མིན་

བཅས་ཀང་འདི་ཞེས་པས་ས་ལྡན་གི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་རཱ་ཛ་དང་དེའི་རེས་

སུ་ཏ་ན་དང་བཅས་པས་རཱ་ཛ་ཏ་ན་ཞེས་ཤིང་གི་བེ་བག་ཀྵི་རི་ཞེས་པའི་མིང་བརློད་

པའློ། །དེ་ལར་ན་ས་ལྡན་ཞེས་པ་ཤིང་དང་རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རཱ་ཛ་ནི་ཤིང་གི་

རྒྱལ་པློ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་ལའང་འཇུག་པ་དང༌། སཱ་ན་ཏ་ན་ཁབ་འཇུག་གི་མིང་དུ་

འཇུག་མློད། རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཁབ་འཇུག་མིན་ཞེས་པས་ཤིང་ཡིན་པར་བསྟན་ཏེ། 

མདློར་ན་ངག་སྦྱློར་འདིས་གབ་ནས་བརློད་རྒྱུ་ཤིང་རཱ་ཛ་ཏ་ན་ཡིན་མློད། དེའི་མིང་

བརློད་ལ་མིང་གཞན་སྣ་ཚོགས་བསེས་ནས་བརློད་པས་ཐད་ཀར་བལས་ན་མིང་དུ་མ་

ཞིག་བརློད་པ་ཙམ་ལས་དངློས་དློན་མི་གསལ་བའློ། །འདིའི་དཔེ་གཞན་བརློད་པ། 

དབང་ཆེན་འདི་ནི་ཀ་ཆེན་ཏེ། །དེ་ཡི་སློན་དུ་དྲན་པའི་སྒ། །གདུང་འདེགས་བེད་པའི་

ཀ་བ་མིན། །དབང་ཆེན་ཡིན་ཏེ་བཤློལ་དུ་མེད། །ཅེས་པ་དྲན་པའི་ཀ་ཆེན་ཞེས་

གགས་པ་སྐེས་བུའི་རགས་ཀི་དབང་པློ་བརློད་ཅིང༌། དེ་ལ་ཀ་ཆེན་ཟེར་ཡང་གདུང་

འདེགས་བེད་པའི་ཀ་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། དབང་ཆེན་པློ་ཡིན་ཏེ་དེ་སྟློབས་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ན་དེས་ཅི་འདློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཤློལ་དུ་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །

གཞན་ཡང་མིང་ཙམ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་བ་བ་སློགས་ཀི་ངག་དློན་བརློད་པ་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཡང་མིང་དུ་མ་བསེས་པས་བསྒིབ་པ་ལར་གྱུར་པ་ཡློད་དེ། ལུས་མེད་གཡློ་བེད་མིག་

དམར་ནི། །འཁློག་སྤློད་མངློན་པར་མཐློང་བས་ཁློད། །རྡུལ་གིས་རབ་ཏུ་རྨློངས་སློ་

བུ། །འདློད་ལྷ་རླུང་གཟའ་ས་རྡུལ་མེད། །ཅེས་ལུས་མེད་དེ་འདློད་ཆགས་གཡློ་བར་

བེད་པའི་མིག་དམར་པློ་འཁློག་པློར་སྤློད་པའི་མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་མཐློང་བས་ཁློད་

རྡུལ་ཏེ་ཆགས་པས་རབ་ཏུ་རྨློངས་པར་བས་སློ། །བུ་ཞེས་བློས་ནས་ལུས་མེད་འདློད་

ལྷའི་མིང་དང༌། གཡློ་བེད་རླུང་དང་གཟའ་མིག་དམར་འཁློག་འགློས་ལ་སྤློད་པ་དང་

ས་རྡུལ་གི་མིང་བརློད་དློན་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་འདློད་ལྷ་རླུང་གཟའ་ས་རྡུལ་

མེད་ཅེས་སློ། །

བཅུ་པ་བསྒིབ་པའི་གབ་ཚིག་ནི། རས་བལ་མི་ནི་བཏང་བས་ནས། །ནློར་ལྡན་

རྣམས་ཅན་བགློད་པ་དང༌། །སྣ་ཚོགས་ཀློག་བརྒྱས་འཇིག་རེན་འགུགས། །གཟུང་

དཀའ་སྨད་འཚོང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་འདི་སྨད་འཚོང་མ་དང་བསློད་ནམས་ཀི་

འབས་བུར་གྱུར་པའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གློ་རུང་བའི་རློད་བེད་

དུ་གྱུར་པས་གང་ཡིན་མི་འབེད་པའི་ཚུལ་དུ་གབ་པ་ཡིན་ལ། འདི་དང་གློང་གི་རབ་

བརགས་ཀི་གབ་ཚིག་གི་ཁད་པར་ནི། རབ་བརགས་ནི་གབ་བ་དེ་དང་འདྲ་བའི་དངློས་

པློ་གཞན་ཞིག་ལ་བསྙད་བཏགས་ནས་བསམ་ངློ་ན་ཡློད་པའི་གབ་རྒྱུ་དེ་ཟུར་གིས་

བསྟན་པ་ཡིན་ལ། བསྒིབ་པ་ནི་བསམ་རྒྱུའི་དློན་གབ་བ་དེ་གབ་བེད་གཞན་ལ་བསྙད་

བཏགས་ནས་བརློད་པ་མིན་ཡང༌། རློད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་གབ་བ་གབ་བེད་གཉིས་ཀ་

ལ་གློ་རུང་བས་གཅིག་ཤློས་བསྒིབས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ནློར་རས་དང་བལ་པ་

དབུལ་པློའི་མི་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་མི་འཇུག་པས་རས་བལ་རྣམས་བཏང་བར་བས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ནས། ནློར་ཅན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་བགློད་པ་གང་ཞིག སྣ་ཚོགས་ཀློག་བརྒྱས་འཇིག་

རེན་འགུགས་པ་ནི། སྨད་འཚོང་མས་འདློད་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀློག་པློས་གཞན་འགུགས་

པ་དང༌། བསློད་ནམས་ཀི་དཔལ་དེ་དང་ལྡན་ན་ཆེད་དུ་འབད་པ་མ་བས་ཀང་སྒྱུ་

ཐབས་ཀི་ཀློག་བས་པ་དང་འདྲ་བར་འཇིག་རེན་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་འགུགས་

པའློ། །དེ་གཉིས་ཀའང་རང་འདློད་ཙམ་གིས་ཅི་དགར་བཟུང་མི་ནུས་པས་བཟུང་

དཀའ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བུ་འདི་སྨད་འཚོང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྨད་འཚོང་མ་ལ་གློ་ན་

དེ་ལར་དངློས་སུ་ཡིན་ལ། ཡང་སྨད་འཚོང་མ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དགག་སྒའི་དློན་དུ་

བས་ན་གཅིག་ཤློས་བསློད་ནམས་ཀི་དཔལ་ལ་གློ་སྟེ། ངག་སྦྱློར་འདི་དེ་གཉིས་ཀར་

གློ་རུང་ཡང་གང་ལ་གློ་བ་དེས་གཅིག་ཤློས་བསྒིབ་པར་འགྱུར་རློ། །བློད་སྐད་མ་ཞེས་

པ་སྐབས་འདིར་བུད་མེད་ཀི་རགས་དང་དགག་སྒ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་འཇུག་པས་གློ་

ཐློབ་གཉིས་འློང་ལ། རྒྱ་སྐད་ལ་ཡང་དགག་སྒ་ཁློངས་ནས་བཏློན་མ་བཏློན་གཉིས་སུ་

འགྱུར་རློ། །

འདིར་དཔེར་བརློད་པ། པདྨའི་སྦུབས་སུ་འཇུག་ལ་རབ་དགའ་ཞིང༌། །ཡང་

ཡང་གཡློ་ལྡན་བཅུད་ཀི་ཟིལ་དངར་ཅན། །སྦྲང་རི་འཛིན་པ་དེ་ལས་གཞན་གྱུར་

པས། །མི་མློའི་ཚོགས་རྣམས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་སྐེད། །ཅེས་སྐེས་པའི་རགས་དང་

བུང་བའི་ཆློས་ངག་གཅིག་གིས་བརློད་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བུང་བ་སྨྲློས་པའི་ཟློལ་གིས་

བསྒིབ་ཅིང༌། སར་བུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནི་མི་མློའི་ཚོགས་ཀི་དགའ་བ་སྐེད་ཅེས་

སློ། །སར་ཡང༌། དམར་སེར་འློད་སྟློང་དྲྭ་བས་མཛེས་པ་ཡིས། །མུན་པའི་ཚོགས་

འཇློམས་ཀུན་དགའི་སྣང་བ་ཅན། །རློལ་མེད་ཤུགས་ཀིས་སིད་པར་རག་རྒྱུ་་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བ། །འཇིག་རེན་མགློན་དུ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་མཛེས། །ཞེས་ཉི་མའི་ཆློས་བརློད་ནས་ཆློས་

དེ་ལྡན་ལ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་མགློན་དུ་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་ཉི་མ་

འདི་ནི་མཛེས་སློ་ཞེས་པས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་པར། གབ་བ་འཇིག་རེན་མགློན་དུ་

གྱུར་པ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་བརློད་པའློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་གམ་དངློས་མིང་གི་དློན་དང་རེས་

སུ་མཐུན་པའི་སྒ་བཀློད་པའི་གབ་ཚིག་གི་དཔེ་བརློད་ནི། ཁློད་ཀི་ས་མིན་མིང་མཐུན་

གང༌། །རབ་གྱུར་སྐྲ་མིང་ཅན་ལས་རྒྱལ། །དེ་ཡིས་དེང་བདག་མཆློག་ཏུ་ནི། །སེད་

ལྡན་བེད་དློ་སྙན་སྒློག་མ། །ཞེས་སྙན་སྒློག་མ་ཞེས་བློས་ནས། ཁློད་ཀི་མཆུ་སྒློས་

དམར་པློ་བེ་རུའི་མདློག་ལས་རྒྱལ་བ་དེས། དེང་བདག་གི་ཡིད་མཆློག་ཏུ་སེད་ལྡན་

བེད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ལ། འདིར་ས་མིན་མིང་མཐུན་ཞེས་པ། དྷཱ་ར་འཛིན་མ་སྟེ་ས་

གཞིའི་མིང་ཡིན་ལ། དེའི་སློན་དུ་དགག་པའི་ཨ་བཞག་པས། ཨ་དྷ་རཿ ནི་ས་མིན་

ཞེས་སློ། །དེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ཞེས་པ་མཆུ་སྟེ། མཆུའི་མིང་ལའང་ཨ་དྷ་རཿ ཞེས་

གགས། འདི་འདློད་འཇློར་མ་མཆུ་ལ་བཤད། ཡང་བཱ་ལ་སྐྲ། དེའི་སློན་དུ་ཉེ་བསྒྱུར་པྲ་

བཞག་པས། པྲ་པཱ་ལ་སྟེ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐྲ་སྟེ་བག་མའི་ལན་བུའློ། །དེའི་མིང་ཅན་ནི་

བི་རུ་སྟེ། བི་རུའི་མིང་དུ་པྲ་པཱ་ལ་ཞེས་གགས་པ་དེ་ལས་རྒྱལ་བའློ། །དེ་ལར་མིང་

གཅིག་ལའང་ཡི་གེ་སློ་སློར་ཐལ་ཏེ་དློན་གཞན་བཤད་པའི་སློ་ནས་དེའི་མིང་དང་

མཐུན་པའམ། དེའི་མིང་ཅན་ཞེས་བརློད་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་བའི་དངློས་མིང་སྦས་

པའློ། །འདིར་དེའི་དཔེ་བརློད་བཀློད་པ། མཐློང་བ་འཆང་བའི་མིང་ཅན་འདིའི། །ཡུལ་

ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །མཉན་བའི་མིང་ནི་འཛིན་པ་ལ། །གསེར་བཟང་མུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཏིག་ཅན་འདི་མཛེས། །ཞེས་མཐློང་བ་གཟུགས་དེ་འཆང་བའམ་འཛིན་པ་ནི་གཟུགས་

འཛིན་ཏེ་མིག་གློ །མིག་དེའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་སྟེ་མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

མཉན་བའི་མིང་སྒ་ཡིན་ལ། དེ་འཛིན་པ་སྒ་འཛིན་ཏེ་རྣ་བའློ། །རྣ་བར་གསེར་བཟང་པློ་

དང་མུ་ཏིག་གི་རྒྱན་ཅན་འདི་ཁློ་ན་མཛེས་སློ། །གཞན་ཡང༌། མི་རྩུབ་དགེ་བའི་མིང་

མཐུན་གཞློན་ནུ་ཞིག །ཆུ་གཏེར་མིང་ཅན་ལས་བྱུང་ལྷ་མློ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་གསློད་

པའི་སྨན་གྱུར་བཅུད་ཀིས་ལེན། །སྙིང་ལ་བརེན་དང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཀུན་

འཕེལ། །ཞེས་མི་རྩུབ་པ་དང་མིང་མཐུན་པ་འཇམ། དགེ་བ་དང་མིང་མཐུན་པ་དཔལ། 

ཆུ་གཏེར་དང་མིང་མཐུན་པ་མཚོ་བྱུང་སྟེ་དབངས་ཅན་མ། དེ་དག་ལྷན་ཅིག་པ་སྟེ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པ། མར་གསློད་པའི་དློན་ཅན་གི་བདུད་དེའི་སྨན་དུ་གྱུར་པ་རི་སྟེ། 

འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་བདུད་རི་བཅུད་ཀིས་ལེན་དང་འདྲ་བ་སྙིང་དབུས་སུ་བསྟེན་

ན་བློ་གློས་སློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ཀུན་འཕེལ་ལློ། །ཞེས་རྣམ་གངས་

གཞན་གི་མིང་གིས་བརློད་བའི་མིང་བརློད་པའློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པའི་གབ་ཚིག་གི་དཔེ་བརློད་ནི། འདློད་ལྡན་

དག་ནི་མལ་སྟན་ལ། །ཁློ་བས་ཕིར་བཟླློག་ཉལ་བར་གྱུར། །ཆགས་པས་དེ་ཉིད་ཉིད་

ཉལ་ཏེ། །དལ་བུ་ཡིས་ནི་ཁ་དག་སྦྱློར། །ཞེས་གབ་བ་འདློད་ལྡན་ཁ་སྤློད་དུ་སྦྱློར་བ། 

གབ་བེད་འདློད་ལྡན་དག་ནི་རང་གི་མལ་སྟན་ལ་འདི་ལར་ཕན་ཚུན་ཁློ་བས་ཕིར་

ཕློགས་ཏེ་རྒྱབ་སྤད་དུ་ཉལ་ཅིང༌། ཆགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཉལ་བ་དང༌། དལ་

བུས་ཁ་སྦྱློར་བ་མི་རིགས་སློ་སྙམ་དུ་གློ་ནས་དློན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨློངས་པར་བས་

པའློ། །དློན་དངློས་སུ་བསྟན་པ་ནི་འདློད་ལྡན་བུད་མེད་དག་ནི་རང་གི་འློག་གི་མལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྟན་ལ་ཁློ་བས་ཕིར་བཟླློག་པའི་ཚུལ་དུ་རྒྱབ་བསྟན་ཏེ་ཉལ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཆགས་

པས་ས་མ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཉལ་ཏེ། དལ་བུ་ཡི་ནི་སྐེས་པ་དང་ཕན་ཚུན་ཁ་དག་སྦྱློར་

བར་བེད་དློ། །འདིར་དཔེ་གཞན་བརློད་པ། ཨེ་མ་བཙུན་པར་གགས་པ་ཁློད། །ཆགས་

པའི་དབང་གིས་བུད་མེད་ཀི། །ཕི་ནས་འགློ་བར་མི་བེད་ཅིང༌། །མདུན་དུའང་ཕློགས་

གཅིག་ལ་མི་བེད། །ཅེས་བརློད་བ་བུད་མེད་ཀི་མདུན་དུ་འདུག་ནས་གཉིས་ཀ་གདློང་

སྤད་པས་ཕློགས་སློ་སློར་ལ་བ་སྟེ་གདློང་སྤད་ན་གཅིག་གིས་ཤར་དུ་བལས་ཚེ་

གཅིག་ཤློས་ཀིས་ནུབ་ཏུ་བལ་བ་ཡིན་པ་དངློས་སུ་བསྟན་ཀང༌། དེ་ལས་ཕིན་ཅི་ལློག་

ཏུ་མགློ་རྨློངས་པར་བས་པའི་ངག་གློ །དེ་བཞིན་དུ། སློམ་བརློན་ཁློད་ནི་བུད་མེད་དང་

འཕྲད་ཚེ། །ཕློགས་གཅིག་མི་བལ་སློ་སློར་བལ་བཞིན་དུ། །ཅ་ཅློའི་སྒ་གསང་ཆེ་བ་མི་

སྒློག་པར། སྐེ་བློས་དབེན་པ་མྱུར་དུ་ཚོལ་བར་བེད། །ཅེས་པའང་གློང་དང་འདྲ་ལ་སྒ་

མི་སྒློག་པར་འགློལ་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་བུད་མེད་འཁིད་པར་བེད་ཅེས་བསྟན་ཀང་དེ་

ལར་མི་གློ་བའློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་ཡློངས་འཕྲློག་གི་གབ་ཚིག་ནི། བ་རྒྱལ་ཟས་སྐེས་དག་ཡིས་

ནི། །བ་མའི་འློད་ཀིས་བཅློམ་སྐེ་བློ། །ཁ་འཇློམས་གློགས་མིན་འཛིན་པ་ཡི། །ཁབ་

པའི་མཁའ་ལ་མངློན་པར་དགའ། །འདིར་གབ་རྒྱུའི་བརློད་བ་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གདུང་

བའི་སྐེ་བློ་རྣམས་སྤིན་གིས་ཁབ་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་དགའ་འློ་ཞེས་པ་རིགས་ཀང༌། དེ་

དག་ཚིག་དུ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན་གི་ངག་གིས་བསྟན་པས་བརློད་བ་དངློས་གང་

ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་བས་བློ་ཕྲློག་པར་བས་པ་སྟེ། བ་མཁའ་ལྡིང་དེས་བདུད་རི་འཕྲློག་

པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡློད་པས་བ་རྒྱལ་ནས་ཐློབ་པ་བདུད་རི་སྟེ་དེ་ཡི་ཟས་སློ། །བདུད་རི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ཡིས་ཟས་ཅན་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན། བརྒྱ་བིན་དེ་ལས་སྐེས་པ་ནི། སྐ་བསེང་

བུ་ལྔའི་ནང་གི་སིད་སྒྲུབ་སྟེ་དེ་ནི་ལྷ་དབང་གི་བུ་ཡིན་པར་གགས་སློ། །སིད་སྒྲུབ་དེའི་

དག་ཀརྞ་དང་ཀརྵ་དེའི་བ་མ་ཉི་མ་ཡིན་པའློ། །ཁ་བ་འཇློམས་པ་མེ། དེའི་གློགས་མིན་

དག་བློ་ཆུ། དེ་འཛིན་པ་ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་ནློ། །དེ་ལར་དུ་མ་བརྒྱུད་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་

བས་བསྟན་བ་བརློད་པའློ། །འདིར་དེའི་དཔེ་བརློད། མེ་དག་སྐེས་ཀི་གཉེན་གི་ནི། །ཁ་

ལློ་པ་ནི་སྣང་བའི་ཚེ། །དཀར་པློའི་སློབ་མ་འཇློམས་སྐེས་ཀི། །གདློང་བྱུང་བདག་

གིས་བཀག་པར་བ། །ཞེས་མེ་ཡི་དག་ཆུ་དེ་ལས་སྐེས་པ་པདྨ་དེའི་གཉེན་ཉི་མ་དེའི་

ཁ་ལློ་པ་སྐ་རེངས་ཤར་བའམ་སྣང་བའི་ཚེ་དཀར་པློ་སྟེ་པ་སངས་ཀི་སློབ་མ་ལྷ་མིན་

དེ་འཇློམས་པ་ཁབ་འཇུགདེའི་ལེ་བའི་པདྨ་ལས་སྐེས་པ་ཚངས་པ། དེའི་གདློང་བཞི་

ལས་བྱུང་བ་རིག་བེད་ཡིན་པས་དེ་བདག་གིས་བཀག་པར་བའློ། །ཞེས་དང༌། ཡང༌། 

འདིར་ནི་ཉིན་མིན་དུས་ཀི་མགློན་པློ་ནི། །རིམ་བཞིན་འཕེལ་བའི་ཆ་ཤས་བཅློ་ལྔ་

པའི། །དཀིལ་འཁློར་དང་པློར་འཆར་བར་རློམ་པ་ན། །དགའ་སྟློན་བདློ་བའི་དུས་ཡིན་

ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་ཉིན་མིན་དུས་མཚན་མློ་དེའི་མགློན་པློ་ཟླ་བ། དེ་རིམ་བཞིན་

འཕེལ་བའི་ཆ་ཤས་བཅློ་ལྔ་པའི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་དེ་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་ས་འདིར་དང་པློར་འཆར་བར་རློམ་པ་སློད་ཀི་དུས་སུ་འུ་ཅག་ལྷན་ཅིག་དགའ་

སྟློན་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞེས་དུས་བཏབ་པའློ། །

བཅུ་བཞི་པ་གཅིག་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་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་དྲི་ཟའི་ལག་པར་གགས་པ་ཤིང་ཨེ་རཎ་ཞེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དནྜའི་ཤིང་ཡིན་ལ། དེའི་འབས་བུ་དནྡ་རློག་པློ་ཡིན་པས་ཤིང་རང་ལ་འབས་བུ་ཡློད་

པ་ཡིན་མློད། སྐབས་འདིར་ལག་པའི་དགློས་པའམ་འབས་བུ་མེད་པ་ལ་བསམས་

ནས་དེ་འདྲའི་ལག་པ་འབས་བུ་མེད་པ་མིན་ནློ་ལློ་ཞེས། འབས་བུ་མི་འདུག་ཅེས་པའི་

དློན་ནློ། །དེ་ལ་ལག་པའི་བ་བའམ་དགློས་པ་མེད་ཚུལ། ལག་པ་ལ་དག་ལས་རྒྱལ་

ཕིར་མཚོན་དང་འདློད་པའི་དློན་དུ་བུད་མེད་ཀི་ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རེག་པའི་བ་

བ་གཏན་བལ་ཞིག་མེད་ཀང༌། འདི་ནི་ནམ་ཡང་མཚོན་ཆ་དང་བུད་མེད་ཀི་ནུ་མའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་མ་རེག་པ་སྟེ་རེག་པར་མ་བས་པའི་ལག་པ་ཞིག་གློ །དེ་སུའི་ལག་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ལག་པར་གགས་པ་ཞེས་སྤི་ཙམ་དུ་བརློད་

ཀི། མི་མིན་གི་བེ་བག་དྲི་ཟ་དངློས་སུ་མ་བརློད་པས་རེན་སྦས་པའློ། །དེ་ཡང་ཨེ་

རཎའི་འདབ་མ་ལ་ལག་པ་ལར་སློར་མློ་ལྔ་ཡློད་པས་པཉྩཱངྒུ་ལ་སྟེ་སློར་མློ་ལྔ་པ་ཞེས་

གགས་སློ། །ཁ་ཅིག་དྲི་ཟ་སྦས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རེན་དངློས་

མིན་པས་རེན་ཤིང་ཉིད་སྦས་པ་ཡིན་ནློ་ཟེར་ཡང༌། དེ་ལར་ན་དེ་ལ་ལག་པ་ཞེས་པ་

ཡང་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། བརེན་པ་དངློས་མ་ཡིན་པས་བརེན་པ་མ་སྦས་པ་ཡང་མི་

འཐད་པར་མཚུངས་སློ། །འློན་ཀང་ཤིང་སྦས་ནས་དེ་ལ་བརེན་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་ལག་

པ་ཞེས་པའི་མིང་དང༌། དེས་ལག་པའི་བ་བ་མ་བས་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་ནློ་ཞེས་

བརློད་ན་མི་རུང་བ་མེད་དློ། །

འདིར་དཔེར་བརློད་པ། གང་ལ་བརེན་པའི་དབྱུག་གུའི་རེ་མློ་ནི། །མིག་སྨན་

ལར་གནག་དུང་འདྲའི་ཐད་ལ་འགིམ། །གང་གི་འབས་བུ་མདློག་གསུམ་བསྐློར་བ་

དེས། །དེ་ཡི་རེས་གཅློད་དེ་ཡིས་རློ་འཛིན་བསྐུལ། །ཞེས་པ་ལག་པ་གང་ལ་བརེན་པ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྨྱུག་གུའི་རེ་མློ་སྣག་ཚས་ནག་པློར་བས་པས་དུང་འདྲ་ཤློག་དཀར་གི་ཐང་ལ་འགིམ་

ནས་ཡི་གེ་བིས་པ་དེ་གང་གི་འབས་བུ་ཞེས་མིག་གི་འབས་བུ་མིག་གི་དབུས་ཀི་

མཐློང་བེད་གང་ཞིག་དེའི་མཐའ་ནག་དཀར་དམར་བའི་མདློག་གསུམ་གིས་བསྐློར་བ་

དེས། ཐང་ལ་འགིམ་པ་དེའི་རེས་གཅློད་པར་བེད་དེ། དེ་ཉིད་གར་སློང་གི་རེས་ཐམས་

ཅད་དུ་བལ་ཞིང༌། དེའི་རྐེན་གིས་རེས་གཅློད་པ་དེའི་རེས་སུ་རློ་འཛིན་ལེ་སྐུལ་བར་

བེད་ཅེས་དློན་ལ་ཡི་གེ་བིས་ནས་བཀག་པ་གབ་ཚིག་གིས་བརློད་པ་སྟེ། གང་ལ་

བརེན་པ་དང༌། གང་གི་འབས་བུ་ཞེས་པས་རེན་སས་ནས་བརེན་པའི་མིང་མ་སས་

པར་བརློད་པའློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གི་དཔེ་བརློད་ནི། སུ་ཞིག་གང་

དད་འགློགས་པ་ཡིས། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ནི། །ཐློབ་ཅིང་ཟས་ཀི་དུས་དག་

ཏུ། །གལ་ཏེ་མཐློང་ན་འདློར་བར་བེད། །ཅེས་འདིར་གབ་བ་སུ་ཞིག་ཅེས་སྐྲ་དེ་མགློ་

བློ་གང་དང་འགློགས་པས་ཁྲུས་རྒྱན་སློགས་བ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཐློབ་

ཅིང༌། གང་ཟས་ཀི་དུས་སུ་དེ་ཟས་ཀི་ནང་དུ་བྱུང་ན་འདློར་བར་བེད། ཅེས་སློ། །འདི་

ལའང་རེན་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་པ་དང༌། རེན་བརེན་པའི་ཆློས་གཉིས་ཀ་འདྲ་

བར་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་འདློན་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་ཀང་དློན་

གཉིས་ཀ་སྦས་པར་འདྲའློ། །འདིར་དཔེར་བརློད་པ། གང་ཞིག་གང་དང་ཕྲད་ན་དེ་ཡི་

ཤུགས། །ཁ་ནས་འཇུག་ཅིང་ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་འགློ། །མཐར་ནི་རང་པས་ས་འློག་

སློ་འབེད་པ། །འདི་ཡི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་ལ་ཁློད་འདྲ་དཀློན། །ཞེས་མདའ་སྐེན་པ་ལ་བསགས་

པ་སྟེ་མདའ་གང་ཞིག་གཞུ་གང་དང་འཕྲད་ན་གཞུ་དེ་ཡི་ཤུགས་མདའ་ཡི་ཁའམ་ལློང་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ནས་འཇུག་ཅིང་མཁའ་ལ་འགློ་བ་དང༌། མཐར་རང་པ་ལ་འཛུགས་པ་དེ་ཡི་ཁ་ལློ་

བསྒྱུར་བ་ལ་ཁློད་འདྲ་དཀློན་ཞེས་སློ། །བཅུ་དྲུག་པ་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའི་གབ་ཚིག་

གི་དཔེ་བརློད་ནི། ཧ་ཡ་ག་ཛ་བྷ་ཊ་ཅན། །སེ་འདི་གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་ན། །མ་ཏི་ཀ་མེད་

ངེད་ཀི་བུ། །འདི་ནི་ཡི་གེ་ཤེས་ཀང་བླུན། །ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། འདི་ལ་གབ་ཚིག་ས་

མ་དག་ཇི་ལར་འདྲེས་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་དཔེ་བརློད་དེ་ནི། གབ་ཚིག་དགུ་པ་

མིང་དུ་འདུས་པ་བསེས་ཤིང༌། གབ་ཚིག་གཉིས་པ་བསླུས་པ་ཡི་ནི་གཟུགས་དང་

ལྡན་པས་གཉིས་འདྲེས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གབ་ཚིག་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཡང་

འདྲེས་པའི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཚིགས་བཅད་དེའི་གབ་བའི་དློན། ཧ་སློགས་ཐ་མའི་ཡི་གེ་ལྔ། ཡ་སློགས་

བཞི། ག་སློགས་ཀ་སེ། ཛ་སློགས་ཙ་སེ། བྷ་སློགས་པ་སེ། ཊ་སེ་དང༌། སེ་ཡི་སྐད་དློད། 

སེ་ནཱ། ཞེས་པའི་ན་སློགས་ཏ་སེ་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཀི་སློག་གི་དབངས་

ཀིས་མཚོན་པས། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེའི་སེ་འདི་ལས་མ་རྒྱལ་པ་སྟེ་བཀག་མ་

ནུས་པའམ་མ་ཤེས་ན། མ་ཏ�་ཀ་སྟེ་ཡི་གེ་ཕི་མློ་ཙམ་ཡང་ཤེས་པ་མེད་པ་ངེད་ཀི་བུ་

འདི་ནི་ཁ་ནས་ཡི་གེ་ཡི་སྒ་གདངས་འབིན་པ་ཙམ་ཤེས་ཀང་རིག་པའི་གནས་ལ་བླུན་

པ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེའི་ཕི་མློ་ཙམ་བཀག་མི་ཤེས་པས་སློ་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །འདིར་

ཡི་གེ་ཞེས་པ་རག་པ་རང་བྱུང་གི་རིག་བེད་ཙམ་ཤེས་ཀང་ཞེས་གཞན་དག་གིས་

འཆད་དེ། རག་པ་རང་བྱུང་གི་རིག་བེད་ནི་བསབ་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀིས་བཟའ་བཏུང་འགློ་འདུག་སློགས་ཤེས་པ་ལ་བུ་ལ་བསམ་པའློ། །འློན་ཀང་གློང་

ལར་བཤད་ན་བདེ་བར་མངློན། འདིར་གབ་བེད། ཧ་ལ་ར། ག་ཛ་གང་པློ་ཆེ། བྷ་ཊ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དཔའ་བློའམ་དཔུང་བུ་ཆུང་ཅན་གི་སེ་འདི་ལས་མ་རྒྱལ་ན། མ་ཏི་ཀ་མེད་ཅེས་མ་མེད་

པ་ངེད་ཀི་བུ་འདི་ཡི་གེ་ཙམ་བཀག་ཤེས་ཀང་བླུན་པའློ། །ཞེས་པར་གློ་ནས་མ་མེད་

བུ་སློགས་ཅི་ཡིན་མི་གསལ་བའློ། །འདི་ལ་ར་གང་སློགས་ཀི་མིང་དུ་མ་བསེས་པ་

དང༌། མ་ཏི་ཀ་ཡློངས་གགས་མ་ལ་གློ་བས་སླུ་བེད་གཉིས་འདྲེས་པ་ཡིན་ནློ། །འདིའི་

དཔེ་གཞན་བརློད་པ། འློད་བརྒྱ་སིད་པའི་མིག་གྱུར་བདུད་རི་ཅན། །ཉི་ཟླ་བསྟེན་པས་

མུན་པ་འགློག་པར་བེད། །གང་གི་དབུས་སུ་གང་ཞིག་རེན་བས་ན། །ཟ་མ་ཏློག་ཏུ་མེ་

ཆེན་འབར་བར་ངེས། །ཞེས་པ་འདིའི་རང་པ་དང་པློ་མིང་དུ་འདྲེས་པ། གཉིས་པ་སླུ་

བེད་དེ། འཇམ་དཔལ་ལ་རློ་རེ་ཉི་མ་དང་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་གགས་པ་དང༌། དབངས་ཅན་

མ་ལ་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་ཆློས་ཀིས་དེར་གགས་པ་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིར་ཉི་ཟླ་ཡློངས་

གགས་ལ་གློ་བ་དང༌། ནང་གི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཡང་ཕིའི་མུན་པར་གློ་ནས་སླུ་བར་

བེད་པའློ། །

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྒིབས་ནས་གང་ཞིག་གང་གི་ཞེས་སྨྲློས་པ་དེ་ནི་འཇམ་

དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གང་ཞིག་སྙིང་གང་གི་དབུས་སུ་འཁིལ་སྦྱློར་དུ་རེན་པར་བསློམས་

པར་བས་ན། ཞེས་སློ། །རང་པ་བཞི་པ་ནི་མཐུན་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་སྟེ། ཟ་མ་

ཏློག་ནི་སྙིང་དང་མེ་ཆེན་པློ་ནི་ཤེས་རབ་བློ། །དེ་བཞིན་སར་བསྟན་གབ་ཚིག་བཅློ་ལྔ་

པློ་དེ་རྣམས་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་སློགས་པ་ཅི་རིགས་པ་ཡློངས་སུ་འདྲེས་པའི་

རིམ་པ་ཤེས་པར་བའློ། །གབ་ཚིག་འདི་རིགས་རག་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་ས་ས་འདྲ་ཡང༌། 

ཞིབ་ཏུ་བརགས་ན་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པར་ཤེས་ཤིང༌། དེ་འདྲའི་ངག་སྦྱློར་

རློམ་པ་ལ་སློ་ཡངས་པར་གྱུར་པའི་གནད་ཤེས་པ་དཀློན་པར་མཐློང་ནས་འདིར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འགེལ་པ་དང་དཔེ་བརློད་རྣམས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བས་པ་ཡིན་ནློ། །གབ་ཚིག་འདི་

སྒ་དློན་གི་རྒྱན་གང་དུ་གཏློགས་པ་མིན་ཡང༌། བསྡུས་བརློད་རབ་བརག་སྦྱར་བ་

སློགས་ཀི་ཆ་དང་འདྲ་བ་ཙམ་དང༌། གསང་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐབས་སུ་མཁློ་ཞིང་མཚར་

བསྐེད་ཀི་ངག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྙན་དངགས་ཀི་བསྟན་བཅློས་སུ་འཕྲློས་དློན་དུ་སྨློས་

པ་འདི་སྤིར་སྙན་དངགས་ཀི་ཆར་གཏློགས་རུང་བས་ན་ས་འགེལ་རྣམས་སུ་གབ་

ཚིག་གི་རྒྱན་ཞེས་ཀང་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་སྙན་ངག་གི་སྐློན་བཅུ་སང་པ་ལ། མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་གཉིས། 

དང་པློ་སྙན་ངག་སྦྱར་བ་ལ། བརློད་བ་དློན་གི་སློ་ནས་སྐློན་དུ་གྱུར་པ་ནི། དློན་ཉམས་

པ་སྟེ་དློན་དང་བལ་བ་དང༌། དློན་ས་ཕི་འགལ་བ་དང༌། དློན་གཅིག་ཡང་ཡང་ཟླློས་པ་

དང༌། དློན་དེར་མི་ངེས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང༌། བརློད་ཚུལ་གི་སྐློན་མདློར་བསྟན་

རྒྱས་བཤད་སློགས་ཀི་གློ་རིམ་མམ་རིམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། རློད་བེད་ཚིག་གི་སྐློན་

དུ་གྱུར་པ་བར་སྤློད་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པས་སྒ་

དམན་པ་དང༌། གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ལ་སེབ་སྦྱློར་གི་

མཚན་ཉིད་མེད་པས་སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པ་དང༌། བར་སྤློད་པའི་གཞུང་ལར་མ་བས་

པས་ཡི་གེ་ས་ཕི་མཚམས་སྦྱློར་ཚུལ་བཞིན་བེད་པ་དང་བལ་བ་སྟེ་དེ་ལར་དགུ་དང༌། 

དློན་ལ་འགལ་བ་ཡློད་པ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་སྒྱུ་རལ་དང་འཇིག་རེན་དང༌། ཡིད་

ཆེས་པའི་ལུང་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་རིགས་པ་དག་དང་འགལ་བ་སྟེ་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་

གཅིག་ཏུ་བས་ནས་འགལ་པའི་སྐློན་ཞེས་བའློ། །དེ་ལར་སྐློན་བཅུ་པློ་དེ་དག་སྙན་ངག་

གི་ཚིག་ལ་སྙན་ངག་མཁན་གིས་ལེགས་པར་བརགས་ནས་སང་བར་བའློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་བ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་དང༌། དེ་

ཡི་དཔེ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་རློག་གེའི་གཞུང་སློགས་གཞན་ལ་གགས་པ་འདི་ཡང་སྐློན་

མིན་ནམ་ཞེ་ན། སྤིར་དེ་དག་སྐློན་ཡིན་མློད། དེ་དག་གི་དློན་གི་སྐློན་ནི་རིགས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཁློངས་སུ་འདུ་ལ། སྙན་ངག་གི་སྐབས་སུ་བརློད་འདློད་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བརློད་ཀང་ཉམས་མཚར་པའི་གློ་རྒྱུ་ཡློད་ཅིང༌། དློན་གིས་འགལ་བ་

མེད་པ་དུ་མ་ཡློད་དེ། ཟླ་བས་གདུང་བར་བེད་པ་དང༌། བཏགས་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་ས་བ་སློགས་དང༌། རྣམ་པ་འགལ་བ་ལར་ཆེད་དུ་བསྟན་པའི་འགལ་རྒྱན་

སློགས་ལ་དློན་གི་འགལ་བར་ངེས་པའི་སྐློན་མེད་ན། རྣམ་པ་འགལ་བ་ལ་བུའི་བརློད་

ཚུལ་ཕལ་ཆེར་ལ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བེད་དཔེ་སློགས་འགལ་པའི་རྣམ་བཞག་དཔྱད་

པར་དཀའ་བ་ཉིད་སྦྱར་བ་དེ་ཡི་འབས་བུའམ་དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད་དེ། དེའི་ཕིར་

འདིར་དེ་འདྲའི་སྤློས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཤད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་མིན་པས་མ་བཤད་

ལ། གལ་ཏེ་དེ་ཡི་ཚུལ་ཤེས་པར་འདློད་ན་རློག་གེའི་བསྟན་བཅློས་སློགས་ལས་

རློགས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་མདློར་བསྟན་པའི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་བཅུ་

ལས། དང་པློ་དློན་ཉམས་པ་ནི་རློད་བེད་ཀི་ཚིག་ཕན་ཚུན་ཚོགས་པའམ་འབེལ་བའི་

དློན་གིས་སྟློང་པ་གང་ཡིན་པའི་ངག་འབེལ་མེད་དེ་ནི་དློན་ཉམས་པ་ཞེས་པར་འདློད་

དེ། དེ་འདྲ་མློས་པ་དང་སྨློན་པ་དང་བིས་པ་ཡིས་བརློད་ན་དེར་ཟད་ཀི། དེ་ལས་

གཞན་བརློད་པ་པློ་ལ་འབེལ་མེད་སྨྲ་བའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་རློ། །དློན་མེད་ཀི་ངག་དེའི་

དཔེར་བརློད་པ། སྐེས་བུ་འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བེད་དེ། །བདག་ནི་དེ་རིང་ཁློ་ནར་རྒ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བས་གཟིར་རློ། །སྤིན་འདི་འབྲུག་སྒ་རབ་ཏུ་སྒློག་པར་བེད་དེ། འཕྲློག་བེད་ཁབ་འཇུག་

ནི། གང་པློ་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའློ། །འཕྲློག་བེད་ཅེས་པ་སྐབས་འདིར་བརྒྱ་བིན་ལ་

བཞེད་པ་ཡློད་དློ་ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ལ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་ངག་ཅི་བྱུང་བརློད་

པ་ལས། ཚིག་ཚོགས་པ་དེའི་བརློད་བ་འདི་ཡིན་གི། དློན་གིས་སྟློང་པའི་སྨློན་པའི་

ངག་ལ་བུའློ། །འདི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་དབང་གིས་མངློན་པར་བརློད་པ་ལ་

སྨད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་རང་རགས་ཡིན་པས་དེ་ལར་

འབེལ་མེད་ཀི་ཚིག་ཅི་ལ་སྨྲ་ཞེས་བརློད་མི་རིགས་པས་སློ། །གཞན་དུ་གློང་བསྟན་དེ་

ལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་གིས་སྦྱློར་འློས་ཏེ་མི་སྦྱློར་རློ། །སེའུ་

བཅུ་པའི་ངག་ཅེས་འབེལ་མེད་ཀི་དཔེར་བེད་པ་དེ་ཡང་འདི་དང་འདྲ་སྟེ་སེའུ་འབྲུ་

བཅུ་གསུམ་དང་འཁུར་བ་དྲུག་རི་དྭགས་ཀི་པགས་པ་རྩྭའི་གློང་བུ་སློགས་ལྷན་ཅིག་

བརློད་པའི་ཚིགས་བཅད་ཡློད་པ་དེའློ། །

གཉིས་པ་དློན་ས་ཕི་འགལ་པ་ནི། ངག་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གམ་ཚིགས་

བཅད་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ངག་གི་རྒྱུན་ལ་ཡང༌། ས་མ་ཡི་དློན་ཕི་མ་གཞན་གིས་

འཇློམས་པ་ནི་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀི་སྐློན་ལ་དློན་འགལ་ཞེས་

པར་རབ་ཏུ་བརློད་དེ། དཔེར་ན། དག་ཡི་རིགས་མཐའ་དག་འཇློམས་པ་དང་བ་བ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་ཁུར་ཅན་འདི་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་པློའམ་སྐེ་བློ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་

ཅན། །ཁློད་ལ་དག་ནི་སུ་ཡང་མེད་ཅེས་པར། དག་འཇློམས་པའི་བརེ་མེད་དང༌། ཀུན་

ལ་བརེ་ཞིང་དག་མེད་པ་འགལ་བས་སློ། །དམིགས་བསལ་མངློན་པར་ཆགས་ལྡན་

སེམས་ལ་ནི། འགལ་བའི་ཚིག་གི་གློ་སྐབས་དེ་ལ་བུ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པས་ན། ངག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གང་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བ་མངློན་པར་འདློད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

གཞན་གི་བུད་མེད་ལ་སེད་པ་འཇིག་རེན་དང་བསྟན་བཅློས་ལས་སྨད་པའི་གནས་དེ་

ནི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་འཕགས་པ་དག་གིས་བ་བར་ག་ལ་རིགས་ཀང༌། གཞན་གི་

ཆུང་མ་དེ་ཡི་སློ་བསྒིབས་ཏེ་མཆུ་གཡློ་བ་དག་བདག་གིས་ནི་ནམ་ཞིག་མཆུས་སྦྱར་

ཏེ་འཐུང་བ་ཡློད་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཆགས་ལྡན་གིས་སྨྲས་པ་བཞིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དློན་གཅིག་པ་ནི། བརློད་བའི་དློན་ཉིད་དམ་ནི་རློད་བེད་ཀི་སྒ་ལ་

ཡང་དློན་དང་དགློས་པ་ལྷག་པློར་སྟློན་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན་ཡང་སར་

བརློད་པ་གལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ་དེ་ནི་དློན་གཅིག་ཡང་ཡང་ཟླློས་པར་

འདློད་དེ། དཔེར་ན་འདི་ལར་སེད་པ་དང་སེད་པར་བེད་པའི་བུ་མློ་རྣམས་དེ་ཡི་ལན་

བུའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཆུ་འཛིན་གློག་དང་ལྡན་པ་ནི། ཟབ་མློའི་སྒ་སྒློག་པ་སྤིན་འདི་དག་

གློ་ཞེས། སེད་པ་དང་སེད་བེད་ཀི་སྐད་དློད་ཨུཏྐཱ་དང་ཨུནྨན་གཉིས་ཀ་སེམས་ཤློར་

བའམ་ཡིད་ཆགས་པས་ཡང་ཡང་དྲན་པའི་དློན་དུ་གཅིག་པས་གློ་རྒྱུ་ཐ་དད་མེད་པ་

དང༌། དེ་ཡི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན་གི་ཆུ་འཛིན་གློག་ལྡན་ཡང་སྤིན་ཡིན་ལ། ཟབ་མློ་

སྒ་སྒློག་ཀང་སྤིན་ཡིན་པས་ཚིགས་བཅད་འདི་ལ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གི་དློན་སློ་སློ་བ་

གློ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡང་ཟླློས་བས་པ་ཙམ་དུ་བས་སློ། །དམིགས་བསལ་རེས་སུ་བརེ་བ་

དང་ཁློས་པ་དང་ངློ་མཚར་པ་དགའ་བ་སློགས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ལས། གལ་ཏེ་

དློན་འགའ་ཞིག་བརློད་པར་འདློད་ན། ཡང་བརློད་པའི་ཟླློས་པ་དང༌། འབེལ་མེད་ལ་

སློགས་པའི་སྐློན་མེད་དེ། ངློ་མཚར་བ་དང་རློད་པ་དང༌། །ཁློ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་བཟུང་

དང༌། །ངད་དང་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་བརློད་པར་བ། །ཞེས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བརྒྱད་སྟློང་འགེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དེར་མ་ཟད་ཡང་ཡང་བརློད་པ་ཁད་

པར་ཅན་འདི་ནི་ཚིག་ཉམས་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འདློད་

པ་གང་འདི་སྐབས་མིན་པ་སྟེ་རྒྱུ་མེད་པར་འཁློན་པ་ཡིས། བུད་མེད་མཆློག་དེ་བཅློམ་

པར་གྱུར། །ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་བཅློམ་པར་གྱུར། །འཇམ་པར་སྒློག་མ་བཅློམ་པར་

གྱུར་ཅེས། དེ་བཅློམ་པ་ལ་རེས་སུ་བརེ་བ་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཡང་ཡང་བརློད་པ་ནི། 

ངློ་མཚར་བ་དག་གིས་འདི་མཚར་རློ་འདི་མཚར་རློ། །ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ། ཞེས་

བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའི་སྐློན་ནི། བརློད་བའི་དློན་རློགས་པར་བེད་པའམ། 

ངེས་པའི་དློན་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀིས་གལ་ཏེ་ན། ངེས་པའི་འགལ་

ཟླ་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་ན། ངག་འདི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་བརློད་དློན་མི་འགྲུབ་པའམ་

དེར་མ་ངེས་པའི་སྐློན་དུ་རབ་ཏུ་བཤད་དེ། དཔེར་ན། ཡིད་ཀི་རེ་འདློད་ཀིས་མཛའ་

བློ་ལ་དགའ་བ་ཡི་ཚུལ་དུ་ལ་བ་ཡི། འདློད་པའི་རློ་ལ་སེམས་པའི་མིག་གཡློ་བ་ཡི་

གློགས་མློ་དག་དང༌། རྒྱང་ན་འདུག་པའི་མ་ལ་འདིས་འདི་འདྲ་བལ་བར་བཟློད་པ་ཡིན་

ཞེས་པ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་སྟེ། ཅི་ཡི་ཕིར་ན་འདིར་རེ་འདློད་ཀི་སྐད་དློད་མ་ནློ་ར་ཐ་སྟེ་

ཡིད་ཀི་ཤིང་ར་ཞེས་ཡློད་ཅིང༌། པྲི་ཡ་ཡིད་ལ་འདློད་པ་དང་མཛའ་བློ་གཉིས་ལ་འཇུག་

པས་དེ་གཉིས་གང་ཡིན་མི་འབེད་པ་དང༌། ཨཱ་རཏ་ཐག་ཉེ་རིང་གཉིས་ལ་འཇུག་པས་

དེ་གཉིས་མི་འབེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཨ་དས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཨ་སླཽ་ཞེས་པ་

ཡང་འདི་ཞེས་མངློན་གྱུར་དང༌། དེ་ཞེས་ལློག་གྱུར་གཉིས་ཀར་འཇུག་པས་གང་ཡིན་

མི་ཕེད་པ་དང༌། བལ་བར་མི་བཟློད་པའང་ལློག་གྱུར་གི་ཕིར་བལ་མི་ནུས་པའམ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

མངློན་དུ་གྱུར་ཀང་ལ་མི་འདློད་པ་གང་ཡིན་གི་ཐེ་ཚོམ་མི་ཆློད་པས་སློ། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་

གི་ངག་འདི་འདྲ་བསམ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་པའི་སད་ཉིད་དུ་རབ་སྦྱར་ན། འདི་ནི་

རྒྱན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། དེ་ལ་སྐློན་མེད་འདི་ལ་སྟེ། ལུས་སྐེས་མིན་པའི་གདུང་བ་

ཡིས། །ཟིལ་གིས་མནན་ཞིང་དུས་རྩུབ་མློས། །ཟློས་པའི་མ་སྨད་མ་དེ་མཐློང༌། །ཁློད་

ལ་བདག་གི་རེ་བས་ཅི། །ཞེས་པ་འདིར་ལུས་སྐེས་མིན་པ་ཞེས་པའི་སྐད་དློད། ནངྒ་

ཛ་ཏ། ཞེས་པ་འདི་ཕློགས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ན། ཨངྒ་ལུས་ཛ་ཏ་སྐེས་པ། ན་

དགག་ཚིག་ཏུ་བས་ནས་ལུས་སྐེས་མིན་པ་ཞེས་པ་ལུས་སྐེས་འདློད་ཆགས་མིན་པ་

ཚད་པའི་ནད་ཀིས་གདུང་བ་ལ་གློ་བ་དང༌། ཡང་ན་ལུས་མེད་སྐེས་ཀི་གདུང་བ་ཡིས། 

ཞེས་པར་གློ་ན་འདློད་ལྷས་བསྐེད་པའི་ཆགས་གདུང་གིས་གཟིར་བར་གློ་པས་ཐེ་

ཚོམ་སྐེ་བ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་གང་ལར་ཡང༌། གདུང་བ་ཡིས་ཟིལ་གིས་མནན་

ཞིང༌། དེ་འདྲའི་དུས་རྩུབ་མློས་ཟློས་པའི་མ་སྨད་མ་དེ་མཐློང་བས་ན། སྐེས་བུ་ཁློད་ལ་

ཕློ་ཉ་མློ་བདག་གིས་དེའི་གན་དུ་འགུགས་པར་རེ་བས་ཅི་བ་སྟེ། མཆློག་ཏུ་མ་སྨད་མ་

མཛེས་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་བུའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཞེས་གང་གིས་ཕློ་ཉ་གཏློང་བའི་

མཛེས་མ་དེ་འདློད་པས་གཟིར་རམ། ཚ་བས་གདུང་བ་ཞེས་པ་གཉིས་ངེས་མེད་དུ་

བེད་པའི་ཚིག་ཡིན་ལ། རེད་འཇློའི་དབང་གིས་སྐེས་པའི་ཡིད་འཁྲུགས་པར་ནི་བ་

ཕིར་བར་སྦྲེལ་བའི་ཕློ་ཉ་མློས་དེ་ལར་སྨྲས་སློ། །

ལྔ་པ་གློ་རིམ་ཉམས་པའི་སྐློན་ནི། དང་པློར་མིང་གིས་མདློར་བསྟན་པའི་རེས་

སུ་མཐུན་པར་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ཡི་དློན་རེས་སུ་བསྟན་པར་མ་བས་ན། རིམ་པ་ཉམས་

པར་མངློན་དུ་བརློད་པའི་སྐློན་དུ་དེ་ནི་བཤད་དེ། དཔེར་ན། འགློ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་དང༌། །སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་མ་སྐེས་པ། །བདེ་འབྱུང་སེད་མེད་ཆུ་སྐེས་ཀི། །སྐེ་

གནས་ཅན་གིས་ཁེད་རྣམས་སྲུངས། །ཞེས་པ་འདིར་འགློ་བ་རྣམས་སྐེད་པའི་རྒྱུ་

ཚངས་པ། གནས་རྒྱུ་ཁབ་འཇུག འཇིག་པའི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པར་བཤད་ཀང༌། 

འདིར་དང་པློར་སྤྲུལ་པའམ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་དང་མཐར་འཇིག་པའི་རྒྱུ་དང་བར་དུ་གནས་

པའི་རྒྱུ་ནི། རང་གི་ངློ་བློ་རྒྱུ་གཞན་ལས་མ་སྐེས་པ་རང་བྱུང་གི་བདག་ཉིད་བདེ་འབྱུང་

དབང་ཕྱུག་དང༌། སེད་མེད་བུ་ཁབ་འཇུག་དང༌། ཆུ་སྐེས་ཀི་སྐེ་གནས་ཅན་ཚངས་པ་

ཞེས་སྨློས་པའི་ས་ཕི་གློ་རིམ་བཞིན་སྦྱར་ན། སྐེད་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག འཇིག་རྒྱུ་ཁབ་

འཇུག གནས་རྒྱུ་ཚངས་པར་སློང་བས་རིམ་པ་བལ་བའི་སྐློན་ཡློད་དློ། །ས་ཕིའི་

འབེལ་བ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། གང་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་སྟློན་བེད་ཀི་ཚིག་སྦྱློར་བ་ལ་

འབད་པར་བས་ན། རིམ་པ་འདས་ཀང་སྐློན་མིན་པར། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་སྨྲ་སྟེ་

དཔེར། །གཉེན་གཏློང་བ་དགུ་ལུས་གཏློང་དང༌། །ཡུལ་གཏློང་ཞེས་པ་གསུམ་པློ་

ལ། །དང་པློ་ཐ་མ་ཉློན་མློངས་རིང༌། །བར་མ་སྐད་ཅིག་གདུང་བའློ། །ཞེས་པ་འདིར་

བར་མ་ལུས་གཏློང་རས་སུ་བཤད་ཀང༌། ལུས་གཏློང་བ་གདུང་ཡུན་ཐུང་ལ། གཞན་

གཉིས་ཀི་གདུང་བ་ཡུན་རིང་བའི་འབེལ་པ་ཤེས་ནས་དེ་ལར་བརློད་པ་ལ་སྐློན་མེད་

པ་བཞིན་ནློ། །

དྲུག་པ་སྒ་དམན་པའི་སྐློན་ནི། མཚོན་བ་ངག་སྦྱློར་གང་ལ་མཚན་ཉིད་བར་

སྤློད་པའི་ལམ་མམ་ཚུལ་མ་མཚོན་པ་སྟེ། བར་སྤློད་པའི་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་

པའི་ཚིག་སྦྱློར་དེ་ནི། སྨྲ་བའི་དབང་པློ་མཆློག་གིས་མི་འདློད་པ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་བཏང་

སྒ་ཉམས་པ་ལར་སྣང་ཡང༌། དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་སྦྱར་རིགས་པར་མཆློག་རྣམས་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དག་གིས་བཞེད་པའམ་འདློད་པ་ཉིད་ནི་སྒ་ཉམས་པའི་སྐློན་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དཔེར་ན། 

ས་གཞི་རྒྱ་མཚོའི་སྐ་རགས་ཅན། རྒྱལ་ཆེན་ཁློད་ལ་དཔུང་པ་སྲུང༌། ཞེས་པ་འདི་ལ་

བུ་ལ་ཤེས་འདློད་དམ་ཤེས་བེད་ཀི་ནུས་པ་མེད་པས་ན། ཚིག་འདི་ལ་ནི་ཡིད་འློང་གི་

ཉམས་ཡློད་པ་མིན་ནློ། །འདིར་རྒྱལ་ཆེན་ཁློད་ཀི་ཞེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་ཐློབ་པ་ལ་

བཞི་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་བས་པ་དང༌། དཔུང་པས་ཞེས་གསུམ་པ་ཐློབ་པ་ལ་དང་པློའི་

མཐའ་ཅན་དུ་བས་པ་འདི་ལ་བུ་བློད་སྐད་རང་གིས་ཀང་རློགས་ནུས་པས་འདི་ཐད་ཀི་

སྐད་དློད་རྣམས་ལ་རྣམ་དབེ་དང་བསྡུ་བ་ཇི་ལར་བས་པའི་ཚུལ་བརློད་ན་མང་བས་མ་

སྤློས་སློ། །སྤིར་སྒ་ཉམས་པ་འདྲ་ཡང་སྒ་ཉམས་མིན་པའི་དམིགས་བསལ་ནི། ལྷློ་ཡི་

རི་ལས་ཉེར་བཏུད་པའི། །རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་ནི། །རློལ་པར་བསྐློད་པ་བི་རུ་

ཡི། །མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བེད། །ཅེས་སློགས་བསྟན་བཅློས་བདག་ཉིད་ཆེ། །ལྷ་

ལ་གཡེལ་བའི་སེམས་ལྡན་པ། །སྒ་ཉམས་བཞིན་དུ་སྣང་མློད་ཀི། །སྐལ་བཟང་ཉིད་ནི་

གཏློང་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷློ་ཡི་རི་ལས་ཉེ་བར་བཏུད་པའི་རླུང་གིས་ཤིང་

ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་ནི་རློལ་སེག་གི་ཚུལ་དུ་བསྐློད་པ་ཡིས་བི་རུ་ཡི་མདློག་ཅན་གི་མྱུ་

གུ་མཛེས་ལྡན་དུ་བེད་དློ། །ཞེས་པ་འདིར་ལྷློ་ཡི་རི་ལ་ཞེས་སྤིར་བཏང་རྣམ་དབེ་

གཉིས་པ་ཐློབ་པའམ་ཡང་ན་བདུན་པ་ཐློབ་པ་འདྲ་ཡང༌། འདིར་འབྱུང་ཁུང་གི་དློན་ཅན་

རྣམ་དབེ་བཞི་པར་བས་པ་ནི། རི་དེ་ལས་འགློ་བའམ་བཏུད་ཅིང་བདར་བའི་དློན་ཡིན་

པས་ཕི་མ་གཙོ་ཆེ་བར་བས་པ་འདི་འདྲ་བ་རྣམས་བར་སྤློད་པའི་སྤིར་བཏང་གི་རྣམ་

དབེ་ཅུང་ཟད་ཤེས་ཀང༌། བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་ལ་བ་ལ་གཡེལ་བ་དག་གི་ངློར་སྒ་

ཉམས་པ་ལར་སྣང་ཡང༌། དམིགས་བསལ་གི་ཐློབ་ཚུལ་བཤད་པའི་བར་སྤློད་ཀི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

གཞུང་ཆེན་པློ་ན་དེ་འདྲ་སྦྱར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་བར་སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་སྐལ་བཟང་གཏློང་བ་མིན་ནློ། །

བདུན་པ་གཅློད་མཚམས་སམ་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་རྣམས་

ལ་བཞི་ལ་སློགས་པ་སློད་ས་ངེས་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པ་ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་

དེ་ནི་ངལ་བསློ་བའི་གནས་ཞེས་པར་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཇི་སྐད་བཤད་

པ་ལར་ངལ་བསློ་བའི་གནས་སུ་མ་སློང་བས་ཉམས་པ་ནི་གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་

སྟེ། ཚིག་ས་ཕིའི་བར་གི་གཅློད་མཚམས་དེར་མ་ཕློག་པའི་ཕིར་དེས་ཉན་པ་པློ་དགའ་

བ་མིན་པ་བསྐེད་དེ། དཔེར་ན། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་བརློད་པའི་ཆློ་ག་རློ་

ཉམས་མེད་ལ་འདིར། །མཆློག་རྣམས་དང་འགློགས་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་འདིས་ལ་

བེད་ལ་སློགས་སྐློན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་འདིའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྟེང་ནས་ཤེས་དགློས་

ཀི། བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་འདིའི་སྟེང་ནས་ངལ་བསློ་ཉམས་ཚུལ་སྟློན་དུ་མེད་དློ། །དེ་

ལ་རང་པ་གཉིས་པློ་འདིའི་རྒྱ་སྐད་དེ་ཉིད་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་སེབ་སྦྱློར་

ནི་དལ་འགློ་ཅན་ཏེ། མ་ཝ་ན་སུ་རར་ཝ་རྣམས་མཚོ་དུས་འཇིག་རེན་དལ་འགློ་ཅན། 

ཞེས་བཤད་པས། བཞི་དྲུག་བདུན་ལ་ངལ་བསློ་དགློས་པ་ལས། འདིར་ཡང་དག་

བརློད་པའི་སྐད་དློད་སཾ་གི་ཏ་ཞེས་པའི་ག་ཡི་སྟེང་དུ་ངལ་བསློ་བཞི་པ་ཕློག་པས་མིང་

གི་དཀིལ་དུ་ངལ་བསློས་པ་དང༌། དེ་ནས་དྲུག་པའི་ངལ་བསློ་ཉི་མའི་སྐད་དློད་ཨཱ་དི་

ཏ་ཡ་ཞེས་པའི་ཐློག་མར་ཕློག་པ་སློགས་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་འདི་ལ་སློགས་པ་ནི་ངལ་

བསློ་ཉམས་པའི་སྐློན་ཡིན་ཞེས་སློ། །རློ་ཉམས་མེད་ལ་ཞེས་པ་སེག་པ་སློགས་ཀི་

ཉམས་འགྱུར་ཕུན་ཚོགས་ཉམས་པ་མེད་པ་ལ་ཞེས་འབྲུ་མནན་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་དེ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འདྲའི་རློ་ཉམས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་ཞེས་འབྲུ་མནན་པར་སྣང་ངློ༌། །ཡང་དག་བརློད་པའི་

ཆློ་ག་ནི་གླུ་གར་སློགས་སློ། །ཡང་ངལ་བསློ་ཉམས་པ་ལར་སྣང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་བ་

ནི། བ་དང་བ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ལུང་ཉིད་ཀིས་ནི་ལ་བེད་ཅིང༌། མི་བདག་འདི་ཡི་

དབང་གྱུར་ས་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ལར་སྦྱློར་བ་ཡློད། ཅེས་བང་དློར་ཐམས་ཅད་ལ་ལུང་

ཉིད་ཀིས་ལ་བ་ནི་ལུང་ལས་བཤད་པ་བཞིན་བེད་པའློ། །གཞན་གློ་ས། འདིར་ཡང་

སེབ་སྦྱློར་ས་མ་དང་མཚུངས་པ་ལས། བ་དང་བ་མིན་གི་སྐད་དློད་ཨ་ཀར་ན་ཞེས་

པའི་ཡཱའ་ན་ལ་ཕློག་པས་ཡ་ལྷག་མར་ལུས། མ་ཚང་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་པའི་སྐད་

དློད་ཨ་བི་ཀ་ལཱནྱཱ་ཞེས་པའི་ལཱ་ལ་སློད་པས་ཡ་ལྷག་མར་ལུས་པ་དེ་གཉིས་རྣམ་དབེ་

ཤས་ཀི་རེས་ཡིན་པས་རྣམ་དབེའི་ལུས་འགྱུར་དེ་དག་ལྷག་མར་ལུས་ཀང་མིང་

མཐའ་ཡར་ཐློབ་སྟེ་མིང་མཐའ་དངློས་མ་ལུས་པས་ངལ་བསློ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་

ཞེས་སློ། །འདི་ལ་དཔང་ལློས་དེ་ནི་བརློད་འདློད་ཙམ་དུ་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་

དེ་གཉིས་ལ་ཁད་ཡློད་ཅེས་མཁས་པ་དག་གསུངས་པ་ལར་ལེགས། བཤད་མ་ཐག་

པ་ལ་བུ་ལ་ངལ་བསློ་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཇི་ལར་རྣམ་དབེ་བིན་ཀང་ཚིག་

མཐའ་སྟེ་རྣམ་དབེའི་གཟུགས་འགྱུར་ཕིས་པ་ལ་ལྷག་མའི་མིང་མཐའ་དེ་ཉིད་ཚིག་

ཉིད་དུ་ངེས་པ་དེ་བཞིན་རྣམ་དབེའི་གཟུགས་འགྱུར་མ་ཕིས་པའི་ཡ་སློགས་ཕ་རློལ་

ཏུ་ལྷག་མར་ལུས་ཀང༌། རྣམ་དབེ་དང་མཚམས་སྦྱློར་ཟིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་མཐའ་

ཅན་ས་མ་དེ་ཡང་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀི་མཐའ་ཡིན་ཞེས་ནི་བརློད་པ་ཡིན་པའློ། །དེ་ལར་ན་

ཡང་གཅློད་མཚམས་དེ་ལ་བུ་ཅན་ནི་རྣ་བར་རྩུབ་པས་ན་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་

ངག་དེ་འདྲ་མི་སྦྱློར་ཏེ། དཔེར་ན། རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ཅན། །ཏློག་གིས་ཆུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཛིན་བསྐུལ་ཞེས་འདིའློ། །ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱ་སྐད་དུ་ཏློག་གི་སྐད་དློད་ཀེ་ཏུ་མིན་པ་ལ་

དེའི་དཀིལ་ནས་བཅད་དེ། ཀེ་ཚིག་རང་དང་པློའི་མཐའ་དང༌། རླུ་གཉིས་པའི་ཐློག་

མར་ཡློད་པ་འདི་ལ་བུའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་མཚན་མཐློ་བས་ནམ་མཁའི་སྤིན་པ་

སྐུལ་ཞིང་བསྐློད་པ་བརློད་པའི་ཚིག་རང་གཉིས་པློ་དེ་ལ་དཔེར་མཛད་པའློ། །བློད་

སྐད་དུ། མི་ཡི་བདག་པློ་དེ་ཡི་རྒྱལ། །མཚན་གིས་སྤིན་ལ་རིག་པའློ། །ལ་བུར་རྣམས་

རྩུབ་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་ཁིམ་གི་མེ་ཚ་གདུང་ཆེ་བས་གངས་ཀི་རི་ཞུ་བར་བེད་

དློ། །ལ་བུ་ཡང་བཅད་མཚམས་ཀི་དབང་གིས་རྣ་བར་རྩུབ་པས་དེ་ལར་མི་སྦྱར་བར། 

ཁིམ་གི་མེ་འདིའི་ཚ་གདུང་གིས། །གངས་ཀི་རི་རྣམས་ཞུ་བར་བེད། །ལ་བུར་སྦྱར་

བར་བའློ། །

བརྒྱད་པ་སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པའི་སྐློན་ནི། གང་དུ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ལ་སློགས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཆད་པའམ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དང༌། ལི་བ་དང་ཡང་བའི་མཚན་

ཉིད་གཞུང་ལས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དེ་ནི་སེབ་སྦྱློར་

ཉམས་པ་སྟེ། སྐློན་འདི་སྙན་ངག་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའློ། །དེ་ཇི་ལར་ན་ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་

རེས་བསགས་ལ་ཡི་གེ་བདུན་དུ་གྱུར་ན་ཉུང་བ་དང༌། དགུ་པར་གྱུར་ན་ལྷག་པ་ཡིན་

པའི། དཔེ་བརློད་རིམ་བཞིན། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་བསིལ་བས་རེག་ཅེས་པ་ལ་བུ་ཡི་གེ་

ཉུང་བ་ཉིད་དེ། འདིའི་རང་པ་དང་པློ་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཡི་གེ་བདུན་ལས་མེད་པས་བློད་

སྐད་དུ་དྲུག་བྱུང་ངློ༌། །ས་ཧ་ཀཱ་རའི་ལློ་འདབ་གསར་པ་རྣམས། སྣུམ་ཞེས་ཡི་གེ་ལྷག་

པའློ། །ཞེས་འདིའི་རང་པ་ས་མར་རྒྱ་སྐད་ལ་ཡི་གེ་དགུ་ཡློད་པས། བློད་སྐད་དུ་ཡང་

དགུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །འདློད་པས་མདའ་རྣློན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ། །རྣམ་པར་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

འཕངས་ཞེས་ལི་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །ཞེས་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་སྐད་དུ་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་པ་

སེབ་སྦྱློར་ཉེ་དབང་རློ་རེ་ཅན་ཡིན་པས། ཡི་གེ་དང་པློ་ཡང་དགློས་ཀང་ཀཱ་རིང་པློར་

བས་པས་ལི་བ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་མིན་པའི་སྐློན་བྱུང་ངློ༌། །མཛེས་པའི་མིག་

ཅན་དག་ལ་མློས་བེད་ཀི། །མདའ་བསྣུན་ལྷུང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །ཞེས་པ་

འདི་རྒྱ་སྐད་དུ། སེབ་སྦྱློར་དབང་པློ་རློ་རེ་ཉིད་དུ་བས་པ་ཡིན་ཡང༌། དེའི་དང་པློ་ལི་བ་

ཡིན་དགློས་པ་ལ། འདིར་མ་ད་ན་ཞེས་པའི་མ་ཡང་བས་ཡང་བ་གཞུང་ལས་བཤད་

པ་ཇི་ལ་བ་མིན་པ་ཡི་སྐློན་ཡློད་པའི་དཔེར་བརློད་དློ། །

དགུ་པ་མཚམས་སྦྱློར་ཉམས་པའི་སྐློན་ནི། ཡི་གེ་རྣམས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་

བསྡུས་པ་བརློད་པར་མི་འདློད་དེ། ཕན་ཚུན་སློ་སློར་བརློད་དློ་ཞེས་ཚིག་ས་ཕི་ལ་

དབངས་དང་གསལ་བེད་རྣམ་བཅད་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་ཐློབ་ཀང་མ་སྦྱར་བར་

མཚམས་སྦྱློར་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། ཡ་ཕིས་པ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་སྦྱློར་མི་

བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དེ་ནི་མཚམས་སྦྱློར་བལ་བ་ཞེས་སུ་མཁས་པ་དག་གིས་

བསྟན་ཏློ། །དེའི་དཔེ། མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང༌། །རླུང་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་

ཡིས། །བུད་མེད་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །རྔུལ་གི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་

བེད། །ཅེས་པ་གློ་ས་ཞིང༌། ཚིགས་བཅད་འདིའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་རང་པ་དང་པློའི་མཐར་རྒྱུ་

བའི་སྐད་དློད་ཙ་ར་ཎ། གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཨངྒ་ན་ཡློད་པ་མཚམས་སྦྱློར་ཐློབ་ཀང་

མ་སྦྱར་བ་ལ་བུའློ། །དེ་ལ་རྒྱ་དཔེར། རང་པ་ས་མ་གཉིས་སྦྲེལ་ནས་དེ་རློགས་

མཚམས་ཤད་གཅིག་དང༌། ཕི་མ་གཉིས་སྦྲེལ་མཐར་ཤད་གཅིག་སྟེ་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་ལ་མཚམས་སུ་ཤད་གཉིས་འབྱུང་བས། ཤད་ཀིས་ཆློད་པ་དག་གི་ས་ཕི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

མཚམས་མི་སྦྱློར་ཏེ་རང་སློར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །མཚན་མློ་འདི་ལ་ཞེས་འདི་

འདྲ། །མཁས་པས་ཉམས་པར་རིག་མི་བེད། །ཅེས་པ་མཚན་མློ་འདི་ལ་སློགས་ཀི་རྒྱ་

སྐད་རང་པ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར། ཨཱ་སུ་ར་ཞེས་བྱུང་བ་དེ། ཚིགས་བཅད་ས་མའི་

མཐར་སྱ་སི་ཞེས་བྱུང་བ་ལ་མཚམས་མ་སྦྱར་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་ཀི་མཚམས་ཡིན་

པས་མཁས་པས་མཚམས་སྦྱློར་ཉམས་པར་རིག་པར་མི་བེད་དློ། །ཞེས་སློ། །

བཅུ་པ་གློང་དུ་ཡུལ་སློགས་དང་འགལ་བ་གསུངས་པ་དེའི་དློན་ཅི་ལ་བུ་ཞིག་

ཡིན་ཞེ་ན། རི་དང་ནགས་དང་ཡུལ་འཁློར་དང་ཆུ་བློ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ལ་སློགས་པ་

ནི་ཡུལ་ལློ། །ཉིན་མཚན་དང་དུས་དྲུག་དང་དུས་བཞི་ལ་སློགས་པ་དུས་སློ། །ཡུལ་

ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་འདློད་པའི་དློན་ལ་བརེན་པ་ཡི་གར་དང་གླུ་སློགས་ལུས་ངག་གི་

སྒྱུ་རལ་ཏེ། འབྱུང་པློ་རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན་དང༌། མི་རྒྱུ་བའི་དངློས་པློ་སྣློད་ཀི་འཇུག་

པའམ་ཚུལ་ནི་འཇིག་རེན་གི་མིག་ཅན་ནློ། །རིགས་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་

རིགས་པ་ཡི་བདག་ཉིད་དློ། །ཐློས་པ་དང་བཅས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལུང་དུ་གསུངས་

པ་ལུང་ཉིད་དེ། སྙན་ངག་མཁན་པློ་གང་ཞིག་ལེགས་པར་བསྒིམས་ཏེ་མི་རག་པའི་

བག་མེད་པ་ལས། དྲུག་པློ་དེ་དང་དེར་ཇི་ལར་གགས་པ་བཞིན་མིན་པར་གལ་ཏེ་རབ་

ཞུགས་ན། འདི་ནི་ཡུལ་སློགས་འགལ་ཅེས་བརློད་དློ། །དེ་དག་གི་དཔེ་བརློད་རིམ་

པར་བསྟན་པ་ལས། ག་པུར་རང་འཐུང་ལ་རེག་པའི། །མ་ལ་ཡ་རླུང་དྲི་བཟང་

ཅན། །ཅེས་པ་རི་ཡི་གནས་ཚུལ་དང་འགལ་ཏེ། མ་ལ་ཡའི་རི་ལ་ག་བུར་གི་ཤིང་མེད་

པས་སློ། །ཀ་ལིངྐ་ཡི་ནགས་སུ་སྐེས་པའི་གང་པློ་ནི་རི་དྭགས་ཀི་རིགས་ཅན་མང་པློ་

ཞེས་པ་ནགས་དང་འགལ་ཏེ། ནགས་དེ་ན་གང་པློ་ཆེ་བྷ་དྲ་ཞེས་པའི་རིགས་མང་གི 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རི་དྭགས་ཀི་རིགས་མི་མང་ངློ༌། །ལྷློ་ཕློགས་ཅློ༷་ལ༷་གློ་ལ་ཞེས་པའི་ཡུལ་གི་ཆུ་ཀླུང་ཀཱ་

བེ་རཱི་ཞེས་པའི་འགམ་ངློགས་ཀི་སའི་ཆར་ཨ་ག་རུ་ནི་ནག་པློ་ལློ་མ་སློ་བས་ཁབ་

ཅེས་ཆུ་ཀླུང་དང་འགལ་ཏེ་དེ་ན་ཨ་གར་མེད་པས་སློ། །ཞེས་པ་ཡུལ་དང་འགལ་བ་ཡི་

ཚིག་གི་འཇུག་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་འདྲ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུས་དང་འགལ་བའི་

དཔེ་ནི། པདྨ་ཅན་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས། །ཉིན་པར་ཀུ་མུད་ལྡན་པ་གསལ། །ཞེས་པདྨ་

ཅན་དང་ཀུ་མུད་ལྡན་པ་ནི། དེ་དག་གི་ཡུ་བའི་ཤིང་རྒྱས་པ་ལས་མེ་ཏློག་ཁ་ཕེ་བ་ལ་

འཆད་པའང་སྣང༌། ལྡན་སྒས་དེ་དག་གི་ཚལ་བས་ཀང་རུང་སྟེ། པདྨ་ཉིན་མློ་ཁ་ཕེ་ཀུ་

མུད་མཚན་ཁ་ཕེ་བ་དང་འགལ་བ་ནི་ཉིན་གི་དུས་དང་འགལ་བའློ། །

དཔྱིད་ནི་ནི་ཙཱུ་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་བསགས་པར་འློས། །ཞེས་པ་དུས་དྲུག་དང་འགལ་བ་སྟེ་

དཔྱིད་ནི་ཙཱུ་ལའི་ཤིང་ཁ་འབུས་ཀི་མེ་ཏློག་རྒྱས་སློ། །སློས་ཀ་ཆར་སྤིན་མེད་པ་དང༌། 

དབར་ངང་པ་སྒ་སྙན་མི་བསྒགས་པ་དང༌། སྟློན་ཆར་སྤིན་དང་འབྲུག་སྒ་ཞན་པས་རྨ་

བ་མི་མློས་པས་སློ། །དགུན་སྟློད་ཉི་མ་རླུང་དང་རྡུལ་གིས་བསྒིབས་པས་དྲི་མ་མེད་

པ་མིན་པ་དང༌། དགུན་སྨད་ཙནྡན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་མེ་ཏློག་མི་རྒྱས་ཤིང༌། གིབ་

བསིལ་ལ་མི་རེ་བས་བསགས་པར་འློས་པ་མིན་པས་སློ། །ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་

ནི། །འགལ་བའི་ལུགས་དག་བསྟན་པ་ཡིན། །སྒྱུ་རལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ། །ཅུང་

ཟད་བསྟན་པར་བ་སྟེ་དཔེར། །དཔའ་དང་སིག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི། །གནས་ཅན་ཁློ་དང་

ཡ་མཚན་ནློ། །དབངས་བདུན་རློགས་པ་འདི་དག་ནི། །ཐ་དད་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

འཇུག །འདི་ལར་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར། །འགལ་བ་ལེགས་པར་རློགས་པར་བ། །སྒྱུ་

རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ལས། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གནས་

ཞེས་པ་ཡིད་བེད་དེ་ཉམས་བརྒྱད་པློའི་རྒྱུ་ཡིད་ཀི་ཀུན་སློང་འགའ་ཞིག་ལུས་ངག་གི་

ཉམས་སུ་མ་ཐློན་པའློ། །སི་ཡི། ཞེས་པ་གནས་ཅན་ཏེ་ཡིད་བེད་དེ་ལས་སྐེས་པའི་

ཉམས་བརྒྱད་པློའི་སྤི་མིང་ངློ༌། །དེ་ལ་ཁློ་བའི་ཡིད་བེད་ལས་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་དང་

ཡ་མཚན་པ་ལས་རྨད་བྱུང༌། དགའ་བས་སེག་པ། སྤློ་བས་དཔའ་བ་སློགས་རྒྱུ་འབས་

མ་ནློར་བར་འབྱུང་དགློས་པ་ལས། འདིར་དཔའ་བའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་ཅན་ཁློ་བ་

དང༌། སེག་པ་ལ་ཡ་མཚན་པ་སྦྱར་བས་འགལ་བའློ། །ཞེས་བཤད་ཀང༌། དེ་ལར་ན། 

ཁློ་དང་ཡ་མཚན་ཡིད་བེད་ཀི། གནས་ཅན་དཔའ་དང་སེག་པའློ། །ཞེས་སྦྱར་ན་འགིག་

གི་གློང་ལར་ན་ཚིག་ལྷུས་འགིག་ཅུང་དཀའློ། །འདི་ལ་འགྱུར་ས་ཕིས་གློ་བ་ཐ་དད་དུ་

བང་བར་འདུག་སྟེ། ཡང་ན་སེག་སློགས་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཉམས་བརྒྱད་ལ། གནས་

ཞེས་གློ་ནས། གནས་ཅན་དེའི་རྒྱུ་ཁློ་བ་སློགས་ལ་གློ་ན། ས་མ་ལར་བརློད་རུང་མློད། 

མདློར་ན་ཡིད་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཉམས་དེ་དང་དེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ལ། དེ་ལས་

སྲུང་བའི་ཉམས་བརྒྱད་གནས་ཅན་འབས་བུར་གློ་དགློས་པས། དེ་ལར་ན་དཔའ་དང་

སེག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཅན་ནི་ཞེས་འབྲུ་སྣློན་དགློས་པ་འདྲ་སྟེ་

དཔྱད། གློ་རྒྱུའི་དློན་སེག་པའི་ཡིད་བེད་དགའ་བ་སློགས་ཡིན་པ་དེ་མ་ནློར་བར་སྦྱར་

ན་མི་འགལ་ལ། ནློར་བར་སྦྱར་ན་འགལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཤློང་འགྱུར་དུ། དཔའ་དང་སེག་

པ་དག་གི་དངློས། །བརན་པ་ཁློ་དང་ཡ་མཚན་ནློ། །ཞེས་བསྒྱུར། 

དབངས་བདུན་ནི། དྲང་སློང༌། ས་འཛིན། དྲུག་སྐེས། བར་མ། བློ་གསལ། ལྔ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

པ། འཁློར་ཉན་ཞེས་པ་བདུན་ནློ། །དེ་བདུན་འདྲེས་ཤིང་རློགས་པ་སྙན་པའི་ཚད་མིན་

ལ། འདིར་དང་པློ་དབངས་བདུན་རློགས་པ་འདི་དག་ནི་ཞེས་ཁས་བངས་ནས་དེའི་

རེས་སུ་ཐ་དད་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅེས་བཤད་པ་འགལ་ཞེས་ཁམས་འགེལ་དུ་

གསུངས། དེ་ཡང༌། རེད་མེ་རླློམ་པས་བང་པ་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་བཤད་པས། དབངས་

རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དང་འབེལ་དགློས་པ་ལས། སྙིང་རེའི་ཡུལ་ལ་བློ་གསལ་གི་

དབངས་ལེན་པ་ལ་བུ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པས། དབངས་བདུན་ཀ་གཅིག་ཏུ་

རློགས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་ལེན་པ་ཡིན་པ་ནི་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུའི་བེ་བག་དབངས་བདུན་

དང་འགལ་བའློ། །ཇི་སྐད་བཤད་པ་འདི་ལར་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དང་འགལ་བ་

ལེགས་པར་རློགས་པར་བའློ། །

སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཅི་ལ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། སྒྱུ་རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་

ཞེས་པའི་གཞུང་ལེའུ་བཞི་པ་ཞིག་སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་དེ་

ལས་སྒྱུ་རལ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །སྤིར་ལུས་ངག་གི་

སྒྱུ་རལ་ལ་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད་ཀང༌། འཕགས་ཡུལ་སློགས་སུ་ཡློངས་གགས་

སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ནི་བཟློ་ལ་སློགས་པར་གཏློགས་པ་སུམ་ཅུ། རློལ་མློའི་བེ་བག་

བཅློ་བརྒྱད། གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན། གར་གི་ཆ་བད་དགུ་སྟེ་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞིའློ། །དེའི་དང་པློ་སུམ་ཅུ་ནི། ཡི་གེ ལག་རིས། གངས་དང༌། རིས་ཆེན། ཐློར་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཚུགས། ཤློམ་སྟབས། ལགས་ཀྱུས་བསྒྱུར་བ། རལ་གིའི་ཐབས། ཞགས་པས་གདབ་

པ། མདའ་བློ་ཆེ་འཕེན་པ། མདུན་དུ་བསྣུར་བ། ཕིར་བསྣུར་བ། བཅད་པ། དྲལ་བ། 

དབུག་པ། རྒྱང་ནས་འཕློག་པ། སྒ་གག་པར་འཕློག་པ། གནད་དུ་འཕློག་པ། མི་འཆློར་

བར་འཕློག་པ། ཚབས་ཆེ་བར་འཕློག་པ། མཆློངས་པ། གད་ཀི་འཛིན་སྟངས། བང་

འགློས། རྐལ་བ། བརྒལ་བ། གང་པློ་ཆེའི་གཉར་ཞློན་པ། ར་ལ་ཞློན་པ། ཤིང་རའི་

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

བརྒྱད་ནི། རྔ་པློ་ཆེ། ར་རྔ་དཀྱུས་མ། རྔ་དཀྱུས་མ། རྔ་ཟླུམ་ལག་རྔ། འཁར་རྔ། པི་ཝཾ་

རྒྱུད་གཅིག་པ། ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ར་རྔ་ཆེན་པློ། ལགས་ཀི་སིལ་ཁློལ། ཁར་དཀྲློལ། 

པི་ཝཾ་རྒྱུད་གསུམ་པ། པི་ཝཾ་རྒྱུད་བདུན་པ། རྔ་མུ་ཀུནྡ། སིལ་སྙན། གླུ་དབངས། ཕེག་

རློབ། རྔ་ཆུང༌། གིང་བུ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །

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

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

སེག་པ། དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དྲག་ཤུལ། བཞད་གད། འཇིགས་རུང༌། སྙིང་རེ། རྔམ་

པའམ་ངློ་མཚར་བ། ཞི་བ་དང་དགུའློ། །འདི་རྣམས་སློ་སློའི་ངེས་ཆ་བཤད་པ་མ་

མཐློང་ཡང་ཕལ་ཆེར་གློ་ས་ལ། དཔེ་ལ་ལར་སྒྱུ་རལ་ཡང་དང་པློ་སུམ་ཅུའི་གངས་སུ་

བརིས། བང་རྐལ་གཅིག་ཏུ་བརིས་འདུག་ཀང་སྒྱུ་རལ་སྤི་མིང་ཡིན་ཞིང༌། དབེ་གཞི་

ཡིན་པས་རེ་བཞིའི་གངས་སུ་མི་བརི། བང་ཞེས་པ་བརྒྱུག་པ་དང་རྐལ་ཞེས་པ་ཆུ་ལ་

རྐལ་བ་སྟེ་སློ་སློར་བརིའློ། །དེ་ལ་ཡི་གེ་འབི་བ་དང༌། ལག་རིས་ཞེས་པ། རིས་ཕྲན་

ལག་པའི་སྟེང་དུ་བརིས་ཆློག་པ། གངས་ཅན་ནི་གངས་རིས་དགུ་མཐའ་ཤེས་པ་ལ་བུ། 
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རིས་ཆེན་པློ་གཟའ་སྐར་གི་ལློངས་སྤློད་སློགས་བརི་བ། ཐློར་ཅློག་བཅིངས་པ་དང༌། 

གློམ་པ་འདློར་སྟབས་དང༌། མཆློངས་པ་དང༌། ཤེད་འཐབ་ཚེ་གད་ཀི་འཛིན་སྟངས། 

ཆུ་སློགས་ལ་བརྒལ་བ། ཤེད་སྦྱངས་ཏེ་སྟློབས་དང་ལྡན་པ། ར་དང་གང་པློ་ཞློན་པ་ལ་

སྦྱངས་བ། ཤིང་ར་འདྲེན་པ་སློགས་ཀི་ཐབས། མདའ་གཞུ་འགེངས་པ། མདའ་བློ་ཆེ་

འཕེན་པ། མདུན་དུའམ་སར་བསྣུར་བ་དང་ཕིར་བསྣུར་བ། ལགས་ཀྱུ་འདེབས་པ་དང་

རལ་གི་དག་གི་འཕྲུལ་ཐབས་དང་ཞགས་པ་འདེབས་པ་ལ་བང་བ། རལ་གིས་བཅད་

པ་དང་དྲལ་བ། མདུང་གིས་འབུག་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཤིང་སློགས་དངློས་པློ་བཅད་

པ་དྲལ་བ་འབུག་པ་ལ་བང་བ་ཕལ་ཆེར་ཤིང་བཟློ་དང་ལགས་བཟློའི་ལས་ལ་བུ་ཡིན་

རུང་འདིར་རྒྱལ་རིགས་ལ་མཁློ ་བ་མཚོན་ཆའི ་སྒྱུ་རལ་གཙོ ་བློར་བས་པ་

འདྲའློ། །མདའ་འཕེན་པ་ལ་འཕློང་གི་གནས་ལྔ་ལ་བང་བ་ཞེས། དང་པློ་བ་ལང་གི་ཕུར་

པ་སློགས་འཕེན་དུ་བས་ནས་སྦྱངས་པས། རིམ་པས་བསྒིམ་ན་ཕློག་པ་དང༌། དེ་ནས་

བསྒིམ་མི་དགློས་པར་ཕློག་པ་འབྱུང་ལ། ད་དུང་སྦྱང་བས་རྒྱང་རིང་པློར་ཕློག་པ་དང༌། 

གང་ལ་འཕངས་ཀང་མི་འཆློར་བར་ཕློག་པ་དང༌། གང་ལ་གཏད་ས་ལར་གནད་དུ་ཕློག་

པ་དང༌། ཤུགས་སམ་ཚབས་ཆེ་བར་ཕློག་པ་དང༌། གཟུགས་མ་མཐློང་ཡང་སྒ་གགས་

པ་ལ་གཏད་ནས་འཕང་བས་ཕློག་པ་བྱུང་བ་འཕློང་གི་གནས་ལྔ་བང་བ་ཡིན་ནློ། །

ར་རྔ་དང་པི་ཝཾ་དང་རྔ་ཡི་བེ་བག་རྣམས་སློ་སློའི་བཟློ་དབིབས་མི་འདྲ་བ་དེ་

རྣམས་དང༌། ཤམྱཱ་སྟེ་ཁར་དཀྲློལ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ལས་འཁར་བའི་སིལ་ཁློལ་ཞེས་

བས་འདུག་སྟེ་ཁ་ཡི་ཐད་དུ་དཀྲློལ་པའི་ཆ་བད་ཆུང་ངུ་ཡློད་པས་དེ་འདྲའམ་དུང་

སློགས་ཁ་ནས་འབུད་པའི་རིགས་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་དཔྱད། སིལ་ཁློལ་ནི་ཆ་ལང་ལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བུ། ཕེག་རློབ་པ་རྒྱ་གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལག་པ་རློབ་པ་ལ་ཡང་བཤད། ལ་ལར་ལག་

མཐིལ་གི་རློལ་མློ་ཆུང་ངུ་ཞེས་བཤད་སྣང༌། གླུ་དབངས་ནི་ངག་གི་དབངས་ལེན་པ། 

སིལ་སྙན་གིང་བུ་སློགས་ཡློངས་གགས་ལ་དེའི་བེ་བག་དུ་མ་ཡློད་དློ། །ཁ་ཅིག་གིས་

ར་རྔ་ཆེན་པློ་མ་བརིས་པར་བློ་དང༌། པི་ཝཾ། རློལ་མློའི་སྒ་གསུམ་བརིས་ནས་བཅློ་

བརྒྱད་བས་སྣང་ཡང༌། བློ་རློལ་མློ་མིན་ཡང་བློ་ཡི་ངག་ལ་བསམ་ན་མི་རུང་བ་མེད་

འདྲ་ཡང་དཔྱད། རློལ་མློའི་སྒ་ཞེས་པ་སྤི་ཙམ་ལས་བེ་བག་མི་འབེད་ཅིང༌། པི་ཝཾ་ལ་

རིགས་དུ་མ་ཡློད་པར་འདུག་ཀང༌། གློང་བཤད་པི་ཝཾ་གཉིས་མིན་པའི་པི་ཝཾ་གང་ལ་

ངློས་འཛིན་པ་ཡང་མི་གསལ་བས་པི་ཝཾ་རྒྱུད་བདུན་པ་ལ་བས་ན་འཐད་འདྲ་བས་དེ་

ལར་བརིས། རྔ་ཡི་རིགས་ལ་དུ་མ་དང༌། རྔ་ཟླུམ་གི་བེ་བག་ལ་ཨ་རུ་ར་དང་བ་ལང་

གི་མཇུག་མ་དང་ནས་ཀི་དབུས་ཆ་ལ་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་དང༌། པ་ཊ་ཧཿ ཞེས་པ་སྒ་

འདློར་ཏེ་རྔ་ཆུང་གི་མིང་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱལ་ཕྲན་སློགས་ཀི་ཌྷ་ར་ག་རྔ་སློགས་དབེ་བ་

དང༌། པི་ཝཾ་ལའང་དབེ་བ་དུ་མ་འཆི་མེད་མཛོད་ལས་བཤད་དློ། །

གིང་བུ་སློགས་སྦུབས་ཅན་དང༌། པི་ཝཾ་སློགས་རྒྱུད་ཅན་དང་རྔ་སློགས་

གཡློགས་ཅན་དང་ལགས་ལས་བས་པའི་མཁེགས་ལྡན་གི་རློལ་མློའི་རིགས་འདི་

དག་འབུད་དཀྲློལ་བརྡུང་བའི་བ་བ་ལ་གློམས་པ་མཐར་དབྱུང་བ་ནི་རློལ་མློའི་སྒྱུ་རལ་

ལློ། །ངག་གི་དབངས་བདུན་ནི། སློ་སློའི་དབངས་ཀི་ངེས་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་སྦྱངས་

ནས་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། འཆི་མེད་མཛོད་འགེལ་དུ་སྒའི་སྐེ་གནས་དྲུག་འཛིན་པ་དྲུག་

ལྡན་སློགས་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་སྣང་ཞིང༌། ཐུབ་པ་མིས་བིན་བུས། བར་མ་ཁྲུང་

ཁྲུང་གི་སྐད། ཁྱུ་མཆློག་གམ་དྲང་སློང་ཞེས་པ་བ་ལང་གི་སྐད་དང༌། གནྡྷ་ར་ས་འཛིན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ནམ། ལ་ལར་གནྡྷ་ར་དྲི་འཛིན་ཞེས་འབློད་པ་ར་ཡི་སྐད། དྲུག་སྐེས་སམ་དྲུག་ལྡན་རྨ་

བའི་སྐད། ལྔ་པ་ཁུ་བྱུག་གི་སྐད། བློ་གསལ་ར་ཡི་སྐད། འཁློར་ཉན་གང་པློ་ཆེའི་སྐད་

ཅེས་བའློ། །དབངས་འདི་དག་འདེགས་འཇློག་ཕྲ་སྦློམ་འགྱུར་འཁུག་ཇི་ལར་ཡིན་པ་

བང་ནས་ཡིད་ཕྲློག་པར་བས་པ་ངག་གི་སྒྱུ་རལ་ལློ། །

གར་གི་ཆ་བད་དམ་ཉམས་དགུ་ནི། ཉམས་ལྡན་གི་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་

པ་ལར་མཛེས་ཤིང་སེག་པ་དང༌། སེམས་མ་ཞུམ་པར་བརན་པའི་དཔའ་བ་དང༌། ཞེན་

ལློག་པའི་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་དང༌། བསིགས་པ་སློགས་དྲག་ཤུལ་དང༌། དགློད་ཅིང་

འཛུམ་པའི་བཞད་གད་དང༌། ཚམ་རྔམ་གི་འཇིགས་རུང་དང༌། བམས་ཤིང་མཆི་མ་

འབིན་པ་སློགས་སྙིང་རེ་དང༌། མིག་གདངས་ཤིང་ཡ་མཚན་པའི་ཚུལ་དུ་ཨ་ལ་ལ་

ཞེས་སློགས་སྒློག་པ་དང༌། དལ་ཞིང་བག་ཕེབས་ལ་བམས་པའི་ཚུལ་ཅན་ཞི་བའི་

ཉམས་རྣམས་ལུས་ཉམས་སུ་ཐློན་པར་བས་པ་ནི་གར་གི་འཆམ་སྟབས་ཁད་པར་ཅན་

ཡིན་པས་དེ་ལ་བང་བ་ནི་སྒྱུ་རལ་ལློ། །དེ་རྣམས་སློབ་དཔློན་མཁས་པའི་དྲུང་ནས་

མིག་མཐློང་དང་ལག་ལེན་བཞིན་བང་བར་བས་པ་ནི་འཇིག་རེན་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་

སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཤེས་པ་ཞེས་བའློ། །གཞན་ཡང་འདློད་པའི་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་

བཞི་དང༌། བཟློ་སྦྱང་སློགས་སྒྱུ་རལ་ལ་གཏློགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཉིད་ཡློད་པ་

ཡིན་ནློ། །གང་པློ་དག་ནི་རལ་པ་གཡློ། །ར་ཡི་རྭ་ནི་རྣློ་པ་ཡིན། །ཨེ་རཎ་འདི་སྙིང་པློ་

ལི། །སེང་ལྡེང་རླློན་པ་སྙིང་པློ་མེད། །ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རེན་པ། །ཉིད་དང་འགལ་

བས་ཀུན་གིས་སྨད། །ཅེས་གང་པློའི་རལ་བ་དང་ར་ཡི་རྭ་མི་སིད་ལ། ཤིང་ཨེ་རཎ་

ལྕུམ་ལར་སྙི་ཞིང་སྙིང་པློ་མེད་པ་དང༌། སེང་ལྡེང་རླློན་པ་ས་མཁེགས་ལ་སྙིང་པློ་ས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

བའི་ཆ་མེད་པར་བརློད་ན་འཇིག་རེན་པ་ཀུན་གིས་མངློན་སུམ་མཐློང་བ་དང་འགལ་

བས་ཀུན་གིས་སྨད་པར་བ་བའློ། །རིགས་པ་ཞེས་བ་གཏན་ཚིགས་ཀི། །རིགས་པ་

དང་འགལ་བཤད་པར་བ། །དེ་ལ་ནང་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་དཔེ་ནི། བདེ་

གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་པར་ནི། །གསུངས་པ་བདེན་མློད་དེ་ལར་ནའང༌། །ཙ་ཀློ་

ར་ཡི་མིག་ཅན་དེ། །ད་དུང་བདག་གི་སྙིང་ལ་གནས། །ཞེས་པ་འདུས་བས་ཡིན་ན་

འཇིག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ཡང༌། བ་ཙ་ཀློ་ར་ཡི་མིག་ཅན་མཛེས་མ་དེ་ནི་ད་དུང་

ཡང་བདག་གི་སྙིང་ངམ་སེམས་ལ་གནས་པས་ན་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ན་ད་དུང་

སེམས་ལ་གནས་པ་མི་འཐད་དློ། །ཞེས་སློ། །ཙ་ཀློ་རའི་མིག་ཅན་མ་ཡང་འདུས་བས་

ཡིན་པས་དངློས་དློན་ལ་མ་ཞིག་པར་གནས་པ་ནི་མི་སིད་པས་སློ། །སེར་སྐ་བའི་

ལུགས་ཀི་རིག་པ་དང་འགལ་བ་ནི། སེར་སྐ་བ་རྣམས་ཀིས་དངློས་པློ་སར་མཐློང་བ་

མེད་པ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་ནི་རྒྱུ་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཉིད་དེ་སར་མེད་ན་སྐེ་བར་མི་

རིགས་སློ་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ཅི་ཕིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི། སློན་མེད་པ་རྣམས་

གསར་དུ་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་མཐློང་ངློ༌། །རིགས་པ་དག་དང་འགལ་བ་ཡི། །ལུགས་འདི་ལ་

བུ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བལ་བར་བའློ། །

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། །བཻ་ཤཱ་ན་རཱའི་མཆློད་སྦྱིན་བེད། །ཅེས་པ་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་ལས་བུ་རང་ཉིད་

སྐེས་དུས་ཀི་མེ་དེ་ཡི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞག་པ་ལ་བུ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྦྱིན་སེག་བེད་

པར་བཤད་དེ། རིག་བེད་ལས། གང་ཞིག་མེ་ནི་བཞག་བས་ནས། །བུ་སྐེས་བཻ་ཤྭཱ་ན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ར་ཡི། །མཆློད་སྦྱིན་ཉམས་སུ་མློང་བར་བེད། །ཅེས་བཤད་ལ། མེ་ལྷ་ནི་དྲང་སློང་པི་

ཤྭཱ་ན་རའི་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བུ་རྒྱུད་ཀི་རྐེན་བིན་པས་བཻ་ཤྭཱ་ན་རཱི་སྟེ་མེ་དང་མེ་ལྷ་

ཐུན་མློང་གི་མིང་ཡིན་པས་མེ་ཡི་སྦྱིན་སེག་བེད་པའློ། །དེ་ལ་རང་སྐེས་དུས་ཀི་མེ་ནི་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། བུ་སྐེས་པའི་བམ་ཟེ་རིགས་ལས་མ་ཉམས་

པ་དག་གིས། བཻ་ཤ་ན་རཱི་སྟེ་མེའི་མཆློད་སྦྱིན་བེད་དློ། །ཞེས་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་

དང༌། ཡང་བམ་ཟེར་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་བས་ནས་བ་མ་ལས་རིག་བེད་བཀག་པར་བ་

ཡི། ཆློ་ག་མེད་པར་བཀག་པར་རིག་བེད་ཀི་ལུང་ལས་མ་བཤད་ཀང༌། སྐེས་བུ་འདི་

ནི་ཆློ་ག་མ་བས་པར་བ་མ་དག་ལས་རིག་བེད་ཀློག་པར་བེད་དེ། དཔེར་ན་རང་

བཞིན་གིས་དག་པའི་ཤེལ་དག་ནི་དག་པར་བེད་པའི་འདུ་བེད་གཞན་ལ་བལློས་པ་

མེད་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་ལ་བུའློ། །ཆློ་གའི་སློ་ནས་བམ་ཟེར་བསྒྲུབས་པས་བམ་ཟེ་

རྣམས་ལ་གཉིས་སྐེས་ཞེས་སུའང་གགས་ཞེས་བཤད། དེ་ལ་བུའི་སྐློན་ནི་མཐའ་དག་

འདི་དང་འདི་ལ་བུ་ལ་ཡང༌། རེས་འགའ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པས། །སྐློན་གིས་

གངས་ལས་རབ་འདས་ནས། །ཡློན་ཏན་ལམ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན། །ཞེས་སྐློན་མེད་

པའི་བརློད་ཚུལ་དམིགས་བསལ་ཡློད་དེ། དཔེར་ན་ཡུལ་དང་འགལ་བ་ལར་སྣང་ཡང་

སྐློན་མེད་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་མཐུ་ལས་ནི། །དེ་ཡི་སྐེད་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀི། །ལློན་པ་

ཡལ་འདབ་གློས་སྣུམ་དང༌། །ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར། །ཅེས་པ་མིའི་ཤིང་

རྣམས་ལ་ལྷའི་ལློན་པའི་ཡལ་འདབ་ཀི་གློས་མདློག་སྣུམ་ཅན་མེད་ཀང་བསློད་ནམས་

ཀི་མཐུས་དེ་ལར་སིད་དེ། མེ་སྐེས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་མདློ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་

ནློ། །དུས་དང་འགལ་ཡང་སྐློན་མེད་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་གསལ་བེད་པ་ཤིང་ཀ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དམྤ་ཡི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་དང་འགློགས་པའི་རླུང་གིས་འདབ་མ་བདུན་པ་ཡི་ཤིང་ལས་

འཁྲུངས་པ་ཡི་ལློ་མ་སྐློད་པར་བེད་ཅིང༌། དྲག་པློ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུའློ་ཞེས། ཀ་དམྤའི་

མེ་ཏློག་དབར་དུས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཚིགས་རེ་ལ་ལློ་མ་བདུན་ཡློད་པའི་ཤིང་གི་ལློ་

མ་སྟློན་ཀར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཤིང་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་རྒྱས་པ་མི་སིད་ཀང༌། རྒྱལ་

པློ་འཆི་བ་སློགས་ལས་ངན་པ་ལ་སིད་པས་དུས་དང་མི་འགལ་ལློ། །སྒྱུ་རལ་དང་

འགལ་ཡང་སྐླཽན་མེད་པ་ནི་འདློ་ལིའམ་ཁློགས་ཀིས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བས་སྐྲག་པ་ཡི། 

སྐེ་བློ་དང་བུད་མེད་ཀི་ཁས་བརློད་པའི་གླུ་མྱུར་བུལ་དང་འཇམ་རྩུབ་སློགས་སྟབས་

མི་མཉམ་པས་འདློད་ལྡན་གི་ཆགས་པ་དག་ནི་འཕེལ་བར་བེད་དློ་ཞེས། སྟབས་མི་

མཉམ་མི་མཛེས་པ་ངག་གི་སྒྱུ་རལ་དེས་ཆགས་པ་བསྐེད་པ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ་

ལར་སྣང་ཡང་དེ་ལར་སིད་པས་མི་འགལ་ལློ། །འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ་ལར་སྣང་

ཡང་དློན་གིས་མི་འགལ་བ་ནི་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་བསིལ་བ་འདི་ཡང༌། བསེག་

བ་འཛིན་པ་མེ་ཡི་རེག་བ་དང་ལྡན་པར་འདློད་ལྡན་དེ་ནི་བུད་མེད་དང་བལ་བའི་ཉློན་

མློངས་ཀིས་ཡིད་འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད་ཅེས། ཆགས་གདུང་ཅན་འདིས་

ཟླ་བ་བསིལ་བ་ཡང་མེ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་བརི་འློ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་བསིལ་བར་འཇིག་རེན་

ན་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་ཆགས་ལྡན་གདུང་བས་སེག་པར་བེད་པ་ལ་མེ་

དང་འདྲ་བར་བཏགས་པས་མི་འགལ་ལློ། །རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་

སྐློན་མེད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བློས་གཞལ་བ་ཡིན་ཡང༌། དེའི་ངློ་བློ་མཐར་ཐུག་གཞལ་

བ་མིན་པ་དང༌། ས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་སྙེད་ཀི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ཆ་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཡང་ངློ་བློ་ཆ་མེད་ཡིན་པས་ཆ་ལྡན་མིན་པ་དང༌། དེའི་རང་བཞིན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རག་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་ཡང༌། སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བས་གཅིག་ཉིད་མིན་པ། སྣ་

ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཚངས་པ་ཁློད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པ། དེ་ལར་དངློས་འགལ་

གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་མི་སིད་ཀང་ཚངས་པའི་རང་བཞིན་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་ལ་ཆ་རེ་རེ་ནས་གཞལ་ན་དེ་ལར་འཐད་པས་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་འདྲ་ཡང་

འགལ་སྐློན་མེད་པའློ། །ལུང་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ། 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། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གི་བུ་བརན་པ་དང་འཇིགས་སེ་དང་སིད་སྒྲུབ་

དང་ལྷར་བཅས་དང་རིགས་མེད་ལྔ་པློ་དག་གི་ཐུན་མློང་གི་ཆུང་མ་གཅིག་པུ་ནི་གློང་

ཁེར་ལྔ་ལེན་གི་བུ་མློ་དྲླཽ་པ་དཱི་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རིག་བེད་ལས་ཆུང་མ་གཅིག་ལ་

སྐེས་པ་དུ་མས་ལློངས་སྤད་ན་བུད་མེད་འཆློལ་བར་འགྱུར་ཞེས་དང༌། བགློད་མིན་དུ་

གྱུར་པས་ངན་སློང་གི་རྒྱུ་དང་མ་དག་པའི་ཆློས་སུ་བཤད་ཀང༌། འདི་དག་ནི་ཁློ་ཤུག་

སློ་སློ་ཡང་ཕྲག་དློག་དང་གཡློ་སློགས་ཀི་སྐློན་མེད་པར་དག་པ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་འདི་འདྲ་ངན་སློང་གི་རྒྱུ་དང་སྨད་པའི་འློས་མིན་པར་མ་ཟད། ལྷ་ཡི་སྐེ་བ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་དློ་ཞེས་སློ། །

ཁ་ཅིག་གིས་དག་པའི་མཆློག་གྱུར་དེ་འདྲ་ལྷ་ཡི་མཐུས་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ་

ཞེས་འཆད། འདི་ལུང་དང་འགལ་བ་ལར་སྣང་ཡང་སྐ་བསེང་གི་བུ་རྣམས་ལྷའི་རིགས་

ཡིན་པ་དང་ཆུང་མའང་ཡློན་ཏན་མཆློག་དང་ལྡན་པས། བསློད་ནམས་དང་ལྷའི་མཐུ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཕལ་པའི་ཁློ་ཤུག་དང་མི་འདྲ་བས་ལུང་

འགལ་གི་སྐློན་མེད་དློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ལ་སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ལློ་རྒྱུས་ནི། སློན་རྒྱལ་པློ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སྐ་བསེང་ཞེས་པ་རི་དྭགས་གཤློར་དུ་ཆས་པ་དེས་དྲང་སློང་ངན་འདུལ་བ་བ་ཞིག་རི་

དྭགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་རི་དྭགས་མློ་དང་ལྷན་ཅིག་འདློད་པའི་དགའ་བ་

ཉམས་སུ་མློང་བར་རློམ་པ་ལ། རྒྱལ་པློས་ངློ་མ་ཤེས་ནས་རི་དྭགས་དེ་ལ་མདས་

བསྣུན་པ་དང༌། དེ་དྲང་སློང་རང་གི་གཟུགས་སུ་གྱུར་ནས། ཁློད་ཀིས་བདག་དགའ་

བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བརམས་པ་ལ་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མ་མློང་བར་འཇིག་རེན་

གཞན་དུ་འགློ་བར་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁློད་ཀང་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དམློད་པ་

བློར། དྲང་སློང་གི་ཆུང་མས་དེའི་རློ་བསེག་པའི་ཤིང་ཕུང་ཆེན་པློའི་སྟེང་དུ་འཛེགས་

ནས་ཁློད་ཀི་ཆུང་མ་ཡང་ཁློད་ཤི་ནས་བསེགས་པའི་ཤིང་གི་རིག་པ་ལ་འཛེག་པར་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པར་བས་སློ། །

རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་ལ་མ་དྲི་དང༌། ཀུན་དཱི་ཞེས་པའི་ཆུང་མ་གཉིས་ཡློད་ཀང༌། 

རྒྱལ་པློ་དྲང་སློང་གི་དམློད་པས་འཇིགས་ནས་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་མགུར་

སྤློད་མ་ནུས་སློ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་དཱིས་བསམ་པ་ངས་དྲང་སློང་གནས་ངན་ལས་རིག་

སགས་ཐློབ་པ་དེས། ངའི་མངློན་འདློད་གཅིག་ནི་བསྒྲུབས་ཟིན་མློད། ད་དུང་ལན་

བཞིའི་བར་འདློད་དློན་སྒྲུབ་པར་བེད་ཆློག་པས་གལ་ཏེ་རྒྱལ་པློས་གནང་ན་ངས་བུ་

བསྐེད་པའི་བ་བ་བའློ་སྙམ་ཞིང༌། རྒྱལ་པློས་ཀང་ཐབས་གང་གིས་ང་ལ་བུ་ཡློད་པར་

འགྱུར་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ན། ཀུན་དཱིས་དབེན་པར་རྒྱལ་པློ་ལ་དློན་དེ་སྨྲས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་དགའ་སྟེ་རེས་སུ་གནང་ངློ༌། །ཀུན་དཱི་ཁང་པར་ཞུགས་ཏེ་རིག་སགས་བཟླས་

ནས་ཆློས་ཞེས་བ་བའི་ལྷ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆགས་པ་སྤད་ཕིར་ཤློག་ཅེས་སྨྲས་པ་

དང༌། ཇི་ཙམ་ན་ཆློས་འློང་སྟེ་དེ་དང་འདུས་པ་ལས་གཡུལ་ངློར་བརན་པ་ཞེས་པའི་བུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྐེས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་རིམ་པར་རླུང་ལྷ་བཀུག་སྟེ་དེ་དང་འདུས་པ་ལས་འཇིགས་སེ་

དང༌། བརྒྱ་བིན་དང་འདུས་པ་ལས་སིད་སྒྲུབ་སྐེས་སློ། །དེ་ཙམ་ན་མ་དྲི་བུ་མེད་པས་

གདུང་སྟེ་བདག་འཆི་བར་བའློ་ཞེས་སྨྲེ་སགས་འདློན་ཞིང་ཀུན་དཱི་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་

པ། ཁློད་ཀི་རིག་སགས་དེ་ཁློ་མློ་ལ་ལན་གཅིག་བིན་ཅིག གལ་ཏེ་བདག་ལའང་བུ་སྐེ་

བར་མི་འགྱུར་རམ། ཞེས་སྨྲས་སློ། །དེས་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་ལ་དྲིས་ཏེ་གནང་ནས་

རིག་སགས་བིན། མ་དྲིས་ཀང་སགས་བཟླས་པས་ལྷའི་སྨན་པ་ཐ་སྐར་སྤུན་གཉིས་

བཀུག་ནས་དེ་དག་དང་འདུས་པ་ལས་ལར་བཅས་དང༌། ན་ཀུ་ལ་སྟེ་རིགས་མེད་ཅེས་

པ་གཉིས་དུས་གཅིག་མཚེ་མར་སྐེས་སློ། །ཇི་ཙམ་ན་རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གིས་ས་ཆེན་

པློ་ལས་རྒྱལ་པར་བས་ཏེ། རང་གི་སྤུན་ཟླ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་ལ་རྒྱལ་སིད་བིན་ནས་

བདག་ཉིད་ཆུང་མ་གཉིས་བུ་དང་བཅས་པ་རི་རེ་མློ་བརྒྱ་པར་ཡུན་རིང་པློར་ཚངས་

པར་སྤློད་པ་བས་སློ། །

དེས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་མ་དྲི་གཟུགས་སྡུག་པ་མཐློང་ནས། ཁློ་བློ་ཤི་ཡང་བའི་

འདི་ལ་སྤད་དློ་སྙམ་དུ་སྤད་པར་བརམ་པ་ན་དེ་ཉིད་དུ་ཤི་བར་གྱུར། བསྟི་གནས་དེའི་

དྲང་སློང་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློའི་རློ་དང་ཆུང་མ་གཉིས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡུལ་འཁློར་

སྲུང་ལ་གཏད། ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དེས་བསེགས་ཤིང་བརིགས་ཏེ་སྐ་བསེང་གི་རློ་ལ་

མཆློད་ནས་མེ་སྦར། མ་དྲིས་ཀང་བུ་གཉིས་ཀུན་དཱི་ལ་གཏད་དེ། རྒྱལ་པློའི་རློ་བསེག་

པའི་མེ་ལ་བདག་ཉིད་དློར། ཇི་ཞིག་ན་འཐབ་དཀའ་དང་བརན་པ་སློགས་འཕློང་སློབ་

པར་ལྷན་ཅིག་འཚོགས་ཚེ་ཀྲི་ས་དང་ཀྲློ་ན་སློགས་མཚོན་ཆའི་ཐབས་ཀི་རིག་པ་སློབ་

པ་ན། རྣ་ཅན་ལས་འཁློན་གཅུག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུས་འཐབ་དཀས་བུ་ལྔ་པློ་རྒྱ་སྐེག་གི་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

ཁང་པར་བཅུག་པ་ལས་མཚན་མློ་བློས་པས་ཐར་ནས། སིན་པློ་ཧི་དམ་པ་བསད་ནས་

དེའི་སིང་མློ་འཇིགས་སེས་བངས་པ་ལ་བུ་བུམ་པ་སྐྲ་འགེངས་ཞེས་པ་སྐེས་སློ། །དེ་

ནས་སློང་སྟེ་གློང་ཁེར་འཁློར་ལློ་གཅིག་པར་སློང་བའི་ལམ་ཁར་རྒྱས་པ་དང་འཕྲད་

ནས་དབུགས་ཕྱུང་ཏེ་རྒྱལ་སིད་དང་ཆུང་མ་ཐློབ་པའི་མཆློག་བིན་ནློ། །དེ་ནས་གློང་

ཁེར་དེར་ཕིན་ནས་བམ་ཟེ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་ལློ་བཞིར་བསད་ཅིང༌། དེ་ལ་ཕན་པའི་

ཕིར་སིན་པློ་ཆུ་སྐར་ཞེས་པ་བསད་ནས། གློང་ཁེར་ལྔ་ལེན་དུ་སློང་ནས་རྒྱལ་པློའི་བུ་

མློ་རྣམས་ཁློ་འདམ་པའི་སྐབས་སུ་བུ་མློ་དྲླཽ་བ་དཱི་ཞེས་པ་བུ་ལྔ་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་ཆུང་

མར་བངས་ནས་ལློ་གཅིག་དེར་འདུག་སྟེ་དབང་པློའི་གནས་ཞེས་བ་བར་སློང་ནས་

རྒྱལ་སིད་ཐློབ་བློ་ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །དེར་ལློ་ཉི་ཤུ་ར་དགུའི་བར་དུ་རྒྱལ་སིད་བས་

ནས། རྒན་པློས་སྦྱར་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱལ་པློ་བསད་དེ་མཆློད་སྦྱིན་བས་

ནས་འཐབ་དཀའ་དང༌། གཡུལ་ངློར་བརན་པ་སློགས་སྐ་བསེང་གི་བུ་ལྔ་པློ་ཆློ་ལློས་

རེ་བ་རེ་བ་ན། འཐབ་དཀའི་སྒྱུ་རལ་གིས་ཕམ་པར་བས་ཏེ། རྒྱལ་སིད་ནས་བདག་

ཉིད་ཀི་བར་དུ་སྐུག་ཤློར་བས། ལློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ནགས་སུ་གནས་པར་བས་

ནས་སར་གློང་ཁེར་བི་ར་ཏར་ལློ་གཅིག་ནས་འཇིགས་སེས་ཀི་ཙཀ་བསད་དློ། །དེ་

ནས་ཀུ་རུ་ཀྵེ་ཏ་སྟེ་སྒ་ངན་གི་ཞིང་དུ་འཐབ་མློ་ལ་ཞུགས་སློ། །དེའི་ཚེ་ཁབ་འཇུག་

འཐབ་དཀའི་གན་དུ་སློང་ནས། ཁློད་ནློར་ལྷ་གཅིག་པུ་བདམ་མམ་འཁེར་རམ། དཔུང་

ཚོགས་བཅློ་བརྒྱད་འཁེར་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། དེ་ན་རེ། དཔུང་ཚོགས་བཅློ་བརྒྱད་

འཁེར་ཟེར་བ་ལ་ཁབ་འཇུག་ཁློས་ནས་སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ཕློགས་བཟུང་སྟེ་འཐབ་

དཀའ་དཔུང་ཚོགས་བཅློ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བརླགས་པར་བས་སློ། །
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ལར་གཞན་ཐམས་ཅད་གཡུལ་དུ་ཤི་ནས་གཡུལ་ངློར་བརན་པ་རྒྱལ་པློར་

གྱུར་ཏེ་ལློ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་པློ་བས་ནས། ཇི་ཞིག་ན་ཁབ་འཇུག་ལྷ་

ཡུལ་དུ་སློང༌། ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དང་སྐ་བསེང་གི་བུ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཆློས་ཞེས་བ་

བའི་ལྷ་ཁིར་སྐེས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དུས་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །

རྣ་ཅན་དང་འཐབ་དཀའི་ལློ་རྒྱུས་ནི། ཀུནྟ་བློ་ཛ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་ཀུན་

ཏི་ཞེས་པ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་སློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེའི་ཁིམ་

དུ་དྲང་སློང་གནས་ངན་ཞེས་བ་བས་འློ་ཐུག་བསངས་པ་དང༌། ཀུན་དཱིས་འློ་ཐུག་ཉེ་

བར་བསྒྲུབས་ཏེ་སྣློད་བཀང་བ་ལག་པར་ཐློགས་པས་ལག་པས་རྡུལ་མློང་བཞིན་རྣམ་

འགྱུར་མེད་པར་གུས་པས་དྲང་སློང་ལ་བཏབ་པ་དང༌། ཟས་ཀི་མཐར་ཡང་ལག་པ་མ་

ཚིག་པར་མཐློང་བས་དྲང་སློང་མགུ་སྟེ་ང་ལས་མཆློག་སློངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ། 

ཀུན་དཱིས་གལ་ཏེ་བཞེད་ན་བདག་གིས་སྐེས་བུ་གང་དང་གང་འདློད་པ་དེ་དབང་དུ་

འགྱུར་བ་དེ་ལ་བུའི་མཆློག་སློལ་ཅིག དེས་དེ་ལ་རིག་སགས་བིན་ནས་འདི་ཁློད་

ཀིས་བཟླས་ན་ལན་ལྔའི་བར་དུ་མངློན་པར་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བེད་དློ་

ཞེས་སྨྲས་ནས་སློང་ངློ༌། །ཀུན་དཱིས་གནས་ཀི་གཞིར་འདུག་སྟེ་རིག་པ་འདི་བདེན་

ནམ་མིན་ཞེས་ཉམས་སད་པའི་ཕིར་བཟླས་ནས་ཉི་མ་དང་འཕྲད་པར་གསློལ་བ་

བཏབ་པ་ན། སྐད་ཅིག་དེར་ཉི་མ་གློ་ཆ་དང་ཤིང་ར་བཅས་པར་དྲུང་ན་འདུག་པ་ལ་

ཀུན་དཱིས་ངའི་གནས་སུ་མ་འློངས་ཞེས་བཟླློག་ཀང༌། ཉི་མས་སྨྲས་པ། ང་ལ་གསློལ་

བ་བཏབ་པའི་བ་བའམ་བས་པར་མི་ལྡློག་གློ །ཡང་ན་ཁློད་ཀི་རིགས་མ་ལུས་པ་

བརླག་པའི་དམློད་པ་གདབ་པར་བའློ་ཟེར་བ་ལ། ཀུན་དཱིས་ཇི་ལར་ན་རང་གི་རིགས་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

སུན་པར་བེད་ཅེས་སྨྲས་ནས་དེ་དང་ཆགས་པ་སྤད་པ་ལས། གཞློན་ནུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་མཆློག་བིན་ནས་ཉི་མ་སློང་ངློ༌། །དེའི་རེས་སུ་ཉི་མའི་བུ་ལུས་ལ་གློ་ཆ་བགློས་པ་

དང་བཅས་ཤིང༌། རྣ་བ་གཉིས་རྣ་ཆས་བརྒྱན་པ་ཞིག་སྐེས་པ་ལ་རྣ་ཅན་དུ་གགས་

སློ། །ཁེའུ་དེའི་ཁ་སྦྲང་རི་དང་མར་གིས་བཀང་ཞིང་འཇམ་པའི་གློས་ཀིས་ལུས་

དཀྲིས་པ་སྒློམ་གི་ནང་དུ་བཅུག་པ་དེ་གློགས་མློ་ཞིག་གིས་བཟུང་ནས་གངྒཱའི་ངློགས་

སུ་སློང་སྟེ། ཉི་མའི་བུ་ནི་མཛེས་པ་འདི། །སྒློམ་ནི་རྒྱ་མཚོས་སྲུང་བར་གིས། །ལྷ་ཡི་

ཚོགས་ནི་འདུས་པ་དང༌། །ཚངས་པས་ཀང་ནི་རག་ཏུ་སྲུངས། །ཞེས་སྨྲས་ནས་གངྒཱར་

བློར་རློ། །གངྒཱ་དང་ཉེ་བར་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་གི་རའི་རི་བློ་ཞིག་ར་འཚོ་ཞིང་འདུག་པས་

མཐློང་ནས་འཁློར་རྣམས་ལ་སྒློམ་དེ་བང་བར་བསྐུལ་བ་ལར་ཁེར་ཏེ་འློང་བས་བུ་

མཐློང་བ་དང༌། འདི་ངའི་བུར་བའློ་སྙམ་ནས་གསློས་སློ། །

དེའི་ཚེ་རི་དབང་ཆེན་ན་དགའ་བེད་དག་སྟྭ་ཅན་ཞེས་པ་མཚོན་ཆའི་སྦྱློར་བ་

ལ་མཁས་པ་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་པ་དེས། མཚོན་ཆའི་སྦྱློར་བ་འདི་བམ་ཟེ་མ་ཡིན་པ་ལ་

མི་བསབ་པར་དམ་བཅས་སློ། །རྣ་ཅན་དེས་བམ་ཟེའི་ཆ་ལུགས་སུ་བས་ནས་མཚོན་

ཆའི་སྦྱློར་བ་བསབས་སློ། །དེས་ལློབས་ནས་འཐབ་དཀའི་ཐད་དུ་སློང་སྟེ་དེ་ལ་རང་

ཉིད་བསྟེན་པའི་ཕིར་བསྟབས་པས་དེས་ཀང་ཨངྒའི་ཡུལ་བིན་ཏེ་ཨངྒའི་རྒྱལ་པློར་

གྱུར་ཏློ། །རྣ་ཅན་འདི་སྦྱིན་པ་ལ་དཔའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འདིའི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་མེ་བེད་པའི་གློ་ཆ་ཡློད་པ་དེས་སུས་ཀང་ཚུགས་པར་དཀའ་ལ། ཅི་

ཞིག་ན་སིད་སྒྲུབ་དང་དེ་གཉིས་རློད་པ་བེད་པ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་བ་ལྷའི་དབང་པློས་

ཤེས་ནས། རང་གི་བུ་སིད་སྒྲུབ་བསྲུང་བའི་ཕིར་བརྒྱ་བིན་བམ་ཟེའི་ཆ་ལུགས་སུ་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

བས་ནས་རྣ་ཅན་གན་དུ་སློང་ངློ༌། །དེས་ཀང་མགློན་དུ་བློས་ནས་ཅིའི་དློན་དུ་འློང་

ཞེས་ལན་གསུམ་དྲིས་ཀང་གསལ་བར་མ་སྨྲས་སློ། །ལན་བདུན་གི་བར་དུ་དྲིས་པ་ན་

ཁློད་ཀི་གློ་ཆ་འདློད་དློ་ཞེས་སྨྲས་པས། རྣ་ཅན་ན་རེ། ཅིའི་ཕིར་ས་ནས་མི་སྨྲ། ཐེ་ཚོམ་

མེད་པར་ཁློད་ལ་སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས། རློ་རེའི་སྤུ་གི་བངས་ནས་རང་གི་ལུས་ལས་གློ་

ཆ་བཤུས་ཏེ་དེ་ལ་བིན་པ་དང༌། བརྒྱ་བིན་ཡློངས་སུ་མགུ་ནས་སྨྲས་པ། གང་གིས་

སློང་བ་མགུ་བའི་ཕིར། །རང་གི་སློག་ལའང་མི་དཔྱློད་པ། །རྣ་ཅན་ལ་བུའི་སྦྱིན་བེད་

མེད། །ང་དང་འདྲ་བའི་བརེ་བལ་མེད། །ཅེས་སྨྲས་སློ། །

འདི་དག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །དཔེ་ལ་ལར་ཁབ་འཇུག་གིས་ཀརྞ་

ལ་གློ་ཆ་བསང་བ་བིན་པས་མགུ་སྟེ་དེ་ལ་མདུང་ཐུང་བིན། སར་མདུང་ཐུང་གིས་

སིད་སྒྲུབ་བསད་ན་མི་རུང་སྙམ་དུ་བུམ་པ་སྐྲ་འགེངས་ཀརྞ་ལ་འཐབ་ཏུ་བཏང༌། བུམ་

སྐྲ་འཐབས་པས་ཐུབ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྣ་ཅན་དེས་མདུང་ཐུང་འཕངས་བས་

ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བར་བུམ་སྐྲ་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་བློས་པ་དེ་དང་དེའི་

གཉེན་པློའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་ནས་བདས་ཏེ་མཐར་བསད་པར་གགས་སློ། །འཐབ་

དཀའ་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཡན་ལག་བཀྲ་སྦྱིན། སྣ་ཚོགས་བརློན་འགྲུས། འཇིགས་བེད། 

རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བ་བཞི་ནི་གངྒཱ་ལས་སྐེས་པའི་སྤུན་ཡིན་ནློ། །ཡན་ལག་བཀྲ་སྦྱིན་ནི་

དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཡན་ལག་བཀྲ་སྦྱིན་ཞེས་པས་མིང་གི་འཁློན་གིས་གཡུལ་ངློར་བསད་

དློ། །འཇིགས་བེད་ནི་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་ལ་བདེ་ལྡན་མས་འུ་

བུ་ཅག་གིས་རབས་ཆད་པས་བུ་བསྐེད་པའི་རློལ་བ་གིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ལ། དེ་

ན་རེ། རྒྱས་པ་དང་ངེད་གཉིས་སྤུན་ཡིན་མློད། ང་ནི་ཆུང་ངུ་ནས་ཚངས་པར་སྤློད་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པས་འདློད་བདེ་ཉམས་སུ་མློང་བར་མི་བེད་དློ་ཞེས་བཟླློག་པ་དང༌། དེའི་རིགས་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་རྒྱས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། ཨཾ་བི་ཀ་དང༌། ཨཾ་བ་ལི་

ཀ་དང༌། རློགས་ལྡན་མ་ཞེས་པ་དེ་གསུམ་དང་རྒྱས་པ་འདུས་པ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དང༌། སྐ་བསེང་དང༌། བློ་ལྡན་ཞེས་བ་བ་བུ་གསུམ་སྐེས་སློ། །དེར་

ཡུལ་འཁློར་སྲུང་དམུས་ལློང་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་སྐ་བསེང་གིས་ས་ཆེན་པློ་ཀུན་ལས་

རྒྱལ་བར་བས་ཏེ་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་ལ་བིན་ནས་ནགས་སུ་སློང་ངློ༌། །རྒྱས་པར་ཡུལ་

འཁློར་སྲུང་ལ་མཆློག་བིན་པ། ཁློད་ཀི་ཆུང་མའི་དམ་པ་དྲི་ཟ་མློ་ལས་བུ་བརྒྱ་སྐེ་བར་

གྱུར་ཅིག དེ་དག་གི་ཕུ་བློ་འཐབ་དཀའ་ཞེས་བ་བའང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

སྨྲས། ཇི་ཙམ་ན་དྲི་ཟ་མློ་མངལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་ལློ་གསུམ་ན་ཤའི་གློང་བུ་

ལགས་ཀི་ཐློ་བ་འདྲ་བ་སྐེས་པ་དང༌། རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། འདི་ཤའི་དུམ་བུ་བརྒྱར་

གིས་ལ་སློ་སློར་བཞག་སྟེ་ཆུ་བསིལ་བས་ཡང་ཡང་གཏློར་ཅིག་ཟེར་བ་ལར་བས་

པས། ཅི་ཞིག་ན་བུ་བརྒྱ་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏློ། །

དེར་བློ་ལྡན་གིས་ཡུལ་འཁློར་སྲུང་ལ་སྨྲས་པ། འཐབ་དཀའ་འདི་སིག་པའི་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་འདི་ལ་བརེན་ནས་སྒ་ངན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་

འགྱུར་བས་ངས་ཤེས་ཀི། འདི་གསད་པར་བ་སྟེ། གཅིག་བསད་པས་སློག་ཆགས་

མང་པློ་ལ་སློག་བིན་པ་ལ་ཉེས་པ་ཡློད་པར་མ་མཐློང་སྟེ། ཆློས་ཀི་བསྟན་བཅློས་ལས། 

གང་གི་འབས་བུ་ཆུང་འགྱུར་པ། །སིག་པ་ཆེན་པློ་དེ་མི་བ། །སིག་པ་ཆུང་ལ་དློན་ཆེ་

བ། །བློ་དང་ལྡན་པས་རག་ཏུ་བ། །ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་སྨྲས་ཀང་དེ་ལ་བུ་ལ་བརེ་

བས་གསློད་མ་ནུས་སློ། །དེར་སྐ་བསེང་ནགས་སུ་སློང༌། བློ་ལྡན་ནི་ཆློས་ཀི་ཚིག་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ཅན་རྒྱལ་སིད་ལ་མི་དགའ་བ་དང༌། ཡུལ་འཁློར་སྲུང་ནི་ནུས་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་

འཐབ་དཀས་རྒྱལ་པློ་བས་སློ། །དེ་ནས་རྣ་ཅན་དང་འཐབ་དཀའ་དག་གི་ཕློགས་སུ་

གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། སྐ་བསེང་གི་བུ་རྣམས་གཡུལ་འགེད་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་

རྒྱ་ཆེར་ཡློད་དློ། །དེ་ལར་གཡུལ་འགེད་པའི་དུས་སུ་སིད་སྒྲུབ་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་

པས་ཁབ་འཇུག་རང་ཉིད་ཀིས་སིད་སྒྲུབ་ཀི་ཤིང་རའི་ཁ་ལློ་པར་བས་ནས་གཡུལ་

ངློར་དྲངས་སློ། །

དེར་སིད་སྒྲུབ་ཀིས་དཔུང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བལས་ནས། ཀུན་དཱིའི་

བུས་ནི་དེར་བལས་ན། །ཐམས་ཅད་གཉེན་དུ་རྣམ་པར་གནས། །མཆློག་ཏུ་བརེ་བས་

ནློན་པ་ཡིས། །ཞུམ་པ་ཡི་ནི་འདི་སྐད་སྨྲས། །ཁབ་འཇུག་གཉེན་རྣམས་མཐློང་བས་

ན། །འཐབ་པར་འདློད་དེ་གནས་པ་ལ། །བདག་གི་ལུས་ནི་ཞུམ་གྱུར་ཅིང༌། །ཁ་ཡང་

ཡློངས་སུ་སྐེམ་པར་བེད། །ཅེས་སློགས་དང༌། གང་གི་དློན་དུ་རྒྱལ་སིད་དང༌། །ལློངས་

སྤློད་བདེ་བ་འདློད་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་སློག་དང་ནློར་རྣམས་ནི། །སངས་ནས་ང་དང་

འཐབ་པར་གནས། །ཞེས་སློགས་སྨྲས་ནས་འཐབ་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་སྤློ་བ་དང་བལ་

བ་མཐློང་ནས། ཁབ་འཇུག་གིས་སྒ་ངན་རྣམས་གསློད་པའི་ཕིར་སྤློ་བ་བསྐེད་པ། བུམ་

སྐེས་འཇིགས་བེད་རྒྱལ་པའི་ཤིང་ར་རྣ་ཅན་དང༌། །དེ་བཞིན་འཇིག་རེན་དཔའ་བློ་

གཞན་དག་ང་ཡིས་བསད། །ཁློད་ནི་སེམས་ལ་མི་དགར་མ་བེད་གསློད་པར་

གིས། །གཡུལ་དུ་དག་ལས་ངེས་པར་རྒྱལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གང་གིས་

འདི་ཀུན་རྒྱལ་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་མི་འཇིག་ཤེས་པར་གིས། །མི་འཇིག་པ་དང་མི་ཟད་

པ། །དེ་ནི་སུས་ཀང་གསད་མི་ནུས། །ལུས་འདི་མཐའ་དང་ལྡན་འགྱུར་གི། །ལུས་ཅན་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

དག་ནི་རག་པར་བཤད། །འཇིག་ཅིང་ཚད་མེད་གྱུར་པས་ན། །འཐབ་པར་གིས་ཤིག་

བྷ་ར་ཏ། །དཔེར་ན་གློས་རིང་དག་ནི་བློར་ནས་སུ། །སར་པ་གཞན་དག་མི་ནི་ལེན་

པར་བེད། །དེ་བཞིན་ལུས་ནི་རིང་པ་སངས་ནས་སུ། །ལུས་གཞན་སར་པ་དག་ནི་

ལེན་པར་བེད། །ཅེས་སློགས་སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་སིད་སྒྲུབ་ཀི་

གཡུལ་བཀེས་བ་ན་འཐབ་དཀའི་རིགས་དཔུང་གི་ཚོགས་བཅློ་བརྒྱད་དང་བཅས་

པའི་སློག་ཆགས་བརྒྱ་སྟློང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསད་ནས་སིད་སྒྲུབ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་

བར་གྱུར་ཏློ། །བཞི་པ་ལེའུ་ཐ་མའི་མཇུག་བསྡུ་བ། སྒ་དང་དློན་གི་རྒྱན་ནི་བེ་བག་སློ་

སློར་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དང༌། བ་ས་བ་དང་བ་དཀའ་བ་དག་གི་ལམ་དང༌། སྙན་ངག་

རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྐློན། དེ་ལར་མདློར་བསྡུས་ནས་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏློ་ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དློན་ལ། གཞུང་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་

མཇུག་དློན་བསྡུ་བ་དང༌། སློབ་དཔློན་གང་གིས་མཛད་པའི་མཛད་བང༌། ལློ་པཎ་གང་

གིས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་བང་སྨློས་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྙན་ངག་གི་ཚུལ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པའི་སད་དུ་བསྟན་པའི་ལམ་ཡློན་ཏན་བཅུ་དང༌། དློན་རྒྱན་སློ་ལྔ་དང༌། ཟུང་ལྡན་

བ་དཀའ་ས། གབ་ཚིག་དང་སྐློན་བཅུ་སང་བ་བཅས་ལེའུ་གསུམ་གིས་བསྟན་པ་

འདིས་སྙན་ངག་ལེགས་པར་མ་སྦྱར་བའི་སྐློན་དང༌། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་

དག རབ་ཏུ་རློགས་པའི་བློ་ཅན་གང་ཞིག རློད་བེད་ངག་གི་དཔལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

སྐལ་བ་བཟང་པློའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་སྦྱློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་མངློན་པར་

འགློགས་པར་བས་པ་དེ་ནི་དཔེ་ཇི་ལར་ན། ཆང་གིས་མློས་པ་དང་འདྲ་བར་མིག་གང་

ཞིག་མཐློང་བས་ཡིད་མློས་པར་ནུས་པའི་མཛེས་མ་དག་དང༌། སྐེས་བུ་མཛེས་པའི་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

ལང་ཚོ་ཅན་འཕྲད་ནས་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་དེས་ཡིད་ལ་དགའ་

བ་བསྐེད་པ་དང༌། ཚིག་དེ་འདྲ་སྨྲ་བ་པློ་འཇིག་རེན་ན་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །མཛད་བང་ནི། ཞེས་པ་སློབ་དཔློན་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་

པ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལས་བ་དཀའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའློ།། །།

ཞེས་འགྱུར་བང་ནི། གཞུང་འདི་བློད་དུ་འགྱུར་བའི་ཐློག་མ་ཤློང་འགྱུར་ཡིན་

ཏེ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པ་འདི། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་

དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤས་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ས་སྐ་བ་འཕགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང༌། 

དཔློན་ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པློའི་བཀའ་ལུང་གིས། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་སྙན་ངག་མཁན་

ཆེན་པློ་ལཀྵི་ཀ་ར་དང༌། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤློང་སྟློན་རློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་

དཔལ་ས་སྐའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའློ། །ཕིས་དཔང་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་

གློས་བརན་པས་ཀང་འགྱུར་བཅློས་ཅུང་ཟད་མཛད་ཅིང་བཤད་ཉན་ཡང་ལེགས་པར་

མཛད། དཔང་ལློ་འདིས། སློན་ཚེ་སྦྱངས་པས་སྐེ་བ་འདིར། །གཞུང་རྣམས་རེད་མློའི་

ཞར་ལ་ཤེས་ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ལར་མཁེན་རབ་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡི་

རེས་སུ་ཞྭ་ལུ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆློས་སྐློང་བཟང་པློས་རྒྱ་དཔེ་རིང་པ་དང་འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་

ལ་གཏུག་སྟེ་དག་པར་བཅློས་ཤིང་མཆན་བུ་འགའ་ཡང་འདེབས་པར་མཛད་དློ། །སད་

ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་འབྲུག་གི་ལློར་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་

འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་སྐད་ལ་ཞུ་དག་དང་བློད་སྐད་ཀི་བསྒྱུར་

ནློར་མི་བཅློས་ཀ་མེད་རྣམས་ལེགས་པར་བཅློས་ནས་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དུ་སར་

དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་སིངྒ་ལ་ཡི་གིང་དུ་འཁྲུངས་པ་ནང་པའི་



  349  

སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པཎི་ཏ་རཏྣ་ཤྲི་དང༌། ཡང་ནང་པའི་པཎ་ཆེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པས་མཛད་

པའི་རྒྱ་འགེལ་འདི་གཉིས་འཕགས་ཡུལ་དུ་གགས་ཆེ་བས་འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་དེ་

གཉིས་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བེད་ཀི་ཕག་ཏུ་འབློར་བ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལེགས་པར་

བཅློས་པའི་གཞུང་འདི་ཡིད་བརན་ཆེ་བར་མངློན། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གགས་པ་ཞེས་

པ་མཁས་པ་སློ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དེ་ཡིན་མིན་བརག་གསུངས་སློ། །

སྙན་དངགས་མེ་ལློང་གི་གཞུང་འདི་ལ་ཤློང་སྟློན་ལློ་ཙཱས་མདློར་བསྡུས་ས་

བཅད་ཙམ་གི་འགེལ་ཆུང་དང༌། དཔང་ལློ་ཙཱས་གཞུང་མཐར་ཆགས་སུ་བཤད་པ་

གཉིས་གཞིར་བས་ནས་བློད་འགེལ་ཆེས་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་དག་གིས་ཀང་ལམ་

སློལ་འདི་ལ་ཕན་པ་ཅི་རིགས་སུ་གྱུར་ཀང་དཀའ་གནད་འགའ་ལ་མ་རློགས་པ་དང་

ལློག་རློག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཅི་རིགས་ཁམས་པའི་འགེལ་པ་དབངས་ཅན་ངག་གི་རློལ་

མཚོར་བཀག་པ་ལར་ན། ཁམས་འགེལ་འདི་ནི་རློམ་པ་པློ་མཁེན་རབ་དང་གསུང་

གསལ་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་བར་སྤློད་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཀུན་མཁེན་བསྟན་

པའི་ཉིན་བེད་ཀིས་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་དང་བསྟུན་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཞིབ་པར་གནང་བ་ལ་

བརེན་ནས་བརམས་པའི་ཕིར། འདིའི་སར་བྱུང་བའི་བློད་འགེལ་མཐའ་དག་གི་ནང་

ནས་འདི་ཉིད་ལེགས་བཤད་ཆེ་ཤློས་སུ་སྣང་ངློ༌། །

འདིར་སྨྲས་པ། ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡི། །གཞུང་བཟང་འདི་

ལ་མེ་ལློང་ཞེས་པའི་མིང༌། །བཏགས་པ་ཡང་དག་དློན་དང་ལྡན་མཐློང་ནས། །གུས་

ཤིང་སྤློ་བའི་སེམས་ཀིས་རྣམ་བཤད་བས། །རྣམ་བཤད་འདིར་ཡང་ཚིག་མང་སྤློས་

པ་ཡི། །ངལ་བ་མེད་ཀང་གཞུང་གི་དློན་མཐའ་དག །དྭངས་བའི་མེ་ལློང་དཀིལ་ན་
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འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

གཟུགས་བརན་བཞིན། །བློ་མིག་ལྡན་པས་བལས་པ་ཙམ་གིས་མཐློང༌། །གང་ན་ཚིག་

གི་ནུས་པ་ཕྲ་མློའི་དློན། །ཡློངས་རློགས་གསལ་ནུས་ལེགས་བཤད་ནློར་བུ་

དང༌། །འློལ་སྤི་ཙམ་དུ་བཤད་པ་མཆིང་བུའི་ནློར། །ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་མློད་

ཀི། །གཞུང་དློན་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་བརློད་པ་ཡིས། །བློ་ཚིམ་གྱུར་པའི་བླུན་ལ་ཅི་ཆ་

ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མློའི་བློ་ལྡན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་

མཆློག་རྣམས་གུས་པས་ཟུངས། །དཔལ་ལྡན་སྨྲ་བའི ་དབང་ཕྱུག་དཎིའི ་

ཞབས། །དགེས་པ་སྐེད་བེད་ལེགས་བཤད་རློལ་པའི་མཚོ། །འདི་ཉིད་སྐལ་བཟང་

ངང་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཡློངས་སུ་དགའ་བའི་བསྟི་གནས་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཕན་

པའི་སེམས་ཀིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་རབ་དཀར་འདི་

བཟང་གིས། །ས་གསུམ་སྙིང་གི་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །ཡང་དག་ཆློས་ཀི་དགའ་

སྟློན་རྒྱས་པར་ཤློག །བདག་ཀང་སྐེ་ཀུན་མཚུངས་མེད་སྙན་ངག་གིས། །རྒྱལ་བའི་

ཆློས་མཛོད་རྒྱ་མཚོ་གསལ་བེད་ཅིང༌། །རློ་རེ་སྒ་དབངས་ལྷ་མློས་རེས་བཟུང་

ནས། །རྨད་བྱུང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་དུས་ཀི་

རྒུད་པ་ཞི། །ལེགས་གསུང་ལེགས་པར་སྨྲ་བས་ས་སྟེང་གང༌། །རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་

ཕློགས་བཅུར་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །འགློ་ཀུན་ཀུན་མཁེན་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་ཤློག །ལྷ་

བརྒྱའི་ཅློད་པན་ནློར་བུས་མངློན་མཆློད་པ། །དབངས་ཅན་ངག་གི་དཔལ་མློ་དགེས་

པའི་ཞལ། །ཡིད་འློང་ཟླ་བ་གཞློན་ནུའི་འཛུམ་དཀར་འློད། །འདི་འཛིན་སྙིང་གི་འློ་

མཚོར་འདྲེས་གྱུར་ཅིག །དེ་ཡི་མཐུ་ལས་རྨད་བྱུང་ངག་གི་དཔལ། །རབ་གྲུབ་ལེགས་

བཤད་སྨྲ་བའི་སྒ་དབངས་ཀིས། །ས་གསུམ་ངློ་མཚར་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །སྐལ་
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སྙན་འགྲེལ་དབྱངས་ཅན་དགྲེས་པའི་རོལ་མཚོ།

པ་བཟང་པློས་འགློ་འདི་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རློལ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་འདིར་ས་

འགེལ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་ཀི་བཅུད་འདུས་ཤིང༌། སྒ་དློན་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཆློད་པའི་སློ་ནས་ས་འགེལ་རྣམས་ལས་ཀང་འཕགས་པར་གྱུར་པས་ན། བློད་

ས་མ་རྣམས་ཀིས་བརམས་པའི་སྙན་འགེལ་མང་དུ་མཆིས་ནའང༌། དློན་འདུས་ཤིང་

རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ། གློ་ས་ཞིང་མཐར་ཆགས་སུ་བཤད་པ་སློགས་ཀིས་རིག་

ལམ་འདི་ནི་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། མི་ཕམ་པ་མཚོ་བྱུང་

བཞད་པའི་གེ་སར་ཞེས་འབློད་པས་རང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་པ། ས་མློ་བའི་ལློའི་སྨིན་

དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་ལ་མགློ་འཛིན་ཙམ་བས་ནས་ཤར་མར་འབི་འདུན་ཡིན་

ཡང༌། ཞག་འགའ་ཞིག་ལ་གཞན་རྐེན་གི་དབང་གིས་ཡིག་ལྡེབ་རེ་ཟུང་ལས་བི་རྒྱུ་མ་

བྱུང་ཡང༌། ཟླ་བ་དེ་ཡི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་རེས་གཟའ་ཉི་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་དབློ་འཛོམས་

པའི་ས་དྲློ་དང་པློའི་ཆ་ལ། ལྡན་ཡུལ་གློ་ཐི་ཞེས་པ་བདེ་མཆློག་གི་གནས་སུ་གགས་

ཤིང༌། ཆུ་དང་ཤིང་དང་ཐང་དང་རི་ཡིས་ལེགས་པར་བསྐློར་བའི་དབུས་ཀི་ས་གནས་

ཉམས་དགའ་བར་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་མདུན་བློན་དིས་མགློ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་

གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རང་གནས་ཀི་ཁང་བུ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གིང་དུ་ལེགས་

པར་གྲུབ་པ་འདིས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པློ་བེད་པར་གྱུར་

ཅིག མངྒ་ལཾ།། །།



  352  

པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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