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དེ་ནས་ཡང་ཅུང་ཟད་འཕེལ་ནས་ཡློད་པའི་ཚེ་ནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕི་པའི་སྤང་

པློ་གཉིས་སློང་དུ་འློངས་པ་ལ། བཀྲུ་ཆུ་སློར་བས་ཁློས་ཏེ་ཉི་མ་བསྒྲུབས་ནས་ནང་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་གསུང་རབ་མང་པློ་བསེགས་ནས་བསྣུབས་སློ། །

དེའི་ཚེ་བམ་ཟེ་མློ་གསལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་[པྲ་ཀཱ་ས་ཤི་ལ། རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ངང་ཚུལ་མ་

ཞེས་ཀང་འབྱུང་། ]ཞེས་བ་བས། བསན་པའི་ར་བ་མངློན་པ་ལ་དག་ལན་གསུམ་གིས་བསྣུབས་པས། 

འདི་དར་བར་བེད་ནུས་པ་གཞན་ཡང་མི་སྣང་། བདག་ཀང་བུད་མེད་དུ་སློང་བས་བསན་པ་གསློ་བར་

མི་ནུས་ཀི། ལུས་ལ་བུ་བསྐེད་ལ་དར་བར་བེད་དུ་གཞུག་གློ་སམ་ནས་རྒྱལ་རིགས་དང་འདུས་པས་

འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་དང་། བམ་ཟེ་དང་འདུས་པས་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་བྱུང་ནས། བཙས་མ་

ཐག་ནས་ལེ་ལ་གི་ཝང་གིས་ཨ་ཡིག་འབི་བ་ལ་སློགས་པའི་བློ་རྣློ་བའི་ཆློ་ག་བས། ཡིག་རིས་དང་། 

བམ་ཟེའི་རིག་བེད་སློགས་རིག་གནས་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་ནི་ཡུམ་རང་ཉིད་ཀིས་བསབས། 

ཆེར་སྐེས་པའི་ཚེ་ཕའི་ལས་གང་ཡིན་ཞུས་པས། ཡུམ་གིས་ཁློད་ཕའི་རིགས་ཀི་བ་བ་བེད་

པའི་ཕིར་བསྐེད་པ་མིན་གི། དམ་པའི་ཆློས་དར་བར་བ་བའི་ཕིར་བསྐེད་པ་ཡིན་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་



  v  

ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

མང་དུ་ཐློས་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐློབ་པར་གིས་ལ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དར་བར་གིས་ཤིག་གསུངས་

པ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ། མཁན་པློ་དང་སློབ་དཔློན་དང་དགེ་འདུན་གི་ཞབས་འབིང་གི་བ་བའི་དུས་

འདའ་བ་ལློ་གཅིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་། བསེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་ལྔའི་བར་དུ་ཀླློག་པ་ལ་བརློན་པར་

གནས་ཏེ། ལློ་རེ་རེར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འབུམ་འབུམ་གི་ཚིག་དློན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་བས། དེ་

ལྟར་ཐུན་མློང་གི་སེ་སྣློད་གསུམ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེ་ཕལ་ཆེར་ནི་རྟློགས་པར་ས་ཡང༌། 

ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་སེའི་སྦས་དློན་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་མ་ཟླློས་ཤིང་མ་འཛིངས་པ་ནི་

རྟློགས་པར་དཀའ་བར་དགློངས་ནས། དེའི་དློན་དུ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཞལ་མཐློང་བར་བའློ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་

བརྣགས་པས། སློབ་དཔློན་ཨརྷ་ཏ་དེ་ཉིད་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དབང་ཞུ་བར་མཛད་ནས་དེའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་བཞུགས་ཏེ་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ལ་འབེལ་ཆེ་དང༌། གང་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་ན་བིན་རླབས་

འབྱུང་བརྟག་པའི་ཕིར་མེ་ཏློག་དློར་བ་ན་མེ་ཏློག་བམས་མགློན་ལ་བབས་སློ། །

དེ་ནས་རེ་བཙུན་བམས་པ་བསྒྲུབས་ལ་བསན་པ་དར་བར་བའློ་སམ་དུ་དགློངས་ཏེ་གུར་པ་

པརྦ་ཏ་སེ། ཀུག་ཀུ་ཊ་པཱ་ད་པརྦ་ཏ་ཞེས་ཀང་གགས་པའི་རི་བློ་བ་རྐང་ཅན་དུ་ཕུག་པ་གཅིག་ཏུ་

འཕགས་པ་བམས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ལློ་གསུམ་དུ་མཚན་མ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་སྐློ་སེ་ཕིར་

ཐློན་པས། བག་གི་ངློས་ལ་བའི་ཚང་བཅས་པ་ལ་སྔ་དྲློ་ཟན་འཚོལ་དུ་འཕུར་བ་དང༌། དགློངས་ཀ་

ཚང་དུ་ལློག་འློངས་པ་བག་གི་ངློས་ལ་གཤློག་པ་རེག་ཙམ་རེ་བྱུང་བ་ལ། ཡུན་རིང་པས་བག་ཟད་

པར་གཟིགས་ནས་ངའི་བརློན་འགྲུས་ཆུང་ངློ་སམ་ནས་སར་ལློག་སེ་ལློ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་མཛད།

དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཐློན་པ་ན། ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བག་ཟད་པར་གཟིགས། ཡང་ལློ་གསུམ་

བསྒྲུབས་ཏེ་ཐློན་པ་ན། མི་རྒན་པློ་ཞིག་རས་བལ་འཇམ་པློས་ལགས་ཀི་སློང་པློ་ལ་ཁབ་བེད་པ་

མཐློང་ནས། ཁབ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེས་དྲིས་པས། སིང་སློབས་ལན་པའི་སྐེས་བུ་ཡིས། །བསྒྲུབས་ན་

མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད། །དཀའ་ཡང་བརྣག་པ་མ་དློར་ན། །རི་བློ་རྣམས་ཀང་ཐལ་བར་རླློག །ཅེས་

དང་། སྔར་ཡང་རས་བལ་གིས་ཕིས་ཏེ་ལགས་ཟད་པ་ལས་ཁབ་འདི་ཙམ་བྱུང་ངློ༌། །ཞེས་སྣློད་ཅིག་

ཁབ་ཀིས་གང་བ་བསན་ནློ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡང་ལློ་གསུམ་བསྒྲུབས་ཏེ། དེ་ལྟར་ལློ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་ཀང་མཚན་མ་མ་བྱུང་བས་

ཐུགས་སྐློ་སེ་ཐློན་ནས་ཕིན་པས། གློང་ཁེར་ཞིག་ན་ཁི་མློ་རློ་སློད་མི་ལ་ཟུག་ཅིང་ཟ་བ། སྨད་འབུས་

ཁེར་བ་ཞིག་གཟིགས་ནས་སིང་རེ་ལྷག་པར་སྐེས་ཏེ། འབུ་འདི་རྣམས་མ་བསལ་ན་ཁི་འདི་འཆི་ལ། 

བསལ་ནས་བློར་ན་འབུ་རྣམས་འཆི་བས་རང་གི་ལུས་ཀི་ཤ་རྣམས་བཅད་ནས་དེར་འབུ་རྣམས་

གཞུག་པར་བའློ་སམ་སེ། ཨ་ཙནྟ་ཞེས་བ་བའི་གློང་ཁེར་དུ་ཕིན་ནས་ལྷུང་བཟེད་དང་འཁར་གསིལ་

གཏེང་པར་བཞག་སེ་སྤུ་གི་གཡར། སྤུ་གིས་སྐུའི་བརླ་ཤ་ནས་བཅད་དེ། ལག་པས་འབུ་བངས་ན་

འབུ་རྣམས་ཤི་ཡིས་དློགས་ནས། སྤན་བཙུམས་ཏེ་ལྗགས་ཀིས་འབུ་རྣམས་བང་བར་བརམས་པ་

ན། ཕག་གིས་ཡུལ་བ་ལས་ཅི་ཡང་མ་རེད་ནས་སྤན་ཕེ་བ་ན། ཁི་དང་འབུ་མེད་པར་རེ་བཙུན་

བམས་པ་མཚན་དཔེ་འློད་དུ་འབར་བ་མཐློང་ནས། ཀེ་མ་ཡབ་གཅིག་བདག་གི་སྐབས། །ངལ་

བརྒྱས་འབད་ཀང་འབས་མ་མཆིས། །ཅི་ཕིར་ཆར་སྤིན་རྒྱ་མཚོའི་དཔུང་། །གདུང་བས་བསེགས་

ཏེ་སློམ་ཚད་འབབ། །བདག་གིས་དེ་ཙམ་བསྒྲུབས་ཀང་རྟགས་ཙམ་མ་བྱུང་ན། ཐུགས་རེ་རེ་ཆུང་

ཞེས་འཁངས་པས། རེ་བཙུན་གིས། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློས་ཆར་ཕབ་ཀང་། །ས་བློན་མི་རུང་མི་འཁྲུངས་

ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བློན་གྱུར་ཀང་། །སལ་བ་མེད་པས་བཟང་མི་མྱློང་། །ང་དང་པློ་ནས་

ཡློད་དེ། ཁློད་རང་གི་སྒིབ་པས་མ་མཐློང་ལ། ད་ལྟ་སིང་རེ་ཆེན་པློ་སྐེས་པས་སྒིབ་པ་དག་ནས་

མཐློང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་པར། ཁློད་རང་ང་ཕྲག་གློང་དུ་ཁུར་ལ་གློང་ཁེར་གི་སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་

སློན་ཅིག་གསུངས་ནས་བསན་པས། སུས་ཀང་ཅི་ཡང་མ་མཐློང་། ཆང་འཚོང་མ་ཞིག་གིས་ཁི་གུ་

ཞིག་ཁུར་བར་མཐློང་བ་ན་ཡང་ཕིས་ལློངས་སྤློད་ཟད་མི་ཤེས་པ་བྱུང༌། དབུལ་པློ་ཁུར་བསྐེད་པས་

འཚོ་བ་ཞིག་གིས་ཞབས་མགློ་ཙམ་མཐློང་བས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརེས་ཤིང༌། ཐུན་མློང་གི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་བློ། །དེར་ཡིད་ཆེས་སློ། །

ཁློད་ཅི་འདློད་གསུང་བ་ལ་ཐེག་ཆེན་དར་བར་ཞུ་འཚལ་བས་པས། ངའི་ཆློས་གློས་ཀི་མཐའ་

ལ་འཇུས་ཤིག་གསུང་། འཇུས་པས་དེ་མ་ཐག་དགའ་ལན་དུ་སེབས། ས་སེའི་སྣ་མཆན་ལས། ཟླ་

བ་དྲུག་བཞུགས་ཏེ་གསན་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། གཞན་དུ་མི་ལློ་བཅློ་ལྔ་བཞུགས་པར་བཤད་པ་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

སློགས་ཅི་རིགས་འབྱུང་ནའང་། ཡློངས་གགས་སུ་དགའ་ལན་དུ་བློན་ཏེ་ལྷའི་དྲློ་སད་ཅིག །མི་ལློ་ལྔ་

བཅུའམ། ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དུ་བཞུགས་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡང་ལློ་ཕེད་ལློར་བརིས་པ་ཡིན་

པས་ལློ་ཉེར་ལྔའློ་ཞེས་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་གསུང༌ངློ་། །

དེར་ཡུམ་གི་མདློ་རྣམས་དང་། རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་ས་ཆེན་པློ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མདློ་སེ་

མང་དུ་གསན་ཅིང་། དེར་བམས་ཆློས་ཏེ་བསན་བཅློས་མངློན་རྟློགས་རྒྱན། མདློ་སེ་རྒྱན། དབུས་

མཐའ་རྣམ་འབེད། ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབེད། རྒྱུད་བ་མ་སེ་ཡློངས་གགས་སུ་བམས་པའི་ཆློས་ལྔ་

མཛད་པ་རྣམས་ཀང་གསན་ཏེ། མི་ཡུལ་དུ་བློན། 

བམས་ཆློས་ཀི་སློར་ལ་འཕགས་པས་རེ་བཙུན་ལ་ཡུམ་གི་མདློ་རྣམས་ཀི་དློན་སློན་པའི་

བསན་བཅློས་རློམ་པར་ཞུས་པས་བམས་ཆློས་ལྔ་བརམས་སློ། །ཞེས་སློབ་དཔློན་སེང་བཟང་

སློགས་ཀིས་བཞེད་ཀང་། གནད་ཀི་ཟླ་ཟེར་ལས། བཀའ་བསྡུས་པའི་རེས་ལ་དུས་དེར་གནས་པ་

ཉིད་ནས་མཆློག་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྟློགས་པར་དཀའ་ལ་རྟློགས་པར་མི་ནུས་པས། ཐུགས་རེ་དེ་རྟློགས་

པའི་དློན་དུ་འཕགས་པ་བམས་པས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་བསན་

བཅློས་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་ཀི། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་ཞུས་ནས་དུས་ཕིས་བས་ཟེར་བ་

ནི། སེང་གེ་བཟང་པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་པ་སེ་སྔློན་དུ་བས་པ་ལས་བཤད་ཅེས་པ་ནི། 

གཞན་དག་གིའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཞེས་འབྱུང་ངློ་། །

འཕགས་པ་དང་པློར་མ་ག་དྷའི་ཡུལ་གི་ཕློགས་གཅིག་བེ་ལུ་བ་ན་ཞེས་བ་བའི་ནགས་སུ་

གཙུག་ལག་ཁང་མཛད་དེ་བཞུགས་ནས་སློབ་མ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་ཞིང་མང་དུ་ཐློས་པ་བརྒྱད་

ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ཟབ་མློ་དག་བཀློལ་ཞིང་བསན་པས་དེ་དག་ཀང་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་

བེད་ནུས་པ་ཤ་སག་བྱུང་བས་གནས་དེར་ཆློས་ཀི་མྱུ་གུའི་དགློན་པ་ཞེས་གགས་པར་ཆློས་འབྱུང་

འགའ་ཞིག་ལས་བཤད།

དེར་བམས་པའི་ཆློས་ལྔ་ཡང་ཡི་གེར་བཀློད། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དང་ཡུམ་གི་དློན་སློན་པ་

དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་བརམས། རིམ་གིས་རྒྱུད་བ་མའི་འགེལ་པ་དང་། མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་



  viii  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འགེལ་པ་མཛད་པ་དང་། རེ་བཙུན་གི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

རྒྱས་པར་སློན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་སློགས་ས་སེ་ལྔ་སེ། སའི་དངློས་གཞི། གཞི་བསྡུ་བ། 

རྣམ་གངས་བསྡུ་བ། རྣམ་པར་བཤད་པའི་སློ་བསྡུ་བ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་རྣམས་

དང་། སློམ་གཉིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་སློམ་ཐེག་བསྡུས་དང༌། ཐེག་པ་ཐུན་མློང་གི་སློམ་མངློན་པ་

ཀུན་བཏུས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་གསེར་མདློག་ཅན་གི་སྒྲུབ་ཐབས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་གི་མདློའི་འགེལ་པ། ཆློས་རེ་དྲན་གི་མདློའི་

འགེལ་པ། དགེ་འདུན་རེས་དྲན་གི་མདློའི་འགེལ་པ། བསམ་གཏན་གི་སྒློན་མ། འཕགས་པ་བམས་

པའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཆློས་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསློད་པ་སློགས་མཛད་ཅིང་ས་གསུམ་

བརེས་པར་བཤད་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་གི་བཤད་པ་ཚིག་གསལ་དུ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ས་

གསུམ་པ་འློད་བེད་པ་བརེས་ཀང་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གདུལ་བའི་དློན་དུ་སེམས་ཙམ་དུ་

བསན་ནློ་ཞེས་དང་། སེམས་ཙམ་རྒྱན་ལས་ཀང་། བམས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་གསུངས་ཤིང་། །ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀང་ནི་བཞེད་པ་ཡི། །ཚད་མ་ལུང་དང་ལན་པ་ཡི། །བདེན་པ་གཉིས་ནི་འདིར་བརློད་བ། །ཞེས་

པའི་འགེལ་པར། བམས་པ་ནི་ས་བཅུ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའློ། །ཐློགས་མེད་ནི་ས་གསུམ་པ་

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའློ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་ས་དང་པློ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའློ། །ཞེས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །

ཡང་སའི་སློད་འགེལ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཕན་ཕིར་ཐློགས་མེད་ཅེས་བ་བ། །ཆློས་རྒྱུན་

ཏིང་འཛིན་སློབས་ཀིས་དྲངས་པའི་བདུད་རིའི་ཆློས། །འཕགས་པ་མི་ཕམ་ཞལ་གི་བུམ་པ་ནས་

བླུགས་པ། །གསན་པའི་སིམ་པས་གསློལ་བ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་དང་། རྣམ་པར་བཤད་པ་

བསྡུ་བའི་མཇུག་ཏུ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་བདག་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་བློན་ནས་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་བརེས་པ་འཕགས་པ་མི་ཕམ་པའི་ཞབས་ཀི་

པདྨ་རློག་པ་མེད་པ་སྤི་བློས་ལེན་པར་མཛད། ཅེས་སློགས་འཕགས་པའི་སློར་ལ་མང་དུ་འབྱུང་།

དེ་ནས་ཡུལ་ནུབ་ཕློགས་དང་ཉེ་བ་གློང་ཁེར་ས་ག་རི་ཞེས་བ་བར་ཨུཥྨ་པུ་རི་ཞེས་བ་བའི་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་པློ་ཟབ་མློའི་ཕློགས་ཀིས་སྦིན་བདག་བས་ཏེ་དགེ་འདུན་མང་པློ་འདུས་པ་

ལ། འཕགས་པ་ཐློགས་མེད་ཀིས་ཆློས་མང་དུ་བསན་ཏེ། ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་

པློའི་མདློ་སེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཤད་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པློར་རིགས་སད་ཅིང་མདློ་སེའི་དློན་ལ་བློ་གློས་

རྒྱས་པ་སློང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། གནས་འདི་ཉིད་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། གཅུང་དབིག་

གཉེན་ཡང་བཏུལ་བ་ཡིན་ནློ། །

དུས་དེའི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཕལ་ཆེར་གིས་མདློ་སེ་སྣ་རེ་ཙམ་མ་ཞུས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཞིང༌། རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་དམ་པའི་ཆློས་དར་སེལ་དང་། ལྷ་ཁང་དང་མཆློད་རྟེན་ཆློས་

གཞིས་བརྒྱ་ལྷག་གསར་དུ་བཙུགས། སློབ་མ་ཁི་ཕྲག་མང་པློ་བསྐངས། དགེ་འདུན་གི་སེ་ཆེས་

ཆེར་འཕེལ་བར་མཛད།  

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཀི་དུས་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པློ་མཛད་དེ་དེར་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་བསན་པ་

བསྐངས་པར་མཛད། ཉིན་རེ་བཞིན་མུ་སེགས་རྒློལ་བ་རེ་ཡློང་བ་ལ་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རིགས་པ་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་སུན་ཕྱུང་སེ་ཆློས་བསན་པས་མུ་སེགས་སློང་དུ་ཉེ་བ་ཙམ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། གཙུག་

ལག་ཁང་གང་ན་དགེ་སློང་ལྟ་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། སྤློད་པ་དང༌། ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་

ཆློས་བཞིན་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་པས་དགེ་འདུན་ཤིན་ཏུ་དག་པར་མཛད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་

དར་བར་མཛད་དློ། །

སློབ་དཔློན་འདིས་མཛད་པའི་བསན་བཅློས་ལ། ས་སེ་ལྔ་དང་སློམ་རྣམ་གཉིས་སློགས་ཡློད། 

མཐར་དགུང་ལློ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་པར་གློང་ཁེར་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་

བསན། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་འདི་གང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་དེར་དད་པ་ཅན་དག་གིས་

མཆློད་རྟེན་བརིགས་སློ། །

སློབ་དཔློན་འདི་ལ་སློབ་མ་བསན་པ་འཛིན་པ་མང་དུ་བྱུང་། སས་ཀི་ཐུ་བློ་བསན་པའི་བདག་

པློར་གྱུར་པ་ནི་མཁས་མཆློག་དབིག་གཉེན་ཡིན་ཞིང་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀ་འཛམ་གིང་མཛེས་པར་

བེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་གངས་སུ་བགང་ངློ་། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སློབ་དཔློན་འདིའི་སློར་བུ་སློན་ཆློས་འབྱུང་དང་། རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆློས་འབྱུང་

སློགས་ཆློས་འབྱུང་རྣམས་དང་། ཡློངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་

པའི་རྣམ་ཐར། རྒྱའི་སློབ་དཔློན་ཞློན་ཙང་གི་རྒྱ་གར་ལམ་ཡིག་དང་། སློབ་དཔློན་དློན་དམ་པས་

བསྒྱུར་བའི་དབིག་གཉེན་གི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་མདློར་བསྡུས་རེ་འབྱུང་ལ། དློར་ཞི་རིན་པློ་ཆེས་

རྒྱ་ཡིག་ལས་བསྒྱུར་བའི་སློབ་དཔློན་འདིའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་རྒྱ་འགྱུར་མ་ཞིག་ཀང་མཇལ་རྒྱུ་

འདུག་ནའང་། ཡློངས་གགས་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་ཅུང་མི་འདྲའློ། །

༢༠༡༩.༠༦.༢༡.ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

དྲ་ཚིགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དག་འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་དབང་བས་བརྒྱུད་འགློད་དམ་འདྲེན་

བཀློད་བ་དགློས་ཚེ་[སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློ་ལས་དྲངས་པ་ཡིན།]ཞེས་རློམ་ཁུངས་ཁ་

གསལ་འགློད་དགློས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བློད་གངས་ཅན་གི་ལྗློངས་སུ་སྔློན་བློན་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མྱློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགློགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲློས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགློ་ཉེར་ཡློད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐློབ་ཀི་ཆེད་དུ་རློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརྡལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅློས་དགློས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགློད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མ་ཕིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡློད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀླློག་སབས་ངེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

སྤློད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འློག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དེ་ནི་དློ་སྣང་བ་

དགློས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦློར་སངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀླློག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀ། ཞློལ། སྐུ། བ། སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁློད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རྟགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཡིག་ནློར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དློ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སློན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་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་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



  1  

༄༅༅། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་ 

སེམས་དཔའི་ས། 

༼ལེའུ་དང་པློ།༽

བམ་པློ་དང་པློ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །འཕགས་པ་བམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །

ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་འབས་

བུ་དང་བཅས་པ་སྡུད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། གཞི་དང་། རྟགས་དང་། 

ཕློགས་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། གནས་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་འཛིན་

པ་དང་། ས་དང་། སྤློད་པ་དང་། རབ་ཏུ་གནས་པའློ། །སློམ་ལ། གཞི་དང་རྟགས་དང་

ཕློགས་རྣམས་དང་། །ལྷག་པའི་བསམ་དང་གནས་པ་དང་། །སྐེ་དང་ཡློངས་སུ་འཛིན་

དང་ས། །སྤློད་དང་རབ་གནས་ཐ་མ་ཡིན། །དེ་ལ་གཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རང་གི་རིགས་དང་། དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་

ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་གཞི་ཞེས་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་རིགས་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཞིང་། མཐུ་ཡློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ནི་སལ་བ་དང་ལན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་གཞི་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་

ནས། སྦིན་པ་ལ་ཡང་སྦློར་བར་བེད། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་པ་དང་། བརློན་

འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཡང་སྦློར་བར་

བེད་དློ། །དེ་ལྟར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཚོགས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦློར་བར་བེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་སྦློར་

བ་དེ་ནི་གཞི་ཞེས་བའློ། །འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤློད་པ་ལ་སྦློར་བ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་སྦློར་བ་དེ་ནི། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

དེའི་གཞི་ཞེས་བའློ། །གང་ཟག་རིགས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་རིགས་མེད་པ་ནི་

སེམས་ཀང་སྐེད་ཅིང་འབད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཡློད་དུ་ཟིན་ཀང་། བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་སལ་

བ་མེད་དློ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་གངས་འདིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀང་མ་བསྐེད་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་སྦློར་བ་མ་བས་ཀང་། 

རིགས་ནི་གཞི་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གལ་ཏེ་རིགས་ལ་གནས་ཀང་སེམས་སྐེད་

པར་མི་བེད་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་དག་ལ་ཡང་སྦློར་བར་མི་བེད་ན་ནི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སལ་བ་ཡློད་ཀང་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་རིག་པར་བའློ། །རིགས་དེ་ནི་གཞི་ཞེས་ཀང་བ། རྟློན་པ་དང་། རྒྱུ་

དང་། རྟེན་པ་དང་། ཉེར་གནས་དང་། སྔློན་དུ་འགློ་བ་དང་། གནས་ཞེས་ཀང་

བའློ། །རིགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་

ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འདྲའློ། །དེ་ལ་རིགས་གང་ཞེ་ན། མདློར་ན་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའློ། །དེ་ལ་རང་

བཞིན་གིས་གནས་པའི་རིགས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་

གི་ཁད་པར་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ནི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འློངས་པ་ཐློག་མ་

མེད་པའི་དུས་ཅན་ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་ནི་སྔློན་དགེ་བའི་ར་བ་གློམས་པར་

བས་པ་ལས་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དློན་གི་སབས་འདིར་ནི་རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡང་

འདློད་དློ། །རིགས་དེ་ནི་ས་བློན་ཞེས་ཀང་བ། ཁམས་དེ་ནི་རང་བཞིན་ཞེས་ཀང་

བའློ། །དེ་ཡང་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་པ་ནི་འབས་བུ་མེད་པས་ཆ་ཕྲ་བ་ཡིན་

ནློ། འབས་བུ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ནི་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་རགས་པ་ཡིན་

ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་དེ་དང་ལན་པ་རྣམས་ནི་ཉན་ཐློས་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་འདས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་

ལྟ་ལས་ཅི་སྨློས་ཏེ། བ་ན་མེད་པའི་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། མདློར་ན་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་འདི་གཉིས་ཏེ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་

པར་དག་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཉན་ཐློས་དང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་རིགས་དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་གི། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། 

ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀང་། རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་བཞིས་ན་ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་རིག་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། 

དབང་པློ་ལས་གྱུར་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། 

འབས་བུ་ལས་གྱུར་པའློ། །དེ་ལ་དབང་པློ་ལས་གྱུར་པའི་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དབང་པློ་རྣློ་བ་ཡིན་ལ། རང་སངས་རྒྱས་

ནི་དབང་པློ་འབིང་ཡིན། ཉན་ཐློས་ནི་དབང་པློ་རྟུལ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལས་

གྱུར་པའི་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནི་བདག་ལ་ཕན་

པའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། 

གཞན་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་བདེ་བ་

དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་སིང་བརེ་བ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྐེ་བློ་ཕལ་པློ་ཆེའི་དློན་

དང་། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མཁས་པ་ལས་གྱུར་པའི་

ཁད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནི་ཕུང་པློ་དང་། ཁམས་དང་། 

སྐེ་མཆེད་དང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་

དང་། བདེན་པ་ལ་མཁས་པར་བེད་ཅིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་དག་དང་། རིག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཁས་པར་བེད་དློ། །དེ་ལ་འབས་བུ་ལས་གྱུར་

པའི་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་

པར་བེད་དློ། རང་སངས་རྒྱས་ནི་རང་བང་ཆུབ་ཀི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་བེད་དློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་འབས་བུ་

ཐློབ་པར་བེད་དློ། །གང་དག་གིས་ན་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ་ཞེས་

གཞན་དག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པ་རྣམས་ཀི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡློད་པ་ནི་དྲུག་པློ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་

དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་སློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་

ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྦིན་པ་ལ་དགའ་

བ་ཡིན་ཏེ། སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཡློད་དེ་བདློག་ན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

གཞན་དག་ལ་བགློ་བཤའ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་

ཀིས་སྦིན་པར་བེད། ཡིད་མི་དགའ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཉུང་ངུ་ལས་ཀང་བགློ་

བཤའ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། བཟང་པློ་སྦིན་པར་བེད་ཀི། ངན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སྦིན་པ་མི་

བེད་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལ་ཡང་འཛེམ་པར་བེད་དློ་ཟེར་རློ། །གཞན་དག་ལ་ཡང་

སྦིན་པའི་བསྔགས་པ་རློད་པར་བེད་དློ། །དེ་དག་ཀང་སྦིན་པ་ལ་འདུན་པ་སྐེད་དུ་

འཇུག་པར་བེད་དློ། །སྦིན་ཕློད་པ་མཐློང་ན་ཡང་ཡི་རངས་པ་དང་། ཡིད་བདེ་བར་

འགྱུར་རློ། །བ་མ་རྣམས་དང་། རྒན་རབས་རྣམས་དང་། ཡློན་གནས་རྣམས་དང་། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བཀུར་སི ་བ་བར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལངས་ནས་སན་སློབས་པར་བེད་

དློ། །སེམས་ཅན་གི་བ་བ་དག་ལ་དྲིས་ཀང་རུང་། མ་དྲིས་ཀང་རུང་སེ། དེ་དང་དེ་དག་

ལ་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཏུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་མན་

ངག་སྦིན་པར་བེད་དློ། །རྒྱལ་པློ་དང་། དག་དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། མེ་དང་། ཆུ་ལ་

སློགས་པས་འཇིགས་སྐྲག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦིན་པར་བེད་

ཅིང་། དེ་དག་ལ་འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་དྲག་པློ་དེ་ལས་ཀང་ཅི་ནུས་ཀིས་

ཡློངས་སུ་སྐློབ་པར་བེད་དློ། །དེའི་ལག་ཏུ་གཞན་གི་ནློར་གཏམས་ན་ཡང་དློར་མི་

བེད་དློ། །གཞན་གི་བུ་ལློན་ཆགས་ན་ཡང་སླུ་བར་མི་བེད་ཅིང་དློར་མི་བེད་དློ། །

རང་གི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་ཡང་གཡློ་མི་བེད་ཅིང་། ཀླན་ཀ་མི་ཚོལ་ལློ། །ནློར་

བུ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། བཻ་ཌཱུཪྻ་དང་། དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། བི་རུ་དང་། གསེར་

དང་། དངུལ་དང་། རྡློའི་སིང་པློ་དང་། སྤུག་དང་། རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་དང་། གཡས་

སུ་འཁིལ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློ་བད་ཀི་རྣམ་པ་དག་ལ་རློངས་ཤིང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལློག་

ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་། དེ་ཅི་ནས་གཞན་གིས་ཀང་སླུ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཡང་དག་པར་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བེད་ན། དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་སླུ་བར་ལྟ་ག་ལ་བེད། རང་བཞིན་

གིས་ལློངས་སྤློད་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་དང་ཡློངས་སུ་

སྤློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སེམས་འཇུག་པར་བེད་དློ། །ལས་ཀི་མཐའ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་དག་ལ་མློས་པ་ཡིན་གི་འདུ་བའི་སློ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་མ་ཡིན་ནློ། །འཇིག་རྟེན་

ན་ཞུགས་པ་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། བུད་མེད་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཆང་ལ་

ཞུགས་པ་དང་། རྒྱན་པློ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཟླློས་གར་མཁན་དང་། བློ་གར་མཁན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། བཞད་གད་བེད་པ་དང་། འཇློ་སེག་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་

དང་། དེ་ལྟ་བུ་དག་ལ་ཞུགས་པ་ལས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཐློབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པ་སློན་ཏློ། །ལློངས་སྤློད་རྒྱ་ཆེན་པློ་

དག་རེད་ན་ཡང་ཤས་ཆེར་བརྐམ་པར་མི་འགྱུར་ན། ཆུང་ངུ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། དེ་ལྟར་

འདི་ལྟ་བུ་དག་དང་མཐུན་པ་འདི་དག་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་

རྟགས་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ལུས་

དང་ངག་གི་ལས་མི་དགེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་ལན་པ་ཡིན་གི། ཤིན་ཏུ་དྲག་པློ་དང་། སེམས་

ཅན་ལ་ཤིན་ཏུ་གནློད་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སིག་པའི་ལས་ཤིག་བས་སུ་ཟིན་

ཀང་མྱུར་བ་མྱུར་བར་འགློད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཛེམ་བཞིན་དུ་སྤློད་ཀི་

དགའ་བཞིན་པས་མ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལག་པ་དང་། བློང་བ་དང་། 

དབིག་པ་དང་། མཚོན་ཆ་ལ་སློགས་པས་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

ནློ། །རང་བཞིན་གིས་མཉེས་གཤིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགའ་བ་ཡིན་

ནློ། །བཀུར་སི་བ་བར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དུས་སུ་གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་བ་བ་

དང་། ལང་བ་དང་། ཐལ་མློ་སྦློར་བ་དང་། འདུད་པའི་ལས་ཀིས་བསེན་བཀུར་བེད་པ་

ཡིན། མཐུན་པར་འཛིན་པ་དང་། །ཤེས་ཉེན་ཅན་དང་། ཕ་རློལ་གི་སེམས་དང་མཐུན་

པར་འཇུག་པ་ཡིན། འཛུམ་པ་སྔློན་དུ་གཏློང་བ་དང་། བཞིན་གི་མདངས་འབིན་པ་

དང་། ཁློ་གཉེར་མེད་པ་དང་། གསློང་པློར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདློགས་པ་རྣམས་ལ་བས་པ་གཟློ་ཞིང་བས་པ་ཤེས་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་སློང་བ་

རྣམས་ལ་དྲང་པློར་བེད་ཀི། དེ་དག་ལ་གཡློ་དང་སྒྱུས་སླུ་བར་མི་བེད་དློ། །ཆློས་ཀིས་

བབ་ཆློལ་མ་ཡིན་པར་ལློངས་སྤློད་སྒྲུབ་པར་བེད་ཀི་ཆློས་མ་ཡིན་པས་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་བསློད་ནམས་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་བསློད་ནམས་

བེད་པ་དག་ལ་ཡང་སློད་པར་བེད་ན། བདག་ཉིད་བེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། འདི་ལྟ་སེ་གཞན་

དག་ལ་གསློད་པ་དང་། འཆིང་བ་དང་། གཅློད་པ་དང་། རྡེག་པ་དང་། སྨློད་པ་དང་། 

བསིགས་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་མཐློང་ཡང་རུང་། ཐློས་ཀང་རུང་སེ། གཞན་ལ་

གནློད་པས་ཤིན་ཏུ་གནློད་པར་འགྱུར་རློ། །

ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་ཆེད་ཆེར་འཛིན་པ་དང་། ཚེ་ཕི་མ་ཆེད་ཆེར་

འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དག་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་ལྟ་ན་མང་པློ་

ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། གཞན་གི་ལས་དང་གཞན་གི་བ་བ་དག་ལ་གློགས་བེད་དུ་འགློ་སེ། 

འདི་ལྟ་སེ་ཞིང་ལས་དང་། ཚོ་བ་བ་དང་། བ་ང་འཚོ་བ་དང་། རྒྱལ་པའི་ཞ་འབིང་བ་བ་

དང་། ཡི་གེ་བི་བ་དང་། རིས་བ་བ་དང་། ཤློད་དགློད་པ་དང་། གངས་བཟུང་བ་དང་། 

ལག་རིས་བ་བ་དང་། རེ་བློ་དང་བསྡུམས་པ་དང་། ཁིམ་མི་དང་བསྡུམས་པ་དང་། 

མཛའ་བཤེས་དང་མི་མཛའ་བ་བསྡུམས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་བསྡུམས་པ་དང་། 

ལློངས་སྤློད་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྲུང་བ་དང་། བསྡུ་བ་དང་། ཕིར་འགེད་པ་དང་། 

གཏློང་བ་དང་། བག་མ་གཏློང་བ་དང་། བག་མ་ལེན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཟ་བ་དང་། 

འདུས་ཤིང་ཟ་བ་རྣམས་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་དག་ལ་གློགས་བེད་དུ་འགློ་བར་

བེད་ཀི། བདག་དང་གཞན་དག་ལ་གནློད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཕན་པར་མི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འགྱུར་བ་གང་དག་ཡིན་པའི་འཐབ་མློ་དང་། མཚང་འདྲུ་བ་དང་། འགེད་པ་དང་། རློད་

པ་རྣམས་དང་། ཕ་རློལ་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་ལས་གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བ་

བ་མ་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་སེ། སིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་དག་ལས་ཀང་དེ་དག་

ཟླློག་པར་བེད་དློ། །གཞན་གི་དབང་དུ་བེད་ཅིང་། གཞན་ལ་རག་ལས་པར་བེད་

བཟློད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཞན་དག་གིས་བདག་གི་དློན་

འདློར་དུ་བཅུག་ནས། རང་གི་དློན་ལ་ཅི་དགའ་མགུར་བསློ་བར་བེད་དློ། །སེམས་

མཉེན་ཞིང་སེམས་དེས་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་

སེམས་ཡུན་རིང་དུ་འཛིན་པར་མི་བེད་དེ། གཞན་དུ་ན་དེའི་མློད་ལ་དེའི་སེམས་

བཟང་པློར་འགྱུར་རློ། །བདེན་པ་ཆེད་ཆེར་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཚིག་གིས་གཞན་ལ་སླུ་བར་མི་བེད་དློ། །

གཞན་དག་གི་མཛའ་བཤེས་ལ་དབེན་བ་བར་མི་དགའ་ཞིང་མི་བེད་དློ། །མ་

གཙིགས་པ་དང་། མི་དགློས་པ་དང་། དློན་མེད་པ་དང་། བབ་ཆློལ་དུ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་

བེད་དློ། །བདག་གི་བན་ལ་སློགས་པ་གཡློག་འཁློར་རྣམས་ལ་ཡང་སན་པར་སྨྲ་ཞིང་

ཕ་རློལ་གི་ཞེ་གཅློད་པ་མི་སྨྲ་ན་གཞན་དག་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས་ཡློན་ཏན་ལ་དགའ་བ་ཡིན་

ཏེ། གཞན་དག་གི་ཡང་དག་པའི་བསྔགས་པ་རློད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པའི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་གཞན་དག་གིས་གནློད་པ་བས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཀུན་ནས་མནར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་སུ་མི་བེད་ལ་གནློད་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །གློས་བཏབ་ན་ཡང་མྱུར་དུ་ཉན་

པར་བེད་ལ་ཞེ་ལ་མི་འཛིན་ཅིང་། ཡུན་རིང་དུ་འཁློན་དུ་འཛིན་པར་མི་བེད་དེ། དེ་

ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་

རྟགས་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འབད་

པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། ནང་པར་སྔར་ལང་ཞིང་དགློངས་ཀར་ཉལ་བར་བེད་པ་དང་། 

གཉིད་ཀི་བདེ་བ་དང་། ཉལ་བའི་བདེ་བ་དང་། ཀླློས་དབབ་པའི་བདེ་བ་ཧ་ཅང་ཉམས་

སུ་ལེན་པར་མི་བེད་པ་དང་། བ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དློན་དེ་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་བེད་

མི་འདློད་པ་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ། ལེ་ལློ་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་ནས། རློམ་པར་བེད་པ་

དང་། བ་བ་ཐམས་ཅད་རློལ་བ་ལ་ཡང་ངེས་པར་བརྟན་པ་ཡིན་ཏེ། མ་བས་སམ་མ་

ཟིན་གི་བར་དུ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་བརློན་པ་མི་འདློར་ཞིང་། བར་མདློར་

ཡང་སྒིད་ལུག་པར་མི་བེད་པ་དང་། དློན་གི་མཆློག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་ལ་ཡང་སེམས་

ཞུམ་པར་མི་བེད་ཅིང་། བདག་ལ་ཁད་དུ་གསློད་པར་མི་བེད་པ་དང་། བདག་གིས་ནི་

འདི་དག་རྟློས་པར་ནུས་ཏེ། ཞློ་ཤ་དང་ལན་ནློ་སམ་དུ་སྤློ་བ་བསྐེད་པ་དང། ཚོས་པ་

ཆེན་པའི་ནང་དུ་འགློ་བའམ། གཞན་དག་དང་འགེད་པར་རམ། ཕིར་བརྒལ་བའམ། 

དེ་ལས་གཞན་པའི་ལས་དཀའ་བ་དག་ལ་ཡང་བརྟེན་པ་ཡིན་ཞིང་། དློན་དང་ལན་པའི་

བརལ་བ་ཆེན་པློ་དག་ལ་ཡང་ཤས་ཆེར་སྐློ་བར་མི་བེད་ན། ཆུང་ངུ་དག་ལྟ་ལ་ཅི་

སྨློས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་

རྟགས་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆློས་ཀི་དློན་ལ་ངེས་

པར་སེམས་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་གཡེང་བ་མི་མང་བ་དང་། དགློན་པ་ནགས་ཚལ་

གི་གནས། བས་མཐའི་གནས་མལ་མི་རྣམས་ཀིས་དབེན་པར་གྱུར་པ་སིག་པའི་སྐེ་

བློ་མེད་པ། ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག་དང་འཚམ་པ་དག་མཐློང་ངམ་ཐློས་པ་ན། ཀེ་མ་

མངློན་པར་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ནི་བདེའློ་ཞེས་མངློན་པར་འབྱུང་བ་དང་། 

རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤློ་བ་སྐེད་དློ། །

རང་བཞིན་གིས་ཀང་ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་སྒིབ་པ་ཤས་ཆུང་བ་ལ་

གནས་ངན་ལེན་ཤས་ཆུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ན་གནས་ཤིང་། རང་གི་

དློན་ལ་ཡློངས་སུ་རྟློག་པ་ན། སིག་པ་ཅན་གི་རྟློག་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་ཤིན་

ཏུ་སེམས་འཁྲུག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡློངས་སུ་བཟུང་ནས་མི་གནས་སློ། །མི་མཛའ་

བའི་ཕློགས་ལ་ཡང་མྱུར་བ་མྱུར་བར་བམས་པའི་སེམས་ཉེ་བར་འཇློག་པར་བེད་ན། 

མཛའ་བློ་དང་ཐ་མལ་པའི་ཕློགས་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་མཐློང་ངམ་ཐློས་ན་སིང་རེ་ཆེན་པློའི་སེམས་བསྐེད་

དེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར། ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་

ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་དློ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་

འདློད་པ་དང་། བདེ་བར་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །རྒུད་པར་གྱུར་པ་་”ཉེ1དུས་སྡུག་བསྔལ་

1 [མ་ཕི། ༦ན༡ན།   ཉ  -   ཉེ]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བའམ། ལློངས་སྤློད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བའམ། བསད་པའམ། བཅིངས་པའམ། སྤྱུགས་

པའམ། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་རྒུད་པ་དག་ལ་ཡང་མི་དགའ་བ་མེད་པ་ཡིན་

ནློ། །ཡིད་ཀང་གཞུངས་ཏེ། ཆློས་རྣམས་བངས་པ་དང་། གཟུང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་འཛིན་

པར་ནུས་སློ། །དྲན་པའི་སློབས་དང་ཡང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་བས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་

ལློན་པ་དང་། བཤད་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལློན་པ་ཡང་རེས་སུ་དྲན་ལ། གཞན་དག་ལ་

ཡང་རེས་སུ་དྲན་པར་བེད་དློ། །

དེ་ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་

གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ནི་འདི་དག་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རིག་པའི་གནས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་ཡིན། ཡིད་མི་རྟུལ་

བ་ཡིན། བློ་མི་ཞན་པ་ཡིན། རློངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ནློ། །བག་མེད་པའི་

གནས་དེ་དང་དེ་དག་སློང་བ་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་མཐུ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་རིགས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རིགས་ཀི་རྟགས་རགས་པ་དང་། རེས་སུ་དཔག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཡང་དག་པའི་དློན་དུ་ངེས་པར་བ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་

ཉིད་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པར་ཟད་དློ། །གང་གི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་རིགས་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དེ་ལྟར་ཡློན་ཏན་དང་ལན་ཞིང་བཟང་ལ། དགེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་དང་། དཀར་པློའི་ཆློས་དང་ལན་པ་དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གློ་འཕང་དེ་

ཙམ་དུ་བསྐེད་པར་དཀའ་བ། གཙོ་བློར་གྱུར་པ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། མི་གཡློ་བ། 

བ་ན་མེད་པ་དེ་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་རུང་གི །དེ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་ནི་མི་རུང་ངློ་། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་སིད་དུ་དཀར་པློའི་ཆློས་དང་མི་མཐུན་པ་ཉེ་

བའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་ལས། ཟད་པར་རམ། ཁ་ཅིག་གིས་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་

དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ། རང་བཞིན་གིས་འདི་ལྟར་དགེ་བའི་ཆློས་”དེ1་དག་དང་ལན་

པར་འགྱུར་རློ། །གང་གི་ཚེ་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། ”དེ2་དཀར་

པློའི་ཆློས་འདི་དག་ལ་ཡང་མི་སྣང་ལ། ངན་སློང་དག་ཏུ་ཡང་སབས་འགའ་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ངན་སློང་དུ་སྐེས་ན་ཡང་། རིགས་ཀིས་བསྒྱུར་

བས་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་ངན་སློང་དུ་སྐེས་པ་རྣམས་ལས་ཤས་ཆེར་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པར་རིག་པར་བའློ། །འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡུན་རིང་མློ་

ཞིག་ནས་བརྒྱ་ལམ་བརྒྱ་ལམ་ན་ངན་སློང་དུ་སྐེ་བར་ཟད་དེ། སྐེས་པར་གྱུར་ན་ཡང་

ངན་སློང་དག་ནས་མྱུར་དུ་ཡློངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་ལ། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གཞན་

དག་ངན་སློང་དུ་སྐེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ངན་སློང་དུ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པློ་ཚོར་བ་མྱློང་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་དེས་རེག་ན་ཡང་ཤས་ཆེར་

སྐློ་བ་སྐེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེར་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀིས་སིང་རེ་ཆེ་པློའི་རྒྱུའི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐུལ་བས། 

སིང་རེའི་སེམས་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་དག་གིས་ན། བང་ཆུབ་

1 [མ་ཕི། ༦བ༡ན།   ད  -   དེ]

2 [མ་ཕི། ༦བ༡ན།   ད  -   དེ]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་དཔའ་ངན་སློང་དུ་སྐེས་པ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་ངན་སློང་དུ་

སྐེས་པ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དཀར་པློའི་ཆློས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་པློ་དེ་

དག་གང་ཞེ་ན། སྔློན་བག་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་ཉློན་མློངས་པ་ལ་གློམས་པས་ཉློན་

མློངས་པ་དྲག་པློ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཡུན་རིང་བ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་

པློའ ློ། །བླུན་ཞིང་མི་མཁས་ལ་སིག་པའི་གློགས་པློ་ལ་བརྟེན་པ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་གཉིས་པའློ། །བ་མ་དང་། རེ་བློ་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། ཕིར་

རྒློལ་བ་ལ་སློགས་པས་ནན་གིས་མནན་ཏེ། བདག་ལ་དབང་མེད་པ་དང་། སེམས་ཀི་

འཁྲུལ་པ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་གསུམ་པའློ། །ཡློ་བད་མེད་ཅིང་འཚོ་བ་ལ་ལྟ་

བ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་དང་ལན་པ་ཡང་རྒྱུ་བཞིས་ན་བ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་

སློ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་ཉིད་ནས་ཀང་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་སམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པར་སློན་པ་དང་མ་ཕྲད་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དང་པློའ ློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕྲད་དུ་ཟིན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་

དག་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་། ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སློབ་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་གཉིས་

པའློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཡང་ཕྲད་ལ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་མི་སློབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་། སྦློར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་དེ་ལ་སྦློར་བ་གཡེལ་ཞིང་ལེ་ལློ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤས་ཆེར་རྒྱུན་དུ་བརློན་པ་དང་

མི་ལན་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་གསུམ་པའློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་ཡང་ཕྲད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པར་སློབ་ཅིང་། སྦློར་བ་དེ་ལ་བརློན་འགྲུས་བརམས་སུ་ཟིན་ཀང་། བང་ཆུབ་

ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡུན་རིང་དུ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པར་མ་བས་པས་དབང་པློ་

ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་བཞི་

པ་སེ། རིགས་ཡློད་དུ་ཟིན་ཀང་རྒྱུ་འདི་དག་དང་ལན་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་མི་ཐློབ་ལ། 

མི་ལན་ན་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །རིགས་མེད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཁློ་ནར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས། རིགས་ཀི་

ལེའུ་སེ་དང་པློའ ློ། །

༼ལེའུ་གཉིས་པ།༽

འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དང་པློའི་སེམས་བསྐེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་

གི་དང་པློ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་རྣམས་སྡུད་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་དང་པློའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་ཀིས་སྨློན་ལམ་འདེབས་པ་ན། འདི་ལྟར་སེམས་

མངློན་པར་འདུ་བེད་ཅིང་། ཚིག་འདི་སད་ཅེས་ཀང་སྨྲས་ཏེ། ཀེ་མ་བདག་བ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་



  16  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཡང་བེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཐུག་པའི་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགློད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

དེ་དེ་ལྟར་བདག་གི་བང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་ན། སེམས་སྐེད་པར་

བེད་དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་བསྐེད་

པ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་དེ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་དམིགས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་ཀི། 

དམིགས་པ་མེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་ལ་

དམིགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་བསྐེད་པ་དེ་

ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའི་ཐློག་མར་འགློ་བའི་

ཕིར། དགེ་བ་དང་། མཆློག་ཏུ་དགེ་བ་དང་། བཟང་བ་དང་། མཆློག་ཏུ་བཟང་བ་དང་། 

ལེགས་པ་དང་། མཆློག་ཏུ་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་སྤློད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་

ནློ། །འདི་ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་

པ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དློན་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་སྨློན་

ལམ་དགེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་གི་མཆློག་བ་ན་

མེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་ན་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་ཀང་རིག་པར་བ། 

རྣམ་པ་དང་། དམིགས་པ་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལས་ཀང་

མཚན་ཉིད་ལྔར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་དེ་བསྐེད་མ་ཐག་

ཏུ་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འདི་ལྟ་སེ། བརྡ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཐ་སད་ཀི་ཚུལ་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགློ་བ་ཡང་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་འཇུག་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དེ་བསྐེད་ནས་རིམ་གིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་གི། མ་བསྐེད་པར་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་ར་བ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་

རྣམས་ལ་སིང་རེ་དང་ལན་ཞིང་། ཡློངས་སུ་བསྐབ་པར་སེམས་པ་ཡང་སེམས་དེ་

སྐེད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་སིང་རེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་

ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་

གི་དློན་བ་བ་དག་ལ་སྦློར་བར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ཀི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ནི་

བསྡུ་བ་དང་། ར་བ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་། རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ལས་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ཡང་མདློར་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ངེས་

པར་འབིན་པ་དང་། ངེས་པར་འབིན་པ་མ་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་ངེས་པར་འབིན་པ་ནི་གང་སྐེས་ནས་གཏན་དུ་འཇུག་ལ་ཕིར་ལློག་པར་

མི་འགྱུར་བའློ། །ངེས་པར་འབིན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གང་སྐེས་ནས་གཏན་དུ་མི་

འཇུག་ལ་ཕིར་ལློག་པར་འགྱུར་བའློ། །སེམས་བསྐེད་པ་དེའི་ལློག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། གཏན་དུ་བ་དང་། གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་གཏན་དུ་བ་ནི་འདི་ལྟར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་ལན་ཅིག་ལློག་ནས་ཕིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་མི་སྐེ་བའློ། །གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་

པ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ལློག་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་ཡང་དང་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་

བའློ། །སེམས་སྐེ་བ་དེ་ཡང་རྐེན་བཞི་དང་། རྒྱུ་བཞི་དང་། སློབས་བཞིས་སྐེ་བར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལ་རྐེན་བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མློས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་། མཐུ་བསམ་གིས་

མི་ཁབ་པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བ་མཐློང་ངམ། ཡིད་བརྟན་པ་ལས་ཐློས་ཀང་རུང་སེ། 

དེས་མཐློང་ངམ་ཐློས་ནས་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀེ་མ་གང་ལ་གནས་པར་འགྱུར་

བའམ། ཞུགས་པར་གྱུར་པའི་མཐུ་འདི་ལྟ་བུ་དེ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མཐློང་བ་

དང་། ཐློས་པའི་བང་ཆུབ་དེ་ནི་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ་སམ་ནས་དེ་མཐུ་མཐློང་བ་དང་ཐློས་

པ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་མློས་ཤིང་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་

སེམས་སྐེད་པར་བེད་པ་འདི་ནི་སེམས་སྐེ་བའི་རྐེན་དང་པློའ ློ། །

དེས་མཐུ་མཐློང་བའམ་ཐློས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་བརམས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེ་སྣློད་སློན་པ་ན་དམ་པའི་ཆློས་

ཉན་པར་བེད་དློ། །མཉན་ནས་ཀང་མངློན་པར་དད་པར་བེད་དློ། །མངློན་པར་དད་ནས་

ཀང་དམ་པའི་ཆློས་ཐློས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ལ་མློས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར། སེམས་སྐེད་

པར་བེད་པ་འདི་ནི་སེམས་སྐེ་བའི་རྐེན་གཉིས་པའློ། །དེས་ཆློས་མ་ཐློས་སུ་ཟིན་ཀང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་ཏུ་ཆ་བར་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དག་མཐློང་

ངློ་། །མཐློང་ནས་ཀང་ཡང་དེ་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀེ་མ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དམ་པའི་ཆློས་གནས་པ་ནི་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་

བར་བེད་པ་ཡིན་གིས། བདག་གིས་འདི་ལྟ་སེ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ཉིད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དམ་པའི་ཆློས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པར་བ་བའི་དློན་དུ་སེམས་བསྐེད་པར་བ་གློར་མ་ཆག་སམ་ནས། དེ་དམ་པའི་ཆློས་

གཟུང་བ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མློས་ཤིང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར། སེམས་སྐེད་པར་བེད་པ་འདི་

ནི་སེམས་སྐེ་བའི་རྐེན་གསུམ་པའློ། །

དེས་དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་མ་མཐློང་དུ་ཟིན་ཀང་། དུས་ཀི་ཐ་

མ་དུས་ཀི་མཇུག་ཏུ་བབ་པའི་ཚེ། དུས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་འདི་ལྟར་

ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བཅུ་པློ་འདི་ལྟ་སེ། གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ངློ་ཚ་མེད་ཅིང་

ཁེལ་མེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཕྲག་དློག་དང་སེར་སྣ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

ཤས་ཆེ་བ་དང་། གནས་ངན་ལེན་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། 

ཉེས་པར་སྤློད་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བག་མེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལེ་ལློ་ཤས་ཆེ་བ་

དང་། མ་དད་པ་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉེ་བར་ཉློན་མློངས་པ་མཐློང་ངློ་། །མཐློང་ནས་

ཀང་ཡང་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀེ་མ་སིགས་མའི་དུས་ཆེན་པློ་དེ་ནི་བྱུང་གིས་མེད་

དློ། །ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་དུས་འདིའི་སབས་སུ་ནི་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་དམན་པ་ལ་སེམས་བསྐེད་པ་ཡང་རེད་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ན། བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། རེ་ཞིག་བདག་གིས་

སེམས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་དག་ཀང་འདི་ལྟར་བདག་གི་རེས་སུ་སློབ་ཅིང་། གཞན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དག་གིས་ཀང་སེམས་བསྐེད་པར་འགྱུར་རློ་སམ་ནས། དེ་དུས་ཀི་ཐ་མའི་ཚེ། སེམས་

བསྐེད་པ་རེད་པར་དཀའ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་ཤིང་བང་

ཆུབ་ཆེན་པློར་སེམས་སྐེད་པར་བེད་པ་འདི་ནི་སེམས་སྐེ་བའི་རྐེན་བཞི་པའློ། །དེ་ལ་

རྒྱུ་བཞི་གང་ཞེ་ན། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་

བའི་རྒྱུ་དང་པློའ ློ། །

སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་གཉིས་

པའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

གསུམ་པའློ། །འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དཀའ་བ་སྤད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་

པློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲག་”པློ1་བར་ཆད་མེད་པས་ཀང་མི་འཇིགས་པ་འདི་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་

རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཐློག་མ་ནས་ཀང་། 

བླུན་པློ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡིད་རྟུལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། མཁས་ཤིང་མཛངས་

ལ་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དང་པློའ ློ། །བག་མེད་པ་ལ་ཡང་དེ་འཇུག་པར་མི་བེད་ལ། བག་མེད་པའི་གནས་

ཀང་དེ་ལ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་པ་འདི་ནི་བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་

1 [མ་ཕི། ༩ན༦ན།   པ  -   པློ]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའློ། །ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལ་ཡང་དེ་འཇུག་པར་མི་བེད་ལ་ཉེས་པར་སྤློད་པའི་གནས་

ཀང་དེ་ལ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་པ་འདི་ནི་བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་

པའློ། །དེ་དད་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བང་བ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། 

ཐབས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དག་ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ལ། དད་

པ་དང་། འདུན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བང་བ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། ཐབས་ཀི་

ཡློན་ཏན་ཆེས་དམན་པ་དག་ལ་འཇུག་པར་མི་བེད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་

ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ལ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་

འཇུག་པར་མི་བེད་པ་དང་། བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ལ། 

བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་འཇུག་པའམ། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལས་འདུན་པ་

བཟླློག་ལ། ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་འཇུག་པའམ། ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལས་འདུན་པ་

བཟླློག་ལ། ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལ་འཇུག་པར་མི་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་

ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ལ། སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་འཇུག་པའམ། དེ་ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་

དང་མཐུན་པའི་ཡློན་ཏན་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དག་ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ལ། 

འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་ཡློན་ཏན་ཆེས་དམན་པ་དག་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་མི་བེད་

པ་འདི་ནི་བཤེས་གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞི་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བཞིས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་

རེ་བའི་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་

པ་དག་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གང་ན་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཀང་ཡློད་ན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་གང་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡློད་ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་ཁམས་སུ་སྐེ་བར་བེད་ཀི། སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་སྡུག་

བསྔལ་ཅི་ཡང་རུང་བས་ཐེབས་ཤིང་གནློད་པར་གྱུར་ཏེ། ནློན་པ་མཐློང་བ་དང་། 

བདག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཡང་རུང་བས་ཐེབས་ཤིང་གནློད་པར་གྱུར་ཏེ་ནློན་པ་

མཐློང་བ་དང་། གཞན་ནམ་བདག་གམ་གཉིས་ཀ་ཡང་རུང་སེ། སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་

བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲག་པློ་བར་ཆད་མེད་པས་ཐེབས་ཤིང་གནློད་པར་གྱུར་ཏེ་

ནློན་པ་མཐློང་ན་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་རང་གི་རིགས་ལ་བརྟེན་ཅིང་། 

རང་བཞིན་གིས་དགེ་བས་ན་གློམས་པ་མེད་པར་ཡང་དམིགས་པ་རྟེན་བཞི་པློ་འདི་

དག་གིས་སིང་རེ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་པློ་དང་། ཆེན་པློ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་ཡང་དག་པར་སྔློན་དུ་བཏང་ནས། རྒྱུ་

བཞི་པློ་འདི་དག་གིས་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲག་

པློ་བར་ཆད་མེད་པས་ཀང་མི་འཇིགས་ཤིང་མི་སྐྲག་ན་ཆུང་ངུས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། རང་

བཞིན་གིས་སིང་སློབས་ཆེ་ཞིང་བརྟན་པ་དང་ལན་སློབས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་

རྒྱུ་དང་པློའ ློ། །མཁས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སེམས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དང་། སློ་

སློར་རྟློག་པའི་སློབས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་རྒྱུ་གཉིས་པའློ། །

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་མློས་པ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་རྒྱུ་གསུམ་པའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཆེར་སིང་རེ་བ་དང་ལན་

པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་རྒྱུ་བཞི་པའློ། །སློབས་བཞི་གང་ཞེ་ན། ནང་གི་སློབས་དང་། གཞན་

གི་སློབས་དང་། རྒྱུའི་སློབས་དང་། སྦློར་བའི་སློབས་སློ། །དེ་ལ་རང་གི་མཐུས་བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐེ་བའི་ནང་གི་སློབས་ཞེས་བའློ། །གཞན་གི་

མཐུས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་འདློད་པ་སྐེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་གཞན་གི་སློབས་ཞེས་བའློ། །སྔློན་ཐེག་

པ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་ལ་གློམས་པས་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐློང་བ་ཙམ་མམ། དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་

མྱུར་དུ་སེམས་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། དམ་པའི་ཆློས་ཐློས་པའམ། མཐུ་མཐློང་བས་ལྟ་ཅི་

སྨློས་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་རྒྱུའི་སློབས་ཞེས་བའློ། །ཚེ་འདི་

ཉིད་ལ་སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། སེམས་པ་ལ་

སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་ཡུན་རིང་དུ་གློམས་པར་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་སྐེ་བའི་སྦློར་བའི་སློབས་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྐེན་བཞི་དང་། རྒྱུ་བཞི་པློ་དག་ཚོགས་པའམ། 

སློ་སློ་ལ་བརྟེན་ནས། གལ་ཏེ་སློབས་གཉིས་པློ་ནང་གི་སློབས་དང་། རྒྱུའི་སློབས་འདི་

གཉིས་”ཚོ1གས་པའམ། སློ་སློ་ལས་ངེས་པར་སེམས་དེ་སྐེས་ན་ནི་དེས་ན་དེ་བརྟན་

པ་དང་། སིང་པློར་གྱུར་པ་དང་། མི་གཡློ་བར་འགྱུར་རློ། །གཞན་གི་སློབས་དང་། 

སྦློར་བའི་སློབས་གཉིས་ལས་སྐེས་པའི་སེམས་དེ་མི་བརྟན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ལློག་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། རིགས་

དང་མི་ལན་པ་ཡིན། སིག་པའི་གློགས་པློས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སིང་རེ་ཆུང་བ་ཡིན། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་པློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

1 [མ་ཕི། ༡༠བ༡ན།   ཆློ   * ཚོགས]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་དྲག་པློ་བར་ཆད་མེད་པས་འཇིགས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ལ་དངངས་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལློག་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་སེམས་

སྐེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་པློ་འདི་དག་བཟླློག་པ་ལས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་རིག་པར་

བའློ། །འདི་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་ངློ་

མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་འཇིག་རྟེན་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ། 

གཉིས་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆུང་མའི་ཚུལ་དུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་

པ་དང་། ཆུང་མ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཉེས་པས་ཀང་གློས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལ་ཆུང་མ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཉེས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཆུང་མ་ལ་ཕན་

འདློགས་པ་དང་། གནློད་པ་བེད་པ་ལས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པས་ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སེ། དེ་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མེད་དློ། །འདི་གཉིས་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཟང་པློ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། ཕན་པ་

བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་བདེ་བ་བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པའློ། །དེ་ལ་ཕན་པ་

བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བཏློན་ནས། དགེ་བའི་གནས་

སུ་འགློད་པར་འདློད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །བདེ་བ་བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ནི་སེམས་

ཅན་ཕློངས་པ་དང་། མགློན་མེད་པ་དང་། རྟེན་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་

སངས་ཏེ། ཕན་པའི་དངློས་པློ་སྒྲུབ་པར་འདློད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །འདི་གཉིས་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་སྦློར་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་པའི་

བསམ་པའི་སྦློར་བ་དང་། སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བའློ། །དེ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྦློར་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནི་ཕན་པ་བ་བ་དང་། བདེ་བ་བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དེ་ཉིད་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་

ཡང་དག་པར་སེལ་བའློ། །སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བ་ནི་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་བདག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་སྦློར་བ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་

པའི་སྦློར་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་

ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བའློ། །

འདི་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་

དགེ་བའི་ཆློས་ཆེན་པློ་འདུ་བའི་སློ་ཡིན་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བདག་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་དློན་ལ་སྦློར་

བའློ། །འདུ་བའི་སློ་གཉིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཆློས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པློ་གཉིས་

དང་། དགེ་བའི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་

རློ། །འདི་གཉིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་

སེམས་བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་སེ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་དེ་

ལས་གཞན་པའི་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། འབས་བུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དེའི་འབས་བུ་ཡི། །དེ་ལས་གཞན་པ་ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། དེ་ལས་

གཞན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སྨློས། དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམས་ཀི་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངློ་བློས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་

གཉིས་ནི་བ་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པའི་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པའི་སེམས་བསྐེད་

པའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་ཏེ། སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་གིས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཡློན་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་། བ་མར་གྱུར་པ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དང་། སྐེ་

དགུ་རྣམས་ཀི་ཕ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་པ་དང་། གནློད་པ་མེད་པའི་བསློད་ནམས་ཡློངས་

སུ་འཛིན་པར་བེད་དློ། །དེ་ལས་གནློད་པ་མེད་པའི་བསློད་ནམས་ནི་གང་དང་ལན་ན་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཀུན་ནས་བསྲུང་བའི་ཉིས་འགྱུར་གིས་

བསྲུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་དེ་དག་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་ཉེ་བར་གནས་པས། གཉིད་

ལློག་གམ། མྱློས་པར་གྱུར་པའམ། བག་མེད་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་། གདུག་པའམ་

གནློད་སྦིན་ནམ། མི་མ་ཡིན་པ་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་གཙེ་བར་མི་ནུས་

པའློ། །ཚེ་བརེས་པའི་འློག་ཏུ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཡློངས་

སུ་བཟུང་བ་དེས་ན། གནློད་པ་ཉུང་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་གནློད་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གནློད་པ་ཡུན་རིང་བ་དང་། དྲག་པློས་འདེབས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལུས་དང་ངག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་དང་། སེམས་ཅན་གི་བ་བ་

དག་ལ་རློལ་བ་དང་ཆློས་སློན་པ་ན་ཤས་ཆེར་ལུས་ངལ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། བརེད་

ངས་པར་མི་འགྱུར་ལ། སེམས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཀང་གནས་ངན་ལེན་ཤས་ཆུང་བ་ཡིན་ལ་

སེམས་བསྐེད་ན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། སེམས་ཀི་གནས་ངན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལེན་གི་གནས་ངན་ལེན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་འགྱུར་རློ། །གསང་སྔགས་ཀི་ཚིག་དང་། 

རིག་སྔགས་ཀི་ཚིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡམས་ཀི་ནད་དང་། གནློད་པ་དང་། ནད་

འགློ་བ་ཞི་བར་བེད་པ་དག་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་གི་ལག་ན་འདུག་པ་མ་

གྲུབ་པ་རྣམས་ཀང་དེའི་ལག་ཏུ་འློངས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། གྲུབ་པ་དག་ལྟ་ཅི་

སྨློས། ལྷག་པར་ཡང་བཟློད་པ་དང་། དེས་པ་དང་ལན་ཏེ། ཕ་རློལ་གི་གནློད་པ་བས་

པ་བཟློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཞན་ལ་ཡང་གནློད་པ་མི་བེད་ལ། གཞན་གིས་གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་

མཐློང་ངམ་ཐློས་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་

ཁློང་ཁློ་བ་དང་། ཕྲག་དློག་དང་། གཡློ་དང་འཆབ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་བཅློམ་

སེ། ཉམས་སྨད་པས་བརྒྱ་ལ་སྤློད་པར་གྱུར་ན་ཡང་མྱུར་དུ་འབལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་

གློང་གི་གནས་གང་ན་གནས་པ་དེ་ཡང་འཇིགས་པ་དང་། འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། མུ་གེའི་ཉེས་པ་རྣམས་དང་། མི་མ་ཡིན་པས་བས་པའི་གནློད་པ་མ་བྱུང་བ་

རྣམས་ནི་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། བྱུང་བ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཞི་བར་འགྱུར་རློ། །གལ་

ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་ལན་འགའ་ཞིག་ངན་སློང་གི་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐེས་སུ་ཟིན་ཀང་དེ་ནི་གནློད་པ་མེད་པའི་བསློད་

ནམས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུས་ཤས་ཆེར་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་ཐར་བར་འགྱུར་ལ། 

སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་མྱློང་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆུང་བ་མྱློང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་

ཡང་ཤིན་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཡང་སིང་རེའི་སེམས་བསྐེད་

པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པས་ནི་གནློད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་མེད་པའི་བསློད་ནམས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་འདི་ལྟ་བུ་དང་། མཐུན་པའི་ཕན་

ཡློན་མང་པློ་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་འགྱུར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས། སེམས་

བསྐེད་པའི་ལེའུ་སེ་གཉིས་པའློ། །   ། །

༼ལེའུ་གསུམ་པ།༽

བམ་པློ་གཉིས་པ། འདི་ལྟར་སེམས་བསྐེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་

པར་བའློ་ཞེས་སློན་པ། མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་ལ་སློབ་པ་

དང་། ཇི་ལྟར་སློབ་པ་དང་། གང་དག་སློབ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་

ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གང་ལ་

སློབ་ཅེ་ན། གནས་བདུན་ལ་སློབ་སེ། གནས་བདུན་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། བདག་གི་དློན་

དང་། གཞན་གི་དློན་དང་། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་དང་། མཐུ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བ་བ་དང་། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། 

གནས་བདུན་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་བློ། །

སློམ་ནི། བདག་དང་གཞན་དློན་དེ་ཉིད་དློན། །མཐུ་དང་སེམས་ཅན་སྨིན་བེད་

དང་། །རང་གི་སངས་རྒྱས་ཆློས་རྣམས་སྨིན། །བང་ཆུབ་མཆློག་ནི་བདུན་པ་

ཡིན། །བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་

ནི་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བའློ། །འབའ་ཞིག་དང་གཞན་དང་འབེལ་བ་དང་། ཕན་པའི་

རྒྱུ་དང་། བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་། རྒྱུར་བསྡུས་པ་དང་། འབས་བུར་བསྡུས་པ་དང་། ཚེ་འདི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་དང་། ཚེ་རབས་གཞན་པ་དང་། གཏན་དུ་བ་དང་། གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་

བདག་གི་དློན་དང་གཞན་གི་དློན་འབའ་ཞིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བ་བ་ལས་ཐལ་ཞིང་འཚམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ལ་སང་བར་བའློ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་བསབ་པར་བའློ། །དེ་

ལ་དེས་ཡློངས་སུ་ཤེས་ནས་སང་བར་བ་བ་གང་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བདག་གི་དློན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདློད་པ་ལློངས་སྤློད་པ་དང་། ཉེ་

བར་སྤད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཤད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་འཛིན་པར་

བེད་པ་དང་། མཐློ་རིས་འདློད་པ་མཐློ་རིས་ཀི་དློན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བརློན་འགྲུས་

རློམ་ཞིང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་བངས་ནས་འདུག་པ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཟང་ཟིང་གི་འབས་བུ་འདློད་པ། འཇིག་རྟེན་གི་ཟང་ཟིང་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་དང་རེད་པ་འདློད་པ་རེད་པའི་

རྒྱུ་དང་། རེད་པ་འགྲུབ་པའི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་སྣ་ཚོགས་དློན་མེད་པ་

གཞན་དག་གི་སྤློ་བ་སྐེད་པ་དག་སློན་པ་དང་། བདག་ལ་བསེན་བཀུར་བ་བ་བདག་

གིར་བ་བར་འདློད་པས་བསེན་བཀུར་བ་བ་བདག་གིར་བ་བའི་དློན་དུ་ཆློས་མ་ཡིན་

པས་ཚོགས་སྡུད་པར་བེད་ཀི། ཆློས་ཀིས་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་གི་བན་དུ་གྱུར་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བདག་གི་བན་དུ་བ་བའི་ཆེད་ཀ་ཙམ་གི་ཕིར་བན་བེད་པ་

ལས་ཐར་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བཅིང་བས་བཅིངས་པ་རྣམས་བདག་གི་བ་

བ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཙམ་གི་ཕིར་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་བར་བས་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀིས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཆིང་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཆད་པ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་

རྣམས་བདག་ཉིད་ཀིས་འཇིགས་པར་བས་པའི་ཆེད་ཙམ་གི་ཕིར། 

གཞན་གི་ཆད་པ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་བེད་པ་དང་། ཚེ་

འདིའི་བདེ་བ་ལ་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་དང་བལ་

བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་གི་དློན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་

ལྟར་འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་

བས་ནས་སང་བར་བ་བ་གང་ཡིན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་གི་དློན་འབའ་

ཞིག་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་དང་། བཟློད་པ་དང་། སིང་རེ་སྔློན་དུ་འགློ་

བའམ། བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པའམ། མཐློ་རིས་ཀི་ཕིར་བསྔློས་པ་ནི་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་དློན་གཞན་དང་འབེལ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་

ལྟར་ཇི་སད་བསན་པའི་རྣམ་པ་དེ་དག་ལ་མ་གཏློགས་པར་དེ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་

བཟླློག་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདག་གི་དློན་ཐམས་ཅད་ནི་གཞན་གི་

དློན་དང་འབེལ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་གི་

དློན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ནས་

སང་བར་བ་བ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་ལློག་པར་ཞུགས་པ་དང་། འློང་བ་མ་མཐློང་བ་

དང་། འབས་བུ་མ་མཐློང་བའི་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་མེད་

པ་གཞན་དག་ལ་ཆློས་སློན་པ་དང་། ས་འློག་མ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། ས་འློག་

མའི་དགེ་བའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང་། བསམ་གཏན་བསྒྱུར་བ་ལ་མཁས་པའི་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་དཔའ་དེ་འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་དག་གིས་གནས་ནས་བསམ་གཏན་བསྒྱུར་

ཏེ། སྨློན་ལམ་བཏབ་ན་འདློད་པའི་ཁམས་གང་དུ་འདློད་པ་དེར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་ཐློབ་པ་ཕློགས་བཅུ་དག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་

གིས་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་དག་གི་དློན་བེད་པ་དང་། ཐུབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རང་གི་དློན་མཛད་ཟིན་པ་སློབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་

ལ་དློན་ཚད་མེད་པ་མཛད་པ་དེ་ཡང་གཞན་གི་དློན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ལ་གཞན་གི་དློན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ཇི་སད་བསན་པ་སྔ་མ་གཉིས་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ནས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་གི་དློན་འབའ་ཞིག་པ་ལ་ནི་ལྷུར་བསབ་པར་བའློ། །རྣམ་

པ་དེ་དག་ལས་མ་གཏློགས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བཟླློག་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་གཞན་གི་དློན་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་དློན་དང་འབེལ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསབ་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་

གཞན་གི་དློན་ཕན་པའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་

སེ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཕན་འདློགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཚེ་

འདི་པ་དང་། ཚེ་གཞན་པ་དང་། ཞི་བར་བེད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

བདག་ཀང་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། དགེ་བ་སློགས་པ་ཆེ་ཡང་རུང་ཆུང་ཡང་

རུང་སེ། གང་ཅི་ཡང་རུང་བེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དགེ་བ་ཡློངས་སུ་ཟུང་བ་དང་། 

དགེ ་བ་སློགས་པ་ཆེ ་ཡང་རུང་ཆུང་ཡང་རུང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་
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འཇུག །འདུལ་བར་བེད། འཛུད་པར་བེད། འཇློག་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གམ་གཞན་ལ་ཡློ་བད་

ཀི་བདེ་བའམ། བསམ་གཏན་ལ་གནས་པའི་བདེ་བ་ཡང་རུང་སེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་

སངས་པའི་བདེ་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཕན་འདློགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཚེ་འདི་ལ་ཕན་པ་ལ། 

ཚེ་གཞན་ན་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡློད། ཚེ་གཞན་ན་ཕན་ལ་ཚེ་འདི་ལ་དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ཡློད། ཚེ་གཞན་ལ་ཡང་ཕན་ལ་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཕན་པ་ཡང་ཡློད། ཚེ་

གཞན་ན་ཡང་གནློད་ལ། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་གནློད་པ་ཡང་ཡློད་དེ། བདག་དང་གཞན་གི་

དློན་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་ཡང་ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་བཞི་པློ་དག་ཏུ་གློ་རིམས་

བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་སུ་བལྟ་བར་བའློ། །

ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་བཞི་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་

བ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་བདེ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་

ཡློད། ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་

པར་སྨིན་པ་བདེ་བ་ཡང་ཡློད། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་ཡང་བདེ་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་བདེ་བ་ཡང་ཡློད། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་

པར་སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་ཡློད་དེ། དེ་དག་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་མདློ་ལས་ཇི་

སད་འབྱུང་བ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མྱ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་པར་བེད་པ་དག་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ཕློགས་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆློས་དེ་དག་ནི་མདློར་བསྡུ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཞི་བར་བེད་པ་ཞེས་

བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་བདེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། 

མདློར་བསྡུ་ན་བདེ་བ་རྣམ་པ་ལྔར་བསྡུ་བར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལ་བདེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་

པློ་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་བདེ་བ་ད་། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། སྡུག་སྔལ་གི་གཉེན་པློའི་

བདེ་བ་དང་། ཚོར་བའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་བདེ་བ་དང་། གནློད་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་

ལྔའློ། །དེ་ལ་བདེ་བའི་ཕློགས་ཀི་དབང་པློ་དང་། ཡུལ་གཉིས་དང་། རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བའི་ཚོར་བར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་འདི་འམ་ཚེ་རབས་

གཞན་དུ་འདློད་པའི་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ལས་གང་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་། དེ་ཐམས་

ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་རྒྱུ་བདེ་བ་ཞེས་བ་སེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད། འདི་

ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ལ་མི་ལྟློས་པར་རྒྱུ་བདེ་བར་

བསྡུས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཕན་འདློགས་

པའི་མྱློང་བ་ནི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། 

ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའློ། །དེ་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་སེ། འདློད་པ་

དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་ལན་པའློ། །དེ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཁམས་

གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐེ་མཆེད་རྣམ་པ་དྲུག་གི་བེ་བག་ལས་མིག་གི་འདུས་ཏེ་
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རེག་པ་ལས་བྱུང་བ་ནས། ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བར་དག་གློ །

རྣམ་པ་དྲུག་པློ་དེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཀི་དང་སེམས་

ཀིའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་ལུས་

ཀིའློ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ནི་སེམས་ཀིའློ། །གང་བ་

དང་ཚ་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་། སློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། 

སྣ་ཚོགས་པ་མང་པློ་འབྱུང་ངློ་ཅློག་ལ། གང་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་། སློམ་

པ་ལ་སློགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གཉེན་པློས་ཞི་བར་བས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་གྱུར་པ་

ཙམ་པློ་དེ་ཉིད་ལ་བདེ་བའི་བློ་སྐེ་བ་གང་ཡི་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་གཉེན་པློའི་བ་

བཞེས་བའློ། །

འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགློག་པ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ཚོར་བའི་རྒྱུན་

ཆད་པའི་བདེ་བ་ཞེས་བའློ། །གནློད་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། མངློན་པར་འབྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པའི་བདེ་

བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་དང་། རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་བདེ་བའློ། དེ་ལ་དད་

པས་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་ལེགས་པ་ཁློར་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ། ཁིམ་སའི་སྡུག་བསྔལ་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་ངེས་པར་ཐར་པ་ནི་མངློན་པར་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཞེས་

བའློ། །འདློད་པ་དང་། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་སངས་ཏེ་དབེན་པས་བསམ་གཏན་

དང་པློ་ལ་དབེན་པ་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་ནི་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་བདེ་

བ་ཞེས་བའློ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་རྟློག་པ་དང་། དཔློད་པ་ཉེ་བར་

ཞི་བ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཞེས་བའློ། །ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་གཏན་བལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་དང་། ཤེས་བའི་དངློས་པློ་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་

བང་ཆུབ་པས་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་བདེ་བ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་རྒྱུ་བདེ་བ་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར་བདེ་བ་ཡིན་གི། ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཚོར་བའི་བདེ་བ་ནི་རྒྱུའི་དངློས་པློས་ནི་མ་ཡིན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཁློ་

ནས་སློ། སྡུག་བསྔལ་གི་གཉེན་པློའི་བདེ་བ་ནི་རྒྱུའི་དངློས་པློས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་གྱུར་པ་ཙམ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་

བསལ་བས་བདེ་བ་ཡིན་ནློ། །ཚོར་བའི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བདེ་བ་ནི། རྒྱུའི་དངློས་

པློས་ཀང་མ་ཡིན། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་བསལ་བས་ཀང་མ་ཡིན་

གི། འདི་ལ་ཚོར་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པར་

སྡུག་བསྔལ་བ། དུས་དེ་ཙམ་ཞིག་གནས་པས་ཞི་བར་གྱུར་པ་ནི་བདེ་བ་སེ། གནློད་

པ་མེད་པའི་བདེ་བར་གཏློགས་སློ། །ཐ་མ་རློགས་པར་བང་ཆུབ་ཀི་བདེ་བ་ནི་ཕི་མ་ལ་

ཡང་ཡང་དག་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་དེ་ནི་གཏན་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ལ་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཉློན་

མློངས་པའི་ཕློགས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་རྟེན་ལ་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་པར་

གྱུར་པའི་ཕིར་བདེ་བ་ཡིན་ནློ། །

གནློད་པ་མེད་པ་དེའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཐ་མ་དེ་དང་མཐུན་པ་དང་། དེའི་

ཕློགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་འདྲེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གནློད་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕན་པའི་ཕློགས་ཀི་བདེ་བ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཀི། གནློད་པའི་ཕློགས་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །གནློད་པའི་ཕློགས་ཀི་བདེ་བ་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཤེས་རབ་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ཤིང་། ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ལ། དེ་ལ་

སེམས་ཅན་རྣམས་འདུན་པ་བཟླློག་པར་བ་སེ། ཅི་ནུས་ཀིས་དེ་ལས་བཟླློག་ཅིང་

བསལ་བའི་ཕིར་འབད་པར་བའློ། །ཕན་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

དང་འབེལ་དུ་ཟིན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་མཁས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་

བསྔལ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་བཅས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་

འདློད་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །མི་ཕན་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེ་བ་དང་

འབེལ་དུ་ཟིན་ཀང་ཐབས་མཁས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་ཡིད་

བདེ་བ་དང་བཅས་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་དགའ་བཞིན་དུ་བཟླློག་པར་བ་ཞིང་དྲང་

བར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དང་བདེ་བ་དང་བཅས་པའི་མི་ཕན་པ་ལས་བཟླློག་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་ཕིས་བདེ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་པར་ངེས་པར་རིག་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །

དེ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དློན་གིས་ན་བདེ་བ་འདློད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །ཕན་པའི་

སྦིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེ་བ་སྦིན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར་ཕན་པ་

ནི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ནི་འབས་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་

ལ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་ལན་པ་དེ་ནི་བདེ་བ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འདློད་པའི་འབས་བུར་འགྱུར་

བའི་ལས་རྒྱུ་བདེ་བར་གཏློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་གཉེན་པློའི་བདེ་

བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚོར་བའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། གནློད་པ་མེད་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་བདེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཕན་འདློགས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཡིན་

པས་དེ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤད་པའི་ཕིར་དགློས་

པར་”ངེས1་པར་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །ཚོར་བའི་བདེ་བ་དང་། རྒྱུ་བདེ་བ་དབང་པློ་དང་། 

ཡུལ་དང་རེག་པས་བསྡུས་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་མི་ཕན་པ་དང་མི་འཕྲློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

བསྒྲུབ་པར་མི་བའློ། །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཕན་པ་དང་། འཕྲློད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་པ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བའློ། །བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྤད་པར་

བའློ། །བསབ་པར་བ། ཉམས་སུ་མྱློང་བར་བའློ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། 

འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་

བསྡུས་པ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་ལ། འབས་བུ་ཡང་

རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་

པའི་འབས་བུ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་རྒྱུ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་འབས་བུའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གང་ཞེ་ན། མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་བརྒྱད་དེ། ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་

1 [མ་ཕི། ༡༥བ༣ན།   དེས    * ངེས]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཚོགས་པ་དང་། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང་། ཚིག་བཙུན་པ་དང་། དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་ཉིད་དང་། སྐེས་བུ་ཉིད་དང་། 

བརྒྱད་པ་སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་པའི་ཚེ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ནི་ཚེ་རིང་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ཉིད་དློ། །ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ནི་གཟུགས་བཟང་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་ལ་མཛེས་པ་ཉིད་དློ། །རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ནི་རིགས་མཐློན་པློ་རྣམས་སུ་སྐེ་བའློ། །དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་ལློངས་

སྤློད་ཆེ་བ་དང་། ར་འཇིང་ཆེ་བ་དང་། འཁློར་ཕལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །ཚིག་བཙུན་པ་ནི་

ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་ཞིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རློད་པ་བྱུང་ངློ་

ཅློག་དུ་ཚད་མར་གཞློག་པར་འློས་ལ། གཞལ་གླུགས་ལ་གཡློ་བེད་པ་དང་། འཇལ་བ་

ལ་གཡློ་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། གཡློ་སྒྱུ་དང་ནློར་གཏམས་པ་ལ་གཡློ་མི་བེད་ཅིང་

སླུ་བར་མི་བེད་དེ། གཞི་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཚིག་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་

ནི་ཚིག་བཙུན་པ་ཞེས་བའློ། །

དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་ནི་དེའི་གགས་པ་ཆེན་པློ་དང་སན་པ་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔའ་བའམ། བརློན་པའམ། བརྟན་པའམ། མཁས་པའམ། །ཤེས་ཉེན་ཆེ་བའམ། ངང་

ཚུལ་བཟང་བའམ། བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ལ་ལྷག་པར་རབ་

དང་ཕུལ་དུ་མཁས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་དུ་གགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དེས་སྐེ་

བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློའི་བ་མར་གྱུར་ཞིང་། བཀུར་སིར་བ་བ་དང་། བཙུན་པར་བ་བ་

དང་། རི་མློར་བ་བ་དང་། མཆློད་པར་བ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་དབང་ཆེ་བར་

གགས་པ་ཞེས་བའློ། །སྐེས་པ་ཉིད་ནི་ཕློའི་དངློས་པློ་དང་། ཕློའི་དབང་པློ་དང་ལན་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡིན་ནློ། །རང་བཞིན་གིས་སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་གནློད་པ་ཆུང་བ་དང་། ནད་

མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། སྤློ་བ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་འཚེ་བ་དང་། མི་འཚེ་བའི་བསམ་པ་ནི་ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །སྣང་བ་དང་གློས་སར་པ་སྦིན་པ་ནི་ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ང་རྒྱལ་ལེགས་པར་བཅློམ་པ་ནི་རིགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །སློང་བ་རྣམས་དང་ཡློ་བད་མི་བདློག་པ་རྣམས་ལ་སྦིན་པ་ནི་

དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །བདེན་པའི་ཚིག་དང་ལན་ཞིང་ཕྲ་མ་

མེད་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་པློ་མེད་པ་དང་། ཚིག་ཀལ་པ་མེད་པ་ལ་གློམས་པ་ནི་ཚིག་

བཙུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ཚེ་ཕི་མ་ལ་བདག་ཉིད་ལ་ཡློན་ཏན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་

པར་སྨློན་ལམ་འདེབས་ཤིང་། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་དང་། བ་མ་

ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་ནི་དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

སྐེས་པའི་དངློས་པློ་ལ་མངློན་པར་དགའ་ཞིང་བུད་མེད་ཀི་དངློས་པློ་ལ་མི་

དགའ་སེ། དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ཀི་དངློས་

པློ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་རྣམས་ཀང་བུད་མེད་ཀི་དངློས་པློ་ལས་འདུན་པ་བཟླློག་པ་

དང་། ཕློའི་དབང་པློ་བཅད་པའི་ཕར་བཟུང་སེ། ཁིད་པའི་མི་རྣམས་ཆློས་དང་མཐུན་

པས་ངེས་པར་རྣམ་པར་ཐར་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་གཞན་དག་ལ་སྐེས་པ་

ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི་སྐེས་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ལུས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བ་བ་

བྱུང་ངློ་ཅློག་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པ་དང་། གཟུ་ལུམས་མེད་པར་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་པ་

བཞིན་དུ་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དང་། གློགས་བེད་པ་དང་། འབས་ཆན་དང་། སྐློ་མ་དང་། 
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ཐུག་པ་བཏུང་བ་དང་། །བརྟ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྤློ་བ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཟས་དང་། 

སློམ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་ནི་སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །རྒྱུ་དེ་དག་ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་གསུམ་གིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་དང་། བརྟས་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྱས་

པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་གསུམ་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྦློར་བ་

རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའློ། །དེ་ལ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པས་བསམ་པ་དག་

པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སིང་ཐག་པ་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དང་

བས་སྤློད་པའི་ཕིར། བསམ་པ་དྲག་པློར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་དང་ཆློས་

མཐུན་པར་སྤློད་པ་མཐློང་ན། མངློན་པར་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་

བཞིན་དུ་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་ཁློ་ན་ལ་ལན་མང་དུ་རྟློག་ཅིང་

དཔློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་ཡུན་རིང་པློར་གློམས་པར་བེད་ཅིང་རྒྱུན་དུ་བེད་ལ་གིམས་པར་བེད་པ་

དང་། དགེ་བ་དེ་ཡང་དག་པར་མ་བངས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་

གཞུག་པའི་ཕིར་བསྔགས་པ་བརློད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཡང་དག་པར་དགའ་བ་བསྐེད་པའི་ཕིར་བསྔགས་པ་བརློད་པ་དང་། དེ་དག་ཉིད་དགེ་

བའི་ར་བ་དེ་ལ་འཛུད་པ་དང་། འགློད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦློར་བ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་མདློར་བསྡུ་ན་སྦློར་བ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དག་པར་སྦློར་བ་དེ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ན། བདག་གི་དློན་དང་། གཞན་གི་དློན་ལས་

བརམས་ནས་ཡུན་རིང་པློར་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་སྦློར་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་མང་པློ་

སློགས་པར་བེད་པ་འདི་ནི་ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་ཚོག་པར་གྱུ་ན། སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློའི་སིང་དུ་

སྡུག་པར་འགྱུར་ཏེ། སིང་དུ་སྡུག་ན་དྲུང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་ལ། གཟུགས་ཡིད་དུ་འློང་

བ་དང་། ”མངློན1་དུ་ཕྲད་པར་གྱུར་པས་སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློ་དག་དེའི་ཚིག་མཉན་

པ་དང་། བ་བར་སེམས་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁ་དློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་གྱུར་ན། སྐེ་བའི་ཚོགས་ཆེན་པློས་བཀུར་བ་དང་། མཆློད་པ་དང་

བསྔགས་པར་འགྱུར་རློ། །བཀུར་ཞིང་མཆློད་ལ་བསྔགས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་དློན་

གང་དང་གང་ལ་འཛུད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་དེ་དག་གཟི་བིན་གིས་ནློན་པས་མྱུར་དུ་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཏེ། མི་བའློ་ཞེས་ཟླློག་པར་མི་བེད། ལློག་པར་མི་བེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་པ་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ན། སྦིན་པས་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་ཅིང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་

1 [མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།   མདློན    * མངློན]
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ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་བཙུན་པར་གྱུར་ན་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། དློན་སྤློད་པ་དང་། 

དློན་མཐུན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་ཅིང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དེ། དེ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་བཙུན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དབང་ཆེ་བར་གགས་པར་གྱུར་ན། བ་བ་བེད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་

གིས་སེམས་ཅན་གི་གློགས་བེད་དུ་འགློ་ཞིང་ཕན་འདློགས་པར་བེད་དློ། །ཕན་

བཏགས་པ་དེས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་དང་འབེལ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལ་

གུས་པ་དང་། བས་པ་གཟློ་བར་གྱུར་ནས། བཀུར་སི་དང་། གུས་པ་དང་བཅས་པས་

མྱུར་བ་མྱུར་བར་བསློ་བ་བཞིན་དུ་ཉན་པར་བེད་དེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དབང་ཆེ་བར་གགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན། ཕློའི་དབང་པློ་དང་ལན་པས། 

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་བཙལ་བ་ཐས་ཅད་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབེད་པ་དག་གི་སྣློད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ལ། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་འགློ་བའམ། སྨྲ་བའམ། འགློགས་པའམ། 

ལློངས་སྤློད་པའམ། དབེན་པ་དབེན་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ། སྒིབ་པ་མེད་

པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་པ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ན། དགེ་བའི་ཆློས་

སྒྲུབ་པའི་སྦློར་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་སྦློར་བས་མི་སྐློ་བར་འགྱུར་

ལ། བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། བརློན་འགྲུས་བརྟན་པ་དང་། མངློན་པར་

ཤེས་པ་མྱུར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་འབས་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡློད་

ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་སྐེ་བ་ལ་ཡང་

མཐུན་ཅིང་འཕྲློད་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་

འདི་ལ་གནས་ན། བདག་ཉིད་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་བ་བ་

ལ་ནུས་ཤིང་ལློགས་པར་འགྱུར་ལ། དེས་གདུལ་བར་བ་བ་དེ་དག་ཀང་འདི་ལྟ་སེ། 

རང་གི་དློན་བ་བ་ཡན་ཆད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་བ་བ་དག་ལ་བསློ་བ་བཞིན་

དུ་ཉན་པར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་ལློགས་སུ་

ཟིན་ཀང་གདུལ་བར་བ་བ་དེས་བསློ་བ་བཞིན་དུ་མི་ཉན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་

དེའི་གཞན་གི་དློན་བ་བ་ལས་དློན་ཆེ་བ་མ་ཡིན་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེས་

གཞན་གི་དློན་བེད་མི་ནུས་སློ། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་

ནི་མི་ནུས་མི་ལློགས་ལ། དེས་གདུལ་བར་བ་བ་རྣམས་ནི་རང་གི་དློན་བ་བ་ཡན་ཆད་

ལ་བསློ་བ་བཞིན་དུ་ཉན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་གི་

དློན་བ་བ་ལས་དློན་ཆེ་བ་མ་ཡིན་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེས་གཞན་གི་དློན་

བེད་མི་ནུས་སློ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་གཉི་ག་ཚོགས་ལ་གཉི་ག་འབློར་པར་གྱུར་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་ལ་ལས་དློན་ཆེ་ཞིང་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དེས་ན་གཞན་གི་དློན་བེད་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེས་བདག་ཉིད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་ལ། བདག་ཉིད་ཀང་བ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

འགྱུར་ཞིང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་

དློ། །དེ་བས་ན་རྣམ་གངས་དེས་གང་གི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་

པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། 

བདེ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་བའི་ཚེ་འབས་བུ་མེད་

ཅིང་དློན་མེད་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་འབས་བུ་ཡློད་པ་དང་དློན་ཆེ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་

ལ་བསློད་ནམས་ནི་གང་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བསློད་ནམས་ཞེས་བ་བ་

ནི་མདློར་བསྡུ་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་གསུམ་སེ། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། །

ཡེ་ཤེས་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་གཅིག་པུ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའློ། །བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕློགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕློགས་སུ་རིག་པར་བ་སེ། 

བརློན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་ནས་སྦིན་པ་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་

ཅིང་བསྲུང་བ་དང་། བམས་པ་ལ་སློགས་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་བསློམ་པའམ། དེ་ལྟ་

བུ་དང་མཐུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕློགས་ཀི་བརློན་འགྲུས་

སློ། །བརློན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསློམ་པའི་ཤེས་རབ་

ལ་སྦློར་བར་བེད་ཅིང་ཕུང་པློ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། སྐེ་

མཆེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། གནས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པར་བེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

བར། ཀུན་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བར། འགློག་པ་ལ་ནི་འགློག་པར། ལམ་ལ་ནི་

ལམ་དུ་སློ་སློར་རྟློག་པའམ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

དང་བཅས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་དང་། བསེན་པར་བ་བ་དང་། བསེན་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ངན་པ་དང་། བཟང་པློ་དང་། ནག་པློ་ང་། དཀར་པློའི་ཆློས་རྣམས་

དང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་ཅིང་། སློ་སློར་རྟློག་པ་

འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕློགས་ཀི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སྦིན་པ་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་

ལེན་ཅིང་བསྲུང་བའམ། བམས་པ་ལ་སློགས་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་བསློམ་པའམ། དེ་

ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕློགས་ཀི་བསམ་གཏན་ཡིན་

ནློ། །བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསློམ་པའི་ཤེས་རབ་

ལ་སྦློར་བར་བེད་ཅིང་། ཕུང་པློ་ལ་མཁས་པ་ནས། སྔར་བརློན་འགྲུས་ཀི་སབས་སུ་

ཇི་སད་བསན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བརློད་པར་བ་སེ། འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕློགས་

ཀི་བསམ་གཏན་ཡིན་ནློ། །བསློད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

དྲུག་ཡློད་དློ། །དེ་རེ་རེའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི། ཚད་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །བསློད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། བསློད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐློབ་

པ་དང་། གནས་པ་དང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་འདུན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མཐུན་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་རྐེན་དང་། སྔློན་ཡང་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་གློམས་

པའློ། །དེ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་རྐེན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལློག་གི་རྐེན་ནི་ཉེ་

བར་མི་གནས་ཤིང་། ཉེ་བར་མ་གྱུར་ལ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་རྐེན་ནི་ཉེ་བར་གནས་

ཤིང་། ཉེ་བར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སིག་པའི་གློགས་པློ་དང་ཕྲད་ནས་བསློད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བསན་པའམ། ཕིན་ཅི་ལློག་གི་ཡིད་ལ་བེད་པས། 

ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཟུང་བ་དེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་རྐེན་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་

ལས་བཟླློག་པ་དཀར་པློའི་ཕློགས་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་རྐེན་ཉེ་བར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །བསློད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་འཐློབ་པ་དང་། གནས་པ་དང་

འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་སྦློར་བ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་སློང་ཞིང་མི་

སྐེད་པ་འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་མི་མཐུན་པ་

མེད་པའི་རྐེན་ཞེས་བའློ། །

རྒྱུ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་མ་ཚང་ན་ཡང་བསློད་

ནམས་ཀང་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀང་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་བར་རིག་པར་

བའློ། །བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། བསློད་ནམས་ལ་བརྟེན་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནློད་པ་མེད་པར་འཁློར་བ་ན་འཁློར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་

དག་གིས་ཤིན་ཏུ་གཟིར་བ་མེད་པ་དང་། ཅི་དགའ་མགུར་སེམས་ཅན་གི་དློན་དང་། 

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་བསློད་ནམས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་ཀི། ལློག་པས་

མ་ཡིན་པ་དང་མཁས་པར་བ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གིས་ཀང་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་

བར་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་འབས་བུ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་

ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བའློ། །དེ་དག་གི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་

ཚད་མེད་དློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་གང་

ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བསློད་

ནམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་། བསློད་ནམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །བསློད་ནམས་ཀང་ཡེ་

ཤེས་ལ་བརྟེན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་བས་ན་འདི་གཉི་ག་ཡང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

འཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ཏེ། བསློད་ནམས་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ་ཡེ་ཤེས་ནི་

བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་མེད་ན་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མི་འཐློབ་

སེ། དེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་རྒྱུ་དང་འབས་

བུར་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚེ་འདིའི་

བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ནི་གང་ཡིན། ཚེ་རབས་གཞན་གི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་

ནི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐེས་བུའི་བེད་པ་རིག་པའི་བཟློའི་གནས་དང་། ལས་ཀི་གན་ཀིས་

ལློངས་སྤློད་བསྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། བསྒྲུབས་པ་དེ་དག་ཀང་ཚོད་ཟིན་པར་

ལློངས་སྤློད་པ་དང་། འདློད་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་སྔློན་གི་

ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་ཚེ་འདི་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་

པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་སྒྱུར་བ་ལ་མཁས་པས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་
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བདེ་བའི་དློན་དུ་བ་བ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གཞན་གི་དློན་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་

གྱུར་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཆློས་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བདག་གི་

དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་

གཞན་གང་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཏུལ་བ་རྣམས་ཀི་གཞན་གི་དློན་ཡང་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ཕི་མ་ལ་འདློད་པའི་ཁམས་སུ་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཕི་མ་ལ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་

པ་དང་། ཕི་མ་ལ་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པར་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་

འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་བཅས་པས། སློ་སློར་བརྟགས་

ཤིང་ཕི་མ་ལ་ལློངས་སྤློད་དང་། ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བསམ་

གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པར་སྐེ་བ་དེའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚེ་རབས་གཞན་གི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཁློ་ན་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་དང་བཅས་པས་ལློངས་

སྤློད་དང་། ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

ཚེ་འདིར་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། 

གཟུགས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་དང་། ཚེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རབས་གཞན་གི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བདག་དང་

གཞན་གི་དློན་གཏན་དུ་བ་ནི་གང་། གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདློད་པའི་

ཁམས་སུ་ལློངས་སྤློད་དང་། ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང་འབས་

བུར་བཅས་པ་དང་། སློ་སའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་དག་པ་རྒྱུ་དང་འབས་

བུར་བཅས་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཉློན་མློངས་པ་

ཐམས་ཅད་གཏན་སངས་པ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གཏན་དུ་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་དང་། ཡློངས་སུ་ཉམས་པ་དང་། འབས་བུ་ལློངས་སྤློད་པས་

ཡློངས་སུ་ཟད་པ། རྒྱུ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ན་གཏན་དུ་བ་དང་། གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གཏན་དུ་བ་ཡིན་

ནློ། །འདུས་བས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་ནི་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འབས་བུ་ལློངས་སྤློད་པས་

ཡློངས་སུ་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཏན་དུ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལས་གཞན་པ་དགེ་

བའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་རྣམས་ནི་ཡློངས་སུ་ཉམས་པ་དང་། འབས་བུ་

ལློངས་སྤད་ནས་ཡློངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པ་

རྣམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་

ཀིས་གང་ལ་བསབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད། འདི་ལས་ལྷག་པ་
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ཡང་མེད་དློ། །འདས་པ་དང་མ་འློངས་པའི་དུས་ན་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ལ་

བསབས་པ་དང་། སློབ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བདག་དང་

གཞན་གི་དློན་རྣམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་ཉིད་ལ་སློབ་སེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད། འདི་

ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་

ལས་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གི་ལེའུ་སེ་གསུམ་པའློ། །

༼ལེའུ་བཞི་པ།༽

དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། ཆློས་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང་། ཇི་སེད་ཡློད་པ་

ལས་བརམས་ཏེ་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཉིད་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་

ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་ཉིད་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་མཐའ་དག་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ཁློ་ནའི་དློན་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་དབེ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སེ། འཇིག་རྟེན་གི་

གགས་པ་དང་། །རིགས་པས་གགས་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་

པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་

ཡུལ་ལློ། །དེ་ལ་བརྡ་དང་། ཀུན་རློབ་ལ་འདྲིས་པའི་རེས་སུ་འགློ་བས་ཞུགས་པའི་

བློས་དངློས་པློ་གང་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྟ་བ་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་

སེ། ས་ལ་འདི་ནི་ས་ཁློ་ན་ཡིན་གི་མེ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བ་དང་། ས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་མེ་དང་། ཆུ་དང་། རླུང་དང་། གཟུགས་རྣམས་དང་། སྒ་རྣམས་དང་། དྲི་རྣམས་དང་། 

རློ་རྣམས་དང་། རེག་བ་རྣམས་དང་། ཟས་དང་། སློམ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་དང་། 

རྒྱན་དུ་བ་བ་དང་། སྣློད་སྤད་དང་། སློས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དང་། བློ་



  51  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གར་དང་། གླུ་དང་། རློལ་མློ་དང་། སྣང་བ་དང་། སྐེས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀི་དགའ་

མགུར་སྤློད་པ་དང་། ཞིང་དང་། ཚོང་ཁང་དང་། ཁིམ་གི་དངློས་པློ་དང་། བདེ་བ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་གི་བདེ་བ་མ་ཡིན་

ནློ། །འདི་ནི་བདེ་བ་ཡིན་གི་སྡུག་བསྔལ་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་སེ། མདློར་བསྡུ་

ན་འདི་ནི་འདི་ཡིན་གི། འདི་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངེས་པར་མློས་པའི་སྤློད་ཡུལ་གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་འློངས་པའི་མིང་གིས་རང་གི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ལས་གགས་པ། །མ་བསམས་

མ་དཔད་མ་བརྟགས་པར་བཟུང་བའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་

གགས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཞེས་བའློ། །

རིགས་པས་གགས་པའི་དེ་ཁློ་ན་གང་ཞེ་ན། དམ་པའི་རིགས་པའི་དློན་ལ་

མཁས་པ། མཛངས་པ། རྟློག་གེ་པ། དཔློད་པ་དང་ལན་པ། རྟློག་གེར་རྟློགས་པའི་ས། 

རང་གི་སློབས་པ་ལས་བྱུང་བ། སློ་སློའི་སྐེ་བློ་པ། དཔློ་པའི་རེས་སུ་དཔློད་པ་ལ་

གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ངེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཤེས་བའི་

དངློས་པློ་མངློན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གི་ཚད་མ་ལ་

བརྟེན་ནས། འཐད་པས་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་ཤིང་རྣམ་པར་

གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པས་གགས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཞེས་བའློ། །ཉློན་མློངས་

པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་གི་དེ་ཁློ་ན་གང་ཞེ་ན། ཉན་ཐློས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ཐློབ་པར་

བེད་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་རེས་ལས་ཐློབ་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པས་སྤློད་ཡུལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དུ་བ་བའི་ཡུལ་དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་

གི་དེ་ཁློ་ན་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་དམིགས་པས་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ལས་ཤེས་པ་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕིས་སྒིབ་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་གནས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་

ཡུལ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཞེས་བའློ། །དེ་ཁློ་ན་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་

སེ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགློག་པ་དང་། ལམ་མློ། །ཤེས་པ་དེ་

ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། མངློན་

པར་རྟློགས་པ་དང་། མངློན་པར་རྟློགས་པར་གྱུར་པ་ན་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །

”བདེན1་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་དེ་ཡང་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཕུང་

པློ་ཙམ་དུ་དམིགས་ཤིང་། ཕུང་པློ་རྣམས་ལས་གུད་ན་དློན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་

མི་དམིགས་པ་རྣམས་སུ་གྱུར་པ་ན། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་འདུ་བེད་སྐེ་བ་

དང་། འཇིག་པ་དང་ལན་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་མ་གཏློགས་པའི་གང་ཟག་མེད་

པར་ལྟ་བ་གློམས་པར་བས་པ་ལས་འབྱུང་ངློ་། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྤློད་ཡུལ་གི་དེ་ཁློ་ན་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ལ་ཤེས་པའི་བགེགས་བེད་པ་ནི་སྒིབ་པ་

ཞེས་བ་སེ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དེ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་གི་

ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པའི་སྤློད་ཡུལ་གི་

དེ་ཁློ་ན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེའང་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བརམས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་

1 [མ་ཕི། ༢༡བ༡ན།   བདན  -  * བདེན]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་བདག་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་

པར་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་རྣམ་པར་མི་

རྟློག་པ་དང་། མཚུངས་པས་སྤློད་ཡུལ་གི་ཡུལ་དུ་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་

ཉིད་མཆློག་བ་ན་མེད་པ། ཤེས་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཡང་དག་པར་

ཆློས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདའ་བར་མི་འགྱུར་

རློ། །དེ་ཁློ་ནའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་རྣམ་པར་གཞག་པས་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

གཉིས་ཞེས་བ་བ་ནི་དངློས་པློ་དང་དངློས་པློ་མེད་པའློ། །དེ་ལ་དངློས་པློ་ནི་

འདློགས་པའི་ཚིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ཁློ་ན་བཞིན་

དུ་ཡུན་རིང་པློ་ནས་འཇིག་རྟེན་གིས་མངློན་པར་ཞེན་པར་བས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་

གི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་གྱུར་པ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། 

གཟུགས་ཞེས་བ་བའམ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བེད་རྣམས་དང་། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བའམ། མིག་ཅེས་བ་བའམ། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་

དང་། ཡིད་ཅེས་བ་བ་འམ། ས་ཞེས་བ་བ་འམ། ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་ཞེས་བ་བ་འམ། 

གཟུགས་ཞེས་བ་བ་འམ། སྒ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བ་ཞེས་བ་བ་འམ། དགེ་

བ་ཞེས་བ་བ་འམ། མི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ་འམ། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བ་བ་འམ། 

སྐེ་བ་ཞེས་བ་བ་འམ། འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་འམ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་

བ་བ་འམ། འདས་པ་ཞེས་བ་བ་འམ། མ་འློངས་པ་ཞེས་བ་བ་འམ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་

ཞེས་བ་བ་འམ། འདུས་བས་ཞེས་བ་བ་འམ། འདུས་མ་བས་ཞེས་བ་བ་འམ། འཇིག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྟེན་འདི་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་དང་། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ་འདི་གཉིས་དང་། མཐློང་བ་

དང་། ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཐློབ་པ་

དང་། ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་རྟློག་པ་དང་། རེས་སུ་དཔློད་པ་

ཞེས་བ་བ་འམ། ཐ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པ་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་གགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་

གི་དངློས་པློ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་དངློས་པློ་མེད་པ་ནི་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་འདློགས་པའི་ཚིག་ནས། ཐ་

ན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་འདློགས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་དངློས་པློ་མེད་

པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདློགས་པའི་ཚིག་འཇུག་

པར་འགྱུར་བའི་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་དང་། 

ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ནི་དངློས་པློ་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །དངློས་པློ་སྔ་མ་གང་ཡིན་པ་

དེ་དང་། དངློས་པློ་མེད་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ཡློད་པ་དང་། མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་

བའི་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དངློས་པློ་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡིན་

ནློ། །གཉིས་སུ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་མཐའ་གཉིས་སངས་པ། བ་ན་

མེད་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཁློ་ན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ཤེས་པ་ནི་སློབ་པའི་ལམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བས་ཏེ། ཤེས་རབ་

དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་

པར་བ་བའི་ཐབས་ཆེན་པློ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དཔའ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ལ་མློས་པ་དེས་ན། །སྐེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྦློར་བ་ན་སེམས་

ཅན་དང་། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་

འཁློར་བ་ན་འཁློར་ཏེ། འཁློར་བ་དེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ། 

འཁློར་བ་དེ་ལས་ཀང་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་ཡིད་སྐློ་བར་མི་

བེད་དློ། །གལ་ཏེ་འཁློར་བ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་ན་

ནི། །འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་ལ་སློགས་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ལྷག་པར་བཏང་སློམས་སུ་འཇློག་པར་མི་ནུས་སློ། །ལྷག་

པར་བཏང་སློམས་སུ་མ་བས་ན་ནི། སེམས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ལ། 

འཁློར་བ་ན་འཁློར་བར་འགྱུར་རློ། །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སེམས་ཀིས་

འཁློར་ན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་བེད་པར་མི་ནུས་སློ། །གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་འཁློར་

བ་ལས་སེམས་སྐློ་བར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་

ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་མི་ནུས་ན། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། །

བམ་པློ་གསུམ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློང་པ་ཉིད་དུ་མློས་པ་དེས་སྦློར་

བ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་སྐྲག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དློན་དུ་གཉེར་བར་ཡང་མི་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱ་ངན་ལས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདས་པས་སྐྲག་པར་གྱུར་ན་ནི། འདི་ལྟར་ཡིད་སྐྲག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ཕན་ཡློན་མ་མཐློང་བ་དང་། དེ་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བའི་དད་པ་དང་། མློས་པ་

སངས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གློང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོགས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དློན་དུ་གཉེར་བ་ལས་

ཤས་ཆེར་གནས་པར་གྱུར་ན་ནི། མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་

འགྱུར་རློ། །མྱུར་དུ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་འཁློར་བ་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

སེམས་ཀིས་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཁློར་བ་ལ་ཡིད་སྐློ་སེ། མྱུར་

དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡིད་སྐྲག་སེ། དེའི་

ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དློན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་ཏེ། མྱུར་དུ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་ཐབས་མི་མཁས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །འཁློར་བ་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་སེམས་ཀིས་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཁློར་བ་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་

སློགས་པའི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཡིད་མི་སྐློ་སེ། མྱུར་དུ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་

བ་གང་ཡིན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཡིད་མི་སྐྲག་སེ། དེའི་ཚོགས་ཡློངས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་། 

ཕན་ཡློན་མཐློང་སེ། ཧ་ཅང་སྤློ་བར་གྱུར་ཅིང་མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མ་ཡིན་པ་

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

པར་བ་བའི་ཐབས་ཆེན་པློ་ཡིན་ནློ། །ཐབས་དེ་ཡང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཆློག་ལ་མློས་པ་

འདི་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་སློང་པ་ཉིད་ཀི་མཆློག་ལ་མློས་པར་སློམ་པ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློབ་པའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཐབས་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

ནི་ཆློས་བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རིང་དུ་ཞུགས་པ་དེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་བརློད་དུ་

མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པས་དངློས་པློ་ཙམ་མམ། དེ་

བཞིན་ཉིད་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་མ་གཏློགས་པར་ཆློས་གང་ཡང་རུང་སེ། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་

རྣམ་པར་རྟློག་པར་མི་བེད་དློ། །

འློན་ཀང་འདི་སམ་དུ་འདི་ནི་དངློས་པློ་ཙམ་མློ། །འདི་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཙམ་མློ་

སམ་དུ་ཡང་དེ་མི་སེམས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དློན་ནི་སྤློད་པར་བེད་

དློ། །དློན་གི་དམ་པ་ལ་སྤློད་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་དང་མཚུངས་པར་

མཉམ་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་སེ། ཐམས་ཅད་ལ་

མཉམ་པར་ལྟ་ཞིང་སེམས་སློམས་པས་བཏང་སློམས་ཀི་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །དེ་ལ་བརྟེན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་

པར་བ་བ་ལ་སྦློར་བ་ན། ཡློངས་སུ་ངལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། སྡུག་བསྔལ་གིས་ཐེབས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒིད་ལུག་པར་མི་འགྱུར་ལ། ལུས་ངལ་བ་མེད་པ་དང་སེམས་ངལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བ་མེད་པས་དེ་ལ་མཁས་པ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། དྲན་པའི་སློབས་

བསྐེད་པ་ཆེན་པློ་ཡང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །མཁས་པར་གྱུར་པ་དེས་ཀང་ཁེངས་པར་

མི་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ལ་ཡང་སློབ་དཔློན་གི་དཔེ་མཁྱུད་མི་བེད་དློ། །མཁས་པར་

བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སེམས་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། སྤློ་བ་དང་ལན་ཏེ། འཇུག་

པ་ཡང་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །གློ་ཆའི་སྦློར་བ་ཡང་བརྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་

ལྟ་ཇི་ལྟར་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བའི་ཚེ། སྡུག་བསྔལ་བའི་ཁད་པར་རེད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་སྤློ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལུས་ཀི་ཁད་པར་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པའི་ཁད་པར་ཐློབ་

པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གཞན་ལ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་དང་། རློད་པ་དང་། སྨྲ་བ་མང་བ་དང་། ཉློན་

མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་འཁྲུལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་

རྣམས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ཤིང་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བས་ནས། ཤས་ཆེར་

སེམས་ཀིས་ལྷག་པར་བཏང་སློམས་སུ་བེད་དེ། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཡློན་ཏན་དག་གིས་སྐེ་

བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དགེ་བ་མི་སྤློམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། གཞན་ལས་ཤེས་ཀི་ཁེ་དང་། 

རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་མི་ཚོལ་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་པ་

ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་འདི་དག་དང་མཐུན་པའི་ཕན་ཡློན་མང་པློ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་། 

བང་ཆུབ་དང་མཐུན་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་བས་ན་གང་ལ་ལ་དག་བང་

ཆུབ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དང་། གང་ལ་ལ་དག་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དག་ཐློབ་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། །དམའ་བ་དང་། ཁད་པར་ཅན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སྤློས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་

ཞུགས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ཕན་ཡློན་མང་པློ་དང་ལན་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། གཞན་དག་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཆློས་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ལློངས་སྤློད་རྣམས་དང་། ལུས་ལ་

ཡང་སེད་པ་མེད་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལློངས་སྤློད་དང་། ལུས་ཡློངས་སུ་གཏློང་

བའི་ཕིར་ཡང་སེད་པ་མེད་པར་སློབ་བློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་གི་ཕིར་ལུས་

དང་ངག་བསམས་ཤིང་། ཤིན་ཏུ་བསམས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་སིག་པ་

ལ་མི་དགའ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་བཟང་ཞིང་དགེ་བའི་ཕིར་སློམ་པ་ལ་ཡང་སློབ་

པའློ། །གཞན་ལ་གནློད་པ་དང་། ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བཟློད་

པ་ཡིན་ལ། ཁློ་བ་ཆུང་བར་བ་བ་དང་། གཞན་ལ་གནློད་པ་མི་བ་བའི་ཕིར་བཟློད་པ་ལ་

ཡང་སློབ་བློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ་དང་། ཕན་གདགས་པ་སྒྲུབ་

པ་དང་། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་རིག་

པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བརློན་པའམ་མཁས་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ནང་ན་

གནས་ཤིང་སེམས་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་ཡང་ཡིན་ལ། སེམས་གནས་པར་

བ་བ་དང་། ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་དང་། མངློན་པར་

ཤེས་པ་ལྔས་རྣམ་པར་རེ་བས་སེམས་ཅན་གི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཁས་པར་བ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་པར་བརློན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ངལ་བ་བསལ་བའི་ཕིར་ཡང་སློབ་

བློ། །མཛངས་ཤིང་དེ་ཁློ་ན་མཆློག་ཤེས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ལ་བདག་ཉིད་ཐེག་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བ་བའི་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་མཆློག་ཤེས་པ་ལ་

ཡང་སློབ་བློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་བེད་བེད་པ་དེ་

ནི་སེམས་ཅན་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ནི་མཆློད་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་

སི་བེད་པར་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །

སེམས་ཅན་སྐློན་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། མཆློག་ཏུ་སིང་རེའི་སེམས་དང་། སིང་

བརེ་བའི་སེམས་ཀིས་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་སུ་དེ་དག་གི་སྐློན་

བསྩལ་བའི་ཕིར་ཡང་སྦློར་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་ནི་

བམས་པའི་སེམས་ཀིས་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། གནློད་པ་བེད་པ་དེ་དག་གི་རང་

གི་བསམ་པ་དང་། སྦློར་བའི་ཉེས་པས་འཁློན་གི་སེམས་སུ་གྱུར་པ་སང་བའི་ཕིར། 

གཡློ་དང་སྒྱུ་མེད་པར་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་སུ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

བློ། །སེམས་ཅན་ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བས་པ་གཟློ་བས་ལན་དུ་ཕན་གདགས་

པ་དེ་དང་མཉམ་པའམ། ལྷག་པར་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ཆློས་དང་

མཐུན་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་སུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་དློ། །མཐུ་

མེད་ན་ཡང་མ་བཅློལ་བར་དློན་དུ་བ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་གུས་པར་རློལ་བ་སློན་པར་

བེད་དེ། ལན་འགའ་བས་པ་ཙམ་གིས་མི་གཏློང་ཞིང་ཅི་ནས་བདག་གིས་མ་ནུས་པ་

ཡིན་གི། བེད་མི་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་དེས་ཤེས་པར་བེད་དེ་དེ་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤློས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཤིང་དེ་

ཁློ་ན་མཆློག་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ལ་རིགས་པ་གང་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་རིག་པར་ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་ཞེ་ན། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་འདློགས་པ་འདི་ལྟ་སེ། གཟུགས་ཞེས་བ་བ་འམ། ཚོར་བ་ཞེས་བ་བ་འམ། འདུ་

ཤེས་ཞེས་བ་བ་འམ། འདུ་བེད་རྣམས་ཞེས་བ་བ་འམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་

ནས། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་རིག་པར་བ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་མ་

གཏློགས་པ་དང་དེ་ལས་གུད་ན་ཡང་ངག་གི་སྤློད་ཡུལ་དང་ངག་གི་ཡུལ་མེད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་བརློད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡློད་

པར་མི་འགྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དེ་ལྟར་

ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་

ཡློད་ཅེ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒློ་བཏགས་པའི་ལེགས་

པར་མ་ཟིན་པ་སངས་པ་དང་། ཡང་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ལེགས་པར་མ་ཟིན་

པ་སངས་པ་ཡློད་དློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་ཡང་རྣམ་པར་

མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ནའི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གལ་ཏེ་ཆློས་

གང་དག་དང་། དངློས་པློ་གང་ལ་ཇི་ལྟར་བརློད་པ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་ཆློས་དེ་དག་

དང་དངློས་པློ་དེ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི། དེ་ལྟར་ན་ཆློས་གཅིག་པུ་དང་། 

དངློས་པློ་གཅིག་པུའི་ངློ་བློ་ཉིད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློར་འགྱུར་བར་རིགས་

སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཆློས་གཅིག་པུ་དང་། དངློས་པློ་གཅིག་པུ་ལ་མང་

པློ་དག་གིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློར་བརློད་ཅིང་འདློགས་ཏེ་ཉེ་བར་འདློགས་པར་

བེད་ལ། འདློགས་པའི་ཚིག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་དག་པས་འདློགས་པའི་ཚིག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ཅིག་ཆློས་དེ་དང་དངློས་པློ་དེ་ལ་དེའི་བདག་ཉིད་དང་དེའི་

རང་བཞིན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། འདློགས་པའི་ཚིག་ལྷག་མ་གཞན་དག་ནི་མ་

ཡིན་ཞེས་བ་བའི་ངེས་པ་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། དེ་བས་ན་འདློགས་པའི་ཚིག་

ཐམས་ཅད་ནི་མཐའ་དག་གམ། ཁ་ཅིག་ཀང་རུང་སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་དང་དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་ལ། དེའི་རང་བཞིན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དློ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་སྔར་ཇི་སད་བསན་པ་

རྣམས་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ན། དེ་ལྟ་ན་ཇེ་དངློས་པློ་སྔར་བྱུང་

ལ། ཕིས་དེ་ལ་དགའ་མགུར་འདློགས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་འདློགས་ན་ནི། འདློགས་པའི་

ཚིག་གིས་ཉེ་བར་འདློགས་པའི་སྔ་རློལ་འདློགས་པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་མ་བཏགས་

པའི་ཚེ། ཆློས་དེ་དང་དངློས་པློ་དེ་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །ངློ་བློ་ཉིད་མེད་

པར་གྱུར་ན་ཡང་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་ནི་འདློགས་པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་གདགས་སུ་

མི་རུང་ངློ་། །འདློགས་པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་འདློགས་པ་མེད་ན་ཡང་། ཆློས་དང་

དངློས་པློར་འདློགས་པའི་ཚིག་གིས་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཡློད་པར་མི་རུང་ངློ་། །གལ་ཏེ་

འདློགས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་འདློགས་པའི་སྔ་རློལ་ནས། གཟུགས་དེ་གཟུགས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཕིས་ཀང་གཟུགས་ཀི་བདག་ཉིད་ལ་གདགས་པའི་ཚིག་གིས་

བསྡུས་པའི་གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འདློགས་པར་བེད་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ནི་གཟུགས་ཞེས་

འདློགས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་འདློགས་པ་དེ་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་

འགྱུར་བའི་ཆློས་དང་། གཟུགས་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བའི་དངློས་པློ་དེ་ལ་གཟུགས་ཀི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བློ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་མི་འཇུག་སེ། དེ་བས་ན་གཏན་ཚིགས་འདི་དང་། 

རིགས་པ་འདིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་

བའློ། །གཟུགས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་ལ་སློགས་པ་ནས། ཐ་ན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་བར་དུ་ཇི་སད་བསན་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་

ལ་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒློ་

བཏགས་ནས་མངློན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། འདློགས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་མའི་

གཞི་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་མའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། བརློད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་

ཀིས་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་ཡང་དག་པའི་དངློས་པློ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་

མེད་དློ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་ཤིང་ཆུད་གཟློན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་གཉིས་ནི་

ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒློ་འདློགས་པའི་ཉེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཐློག་མ་

ཉིད་དུ་དཔད་ཅིང་བསལ་བར་བས་ལ། བཀློལ་ཞིང་བསན་ཟིན་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་དག་གིས་

གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒློ་བཏགས་པས་ཆློས་འདུལ་

བ་འདི་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་

ཆློས་རྣམས་ཀི་དངློས་པློ་ཙམ་ལ་ཡང་སྐུར་པ་འདེབས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཆུད་གཟློན་

པ་དེ་དག་ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བཤད་

པར་བ་སེ། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་དངློས་པློ་ཙམ་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་པ་ལ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཡང་མེད་པ་ལ་འདློགས་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་གཉི་ག་ཡང་མི་
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རིགས་སློ། །འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་རྣམས་ཡློད་ན། 

གང་ཟག་གདགས་སུ་རུང་གི། མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་གང་ཟག་

གདགས་སུ་མེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་དངློས་པློ་

ཙམ་ཡློད་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་འདློགས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་གདགས་སུ་

རུང་གི །མེད་དུ་ཟིན་ན་དངློས་པློ་མེད་པ་ལ་གདགས་པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་འདློགས་

པ་མེད་དློ། །དེ་ལ་འདློགས་པའི་གཞི་མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི། གཞི་མེད་པར་གྱུར་པས་

འདློགས་པའང་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་བས་ན་གང་དག་ཁ་ཅིག་ཤེས་པར་དཀའ་བའི་མདློ་སེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་དང་

ལན་པ་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་དང་ལན་པ། དགློངས་པའི་དློན་བསན་པ་དག་ཐློས་ན་

བཤད་པའི་དློན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་ན། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་བརྟགས་ཏེ། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐེད་པའི་རྟློག་གེ་ཙམ་གིས་འདི་ཐམས་

ཅད་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འདི་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །སུ་འདི་ལྟར་ལྟ་བ་དེ་ནི་

ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སད་སྨྲའློ། །དེ་དག་གི་ལྟར་ན་

འདློགས་པའི་གཞིའི་དངློས་པློ་ཙམ་ཡང་མེད་པས། འདློགས་པ་དེ་ཉིད་ཀང་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ན། བཏགས་པ་ཙམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ལྟ་ཡློད་པར་ག་

ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་རྣམ་གངས་དེས་ན་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་ཁློ་ན་དང་བཏགས་པ་

དེ་གཉི་ག་ལ་ཡང་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཏགས་པ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ལ་སྐུར་པ་

བཏབ་པས་ན། མེད་པར་ལྟ་བའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་མེད་པར་

ལྟ་བ་དེ་ནི་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་མཛངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྨློས་པའི་འློས་མ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡིན་པ་དང་། འགློགས་པར་མི་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཀང་ཕུང་བར་བེད་ལ། 

འཇིག་རྟེན་གང་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ཕློགས་པ་ཡང་ཕུང་བར་བེད་དློ། །བཅློམ་ལན་འདས་

ཀིས་འདི་ལ་དགློངས་ནས། འདི་ན་ལ་ལ་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་ནི་བའི། ལ་ལ་སློང་པ་ཉིད་

ལ་ལློག་པར་ཟིན་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་

ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་ཅན་གི་སྐེ་བློ་ནི་ཤེས་བ་ལ་རློངས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དློ། །ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་

སུ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། གཞན་ཆློས་འདློད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་

པར་འདློད་པ་དག་ཀང་ཕུང་བར་མི་བེད་ཅིང་སླུ་བར་མི་བེད་ལ། ཆློས་དང་བདེན་པ་

ལ་ཡང་འགློད་པར་བེད་དློ། །བསབ་པའི་གཞི་དག་ལ་ཡང་གཡེལ་བར་མི་འགྱུར་

རློ། །སློང་པ་ཉིད་ལ་ལློག་པར་ཟིན་པ་ནི་ཤེས་བའི་དངློས་པློ་ལ་ཡང་རློངས་ལ། ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་ཏེ། གཞི་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་

སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཆློས་འདློད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་

འདློད་པ་རྣམས་ཀང་ཕུང་བར་བེད་དློ། །

བསབ་པའི་གཞི་དག་ལ་ཡང་གཡེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་གིས་དངློས་པློ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ནི་ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་རབ་ཏུ་

ཉམས་པ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ན་སློང་པ་ཉིད་ལ་ལློག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སྦློང་

ངམ། བམ་ཟེ་གང་ལ་ལ་གང་གིས་སློང་པ་དེ་ཡང་མི་འདློད་ལ་གང་གིས་གང་སློང་པ་

དེ་ཡང་མི་འདློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ནི་སློང་པ་ཉིད་ལ་ལློག་པར་ཟིན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་གིས་སློང་པ་དེ་མེད་པ་དང་། གང་སློང་པ་དེ་ཡློད་པའི་སློང་པ་
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ཉིད་ནི་རིགས་པའི་ཕིར་རློ། །ཐམས་ཅད་མེད་ན་ནི་གང་དུ་ཅི་ཞིག་གང་གིས་སློང་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་དེ་ཉིད་སློང་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་དུ་ནི་མི་རུང་ངློ་། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུ་

ནི་སློང་པ་ཉིད་ལ་ལློག་པར་ཟིན་པ་ཡིན་ནློ། །

ཇི་ལྟར་ན་སློང་པ་ཉིད་ལ་ལློག་པར་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིར་གང་ལ་

གང་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་སློང་པར་ཡང་དག་པར་མཐློང་ལ། འདི་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་འདི་ནི་ཡང་དག་པར་ཡློད་དློ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་

དེ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཞུགས་པ་

ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཇི་སད་བསན་པའི་དངློས་པློ་

རྣམས་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པར་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་བདག་ཉིད་ཀི་

ཆློས་མེད་དེ་དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་གཟུགས་

ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པར་འདློགས་པའི་ཚིག་གི་བདག་ཉིད་དེས་སློང་ངློ་། །གཟུགས་

ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་དེའི་ལྷག་མ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། གཟུགས་

ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པར་འདློགས་པའི་ཚིག་ཙམ་པློ་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉི་ག་ཡང་

འདི་ལྟ་སེ། དངློས་པློ་ཙམ་ཡློད་པ་དང་། དངློས་པློ་ཙམ་དུ་འདློགས་པར་ཡང་དག་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་སྒློ་མི་འདློགས་ལ། ཡང་

དག་པ་ལ་ཡང་སྐུར་པ་མི་འདེབས་སློ། །ལྷག་པར་ཡང་མི་བེད་ལ་ཉུང་ངུར་ཡང་མི་

བེད་དློ། །འདློར་བར་ཡང་མི་བེད་ལ། སྣློན་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

དེ་བཞིན་ཉིད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་པ་དེ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ལེགས་པར་ཟིན་པ་ཞེས་བ་སེ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀིས་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་པ་ཞེས་བའློ། །འདི་ནི་རེ་ཞིག་འཐད་པས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་

རིག་པར་བའློ། །

ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གིས་ཀང་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་རིག་པར་བ་སེ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་སིད་པ་འཕློ་བའི་མདློ་ལས། དློན་འདི་

ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་འདི་སད་དུ། མིང་ནི་གང་དང་གང་གིས་

སུ། །ཆློས་རྣམས་གང་དང་གང་བརློད་པ། །དེ་ལ་དེ་ནི་ཡློད་མ་ཡིན། །འདི་ནི་ཆློས་

རྣམས་ཆློས་ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་དློན་ཇི་ལྟར་

བསན་ཅེ་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་ཆློས་ཀི་གཟུགས་ཞེས་བ་

བ་ལ་སློགས་པའི་མིང་གང་ཡིན་པ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་མིང་དེས་

གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་ཆློས་དེ་དག་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བའམ། 

ཚོར་བ་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་བརློད་

ཅིང་བསད་པ་དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་བདག་ཉིད་ཀིས་

ཀང་གཟུགས་ཀི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པ་གཟུགས་

ལ་སློགས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆློས་མེད་དེ། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་

པའི་ཆློས་དེ་དག་གིས་བརློད་དུ་མེད་པའི་དློན་དུ་ཡློད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཡང་

དག་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་

དློན་གི་སེ་ཚན་དག་ལས་ཀང་། འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཀུན་རློབ་གང་ཅི་ཡློད། །དེ་ཀུན་

ཐུབ་པས་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་ཏེ། །གཟིགས་དང་གསན་ལ་བཞེད་པར་མི་མཛད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པས། །དེ་ནི་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་གང་གིས་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འདིས་དེའི་དློན་ཇི་ལྟར་བསན་ཅེ་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་

པའི་དངློས་པློ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པར་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་

ནི་ཀུན་རློབ་ཅེས་བ་སེ། བཏགས་པ་དེ་དག་ནི་དངློས་པློ་དེ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནློ་

ཞེས་བ་བར་དེ་ལྟར་མི་བཞེད་དེ། དེ་དག་ཀུན་རློབ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། དེ་ལ་ནི་བསྐེད་པ་དང་སྐུར་བའི་ལྟ་བ་མི་མངའ་སེ། དེ་བས་ན་དེ་ལ་ཕིན་ཅི་

ལློག་ཉེ་བར་འཇློག་པའི་ལྟ་བ་དེ་མི་མངའ་བའི་ཕིར། ཞལ་གིས་མི་བཞེས་ཞེས་

བའློ། །དེ་དེ་ལྟར་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས་ལྟ་བ་དེ་མེད་པར་དངློས་པློ་དེ་ལ་སྒློ་

འདློགས་པ་འམ། སྐུར་པ་འདེབས་པར་གང་གིས་འཛིན། འཛིན་པ་མི་མངའ་ན་ཤེས་

བ་ཡང་དག་པར་གཟིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་གཟིགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཤེས་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་བརློད་པ་གསན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་གསན་པ་ཡིན་

ཏེ། གཟིགས་པ་དང་གསན་པ་དེ་ལ་སེད་པ་སྐེད་པར་མི་མཛད་འཕེལ་བར་མི་མཛད་

ཀི། དམིགས་པ་དེ་སློང་ཞིང་བཏང་སློམས་ཅན་དུ་གནས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བཞེད་པར་མི་

མཛད་དློ། །ཡང་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་སྡུམས་བེད་ཀ་ཏའི་བུ་ལས་བརམས་ཏེ། 

བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ན་དགེ་སློང་སྡུམས་བེད་ནི་ས་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསམ་གཏན་མི་

བེད་དློ། །ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་ཤེས་དང་། ཅི་ཡང་མེད་

པའི་སྐེ་མཆེད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐེ་མཆེད་དང་། འཇིག་རྟེན་

འདི་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་དང་། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ་འདི་གཉིས་དང་། མཐློང་བ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། རེད་པ་དང་། ”བཙལ1་བ་

དང་། ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་བརྟགས་པ་དང་། རེས་སུ་དཔད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

བརྟེན་ཅིང་བསམ་གཏན་མི་བེད་དློ། །བསམ་གཏན་པ་ཇི་ལྟར་ས་ལ་བརྟེན་ཅིང་

བསམ་གཏན་མི་བེད་ལ། རྒྱས་པར་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསམ་གཏན་

མི་བེད་ཅེ་ན། 

འདི་ན་དགེ་སློང་སྡུམས་བེད་ནི་ས་ལ་སར་འདུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

བསལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཆུ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པ་ནས་རྒྱས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་

དུ་འདུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་པ་

ནི་ས་ལ་བརྟེན་ཅིང་བསམ་གཏན་མི་བེད་ལ། རྒྱས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་

ཅེས་བ་བའི་བར་དུ་བརྟེན་ཅིང་བསམ་གཏན་མི་བེད་དློ། །དགེ་སློང་བསམ་གཏན་པ་

དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དབང་པློ་དང་བཅས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་། དབང་བདག་དང་བཅས་པ་

རྣམས་དང་། སྐེ་དགུའི་བདག་པློ་དང་བཅས་པ་རྣམས། སྐེས་བུ་ཅང་ཤེས་ཁློད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལློ། །སྐེས་བུ་དམ་པ་ཁློད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཅི་ལ་ཁློད་རྟེན་བསམ་

གཏན་མཛད་པ་ཡི། །ཁློད་ཀི་དེ་ནི་བདག་ཅག་མ་འཚལ་ཏློ། །ཞེས་རྒྱང་མ་ནས་ཕག་

འཚལ་བར་བེད་དློ། །མདློའི་ཚིག་དེར་དློན་འདི་ཇི་ལྟར་སློན་ཅེ་ན། ས་ལ་སློགས་པར་

མིང་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་ལས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་མིང་དུ་བརྡར་བཏགས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ས་ལ་སློགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཞེས་བའློ། །འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་ས་ལ་

སློགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་ལ་སྒློ་འདློགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་

1 [མ་ཕི། ༢༧བ༧ན།   བཅལ   * བཙལ]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཡིན་ཏེ། དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དངློས་པློར་འཛིན་པ་ནི་སྒློ་འདློགས་པ་ཡིན་ནློ། །དངློས་

པློ་ཙམ་གི་ཡང་དག་པ་འཇིག་པར་འཛིན་པ་ནི་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་འདུ་ཤེས་ཞེས་

བ་སེ། དེའི་འདུ་ཤེས་དེ་བསལ་བ་ཡིན་ནློ། །བསལ་ཞེས་བ་བ་ནི་སངས་པ་དང་བཏང་

བའློ། །དེ་བས་ན་ལུང་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆློག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་

ལས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་

ཆློས་ཐམས་ཅད་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་བརློད་པ་སྦློར་བར་

བེད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་བརློད་པ་མེད་ན་ཡང་བརློད་དུ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད་དེ་གཞན་དག་

ལ་བསད་པ་དང་། ཐློས་པར་བེད་ཀང་མི་ནུས་ལ། ཚིག་དང་ཐློས་པ་མེད་ན་ཡང་

བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་ཤེས་པར་མི་ནུས་སློ། །

དེ་བས་ན་ཐློས་པ་དང་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་བརློད་པར་ཡང་སྦློར་བར་བེད་

དློ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་དེ་ལྟར་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པས། གཞི་དེ་ལས་བིས་པ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་དངློས་པློ་གསུམ་སྐེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། རིལ་པློར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་དང་། བདག་གློ་སམ་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། བདག་གི་སམ་པའི་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་དང་། སྡུག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། མི་སྡུག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། དེ་

གཉི་ག་ལས་བཟླློག་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པའློ། །རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དེ་

དངློས་པློ་གསུམ་པློ་གང་དག་གིས་སྐེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་

གང་ཡིན་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རིལ་པློར་འཛིན་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་

པ་སྤློས་པའི་གནས་དང་། རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྤློས་པའི་དམིགས་པའི་དངློས་པློ་

གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་མིང་བཏགས་པར་སྐེད་དློ། །དངློས་པློ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤློས་

པར་བེད་ན། མིང་གི་འདུ་ཤེས་ཀི་བརློད་པ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ། མིང་གི་འདུ་ཤེས་

ཀི་བརློད་པས་ཡློངས་སུ་བསློམས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་རྣམ་པ་དུ་

མ་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལ་བདག་གློ་སམ་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། བདག་གི་སམ་པའི་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་འདི་གཉིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་། ང་རྒྱལ་གི་ར་བ་ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ང་

རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་གྱུར་པ་སྐེད་དློ། །དེ་ལ་སྡུག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། 

མི་སྡུག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། དེ་གཉི་ག་ལས་བཟླློག་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ནི་ཅི་

རིགས་པར་འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་རྣམས་སྐེད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་ནི་འདི་ལྟ་སེ། རྣམ་པར་རྟློག་པའི་གནས་སྤློས་

པའི་དངློས་པློ་དང་། ལྟ་བ་དང་ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་

དང་། གཏི་མུག་རྣམས་དང་། །དངློས་པློ་འདི་གསུམ་སྐེད་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་

ལ་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློས་པའི་དངློས་པློ་ལ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ངའློ་སམ་

པའི་ང་རྒྱལ་བརྟེན་ནློ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་ནི་

འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་རྣམས་བརྟེན་ཏེ། གཞི་གསུམ་པློ་འདི་དག་

གིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇུག་པའི་ཕློགས་མ་ལུས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་
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ལ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་མིང་བཏགས་

པའི་དངློས་པློ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཞེས་བའློ། །བེ་བག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། 

གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །འདི་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་བསན་དུ་ཡློད་པའློ། །འདི་ནི་བསན་དུ་

མེད་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཐློགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཐློགས་པ་མེད་པ་དང་ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་། འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་དང་། དགེ་

བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། 

ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཚད་མེད་པས་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་བེ་བག་ཏུ་བ་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་བེ་བག་ཏུ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཞེས་བའློ། །

རིལ་པློར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་

མིང་དུ་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ལ་བདག་དང་སེམས་ཅན་དང་། སློག་དང་། སྐེ་

བ་པློའི་མིང་གི་བརྡ་དང་ལན་པ། ཁིམ་དང་། དམག་དང་། ནགས་ལ་སློགས་པ་དང་། 

ཟས་དང་། སློམ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ལ་དེ་དག་གི་མིང་

གི་བརྡ་དང་ལན་ལ། ཆློས་མང་པློ་བསྡུས་པ་དག་ལ་རིལ་པློར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ ་ནི ་རིལ་པློར་འཛིན་པའི ་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཞེས་

བའློ། །བདག་གློ་སམ་པ་དང་། བདག་གི་སམ་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། དངློས་

པློ་གང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་མཐུན་པར་བཅས་པ་གང་ལ་ཡུན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རིང་པློ་ནས་བདག་ཏུའམ། བདག་གིར་འདྲིས་ཤིང་མངློན་པར་ཞེན་པ་ལ་གློམས་པས། 

ལློག་པར་འཛིན་ཅིང་འདྲིས་པ་དེ་ལས་རང་གི་ལྟ་བའི་གནས་དང་མཐུན་པའི་དངློས་

པློ་ལ་བརྟེན་ནས། འབྱུང་བ་ལློག་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་གློ་

སམ་པ་དང་། བདག་གི་སམ་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཞེས་བའློ། །སྡུག་པར་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། མཛེས་པ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་གང་ཡིན་པའློ། །མི་སྡུག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། མི་མཛེས་པ་ཡིད་

དུ་མི་འློང་བའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པའློ། །སྡུག་པ་

དང་མི་སྡུག་པ་གཉི་ག་ལས་བཟླློག་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཞེ་ན། མཛེས་པ་དང་། 

མི་མཛེས་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་དེ་གཉིས་ལ་མ་གཏློགས་པའི་

དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རྟེན་རྣམ་པར་

རྟློག་པའི་དམིགས་པའི་དངློས་པློའ ློ། །དེ་གཉི་ག་ཡང་ཐློག་མ་མེད་པ་དང་། གཅིག་གི་

རྒྱུ་ལས་གཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྔ་མ་ནི་ད་ལྟར་

བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་དམིགས་པའི་དངློས་པློ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་དམིགས་པའི་དངློས་པློ་བྱུང་བ་ནི། ད་ལྟར་

བྱུང་བ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ད་ལྟར་གི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ནི། ཕི་མ་ལ་དེའི་དམིགས་པའི་དངློས་པློ་

འབྱུང་བའི་རྒྱུའློ། །དེ་བྱུང་ན་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡང་

ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །རྣམ་པར་རྟློག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་

པ་རྣམ་པ་བཞིས་འགྱུར་ཏེ། ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་རྣམ་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན། མིང་ཡློངས་སུ་

ཚོལ་བ་དང་། དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཡློངས་སུ་

ཚོལ་བ་དང་། བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བའློ། །དེ་ལ་མིང་ཡློངས་སུ་ཚོལ་

བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་མིང་ལ་མིང་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་དངློས་པློ་ལ་དངློས་པློ་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་ནི། དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་

བའློ། །ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་བཏགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བའློ། །བཏགས་པ་ལ་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ལྟ་

བ་ནི་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་སེ། དེས་མིང་དང་དངློས་པློའི་མཚན་

ཉིད་ཐ་དད་པ་དང་། འབེལ་པར་ཡང་མཐློང་ལ། མིང་དང་དངློས་པློ་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་

པ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་དང་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡང་ཁློང་དུ་ཆུད་དློ། །ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། མིང་ཚོལ་བར་གྱུར་

པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། དངློས་པློ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་

དང་། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཚོལ་

བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའློ། །མིང་ཚོལ་བར་གྱུར་

པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེས་མིང་ལ་མིང་ཙམ་དུ་ཡློངས་སུ་བཙལ་ནས། མིང་དེ་ལ་འདི་ལྟར་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་ཏེ། འདི་ལྟར་མིང་འདི་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་དློན་དུ་

དངློས་པློ་ལ་རྣམ་པར་འཇློག་སེ། འདི་ལྟར་འདུ་བེད་ཀི་དློན་དང་། ལྟ་བའི་དློན་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཉེ་བར་འདློགས་པའི་དློན་དུའློ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་དུ་བཏགས་

པའི་དངློས་པློ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་རྣམ་པར་མི་འཇློག་ན་ནི། སུས་ཀང་

དངློས་པློ་དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །མི་ཤེས་ན་ནི་

སྒློ་འདློགས་ཤིང་མངློན་པར་ཞེན་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

མངློན་པར་ཞེན་པ་མེད་ན་བརློད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གིས་དེ་ལྟར་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེ་ནི་མིང་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བའློ། །དངློས་པློ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

དངློས་པློ་ལ་དངློས་པློ་ཙམ་དུ་ཡློངས་སུ་བཙལ་ནས། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་མིང་

བཏགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་དང་མ་འདྲེས་ཤིང་བརློད་དུ་མེད་པར་

མཐློང་སེ། འདི་ནི་དངློས་པློ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་

སུ་ཤེས་པ་གཉིས་པའློ། །ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟུགས་

ལ་སློགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ལ་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་ཡློངས་སུ་བཙལ་ནས། ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་དེས་དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་

པའི་དངློས་པློ་ལ་དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་སྣང་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་

ཅིང་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེས་དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པ་དང་། གཟུགས་བརན་དང་། བག་

ཅ་དང་། མིག་ཡློར་དང་། ཆུ་ཟླ་དང་། རི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐློང་སེ། དེར་སྣང་

བ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཐློང་ན་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དློན་སྤློད་ཡུལ་དུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གྱུར་པ་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་པའློ། །བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བཙལ་ནས། གཟུགས་ལ་སློགས་པར་

མིང་བཏགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་ལ་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་

པའི་དློན་དུ་མཐློང་ལ། དངློས་པློ་དེ་ཡང་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

བརློད་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡློད་པ་མ་ཡིན་ལ་

བརློད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཕིར་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་བཞིན་དུ་དློན་དམ་པའི་བདེན་པས་ནི། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ལ། ཀུན་རློབ་

ཀི་བདེན་པས་ནི། དེ་ལ་གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འདློགས་པས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དངློས་པློ་ཡློད་པ་དང་། དངློས་པློ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བསན་དུ་ཡློད་པ་དང་། བསན་དུ་མེད་པ་

ལ་སློགས་པར་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པའི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཚུལ་དུ་འདིས་

དེ་ལྟར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་གང་གིས་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་པ་སེ་གཉིས་སུ་མེད་

པའི་དློན་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་འདི་ནི་བེ་བག་ཏུ་བཏགས་

པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་

ལ་བིས་པ་རྣམས་ཀི་ལློག་པར་རྟློག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་གཞི་གསུམ་སྐེད་པ་འཇིག་

རྟེན་འགྲུབ་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་

ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་མེད་ཅིང་། མི་གནས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །ལློག་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམ་པར་རྟློག་པ་དེ་ལས་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་ལས་ནི་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བར་འགྱུར་རློ། །འཁློར་བ་ན་འཁློར་བ་ལས་

ནི་འཁློར་བའི་རེས་སུ་སློང་བ་སྐེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་ལ་སློགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །གང་གི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་ལ་བརྟེན་ནས། རྣམ་པར་རྟློག་

པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དེ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་ན། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་ཡློངས་སུ་

ཤེས་པར་གྱུར་པས་ཕི་མ་ལ་དེའི་རྟེན་དང་དེའི་དམིགས་པ་སྤློས་པར་གཏློགས་པའི་

དངློས་པློ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་མ་སྐེས་ཤིང་མ་བྱུང་བས་དེ་ལ་དམིགས་པའི་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཡང་ཕི་མ་ལ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལྟར་ན་དངློས་པློ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དེའི་འགློག་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་འགློག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །སྤློས་པ་འགློག་པ་དེ་

ལྟ་བུ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་མཆློག་སྤློད་ཡུལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

དེ་རྣམ་པར་དག་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐློབ་པ་རེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

སློ། །ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཡང་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

སློ། །ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཡང་ངློ་། །ཇི་སིད་དུ་འདློད་པ་དེ་སིད་དུ་གནས་པ་

དང་། གནློད་པ་མེད་པར་དགའ་མགུར་འཆི་འཕློ་བ་ལ་ཡང་ངློ་། །དེ་དེ་ལྟར་དབང་ཐློབ་

པས་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལ་དབང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ཕན་ཡློན་གི་མཆློག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡློད་པར་

རིག་པར་བ་སེ། གནས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བས་སེམས་ཞི་བའི་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བས་ནི་མ་ཡིན་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་

ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་ཐློགས་པ་མེད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ། ཡློངས་སུ་བང་བ་འཇུག་པ་

དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བས་མི་སྐློ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ལེམ་པློའི་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་

གི་དྲིང་མི་འཇློག་པའི་ཕིར་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་པ་མི་བཟླློག་པ་ཡིན་ནློ། །ཕན་

ཡློན་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་དེ་དག་གི་ལས་ཀང་རྣམ་པ་ལྔ་ཁློ་ནར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་སྦློར་བ་ཚར་ཕིན་པའི་ལུས་དང་སེམས་ཀིས་འབད་

པ་དང་ངལ་བ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་མཆློག་དེ་ནི་

སེམས་ཞི་བའི་ཕན་ཡློན་གི་ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་

བེད་པ་དེ་ནི་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་པ་ཐློགས་པ་མེད་པའི་ཕན་ཡློན་གི་

ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་བེད་པ་དེ་ནི་འཁློར་བས་མི་སྐློ་བའི་ཕན་ཡློན་གི་ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་སློ་ཅློག་སེལ་བ་དང་། བསན་པ་ནུབ་པར་

བེད་པ་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། བསན་པ་དང་

བསལ་བས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཡུན་རིང་པློར་ཡློངས་སུ་སྡུད་ཅིང་། ཡང་དག་པར་འཛིན་

པ་དེ་ནི་ལེམ་པློ་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཕན་ཡློན་གི་ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བའློ། །ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་བརྟན་པ་དང་། 

སྨློན་ལམ་ལས་མི་ཉམས་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇློག་པས་མི་འཕྲློགས་པའི་ཕན་

ཡློན་གི་ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཕན་ཡློན་གི་

ལས་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་འདི་དག་གིས་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །བ་བ་དེ་དག་ཀང་གང་

ཞེ་ན། བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་གི་

ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། 

དམ་པའི་ཆློས་གཟུང་བ་དང་། སྨློན་ལམ་མི་འགྱུར་ཞིང་བརློན་འགྲུས་དྲག་པློས་ཕས་

ཀི་རྒློལ་བ་རྣམ་པར་ཚར་གཅད་པའློ། །དེ་ལ་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དང་པློ་

གཉིས་ནི་ཐ་མའློ། །གསུམ་པ་ནི་འབིང་། བཞི་པ་ནི་མཆློག་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་དེ་ཁློ་ནའི་

ལེའུ་སེ་བཞི་པའློ། །

༼ལེའུ་ལྔ་པ།༽

བམ་པློ་བཞི་པ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

མཐུ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ། སེམས་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་

བསློམས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐློབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འདློད་པ་

ཙམ་གིས་དློན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི་འཕགས་པའི་མཐུ་ཞེས་བའློ། །ཆློས་རྣམས་ཀི་

འབས་བུ་ཆེན་པློ་དང་། ཕན་ཡློན་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་ཡང་དེ་དག་གི་མཐུ་ཞེས་

བའློ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཚོགས་ཆེན་པློ་སྔློན་བསགས་པ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་

ཆློས་དེ་ཡང་དེ་དག་གི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་གཞན་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་དེ་ཡང་རྣམ་པའི་རབ་

ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། མངློན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ་དང་། ཆློས་ཀི་མཐུ་

དང་། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། 

ཐུན་མློང་བ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པློ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་དང་། ལྷའི་རྣ་བ་དང་། 

སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་དང་། སྔློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། འཆི་འཕློ་དང་། སྐེ་

བ་མཐློང་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཞེས་པ་མངློན་སུམ་དུ་བ་བ་ནི་མངློན་པར་ཤེས་པའི་

མཐུ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

བཟློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ནི་ཆློས་རྣམས་

ཞེས་བ་སེ། ཆློས་དེ་དག་གི་མཐུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆློས་ཀི་མཐུ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་རྫུ་

འཕྲུལ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྤྲུལ་

པའློ། །རྣམ་པ་དེ་གཉིས་ལ་ཡང་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡློད་དློ། །དེ་

ལ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། 

གཡློ་བར་བེད་པ་དང་། འབར་བར་བེད་པ་དང་། ཁབ་པར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་

སློན་པ་དང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བེད་པ་དང་། འགློ་བ་དང་། འློང་བ་དང་། སྡུད་པ་

དང་། རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལུས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། 

སལ་བ་མཉམ་པའི་གན་དུ་འགློ་བ་དང་། སྣང་བར་བེད་ཅིང་མི་སྣང་བར་ཡང་བེད་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། དབང་བེད་པ་དང་། གཞན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་དང་། སློབས་པ་

སྦིན་པ་དང་། དྲན་པ་སྦིན་པ་དང་། བདེ་བ་སྦིན་པ་དང་། འློད་ཟེར་འབིན་པ་དང་། དེ་

ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་གཡློ་བར་

བེད་པ་ནི་འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐློབ་པ་སེམས་

ལས་སུ་རུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་གཡློ་བར་བེད། ཁིམ་

དང་། གློང་དང་། གློང་ཁེར་དང་། ཞིང་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་དང་། 

དུད་འགློའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡི་དྭག་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་། མིའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ལྷའི་

འཇི་རྟེན་དང་། གིང་བཞི་པ་དང། སློང་གི་འཇིག་རྟེ་དང་། སློ་གཉིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་དང་། སློངགསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དང་། སློང་གསུམ་

པ་བརྒྱ་དང་། སློང་གསུམ་པ་སློང་དང་། སློང་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འབུམ་

ནས། སློང་གསུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གངས་མེད་པའི་བར་

དུ་ཡང་གཡློ་བར་བེད་དློ། །

དེ་ལ་འབར་བར་བེད་པ་ནི་རློ་སློད་ནས་མེ་འབར་བར་བེད་ལ། རློ་སྨད་ནས་

ཆུ་གང་མློའི་རྒྱུན་འབིན་པ་དང་། རློ་སྨད་ནས་མེ་འབར་བར་བེད་ལ། རློ་སློད་ནས་ཆུ་

གང་མློའི་རྒྱུན་འབིན་པ་དང་། མེའི་ཁམས་ལ་ཡང་སློམས་པར་འཇུག་ཅིང་ལུས་

ཐམས་ཅད་ནས་མེ་འབར་བར་བེད་དློ། །ལུས་ཐམས་ཅད་ནས་མེ་འབར་བས་ན། 

ལུས་ལས་འློད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་སྔློན་པློ་དང་། སེར་པློ་དང་། དམར་པློ་དང་། དཀར་པློ་

དང་། བཙོད་ཀ་དང་། ཤེལ་གི་ཁ་དློག་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའློ། །དེ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ་ནི་

འདི་ལྟ་སེ། ཁིམ་ཡང་འློད་ཀིས་ཁབ་པར་བེད། གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པའི་བར་དུ་ཡང་ཁབ་པར་བེད་པ་དེ་

ལྟ་བུ་སེ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། གཡློ་བར་བེད་པ་དང་འདྲའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སློན་

པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལིང་དང་། མིའམ་

ཅི་དང་། ལྟློ་འཕེ་ཆེན་པློ་ལྷགས་ཤིང་བདེ་བར་འཁློད་པའི་འཁློར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འློག་ཏུ་ནི་ངན་སློང་དག་ཀང་རྣམ་པར་སློན། སེང་དུ་ནི་

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་སློན་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་ཀང་

རྣམ་པར་སློན་པ་དང་། དེ་དག་ཏུ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

སློན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་དག་ལས་ཀང་འདའ་ཞིང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་མིང་ཇི་སད་གགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཚན་གང་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དེ་ཡང་སློན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེའི་མིང་དེ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

མཚན་དེ་ཡང་སློན་པ་དང་། དེའི་ཚུ་རློལ་དང་། དེའི་ཕ་རློལ་དག་ཀང་གང་འདློད་པ་དང་། 

ཇི་སིད་དུ་འདློད་པར་རྣམ་པར་སློན་ཅིང་རློད་པར་བེད་པའློ། །

དེ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བེད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ས་ལ་ཆུར་མློས་ན་ཡང་དེ་དེ་ཁློ་

ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། མེ་དང་རླུང་དུ་མློས་ན་ཡང་དེ་དེ་

ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཆུ་ལ་སར་མློས་སམ། 

མེ་དང་རླུང་དུ་མློས་ན་ཡང་དེ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། 

གལ་ཏེ་མེ་ལ་སར་མློས་སམ། ཆུའམ་རླུང་དུ་མློས་སམ། གལ་ཏེ་རླུང་ལ་སར་མློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སམ། ཆུ་དང་མེར་མློས་ན་ཡང་དེ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི། གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་

དང་། ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་

བེད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་། སྒ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །གལ་ཏེ་རྩྭ་དང་། ལློ་མ་དང་། བ་ལང་གི་ལི་བ་དང་། ས་ལ་

སློགས་པའི་ལྷ་རས་རྣམས་ལས་ཟས་དང་། སློམ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་དང་། 

རྒྱན་དང་། སྣློད་སྤད་དང་། སློས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པར་མློས་སམ། རྡློ་

དང་། གསེག་མ་དང་། གློ་དུམ་དང་། གློ་མློ་ལ་སློགས་པ་ལ་ནློར་བུ་དང་། མུ་ཏིག་

དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། བི་རུར་མློས་སམ། རིའི་རྒྱལ་པློ་

གངས་ལ་སློགས་པ་རི་ཐམས་ཅད་ལ་གསེར་དུ་མློས་ན་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ཁློ་

ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི། གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་མདློག་

བཟང་པློ་རྣམས་ལ་མདློག་ངན་པ་དག་ཏུ་མློས་སམ། མདློག་ངན་པ་རྣམས་ལ་མདློག་

བཟང་པློ་དག་ཏུའམ། དེ་གཉི་ག་ལ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ་མདློག་བཟང་པློ་དག་

ཏུའམ། མདློག་ངན་པ་དག་ཏུའམ། དེ་གཉི་གར་རམ། མདློག་བཟང་པློ་དང་། མདློག་

ངན་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དང་། ཡན་ལག་ཚང་བ་

དང་། རིད་པ་དང་། ཚོ་བ་ལ་སློགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡློད་པ་ལས་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཅི་ཡང་རུང་བ་དང་། ནུས་པའི་ངློ་བློ་ལ་གཞན་དུ་མློས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཇི་ལྟར་མློས་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་འགློ་བ་དང་འློང་བ་ནི་རིག་པ་ལ་ཡང་ཐད་ཀར། རི་བགས་ལ་ཡང་ཐད་

ཀར། ར་བ་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་ལུས་ཀིས་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགློ་སེ། རྒྱས་པར་ཚངས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་འགློ་ཞིང་ཕིར་ཡང་འློང་བ་ནས། གློང་དུ་འློག་མིན་ལ་ཐུག་པ་

དང་། ཐད་ཀར་ཡང་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་

མེད་གངས་མེད་པའི་བར་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་རགས་

པས་འགློ་ཞིང་ཕིར་ཡང་འློང་བ་དང་། རྒྱང་རིང་པློ་ལ་ཉེ་བར་མློས་ན་ཡིད་དང་འདྲ་

བར་མགློགས་པར་འགློ་བ་དང་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སྡུད་པ་དང་རྒྱས་པར་བེད་པ་

ནི་རིའི་རྒྱལ་པློ་གངས་ཀང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དུ་སྡུད་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀང་རིའི་རྒྱལ་

པློ་གངས་ཙམ་དུ་སྐེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལུས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ནི། འཁློར་ཆེན་པློ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་མདུན་དུ། གློང་དང་། གློང་ཁེར་དང་། གློང་རྡལ་དང་། རྩྭ་དང་། ནགས་ཚལ་

དང་། ས་གཞི་དང་། རིའི་གཟུགས་ཀི་ཚོགས་བདག་གི་ལུས་སུ་འཇུག་པར་བེད་

དློ། །འཁློར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བདག་ཅག་ལུས་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་སློང་བར་ཤེས་

པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སལ་བ་མཉམ་པའི་གན་དུ་འགློ་བ་ནི་རྒྱལ་རིགས་ཀི་འཁློར་གི་ནང་

དུ་སློང་སེ། ཕིན་ནས་དེ་དག་གི་ཁ་དློག་རྒྱས་པ་ཇི་ལྟ་བུར་འདུག་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེའི་

ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཆུ་ཞེང་ཇི་ལྟ་བ་དང་། སྨྲ་བའི་སངས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་དེའི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེ་དག་དློན་གང་སྨྲ་བར་བེད་པ་དེ་ནི་དེ་ཡང་

སྨྲ་བར་བེད་པ་དང་། དེ་དག་དློན་གང་སྨྲ་བར་མི་བེད་པ་དེ་ནི་དེ་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བེད་

པ་དང་། མཇུག་ཏུ་དེ་དག་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་གིས་ཡང་དག་པར་བསན། 

ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསློད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་

དགའ་བར་བས་ནས་མི་སྣང་བར་བེད་ལ། དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ལ་མི་སྣང་བར་གྱུར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་འདི་ལྷའམ། མིའམ་སུ་ཞིག་སམ་དུ་སེམས་སློ། །རྒྱལ་རིགས་ཀི་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བམ་ཟེ་དང་། ཁིམ་བདག་དང་། དགེ་སྦློང་གི་འཁློར་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་

རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། འཐབ་བལ་དང་། དགའ་ལན་དང་། 

འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚངས་

རིས་དང་། ཚངས་པ་མདུན་ན་འདློན་དང་། ཚངས་ཆེན་དང་། འློད་ཆུང་དང་། ཚད་

མེད་འློད་དང་། འློད་གསལ་དང་། དགེ་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་དགེ་དང་། དགེ་རྒྱས་དང་། 

སྤིན་མེད་དང་། བསློད་ནམས་སྐེས་དང་། འབས་བུ་ཆེ་བ་དང་། མི་ཆེ་བ་དང་། མི་

གདུང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་མཐློང་དང་། ག་ནློམ་སྣང་བ་དང་། འློག་མིན་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་

ནློ། །དེ་ལ་སྣང་བར་ཡང་མི་བེད་མི་སྣང་བར་ཡང་མི་བེད་པ་ནི་འཁློར་ཆེན་པའི་མདུན་

དུ་ལན་བརྒྱ་འམ། ལན་སློང་ངམ། དེ་བས་ལྷག་པར་ཡང་མི་སྣང་བར་བེད་ལ། ཕིར་

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་སློན་ཅིང་སྣང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་དབང་བེད་པ་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་གང་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་འགློ་བ་དང་། འློང་བ་དང་། གནས་པ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དབང་

བེད་པ་སེ། གལ་ཏེ་དེས་འདི་སམ་དུ་སློང་ཞིག་སམ་ན་ནི་འགློ་བར་འགྱུར། སློད་ཅིག་

སམ་ན་ནི་སློད་པར་འགྱུར། འློངས་ཤིག་སམ་ན་ནི་འློངས་པར་འགྱུར། སྨྲློས་ཤིག་

སམ་ན་ནི་སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་གཞན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ནི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྫུ་

འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་ཟིལ་གིས་མནན་ནས། ཅི་དགེས་པར་དློན་སྒྲུབ་པར་

མཛད་པ་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་མ་གཏློགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་

འདུ་བེད་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མ་གཏློགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་

ལན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལ་སློབས་པ་སྦིན་པ་ནི་སློབས་པ་ཡློངས་སུ་གཏུགས་པ་ལ། སློབས་པ་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་དྲན་པ་སྦིན་པ་ནི་ཆློས་རྣམས་ལ་དྲན་པ་བརེད་པ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བདེ་བ་སྦིན་པ་ནི་དེ་སློན་པ་ན། གང་དག་ཆློས་ཉན་པ་དེ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་

སྦངས་པའི་བདེ་བ་གང་གིས་དེ་དག་སྒིབ་པ་མེད་པར་ཆློས་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་

བུའི་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཕན་འདློགས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །དེ་ཡང་དེ་ཙམ་

གི་ཚུལ་གིས་བེད་ཀི་གཏམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཁམས་མ་སློམས་པ་དང་། གནློད་པ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་མ་ཡིན་པས་བཏང་བའི་ནད་འགློ་བ་ཡང་ཞི་བར་བེད་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལ་འློད་ཟེར་འབིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་འློད་ཟེར་འདི་ལྟ་བུ་ལུས་ལས་འབིན་ཏེ། གང་དག་ཁ་ཅིག་ཕློགས་

བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ཏུ་དློང་ནས། སེམས་

ཅན་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་

གཅློད་པར་བེད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པའི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གནློད་སྦིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟློ་འཕེ་

ཆེན་པློ་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་གནས་སུ་དློང་ནས་འདིར་འློང་བར་བ་བའི་

ཕིར་སྐུལ་བར་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་

མེད་གངས་མེད་པ་དག་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཞན་དག་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དག་འདིར་འློང་བར་བ་བའི་ཕིར་སྐུལ་བར་བེད་དློ། །

མདློར་བསྡུ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འློད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་

གངས་མེད་པ་དག་གིས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་གི་དློན་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་

མེད་པ་དག་མཛད་པའློ། །ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་

པ་ནི་རེ་རེ་ནས་དབེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། རང་བཞིན་དེ་

མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་

བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ནི་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་

སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན། དངློས་པློ་མེད་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་སེ། སྤྲུལ་

པའི་སེམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་མངློན་པར་འདུས་བས་ནས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་བའློ། །དེ་ཡང་ལུས་སྤྲུལ་པ་དང་། ངག་སྤྲུལ་

པ་དང་། ཡུལ་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡློད་དེ། ལུས་སྤྲུལ་པ་དེ་ཡང་དེ་བདག་དང་འདྲ་བ་

འམ། མི་འདྲ་བ་འམ། གཞན་དང་འདྲ་བ་འམ། མི་འདྲ་བར་སྤྲུལ་པ་སེ། ལུས་སྤྲུལ་པ་

བདག་དང་། གཞན་དང་འདྲ་བ་དང་། མི་འདྲ་བ་དེ་ཡང་དབང་པློ་འདྲ་བ་དང་། དབང་

པློའི་རྟེན་སྤྲུལ་པར་བེད་ཀི་དབང་པློ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

ཡུལ་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་བར་བེད་པ་ནི། འདི་ལྟ་སེ་ཟས་དང་སློམ་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སློགས་པ་དང་། ནློར་བུ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་ལ་སློགས་པ་དང་། གཟུགས་

དང་། སྒ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བར་གཏློགས་པའི་ཕི་རློལ་གི་ཡློ་བད་གང་ཅི་

ཡང་རུང་བ་དེ་དང་འདྲ་བ་དེ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་

བར་བེད་དློ། །བདག་དང་འདྲ་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་དུ་མ་མང་པློ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་དེ། ལྷ་

དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལིང་དང་། མི་འམ་ཅི་

དང་། ལྟློ་འཕེ་ཆེན་པློའི་བད་གཟུགས་དང་། མིའི་བད་གཟུགས་དང་། དུད་འགློ་དང་། 

ཡི་དྭགས་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་བད་གཟུགས་དང་། ཉན་ཐློས་ཀི་བད་

གཟུགས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བད་གཟུགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བད་

གཟུགས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བད་རྣམས་སློ། །

དེ་གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཅི་འདྲ་བ། དེ་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པ་

སྤྲུལ་པ་ན། དེའི་སྤྲུལ་པ་འདི་ནི་བདག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་

བདག་དང་མི་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་གཞན་དག་ལྷར་གྱུར་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་

སྤྲུལ་ན་ནི། དེའི་གཞན་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་ཡི། །གལ་ཏེ་མི་འདྲ་བར་སྤྲུལ་ན་ནི། 

གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །ལྷར་གྱུར་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་

གྱུར་པའི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ལུས་ཀི་སྤྲུལ་པ་མང་པློ་གང་

ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕློགས་བཅུའི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་

གངས་མེད་པ་དག་གི་དློན་སྤྲུལ་པ་བད་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་དེ་དག་གིས་ཅིག་ཅར་

མཛད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདས་པའི་འློག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཏུ་ཡང་སྤྲུལ་པ་ལ་ལ་གནས་པ་ཁློ་ནར་བིན་གིས་རླློབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ལ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་

བསན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ལ་ལ་ནི་ནློར་རས་གང་གིས་ནློར་

རས་ཀི་བ་བ་བེད་པ་ཡང་དག་པའི་ཟས་དང་། སློམ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་ལ་

སློགས་པ་དང་། ནློར་བུ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། 

བི་རུ་ལ་སློགས་པར་སྤྲུལ་པ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་མི་འགྱུར་

བ་འདི་ནི་རེ་ཞིག་ལུས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནློ། །ངག་གི་སྤྲུལ་པ་ནི་གདངས་སན་པ་དང་

ལན་པ་ཡང་ཡློད། སད་གསལ་བ་དང་ལན་པ་དང་། བདག་དང་འབེལ་པ་དང་། གཞན་

དང་འབེལ་པ་དང་། འབེལ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆློས་སློན་པར་གཏློགས་པ་དང་། བག་

མེད་པ་ལས་བསྐུལ་བར་གཏློགས་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །

དེ་ལ་གདངས་སན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ཚིག་བརློད་པའི་སྤྲུལ་པ་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ། འབྲུག་སྒ་ལྟ་བུ་དང་། ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སད་

ཡིད་དུ་འློང་བ་འདྲ་བ་དང་། དགའ་བར་བེད་པས་སིང་དུ་འཐད་པ་དང་། ངག་སྤྲུལ་པ་

དེ་གློང་ཁེར་དུ་འགློ་བ་ཡིན་པ་དང་། སན་ཅིང་འཇེབས་པ་དང་། རྣར་སན་པ་དང་། 

ཟུར་ཕིན་པ་དང་། བརྡ་ཕྲད་པ་དང་། སན་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། མི་བརྟེན་

པ་དང་། མི་ཟད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སད་གསལ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞེད་ན། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟློ་འཕེ་ཆེན་པློ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་འཁློར་སྣ་ཚོགས་འདུས་ཤིང་འཁློད་པའི་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དཔག་ཚད་གཅིག་གི་བར་གི་མཐར་ཐུག་པར་གང་དག་ཐག་རིང་པློ་ན་འདུག་པ་འམ། 

གང་དག་དྲུང་ན་འདུག་པ་ཡང་རུང་སེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གསུང་བ་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པས་གློ་བར་མཛད་པ་དང་། བཞེད་ན་སློང་ཆུང་ངུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

སུ་གསུང་གིས་གློ་བར་མཛད་པ་དང་། སློང་གཉིས་པ་འམ། སློང་གསུམ་པ་འམ། 

ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ཏུ་གསུང་གིས་

གློ་བར་མཛད་དེ། སྒ་དེ་ལས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་སློན་པ། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བདག་དང་འབེལ་པའི་ངག་གི་སྤྲུལ་པ་ལ་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་

ཚིག་གིས་ཆློས་སློན་པ་འམ། བག་མེད་པ་ལས་བསྐུལ་བ་གང་ཡིན་པའློ། །གཞན་དང་

འབེལ་པ་ནི་གཞན་སྤྲུལ་པའི་ཚིག་གིས་ཆློས་སློན་པ་འམ། བག་མེད་པ་ལས་བསྐུལ་

བ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་འབེལ་པ་མ་ཡིན་པའི་ངག་གི་སྤྲུལ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་། 

སྤྲུལ་པ་སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་རྒྱུད་མ་ཡིན་པ་ལས་ཚིག་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་

པའློ། །དེ་ལ་ཆློས་སློན་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་དེ་དང་དེར་རློངས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པས་

ཡང་དག་པར་སློན་པའི་ཆེད་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་རློངས་པ་མེད་

ཅིང་དད་པ་རེད་པ་བག་མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་བག་མེད་པ་ལ་ངློ་ཚ་བ་སྐེད་པ་དང་། 

བག་ཡློད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ཆེད་གང་ཡིན་པའློ། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་

དུ་མ་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་ལུས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་། ངག་གི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཡུལ་གི་སྤྲུལ་

པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་དག་ཀང་རེ་རེ་ནས་རྣམ་

པར་དབེ་ན་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། སངས་རྒྱས་དང་བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་དེ་གཉིས་ཀང་མངློན་པར་མདློར་བསྡུ་

ན་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་

གིས་འདུན་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་མང་པློ་སྣ་ཚོགས་

ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

སྔློན་གི་གནས་མཁེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་ཀི་སྔློན་གི་གནས་ཡང་དག་པར་དགློངས་

ཏེ། གང་དུ་སེམས་ཅན་ཆེ་གེ་མློ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་བདག་བྱུང་བ་ན་མིང་

འདི་ཞེས་བ་བའློ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་མདློ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གི་ལུས་

ཚོགས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རེས་སུ་དགློངས་སློ། །

ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དགློངས་པ་དེ་

བཞིན་དུ། གཞན་དག་ལ་ཡང་དྲན་པར་མཛད་དེ། བདག་ཉིད་ཀིས་གཞན་དག་གི་ཡང་

དགློངས་སློ། །སྔློན་གི་མཐའི་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་བདག་

ཉིད་ཀིས་དགློངས་ཤིང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དྲན་པར་མཛད་དེ། གང་དུ་སེམས་ཅན་

ཆེ་གེ་མློ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་བདག་བྱུང་བ་ནི་མིང་འདི་ཞེས་བའློ་ཞེས་རྒྱ་

ཆེར་སྦར་བར་བའློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་སྔློན་གི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀང་བདག་

གི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་དགློངས་སློ། །ཆ་ཕྲ་བ་ཡང་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དགློངས་སློ། །སྔློན་གི་སྤློད་པ་ཉུང་ངུ་འམ། མང་པློ་སྔློན་དྲན་

པ་ལས་བརེད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཡང་ངློ་། །སད་ཅིག་བར་ཆད་མེད་པའི་ཚུལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གིས་གློ་རིམས་གང་གིས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བས་པར་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡང་ཡང་དག་

པར་རེས་སུ་དགློངས་སློ། །གང་བསལ་པ་བགང་བའི་ཚུལ་གིས་གངས་སུ་བར་ནུས་

པའི་ཚད་ཀང་རེས་སུ་དགློངས་སློ། །གང་བསལ་པ་བགང་བའི་ཚུལ་གིས་གངས་སུ་

བར་མི་ནུས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་ཡང་རེས་སུ་དགློངས་སློ། །དེའི་སྔློན་གི་

གནས་མཁེན་པ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་གང་བཞེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་དང་། ཇི་ཙམ་

བཞེད་པ་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྔློན་གི་གནས་སུ་གཏློགས་པའི་མཐུ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །དེ་སྔློན་གི་

གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པ་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་

འདས་རྣམས་ལ་དད་པ་བསྐེད་པ་དང་། གུས་པ་བསྐེད་པ་དང་། སྐློ་བ་བསྐེད་པའི་

ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔློན་གི་སྤློད་པའི་མཆློག་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བའི་སྤློད་པའི་

སྐེས་པའི་རབས་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པ་དུ་མ་སློན་ཏློ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་བརམས་ཏེ། 

སྔློན་གི་ཚུལ་དང་ལན་པའི་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དག་ཀང་སློན་ཏློ། །འདི་ལྟ་སེ། སྔློན་གི་

མཐར་རྟློགས་པའི་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། ཁ་ཅིག་རྟག་པར་འཛིན་པའི་སེམས་

ཅན་རྟག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀི་རྟག་པར་ལྟ་བ་ཡང་སེལ་བར་མཛད་དློ། །སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷའི་རྣ་བ་མཁེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལྷའི་རྣ་བས་ལྷ་དང་མིའི་སྒ་དང་། འཕགས་

པ་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། སྒ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་། སྒ་ཆུང་

ངུ་རྣམས་དང་། གསལ་བ་རྣམས་དང་། མི་གསལ་བ་རྣམས་དང་། སྤྲུལ་པ་རྣམས་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྤྲུལ་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། རྒྱང་རིང་པློ་དང་། དྲུང་ན་འདུག་པ་རྣམས་ཐློས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒ་ནི་གལ་ཏེ་ཡན་ཆད་དུ་འཇུག་པར་མི་མཛད་ན། གློང་

དུ་འློག་མིན་གི་གནས་མན་ཆད་དུ་སེམས་ཅན་སྐེས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །ཇི་སེ་འཇུག་པ་

མཛད་ན་ནི་གེན་དུ་དེ་ལས་འདས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཞན་གི་ཡང་གསན་

ཏློ། །དེ་ལ་མི་རྣམས་ཀི་སྒ་ནི་ཐད་ཀར་གིང་བཞི་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་སྐེས་པ་

རྣམས་ཀིའློ། །

དེ་ལ་སྒ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཉན་

ཐློས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྒ་

དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་ཐློས་ནས་རེས་སུ་སྒློགས་

པར་བེད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བང་བ་དང་། མི་དགེ་བ་སང་བ་ལས་

བརམས་ནས་ཡང་དག་པར་སློན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་

དག་པར་གཟེངས་བསློད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པ་རྣམས་ཀི་གང་

དག་ཡིན་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀིས་

ལུང་ནློད་པ་དང་། ཁ་ཏློན་བེད་པ་དང་། གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། ལེགས་པར་

བསྐུལ་བ་དང་། དྲན་པར་བེད་པ་དང་། འདློམས་པ་དང་། རེས་སུ་སློན་པ་ཡང་

ངློ་། །གཞན་ཡང་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དང་། ལེགས་པར་བརློད་པ་དང་། དློན་དང་ལན་

པ་གཞན་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ནི་སྒ་འཕགས་པ་རྣམས་ཞེས་བའློ། །སྒ་འཕགས་

པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ངག་

རྩུབ་པློ་དང་། ཚིག་ཀལ་པའི་སྒ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། འློག་ཏུ་ངན་སློང་དུ་སྐེས་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམས་དང་། གློང་དུ་ལྷའི་ནང་དུ་སྐེས་པ་རྣམས་དང་། ཐད་ཀར་མིའི་ནང་དུ་སྐེས་པ་

རྣམས་ཀིའློ། །དེ་ལ་སྒ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཚོགས་ཆེན་པློའི་སྒ་རྣམས་

སམ། གནློད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གནློད་པར་གྱུར་ནས། ཉམ་ཐག་པའི་སད་

ཀིས་ངུ་ཞིང་། ཀུ་ཅློ་འདློན་པ་རྣམས་ཀིའམ། འབྲུག་སྒ་གག་པའམ། དུང་དང་། རྔ་བློ་

ཆེ་དང་། རྔ་པ་ཊ་ཧའི་སྒ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །སྒ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ནི་ཐ་ན་རྣ་བར་གཤུག་པའི་

སྒ་ཡན་ཆད་དློ། །སྒ་གསལ་བ་རྣམས་ནི་གང་དག་གིས་དློན་གློ་བ་ཡིན་ནློ། །

སྒ་མི་གསལ་བ་རྣམས་ནི་གང་དག་གིས་དློན་གློ་བར་མི་འགྱུར་བ་སེ། འདི་ལྟ་

སེ་འགློ་ལིང་བའི་གསང་སྔགས་རྣམས་སམ། རླུང་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། 

རི་སེགས་དང་། ཁུ་བྱུག་དང་། ཤང་ཤང་ཏེའུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཡིན་ནློ། །དེ་

ལ་སྒ་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པ་སེམས་ལ་དབང་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་རྫུ་

འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུས་བས་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་སློ། །རྒྱང་རིང་པློའི་སྒ་རྣས་ནི་

གློང་གི་གནས་སམ། གཙུག་ལག་ཁང་གང་ནི་”དེ1་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པ་དེར་སྒ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མ་གཏློགས་པར་

དེ་ལས་གཞན་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ཡིན་ནློ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འཆི་འཕློ་བ་དང་། སྐེ་

བ་མཁེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་མིའི་ལས་འདས་པས་སེས་ཅན་རྣམས་འཆི་འཕློའི་ཚེ་དང་། 

ཤི་འཕློས་པ་ན་ཡང་གཟིགས་ཏེ། མདློག་སྡུག་པ་དང་མདློག་མི་སྡུག་པ་དང་། ངན་པ་

1 [མ་ཕི། ༣༧བ༥ན།   ད  -   དེ]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། བཟང་པློ་དང་། ཕི་མའི་མཐར་སྐེས་ཤིང་རྒས་པའི་རྒྱུས་དབང་པློ་རྣམས་ཡློངས་

སུ་སྨིན་པས་ལུས་ཀི་སྤློད་པ་སྣ་ཚོགས་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཡང་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་

ཏློ། །ཆ་ཕྲ་བ་ཡང་གཟིགས་ཤིང་མཁེན་ཏློ། །གཟུགས་སྤྲུལ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷའི་

གཟུགས་དང་བ་གང་ཡིན་པ་གཟིགས་སློ། །གལ་ཏེ་འློག་དང་སེང་གི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་དག་ཏུ་གཟུགས་གཟིགས་པ་དག་ལས་བརམས་ཏེ། འཇུག་པ་མི་མཛད་ན་ནི་

འློག་ཏུ་མནར་མེད་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་གློང་དུ་འློག་མིན་གི་གནས་ལ་ཐུག་པ་མན་

ཆད་གཟིགས་སློ། །

ཇི་སེ་ཆེད་དུ་གཟིགས་ན་ནི་དེ་ལས་འདས་པའི་འློག་ཏུ་སེང་དང་ཐད་ཀར་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ན་གཟུགས་ཡློད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་གཟིགས་ཏེ། ཆེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེ་དང་དེ་དག་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཁློར་སྣ་ཚོས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་ནང་ན་ཆློས་སློན་ཅིང་

བཞུགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཀང་གཟིགས་སློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ལྷའི་མིག་གིས་ཕློགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་སྤློད་

པ་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དག་གཟིགས་ནས་ཅི་རིགས་ཅི་འློས་པར་དེ་དག་ལ་ནན་

ཏན་མཛད་དློ། །ལྷའི་རྣ་བས་ཀང་ངག་གི་སྤློད་པ་དག་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དག་

གསན་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཅི་རིགས་ཅི་འློས་པར་ནན་ཏན་མཛད་དློ། །མདློར་

བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་ལྷའི་མིག་དང་། 

ལྷའི་རྣ་བ་འདིས་ཕྲིན་ལས་མཛད་དློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་མཁེན་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ན་སེམས་ཅན་འཁློད་པ་གཞན་དག་གི་སེམས་ཉློན་

མློངས་པས་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་འབེལ་པར་

བཅས་ཤིང་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་འབེལ་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་བག་ལ་ཉལ་བ་མེད་པ་ཡང་མཁེན་ཏློ། །སྨློན་ལམ་ལློག་པར་བཏབ་པའི་སེམས་

འདི་ལྟ་སེ། མུ་སེགས་ཅན་གི་སེམས་དང་། ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་བསམ་པ་ཅན་

གི་ཉློན་མློངས་པ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡང་མཁེན་ཏློ། དེ་ལས་

བཟླློག་པ་སྨློན་ལམ་ལེགས་པར་བཏབ་པའི་སེམས་ཀང་མཁེན་ཏློ། །སྨློན་པའི་སེམས་

འདི་ལྟ་སེ། འདློད་པའི་ཁམས་སུ་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་ཐ་ན་རི་དྭགས་དང་བ་ཡན་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀང་མཁེན་ཏློ། །

བར་མའི་སེམས་འདི་ལྟ་སེ། གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་མཁེན་ཏློ། །ག་ནློམ་པའི་སེམས་ཅན་འདི་ལྟ་སེ། གཟུགས་མེད་

པར་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་མཁེན་ཏློ། །བདེ་བ་དང་ལན་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་དང་ལན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་

བ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀང་མཁེན་ཏློ། །ཕ་རློལ་གི་སེམས་མཁེན་པ་གཅིག་གིས་

སེམས་ཅན་གཅིག་གང་གི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བུ་དང་། ཅི་འདྲ་བ་དང་། 

ཇི་སེད་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་ཡང་ཅིག་ཅར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁེན་

ཏློ། །ཕ་རློལ་གི་སེམས་མཁེན་པ་གཅིག་ཁློ་ནས་སེམས་ཅན་མང་པློ་གང་དག་གི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་གང་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བུ་དང་། ཅི་འདྲ་བ་དང་། ཇི་སེད་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་

ཡང་ཅིག་ཅར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁེན་ཏློ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་

མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པ་དང་། མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ་དང་། 

ཁམས་དང་། སྤློད་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགློ་བའི་

ལམ་སྣ་ཚོགས་དག་ཏུ་ཅི་རིགས་པར་ཡང་དག་པར་སྦློར་བར་བེད་པ་སེ། དེ་ནི་དེའི་

ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཟད་པ་ཐློབ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་བདག་གིས་སམ་

གཞན་དག་གིས་ཐློབ་པ་འམ། མ་ཐློབ་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

མཁེན་ཏློ། །བདག་དང་གཞན་དག་གི་ཟག་པ་ཟད་པ་འཐློབ་པའི་ཐབས་ཀང་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏློ། །ཐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་

ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏློ། །གཞན་དག་གི་ཟག་པ་ཟད་པ་

ཐློབ་པའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་

ཏློ། །མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མཁེན་ཀང་ཟག་པ་ཟད་པ་

ཡང་བདག་ཉིད་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་མི་མཛད་དློ། །དེ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་ཟག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་འདློར་རློ། །ཟག་

པ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་དེ་ལ་ཡང་སྤློད་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་ཡང་
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མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ནི་དེའི་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཆེས་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བ་སེ། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པ་དེས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་བདག་ཉིད་ཀང་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ལ་

ཡང་སློན་ཅིང་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་སེལ་བར་མཛད་པ་འདི་ནི་དེའི་ལས་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཀི་མཐུ་གང་ཞེ་ན། སྦིན་པའི་མཐུ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

དང་། བཟློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་

མཐུའློ། །སྦིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་འདི་དག་གི་མཐུ་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་སློང་བ་དང་། ཚོགས་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་བེད་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། ཕི་མ་ལ་འབས་བུ་

འབིན་པར་བེད་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པ་སྦིན་པ་ན་སྦིན་པའི་མི་མཐུན་

པའི་ཕློགས་སེར་སྣ་ཡང་སློང་ངློ་། །

དེའི་སྦིན་པ་དེ་བདག་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ལ་

བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་སྦིན་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

དློ། །སྦིན་པའི་སྔ་རློལ་དུ་ཡང་ཡིད་དགའ་ལ། སྦིན་པའི་ཚེ་ཡང་”སེམས་1་དང་བར་

བེད་ཅིང་བིན་པའི་འློག་ཏུ་ཡང་འགློད་པ་མེད་དེ། དུས་གསུམ་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

སེམས་ཀིས་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། གཞན་དག་བཀེས་པ་དང་། སློམ་

པ་དང་། གང་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འདློད་པས་ཕློངས་པ་དང་། འཇིགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བས་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། ཕ་རློལ་ཏུ་ཡང་གང་དང་

1 [མ་ཕི། ༣༩ན༦ན།   སམས  -   སེམས]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་དུ་སྐེས་པར་ཕྱུག་པ་དང་། ལློངས་སྤློད་ཆེ་བ་དང་། བཙན་འགིང་ཆེ་བ་དང་། 

གཡློག་འཁློར་མང་བར་འགྱུར་ལ། སྦིན་པ་ལ་ཡང་མློས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་སྦིན་པའི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གང་ན་ཡང་མེད་

དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུས་དང་ངག་གི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་

པར་ལེན་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀང་

སློང་ངློ་། །དེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་

བ་ཡང་ཡིན་ལ། དློན་མཐུན་པའི་བསྡུ་བའི་དངློས་པློས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྐེན་གིས་འཇིགས་པ་དང་། 

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་། འཁློན་དུ་འཛིན་པ་སློང་བ་ན་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདློགས་ཏེ། བདེ་

བར་གཉིད་ཀིས་ལློག་ཅིང་བདེ་བར་སད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་

དང་ལན་པ་ལ་ནི་འགློད་པ་མེད་ཅིང་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ནས། སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་པའི་བར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདློགས་སློ། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྣམ་པར་ཐློ་མི་འཚམས་པས་མི་འཇིགས་

པའི་སྦིན་པ་བེད་དེ། དེ་ལྟར་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་སློ། །ལུས་ཞིག་ནས་ཀང་གཞི་

དེས་བདེ་འགློ་མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། 

ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཡང་མློས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟློད་པ་དང་ལན་པ་ནི་བཟློད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མི་བཟློད་པ་ཡང་སློང་ངློ་། །དེའི་བཟློད་པ་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་

ལ། དློན་མཐུན་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །བདག་དང་

གཞན་ཡང་འཇིགས་པ་ཆེན་པློ་ལས་ཡློངས་སུ་སྐློབ་པར་བེད་པས་ན། བཟློད་པ་དེས་

བདག་དང་གཞན་ལ་ཡང་ཕན་འདློགས་སློ། །གཞི་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕི་མ་

ལ་འཁློན་པ་མང་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། འབེད་པ་མི་མང་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་

མི་བདེ་བ་མང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་འགློད་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་

དུས་བེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལུས་ཞིག་ནས་ཀང་བདེ་འགློ་མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་

ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། བཟློད་པ་ལ་མློས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་བཟློད་པའི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་

དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརློན་འགྲུས་བརམས་ཏེ། གནས་པ་ནི་བརློན་འགྲུས་

ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ལེ་ལློ་ཡང་སློང་ངློ་། །བརློན་འགྲུས་དེ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་

ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྟེན་ཀང་ཡིན་ལ་དློན་མཐུན་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །བརློན་འགྲུས་བརམས་པ་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་

རྣམས་དང་མ་འདྲེས་པར་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་ན། སྔློན་ལས་གློང་དུ་བློགས་

པར་གྱུར་པ་མཐློང་ནས། དགའ་ཞིང་མཆློག་ཏུ་དགའ་བས་བདག་ཉིད་ལ་ཡང་ཕན་

འདློགས་སློ། །དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་བརློན་པས་གཞན་ལ་ལུས་དང་ངག་གིས་རྣམ་པར་

མི་འཚེ་བ་དང་། གཞན་དག་ཀང་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་ལ་འདུན་པ་སྐེད་དེ། དེ་ལྟར་

གཞན་ལ་ཡང་ཕན་འདློགས་སློ། །ཕི་མ་ལ་ཡང་རྒྱུའི་སློབས་དང་ལན་ཞིང་སྐེས་བུའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རལ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་བརློན་

འགྲུས་ཀི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམ་གཏན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་ན། བསམ་གཏན་

གི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་ཉློན་མློངས་པའི་ཚིག་གི་རྟློག་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། 

བདེ་བ་དང་། གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་སློགས་པའི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀང་

སློང་ངློ་། །དེའི་བསམ་གཏན་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བའི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡང་ཡིན་ལ་དློན་མཐུན་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

དློ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བདེ་བར་གནས་པས་བདག་ལ་ཕན་འདློགས་སློ། །ཞི་ཞིང་རབ་ཏུ་

ཞི་ལ་སེམས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ནང་ན་གནློད་པ་མེད་

ཅིང་རྣམ་པར་མི་འཁྲུགས་པས་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་སློ། །བསམ་གཏན་གི་འབས་

བུ་ཕི་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་

དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷར་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་

བསམ་གཏན་གི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །

འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་དང་ལན་

པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་མ་རིག་པ་ཡང་སློང་ངློ་། །དེའི་ཤེས་རབ་དེ་

བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ལ་སྦིན་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། དློན་

མཐུན་པ་དང་། དློན་སྤློད་པས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

དློ། །ཤེས་བའི་དངློས་པློ་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། སློ་སློར་རྟློགས་པ་དང་ལན་པའི་

དགའ་བ་དང་། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློས་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདློགས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སློ། །ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་པར་ལུང་འབློགས་པས་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཕན་པ་

དང་། བདེ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་འདློགས་སློ། །ཕི་མ་ལ་ཡང་དེས་དགེ་

བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་བེད་ཅིང་། སྒིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་

དང་བལ་བ། ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བ་

མངློན་སུམ་དུ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་མཐུ་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ནི་ཆློས་ཀི་

མཐུ་ཞེས་བའློ། །

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་

གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ཚེ་རབས་དགློངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་

གི་ཕིར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་པ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པས་མི་མཇེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཁློ་ནའི་ཕིར་སེམས་

ཅན་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བས་དགའ་བ་དང་། དགའ་ལན་དུ་སྐེས་ནས་ཚེའི་

ཚད་ཇི་སིད་པར་དགའ་ལན་ན་གནས་པ་དང་། དགའ་ལན་དུ་སྐེས་པའི་ལྷའི་བུ་གཞན་

རྣམས་གནས་གསུམ་པློ་ལྷའི་ཚེ་དང་། ལྷའི་མདློག་དང་། ལྷའི་གགས་པས་ཟིལ་གིས་

གནློན་པ་དང་། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་གཤེགས་པ་ན་སྣང་བ་ཆེན་པློས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་ཁབ་པར་མཛད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་མཁེན་བཞིན་དུ་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་

གཤེགས་པ་དང་། གནས་པ་དང་། བལྟམ་ཁ་དང་། བལྟམས་པ་དང་། བལྟམས་མ་

ཐག་ཏུ་ཡང་སུས་ཀང་མ་བརྟེན་པར་ས་ལ་གློམ་པ་བདུན་འདློར་ཞིང་ཚིག་ཀང་གསུང་

བ་དང་། བལྟམས་པ་ན་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཁའ་ལིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟློ་འཕེ་ཆེན་པློ་དང་ཆེ་བ་དག་གིས་ལྷའི་མེ་ཏློ་ཕྲེང་

དང་། རློལ་མློའི་སྒ་དང་། བདུག་པ་དང་། ན་བཟའ་འབུལ་བ་དང་། གདུགས་དང་། 

རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་ལ་སློགས་པ་དམ་པ་རབ་མཆློག་དག་གིས་མཆློད་པའི་

ལས་བེད་པ་དང་། སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་བ་ན་མེད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་སྐུ་

ལ་མཚན་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་སྐུ་ཚེ་ཐ་མ་ལ་ཕིར་རྒློལ་བ་དང་། 

བདུད་ཀི་སེ་ཐམས་ཅད་དང་། གནློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་བརི་བ་དང་། བང་ཆུབ་

ཀི་སིང་པློ་ལ་ཞུགས་ནས། བདུད་ཀི་དཔུང་ཐམས་ཅད་བམས་པས་ཕམ་པར་མཛད་

པ་དང་། སྐུའི་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སློབས་

མངའ་བ་དང་། སྐུ་ནས་གཞློན་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀིས་མཁས་པ་ལ་བང་བར་སྦངས་པ་མ་

མཛད་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་མྱུར་བ་མྱུར་

བར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་། གཅིག་པུ་སློབ་དཔློན་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་སློང་

གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློར་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དང་། 

མི་མཇེད་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པ་ཡང་རང་འློངས་ན། འཇིག་རྟེན་དུ་དམ་པའི་ཆློས་

བཤད་པར་བསྐུལ་བ་དང་། འབྲུག་སྒ་ཆེན་པློ་ཡང་མི་གསན་ཅིང་མི་བཞེངས་པས་

སློམས་པར་འཇུག་པ་ཞི་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རི་དྭགས་དང་། བ་

དང་། །ཐ་ན་རི་དྭགས་ཕྲ་མློ་རྣམས་ཀང་མཆློག་ཏུ་ཡིད་རྟློན་ཏེ། རྟག་ཏུ་འློང་ཞིང་དེའི་

དྲུང་དུ་ཅི་དགའ་བར་འཁློད་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ནི་ཐ་ན་དུད་འགློ་རྣམས་ཀང་མཆློད་པ་བེད་དེ། འདི་

ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྤེའུས་སྦྲང་རི་མ་བསློལ་བ་ཕུལ་ཏེ། བཅློམ་ལན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདས་ཀིས་དེ་བཞེས་ནས། སྤེའུ་དེ་ཡིད་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། གར་བེད་ཅིང་ཕིར་ནུར་

དུ་སློང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྤིན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྲུས་མཛད་ཀིས་འདི་ལ་ཁྲུས་

གསློལ་ལློ་སམ་སེ། བཅློམ་ལན་འདས་འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་སློད་པ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤིང་དྲུང་ན་བཞུགས་ན། ཤིང་ཐམས་ཅད་

ཀི་གིབ་མ་ཤར་ཕློགས་སུ་སློང་ཡང་ཤིང་དེའི་གིབ་མ་སྐུ་ལས་མི་ཡློལ་བ་དང་། བང་

ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདུད་ཀིས་

གགས་བཙལ་ཀང་ལློ་དྲུག་གི་བར་དུ་གགས་མ་རེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་དྲན་པ་དང་ལན་

པས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་ལན་པས་ཚོར་བ་རྣམས་

དང་། འདུ་ཤེས་རྣམས་དང་། རྟློགས་པ་རྣམས་སློ་སློར་ཡང་དག་པར་མཁེན་བཞིན་

དུ་འབྱུང་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འགག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་ནི་མཐློང་བ་དང་། འཕགས་པའི་སྤློད་པ་དང་། 

གནས་པས་བསྡུས་པས་ཀང་ཕན་འདློགས་པར་མཛད་དེ། དེ་ལ་མཐློང་བས་ཕན་

འདློགས་པར་མཛད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 

མྱློས་པ་དང་། སེམས་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐློང་

ན་རང་གི་སེམས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། བུད་མེད་མངལ་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་

རྣམས་མངལ་མཐུན་པར་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལློང་བ་རྣམས་མིག་ཐློབ་པར་

འགྱུར་བ་དང་། འློན་པ་རྣམས་རྣ་བས་ཐློས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆགས་པ་རྣམས་

འདློད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཞེ་སང་བ་རྣམས་

ཞེ་སང་གི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རློངས་པ་རྣམས་གཏི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མུག་གི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་

རྣམས་ནི་མཐློང་བས་ཕན་འདློགས་པར་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་འཕགས་པའི་སྤློད་པ་དང་། གནས་པས་བསྡུས་པ་ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། གློ་གཡས་ཕློགས་ཀིས་སེང་གེའི་ཉལ་སབས་ཀིས་

གཟིམས་ཏེ། དེའི་རྩྭ་དང་ལློ་མ་བཏིང་བ་དེ་ཡང་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟིམས་མལ་མི་འཁྲུགས་པ་དང་། དེའི་ཆློས་གློས་ལུས་ལས་རླུང་གིས་མི་བསྐློད་པ་

དང་། སེང་གེའི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། ཁྱུ་མཆློག་གི་སབས་སུ་གཤེགས་པ་

དང་། ཐློག་མར་ཞབས་གཡས་པ་འདེགས་ལ། དེའི་འློག་ཏུ་ཞབས་གཡློན་པ་དེའི་ཕི་

བཞིན་གཏློང་བ་དང་། དེ་གཤེགས་པ་ནས་ཕློགས་མཐློན་པློ་ནི་དམའ་བར་འགྱུར་ལ། 

དམའ་བ་ནི་མཐློན་པློར་འགྱུར་ཏེ། ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པར་གྱུར་པ་དང་། རྡློ་དང་། 

གསེག་མ་དང་། གློ་མློ་མེད་པ་དང་། དབེན་པ་ལ་གཞློལ་བའི་སེམས་ཀིས་གློང་དུ་

འགློ་བ་དང་། གཤེགས་པའི་ཚེ་ཡང་སློ་དམའ་བ་རྣམས་མཐློན་པློར་འགྱུར་བ་དང་། 

ཞལ་ཟས་གསློལ་བ་ན་འབས་ཆན་འབྲུམ་བུ་གཅིག་ཀང་ལེགས་པར་མ་བཅས་པར་

མི་གསློལ་བ་དང་། ཞལ་ཁམ་ཕི་མ་གསློལ་བ་ཙམ་ན་ལྷག་མ་མི་ལུས་པ་དང་། དེ་ལྟ་

བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་སྤློད་པ་དང་གནས་པས་བསྡུས་པའི་མཐུ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་ཡང་ས་ཆེན་པློ་གཡློ་བ་དང་། སར་

མདའ་ལྟུང་བ་དང་། ཕློགས་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་དང་། བར་སྣང་ལས་ལྷའི་རྔ་སྒ་དག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྒློགས་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་ཁློ་ན་

ཡིན་གི། མངློན་པར་ཤེས་པས་མངློན་པར་འདུ་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་ཞེས་བའློ། །དེ་

ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ཉན་ཐློས་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་གང་། ཐུན་མློང་བ་ནི་གང་ཞེ་ན། 

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ཆ་ཕྲ་བ་དང་། 

རྣམ་པ་དང་། ཁམས་སློ། །འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་མཐུའི་ཐབས་དཔག་ཏུ་མེད། གངས་མེད་པས་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་

གངས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་དློན་མཛད་པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་

ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆ་ཕྲ་བའློ། །མངློན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ་དང་། ཆློས་ཀི་མཐུ་དང་། ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྣམ་

པའློ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དེའི་

མཐུའི་ཡུལ་ཡན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཁམས་སློ། །

ཉན་ཐློས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ནི་སློང་གཉིས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མངློན་

པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ནི་སློང་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཁློ་ནའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་

ལྟར་དེ་དག་ནི་བདག་གཅིག་པུ་འདུལ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ཡིན་གི། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིར་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་དེ་དག་གི་མཐུའི་ཡུལ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་གཅིག་པུར་ཟད་དློ། །རྣམ་པ་འདི་དག་ལ་མ་གཏློགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཉན་ཐློས་

དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པ་མ་ཡིན་ན། ལྷ་དང་མི་དང་། མུ་སེགས་ཅན་སློ་

སློའི་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་དང་ལྟ་མཚུངས་རེ་སན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྫུ་

འཕྲུལ་དང་། ཀུན་བརློད་པ་དང་། རེས་སུ་བསན་པར་གཏློགས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་གི་མཐུ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མངློན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་དང་། སེམས་ཀི་

རྣམ་གངས་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པའི་མངློན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ་རྣམས་སུ་ཅི་

རིགས་པར་འདུས་པ་ཁློ་ནར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་

རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་མཐུའི་ལེའུ་སེ་ལྔ་པའློ། །

༼ལེའུ་དྲུག་པ།༽

བམ་པློ་ལྔ་པ། དེ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་རིག་པར་བ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་དང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་གང་

ཟག་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རྣམ་པའི་དབེ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་

ཐབས་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་གང་

ཟག་གི་མཚན་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་

ཆློས་ཀི་ས་བློན་ཡློད་ན། དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པའི་རྒྱུས་ཉློན་

མློངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མཐུན་པའི་ལུས་དང་

སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ཉམས་བདེ་བ་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་མཐར་ཕིན་པ་དེ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལ་གནས་ན་སློན་པ་དང་ཕྲད་ཀང་རུང་། སློན་པ་དང་མ་ཕྲད་ཀང་རུང་སེ། དེའི་མློད་ལ་

ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་སང་བའམ། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སང་བ་མངློན་སུམ་དུ་བ་བའི་

སལ་བ་དང་ལན་ཞིང་མཐུ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟ་སེ། ར་ནི་གང་གི་ཚེ་བརྟློལ་ལ་

རག་པར་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ན། དེའི་མློད་ལ་བརྟློལ་བའི་འློས་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཞེས་བའློ། །བུམ་པ་དང་། རེའུ་དང་། ཁམ་ཕློར་ལ་སློགས་པ་ཁམ་

པའི་སྣློད་ནི་གང་གི་ཚེ་སྤད་ལ་རག་པར་སྦློར་བ་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ན་དེའི་མློད་

ལ་ཡློངས་སུ་སྤད་པའི་འློས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཚོས་པ་ཞེས་བའློ། །ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲ་འམ། 

པ་ན་ས་ལ་སློགས་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་ཡློངས་སུ་ལློངས་སྤློད་ལ་རག་པར་མཐར་ཐུག་

པར་གྱུར་པ་ན། དེའི་མློད་ལ་ཡློངས་སུ་ལློངས་སྤློད་པར་འློས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བསེན་

པའི་རྒྱུས་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་གང་ཡིན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ན། དེའི་མློད་ལ་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་འབས་བུའི་

དབེ་བས་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་

རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལ། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་

ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ་དང་། གང་ཟག་རིགས་མེད་པ་ཡང་

བདེ་འགློར་འགློ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་

རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་ནི་གཞི་རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ཏུ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་གང་ཟག་ལས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རྣམ་པའི་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་

རྣམ་པ་དྲུག་སེ། དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་

དང་། ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། 

ཆེན་པློའ ློ། །དེ་ལ་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ནི་ཚེ་དང་མདློག་དང་། རིགས་དང་། 

དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཚིག་བཙུན་པ་དང་། དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་

དང་། སྐེས་པ་ཉིད་དང་། སྤློ་བ་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་སེ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལུས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟུལ་བ་དང་། རེས་སུ་སྦློར་བའི་སལ་

བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བརློན་

པར་བ་བ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་ཡིན་ནློ། །

དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་

ཆུང་བ་དེ་ལ་གནས་ན་དེ་རང་བཞིན་གིས་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་

སེམས་མི་འཇུག་ཅིང་། སྒིབ་པ་ཆུང་བ་དང་། རྟློག་པ་ཉུང་བ་དང་། དྲང་ཞིང་མཐུན་

པར་འཛིན་པ་ཡིན་ནློ། །ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་གང་ཞེ་ན། དྲན་པ་དང་ལན་པ་དང་། 

ཡིད་གཞུངས་པ་དང་། ལེགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཉེས་པར་བཤད་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། བང་བར་བ་བ་དང་། གཟུང་བར་བ་བ་

དང་། རབ་ཏུ་རྟློགས་པར་བ་བར་ནུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་

ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་དེ་ལ་བརྟེན་ན་ཐམས་ཅད་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

སེམས་གཏན་དུ་རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་པའི་སལ་བ་དང་ལན་ཞིང་ནུས་པ་ཡིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ནློ། །དེ་ལ་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་

གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པས་ནི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་

པར་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་

ལས་རྣམ་པར་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུར་འགྱུར་ཏེ། དབང་པློ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་

དང་། ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ལ་ཡུན་རིང་པློ་ནས་མ་གློམས་པ་དང་། རྒྱུ་

ཡློངས་སུ་མ་བརྟས་པ་དང་། ཆུང་ངུ་ལ་གློམས་པའློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་འབིང་ནི་རྒྱུ་

དེ་གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད་ལ། གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆེན་པློ་ནི་རྒྱུ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་དུ་

རིག་པར་བ་སེ། ཁམས་བརྟས་པ་དང་། ད་ལྟར་གི་རྐེན་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇུག་

པ་དང་། དགའ་བར་འཛིན་པ་དང་། དང་པློ་འཇུག་པ་དང་། དང་པློ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་

པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་ཐག་རིང་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་ཐག་ཉེ་བ་དང་། སྦློར་བ་

དང་། བསམ་པ་དང་། ཟང་ཟིང་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆློས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་འདུན་པར་བེད་པ་དང་། ཆློས་སློན་པ་དང་། གསང་སེ་ཆློས་བརློད་པ་

དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་ཆློས་བརློད་པ་དང་། སྦློར་བ་ཆུང་ངུ་དང་། སྦློར་བ་འབིང་དང་། 

སྦློར་བ་ཆེན་པློ་དང་། ཐློས་པ་དང་། སེམས་པ་དང་། བསློམ་པ་དང་། སྡུད་པ་དང་། 

ཚར་གཅློད་པ་དང་བདག་ཉིད་ཀིས་བེད་པ་དང་། གཞན་ལ་བཅློལ་བ་དང་། དེ་གཉི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གའློ། །དེ་ལ་ཁམས་བརྟས་པ་གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་དགེ་བའི་ཆློས་ཀི་ས་བློན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྔློན་དགེ་བའི་ཆློས་ལ་གློམས་པ་ལས་དགེ་བའི་

ཆློས་ཀི་ས་བློན་རྣམས་ཕིར་ཞིང་ཕིར་ཞིང་རབ་ཏུ་བརྟས་ལ། ཕུལ་དུ་བརྟས་པ་སྐེ་

ཞིང་གནས་པ་འདི་ནི་ཁམས་བརྟས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ད་ལྟར་གི་རྐེན་ཉེ་བར་

བསྒྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ཆློས་སློན་ལ། དེ་ལ་ཡང་

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་འཛིན་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཆློས་བསྒྲུབ་པའློ། །དེ་ལ་ཁམས་བརྟས་པ་ནི་སྔློན་གི་རྒྱུས་ད་ལྟར་གི་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །ད་ལྟར་གི་རྐེན་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནི་རྒྱུ་ཡང་ད་ལྟར་གི་ཉིད་ཡིན་

ལ། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཡང་ད་ལྟར་གི་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། དད་པ་ཐློབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཁིམ་ན་གནས་ན་

ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལས་དབེན་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་། ཁིམ་

ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འདློད་པ་ལས་དབེན་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡང་

དག་པར་ལེན་པ་ཡིན་ནློ། །དགའ་བར་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ལས་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་དང་། འདློད་པའི་བདེ་བ་དང་། བདག་ཉིད་དུབ་པར་

བེད་པའི་མཐའ་སངས་པ་བདེ་བའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ན། ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆློས་

འདུལ་བ་བསན་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་དང་པློར་འཇུག་པ་

གང་ཞེ་ན། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་སྐློ་བར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཡིད་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། 

རིགས་པས་དློན་བསྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡློན་ཡང་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས། འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་དང་པློ་འཇུག་པ་ཞེས་བའློ། །དང་པློ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་
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ཞུགས་ཟིན་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལ་རག་ལས་པར་གྱུར་པ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བཏང་སློམས་མི་མཛད་པར་གྱུར་པ་ལ་

བརྟེན་ཅིང་བཀློལ་བའི་གནས་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་ཡང་

བརྟེན་ནས། ཕིར་ཞིང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཐག་རིང་བ་གང་ཞེ་ན། ལེ་ལློའམ་རྐེན་དང་མི་ལན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཡུན་

རིང་པློ་འགངས་པ་ཚེ་རབས་བརེས་པ་འམ། བསལ་པ་བརེས་པ་མང་པློ་ཞིག་གི་རྣམ་

པར་དག་པ་འགྱུར་བའི་སལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་

རྣམ་པར་དག་པ་ཐག་ཉེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་སྦློར་བ་གང་ཞེ་ན། རང་གི་དློན་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་འདུན་པ་དྲག་པློ་ལ་

ཡང་བརྟེན། ཕི་མ་ལ་ཡང་ལློག་པར་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

གཞན་པ་ལ་མི་སན་པར་གགས་པའི་འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས། བསབ་པའི་

གཞི་དག་ལ་རྟག་ཏུ་བེད་པ་དང་། གུས་པར་བེད་པར་བསྲུངས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་

ལ་བསམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་མི་འཕྲློགས་པར་བ་བའི་ཕིར། ཆློས་

རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་རྟློག་པའི་བཟློད་པ་ལ་ཡང་བརྟེན་ཅིང་། ཡློན་ཏན་སིད་པ་ལ་

ཡང་བརྟེན་ནས། གཞན་དག་གི་ཐློབ་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞིང་། དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་

བདག་གི་དློན་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་དད་པ་མི་གཡློ་བ་གང་ཡིན་པའློ། །ཟང་ཟིང་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། ཟས་དང་། སློམ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་

རྣམས་ལ། ཟས་དང་སློམ་ལ་སློགས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཟས་དང་སློམ་

ལ་སློགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། མཐུན་པའི་ཟས་དང་སློམ་ལ་སློགས་པ་ཉེ་བར་
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སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། ལུང་འབློགས་པས་

སམ། དློན་ཡང་དག་པར་འགེལ་པས་ཆློས་རྣམས་སྦིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་

པའློ། །དེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་འདུན་པར་བེད་པ་གང་ཞེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པས་

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐློང་ངམ། ཐློས་ན་བསན་པ་ལ་བསམ་པ་དག་པ་

ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཡང་དག་པར་སྦློར་བར་འགྱུར་རློ་སམ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་བསམ་པ་དག་པ་འམ། སྦློར་བ་དག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་སིང་བརེ་བས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་སློན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ཆློ་འཕྲུལ་དེས་

འདུན་པར་བས་པའི་ཡིད་ཀིས་བསམ་པ་དག་པ་ཐློབ་པའམ། ཡང་དག་པར་སྦློར་བར་

འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་ཆློས་སློན་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་ཀིས་རང་གི་དློན་འཐློབ་པར་མི་

ནུས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་གློགས་སུ་གྱུར་པའི་དམ་པའི་ཆློས་སློན་པ་དང་། 

ནུས་པ་ལ་ཡང་མྱུར་དུ་མངློན་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐུན་པའི་དམ་པའི་

ཆློས་སློན་པའློ། །དེ་ལ་གསང་སེ་ཆློས་བརློད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་བིས་པ་ཤེས་

རབ་ཅན་རྣམས་ལ། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་པའི་ཆློས་བཅབས་ཏེ། གསལ་ཞིང་འཇུག་

པར་ས་ལ། ཐབས་ས་བས་འཇུག་པའི་ཆློས་སློན་པ་གང་ཡིན་པའློ། །རྣམ་པར་ཕེ་སེ་

ཆློས་བརློད་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་

པའི་ཚུལ་ལ་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་པའི་གནས་

རྣམ་པར་འགེལ་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སྦློར་བ་ཆུང་ངུ་གང་ཞེ་ན། རྟག་ཏུ་སྦློར་བ་

མེད་པ་དང་། གུས་པར་སྦློར་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སྦློར་བ་འབིང་གང་ཞེ་
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ན། རྟག་ཏུ་སྦློར་བ་མེད་པ་དང་། གུས་པར་སྦློར་བ་མེད་པའི་སྦློར་བ་འདི་གཉིས་ལས་

གང་ཡང་རུང་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སྦློར་བ་ཆེན་པློ་གང་ཞེ་ན། སྦློར་བ་དེ་

གཉིས་ཀ་དང་ལན་པ་སེ། རྟག་ཏུ་སྦློར་བ་དང་ལན་པ་དང་། གུས་པས་སྦློར་བ་དང་

ལན་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་ཐློབ་པ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་མློས་

པས་མདློ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལེན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ཁ་ཏློན་བེད་པ་ལ་

མངློན་པར་བརློན་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སེམས་པ་གང་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་དབེན་པར་

ཆློས་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བས་དློན་ལ་མངློན་པར་རྟློག་པ་དང་། 

ཀུན་ཏུ་དཔློད་པ་དང་། གཏན་ལ་འབེབས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །བསློམ་པ་གང་ཞེ་ན། ཞི་

གནས་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། བཏང་སློམས་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྟློགས་

པ་སྔློན་དུ་བཏང་བས་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐློང་དང་། བཏང་སློམས་ལ་གློམས་པར་

བེད་པར་དགའ་བའློ། །

དེ་ལ་སྡུད་པ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་སློབ་

དཔློན་དང་། མཁན་པློའི་ཚུལ་དུ་རྟེན་སྦིན་པར་བེད་པ་དང་། བསེན་བཀུར་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀང་བེད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། ནད་པ་ལ་རིམ་གློས་བསེན་བཀུར་བེད་པ་དང་། 

ཆློས་དང་མཐུན་པར་གློས་དང་། ཟས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། ན་བའི་གསློས་

སྨན་གིས་བསེན་བཀུར་བེད་པ་དང་། མྱ་ངན་དང་འགློད་པ་བསལ་བས་བསེན་བཀུར་

བེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་བསལ་བས་བསེན་བཀུར་བེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པ་དག་ནི་བསེན་བཀུར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཚར་གཅློད་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་ལ་ཡློད་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀུན་ཏུ་བསྲུངས་ནས། ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་བེད་པ་ལ་ནི་འཁྲུལ་པ་གེང་བར་བེད། ཉེས་པ་

འབིང་བེད་པ་ལ་ནི་སྤློ་བར་བེད། ཉེས་པ་ཆེན་པློ་བེད་པ་ལ་ནི་སློང་པར་བེད་དེ། དེ་

ལ་གེང་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྤློ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་ཉིད་དང་། དེ་ལས་གཞན་

པ་དག་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །སར་དགུག་པའི་

ཕིར་བསྐྲད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་དང་། གཞན་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་

བར་འགྱུར་རློ། །

སར་མི་དགུག་པར་བསྐྲད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་དག་ཁློ་ན་ལ་ཕན་པ་

དང་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གཞན་དག་གིས་ཉེས་པར་བས་པའི་གཞིས་

བསྐྲད་པ་དེ། གཞན་དག་ལ་མཐློང་ནས་ཉེས་པ་མི་བ་བར་སེམས་པའི་ཕིར་རློ། །ཇི་

ལྟར་ན་བདག་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་ཅེ་ན། མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་

བསངས་ཏེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་བཞག་པའི་ཕིར་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀང་སློན་ཏློ། །

ཇི་སད་དུ་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བེད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཚིག་དང་མཐུན་

པར་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་རང་ཉིད་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ལ་ཞུགས་ནས། 

དེ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་སེ། ཇི་ནས་གཞན་དག་འདི་སད་དུ་ཁློད་བདག་ཉིད་ཀང་

ད་དུང་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་མ་ལངས་ཤིང་། དགེ་བའི་གནས་ལ་ཡང་གནས་པར་

མ་གྱུར་ན། ཅིའི་ཕིར་ཁློད་ཀིས་གཞན་དག་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་ཅིང་

བསྐུལ་བ་དང་། དྲན་པར་བེད་པར་སེམས། ཁློད་བདག་ཉིད་ཀང་ད་དུང་གཞན་དག་

གིས་བསྐུལ་བ་དང་། དྲན་པར་བ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་གཞུག་དགློས་སློ་

ཞེས་ཟེར་བར་མི་འགྱུར་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ན་གཞན་དག་ལ་བཅློལ་བ་ཡིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་གང་ལ་ཤས་ཆེར་དགའ་ཞིང་གུས་པ་ཡློད་པར་གྱུར་ལ། དེ་

ཡང་ཆློས་བསན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིང་ལེགས་པར་བསབ་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བཅློལ་

ཞིང་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཕིར་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉི་གས་བ་བ་ནི་དེ་གཉིས་འདུས་པ་སེ། བདག་ཀང་བེད་ཅིང་གཞན་དག་ལ་

ཡང་བཅློལ་ནས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཐབས་ཀི་ཚུལ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པློ་འདིས་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་

བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་

དང་། འབིང་དང་ཆེན་པློ་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ས་དྲུག་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་དག་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དེ། མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ལ་གནས་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མློས་པས་སྤློད་པ་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་དང་། སྤློད་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤློད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ངེས་

པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པར་གྱུར་པ་དང་། ངེས་པའི་སྤློད་

པ་དྲུག་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པའི་སྤློད་པའི་ས་ལ་

ཞུགས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་རིགས་མེད་པར་གནས་པའི་གང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཟག་རྣམས་ཀི་བདེ་འགློར་འགློ་བའི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕིར་ལློག་

ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་བ་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །རིགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པ་ནི་ཕིར་མི་ལློག་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་བ་མི་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཡློངས་

སུ་སྨིན་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་མཚན་མ་དང་རྟགས་གང་གིས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་བེ་བག་གཅློད་ཅིང་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བེད་པ་ནི་སྨིན་

པའི་མཚན་ཉིད་དེ་བརློད་དློ། །

མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །རྒྱུར་

གཏློགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་གཉིས་ཏེ། བསམ་པ་དང་ལས་ཀི་བེ་བག་གིས་

སློ། །དེས་ན་སྨྲས་པ། མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཉན་ཐློས་ནི་སྔློན་དགེ་བ་ལ་གློམས་པས་

གང་གི་ཚེ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་འདུན་པ་ཆུང་བ་དང་། སྦློར་བ་

ཆུང་བ་ཡིན་ཏེ། ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་འགློ་ལ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་

ཡང་མི་ཐློབ་ཅིང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་འཐློབ་བློ། གང་གི་ཚེ་

སྨིན་པ་འབིང་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་འདུན་པ་འབིང་དང་སྦློར་བ་འབིང་ཡིན་ཏེ། 

ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་མི་འགློ་ལ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་འཐློབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡློངས་

སུ་སྨིན་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་འདུན་པ་ཆེ་བ་དང་། སྦློར་བ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་མི་འགློ་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་དགེ་སྦློང་གི་འབས་བུ་འཐློབ་

པར་འགྱུར་ཞིང་། ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཡང་འགྱུར་

རློ། །རང་སངས་རྒྱས་ནི་ཉན་ཐློས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཅིའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་། ལམ་གི་རང་བཞིན་མཚུངས་པའི་ཕིར་

རློ། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ལས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བེ་བག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སིད་

པ་ཐ་མ་ལ་ལུས་ཐ་མ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་སློབ་དཔློན་མེད་པར་སྔློན་གློམས་པའི་

དབང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པློ་རྣམས་བསློམས་ནས། 

ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་བེད་དེ། དེ་ལྟ་

བས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་

ལ་གནས་པ་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ལྷག་པའི་བསམ་

པ་དག་པ་ནི་སྨིན་པ་འབིང་པློ་ཡིན་ནློ། །

ངེས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ནི་སྨིན་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སྨིན་པ་

ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདུན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། སྦློར་བ་ཆུང་

ངུ་ཡིན་ཏེ། ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་འགློ་ལ། བསལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པློར་

གཏློགས་པར་རིག་པར་བ་སེ། དགེ་བའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སྦངས་པ་དང་། མི་

གཡློ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་ལན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །སྨིན་

པ་འབིང་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདུན་པ་འབིང་དང་སྦློར་བ་འབིང་ཡིན་ཏེ། 

ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་མི་འགློ་ལ། བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གཉིས་པར་གཏློགས་ཏེ། 

དགེ་བའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སྦངས་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་རྣམས་དང་ནི་ལན་ལ་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་དང་ནི་མི་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆེན་པློ་

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདུན་པ་ཆེ་བ་དང་སྦློར་བ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ངན་སློང་རྣམས་སུ་ཡང་མི་འགློ་ལ། བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་པར་གཏློགས་ཏེ། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དགེ་བའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་སྦངས་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པ་རྣམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་བརླིང་བ་དང་། གསལ་བ་

དང་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་ཕན་ཡློན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར་སྦངས་པ་ཞེས་

བའློ། །ཕིར་མི་ལློག་པ་དང་། ཡློངས་སུ་མི་ཉམས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འགློ་བའི་ཕིར་

མི་གཡློ་བ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་ནང་ན་གློང་ན་མེད་པའི་ཕིར་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་ཟང་ཟིང་ལས་གྱུར་པའི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་འདུན་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། གསང་སེ་ཆློས་བརློད་པ་

ལས་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྦློར་བ་ཆུང་ངུ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཐློས་

པ་ཙམ་ལས་གྱུར་པའི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམ་པ་

ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་ཡུན་རིང་པློར་གློམས་པར་བས་ཀང་ཆུང་ངུ་

ཁློ་ན་ཡིན་ལ་ཡུན་ཐུང་ངུར་གློམས་པར་བས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ་

དེ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ཚུལ་དུ་རིག་པར་

བ་སེ། ཆུང་ངུ་གློམས་པས་ནི་ཆུང་ངུར་འགྱུར་རློ། །འབིང་དུ་གློམས་པས་ནི་འབིང་། 

ཆེར་གློམས་པས་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆེ་བར་རིག་པར་བའློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་

ངུ་དང་འབིང་དང་། །ཆེན་པློ་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་གི་ཚུལ་དུ་

རིག་པར་བ་སེ། ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆུང་ངུའི་འབིང་པློ་དང་། ཆུང་

ངུའི་ཆེན་པློ་དང་། འབིང་པློ་ལ་ཡང་འབིང་པློའི་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་པློའི་འབིང་པློ་

དང་། འབིང་པློའི་ཆེན་པློ་དང་། ཆེན་པློ་ལ་ཡང་ཆེན་པའི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འབིང་པློ་དང་། ཆེན་པའི་ཆེན་པློའ ློ། །དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གློང་ནས་གློང་དུ་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཚུལ་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཚད་མེད་པར་མཛད་པར་རིག་པར་བའློ། །ཇི་

སད་བསན་པའི་ཐབས་དེ་དག་གིས་གཞན་གསློལ་བ་འདེབས་པ་མ་གཏློགས་པའི་

བདེ་བ་གཉིས་ལ་རྒྱུད་ལ་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ནས་ཉེས་པ་སྨིན་པའི་བར་དང་། 

སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པློའི་བར་གིས་བུད་དྷའི་ཆློས་རྣམས་རྒྱུ་འབས་སྨིན་པ་ནི་

གང་སྨིན་པའི་བདག་ཅེས་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་

དང་། གང་ཟག་གཞན་རྣམས་ཞེས་པ་གསུམ་མློ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་

གང་ཟག་གཞན་ཡང་དབང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཐློབ་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ཇི་སད་བསན་པ་འདི་དག་གི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་དང་། གང་ཟག་གཞན་

རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། ཤེས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། 

ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པའི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའློ། །

༼ལེའུ་བདུན་པ།༽

དེ་ལ་བང་ཆུབ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་སངས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཡེ་

ཤེས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ནི་བང་ཆུབ་ཅེས་བ་སེ། དེ་ལ་སངས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་ཉློན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མློངས་པའི་སྒིབ་པ་སངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སངས་པའློ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་

གཉིས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་སངས་ནས་དྲི་མ་མེད་ཅིང་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་རེས་སུ་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་

སངས་ནས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པ་མེད་ཅིང་སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་

ཡིན་པའློ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པར་བཅློམ་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་མ་ལུས་པར་

སངས་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཅེས་བའློ། །དེ་ལ་ཉློན་

མློངས་པའི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏན་སངས་

པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དག་པ་ཞེས་བའློ། །

ཁམས་ཐམས་ཅད་དང་། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མཁེན་པ་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་སློ། །དེ་ལ་དངློས་པློ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འདུས་བས་

དང་། འདུས་མ་བས་སློ། །འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་དངློས་པློ་དེ་གཉིས་ལ་

ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཕི་མ་ཕི་མའི་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། སྤིའི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཁམས་དང་། 

འགློ་བ་དང་། དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ལ་སློགས་པའི་རབ་

ཏུ་དབེ་བས་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཚད་མེད་དློ། །དེ་ལ་དུས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་ཐམས་ཅད་

དང་། དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

དེ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དགློངས་

པ་ཙམ་ཁློ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐློགས་པ་མེད་ཅིང་མྱུར་བར་ཡེ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད་

པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དགློངས་པར་མཛད་པ་ནི་

མ་ཡིན་གི། ལན་ཅིག་དགློངས་པ་དང་འབེལ་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་དང་། སྨློན་ནས་མཁེན་པ་དང་། སློ་སློ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཅེས་བའློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞི་དང་། སློབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་དང་། བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང་། སིང་རེ་

ཆེན་པློ་དང་། བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་དང་། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་

བཅློམ་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་གི་ཡེ་ཤེས་སློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

དེ་དག་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ལེའུ་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་

ལ་བང་ཆུབ་དམ་པ་འདི་ནི་དམ་པ་བདུན་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འདི་ནི་བང་ཆུབ་

ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །དམ་པ་བདུན་གང་ཞེ་ན། སྐུ་དམ་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་

དམ་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དམ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དམ་པ་དང་། མཐུ་དམ་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། སངས་པ་དམ་པ་དང་། གནས་པ་དམ་པའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་སྐུ་དང་ལན་པ་དེ་

ནི་དེའི་སྐུ་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདག་ལ་ཕན་པ་དང་། 

གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་བདེ་བ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་དང་མི་རྣམས་ཀི་དློན་དང་། ཕན་པ་དང་། 

བདེ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་དེ་ནི་དེའི་སྒྲུབ་པ་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །

གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གློང་ན་མེད་པ། ཟླ་མེད་པ་

བཞི་པློ་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཆློ་ག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལན་པ་ནི་དེའི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་གློང་ན་མེད་པ་ཟླ་མེད་པ་བཞི་པློ་ཆློས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། དློན་སློ་

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

སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་ལན་པ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཞེས་

བའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངློན་པར་ཤེས་པ་གློང་ན་མེད་པ་ཟླ་མེད་པ་དྲུག་

པློ་སྔར་ཇི་སད་བསན་པ་རྣམས་དང་ལན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་དམ་པ་

ཞེས་བའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉློན་མློངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སངས་པ་གློང་ན་མེད་པ་ཟླ་མེད་པ་དང་

ལན་པ་དེ་ནི་དེའི་སངས་པ་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་

ལ་གློང་ན་མེད་པ་ཟླ་མེད་པ་གསུམ་པློ་འཕགས་པའི་གནས་པ་དང་། ལྷ་དང་ཚངས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་གནས་པས་མང་དུ་གནས་པ་དེ་ནི་དེའི་གནས་པ་དམ་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་སློང་

པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨློན་པ་མེད་པས་གནས་པ་དང་། འགློག་པའི་

སློམས་པར་འཇུག་པས་གནས་པ་ནི་འཕགས་པའི་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །བསམ་

གཏན་བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ནི་ལྷའི་གནས་པ་

ཞེས་བའློ། །ཚད་མེད་པ་བཞི་ནི་ཚངས་པའི་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །

གནས་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ལས་ཀང་བཞི་ནི་གནས་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

གནས་པ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མང་དུ་གནས་པར་མཛད་དེ། འཕགས་

པའི་གནས་པ་ལས་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་དང་། འགློག་པའི་སློམས་པར་འཇུག་

པས་གནས་པ་དང་། ལྷའི་གནས་པ་ལས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་མི་གཡློ་བས་གནས་

པ་དང་། ཚངས་པའི་གནས་པ་ལས་སིང་རེས་གནས་པ་སེ། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས། སུ་འཕེལ། སུ་འགིབ། སུའི་དགེ་བའི་ར་བ་མ་

བསྐེད་པ་རྣམས་བསྐེད་པར་བ་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་བ་སེ། སུ་ཞིག་འབས་བུའི་

མཆློག་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་ལ་གཞག་པར་བ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་ཉིན་ལན་གསུམ་

མཚན་ལན་གསུམ་སེ། ཉིན་མཚན་ལན་དྲུག་འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་པར་

མཛད་དློ། །དེ་ལ་སྐུ་དམ་པས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་ཞེས་

བའློ། །གྲུབ་པ་དམ་པས་ནི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པ་ཞེས་བའློ། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དམ་པས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཆེན་པློ་དང་། ཆློས་ཆེན་པློ་

ཞེས་བའློ། །ཡེ་ཤེས་དམ་པས་ནི་ཤེས་རབ་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ། །མཐུ་དམ་པས་ནི་

མངློན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ། །སངས་པ་དམ་པས་ནི་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཆེན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པློ་ཞེས་བའློ། །གནས་པ་དམ་པས་ནི་གནས་པ་ཆེན་པློས་མང་དུ་གནས་པ་ཞེས་

བའློ། །རྣམ་པ་བཅུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང་། ཡློན་

ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅུ་པློ་དག་གང་དག་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བཅློམ་ལན་འདས་

དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་མཁེན་པ། སྐེས་བུ་

འདུལ་བའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ། བ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སློན་པ། སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལན་འདས་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གསུང་བས་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་བའློ། །ཐློབ་པར་བ་བའི་དློན་ཐམས་ཅད་བརེས་པར་བ་བ་དང་། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མཆློད་པར་འློས་པ་ཡང་ཡིན་པས་

ན་དག་བཅློམ་པ་ཞེས་བའློ། །ཆློས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དློན་དམ་པར་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པས་ན་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའློ། །

རིག་པ་གསུམ་དང་། མདློ་ལས་ཇི་སད་གསུངས་པའི་ཞབས་ལྷག་མཐློང་དང་། 

ཞི་གནས་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་ཕློགས་དང་ཤིན་ཏུ་ལན་པས་ན་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་

ལན་པ་ཞེས་བའློ། །མཆློག་ཏུ་ཁད་ཞུགས་པར་གཤེགས་པ་དང་། ཡང་ཕིར་མི་ལློག་

པར་གཤེགས་པ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ན། འཇིག་རྟེན་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་

ཐབས་དམ་པ་མཁེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་དུ་སྐེས་བུར་གྱུར་པ་གཅིག་པུ་བྱུང་བས་ན། 

སྐེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །མིག་ལྟར་གྱུར་པའི་ཕིར་
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དང་། ཡེ་ཤེས་དང་དློན་དང་ཆློས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར། དློན་གསལ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཕིར་དང་། དློན་ཐམས་ཅད་སློན་པ་དང་། མི་རྟློག་པའི་དློན་རྟློགས་པར་

མཛད་པའི་ཕིར་དང་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་པ་གཅློད་པར་མཛད་པ་དང་། ཟབ་མློའི་གནས་རྣམ་

པར་འགེལ་པ་དང་། ཡློངས་སུ་བང་བར་མཛད་པ་དང་། དེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་

ཡིན་པ་དང་། དེ་འདྲེན་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སློན་པ་ཡིན་པས་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་སློན་ཅིང་། རྣམ་པར་བརློད་པས་

ན་དེའི་ཕིར་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སློན་པ་ཞེས་བའློ། །

དློན་དང་ལན་པའི་ཆློས་ཀི་ཚོགས་དང་། དློན་དང་མི་ལན་པའི་ཆློས་ཀི་

ཚོགས་དང་། དློན་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན། དློན་དང་མི་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཆློས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བའློ། །བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཡུལ་ཆེན་པློ་བཅློམ་པས་ན། བཅློམ་ལན་འདས་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བསལ་པ་དུ་མར་

ཡང་སངས་རྒྱས་གཅིག་ཀང་མི་འབྱུང་ལ། བསལ་པ་གཅིག་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་མང་

པློ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གངས་

མེད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་འབྱུང་བར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕློགས་བཅུ་དག་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་གངས་མེད་པ་གང་དག་དུས་གཅིག་ཏུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། 

ཚོགས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་མཚུངས་པ་དག་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞག་དང་ཟླ་བ་ཕེད་

པ་དང་། ཟླ་བ་དང་ལློ་གང་ཁློ་ན་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་གིས་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཀིས་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་དེའི་ཉིན་མློ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལློ་དེ་

ཁློ་ན་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྨློན་ལམ་བཏབ་སེ། གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་སྤློ་བ་བསྐེད་པ་

དང་། བསྒྲུབ་པ་དང་། བརལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་གིས་ཀང་བཙལ་ཏེ། འདི་ལྟར་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་གང་དག་དུས་

གཅིག་ཏུ་སྨློན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། སློང་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་མཚུངས་

པ་དང་། བཟློད་པ་མཚུངས་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་མཚུངས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་

མཚུངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་མཚུངས་པ་དག་སྣང་ན་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་སློང་གསུམ་གི་

སློང་ཆེན་པློ་ཡང་ཕློགས་བཅུ་དག་ན་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་དག་ཡློད་དློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོགས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་མཚུངས་པ་གཉིས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་ཅིག་ཅར་བྱུང་བའི་སབས་ཀང་མེད་ན་དཔག་ཏུ་

མེད་གངས་མེད་པ་དག་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཚོགས་མཚུངས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་གློ་

རིམས་སུ་བྱུང་བ་ཡང་མི་རིགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བར་མི་

འགྱུར་བར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཕློགས་བཅུ་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་པ་

ཇི་ལྟར་ཡློངས་སུ་དག་པར་བས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློང་པ་དེ་དག་ཏུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཚོགས་མཚུངས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐ་དད་པར་འབྱུང་བར་

རིག་པར་བའློ། །

དེའི་ཕིར་རྣམ་གངས་འདིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མང་པློ་དག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

མང་པློ་འབྱུང་བ་དག་རིགས་ཀི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་ཡུན་རིང་པློ་ནས་འདི་སད་དུ་ཇི་ནས་བདག་ཡློངས་སུ་འདྲེན་པ་མེད་པའི་

འཇིག་རྟེན་དུ་ཡློངས་སུ་འདྲེན་པར་གྱུར་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་ཞིང་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བར་བས་ཏེ། ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་ཟླློ་བར་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨློན་ལམ་བསྐེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པློ་ནས་སྨློན་ལམ་བསྐེད་

པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་འགྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གིས་ཀང་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་པར་སྤློད་

དློ། །དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཉིས་པ་འབྱུང་བ་འདི་ནི་དློན་མེད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རློ། །ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ན་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་རང་གི་དློན་གི་བ་བ་འགྲུབ་པ་ཆེས་མང་བར་འགྱུར་ཞིང་ཆེས་མཐུན་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་དག་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ནི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་འདི་གཅིག་པུར་ཟད་དེ། གཉིས་སུ་མེད་ན་འདི་ལྗློངས་རྒྱུ་

ཞིང་གཤེགས་སམ། ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ན་ནི། གཞན་གང་གིས་

ཐད་དུ་བདག་ཅག་གིས་ཚངས་པར་སྤློད་པ་སྤད་པར་བ་བ་འམ། ཆློས་མཉན་པར་བ་

བ་གཉིས་སུ་ཡང་མེད་དློ་སམ་དུ་རིག་ནས་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ལ་གནས་པར་བ་བ་

དང་། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པའི་ཕིར་འདུན་པ་དང་། རློལ་བ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པློ་མྱུར་དུ་

བེད་པར་འགྱུར་གིས། དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་མང་པློ་མཐློང་དུ་ཟིན་ན་སྐེན་པར་མི་

བེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་གཅིག་བྱུང་ན་དེ་དག་ནི་རང་གི་དློན་གི་བ་བ་འགྲུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་ཆེས་མང་བར་འགྱུར་ཞིང་ཆེས་མཐུན་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ནི་གནས་བཞི་པློ་སྐུ་ཚེ་དང་། མཚན་དང་། གདུང་དང་། སྐུ་མ་གཏློགས་པར་

ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཤིང་མཉམ་སེ། ཁད་པར་མེད་དློ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆློས་

བཞི་པློ་འདི་དག་གིས་སྐེད་འབིར་འགྱུར་ཞིང་མི་མཐུན་པར་ཟད་ཀི་གཞན་གང་གིས་

ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །བུད་མེད་ཀིས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་མི་རྒྱ་སེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པློ་འདས་པ་ཉིད་ནས་བུད་མེད་ཀི་

དངློས་པློ་སངས་པས་ན། ནམ་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་གནས་ཀི་བར་དུ་ནམས་ཀང་

བུད་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་

པ་མང་བ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་མང་བའི་

རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པའི་རྒྱུད་ཀིས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་

ན་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདི་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཇི་

སད་བསན་པ་བཞིན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །

དམ་པར་གྱུར་པ་དང་། ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང་། རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། འབྱུང་

བ་དང་། ཁད་པར་གིས་ཀང་དེ་སད་བསན་པ་བཞིན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རིག་པར་བའློ། །ཡང་རྟློགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་

ཕིར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཉིད་དློ། །ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ནི་ཉན་ཐློས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་འདི་ནི་མཆློག་དང་། གཙོ་བློ་དང་། །དམ་པ་

དང་། ག་ནློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་

ལེའུ་སེ་བདུན་པའློ། །

༼ལེའུ་བརྒྱད་པ།༽

རེ་ཞིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་བསབ་པར་བ་བ་ནི་བསན་ཟིན་ཏེ། ཇི་

ལྟར་བསབ་པར་བ་བ་དེ་བསན་པར་བའློ། །སློམ་ནི། མློས་པ་མང་བ་ཉིད་དང་ནི། །ཆློས་

འཚོལ་བ་དང་སློན་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་གདམས་དང་

རེས་བསན་དང་། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས། །ཐབས་དང་བཅས་པ་ཕི་མ་

ཡིན། །འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་

བསབ་པར་འདློད་པས་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་མློས་པ་མང་བར་བའློ། །ཆློས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་

བ་དང་། ཆློས་སློན་པ་དང་། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ལེགས་

པར་གདམས་པ་དང་། རེས་སུ་བསན་པ་དང་། ལེགས་པར་གདམས་པ་དང་། རེས་

སུ་བསན་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་ལུས་དང་། ངག་དང་

ཡིད་ཀི་ལས་ཅན་དུ་བའློ། །ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མློས་པ་མང་བ་ཡིན་ཞེ་

ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མློས་པའི་གནས་བརྒྱད་པློ་སངས་རྒྱས་དང་། 

ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་གི་ཡློན་ཏན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་དང་། 

སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུ་ཇི་སད་བསན་པ་དང་། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཇི་སད་བསན་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཅི་རིགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཐློབ་

པར་བ་བའི་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ལ་བདག་གིས་འཐློབ་པར་ནུས་སློ་ཞེས་བ་བ་

དང་། ཐློབ་པར་བ་བའི་དློན་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འཐློབ་པའི་ཐབས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཐློབ་

པར་བ་བའི་དློན་གི་འཐློབ་པའི་ཐབས་དེ་ནི་ཡློད་དློ་ཞེས་བ་བ་སེ། དེ་ལ་ཐློབ་པར་བ་

བའི་དློན་ནི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་བློ། །འཐློབ་པའི་ཐབས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སློབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་གསུངས་པ། ལེགས་པར་

བསད་པ། ལེགས་པར་བརློད་པ་འདི་ལྟ་སེ། མདློའི་སེ་དང་། དབངས་ཀིས་བསད་པའི་

སེ་དང་། ལུང་དུ་བསན་པའི་སེ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་དད་པ་དང་དང་བ་སྔློན་

དུ་འགློ་བའི་ངེས་པ་དང་འདློད་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མློས་པའི་གནས་རྣམ་པ་

བརྒྱད་པློ་འདི་ལ་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་པ་མང་བར་འགྱུར་

བར་རིག་པར་བ་སེ། མློས་པ་ལ་གློམས་པ་ལན་མང་དུ་བེད་པ་དང་། བཟློད་པ་དྲག་པློ་

ཡློད་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆློས་ཚོལ་བས་ཅི་ཞིག་ཚོལ། ཇི་ལྟར་ཚོལ་ཅིའི་

ཕིར་ཚོལ་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་

སྣློད་ཚོལ་བའློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་དང་། ཕི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་རྣམས་དང་། 

འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་ཤེས་པ་རྣམས་ཚོལ་ལློ། །དེ་ལ་གསུང་རབ་

ཏུ་གཏློགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་སྣློད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཡིན་ནློ། །ལྷག་མ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །ཕི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་རྣམས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཏན་ཚིགས་ཀི་བསན་བཅློས་དང་། སྒའི་བསན་བཅློས་དང་། གསློ་བའི་བསན་

བཅློས་སློ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་མང་པློ་ཡློད་དེ། གསེར་མགར་དང་། ལགས་མགར་དང་། ནློར་བུ་མཁན་

གི་ལས་ཤེས་པ་ལ་སློགས་པ་སེ། རིག་པའི་གནས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པློ་དག་ཡིན་ཏེ། ནང་གི་རིག་པ་དང་། གཏན་

ཚིགས་ཀི་རིག་པ་དང་། སྒའི་རིག་པ་དང་། ནད་གསློ་བའི་རིག་པ་དང་། བཟློ་དང་ལས་

ཀི་གནས་ཀི་རིག་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཙལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིག་

པའི་གནས་ལྔ་པློ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེས་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་

བཙལ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནི་ནང་གི་བསན་བཅློས་ཞེས་བ་

སེ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་དུས་འཇུག །དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་

གནས་ཤེས་པའི་བར་དུ་རྣམ་པ་དུས་འཇུག་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་འཇུག་སེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་སློན་

པའི་རྣམ་པ་དང་། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་མ་བས་པ་དང་འཕྲད་པར་མི་འགྱུར་བར་

སློན་པའི་རྣམ་པའློ། །གཏན་ཚིགས་ཀི་བསན་བཅློས་ཀང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཕ་རློལ་

ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་བརློད་པའི་ཕན་ཡློན་སློན་པའི་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ལས་བྱུང་བ་དེ་ལྟ་

བུ་སྨྲ་བ་ལས་ཐར་པའི་ཕན་ཡློན་སློན་པའི་རྣམ་པའློ། །སྒའི་བསན་བཅློས་ཀང་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ། སད་ཀི་བིངས་ཀི་ངློ་བློ་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་སློན་པའི་རྣམ་པ་དང་། 

ཚིག་ལེགས་པར་སྦློར་བའི་ཕན་ཡློན་སློན་པའི་རྣམ་པའློ། །

གསློ་བའི་བསན་བཅློས་ནི་རྣམ་པ་བཞིས་འཇུག་སེ། ནད་ལ་མཁས་པ་སློན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་རྣམ་པ་དང་། ནད་ཅི་ལས་བྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་སློན་པའི་རྣམ་པ་དང་། ནད་བྱུང་

བ་བསལ་བ་ལ་མཁས་པ་སློན་པའི་རྣམ་པ་དང་། ནད་བསལ་ནས་ཕིས་མི་འབྱུང་བར་

བ་བ་ལ་མཁས་པ་སློན་པའི་རྣམ་པའློ། །འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་

ཤེས་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཡློངས་

སུ་གྲུབ་པ་སློན་པའི་རྣམ་པའློ། །ཇི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྒྱུ་དང་འབས་

བུ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སློན་ཅེ་ན། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀི་ལློག་རྟློག་ལ་སློགས་པ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དེ་དང་། དེ་དག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རྒྱུ་བཅུ་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། རེས་སུ་ཐ་སད་འདློགས་པའི་རྒྱུ་དང་། ལྟློས་པའི་

རྒྱུ་དང་། འཕེན་པའི་རྒྱུ་དང་། ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་དང་། མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་

རྒྱུ་དང་། འདྲེན་པའི་རྒྱུ་དང་། སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་དང་། 

མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་རྒྱུའློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་

དང་། མིང་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་ཤེས་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བརློད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆློས་དེ་དང་དེ་དག་གི་རེས་སུ་ཐ་སད་འདློགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་

གང་ལ་ལྟློས་ཤིང་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་དངློས་པློ་གང་ལ་འདློད་པ་དང་ལེན་པར་གྱུར་

པ་དེ་ནི་དེའི་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ལག་པ་ལ་ལྟློས་ཤིང་ལག་པའི་རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ་ནི་ལེན་པའི་ལས་སློ། །རྐང་པ་ལ་ལྟློས་ཤིང་རྐང་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་

འགློ་བ་དང་འློང་བའི་ལས་སློ། །ཚིགས་ལ་ལྟློས་ཤིང་ཚིགས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་
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བསྐུམ་པ་དང་བརྐང་བའི་ལས་སློ། །བཀེས་པ་དང་སློམ་པ་ལ་ལྟློས་ཤིང་བཀེས་པ་

དང་སློམ་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཟས་དང་སློམ་ལེན་པ་དང་ཚོལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་

དང་མཐུན་པ་ཚད་མེད་པའི་ཡུལ་དང་ལན་པ་ནི་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ལ་ས་བློན་ནི་རང་གི་འབས་བུ་ཐ་མའི་བར་གི་འཕེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ས་

བློན་མ་གཏློགས་པར་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྐེན་ནི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ནློ། །ས་བློན་དེ་ཉིད་ནི་རང་གི་འབས་བུ་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

ས་བློན་ལས་གྲུབ་པའི་འབས་བུ་དེ་ནི་ས་བློན་གིས་འཕངས་པའི་འབས་བུ་ཕི་

མའི་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ནི་སློ་སློར་

ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ལྟློས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དང་། འཕེན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་

དང་། ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དང་། མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་

པ་དང་། འདྲེན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དང་། སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །སྐེ་བ་ལ་

བར་དུ་གཅློད་པའི་རྒྱུ་ནི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །བར་དུ་གཅློད་པ་མེད་པ་ནི་མི་

མཐུན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་དྲུག་

སེ། ཚིག་མི་མཐུན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་གི་བསན་བཅློས་

སྔ་ཕི་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཤེས་པར་བ་བའི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་འཐད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མི་རུང་བ་ཡིན་

ནློ། །སྐེ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། སྐེ་བའི་རྐེན་མེད་པ་དང་། སྐེ་བ་ལ་བར་དུ་

གཅློད་པའི་ཆློས་ཡློད་ན། སྐེ་བར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཐུན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། སྣང་བ་དང་མུན་པ་གཉིས་དང་། འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་

གཉིས་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །མི་འཕྲློད་པའི་མི་མཐུན་

པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། སྦྲུལ་དང་སེ་མློང་གཉིས་དང་། བི་ལ་དང་། བི་བ་གཉིས་དང་། གཅིག་

ལ་གཅིག་ཕིར་རྒློལ་ཞིང་དགར་གྱུར་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་

དང་གཉེན་པློའི་ཕློགས་ཀི་མི་མཐུན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། མི་སྡུག་པ་བསློམ་པ་དང་འདློད་

པའི་འདློད་ཆགས་གཉིས་དང་། བམས་པ་བསློམ་པ་དང་གནློད་སེམས་གཉིས་དང་། 

སིང་རེ་བསློམ་པ་དང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་གཉིས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསློམ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ན་སྤློད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་

ཅད་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །དློན་གི་སབས་འདིར་ནི་སྐེ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་འདློད་

དློ། །ཡང་རྒྱུ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་ཏེ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་དང་། 

ཐབས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་འཕེན་པ་དང་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ས་བློན་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཐབས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །

བམ་པློ་དྲུག་པ། རྐེན་ནི་བཞི་སེ། རྒྱུའི་རྐེན་དང་། མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་

རྐེན་དང། དམིགས་པའི་རྐེན་དང། བདག་པློའི་རྐེན་ཏློ། །དེ་ལ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུའི་རྐེན་ཏློ། །ཐབས་ཀི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བདག་པློའི་རྐེན་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་དང་། དམིགས་པའི་རྐེན་ནི། 

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་སྔ་མ་སྐེས་པ་རྣམས་སབས་འབེད་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་
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པ་དང་། དམིགས་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ལ་འབྱུང་ཞིང་འཇུག་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་དང་། དམིགས་པའི་རྐེན་ནི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུས་

བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་རྒྱུ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་ནི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་

རྣམ་པར་བང་བར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་འབས་བུའི་གངས་

སུ་གཏློགས་པའི་ལློ་ཏློག་གང་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་འདི་འཚོ་བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་དག་གི་མིང་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདི་ལྟ་སེ། 

ནས་དང་། འབས་སཱ་ལུ་དང་། གློ་དང་། ཏིལ་དང་། མློན་སན་སེའུ་དང་། མློན་སན་

གེའུ་དང་། རྒྱ་སན་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་ཐ་སད་ནས་ཁེར་ཏེ་

ཤློག །ཁེར་ཅིག་ཐློགས་ཤིག་ཞློགས་ཤིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་རེས་སུ་ཐ་སད་

འདློགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ནས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་

དུ་རིག་པར་བའློ། །

བཀེས་པ་དང་། སློམ་པ་དང་། ཉམ་ཆུང་བ་དང་། ལུས་གནས་པར་བ་བ་ལ་

ལྟློས་པ་དང་། ཁམ་གི་ཟས་མྱློང་བར་བེད་པ་ལ་ལྟློས་ནས། དེ་དག་འདློད་པ་དང་། 

ཚོལ་བ་དང་། ལེན་པ་དང་། ལློངས་སྤློད་པར་བེད་པ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་ནློ། །རང་གི་ས་བློན་གང་དང་གང་ལས་ལློ་ཏློག་གང་དང་གང་འབྱུང་བའི་ས་བློན་

དེ་ནི་དེའི་འཕེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ས་དང་ཆར་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐེན་ལས་མྱུ་གུ་

འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ས་བློན་དེ་ནི་མྱུ་གུ་དེའི་

མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །མྱུ་གུ་དང་སློང་པློ་དང་ལློ་མ་གཅིག་ནས་གཅིག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུན་དེ་ནི་ལློ་ཏློག་དེ་འགྲུབ་པ་དང་ལློ་ཏློག་དེ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་

འདྲེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ནས་ཀི་ས་བློན་ལས་ཀང་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དང་། ནས་ཀི་ལློ་

ཏློག་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་

རིག་པར་བ་སེ། འདི་ནི་དེ་དག་གི་སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ནས་

བཟུང་སེ། སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལློ་ཏློག་འགྲུབ་

པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །འབྲུ་དེ་རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་ན་འགྲུབ་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་

ཞེས་བའློ། །སེར་བ་དང་ལློ་ཏློག་ལ་གནློད་པ་བྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་བར་དུ་གཅློད་པ་

རྣམས་ནི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་མེད་དེ་བར་དུ་གཅློད་པ་མེད་པ་ནི་མི་

མཐུན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་རྒྱུ་བཅུ་པློ་དེ་དག་ནི་འབྲུ་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་

ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངློས་པློ་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦར་བར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལ་འདི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་དང་། 

འདུ་ཤེས་དང་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་འདི་ལྟ་སེ། མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བེད་རྣམས་དང་། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མིང་དང་གཟུགས་ནས་རྒྱས་པར་རྒ་ཤི་དང་། མྱ་ངན་དང་། 

སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་ཞེས་

བ་བ་འདི་ནི་རེ་ཞིག་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཐ་སད་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་

བེད་རྣམས་ཞེས་བ་བ་ནས་སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་རེས་

སུ་ཐ་སད་འདློགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ཡུལ་མྱློང་བ་ལ་ལྟས་ནས་སིད་པའི་ཡན་ལག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདི་དག་འཇུག་པ་དེ་དག་ནི་དེའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ཚེ་འདི་ལ་

སྐེས་ཤིང་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ས་བློན་གང་དག་ཡིན་

པ་དེ་དག་ནི་སྐེ་བ་གཞན་གི་སྐེ་བ་དང་། རྒ་ཤིའི་འཕེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །སྐེས་བུ་དམ་

པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཐློས་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་

མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། སྔློན་གློམས་པའི་འཕེན་པ་ནི་མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་

དག་འབྱུང་བའི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པའི་རང་རང་

གི་ས་བློན་ནི་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་སིད་པ་ལ་

ཐུག་པ་དེ་དག་ནི་ཕི་མ་ཕི་མ་འདྲེན་ཅིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་ཚེ་གཞན་

གི་སྐེ་བ་དང་། རྒ་ཤི་དེའི་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་སིད་པའི་

མཐར་ཐུག་པ་རང་གི་ས་བློན་རྣམས་དང་བཅས་པ་གཞན་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་

བར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་དག་དུད་འགློ་དང་། ཡི་དྭགས་དང་། ལྷ་དང་མིར་

འགྱུར་བ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ལྟློས་པའི་རྒྱུ་

ལ་སློགས་པ་སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ལ་ཐུག་པ་ཡན་ཆད་རྒྱུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷན་

ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དེའི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ནི་རིགས་དང་ལན་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྱུང་བ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་བསན་པ་དང་། སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཆློས་

ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

དློ། །མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ནི་ཇི་སད་བསན་པའི་ཆློས་འདི་དག་ཉིད་མེད་པ་དང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བལ་བ་ཉིད་དློ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་བང་བའི་ཕློགས་ཀི་

ཆློས་ཐམས་ཅད་དང་། འགློག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

མིང་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་རེས་

སུ་ཐ་སད་འདློགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་དང་། ཡང་དག་

པར་སློང་བ་རྣམས་ནས། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་དང་། མ་རིག་

པ་འགགས་པས་འདུ་བེད་འགག་པ་ནས་རྒྱས་པར་སྐེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤི་འགག་

པའི་བར་དེ་དག་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་རེས་སུ་ཐ་སད་འདློགས་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་ཉེས་དམིགས་ལ་ལྟློས་ནས་རྣམ་པར་བང་བ་ཚོལ་བ་

དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

གང་ཟག་རིགས་ལ་གནས་པའི་རིགས་དང་ལན་པ། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་དང་

བཅས་པ་དང་། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མེད་པ་འཐློབ་པའི་སྔློན་དུ་འགློ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

རྣམ་པར་བང་བ་འཕེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་དམ་པའི་

ཆློས་མཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བ་བ་དང་། སྔློན་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་བས་པ་ནི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །རིགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ནི་ཟག་པ་

མེད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཀི་ས་བློན་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་

ཆློས་དེ་དག་གི་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་དང་

རང་གི་ས་བློན་ལས་མངློན་པར་འགྲུབ་པ་དེ་དག་ནི་ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། ཕུང་པློ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ཀི་རིམ་གིས་འདྲེན་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཉན་ཐློས་ཀི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པས་

ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ནི་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པས་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་པ་

ཆེན་པློའི་རིགས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་

ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་སློ་སློར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །

ལྟློས་པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་བང་བའི་ཕློགས་གང་ཡིན་པ་ནས། སློ་སློར་ངེས་པའི་

རྒྱུ་གང་ཡིན་པའི་བར་དེ་ནི་དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །རིགས་དང་མི་

ལན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བ་དང་། མི་ཁློམ་པར་སྐེས་པ་དང་། སྐེས་བུ་དམ་

པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་མཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་

མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །མི་

མཐུན་པའི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་མེད་པ་དང་བལ་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་

རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །རྣམ་པར་བང་བའི་ཕློགས་ལ་

མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་

བའློ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་འགྱུར་ལ། བཅུ་པློ་

དེ་དག་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་དང་། མ་

འློངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའམ། རྣམ་པར་བང་

བའི་རྒྱུ་གཞན་ནི་འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན། འབས་བུ་ནི་ལྔ་སེ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་

བུ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་དང་། བལ་བའི་འབས་བུ་དང་། སྐེས་བུ་བེད་པའི་

འབས་བུ་དང་། བདག་པློའི་འབས་བུའློ། །མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་ངན་སློང་དག་ཏུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀི་བདེ་འགློར་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་

བུའློ། །མི་དགེ་བ་ལ་གློམས་པས་མི་དགེ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་མི་དགེ་བ་མང་བར་གནས་

པ་དང་། དགེ་བ་ལ་གློམས་པས་དགེ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་དགེ་བ་མང་བ་དང་། སྔློན་གི་

ལས་དང་མཐུན་པས་ཕིས་འབས་བུ་རེས་སུ་མཐུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་

པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནློ། །

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་ཉློན་མློངས་པ་འགློག་པ་ནི་བལ་བའི་

འབས་བུའློ། །སློསློའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཉློན་མློངས་པ་འགློག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཏན་དུ་རེས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནི་བལ་

བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་ནློ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ལ་ལ་བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྐེས་བུ་བེད་པས་ཡང་ན་ཞིང་རེད་པ། ཡང་ན་ཚོང་བེད་དམ། 

ཡང་ན་རྒྱལ་པློའི་ཞ་འབིང་བེད་དམ། ཡི་གེ་དང་རིས་དང་། ཤློད་དགློད་པ་དང་། 

བགང་བ་དང་། ལག་རིས་ཀི་ལློ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་དང་། རེད་པ་ལ་སློགས་པའི་འབས་

བུ་མངློན་པར་འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐེས་བུའི་བེད་པའི་འབས་བུ་ཞེས་

བའློ། །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མིག་གི་དབང་པློའི་བདག་པློའི་འབས་བུའློ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་སློག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་མ་བལ་བ་ནི་སློག་གི་དབང་པློ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ན་དབང་པློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པློ་

ཐམསཅད་ཀི་སློ་སློའི་དབང་གིས་འབས་བུ་གང་གྲུབ་པ་དེ་ནི། བདག་པློའི་འབས་བུ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དབང་པློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པློ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་དེ་ནི་འདི་

ལྟ་སེ། གཞི་བསྡུ་བ་ལས་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་སློན་པའི་རྣམ་པ་རྟློགས་ནས་

གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་སློབས་ཀིས་རིགས་ཀུན་ཏུ་བསན་པའི་རྒྱུས་

རིམ་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་ཅིང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །མ་བས་པ་དང་

གཞན་གིས་བས་པ་ནི་སུ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་ལ། བས་པ་དང་

བདག་གིས་བས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་འབས་བུ་འབིན་ཅིང་བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་

ཟ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེ་བཞིན་དུ་མ་བས་པ་དང་ཕྲད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་བསན་པ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་ནས། ལས་བདག་གིར་བ་བ་ཤེས་པའི་སློབས་ཀིས་རིགས་རིམ་

གིས་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་ཅིང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐློས་པ་ཚོལ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གུས་པ་

ཆེན་པློ་ཉེ་བར་བཞག་ནས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ལེགས་པར་བསད་པའི་ཆློས་

ཚོལ་ཏེ། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཀང་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ལ་

གུས་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་ལེགས་པར་གསུངས་

པ་གཅིག་མཉན་པའི་ཕིར་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བས་ན་ལེགས་པར་གསུངས་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཐློས་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་ལགས་ཀི་ས་གཞི་ཚ་ཞིང་འབར་བ་ལ་ཡང་མཆློག་ཏུ་

དགའ་བ་དང་། གུས་པའི་མཆློག་གིས་འགློ་བར་བེད་ན། ལེགས་པར་གསུངས་པ་

མང་པློའི་ཕིར་ལྟ་ཅི་སྨློས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཀི་ཡློ་བད་ཟས་དང་། སློམ་

ལ་སློགས་པ་གཞན་དག་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཀི། བདག་གི་ལུས་ཀི་ཁློག་པ་ལ་དགའ་བ་

དང་། གུས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལེགས་པར་གསུངས་པ་མཉན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། 

གུས་པ་གང་ཡིན་པ་ལས་དགའ་བ་དང་། གུས་པ་སྔ་མ་ནི་དགའ་བ་དང་གུས་པ་ཕི་མ་

དང་སྦར་ན་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །སློང་གི་ཆ་དང་། གངས་དང་། ཆ་དང་། 

བགང་བ་དང་། རྒྱུར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །དེ་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ལ་གུས་པར་

གྱུར་ནས། ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཉན་པ་ན་སྐློ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཆློག་ཤེས་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དད་པ་དང་ལན་ཞིང་དད་པ་མང་བ་དང་། རྒྱུད་མཉེན་ཅིང་དྲང་བ་

དང་། ལྟ་བ་དྲང་པློ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡློན་ཏན་འདློད་པས་ཆློས་སྨྲ་བའི་ཐད་དུ་འགློ་བར་

བེད་ཀི། ཀླན་ཀ་ཚོལ་བའི་སེམས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །གུས་པ་དང་བཅས་པས་

འགློའི་ང་རྒྱལ་གི་ཁེངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

དགེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙལ་སམ་པས་འགློའི་བདག་ཉིད་བསྒགས་པའི་ཕིར་

ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བདག་དང་གཞན་དག་དགེ་བའི་ར་བ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦློར་བར་བའློ་

སམ་གི་རེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་ཕིར་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དེ་ལྟར་འགློ་བ་དང་ལན་པས་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པར་ཆློས་ཉན་ཏློ། །ཇི་ལྟར་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་ཉན་ཅེ་ན། ཁེངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་

བལ་བ་དང་། ཁད་དུ་གསློད་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཞུམ་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བས་སློ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ནི་ཁེངས་པའི་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར། རྣམ་པ་བཞིས་ནི་ཁད་དུ་གསློད་པའི་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར། རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ནི་ཞུམ་པའི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དུས་སུ་ཉན་པ་དང་། བཀུར་སི་བེད་པ་

དང་། སིད་ཞུ་བེད་པ་དང་། མི་ཁློ་བ་དང་། རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཀླན་ཀ་མི་ཚོལ་བ་

དང་། རྣམ་པ་དྲུག་པློ་འདི་དག་གིས་ནི་ཁེངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་

བར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་ལ་གུས་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཆློས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་

གུས་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཆློས་ལ་ཁད་དུ་མི་གསློད་པ་དང་། ཆློས་སྨྲ་བའི་གང་

ཟག་ལ་ཁད་དུ་མི་གསློད་པ་དང་། རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་གིས་ནི་ཁད་དུ་གསློད་པའི་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བར་ཉན་ནློ། །བདག་ཉིད་ལ་ཁད་དུ་མི་གསློད་པར་

ཉན་པར་བེད་དློ། །

རྣམ་པ་གཅིག་པློ་འདིས་ཞུམ་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བས་ཉན་

པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་

ཆློས་ཉན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་མི་གཡེང་

བར་ཆློས་ཉན་ཅེ་ན། རྣམ་པ་ལྔ་སེ། ཀུན་ཤེས་པར་བ་བའི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། 

སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་། རྣ་བགས་པ་དང་། ཡིད་བཏུད་པ་དང་། སེམས་ཀུན་གིས་

བསམས་ནས་ཆློས་ཉན་པ་ཉན་ནུས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་ལྟར་ཐློས་པ་

ཚོལ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཅིའི་ཕིར་ཐློས་པ་ཚོལ་བར་བེད་ཅེ་

ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀི་ནན་ཏན་གིས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་”ཆེར1་ཡང་དག་

པར་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པ་ཚོལ་བར་བེད་དེ། བསན་

བཅློས་དེ་ཉིད་ལ་ཉེས་པར་བཤད་པ་དང་། ཉེས་པར་བརློད་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཚར་གཅད་པའི་

ཕིར་དང་། བསན་པ་འདི་ལ་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། དད་པ་

རྣམས་ཀང་ཕིར་ཞིང་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྒའི་རིག་པ་ཚོལ་བར་བེད་དེ། ཚིག་དང་ཡི་གེ་

ངེས་པའི་ཚིག་བཟང་པློ་དཔློད་པས་ལེགས་པར་སྦར་ཏེ། བརློད་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་

བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དང་། དློན་གཅིག་ལ་ཡང་ངེས་པའི་ཚིག་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རེས་སུ་ཐ་སད་གདགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གསློ་བའི་བསན་བཅློས་ཚོལ་བར་བེད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་ནད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློ་

ལ་ཕན་གདགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་

བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་ཤེས་པ་རྣམས་ཚོལ་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

དློན་དུ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ལློངས་སྤློད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་

གཅེས་པར་བ་བ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དང་། བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་ཤེས་པ་སྦིན་པའི་

ཕན་འདློགས་པས་བསྡུས་པའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་

1 [མ་ཕི། ༥༧ན༢ན།   ཆར  -   ཆེར]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པློ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཚོལ་ཡང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་

དེ་ལྟར་མ་བསབས་ན་རིམ་གིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒིབ་པ་མེད་པ་ཐློབ་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཚོལ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ཚོལ་བ་དང་། 

གང་གི་ཕིར་ཚོལ་བ་དེ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དག་

ལ་ཅི་ཞིག་སློན་ཅི་ལྟར་སློན། ཅིའི་ཕིར་སློན་ཅེ་ན། དེ་ལ་གང་བ་ཙལ་བ་དེ་ཉིད་སློན་

ཏློ། །གང་གི་ཕིར་བཙལ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གཞན་དག་ལ་སློན་ཏློ། །

རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་སློན་ཏེ། མཐུན་པའི་ཕིར་གཏམ་བརློད་པ་དང་། ཡློངས་

སུ་དག་པས་སློ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་མཐུན་པའི་གཏམ་བརློད་ཅེ་ན། སྤློད་ལམ་གི་ཚུལ་

དང་མཐུན་པའི་གནས་པ་ལ་སློན་གིས། ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། མིན་

པར་སན་ཆེས་མཐློ་བ་ལ་འདུག་པ་ལ་མ་ཡིན། མགློ་གཡློགས་པ་ལ་མ་ཡིན། མདུན་

དུ་འགློ་བ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱས་པར་མདློ་ལས་ཇི་སད་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆློས་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆློས་ལ་བཀུར་སི་བས་ན་གཞན་དག་ཀང་ཤས་ཆེར་ཆློས་ལ་

གུས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་ལ། ཉན་པའི་ཚེ་ཡང་གུས་པར་བེད་ཅིང་ཁད་དུ་གསློད་

པར་མི་བེད་དློ། །ཆློས་ལ་སེར་སྣ་མི་བེད་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་

དཔེ་མཁྱུད་མི་བེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སློན་ཅིང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་

སློན་ཏློ། །ཚིག་དང་ཡི་གེ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་སློན་ཅིང་། ཚིག་དང་ཡི་གེ་གློ་རིམས་

བཞིན་དུ་བསན་ནས་ཀང་། གློ་རིམས་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་དློན་རྣམ་པར་འབེད་དློ། །ཆློས་



  147  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀང་དློན་དང་ལན་པ་དང་། དློན་ཡང་ཆློས་དང་ལན་པར་སློན་ཅིང་འཆད་ཀི། དློན་དང་

མི་ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དག་པར་བསན་པར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་

པར་སློན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་

འཛིན་དུ་འཇུག །ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསློད་པར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་

པར་གཟེངས་བསློད། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བར་འློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་དག་

པར་དགའ་བར་བེད་དློ། །མངློན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་

ལུང་དང་ལན་པའི་གཏམ་བེད་ཀི། ཚད་མ་དང་མི་ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

བདེ་འགློར་འགློ་བ་དང་། མཐུན་པ་དང་། འཇུག་ས་ཞིང་གགས་གགས་པ་མ་

ཡིན་པས་རྣམ་པར་མ་འཁྲུགས་པ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་ལན་པ་ལ་

ཡང་ངློ་། །འཁློར་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁློར་གང་ལ་གཏམ་གང་བ་བར་འློས་པ་དེ་ཉིད་

ལ་གཏམ་དེ་བེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གཏམ་ནི་རེ་ཞིག་རྣམ་པ་བཅློ་

ལྔ་པློ་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཞན་གི་དློན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐུན་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་

དག་ལ་ནི་བམས་པའི་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་སེ་གཏམ་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་ཉེས་

པར་སྤད་པ་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཕན་པའི་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་སེ་གཏམ་བེད་

དློ། །སེམས་ཅན་སྐིད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བག་མེད་པ་རྣམས་དང་། ཞུམ་པ་

རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་སིང་བརེ་བའི་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་སེ་གཏམ་

བེད་དློ། །ཕྲག་དློག་གིས་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། བདག་ལ་སློད་པར་

མི་བེད། གཞན་ལ་སྨློད་པར་མི་བེད་དློ། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་རེད་པ་དང་། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བཀུར་སི་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་མི་རེ་བར་གཞན་དག་ལ་ཆློས་སློན་ཏེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་དེ་དག་གིས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་བེད་

དློ། །དེ་དག་ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ཉི་ཤུར་འགྱུར་ཏེ། དུས་དང་བཀུར་སི་དང་། གློ་

རིམས་དང་། མཚམས་སྦློར་བ་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དགའ་བར་བེད་པ་དང་། 

འདློད་པར་བེད་པ་དང་། མགུ་བར་བེད་པ་དང་། སྤློ་བར་བེད་པ་དང་། སྨ་མི་འབེབས་

པ་དང་། རིག་པ་དང་འཚམ་པ་དང་། མ་འདྲེས་པ་དང་། ཆློས་དང་ལན་པ་དང་། འཁློར་

ཇི་ལྟ་བ་དང་བམས་པའི་སེམས་དང་། ཕན་པའི་སེམས་དང་། སིང་བརེ་བའི་སེམས་

དང་། རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་མི་གནས་པ་དང་། བདག་ལ་

མི་བསློད་ཅིང་གཞན་ལ་མི་སྨློད་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་ལྟར་གཞན་དག་

ལ་ཆློས་སློན་པར་བེད་དློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་གང་

ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔར་རིག་པར་བ་སེ། ཇི་ལྟར་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་དང་། 

ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཆློས་དེ་དག་ཉིད་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་

དང་། ལེགས་པར་སེམས་པ་དང་། སློམ་པར་བེད་པ་དང་། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་

ཆློས་གང་དག་ལུས་དང་། ངག་དང་ཡིད་ཀིས་བེད་དུ་མ་གནང་བ་དག་དང་། གང་དག་

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་བེད་དུ་མ་གནང་བ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དེ་

དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་སློང་བ་དང་། སློ་སློར་བསེན་ཅིང་ཡང་དག་པར་སྡུད་ལ། 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་

སྒྲུབ་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལེགས་པར་སེམས་པ་གང་ཞེ་ན། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སད་ཐློས་པའི་ཆློས་རྣམས་བསམ་པར་འདློད་པ་

དང་། གཞལ་བར་འདློད་པ་དང་། ཉེ་བར་བརྟག་པར་འདློད་པ་ནི་གཅིག་པུ་དབེན་པར་

སློང་སེ། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་བསམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་གནས་རྣམས་སངས་ནས། 

ཆློས་རྣམས་བསམ་པ་བརློན་པར་བེད་དློ། །རྟག་ཏུ་གུས་པར་བེད་པའི་སྦློར་བས་

རྒྱུན་དུ་སེམས་པར་བེད་དློ། །ལྷློད་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ལ་ལ་ལ་ནི་རིགས་པས་དཔད་ཅིང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་

དློ། །ལ་ལ་ལ་ནི་མློས་པ་ཁློ་ནར་བེད་དློ། །སེམས་པ་ན་ཡང་དློན་ལ་རྟློན་པར་བེད་ཀི། 

ཚིག་འབྲུ་ལ་རྟློན་པར་མི་བེད་དློ། །ནག་པློ་བསན་པ་དང་། ཆེན་པློ་བསན་པ་རྣམས་

ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བེད་དློ། །ཐློག་མ་འཇུག་པ་ནས་

ཀང་སེམས་པ་ལ་འཇུག་གློ །

ཞུགས་ནས་ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པས་སིང་པློ་ཉིད་ཐློབ་པར་

བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སློང་བ་ན་རློངས་པ་དང་

སེམས་གཡེངས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རྟག་ཏུ་གུས་པར་བེད་པའི་སྦློར་བས་རྒྱུན་དུ་

སེམས་པར་བེད་ན་སྔློན་མ་རྟློགས་པའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། 

རྟློགས་ཤིང་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་དློན་ཡང་ཆུད་ཟ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་བརེད་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །ལ་ལ་ནི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དབེ་ཞིང་བརྟགས་ན་རིགས་པས་བརྟགས་

པའི་ཆློས་དེ་དག་ལ་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇློག་པར་འགྱུར་རློ། །ལ་ལ་ཞིག་མློས་པའི་ཚེ་

ཆློས་ཟབ་མློ་གང་དག་ལ་དེའི་བློ་འཇུག་པར་མ་གྱུར་ན་ཡང་ཆློས་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་གི། བདག་གི་བློའི་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ལྟར་
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ཆློས་དེ་དག་མི་སློངས་ན་བདག་ཉིད་མ་སྨྲས་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

མེད་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དློན་ལ་རྟློན་གི་ཚིག་འབྲུ་ལ་མི་རྟློན་ན་

ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀིས་དགློངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནག་པློ་བསན་པ་དང་། ཆེན་

པློ་བསན་པ་ལ་མཁས་པ་ནི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་ལ་སུས་ཀང་རྣམ་པར་བསྐློད་པ་འམ། རྣམ་

པར་བསྐུལ་བར་ཇི་ལྟར་ཡང་མི་ནུས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐློག་མ་ནས་

སེམས་དཔའ་ལ་འཇུག་པ་ནི་བཟློད་པ་སྔློན་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་དེ་ཉིད་སིང་པློར་བེད་པ་ནི་བསློམ་པ་ལ་རེས་སུ་

འཇུག་པ་སེ། བསམ་པར་བསྡུས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །

བསློམ་པ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། ཞི་གནས་

དང་། ལྷག་མཐློང་དང་། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་གློམས་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་། 

ལྷག་མཐློང་ལ་མངློན་པར་དགའ་བའློ། །དེ་ལ་ཞི་གནས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དློག་ཤིན་ཏུ་རློགས་པའི་ཕིར་བརློད་དུ་

མེད་པའི་དངློས་པློ་ཙམ་དང་། དློན་ཙམ་གི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ངེས་པར་བཏགས་

ནས། སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང་། སེམས་ཡློངས་སུ་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བེད་པས་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མློས་པས་ན། 

ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་སེམས་འཇློག་པར་བེད་པ་དང་། ཡང་

དག་པར་འཇློག་པར་བེད་པ་ན། རྒྱས་པར་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དུ་བེད་རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་ཅིང་མཉམ་པར་འཇློག་པ་འདི་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་བའློ། །ལྷག་

མཐློང་གང་ཞེ་ན། ཞི་གནས་ཡློངས་སུ་བསློམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་

བསམ་པའི་ཆློས་དེ་དག་ཉིད་ཀི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་འབེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནས། རྒྱས་པར་མཁས་པ་

དང་། ཤེས་རབ་ཀི་འཇུག་པའི་བར་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལྷག་མཐློང་ཞེས་བའློ། །ཞི་

གནས་དང་། ལྷག་མཐློང་ལ་གློམས་པ་གང་ཞེ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་རྟག་

ཏུ་སྦློར་ཞིང་གུས་པར་སྦློར་བ་གང་ཡིན་པའློ། །ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་མངློན་

པར་དགའ་བ་གང་ཞེ་ན། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་གི་མཚན་མ་དེ་དག་གཉིས་ལས་

སེམས་མི་གཡློ་ལ་རང་གི་ངང་གིས་མངློན་པར་འདུ་ཤེས་མེད་པར་འཇུག་ཅིང་

གནས་པ་དང་། སྡུད་ཅིང་མི་འཕྲློ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐློང་

ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་

གློམས་པར་བེད་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་མངློན་པར་དགའ་བར་

གནས་པར་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་མངློན་པར་དགའ་

བར་གནས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ཡློངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་

རློ། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་

དང་། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཆེ་བ་དང་། འཕེལ་བ་དང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟ་

ཇི་ལྟར་ལྷག་མཐློང་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་ཆེ་བ་དང་འཕེལ་

བ་དང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རློ། །བསློམ་པའི་བ་བ་ནི་འདིར་ཟད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། རྟེན་ལ་
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ཡློད་པའི་གནས་ངན་ལེན་བསལ་བར་བ་བ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡེ་

ཤེས་མཐློང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསློམ་པའི་ལས་

དེ ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བསློམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་པློ ་འདིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རློ། །གདམས་ངག་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་རིག་པར་བ་སེ། འདི་

ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གང་དག་ལ་འདློམས་པར་འདློད་པ་འམ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གཞན་ནམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་འདློམས་པར་མཛད་པ་གང་

ཡང་རུང་སེ། དེས་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ཏམ། འགློགས་པའི་རྒྱུས་

སེམས་བཙལ་ནས་མཁེན་ཏློ། །སེམས་བཙལ་ནས་དབང་པློ་བཙལ་ཏེ་མཁེན་

ཏློ། །དབང་པློ་བཙལ་ནས་བསམ་པ་བཙལ་ཏེ་མཁེན་ཏློ། །བསམ་པ་བཙལ་ནས་བག་

ལ་ཉལ་བཙལ་ཏེ་མཁེན་ཏློ། །

བག་ལ་ཉལ་བཙལ་ནས་ཅི་རིགས་ཅི་འློས་པར་འཇུག་པའི་སློ་སྣ་ཚོགས་དག་

ཏུ་ཡང་ན་ནི་མི་སྡུག་པ་འམ། ཡང་ན་ནི་བམས་པ་འམ། ཡང་ན་ནི་རྐེན་འདི་པ་ཉིད་

ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་འམ། ཡང་ན་ནི་ཁམས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འམ། ཡང་

ན་ནི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་རྔུབ་པ་དྲན་པས་འཛུད་པར་མཛད་དློ། །ཅི་རིགས་ཅི་

འློས་པར་འཇུག་པའི་སློ་དག་ལ་བཙུད་ནས་ལེགས་པར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རྟག་

པའི་མཐའི་གཉེན་པློར་དབུ་མའི་ལམ་སློན་པ་དང་། ལེགས་པར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཆད་པའི་མཐའི་གཉེན་པློར་དབུ་མའི་ལམ་སློན་པ་དང་། མ་བས་པ་ལ་བས་སློ་སམ་

པའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་འདློར་དུ་གཞུག་པ་དང་། མ་ཐློབ་པ་དང་། མ་རེག་པ་དང་། 

མངློན་སུམ་དུ་མ་བས་པ་ལ་མངློན་སུམ་དུ་བས་སློ་སམ་པའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདློར་དུ་འཇུག་པའློ། །གདམས་ངག་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་

གནས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །གནས་གསུམ་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། 

སེམས་མི་གནས་པ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐློག་མ་དམིགས་པ་ལ་ལེགས་པར་

གཏློད་པ་དང་། སེམས་གནས་པ་ལ་རང་གི་དློན་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་ལམ་

ཡང་དག་པར་སློན་པ་དང་། རང་གི་དློན་དགློས་པ་མཐར་མ་ཕིན་པ་ལ་བར་མ་དློའི་

གནས་འདློར་དུ་འཇུག་པའློ། །དེ་ལ་སེམས་དང་དབང་པློ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་

ལ་ཉལ་ཤེས་པ་དང་། ཅི་རིགས་པ་ཤེས་པ་སློར་འཛུད་པས་ནི་སེམས་གནས་པར་བ་

བའི་ཕིར་དམིགས་པ་ལ་སེམས་ལེགས་པར་གཏློད་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

ལེགས་པར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའི་གཉེན་པློར་དབུ་མའི་

ལམ་གིས་ནི་སེམས་གནས་པའི་རང་གི་དློན་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་ལམ་

ཡང་དག་པར་སློན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་མ་བས་པ་ནས་མངློན་སུམ་དུ་མ་བས་པའི་བར་དག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་

བས་སློ་སམ་པའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་འདློར་དུ་བཅུག་པས་ནི་རང་གི་དགློས་པ་མཐར་

མ་ཕིན་པའི་བར་མ་དློའི་གནས་ཡློངས་སུ་སློང་བར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་གནས་

གསུམ་པློ་འདི་དག་གིས་གདམས་ངག་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་བསྡུས་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གདམས་ངག་གཞན་ལས་ཐློས་པ་འམ། 

གཞན་དག་ལ་སྦིན་པས་སློབས་བརྒྱད་པློ་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། དབང་པློ་མཆློག་

དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་

པའི་སློབས་དང་། སྔློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའི་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། འཆི་འཕློ་

དང་སྐེ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀི་རིགས་རིམ་

གིས་རྣམ་པར་སྦློང་ཞིང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལ་རེས་སུ་བསན་པ་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་རིག་པར་བ་སེ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་

དགག་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་གནང་བ་དང་། དགག་པ་དང་། 

གནང་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པར་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་བསྐུལ་བ་དང་། ཡང་དང་ཡང་

དུ་མ་གུས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁྲུལ་པ་ལ་རློག་པ་མེད་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། 

སྣུམ་པའི་བསམ་པས་སྨ་དབབ་པས་དྲན་པར་བེད་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པ་ལ་དགག་པ་དང་། གནང་བའི་ཆློས་རྣམས་ལས་ཡློན་ཏན་ཡང་དག་པ་དང་

དགའ་བ་བསད་པས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རེས་སུ་བསན་པ་འདི་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔར་

རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། དགག་པ་དང་། གནང་བ་དང་། བསྐུལ་བ་དང་། སྨ་དབབ་

པ་དང་། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་སེ། བཅློམ་

ལན་འདས་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིས་བསྡུས་པའི་

ཐབས་དང་ལན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའློ་ཞེས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་ཐབས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཅན་རྣམས་གདུལ་བ་དང་། བསྡུ་བའི་ཐབས་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། འདི་ལས་གློང་

ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལྟ་སེ། ཕན་འདློགས་པ་དང་། 

འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པའློ། །དེ་ལ་

སྦིན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕན་འདློགས་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཟང་

ཟིང་གི་སྦིན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕན་བཏགས་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཚིག་ཉན་པ་དང་

བེད་པར་སེམས་སློ། །དེའི་འློག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སན་པར་སྨྲ་བས་དེ་དང་

དེར་ཀུན་ཏུ་རློངས་པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་ཏུ་རློངས་པ་མ་ལུས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རིགས་

པ་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་ཡང་དག་པར་སློན་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེའི་སན་པར་སྨྲ་བ་

ནི་འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་རིགས་པས་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་

ཡང་དག་པར་བསན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་ནས་

དག་པའི་གནས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་འདུལ་བ་དང་། འཇློག་པ་དང་། 

འགློད་པ་དེ་ནི་དེའི་དློན་སྤློད་པ་སེ་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་དེ་དག་བཙུད་ནས་དེ་དག་དང་

མཐུན་པའི་ཚུལ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པས་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་སེ། གང་གིས་ན་དེ་ལ་ད་དུང་

ཁེད་བདག་ཉིད་དད་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། གཏློང་

བ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་ཁློད་ཀིས་གཞན་

དག་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་བེད་ལ། དེས་སྐུལ་བར་བེད་ཅིང་དྲན་

པར་བས་ནས། འདུལ་བ་རྣམས་སྨྲ་བར་མི་འགྱུར་བར་བེད་དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དློན་

མཐུན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཏེ། བཞི་པ་ཡིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། ངག་གི་ལས་

དང་། ཡིད་ཀི་ལས་ཐབས་བཞི་པློ་དེ་དག་བསྡུས་པའམ། སློ་སློ་བས་ཡློངས་སུ་ཟིན་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་དང་། གདུལ་བ་དང་། 

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལ་ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་སློབས་ཀི་རིགས་ཀི་ལེའུ་སེ་

བརྒྱད་པའློ། །

༼ལེའུ་དགུ་པ།༽

སློམ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་དང་ཐམས་ཅད་དང་། །དཀའ་བ་དང་ནི་སློ་ཀུན་དང་། །སྐེས་

བུ་དམ་པ་ལན་པ་དང་། །དེ་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཕློངས་ཤིང་འདློད་དང་

ལན་པ་དང་། །འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་འགྱུར་དང་། །དེ་བཞིན་རྣམ་དག་དེ་མདློར་

ན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་ཡིན། །འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་རིམ་གིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བས་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་སེ། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། 

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་གང་ཞེ་ན། སྦིན་པ་རྣམ་པ་དགུ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། སྦིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་སྦིན་པ་དང་། དཀའ་

བའི་སྦིན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སྦིན་པ་དང་། སྐེས་བུ་དམ་པའི་སྦིན་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦིན་པ་དང་། ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་ལ་སྦིན་པ་དང་། འདི་

དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་སྦིན་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་སྦིན་པའློ། །སྦིན་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་དང་། རང་གི་ལུས་ལ་མི་ལྟ་བའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཆགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བའི་ལུས་

དང་། ངག་གི་ལས་དང་། སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་དང་། སློམ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། འློང་བ་མཐློང་ཞིང་འབས་བུ་ལ་

ལྟ་བ་དང་། སུ་གང་འདློད་པ་དེ་ལ་དངློས་པློ་དེ་སློ་སློར་སྦིན་པར་བེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ཐམས་ཅད་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་

སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ནང་གི་དང་ཕི་རློལ་གིའློ། །དེ་ལ་རྐང་

ཡན་ཆད་རང་གི་ལུས་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནང་གི་དངློས་

པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་འབའ་ཞིག་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་སྐྱུགས་པ་ཟ་བས་འཚོ་

བ་རྣམས་ཀི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟས་སློམ་ཟློས་འཐུངས་ཤིང་སྐྱུག་པར་བེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་འདྲེས་པའི་

སྦིན་པ་ཞེས་བའློ། །ཇི་སད་སྨློས་པ་འདི་ལ་མ་གཏློགས་པའི་ལྷག་མའི་སྦིན་པ་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་ནི་ཕི་རློལ་གི་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་

གཏློང་བ་ཁློ་ན་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕ་རློལ་འདློད་པ་དག་ལ་

མདློར་ན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་རང་གི་ལུས་སྦིན་པར་བེད་དེ། ཅི་དགའ་མགུར་བེད་དུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཇུག་པས་གཞན་ལ་དབང་ཡློད་པ་དང་། གཞན་ལ་རག་ལས་པར་བེད་ཅིང་བདག་

ཉིད་གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །དཔེར་ན་ལ་ལ་ཞིག་ཟས་དང་སློམ་གི་ཕིར་

གཞན་དག་ལ་བན་གི་དངློས་པློར་ཁས་ལེན་པ་དེ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་དང་ལན་པ་ཡང་བང་ཆུབ་དམ་པ་འདློད་དློ། །ཕ་རློལ་ལ་ཕན་

པ་དང་། བདེ་བར་བ་བར་འདློད། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བེད་པར་འདློད་དེ། ཅི་དགའ་མགུར་བེད་དུ་འཇུག་པས་གཞན་དག་ལ་དབང་ཡློད་པ་

དང་། རག་ལུས་པར་བེད་ཅིང་། བདག་ཉིད་སྦིན་པར་བེད་པ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་

པ་དང་། མིག་དང་། མགློ་བློ་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་རྣམས་འདློད་པ་དག་

དང་། ཤ་དང་། ཁག་དང་། རྒྱུས་པ་འདློད་པ་དང་། རྐང་གི་བར་དུ་འདློད་པ་དག་ལ་རྐང་

གི་བར་དུ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕི་རློལ་

གི་དངློས་པློ་སེམས་ཅན་ལ་ཡློངས་སུ་གཏློང་སེ། ཅི་བདེར་ལློངས་སྤློད་དུ་གཞུག་

པའི་ཕིར་བརན་པློར་སྦིན་པ་དང་། དེ་དབང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་

ཅད་དུ་གཏློང་པའི་སེམས་ཀིས་སྦིན་པར་བེད་དློ། །

འློན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

བེ་བག་མེད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་ནི་མི་བེད་

དློ། །འློ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་

ཅི་ཞིག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་བེད། ཅི་ཞིག་ནི་སྦིན་པར་མི་བེད། ཇི་ལྟར་

ན་སྦིན་པར་བེད། ཇི་ལྟར་ན་སྦིན་པར་མི་བེད་ཅེ་ན། ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་

དེ་ལས་སྦིན་པ་གང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི། ཕན་པར་མི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་བདེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཕན་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །སྦིན་པ་གང་ཕན་པར་མི་

འགྱུར་ལ། བདེ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ངེས་པ་འམ། ཡང་ན་བདེ་བར་ཡང་འགྱུར་ལ་ཕན་

པར་ཡང་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །དེ་

ལྟར་འདི་ནི་སྦིན་པ་དང་། མི་སྦིན་པའི་མདློར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་མན་ཆད་ནི་

རྒྱས་པར་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་ཕ་རློལ་ལ་གནློད་པར་བ་བ་དང་། ཕ་རློལ་བིད་པ་དང་། མི་རིགས་པས་བསྐེད་པས་

བེད་དུ་བཅུག་ན་ཕ་རློལ་དབང་ཡློད་པ་དང་། ཕ་རློལ་ལ་རག་ལས་པར་བེད་པར་

བདག་ཉིད་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་དག་ལ་བདག་ཉིད་

ཀི་སློག་ལན་བརྒྱའམ། ལན་སློང་ངམ། ལན་འབུམ་དུ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བར་ཡང་ཁས་

ལེན་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཕ་རློལ་གིས་བསློ་བ་དང་། ཕ་རློལ་དགའ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཕ་

རློལ་ལ་གནློད་པའམ། ཕ་རློལ་གསློད་པའམ། ཕ་རློལ་འདྲིད་པར་མི་བེད་དློ། །

གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པ་ལས་བརམས་ཏེ། བསམ་པ་དག་པ་

ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་དློན་མང་པློ་བ་བ་ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་

ན་རང་གི་ལུས་དང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སློང་བ་བྱུང་ཡང་། རང་གི་ལུས་དང་

ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྦིན་པ་ལས་བརམས་ཏེ་བསམ་པ་དག་པ་དེ་ནི་རྣམ་གངས་གང་གིས་

ཀང་འདི་ནི་སྦིན་ནློ། །འདི་ནི་མི་སྦིན་ནློ་སམ་དུ་སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་གང་གི་ཚེ་བསམ་པ་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རློ། །སེམས་ཅན་གི་དགློས་པ་འབྱུང་བ་བཏང་སློམས་སུ་བས་ཏེ་སྦིན་པར་མི་བེད་ན། 

དེ་ནི་དེའི་བསམ་པ་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་གི་དགློས་པ་བྱུང་བ་བཏང་

སློམས་སུ་བས་ཏེ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བདུད་ཀི་རིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་ཐློ་

འཚམས་པའི་བསམ་པས་སློང་དུ་འློང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་ལ་གནློད་པ་དང་། 

ཕུང་བ་ཆེན་པློར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར། རང་གི་ལུས་དང་ཡན་ལག་གསེ་ཞིང་

སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །

བདུད་ཀི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེས་བིན་གིས་རླློབས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སྨློས་པ་དང་། སེམས་འཁྲུག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་ལུས་དང་ཡན་ལག་

གསེ་ཞིང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་དག་ནི་རང་གི་སེམས་ལ་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ལ། འདློད་པའི་ཕིར་སློང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དག་གི་སེམས་ལ་རང་དབང་

མེད་པའི་ཕིར། བརླ་རྡློལ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དེའི་ཕིར་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །རྣམ་པ་དེ་

དག་ལ་མ་གཏློགས་པར་དེ་ལས་བཟླློག་པའི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་རང་གི་ལུས་ཕ་རློལ་དབང་བར་བས་པ་ཙམ་གི་ཕིར་རམ། ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག་གསེ་ཞིང་ཡློངས་སུ་གཏློང་བར་ཡང་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནང་གི་

དངློས་པློ་སྦིན་པ་དང་། མི་སྦིན་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཕི་རློལ་གི་

དངློས་པློ་ལས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དུག་དང་། མེ་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། ཆང་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་གནློད་པར་བ་བ་

འམ། ཕ་རློལ་ལ་གནློད་པར་བ་བའི་ཕིར་འདློད་དེ་སློང་ན། སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མི་བེད་དློ། །དུག་དང་། མེ་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། ཆང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་

འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདག་ལ་ཕན་པར་བ་བ་

འམ། ཕ་རློལ་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་འདློད་དེ། སློང་ན་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་

བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕ་རློལ་ཡིད་བརྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་རས་ཀང་

གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྨན་བེད་ཅིང་ཕ་རློལ་

གི་ཆུང་མ་བཀུག་སེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བཟའ་བ་དང་བཏུང་

བ་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་གང་དགའ་བ་དང་། རེ་བ་དང་ལན་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་གནློད་པ་དང་ལན་པ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་

མི་བེད་དློ། །

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་བིན་ན་དེ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སེམས་དགའ་

བ་ཙམ་སྐེ་བར་འགྱུར་མློད་ཀི། འློན་ཀང་སྦིན་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་གནློད་པ་ཆེས་ཆེ་བར་

བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུས་དེ་དག་རྒྱགས་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། ཉེས་པ་སྤློད་པ་

ལ་ཞུགས་པས་ལུས་ཞིག་ནས་ངན་སློང་དག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་

དགའ་བ་དང་། རེད་མློ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་ཡིན་ལ། ངན་སློང་དག་ཏུ་འགློ་བར་

བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་དགེ་བའི་ར་བ་ལ་སློགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ན་ནི། དེ་

ལྟ་བུའི་དགའ་བ་དང་རེད་མློ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་སེམས་དགའ་བར་བ་བའི་

ཕིར་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་བེད་དེ། དངློས་པློ་དེས་ཀང་སྡུད་པ་དང་། ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློང་བ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་དང་། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རེད་མློའི་དངློས་པློ་ཇི་ལྟ་བུ་ནི་སྦིན་པར་མི་བེད། ཇི་ལྟ་བུ་ནི་སྦིན་པར་བེད་ཅེ་ན། 

འདི་ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རི་”དྭགས1་བསད་པའི་ཐབས་བསབ་པ་སྦིན་

པར་མི་བེད་དློ། །མཆློད་སྦིན་ངན་པ་ཡློ་ལང་ཆེན་པློར་གང་དུ་སློག་ཆགས་མང་པློ་

བསགས་ནས་གསློད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་མཆློད་སྦིན་དག་བདག་ཉིད་ཀང་མི་

བེད་ལ། གཞན་དག་ཀང་མཆློད་སྦིན་བེད་དུ་མི་འཇུག་གློ །ལྷ་རྟེན་རྣམས་སུ་ཕྱུགས་

གསློད་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སློག་ཆགས་མང་པློ་གནས་པའི་ས་ཕློགས་སློག་

ཆགས་ཆུ་ནས་སྐེས་པའམ། སློམ་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་གནས་པ་ལྟ་བུ་སློག་ཆགས་

དེ་དག་ལ་གནློད་པར་བ་བའི་ཕིར་སློང་ན་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །རྒྱ་དང་རྔློན་གི་

འཁྲུལ་འཁློར་དང་། རྒྱ་དང་རྔློན་གི་འཁྲུལ་འཁློར་བསབ་པ་ཡང་སློག་ཆགས་རྣམས་

ལ་གནློད་པར་བ་བའི་ཕིར་སློང་ན་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །

སྤློ་བ་དང་། གསློད་པ་དང་། བཅིང་བ་དང་། ཆད་པས་བཅད་པ་དང་། གནློད་

པ་བེད་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་ཡང་དག་རྣམས་ཀི་དག་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། མདློར་བསྡུ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགའ་བ་དང་། རེད་མློའི་དངློས་

པློ་སེམས་ཅན་ཕ་རློལ་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཕ་རློལ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་མི་

བེད་དློ། །གང་པློ་ཆེ་དང་། རྟ་དང་། ཤིང་རྟ་དང་། འདེག་པ་དང་། བཞློན་པ་རྣམས་དང་། 

གློས་དང་རྒྱན་རྣམས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། བསློད་པ་རྣམས་དང་། 

གར་དང་། གླུ་དང་། རློལ་མློའི་སྒ་བསབ་པ་རྣམས་དང་། གར་དང་། གླུ་དང་། རློལ་མློའི་

1 [མ་ཕི། ༦༣བ༣ན།   དགས  -   དྭགས]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྒའི་ཆ་བད་རྣམས་དང་། སློས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། 

སྣློད་སྤད་སྣ་ཚོགས་དང་། སྐེད་མློས་ཚལ་དང་། ཁང་ཁིམ་དང་། དགའ་མགུར་སྤློད་

པའི་བུད་མེད་རྣམས་དང་། བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསབ་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་དང་། རེད་མློའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་

ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་དགའ་བར་བ་བའི་ཕིར་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་

པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནད་པ་སློང་དུ་ཟིན་ཀང་ཁ་ཟས་དང་བཏུང་

བ་ཚོད་མ་ཟིན་པའམ་གནློད་པར་འགྱུར་བ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་

བརྐམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་འདྲངས་པ་རྣམས་ལ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་བསློད་པ་

སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་གིས་གདུང་བ་རྣམས་རང་འགེག་པར་

བེད་པའམ། རྡེག་པར་བེད་པ་འམ་དུག་འཐུང་བའམ། གཡང་དུ་མཆློང་བ་ལ་ཡང་

དགའ་མགུར་བེད་དུ་མི་འཇུག་གློ །

བམ་པློ་བདུན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་རྣམས་ལ་ཕ་མ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་

མ་ནི་བ་མ་ལྟ་བུ་མཆློག་ཡིན་ཏེ། ནུ་མ་སྣུན་པ་དང་། གསློ་བ་དང་། སྐེད་པ་ཡིན་པས་

དེའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡུན་རིང་པློར་སྤི་བློ་ལ་ཁེར་ན་ཡང་སྐློ་བར་མི་བ་

སེ། སྤུ་གཏའ་དང་། གཏར་གཞུག་པ་དང་། བཙོང་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ཉིད་དེ་གཉིས་

ལ་སྦིན་ཞིང་དབང་བ་དང་། རག་ལུས་པར་བ་བ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་ཇི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སྦིན་པར་ལྟ་ག་ལ་བེད། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་རྒྱལ་པློ་སྤི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་བདག་པློར་གྱུར་ན་ཡང་བདག་གིས་



  164  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རིས་སུ་གཏློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་གཞན་

གི་བུ་དང་ཆུང་མ་གཞན་དག་ལས་ཕྲློགས་ཏེ། གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་མི་བེད་ཀི། ང་

ལ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ལྟར་དེ་དག་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་སམ་ནས་གློང་རིལ་པློ་

འམ། གློང་གི་ཕློགས་འགའ་འམ། ལྗློངས་རིལ་པློའམ། ལྗློངས་ཀི་ཕློགས་འགའ་ལློངས་

སྤློད་དུ་བ་བར་སྦིན་པར་ཟད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་གི་བུ་འམ། ཆུང་

མ་དང་། བན་དང་། བན་མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་

ཟིན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བརྡ་མ་སྤད་པ་འམ། མི་འདློད་པ་སྦིན་པ་དང་ཡིད་མི་

དགའ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ལེགས་པར་

བརྡ་སྤད་དེ་ཡིད་དགའ་ཞིང་འདུན་པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀང་མི་མཛའ་བ་རྣམས་དང་། 

གནློད་སྦིན་དང་། སིན་པློ་རྣམས་དང་། བརེད་ངས་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། བུ་དང་

ཆུང་མ་སྐིད་དེ་བར་འདུག་པ་རིགས་ཀི་མི་ནི་བན་དུ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་ཤས་ཆེར་གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་པར་

ཞུགས་ཤིང་བརེད་ངས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིད་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་

དབྱུང་བའི་མཐུ་ཡློད་ན་དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ནི་རྒྱལ་སིད་ལས་ཀང་འབིན་པར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕ་མའི་ལློངས་སྤློད་ཕྲློགས་ཏེ། སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་

པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཕ་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། བན་དང་། བན་མློ་

དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་རྣམས་ཀི་ཡང་དེ་དང་འདྲའློ། །ཕ་མ་ལ་

གནློད་པ་བས་པ་ནས་རྒྱས་པར་ལས་བེད་པ་དང་ཞློ་ཤས་འཚོ་བའི་བར་དག་ལ་

གནློད་པ་བས་ནས་ཕ་རློལ་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཏློང་བར་ཡང་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆློས་ཀིས་བབ་ཆློལ་མ་ཡིན་

པར་ལློངས་སྤློད་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་ཀི། ཆློས་མ་ཡིན་པས་

མ་ཡིན། བབ་ཆློལ་དུ་མ་ཡིན། ཕ་རློལ་ལ་གནློད་པ་བས་ཤིང་ཉམ་ང་བར་བས་པས་

ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀི་བསན་པ་ལ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་བསབ་པ་ལས་འགལ་བར་བས་ཏེ། སྦིན་པ་

སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པ་བིན་ན་ཡང་མཛའ་བཤེས་

དང་། དག་དང་ཐ་མལ་པ་རྣམས་དང་། ཡློན་ཏན་ཅན་རྣམས་དང་། སྐློན་ཅན་རྣམས་

དང་། དམའ་བ་རྣམས་དང་། མཚུངས་པ་རྣམས་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་

དང་། སྐིད་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་པ་རྣམས་ལ་ཡློན་གནས་ཡིན་པའི་བློ་ཉེ་བར་གཞག་

སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སློམས་པའི་སེམས་ཀིས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་སད་སྨྲས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལས་

བསྙུངས་ཏེ། སློང་བ་ལ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་ཀི། མཚུངས་པའམ་ལྷག་པ་ཁློ་

ནར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དངློས་པློ་བཟང་པློ་སྦིན་པར་དམ་བཅས་ན། 

ངན་པ་དང་ཐ་ཆད་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། ངན་པ་དང་། ཐ་ཆད་སྦིན་པར་དེས་དམ་

བཅས་སུ་ཟིན་ཀང་། བཟང་པློ་ཡློད་ན་བཟང་པློ་འབའ་ཞིག་སྦིན་པར་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་། ཁློས་པ་དང་། ཡིད་འཁྲུགས་

པས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སྦིན་པ་བིན་ནས་ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བརློད་ཅིང་ཁློད་ནི་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུར་ངས་སྦིན་པས་ཕན་བཏགས་སློ་ཞེའམ། 

བསྐེད་དློ་ཞེའམ། དྲངས་སློ་ཞེས་སྨློད་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ནི་མི་ངན་པ་ལ་སྦིན་པ་བིན་ན་ཡང་བརས་ཤིང་མ་གུས་པར་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་

མི་བེད་ན་ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་ལློག་

པར་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ལ་གནས་པ། རྒློད་པ་བདག་ཉིད་མ་བསམས་པ། 

གཤེ་བ། ཁློ་བ་སྤློད་འདེམས་བེད་པ་རྣམས་ཀི་ལློག་པར་སྒྲུབ་པས་སྐློ་བའི་ཡིད་ཀིས་

སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་ཀི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཤས་

ཆེར་ཉློན་མློངས་པས་བརླམས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་རྟློགས་ནས། སིང་བརེ་

བའི་སེམས་ཁློ་ན་ཉེ་བར་གཞག་སེ། སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །ལྟ་བ་ངན་པ་མཆློག་

ཏུ་འཛིན་ཅིང་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །

འདི་ལྟ་སེ། གནློད་པ་ཆེན་པློའི་མཆློད་སྦིན་རྣམས་དང་། འཚེ་བའི་སྦིན་པས་

ཆློས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འཛིན་པ་དང་། དགེ་མཚན་དང་བཀ་ཤིས་དང་སྦར་ཏེ། སྦིན་

པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦིན་པ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པས་ཀང་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་

བ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བར་ཡང་མི་འཛིན་ཏེ། སྦིན་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་

འགྱུར་བའི་ཚོགས་ཙམ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་འཛིན་ཏློ། །འབས་བུ་ལ་ལྟ་ཞིང་སྦིན་

པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སྦིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་སྔློ་བར་བེད་དློ། །སྦིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབས་བུ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐློང་ཞིང་མངློན་པར་

ཡིད་ཆེས་པ་སྐེས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇློག་ཅིང་། 

གཞན་གིས་བཀི་བ་མེད་པར་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །དཔེར་ན། ཟས་བིན་པས་ནི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སློབས་ཅན་འགྱུར། །གློས་བིན་པས་ནི་ཁ་དློག་ལན། །བཞློན་པ་བིན་པས་བདེ་འགྱུར་

བསན། །མར་མེ་བིན་པས་མིག་དང་ལན། །ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པར་རིག་

པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དབུལ་པློར་འགྱུར་དུ་དློགས་པའི་འཇིགས་

པས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སིང་རེའི་བསམ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་

ཡང་མི་བེད་དློ། །འདི་ལྟ་སེ། སློམ་པ་ལ་བརློན་པ་རྣམས་ལ་ཟས་དང་། སློམ་ལྷག་མར་

གྱུར་པ་འམ། ཕིས་དང་། གཅིན་དང་། མཆིལ་མ་དང་། སྣབས་དང་། སྐྱུགས་པ་དང་། 

དམྱང་བུ་དང་། རྣག་དང་། ཁག་གིས་འབགས་པ་དང་། ཞག་ལློན་པའི་ཁེངས་བུ་མ་

བསད་མ་སྦྲན་པ། འབས་ཆན་དང་། །ནས་ཆན་དང་། ཟན་དྲློན་དློར་བར་འློས་པ་

རྣམས། དེ་བཞིན་དུ་སློག་བཙོང་མི་ཟ་བ་དག་ལ་སློག་བཙོང་གིས་འབགས་པ་འམ། དེ་

བཞིན་དུ་ཤ་མི་ཟ་བ་དང་། ཆང་མི་འཐུང་བ་དག་ལ་ཆང་དང་འདྲེས་ཤིང་ཆང་དང་

འབགས་པའམ། དེ་བཞིན་དུ་མི་མཐུན་པའི་ལས་བེད་དུ་མི་འཇུག་ཅིང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ལ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། འདི་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་

རྐེན་དུ་མི་འབབ་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་ཡང་དང་ཡང་བསང་དགློས་པ་དང་། 

སློང་ཞིང་ཕིར་འློང་དུ་གཞུག་པ་དང་། བསེན་པས་འཚོ་བའི་ཚུལ་གིས་ཉློན་མློངས་

ཤིང་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། བསངས་མ་ཐག་ཁློ་ནར་སྦིན་པར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གགས་པ་དང་། སྒ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་བརྟན་

ཅིང་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཕ་རློལ་ལ་ལན་འློང་བ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། བརྒྱ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བིན་ཉིད་དང་། བདུད་ཉིད་དང་། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཉིད་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་བརྟེན་

ཅིང་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། ཕ་རློལ་རྒྱལ་པློ་དང་། ཞང་བློན་ཆེན་པློ་དང་། 

གློང་རྡལ་གི་མི་འམ། ལྗློངས་ཀི་མི་རྣམས་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་དང་། ཁིམ་བདག་

རྣམས་དང་། ཕྱུག་པློ་རྣམས་དང་། ཚོང་དཔློན་རྣམས་དང་། དེད་དཔློན་རྣམས་ཀིས་

གཏློང་ཕློད་པ་དང་། སྦིན་བདག་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་བཀུར་སིར་བེད་བ་མར་བེད། 

རི་མློར་བེད། མཆློད་པར་བེད་པར་འགྱུར་ཡང་ཅི་མ་རུང་སམ་སེ། གཞན་དག་ལ་

ཚུལ་འཆློས་པའི་ཕིར་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །

བཀེན་པའི་ཚུལ་དུ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། ཉུང་ངུ་ལས་ཀང་ཕལ་

ཆེར་སྦིན་པར་བེད་ན། མང་པློ་ལྟ་ཅི་སྨློས་འདི་སྦིན་པ་དེས་བིད་དེ། ཡིད་ཆེས་པར་

བས་ལ། དེའི་འློག་ཏུ་བསླུ་བར་བའློ་སམ་སེ། གཞན་དག་ལ་གགས་བཙལ་བའི་ཕིར་

སྦིན་པ་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པས་གློང་ངམ། གློང་གི་ཕློགས་

གཅིག་གམ། ལྗློངས་སམ། ལྗློངས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་གི་དབེན་བས་ཏེ། བདག་པློ་དག་

ལས་ཕྲློགས་ལ་བཀུར་བར་བའློ་སམ་དུ་གཞན་དག་དང་དབེ་བའི་ཕིར། གཞན་དག་

ལ་དབེ་བ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མཁས་པ་དང་། 

ལེ་ལློ་མེད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཕློད་པ་དང་བདག་ཉིད་ཀིས་ས་གློན་དུ་བསློགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བའི་སྔློན་དུ་འགློ་བས། རང་གིས་ཀང་

སྦིན་པར་བེད་ལ། གཞན་དག་ཀང་སྦིན་དུ་འཇུག་ཅིང་། བདག་ཉིད་སློམ་ལས་མེད་

པར་བསེན། གཞན་དག་སྦིན་དུ་འཇུག་ཅིང་མངག་པར་མི་བེད་དློ། །སློང་བའི་ཚོགས་

ཆེན་པློ་འདུས་པ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་རྣམས་འདུས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཤིང་འཁློད་པར་ཤེས་ནས། རྒན་རིམས་ནས་གཞློན་རིམས་ཀི་བར་དུ་གལ་རིམ་

བཞིན་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འགློ་ཞིང་འློང་སེ། སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

སྦིན་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ལློངས་སྤློད་མང་པློ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་པ་

ཡློད་བཞིན་དུ་སྦིན་པ་ཉུང་ངུ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །གཞན་པ་དག་ལ་གཙེ་བའི་ཕིར་

གཞན་དག་ལ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །གཤེ་བའམ། ཁློ་བ་འམ། བརྡེག་པའམ། 

བསིགས་པའམ། སྨད་པའམ། གསད་པའམ། བཅིང་བའམ། །ཆད་པས་གཅད་པ་འམ། 

གློ་རར་གཞུག་པ་འམ། བསྐྲད་པའི་ཕིར་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པའི་སྔ་རློལ་ཉིད་ནས་ཀང་ཡིད་དགའ་ལ་སྦིན་པའི་ཚེ་ཡང་

སེམས་དགའ་བར་བེད་ཅིང་བིན་ནས་ཀང་འགློད་པ་མེད་དློ། །

ནློར་བུ་དང་། མུ་ཏིག་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་། དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། བི་རུ་

ལ་སློགས་པ་འདྲ་བར་བཅློས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་འདློད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཡློ་

སྒྱུའི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཉུང་ངུའམ། མང་པློ་ཅི་ཡང་རུང་སེ། སྔ་ནས་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་མ་བཏང་བ་མེད་དེ། ཕིས་སློང་བ་པློས་བདག་གི་ནློར་བརན་པློར་བཏང་

བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་ཕིར་འགུགས་པ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་དུས་དུས་སུ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་ཀི་དུས་མ་ཡིན་པར་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བདག་དང་

ཕ་རློལ་ལ་རུང་བ་སྦིན་པར་བེད་ཀི་མི་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་

བེད་ཀི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་མི་བེད་དློ། །སེམས་མ་གཡེངས་པས་སྦིན་པར་བེད་

ཀི་སེམས་གཡེངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་ལ་འཕ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བར་མི་བེད་ཀི་བསིང་བར་མི་བེད་ཅིང་། དེ་ས་གློང་བར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཁློ་གཉེར་

ཅན་དུ་ཡང་མི་བེད་དློ། །བཞིན་གི་མདངས་གསལ་ཞིང་སྔར་འཛུམ་ལ་གསློང་པློར་

སྨྲ་བར་བེད་དློ། །སྦིན་པ་བརྒྱངས་ཏེ་སྦིན་པར་མི་བེད་ཀི་ལ་གློར་དུ་མྱུར་དུ་སྦིན་

པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མ་བསངས་པར་བདག་ཉིད་ཀིས་སབས་ཕེ་

ཞིང་གཞན་དག་ལ་སུ་ཅི་འདློད་པ་དེ་ལ་དེ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །རང་རང་གིས་བངས་

པ་དེ་དག་ལ་ཡང་རེས་སུ་གནང་བར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཆལ་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་སྦིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །སྦིན་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཁློ་ན་

སྦིན་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དག་ཡློད་དེ། བདློག་ན་སློང་

བ་མ་འློངས་པའི་སྔ་རློལ་ཉིད་ནས་སེམས་འདི་སམ་དུ་མངློན་པར་འདུ་བེད་དེ། སྦིན་

པར་བ་བའི་ཆློས་བདློག་ཀང་རུང་། མི་བདློག་ཀང་རུང་། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ཁིམ་པ་

དབང་དུ་བས་པ། གལ་ཏེ་སྐིད་ཅིང་བཀེན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཕློངས་པ་མ་ཡིན་པ། མགློན་

དང་བཅས། རྟེན་དང་བཅས་པ་དང་། སྡུག་ཅིང་བཀེན་ལ་ཕློངས་པ་མགློན་མེད་པ། 

རྟེན་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཤིག་བདག་ལ་སློང་དུ་འློངས་ན་དེ་ལ་བདག་གིས་གལ་ཏེ་

གཉི་ག་ཡང་ཡིད་ཚིམ་པར་ཡང་བ་བ་དང་། འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་བསང་བའི་

ལློངས་སྤློད་འབློར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་བདག་གིས་གཉི་ག་ཡང་ཚིམ་པར་བ་ཞིང་གཉི་གའི་

འདློད་པ་ཡློངས་སུ་བསང་བར་བའློ། །

གལ་ཏེ་བདག་གིས་གཉི་ག་ཚིམ་པར་བ་བའམ། འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་

བསང་བར་བ་བའི་ལློངས་སྤློད་མ་འབློར་ན་ནི་སྐིད་པ་ཤློས་བཏང་སེ། སྡུག་པ་ཤློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་སྦིན་པ་སྦིན་ནློ། །བཀེན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཕློངས་པ་མ་ཡིན་ལ་མགློན་དང་བཅས། 

རྟེན་དང་བཅས་པ་བཏང་སེ། བཀེན་ཞིང་ཕློངས་པ་མགློན་མེད་པ་དང་། རྟེན་མེད་པ་

ལ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བའློ་སམ་མློ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་མངློན་པར་འདུ་བས་ནས། ཇི་

ལྟར་མངློན་པར་འདུ་བས་པ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ལས་སུ་གྲུབ་པར་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་སློང་

བ་སྐིད་པ་ཤློས་ཀི་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་བསང་བ་མ་ནུས་ན་ཡང་། དེས་

བདག་གི་སེམས་ཀི་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའི་རྟློག་པ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཏེ། སློང་

བ་དེ་ལ་འདི་སད་དུ་སྡུག་པ་ཉིད་ལ་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་འདི་ངས་སྔ་ནས་བཏང་

ཟིན་ཏེ། སྔ་ནས་ཡི་དམ་དུ་བཅས་པའི་ཕིར་རམ། ངས་འདི་ལ་བིན་པ་ཡིན་གི། ཁློད་

ལ་སྦིན་མི་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བས་ན་བཞིན་བཟངས་ཁློད་ངློ་བཟླློག་གློ་སམ་

དུ་ང་ལ་མ་སེམས་ཤིག་ཅེས་ཤད་ཀིས་བང་བར་བས་ཏེ་གཏློང་བར་བེད་དློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དག་ཡློད་

དེ། བདློག་ན་སེར་སྣ་ཅན་གི་ཁིམ་དང་། མཆློག་ཏུ་སེར་སྣ་ཅན་གི་ཁིམ་ཡློ་བད་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཅིང་འཇུངས་ལ། ལན་འགའ་ཡང་དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་

ལ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་གཏློང་མ་མྱློང་བའི་ཁིམ་དེ་དག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སློང་ནས། ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བས་ཤིང་བག་ཕེབས་པར་བས་ཏེ། འདི་

སད་དུ་ཀེ་ཚུར་ཤློག །ཁློད་ནློར་འགློད་པ་མེད་པར་ང་ལ་ཕན་གདགས་པ་ཆེན་པློས་

ཉེ་བར་གནས་པར་གིས་ཤིག །ངའི་ཁིམ་ན་ལློངས་སྤློད་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་། སྦིན་པར་

བ་བའི་ཆློས་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་ཡློད་དེ། ངའི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་སློང་བ་པློ་འདློད་ཀིས་གལ་ཏེ་ཁློད་སློང་བ་དང་ཕྲད་ན་བཟླློག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེ་མ་བཏང་བར་ཡང་ན་ནི་ངའི་ནློར་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ལས་ལློང་ལ་དེ་དག་ལ་ཅི་

བདེར་བིན་ཅིག །ཡང་ན་ནི་སློང་བ་དེ་དག་ངའི་ཐད་དུ་ཁིད་དེ་ཤློག་ཤིག །ངས་སྦིན་

པ་སྦིན་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་ཡང་གིས་ཤིག་ཅེས་བསློའློ། །དེ་དག་གིས་ཀང་དེ་

ལས་ཐློས་ནས། ནློར་མི་འགློད་ཅིང་དགའ་བར་བ་བས་རིགས་ཀི་བུ་འདི་བདག་ཅག་

ལ་སེམས་དགའ་བར་འགྱུར་སམ་སེ་དེ་བཞིན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་དེ་དག་ལ་ཕི་མ་ལ་སེར་སྣའི་དྲི་མ་བསལ་བའི་ས་བློན་བཏབ་

པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་གིས་གློམས་པར་བས་པ་དེ་དག་ཤེས་རབ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་ཐབས་

ལ་མཁས་པ་དེས་ན་རང་རང་གིས་ཀང་ནློར་ཉུང་ངུ་སྦིན་པ་བེད་ཅིང་མ་ཆགས་པ་

ཉུང་ངུ་ལ་བརྟེན་ནས་འབིང་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། འབིང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེན་པློ་ཐློབ་

པར་འགྱུར་རློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་དང་། ལྷན་

ཅིག་གནས་པའི་སློབ་མ་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་གང་དག་ཆགས་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་དང་། བརྐམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནམ། གང་དག་བརྐམ་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་མེད་དེ། འདློད་པས་ཕློངས་པར་གྱུར་ན། 

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་པ་འམ། ཆློས་དང་དགེ་འདུན་ལ་

བརྟེན་ཏེ། སྦིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་བ་བའི་དངློས་པློ་བེད་པར་འདློད་པས་

སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དེ་རྣམས་དེ་དག་ཉིད་ལ་སྦིན་ཞིང་དེ་དག་བེད་དུ་འཇུག་སེ་

བདག་ཉིད་མི་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་བས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་བདག་ཉིད་ཀིས་

ཀང་བསློད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་བསྐེད་པ་ཡིན། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་དེ་ཁ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཅིག་གི་ཉློན་མློངས་པ་ཡང་བཏུལ་བ་ཡིན། ཁ་ཅིག་གི་ཆློས་འདློད་པ་ཡང་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་

བས་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་

དག་ཡློད་དེ། བདློག་ན་སློང་བ་པློའི་བསམ་པ་མཚན་མ་ཙམ་གིས་རྟློགས་ན་ཡང་ཅི་

འདློད་པ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་སྦིན་པར་བེད་དློ། །གང་ཞིག་འདི་སྒྱུ་ཚོང་གིས་

བིད་པར་བའློ་སམ་སེ། དེའི་ཐད་དུ་འློངས་ན་ཡང་དེའི་བསམ་པ་རྟློགས་ནས་དེའི་ཉེས་

པར་སྤློད་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་འཆབ་པར་བེད་ན་དེ་ཉིད་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། དེའི་འདློད་པ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་ལ། ཅི་ནས་ཀང་དེ་སྐེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། མགུ་ཞིང་

འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་། ཡིད་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ཕིར་འགློ་བར་བེད་དློ། །གང་

གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཡློ་སྒྱུས་བིད་པར་གྱུར་ལ། བིད་པ་དེ་ཡང་དེས་སྔར་མ་

རྟློགས་ཏེ། ཕིས་རྟློགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་འདྲིད་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་གཞི་དེས་གེང་པ་

འམ། དྲན་པར་མི་བེད་ལ། དེའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་མ་བིན་པར་ལེན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་བསམ་པས་རེས་སུ་དགའ་བར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཡློད་དེ། བདློག་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་

པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དག་མེད་དེ། མི་

བདློག་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་

སྦངས་པ་དེ་བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་དེ་ལྟ་བུ་མངློན་དུ་བེད་ཅིང་། དེས་ཚེགས་ཆུང་

ངུས་ནློར་གི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སློ། །ཡང་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཏམ་སྣ་ཚོགས་དང་། སན་པའི་གཏམ་དང་། སློབས་པ་དགེ་བ་དང་ལན་པ་ཅི་ནས་

སེམས་ཅན་དབུལ་པློ་རྣམས་ཀང་སྦིན་པར་བེད་འདློད་པར་གྱུར་ན། ཕྱུག་པློ་རྣམས་

ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་འཚལ་བ་དང་། སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ཀང་སྦིན་པ་བེད་པར་འདློད་པར་

གྱུར་ན། །སློང་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས་པ་དེ་ལྟ་བུར་གཞན་

དག་ལ་ཆློས་སློན་པར་བེད་དློ། །ཡང་ན་སློང་བ་པློ་ལྷགས་ཤིང་ལྷགས་པ་རྣམས་དད་

པ་དང་ལན་པའི་ཁིམ་གང་དག་ན་ལློངས་སྤློད་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པས་ཉིན་གཅིག་

བཞིན་དུ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཁློ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཁིམ་དེ་དག་ཏུ་གཏློང་བར་བེད་

དློ། །བདག་ཉིད་ཀང་སྦིན་པ་སྦིན་ཞིང་བསློད་ནམས་བེད་པ་དག་ཏུ་སློང་ནས་མཁས་

པ་དང་། ལེ་ལློ་མེད་པ་དང་། སྒྲུབ་ཕློད་པས་སེམས་མངློན་པར་དགའ་བར་བས་ནས། 

ལུས་དང་ངག་གིས་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་ན། སྦིན་པ་དེ་

ཡང་སློང་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྦིན་པར་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་ངློ་མ་སློམས་པ་དང་། 

ཚུལ་མ་ཡིན་པའམ། བརེད་ངས་པས་ཞལ་ཏ་བེད་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཕིར་སྦིན་

པ་དེ་ཉེས་པར་བིན་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་སིད་དུ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་ལློངས་

སྤློད་དག་མེད་དེ། མི་བདློག་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ངན་སློང་

ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ལློངས་སྤློད་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མུ་སེགས་ཅན་གགས་ཚོལ་བ་ལ་ཆློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཁས་འཆད་པའམ། གེགས་བམ་དུ་བས་པ་ལ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །ཆགས་པའི་

རང་བཞིན་ཅན་གེགས་བམ་འཚོང་བར་འདློད་པའམ། སྦེད་པར་འདློད་པའམ། དེ་

ཤེས་པས་དློན་དུ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །ཤེས་པར་འདློད་

པ་ལ་ནི་གལ་ཏེ་གེགས་བམ་བདག་ལ་དགློས་པའི་དློན་བས་ཟིན་ན། དེ་ལ་ཅི་བདེར་

སྦིན་པར་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་དེས་རང་གི་དློན་དུ་གེགས་བམ་དེ་བསྒྲུབ་པའི་དློན་མ་

གྲུབ་ན་ནི། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་དཔེ་གཞན་མཐློང་ན་སྦིན་པར་བེད་

དློ། །ཡང་ན་ནི་གཞན་བིས་ཏེ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་དཔེ་གཞན་ཡང་མ་མཐློང་

ངམ། འདྲི་ཡང་མ་ནུས་ན་ནི་དེས་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་བདག་གི་སེམས་ལ་བརྟག་པར་བ་

སེ། བདག་གི་སེམས་ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་དྲི་མས་ཀུན་ནས་དཀིས་པར་མ་གྱུར་

གང་། བདག་ཆློས་བིས་པ་སིང་ནས་སྦིན་པར་མི་འདློད་པ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་གང་སམ་དུ་

བརྟག་པར་བའློ། །

གལ་ཏེ་དེས་དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན་བདག་ལ་ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་དྲི་མ་

ཅུང་ཟད་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཡང་ཡློད་དློ་སམ་དུ་ཤེས་ན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་

འདི་སམ་དུ་གལ་ཏེ་བདག་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་འདིས་ཚེ་འདི་ལ་ལྐུགས་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་

ན་ཡང་བདག་གིས་ཉློན་མློངས་པ་དང་དུ་བང་བར་མི་བ་སེ། ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་ངེས་

པར་སྦིན་དགློས་ན། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས་སམ་དུ་

སེམས་མངློན་པར་འདུ་བས་ཏེ། ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་དེས་ངེས་པ་ཁློ་ནར་སྦིན་པར་

བའློ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རྟློག་པ་ན་བདག་ལ་ནི་ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཡང་མེད་དློ་སམ་དུ་ཤེས་ན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདི་ལྟར་བསབ་པར་བ་སེ། བདག་གིས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་གཞློམ་པའི་ཕིར་རམ། ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རམ། སེམས་ཅན་དགའ་བར་བ་

བའི་ཕིར་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་འདི་སྦིན་པར་བ་བ་ཡིན་ན། ངས་ཉློན་མློངས་པ་ཡང་མ་

མཐློང་ལ། མ་བིན་ན་ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེས་མང་དུ་མཐློང་ལ། 

བིན་ན་ནི་རྟློགས་པ་ཆེན་པློར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཆློས་ཀི་རེད་པ་ཆེན་པློར་

འགྱུར་གི་ཆུང་བ་མ་ཡིན་ལ། མ་བིན་ན་ནི་ངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་

དང་། བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབས་པས་སེམས་ཅན་འདི་དང་སེམས་ཅན་

གཞན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བེད་པར་འགྱུར་གི། བིན་དུ་ཟིན་ན་ནི་སེམས་ཅན་འདི་

གཅིག་པུ་དགའ་བར་འགྱུར་རློ་སམ་སེ། དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་

ནས་གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་བིན་ན་ནི། ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། 

འགློད་པར་ཡང་མི་འགྱུར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ལས་ཀང་འགལ་བར་ཡང་

མི་འགྱུར་རློ། །

ཇི་ལྟར་མི་སྦིན་ཅེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་ལ་ཁློད་ལ་མི་སྦིན་

ནློ་ཞེས་ཚིག་བརླང་པློས་ཕིར་ཟླློག་པར་མི་བེད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཐབས་མཁས་

པས་དེ་བརྡ་སྤད་དེ་གཏློང་བར་བེད་དློ། །དེ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་དང་། སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཐློག་མ་ཉིད་ནས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕུལ་ཞིང་བསྔློས་ཟིན་ཏེ། དཔེར་ན་དགེ་སློང་གིས་སློབ་

དཔློན་ནམ། མཁན་པློ་ལ་ཆློས་གློས་བསྔློས་པ་བཞིན་ནློ། །དེས་དེ་ལྟར་བསྔློས་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཕིར་ཡློ་བེད་དང་། སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་བསགས་

པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀང་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཞེས་བའློ། །བསློད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་བསློད་

ནམས་དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་དེ་ལན་མང་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པས། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལན་པར་

མངློན་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེས་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དེ་དག་ཀང་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་གཏམས་ཏེ་གཞག་པ་དང་འདྲ་བར་

འཆང་བར་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་སློང་བ་པློ་མཐློང་ལ་དེ་ལ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཅི་

འདློད་པ་སྦིན་པར་འློས་པ་ཞིག་མཐློང་ན་ནི། དེ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་མ་བཏང་བ་དེ་གང་ཡང་མེད་དློ་སམ་

དུ་ཤེས་པར་བས་ནས། སློང་བ་པློའི་འདློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་དློ། །

གལ་ཏེ་འློས་མ་ཡིན་པར་མཐློང་ན་ནི་དེས་རྟློག་པ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། 

བཞིན་བཟངས་དག་འདི་ནི་གཞན་གི་ཡིན་ཏེ། ཁེད་ལ་སྦིན་པ་གནང་བ་མེད་དློ་ཞེས་

དེ་ལ་ཚིག་འཇམ་པློས་གློ་བར་བས་ཏེ་གཏློང་བར་བེད་དློ། །ཡང་ན་དེ་གཞན་དེའི་

ཉིས་འགྱུར་རམ། སུམ་འགྱུར་སྦིན་ཞིང་རིམ་གློ་དང་། བཀུར་སི་བས་ནས་གཏློང་བར་

བེད་དློ། །ཅི་ནས་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་

གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་ལ་སྦིན་པར་མི་འདློད་པ་མ་ཡིན་གི། འདི་ནི་གེགས་བམ་གི་

ཆློས་འདི་ནི་སྦིན་པའི་དབང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་གློར་མ་ཆག་སེ་དེའི་ཕིར་སྦིན་པར་མི་

བེད་དློ་སམ་དུ་ཤེས་པར་བེད་དེ། འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གཞན་ཡང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་རང་བཞིན་གི་སྦིན་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་གངས་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། རབ་

ཏུ་དབེ་བ་ལས་ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ནས་སྦིན་པར་བེད་དེ། 

འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་

ལ་བམས་པའི་བསམ་པས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལ་ནི་

སིང་རེའི་བསམ་པ་དང་། ཡློན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་དང་། ཕན་

འདློགས་པ་རྣམས་དང་། མཛའ་བཤེས་རྣམས་དང་། སིང་དུ་སྡུག་པ་རྣམས་ལ་ནི་

བཏང་སློམས་ཀི་བསམ་པས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དེ། འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པའི་གེགས་བེད་པ་དང་། སྦིན་

པའི་གེགས་བེད་པའི་གཉེན་པློ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་

སློ། །དེ་ལ་སྦིན་པའི་གེགས་བེད་པ་ནི་བཞི་སེ། སྔློན་མ་གློམས་པ་དང་། སྦིན་པར་བ་

བའི་ཆློས་ཉུང་སེ་མི་ལན་པ་དང་། དངློས་པློ་མཆློག་དང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཞེན་པ་དང་། 

ཕི་མ་ལ་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ལ་ལྟ་ཞིང་མངློན་པར་དགའ་

བའློ། །གང་གི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་དག་ཡློད་བཞིན་

དུ་སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་པ་ནི་སྦིན་པ་ལ་སེམས་མི་འཇུག་ན་དེ་ཉེས་པ་འདི་

ནི་བདག་མ་གློམས་པས་ལན་ནློ་སམ་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟློགས་པར་

འགྱུར་ཞིང་འདི་ལྟར་ཡང་བདག་གིས་ནི་སྔློན་སྦིན་པ་མ་བིན་པ་གློར་མ་ཆག་སེ། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེས་ན་བདག་ད་ལྟར་ལློངས་སྤློད་རྣམས་ཀང་ཡློད་ལ། སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་

བཞིན་དུ་སྦིན་པ་ལ་སེམས་མི་འཇུག་གློ །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སྦིན་

པ་མ་བས་ན་ཕི་མ་ལ་ཡང་བདག་སྦིན་པ་ལ་ཞེ་སང་བར་འགྱུར་རློ་སམ་དུ་རྟློགས་

པར་བེད་དེ། དེས་དེ་ལྟར་རྟློགས་པ་ནས་ཀང་སྦིན་པའི་གེགས་བེད་པའི་གཉེན་པློ་ལ་

བརྟེན་ནས་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ་སྦིན་པར་བེད་ཀི། མ་གློམས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཉེས་

པའི་རེས་སུ་འབང་ཞིང་དེའི་དབང་དུ་འགློ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་པ་ན་ལློངས་སྤློད་ཆུང་བས་

སྦིན་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མི་འཇུག་ན་དེས་སྦིན་པའི་གེགས་བེད་

པའི་རྒྱུ་ཕློངས་པ་ལས་གྱུར་པ་དེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟློགས་ནས། 

ཕློངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་དུ་བངས་ཏེ། སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སིང་

རེས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དེ། དེ་འདི་སམ་དུ་འཁློར་བ་ན་ཕ་རློལ་ལ་ཕན་བཏགས་

པ་སྔློན་གི་ལས་ཀི་ཉེས་པ་འམ། གཞན་གི་དབང་དུ་བས་པས་བདག་གིས་བཀེས་པ་

དང་། སློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་བགས་མེད་པ་མང་དུ་མྱློང་བར་

འགྱུར་གིས། གལ་ཏེ་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བའི་སྦིན་པ་དེས་བདག་འཆི་ཞིང་དུས་བེད་པར་འགྱུར་དུ་ཟིན་ནས་ཀང་བདག་ལ་ནི་

སྦིན་པ་ཁློ་ན་ལེགས་པར་འགྱུར་གི། སློང་བ་པློ་ཕིར་བཟླློག་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་གི། དེ་

མེད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁ་ཅིག་སྔློ་རྔད་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཙམ་གིས་འཚོའློ་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕློངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་དུ་བངས་

ནས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཞན་ཡང་སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་པ་ན། གལ་ཏེ་སྦིན་པར་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཤས་ཆེར་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་སྦིན་པ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་མི་འཇུག་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཞེན་པ་ལས་གྱུར་པའི་

ཉེས་པ་དེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟློགས་ནས་བདག་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེའློ་

སམ་དུ་བདག་གི་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་འདི་ནི་ཕི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་

ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་ནས། དེ་སངས་ཏེ་ཡློངས་སུ་སློ་སློར་

བརྟགས་ནས་དངློས་པློ་དེ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གལ་ཏེ་སྦིན་པ་བིན་ནས་སྦིན་པའི་འབས་

བུ་ལློངས་སྤློད་ཆེན་པློའི་ཕན་ཡློན་ལ་ལྟ་བར་གྱུར་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕན་ཡློན་ལ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལློག་

པའི་འབས་བུ་ལ་ལྟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་དེ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཤེས་རབ་ཀིས་

རྟློགས་ནས། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སིང་པློ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་སློ་སློར་རྟློགས་ཏེ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ནི་སད་ཅིག་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དང་། 

འབས་བུ་ལློངས་སྤློད་པ་རྣམས་ནི་ཡློངས་སུ་ཟད་ནས། འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དང་བལ་

བས་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ནློ་སམ་སེ། དེ་དེ་ལྟར་སློ་སློར་རྟློག་པ་ན་འབས་བུ་ལ་ལྟ་བ་

སངས་ནས་སྦིན་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་ཡློངས་སུ་

བསྔློས་པ་ཁློ་ནས་སྦིན་པར་བེད་དེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་ལ་

གེགས་བེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་། སྦིན་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་གཉེན་པློ་རྣམ་པ་བཞི་

ཤེས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། རྟློགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཕིན་ཅི་ལློག་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། འདུ་བེད་ལ་སིང་པློ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བའློ། །དེ་

ལ་གཉེན་པློ་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པ་

དང་། ལེགས་པར་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །གཉེན་པློ་ཤེས་པ་ཐ་མ་གཅིག་གིས་ནི་

ཡང་དག་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དེ། འདི་ཡང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གཞན་ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབེན་པར་སློང་སེ། ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བསམ་པ་དག་ཅིང་

སིང་ཐག་པ་ནས་དང་བས་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་དག་གིས་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་མློས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་སྦིན་པ་

སློབས་པར་འདློད་དློ། །དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་བསློད་ནམས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་

ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་

ཆེན་པློ་དང་ལན་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུ་ན་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པར་གཏློགས་པའི་སྦིན་པར་བ་བའི་

ཆློས་བདློག་པ་རྣམས་དང་། མི་བདློག་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་

སྦིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སྦིན་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་གཉེན་པློའི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་

པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པས་མློས་པའི་སྦིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཁློ་ནའི་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནང་

དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་སྦིན་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྒྱས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་རིག་པར་བའློ། །འདི་མན་ཆད་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་གཞན་ཐམས་

ཅད་ནི་སྦིན་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་དབེ་བར་བ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་

པར་བེད་པའི་དངློས་པློ་ཆུང་ངུ་བདློག་ན་བདག་ཉིད་ལ་གནློད་པར་བས་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་དང་དུ་བང་ནས་གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་དང་པློའ ློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡུག་པའི་དངློས་པློ་རང་བཞིན་གིས་བམས་པའམ། 

ཡུན་རིང་པློ་ནས་འདྲིས་པར་རམ། ཤས་ཆེར་ཕན་པའམ། སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་

མཆློག་དང་རབ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཞེན་པ་བསལ་ནས། གཞན་དག་ལ་སྦིན་པར་

བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་གཉིས་

པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཚེགས་ཆེན་པློས་བསྒྲུབས་པ་

རྣམས། གཞན་དེ་དག་ལ་སྦིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་གསུམ་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་

སློ་ནས་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀིའམ། ཡང་ན་གཞན་

དག་ལས་བསངས་ནས་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་བདག་གི་ཚལ་ཟ་དང་། ཕ་མ་དང་། 

བུ་དང་། ཆུང་མ་དང་། བན་ཕློ་དང་། བན་མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་

དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། གློས་གློགས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། རྒན་རབས་རྣམས་སམ། 

ཡང་ན་གཞན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྦིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སྦིན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་སྦིན་པ་གང་

ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དད་པ་དང་། བཀུར་སི་དང་། རང་གི་ལག་པ་དང་། 

དུས་ལ་བབ་པ་དང་། གཞན་ལ་མི་གནློད་པ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་སྦིན་པ་

ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། མི་

བརྟེན་པར་སྦིན་པ་དང་། མི་བསི་བར་སྦིན་པ་དང་། དགའ་བས་སྦིན་པ་དང་། རྒྱུན་

མི་འཆད་པར་སྦིན་པ་དང་། སྣློད་ལ་སྦིན་པ་དང་། སྣློད་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦིན་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་སྦིན་པ་དང་། ཀུན་ལ་སྦིན་པ་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦིན་པ་དང་། ཁ་

ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་སྦིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དངློས་པློ་སྦིན་པ་དང་། ཡུལ་གི་

དངློས་པློ་སྦིན་པ་དང་། ནློར་དང་འབྲུའི་དངློས་པློ་སྦིན་པ་དང་། སྦིན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་

གསུམ་པློ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦིན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་ལ་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཟས་དང་སློམ་གིས་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་དང་སློམ་སྦིན་

པར་བེད་པ་དང་། བཞློན་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་བཞློན་པ་དང་། གློས་འདློད་པ་རྣམས་

ལ་གློས་དང་། རྒྱན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱན་དང་། སྣློད་སྤད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདློད་

པ་རྣམས་ལ་སྣློད་སྤད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྦིན་པར་བེད་པ་དང་། སློས་དང་མེ་ཏློག་

ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སློས་དང་མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དང་། 

གནས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་གནས་དང་། སྣང་བས་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྣང་

བ་སྦིན་པར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་སྦིན་པ་

གང་ཞེ་ན། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དང་། ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་

ནི་མདློར་བསྡུ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདི་དང་གཞན་དག་ཏུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་

སྦིན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དེ་ནི་སེར་སྣའི་དྲི་མ་དང་། 

སློག་འཇློག་གི་དྲི་མ་བསལ་ནས་བཟང་པློ་དང་། གཙང་བ་དང་། རུང་བ་སྦིན་པར་

བེད་པའློ། །

དེ་ལ་སེར་སྣའི་དྲི་མ་བསལ་བ་ནི། སེམས་ཀི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡློངས་སུ་

བཏང་བའི་ཕིར་རློ། །སློག་འཇློག་གི་དྲི་མ་བསལ་བ་ནི་ལློངས་སྤློད་ཀུན་འཛིན་པ་

ཡློངས་སུ་བཏང་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་ནི་སེང་གེ་

དང་། སག་དང་། ཆུ་སིན་འཛིན་ཁི་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། ཆུ་ལ་སློགས་

པའི་འཇིགས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་སྐློབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་

ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཆློས་སློན་པ་དང་། རིགས་པར་ཆློས་སློན་པ་དང་། བསབ་པའི་

གཞི་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པའི་རྣམ་པ་

དགུ་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདི་དང་

གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའློ། །དེ་ལ་ཟང་ཟིང་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་ཚེ་འདིའི་བདེ་བའློ། །ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་གང་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་

བཅས་པ་ནི་གཞན་ན་བདེ་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། ཐློགས་པ་མེད་པ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། བསགས་པ་མེད་པ་དང་། ཁེངས་པ་མེད་པ་དང་། མི་

བརྟེན་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། ངན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ་

མེད་པ་དང་། ལན་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་མི་ལྟ་བའློ། །དེ་ལ་ཐློགས་པ་

མེད་པའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་

འློངས་ནས་མི་སྐློ་བར་ལ་གློར་དུ་སྐེན་པར་སྦིན་པར་བེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་འདི་ལྟར་སྦིན་པ་ལས་བརམས་ཏེ། སྐེན་དུ་བེད་པ་ལྟ་བུར་ནི་སློང་བ་པློས་རེད་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྐེན་པར་མི་བེད་དློ། །

མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

འདི་ལྟར་སྦིན་པ་འདིའི་འབས་བུ་མེད་དློ་ཞེ་འམ། འཚེ་བའི་སྦིན་པས་ཆློས་སུ་འགྱུར་

རློ་ཞེ་འམ། སྦིན་པ་ཤིན་ཏུ་རློགས་པ་ཙམ་གིས་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ལྟ་བས་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བེད་

དློ། །བསགས་པ་མེད་པའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བ་

བའི་ཆློས་ཡུན་རིང་པློར་བསགས་ཤིང་ཚོགས་བས་ནས། ཕིས་ཅིག་ཅར་སྦིན་པ་

སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་བེད་

པའི་ཆློས་གང་དག་ཡློད་བཞིན་དུ་སློང་བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་པ་ཕིར་བཟླློག་པར་

མི་བེད་ལ། གང་གིས་ཕིར་བཟླློག་པར་བ་བའི་འློས་ཀང་མི་མཐློང་ན་སློགས་པར་ལྟ་

ག་ལ་བེད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་བསགས་པའི་སྦིན་པ་ལས་བསློད་ནམས་འདུ་

བའི་སློ་ལྷག་པར་འགྱུར་བར་མ་མཐློང་སེ། སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཡང་མཚུངས་

ལ། སློང་བ་པློ་སྔ་ཕི་དང་མགློ་མཉམ་དུ་འློངས་པ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་མཐར་



  186  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གིས་སྦིན་པ་དང་། ཅིག་ཅར་སྦིན་པ་ན། ཅིའི་ཕིར་བསློད་ནམས་ཁད་པར་ཡློད་པར་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་སམ་དུ་མཐློང་བའི་ཕིར་རློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསགས་པའི་སྦིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གི་ལློངས་

སྤློད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྦིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་མཐློང་ངློ་། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བསགས་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་པས་ནི། སློང་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་

བསངས་ན་སྔར་སློང་བ་བརྒྱ་ཕིར་བཟླློག་ནས་དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་

དང་། མི་བཟློད་པ་དང་། ཡིད་མི་ཆེས་པ་བསྐེད་པའི་འློག་ཏུ་མ་བསངས་པར་ཡང་ཁ་

ཅིག་ལ་བསགས་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་བསགས་ཏེ་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །ཁེངས་པ་མེད་པའི་སྦིན་

པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་ལ་དམའ་བའི་སེམས་ཀིས་སྦིན་

པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །

གཞན་ལ་འགན་པའི་ཕིར་ཡང་སྦིན་པར་མི་བེད་དློ། །སྦིན་པ་བིན་ནས་ཀང་

བདག་ཉིད་ནི་གཏློང་ཕློད་ཅིང་སྦིན་པའི་བདག་པློ་ཡིན་གི། གཞན་དག་དེ་ནི་ལྟ་མ་

ཡིན་ནློ་སམ་དུ་སྦིན་པ་དེས་རླློམ་སེམས་སུ་མི་བེད་དློ། །མི་བརྟེན་པའི་སྦིན་པ་གང་

ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གགས་པ་དང་། སྒ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་

བརྟེན་ཅིང་སྦིན་པ་སྦིན་པར་མི་བེད་དེ། གགས་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་ཡི་གེ་ལས་

བྱུང་བ་དང་། སྒ་ཙམ་དང་འབེལ་བ་དང་། ལློ་མ་སམ་པློ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་

ཕིར་རློ། །ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་

པའི་སྔ་རློལ་ནས་ཡིད་དགའ་ཞིང་སྦིན་པའི་ཚེ་སེམས་དང་བར་བེད་ལ་བིན་ནས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀང་འགློད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྦིན་པ་ཡངས་ཤིང་

མཆློག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དག་ཐློས་ན་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་ཁད་དུ་གསློད་ཅིང་ཞུམ་པར་མི་

བེད་དློ། །ངན་པ་མ་ཡིན་པ་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པར་

བ་བའི་ཆློས་དག་ལས་ནན་ཏན་དུ་གདམས་ཤིང་གདམས་ཤིང་ཟས་དང་། སློམ་དང་། 

བཞློན་པ་དང་། གློས་ལ་སློགས་པ་མཆློག་དང་། རབ་མཆློག་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་སྦིན་

པར་བེད་དློ། །རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ་མེད་པའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སློམས་པའི་སེམས་ཀིས་མཛའ་བློ་དང་། དག་དང་། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་

ཕློགས་སུ་འབེད་པ་མེད་པར་སློམས་པའི་སིང་རེས་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །

ལན་ལ་མི་ལྟ་བའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སིང་རེའི་

སེམས་དང་། སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་ལན་པར་སྦིན་པ་སྦིན་པར་ནི་ཕ་རློལ་ལས་

ལན་དུ་ཕན་འདློགས་སུ་རེ་བ་མེད་དློ། །སྐེ་བློ་བདེ་བར་འདློད་པ་དང་། སེད་པའི་མེས་

ཚིག་པ་དང་། མཐུ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བདག་མཐློང་བའི་ཕིར་

རློ། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་ནི་ལྟ་བའི་སྦིན་པ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་

པ་བིན་ནས། ཕི་མ་ལ་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ། ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་གྱུར་པར་སྦིན་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་དློ། །འདུ་བེད་ཐམས་

ཅད་ནི་སིང་པློ་མེད་པར་ལྟ་ལ། བང་ཆུབ་མཆློག་ལ་ནི་ཕན་ཡློན་དུ་ལྟ་བའི་ཕིར་

རློ། །རྣམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྦིན་པ་རྣམ་པར་

དག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

སྦིན་པ་རྣམ་པ་དགུ་པློ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རློགས་པར་བས་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སའི་གཞིའི་རྣལ་

འབློར་ཀི་གནས་ལས་སྦིན་པའི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་པ།༽

བམ་པློ་བརྒྱད་པ། སློམ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་དང་ཐམས་ཅད་དང་། །དཀའ་བ་དང་ནི་

སློ་ཀུན་དང་། །སྐེས་བུ་དམ་པ་ལན་པ་དང་། །དེ་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་། །ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་ལན་པ་དང་། །འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་འགྱུར་དང་། །རྣམ་

པར་དག་དང་རྣམ་དགུ་སེ། །མདློར་ན་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་རིག་པར་བ་སེ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་དང་། དཀའ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྐེས་བུ་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཕློངས་ཤིང་འདློད་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་སློ། །དེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་ཡློན་ཏན་

རྣམ་པ་བཞི་དང་ལན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཕ་རློལ་ལས་ལེགས་པར་ཡང་དག་

པར་བངས་པ་དང་། བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཉམས་པར་གྱུར་ན་ཕིར་

གསློ་བར་བེད་པ་དང་། མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་གུས་པ་བསྐེད་ནས་དྲན་པ་ཉེ་བར་

གནས་པའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལ་ཕ་རློལ་ལས་”ཚུལ1་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པས་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བསབ་པ་ལས་ཉམས་པར་བེད་པ་ན་ཕ་རློལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཁེལ་ཡློད་པ་

སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་ལ་བསབ་པ་ཉམས་པར་བེད་པ་ན་བདག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ངློ་ཚ་

ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །བསབ་པའི་གཞི་ཉམས་པ་རྣམས་སློར་ཆུད་ནས་ཐློག་མ་

ཉིད་ནས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་གུས་པ་སྐེས་པའི་རྒྱུ་འདི་གཉིས་ཀིས་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགློད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ངློ་ཚ་ཤེས་

པ་དང་ཁེལ་ཡློད་པ་སྐེད་དློ། །ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པར་གྱུར་ན། ཚུལ་

ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བསྲུང་བར་འགྱུར་རློ། །བསྲུངས་ནས་འགློད་པ་མེད་

པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་ཕ་རློལ་ལས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་

པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆློས་གང་ཡིན་པ་འདི་གཉིས་མི་ཉམས་པ་ལས་

ཕིར་གསློ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་གུས་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་

པའི་ཆློས་འདི་གཉིས་འདྲེན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཕ་རློལ་ལས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པའི་

བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་གུས་

པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའི་ཆློས་འདི་གསུམ་གིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བར་རིག་པར་བའློ། །ཉམས་པ་ལས་ཕིར་གསློ་བར་བེད་

1 [མ་ཕི། ༧༤ན༤ན།   ཆུལ  -   ཚུལ་]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པས་ནི་ཞིག་པ་ལས་ཕིར་འཆློས་ཤིང་སློང་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་

པར་བངས་པ་དང་། རེས་སུ་སློབ་པས་བདག་ལ་ཕན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་། 

སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐེ་བློ་མང་པློ་ལ་བདེ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་སིང་བརེ་

བ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་དློན་དང་། ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དགེ་བ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཡློངས་སུ་བསྡུས་པས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

འདློགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་

འཛིན་ཅིང་སྦིན་པར་བེད་པས་འབས་བུ་དང་ཕན་ཡློན་ཆེ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཁིམ་པའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བའློ། །ཁིམ་པའི་ཕློགས་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་

ན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་རིས་བདུན་པློ་དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་ཚུལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མ་དང་། དགེ་བསེན་དང་། དགེ་བསེན་མའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཁིམ་

པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་དགེ་བའི་

ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་

དག་པར་བངས་པའི་འློག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་ཕིར་ལུས་དང་ངག་གིས་དགེ་བ་

བསགས་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། དགེ་བའི་ཆློས་

སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བའློ། །

དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟེན་

ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ནས། ཐློས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། ཞི་གནས་དང་། ལྷག་

མཐློང་བསློམ་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་དགའ་བ་ལ་བརློན་པར་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་བ་མ་

རྣམས་ལ་དུས་དུས་སུ་གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་དང་། མྱུར་དུ་ལང་བ་

དང་། ཐལ་མློ་སྦློར་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་དུས་དུས་སུ་བ་མ་དེ་དག་ཉིད་

ལ་གུས་པར་རིམ་གློ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ནད་པ་རྣམས་ལ་རིམ་གློ་བས་ཏེ། སིང་རེས་

ནད་གཡློག་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་

བ་སྦིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ཟག་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པའི་

བསྔགས་པ་ཀུན་རློད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕློགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་བསློད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བའི་སེམས་

བསྐེད་ནས་ཚིག་ཏུ་བརློད་ཅིང་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་གིས་ཉེས་པ་བས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་

ཏེ་བཟློད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་དགེ་བ་བས་



  192  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་དང་། མ་བས་པ་ཐམས་ཅད་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

ཡློངས་སུ་སྔློ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དུས་དུས་སུ་ཡང་དག་པར་སྨློན་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་འདེབས་པ་དང་། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དགེ་བའི་ཕློགས་རྣམས་ལ་བརློན་

ཞིང་བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་བེད་དེ། བག་ཡློད་པར་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །ལུས་དང་

ངག་གིས་བསབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྤློད་པས་ཀུན་ནས་

སྲུང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དབང་པློ་རྣམས་ཀི་སློ་བསྲུངས་ཤིང་ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ་

ཡིན་ནློ། །ནམ་གི་ཆ་སློད་དང་ནམ་གི་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་སྦློར་བ་ལ་བརློན་པ་

ཡིན་ནློ། །སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་

ནློ། །བདག་གི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ཀང་ཡློངས་སུ་ཤེས་ཤིང་ཉེས་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་ཤིང་ཉེས་པར་མཐློང་ནས་ཀང་གཏློང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

འཁྲུལ་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ཆློས་

མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་འཆགས་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་

ཆློས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་། སྲུང་བ་དང་། རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་རིག་པར་བ་སེ། རྣམ་པ་བཅུ་

གཅིག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གི་བ་བ་དློན་དང་ལན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་གློགས་

བེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནད་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ངློ་ཅློག་ལ་ནད་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཡློག་ལ་སློགས་པས་གློགས་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་དློན་རྣམས་ལ་ཆློས་བསན་པ་སྔློན་དུ་གཏློང་བ་དང་། ཐབས་

བསན་པ་སྔློན་དུ་གཏློང་བའི་རིགས་པ་སློན་པ་དང་། ཕན་འདློགས་པའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བས་པ་གཟློ་བ་རེས་སུ་བསྲུང་ཞིང་འཚམ་པར་ལན་དུ་ཕན་འདློགས་པས་

ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། སེང་གེ་དང་། སག་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། ཆུ་

དང་མེ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པའི་གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་དང་། གཉེན་གི་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་

པ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་སེལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློ་བད་ཀིས་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་

རིགས་པས་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྟེན་སྦིན་པས་

ཆློས་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་སྡུད་པ་དང་། སྨྲ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། སློ་སློར་ཡང་

དག་པར་དགའ་བར་བ་བས་དུས་དུས་སུ་ཐད་དུ་འགློ་བ་དང་། 

གཞན་ལས་ཟས་དང་། སློམ་ལ་སློགས་པ་ལེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་དློན་

དང་མཐུན་པར་སྤློད་པ་དང་། བློས་ན་འློང་ཞིང་འགློ་བ་དང་། མདློར་བསྡུ་ན་དློན་དང་

ལན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་མ་གཏློགས་པ་ལ་

སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ལློག་

གམ། མིང་སྔར་བསྒགས་པས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བ་དང་། འདི་ལྟ་སེ། མི་

དགེ་བའི་གནས་ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་ལ་ཡང་དག་པར་གཟུད་པའི་ཕིར་

ནང་གི་སེམས་འཇམ་ཞིང་ཕན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལན་པས་ཚར་གཅད་

པར་བ་བ་སྨ་དབབ་པ་དང་། ཆད་པའི་ལས་བེད་དུ་གཞུག་པའམ། བསྐྲད་པ་དང་། རྫུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཕྲུལ་གི་སློབས་ཀིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སློགས་པའི་འགློ་བ་མངློན་སུམ་དུ་

བསན་པས་མི་དགེ་བ་ལས་སྐློ་བར་བེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པར་

བ་བའི་ཕིར་འདུན་པར་བེད་མགུ་བར་བེད་ཡ་མཚན་དུ་འཛིན་པར་བེད་པའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། དགེ་བ་ཆློས་སྡུད་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་

པ་ཇི་ལྟར་ན་ལེགས་པར་གདམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དང་། དགེ་བ་ལེགས་པར་

བསྡུས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བ་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློ་སློར་ཐར་པའི་

སློམ་པ་ལ་གནས་པ། གལ་ཏེ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སིད་ཀང་བློར་ཏེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བར་གྱུར་ན། དེ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སིད་དེ་ལ་འདི་ལྟར་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་རྩྭ་འམ། མི་གཙང་བ་ལ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་ནློ། །

ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ། རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་མི་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་

མི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་ནི་མི་ངན་པ་འཚོ་བའི་བསམ་པ་ཅན་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

སངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདློད་པ་ཐ་ཆད་དེ་དག་ལ་མི་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདློད་པ་དེ་དག་འཇིགས་པ་ཆེན་པློ་སྣ་ཚོགས་གཟིང་གཟིང་

བར་འཇུག་པ་ལྟ་བུར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐློང་བའི་ཕིར། མ་འློངས་པ་

དག་ན་ཡང་བདུད་ཀི་གནས་སུ་གཏློགས་པའི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མངློན་པར་

དགའ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་དློན་དུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་ནས་ཚངས་པར་སྤད་པར་



  195  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྤློད་པར་མི་བེད་ན། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་རས་རྣམས་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ད་ལྟར་གི་དུས་ན་ཡང་སེམས་ཅན་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་གི་

རེད་པ་དང་བཀུར་སི་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀི་སྐྱུགས་པ་དང་འདྲ་བར་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་སེ། རློ་མྱློང་བར་མི་བེད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་

རེད་པ་དང་བཀུར་སི་ཐ་ཆད་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། གཅིག་པུ་རབ་ཏུ་དབེན་པར་མངློན་པར་

དགའ་བ་ཡིན་ལ། དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀི་ནང་ན་འདུག་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་

དབེན་པར་གནས་ཏེ། དེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་གི། 

ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དབང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་

འབད་པར་བེད་དློ། །འདུ་འཛིའི་ནང་ན་འདུག་ཀང་ངན་པའི་གཏམ་དང་། ངན་པའི་

ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་དང་དུ་ལེན་པར་མི་བེད་ལ། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ན་འདུག་ཀང་རྟློག་པ་

ངན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སེམས་སློ། །བརེད་ངས་པས་དེ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་ཕིར་དུས་

དུས་སུ་འགློད་པ་དྲག་པློ་དང་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་སྐེད་པར་བེད་དེ། རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་འགློད་པ་དང་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངན་པའི་གཏམ་དང་། 

རྟློགས་པ་ངན་པ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་ཤིང་མི་བ་

བའི་སེམས་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་འདློར་བར་འགྱུར་རློ། །

འདློར་བ་ལ་གློམས་ན་རིམ་གིས་སྔློན་ཇི་ལྟར་དེ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལ་དགའ་བར་

གྱུར་པ་དེ་ལྟར་དེ་ཀུན་ཏུ་མི་སྤློད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དང་མི་མཐུན་

པར་ཡང་གནས་སློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཆེན་པློར་ཆུད་པ་རྣམས་ཀི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསབ་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་ལ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་ཅིང་། ད་ལྟ་རིང་དུ་ལློན་པ་དང་། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ཐློས་ན་ཡང་

སེམས་སྐྲག་པའམ། ཞུམ་ཞིང་འགློང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདི་སམ་དུ་དེ་དག་ཀང་

མིར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་རིམ་གིས་བསབས་

པས་ལུས་དང་ངག་གི་སློམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དག་དང་

ལན་པར་གྱུར་པར་ཟད་པས། བདག་ཀང་མིར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་གིས་བསབས་

ན་ལུས་དང་ངག་གི་སློམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་དག་གདློན་མི་ཟ་བར་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ་སམ་དུ་སེམས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་

གནས་པ་ནི་བདག་གི་ཉེས་པ་དང་འཁྲུལ་པ་ལ་རྟློག་པར་བེད་ཀི། གཞན་གི་ཉེས་པ་

དང་འཁྲུལ་པ་ལ་རྟློག་པར་མི་བེད་དློ། །ཆློས་བཞིན་གིས་སིང་རེ་ཆེན་པློ་ལ་བརྟེན་

ནས་སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཀུན་

ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་མེད་དེ། དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཤས་ཆེར་སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་། བེད་འདློད་པའི་སེམས་ཉེ་བར་

གནས་པ་ཡིན་ནློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ནི་ལག་པ་དང་། 

བློང་བ་དང་། དབྱུག་པ་དང་། མཚོན་ཆས་བསྣུན་ཀང་གཞན་དག་ལ་སེམས་ཀིས་

ཀང་སང་བར་མི་བེད་ན། སིག་པའི་ཚིག་འབིན་པའམ། ཕིར་རྡེག་པར་ལྟ་ག་ལ་བེད་

དེ། སྤློ་བའམ། ཁློ་བའམ། བརྒྱད་བཀག་པ་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བའི་

གནློད་པ་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ལྟ་ཅི་སྨློས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་གནས་པ་ནི་ཡན་ལག་ལྔས་བསྡུས་པའི་བག་ཡློད་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། སྔློན་གི་

མཐའ་དང་ལན་པ་དང་། ཕི་མའི་མཐའ་དང་ལན་པ་དང་། དབུས་ཀི་མཐའ་དང་ལན་པ་

དང་། སྔ་ནས་བ་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་རེས་སུ་སྤློད་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་སློབ་པ་ནི་འདས་པའི་དུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་པ་

བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དེས་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་བཅློས་པ་དེ་ནི་དེའི་སྔློན་གི་མཐའ་

དང་ལན་པའི་བག་ཡློད་པའློ། །མ་འློངས་པའི་དུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆློས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་དེའི་ཕི་

མའི་མཐའ་དང་ལན་པའི་བག་ཡློད་པའློ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ལ་བརྟེན་ནས། ཉེས་

པ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆློས་པ་དེ་ནི་དེའི་དབུས་ཀི་

མཐའ་དང་ལན་པའི་བག་ཡློད་པའློ། །ཉེས་པ་མ་བྱུང་བ་ནི་སྔ་རློལ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བདག་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྤློད་ཅིང་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་གནས་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་

མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྤློད་ཅིང་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གནས་ཀང་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་རབ་ཏུ་

སྒིམ་པར་བེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔ་ནས་བ་བའི་བག་ཡློད་པའློ། །དེ་སྔ་

ནས་བ་བའི་བག་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྤློད་ཅིང་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་

གནས་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྤློད་ཅིང་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གནས་

པ་དེ་ནི་དེའི་ལྷན་ཅིག་རེས་སུ་སྤློད་པའི་བག་ཡློད་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ནི་དགེ་བ་མི་

སྤློམས་ཤིང་སིག་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་། འདློད་པ་ཆུང་བ་དང་། ཆློག་ཤེས་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང་། ཡློངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཅན་དང་། རྒློད་པ་མེད་པ་དང་། ཡེང་ཡེང་པློ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྤློད་ལམ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་

དང་། ཚུལ་འཆློས་པ་ལ་སློགས་པ་ལློག་པར་འཚོ་བར་བེད་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་སངས་པ་སེ། ཡན་ལག་བཅུ་པློ་དེ་དག་དང་ལན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་འདི་ལྟ་སེ། འདས་པའི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་མི་ལྟ་བ་

དང་། མ་འློངས་པ་རྣམས་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་མེད་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ན་གནས་པར་མངློན་པར་དགའ་བ་

དང་། ངག་དང་རྟློགས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལ་ཁད་དུ་མི་

གསློད་པ་དང་། དེས་པ་དང་། བཟློད་པ་དང་། བག་ཡློད་པ་དང་། ཆློ་ག་དང་། འཚོ་བ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ལེགས་པར་གདམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བ་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ནི་ལུས་དང་

ལློངས་སྤློད་ལ་ལྟ་བ་བྱུང་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་མི་བེད་ན་མང་པློ་ལྟ་ཅི་

སྨློས། འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་ཁློ་བ་དང་། ཁློན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་

པར་མི་བེད་དློ། །

གཞན་དག་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་དང་། ཁློང་ཁློ་བ་དང་། འཁློན་པའི་

སེམས་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་པར་མི་བེད་དློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་སྐེས་པ་དང་དུ་ལེན་

པར་མི་བེད་དློ། །སློམས་པར་འཇུག་པའི་རློ་མྱློང་བ་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པའི་

ཉློན་མློངས་པ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་པར་མི་བེད་དློ། །གནས་ལྔ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དགེ་བའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །དགེ་བའི་རྒྱུ་དང་། དགེ་བའི་རྒྱུའི་འབས་བུ་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་

དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། དགེ་བ་སྡུད་པ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དགེ་བའི་འབས་བུ་ལ་

ཕན་ཡློན་དུ་མཐློང་ནས། དགེ་བ་སྡུད་པའི་ཕིར་དགེ་བའི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་ལློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དགེ་བའི་འབས་བུ་ཐློབ་ནས་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་ལྟ་བར་

མི་འགྱུར། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་

ལྟ་བར་མི་འགྱུར། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དགེ་བ་སྡུད་པའི་

བར་དུ་གཅློད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་ནས་ཡློངས་སུ་སློང་བར་བེད་དློ། །རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས་པློ་འདི་དག་གིས་དགེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དེ་མྱུར་བ་ཁློ་ནར་

དགེ་བ་སྡུད་པར་འགྱུར་ཞིང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། 

སྦིན་པའི་ཉེར་གནས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉེར་གནས་དང་། བཟློད་པའི་ཉེར་གནས་

དང་། བརློན་འགྲུས་ཀི་ཉེར་གནས་དང་། བསམ་གཏན་གི་ཉེར་གནས་དང་། ཤེས་

རབ་ཀི་རྣམ་པ་ལྔས་སྡུད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ནི་རྣམ་པ་རེ་རེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྣམ་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་བ་བ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་གློགས་སུ་འགློ་བ་ན། བ་བ་སེམས་པ་དང་། བ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། ལམ་དུ་འགློ་ཞིང་འློང་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མཐའ་ལ་སྦློར་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་རྣམས་བསྲུང་བ་དང་། བ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྡུམ་

པ་དང་། དགའ་སློན་དང་བསློད་ནམས་བ་བ་ལ་གློགས་སུ་འགློ་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་གློགས་སུ་འགློ་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་

ནད་ཀིས་ཐེས་པ་རྣམས་ཀི་ནད་གཡློག་བེད་དློ། །ལློང་བ་རྣམས་ཁིད་ཅིང་ལམ་སློན་

པར་བེད་དློ། །འློན་པ་རྣམས་ལ་མིང་གི་མཚན་མ་སློན་པའི་སློ་ནས་ལག་བརྡས་དློན་

གློ་བར་བེད་དློ། །རྐང་ལག་མེད་པ་རྣམས་ལ་མགློ་བློ་འམ། །བཞློན་པས་བཏེག་སེ་

ཁེར་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་འདློད་པའི་འདུན་པས་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་སྡུག་

བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་འདློད་པའི་འདུན་པས་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་

བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་གནློད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྒློད་པ་

དང་། འགློད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གི་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐེ་

ཚོམ་གི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་སེལ་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་འདློད་པའི་རྟློག་པས་

ཀུན་ནས་དཀིས་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་འདློད་པའི་རྟློག་པ་སེལ་བར་བེད་

དློ། །འདློད་པའི་རྟློག་པ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནློད་སེམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། 

ཉེ་དུ་དང་། ཡུལ་གི་མི་དང་། མི་འཆི་བའི་རྟློག་པ་དང་། ཁད་དུ་གསློད་པ་དང་ལན་པ་

དང་། ཁིམ་གི་འབློར་པ་དང་ལན་པའི་རྟློག་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་

བའློ། །སེམས་ཅན་གཞན་གིས་སྨ་ཕབ་ཅིང་ཕམ་པར་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་གཞན་གིས་སྨ་ཕབ་ཅིང་ཕམ་པར་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

སེལ་བར་བེད་དློ། །ལམ་གིས་ངལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་གནས་དང་སན་སྦིན་པ་

དང་། ལུས་མཉེ་བས་ངལ་དུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བེད་དློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རིགས་པས་སློན་པར་

བེད་དློ། །སེམས་ཅན་ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་པ་རྣམས་ཀི་ཉེས་པར་སྤད་པ་སང་བའི་

ཕིར་ཚིག་འབྲུ་འབློར་པ་རྣམས་དང་། འབེལ་པ་རྣམས་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པ་རྣམས་

དང་། རེས་སུ་འཕྲློད་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་དང་ལན་པ་རྣམས་དང་། འཚམ་པ་རྣམས་

དང་། མཐུན་པ་རྣམས་དང་། འགྲུས་སྐློང་གི་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་

སློན་ཏློ། །ཡང་ན་ཐབས་མཁས་པས་ཀང་སློན་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་ཉེས་པར་

སྤད་པ་སྤློད་པ་རྣམས་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་སང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེར་སྣ་

ཅན་རྣམས་ཀི་སེར་སྣ་སང་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་དག་པ་དང་། ཚེགས་ཆུང་ངུས་

ལློངས་སྤློད་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་དང་། བསྲུང་བ་དང་། བསན་པ་འདི་ལ་ལྟ་བ་རྣམས་དད་

པ་ཐློབ་པར་བ་བ་དང་། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་ངན་སློང་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་

བར་བ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཕན་འདློགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བས་

པ་གཟློ་བ་སློན་པའི་ཚེ་མཐློང་ན་གུས་པར་བས་ཏེ། ཚུར་སྤློན་ལེགས་པར་བློན་ཏློ་

ཞེས་བརློད་པས་སྨྲ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་ལ། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད། སན་དང་

གནས་སྦིན་པས་ཀང་བསུ་བར་བེད་དློ། །དེའི་རེད་པ་དང་། བཀུར་སིའི་ལན་དེ་དང་

མཉམ་པ་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་བར་གནས་པར་བེད་ཀི། ཆུང་ངུས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བ་

བ་རྣམས་ལ་ནི་མ་བཅློལ་བར་གློགས་སུ་འགློ་ལ་བཅློལ་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། བ་བ་རྣམས་ལ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་བསན་པ་དང་། འཇིགས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་སྐབས་བ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པ་མྱ་ངན་བསལ་བ་དང་། ཡློ་བད་ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་དང་། གནས་སྦིན་པ་དང་། སེམས་དང་མཐུན་པར་བ་བ་དང་། ཡང་དག་

པའི་ཡློན་ཏན་གིས་དགའ་བར་བ་བ་དང་། ནང་གི་སེམས་འཇམ་པློས་ཚར་གཅད་པ་

དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་པར་བ་བ་དང་། འདུན་པར་བ་བ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་

སྦར་བར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་འཇིགས་པ་རྣམས་

འཇིགས་པ་དག་ལས་སྲུང་བར་བེད་དློ། །

གཅན་གཟན་གི་གནློད་པའི་འཇིགས་པ་ལས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་སྲུང་

ངློ་། །ཀླློང་དང་ཆུ་སིན་འཛིན་ཁིའི་འཇིགས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་འཇིགས་པ་དང་། ཆློམ་

རྐུན་གི་འཇིགས་པ་དང་། ཕིར་རྒློལ་བས་འཇིགས་པ་དང་། རེ་བློ་དང་བདག་པློའི་

འཇིགས་པ་དང་། འཚོ་བ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་དང་། མི་སན་པའི་འཇིགས་པ་དང་། 

འཁློར་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་པའི་འཇིགས་པ་དང་། རློ་ལངས་

ཀི་འཇིགས་པ་ལས་ཀང་སྲུང་བར་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་འདུག་པ་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་སེལ་བར་བེད་དེ། གཉེན་བཤེས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་ལས་བརམས་ཏེ་ཕ་མ་ཤི་ན་ཡང་མྱ་ངན་སེལ་བར་བེད་དློ། །བུ་དང་ཆུང་

མ་ཤི་བ་དང་། བན་དང་བན་མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ཤི་བ་དང་། 

མཛའ་བཤེས་དང་། གློས་གློགས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། རྒན་རབས་ཤི་བ་དང་། སློབ་

དཔློན་དང་། མཁན་པློ་དང་། བ་མ་ལྟ་བུ་ཤི་ན་ཡང་མྱ་ངན་སེལ་བར་བེད་དློ། །ཡང་

ལློངས་སྤློད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བརམས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་དག་གི་ལློངས་སྤློད་

རྒྱལ་པློས་ཕྲློགས་ན་ཡང་དེ་ལ་མྱ་ངན་སེལ་བར་བེད་དློ། །ཆློམ་རྐུན་གིས་ཕྲློགས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་གྱུར་པ་འམ། མེས་ཚིག་གམ། ཆུས་ཁེར་རམ། གཏེར་དག་ཏུ་ལེགས་པར་མ་

སྦས་པས་ཆུད་ཟློས་པ་འམ། ལས་རྣམས་ནན་ཏན་དུ་མ་བས་པས་མ་རུངས་པས་གྱུར་

པ་འམ། བགློ་སལ་ལ་སྤློད་པ་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁེར་བར་གྱུར་པ་འམ། ཁིམ་

དུ་ཁིམ་གི་ཕུང་ཁློལ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་འམ། གང་གིས་ལློངས་སྤློད་དེ་དག་ལ་ཚུལ་མ་

ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བས་པར་གྱུར་ཏེ། གཞི་དེ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་

ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློ་རྣམས་སྐེས་པ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡང་

དག་པར་སེལ་བར་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡློ་བད་འདློད་པ་རྣམས་

ལ་ཡློ་བད་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། ཟས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་སྦིན་པར་བེད་དློ། །སློམ་

འདློད་པ་རྣམས་ལ་སློམ་དང་། བཞློན་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་བཞློན་པ་དང་། གློས་

འདློད་པ་རྣམས་ལ་གློས་དང་། རྒྱན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱན་དང་། སྣློད་སྤད་འདློད་པ་

རྣམས་ལ་སྣློད་སྤད་དང་། སློས་དང་མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་

སློས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་པ་དང་། གནས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་གནས་དང་། 

སྣང་བ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་སྦིན་པར་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡློངས་སུ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཚོགས་ཡློངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡློངས་སུ་སྡུད་པར་བེད་དེ། སིང་

བརེ་བའི་སེམས་ཁློ་ན་སྔློན་དུ་བཏང་སེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ཐློག་མར་ཇེ་

གནས་སྦིན་པར་བེད་དློ། །དེའི་འློག་ཏུ་དེ་དག་གི་དློན་གི་ཕིར་བམ་ཟེ་དང་། ཁིམ་

བདག་དད་པ་ཅན་རྣམས་ལས་ཆློས་བཞིན་དུ་གློས་དང་། ཟས་དང་། མལ་ཆ་དང་། 

སན་དང་། ན་བའི་གསློས་སྨན་དང་། ཡློ་བད་རྣམས་ཚོལ་བར་བེད་དློ། །རང་གི་གློས་
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དང་། ཟས་དང་མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། ན་བའི་གསློས་སྨན་དང་། ཡློ་བད་ཆློས་དང་

མཐུན་ཞིང་ཆློས་བཞིན་དུ་རེད་པ་རྣམས་ཀང་ཐུན་མློང་དུ་ལློངས་སྤློད་པར་བེད་དེ། 

སྦེད་ཅིང་སྤློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དུས་དུས་སུ་མཐུན་པའི་གདམས་ངག་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཀང་སྦིན་པར་བེད་ལ། རེས་སུ་བསན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡང་རེས་སུ་སློན་པར་བེད་

དློ། །གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ནི་སློབས་ཀི་རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་ཇི་སད་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་ན། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་

དང་། རང་བཞིན་དང་། ཁམས་ཤེས་སློ། །བསམ་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་། ཁམས་

ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་གང་དག་དང་ཇི་ལྟར་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་བ་བ་དེ་ལྟར་དེ་

དག་དང་གནས་སློ། །སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དེ་ལྟར་དེ་དག་

ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གང་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་འདློད་

པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་ལུས་དང་ངག་གི་དངློས་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་

བས་དེའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐེ་བར་མཐློང་ལ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་

མི་བདེ་བ་དེས་ཀང་དེ་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་ཏེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་འཇློག་

པར་མི་འགྱུར་ན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་ལུས་དང་ངག་གིས་

ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དེ་བསྒིམས་ཏེ་ཡློངས་སུ་སློང་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པར་མི་བེད་དློ། །གལ་

ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དེས་ཀང་དེ་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་



  205  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཏེ་དགེ་བའི་གནས་སུ་འཇློག་པར་མཐློང་ན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལྟ་སེ། 

གཞན་ལ་སིང་བརེ་བ་ཁློ་ན་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ། གཞན་གི་སེམས་

དང་མཐུན་པར་མི་བེད་དློ། །གཞན་དག་ལ་ལུས་དང་། ངག་གི་དངློས་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་

པ་གང་གིས་གཞན་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ་དེ་

ཡང་གཞན་དག་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་ཏེ། 

དགེ་བའི་གནས་སུ་འཇློག་པར་མི་འགྱུར་ན་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློ་སློར་

བརྟགས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀི་སེམས་དང་མཐུན་པར་མི་བ་བའི་ཕིར། ལུས་

དང་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དེ་གཏློང་བར་བེད་དློ། །གལ་ཏེ་གཞན་དག་དང་དེ་ལས་

གཞན་པ་རྣམས་སམ། དེ་གཉི་ག་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་ཏེ། དགེ་བའི་གནས་

སུ་འཇློག་པར་མཐློང་ན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སིང་བརེ་བའི་སེམས་ཁློ་ན་ཉེ་བར་

བཞག་སེ། སློ་སློར་བརྟགས་ནས་ལུས་དང་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པར་བེད་དེ། སེམས་

ཅན་དེ་དག་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་མི་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་དང་ངག་གིས་དངློས་པློ་ཀུན་ཏུ་

སྤློད་པ་གང་གིས་ཕ་རློལ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐེ་བར་ཡང་

དག་པར་མཐློང་ལ། ལུས་དང་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དེ་ཡང་བསབ་པའི་གཞིར་

གཏློགས་པ་ཡང་མ་ཡིན། བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་དང་ལན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དེས་ཀང་གཞན་དག་མི་དགེ་བའི་

གནས་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། གཞན་གི་

སེམས་བསྲུང་བའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུས་དང་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དེ་
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གཏློང་བར་བེད་དློ། །དེ་ལས་བཟླློག་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་

ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། ཅི་རིགས་པར་རྒྱས་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་ནི་གཞན་ཁློ་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་ཀུན་

ནས་དཀིས་པ་ལ་ཁློ་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་མེད་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་མངློན་སུམ་

དུ་བསྔགས་པ་ཡང་མི་བརློད་ན་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ་ཤད་ཀིས་སྦང་

བར་མི་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་ནི། 

གཞན་མི་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་སྨྲ་ཞིང་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་ན། སྨྲ་བ་དང་ཡང་དག་

པར་དགའ་བར་བེད་པ་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་སེམས་དང་

མཐུན་པར་བེད་པ་ནི་གཞན་དག་ལ་འཁྲུག་པར་མི་བེད་དེ། དེ་དག་ཉིད་ལ་སིང་བརེ་

བའི་ཕིར་སྨ་དབབ་པར་འདློད་པར་ཟད་དེ། དབང་པློ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བས་སྨ་

འབེབས་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་

བེད་པ་ནི་གཞན་དག་ལ་འཕ་བར་ཡང་མི་བེད། བསིང་བར་ཡང་མི་བེད་ལ། དེ་བག་

འཁུམས་པར་མི་བེད་དློ། །བདེ་བ་ལ་རེག་པར་མི་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་

སློང་བར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཆད་པས་བཅད་ཅིང་སྨ་བབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་ཆད་པའི་

གནས་ཀིས་གེང་བར་མི་བེད་དློ། །དགའ་བའི་ཤས་ཆུང་བ་ལ་ཡང་བདག་ཉིད་མཐློ་

བར་མི་སློན་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་བེད་པ་ནི་

གཞན་དག་ལ་མི་བསེན་པར་ཡང་མི་བེད། ཧ་ཅང་བསེན་པར་ཡང་མི་བེད། དུས་མ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡིན་པར་ཡང་བསེན་པར་ཡང་མི་བེད། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མཛའ་བློ་ལ་སྨློད་པར་

ཡང་མི་བེད། མི་མཛའ་བའི་བསྔགས་པ་ཡང་མི་བརློད། མ་འདྲིས་པ་ལ་ཡིད་རྟློན་པར་

ཡང་མི་བེད། རྒྱུན་དུ་སློང་བར་ཡང་མི་བེད། བང་བ་ལ་ཡང་ཚོད་ཤེས་པ་ཡིན། ཟས་

དང་སློམ་ལ་སློགས་པ་ལ་བློས་ན་ཡང་སློང་བར་མི་བེད་དློ། །

ཡང་ན་ཆློས་དང་མཐུན་པར་ཤད་ཀིས་བང་བར་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པ་ན། དད་པའི་ཡློན་

ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ནི་དད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་འབེལ་པའི་གཏམ་གིས་ཡང་དག་

པར་དགའ་བར་བེད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་འབེལ་པའི་གཏམ་གིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་

དློ། །ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་འབེལ་པའི་

གཏམ་གིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་དློ། །གཏང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་

རྣམས་ལ་ནི་གཏློང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་འབེལ་པའི་གཏམ་གིས་ཡང་དག་པར་དགའ་

བར་བེད་དློ། །ཤེས་རབ་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཡློན་ཏན་

གི་འབེལ་པའི་གཏམ་གིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཚར་གཅད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཚར་གཅློད་པར་བེད་དེ། ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འགལ་བ་ཆུང་ངུ་ལ་ནི་

བསམ་པ་འཇམ་པློ་དང་སང་བ་མེད་པས་སྨ་དབབ་པ་ཆུང་ངུས་སྨ་འབེབས་པར་བེད་

དློ། །ཉེས་པ་འབིང་དང་། འགལ་བ་འབིང་ལ་ནི་སྨ་དབབ་པ་འབིང་གིས་སྨ་འབེབས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་བེད་དློ། །ཉེས་པ་ཆེན་པློ་དང་འགལ་བ་ཆེན་པློ་ལ་སྨ་དབབ་པ་ཆེན་པློས་སྨ་

འབེབས་པར་བེད་དློ། །སྨ་དབབ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆད་པས་བཅད་པ་ཡང་དེ་དང་

འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། འགལ་བ་ཆུང་ངུ་དང་། 

འབིང་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་དག་ཉིད་དང་གཞན་དག་ལ་ལེགས་པར་རེས་

སུ་བསན་པའི་ཕིར་སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་ཕན་པའི་སེམས་ཀིས་ཕིར་དགུག་པའི་

ཕིར། རེ་ཞིག་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྲློད་པར་བེད་དློ། །ཉེས་པ་ཆེན་པློ་དང་འགལ་བ་ཆེན་

པློ་ལ་ནི་དེ་དག་ཉིད་ལ་སིང་བརེ་བས་དེ་དག་བསན་པ་འདི་ལ་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་

པ་ཆེས་མང་དུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་དག་ལ་

ཡང་ཕན་པར་འདློད་པས་ལེགས་པར་རེས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཕིན་ཆད་འགློགས་

པར་མི་བ་བ་དང་། ལློངས་སྤད་པར་མི་བ་བ་དང་། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡང་ཕིར་

མི་དགུག་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྲློད་པར་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སློབས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་

སྐྲག་པར་བེད་འདློད་པ་དང་། འདུན་པར་བེད་འདློད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཉེས་པར་སྤད་

པར་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པར་སྤད་པར་སྤློད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་ངན་

སློང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་། 

གང་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་དང་། ཉི་ཚེ་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་

བསེན་ཅིང་སློན་པར་བེད་དེ། མིར་གྱུར་པ་དག་གིས་ཉེས་པར་སྤློད་པ་བས་ཤིང་

བསགས་པའི་མི་སྡུག་པའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ཅིང་། མཆློག་ཏུ་ཚ་བ་

སློ་སློར་ཉམས་སུ་མྱློང་བ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་ལ་ཁེད་ལྟློས་ཞེས་བསློ་ནས། དེ་དག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གིས་ཀང་དེ་མཐློང་སེ། སྐྲག་ཅིང་སྐློ་བར་གྱུར་ནས་ཉེས་པར་སྤློད་པ་སློང་བར་བེད་

དློ། །སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁློར་ཆེན་པློའི་ནང་ན་འདུག་པ་ལ་

དྲི་བས་སྨ་དབབ་པས་ཚིག་མི་བཙུན་པར་བ་བར་འདློད་པ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལག་ན་རྡློ་རེའམ། གནློད་སྦིན་ཁ་དློག་སྦ་ཞིང་ལུས་ཆེ་ལ་སློབས་ཆེ་བ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས་འཇིགས་པར་བེད། སྐྲག་པར་བེད་དེ། རྒྱུ་

དེས་ཡིད་ཆེས་པ་སྐེས་ཤིང་གཅེས་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། གུས་པ་བེད་པར་

གྱུར་པ་ལ་དྲི་བ་ལེགས་པ་ཁློ་ནར་ལུང་བསན་པར་བ་བ་དང་། སྐེ་བློ་ཕལ་པློ་ཆེ་དེ་

དག་སློ་སློར་དྲིས་པ་ལན་བཏབ་པ་དེས་གདུལ་བའི་ཕིར་རློ། །

ཡང་ན་རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདི་ལྟ་སེ། གཅིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པློར་འགྱུར་བ་དང་། མང་པློར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། 

རིག་པ་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགློ་བ་དང་། རི་བགས་ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགློ་བ་དང་། ར་བ་

ལ་ཡང་ཐད་ཀར་འགློ་བ་ལ་ལུས་ཀིས་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགློ་བ་ནས། རྒྱས་པར་

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་དབང་བེད་པ་དང་། མེའི་ཁམས་ལ་ཡང་

སློམས་པར་འཇུག་ཅིང་ཆློ་འཕྲུལ་ཕྲུགས་སུ་སློན་པ་དང་། ཡང་ན་ཉན་ཐློས་དང་ཐུན་

མློང་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་པས་འདུན་པར་བས། མགུ་བར་བས། ཡང་དག་པར་དགའ་

བར་བས་ནས། མ་དད་པ་ནི་དད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགློད་པར་བེད། ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགློད་པར་བེད། ཐློས་པ་ཉུང་

ངུ་ནི་ཐློས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགློད་པར་བེད། སེར་སྣ་ཅན་ནི་གཏློང་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འགློད་པར་བེད། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཚོགས་པ་ལ་འགློད་པར་བེད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་

དློན་བ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ཕུང་པློ་གསུམ་པློ་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། དགེ་བ་སྡུད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གཏློགས་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་དེ་དག་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བསབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ལ་སློབ་པར་འདློད་

ཅིང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པས། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྨློན་ལམ་བཏབ་པའི་ཆློས་མཐུན་པ་བ། སློམ་པ་བངས་པ་མཁས་

པ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་དློན་འཛིན་པ་དང་། གློ་བར་ནུས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་ཐློག་མར་ཕག་བས་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པར་

བ་སེ། འདི་སད་ཅེས་བདག་རིགས་ཀི་བུ་ཁློད་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་མནློད་པར་འཚལ་གིས། དེ་ལས་གནློད་པ་

མ་མཆིས་ན་བདག་ལ་ཐུགས་བརེ་བའི་སད་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གསན་ཅིང་སྩལ་བའི་

རིགས་སློ་ཞེས་བརློད་པར་བའློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནུས་པ་དེས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདློད་

པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པའི་ཕན་ཡློན་རྒྱ་ཆེར་བརློད་ནས། སློམ་པ་

འདློད་པ་དེ་ལ་བསབ་པའི་གཞི་ལི་ཡང་དག་ཀང་བརློད་ཅིང་སྤློ་བ་བསྐེད་པར་ཡང་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེ། འདི་སད་ཅེས་བརློད་པར་བའློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁློད་ཉློན་ཅིག །ཁློད་འདི་ལྟར་

སེམས་ཅན་མ་རྒལ་བ་རྣམས་བསྒལ་བ་དང་། མ་གློལ་བ་རྣམས་དགློལ་བ་དང་། 

དབུགས་མ་ཕིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་

པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་

པར་འདློད་དམ། དེ་ལ་ཁློད་ཀིས་སེམས་བསྐེད་པ་བརྟན་པ་དང་། ཡི་དམ་བརྟན་པར་

ཡང་བའློ་ཞེས་དེ་ལྟར་མི་ཤེས་པའི་རིགས་མཐློང་ནས། སྤློ་བ་བསྐེད་པའི་ཕིར་བརློད་

པར་བའློ། །

དེ་ནས་འདློད་པ་དེས་ལེགས་པར་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་བ་གློས་ཕྲག་པ་

གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ། འདས་པ་དང་། མ་བློན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཆེན་པློ་ལ་བཞུགས་པ་ཡེ་

ཤེས་དང་། མཐུ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་བས་

ནས། དེ་དག་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀང་མངློན་སུམ་དུ་བས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

དང་བའི་སེམས་སམ། ཡང་ན་དེས་ཅི་ནུས་པ་དང་། རྒྱུའི་སློབས་ཅི་ཡློད་པས་ཆུང་

ངུ་ཡང་བསྐེད་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བཞག་སེ། ལེགས་

པར་མཆློད་པར་བས་ནས་གདུང་བའི་ཚུལ་གིས་པུས་མློའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་

པའམ། ཅློག་ཙོག་པློར་འདུག་ཀང་རུང་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་དེ་ལ་

འདི་སད་ཅེས་བརློད་པར་བ་སེ། རིགས་ཀི་བུའམ། ཚེ་དང་ལན་པ་འམ། བཙུན་པས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བདག་ལ་

སྩལ་དུ་གསློལ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དྲན་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སེ། སེམས་དང་པློ་ཁློ་ན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བསྐེད་ནས། ང་ནི་བདག་གིས་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བསློད་ནམས་ཀི་གཏེར་ཆེན་

པློ་བ་ན་མེད་པ་ཟད་མི་ཤེས་ཤིང་། དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་སམ་དུ་དློན་

དེ་ཉིད་རེས་སུ་བསམ་ཞིང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པས་འགེང་ཡང་རུང་། སན་ལ་

འདུག་ཀང་རུང་སེ། དེས་སེམས་མ་ཡེངས་པར་འདི་སད་ཅེས་བརློད་པར་བ་སེ། 

རིགས་ཀི་བུའམ་ཆློས་ཀི་སྤུན་མིང་འདི་ཞེས་བ་བ་ཁློད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་

ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞེས་སྨྲློས་ཤིག །དེས་ཀང་ལགས་སློ་ཞེས་

ཁས་ལློང་ཤིག །

དེའི་འློག་ཏུ་དེ་ལ་ཡང་འདི་སད་ཅེས་བརློད་པར་བ་སེ། རིགས་ཀི་བུ་མིང་འདི་

ཞེས་བ་བ་ཁློད་འདས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞིར་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མ་འློངས་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟར་ན་ཕློགས་བཅུ་དག་ན་

ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡིན་པ་བསབ་པའི་གཞི་གང་དག་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

གང་དག་ལ་འདས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསབ་པར་གྱུར་པ་

དང་། མ་འློངས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

ཕློགས་བཅུ་དག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟར་ན་

སློབ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་དེ། སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ང་ལས་ནློད་དམ་

ཞེས་སྨྲློས་ཤིག །དེས་ཀང་ནློད་ལགས་སློ་ཞེས་ཁས་ལློང་ཤིག །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་མཁས་པ་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་བརློད་པར་བའློ། །དྲིས་

ན་ནློད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ཀང་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཁས་བང་བར་

བའློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་དེས་ནློད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་

ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཕློག་སེ། ཁས་ལེན་དུ་ཡང་བཅུག་ནས་ནློད་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་མ་ལངས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཀི་སྤན་

སྔར་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཐལ་མློ་སྦར་ནས་འདི་ལྟར་མཁེན་པར་མཛད་དུ་

གསློལ་བ་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་འདིས། བདག་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་མནློས་ལགས་ཏེ། བདག་མིང་

འདི་ཞེས་བགི་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་འདིའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་བདག་དཔང་དུ་གྱུར་

པ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་ན་བཞུགས་པའི་

འཕགས་པའི་མཆློག་ལློག་ཏུ་གྱུར་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལློག་

ཏུ་མ་གྱུར་པའི་ཐུགས་མངའ་བ་རྣམས་ལ་མཁེན་པར་གསློལ་ལློ་ཞེས་དེ་སད་ལན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཉིས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བརློད་པར་བའློ། །

བམ་པློ་དགུ་པ། འདི་ནི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ལས་ཡློངས་སུ་རློགས་མ་ཐག་ཏུ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་། ས་ཆེན་

པློ་ལ་བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་བ་རྣམས་ལ་གང་གིས་

དེ་དག་འདི་སམ་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ཡང་དག་པར་མནློས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་པར་འགྱུར་

བ་དེ་ལྟ་བུའི་ལྟས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེའི་རེས་ལ་དེ་དག་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ལ་དགློངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དགློངས་པར་གྱུར་ན་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་

འཇུག་གློ །

དེ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དེས་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིང་

འདི་ཞེས་བ་བས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ག་གེ་མློ་ཞིག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིང་

འདི་ཞེས་བ་བ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་ལེགས་པར་མནློས་སློ་ཞེས་བ་བར་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལ་བུ་དང་འདྲ་བ་དང་། སྤུན་

དང་འདྲ་བར་དགློངས་པ་བཟང་པློས་སློ་སློ་ནས་ཐུགས་བརེ་བར་མཛད་དློ། །དེ་ལྟར་

དགློངས་པ་བཟང་པློས་སློ་སློ་ནས་ཐུགས་བརེ་བར་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ནི་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཉམས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བའློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་མཁེན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་གསློལ་བ་དེ་ཡང་དེ་དག་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བའི་ལས་དེ་ཡློངས་སུ་

རློགས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཉིས་ཀས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་མཆློད་པ་བས་ལ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ལང་བར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་འདི་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

ཡིན་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལན་པ་

དང་། སེམས་ཀི་བསམ་པ་མཆློག་ཏུ་དགེ་བས་བསྐེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཉེས་པར་སྤློད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པློར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །

སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 

བསློད་ནམས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་

པར་བང་བ་དེ་ནི། བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགློའ ློ། །སློང་གི་ཆ་དང་། གངས་དང་། 

ཆ་དང་། བགང་བ་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགློའ ློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེས་འདི་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་བརྟག་ཅིང་བརྟག་ཅིང་འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་བ་བའི་ཆ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་བ་བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་ནས། དེ་ཕིན་

ཆད་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞིང་བསྲུང་བར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་ལས་ཀང་བསྒིམས་ཏེ། མཉམ་པའམ། ཡང་ན་བང་ཆུབ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློ་བསྡུས་པ་འདི་ལས་ཀང་མཉན་ཏེ། འདི་ལྟར་

བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་མདློ་སེ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

བསབ་པའི་གཞི་སློང་ཕྲག་དུ་མ་གསུངས་པ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་

བསབ་པར་བའློ། །མཁས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་དེ་མནློད་

པར་མི་བ་སེ། དད་པ་མེད་པ་གང་ཐློག་མར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་

བང་བ་འདི་ལ་མ་མློས་ཤིང་མི་འཇུག་ལ་མི་རྟློག་པ་ལས་ཀང་མནློད་པར་མི་

བའློ། །བརྐམ་ཆགས་ཅན་དང་། ཆགས་པས་ཟིལ་གིས་ནློན་པ་དང་། འདློད་པ་ཆེ་བ་

དང་། ཆློག་མི་ཤེས་པ་ལས་ཀང་མནློད་པར་མི་བའློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་དང་། 

བསབ་པ་དག་ལ་གུས་པར་མི་བེད་དེ། ལྷློད་པ་ལས་ཀང་མནློད་པར་མི་བའློ། །ཁློ་བ་

དང་། ཁློན་དུ་འཛིན་པ་དང་། མི་བཟློད་པའི་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཕ་རློལ་གི་ཉེས་པ་མི་

བཟློད་པ་ལས་མནློད་པར་མི་བའློ། །སློམ་ལས་ཅན་དང་། ལེ་ལློ་ཅན་དང་། ཤས་ཆེར་

ཉིན་མཚན་དུ་གཉིད་ཀི་བདེ་བ་དང་། གློས་འབེབས་པའི་བདེ་བ་དང་། ཉལ་བའི་བདེ་

བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། འདུ་འཛིའི་གཏམ་གིས་དུས་ཡློལ་བར་བེད་པ་ལས་ཀང་

མནློད་པར་མི་བའློ། །སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་ཏེ། ཐ་ན་བ་འཇློས་ཙམ་གི་བར་དུ་

ཡང་དགེ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསློམ་མི་ནུས་པ་ལས་ཀང་མནློད་པར་མི་

བའློ། །ཡིད་རྟུལ་བ་དང་། རློངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། ཧ་ཅང་སེམས་ཞུམ་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་

ཀི་མ་མློ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལས་ཀང་མནློད་པར་མི་བའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བའི་ཆློ་ག་འདི་བཟུང་ཞིང་

ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལ་སང་ཞིང་མ་དད་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ག་ཚོམ་དུ་བསྒག་པར་མི་བ་ཞིང་ཤེས་པར་མི་བའློ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་དག་གིས་ཐློས་ན་མ་མློས་ཤིང་མི་ཤེས་པའི་སྒིབ་པ་ཆེན་པློས་

བསྒིབས་པས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེ་

ནི་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཇི་ཙམ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་དུ། དེ་ནི་སིག་པའི་ཚིག་དང་། སིག་

པའི་ལྟ་བ་དང་། སིག་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་དེ་དག་ཇི་སིད་དུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་

དུ་མ་སངས་པའི་བར་དུ་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ཙམ་

ཁློ་ན་དང་ལན་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་

དག་པར་བང་བར་འདློད་པ་ལ་སྔ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་ཀི་

མ་མློ་འདི་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་དང་། ཉེས་པའི་གནས་གང་

དག་བསན་པ་དེ་དག་བསྒག་པར་བ་སེ། གལ་ཏེ་སིང་ནས་བརྟགས་ཤིང་ཤེས་རབ་

ཀིས་སློ་སློར་བརྟགས་ནས། སྤློས་པར་གྱུར་ལ་ཕ་རློལ་གིས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

བཅུག་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན། ཕ་རློལ་དང་འགན་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བརྟན་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་

པར་བང་བ་འདི་ཆློ་ག་འདི་བཞིན་དུ་དེས་ཀང་མནློད་པར་བ་ཞིང་དེ་ལ་དབློག་པར་

ཡང་བའློ། །

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཕས་ཕམ་
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པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་ཡློད་དེ། རེད་པ་དང་བཀུར་སི་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་ཏེ། 

བདག་ལ་བསློད་པ་དང་། གཞན་ལ་སྨློད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕས་ཕམ་པའི་

གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དང་། ལློངས་སྤློད་དག་ཡློད་དེ། བདློག་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་རང་

བཞིན་གི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བཀེན་པ་དང་། མགློན་མེད་པ་དང་། རྟེན་མེད་པའི་སློང་

བ་པློ་ལེགས་པར་འློངས་པ་རྣམས་ལ་སིང་ས་བས་ཟང་ཟིང་མི་གཏློང་བ་དང་། ཆློས་ལ་

སེར་སྣ་བེད་པའི་ཕིར་དློན་དུ་གཉེར་བ་ལེགས་པར་འློངས་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་བགློ་

བཤའ་མི་བེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་དང་། གང་

གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་རྩུབ་པློས་སྨྲས་པ་ཙམ་གིས་གཏློང་བར་མི་བེད་དེ། 

ཁློ་བའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དེ་ལྟ་བུ་འཕེལ་བར་བེད་ལ། ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་ནློན་ནས། 

ལག་པའམ། བློང་བའམ། དབྱུག་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྡེག་པར་བེད། རྣམ་པར་

འཚེ་བར་བེད། རྣམ་པར་ཐློ་འཚམས་པར་བེད་པ་ལ། གཞན་དག་གིས་འགལ་བཤད་

ཀིས་སྦངས་ཀང་ཁློ་བའི་བསམ་པས་བསྔློ་བའི་ཁློ་ན་ཞེ་ལ་བཟུང་སེ། མི་ཉན་ཅིང་མི་

བཟློད་ལ་བསམ་པས་མི་གཏློང་བ་འདི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕམ་པའི་གནས་

ལྟ་བུའི་ཆློས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་འདེབས་པ་

དང་། བདག་ཉིད་དམ། གཞན་དག་གིས་གཡམ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་ལ་

མློས་ནས་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་དང་། སློན་པ་དང་། འཇློག་

པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་སློ། །

བཞི་པློ་དེ་དག་ནི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆློས་གང་ཡང་རུང་བ་བས་ན་ཡང་ཚེ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་
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ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་སློགས་པ་དང་། ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་སལ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ན་

ཐམས་ཅད་ལ་བས་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་

བའི་སལ་བ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་གི་ཡང་

དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན་ནློ། །ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུ་བཞི་པློ་འདི་དག་

གིས་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་གིས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་

དག་པར་བངས་པ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཏང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཀུན་ནས་

དཀིས་པ་ཆེན་པློས་ནི་གཏང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བཞི་པློ་འདི་དག་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་

དང་། ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་མི་བསྐེད་པ་དང་། དེས་མགུ་

བར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ནི་

ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

འདི་ལྟ་སེ། ཕམ་པའི་ཆློས་རྣམས་བས་པའི་དགེ་སློང་གིས་སློ་སློར་ཐར་པའི་

སློམ་པ་བཏང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་

བུའི་ཆློས་ཅན་ལན་ཅིག་ཙམ་ཀུན་ཏུ་སྤད་པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་བཏང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཡློངས་སུ་བཏང་དུ་ཟིན་ཀང་ཚེ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ཕིར་མནློད་པའི་སལ་

བ་ཡློད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། དགེ་སློང་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་ཕམ་པ་བྱུང་

བཞིན་དུ་སལ་བ་མེད་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་གཉིས་ཁློ་
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ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གཏང་

བར་འགྱུར་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་པ་ཡློངས་སུ་

བཏང་བ་དང་། ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེན་པློས་ཀུན་ཏུ་

སྤློད་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གིས་སྨློན་ལམ་ཡང་མ་བཏང་ལ། ཕམ་པའི་

གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེན་པློ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མ་སྤད་ན། ཚེ་

བརེས་སུ་ཟིན་ཀང་འློག་དང་སེང་དང་ཐད་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་

པ་སློང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེ་བརེས་ཏེ་བརེད་ན་ཡང་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དྲན་པ་གསློ་བའི་ཕིར་ཡང་དང་ཡང་ནློད་

པར་བེད་པར་ཟད་ཀི། གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཉེས་

པའམ། ཉེས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློར་ཡང་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པས་ཉིན་

གཅིག་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ནམ། 

ཆློས་སམ། ཆློས་ཀི་གེགས་བམ་དུ་བས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་

སྣློད་དམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློའམ། དགེ་འདུན་ལ་ཡང་

རུང་སེ། ཕློགས་བཅུ་དག་ན་ས་ཆེན་པློར་ཆུད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

དགེ་འདུན་གང་ཡིན་པ་ལ་མཆློད་པའི་བ་བ་ཆུང་ངུའམ། ཆེན་པློ་ཅི་ཡང་རུང་སེ། ཐ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ན་ལུས་ཀིས་ཕག་གཅིག་ཙམ་འཚལ་བ་དང་། ཐ་ན་སངས་རྒྱས་དང་། ཆློས་དང་། 

དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ལས་བརམས་ཏེ་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཅིག་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་དང་། ཐ་ན་སེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་

དང་། ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་གི་ཡློན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་དང་བ་

གཅིག་ཙམ་ཡང་མ་བས་པར་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་

འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་མ་གུས་པ་དང་། སློམ་ལས་དང་། ལེ་

ལློས་ཉེས་པ་བྱུང་ན་ནི། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་བརེད་

པས་ཉེས་པ་བྱུང་ན་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རློ། །སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བསམ་པ་དག་པའི་སར་ཆུད་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བསམ་པ་དག་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དཔེར་ན་དགེ་སློང་གིས་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐློབ་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཆློས་

ཉིད་ཀིས་སློན་པ་དང་། ཆློས་དང་དགེ་འདུན་ལ་བསེན་བཀུར་བེད་ཅིང་མཆློད་པ་དམ་

པས་མཆློད་པ་བེད་པ་ལྟ་བུའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདློད་པ་ཆེ་བ་དང་། ཆློག་མི་

ཤེས་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་ལ་ཆགས་པ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ན། 

ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་ཤིང་བརློན་འགྲུས་རློམ་ལ་དེའི་

གཉེན་པློ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པས་དེའི་གགས་ལ་གནས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་

པ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལ་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེས་རྒན་ཞིང་ཡློན་ཏན་དང་ལན་ལ། བཀུར་སི་བ་

བར་འློས་པ་ཆློས་མཐུན་པ་མཐློང་བ་ན། ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་ཏམ། ཀུན་ནས་མནར་

སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་ཡང་རུང་སེ། ལངས་

ཤིང་སན་མི་སློབས་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་སྨྲ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་ལ། ཡང་དག་པར་དགའ་

བར་བེད་ཅིང་འདྲི་བ་ལ་ང་རྒྱལ་ཁློ་ནས་ནློན་ཏམ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་

དང་ལན་ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་ཡང་རུང་སེ། རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཚིག་སར་བརློད་པར་མི་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་པ་

མ་ཡིན། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་

དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། སློམ་ལས་དང་། ལེ་ལློ་འམ། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་

སེམས་སམ། བརེད་པར་བས་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པ་ཁློ་

ནར་འགྱུར་གི། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །ནད་ཚབས་ཆེ་

བའམ། སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

དེ་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་ལས་སད་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཁྱུད་པར་བེད་པ་དང་། 

སྨྲ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། འདྲི་བ་ལ་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །གཞན་དག་ལ་ཆློས་སློན་པ་འམ། འབེལ་པའི་གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ལ་བརློན་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་ཡང་དག་པར་

དགའ་བར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་དག་ཆློས་སློན་པ་འམ། འབེལ་པའི་གཏམ་

རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་རྣ་བགས་ཏེ་ཉན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཆློས་ཀི་གཏམ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཆློས་སྨྲ་བའི་སེམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཐབས་དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་དུལ་བར་བེད་ཅིང་འདུལ་ལ་མི་དགེ་བའི་གནས་

ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་ལ་འགློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་

ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་ཆེས་མང་བ་རྣམས་ཀི་སེམས་བསྲུང་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་གིས་ཁིམ་མམ། གཙུག་ལག་ཁང་

གཞན་ནམ། ཁིམ་གཞན་དུ་ངས་དང་སློམ་དང་། གློས་ལ་སློགས་པ་ཡློ་བད་རྣམས་ལ་

བློས་པ་ལས་ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་ཏམ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་

ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་ཡང་རུང་སེ། མི་འགློ་ཞིང་བློས་པ་བདག་གིར་མི་

བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །

སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློའི་དབང་གིས་མ་སློང་ན་ནི། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །ན་སེ་མི་ནུས་པའམ། སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཡུལ་འཛང་མ་རིང་དུ་གྱུར་པའམ། ལམ་ན་འཇིགས་པ་ཡློད་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཐབས་དེས་དེ་དུལ་བར་བེད་འདློད་ཅིང་འདུལ་བར་འདློད་ལ་མི་དགེ་བའི་གནས་

ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་འཇློག་པར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཚེ་སྔར་

གཞན་ལ་ཁས་བངས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རྒྱུན་དུ་དགེ་བའི་ཕློགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་

འགྱུར་བ་བསྲུང་བའི་ཕིར་མ་སློང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཆློས་ཀི་དློན་དང་ལན་པ་སྔློན་

མ་ཐློས་པ་ཉན་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་པའི་ཕིར་མ་སློང་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཆློས་ཀི་དློན་མཉན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབེལ་པའི་གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འབེབས་པ་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །ཐློ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་

བློས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་ཆེས་མང་བ་དག་གི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་

སེམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ལ་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། ནློར་བུ་དང་། 

མུ་ཏིག་དང་། བཻ་ཌཱུརྱ་ལ་སློགས་པ་ནློར་གི་སྣ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་

མཆློག་རྣམས་ཐློབ་ཅིང་། དུས་ཀིས་བསབས་པ་ལས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་

སེམས་དང་ལན་ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་ལེན་དུ་མི་བཏུབ་ཅིང་སློང་

བར་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་

ཅན་ཡལ་བར་འདློར་བའི་ཕིར་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་

དང་ལེ་ལློས་ལེན་པར་མི་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་

ནི་འགྱུར་ལ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །དེ་བངས་པས་སེམས་ཆགས་པར་འགྱུར་བར་མཐློང་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །དེ་ཕིས་འགློད་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

དེས་སྦིན་པ་འཁྲུལ་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་བཏང་བ་

དེའི་རྒྱུས་སྦིན་བདག་དབུལ་ཞིང་ཕློངས་པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །དགེ་འདུན་གི་འམ། མཆློད་རྟེན་གི་ཡིན་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་

ལས་མི་རིགས་པར་ཕྲློགས་པ་ཡིན་དུ་དློགས་ཏེ། རྒྱུ་དེས་བསད་པ་འམ། བཅིང་བ་

འམ། ཆད་པས་བཅད་པ་འམ། གནློད་པར་འགྱུར་བ་འམ། སྨད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་ཆློས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་ནམ། རང་

བཞིན་གིས་ཕྲག་དློག་ཅན་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། ཆློས་སྦིན་པར་མི་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་སྦིན་པར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་

འགལ་བ་དང་བཅས་པར་ནི་འགྱུར་ལ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་

རློ། །མུ་སེགས་ཅན་གགས་ཚོལ་བ་ལ་མ་བིན་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནད་ཚབས་

ཆེ་བ་དང་། སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་འདུལ་བར་བེད་

འདློད་ཅིང་འདུལ་བར་འདློད་ལ། མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་

སུ་འགློད་པར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཆློས་མི་ཤེས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

གལ་ཏེ་མ་གུས་ཤིང་ཞེས་མེད་ལ་སྤློད་ལམ་ངན་པས་ནློད་པ་ལ་མ་བིན་ན་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །དབང་པློ་རྟུལ་པློ་ཆློས་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསན་པས། ཆློས་ཐློས་པས་སྐྲག་

ཅིང་ལློག་པར་ལྟ་བ་དང་། ལློག་པར་མངློན་པར་ཞེན་པ་དང་། གནློད་པ་དང་། ཉམས་

པར་འགྱུར་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དེའི་ལག་ཏུ་སློང་ན་གཞན་སྣློད་དུ་མ་གྱུར་

པ་རྣམས་ལ་ཆློས་འཕེལ་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་རྣམས་མ་རུངས་པ་ཡིན་

པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ཡིན་པའི་རྐེན་གིས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་

སེམས་དང་ལན་ནམ། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་ཡལ་བར་འདློར་བ་འམ། 

ཁད་དུ་གསློད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་ཡལ་བར་འདློར་བ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། ”བརེད1་པས་ཁད་དུ་བསད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་

པར་ནི་འགྱུར་ལ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་རྣམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་སིང་བརེ་

བའི་སེམས་བེད་འདློད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ་ལྟ་བུར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་ཞིང་། 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་སྤློད་པ་ཞི་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །སེམས་འཁྲུགས་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་དེ་འདུལ་བར་བེད་འདློད་

པ་ལས་སྔ་མ་བཞིན་ཏེ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་མང་པློ་དག་གི་སེམས་བསྲུང་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གཞན་དག་གི་སེམས་

བསྲུང་བའི་ཕིར་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བ་བ་དང་། དད་པ་རྣམས་ཕིར་ཞིང་དབྱུང་

བར་བ་བའི་ཕིར། སློ་སློ་ཐར་པའི་འདུལ་བ་ལས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་

པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་སློབ་སེ། 

ཐ་དད་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཉན་ཐློས་རྣམས་ནི་བདག་གི་དློན་ལྷུར་

ལེན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ན། དེ་དག་ཀང་མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བ་བ་དང་། དད་པ་

རྣམས་ཕིར་ཞིང་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་ཡིད་མི་སྲུང་བར་མི་བེད་དེ། 

བསབ་པ་རྣམས་ལ་སློབ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གི་དློན་ལྷུར་ལེན་པ་

རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨློས། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་དློན་ཉུང་བ་དང་། བ་

1 [མ་ཕི། ༨༨བ༡ན།   བརད  -   བརེད]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་ཉུང་བ་དང་། སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པར་བ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། བཅས་པའི་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་དེ་ལ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་

མཚུངས་པར་སློབ་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཉན་ཐློས་བདག་གི་དློན་ལྷུར་

བེད་ཅིང་གཞན་གི་དློན་ལ་མི་ལྟ་བས། གཞན་གི་དློན་ལས་བརམས་ཏེ། དློན་ཉུང་ཞིང་

བ་བ་ཉུང་ལ། སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ནི་མཛེས་ཀི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གཞན་གི་དློན་ལྷུར་ལེན་པས། གཞན་གི་དློན་ལས་བརམས་ཏེ། དློན་ཉུང་ཞིང་བ་བ་

ཉུང་ལ་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ནི་མཛེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་གཞན་དག་གི་དློན་དུ་གློས་བརྒྱ་སེད་དང་། གློས་སློང་སེད་ཉེ་དུར་མི་

འློང་བའི་བམ་ཟེ་དང་ཁིམ་བདག་རྣམས་ལས་བཙལ་བར་བ་སེ། སབས་འབེད་པ་ཞིག་

ཡློད་ན་ཡང་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ཆློག་གམ་མི་ཆློག་བརྟགས་ནས། ཅི་ཙམ་དགློས་

པ་བང་བར་བའློ། །གློས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྷུང་བཟེད་རྣམས་ཀང་དེ་དང་

འདྲའློ། །ཇི་ལྟར་བཙལ་བར་བ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་སྐུད་པ་བངས་པ་ཉེ་

དུར་མི་འློང་བའི་ཐག་པ་ལ་འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའློ། །

གཞན་དག་གི་དློན་དུ་མློན་དར་གི་མལ་སན་བརྒྱ་སེད་དང་། སན་དུ་གདེང་བ་

བརྒྱ་སེད་ཀང་བསབ་པར་བའློ། །གསེར་དངུལ་སང་བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་བས་ལྷག་པ་

ཡང་བདག་གིར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་སློགས་པ་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་དློན་ཉུང་ཞིང་བ་བ་ཉུང་ལ་

སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ལས་བརམས་ཏེ། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་

པ་ལ་མཚུངས་པར་སློབ་ཅིང་སེམས་ཅན་གི་དློན་ལས་བརམས་ཏེ། ཀུན་ནས་མནར་
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སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་དློན་ཉུང་ཞིང་

བ་བ་ཉུང་ལ། སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་

བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་

དང་ལེ་ལློས་དློན་ཉུང་ཞིང་བ་བ་ཉུང་ལ་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པར་བེད་ན་ཉེས་

པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་ནི་འགྱུར་ལ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་

པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །རང་བཞིན་གིས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐབས་མཁས་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཀུན་ཏུ་སྤད་ན་དེས་ཉེས་པར་ཡང་མི་

འགྱུར་ལ། བསློད་ནམས་མང་པློ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡློད་དེ། འདི་ལྟར་

ཆློམ་པློ་དང་རྐུན་པློས་སློག་ཆགས་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་དག་ཟང་ཟིང་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕིར་

གསད་པར་ཆད་དེ། མཚམས་མེད་པའི་ལས་མང་པློ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་མཐློང་ལ། མཐློང་ནས་ཀང་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཀིས་སེམས་མངློན་

པར་འདུ་བེད་དེ། སློག་ཆགས་འདི་བསད་ན་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་

སྐེ་བར་འགྱུར་མློད་ཀི་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མདློ་མེད་

དེ། སེམས་ཅན་འདིས་མཚམས་མེད་པའི་ལས་བས་ནས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་

འགློ་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བའི་

སེམས་སམ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སེམས་སུ་རིག་ནས་འཛེམ་བཞིན་དུ་ཕི་མ་ལ་སིང་

བརེ་བའི་སེམས་ཁློ་ནས་སློག་ཆགས་དེ་བསད་ན། ཉེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་

བསློད་ནམས་མང་པློ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནུས་ན། སེམས་ཅན་རྒྱལ་པློ་འམ། བློན་པློ་

ཆེན་པློ་གང་དག་ཤས་ཆེར་བརླང་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་མེད་ལ། གཅིག་

ཏུ་ངེས་པར་ཕ་རློལ་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག །གང་ལ་གནས་ན་གཞི་དེས་

བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་སིང་བརེ་བའི་སེམས་

དང་ཕན་པའི་བསམ་པས་རྒྱལ་སིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ལ་དབང་བ་དེ་ལས་འབིན་པར་

བེད་དློ། །ཆློམ་པློ་དང་རྐུན་པློ་གཞན་གི་ནློར་འཕྲློགས་པ་གང་དག་གིས་དགེ་འདུན་དང་

མཆློད་རྟེན་གི་ནློར་མང་པློ་ཕྲློགས་ནས་བདག་གིར་བས་ཏེ། ལློངས་སྤློད་པར་འདློད་པ་

དེ་དག་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནློར་ཕིར་ཕྲློགས་ཏེ། ནློར་ལློངས་སྤློད་པས་དེས་

དེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་པློར་གནློད་པ་དང་། ཕན་པ་མ་ཡིན་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་

སམ་ནས། རྐེན་དེ་ཁློ་ནའི་ཕིར་སར་ཕྲློགས་ཏེ། དགེ་འདུན་གི་ནི་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་

བར་བེད། མཆློད་སྦིན་གི་ནི་མཆློད་རྟེན་ལ་འབུལ་བར་བེད་དློ། །

ཞལ་ཏ་བེད་པ་འམ། སྐེད་མློས་ཚལ་བསྲུང་བ་གང་དག་གིས་དགློས་འདུན་

ནམ། མཆློད་རྟེན་གི་ནློར་མི་རིགས་པར་ཆུད་གསློན་པ་དང་། གང་ཟག་བདག་ཉིད་

ཀིས་སྤད་པར་བེད་པ་དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་ལས་

དེ་དང་ལློག་པར་ལློངས་སྤད་པ་དེས་དེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་པློར་གནློད་པ་དང་། ཕན་པ་

མ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་ནས་དབང་བེད་པ་དེ་ལས་འབིན་པར་བེད་དེ། དེ་

ལྟར་རྣམ་གངས་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་བིན་པར་ལེན་བཞིན་དུ་ཉེས་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་ལ། བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པས་བུད་མེད་མགློ་གཙང་མི་ཚངས་པར་སྤད་པར་འདློད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པས་གཟིར་བ་དང་། འབེལ་པའི་སེམས་དང་ལན་པ་ཞིག་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་

ཀི་སེམས་དང་ལན་པར་གྱུར་ནས། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་འཕེལ་བར་

འགྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་ནས། ཅི་དགའ་དགུར་དགེ་བའི་ར་བ་ལ་གཟུད་པ་དང་། མི་

དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་གཏློང་དུ་གཞུག་པ་ལ་དབང་དུ་འགྱུར་རློ་སམ་སེ། སིང་བརེ་

བའི་སེམས་ཁློ་ན་ཉེ་བར་བཞག་སེ་འཁིག་པའི་ཆློས་བསེན་ན་མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ་

འཁིག་པའི་ཆློས་བསེན་ཀང་ཉེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་

འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉན་ཐློས་ཀི་བསན་པ་

མི་འཇིག་པར་རེས་སུ་བསྲུང་བས་ནི་མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ་བསེན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མི་བའློ། །

འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་མང་པློ་སློག་ཐར་བར་བ་བ་

དང་། བཅིངས་པ་ལས་ཐར་བར་བ་བ་དང་། ལག་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། སྣ་དང་རྣ་བ་

བཅད་པ་ལས་ཐར་བར་བ་བ་དང་། མིག་དབྱུང་བ་ལས་བསྐབ་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་བདག་གི་སློག་གི་ཕིར་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་གི་ཚིག་མི་སྨྲ་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་དློན་གི་ཕིར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སྨྲ་བར་བེད་

དེ། དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཅི་དང་ཅིས་ཀང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དློན་ཁློ་ན་མཐློང་བའི་དློན་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀང་ཟང་ཟིང་

མེད་པའི་སེམས་དང་ལན་ལ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་གཞི་འབའ་ཞིག་

གིས་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ། ཤེས་བཞིན་དུ་ཚིག་གཞན་ལ་སྨྲ་ལ། སྨྲ་བཞིན་དུ་ཉེས་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། བསློད་ནམས་མང་པློ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟར་བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གང་དག་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཡློངས་

སུ་ཟིན་པ་དེ་དག་ལ་སིང་བརེ་བའི་སེམས་ཁློ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་འདི་དག་

སིག་པའི་གློགས་པློ་དང་བསེན་པས་ཡུན་རིང་པློར་གནློད་པ་དང་། ཕན་པ་མ་ཡིན་

པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སམ་སེ། ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་

དག་དང་བལ་བའི་ཚིག་སྨྲ་བར་བེད་དེ། དེས་དགའ་ཞིང་དབལ་བར་ཀུན་ཏུ་

དགའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྣམ་གངས་དེས་མཛའ་བའི་དབེན་བས་ཀང་ཉེས་

པར་མི་འགྱུར་ལ། བསློད་ནམས་མང་པློ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ལམ་ལློག་པར་ཞུགས་ཤིང་མི་རིགས་པ་རྣམས་

བེད་པ་དག་ལ་ཐབས་དེས་ཅི་ཙམ་དུ་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་

གནས་སུ་འགློད་པའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་ཚིག་རྩུབ་མློ་དྲག་པློས་སྨ་འབེབས་པར་བེད་དེ། དེ་

ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲས་ཀང་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་ལ། བསློད་

ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །

འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གར་དང་གླུ་དང་རློལ་མློའི་སྒ་

ལ་མློས་པ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་རྒྱལ་པློ་དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། ཟས་དང་། སློམ་

དང་། སྨད་འཚོང་མ་དང་། ལམ་སང་གི་གཏམ་ལ་སློགས་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་གར་

དང་། གླུ་དང་། རློལ་མློའི་སྒ་དང་། གཏམ་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་ཏེ། སིང་བརེ་བའི་

བསམ་པས་གར་དང་། གླུ་དང་། རློལ་མློའི་སྒ་དང་། ཚིག་ཀལ་པ་དང་ལན་པའི་གཏམ་

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མགུ་བར་བས་ཤིང་འདུན་པར་བས་ཏེ། དབང་དུ་བེད་ཅིང་

ངག་ཉན་དུ་བཅུག་ནས། མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འགློད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚིག་ཀལ་པ་སྨྲ་ཡང་ཉེས་པར་

མི་འགྱུར་ལ། བསློད་ནམས་ཀང་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚུལ་འཆློས་པ་དང་། ཁ་གསག་དང་། གཞློགས་སློང་དང་། ཐློབ་ཀིས་འཇལ་བ་

དང་། རེད་པས་རེད་པར་བེད་འདློད་པ་ལློག་པར་འཚོ་བར་བེད་པའི་ཆློས་བྱུང་བ་

རྣམས་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་མི་འཛེམ་ལ་སེལ་བར་མི་བེད་ན། 

ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་བསྩལ་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེ་ཞིང་འབད་པ་རློམ་ལ། ཉློན་

མློངས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་སེམས་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་སྤློད་ན་ནི་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒློད་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་

མ་ཞི་ཞིང་། རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་ལ་དགའ་བ་རྟ་གད་དུ་དགློད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རེ་ཞིང་། 

ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅློ་འདློན་ལ། དགློད་ཅིང་གཡེང་བ་སློན་པ་དང་། གཞན་ལ་ལ་དག་དགློད་དུ་

གཞུག་པར་འདློད་ཅིང་དགའ་བར་བ་བར་འདློད་ན། རྐེན་དེ་ཉིད་ཀིས་ཉེས་པ་དང་

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །བརེད་པས་བས་ན་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

རློ། །དེ་བསྩལ་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་པ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་དག་གི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐེས་པ་ཐབས་དེས་ཕིར་བསྩལ་བར་

འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་དག་གི་མྱ་ངན་སྐེས་པ་བསལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །གཞན་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་བསྡུ་བ་འམ། གཙུགས་པ་

བསྲུང་བའམ། དེ་དང་མཐུན་པར་བ་བའི་ཕིར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་དག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མི་དགའ་བར་གྱུར་དུ་དློགས་པ་དང་། ཀུན་ནས་མནར་

སེམས་དང་། རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པར་གྱུར་དུ་དློགས་པ་རྣམས་ལ་དགའ་བའི་བཞིན་

གིས་ནང་གི་བསམ་པ་དག་པར་བསན་པའི་ཕིར་བས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངློན་པར་

དགའ་བས་གནས་པར་མི་བའི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་ཏེ་གནས་

པར་བའློ། །ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཇིགས་པར་

མི་བའློ། །དེ་དག་ལས་སེམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དབེན་པར་མི་བ་སེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་འཁློར་བ་ན་འཁློར་ཞིང་། བང་

ཆུབ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་དགློས་སློ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སད་སྨྲ་ན་ཉེས་

པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་

པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀི་ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པར་བ་ཞིང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་

བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་སྐློ་བར་བ་བ་དེ་ལས་བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་འགྱུར་དུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པར་བ་ཞིང་ཉློན་མློངས་

པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ལས་སེམས་སྐློ་བ་བསློམ་པར་བ་དགློས་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ཉན་ཐློས་ནི་བདག་གཅིག་པུའི་དློན་ལ་བརློན་གི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ལ་བརློན་པ་ཡིན་ལ། དེས་དེ་ལྟར་སེམས་ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་ལ་གློམས་པར་བ་བ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་དགློས་ཏེ། དེ་ནི་འདི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལྟར་དག་བཅློམ་པ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་མེད་པ་དང་ལན་པས་ཟག་པ་ཟད་པ་དང་བཅས་པའི་དངློས་པློ་ལ་སྤློད་པའི་

ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གི་ཚིག་མི་བཙན་པར་འགྱུར་བའི་དྲི་ངས་

དང་། མི་སན་པ་དང་། གཏམ་ངན་པར་འགྱུར་བ་བདེན་པའི་དངློས་པློ་མི་སྲུང་ཞིང་

སེལ་བར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བདེན་པའི་དངློས་པློ་མ་ཡིན་པ་མི་སྲུང་ཞིང་

སེལ་བར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་མི་འགྱུར་ལ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །ཕ་རློལ་མུ་སེགས་ཅན་ཡིན་ནམ། 

གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་མངློན་པར་ཞེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་དང་། སློང་མློ་སྤློད་པ་དང་། དགེ་བ་སྤློད་པའི་གཞིས་མི་སན་པར་བརློད་ན་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །ཁློ་བས་ཟིལ་གིས་ནློན་ཅིང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པས་བརློད་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གནློད་པའི་ཐབས་དང་ཐབས་དྲག་པློ་གང་གིས་

སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འགྱུར་བ་མཐློང་བཞིན་དུ་ཡིད་མི་དགའ་བར་འགྱུར་བ་བསྲུང་

བའི་ཕིར་ཐབས་དེ་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །

ཚེ་འདིའི་དློན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། གཞི་དེས་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཆེན་པློར་

འགྱུར་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་གཤེ་བ་ལ་ཕིར་གཤེ་

བ་དང་། ཁློ་བ་ལ་ཕིར་ཁློ་བ་དང་། རྡེག་པ་ལ་ཕིར་རྡེག་པ་དང་། མཚང་འབྲུ་བ་ལ་ཕིར་

མཚང་འབྲུ་བར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དག་ལ་

ཉེས་པར་བས་སམ། ཉེས་པ་བས་སུ་དློགས་ཀང་རུང་སེ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་

ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་པས་མཐུན་པར་ཤད་ཀིས་བང་བར་

མི་བེད་དེ། ཡལ་བར་འདློར་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་སམ། ལེ་ལློའམ། 

བག་མེད་པས་ཤད་ཀིས་བང་བར་མ་བས་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་

བཅས་པར་ནི་འགྱུར་ལ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །ཐབས་

དེས་དུལ་བར་བ་བར་འདློད་ཅིང་། འདུལ་བར་འདློད་ལ་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་

བསང་སེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་འགློད་པར་འདློད་པ་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །མུ་སེགས་ཅན་

ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་

པས་ཤད་ཀིས་བང་བ་བེད་དུ་འཇུག་པར་འདློད་པ་ཞིག་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གལ་ཏེ་

རང་བཞིན་གིས་འཐབ་ཀློལ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རློད་པ་བེད་ལ། ཤད་ཀིས་བང་བར་

བས་ན་ཤས་ཆེར་འཁྲུགས་ཏེ། ཤེད་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

ཕ་རློལ་བཟློད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་མེད་པའི་

ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་དུ་རེ་ལ་གཞན་ལ་ཉེས་པ་བས་པ་ལས་བརམས་ཏེ། ཤད་ཀིས་

སྦང་བ་བེད་པས་ཤིན་ཏུ་ངློ་ཚ་བར་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རློད་པ་གང་ལ་གཞན་ཉེས་པ་བྱུང་བ་དག་ཆློས་བཞིན་དུ་མཐུན་པར་

ཤད་ཀིས་བང་བར་བེད་ཀང་། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་ཞིང་

གཞན་ལ་ཐློ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ཤད་ཀིས་སྦངས་པ་མི་ཉན་ན་ཉེས་པ་དང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་མི་ལན་གི། མི་བཟློད་པའི་

ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་མི་ཉན་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རློ། །ཐབས་དེས་ཕ་རློལ་གདུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐམས་

ཅད་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་། མཐུན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤད་ཀིས་

སྦློང་བར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ལ་ཁློ་བའི་

བསམ་པ་འབྱུང་ཞིང་འཛིན་ལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་

བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་སང་བའི་

ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །

བམ་པློ་བཅུ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིམ་གློ་བ་བ་དང་། བསེན་བཀུར་བ་

བ་ལ་ཡློངས་སུ་ཞེན་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀིས་

འཁློར་སྡུད་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བསམ་པས་རིམ་གློ་བ་

བ་དང་། བསེན་བཀུར་བ་བ་བདག་གིར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་སྐེས་ཏེ། གཉིད་ཀི་བདེ་བ་དང་། ཉལ་བའི་བདེ་བ་དང་། 

གློས་འབེབས་པའི་བདེ་བ་དུས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚོད་མ་ཡིན་པར་བདག་གིར་བེད་ན་ 

”ཉེས1་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ལམ་གིས་དུབ་ན་ཉེས་པ་མེད་

1 [མ་ཕི། ༩༢བ༥ན།   ཉས  -   ཉེས]



  237  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དློ། །དེ་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུ་འཛིའི་གཏམ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་

དུས་ཡློལ་བར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བརེད་པས་ཡློལ་བར་བས་ན་ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཕ་རློལ་སྨྲ་ཞིང་འདུག་ལ་དེ་ཡང་དྲན་པ་ལ་

གནས་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་གི་ངློར་སད་ཅིག་གཅིག་ཙམ་ཉན་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཡ་མཚན་དུ་འཛིན་ཏེ། འདྲི་བ་ཙམ་དང་། དྲིས་པའི་ལན་འདེབས་པ་ཙམ་བེད་པ་

ལ་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་གནས་པར་བ་བ་ལས་བརམས་

ཏེ། སེམས་མཉམ་པར་གཞག་པར་འདློད་ལ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་

ལན་པ་དང་། ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་ཏེ། གདམས་ངག་ནློད་དུ་མི་འགློ་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་

ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་

རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་བས་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

རློ། །ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གདམས་ངག་ལློག་པར་འབྱུང་དུ་དློགས་ན་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །

བདག་ཉིད་མང་དུ་ཐློས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་མཉམ་པར་འཇློག་ནུས་སམ། 

དེས་གདམས་ངག་གིས་གདམས་པའི་བ་བ་བས་ཟིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འདློད་པ་ལ་འདུན་པའི་སྒིབ་པ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་ཅིང་སེལ་བར་མི་

བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་ཤིང་འབད་ཀང་ཉློན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མློངས་པ་དྲག་པློས་སེམས་ཟིལ་གིས་ནློན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་སྤློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །འདློད་

པ་ལ་འདུན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། གནློད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། 

རྒློད་པ་དང་། འགློད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་གི་རློ་མྱློང་བར་བེད་ཅིང་བསམ་གཏན་གི་རློ་མྱློང་བ་ལ་

ཡང་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐེས་པ་ལ་ནི་

ཉེས་པ་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་ལན་པའི་ཆློས་མཉན་པར་མི་བའློ། །གཟུང་བར་མི་བའློ། །དེ་

ལ་བསབ་པར་ཡང་མི་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་ལན་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། 

བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བ་སེ། དེ་ལ་བསབ་མི་དགློས་སློ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་། དེ་སད་སྨྲ་

ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་མུ་སེགས་ཅན་གི་བསན་

བཅློས་རྣམས་ལ་ཡང་བརློན་པར་བ་དགློས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལྟ་ལ་ཅི་

སྨློས། གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དེ་ལྷུར་ལེན་པའི་འདུན་པ་བཟླློག་པའི་ཕིར་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཡློད་ལ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལ་བརློན་པར་མ་བས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཡལ་བར་བློར་ནས། ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་ལ་བརློན་

པར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་

ཡློད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརློན་པ་མ་བས་པར་མུ་སེགས་ཅན་གི་

བསན་བཅློས། ཕི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་དག་ལ་བརློན་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་གཞུངས་པ་དང་། ལློབས་སྐེན་པ་དང་། ཡུན་རིང་དུ་མི་

བརེད་པར་ནུས་པ་དང་། དློན་སེམས་པ་དང་། རྟློགས་པར་བེད་ནུས་པ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་རིག་པས་རྟློགས་པ་དང་ལན་པས་བློ་མི་འགྱུར་བ་དང་ལན་ཏེ། 

དེ་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརློན་པར་

བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དང་ཡང་མ་འགལ་

བར་མུ་སེགས་ཅན་གི་བསན་བཅློས་ཕི་རློལ་གི་བསན་བཅློས་དག་ལ་མཁས་པར་

བེད་པ་ན། དེར་མངློན་པར་དགའ་བའི་ཚུལ་གིས་བེད་ཅིང་དེས་དགའ་བར་འཛིན་ལ་

དེས་རངས་པར་བེད་དེ། སྨན་ཚ་བ་བསེན་པ་བཞིན་དུ་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་

ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལས་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་

ནམ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུ་ལས་བརམས་ཏེ། ཟབ་པ་མཆློག་

ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་དག་ཐློས་ནས། མ་མློས་ཤིང་སྐུར་པ་འདེབས་ཏེ། འདི་དག་ནི་དློན་

དང་ལན་པ་མ་ཡིན། ཆློས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་

མ་ཡིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་ན། 

བདག་ཉིད་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་འམ། གཞན་གི་རེས་སུ་
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ཞུགས་པས་སྐུར་བ་འདེབས་ཀང་རུང་སེ། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཟབ་ཅིང་མཆློག་ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་དག་ཐློས་ནས། སེམས་མློས་པར་གྱུར་ན། 

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དད་པ་དང་གཡློ་མེད་པས་འདི་ལྟར་བདག་ནི་ལློང་བར་

གྱུར་ཏེ། མིག་མེད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤན་གིས་རེས་སུ་སྤློད་པར་ཟད་པས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགློངས་ཏེ་གསུངས་པ་སངས་པ་ནི་བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་

ཞེས་ཡང་དག་པར་བསབ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་བདག་ཉིད་

མི་ཤེས་པར་བརིས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཆློས་དེ་དག་ལ་ལློག་ཏུ་མ་གྱུར་

པར་ཡང་དག་པར་ལྟ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །མློས་པ་མེད་

དུ་ཟིན་ཀང་སྐུར་པ་མི་འདེབས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟང་ཟིང་

དང་བཅས་པའི་སེམས་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་ཀིས་གཞན་དག་ལ་བདག་ལ་

བསློད་ཅིང་གཞན་དག་ལ་སྨློད་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བསན་པ་གནས་

པར་བ་བར་འདློད་པའི་ཕིར་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་པར་འདློད་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་གང་ཟག་དེ་ཉིད་འདུལ་བར་འདློད་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །མ་དད་པ་རྣམས་དད་པར་བ་བ་དང་། དད་པ་རྣམས་

ཕིར་ཞིང་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆློས་སྒློགས་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་ཀིས་འབེལ་བའི་

གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། ང་རྒྱལ་གིས་ནློན་པ་དང་། ཀུན་ནས་མནར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་མི་འགློ་ན་ཉེས་

པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་

པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་མི་འགློ་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །མ་ཚོར་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ལློག་པར་སློན་དུ་དློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཆློས་སྨྲ་བའི་སེམས་བསྲུང་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐློས་ཤིང་བཟུང་ལ་ཤེས་ཟིན་པའི་དློན་གི་གཏམ་ཡིན་

པར་ཤེས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །མང་དུ་ཐློས་པ་དང་། ཐློས་པ་འཛིན་པ་དང་། ཐློས་པ་

བསགས་པ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རྟག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གནས་ཏེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་”འཛིན1་མངློན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརློན་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཤིན་ཏུ་ཤེས་རབ་རྟུལ་ཏེ་ཆློས་ལེན་པ་ལ་ཞན། འཛིན་པ་ལ་ཞན་ཅིང་དམིགས་

པ་ལ་སེམས་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ལ་ཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆློས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་བསམས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་

གསློད་ཅིང་བཀུར་སི་མི་བེད་ལ། འཕ་ཞིང་སིང་བར་བེད་པ་དང་། ཚིག་འབྲུ་ལ་རྟློན་

གི་དློན་ལ་རྟློན་པར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློམ་

པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གི་བ་བ་འདི་ལྟ་སེ། བ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་འམ། 

ལམ་དུ་འགློ་ཞིང་འློང་བ་འམ། ཡང་དག་པའི་ཐ་སད་དང་། ལས་ཀི་མཐའ་ལ་སྦློར་བ་

འམ། ལློངས་སྤློད་བསྲུང་བ་འམ། བེ་བ་བསྡུམ་པ་འམ། དགའ་སློན་ནམ། བསློད་

1 [མ་ཕི། ༩༤བ༣ན།   འཇིན  -   འཛིན]
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ནམས་བེད་པ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་

སེམས་དང་ལན་པས་གློགས་བེད་དུ་མི་འགློ་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་

ལློས་གློགས་བེད་དུ་མི་འགློ་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

རློ། །ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རང་བེད་ནུས་པ་དང་། རྟེན་ཡློད་དེ་མི་འཆློལ་

ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གནློད་པ་དང་ལན་པ་དང་། ཆློས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་བ་བ་ལ་

མ་སློང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་འདུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ་རྒྱས་པར་

སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ལ་ཆེས་སྔར་ཁས་བངས་ཟིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནུས་པ་

གཞན་ལ་བཅློལ་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་ཡང་དག་པར་བརློན་

ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རང་བཞིན་གིས་ཡིད་རྟུལ་ཞིང་ལུང་འབློགས་མི་མཁས་ན་ཉེས་

པ་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཆེས་མང་བ་དག་གི་སེམས་བསྲུང་བར་འདློད་ན་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནད་པ་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་དང་ཕྲད་པ་ན་ཀུན་ནས་མནར་

སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་རིམ་གློ་དང་

བསེན་བཀུར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་མི་བེད་ན། ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བདག་ཉིད་ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །ཕ་རློལ་ནུས་ཤིང་མཐུན་པ་ལ་བཅློལ་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནད་པ་མགློན་ཡློད་

ཅིང་རྟེན་ཡློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་གི་རིམ་གློ་དང་བསེན་བཀུར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བེད་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནད་རྒྱུན་རིངས་ཀིས་ཐེབས་ཏེ་སློ་ཙམ་དུ་འདུག་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །དགེ་བའི་ཕློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་རྟག་ཏུ་བརློན་ཏེ་དགེ་བའི་ཕློགས་ཀི་བར་

ཆད་དུ་འགྱུར་བ་བསྲུང་བའི་ཕིར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཤིན་ཏུ་ཤེས་རབ་རྟུལ་

ཞིང་ལེགས་པར་ཆློས་སློན་མི་ནུས་ལ། ལེགས་པར་འཛིན་མི་ནུས་ཤིང་དམིགས་པ་

ལ་སེམས་མཉམ་པར་འཇློག་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་ལ་ཆེས་སྔར་ཁས་

བངས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནད་གཡློག་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་གློགས་བ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མའི་དློན་ལ་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་

ཞུགས་པ་དག་མཐློང་ན། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་

ཁློ་བའི་སེམས་དང་ལན་པས་རིགས་པ་དང་ཚུལ་བཞིན་སློན་པར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་

དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་སློན་པར་མི་བེད་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བདག་གིས་མི་ཤེས་ཏེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་

ནུས་པ་ལ་བཅློལ་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གཞན་གིས་ཟིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་གདུལ་བར་འདློད་ན་

ཉེས་པ་མེད་དློ། །རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །གང་ལ་རིགས་པས་བསན་པར་བ་བ་དེ་

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་ཞིང་བཀའ་བློ་མི་བདེ་བས་ལློག་པར་

འཛིན་པ་དང་། དགའ་ཞིང་གུས་པ་མེད་པས་དམུ་རྒློད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བས་པ་མི་གཟློ་ཤིང་བས་པ་མི་ཚོར་ཏེ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་

པས་མཐུན་པའི་ཕན་གདགས་པས་ལན་དུ་ཕན་མི་འདློགས་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་

ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་

རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་མི་བེད་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །བསྒིམས་བཞིན་དུ་མ་ནུས་ཤིང་མ་ལློགས་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐབས་

དེས་འདུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ། སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དེ་ཉིད་ལན་དུ་ཕན་

འདློགས་པར་མི་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཉེ་དུ་

དང་ལློངས་སྤློད་ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་བྱུང་བ་

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པས་སེལ་བར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློས་སེལ་བར་མི་བེད་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །

ཉེས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། བ་བ་དག་ལ་གློགས་མི་བེད་པ་ལས་

བརམས་ཏེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟས་དང་སློམ་ལ་

སློགས་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་སློང་བ་ལ་ཟས་དང་སློམ་ལ་སློགས་པ་ཡློ་

བད་རྣམས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་

དང་ལན་པས་མ་བིན་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་དང་བག་མེད་པས་མ་

བིན་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །ལློངས་སྤློད་དག་མེད་དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མི་བདློག་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་འཕྲློད་པ་སློང་བ་ན་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །ཐབས་དེས་གདུལ་བར་བ་བར་འདློད་ཅིང་འདུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །རྒྱལ་པློ་ལ་གནློད་པ་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་

ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁློར་བསྡུས་ལ་ཀུན་

ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པས་དུས་དུས་སུ་ལེགས་པར་མི་འདློམས་

ཤིང་ལེགས་པར་རེས་སུ་མི་སློན་པ་དང་། ཕློངས་པ་དེ་དག་གི་ཕིར་བམ་ཟེ་དང་ཁིམ་

བདག་དད་པ་རྣམས་ལས་གློས་དང་། ཟས་དང་མལ་ཆ་དང་། སན་དང་ན་བའི་གསློས་

སྨན་དང་། ཡློ་བད་རྣམས་ཆློས་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་མི་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་

བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་སམ་ལེ་ལློ་འམ། བག་མེད་པས་མི་འདློམས་ཤིང་རེས་སུ་མི་

སློན་ལ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་མི་བེད་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཐབས་དེས་དུལ་བར་བ་བར་འདློད་ཅིང་དུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ་

སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ན་སེ་སྦློར་མི་

བཟློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ནུས་པ་གཞན་དག་ལ་བཅློལ་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

འཁློར་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་དང་ལན་པ་འམ། ཡང་ན་བདག་ཉིད་ཆློས་གློས་

ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་ནུས་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་གདམས་ངག་

རེས་སུ་བསན་པས་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པའི་བ་བ་བས་ཟིན་ན་ཉེས་པ་

མེད་དློ། །སྔློན་མུ་སེགས་ཅན་ཡིན་པ་ལས་ཆློས་རྐུར་འློངས་པ་དེར་ཡང་འདུལ་བའི་

སལ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དཔའ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་ལན་པས་གཞན་དག་གི་སེམས་དང་

མཐུན་པར་མི་བེད་ན། ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་དང་། བག་མེད་པས་

མཐུན་པར་མི་བེད་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་

དག་གི་འདློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་འཕྲློད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ན་

སེ་སྦློར་མི་བཟློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །དེའི་འདློད་པ་འཕྲློད་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་། གཞན་ཆེས་མང་བ་དག་གི་འདློད་པ་

མ་ཡིན་ཞིང་མི་འཕྲློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །མུ་སེགས་ཅན་ཚར་གཅད་པའི་ཕིར་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །ཐབས་དེས་དུལ་བར་བ་བར་འདློད་ཅིང་དུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་

དེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་སེམས་དང་

ལན་པས་གཞན་དག་གི་ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་རློད་པར་མི་བེད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་

བསྔགས་པ་མི་བརློད་པ་དང་། ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་མ་བིན་

ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་

ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་དང་། བག་མེད་པས་མ་སྨྲས་ན་ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །རང་བཞིན་གིས་འདློད་པ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པར་

དཔགས་ཏེ། དེ་དང་མཐུན་པར་བེད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ན་སེ་མི་ནུས་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །ཐབས་དེས་འདུལ་བར་བ་བར་འདློད་ཅིང་འདུལ་བར་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ་སྔ་

མ་བཞིན་ནློ། །དགེ་འདུན་གི་ནང་ཁིམས་བསྲུང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །གཞི་དེས་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། ཁེངས་པ་དང་། གནློད་པར་འགྱུར་དུ་



  247  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དློགས་ཏེ། དེ་བསལ་བའི་ཕིར་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

ཡློན་ཏན་རྣམས་ཡློན་ཏན་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡང་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །མུ་སེགས་ཅན་ཚར་གཅད་པའི་ཕིར་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །གཏམ་རློགས་རློགས་སུ་སློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་སྨ་དབབ་པའི་རིགས་པ་དང་། ཆད་པས་གཅད་པའི་རིགས་པ་དང་། 

བསྐྲད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སེམས་ཀིས་སྨ་མི་འབེབས་སམ། 

སྨ་འབེབས་སུ་ཟིན་ཀང་ཆད་པས་བཅད་པས་མི་འཆློས་སམ། འཆློས་སུ་ཟིན་ཀང་

སྐྲློད་པར་མི་བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སློམ་ལས་དང་ལེ་ལློ་དང་། བག་མེད་པས་སྨ་

འབེབས་པར་མི་བེད་པ་ནས། སྐྲློད་པའི་བར་དུ་མི་བེད་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །བཅློས་སུ་མི་རུང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་སེ། གཏམ་བར་

མི་རུང་བ་དང་། བཀའ་བློ་མི་བདེ་ཞིང་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཡལ་

བར་བློར་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དུས་ལས་སློད་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །

གཞི་དེ་ལས་འཐབ་པ་དང་། མཚང་འབྲུ་བ་དང་། འགེད་པ་དང་། རློད་པར་

འགྱུར་བར་མཐློང་ན་ཉེས་པ་མེད་དློ། །དགེ་འདུན་འཁྲུག་ཅིང་འབེ་བར་མཐློང་ན་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་གཡློ་མེད་དེ། ཤས་ཆེར་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་

ཡློད་པ་དང་ལན་པས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་མཐུན་པར་བེད་པ་ཞིག་ན་ཉེས་པ་མེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། མཐུ་རྣམ་པ་སྣ་
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ཚོགས་དང་ལན་ལ། སེམས་ཅན་སྐྲག་པར་བ་བའི་རིགས་པ་རྣམས་སྐྲག་པར་བ་བ་

དང་། །སེམས་ཅན་འདུན་པར་བ་བའི་རིགས་པ་རྣམས་འདུན་པར་བ་བ་དང་། དད་

པས་བིན་པ་སློང་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་པར་མི་བེད་འདུན་པར་མི་

བེད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་ཤས་ཆེར་མངློན་

པར་ཞེན་པ་མུ་སེགས་ཅན་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ། ལློག་པར་ལྟ་བ་དང་

ལན་པ་དག་ཅིག་ན་མ་བསན་ཀང་ཉེས་པ་མེད་དློ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སེམས་

འཁྲུགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བས་ཉེན་པ་དང་། སློམ་པ་མ་མནློས་པ་ལ་ནི་

ཤིན་ཏུ་ཉེས་པ་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསབ་

པའི་གཞི་འདི་དག་ནི་དངློས་སུ་བྱུང་བ་ཤ་སག་སེ། སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགེ་

བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་

བརམས་ནས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་མདློ་སེ་གཞན་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་ཐློར་བུ་ཐློར་

བུར་གསུངས་པ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློ་འདིར་ཚང་བར་བཤད་

དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གུས་པ་སྐེས་པས་དེ་དག་ལ་སློབ་པར་འདློད་པའི་བསམ་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བང་ཆུབ་འདློད་པའི་བསམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་

བའི་བསམ་པས་གཞན་ལས་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བར་བས་ནས་མཆློག་ཏུ་

གུས་པར་བ་སེ། བསབ་པར་བའློ། །

ཐློག་མ་ཉིད་ནས་ཀང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་གུས་པ་བསྐེད་པར་བའློ། །ཉེས་

པ་བྱུང་ན་ཡང་ཆློས་བཞིན་དུ་གསློ་བས་ཉེས་པ་ལས་གསློ་བར་བའློ། །བང་ཆུབ་



  249  
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སེམས་དཔའི་ཉེས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེས་བས་སུ་བསྡུ་བར་རིག་པར་

བའློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པའམ། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་པ་གང་ཡང་རུང་སེ། གང་དག་གི་རྣམ་

པར་རིག་བེད་དེ་དག་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་འཛིན་ནུས་པ་ལ་བཤགས་པར་བའློ། །གལ་

ཏེ་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆེན་པློས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་

ཆློས་བྱུང་བར་གྱུར་ན་དེས་སློམ་པ་བཏང་བ་ལན་གཉིས་སུ་སར་ཡང་མནློད་པར་

བའློ། །གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་འབིང་གིས་ཉེས་པ་བྱུང་བ་ན་ནི་དེས་གང་ཟག་

གསུམ་མམ། དེ་ཡན་ཆད་ལ་ཉེས་བས་བཤགས་པར་བ་སེ། མདུན་དུ་འདུག་ནས་

ཐློག་མར་དངློས་པློ་བརློད་དེ། འདི་སད་ཅེས་ཚེ་དང་ལན་པ་དགློངས་སུ་གསློལ། 

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ལ་ཇི་སད་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཞི་ལས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་ཉེས་བས་ཀི་ནློངས་པ་བྱུང་སེ་ཞེས་བརློད་ལ། 

ལྷག་མ་ནི་དགེ་སློང་ཉེས་བས་འཆགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ། །

ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ཆུང་ངུས་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་ཆློས་བྱུང་བ་དང་། དེ་

ལས་གཞན་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ནི་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བ་བར་རིག་པར་

བའློ། །གང་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བ་བའི་གང་ཟག་མཐུན་པ་མེད་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཕིན་ཆད་མི་བ་བར་སེམས་བསྐེད་པར་བ་ཞིང་

ཕིན་ཆད་ཀང་བསམ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཉེས་པ་དེ་ལས་བྱུང་ཞེས་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བ་དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཡློན་ཏན་དེ་དག་དང་

ལན་པའི་གང་ཟག་མེད་པར་གྱུར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྐུ་གཟུགས་ཀི་སྤན་སྔར་བདག་ཉིད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
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སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བང་བར་བ་སེ། འདི་ལྟར་སྤན་སྔར་བ་གློས་ཕྲག་པ་གཅིག་ལ་

གཟར་ནས་པུས་མློ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སམ། ཙོག་ཙོག་པློར་

འདུག་ཀང་རུང་སེ། འདི་སད་དུ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བ་ཕློགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་ས་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་

གསློལ་བ་འཚལ་ཏེ། དེ་དག་གི་སྤན་སྔར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་

ཐམས་ཅད་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་དེ། སློམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་གང་ལ་འདས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསབས་པ་

དང་། མ་འློངས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

ཕློགས་བཅུ་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟར་སློབ་པ་

རྣམས་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་བང་ངློ་ཞེས་བརློད་པར་བ་སེ། ལན་གཉིས་ལན་

གསུམ་དུ་བརློད་ནས་ལང་བར་བའློ། །ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉེས་པའི་ལམ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་ལྷག་མ་ཡང་མེད་པ་ནི་

མེད་དེ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཞེ་སང་

ལས་འབྱུང་གི། འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གང་

གསུངས་པ་དེ་ལ་དགློངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་ཅན་ལ་རེས་སུ་ཆགས་ཤིང་སེམས་ཅན་ལ་བམས་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་གང་ཅི་སྤློད་ཀང་རུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བ་བ་ཡིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཏེ། མི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བའི་རིགས་པ་བེད་པ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་མི་རིགས་

སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སང་བ་ནི་བདག་དང་གཞན་

རྣམས་ལ་ཕན་པར་སྤློད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་བེད་པ་ནི་ཉེས་པར་འགྱུར་བར་རིགས་སློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཉེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློར་རིག་པར་བ་སེ། 

འདི་ལྟ་སེ། གཞི་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་

གི་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པ་ལ་བརློན་པ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་པློ་སྦློར་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྔློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་ལན་པས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་སློ། །དེ་ལ་སྦློར་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དག་འདྲལ་

བར་མི་བེད་ཅིང་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། 

ཉེས་པ་རྒྱུན་དུ་མི་བེད་པ་དང་། སིག་པ་འཆགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་སྦློར་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་བའློ། །

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཀི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཡིན་གི། འཚོ་བའི་བསམ་པས་མ་ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པློ་དློན་དུ་གཉེར་བ་

ཡིན་གི། དློན་དུ་མི་གཉེར་བ་མ་ཡིན། དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དློན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་གི། དློན་དུ་མི་གཉེར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དེ་ལྟར་དློན་དུ་

གཉེར་བས་ལེ་ལློས་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། བརློན་འགྲུས་མི་ཞན་པ་དང་། ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཡང་འབྱུང་བ་པ་དང་། རིམས་ནད་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཕི་མ་ལ་སྐེ་བ་དང་། རྒ་ཤིར་འགྱུར་བའི་སིག་པ་མི་དགེ་

བའི་ཆློས་རྣམས་དང་མ་འདྲེས་པ་སེ། དེ་ནི་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེས་

བའློ། །སྔློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

སྔློན་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་བསློད་ནམས་བས་ཤིང་དགེ་བ་བས་ཏེ། དེས་ད་ལྟར་

བདག་ཉིད་ཀང་གློས་དང་། ཟས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། ན་བའི་གསློས་སྨན་

དང་། ཡློ་བད་རྣམས་ཀིས་ཕློངས་པར་མི་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ལ་ཡང་བགློ་བཤའ་

བེད་ནུས་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔློན་གི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུལ་བ་ལ་བསབ་པ་བརློན་པ། ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་གསུམ་པློ་འདི་དག་དང་ལན་པ་ནི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་སློ། །དེ་

ལས་བཟླློག་པའི་ཕློངས་པ་གསུམ་དང་ལན་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་རེག་པར་གནས་

པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་སུ་གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མདློ་དང་

རྒྱས་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལས་གཞན་པ་དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་

ཅད་འདིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལློངས་སྤློད་ཆེ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་དབང་བེད་ཅིང་འདུག་པ་ལས་

ལློངས་སྤློད་སངས་ཤིང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་དབང་བེད་པ་སངས་ནས། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་ཚུལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཁིམས་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁིམས་བངས་ནས་ཉམ་ཐག་སེ། 

སློག་ལ་ཐུག་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དེ་ཉམས་པར་ཡང་

མི་བེད་ན་མེད་པར་ལྟ་ག་ལ་བེད་དེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཞེས་བ་སེ་གཉིས་པའློ། །ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཅི་ནས་ཉེས་པ་ཕྲ་རབ་ཀང་མི་

འབྱུང་ཞིང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་མི་འབྱུང་ན་ལི་བ་ལྟ་འབྱུང་བར་ག་ལ་

འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤློད་པ་དང་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་

ལ་བེད་པ་དག་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་ཤིང་བག་ཡློད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བ་སེ་གསུམ་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་

བལྟ་བར་བ་སེ། ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

གློམས་པ་དང་། ཐབས་དང་ལན་པའློ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

ནི་གང་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་སློམ་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། དགེ་བ་ཆློས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བང་བར་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་

པ་ཉིད་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུད་རང་བཞིན་གིས་དགེ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་པས། ལུས་དང་ངག་གི་

ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་གློམས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གིས་སྔློན་གི་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་ཇི་སད་བསན་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལ་གློམས་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྔློན་གི་རྒྱུའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སློབས་བསྐེད་པ་དེས་སིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

དགའ་ཞིང་སིག་པ་ལས་ཡིད་བྱུང་ལ། དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་། དགེ་བ་

ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཁློ་ན་འདློད་པའློ། །དེ་ལ་ཐབས་དང་ལན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་འདི་ཡིན་

ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་རིག་པར་

བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལན་པ་དང་། 

གཞན་དག་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསྔགས་པ་ཡང་བརློད་པ་དང་། ཆློས་དང་མཐུན་པ་མཐློང་ན་ཡིད་དགའ་བར་འགྱུར་

བ་དང་། ཉེས་པ་བྱུང་ན་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆློས་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསློམས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་

དུ་རིག་པར་བ་སེ། བསབ་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར། བང་ཆུབ་

ཆེན་པློར་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པའི་ཕིར་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། འདློད་པའི་བསློད་ནམས་དང་། 

བདག་ཉིད་དུབ་པར་བེད་པའི་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་ཕིར་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་

དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་དང་མཐུན་པ་དང་། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཡང་བསབ་

པ་འབུལ་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་བེད་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་དང་། 

ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཟིལ་

གིས་མི་ནློན་ཅིང་མི་འཕྲློགས་པའི་ཕིར་བརྟན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་དང་ལན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་

པར་བའློ། །སློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་སངས་པའི་ཕིར་ལློག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

དགེ་བ་སྡུད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཕིར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

འཇུག་པ་དང་། ལློག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཀུན་ནས་བསྲུང་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། ལྷག་པའི་སེམས་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྡུག་པའི་འགློ་

བ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་རྣམ་པར་སྨིན་

པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་འདི་

སམ་དུ་རེས་སུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་བདག་ལ་སུ་ཡང་གསློད་པ་དང་། མ་

བིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདློད་པ་རྣམས་ལ་ལློག་པར་གཡེམ་པ་དང་། བརྫུན་གི་ཚིག་

སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ངག་རྩུབ་པློ་དང་། ཚིག་འཁལ་པ་བེད་པ་དང་། ལག་པ་དང་། 

བློང་བ་དང་། ལག་གིས་བསྣུན་ཅིང་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་རེག་པ་མི་འདློད་པ་དག་ཀུན་

ཏུ་སྤློད་པར་བེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་འདློད་ལ་བདག་དེ་ལྟ་བུ་འདློད་བཞིན་དུ། 

གལ་ཏེ་གཞན་གིས་ལློག་པ་བས་པར་གྱུར་ན། དེས་བདག་ཕློངས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་

བདག་གི་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་འགྱུར་བས་ན་གཞན་ཡང་བདག་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

གཞན་གིས་གསད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་

རེག་པ་དག་བེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་འདློད་དེ། དེ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་འདློད་བཞིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དུ་གལ་ཏེ་བདག་གིས་ལློག་པར་ཀུན་ཏུ་སྤད་པར་གྱུར་ན། དེས་དེ་དག་ཕློངས་པར་

འགྱུར་ཞིང་དེ་དེ་དག་གི་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་དག་

གི་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གིས་གཞན་དག་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་སྤད་

པར་བ་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་

སློག་གི་ཕིར་ཡང་གཞན་དག་ལ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པར་

མི་བེད་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་

འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་དགག་པར་བ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་འགློག་

པར་བེད། གནང་བར་བ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་གནང་བར་བེད། སེམས་

ཅན་བསྡུ་བར་བ་བ་རྣམས་ནི་སྡུད་པར་བེད། སེམས་ཅན་ཚར་གཅད་པར་བ་བ་

རྣམས་ནི་ཚར་གཅློད་པར་བེད་ཅིང་། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་དང་ངག་གི་

ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འཇུག་སེ། འདི་ནི་རེ་ཞིག་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་བཞིའློ། །

གཞན་ཡང་སྦིན་པ་དང་ལན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་པ་དང་ལན་པ་

དང་། བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་ལན་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་

ལན་པ་དང་རྣམ་པ་ལྔའློ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་དགུར་

འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དང་གཞན་དག་ལ་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མ་ལ་བདེ་

བར་འགྱུར་བས་ན་དེའི་ཕིར་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། དགེ་སྦློང་གི་ཚུལ་དང་། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་པའི་ཕིར་

ཡིན་གི། འཚོ་བ་འདློད་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་པས་དང་པློ་ཉིད་ནས་ལེགས་པར་བངས་པ་

དང་འགལ་བ་བས་པ་ལ་ཆུང་ངུ་འགློད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་། གནས་མ་ཡིན་པར་འགློད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

གཉིད་ཀི་བདེ་བ་དང་། གློས་འབེབས་པའི་བདེ་བ་དང་། ཉལ་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་

མི་ལེན་པ་དང་། ཉིན་མཚན་དུ་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་མངློན་པར་བརློན་པའི་ཕིར་ལེ་ལློ་

མེད་པ་དང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་ལྔའི་བག་ཡློད་པ་ལ་བརྟེན་པས་བག་ཡློད་

པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། ལྷ་ཉིད་

དུ་སྨློན་ནས་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ལ་གནས་པར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྨློན་

ལམ་ལེགས་པར་བཏབ་པ་དང་། སྤློད་ལམ་དང་། འཕྲལ་གི་བ་བ་དང་། དགེ་བའི་

ཕློགས་ལ་སྦློར་བ་རྣམས་ལ་ལུས་དང་ངག་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤིང་འཚམ་པའི་ཕིར་ཆློ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་དང་། 

ཚུལ་འཆློས་པ་ལ་སློགས་པ་ལློག་པར་འཚོ་བར་བེད་པའི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་སངས་པའི་ཕིར་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་དང་། འདློད་

པའི་བསློད་སློམས་དང་། བདག་ཉིད་དུབ་པར་བེད་པའི་རེས་སུ་སྦློར་བ་རྣམ་པར་

སངས་པའི་ཕིར་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། མུ་སེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལྟ་བ་རྣམ་པར་སངས་པའི་ཕིར་ངེས་པར་འབིན་པ་དང་། ཉམས་པར་མི་བེད་ཅིང་མེད་

པར་མི་བེད་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་ཡློངས་སུ་མ་ཉམས་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་འདི་ནི་བང་

ཆུབ་ཆེན་པློའི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་སེ། འདི་ལ་བརྟེན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །ཇི་སིད་དུ་

མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་པ་དེ་སིད་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕུང་པློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ལ་སློབ་པ་ན་ཕན་ཡློན་རྣམ་པ་ལྔ་འཐློབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དགློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་

ཆེན་པློ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་ཞིག་ནས་

ཀང་གང་ན་དེ་དང་ཚུལ་ཁིམས་མཚུངས་པའམ། ལྷག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སལ་བ་འདྲ་ཞིང་ཆློས་མཐུན་པ་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་དག་གནས་པ་

དེར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བེད་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཚད་མེད་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་

དང་། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཡང་རང་འཁྲུངས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་དེ། ཚུལ་ཁིམས་དེའི་བདག་

ཉིད་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པློ་ཇི་སད་བསན་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་

པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་བེད་དེ། སློམ་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ནི་སེམས་གནས་པར་བེད་དློ། །དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པ་ནི་བདག་གི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་

བ་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་དག་ཏུ་ཟད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བ་

བའི་ཕིར། སེམས་གནས་པ་དང་། ལུས་དང་སེམས་དུབ་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་དེ་དག་ཏུ་ཟད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཀང་དེ་དག་ཏུ་ཟད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་བ་བ་ཡང་དེ་དག་ཏུ་ཟད་དློ། །དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་

མེད་དློ། །དེ་ལ་ནི་འདས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་འདློད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་བསབས་སློ། །མ་འློངས་པ་རྣམས་ཀང་བསབ་པར་འགྱུར་རློ། །ད་

ལྟར་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་ན་གནས་པ་དག་ཀང་

བསབ་པློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ལེའུ་སེ་བཅུ་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།༽

བམ་པློ་བཅུ་གཅིག་པ། སློམ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། སྔ་མ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་བཞིན་

དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། སློ་

སློར་བརྟགས་པའི་སློབས་ལ་བརྟེན་ནས་སམ། ཡང་ན་རང་བཞིན་གིས་གཞན་གནློད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་བེད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་ཇི་མི་སམ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་

ཇི་མི་སམ་པ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་དང་། སིང་རེ་འབའ་ཞིག་གིས་ཇི་མི་

སམ་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པའི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཐམས་ཅད་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ། ཁིམ་པའི་ཕློགས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་བརྟེན་པའློ། །ཕློགས་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། གཞན་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟློད་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བཟློད་པ་དང་། ཆློས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མློས་

པའི་བཟློད་པའློ། །

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་

པར་བཟློད་པར་བེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་གནློད་པ་བེད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡུན་རིང་བ་མངློན་དུ་

བྱུང་ན་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སློབ་སེ། འདི་ནི་རང་གི་ལས་ཀི་ལེ་ལན་ཡིན་ཏེ། དེས་

ན་བདག་རང་གིས་བས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་འབས་བུ་འདི་འདྲ་

བ་ཉམས་སུ་མྱློང་ལ། བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་དེ། མི་བཟློད་པ་འདི་ནི་ཕི་མ་ལ་

ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུའི་གནས་སུ་འགྱུར་ལ། བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་

པའི་ཆློས་དེ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། འདུག་ན་ནི་བདག་ཉིད་ལ་མི་སྡུག་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་སྦློར་བར་བེད་པར་ངེས་སློ། །དེའི་ཕིར་བདག་

ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་ལ་གནློད་པ་བས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནློ། །བདག་དང་གཞན་གི་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་འདུ་བེད་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་གིས་ནི་དེ་མ་

ཤེས་པས་བདག་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་ན་

བདག་ཤེས་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀང་གཞན་རང་བཞིན་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་

ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་ནི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ། །གཅིག་ཏུ་ན་ཉན་ཐློས་བདག་ཉིད་ཀི་

དློན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བདག་དང་གཞན་དག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པ་མི་

བཟློད་པ་རིགས་པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་ན། གཞན་གི་དློན་ལ་ཞུགས་པ་བདག་ལ་ལྟ་ཅི་

སྨློས་སམ་དུ་དེ་ལྟར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདུ་ཤེས་རྣམ་

པ་ལྔ་སློམ་ཞིང་སེམས་ཅན་མཛའ་བློ་དང་། མི་མཛའ་བ་དང་། ཐ་མལ་པ་རྣམས་དང་། 

དམའ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་། སྐིད་པ་དང་། 

སྡུག་པ་རྣམས་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། སྐློན་དང་ལན་པ་རྣམས་ལ་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་

བཟློད་པར་བེད་དློ། །

འདུ་ཤེས་ལྔ་གང་ཞེ་ན། སྔློན་གི་ཚེ་རབས་སུ་སིང་དུ་སྡུག་པར་གྱུར་པའི་འདུ་

ཤེས་དང་། ཆློས་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་

དང་། སྡུག་བསྔལ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་འདུ་ཤེས་སློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་སིང་དུ་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་

ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་བསབ་

སེ། དུས་རིང་པློ་འདས་པ་སྔློན་གི་ཚེ་རབས་གཞན་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་གང་བདག་གི་

ཕ་འམ་མ་འམ་སྤུན་ནམ། སིང་མློའམ། སློབ་དཔློན་ནམ། མཁན་པློ་འམ། བ་མ་འམ། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བ་མ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་ནི་ཚུལ་གིས་རེད་པར་དཀའློ་སམ་དུ་དེ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བེད་པས་སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་དགའི་འདུ་ཤེས་ནི་མེད་

པར་འགྱུར་ལ་སིང་དུ་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སིང་དུ་སྡུག་

པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། གནློད་པ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་བེད། བཟློད་པར་བེད་

དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཙམ་དུ་

རེས་སུ་འབང་བའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སློབ་སེ། འདི་ནི་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་དང་། འདུ་བེད་ཙམ་

དང་། ཆློས་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འདི་ལ་ནི་གཤེ་བར་བེད་པའམ། ཁློ་བར་བེད་པ་འམ། 

རྡེག་པར་བེད་པ་འམ། མཚང་འདྲུ་བར་བེད་པ་འམ། བརྒྱད་བཀག་བེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དང་། གཤེ་བར་བ་བ་འམ། ཁློ་བར་བ་བ་འམ། བརྡེག་པར་བ་བ་འམ། མཚང་

འདྲུ་བར་བ་བ་འམ། བརྒྱད་བཀག་བ་བ་གང་ཡིན་པའི་བདག་གམ། སེམས་ཅན་ནམ། 

སློག་གམ། སྐེ་བ་པློ་ཅི་ཡང་མེད་དློ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པས་

སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ལ་ཆློས་ཙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་གནས་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཆློས་ཙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ནས། གཞན་གི་

གནློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་བེད། བཟློད་པར་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པའི་

འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདི་ལྟར་ཡང་དག་

པར་སློབ་སེ། སེམས་ཅན་སྐེ་ཞིང་འབྱུང་བ་གང་དག་སུ་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་དང་འཆི་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ལ་གནློད་པའི་མཆློག་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སློག་དང་བལ་བར་བེད་པ་འདི་ཡིན་པས་ན། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་

འཆི་བའི་ཆློས་ཅན་མི་རྟག་པ་རྣམས་ལ་སྐེས་བུ་མཁས་པ་རློག་པའི་སེམས་བསྐེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ན། ལག་པ་འམ། བློང་བ་འམ། དབྱུག་པས་བསྣུན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། 

གཏན་དུ་གསད་པ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྨློས་སམ་ནས་དེ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པས་

རྟག་པ་དང་སིང་པློར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་སློང་ལ། མི་རྟག་པ་དང་སིང་པློ་མེད་པའི་འདུ་

ཤེས་ནི་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། གནློད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་བེད་བཟློད་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་

ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་སེམས་ཅན་གང་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆེན་

པློ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་པློ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་འབེལ་པར་མཐློང་ན་

རྒུད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་མཐློང་བ་ན་འདི་ལྟར་ཡང་དག་

པར་སློབ་སེ། དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར། བདག་གིས་བཙལ་བར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

ནི་མི་བའློ་སམ་སེ། དེ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པས་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་ནི་

མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་གི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སྡུག་བསྔལ་

བའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། གཞན་གནློད་པ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་མི་སམ་

པར་བེད། བཟློད་པར་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་ཡློངས་སུ་
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བཟུང་བའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདི་ལྟར་

ཡང་དག་པར་སློབ་སེ། བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་བདག་གིས་བའློ་ཞེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆུང་མའི་ཚུལ་དུ་

བཟུང་སེ། བདག་གིས་འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བཟུང་ནས། དེ་དག་

གི་དློན་བའློ་ཞེས་བས་པ་ལས་གནློད་པ་བེད་ཅིང་། གནློད་པ་བེད་པ་ལས་ཇི་མི་སམ་

པར་མི་བེད་པ་འདི་ནི་བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་སེ། དེ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་

བེད་པས། སེམས་ཅན་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་གཞན་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་འདུ་ཤེས་

ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་འདུ་ཤེས་ནི་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གནློད་པར་བེད་པ་ཐམས་

ཅད་ལ། ཇི་མི་སམ་པར་བེད་བཟློད་པར་བེད་དློ། །དེ་ལ་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། མི་

འཁྲུགས་པ་དང་། ཕིར་གནློད་པ་མི་བེད་པ་དང་། སེམས་ལ་ཡང་ཁློ་ན་དུ་མི་འཛིན་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟློད་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་

ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སློབ་སེ། བདག་སྔློན་

འདློད་པ་སྤློད་པ་དག་ལ་གནས་ཤིང་འདློད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་ན། སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཚོར་བཞིན་དུ། འདློད་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་

རྣམས་ཀི་ཕིར། ཞིང་ལས་དང་། ཚོང་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ལ་ཞུགས་

ནས། སྡུག་བསྔལ་མང་པློ་དྲག་པློ་དག་ཉམས་སུ་བངས་ཤིང་དང་དུ་བངས་ལ་ཉམས་

སུ་མྱློང་བ་དེ་དེ་ལྟར་དློན་མེད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ཁློ་ནའི་ཕིར་ཚོར་བཞིན་དུ་མི་ཤེས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་ཉེས་པས་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་ཉམས་སུ་བངས་ནས། ད་ནི་བདག་

བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་ལ་ཞུགས་པར་ཚོར་བཞིན་དུ་དེ་ལས་བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་

འགྱུར་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བང་ཞིང་ཉམས་སུ་བངས་པ་ནི་ཆ་ཡིན་ན། དེ་བས་ཆུང་

ངུ་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས་སམ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ལྟར་ཚུལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་། གཞི་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་

པར་བེད་དློ། །གཞི་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་རིག་པར་བ་སེ། གནས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་

ཆློས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སྤློད་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཆློས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། སློང་མློས་ཡློངས་སུ་འཚོ་བ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། མངློན་པར་བརློན་པས་

དུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འཕྲལ་གི་བ་

བ་ལ་བརྟེན་པའློ། །གནས་ནི་གཞི་སེ། གང་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་

ཆློས་འདུལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་རློགས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་དངློས་པློར་

འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་སེ། ཆློས་གློས་དང་། བསློད་སློམས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། 

ན་བའི་གསློས་སྨན་དང་ཡློ་བད་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ངན་པ་དང་། ཉུང་བ་དང་། མ་གུས་

པ་དང་། བརྒྱངས་པས་ཐློབ་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་དགའ་བར་མི་འགྱུར། 

ཡློངས་སུ་ཡི་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ལ། གཞི་དེས་བརློན་འགྲུས་ཀང་གཏློང་བར་མི་བེད་

པ་སེ། དེ་ལྟར་གནས་ཀི་རྟེན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་དློ། །

འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་ནི་དགུ་སེ། མ་རེད་པ་དང་། མི་སན་པ་དང་། སྨད་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་འཇིག་པ་དང་། ཟད་པའི་ཆློས་ཅན་ཟད་པ་
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དང་། རྒ་བའི་ཆློས་ཅན་རྒ་བ་དང་། ན་བའི་ཆློས་ཅན་ན་བ་དང་། འཆི་བའི་ཆློས་ཅན་

འཆི་བ་སེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་འདི་དག་མཐའ་དག་གམ། སློ་སློར་འློང་ཞིང་མངློན་དུ་

གྱུར་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་ལ་བརྟེན་པ་

ཞེས་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེས་ཐེབས་ཀང་གཞི་དེས་བརློན་འགྲུས་

གཏློང་བར་མི་བེད། སློ་སློར་བརྟགས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་

དློ། །སྤློད་ལམ་ནི་བཞི་སེ། འཆག་པ་དང་། འགེང་བ་དང་། འདུག་པ་དང་། ཉལ་

བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཆག་པ་དང་། འདུག་པ་གཉིས་ཀིས་བསྒིབས་

པའི་ཆློས་རྣམས་ལས་ཉིན་མཚན་དུ་སེམས་ཡློངས་སུ་སྦློང་བར་བེད་དེ། གཞི་དེ་

ལས་ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ཀི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཁིའམ། 

ཁིའུ་འམ། རྩྭ་བཏིང་བ་འམ། ལློ་མ་བཏིང་བ་ལ་གློས་འབེབས་པར་མི་བེད་དློ། །ཆློས་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་དང་། 

རིམ་གློ་བ་བ་དང་། བ་མ་ལ་མཆློད་པ་བ་བ་དང་། རིམ་གློ་བ་བ་དང་། ཆློས་རྣམས་

བཟུང་བ་དང་། བཟུང་བ་རྣམས་གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་སློན་པ་དང་། གསང་བསློད་དེ་

ཁ་ཏློན་དུ་བ་བ་དང་། གཅིག་པུ་དབེན་པར་གནས་ཏེ། ཡང་དག་པར་སེམས་ཤིང་

འཇལ་ལ་ཉེ་བར་རྟློག་པ་དང་། རྣལ་འབློར་ཡིད་ལ་བེད་པས་ཟིན་པའི་ཞི་གནས་དང་

ལྷག་མཐློང་བསློམ་པའློ། །ཆློས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་བདུན་པློ་འདི་དག་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རློལ་བ་ན། སྡུག་བསྔལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དང་དུ་ལེན་ཅིང་། 

གཞི་དེས་བརློན་འགྲུས་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །

སློང་མློས་འཚོ་བ་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ཁིམ་པའི་མཚན་མ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སངས་པའི་ཕིར། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་པ་ལ་སློགས་པས་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་ཉམས་

སུ་བངས་པ་དང་། གློས་དྲས་པ་དང་། ཁ་དློག་ངན་པ་འཆང་བའི་ཕིར་ཁ་དློག་ངན་པ་

ཉམས་སུ་བངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གདམས་ནས་གནས་

པའི་ཕིར་ཚུལ་གཞན་བ་བ་དང་། ཞིང་ལས་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་རྣམ་པར་

སངས་ཏེ། གཞན་ལས་རེད་པས་འཚོ་བར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་འཚོ་

བ་ཅན་དང་། རེད་པ་རྣམས་སློགས་ཤིང་ལློངས་སྤློད་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཇི་སིད་

འཚོའི་བར་དུ་གཞན་ལ་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་འཚོལ་བ་དང་། མི་ཚངས་པར་སྤློད་

པ་འཁིག་པའི་ཆློས་སངས་པའི་ཕིར་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་མིའི་འདློད་པ་རྣམས་ལས་

ལློག་པར་བ་བ་དང་། ཟླློས་གར་དང་། གར་ཐབས་དང་། བཞད་གད་དང་། སེག་པ་ལ་

སློགས་པ་ལ་ལྟ་བ་སངས་ཤིང་། མཛའ་བློ་དང་། སིང་དུ་སྡུག་པ་དང་། ཆུང་པློ་གློགས་

དག་དང་། བགད་པ་དང་། །རེས་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། དགའ་དགུར་སྤློད་པ་སངས་

པའི་ཕིར། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་མིའི་དགའ་བ་དང་རེད་མློ་རྣམས་ལས་ལློག་པར་བ་

བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ཉམ་ང་བ་དང་། གནློད་པའི་སློང་མློ་སྤློད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྡུག་བསྔལ་

བྱུང་བ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ལ། གཞི་དེས་བརློན་

འགྲུས་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་མངློན་པར་བརློན་པ་ལ་ལུས་ཀི་

དུབ་པ་དང་། སེམས་ཀི་འཁྲུགས་པ་ཡློངས་སུ་ངལ་བའི་གཞི་ལས་གང་དག་བྱུང་ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞི་དེས་བརློན་འགྲུས་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་

གི་དློན་གི་ལས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་དཔའ་ནི་གཞི་དེས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ལ། གཞི་

དེས་བརློན་འགྲུས་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །འཕྲལ་གི་བ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆློས་

གློས་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཀི་ལས་ལ་སློགས་པའློ། །ཁིམ་པའི་ནི་ཡང་དག་པའི་ཞིང་ལས་

དང་། ཚོང་བ་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ལ་སློགས་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་གཞི་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་ལ། གཞི་དེས་

བརློན་འགྲུས་ཀང་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

གང་ཡང་རུང་བས་ཐབས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་

འཇུག་པ་ཁློ་ནར་བེད་ཀི། མི་འཇུག་པར་ནི་མི་བེད་ལ། ཞུགས་ནས་ཀང་ལློག་པར་

མི་བེད་ཅིང་། ཡིད་མི་དགའ་བ་མེད་ལ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

སེམས་ཀིས་འཇུག་པ་འདི་ནི་དེའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བཟློད་པ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མློས་པའི་བཟློད་

པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་

འབེད་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟགས་པའི་བློས་མློས་པའི་གནས་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་དཀློན་མཆློག་

གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་དང་། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ཆེན་པློ་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། བདག་གིས་ཐློབ་པར་བ་

བའི་དློན་དང་། དེས་ཐློབ་པའི་ཐབས་དང་། ཤེས་བའི་སྤློད་ཡུལ་ལ་མློས་པ་ཤིན་ཏུ་

གནས་པ་ཡིན་ནློ། །མློས་པ་དེ་ཡང་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་ལེགས་པར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཡུན་རིང་པློ་ནས་གློམས་པ་དང་། ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་

པས་སློ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕློགས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའི་བཟློད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

དཀའ་བའི་བཟློད་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པར་དབེ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་ཉམ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་གནློད་པ་བས་པ་བཟློད་པར་བེད་པ་འདི་ནི་

དཀའ་བའི་བཟློད་པ་དང་པློའ ློ། །རེ་དཔློན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བདག་ཉིད་བཟློད་པར་བེད་པ་

འདི་ནི་དཀའ་བའི་བཟློད་པ་གཉིས་པའློ། །སེམས་ཅན་རིགས་དང་རུས་ཆེན་དམའ་བ་

དག་གིས་གནློད་པ་མཆློག་ཏུ་ཆེན་པློ་བས་པ་བཟློད་པ་འདི་ནི་དཀའ་བའི་བཟློད་པ་

གསུམ་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་བཟློད་པ་གང་ཞེ་

ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མཛའ་བློ་

དང་། མི་མཛའ་བ་དང་། ཐ་མལ་པ་དང་། གསུམ་ཆར་གིས་དམའ་བ་དང་། མཚུངས་

པ་དང་། ལྷག་པ་རྣམས་ཀིས་གནློད་པ་བས་པ་བཟློད་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་

པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་བཟློད་པ་ལ་

ཕན་ཡློན་དུ་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་བཟློད་པ་ཅན་ནི་ཕི་མ་ལ་ཡང་དག་མང་བར་མི་

འགྱུར་བ་དང་། དབེ་བ་མང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། འགློད་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་དུས་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་ཞིག་

ཀང་བདེ་འགློ་མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ་སམ་

སེ། དེ་དེ་ལྟར་ཕན་ཡློན་དུ་ལྟ་བས་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་བཟློད་ཅིང་། གཞན་ཡང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བཟློད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ། བཟློད་པའི་བསྔགས་པ་ཡང་བརློད་ཅིང་། 

གང་ཟག་བཟློད་པ་ཅན་མཐློང་ན་ཡང་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་

ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡློད་

པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མི་བཟློད་པ་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་

པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བར་རིག་པས་འཇིག་པ་ལས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་། སིང་རེ་བའི་སེམས་དང་། གཉེན་པློའི་སེམས་

ཀི་བམས་པས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ལ་འདུན་པ་དྲག་པློ་དང་ལན་པས་བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བེད་པར་འདློད་པས་བེད་རྒྱུའི་རྒྱུས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་བཟློད་པའི་སློབས་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་གངས་

དེས་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཟློད་པ་མེད་པ་

ནི་རིགས་པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་པས་ཆློས་ཡང་དག་པར་བངས་པས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། 

རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྔློན་བཟློད་པ་གློམས་པར་བས་པ་ལ་

གནས་ཤིང་འདུག་པས། རང་བཞིན་གིས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་

སེམས་ཅན་མེད་པར་རིག་ནས་བརློད་དུ་མེད་པའི་ཆློས་ཙམ་དུ་མཐློང་བས་ཆློས་ལ་

ངེས་པར་སེམས་པས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། གནློད་པར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟློད་

པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དེ་ལློག་གམ་སྐེ་བློ་

མང་པློ་སྔར་ཡང་བཟློད་པ་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དེ་སྔ་དྲློ་དང་། ཉི་མའི་གུང་དང་། ཉི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མ་ཕེད་དང་། མཚན་མློ་དང་། ཉིན་མློ་དང་། འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་

བྱུང་བ་ན་བཟློད་པ་དང་། ན་བ་དང་། ཐ་མལ་པ་དང་། རྒུད་པ་དང་། དར་བའི་ཚེ་ཡང་

བཟློད་པ་དང་། སྣུན་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར་ལུས་ཀིས་བཟློད་པ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འློང་

བའི་ཚིག་མི་འབིན་པའི་ངག་གིས་ཀང་བཟློད་པ་དང་། མི་འཁྲུགས་པ་དང་། བསམ་

པ་རློག་པ་ཅན་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཡིད་ཀིས་ཀང་བཟློད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བལྟ་བར་བ་

སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློང་བ་པློ་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལས་སློང་བའི་

གནློད་པ་བཟློད་པ་དང་། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་སིག་པ་ཆེན་པློའི་ལས་བེད་པ་

རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པློ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་མི་བེད་

པའི་བཟློད་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་སིང་རེ་

ཆེན་པློ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་མི་བེད་པའི་བཟློད་པ་དང་། །བཙལ་

བ་རྣམ་པ་ལྔ་མི་བརེད་པའི་བཟློད་པ་སེ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར་འབད་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་དང་། ཆློས་

ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆློས་དེ་དག་ཉིད་གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་

བསན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་བ་བ་རྣམས་

ལ་ཡང་དག་པའི་གློགས་སུ་འགློ་བའི་བཙལ་བ་ལ་མི་བརེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་བཟློད་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅེས་བ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་གང་

གིས་ཕློངས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བཟློད་པས་ཡློངས་སུ་སློང་བར་བེད་ལ། གང་འདློད་

པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་བཟློད་པ་

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བག་

ཡློད་པར་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་གནས་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བ་

ཉིད་གཙོ་བློར་བས་ཏེ། གང་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། བཀེས་པ་དང་། སློམ་པ་དང་། སྦྲང་

བུས་ཟིན་པ་དང་། ཤ་སྦྲང་གིས་ཟིན་པ་དང་། རླུང་དང་། །ཉི་ཚན་དང་། སིག་སྦྲུལ་གིས་

ཟིན་པ་རྣམས་བཟློད་པ་དང་། ངལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་དང་སེམས་དུབ་པ་དང་། 

འཁྲུག་པ་བཟློད་པ་དང་། འཁློར་བ་ན་ཡློད་པའི་སྐེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་། འཆི་

བ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བཟློད་པ་སེ། དེ་ལྟར་བཟློད་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་དང་མི་འདྲེ་བར་བདག་ཉིད་ཀང་ཚེ་

འདི་ལ་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་ཤིང་ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཡང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་

བངས་ཏེ་འདུག་ལ་གཞན་དག་ཀང་ཚེ་འདི་དང་། ཚེ་ཕི་མ་ལ་བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར་

ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་འདི་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་བཟློད་པ་

ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་བཟློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་

བཅུར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་དག་གིས་གནློད་པ་

དང་། ཕློངས་པ་དང་། འགལ་བར་བས་པ་ན་ཕིར་གནློད་པར་ཡང་མི་བེད་པ་དང་། 

ཡིད་འཁྲུག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དང་། དགར་བསམ་པར་ཡང་མི་འཛིན་པ་དང་། སྔར་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕིས་ཀང་ཕན་གདགས་པའི་ཕིར་བརློན་པར་བེད་ཅིང་། ཕན་

འདློགས་པའི་བ་བ་བེད་པ་ལ་གནློད་པར་མི་བེད་པ་དང་། གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡང་བདག་ཉིད་ཀིས་ཤད་ཀིས་བང་བར་བེད་པ་དང་། མི་དགའ་བར་བས་ན་ཡང་མི་

དགའ་བར་གྱུར་ཀང་རུང་ཞེས་གཞན་དག་ལ་འཆགས་སུ་མི་གཞུག་པ་དང་། དེ་ཉིད་

རྐེན་དུ་བས་ནས་མི་བཟློད་པ་ལས་བརམས་ཏེ། ཤས་ཆེར་ངློ་ཚ་བ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་

ཡློད་པ་དང་ལན་པ་དང་། བཟློད་པ་ལས་བརམས་ཏེ་སློན་པ་ལ་ཤས་ཆེར་སྡུག་པར་

འཛིན་ཅིང་གུས་པ་དང་ལན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་རྣམ་པར་ཐློ་མི་འཚམས་པ་ལས་

བརམས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཤས་ཆེར་སིང་རེ་བའི་བསམ་པ་དང་ལན་པ་དང་། 

ཡང་ན་མི་བཟློད་པའི་ཆློས་ཀི་གློགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་

སངས་པས་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་སེ། རྣམ་པ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །བཟློད་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བཟློད་པ་ལ་ཐུག་པའི་བཟློད་པ་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་ཚད་མེད་ལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་

གནས་ལས་བཟློད་པའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གཅིག་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།༽

སློམ་ནི། སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་

འགྲུས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའི་ཆློས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྡུ་བ་དང་། སེམས་

ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་མངློན་པར་སྤློ་བ་སྦངས་པ་

བར་ཆད་མེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་དང་ངག་དང་། ཡིད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཀི་ཡློངས་སུ་གཡློ་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་

ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ཐམས་

ཅད་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་རིག་པར་བའློ། །ཁིམ་པའི་

ཕློགས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་བརྟེན་པའློ། །ཕློགས་གཉིས་ལ་

བརྟེན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་དང་། དགེ་

བའི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སྡུད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་ལ་སྦློར་བའི་སྔ་རློལ་ནས། སེམས་ཀི་མངློན་པར་སྤློ་བ་སྔློན་

དུ་འགློ་བའི་གློ་ཆ་འདི་ལྟར་གློན་པར་བེད་དེ། བདག་ནི་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གཅིག་

སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་། ཉིན་མཚན་བསལ་པ་ཆེན་པློ་སློང་དང་

མཉམ་པ་དག་གི་འགློ་བ་གཞན་དུ་མི་གནས་པར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཁློ་ནར་

གནས་པས་དུས་ཇི་སིད་ཅིག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་

དུས་དེ་ཉིད་བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་འགྱུར་སིད་ཀིས་བདག་གིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་སྤློ་བར་བེད་དེ། བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་མི་བརློན་པར་མི་བེད་ལ། 

བརློན་འགྲུས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་འདློར་བར་མི་བེད་ན། དུས་ཀི་ཡུན་ཆེས་

ཐུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཐུང་བས་ལྟ་ལ་ཅི་སྨློས་སམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མློས་པ་ཙམ་དང་། དང་བ་

ཙམ་སྐེས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་བརྟན་པློ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་

བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་བརྟས་པར་བེད་པ་ཡིན་ན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་དང་ལན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་དློན་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་གི་

ཕིར། ལས་གང་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བའམ། 

དཀའ་བ་བ་དགློས་པའི་བ་དཀའ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་བརློན་འགྲུས་

གང་ཞེ་ན། བརློན་འགྲུས་གང་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་

བ་བའི་ཕིར་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྦློར་བར་བེད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་གང་

ཤེས་རབ་ཀི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་

པ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

སྦློར་བར་བེད་པའློ། །དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བདུན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། རྟློག་པ་

དང་། རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཕས་ཀི་

རྒློལ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གཡློས་པའི་ཕིར་མི་གཡློ་

བ་དང་། གུས་པར་སྦློར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་བརྟན་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཐློབ་

པར་བ་བའི་དློན་གི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་ཕིར་ཐབས་དང་ལན་པ་དང་། ཐློབ་པར་བ་བའི་དློན་དང་ལན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་ཐློབ་པར་སྨློན་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། རྟག་ཏུ་སྦློར་བ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྒྱས་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་དེས་མཐློ་བར་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ང་རྒྱལ་མེད་པ་སེ། རྣམ་པ་བདུན་པློ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

དགེ་བའི་ཆློས་སྡུད་པའི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་སྦློར་བ་ནི་མྱུར་དུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་ཅིང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཐློབ་པར་བེད་དློ། །གང་གི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་དེ་ལྟར་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་དང་མཆློག་ནི་བརློན་འགྲུས་ཁློ་ན་ཡིན་

གི་གཞན་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། བརློན་འགྲུས་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའློ་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསན་པས་སློན་པར་མཛད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་གི་

དློན་བ་བའི་བརློན་འགྲུས་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་

རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་རིག་པར་བ་སེ། དེར་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་འདིར་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བརློད་པར་བ་སེ། བེ་བག་ནི་དེ་ཡློད་དློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གློས་ཀི་འདུ་ཤེས་

དང་། ཟས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་གི་འདུ་ཤེས་དང་། བདག་ཏུ་འདུ་

ཤེས་ཀང་མི་བེད་པར་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་སློམ་པ་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས་དང་

པློའ ློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རིས་མཐུན་པ་མ་དློར་གི་བར་དུ་དུས་ཐམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཅད་དུ་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེས་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས་གཉིས་པའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མཉམ་

པ་ཉིད་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པ། ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཧ་ཅང་

བརྟུན་ངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་ཅིང་དློན་དང་ལན་པའི་བརློན་འགྲུས་

དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས་གསུམ་པ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་བརློན་འགྲུས་

འདི་སྡུད་པའི་རྒྱུ་ནི་སློབས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་

ནས་བརློན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་གི་ཆློས་རྣམ་པར་སློང་བར་བེད་པ་དང་། དཀར་པློའི་ཆློས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། 

ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་པའློ། །དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་ཆློས་རྣམ་པར་སློང་

བར་བེད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦློར་བ་དང་། འཆིང་བ་དང་། བག་ལ་ཉལ་བ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་དང་། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་མ་སྐེས་པ་རྣམས་མི་སྐེ་བར་བེད་པ་དང་། སྐེས་

པ་རྣམས་སློང་བར་བེད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་དཀར་པློའི་

ཆློས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་མ་སྐེས་པ་རྣམས་བསྐེད་པའི་བརློན་འགྲུས་

གང་ཡིན་པ་དང་། སྐེས་པ་རྣམས་གནས་པར་བེད་པ་དང་། མི་ཉམས་པར་བེད་པ་

དང་། འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད་པའི་བརློན་འགྲུས་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ནི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་ལུས་ཀི་ལས་དང་། ངག་གི་ལས་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་དགེ་

བ་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་པ་དང་། སྡུད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ཤེས་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད་པ་ནི་ཐློས་པ་དང་། 

བསམ་པ་དང་། བསློམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། རྣམ་

པར་འཕེལ་བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་

པའི་བརློན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདུན་པ་དང་སྦློར་བ་

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཏློང་བའི་ཕིར་མ་བཏང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བངས་པ་

བཞིན་དུ་མཚུངས་པ་འམ། ལྷག་པར་བརློན་འགྲུས་རེས་སུ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་

ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། སྦློར་བ་དང་། ཡུན་རིང་བ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བརློན་

འགྲུས་རློམ་པ་ལ་སེམས་མི་འགློང་ཞིང་སྒིད་ལུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞུམ་པ་མེད་པ་

དང་། དློན་དང་ལན་པའི་ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། 

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་རིངས་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་བརློན་འགྲུས་བརྟུན་ཏེ་སྦློར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརློན་འགྲུས་

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་། རྣམ་པ་བདུན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། རྒྱུན་དུ་སྦློར་བའི་ཕིར་རྟག་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། ལྷུར་

སྦློར་བའི་ཕིར་གུས་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། སྔློན་གི་རྒྱུའི་སློབས་ཀིས་བསྐེད་པའི་

ཕིར་རྒྱུ་མཐུན་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། སློ་སློར་བརྟགས་ཤིང་བརྟགས་ཤིང་དགེ་

བའི་ཕློགས་ལ་སྦློར་བའི་ཕིར་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བརློན་འགྲུས་དང་། སྡུག་བསྔལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གི་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཁྲུགས་ཤིང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མེད་པའི་ཕིར་མི་

འཁྲུགས་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། །ཁད་པར་ཐློབ་པ་ཆུང་ངུ་དང་། ངན་དློན་ཙམ་གིས་

ཆློག་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཆློག་མི་ཤེས་པའི་བརློན་འགྲུས་སློ། །འདི་ནི་རེ་ཞིག་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བརློན་འགྲུས་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། དེ་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་བརློན་འགྲུས་བརམས་པ་དང་། མཐུ་དང་ལན་པ་དང་། 

བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ་དང་། སྤློ་བ་དང་ལན་པ་དང་། བརྟུན་པ་བརྟན་པ་དང་། བརློན་

པ་མི་གཏློང་བ་ཞེས་བའློ། །རྣམ་པ་བདུན་ནི་ཕི་ཕིར་ཞིང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཤས་ཆེར་འདུན་པ་དང་། སྨློན་པ་རེས་སུ་འཕེལ་བར་བེད་

པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་འདུན་པ་དང་ལན་པ་དང་། བརློན་

འགྲུས་གང་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་མཐུན་ཞིང་རྣལ་

འབློར་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ལ། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་གང་ཡང་

རུང་བས་སེམས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་མ་གྱུར་ཞིང་། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་མེད་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་གང་མཐུན་པ་དང་ལན་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སེམས་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང་། སེམས་

ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དེ་སང་བའི་ཕིར་མགློ་ལ་མེ་འབར་བ་

གསློད་པ་ལྟ་བུའི་བརློན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་

ཁད་པར་ཅན་དང་། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བའི་ཕིར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་ཚོལ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་ཆློས་དེ་དག་ཉིད་ལ་

ཇི་ལྟར་མཐུན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འློས་པར་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ནན་ཏན་
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གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རློལ་གི་དློན་བེད་པའི་བརློན་འགྲུས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་

བཅུ་གཅིག་ཏུ་བལྟ་བར་བའློ། །

བདག་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་དང་། འཁྲུལ་པ་ཆློས་

བཞིན་དུ་ཕིར་འཆློས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་བདུན་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བརློན་

འགྲུས་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་བརློན་

འགྲུས་དང་། འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་བརློན་འགྲུས་ནི་བཟློད་པ་བཞིན་

དུ་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། དེར་བཟློད་པ་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་

པ་དེ་འདིར་བརློན་འགྲུས་མངློན་པར་སྤློ་བ་ཞེས་བརློད་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་བརློན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན། དེ་

ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། འཚམ་པ་དང་། གློམས་པ་དང་། མི་

གཡེལ་བ་དང་། ལེགས་པར་ཟིན་པ་དང་། དུས་སུ་གློམས་པར་བརློན་པ་དང་། མཚན་

མ་རྟློགས་པ་དང་ལན་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། མི་ལན་པ་མེད་པ་དང་། སློམས་

པ་དང་། བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་

བའི་ཉློན་མློངས་པ་གང་དང་གང་གིས་ཤིན་ཏུ་གནློད་པར་གྱུར་པའི་ཉེས་པའི་ཉློན་

མློངས་པ་དེ་དང་དེ་སང་བའི་ཕིར་འཚམ་པའི་གཉེན་པློ་བསེན་ཏེ། འདློད་པ་ལ་འདློད་

ཆགས་ཀི་གཉེན་པློར་མི་སྡུག་པ་སློམ་པ་དང་། གནློད་སེམས་ཀི་གཉེན་པློར་བམས་

པ་དང་། གཏི་མུག་གི་གཉེན་པློར་རྐེན་འདི་པ་ཉིད་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སློམ་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟློག་པའི་གཉེན་པློར་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་དྲན་པ་

དང་། ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པློར་ཁམས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་སློམ་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་

པ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཚམ་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །འདི་ལྟ་སེ་

གདམས་པ་དང་། རེས་སུ་བསན་པ་ལ་སེམས་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་པ་ལས་ཐློག་མ་པའི་བརློན་འགྲུས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྦློར་བ་གློམས་པ་ཡིན་ཞིང་། སྦློར་བ་འདྲིས་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

གློམས་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདམས་པ་དང་། རེས་

སུ་བསན་པ་ལ་སེམས་གནས་པ་ལས་བརམས་ཏེ། སྦློར་བ་ལ་གློམས་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་པ་ཉིད་ཡིན་བཞིན་དུ། རྟག་ཏུ་གུས་པར་

སྦློར་བའི་ཕིར། སྦློར་བ་དེ་ལ་མི་གཡེལ་བར་སྦློར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་མི་གཡེལ་བའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བ་མ་རྣམས་ལས་སམ། བདག་ཉིད་ཀིས་མང་དུ་ཐློས་པའི་སློབས་བསྐེད་པས་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པར་ཟིན་པས་སེམས་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར། བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་འདི་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལེགས་པར་ཟིན་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཟིན་པས་ཞི་གནས་

ཀི་དུས་སུ་ནི་ཞི་གནས་སློམ་ལ། རབ་ཏུ་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ནི་སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་

ཅིང་། བཏང་སློམས་ཀི་དུས་སུ་ནི་བཏང་སློམས་སློམ་པ་འདི་ནི་དེའི་དུས་བརློན་པའི་

བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་དང་། རབ་ཏུ་འཛིན་

པ་དང་། བཏང་སློམས་ཀི་མཚན་མ་རྣམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཏིང་
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ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་དང་། ལང་བའི་མཚན་མ་རྣམས་ཤེས་པ་དང་། མི་བརེད་པ་

དང་། རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་བེད་ཅིང་། གུས་པར་བེད་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་མཚན་མར་རྟློགས་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་མཆློག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མཆློག་ཏུ་ཟབ་ལ། 

བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་། དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་བསན་པ་ཐློས་ན། བདག་ཉིད་ལ་ཁད་

དུ་མི་གསློད་ཅིང་། སེམས་ཞུམ་པར་ཡང་མི་བེད་ལ། ཁད་པར་ཐློབ་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་

དང་། ངན་དློན་ཙམ་གིས་ཀང་ཆློག་པར་མི་འཛིན་ཏེ། གློང་དུ་མི་འབད་པར་མི་བེད་

པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུས་དུས་སུ་དབང་པློའི་སློ་རྣམས་སྲུང་ཞིང་། ཟས་ཀི་ཚོད་

རིག་པ་དང་། ནམ་གི་ཆ་སློད་དང་ནམ་གི་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རེས་སུ་བརློན་པ་

དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚོགས་

རྣམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། འདུག་ཅིང་དེ་རྣམས་ལ་བརློན་པར་ཡང་བེད་ཅིང་

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་དློན་དང་ལན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབད་པ་རློམ་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་མི་ལན་པ་མེད་པའི་བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཧ་ཅང་ཡང་མི་ཞུམ། ཧ་ཅང་ཡང་བརྟུན་མི་ངས་

པར་བརློན་འགྲུས་རློམ་སེ། སྦློར་བ་སློམས་པར་བེད་ཅིང་། བརམ་པར་བ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་སློམས་པར་གུས་པར་བེད་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམས་པའི་

བརློན་འགྲུས་ཞེས་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་མངློན་

པར་འདུ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་

བརློན་འགྲུས་ཞེས་བ་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བརློན་འགྲུས། བརློན་

འགྲུས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་བར་གི་བརློན་འགྲུས་འདི་དག་ནི་བང་

ཆུབ་ཆེན་པློའི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བས་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བརློན་འགྲུས་ཀི་ལེའུ་སེ་བཅུ་

གཉིས་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།༽

སློམ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་བསམ་གཏན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཐློས་པ་དང་། 

བསམ་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དགེ་བའི་སེམས་གནས་པ་ཞི་གནས་ཀི་

ཕློགས་སམ། ལྷག་མཐློང་གི་ཕློགས་སམ། ཟུང་དུ་འབེལ་བར་འཇུག་པའི་ལམ་དེ་

གཉི་གའི་ཕློགས་གང་ཡིན་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་

གཏན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་

གཏན་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་རིག་པར་བ་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་

དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འློ། །དེ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་བ་སེ། ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། སེམས་ཅན་གི་

དློན་བ་བའི་བསམ་གཏན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་

རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། ལུས་དང་སེམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་

སྐེད་པ། མཆློག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞི་བ། རླློམ་སེམས་དང་བལ་བ། རློ་མྱང་བ་མེད་པ་དང་། 

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་

གཏན་སློབས་བཅུའི་རིགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་ཅིང་ཚད་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་

དག་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་མིང་ཡང་མི་ཤེས་ན་སློམས་

པར་འཇུག་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་ཐར་པ་

དང་། ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་སྐེ་མཆེད་དང་། ཟད་པར་གི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་དང་། སློ་སློ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་དང་། སྨློན་གནས་ཤེས་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཉན་ཐློས་དང་། ཐུན་མློང་པ་རྣམས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་

གཏན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་

བསམ་གཏན་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་སེ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །

བསམ་གཏན་གང་ལ་བརྟེན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་བ་བ་དློན་དང་ལན་པ་དག་ལ་གློགས་སུ་འགློ་བ་དང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང་། རིགས་པར་སློན་པ་དང་། བས་པ་གཟློ་ཞིང་བས་

པ་ཚོར་བ་སེ། ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། འཇིགས་པ་

རྣམས་ལས་སྲུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པ་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་སེལ་བ་དང་། 

ཡློ་བད་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡློ་བད་སློབས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་འཁློར་ལེགས་པར་

སྡུད་པ་དང་། སེམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་

ཀིས་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ལེགས་པར་ཚར་གཅློད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྐྲག་

པར་བེད་པ་དང་། འདུན་པར་བེད་པ་སེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་སེ། འདི་ལས་

གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་རྒྱ་ཆེན་

པློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པ་དག་གིས་གནས་ནས། རང་དགར་བསམ་

གཏན་གི་བདེ་བ་མཆློག་དེ་བཟླློག་སེ། སློ་སློར་བརྟགས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སིང་བརེ་བས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་མང་པློ་དག་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བ་བ་ཡང་དག་པར་མཐློང་ནས། འདློད་པའི་ཁམས་རྣམས་སུ་སྐེ་བར་བེད་

པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་བསམ་གཏན་དང་

པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བསམ་གཏན་དཔག་ཏུ་མེད་གངས་མེད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཉན་ཐློས་དང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས། བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

བེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་བསམ་གཏན་གསུམ་

པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། 

རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། རྟློག་པ་དང་བཅས་དཔློད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དགའ་

བ་དང་ལན་པ་དང་། ཚིམ་པའི་བདེ་བ་དང་ལན་པ་དང་། བཏང་སློམས་དང་ལན་

པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། རློ་མྱང་བ་མེད་པ་དང་། བམས་པ་དང་ལན་པ་དང་། སིང་

རེ་དང་ལན་པ་དང་། དགའ་བ་དང་ལན་པ་དང་། བཏང་སློམས་དང་ལན་པའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་

དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པར་རིག་པར་

བ་སེ། དགེ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པའི་ཕིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་

བསམ་གཏན་དང་། ཞི་གནས་ཀི་ཕློགས་དང་། ལྷག་མཐློང་གི་ཕློགས་དང་། བདག་

དང་གཞན་གི་དློན་ལེགས་པར་ངེས་པར་བསམ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། མངློན་པར་

ཤེས་པའི་མཐུ་ཡློན་ཏན་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། མིང་ལ་དམིགས་

པ་དང་། དློན་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཞི་གནས་ཀི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རབ་

ཏུ་འཛིན་པའི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པ་དང་། བཏང་སློམས་ཀི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། གཞན་གི་དློན་བ་བའི་བསམ་གཏན་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་གཏན་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། དུག་དང་། ཐློག་དང་། རིམས་དྲག་པློ་དང་། 

འབྱུང་པློ་དང་། གདློན་ལ་སློགས་པའི་གནློད་པ་ཡང་དག་པར་ཞི་བསྒྲུབ་པའི་གསང་

སྔགས་རྣམས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཁམས་འཁྲུགས་པ་ལས་གྱུར་

པའི་ནད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་ཞི་བར་བེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་། མུ་གེའི་ངུ་

འབློད་ཆེན་པློ་དག་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཆར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་། མི་དང་

མི་མ་ཡིན་པས་བས་པའི་འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཆུ་དང་སམ་ལ་ཡློད་པ་རྣམས་ལས་

ལེགས་པར་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འབློག་དགློན་པ་

ན་གནས་པ་ཟས་དང་། སློམ་གིས་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་དང་སློམ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་

བསམ་གཏན་དང་། དབུལ་བ་ལློངས་སྤློད་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ལློངས་སྤློད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཕློགས་བཅུ་དག་ན་སེམས་ཅན་བག་མེད་པ་རྣམས་ལ་

ལེགས་པར་བསྐུལ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། སེམས་ཅན་གི་བ་བ་བྱུང་ངློ་ཅློག་ལེགས་

པར་བ་བའི་བསམ་གཏན་ནློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་བསམ་

གཏན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་བལྟ་བར་བ་སེ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློ་འཕྲུལ་གིས་

སེམས་ཅན་རྣམས་གདུལ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། ཀུན་རློད་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་དང་། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རེས་སུ་བསན་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གདུལ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། 

སིག་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་ངན་སློང་གིས་རྣམ་པར་སློན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། 

སེམས་ཅན་སློབས་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སློབས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་

གཏན་དང་། སེམས་ཅན་བརེད་ངས་པ་རྣམས་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་

གཏན་དང་། དམ་པའི་ཆློས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་

བསན་བཅློས་དང་། སན་དངགས་དང་། མ་མློ་སྦར་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པའི་བསམ་

གཏན་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀི་བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་དློན་དང་ལན་པ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རྣམས་དང་། ཡི་གེ་དང་རིས་དང་ཤློད་དགློད་པ་དང་གངས་དང་

ལག་རིས་ལ་སློགས་པ་དང་། ཁི་དང་ཁིའུ་དང་། གདུགས་དང་། ལྷམ་ལ་སློགས་པ་

དང་། སྣློད་སྤད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པ་མང་པློ་རྣམས་འབྱུང་བར་བེད་པའི་བསམ་

གཏན་དང་། སེམས་ཅན་ངན་སློང་གི་སར་སྐེས་པ་རྣམས་ཀི་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་

དེའི་མློད་ལ་བསལ་བའི་ཕིར་འློད་ཟེར་འགེད་པའི་བསམ་གཏན་ནློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཞེ་ན། དེ་

ནི་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པ་རློ་མྱང་

བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དག་པས་རྣམ་པར་དག་

པ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། སྦློར་བའི་དག་པས་དག་པ་

དང་། དངློས་གཞི་དག་པས་དག་པ་དང་། དངློས་གཞི་ལས་ཁད་པར་གློང་མ་རྣམ་པར་

དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། འཇུག་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ལང་

བ་ལ་དབང་བ་རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། བསམ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཏན་བཟླློག་ན་ཡང་སློམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དབང་བ་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་

བསམ་གཏན་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་དབང་བ་དག་པས་

རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རྣམ་

པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤེས་བའི་

སྒིབ་པ་སློང་བ་རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསམ་གཏན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་

པློའི་འབས་བུར་གྱུར་པ་སེ། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བསམ་གཏན་གི་ལེའུ་སེ་བཅུ་

གསུམ་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།༽

བམ་པློ་བཅུ་གཉིས་པ། སློམ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་

པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་ལྔ་པློ་ནང་གི་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་

རིག་པ་དང་། གསློ་བའི་རིག་པ་དང་། སྒའི་རིག་པ་དང་། བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་ཀི་

རིག་པ་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་



  290  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རབ་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འཇིག་རྟེན་

པའི་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའིའློ། །དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

རིག་པར་བ་སེ། ཤེས་བ་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟློགས་པར་བ་བ་དང་། ཇི་སད་

བསན་པའི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པློ་རྣམས་དང་། ཚོགས་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བ་བ་

དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་གང་

ཆློས་བདག་མེད་པ་བརློད་དུ་མེད་པ་ལས་བརམས་ཏེ། བདེན་པ་རྟློགས་པར་བ་བ་

འམ། བདེན་པ་རྟློགས་པའི་དུས་སམ། བདེན་པ་མངློན་པར་ཡང་དག་པར་རྟློགས་པ་

ཡན་ཆད་མཆློག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་ཉེ་བར་གནས་པ། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་སྤློས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་སློང་བ། སྤིའི་

མཚན་ཉིད་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པ། ཤེས་བའི་མཐར་ཕིན་པ། སྒློ་འདློགས་པ་དང་། སྐུར་

པ་འདེབས་པའི་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སངས་པའི་ཕིར། དབུ་མའི་ལམ་དུ་འགློ་བ་

འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟློགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ནི་རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། 

སློབས་ཀི་རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །ཚོགས་

གསུམ་ནི་དློན་དང་ལན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་དང་དློན་དང་མི་ལན་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཀི་ཚོགས་དང་དློན་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་དློན་དང་མི་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ཏེ། གནས་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཁས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་ཡློངས་སུ་འཛིན་ན་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པློ་གློང་ན་མེད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་

གི་དློན་བ་བ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཁློ་ནར་རིག་པར་བ་སེ། གནས་དེ་

དག་གི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། ཆློས་བདག་མེད་པ་ཟབ་མློ་ཤེས་པར་དཀའ་བ་

དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཐབས་ཤེས་པར་དཀའ་བ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་སྒིབ་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་མཆློག་ཏུ་དཀའ་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། 

ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལས་བརམས་ཏེ། ཐློས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དང་། བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དང་། སློ་སློར་

བརྟགས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལློག་པའློ། །སློ་སློར་བརྟགས་པའི་སློབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། བསློམ་

པའི་སློབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་མཉམ་པར་གཞག་པའི་སའི་ཤེས་རབ་ཚད་མེད་

པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་ཤེས་

རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པས་ཡང་དག་

པར་ཐློབ་པ་དང་། སློ་སློར་ནང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ལན་པ་དང་། 

བདག་དང་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་ལན་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་

གནས་པའི་ཆློས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ལས་བརམས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམ་པར་དག་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་རྣམ་པར་སློང་

བའི་ཤེས་རབ་བློ། །

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བར་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་

ཆ་ཕྲ་བ་དང་། ཤེས་བ་ཇི་སེད་ཡློད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་མཁས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཚོགས་སྔར་ཡང་དག་པར་ཐློབ་པའི་ཕིར་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

རྣམས་དང་། ས་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་

པར་བསན་པའི་ཆློས་དང་དློན་ལེན་ཅིང་འཛིན་པའི་ཕིར་ལུང་དང་ལན་པ་དང་། 

བསམ་པ་དག་པའི་ས་ཡན་ཆད་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་མན་ཆད་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕིར་རྟློགས་པ་དང་ལན་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་

ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་

པར་རིག་པར་བ་སེ། བདེན་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་

ཤེས་པ་དང་། འགློག་པ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་པ་ཟད་པ་ཤེས་

པ་དང་། མི་སྐེ་བ་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་དྲུག་གློ །རྣམ་པ་བདུན་ནི་ཆློས་

ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་རྟློགས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རློབ་ཤེས་པ་དང་། མངློན་པར་

ཤེས་པ་ཤེས་པ་དང་། མཚན་ཤེས་པ་དང་། སློབས་བཅུ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་ཤེས་པ་

དང་། རིག་པ་བཞི་པློ་དག་ལ་རིག་པ་ཤེས་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། 

ཆློས་རྣམས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤེས་པ་ལས་བརམས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་ལས་བརམས་

ཏེ། དློན་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངེས་པའི་ཚིག་ཤེས་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། ངེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་

རྣམ་པའི་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་དང་། ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅློད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་

དང་། བདག་གི་སྨྲ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇློག་པའི་ཤེས་རབ་

དང་། ཁིམ་བརྒྱུད་ལེགས་པར་བསྐང་བ་དང་། ཁིམ་འབློར་པར་བ་བའི་ཤེས་རབ་

དང་། རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཚུལ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་བློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདི་དང་གཞན་

དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་རིག་པར་བ་སེ། ནང་

གི་རིག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་བང་ཞིང་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། གསློ་བའི་

རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པ་དང་། སྒའི་རིག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་

དང་། ལས་ཀི་གནས་ཀི་རིག་པ་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་བང་ལ། རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་

མ་ཡིན་པའི་ཤེས་རབ་དང་། རིག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་བང་བ་དེ་དག་ཉིད་

ལ་བརྟེན་ནས། གདུལ་བ་རློངས་པ་རྣམས་དང་། བག་མེད་པ་རྣམས་དང་། ཞུམ་པ་

རྣམས་དང་། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་གཞན་དག་ལ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་ཡང་དག་

པར་བསན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གཟེངས་

བསློད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་

གང་ཡིན་པའློ། །
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དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དང་། ཇི་

ལྟར་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་ལེགས་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། འཇུག་པའི་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཕིན་ཅི་

ལློག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕིར་

ལེན་པའི་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་དློན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བ་ལ་རྣམ་པར་

བང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕིར་མཐར་ཐུག་པའི་དློན་

ཀང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་རབ་

ཏུ་དབེ་བ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་མཆློག་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

ངེས་ཤིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་འབས་བུར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་

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

འཚང་རྒྱའློ། །འདི་ནི་མདློ་སེ་གཞན་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་དག་ཐློར་བུ་ཐློར་བུ་བསན་པ་རྣམས་ཀི་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་མདློ་སེ་གང་ལས་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཕིན་པའམ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བར་དག་བསན་པ་འམ། བཤད་པ་

འབྱུང་བ་དེ་ནི་སྦིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནས། རྣམ་པར་དག་པའི་སྦིན་པའི་བར་དུ་སྦར་

བར་བ་སེ། དེའི་བསྡུ་བ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་

ལ་སློགས་པ་ཤེས་རབ་ལ་ཐུག་པ་ཇི་སད་བསན་པ་གཞན་དག་གི་སྦར་བ་དང་བསྡུ་

བ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་དག་ཏུ་སྐེས་པའི་རབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དཀའ་བ་སྤློད་པ་དང་

ལན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་སྦིན་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ནི་སྦིན་པ་

ལས་བརམས་པར་རིག་པར་བའློ། །སྦིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། 

བཟློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ལས་བརམས་པར་རིག་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྦིན་པ་ཁློ་ན་ལས་

བརམས་པ་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་ཤེས་རབ་ཁློ་ན་ལས་བརམས་པའི་བར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་

གཉིས་འདྲེས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་གསུམ་འདྲེས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་བཞི་འདྲེས་པ་

དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ལྔ་འདྲེས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་

ལས་བརམས་པར་རིག་པར་བའློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་འདི་དག་གིས་བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་པར་བེད་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་དཀར་པློའི་ཆློས་ཀི་ཆུ་ཆེན་པློ་དང་། དཀར་པློ་འི་ཆློས་

ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་ཆེན་པློ་སྦིན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་གིས་བསློད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་འབས་
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བུ་ཇི་ལྟར་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་

མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་ཤེས་རབ་

ཀི་ལེའུ་སེ་བཅུ་བཞི་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ།༽

སློམ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་སན་པར་སྨྲ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་། བདེན་པ་དང་། ཆློས་དང་མཐུན་པ་དློན་དང་ལན་པའི་

ཚིག་སྨྲ་བ་འདི་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བའི་

ངློ་བློ་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངག་

གང་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁློ་གཉེར་མེད་ལ་

གསློང་པློར་སྨྲ་ཞིང་། བཞིན་གི་མདངས་འབིན་པ་འཛུམ་པ་སྔློན་དུ་གཏློང་ཞིང་ཚིག་

གང་གིས་བདེ་བ་དང་། བདེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡློངས་སུ་འདྲི་བའམ། ཁམས་

སློམས་པ་ཡློངས་སུ་འདྲི་བའམ། མཚན་མློ་དང་། ཉིན་མློ་བདེ་བ་ཡློངས་སུ་འདྲི་

བའམ། ཚུར་ཤློག་ལེགས་པར་འློངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བའམ། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་

པ་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚུལ་གློང་ཁེར་བ་ཉིད་དང་། མཐུན་པར་འཇུག་ཅིང་

སེམས་ཅན་རྣམས་སློ་སློར་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ངག་གང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གང་

བདག་ཉིད་ཀི་འབློར་པ་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པ་རྣམས་ལ་བུ་འབློར་པའམ། ཆུང་མ་འབློར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པའམ། ཉེ་དུ་འབློར་པའམ། ནློར་འབློར་པའམ། འབྲུ་འབློར་པ་མཐློང་ན་བསད་ཅིང་

ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའམ། དད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཐློས་པ་དང་། གཏློང་

བ་དང་། ཤེས་རབ་འབློར་པས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ངག་གང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལན་པའི་ཆློས་སློན་པ་དང་ལན་པ་

ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕིར། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཉེ་བར་

གནས་པ་དང་། ཕན་པའི་མཆློག་གིས་ཕན་འདློགས་པར་གྱུར་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་དང་ལན་པ་དང་། 

ཡང་དག་པའི་ཆློས་བསན་པ་དང་ལན་པའློ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པའི་

ངག་གང་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཚུལ་དང་ལན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ངག་གང་དག་གིས་ཕན་འདློགས་པས་

མཆློག་ཏུ་ཕན་འདློགས་པར་ཉེ་བར་གནས་པར་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་

པའི་ཆློས་བསན་པ་དང་ལན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསློད་པའི་དག་ཕིར་རྒློལ་བ་

རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་སྐློན་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་སློ་སློར་བརྟགས་

ནས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པའམ། ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའམ། ཕན་པར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བ་བའི་ཚིག་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སན་

པར་སྨྲ་བ་དང་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་

ཤས་ཆེར་རློངས་ཤིང་དབང་པློ་རྟུལ་བ་རྣམས་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་ནས། ཡློངས་སུ་

ཡི་ཆད་པ་མེད་ཅིང་། ཆློས་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་བརློད་ཅིང་སྐློ་བ་དང་དུ་བངས་ཏེ། 

རིག་པའི་ཆློས་དགེ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དཀའ་བའི་སན་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་ཅན་གཡློན་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་དང་། བ་མ་དང་། 

ཡློན་གནས་སླུ་བར་བེད་པ། ལློག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་

ཀི་སེམས་མེད་པ་དང་། ཁློང་ཁློ་བའི་སེམས་མེད་པར་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་

པ་དང་། ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཕན་པར་བ་བའི་ཚིག་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་བའི་སན་པར་སྨྲ་བ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སན་པར་སྨྲ་བ་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། སྒིབ་པ་སང་བར་བ་བ་དང་། བདེ་འགློར་

སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་སྔ་རློལ་དུ་བ་བའི་ཆློས་བསན་པ་དང་། སྒིབ་པ་དང་བལ་ཞིང་

སེམས་ཀི་ཉམས་བདེ་བ་དང་ལན་ཏེ་ཡང་དག་ཕུལ་གི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་

དང་ལན་པའི་ཆློས་བསན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཁིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བག་མེད་

པ་རྣམས་བག་མེད་པའི་སྤློད་པ་ལས་བསང་སེ། བག་ཡློད་པའི་སྤློད་པ་ལ་དགློད་པའི་

ཕིར་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་བྱུང་ངློ་ཅློག་བསལ་བའི་ཕིར་ཆློས་བསན་

པ་དང་། འབེལ་བའི་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བ་བའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་སན་

པར་སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་

གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། སློན་པ་དང་

བཅས་པ་དང་། རྟུལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ཆློ་འཕྲུལ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་སློན་པ་

སེ། བྱུང་བ་དང་བཅས་པའི་བསབ་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་འཆའ་བར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་

བས་ན་དེ་དག་གི་ཆློས་གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དག་པར་བངས་པའི་

བསབ་པ་རྣམས་ལས་ཉེས་པ་བྱུང་བ་དག་ཉེས་པ་ལས་དབྱུང་བ་འཆའ་བར་བེད་དེ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་གི་ཆློས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་འདུལ་

བ་འདི་ལ་སློན་པ་བཞིས་བསྡུས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་སྒྲུབ་པ་འཆའ་བར་བེད་དེ། དེ་

ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནི་ཆློས་སློན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ལས་ངེས་པར་འབིན་པའི་ཕིར་ཕིར་མི་ལློག་པའི་ལམ་ཡང་དག་པར་སློན་ཏེ། དེ་ལྟ་

བས་ན་དེ་དག་གི་ཆློས་རྟུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །བསན་པ་ཐམས་ཅད་ཆློ་འཕྲུལ་

གསུམ་པློ་དེ་དག་གི་དློན་ཡློད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་གི་ཆློས་ཆློ་འཕྲུལ་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། གནང་བར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་གནང་བའི་སན་པར་སྨྲ་

བ་དང་། དགག་པར་བ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་དགག་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཆློས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམས་ཀི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་རློད་པར་བེད་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཆློས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་རློད་པར་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་ངེས་པའི་ཚིག་ཕིན་ཅི་ལློག་པ་

རློད་པར་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་ཚིག་གི་རྣམ་པ་བཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རློད་པར་བེད་

པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བེད་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། 

ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །གཞན་དག་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་ལ་

སིང་ལས་ཆུང་བར་བ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་རྟློགས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་

ལས་ཆུང་བར་བ་བར་རྒྱ་ཆེར་སློབས་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། འཇིགས་པ་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྐྲག་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། རིགས་པ་

བསན་པས་བསྡུས་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསངས་ཏེ། 

དགེ་བའི་གནས་སུ་དགློད་པའི་ཕིར་ལེགས་པར་མཐློང་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། དློགས་

པ་ལ་གེང་ཞིང་སྨ་དབབ་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གཞན་ནུས་པ་ལ་བཅློལ་ཏེ་སྒྲུབ་

པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་སེ། འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་

པ་བརྒྱད་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པ་

བཞི་ལ་བརྟེན་ནས། འཕགས་པའི་ཐ་སད་བརྒྱད་པློ་དག་གི་ངག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པ་བཞི་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་

སངས་པ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ངག་རྩུབ་མློ་དང་། ཚིག་འཁལ་པ་སངས་པའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལ་འཕགས་པའི་ཐ་སད་བརྒྱད་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། མཐློང་བ་ལ་མཐློང་

ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་

ཤེས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། མ་མཐློང་བ་ལ་མ་མཐློང་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། མ་ཐློས་པ་དང་། 

བེ་བག་མ་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་མ་ཤེས་ཞེས་སྨྲ་བའློ། །དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་སན་པར་

སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་བལྟ་བར་བ་སེ། ཉེ་དུ་ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གི་མྱ་ངན་བསང་བའི་ཕིར་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་ཀིས་ཕློངས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་མྱ་ངན་བསང་བ་དང་། ནད་མེད་པས་ཕློངས་པའི་མྱ་ངན་བསང་བའི་ཕིར་

སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཕློངས་པ་སངས་པ་དང་། ལྟ་བས་ཕློངས་པ་

སང་བའི་ཕིར་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ལྟ་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཆློ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལ་སན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། དམ་པའི་ཆློས་སློན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་སན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུར་བལྟ་བར་བ་

སེ། རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་ཆློས་སློན་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སེ། སློབས་ཀི་རིགས་

ཀི་ལེའུ་ལས་སྔར་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་དློན་སྤློད་པ་ནི་སན་པར་

སྨྲ་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་རྒྱས་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལས་བེ་བག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན་སྤློད་པ་གཞན་ཡང་བརློད་པར་བ་སེ། འདི་

ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་དེས་དེ་དང་ལན་

ཞིང་དེ་དང་ལན་པའི་དློན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་དུ་སྤློད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སན་པར་སྨྲ་བས་

རིགས་པས་ཡང་དག་པར་བསན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེའི་སེམས་ཉེ་བར་

གཞག་སེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་བསབ་པ་རྣམས་དང་། དློན་སྤློད་པ་དང་། 

ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཅི་རིགས་པར་ཡང་དག་པར་འཛིན་

དུ་འཇུག་པ་དང་། འདུལ་བ་དང་། འཛུད་པ་དང་། འགློད་པ་འདི་ནི་དློན་སྤློད་པའི་ངློ་

བློ་ཉིད་མདློར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་པ་

ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

མ་སྨིན་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་

རྣམས་རྣམ་པར་དགློལ་བའློ། །དེ་ཡང་སློ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ཚེ་འདིའི་དློན་

ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཚེ་ཕི་མའི་དློན་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

གཞུག་པ་དང་། ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མའི་དློན་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པའློ། །དེ་

ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ལས་ཀི་ཡློན་ཏན་དག་གིས་ལློངས་སྤློད་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

བསྲུང་བ་དང་། སེལ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པས། ཚེ་འདིའི་དློན་ཡང་དག་

པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེས་ན་དེ་གཞན་ལས་བསྔགས་པ་

ཡང་ཐློབ་ལ། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཡློ་བད་ཀི་བདེ་བས་ཕན་བཏགས་པས་བདེ་བར་གནས་

པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་སངས་ནས་སློང་མློ་པའི་བེད་ཚུལ་འཚོ་བ་ལ་རག་ལས་

པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཚེ་ཕི་མའི་དློན་ཡང་དག་

པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེས་ན་དེ་ཚེ་ཕི་མ་ལ་གདློན་མི་ཟ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བར་བདེ་བར་འགྱུར་གི་ཚེ་འདི་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད་དློ། །དེ་ལ་ཁིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ཡང་རུང་། རིམ་གིས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་

དུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མའི་དློན་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེས་ན་དེ་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་

དང་། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་། བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་ལ། ཚེ་

ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའམ། ཕུང་པློ་

ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་དློན་སྤློད་པ་གང་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། སེམས་ཅན་སྔློན་དགེ་བའི་ར་བའི་རྒྱུ་

མ་སྤད་པ་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བ་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་ནི་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་དཀའ་བའི་ཕིར་

རློ། །སེམས་ཅན་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་ཤིང་དེ་ལ་ལྷག་

པར་ཞེན་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་དེ་དག་ནི་བདག་མེད་པའི་གཞི་དང་། བག་མེད་པའི་

གནས་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་རློ། །འདི་ལས་ཕི་རློལ་པ་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་

དང་། སྔློན་མུ་སེགས་ཅན་གི་ལྟ་བ་སྤློད་སྤློད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་

ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་ནི་བདག་ཉིད་

ཀིས་བླུན་པ་དང་། ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལ་སང་བའི་ཕིར་རློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་དློན་སྤློད་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་དད་

པ་ནི་དད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ནས། 

འགློད་པའི་བར་དུ་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སེམས་

སྣ་ཅན་ནི་གཏློང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་

ནས་འགློད་པའི་བར་དུ་བེད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་བུ་དམ་པའི་

དློན་སྤློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པའི་དློན་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

དུས་སུ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དློན་དང་ལན་པའི་དློན་ཡང་དག་པར་

འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། འཇམ་པློས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། བམས་

པའི་སེམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་སྤློད་པ་

གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་དང་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་བསྡུ་བར་བ་བ་

རྣམས་ལེགས་པར་སྡུད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཚར་གཅད་པར་བ་བ་རྣམས་ཡང་དག་

པར་ཚར་གཅློད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བསན་པ་དང་ཞེ་འགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞེ་འགས་

པ་སེལ་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་རྣམས་བསན་པ་འདི་ལ་

འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཞུགས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་པློ་དག་ལ་

ལེགས་པར་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་པ་དང་། དེ་དག་ཁ་ཅིག་འདི་ལྟ་སེ། ཐེག་པ་དམན་པས་ངེས་

པར་འབྱུང་བ་ལས་བརམས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལས་

བརམས་ཏེ། ཚོགས་བསྲུང་བ་དང་། བསགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པ་དང་། 

ཚོགས་བསྲུང་ཞིང་བསགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཉིད་དང་། 

སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བ་བ་དང་། སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་

པ་སློམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

རིགས་ཅན་རྣམས་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་

འཛུད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པའློ། །དེ་ལ་དེ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་དློན་སྤློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་

བརྒྱད་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། སེམས་ཅན་ངློ་ཚ་བར་བ་བའི་གནས་རྣམས་ལ་ངློ་ཚ་བ་

མེད་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པས་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་རྣམས་ཀི་ངློ་ཚ་མེད་པའི་ཀུན་

ནས་དཀིས་པ་སེལ་བར་བེད། སློང་བར་བེད་པ་དང་། ངློ་ཚ་མེད་པའི་ཀུན་ནས་

དཀིས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁེལ་ཡློད་པར་བ་བ་རྣམས་ལ་ཁེལ་མེད་པའི་ཀུན་ནས་

དཀིས་པ་དང་། རྨུགས་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་། གཉིད་ཀི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་

དང་། རྒློད་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་། འགློད་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་། ཕྲག་

དློག་གི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་། སེར་སྣའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་སེལ་བར་བེད། སློང་

བར་བེད་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་དློན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྤློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་བལྟ་བར་བ་སེ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གི་

ལུས་ཀི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། སློག་གཅློད་པའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། མ་བིན་པར་ལེན་པའི་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། འདློད་པ་ལ་ལློག་པར་

གཡེམ་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། འབྲུའི་

ཆང་དང་། བཅློས་པའི་ཆང་མྱློས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ངག་གི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་

བ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་

འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཕྲ་མའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་དང་། ཚིག་ཀལ་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། བརྣབ་

སེམས་དང་། གནློད་སེམས་དང་། ལློག་པར་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་ཡང་

དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་དློན་

སྤློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཅུར་བལྟ་བར་བ་སེ། ཕི་རློལ་དག་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

རྣམ་པ་ལྔ་དང་། ནད་དག་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔའློ། །

དེ་ལ་ཕི་རློལ་དག་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་

དང་། །ཕིན་ཅི་མི་ལློག་པ་དང་། རིམས་སུ་འབབ་པ་དང་། ཀུན་དུ་འགློ་བ་དང་། མཐུན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཐུན་དུ་སྦློར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་དང་འདྲེས་

ཤིང་ཉེས་པར་སྤློད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་ཤིང་། ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་གི་མི་དགེ་བ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པར་མི་བེད་དེ། འདི་ནི་དེའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ཐར་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡིན་

པའི་གནས་ལ་འདི་ནི་ཐར་པའློ། །འདི་ནི་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་རྣམ་པར་དག་པའློ། །ཞེས་

སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པར་མི་བེད་དེ་འདི་ནི་

དེའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་ཕིན་ཅི་མི་ལློག་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་རིམ་གིས་དགེ་བའི་ཕློགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། 

སེམས་ཅན་བིས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཐློག་མར་ས་བའི་ཆློས་སློན་པར་བེད་

ཅིང་ས་བའི་གདམས་ངག་དང་། རེས་སུ་བསན་པ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་དློ། །དེ་

དག་ཤེས་རབ་འབིང་དང་ལན་པར་གྱུར་པར་རྟློ་གས་ནས། ཆློས་བསན་པ་འབིང་དང་། 

གདམས་ངག་དང་། རེས་སུ་བསན་པ་འབིང་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་དློ། །དེ་དག་

ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པར་གྱུར་པར་རྟློགས་ནས་ཆློས་ཟབ་མློ་སློན་ཅིང་། 

གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ཕྲ་བ་རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་དེ། འདི་ནི་དེའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་རིམས་སུ་འབབ་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རིགས་བཞི་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་སྤློད་ཅིང་། ཕན་པ་དང་། བདེ་

བ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་དེ། འདི་ནི་དེའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་པ་ཀུན་དུ་འགློ་བ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གང་དག་རང་གི་དློན་དགེ་བ་ཆུང་ངུའམ། འབིང་ངམ། ཆེན་པློ་

གང་ལ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བར་ནུས་པ་དང་། ཐབས་གང་གིས་ཡང་དག་པར་

གཟུང་བར་ནུས་པ་དེ་ལ་དེ་དག་མཐུན་མཐུན་དུ་དེར་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་

དེ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་

པའི་ཕི་རློལ་དག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་པ་ནང་དག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སིང་རེའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པློས་ཉེ་བར་གནས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངལ་བར་གྱུར་ཀང་ཡིད་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་ཞིང་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་ཁློ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆློག་དམ་པ་ལ་གནས་ཀང་བན་དང་འདྲ་བ་དང་། 

མངག་གཞུག་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། དབང་བ་དང་འདྲ་བ་དང་། བུ་དང་འདྲ་བ་དང་། 

གདློལ་པའི་བུ་དང་འདྲ་བར་རྒྱགས་པ་དང་། ཁེངས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་བཅློམ་ནས་

དམའ་བའི་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ཟང་ཟིང་མེད་པ་དང་། བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། མཆློག་ཏུ་བམས་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཏན་དུ་ཕིར་མི་ལློག་པའི་བམས་པའི་

སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དཔའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་པ་ནང་དག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་

སེ། ཕི་རློལ་དག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། ནང་དག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྣམ་

པར་དག་པའི་དློན་སྤློད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དློན་

མཐུན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དློན་གང་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་

གང་ལ་གཞན་དག་ཡང་དག་པར་འཛུད་པའི་དློན་དེ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ལ་

མཚུངས་པ་འམ། ལྷག་པར་བདག་ཉིད་ཡང་དག་པར་སློན་ཏེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་གཞན་དག་དང་དློན་མཚུངས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དློན་མཐུན་པ་

ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དློན་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་དག་གིས་མཐློང་

ན། དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ཅིང་ངེས་ཏེ། ཕིར་མི་ལློག་པར་འགྱུར་

རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་དག་འདི་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིས་གང་ཁློ་ན་ལ་བདག་ཅག་ཡང་དག་པར་བཙུད་པ་དེ་ཉིད་ལ། 

བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པར་བེད་པ་ལས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

འདིས་བདག་ཅག་གང་ལ་ཡང་དག་པར་བཙུད་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་ལ་ཕན་པ་དང་། 

འདི་ནི་བདེ་བ་ཡིན་གློར་མ་ཆག་སེ། འདི་ནི་ཤེས་བཞིན་དུ་ཕན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

བདེ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་བདག་ཉིད་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་བེད་པ་ནི་མི་སིད་དློ་སམ་དུ་སེམས་

པའི་ཕིར་རློ། །དློན་མཐུན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་ཕ་རློལ་སྨྲ་བ་དེ་དག་

ཀང་འདི་སད་དུ་ཁེད་བདག་ཉིད་ཀང་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། མི་འདུག་ན་

ཅིའི་ཕིར་ཁློད་གཞན་དགེ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བར་བ་བ་དང་། བསན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་བ་བ་དང་། གདམས་པར་བ་བར་སེམས། ཁློད་ཉིད་ཀང་རེ་ཞིག་གཞན་དག་

གིས་བསན་ཅིང་གདམས་པ་དང་བཅློས་དགློས་སློ་ཞེས་མི་ཟེར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་དག་དང་དློན་མཐུན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ལ། དློན་

མཐུན་པ་དེ་གཞན་དག་ལ་སློན་པར་མི་བེད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །དློན་མཐུན་པ་ཁློ་ན་ནི་

མ་ཡིན་ལ། དློན་མཐུན་པ་སློན་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །དློན་མཐུན་པ་ཁློ་ན་ནི་ཡིན་ལ། དློན་

མཐུན་པར་སློན་པར་མི་བེད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །དེ་ལ་མུ་དང་པློ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཡློན་ཏན་དང་མཐུ་མཉམ་ཞིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ལ་སློབ་དཔློན་དུ་

ཁས་བངས་པ་རྣམས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡློན་ཏན་དང་མཐུ་མཉམ་པས། 

དགེ་བ་མི་སྤློམས་པས་ཡློན་ཏན་དང་མཐུ་སློན་པར་མི་བེད་པའློ། །མུ་གཉིས་པ་ནི་

སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་མློས་ཤིང་། ཟབ་མློའི་གནས་དག་ལ་སྐྲག་པ་རྣམས་ལ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཐབས་དེས་གདུལ་

བའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཆློས་མཐུན་པར་སློན་པར་བེད་དེ། རིགས་ངན་ཡན་ཆད་དང་། 

ཁི་ཡན་ཆད་ཀི་དློན་བ་བར་འདློད། གནློད་པ་ཡང་དག་པར་ཞི་བར་བ་བར་འདློད། 

གདུལ་བར་བ་བར་འདློད་དེ། རིགས་ངན་ཡན་ཆད་དང་། ཁི་ཡན་ཆད་དག་དང་། 

སལ་བ་མཉམ་པར་བསམས་བཞིན་དུ་སྐེ་བར་བེད་པའློ། །མུ་གསུམ་པ་ནི་འདུལ་བ་

དགེ་བའི་ར་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དློན་མཐུན་པའམ། དློན་ལྷག་པས་དློན་མཐུན་པར་སློན་པའློ། །

མུ་བཞི་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཀང་བག་མེད་ལ། གཞན་གི་དློན་ཡང་ཡལ་བར་

འདློར་བའློ། །དེ་ལ་སྦིན་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་ཡིན་པ་ནས་དློན་མཐུན་པ་གང་ཡིན་པའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེར་བསན་པ་དེ་ལ་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

དློ། །བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་

བེད་དློ། །མདློར་བསྡུ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་

ལས་ནི་དེ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སྦིན་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་གང་ཡིན་པ་ནས་སྔ་

མ་བཞིན་དུ་དློན་མཐུན་པའི་བར་གི་དགེ་བའི་ཆློས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་རྣམ་པ་དུ་མ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་གསུམ་གིས་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱུ་

གཉིས་ཀིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱུ་གསུམ་གིས་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་

རིག་པར་བ་སེ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ནི་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱ་

ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། 

བ་ན་མེད་པ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་ལ་དབེ་

བ་མེད་པ་དང་། དངློས་པློ་ལ་དབེ་བ་མེད་པ་དང་། དུས་ལ་དབེ་བ་མེད་པས་ནི་རྒྱ་

ཆེར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་ལ་དབེ་བ་མེད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ཅིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་བརམས་ནས་

སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་བེད་ཀི། བདག་ཁློ་ན་

འབའ་ཞིག་གི་ཕིར་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་དངློས་པློ་ལ་དབེ་བ་མེད་པ་ནི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་འདུག་པ་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་དུས་ལ་དབེ་བ་མེད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེ་འདི་ལ་མཚན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མློའམ། ཉིན་མློ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྦློར་བ་མི་གཏློང་ཞིང་བརློན་པ་མི་འདློར་

བ་དང་། རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཡང་ཕིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་

ཀུན་དུ་སྤློད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་དགའ་

བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་མེད་པ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་མེད་པས་དགེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་

ལ་རྟེན་པར་བེད་དེ། གཞི་དེས་འགློད་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་གཞན་གནློད་པ་མེད་པ་དང་། ལྟ་བར་གྱུར་པ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་

སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ར་བ་ཉེས་པར་སྤློད་པ་དང་མ་འདྲེས་པ་དེ་དག་ཀུན་དུ་

སྤློད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གུས་པ་དང་། སིང་ཐག་པ་ནས་དེ་དག་ཉིད་

ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་ཞིང་སིང་པློར་ལྟ་ལ་ཞི་བར་ལྟ་སེ། ཤིན་ཏུ་ངེས་པ་དང་། གཞན་གི་

དྲིང་མི་འཇློག་ཅིང་། གཞན་གིས་མི་བཀི་བར་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་དེ་

དག་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་གནས་སློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྦིན་པ་ལ་

སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཉིད་དམ། 

བརྒྱ་བིན་ཉིད་དམ། བདུད་ཉིད་དམ། ཚངས་པ་ཉིད་དུ་རེ་བ་མེད་དློ། །

གཞན་ལས་ལན་དུ་ཕན་འདློགས་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་དེ། ཁེ་དང་རེད་པ་དང་། 

བཀུར་སི་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟེན་པར་མི་བེད་དློ། །ཐ་ན་ལུས་

དང་སློག་ལ་ཡང་རྟེན་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དེ་དག་གིས་དང་བ་དང་། 

མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལན་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། གུས་པ་དང་། མི་རྟེན་

པར་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་ནས། དློན་མཐུན་པ་ལ་ཐུག་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀུན་དུ་སྤློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་

བའློ། །རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྦངས་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལ་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ནི་སྦངས་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་སྦངས་པ་

ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བསམ་པ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ཆློས་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སློ་སློར་མ་བརྟགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མི་གཡློ་བ་ནི་

འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བསམ་པ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་

ཇི་ལྟར་ཐློབ་པ་རྣམས་དང་། ཇི་ལྟར་བསགས་པ་དེ་དག་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་

མི་འགྱུར་ཞིང་། ཕིས་ཀང་ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། མཚན་

མློ་དང་ཉིན་མློ་དེ་དང་དེ་དག་འདས་པ་དང་། ལུས་དེ་དང་དེ་དག་འདས་པ་ན་ཟླ་བ་

ཡར་གི་ངློར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀིས་འཕེལ་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་དག་གིས་ཡློངས་སུ་འགིབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐར་ཐུག་

པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་

པ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་

པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་དེ་དག་ལས་ཤས་ཆེར་ཡློངས་སུ་དག་པ་

གློང་ན་མེད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་ནས་དློན་མཐུན་པ་ལ་ཐུག་པའི་དགེ་བའི་

ཆློས་དེ་དག་རྒྱུ་གསུམ་པློས་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་དང་། རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

དང་། རྒྱུ་གསུམ་གིས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སྦིན་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཐམས་ཅད་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པར་དློན་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བར་དག་ཀུན་དུ་བརྟེན་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་བས་ཏེ། མཐའ་དག་ཀུན་དུ་

རྟློགས་པར་བས་པ་ལས་ནི་འབས་བུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པ་རློས་པའི་བང་ཆུབ་

དང་། རྡློ་རེའི་སིང་པློའི་སྐུ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་མངློན་པར་

འགྲུབ་བློ། །དེ་ལ་དཀའ་བའི་སྦིན་པ་དང་། དཀའ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནས། དཀའ་བའི་

དློན་མཐུན་པའི་བར་དུ་ཀུན་དུ་བརྟེན་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་བས་པས་ནི་

འབས་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་མཚུངས་པ་མེད་

པ་དང་ལན་པ་མངློན་པར་འགྲུབ་བློ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སྦིན་པ་དང་། 

ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ནས་རྒྱས་པར་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་དློན་མཐུན་

པའི་བར་གིས་ནི་འབས་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐམས་ཅད་ལས་གཙོ་བློར་གྱུར་

པའི་སེམས་ཅན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་མངློན་པར་འགྲུབ་

བློ། །དེ་ལ་སྐེས་བུ་དམ་པའི་སྦིན་པ་དང་། སྐེས་བུ་དམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྐེས་

བུ་དམ་པའི་དློན་མཐུན་པའི་བར་གི་འབས་བུ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སེམས་ཅན་

གང་དག་སུ་ཡང་རུང་བ། རྐང་མེད་དམ། རྐང་གཉིས་པ་འམ། རྐང་བཞི་པ་འམ། རྐང་

མངས་སམ། གཟུགས་ཅན་ནམ། གཟུགས་མེད་པ་འམ། འདུ་ཤེས་ཅན་ནམ། འདུ་

ཤེས་མེད་པ་འམ། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་སློང་བའི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར་བ་མངློན་པར་འགྲུབ་བློ། །

དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦིན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་

ནས་རྒྱས་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་མཐུན་པའི་བར་གི་འབས་བུ་ནི་དེ་བཞིན་



  315  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཤེགས་པའི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་

བརྒྱད་ཅུའི་སྐུ་བསློད་ནམས་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་

མངློན་པར་འགྲུབ་བློ། །དེ་ལ་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་སྦིན་པ་དང་། ཕློངས་ཤིང་འདློད་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནས་རྒྱས་པར་ཕློངས་ཤིང་འདློད་པའི་དློན་མཐུན་པའི་བར་གི་

འབས་བུ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་བཞུགས་པའི་བདུད་

དང་། ཕིར་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནློད་པར་བ་བ་དང་། ཐློ་འཚམས་པ་དང་། 

བསྐློད་པར་མི་ནུས་པ་མངློན་པར་འགྲུབ་བློ། །དེ་ལ་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་

འགྱུར་བའི་སྦིན་པ་དང་། འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནས་

རྒྱས་པར་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་དློན་མཐུན་པའི་བར་གི་འབས་བུ་

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་། སློམས་པར་འཇུག་པའི་བདེ་བའི་མཆློག་མངློན་པར་འགྲུབ་བློ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་

དག་པའི་སྦིན་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནས་རྒྱས་པར་རྣམ་པར་དག་

པའི་དློན་མཐུན་པའི་བར་དུ་ཀུན་དུ་བརྟེན་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་བས་ཏེ། 

མཐའ་དག་ཀུན་དུ་རློགས་པར་བས་པའི་འབས་བུ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞི་སེ། སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དམིགས་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་དང་། ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་མངློན་པར་

འགྲུབ་བློ། །དེ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང་། སློབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་

པ་དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་མངློན་པར་འགྲུབ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦིན་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པའི་འབས་བུ་བ་ན་མེད་

པའློ། །གཞན་ཡང་འཁློར་བའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་དེའི་འབས་བུ་

ཚད་མེད་པ་དང་། སྡུག་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བསྡུ་བའི་དངློས་པློའི་ལེའུ་སེ་

བཅློ་ལྔ་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།༽

བམ་པློ་བཅུ་གསུམ་པ། སློམ་ནི། དཀློན་མཆློག་མཆློད་དང་མཛའ་རྟེན་

དང་། །ཚད་མེད་པ་ནི་ཐ་མ་ཡིན། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་

པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། སྐུ་ལ་མཆློད་པ་དང་། མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་དང་། མངློན་

སུམ་དུ་མཆློད་པ་དང་། མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པར་མཆློད་པ་དང་། བདག་གིས་བས་

པའི་མཆློད་པ་དང་། གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མཆློད་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་

སིའི་མཆློད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པློའི་མཆློད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པའི་མཆློད་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཉིད་ལ་མངློན་སུམ་དུ་མཆློད་པ་བེད་པ་དེ་ནི་

དེའི་སྐུ་ལ་མཆློད་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཕིར་མཆློད་རྟེན་ནམ། གཙང་ཁང་ཕྱུར་བུ་འམ། གཙང་ཁང་ངམ། མཆློད་རྟེན་རིང་

པ་འམ། མཆློད་རྟེན་སར་པ་ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་

ཞེས་བའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའམ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མངློན་དུ་གྱུར་པར་དབང་པློ་ལ་སྣང་བར་མངློན་སུམ་དུ་

མཆློད་པ་བེད་པ་དེ་ནི་མངློན་སུམ་དུ་མཆློད་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མངློན་སུམ་

དུ་མཆློད་པ་བེད་པ་ནི། འདི་ལྟར་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལན་པ་དང་། དགའ་བ་དང་

ལན་པའི་སེམས་མངློན་པར་འདུ་བེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གི་ཆློས་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་འདས་པ་དང་། མ་བློན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་

གཅིག་གི་ཆློས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་

པ་འདི་ལ་ཡང་མཆློད་པ་བའློ། །འདས་པ་དང་། མ་བློན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཆློད་པ་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་མངློན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཡང་མཆློད་པ་བའློ། །དེ་མ་ཡིན་པ་ཕློགས་

བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན་མཆློད་རྟེན་དང་། གཙང་

ཁང་ཕྱུར་བུ་དང་། གཙང་ཁང་དང་། མཆློད་རྟེན་རིང་པ་དང་། མཆློད་རྟེན་གསར་

བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཆློད་པ་བའློ་སམ་པ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མངློན་སུམ་

དང་། མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་མངློན་པར་འདུ་

བས་ཏེ། མཆློད་པ་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་གི་མཆློད་

པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་འམ། མཆློད་རྟེན་ནམ། 

གཙང་ཁང་ཕྱུར་བུ་འམ། གཙང་ཁང་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། མང་པློ་ནས་བེ་བ་

ཕྲག་འབུམ་གི་བར་དུ་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་མཆློད་པ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་བསློད་ནམས་ཚད་མེད་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཚངས་པ་དུ་མའི་བསློད་ནམས་

ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསལ་པ་ཆེན་པློ་

བསལ་པ་དུ་མར་ཡང་ལློག་པར་ལྟུང་བར་འགློ་བར་མི་འགྱུར་ལ། གཞི་དེ་ལས་བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཀང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མི་

བེད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ཁློ་ན་ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རེ་

ཞིག་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པ་

འབའ་ཞིག་གི་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ནི་དེ་བས་ཀང་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་བར་བལྟ་བར་

བའློ། །མངློན་སུམ་དང་མངློན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་སྤིའི་མཆློད་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་

འབས་བུ་ནི་དེ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་བ་བར་འདློད་པས་བདག་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ལག་གིས་

བེད་དེ། ལེ་ལློ་དང་སློམ་ལས་དང་། བག་མེད་པའི་གནས་ལ་བརྟེན་ཏེ། བན་དང་བན་

མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། གློས་གློགས་

དང་། ཉེ་དུ་དང་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་རྣམས་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བདག་གིས་བས་པའི་མཆློད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་

ལ་མཆློད་པ་བ་བར་འདློད་པས། བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་མི་བེད་པར་ཕ་མ་གཉིས་ཀང་

བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། བན་དང་བན་མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། 

ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་རྣམས་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། གློས་གློགས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། སྣག་

གི་གཉེན་མཚམས་རྣམས་དང་། གཞན་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དང་། བློན་པློ་ཆེན་པློ་རྣམས་

དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་དང་། ཁིམ་བདག་རྣམས་དང་། གློང་རྡལ་པ་རྣམས་དང་། ཡུལ་

གི་མི་རྣམས་དང་། ཕྱུག་པློ་རྣམས་དང་། ཚོང་དཔློན་རྣམས་དང་། དེད་དཔློན་རྣམས་

དང་། ཐ་ན་སྐེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་། ཁེའུ་དང་། བུ་མློ་རྣམས་དང་། བཀེན་པ་

རྣམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་དང་། རིགས་ངན་ཡན་ཆད་ཀང་བེད་དུ་འཇུག་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་རྣམས་དང་། ལྷན་ཅིག་གནས་པའི་སློབ་

མ་རྣམས་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། གཞན་

མུ་སེགས་ཅན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བདག་དང་གཞན་གིས་བས་པའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆློད་པ་བ་བའི་སྦིན་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཆུང་ངུ་

ཡློད་ལ་སིང་རེ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་བསློད་ནམས་

ཆུང་ཞིང་མི་ནུས་པ་འདི་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་བ་བ་བས་ན་བདེ་བར་འགྱུར་རློ་སམ་ནས། དངློས་པློ་དེ་བསམས་

བཞིན་དུ་གཞན་དག་ཁློ་ན་ལ་སྦིན་པར་བེད་ལ། གཞན་དག་གིས་ཀང་དངློས་པློ་དེས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་བེད་དེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མི་བེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་བེད་དུ་

བཅུག་པའི་མཆློད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བདག་འབའ་ཞིག་གིས་བས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །གཞན་འབའ་ཞིག་བེད་

དུ་བཅུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །ཐུན་

མློང་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། གློང་ན་མེད་

པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་ན་བཟའ་དང་། ཞལ་ཟས་དང་། གཟིམས་ཆ་དང་། གདན་དང་། སྙུན་

གི་གསློས་སྨན་དང་། ཡློ་བད་རྣམས་དང་། གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་དང་། 

མངློན་དུ་ལང་བ་དང་། ཐལ་མློ་སྦར་བ་དང་། མཆློད་པའི་ལས་བདུག་པའི་སློས་རྣམས་

དང་། ཕེ་མའི་སློས་རྣམས་དང་། བྱུག་པའི་སློས་རྣམས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་དང་། རློལ་མློའི་སྒ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་དན་དང་། མར་མེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་དང་། བསློད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

བརློད་པ་དང་། ཡན་ལག་ལྔས་ཕག་བ་བ་དང་། གཡས་ཕློགས་སུ་བསློར་བ་དག་གིས་

མཆློད་པ་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཅན་གི་སྦིན་པ་དང་། ནློར་བུ་དང་། 

མུ་ཏིག་དང་། བ་ཻཌཱུརྱ་དང་། དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། བི་རུ་དང་། རྡློའི་སིང་པློ་དང་། 

སྤུག་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། པདྨ་རཱ་ག་དང་། གཡས་སུ་འཁིལ་པ་ལ་སློགས་

པ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་འབུལ་བ་དང་། ནློར་བུས་སྤས་པའི་སན་ཆ་གདུབ་ཀློར་དང་། 

དཔུང་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྒྱན་རྣམས་འབུལ་བ་དང་། ཐ་ན་དྲིལ་བུ་དབུལ་བ་དང་། ཀཱ་ར་

ཤ་པ་ཎ་གཏློར་བ་དང་། སད་བུས་དཀིས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པ་བེད་པ་དེ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་

རེད་པ་དང་། བཀུར་སིས་མཆློད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་རེད་པ་དང་

བཀུར་སི་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་ཡུན་རིང་པློར་མཆློད་པ་བེད་དེ། དངློས་པློ་མང་པློ་

དང་། །དངློས་པློ་ག་ནློམ་པ་དང་། མངློན་སུམ་དང་། མངློན་སུམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

བདག་གིས་བས་པ་དང་། གཞན་གིས་བས་པ་དང་། སིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ་མངློན་

དུ་གྱུར་ཅིང་། མློས་པ་དྲག་པློས་མཆློད་པ་བེད་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཡང་བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་སྔློ་བར་བེད་པ་དེ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆློད་པ་རྣམ་པ་བདུན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་རང་གི་ལག་གིས་བ་བ་བེད་དེ། ཁད་དུ་གསློད་པ་འམ། བག་མེད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་འམ། ལེ་ལློས་གཞན་དག་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་། གུས་པར་བེད་དེ་མ་གུས་

པས་མ་ཡིན་པ་དང་། སེམས་མི་གཡེང་བས་བེད་པ་དང་། སེམས་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་བེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་མངློན་པར་དད་པའི་རྒྱལ་

པློ་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཅན་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་ལས་རེད་པ་དང་། བཀུར་སིའི་རྒྱུས་ཚུལ་

འཆློས་པའི་ཕིར་མི་བེད་པ་དང་། མཐུན་པའི་དངློས་པློས་མཆློད་པ་བེད་དེ་བབ་ལས་

བྱུག་པ་དང་། མར་ཁུས་བཀྲུ་བ་དང་། གུ་གུལ་གིས་བདུག་པ་དང་། ཨརྒའི་མེ་ཏློག་

ལ་སློགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡློ་བད་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་མི་བེད་པ་དེ་ནི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆློད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །རེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལློངས་སྤློད་ཀི་གཞི་རང་

གི་ཞློ་ཤས་བསྒྲུབས་པ་རྣམས་སམ། གཞན་ལས་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་རྣམས་སམ། 

ཡློ་བད་ལ་དབང་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཆློད་རྟེན་ལ་མཆློད་པ་བེད་དེ། དེ་ལ་ཡློ་བད་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལུས་གཉིས་སམ། གསུམ་མམ། ལུས་མང་པློ་ལུས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་བར་དག་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས། ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། ལུས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལག་པ་བརྒྱ་

འམ། ལག་པ་སློང་ངམ། དེ་བས་ཀང་ལྷག་པ་དག་སྤྲུལ་ནས། ལག་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ལྷའི་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་མེ་ཏློག་མཆློག་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། མཆློག་ཏུ་

ཡིད་དུ་འློང་བ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་མངློན་པར་འཐློར་བ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཡློན་ཏན་ལན་

པའི་བསློད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་བརློད་ཅིང་། ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔུང་

རྒྱན་དང་། ནློར་བུས་སྤས་པའི་རྣ་ཆ་གདུབ་ཀློར་རྣམས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་

མཚན་དང་། བ་དན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ག་ནློམ་པ་དག་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ཞིང་འདློགས་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པའི་ཡློ་

བད་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཡློད་པའི་

མཆློད་པ་བེད་དེ། དེས་ནི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་རེ་བར་བས་ཤིང་དློན་དུ་གཉེར་

བར་བ་མི་དགློས་སློ། །

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་ཕིར་མི་ལློག་པའི་ས་ལ་ཞུགས་པས་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགློ་བའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལློངས་སྤློད་རང་གི་ཞློ་ཤས་བསྒྲུབས་པ་ཡང་མེད་ལ། གཞན་ལས་ཡློངས་སུ་

བཙལ་ཏེ་རེད་པ་ཡང་མེད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལློངས་སྤློད་ལ་དབང་ཐློབ་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་འཛམ་བུ་གིང་

ངམ། གིང་བཞི་པའམ། སློང་ངམ། སློང་གཉིས་སམ། སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློའམ། 

ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན་ཆུང་ངུ་དང་། 

འབིང་དང་། ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་

ཅན་གིས་དགའ་བ་དང་ལན་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་པ་དང་ལན་པའི་སེམས་

ཀིས་ཁབ་པར་བས་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བེད་དེ། དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚེགས་ཆུང་ངུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་ཚད་མེད་པ། བང་
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ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སེམས་ཉམས་བདེ་བ་དང་། སེམས་དགའ་བས་

བརློན་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་དང་། ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ་

དུ་ཐ་ན་བ་འཇློས་ཙམ་གི་བར་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་སློག་ཆགས་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་

ལ་བམས་པའི་སེམས་སློམ་པར་བེད། སིང་རེ་དང་ལན་པ་དང་། དགའ་བ་དང་ལན་པ་

དང་། བཏང་སློམས་དང་ལན་པའི་སེམས་སློམ་པར་བེད། དེ་བཞིན་དུ་འདུ་བེད་

ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། མི་རྟག་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་འདུ་ཤེས་

དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདག་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཕན་

ཡློན་གི་འདུ་ཤེས་སློམ་པར་བེད། དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་

དང་། ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་དང་། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་སློམ་པར་བེད། 

དེ་བཞིན་དུ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་དང་། ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ་ལ་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་

བཟློད་པ་ཆུང་ངུའི་ཤེས་པ་ཕློགས་གཅིག་པས་ཀང་བརློད་དུ་མེད་པའི་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མློས་ཤིང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་སེམས་

ཀིས་གནས་པར་བེད་ན། དེའི་གློང་དང་དེ་ལས་ལྷག་པར་ལྟ་ཅི་སྨློས། དེ་བཞིན་དུ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་བསྲུང་བ་དང་། ཞི་གནས་

དང་། ལྷག་མཐློང་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་བརློན་པར་བེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་དང་། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་ཡང་

དག་པར་བརློན་པར་བེད་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་པར་གཏློགས་པས་དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པའི་མཆློག་དམ་པ་ག་ནློམ་པ། གློང་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྔ་མའི་རེད་པ་དང་། བཀུར་སིའི་མཆློད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་། མཆློད་པ་དེའི་

བརྒྱའི་ཆ་དང་། སློང་གི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགློ་བ་ནས་རྒྱས་པར་རྒྱུའི་བར་དུ་ཡང་

ཉེ་བར་མི་འགློ་སེ། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་

པའི་བེ་བག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་ལ་མཆློད་པ་དང་། 

དགེ་འདུན་ལ་མཆློད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པློ་དེ་དག་བེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དྲུག་གིས་བེད་

དེ། ཡློན་ཏན་གི་ཞིང་བ་ན་མེད་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཕན་འདློགས་པ་བ་ན་

མེད་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། རྐང་མེད་དང་། རྐང་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཨུ་དུམ་ཝཱ་

རའི་མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། སློང་གསུམ་གི་

སློང་ཆེན་པློའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ན་གཅིག་པུ་འབྱུང་སེ། འབའ་ཞིག་པའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

དློན་ཐམས་ཅད་སློན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་སེ། དེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དྲུག་པློ་འདི་

དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དེའི་ཆློས་སམ། དེའི་དགེ་འདུན་ལ་མཆློད་པ་

བས་པ་ནི་ཆུང་ངུ་ཡང་འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་ན། མང་པློ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དེ་

ལ་རྣམ་པ་དུ་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་རིག་པར་
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བ། རྣམ་པ་དུ་ཞིག་གིས་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིད་དློན་ཡློད་པ་ཡིན། རྣམ་པ་དུ་

ཞིག་དང་ལན་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དད་པའི་གཞིའི་གནས་ལ་གནས་པ་ཡིན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་གི་བ་བ་ནི་དུ་ཞིག་ཡློད། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པ་ནི་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་

ཡློད། འདུ་ཤེས་རྣམ་པ་དུས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་

ཆློས་མཉན་པར་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་ཆློས་ཉན་

པ་ན། གང་ཟག་ཆློས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་གནས་དུ་ཞིག་ལ་ནི་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་བ་ཞེ་ན། དེ་

ལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་རློགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་ལ་གནས་ཤིང་མ་ཉམས་པ་དང་། སྐློན་མེད་པར་བེད་པས་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་གནས་པ་ཡིན། བློ་མ་བང་བ་མ་ཡིན་པས་མང་དུ་ཐློས་པ་ཡིན། བསློམས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཐློབ་ཅིང་། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ཐློབ་

པས་རྟློགས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན། སིང་རེ་དང་ལན་པས་སིང་རེ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚེ་

འདི་ལ་རང་གི་བདེ་བར་གནས་པ་ཡལ་བར་བློར་ནས་གཞན་དག་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་

ཡིན། དེ་གཞན་དག་ལ་ཆློས་སློན་པ་ནི་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པས་དྲན་པ་དང་། 

སློབས་པ་ཉམས་པ་མེད་པས་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཡིན། གཞན་དག་གིས་བརས་པ་

རྣམས་དང་། འཕ་བ་དང་། བསིང་བ་དང་། ངན་དུ་བརློད་པ་དང་། ངན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་

སློགས་པ་མི་འདློད་པའི་ཚིག་གི་ལམ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་གི་ལློག་པར་ཞུགས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམས་བཟློད་པ་ཡིན། འཁློར་བཞི་པློ་དག་ལ་ཆློས་བསན་པ་ལ་

སློབས་དང་ལན་ཞིང་ངལ་བ་མེད་པས་ཡིད་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བ་ཡིན། ཚིག་ཆློས་ཉིད་

ལས་མ་ཉམས་ཤིང་གསལ་ཏེ། ཚིག་གི་བ་བ་དང་ལན་པས་དགེ་བའི་ཚིག་དང་ལན་

པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་གི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་བ་བ་དློན་

ཡློད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྔ་ནས་ཀང་གཞན་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འདློད་པ་ཡིན། 

ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་ལ་

བློ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན། ཐབས་གང་དང་ཆློས་བསན་པའི་ཚུལ་གང་གིས་

སེམས་ཅན་གང་འདུལ་ནུས་པ་དེ་ལ་ནུས་ཤིང་མཐུ་ཡློད་པ་དང་། ཡིད་ཡློངས་སུ་མི་

སྐློ་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐ་མ་དང་འབིང་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕློགས་འཛིན་པ་མེད་དེ། སིང་རེ་སློམས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་དད་པའི་གཞི་ལ་གནས་པ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་གཏམ་ཐློས་པས་ཀང་དེ་ལ་གཞན་དག་ཤིན་ཏུ་དང་བར་བེད་ན། 

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ། སྤློད་ལམ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། 

སྤློད་ལམ་དང་ལན་པ་དང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་མི་འགྱུར་བའི་སྤློད་

ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་མཐའི་རྒྱུ་བ་ལ་

རྒློད་པ་མེད་ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་པས་བརྟན་པ་ཡིན། གཞན་དག་ལ་ཚུལ་འཆློས་པའི་

ཕིར་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་སྤློད་ལམ་དང་། བརྟན་པ་ལྟར་མི་འཆློས་པའི་ཚུལ་འཆློས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་མེད་པ་ཡིན། གཞན་དག་གི་ཆློས་ཀི་གཏམ་མམ། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་ལས་

བརམས་ཏེ། མི་བཟློད་པ་སྐེ་བར་མི་བེད་ཀི་གཞན་དག་གིས་ཆློས་ཀི་གཏམ་བ་བར་

བདག་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་རྒྱ་ཆེན་པློ་རེད་ན་ཡང་

གཡློ་མེད་ཅིང་དགའ་བའི་སེམས་ཀིས་གཞན་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་སུ་འཇུག་ལ་

ཆློས་ཀི་གཏན་དེ་དང་། རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དེ་ཡང་གཞན་དག་ལ་སློབས་པར་བེད་

དེ། ཇི་ལྟར་བདག་གི་རེད་པ་དང་། བཀུར་སིས་མགུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་

གི་རེད་པ་དང་། གཞན་གི་བཀུར་སིས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མགུ་བར་འགྱུར་བར་ཕྲག་དློག་

མེད་པ་ཡིན། སྣློད་སྤད་བསྙུངས་ཤིང་ཡློ་བད་བསྙུངས་ལ་འཚོག་ཆས་རེད་དློ་ཅློག་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གཏློང་བས་ཡློ་བད་བསྙུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི། རྣམ་པ་ལྔས་གདུལ་བ་གཞན་

དག་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་བ་བ་བེད་དེ། གེང་བར་བེད་པ་ཡིན། དྲན་པར་

བེད་པ་ཡིན། འདློམས་པར་བེད་པ་ཡིན། རེས་སུ་སློན་པར་བེད་པ་ཡིན། ཆློས་སློན་

པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དེ་དག་གི་རྒྱས་པར་དབེ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་

ལས་རིག་པར་བའློ། །

གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པ་ནི། དེ་བས་ཀང་ལྷག་པར་འདི་ལྟ་སེ། 

སློབས་ཀི་རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་རིག་པར་བ་

སེ། དུས་དུས་སུ་ནད་གཡློག་དང་། ཐ་མལ་པའི་གཡློག་བེད་པ་བམས་པ་དང་། གུས་

པ་དང་། དགའ་བ་དང་ལན་པ་དང་། དུས་དུས་སུ་གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་བ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། མངློན་དུ་ལང་བ་དང་། ཐལ་མློ་སྦར་བ་དང་། འདུད་པར་བ་བ་དང་། མཆློད་པར་

བ་བ་དང་། ཆློས་དང་མཐུན་པའི་གློས་དང་། ཟས་དང་། མལ་ཆ་དང་། སན་དང་། ན་

བའི་གསློས་སྨན་དང་། ཡློ་བད་སྦིན་པས་མཆློད་པ་དང་། གནས་བཅས་ནས་ཡང་

དག་པར་གཟུད་པ་དང་། རྣམ་པར་གཟུད་པ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་དློན་ལ་དབང་བེད་

ལ། རྣམ་པར་མི་གཡློ་ཞིང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆགས་པ་དང་། དུས་ཤེས་

པར་བ་བའི་བསམ་པས་དྲུང་དུ་འགློ་བ་དང་། བསེན་བཀུར་བེད་པ་དང་། འདྲི་བ་དང་། 

ཉན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་ཆློས་ཉན་པར་

འདློད་པས་ནི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔས་ཆློས་མཉན་པར་བ་སེ། དཀློན་པའི་དློན་གིས་

རིན་པློ་ཆེའི་འདུ་ཤེས་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པློ་འཐློབ་པའི་

རྒྱུའི་རང་བཞིན་གི་དློན་གིས་མིག་གི་འདུ་ཤེས་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་མིག་ཐློབ་ནས་ཀང་ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་

དག་པར་སློན་པའི་དློན་གིས་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། 

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་བ་ན་མེད་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་དློན་གིས་

འབས་བུ་དང་། ཕན་ཡློན་ཆེ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། ཚེ་འདི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཆློས་མ་ཐློབ་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐློང་གི་དགའ་བ་ཆེན་པློ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

མེད་པའི་རྒྱུའི་དངློས་པློའི་དློན་གིས་དགའ་བ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་

སློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་ཆློས་ཉན་པ་ན། གང་

ཟག་ཆློས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་གནས་ལྔར་ཡིད་ལ་བེད་པ་མི་བ་བར་རྣ་བགས་ཏེ། དད་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཡིད་ཀིས་ཆློས་ཉན་པར་བའློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ལ་ཡིད་ལ་བེད་པར་མི་བ་སེ། 

འདི་ལྟར་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ཤིང་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་གིས། བདག་

གིས་འདི་ལས་མཉན་པར་མི་བའློ་སམ་དུ་སེམས་མངློན་པར་འདུ་མི་བའློ། །

རིགས་དམའ་བ་ལ་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་པར་མི་བ་སེ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་རིགས་

དམའ་བ་ཡིན་གིས། འདི་ལས་བདག་གིས་མཉན་པར་མི་བའློ་སམ་དུ་སེམས་མངློན་

པར་འདུ་མི་བའློ། །བད་ངན་པ་ལ་ཡིད་ལ་བེད་པར་མི་བ་སེ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་བད་

ངན་གིས་བདག་གིས་འདི་ལས་མཉན་པར་མི་བའློ་སམ་དུ་སེམས་མངློན་པར་འདུ་མི་

བའློ། །ཚིག་འབྲུ་ངན་པ་ལ་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་པར་མི་བ་སེ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་ཚིག་

ལེགས་པར་སྦར་བ་མ་ཡིན་གིས། འདི་ལས་བདག་གིས་མཉན་པར་མི་བའློ་སམ་དུ་

སེམས་མངློན་པར་འདུ་མི་བ་སེ། དློན་ལ་རྟློན་པར་བའི་ཚིག་འབྲུ་ལ་རྟློན་པར་མི་

བའློ། །སན་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་པར་མི་བ་སེ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་ཚིག་རྩུབ་ཅིང་

ཁློ་བ་སན་པར་ཆློས་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན་གིས། བདག་གིས་འདི་ལས་མཉན་པར་མི་

བའློ་སམ་དུ་སེམས་མངློན་པར་འདུ་མི་བའློ། །གནས་ལྔ་པློ་འདི་དག་ལ་ཡིད་ལ་བེད་

པར་མི་བ་བར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གུས་པ་དང་བཅས་པས་དམ་པའི་ཆློས་

ཡློངས་སུ་གཟུང་བར་བ་སེ། ཆློས་ནི་ནམས་ཀང་གང་ཟག་གི་སྐློན་གིས་སྐློན་ཅན་དུ་

མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་རྟུལ་པློ་གང་། གང་

ཟག་གི་སྐློན་རྣམས་ལ་སེམས་སང་ཞིང་ཆློས་ཉན་པར་མི་འདློད་པ་དེ་ནི། བདག་ཉིད་

ཁློ་ན་ལ་གནློད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟར་ཚད་མེད་པ་བཞི་བསློམ་ཞེ་ན། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བམས་པ་དང་། སིང་རེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སློམས་ཏེ། མདློར་བསྡུ་ན་འདི་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཚད་མེད་པ་བཞི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་སློམ་པར་བེད་དེ། 

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཆློས་ལ་དམིགས་པ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལན་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ལན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་

དང་ལན་པའི་ཚོགས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ནས། སེམས་ཅན་བདེ་བ་འདློད་པ་

རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་ལན་པའི་བམས་

པའི་སེམས་ཀིས་ཕློགས་བཅུ་ཁབ་པར་བས་ནས། སེམས་ཅན་ལ་མློས་པས་གནས་

པ་དེ་ནི་དེའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བམས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་

ཙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་ལན་པ། ཆློས་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་འདློགས་པར་བསམ་པ་

ཐག་པ་ནས་མཐློང་སེ། བམས་པ་དེ་ཉིད་སློམ་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ཆློས་ལ་དམིགས་

པའི་བམས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་ཡང་མེད་པར་

བམས་པ་དེ་ཉིད་སློམ་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་དམིགས་པ་མེད་པའི་བམས་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཆློས་ལ་དམིགས་པ་དང་། 

དམིགས་པ་མེད་པའི་བམས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སིང་རེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་

སློམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལན་པ་རྣམས་ལས་བརམས་ཏེ། ཕློགས་བཅུ་དག་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་སིང་རེ་དང་ལན་པའི་སེམས་སློམ་པར་བེད་པ་

དེ་ནི་དེའི་སིང་རེའི་ཡིན་ནློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་ལན་པ་རྣམས་ལས་བརམས་ཏེ། ཕློགས་བཅུ་དག་ཏུ་

བདེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དགའ་བ་དང་ལན་པའི་སེམས་

སློམ་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དེའི་དགའ་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཕློགས་བཅུ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་

སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་ལན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

དང་ལན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་ལན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་ཉློན་མློངས་

པ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་དང་ཞེ་སང་དང་འདློད་ཆགས་བསལ་བའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་བཏང་སློམས་དང་ལན་པའི་སེམས་སློམ་པར་བེད་པ་འདི་ནི་དེའི་བཏང་

སློམས་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པ་ལ་སློགས་པ་ཚད་མེད་པ་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་གཞན་མུ་སེགས་ཅན་དང་ཐུན་

མློང་བ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་ལ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཉན་ཐློས་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་དང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་གི། མུ་སེགས་ཅན་དང་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཚད་མེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ནི། མུ་སེགས་ཅན་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚད་མེད་པ་བམས་པ་དང་། སིང་རེ་དང་། 

དགའ་བ་གསུམ་ནི་བདེ་བར་བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྡུས་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཚད་མེད་པ་གཅིག་ནི་ཕན་པ་བ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྡུས་པར་རིག་

པར་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། བཏང་སློམས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚད་མེད་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནི་སིང་བརེ་བ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་དང་ལན་པའི་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སིང་བརེ་བ་ཅན་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་བཅུ་མཐློང་བས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་སློམ་པར་བེད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་བཅུ་

གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་གཅིག་ནི་བེ་བག་མེད་པར་འཇུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་བརམས་ཏེ། ”སེམས1་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་གཏློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

དང་ལན་པའློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་འདུན་པའི་ར་བ་ཅན་ཏེ། དགའ་བའི་

དངློས་པློ་གང་དག་འགྱུར་ཞིང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་བ་དང་། རྣམ་

པར་སྨིན་པ་རློངས་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། ལུས་ཀི་ཚོར་བ་དྲག་པློ་གང་དག་གིས་

ཐེབས་ནས། ལུས་དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བའམ། བདག་གི་ཞེས་བ་བར་རློངས་ནས་

ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་བེད་ཅིང་གང་གིས་ལུས་དང་སེམས་ཀི་ཚོར་བའི་ཟུག་རྔུ་གཉིས་མྱློང་

བའློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འདུ་བེད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལློ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བཞི་ནི་འབལ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཏེ། སྡུག་པ་རྣམས་དང་བལ་བ་ལས་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུན་ཆད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། རིས་མཐུན་པ་འདློར་བ་འཆི་བ་ལས་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

རྒྱུན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། ཤི་བའི་འློག་ཏུ་སྐེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་

སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་སེ། ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་

བའི་ཆློས་ཅན་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་གང་ཡིན་པ་

རྣམས་སློ། །

1 [མ་ཕི། ༡༢༩བ༣ན།   སམས  -   སེམས]
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་འདློད་པ་ལ་འདུན་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་རྐེན་

ཅན་དང་། གནློད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྒློད་པ་དང་། འགློད་པ་

དང་། ཐེ་ཚོམ་གིས་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་རྐེན་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །སྡུག་བསྔལ་

རྣམ་པ་དྲུག་ནི་ངན་སློང་གི་རྒྱུ་རྟེན་པའི་ཕིར་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ངན་སློང་དུ་སྐེས་

པའི་ཕིར་འབས་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལློངས་སྤློད་ལས་བརམས་ཏེ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བསྲུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཆློག་མི་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

དང་། མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། དེ་དག་བསྡུས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་

དྲུག་ཡིན་ནློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བདུན་ནི་སྐེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་

བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་། སྡུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

འདློད་པ་བཙལ་ཏེ་མ་རེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་

པ་བརྒྱད་ནི་གང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བཀེས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། སློམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རང་དབང་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

བདག་ལ་གནློད་པ་བེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་སེ། གཅེར་བུ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ཀི་ལྟ་བུ་དང་། གནློད་པ་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་སེ། གཞན་གིས་

ལག་པ་དང་། བློང་བས་བསྣུན་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། ཤ་སྦྲང་དང་། སྦྲང་བུ་མཆུ་

རིངས་ལ་སློགས་པས་ཟིན་པ་དང་། སྤློད་ལམ་སྣ་གཅིག་གིས་གནས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ལློ། །

སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་དགུ་ནི། བདག་ཉིད་རྒུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། གཞན་

རྒུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཉེ་དུ་རྒུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལློངས་སྤློད་ཉམས་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྡུག་བསྔལ་དང་། ནད་མེད་པ་ལས་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལྟ་བ་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་

དང་། ཚེ་ཕི་མའི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་ལུས་ཀི་ཡློ་བད་ཁ་

ཟས་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བཏུང་བ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་དང་། རྒྱན་དང་། 

སྣློད་སྤད་ཀི་ཡློ་བད་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སློས་དང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། བྱུག་

པའི་ཡློ་བད་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། གར་དང་གླུ་དང་རློལ་མློའི་སྒའི་ཡློ་བད་མེད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྣང་བའི་ཡློ་བད་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅུ་པ་སེ། སྐེས་

པ་དང་། བུད་མེད་དག་དགའ་དགུར་སྤློད་པའི་ལུས་ཀི་ཡློ་བད་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་

ལློ། །ཡང་སྡུག་བསྔལ་ནི་རྣམ་པ་དགུར་རིག་པར་བ་སེ། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལློག་པར་ཞུགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འཇུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མི་འདློད་པས་བས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། ཕློངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རེས་སུ་འབེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ནི་

སྔློན་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ད་ལྟར་གི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་

པློ་ནི་ཡུན་རིང་བ་དང་། བཟློད་བརླག་པ་དང་། སྣ་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་

པའློ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དང་། དུད་

འགློའི་སྐེ་གནས་དང་། ཡི་དྭགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། བདེ་འགློར་གཏློགས་པའློ། །

དེ་ལ་ལློག་པར་ཞུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཚེ་འདི་ལ་གཞན་གིས་གནློད་པར་

བས་པ་དང་། གཞན་ལ་གནློད་པ་བས་པ་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་། ཁ་ཟས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མི་མཐུན་པ་ཟློས་པས་ཁམས་མ་སློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ནས་སློང་

བ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་མི་རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་བར་བས་པ་ལས་

བདག་གིས་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་

ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། དེ་ལ་ཤས་ཆེར་གནས་པས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཕི་མ་ལ་ངན་སློང་བའི་

སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་འགྱུར་བའློ། །དེ་ལ་འཇུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་མ་

ངེས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ལས་བྱུང་བ་སེ། འཁློར་བར་འཁློར་བ་ན་ལུས་མ་ངེས་པས་རྒྱལ་

པློར་གྱུར་པ་ལས་མི་དབུལ་པློར་གྱུར་པ་དང་། ཕ་མ་མ་ངེས་པ་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་

མ་ངེས་པ་དང་། བན་དང་བན་མློ་དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་མ་ངེས་པ་

དང་། མཛའ་བཤེས་དང་། གློས་གློགས་དང་། ཉེ་དུ་དང་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་མ་

ངེས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་འཁློར་བར་འཁློར་བ་ན། ཕ་མར་གྱུར་པ་ནས་རྒྱས་པར་མཛའ་

བཤེས་དང་། གློས་གློགས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀི་བར་དུ་གྱུར་

པ་ལས་དུས་གཞན་དུ་འཁློར་བར་འཁློར་བ་ན། གསློད་པ་དང་། ཕིར་རྒློལ་བ་དང་། 

དག་བློར་གྱུར་པ་དང་། འཁློར་བར་འཁློར་བ་ན་ལློངས་སྤློད་མ་ངེས་པས། ལློངས་

སྤློད་ཆེན་པློར་གྱུར་པ་ལས་ཕིས་དུས་གཞན་དུ་མཆློག་ཏུ་དབུལ་པློར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལ་མི་འདློད་པས་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཚེ་རིང་བར་འདློད་པ་ལ་མི་

འདློད་བཞིན་དུ་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བད་བཟང་བར་འདློད་པ་

ལས་ཀང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་བད་ངན་པར་འགྱུར་བ་དང་། རིགས་མཐློན་པློར་སྐེ་བར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདློད་པ་ལས་ཀང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་རིགས་དམའ་བར་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

དབང་ཕྱུག་འདློད་པ་ལས་ཀང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་དབུལ་པློར་འགྱུར་བ་དང་། སློབས་

ཆེ་བར་འདློད་པ་ལས་ཀང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་སློབས་ཆུང་ངུར་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བ་

དང་། ཤེས་བ་ཤེས་པར་འདློད་པ་ལས་ཀང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་རློངས་པའི་ཤེས་པ་

ཀུན་དུ་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཕ་རློལ་ཕམ་པར་འདློད་པ་ལས་ཀང་། མི་འདློད་

བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་ཕམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །དེ་ལ་ཕློངས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ནི་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀི་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སློགས་པ་འགིབ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ཉློན་མློངས་པ་འཕེལ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གང་མུ་གེས་ཕློངས་པའམ། ཕ་རློལ་གི་

དམག་ཚོགས་ཀིས་ཕློངས་པ་དང་། དགློན་པ་དང་། གཅློང་རློང་དུ་འགློ་བའི་ཉམ་ང་

བས་ཕློངས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གང་ཕ་རློལ་ལ་རག་ལས་པས་འཚོ་བ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཉམས་པས་ཕློངས་པར་

གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གང་གསད་པ་དང་། བཅིང་བ་དང་བཅད་པ་

དང་། བརྡེག་པ་དང་། བསྐྲད་པ་ལ་སློགས་པས་ཕློངས་པ་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་ལ་རེས་

སུ་འབེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་གང་ཡིན་པ་སེ། འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་འཇིག་པ་དང་། ཟད་པའི་ཆློས་ཅན་ཟད་

པ་དང་། རྒ་བའི་ཆློས་ཅན་རྒ་བ་དང་། ན་བའི་ཆློས་ཅན་ན་བ་དང་། འཆི་བའི་ཆློས་ཅན་

འཆི་བ་དང་། ཡང་མ་རེད་པའམ། མི་སན་པའམ། སྨད་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་དང་། འདློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
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དང་། འདི་རྣམས་ནི་རེས་སུ་འབེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་བདེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ཇི་སད་བསན་

པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡིན་པ་སེ། རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

ཚོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བདེ་བ་མེད་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཚོར་བ་རྒྱུན་

མི་འཆད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མངློན་པར་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། ཉེ་

བར་ཞི་བ་དང་། རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་བདེ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཁིམ་པ་

དང་། འདློད་པའི་ཁམས་དང་། ཀུན་དུ་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྟློག་པ་དང་། སློ་སློའི་

སྐེ་བློའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ལྔ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་འདི་

དང་གནློད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡློ་བད་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཁམས་མ་སློམས་

པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དགའ་བ་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་ན་སྤློད་

པའི་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་གནས་ངན་ལེན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལྔ་པློ་དེ་དག་དང་། སྔ་

མའི་རྣམ་པ་ལྔ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཅེས་བའློ། །

དེ་ལྟར་སྔ་མའི་རྣམ་པ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་པློ་དང་། རྣམ་པ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་པློ་འདི་དག་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་བཅུར་འགྱུར་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སིང་རེའི་དམིགས་པ་སེ། དམིགས་པ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

སིང་རེ་སྐེ་ཞིང་རྣམ་པར་འཕེལ་ལ་བསློམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །སྡུག་

བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བཅུ་དགུ་ལ་དམིགས་པ་ལས་

ནི་སིང་རེ་ཆེན་པློ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བཅུ་དགུ་པློ་གང་ཞེ་ན། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམ་པར་སྨིན་པ་རློངས་པ་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དུ་

གཏློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

སྐེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བདག་ཉིད་ཀིས་གནློད་པ་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལྟ་བ་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྔློན་

གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་

བ་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བདེ་འགློར་གཏློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལློག་པར་

ཞུགས་པ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་། འཇུག་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་། མི་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། རེས་སུ་འབེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཚོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །དེ་ལ་སིང་རེ་ནི་རྒྱུ་རྣམ་པ་བཞིས་

སིང་རེ་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཟབ་ཅིང་ཆ་ཕྲ་བ་ལ་

རྟློགས་པར་དཀའ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སྐེས་པ་ཡིན། བསལ་པ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་ནས་

གློམས་པས་ཡུན་རིང་པློ་ནས་འདྲིས་པ་ཡིན། རློལ་བ་དྲག་པློས་དམིགས་པ་ལ་

ཞུགས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རློལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལན་ཞིང་སིང་རེས་ཟིན་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཕིར། བདག་ཉིད་

ཀི་སློག་བརྒྱ་ཡང་ཡློངས་སུ་གཏློང་ན་སློག་གཅིག་ལྟ་ཅི་སྨློས། ལུས་ཀི་ཡློ་བད་ལྟ་

ཡང་ཅི་སྨློས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གིས་གནློད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཉམས་སུ་ལེན་

པར་བེད་པ་ཡིན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། མཐར་ཐུག་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་
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ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ཡང་རྣམ་པར་

དག་པའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་བཅུ་

པློ་འདིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་སློམ་པར་བེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་རེ་ཐམས་ཅད་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་དག་གིས་ནི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་ཞུགས་པའི་སིང་རེའི་བསམ་པ་རྣམ་

པར་དག་པ་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་

སེམས་ཤིན་ཏུ་མཉེན་པ་དང་། བམས་པའི་སེམས་དང་། བེད་འདློད་པའི་སེམས་

དང་། སྐློ་བ་མེད་པའི་སེམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སེམས་དང་། 

ལས་སུ་རུང་ཞིང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །འཕགས་པ་ཉན་

ཐློས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་མངློན་པར་རྟློགས་པ་དང་ལན་པ་མཐར་ཐུག་པ་སྐློ་བ་

དང་ལན་པའི་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཐག་རིང་དུ་སློང་བར་གྱུར་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པློ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་སེམས་ཀིས་

སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་བཅུར་འདུས་པ་ཡང་དག་པར་མཐློང་

ནས་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་མི་འཇུག་གློ །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སིང་རེས་ཡིད་

ཡློངས་སུ་བསློས་པ་ནི་ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་གང་ཅི་ཡང་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་

བ་མེད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་གང་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་མི་བེད་པ་དེ་མེད་

དློ། །གཞན་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་གང་མི་བཟློད་པ་དེ་ཅི་ཡང་མེད་དློ། །བརློན་འགྲུས་

གང་མི་རློམ་པ་དེ་མེད་དློ། །བསམ་གཏན་གང་ལ་སློམས་པར་མི་འཇུག་པ་དེ་མེད་

དློ། །ཤེས་རབ་གང་ལ་མི་འཇུག་པ་དེ་མེད་དློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་

ཆུབ་གང་ལ་གནས་ཞེས་ཞུས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་ཆུབ་ནི་སིང་རེ་ལ་

གནས་སློ་ཞེས་ཡང་དག་པར་ལུང་སློན་པས་ལུང་སློན་པར་མཛད་དློ། །དེ་ལ་འདིར་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚད་མེད་པ་རེ་རེ་ཞིང་ཇི་སད་བསན་པ་ནི་ཚད་མེད་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འཇུག་སེ། སྡུད་པའི་འབས་བུ་ཚད་མེད་པ་

ཡློངས་སུ་འཛིན་ཅིང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་དགེ་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཚད་

མེད་པ་དག་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་ཚད་མེད་པ་

སློམ་པ་ལ་བརློན་པ་ལ་ནི་ཕན་ཡློན་བཞི་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ཚད་མེད་པ་

སློམ་པ་དེ་ནི་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བ་མཆློག་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཚད་མེད་པ་ཡློངས་སུ་འཛིན་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་

དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་བསམ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་

བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་གི་ཕིར་འཁློར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ཉམས་སུ་ལེན་པར་འགྱུར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་

གནས་ལས་མཆློད་པ་དང་། བསེན་པ་དང་། ཚད་མེད་པའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་དྲུག་པའློ། །

༼ལེའུ་བདུན་པ།༽

བམ་པློ་བཅུ་བཞི་པ། སློམ་ནི། ངློ་ཚ་བརྟན་དང་མི་སྐློ་དང་། །དེ་བཞིན་བསན་

བཅློས་འཇིག་རྟེན་ཤེས། །ལེགས་པར་སློན་པར་བེད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་སློ་སློ་ཡང་

དག་རིག །ཚོགས་དང་བང་ཆུབ་ཕློགས་རྣམས་དང་། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐློང་

དང་། །ཐབས་ལ་ཡང་ནི་མཁས་པ་དང་། །གཟུངས་རྣམས་དང་ནི་སྨློན་ལམ་དང་། །ཏིང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཛིན་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བ། །ཆློས་ཀི་མདློ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་རིག་པར་བ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་དང་གནས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁ་

ན་མ་ཐློ་བ་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་ན་བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་འཛེམ་པ་ནི་ངློ་ཚ་

ཤེས་པའློ། །དེ་ཉིད་ལ་གཞན་དག་ལ་འཇིགས་ཤིང་གུས་པས་འཛེམ་པ་ནི་ཁེལ་ཡློད་

པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཛེམ་པ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ན་

གློམས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡློད་པའི་

ངློ་བློ་ཉིད་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གནས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞི་

སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ལ་ནན་ཏན་མི་བེད་པ་ལ་འཛེམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་གནས་དང་པློའ ློ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནན་ཏན་

བེད་པ་ལ་འཛེམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་གཉིས་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བདག་ཉིད་ཀི་སིག་པ་འཆབ་པ་ལ་འཛེམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་

གསུམ་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་ཉིད་ཀི་འདློད་པ་སྐེས་པ་

སློན་པ་དང་བཅས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལ་འཛེམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་བཞི་པ་

སེ། གནས་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ། ངློ་

བློ་ཉིད་དང་གནས་སློ། །ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སེམས་ཡང་དག་པར་སློམ་པ་དང་། 

ཉློན་མློངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགློ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་

ཉིད་དང་། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་མི་བཟད་པ་མངློན་དུ་བྱུང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་དག་གིས་ཀང་ཡང་དག་པར་སྦློར་བ་ལས་མི་གཡློ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སིང་

སློབས་དང་ལན་པ་འམ། སློ་སློར་བརྟགས་པས་བརྟན་པ་འདི་ནི་བརྟན་པའི་སློབས་

བསྐེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་དེའི་གནས་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

དང་ཕྲད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལློག་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། 

ཡུན་རིང་པློར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་གི་ཕིར་འཁློར་བ་ཁས་བངས་པ་དང་། ཕས་

ཀི་རྒློལ་བ་དག་གིས་ཉམས་བསྐློད་ཀང་འཁློར་ཕལ་པློ་ཆེའི་ནང་དུ་ཆློས་སློན་པ་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁས་བངས་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཟབ་

པའི་ཆློས་ཉན་པ་ནི་གནས་ལྔ་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་ལྔས་ཡིད་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བར་

རིག་པར་བའློ། །འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སློབས་དང་ལན་

པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡང་དེས་ཡིད་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་

བ་དེ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་

འགྱུར་རློ། །ཡང་ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་དང་ལན་པ་

ཡིན་ཏེ། དེས་ན་སྔ་ཕི་བེ་བག་ཡང་དག་པར་མཐློང་བས་ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཤེས་རབ་ཀིས་སློ་སློར་རྟློག་པའི་སློབས་དྲག་པློ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་

ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སིང་རེའི་སེམས་དང་སིང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བརེ་བའི་སེམས་དྲག་པློ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་

ཡློངས་སུ་སྐློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསན་བཅློས་ཤེས་པ་

གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པློ་དག་ལས་བརམས་

ཏེ། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་དང་ལན་པའི་ཆློས་

གཞན་ལས་ལེགས་པར་བཟུང་སེ། ཁ་དློན་ལེགས་པར་བང་བ་ཡིན། ཆློས་ཀི་དློན་དེ་

ཉིད་ཀང་གཞན་ལས་ལེགས་པར་ཐློས་པ་ཡིན། ཡང་ན་བདག་ཉིད་ཀིས་”ལེགས1་

པར་བསམས་ཤིང་། ལེགས་པར་བརྟགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཆློས་ཤེས་ཤིང་དློན་ཤེས་པས་ཆློས་དང་དློན་དེ་ཉིད་མི་བརེད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། 

ཆློས་དང་དློན་གི་བེ་བག་སར་པ་སར་པ་དག་གློང་ནས་གློང་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཕིར་སྦློར་བ་མི་གཏློང་བ་ཡིན་ནློ། །ཐློས་པ་དང་བསམ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དེས་ཆློས་

དང་དློན་དེ་ལ་དུས་གཞན་ན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བས་པའི་དད་པ་ཐློབ་པ་ཡང་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་པ་དེ་དག་གིས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསན་བཅློས་ཤེས་པ་ཚད་མེད་པ་

དང་། ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་ལས་བརམས་ནས། འདི་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཀེ་མ་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ཉམ་ང་བར་ཞུགས་པ་སེ། འདི་ལྟར་སྐེ་

ཡང་སྐེ། རྒ་ཡང་རྒ། འཆི་ཡང་འཆི། འཆི་འཕློ་ཡང་འཆི་འཕློ། སྐེ་ཡང་སྐེ་མློད་ཀི། 

འློན་ཀང་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་རྒ་ཤིའི་འློག་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

1 [མ་ཕི། ༡༣༣བ༧ན།   ལགས  -   ལེགས]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མི་ཤེས་སློ་སམ་མློ། །

ཡང་འདི་ལྟ་སེ། ཚེའི་སིགས་མ་དང་། སེམས་ཅན་གི་སིགས་མ་དང་། ཉློན་

མློངས་པའི་སིགས་མ་དང་། ལྟ་བའི་སིགས་མ་དང་། དུས་ཀི་སིགས་མ་སེ། སིགས་

མ་ལྔ་པློ་དག་ལས་བརམས་ནས་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ཀི་སིགས་མ་ཤས་

ཆེ་བའི་དུས་དང་། སིགས་མ་མེད་པའི་དུས་དང་། སིགས་མ་ཤས་ཆུང་བའི་དུས་ཀང་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། ད་ལྟར་གི་མི་རྣམས་ནི་འཚོ་

བའི་ཡུན་ཐུང་སེ། གང་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བ་དེས་ཀང་ལློ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་ཟད་དློ། །འདི་

ལྟ་སེ། ད་ལྟར་གི་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་ཕར་མི་འཛིན་པ། མར་མི་འཛིན་པ། 

དགེ་སྦློང་དུ་མི་འཛིན་པ། བམ་ཟེར་མི་འཛིན་པ། རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་རིམ་གློ་མི་

བེད་པ། དློན་དུ་འགྱུར་བར་མི་བེད་པ། བ་བའི་རིགས་པ་མི་བེད་པ། འཇིག་རྟེན་འདི་

དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་དུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བ། སྦིན་པ་དག་

མི་བེད་པ། བསློད་ནམས་དག་མི་བེད་པ། བསེན་ཏེ་གནས་པ་ལ་ཉེ་བར་མི་གནས་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་མི་འདུག་པ་ཤ་སག་གློ །འདི་ལྟ་སེ། ད་ལྟར་ཕལ་

ཆེར་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་འདློད་ཆགས་པ་དང་། མི་མཐུན་པས་ཆགས་པ་དང་། མཚོན་

ཆ་ཐློགས་པ་དང་། དབིག་པ་ཐློགས་པ་དང་། འཐབ་པ་དང་། མཚང་འབྲུ་བ་དང་། 

འགེད་པ་དང་། རློད་པ་དང་། གཡློ་བ་དང་། འདྲིད་པ་དང་། མི་སྲུན་པ་དང་། བརྫུན་དུ་

སྨྲ་བ་དང་། ”ལེགས1་པའི་ཆློས་སུ་གཏློགས་པ་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམ་པ་དུ་

མ་དག་སྣང་ངློ་། །

1 [མ་ཕི། ༡༣༤བ༡ན།   ལགས  -   ལེགས]
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འདི་ལྟ་སེ། ད་ལྟར་དམ་པའི་ཆློས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་

ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་མང་པློ་ལློག་པའི་ཆློས་ཀི་དློན་

དཔློད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་དག་བྱུང་ངློ་། །འདི་ལྟ་སེ། ད་ལྟར་མུ་གེའི་བར་གི་བསལ་པ་

དག་ཉེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མུ་གེ་ཕལ་ཆེར་སྣང་ངློ་། །ནད་ཀི་བར་གི་བསལ་པ་ཡང་ཉེ་བར་

འགྱུར་ཏེ་ནད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་སྣང་ངློ་། །མཚོན་གི་བར་གི་བསལ་པ་ཡང་ཉེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། མཚོན་ཆས་བས་པའི་སློག་གཅློད་པ་དག་ཕལ་ཆེར་སྣང་སེ་སྔློན་ནི་དེ་ལྟ་

བུ་མ་བྱུང་ངློ་ཞེས་བ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གི་

འཇིག་རྟེན་ལས་བརམས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་འཇིག་པ་དང་། འཆགས་པ་དང་། སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཇི་

ལྟར་འཇིག་པ་དང་། འཆགས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་། འཇིག་རྟེན་ཀུན་འབྱུང་དང་། འཇིག་རྟེན་

འགློག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ལམ་དང་། འཇིག་རྟེན་འགློག་

པར་འགྱུར་བའི་ལམ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་རློ་མྱང་བ་དང་། ཉེས་དམིགས་དང་། ངེས་

པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིག་དང་ཡིད་ཀི་བར་དང་། ཕུང་པློ་གཟུགས་

ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་ལས་གྱུར་པ་ནི་མིའི་ལུས་ཏེ་དེ་

ཙམ་ལ་མི་ཉིད་ཅེས་བའློ། །དེ་ལ་བདག་གམ། སེམས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་འདུ་ཤེས་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུ་ཤེས་ཙམ་ཁློ་ནར་ཟད་དློ། །དེ་ལ་བདག་གིས་ནི་མིག་གིས་གཟུགས་

རྣམས་མཐློང་ངློ་། །ཡིད་ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཤེས་སློ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་དམ་འཆའ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དམ་འཆའ་བ་ཙམ་ཁློ་ནར་ཟད་དློ། །དེ་ལ་འདི་ལྟར་ཚེ་དང་ལན་པ་

དེ་མིང་ནི་འདི་ཞེས་བ། རིགས་ནི་འདི་ཞེས་བ། རུས་ནི་འདི་ཞེས་བ། ཁ་ཟས་ནི་འདི་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཟ་ཟ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མྱློང་། ཚེ་ནི་འདི་ཙམ་དུ་

རིང་། ཡུན་ནི་འདི་སིད་དུ་གནས་གནས། ཚེའི་མཐའ་ནི་འདི་ཙམ་མློ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་

སད་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཐ་སད་ཙམ་ཁློ་ནར་ཟད་དློ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སེམས་ཅན་གི་

འཇིག་རྟེན་གི་འཇུག་པ་དང་། སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་འཇུག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་རྟག་

པའི་དློན་བརྒྱད་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་དློན་དམ་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་

ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་ཞེས་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་ཆེས་རྒན་པའམ། ཆེས་ཡློན་ཏན་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་མཐློང་ན་

ལེགས་པར་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བར་བེད། ལངས་ཏེ་སན་སློབས་པར་བེད། གུས་པར་སྨྲ་ཞིང་

ཕག་འཚལ་བ་དང་། མངློན་དུ་ལང་བ་དང་། ཐལ་མློ་སྦར་བ་དང་། འདུད་པའི་ལས་

བེད་དློ། །ཡང་ནན་ཚོད་དང་ཡློན་ཏན་དག་གིས་མཚུངས་པ་ཞིག་མཐློང་ན་ནི། འཇམ་

པ་དང་། མཉེན་པའི་ཚིག་གིས་ལེགས་པར་སྨྲ་བར་བེད། ཀུན་དུ་སྨྲ་བར་བེད། ཡང་

དག་པར་དགའ་བར་བེད་ཀི་ང་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་དང་བདག་ཡློངས་སུ་དཔློག་

པར་ནི་མི་བེད་དློ། །ཡང་ན་ན་ཚོད་དང་ཡློན་ཏན་དག་གིས་དམའ་བ་ཞིག་མཐློང་ན་

ཡློན་ཏན་སྐེད་པ་ལས་བརམས་ཏེ་ནུས་པ་བཞིན་དུ་སྤློ་བ་སྐེད་པར་བེད། དེའི་ཡང་

དག་པའི་ཡློན་ཏན་ཆུང་ངུ་ཡང་རློད་པར་བེད། གང་གིས་དེ་གནློད་པར་འགྱུར་བའི་

ཉེས་པ་ཡང་དག་པ་ཡང་འཆབ་པར་བེད་དེ། སྒློགས་པར་མི་བེད་དློ། །
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དེ་ལ་བརས་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་འགའ་ཞིག་འདློད་ན་

ཡང་དེ་ཤེས་ནས། ཕིར་ཕློགས་ཤིང་ཁློ་གཉེར་མི་བེད་དློ། །དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཡང་

འཕས་མི་བེད། །དམས་པ་ལ་ཡང་བརས་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་དམའ་བ་དང་། 

མཚུངས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གསློང་

པློར་སྨྲ་ཞིང་ཚུར་ཤློག །བདེ་བར་འློངས་སློ་ཞེས་སྨྲས་ལ། ལེགས་པར་ངལ་སློར་

འཇུག་སེ། ཡང་དག་པར་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཅི་ནུས་ཀིས་སྡུད་པར་བེད་

དློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ག་གྱུས་དྲློད་མི་ཟིན་པ་དང་ལན་པར་མི་བེད། ཐློས་པའི་

ཁད་པར་འགའ་ཙམ་གིས་ཀང་འགིང་བར་མི་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་བསྡུས་པ་བཞིན་

དུ་ནད་པ་འམ། ཐ་མལ་པ་ལ་ཡང་རུང་སེ། ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པའི་ལུས་

དང་ངག་གི་ལས་ཀིས་ཀང་ཡལ་བར་མི་འདློར་རློ། །འདྲིས་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་

འདྲིས་པ་ལ་ཡང་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་ནློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་མཛའ་བློ་དང་འགློགས་པར་

བེད་དེ། ཕིར་རྒློལ་བ་མེད་པ་བཞིན་ནློ། །སེམས་ཅན་མགློན་མེད་ཅིང་རྟེན་པ་མེད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་བ་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་བེད་དློ། །འདི་དག་ཐང་ཅིག་ཙམ་ཡང་

མི་བདེ་བར་གནས་ཀང་ཅི་མ་རུང་སམ་ནས། རྣམ་གངས་གང་གིས་ཀང་གཞན་དག་

ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་ཉིད་རྐེན་དུ་བས་ཏེ་

གནས་དག་དང་དགློད་པར་བེད་ན་ཡང་རན་པར་དགློད་པར་བེད་ཀི། མ་འློངས་པར་

དགློད་པར་མི་བེད་དློ། །སྐློན་མི་འབྱུང་ཞིང་མཆློག་ཏུ་ཡིད་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་

གློགས་པློ་དག་ལ་ཡང་ཚོགས་པར་མི་དབྱུང་བའི་ཚིག་རློད་པར་མི་བེད་དློ། །

གཞན་དག་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ཁློ་བར་ཡང་མི་བེད་དློ། །ཁློས་སུ་ཟིན་ཀང་གཞན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དག་གི་མཚང་སྒློགས་པར་མི་བེད་དློ། །གཞན་དག་གིས་ལུས་དང་ངག་གིས་

བསིངས་སུ་ཟིན་ཀང་སློ་སློར་བརྟགས་ནས་ཆློས་ཉིད་ལ་སློན་ཏམ། ཡང་ན་བདག་ཉིད་

ཀི་ལན་བློན་ཡིན་པར་ལྟ་བར་བེད་དློ། །སེམས་བརྟན་ཞིང་མི་རྒློད་པ་ཡིན། ལུས་དང་

ངག་དང་ཡིད་གསུམ་གི་རྒྱུ་བ་བརྟན་པ་ཡིན། དྲི་མའི་ལས་ཀི་མཐའ་བཅུ་བཞི་དང་

བལ་བ་ཡིན་ཕློགས་དྲུག་གིས་བཀབ་པ་ཡིན། སིག་པའི་གློགས་པློ་བཞིས་སངས་པ་

ཡིན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཞིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀང་མདློ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །ཚེ་འདི་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་

ལློངས་སྤློད་དང་ལན་པ་ལས་བརམས་ཏེ། སྒྲུབ་ཕློད་པ་དང་། ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་དང་

ལན་པ་དང་། མཐུན་པས་འཚོ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་

རྣམས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །གཡློ་དང་སྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རློལ་འདྲིད་

པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མ་ཡིན་ནློ། །ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངློ་ཚ་དང་

ལན་པ་ཡིན་ནློ། །སྤློད་པ་དེ་ལྷུར་ལེན་ཅིང་བསྲུང་བས་ན་སྤློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཡིན་ནློ། །གཞན་གི་རས་ཡིད་བརྟན་ཏེ་གཏམས་པ་ལ་གཡློ་མི་བེད་པ་ཡིན། གཞན་

གི་བུ་ལློན་ཆགས་པ་ལ་དློར་མི་བེད་པ་ཡིན། བགློ་སལ་གཅིག་པ་ལ་མི་འདྲིད་པ་

ཡིན། རིན་པློ་ཆེ་འམ། རིན་པློ་ཆེར་སྨློས་པ་མན་ཆད་ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ་ཡན་ཆད་ལ་

རློངས་པ་དེ་ལ། བསླུ་བ་དག་གིས་མི་བསླུ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་

སད་ཀི་ཚུལ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་གཡར་བ་ཡིན། དློན་བ་བ་དེ་

དང་དེ་དག་ལ་གཞན་དག་གིས་བཅློལ་ན་གློགས་སུ་འགློ་སེ། མི་འགྱུར་ཞིང་གཏམ་

རླུང་ལ་སྐུར་བར་མི་བེད་པ་ཡིན། ལས་ཀི་མཐའ་བཟང་པློ་དང་ལན་ཏེ། ལས་ཀི་མཐའ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ངན་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན། ཡང་རྒྱལ་པློ་བེད་ན་ཡང་ཆློས་བཞིན་དུ་བེད་ཀི། ཆློས་

མ་ཡིན་པས་མི་བེད་པ་དང་། ཆད་པས་གཅློད་པ་ལ་དགའ་བར་མི་བེད་ཅིང་། སྐེ་བློ་

ཕལ་པློ་ཆེ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བཟླློག་ནས། ཚུལ་ཁིམས་དག་ལ་ཡང་དག་

པར་འཛུད་པར་བེད་དློ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཐ་སད་བརྒྱད་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། མཐློང་བ་ལ་

མཐློང་ངློ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

རྣམ་པར་ཤེས་སློ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། མ་མཐློང་བ་ལ་མཐློང་ངློ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། མ་ཐློས་

པ་དང་། བེ་བག་མ་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་མ་ཤེས་སློ་ཞེས་

སྨྲ་བ་སེ། དེ་དག་དང་དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་ཆློས་རྣམས་དང་ལན་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་

པར་བ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟ་

བས་ན་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློན་པ་བཞི་པློ་

དག་ལ་ཇི་ལྟར་སྦློར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དློན་འདློད་པའི་ཕིར་

གཞན་ལས་ཆློས་ཉན་པར་བེད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་ལེགས་པར་སྦར་བར་འདློད་པའི་ཕིར་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དློན་འདློད་པའི་ཕིར་ཆློས་ཉན་གི། ཚིག་འབྲུ་འདློད་པའི་ཕིར་མ་ཡིན་

པས་ན། ཕལ་པའི་སད་ཀིས་ཆློས་སློན་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དློན་ལ་རྟློན་པ་

ནི་གུས་པར་བས་ཏེ་ཉན་པར་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ནག་པློ་བསན་

པ་དང་། ཆེན་པློ་བསན་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། རབ་ཏུ་

ཤེས་ནས་ཀང་རིགས་པ་ལ་སློན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། གནས་བརྟན་ནམ། ཤེས་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་ཟག་གམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འམ། དགེ་འདུན་གིས་ཆློས་འདི་དག་བཤད་དློ་

ཞེས་གང་ཟག་ལ་རྟློན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་རིགས་པ་ལ་རྟློན་གི་གང་ཟག་ལ་མི་རྟློན་

པ་དེ་ནི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་ལས་མི་གཡློ་ཞིང་ཆློས་རྣམས་ལ་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇློག་པ་

ཡང་ཡིན་ནློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དད་པ་ཞེན་ཅིང་

དགའ་བ་ཞེན་ཏེ། གསུང་ལ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མངློན་པར་དགའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ངེས་པའི་དློན་གི་མདློ་སེ་ལ་རྟློན་གི། དྲང་བའི་དློན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་

པའི་དློན་གི་མདློ་སེ་ལ་རྟློན་ན། ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་མི་འཕྲློགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

འདི་ལྟར་དྲང་བའི་དློན་གི་མདློ་སེ་ནི་སློ་སྣ་ཚོགས་ནས་ཞུགས་པའི་དློན་གི་རྣམ་པར་

དབེ་བ་མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ངེས་པའི་དློན་གི་མདློ་སེ་ལ་ཡང་ངེས་པ་མེད་པར་གྱུར་ན་ནི་དེ་ལྟར་ན་དེ་ཆློས་

འདུལ་བ་འདི་ལས་འཕྲློགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྟློགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སིང་པློ་ལྟ་བ་ཡིན་གི། ཐློས་པ་དང་བསམས་པས་ཆློས་དང་དློན་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་བསློམས་པའི་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བ་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐློས་པ་དང་བསམས་པས་དློན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་

པར་ཤེས་པར་མི་ནུས་པར་རིག་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆློས་

མཆློག་ཏུ་ཟབ་པ་དག་ཐློས་ན་ཡང་སློང་བར་མི་བེད་ཅིང་སྐུར་པ་མི་འདེབས་ཏེ། དེ་

ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློན་པ་བཞི་པློ་དག་ལ་སྦློར་བར་བེད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །སློན་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་ལས་ནི། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མདློར་བསྡུ་ན། ཚད་མ་ཉིད་བཞི་བསན་ཏེ་བསན་པའི་དློན་དང་། རིགས་པ་དང་། སློན་

པ་དང་། བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སློ། །སློན་པ་བཞི་པློ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་བརློན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་

ངེས་པར་འབིན་པར་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མངློན་པར་གསལ་བར་བས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་བཞི་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དང་། 

ཇི་ལྟར་ཡློད་པས་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཐློགས་པ་མེད་ཅིང་མི་ཟླློགས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་ཆློས་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པའློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཡློད་པས་བསློམས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཐློགས་པ་མེད་ཅིང་མི་ཟླློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་

དློན་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པའློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངེས་པའི་ངག་ཐམས་ཅད་

ལ་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཡློད་པས་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཐློགས་

པ་མེད་ཅིང་མི་ཟླློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་ངེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་

པར་རིག་པའློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་སེད་

ཡློད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཡློད་པས་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཐློགས་པ་མེད་

ཅིང་མི་ཟླློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་

བར་རིག་པར་བ་སེ། ཕུང་པློ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དང་། རྟེན་ཅིང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་ཆློས་རྣམ་པ་འདི་བཞིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་

ཉིད་ཀིས་ལེགས་པར་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་

དག་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། དེ་ལས་གློང་ན་བདག་ཉིད་ཀིས་མངློན་པར་རློགས་

པར་བང་ཆུབ་པ་ཡང་མེད་ན། ཕ་རློལ་དག་ལ་རབ་ཏུ་བསན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡློད། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བལྟ་

བར་བ་སེ། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སློ། །ཚོགས་རྣམ་པ་

དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱས་པར་དབེ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གི་ལེའུ་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསློད་ནམས་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་དེ་ཡང་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པློ་ལ་ནི་ཆུང་བར་རིག་པར་

བའློ། །གཉིས་པ་ལ་ནི་འབིང་ངློ་། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ཆེ་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པློ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སྦློར་

བར་བེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་

དག་པར་རིག་པ་བཞི་པློ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ། དེ་དག་མངློན་སུམ་དུ་ནི་མི་བེད་དློ། །

དེས་ཐེག་པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་པློ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་

པློའི་ཚུལ་གིས་ཀང་དེ་དག་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །དེ་ལ་ཉན་

ཐློས་ཀི་ཐེག་པའི་ཚུལ་གིས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་
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སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་ཐམས་ཅད་ཇི་སད་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཚུལ་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཤེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་ཀང་། ལུས་ལ་ལུས་ཀི་

དངློས་པློར་རྣམ་པར་རྟློག་པར་མི་བེད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པར་ཡང་

འདི་ལྟ་སེ། ལུས་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེ་ནི་དེའི་ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་བའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་པ་དློན་དམ་པའློ། །ཀུན་རློབ་ཀི་ཚུལ་དུ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་

གཞག་པའི་ཚུལ་དུ་ཚད་མེད་པའི་ཤེས་པ་དང་ལན་པའི་ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་

བའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་

བའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལྷག་མ་

རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་

པར་བའློ། །

དེ་ནི་ལུས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལམ། ཀུན་འབྱུང་བར་

ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟློག་ལ། ”དེས1་བས་པའི་སློང་བ་ལ་ཡང་འགློག་པར་མི་རྟློག་གློ །དེ་

འཐློབ་པའི་རྒྱུ་ལ་ཡང་ལམ་དུ་མི་རྟློག་ལ། བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

གི་ཆློས་ཉིད་དང་། ཀུན་འབྱུང་གི་ཆློས་ཉིད་དང་། འགློག་པའི་ཆློས་ཉིད་དང་། ལམ་

གི་ཆློས་ཉིད་ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་བང་ཆུབ་

1 [མ་ཕི། ༡༣༧བ༦ན།   ངས  -   དེས]
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ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་བསློམས་པ་དློན་དམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་པ་བསློམ་པ་ཡིན་

ནློ། །ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་བསློམ་པ་རྣམ་

པར་གཞག་པའི་ཚུལ་ཚད་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་ལན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་

ཞི་གནས་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །ཆློས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དློན་དམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚུལ་ཚད་མེད་

པ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ལྷག་མཐློང་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞི་གནས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བའློ། །དློན་

དམ་པ་དང་། བརྡར་བཏགས་པའི་ཤེས་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་དང་། དློན་དམ་པ་དང་། 

བརྡར་བཏགས་པའི་ཤེས་པའི་འབས་བུ་དང་། སྤློས་པའི་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། བརློད་དུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་ཙམ་དེ་ལ་ཡང་། མཚན་

མ་མེད་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་སེམས་ཞི་བས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་རློ་གཅིག་པར་འགློ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ཞི་གནས་ཀི་ལམ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་བར་

དུ་འཇུག་གློ །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མཐློང་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཞི་ཁློ་ནར་རིག་པར་བ་སེ། ཞི་གནས་སྔློན་དུ་འགློ་བ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་ཉིད་དང་། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒློ་འདློགས་པར་འཛིན་པའི་ངན་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་སངས་པ་
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དང་། སྐུར་པ་འདེབས་པར་འཛིན་པ་ངན་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། ཆློས་

རབ་ཏུ་དབེ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚུལ་ཚད་མེད་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་མཐློང་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མཐློང་གི་

ལམ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཡློངས་

སུ་འགྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འཐློབ་པའི་བར་དུ་འཇུག་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་མདློར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་ཏེ། ནང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ལས་བརམས་

ཏེ། རྣམ་པ་དྲུག་དང་། ཕི་རློལ་གི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལས་བརམས་

ཏེ། རྣམ་པ་དྲུག་ཉིད་དློ། །དེ་ལ་ནང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་རེ་དང་ལན་པར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདློད་པ་གང་ཡིན་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འཁློར་བ་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་གང་ཡིན་

པ་དང་། འདུ་བེད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀིས་འཁློར་བ་ན་འཁློར་

བ་གང་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདློད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརློན་འགྲུས་

འབར་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། འདི་ནི་ནང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལས་བརམས་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ཕི་རློལ་གི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། 

ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་གིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་འབས་བུ་ཚད་མེད་

པར་སྒྱུར་བར་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

ཚད་མེད་པ་དག་ཡང་དག་པར་སྐེད་པར་བེད་ཅིང་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཞེ་འགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁློང་ཁློ་བ་

སེལ་བར་བེད་ལ། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནི་འཛུད་པར་བེད། ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཡློངས་

སུ་སྨིན་པར་བེད། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་པའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་འབས་བུ་

ཚད་མེད་པར་ཇི་ལྟར་སྒྱུར་བར་བེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

ཅན་གང་སུ་ཡང་རུང་བས་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐ་ན་ཕེ་ཁློར་གང་ཙམ་ཡང་ཞིང་

ཐ་ཆད་ཁློ་ན་ལ་སྦིན་དུ་འཇུག་ཅིང་། ཐ་ན་དུད་འགློའི་སྐེ་གནས་སུ་སྐེས་པའི་སློག་

ཆགས་འབྱུང་པློ་ལ་སྦིན་དུ་འཇུག་ཅིང་། སྦིན་དུ་བཅུག་ནས་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློར་འཇུག་སེ། དེ་ལྟར་དགེ་བའི་ར་བ་

དེ་དངློས་པློ་དང་ཞིང་གིས་ཀང་ཆུང་མློད་ཀི། དེ་ཡང་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་དབང་གིས་

འབས་བུ་ཚད་མེད་པར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཚད་མེད་པ་ཇི་ལྟར་སྐེད་ཅེ་ན། འདི་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཟླ་བར་སྨྱུང་ཞིང་། ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སློགས་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་བསེན་ཏེ་གནས་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

སློན་པར་བེད་དེ། ཚེགས་ཆེ་ཞིང་མི་སྡུག་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་བསེན་ཏེ་གནས་པ་

དེ་ལས་འདུན་པ་བཟླློག་ཅིང་ཡང་དག་པར་བང་བ་ཚེགས་ཆུང་ཞིང་། འབས་བུ་ཆེ་

བའི་བསེན་ཏེ་གནས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་དློ། །

དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་བདག་ཉིད་དུབ་པར་བ་བའི་སྦློར་བ་ལ་བརློན་པ། 

ཐར་པ་འདློད་ལ། ལློག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་

བ་སློན་ཅིང་དེ་ལ་འཛུད་པར་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་མེར་འཇུག་པ་དང་། གཡང་སར་

མཆློང་བ་དང་། ཁ་ཟས་མི་ཟ་བར་འདུག་པ་ལ་སློགས་པ་མཐློ་རིས་འདློད་དེ། ལློག་

པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བ་བ་དང་། ཕི་

མ་ལ་ཡང་ཚེགས་མེད་པ་ཁློ་ནར་བདེ་བ་དང་བཅས། ཡིད་བདེ་བ་དང་བཅས་པས་

མཐློ་རིས་སུ་སྐེ་བར་བ་བའི་ཕིར་བསམ་གཏན་ཡང་དག་པར་སློན་ཏློ། །ཡང་རིག་

བེད་ལས་འབྱུང་བའི་གསང་ཚིག་ལུང་ནློད་ཅིང་ཁ་ཏློན་དུ་བ་བས་དག་པའི་མཐར་

ཐུག་པར་འགྱུར་བར་མློས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལུང་ནློད་པ་

དང་། ཁ་ཏློན་བ་བ་དང་། དློན་སེམས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་དློ། །

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་དང་ལན་པའི་

ཆློས་རྣམས་གཞན་དག་གིས་ཐློས་ན་ཅི་ནས་ཤས་ཆེར་སྐློ་བ་དང་། ཅི་ནས་ཤས་ཆེར་

དད་པ་སྐེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་གསལ་བར་བེད་ཅིང་སློན་པར་བེད་དེ། སད་

ཅིག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐློ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་ལན་པའི་སེམས་དེ་ཡང་། དགེ་བའི་

ར་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྡུད་པའི་གློགས་སུ་འགློ་ན། རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཡང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དད་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཕློགས་བཅུ་

དག་གི་འཇིག་རྟེན་ན་མེ་ཏློག་ཕྲེང་དང་། སློས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རབ་མཆློག་ག་ནློམ་

པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཡློད་པ་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པར་མློས་པ་བེད་པ། གཞན་དག་ཀང་མློས་པ་བེད་

དུ་འཇུག་གློ །ཡང་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དད་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་རྒྱས་པར་བས་ནས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

མངློན་པར་རེས་སུ་ཡི་རང་ལ། གཞན་དག་ཀང་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བེད་དུ་འཇུག་

གློ །ཡང་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཆློས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལྷ་རེས་སུ་དྲན་

པའི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སློམ་པར་བེད་པ། གཞན་དག་ཀང་ཡང་དག་

པར་འཛིན་དུ་འཇུག་གློ །ཡང་ཡིད་ལ་བརློད་པ་དག་གིས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་

ཕག་འཚལ་བས་དུས་དློན་ཡློད་པར་བེད་ཅིང་བེད་དུ་འཇུག་གློ །ཡང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་བསློད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བེད་ཅིང་། རེས་སུ་

ཡི་རང་དུ་འཇུག་གློ །ཡང་སིང་རེ་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀིས་ཡང་དག་པར་

ལེན་པར་བེད་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་པའློ། །ཡང་

འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་

ཞིང་བསབ་པར་འདློད་པ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་

རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ལ་སློ་སློར་འཆགས་པར་བེད་ལ་གཞན་དག་ཀང་དེ་

ཉིད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་གློ །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དེ་དེ་ལྟར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁྲུལ་པ་སློ་སློར་བཤགས་ན། ཚེགས་ཆུང་

ངུས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་འགྱུར་རློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་སེམས་ལ་དབང་ཐློབ་པ་ནི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་

རྒྱས་དང་། ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་ཞིང་། སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྤྲུལ་པ་

མང་པློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསློད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྡུད་པར་བེད་

དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བམས་པ་དང་། སིང་རེ་དང་། དགའ་བ་དང་། 

བཏང་སློམས་སློམ་པར་བེད་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཚེགས་ཆུང་ངུས་དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འབས་བུ་ཅན་དག་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད། ཡང་དག་པར་

འགྲུབ་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཞེ་འགས་པ་རྣམས་

ཀི་ཁློང་ཁློ་བ་ནི་སེལ་བར་བེད། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནི་འཛུད་པར་བེད། ཞུགས་པ་

རྣམས་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་གློལ་བར་

བེད་ཅེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སེམས་ཅན་གི་དློན་རྣམ་པ་བཞི་མངློན་པར་

འགྲུབ་པར་བེད་པ་འདི་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་ཐབས་རྣམ་པ་དྲུག་ཁློ་ན་ཡློད་པར་རིག་

པར་བ་སེ། མཐུན་པ་དང་། འཁིག་ཅིང་སློད་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་བསམ་པ་དང་། 

ནན་ཐུར་ལས་བྱུང་བ་དང་། བམས་པ་ལ་ལན་གློན་པ་དང་། དག་པ་ནི་ཐབས་དྲུག་

པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུན་པའི་ཐབས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་ཆློས་སློན་པར་འདློད་པ་དེ་དག་ལ་ཐློག་

མ་ཁློ་ནར་ལུས་དང་ངག་གི་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་དག་དང་། ཉེ་བར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རབ་ཏུ་སྦིན་པ་དང་། མཐུན་པར་འཇུག་པའི་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་དག་གིས་བདག་ལ་སྤློད་

པ་དེ་དག་གི་ཁློང་ཁློ་བ་སེལ་བར་བེད་དེ། ཁློང་ཁློ་བ་བསལ་ནས་དགའ་བ་དང་གུས་

པ་སྐེད་པར་བེད་དློ། །

དགའ་བ་དང་གུས་པ་བསྐེད་ནས་ཆློས་ལ་འདློད་པ་སྐེད་པར་བེད་དློ། །དེའི་

འློག་ཏུ་དེ་དག་ལ་ཆློས་སློན་པར་བེད་དློ། །ཆློས་དེ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་དང་ལེགས་པར་

འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། བརྡ་ཕྲད་པར་དུས་སུ་རིམ་གིས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། 

དློན་དང་ལན་པར་སློན་ཏློ། །འཁྲུག་པ་ཡང་མི་འབེད་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་འདུལ་

བ་ལ་མཆློག་ཏུ་བེད་འདློད་པ་དང་། སིང་བརེ་བའི་སེམས་དང་ཡང་ལན་ནློ། །དེ་རྫུ་

འཕྲུལ་དང་སེམས་ཀུན་བརློད་པ་དང་། རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆློས་བསན་པས་སམ། 

གཞན་ལ་བཅློལ་བས་སམ། སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པློ་དག་གིས་སེམས་ཅན་

རྣམས་འདུལ་བར་བེད་དློ། །དློན་དང་ལན་པའི་བསན་བཅློས་མདློར་བསྡུས་པ་རྣམས་

རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་མདློར་བསྡུས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ལུང་དབློག་པ་དང་། ཟླློས་སུ་གཞུག་པ་དང་། འདྲི་བའི་སབས་དབེ་བ་དང་། 

ཆློས་བཟུང་བ་རྣམས་དང་། བངས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་ལེགས་པར་འགེལ་པ་དང་། 

དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པའི་སློ་རྣམས་དང་

མཐུན་པའི་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

འདློགས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་དློ། །

སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་མདློ་སེ་ཟབ་མློ་

སློང་པ་ཉིད་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པའི་
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དློན་མ་ཤེས་ཏེ། མདློ་སེ་གང་དག་ལས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་སློན་པ་

དང་། ཆློས་རྣམས་དངློས་པློ་མེད་པ་དང་། སྐེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། 

ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་དང་། སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་ལྟ་བུར་སློན་པ་དེ་དག་གི་དློན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་མ་ཤེས་ནས། སེམས་སྐྲག་སེ། འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མདློ་སེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བར་

བེད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་མཐུན་པར་བེད་

པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་མདློ་སེ་དེ་དག་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགློངས་པའི་

དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐུན་པར་བེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་འཛིན་དུ་འཇུག་

གློ །འདི་ལྟ་བུར་ཡང་མཐུན་པར་བེད་དློ། །འདི་ལྟར་ཆློས་འདི་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་གི། འདི་དག་ལ་ནི་བརློད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་

མེད་དེ། དེའི་ཕིར་དེ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །གང་ལ་བརྟེན་ནས་བརློད་པ་

འཇུག་པའི་བརློད་པའི་དངློས་པློ་ཡློད་པ་དེ་ཡང་བརློད་པ་གང་དག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་

བརློད་པ་ཡང་དག་པ་དེའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དངློས་པློ་མེད་པ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལྟ་ཡིན་པས་ཆློས་རྣམས་ཀི་བརློད་པར་བ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་དག་ཀང་ཐློག་

མ་ཉིད་ནས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་ན། དེ་དག་ཅི་ཞིག་སྐེ་བའམ། འགག་

པར་འགྱུར་རམ། དེ་ལྟ་བས་ན་མི་སྐེ་བ་དང་། མི་འགག་པ་ཞེས་བའློ། །

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟུགས་རྣམས་དང་། གཟུགས་ཀི་བ་བ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་མང་པློ་དག་སྣང་བས་ན་གཟུགས་རྣམས་དང་གཟུགས་ཀི་བ་བ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀི་འགློ་བ་དང་། འློང་བ་དང་། འགེང་བ་དང་། འཕར་བ་དང་། ལྷུང་བ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བསྐུམ་པ་དང་། བརྐང་བ་ལ་སློགས་པའི་གློ་སབས་ཀང་འབེད་ལ་གང་གི་ཚེ་

གཟུགས་དེ་དག་དང་། གཟུགས་ཀི་བ་བ་དེ་དག་གསལ་བའི་ཚེ། གཟུགས་མེད་པ་

ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཁློ་ནས་ནམ་མཁའ་ཡློངས་སུ་དག་པར་སྣང་བ་བཞིན་དུ། ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུའི་བརློད་དུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་ལ་བརློད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བས་པའི་འདུ་

ཤེས་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྤློས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ལན་པ་གཟུགས་དང་

ལས་ལྟ་བུ་རྣམས་འབྱུང་སེ། བརློད་པས་བས་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། རྣམ་པར་རྟློག་པ་

སྤློས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ལན་པ་དང་། གཟུགས་དང་ལས་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀི་གློ་སབས་ཀང་བརློད་དུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེས་

འབེད་པར་བེད་དེ། གང་གི་ཆེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འཕགས་

པས་བརློད་པ་སྐེས་པའི་ལློག་པའི་འདུ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྤློས་པ་ལ་ཆགས་

པ་དང་ལན་པ་དེ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་བསལ་བ་དེའི་ཚེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་མཆློག་དེ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་འཕགས་པ་དེས་བརློད་

དུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་དེ་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུར་ཡློངས་སུ་དག་པར་སྣང་མློད་ཀི་འློན་ཀང་དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་དེའི་རང་བཞིན་

གཞན་ཚོལ་བར་མི་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆློས་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་

བའློ། །དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། སྒྱུ་མ་

བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་འདི་

དག་ཀང་བརློད་པ་དང་། འདྲིས་པའི་དབང་གིས་བིས་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་

བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དློན་དམ་པ་བརློད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཐམས་



  364  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་ཀང་འཇུག་པའི་ཚུལ་འདིས་

སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་སུ་མེད་པ་དེའི་

ཕིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་ཡང་

དབི་བར་ཡང་མི་བེད། སྣློན་པར་ཡང་མི་བེད། ཉུང་ངུར་ཡང་མི་བེད། ལྷག་པར་ཡང་

མི་བེད། རྣམ་པར་འཇུག་པར་ཡང་མི་བེད་དེ། ཡང་དག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་

ཤེས་ལ། དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སློན་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

མཐུན་པའི་ཐབས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁིག་

ཅིང་སློད་པའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཟས་

དང་སློམ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་ཡློ་བད་བཅུ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་ཁེད་ཕར་

འཛིན་པ་དང་མར་འཛིན་པ་དང་། དགེ་སྦློང་དུ་འཛིན་པ་དང་། བམ་ཟེར་འཛིན་པ་ནས་

སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་གལ་ཏེ་ཁེད་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་

བར་དུ་བེད་ན་ནི་དེ་ལྟ་ན་ངས་ཁེད་ཅག་ལ་ཟས་དང་། སློམ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་ཡློ་

བད་རྣམས་ལས་ཇི་ཙམ་འདློད་པ་སྦིན་པར་བའི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་སྦིན་མི་འདློད་

ཞེས་འཁིག་ཅིང་སློད་པར་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞིང་གི་དངློས་པློ་དང་། ཁིམ་གི་

དངློས་པློ་དང་། ཟློང་དགམ་པའི་ཁང་པའི་དངློས་པློ་དང་། རྒྱལ་སིད་ཀི་དངློས་པློ་དང་། 

ཡུལ་གི་དངློས་པློ་དང་། ནློར་གི་དངློས་པློ་དང་། འབྲུའི་དངློས་པློ་འདློད་པ་རྣམས་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་བཟློ་དང་། ལས་ཀི་གནས་ཀི་རིག་པ་འདློད་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

དེས་གློགས་བ་བར་འདློད་པ་རྣམས་དང་། བག་མ་ལེན་པ་དང་། བག་མ་གཏློང་བར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདློད་པ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་ཟ་བ་རྣམས་དང་། འདུ་ཞིང་ཟ་བར་འདློད་པ་རྣམས་

དང་། བ་བའི་གློགས་འདློད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་ཁེད་རྣམས་ཕར་འཛིན་

པར་བེད་ན་ནི། འདི་ལྟར་ངས་ཁེད་ཅག་ལ་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་བ་བ་དག་ལ་

གློགས་སུ་འགློའ ློ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ། བ་བ་ལ་འཁིག་ཅིང་

སློད་པར་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཉེས་པ་བྱུང་བ་སུན་འབིན་པ་

གནློད་པར་བེད་པ་གཞན་དག་གིས་གསད་པ་དང་། བཅིང་བ་དང་། གཅད་པ་དང་། 

བརྡེག་པ་དང་། སྨད་པ་དང་། བསིགས་པ་དང་། བསྐྲད་པའི་ཕིར་ཟིན་པ་རྣམས་དང་། 

སྤུ་གཏའ་དང་། གཏའ་དང་། བཙོང་བའི་ཕིར་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་ཕར་འཛིན་པ་

དང་། མར་འཛིན་པར་བེད་ན་ནི་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ངས་ཁེད་ཅག་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་བར་བའློ་ཞེས་ནུས་ཤིང་མཐུ་ཡློད་བཞིན་

དུ་འཁིག་ཅིང་སློད་པར་བེད་དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྒྱལ་པློ་

དང་། ཆློམ་རྐུན་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། འཚོ་བ་མེད་པ་དང་། 

མི་སན་པ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་ཕར་འཛིན་པར་

བེད་ན་ནི་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ངས་ཁེད་ཅག་

འཇིགས་པ་འདི་ལས་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པར་བའློ་ཞེས་འཁིག་ཅིང་སློད་པར་བེད་

དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པར་འདློད་པ་རྣམས་

དང་། མི་སྡུག་པ་དང་བལ་བར་འདློད་པ་རྣམས་གལ་ཏེ་ཕར་འཛིན་པར་བེད་ན་ནི་

ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ངས་ཁེད་ཅག་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་བལ་བར་བའློ་ཞེས་འཁིག་ཅིང་སློད་པར་བེད་དློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ནད་ཀིས་ཐེབས་ཏེ་ན་བ་རྣམས་

ལ་གལ་ཏེ་ཕར་འཛིན་པར་བེད་ན་ནི་ཞེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྔ་མ་བཞིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་ངས་ཁེད་ཅག་ནད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་བར་བའློ་ཞེས་འཁིག་ཅིང་

སློད་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀང་སིག་པ་སང་བ་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་

པར་བང་བ་དེ་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་འཁིག་ཅིང་སློད་

པའི་དགའ་མགུར་བེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁིག་ཅིང་སློད་

པའི་ཐབས་ཞེས་བ་སེ། སེམས་ཅན་གང་དག་ཇི་སད་བརློད་པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ལ། 

མྱུར་བ་མྱུར་བར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་འཁིག་ཅིང་སློད་པའི་དགའ་མགུར་

འཇུག་པར་མི་བེད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སད་བརློད་པའི་དངློས་

པློ་རྣམས་འདློད་པ་དག་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་དངློས་པློ་དེ་དག་སྦིན་པར་མི་

བེད་དེ། སྦིན་པར་མི་འདློད་པའི་བསམ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

བར་གནས་པ་རྣམས་དང་། སྐྲག་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་

དང་བལ་བར་འདློད་པ་རྣམས་དང་། ནད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་

ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རེ་ཞིག་ཡལ་བར་འཇློག་སེ། ཡལ་བར་འདློད་པའི་བསམ་པ་

དང་། ཡློངས་སུ་བསྐབ་པར་མི་བ་བའི་བསམ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་དེ་

དག་ཀང་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དྲག་པློ་ལ་འཇུག་ལ། སིང་ནས་ནི་མི་

བེད་ན་སིག་པ་སང་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་ཡང་དག་པར་བང་བའི་ཕིར། ཕིས་དགའ་

དགུར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཅན་གང་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སློང་བ་ཡང་མེད་ལ། སྡུག་

བསྔལ་བར་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནས་རྒྱས་པར་ནད་ཀིས་ཐེབས་པའི་བར་དག་

ཀང་མ་ཡིན་ལ་དེ་དག་དེ་དང་འདྲིས་ཤིང་། མཛའ་བ་དེ་དག་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འདི་ལྟ་སེ། ཕར་འཛིན་པ་ནས་རྒྱས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། 

གནས་པར་བ་བའི་བར་གི་ཕིར། དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་གློ །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་ཀང་གལ་

ཏེ་འགྱུར་ཞིང་འཇུག་པར་མི་བེད་ན། དེ་དག་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕན་པར་

འདློད་པའི་ཕིར། བདག་ཉིད་འཁྲུག་པར་ཡང་སློན་ཏེ། སིང་ནས་འཁྲུག་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །བ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར། རྒྱབ་ཀིས་ལྟ་བར་སློན་ཏེ། སིང་

ནས་རྒྱབ་ཀིས་ལྟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་

གནློད་པ་འགའ་ཡང་བེད་དེ། སིང་ནས་གནློད་པར་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེའི་བསམ་པ་དེ་དང་། སྤློད་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་མི་མཐུན་

པར་བེད་དེ། དེས་ཀང་སེམས་ཅན་དེ་དག་སིག་པ་སློང་བ་དང་། དགེ་བ་ཡང་དག་

པར་བང་བ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཐབས་འདི་ནི་མི་མཐུན་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནན་ཏུར་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ཇློ་བློར་གྱུར་པ་འམ། རྒྱལ་པློར་གྱུར་པ་ཡང་རུང་སེ། བདག་པློར་

གྱུར་ནས། བདག་གི་བན་གཉུག་མ་འམ། ཕབ་སེ་ཁུགས་པ་ལ་ཡང་རུང་བ་ལ་འདི་

སད་དུ་ངའི་འབངས་གཉུག་མ་འམ། ཕབ་སེ་ཁུགས་པ་སུ་ཡང་རུང་སེ། ཕར་མི་འཛིན་
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པ་ནས་རྒྱས་པར་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་བངས་ནས། འདུག་པ་དེ་ལ་ངས་ཐང་གིས་

དབང་བའི་ཟས་དང་གློས་ཀུན་གཅད་དམ་གཅློད་དུ་གཞུག་གློ །ཡང་ན་དེ་ལ་བརྡེག་ཏུ་

གཞུག་གློ །ཡང་ན་ནློར་ཐམས་ཅད་དང་དབལ་ལློ། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་

དུ་ཡུལ་ནས་སྤྱུག་གློ་ཞེས་ཡང་དག་པར་འཆློས་པར་བེད་དློ། །ལས་དེ་ལ་ཡང་ཞློ་

ཤས་འཚོ་བ་མཁས་པ་དང་། ཤེས་ཉེན་ཅན་དག་སློ་བར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་

ཀང་ཆད་པ་ཆེན་པློ་དེས་སྐྲག་ནས། སིག་པ་ཡང་སློང་ཞིང་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་

བངས་ཏེ་གནས་སློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཡང་ནན་གིས་གནས་པ་

དེ་དང་། ཐབས་དེས་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཛུད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ནི་ནན་

ཏུར་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་ཞེས་བའློ། །

བམ་པློ་བཅློ་ལྔ་པ། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བས་པ་ལ་ལན་ལློན་པའི་

ཐབས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ་སྔློན་སྦིན་

པ་འམ། སྡུག་བསྔལ་བའི་སྐབས་སམ། འཇིགས་པའི་སྐབས་སམ། སྡུག་པ་དང་མི་

སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་བལ་བར་བས་པ་འམ། ནད་ཞི་བར་བ་བའི་ཕན་པ་ཉུང་ཡང་

རུང་། མང་ཡང་རུང་བ་བས་ལ་བས་པ་གཟློ་ཞིང་བས་པ་ཤེས་ཏེ། ཕིར་ལན་དུ་ཕན་

གདགས་པར་འདློད་པ་དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་

བངས་པ་ཁློ་ནར་ལན་དུ་འཆློལ་བར་བེད་ལ། ཁས་ལེན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཟང་ཟིང་ནི་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་སད་དུ་གལ་ཏེ་ཁེད་ཀིས་ཕར་འཛིན་པ་དང་། མར་འཛིན་

པ་ནས་རྒྱས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བང་བའི་བར་དུ་བས་ན། དེ་ཉིད་ཁེད་

ཀིས་ང་ལ་ལན་དུ་ཕན་བཏགས་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། བས་པའི་ལན་
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གློན་པ་དགེ་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གཞན་ལས་རེ་བར་བེད་ལ། ཐབས་དེས་

གཞན་དག་དགེ་བ་དེ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཐབས་དེ་ནི་

བས་པ་ལ་ལན་གློན་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐབས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་

གནས་ཤིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་སྦངས་པ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེ་གེ་མློ་ཞིག་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་རིགས་སུ་སྐེས་ཏེ། དེ་ནི་རིང་པློ་མི་

ཐློགས་པར་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་གིས། བདག་ཅག་གིས་དེ་མཉེས་པར་

བ་སེ། མི་མཉེས་པར་མི་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་དྲུང་དུ་ཡང་བདག་ཅག་

སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་བར་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཡང་

དག་པའི་འདུན་པ་བསྐེད་པ་དང་། འདུན་པ་ཆེ་བར་བ་བའི་ཕིར་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་

རིགས་སུ་སྐེ་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་ལན་གི་ལྷའི་རིགས་ནས་ཤི་

འཕློས་ནས། རིགས་མཐློན་པློའམ། ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་ཁིམ་འདི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་པློའི་

ཕློ་བང་ངམ། མདུན་ན་འདློན་གི་ཁིམ་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀིས་གཅེས་པར་བ་བ་བསྐེད་པའི་ཕིར་འདློད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དག་སངས་ནས་མངློན་

པར་འབྱུང་བར་བེད་དློ། །ཡང་སེམས་ཅན་དཀའ་བ་སྤློད་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀི་

འདུན་པ་བཟླློག་པའི་ཕིར་དཀའ་བ་སྤློད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་དློ། །

ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བང་ཆུབ་དང་རྣམ་པར་གློལ་བ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཐུན་མློང་དུ་འགྱུར་བའི་འདློད་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བེད་དློ། །ཡང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ད་ལྟར་

གང་ལ་ཆློས་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚངས་པ་ཉིད་བཅློམ་ལན་འདས་ལ་གསློལ་བ་

འདེབས་པ་ལས་ན། ཀེ་མ་ཆློས་བསན་པ་འདི་ནི་ངན་ངློན་ཙམ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་སེ་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཆློས་ལ་གུས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། རེ་ཞིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཆློས་མི་སློན་པར་ཚངས་པས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་གཞེས་པར་མཛད་དློ། །ཡང་

འདིས་ནི་ཚངས་པས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ཁློ་ནས་ཚངས་པའི་ངློར་བ་བ་དང་། གཞན་

གི་བསྐུལ་བའི་ཕིར་ཆློས་སློན་པར་ཟད་ཀི། བདག་ཉིད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་

རེའི་སེམས་དང་། བདག་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ཤེས་ནས། སེམས་

ཅན་ཁ་ཅིག་དེ་ལྟར་ལློག་པར་འཛིན་པ་བཙལ་བའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་

འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སློ། །ཡང་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་འཇིག་རྟེན་དུ་སྔློན་མ་

བསློར་བ་བསློར་བར་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་ཆློས་སློན་པར་མཛད། བསབ་པའི་གཞི་དག་

ཀང་འཆའ་བར་མཛད་དེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐབས་

ཞེས་བ་སེ། ཐབས་འདི་ལས་གློང་ན་ཐབས་ཆེས་ལྷག་པ་དང་། ཆེས་ག་ནློམ་པ་གཞན་

མེད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐབས་མཁས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་

འདི་དག་མདློ་དང་། རྒྱས་པར་བསན་པས། སེམས་ཅན་ཞེ་འགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁློང་

ཁློ་བ་ནི་སེལ། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནི་འཛུད་པར་བེད། ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བེད། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་གློལ་བར་བེད་དེ། འདི་ལས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གཟུངས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཞིར་བལྟ་བར་བ་སེ། ཆློས་ཀི་གཟུངས་དང་། དློན་གི་གཟུངས་དང་། གསང་སྔགས་

ཀི་གཟུངས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟློད་པ་འཐློབ་པར་བེད་པའི་གཟུངས་

སློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཀི་གཟུངས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གང་གིས་

ཐློས་པ་ཙམ་ཁློ་ནས་མ་གློམས་ཤིང་ཁ་ཏློན་བང་བར་མ་བས་པའི་མིང་དང་། ཚིག་

དང་ཡི་གེར་གཏློགས་པ་རིམ་བཞིན་དུ་བསེབས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་དུ་སྦར་བའི་ཡི་

གེ་ཚད་མེད་པ་དཔག་ཏུ་ཚད་མེད་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་དྲན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་སློབས་བསྐེད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་དློན་གི་གཟུངས་གང་ཞེ་ན། 

སྔ་མ་དང་འདྲ་བའམ། དེའི་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡློད་དློ། །ཆློས་དེ་དག་ཉིད་ཀི་དློན་ཚད་

མེད་པ་དག་མ་གློམས་ཤིང་། ཡིད་ཀིས་བང་བར་མ་བས་པར་དུས་ཚད་མེད་པ་དག་

ཏུ་འཛིན་པའློ། །དེ་ལ་གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་གང་གིས་གསང་སྔགས་ཀི་གཞི་གང་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡམས་ཀི་

ནད་ཡང་དག་པར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་བིན་གིས་རླློབ་པར་བེད་དེ། ཡམས་ཀི་ནད་

རྣམ་པ་དུ་མ་ཡང་དག་པར་ཞི་བར་བ་བ་ལ། དེ་དག་གྲུབ་ཅིང་མཆློག་ཏུ་གྲུབ་ལ་དློན་

ཡློད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཐློབ་པར་བེད་པའི་གཟུངས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་

ཀི་རྒྱུ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤད་པ། ཤེས་རབ་དང་ལན་པ། དབེན་པ་ན་གནས་ཤིང་། ཚིག་ཀལ་

པ་མི་སྨྲ་ལ། སུ་དང་ཡང་མི་ཕྲད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་རན་པར་ཟ་བ་དང་། བབ་ཅློལ་དུ་

མི་ཟ་བ་དང་། ཁ་ཟས་སྣ་གཅིག་ཟ་བ་དང་། སེམས་པ་ལྷུར་བེད་པ་དང་། མཚན་མློ་

ཡུན་ཐུང་དུ་ཉལ་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་མི་ཉལ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཐློབ་

པར་འགྱུར་བའི་གསང་སྔགས་ཀི་གཞི་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པ། ཏད་ཡ་ཐཱ། ཨི་ཊི། མི་ཊི། ཀི་ཊི། །བིཿཀྵན་ཏི། པ་དཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བ་བའི་གསང་

སྔགས་ཀི་གཞི་དེ་དག་གི་དློན་སེམས་ཤིང་འཇལ་ལ་ཉེ་བར། རྟློགས་ཏེ། དེ་གསང་

སྔགས་ཀི་གཞི་འདི་དག་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ། སུ་ལས་ཀང་མ་ཐློས་པར་

བདག་ཉིད་ཀིས་འདི་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀི་གཞི་འདི་དག་ལ་ནི་དློན་ཡློངས་སུ་གྲུབ་

པ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། འདི་དག་ནི་དློན་མེད་པ་ཁློ་ནའློ། །འདི་དག་གི་དློན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 

དློན་མེད་པ་འདི་ཁློ་ན་ཉིད་དློ་སམ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་

ཕ་རློལ་དུ་དློན་གཞན་ཚོལ་བར་ཡང་མི་བེད་དེ། དེ་ཙམ་གིས་ན་དེས་གསང་སྔགས་

གཞི་དེ་དག་གི་དློན་ལེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་གསང་སྔགས་གཞི་དེ་

དག་གི་དློན་ཡང་དག་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས། དློན་དེ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འབང་བས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཡང་ལེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཞན་ལས་མ་ཐློས་པར་བདག་ཉིད་ཀིས། དློན་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་ཁློང་དུ་ཆུད་

པར་འགྱུར་ཏེ། བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དློན་

ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་དློ། །དེ་དག་གི་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དེ་དག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དློན་ཡིན་ནློ་སམ་མློ། །དེས་དེ་ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀི་དློན་ལེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས། དེ་ལས་དློན་གཞན་མི་ཚོལ་ལ་དློན་དེ་ཁློང་

དུ་ཆུད་པས་དགའ་བ་དང་། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡང་ཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་གཟུངས་ཀི་ཚིག་ཐློབ་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཐློབ་པས་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་

མློས་པས་སྤློད་པའི་སའི་བཟློད་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་གཟུངས་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཀི་གཟུངས་དང་། དློན་གི་གཟུངས་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་དང་པློ་འདས་ནས། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་

པའི་ས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ངེས་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ཚུན་ཆད་ནི་སྨློན་ལམ་གི་དབང་ངམ། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན། བརྟན་པ་ཡང་མ་ཡིན། རྒྱ་ཆེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་

ནློ། །ཆློས་དང་དློན་གི་གཟུངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། གསང་སྔགས་ཀི་གཟུངས་ཀང་དེ་

དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་

གཟུངས་ནི་ཇི་སད་བརློད་པ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡློན་ཏན་བཞི་དང་ལན་ན་གཟུངས་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་འཐློབ་སེ། གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་བས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འདློད་

པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་མ་ཐློས་པ་དག་ལ་ཕྲག་དློག་མི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྐེད་དེ། ཕྲག་དློག་མེད་པ་དང་། བསངས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྦིན་ཞིང་འགློད་པ་

མེད་པར་སྦིན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་དམ་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློ་ལས་

བརམས་ཏེ། ཆློས་ལ་ཀུན་དུ་དགའ་ཞིང་། ཆློས་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨློན་ལམ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་

བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སེ། སེམས་བསྐེད་པའི་སྨློན་ལམ་དང་། སྐེ་བའི་སྨློན་

ལམ་དང་། སྤློད་ཡུལ་གི་སྨློན་ལམ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་དང་། སྨློན་ལམ་

ཆེན་པློའ ློ། །དེ་ལ་དང་པློ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐེད་པའི་སྨློན་ལམ་ཞེས་བའློ། །ཕི་མ་

ལ་སེམས་ཅན་གི་དློན་དང་མཐུན་པའི་འགློ་བ་རྣམས་སུ་སྐེ་བར་སྨློན་པ་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྐེ་བའི་སྨློན་ལམ་ཞེས་བའློ། །ཆློས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་

འབེད་པར་སྨློན་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་བསློམ་པའི་ཡུལ་

ལ་སྨློན་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་ཡུལ་གི་སྨློན་ལམ་ཞེས་བའློ། །ཕི་མ་ལ་

མདློའམ། རྒྱས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དང་། ཡློན་

ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བའི་ཕིར་སྨློན་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་

ལམ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་ནི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་

ལམ་དེ་ཉིད་ལས་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། ཕི་མ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། རིམ་གློ་བ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་

བ་བ་ནི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་པློ་ཡིན་ནློ། །

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་གཟུང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཞིང་བསྲུང་བར་བ་བ་དང་། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་སྨློན་

ལམ་ཆེན་པློ་དང་། དགའ་ལན་གི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ནས། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཡློངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་བར་གི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤློད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་སྤད་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསན་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་

པློ་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། བསམ་པ་དང་

སྦློར་བ་གཅིག་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། ཡང་དག་པའིསྦློར་བ་ཐམས་ཅད་

འབས་བུ་ཡློད་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པར་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློའ ློ། །དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་བལ་བ། བརློད་དུ་

མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་མཐློང་ནས། སེམས་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་

སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བའློ། །སྨློན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ལ་

ལློག་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གིས་

ཡློངས་སུ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་དུ་མའི་སྐློན་ཆགས་པར་ཡང་དག་པར་མཐློང་ནས། 

ཕིས་དེ་ལ་མི་སྨློན་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་སེམས་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་སྨློན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའློ། །

མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་དང་། སྤློས་པའི་

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞི་བར་ཡིད་ལ་བེད་

པས་སེམས་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་

བའློ། །ཅིའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་པློ་འདི་དག་གཞག་གི། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་

མེད་ལ་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་ཅེ་ན། ཡློད་པ་དང་མེད་པ་འདི་གཉིས་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་ནི་ཡློད་པའློ། །བདག་གམ་བདག་གི་ནི་མེད་

པའློ། །དེ་ལ་འདུས་བས་ལ་མི་མཐུན་པར་བདེན་པར་སྨློན་པ་ལས་ནི་སྨློན་པ་མེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་གཞག་གློ །འདུས་མ་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྨློན་

ཅིང་ཡང་དག་པར་མངློན་པར་དགའ་བར་འཛིན་པ་ལས་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་རྣམ་པར་གཞག་གློ །མེད་པ་ཁློ་ནའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྨློན་པའམ། མི་སྨློན་པར་མི་བ་བར་དེ་མེད་པ་ཁློ་ནར་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བ་སེ། ལྟ་བ་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས། སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གསུམ་པློ་འདི་དག་ལ་སྦློར་བར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པ་གང་དག་ལ་ཉན་

ཐློས་རྣམས་སློབ་ཅིང་། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ཡང་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སློམ་པའི་ཚུལ་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འཇུག་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །ཆློས་ཀི་མདློ་བཞི་ནི་འདི་

དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སློན་པར་མཛད་དློ། །

བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་མི་རྟག་གློ་ཞེས་བ་བ་ཆློས་ཀི་མདློ་

དང་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བའློ་ཞེས་བ་བ་ཆློས་ཀི་མདློ་དང་། ཆློས་ཐམས་

ཅད་བདག་མེད་པའློ་ཞེས་བ་བ་ཆློས་ཀི་མདློ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའློ་

ཞེས་བ་བ་ཆློས་ཀི་མདློའ ློ། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་དག་དང་ལན་པའི་དློན་གི་ཆློས་ཕལ་ཆེར་སློན་ཏེ། དེའི་ཕིར་

དེ་དག་ནི་ཆློས་ཀི་མདློ་ཞེས་བའློ། །དུས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཡང་ཐུབ་

པ་ཐུགས་ཞི་བ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་བརློད་ཅིང་བརློད་པའི་ཕིར་ཡང་མདློ་ཞེས་

བའློ། །འདི་ནི་འབློར་པ་ཆེན་པློར་འགྱུར་བ་དང་། སིད་པའི་རེ་མློའི་གློང་དུ་འགློ་བའི་

ལམ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕིར་མདློ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་

མི་རྟག་པར་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་མཐློང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་ཀི་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་རྟག་ཏུ་མེད་པ་ཁློ་ནར་དམིགས་ནས། 

འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་མཐློང་ངློ་། །ཡང་བརློད་དུ་མེད་པའི་དངློས་པློ་ཉིད་

ཡང་དག་པར་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པའི་ཕིར། ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་

སྐེ་བ་དང་། འཇིག་པ་དམིགས་ནས། བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་འདུ་བེད་ཐམས་

ཅད་མི་རྟག་པར་ཡང་དག་པར་མཐློང་སེ། དེས་འདས་པའི་འདུ་བེད་རྣམས་ནི་སྐེས་

ནས་འགག་པར་ཡང་དག་པར་མཐློང་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་དང་། ངློ་བློ་ཉིད་ཀང་མི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དམིགས་སློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་དང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཡློད་པར་ཡང་དག་

པར་མཐློང་ངློ་། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པར་ཡང་དག་པར་

མཐློང་ངློ་། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི་མི་དམིགས་ཏེ། འབས་བུ་སྐེད་ཟིན་པའི་ཕིར་རློ། །ངློ་བློ་

ཉིད་ནི་མི་དམིགས་ཏེ། མ་འགགས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

ཡློད་པར་ཡང་དག་པར་མཐློང་གི་རྒྱུ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

མ་འློངས་པའི་འདུ་བེད་རྣམས་ནི་མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པར་མཐློང་

ངློ་། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི་དམིགས་ཏེ། འབས་བུ་མ་བསྐེད་པའི་ཕིར་རློ། །ངློ་བློ་ཉིད་ནི་མི་

དམིགས་ཏེ་མ་སྐེས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་རྒྱུ་

ལས་ནི་ཡློད་པར་མཐློང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་

དུ་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུད་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇུག་པར་མཐློང་ནས་འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་

པ་རེ་རེ་ལ་འདུས་བས་རྣམས་ཀི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་མཐློང་ལ་སད་

ཅིག་གི་འློག་ཏུ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི་པ་ཡང་དག་པར་མཐློང་ངློ་། །དེ་ལ་

འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་པ་དང་པློ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཞིག་མ་ཐག་ཏུ་སྔ་ནས་མེད་པའི་འདུ་

བེད་ཀི་སད་ཅིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐེ་བར་མཐློང་ངློ་། །སྐེས་

ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ན་མ་ཞིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་པར་མཐློང་ངློ་། །སྔར་

འགགས་པའི་འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་སྔར་འགགས་པ་དེ་ལ་ལྟློས་ནས་

སྐེས་པ་དེ་གཞན་ནམ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒ་བར་མཐློང་ངློ་། །སྐེ་

བའི་སད་ཅིག་དེའི་འློག་ཏུ་འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་འཇིག་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིག་པར་མཐློང་ངློ་། །དེས་འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་བྱུང་བ་དེའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ངློ་བློ་ཉིད་ཡང་དག་པར་མཐློང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་། རྒ་བ་

ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཐློང་

ངློ་། །སད་ཅིག་དེའི་འློག་ཏུ་འདུ་བེད་ཀི་སད་ཅིག་གི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྐེ་བ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གི་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་མཐློང་ངློ་། །འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི་པློ་དེ་དག་བསྡུས་ན་འདུ་བེད་

རྣམས་ཀི་གནས་སབས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་གཉིས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སེ། ཡློད་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་། མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའློ། །

དེ་ལ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་ཡློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་

ཉིད་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་གློ །ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུས་བས་ཀི་མཚན་

ཉིད་གཉིས་པར་རྣམ་པར་གཞག་གློ །འདུ་བེད་དེ་དག་གི་ཡློད་པ་དེ་ནི་གནས་པ་ལས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕིར། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པར་

རྣམ་པར་གཞག་གློ །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདུ་བེད་ཙམ་མ་གཏློགས་པར་

དེའི་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། མི་རྟག་པའི་རས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡློངས་སུ་

གྲུབ་པ་རྟག་ཏུ་མ་མཐློང་ངློ་། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེས་འདུ་བེད་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་བར་

དམིགས་པར་ཟད་ཀི། དེའི་སྐེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། མི་རྟག་པ་གཞན་

ནི་མ་དམིགས་ཏེ། འདུ་བེད་ཙམ་ཁློ་ན་ཞིག་གནས་པ་དང་། རྒ་བ་དང་འཇིག་པར་

དམིགས་པར་ཟད་ཀི་དེའི་སྐེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་

མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རློ། །རིགས་པས་དཔད་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྐེ་བ་

ལ་སློགས་པ་འདི་དག་རས་སུ་མི་དམིགས་སློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདི་ལྟར་དཔད་ན་མི་དམིགས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་འདུ་བེད་

མ་གཏློགས་པར་སྐེ་བའི་ཆློས་གཞན་ཞིག་ཡློད་པར་གྱུར་ན་ནི་དེ་གཟུགས་ལ་སློགས་

པའི་འདུ་བེད་ཇི་སད་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་

རིགས་སློ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འདུ་བེད་ཀི་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྐེ་བའི་སྐེ་བ་གང་ཡིན་

པའི་སྐེ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་འདུ་བེད་ཀི་སྐེ་བའི་སྐེ་བ་དེ་ལས་གཞན་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་གམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་ན། གལ་ཏེ་གཞན་མ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟར་ན་

སྐེ་བ་རས་སུ་ཡློད་པར་རྟག་པར་དློན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་གཞན་ཞིག་རས་སུ་

ཡློད་དློ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངློ་། །ཇི་སེ་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟ་ན་འདུ་བེད་ཀི་སྐེ་བ་ནི་སྐེ་

བ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདུ་བེད་ཀི་སྐེ་བ་ལ་སྐེ་བ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངློ་། །སྐེ་བ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། འཇིག་པ་ཡང་རྒྱས་པར་དེ་དང་འདྲ་བར་

རིག་པར་བའློ། །གལ་ཏེ་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཆློས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་

པ་ཞིག་ཡློད་ན་ནི་དེ་ཡང་སྐེ་བའམ། འགག་པར་འགྱུར་རློ། །གང་གི་ཚེ་འཇིག་པ་

སྐེས་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ནི་

འགློག་པའི་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟར་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སེམས་དང་སེམས་ལས་

བྱུང་བའི་ཆློས་རྣམས་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འཇིག་པ་དེ་འགག་པར་འགྱུར་ན་ནི་

འདུ་བེད་འགགས་ཟིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གི་འཇིག་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རློ། །དེའི་ཕིར་འཇིག་པ་སྐེ་ཞེས་བ་བའམ། འགག་ཅེས་བ་བར་མི་རུང་

ངློ་། །རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མློ་རས་སུ་ཡློད་པ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡློད་པ་

དང་། བཏགས་པའི་ཡློད་པ་ཡང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པར་མཐློང་བའི་སྐློ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གློལ་བ་ཡང་མི་རུང་ངློ་། །

དེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་རུང་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་

སློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུན་གིས་འཇུག་སེ། མི་རྟག་

པ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་གསུམ་པློ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་ཀི་དངློས་པློར་མཐློང་སེ། དེ་

ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདུ་བེད་དང་། འདུས་

མ་བས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཆློས་ལ་བདག་མེད་

པའློ། །དེ་ལ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཆློས་ཡློད་པ་འདི་

དག་ནི་གང་ཟག་མ་ཡིན་ལ་ཆློས་ཡློད་པ་ལ་མ་གཏློགས་པའི་གང་ཟག་གཞན་ཡང་

མེད་དློ། །དེ་ལ་ཆློས་ལ་བདག་མེད་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བརློད་པར་བ་བའི་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་བརློད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །ཡང་འདུ་བེད་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་སྔར་ཡང་དག་པར་

ཆད་ལ་ཕིས་མ་ལུས་པར་མེད་པར་གྱུར་ནས་དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་གཏན་དུ་

མངློན་པར་མི་འགྲུབ་ཅིང་། འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཡང་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕིར་ཞི་བར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མ་དག་པའམ། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་

པ་པ་བདེན་པ་མ་མཐློང་བ་ནི་དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མློས་པར་

འགྱུར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའློ་ཞེས་དེ་སད་ཀང་ཟེར་མློད་ཀི། འློན་ཀང་

དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའམ། ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་

པ་དེ་ནི་ཡློད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པློའི་བུའམ། ཁིམ་བདག་གི་བུ་ཡང་རུང་

སེ། རྒྱལ་པློའམ། ཁིམ་བདག་གི་ཁིམ་གི་ནང་དུ་བསྐེད་པར་གྱུར་ལ་བིས་པ་གཞློན་

ནུར་འདུག་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་པློའམ། ཁིམ་བདག་དེས་བཅློས་མའི་རི་དགས་ཀི་ཤིང་

རྟའམ། བ་ལང་དང་། རྟའི་ཤིང་རྟའམ། གང་པློ་ཆེའི་ཤིང་རྟ་བིན་ལ་རྒྱལ་པློའི་བུའམ། 

ཁིམ་བདག་གི་བུ་དེ་ཡང་དེ་དག་གིས་རེ་ཞིང་དགའ་ལ་དགའ་དགུར་སྤློད་དེ། བཅློས་

པའི་རི་དགས་དེ་དག་ལ་རི་དགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐེད་ཅིང་བཅློས་མའི་བ་ལང་དང་། རྟ་

དང་གང་པློ་ཆེ་དེ་དག་ལ་གང་པློ་ཆེའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་པར་བའློ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན། 

རྒྱལ་པློའམ་ཁིམ་བདག་དེས་བདག་གི་བུ་ཆེར་སྐེས་ཤིང་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་གྱུར་པས། ཡང་དག་པའི་རི་དགས་ཀི་བསྔགས་པ་བརློད་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་

གང་པློ་ཆེའི་བར་གི་བསྔགས་པ་རློད་པར་བེད་དེ། རྒྱལ་པློའི་བུའམ། ཁིམ་བདག་གི་

བུ་དེས་ཀང་བསྔགས་པ་བརློད་པ་དེ་ཐློས་ནས་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། རྒྱལ་པློའམ་

ཁིམ་བདག་འདི་ནི་བདག་ལ་རི་དགས་ཀི་ཤིང་རྟ་རྣམས་ནས། གང་པློ་ཆེའི་ཤིང་རྟའི་

བར་འདི་དག་གི་བསྔགས་པ་བརློད་དློ་སམ་མློ། །དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་རྒྱལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པློའམ། ཁིམ་བདག་དེས་བདག་གི་བུ་ཁིམ་གི་ཕི་རློལ་དུ་ཕྱུང་སེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་

རི་དགས་བསན་ཅིང་། ཡང་དག་པའི་གང་པློ་ཆེའི་བར་དུ་བསན་ཏེ། དེས་དེ་དག་

མཐློང་ནས། དེའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཀིས་སློ་སློར་རིག་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

སྐེས་ཏེ། བདག་གི་ཕས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་ནས་གང་དག་གི་བསྔགས་པ་བརློད་པའི་

རི་དགས་ཀི་ཤིང་རྟ་ནས། རྒྱས་པར་གང་པློ་ཆེའི་ཤིང་རྟའི་བར་དེ་དག་གི་ཡང་དག་

པའི་དློན་ནི་འདི་དག་ཡིན་པར་ལྟ་ཞིག་ན། བདག་ཉིད་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་

དེ་ལྟ་བུར་བཅློས་པ་ཙམ་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ཙམ་དེ་ལ་མློས་པར་གྱུར་ཏློ་སམ་

སེ། སྔློན་གི་མློས་པ་དེས་ངློ་ཚ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་བའི་ཁིམ་གི་ནང་ནས་སྐེས་པ་བསམ་པ་མ་དག་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ཉན་ཐློས་བདེན་པ་མ་མཐློང་བ་བུ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་

ཀང་། ཕ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ས་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐློས་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པའི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་བསྔགས་པ་བརློད་ལ་དེ་དག་གིས་ཀང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ཡློན་

ཏན་ལས་སྒ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབང་བའི་བློས་ཡུན་རིང་མློ་ནས་མློས་ལ། 

གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་སྨིན་ཅིང་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ན་ནི། 

བསམ་པ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ཉན་ཐློས་བདེན་པ་མཐློང་བ་

རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངློན་སུམ་གི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་

དག་གི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡང་། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐེ་བར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གང་ཞིག་བསྔགས་པ་

བརློད་པ་དེ་ནི། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

འདི་ཡིན་པ་ལྟ་ཞིག་ན་བདག་གིས་ནི་སྔློན་བིས་པའི་ཤེས་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་མློས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུར་བཅློས་པ་དེ་ཡང་ཡློད་ལ། སྣང་བ་ཙམ་ཡང་

ཡློད་དློ་སམ་སེ། ཕི་མའི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའི་མློས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྔ་མའི་མློས་

པ་དེས་ངློ་ཚ་བར་འགྱུར་རློ། །དཔེར་ན་མི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་སྨན་པ་

ཆེན་པློ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ཡློད་པའི་ནད་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར། དེ་དང་མཐུན་པའི་

སྨན་དག་གིས་རིམ་གློ་བས་ནས། མི་ནད་པ་དེས་སྨན་དེ་དག་ཡུན་རིང་པློར་བསེན་

པས། དེ་དག་ལ་མློས་ཤིང་དེ་དག་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཉིད་ལ་སིང་པློར་

འཛིན་པར་གྱུར་ལ། དེ་ནས་མི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་དེའི་ནད་སྔ་མ་དེ་ཡང་སྨན་བསེན་

པ་དེས་ཞི་བར་གྱུར་པའི་འློག་ཏུ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ནད་སྔ་ན་མེད་པའི་སྨན་གཞན་དག་

གིས་གསློ་དགློས་པ་ཞིག་བྱུང་ལ། དེ་ནས་སྨན་པ་ཆེན་པློ་དེ་ལ། ནད་སྔ་མ་ནི་ཞི་བར་

གྱུར་ལ། ཕི་མ་སྨན་གཞན་དག་གིས་གསློ་དགློས་པ་ནི་བྱུང་བར་ཤེས་ནས། སྨན་གི་

སྦློར་བ་སྔ་མ་དེ་བཏང་སེ། མཐུན་པ་གཞན་བསན་ན། བིས་པ་ལྟ་བུའི་མི་ནད་པ་སྨན་

སྔ་མ་ལ་མློས་ཤིང་། དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དེ། སྨན་པ་ཆེན་པློ་གང་

གིས་སྨན་སྔ་མ་དེ་དང་ཕི་མ་དེ་དག་བསན་ནས། དེས་མངློན་སུམ་དུ་སྨན་སྔ་མ་དེ་

དག་ནི་ནད་ཕི་མ་ལ་མི་ཕན་ནློ་ཞེས་དེ་སད་དུ་ཡང་སློན་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་མི་

བེད་ཅིང་། དེའི་ཚིག་ལ་མངློན་པར་དད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། བིས་པ་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེ། མི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་ཉློན་མློངས་པས་ཟིན་པ་དེ་དག་ཀང་། སྨན་པ་ཆེན་པློ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆློས་བསན་པ་བ་མ་ལས་ཀང་ཆེས་བ་མར་གྱུར་ཅིང་། ཤིན་

ཏུ་བ་མར་གྱུར་པ་གསལ་བ་བས་གསལ་ཞིང་། ཟབ་པ་བས་ཆེས་ཟབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་

པ། དམའ་བ་བས་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་ཤིང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ། ཡང་དག་པར་བསན་

ཞིང་། གཏམས་ཏེ་རེས་སུ་བསན་པ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། མ་མློས་ཏེ། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆློས་ཁློང་དུ་མི་ཆུད་དློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ། ཉན་ཐློས་དད་པ་དང་ལན་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་པ་གང་ལ་ཡང་ཡིད་གཉིས་དང་། སློམ་ཉི་མི་སྐེད་པ་དེ་ནི། 

ཅང་ཤེས་དང་ལན་པའི་ཤིང་རྟ་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་དང་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་དང་

ཤིན་ཏུ་ལན་པ་དང་འདྲ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཀི་ཤིང་རྟ་དེ་

ལ་ཞློན་ནས། ཁ་ལློ་པ་མཁས་པ་བཞིན་དུ་དེས་ས་ཇི་སིད་བགློད་པར་བ་བ་དང་སློན་

པར་བ་བ་དེར་མི་བུལ་བར་མྱུར་བ་མྱུར་བར་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ལེའུ་སེ་བཅུ་

བདུན་པའློ། །

༼ལེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ།༽

སློམ་ནི། ངློ་མཚར་ངློ་མཚར་མ་ཡིན་དང་། །སློམས་པའི་སེམས་དང་ཕན་

འདློགས་དང་། །ལན་དུ་ཕན་འདློགས་དེ་བཞིན་སྨློན། །སྦློར་བ་འབས་བུ་ཡློད་པ་

ཉིད། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཐེག་པ་

ལ་སློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་ཡིན་པར་རིག་
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པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཉེས་གཤིན་པ་

དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཁློ་ནའི་དློན་དུ་འཁློར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་

མི་མཇེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཀི་

གདུལ་བའི་ཐབས་ཤེས་པ་དང་། མཆློག་ཏུ་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་ལ་

འཇུག་པ་དང་། མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་སེ། ལྔ་པློ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་

མཚར་མ་ཡིན་ལ་གང་དག་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་

བའི་ཆློས་དང་ལན་པ་ཞེས་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཞན་ལ་

ཕན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་ཁློ་ནར་གྱུར་ནས་

གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ། དེ་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་མཚར་མ་ཡིན་པ་དང་པློ་སེ། དེ་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་དང་ལན་པ་ཞེས་བའློ། །གཞན་ཡང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འཁློར་བའི་ཉེས་པ་ཤེས་ཤིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡློན་

ཏན་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་པར་དགའ་ཞིང་། དེ་ཉིད་ཀིས་

བདེ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་ཁློ་ནའི་དབང་

དུ་བས་ནས་འཁློར་བ་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་མཚར་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་ཏེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མི་སྨྲ་བའི་ཚུལ་གིས་བདེ་བའི་ཉམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཤེས་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་པར་དགའ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བའི་

བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བས་

ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་སློན་པར་སྦློར་བར་བེད་དེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ངློ་མཚར་མ་ཡིན་པ་གསུམ་པ་སེ། སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་པར་དགའ་

ཞིང་། དེ་ཉིད་ཀིས་དགའ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་དག་

པར་བ་བ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་བསགས་པའི་དགེ་བའི་

ར་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡང་དག་པར་གཏློང་ལ། ཡང་

དག་པར་གཏང་བ་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མི་འདློད་དེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ངློ་མཚར་མ་ཡིན་པ་བཞི་པ་སེ། སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་གཞན་གི་བ་བ་བདག་གི་བ་བ་ཉིད་དུ་བེད་ཅིང་གཞན་གི་བ་བའི་དློན་བེད་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་སེ། དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་མཚར་མ་ཡིན་པ་ལྔ་པ་སེ། 

དེ་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངློ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་དང་ལན་པ་

ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་

སློམས་པར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དང་པློ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའི་

སྨློན་ལམ་གིས་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དློན་ལ་སློམས་པར་སེམས་དེ་བསྐེད་པ་ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་བརེ་བ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་སེམས་སློམས་པ་

ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་བཞིན་དུ་
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སྡུག་པ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་སེམས་སློམས་པ་ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་འདུ་བེད་རྣམས་ལ་

སེམས་ཅན་ཞེས་བ་བར་རིག་ནས་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ཆློས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཆློས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སློམས་པར་གནས་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་

དློན་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དློན་བེད་པ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

སེམས་སློམས་པར་གནས་ཏེ། རྣམ་པ་ལྔ་པློ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་སློམས་པ་ཡིན་ནློ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕན་འདློགས་པའི་བ་

བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་ལྔར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་

སློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དློན་དང་ལན་པའི་བ་བ་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་མཐུན་པ་སློན་

པར་སྒྲུབ་པ་དང་། མགློན་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་བཀེན་པ། རྟེན་མེད་པ་རྣམས་ལ་

མགློན་ཡློད་པར་བེད་པ་དང་། བདེ་འགློར་འགློ་བའི་ལམ་སློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐེག་

པ་གསུམ་སློན་པར་སྒྲུབ་པ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་ཕན་འདློགས་པའི་བ་བ་ནི་ལྔ་པློ་དེ་དག་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རྣམ་པ་ལྔས་སེམས་ཅན་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕན་འདློགས་འདློགས་

པ་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདློགས་པར་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། བདག་

ཉིད་ཡློན་ཏན་རྣམས་དང་ཡང་དག་པར་སྦློར་བ་དང་། གཞན་གི་ཡློན་ཏན་བསྐེད་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་སྦློར་བ་དང་། སེམས་ཅན་མགློན་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་བཀེན་པ་རྟེན་མེད་པ་

རྣམས་ལ་སློང་བར་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་བེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཁ་ཏློན་དུ་བེད་པ་དང་། འདྲིར་

བཅུག་སེ། འཆང་ཞིང་དེ་ལ་མཆློད་པ་བེད་པའློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་རྟག་ཏུ་སྨློན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མཉེས་

པར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་དག་ཉིད་ལས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་མཉན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡློད་པ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཐློབ་པར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་། ཉན་

ཐློས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དློན་

བ་བའི་སྦློར་བ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་འབས་བུ་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་

བར་འདློད་པ་ཡིན། ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་པ་ཡིན། བློ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་མཆློད་པ་དང་། བརྟེན་པ་དང་། 

ཚད་མེད་པའི་ལེའུ་ལས་སྔར་ཇི་སད་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །

སློམ་ནི། ཡང་དག་སྦློར་དང་འབི་བ་དང་། །དེ་བཞིན་ཁད་པར་འགློ་བ་

དང་། །ཡློན་ཏན་འདྲ་བར་བཅློས་རྣམས་དང་། །ཡང་དག་རྣམས་དང་དེ་བཞིན་

འདུལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ཐམས་ཅད་ནི། སྦློར་བ་རྣམ་

པ་ལྔས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། རེས་སུ་བསྲུང་བའི་སྦློར་བ་དང་། 



  390  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་སྦློར་བ་དང་། །སློ་སློར་རྟློག་པའི་སློབས་ཀི་སྦློར་བ་དང་། །ལྷག་

པའི་བསམ་པ་དག་པའི་སྦློར་བ་དང་། །ངེས་པར་འགྱུར་བའི་སྦློར་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་སྦློར་བས་ཡིད་གཞུངས་པ་བསྲུང་སེ། ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་ཤེས་པ་དེས་ཆློས་རྣམས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཁློ་ནར་འཛིན་ཏློ། །དྲན་པ་

སྲུང་སེ་དྲན་པ་དེས་ནི་བངས་པའི་ཆློས་རྣམས་འཛིན་པར་བེད་དློ། །ཤེས་པ་སྲུང་སེ་

ཤེས་པ་དེས་ནི་གཟུང་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་དློན་ལ་ཉེ་བར་རྟློག་གློ །ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པ་སྲུང་སེ། དེ་ནི་ཡིད་གཞུངས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་བློ་འགིབ་པ་དང་། མཐུན་

པའི་གཞི་ཡློངས་སུ་སང་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འཕེལ་བ་དང་མཐུན་པའི་གཞི་སློ་

སློར་བརྟེན་པས་སློ་སློར་རྟློགས་པར་འགྱུར་རློ། །དབང་པློ་རྣམས་ཀི་སློ་བསམས་པ་

ནི་རང་གི་སེམས་ཀུན་དུ་བསྲུང་ངློ་། །ལེགས་པར་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་

འཇུག་པ་ནི་གཞན་གི་སེམས་ཀུན་དུ་བསྲུང་ངློ་། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་སྦློར་བ་ནི། དགེ་བའི་

ཆློས་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་། འབར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་། རྟག་

པ་དང་། བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པའློ། །སློ་སློར་རྟློག་པའི་སློབས་ཀི་སྦློར་བ་ནི་

མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་སེ་ཐམས་ཅད་ལས་བལྟ་བར་བའློ། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་

པའི་སྦློར་བ་ནི། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་དང་། སྦློར་བ་སྒྲུབ་པའི་ས་ལས་བལྟ་

བར་བའློ། །ངེས་པར་གྱུར་པའི་སྦློར་བ་ནི། ངེས་པའི་ས་དང་། སྤློད་པ་ངེས་པའི་ས་

དང་། མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལས་བལྟ་བར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སྦློར་བ་ལྔ་པློ་འདི་

དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་སློ། །ལྔ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབི་བ་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་ཡིན་པར་རིག་

པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ཆློས་དང་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་མ་གུས་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། 

ལེ་ལློ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ལ་སེན་པ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལ་སེན་

པ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་དཔློག་

པར་བེད་ཅིང་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་བེད་པ་དང་། ཆློས་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་མངློན་པའི་ང་

རྒྱལ་བེད་པའློ། །

ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆློས་རྣམས་ཁད་པར་དུ་འགློ་བ་དང་

མཐུན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་དག་ཀང་ནག་པློའི་ཕློགས་ལྔ་པློ་དེ་དག་ཉིད་

ལས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་བཟླློག་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལྟར་བཅློས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐློན་

ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་

པ་དག་ལ་གཞི་དེས་གནློད་པ་བེད་པ་དང་། ཚུལ་འཆློས་ཤིང་སྤློད་ལམ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་བེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་གསང་ཚིག་རྣམས་དང་། མུ་

སེགས་ཅན་གི་བསན་བཅློས་དང་ལན་པ་དག་གིས་ཤེས་ཀི་ཁེ་ཐློབ་ཅིང་། མཁས་པའི་

གངས་སུ་ཆུད་པར་བེད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དང་བཅས་པའི་སྦིན་པ་ལ་སློགས་

པའི་དགེ་བ་ལ་ལྷག་པར་སྤློད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་ལ་སེད་

ཅིང་སློན་ལ་རྣམ་པར་འཇློག་པའློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་

དག་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་སིང་རེ་བའི་སེམས་དང་། རང་བཞིན་གིས་སྤློད་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ལུང་ཁློང་དུ་

ཆུད་པས་ཤེས་ཀི་ཁེ་འཐློབ་ཅིང་མཁས་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

མེད་པའི་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་བ་བེད་པ་དང་དམ་པའི་ཆློས་སློན་ཅིང་དམ་

པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་སློང་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་མདློར་

ན་འདུལ་བའི་སྐེ་བློ་རྣམས་གནས་བཅུར་ལེགས་པ་ཁློ་ནར་འདུལ་བར་བེད་དེ། བཅུ་

གང་ཞེ་ན། ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། འདློད་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། ཉེས་

པར་མི་སྤློད་ཅིང་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། དབང་པློ་རྣམས་ཀི་སློ་བསམས་པ་དང་། 

ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། འདུ་འཛི་ལས་དབེན་པ་དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པར་གྱུར་

ནས་རྟློགས་པ་ངན་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། སྒིབ་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་

པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་ཀི་གནས་ངན་

ལེན་ལས་དབེན་པའློ། །

བམ་པློ་བཅུ་དྲུག་པ། སློམ་ནི། ལུང་བསན་པ་དང་ངེས་པར་ཞུགས། །ངེས་པ་

ཁློ་ནར་བ་བ་དང་། །རྟག་པར་ཡང་ནི་བ་བ་དང་། །གཙོ་བློར་བ་བ་ཐ་མ་ཡིན། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། རྣམ་པ་དྲུག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སློན་པར་མཛད་དེ། 

དྲུག་གང་ཞེ་ན། རིགས་ལ་གནས་ལ་སེམས་མ་བསྐེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་

བསྐེད་པ་དང་། མངློན་སུམ་དུ་འདུག་པ་དང་། ལློག་ན་འདུག་པ་དང་། དུས་དཔག་ཏུ་

རུང་བ་ལ་དུས་དེ་སིད་ཅིག་གིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་

མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བ་དང་། དུས་དཔག་ཏུ་མི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རུང་བ་ལ་ཡང་ལུང་སློན་ཏེ། དུས་ངེས་པར་ནི་མི་མཛད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ངེས་པར་ཞུགས་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རིགས་ལ་གནས་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རྐེན་དང་ཕྲད་ན་ངེས་པར་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་

པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལ་ལ་ནི། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་སེམས་

བསྐེད་དེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་

པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་དེ་ལས་ཕིར་ལློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་ཐློབ་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དློན་སྤློད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བརློན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཡློད་པར་

བེད་དློ། །ངེས་པར་ཞུགས་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་གི་རིགས་ལ་གནས་པའི་ངེས་པར་

ཞུགས་པ་དང་། སེམས་བསྐེད་པའི་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྤློད་པ་འབས་བུ་ཡློད་

པའི་ངེས་པར་ཞུགས་པའློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་ཞུགས་

པ་ཐ་མ་ལས་བརམས་ཏེ། ངེས་པར་ཞུགས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སློན་

པས་ལུང་སློན་པར་མཛད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངེས་པར་བ་བ་ནི་ལྔ་པློ་འདི་

དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སལ་བ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དང་པློ་སེམས་བསྐེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་

བརེ་བ་དང་། བརློན་འགྲུས་འབར་བ་དང་། རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦློར་བ་
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དང་། སྐློ་བ་མེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟག་པར་བ་བའི་གནས་ནི་ལྔ་པློ་འདི་

དག་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟག་པར་བ་བ་ནི་བག་ཡློད་པ་

དང་། སེམས་ཅན་མགློན་མེད་པ་རྣམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་དང་། རྟེན་མེད་

པ་རྣམས་ལ་བཏང་བར་བ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། འཁྲུལ་

པ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། བ་བ་དང་། སྤློད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྔློན་དུ་འགློ་བ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟག་པར་

བ་བ་ལྔ་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློར་འདློད་པ་ནི་ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་

དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་། 

མཆློག་ཏུ་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་འདློགས་པར་བེད་པ་སེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རིགས་ནི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། དང་པློ་སེམས་

བསྐེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། བརློན་

འགྲུས་དང་ཤེས་རབ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། སན་

པར་སྨྲ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། སིང་རེ་ནི་ཚད་མེད་

པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་

ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་ནང་ན་ནི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ནི་འགློག་

པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནང་ན་ནི་ཇི་སད་བསན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བློ་ཡིན་པའློ། །

སློམ་ནི། གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། །དེ་བཞིན་ཆློས་རྣམས་ཚོལ་

བ་དང་། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡློངས་སུ་ཤེས། །དེ་བཞིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དང་། །བསན་པ་ཡི་ནི་འབས་བུ་དང་། །ཚེ་དང་ཐེག་པ་བསྡུ་བ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བཅུར་ཤེས་བ། །མིང་དང་གདགས་པ་དེ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་བཞི་པློ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁློ་ན་ཡང་དག་པར་འདློགས་ཤིང་། 

རྣམ་པར་འཇློག་པར་མཛད་ཀི། ལྷར་གྱུར་པའམ། མིར་གྱུར་པའམ། དགེ་སྦློང་དང་། 

བམ་ཟེར་གྱུར་པ་གཞན་དག་གང་གིས་ཀང་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ཉིད་ལས་ཐློས་པ་ནི་

མ་གཏློགས་སློ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། ཆློས་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། བདེན་

པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། རིག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། 

ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའློ། །དེ་ལ་མདློའི་སེ་ལ་སློགས་པ་གསུང་རབ་

ཏུ་གཏློགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པློ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་སྦློར་བ་དང་། གློ་རིམས་

བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ཅིང་བསེབས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཆློས་གདགས་པ་རྣམ་

པར་གཞག་པའློ། །བདེན་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་རྣམ་པ་དུ་མར་ཡློད་དེ། 

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་དློན་གིས་ནི་བདེན་པ་གཅིག་ཁློ་ན་སེ་གཉིས་སུ་མེད་དློ། །བདེན་

པ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། དློན་དམ་པའི་བདེན་པའློ། །བདེན་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་དང་། ངག་གི་བདེན་པ་དང་། བ་བའི་བདེན་

པའློ། །བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ནི། སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ནས། ལམ་གི་བདེན་པའི་
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བར་དག་གློ །བདེན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་རྒྱུའི་བདེན་པ་དང་། འབས་བུའི་བདེན་པ་དང་། 

ཤེས་པའི་བདེན་པ་དང་། ཤེས་བའི་བདེན་པ་དང་། མཆློག་གི་བདེན་པའློ། །

བདེན་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ནི། བདེན་པའི་བདེན་པ་དང་། བརྫུན་པའི་བདེན་པ་དང་། 

ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་བདེན་པ་དང་། སང་བར་བ་བའི་བདེན་པ་དང་། མངློན་

སུམ་དུ་བ་བའི་བདེན་པ་དང་། བསློམ་པར་བ་བའི་བདེན་པའློ། །བདེན་པ་རྣམ་པ་

བདུན་ནི་རློ་མྱློང་བའི་བདེན་པ་དང་། ཉེས་དམིགས་ཀི་བདེན་པ་དང་། ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་བདེན་པ་དང་། ཆློས་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་དང་། མློས་པའི་བདེན་པ་དང་། 

འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་

པའློ། །བདེན་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། འགྱུར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། 

འཇུག་པའི་བདེན་པ་དང་། ལློག་པའི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་བདེན་

པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བའི་བདེན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྦློར་བའི་བདེན་

པའློ། །བདེན་པ་རྣམ་པ་དགུ་ནི། མི་རྟག་པའི་བདེན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའི་བདེན་

པ་དང་། སློང་པའི་བདེན་པ་དང་། བདག་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། འབྱུང་བ་ལ་སེད་

པའི་བདེན་པ་དང་། འཇིག་པ་ལ་སེད་པའི་བདེན་པ་དང་། དེ་སང་བའི་ཐབས་ཀི་བདེན་

པ་དང་། ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེན་པ་དང་། 

ཕུང་པློའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེན་པའློ། །བདེན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་

ནི། གནློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། ལློངས་སྤློད་དང་མི་ལན་

པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། ཁམས་མ་སློམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། སྡུག་པ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་གི་སྡུག་

བསྔལ་གི་བདེན་པ་དང་། ལས་ཀི་བདེན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་བདེན་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ཐློས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་བདེན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བའི་བདེན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་འབས་བུའི་བདེན་པ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་ཚད་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །རིག་པ་བཞི་ནི། རིག་

པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡང་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །ཐེག་པ་གསུམ་པློ་དག་ལས། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་དག་ནི་རེ་རེ་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་བདུན་

གིས་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་

བའློ། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པློ་དག་ལས་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་

རབ་དེ་ཉིད་ཀི་རྟེན་དང་། དམིགས་པ་དང་། གློགས་དང་། ལས་དང་། ཚོགས་གང་

ཡིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་གང་ཡིན་པ་སེ། རྣམ་པ་བདུན་པློ་འདི་

མཐའ་དག་གིས་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའློ། །བརློད་དུ་

མེད་པའི་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པར་བས་ནས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་

རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་

རབ་དེ་ཉིད་ཀི་རྟེན་དང་། དམིགས་པ་དང་། གློགས་དང་། ལས་དང་ཚོགས་གང་ཡིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་དང་། ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པ་བདུན་པློ་འདི་དག་

གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའང་རིག་པར་བའློ། །

འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་དག་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དངློས་པློ་བཞི་པློ་འདི་དག་

གིས་ཡང་དག་པར་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་པར་བས་ཤིང་བེད་པར་

འགྱུར་ལ་བེད་དེ། འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་

དློ། །བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་དངློས་པློ་

ཡིན་ཏེ། མིང་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ངློ་བློ་ཉིད་

དུའང་གདགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། བེ་བག་ཏུ་གདགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་

བའློ། །འདི་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་ལེའུ་ལས་རིག་

པར་བའློ། །བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། མིང་ཡློངས་སུ་

ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། དངློས་པློ་

ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ངློ་

བློ་ཉིད་དུ་གདགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། བེ་བག་གདགས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་གྱུར་པ་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་སེ། འདི་དག་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཡང་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་བའློ། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བེད་

པར་འགྱུར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། འདུལ་

བའི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། འདུལ་བའི་ཐབས་དཔག་ཏུ་མེད་པའློ། །

དེ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་སེམས་ཅན་གི་རིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ནི། འདི་

ལྟ་སེ། ཡིད་ཀི་ས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཏེ། རྒྱུད་ཀི་བེ་བག་གིས་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་

པའློ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་རྣམས་ནི་ཕློགས་བཅུ་དག་ཏུ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་མིང་

ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། དཔེར་ན་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མི་མཇེད་དེ། དེའི་མིང་

ལས་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པ་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནློ། །དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་

དང་། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆློས་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཚུལ་གིས་དཔག་ཏུ་མེད་

པར་རིག་པར་བའློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདུལ་བ་ནི་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །རྣམ་པ་གཉིས་ཀང་ཡློད་དེ། མཐའ་དག་གིས་བཅིངས་པ་དང་། 

མཐའ་དག་མ་ཡིན་པས་བཅིངས་པའློ། །རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་ཡློད་དེ། དབང་པློ་རྟུལ་

པློ་དང་། དབང་པློ་འབིང་དང་། དབང་པློ་རྣློན་པློའ ློ། །རྣམ་པ་བཞི་ནི། རྒྱལ་རིགས་དང་། 

བམ་ཟེ་དང་། རེའུ་རིགས་དང་། དམངས་རིགས་སློ། །རྣམ་པ་ལྔ་ནི་འདློད་ཆགས་

སྤློད་པ་དང་། ཞེ་སང་སྤློད་པ་དང་། གཏི་མུག་སྤློད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་སྤློད་པ་དང་། རྣམ་

པར་རྟློག་པ་སྤློད་པའློ། །རྣམ་པ་དྲུག་ནི་ཁིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཡློངས་སུ་

མ་སྨིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། རྣམ་པར་གློལ་བ་དང་། རྣམ་པར་མ་གློལ་

བའློ། །རྣམ་པ་བདུན་ནི་ཞེ་འགས་པ་དང་། ཐ་མལ་པ་དང་། སྤློས་པས་ཤེས་པ་དང་། 
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མགློ་གེངས་པས་ཤེས་པ་དང་། དེའི་མློད་ལ་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཕིས་འདུལ་

བར་འགྱུར་བ་དང་། རྐེན་ལས་གྱུར་པའི་འདུལ་བ་སེ། རྐེན་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ཕྲད་པ་དེ་ལྟ་

དེ་ལྟར་འགྱུར་བའློ། །རྣམ་པ་བརྒྱད་ནི་འཁློར་བརྒྱད་དེ། རྒྱལ་རིགས་ཀི་འཁློར་ལ་

སློགས་པ་ནས། ཚངས་པའི་འཁློར་གི་བར་དག་གློ །

རྣམ་པ་དགུ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདུལ་བ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཀིས་འདུལ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདུལ་བ་དང་། བསྒྲུབ་པར་

དཀའ་བ་དང་། བསྒྲུབ་པར་ས་བ་དང་། འཇམ་པློར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། ཚར་གཅད་

པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། རྒྱང་རིང་པློ་ནས་འདུལ་བ་དང་། དྲུང་ནས་འདུལ་

བའློ། །རྣམ་པ་བཅུ་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་པ་དང་། དུད་འགློའི་སྐེ་གནས་པ་དང་། 

གཤིན་རེའི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་ལྷ་དང་། མི་དང་། བར་མདློའི་

སིད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཅན་དང་། འདུ་

ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཅན་ཡང་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་

པ་སེ། འདི་ཡང་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔའློ། །རྒྱུད་ཀི་རབ་ཏུ་

དབེ་བས་ནི་ཚད་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། འདུལ་

བའི་ཁམས་ལ་ཐ་དད་དུ་བ་བ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། རིགས་ལ་

གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་སུ་བེ་བག་

མེད་དློ། །རིགས་ལ་གནས་པ་གནས་སབས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་གནས་པ་གང་དག་ཡིན་

པ་དེ་ནི་འདུལ་བའི་ཁམས་ཞེས་བའློ། །འདུལ་བའི་ཐབས་ནི་སྔར་ཇི་སད་བསན་པ་

བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་དབེ་བས་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། དེ་དག་བསྡུས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྔར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་ཅན་གང་དག་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་དེ་ནི། དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་པློའ ློ། །སེམས་

ཅན་དེ་དག་གང་ལ་གནས་པ་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཉིས་

པའློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་དང་དེ་དག་ན་ཆློས་གང་དག་གིས་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་དེ་ནི་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་གསུམ་པའློ། །

སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་གང་དག་སལ་བ་དང་ལན་ཞིང་། 

གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བེད་ནུས་པར་མཐློང་བ་དེ་ནི་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བཞི་པའློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཐབས་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྔ་པའློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྔ་པློ་དེ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་བེད་པར་འགྱུར་

རློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་བསན་པའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་

སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ལས་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆློས་བསན་པ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཚེ། ཆློས་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བལ་བ་སྐེད་པར་འགྱུར་

རློ། །དེ་དག་ལས་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆློས་བསན་པའི་མློད་ལ་ཟག་པ་

ཟད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་དག་ལས་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐེད་པར་བེད་དློ། །དེ་དག་ལས་སེམས་

ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆློས་ཐློས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་མློད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་
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པ་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་དམ་པའི་ཆློས་བསན་པས། ལུང་འབློགས་པ་དང་། ཁ་ཏློན་བེད་པ་དང་། 

ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་གིས། དམ་པའི་ཆློས་

ཀི་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བསན་པའི་

འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆེན་པློ་བདུན་པློ་འདི་དག་

ནི་གང་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་

བ་བར་འགྱུར་བ་སེ། བདུན་གང་ཞེ་ན། ཆློས་ཆེན་པློ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། གསུང་རབ་ཏུ་

གཏློགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལས་འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེའློ། །

སེམས་བསྐེད་པ་ཆེན་པློ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། འགའ་ཞིག་གིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པར་ཟད་པའློ། །མློས་པ་ཆེན་པློ་ནི་

འདི་ལྟ་སེ། འགའ་ཞིག་ནི་ཆློས་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ལ་མློས་པར་ཟད་པའློ། །ལྷག་པའི་

བསམ་པ་ཆེན་པློ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། འགའ་ཞིག་གིས་མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་ཏེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་འཇུག་པར་ཟད་དློ། །ཚོགས་

ཆེན་པློ་ནི་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གང་ཡང་དག་པར་

འགྲུབ་པས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའློ། །དུས་ཆེན་པློ་ནི་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་པློ་གང་

ཡིན་པའི་དུས་དེས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པ་འི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའློ། །
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཆེན་པློ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་སེ། སྐུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དེ་ལ་ནི་ལུས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་གཞན་

མཚུངས་པ་ཡང་མེད་ན། གློང་དུ་ཕིན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡློད་དེ། ལྷག་པ་ལྟ་ཡང་ག་ལ་ཡློད། 

དེ་ལ་ཆློས་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། སེམས་བསྐེད་པ་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

མློས་པ་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། 

ཚོགས་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། དུས་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཆེན་པློ་དྲུག་པློ་འདི་

དག་ནི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གཅིག་པུ་ནི་དྲུག་པློ་དེ་དག་གི་འབས་

བུའི་གནས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་

ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བེད་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་བསན་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་དེ་ཉིད་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་བསན་པ་གང་

ཡིན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་དེ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་མཆློག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་བསན་པ་

གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་སེམས་པ་སྔློན་དུ་

འགློ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཉམས་སུ་བང་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་

ཉམས་སུ་བང་བ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བསློམ་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་། བསློམ་པའི་

རྣམ་པས་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བསློམས་པའི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། 

བསློམས་པའི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཏན་དུ་ངེས་པར་འབིན་པ་

སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སློབ་པ་རྣམས་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་དག་དེ་ལྟར་སློབ་ན། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་

པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་

རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། ཞུགས་པ་དང་། བསམ་པ་

མ་དག་པ་དང་། བསམ་པ་དག་པ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་

དང་། ངེས་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང་སྐེ་བ་གཅིག་གིས་

ཐློགས་པ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པའློ། །དེ་ལ་རིགས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སློབ་པ་ན་སེམས་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་ནི་ཞུགས་པ་ཞེས་བའློ། །

ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཇི་སིད་དུ་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་མ་ཞུགས་པ་དེ་སིད་དུ་

ནི་བསམ་པ་མ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །ཞུགས་པ་ནི་བསམ་པ་དག་པ་ཡིན་ནློ། །བསམ་

པ་དག་པ་དེ་ཉིད་ཇི་སིད་དུ་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་མ་ཞུགས་པ་དེ་སིད་དུ་ནི་

ཡློངས་སུ་མ་སྨིན་པ་ཞེས་བའློ། །ཞུགས་པ་ནི་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཡིན་ནློ། །ཡློངས་སུ་

མ་སྨིན་པ་དེ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་ངེས་པ་དང་། སྤློད་པ་ངེས་པའི་ས་ལ་ངེས་པར་མ་ཞུགས་

པ་དེ་སིད་དུ་ནི་མ་ངེས་པ་ཞེས་བའློ། །ཞུགས་པ་ནི་ངེས་པ་ཡིན་ནློ། །ཡློངས་སུ་སྨིན་

པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྐེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པ་ནི་ཚེ་ཕི་མ་ལ་བ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་

གང་ཡིན་པ་དང་། སིད་པ་ཐ་མ་པ་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གནས་བཞིན་དུ་བ་ན་མེད་པ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་

བ་གང་ཡིན་པའློ། །རིགས་ཡན་ཆད་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཀི་བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་པློ་དེ་དག་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དག་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་སློབ་པ་དེ་དག་གི་བསབ་པ་ནི་གང་ལ་སློབ་པ་དང་། 

ཇི་ལྟར་སློབ་པ་དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

ཇི་སད་བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལས་གློང་ན་ཡང་གང་དག་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་སློབ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་

དློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་དབེར་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་

འདི་དག་ནི་ཡློན་ཏན་ལས་བཏགས་པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བློ་དང་ལན་པ་གསལ་བའི་མཆློག །རྒྱལ་བའི་སས་དང་

རྒྱལ་བའི་གཞི། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་རྣམ་རྒྱལ་བེད། །རལ་དང་ལན་པ་འཕགས་པའི་

མཆློག །དེད་དཔློན་གགས་པ་ཆེན་པློ་སེ། །སིང་རེ་ཅན་དང་བསློད་ནམས་ཆེ། །དབང་

ཕྱུག་དེ་བཞིན་ཆློས་དང་ལན། །ཡང་ཕློགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་དག་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མུ་མེད་པ་གནས་པ་དེ་དག་སློ་སློར་རང་གི་

མིང་དུ་གདགས་པ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གང་དག་བདག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའློ་ཞེས་ཁས་འཆེ་བར་གནས་ལ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མི་སྒྲུབ་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལྟར་བཅློས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་བདག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཁས་འཆེ་བར་གནས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་ལེགས་པར་སློབ་པ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡློན་ཏན་གི་ལེའུ་སེ་བཅློ་བརྒྱད་པའློ། །གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་

གནས་རློགས་”སློ1། །

༼དང་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་ཀི་ལེའུ།༽

སློམ་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་དང་གནས་དང་ནི། །འབས་བུ་གློ་རིམས་བསྡུ་བ་ཡིན། ལྔ་

པློ་འདི་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགློའ ློ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། སིང་བརེ་བ་དང་། སན་པར་སྨྲ་

བ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ལག་རྐློང་བ་དང་། དློན་དང་དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་

འགེལ་པའློ། །ཆློས་ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་ལྔར་བསྒེ་བར་རིག་པར་བ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་དང་། 

གནས་དང་། འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་དང་། གློ་རིམས་དང་བསྡུ་བའློ། །དེ་ལ་སིང་བརེ་

བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། བསམ་པར་གཏློགས་པ་དང་། སྒྲུབ་པར་གཏློགས་

པའློ། །དེ་ལ་བསམ་པར་གཏློགས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕན་པའི་བསམ་པ་

དང་། བདེ་བའི་བསམ་པ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བ་ཞེས་བའློ། །སིང་

བརེ་བའི་སྒྲུབ་པར་གཏློགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་ལུས་དང་ངག་

གིས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའློ། །དེ་ལ་སན་པར་སྨྲ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་

པར་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཀུན་དུ་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཕན་འདློགས་པའི་ཚིག་

1 [མ་ཕི། ༡༥༧ན༦ན།   སློ    * སློ]
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། བསྡུ་བའི་དངློས་པློའི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སིང་སློབས་དང་། སན་ཐུབ་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པའི་སློབས་དང་ལན་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྟན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཅེས་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱ་ཆེར་སྦིན་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྦིན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལག་རྐློང་བའི་སྦིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་དང་། དེ་དག་ཉིད་མངློན་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་འདི་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་དློན་དང་དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སིང་བརེ་བའི་གནས་ནི་ལྔ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་སྡུག་

བསྔལ་བ་རྣམས་དང་། ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་པ་རྣམས་དང་། བག་མེད་པ་རྣམས་

དང་། ལློག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་དང་ལན་པ་

རྣམས་སློ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་

དག་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་རྒྱུན་དུ་གནས་ཤིང་། རྒྱུད་ལ་ཞེན་པར་འདུག་པའི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞེས་བའློ། །གང་དག་སྡུག་བསྔལ་བར་ངེས་པ་

ནི་མེད་མློད་ཀི། ཤས་ཆེར་ལུས་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལྷག་པར་སྤློད་ཅིང་། ངག་གི་

ཉེས་པར་སྤློད་པ་དང་། ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་ལྷག་པར་སྤློད་དེ། དེ་ལ་མངློན་པར་

དགའ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་པ་

ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཤན་པ་དང་། ཕག་གསློད་པ་དང་། བ་གང་གསློད་པ་ལ་

སློགས་པ་ལྟ་བུའློ། །གང་དག་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་པར་ངེས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་མེད་མློད་ཀི། འདློད་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་ཅིང་སྤློད་པ་དང་། ཟླློས་གར་

མཁན་དང་། བློ་གར་མཁན་དང་། བཞད་གད་མཁན་དང་། འཇློ་སེག་མཁན་དང་། ལྟད་

མློ་ལྷུར་འཛིན་པར་གནས་ཤིང་། བདག་གི་བི་དློར་ལྷུར་ལེན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་

ནི་བག་མེད་པ་ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཁ་ཅིག་འདློད་པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གང་དག་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་པ་དང་། བག་མེད་པར་

སྤློད་པ་ནི་མེད་མློད་ཀི། ལྟ་བ་ཉམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་

པར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ལློག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་སེ། 

འདི་ལྟ་སེ། འདློད་པ་རྣམས་སངས་ནས་ཉེས་པར་བཤད་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །སེམས་ཅན་གང་དག་སྡུག་བསྔལ་བ་ནས་རྒྱས་པར་ལློག་པར་

ཞུགས་པའི་བར་དུ་ངེས་པ་ནི་མེད་མློད་ཀི། ཉློན་མློངས་པ་མཐའ་དག་གིས་བཅིངས་

པ་དང་། མཐའ་དག་མ་ཡིན་པས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་

བག་ལ་ཉལ་བ་དང་ལན་པ་ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སློ་སློའི་

སྐེ་བློ་དགེ་བ་གང་ཡིན་པ་དག་དང་། སློབ་པ་གང་ཡིན་པ་དག་ལྟ་བུའློ། །འདི་དག་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སིང་བརེ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། གནས་དེ་དང་

དམིགས་པ་དེས་སིང་བརེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་

ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་

པར་སྨྲ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། ལེགས་པར་སྨྲ་བར་བ་བ་དང་། ལེགས་

པར་ཀུན་དུ་དགའ་བར་བ་བ་དང་། ལེགས་པར་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ལེགས་པར་

བསབས་པ་དང་། རིགས་པས་བསན་པའློ། །དེ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བསྡུ་བའི་དངློས་པློའི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་བའློ། །གནས་ལྔ་པློ་འདི་དག་དང་དམིགས་

པ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟན་པའི་གནས་ཡིན་པར་རིག་

པར་བ་སེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ལེའུ་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་གང་དག་

གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་བསན་པ་དེ་དག་

ཉིད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟན་པའི་གནས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གནས་དེ་

དག་དང་། དམིགས་པ་དེ་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟན་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །ལྔ་པློ་འདི་

དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལག་རྐློང་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུན་མི་

ཆད་པར་སྦིན་པ་དང་། དགའ་བཞིན་དུ་སྦིན་པ་དང་། གུས་པར་སྦིན་པ་དང་། ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་སྦིན་པ་དང་། མི་གནས་པར་སྦིན་པའློ། །འདི་

རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་རྒྱས་པར་འདི་ལྟ་སེ་སྦིན་པའི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་

བའློ། །གནས་འདི་དང་དམིགས་པ་འདི་དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་

ལག་རྐློང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་

ཡང་མེད་དློ། །ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དློན་དང་དགློངས་

པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་འགེལ་པའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་གསུངས་པའི་མདློ་སེ་ངེས་པའི་དློན་ཟབ་མློ། ཟབ་པར་སྣང་བ། སློང་པ་ཉིད་དང་

ལན་པ། རྐེན་འདི་ཉིད་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་ལན་པ་གང་ཡིན་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འདི་ནི་གནས་དང་པློའ ློ། །འདུལ་བའི་ཉེས་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཉེས་པ་ལས་འབིན་

པ་ལ་མཁས་པ་འདི་ནི་གནས་གཉིས་པའློ། །མ་མློ་ལ་ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ནི་གནས་གསུམ་པའློ། །

དགློངས་པ་ཅན་བརྟག་དཀའ་བའི་ཆློས་ཀི་མིང་དང་། དློན་རྣམ་པར་འབེད་པ་

འདི་ནི་གནས་བཞི་པའློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་དང་། དློན་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་

དང་། རྣམ་པར་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་ནི་གནས་ལྔ་པའློ། །གནས་དེ་དག་དང་དམིགས་

པ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དློན་དང་། དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་

འགེལ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་

མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་བརེ་བ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐློག་མ་ཉིད་

དུ་ཁློན་སློང་བར་འགྱུར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་སིང་བརེ་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཞུམ་པ་མེད་པར་སྦློར་ཞིང་། 

སྦློར་བ་དེ་ལ་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བ་དང་། སིང་བརེ་བ་དེས་ཤས་ཆེར་གནས་པར་བེད་

དེ། དེ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཕན་

པར་འགྱུར་རློ། །བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་བམས་པའི་ཕན་ཡློན་གང་དག་གསུངས་པ་

དེའི་ལུས་ལ་དུག་གིས་མི་ཚུགས། མཚོན་གིས་མི་ཚུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སིང་བརེ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཡློད་པར་རིག་

པར་བ་སེ་དེ་ལྟར་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སིང་བརེ་བའི་འབས་བུའི་

ཕན་ཡློན་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སན་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཚེ་འདི་

ལ་ངག་གི་ཉེས་པ་རྣམ་པ་བཞི། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་དང་། ངག་རྩུབ་མློ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཚིག་ཀལ་པ་རྣམས་སློང་སེ། དེའི་ཚིག་དེ་ཡང་བདག་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། གཞན་

ལ་ཕན་འདློགས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །སན་པར་སྨྲ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

ཚེ་འདི་དང་། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཚིག་བཙུན་ཞིང་ཚིག་གཟུང་བར་འློས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སན་པར་སྨྲ་བའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་

ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྟན་པ་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སློམ་ལས་དང་། ལེ་ལློ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རློ། །སེམས་

རབ་ཏུ་དགའ་བས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་

པར་བེད་དློ། །བངས་ནས་ཀང་སྒིད་ལུག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

བདག་དང་གཞན་ལ་ཡང་བཟློད་པས་ཕན་འདློགས་པར་བེད་དློ། །ཕི་མ་ལ་

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ཡང་དག་པར་བརམས་པ་དག་ལ་རང་བཞིན་གིས་

ཡང་དག་པར་རློམ་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་བས་པར་ཕིར་མི་ལློག་གློ །དེ་ལྟ་ན་

འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བརྟན་པའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའློ། །ལག་རྐློང་བ་དང་། དློན་དང་། དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་འགེལ་

པའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ནི་འདི་ལྟ་སེ། མཐུའི་ལེའུ་ལས་སྦིན་པའི་མཐུ་དང་། ཤེས་

རབ་ཀི་མཐུ་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རྟགས་དེ་དག་གི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གི་གློ་རིམས་གང་ཞེ་ན། ཐློག་

མ་ཁློ་ནར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིང་བརེ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

འདློགས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ལྟ་ཞིང་དློན་བེད་འདློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་མི་དགེ་བའི་

གནས་ནས་བསངས་ཏེ། དགེ་བའི་གནས་སུ་དགློད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་སྨྲ་ཞིང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

འཛིན་དུ་འཇུག་ལ་སློན་པར་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་

དང་། ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་མི་གཏློང་བའི་ཕིར་སེམས་ཅན་ཞུགས་

པར་གྱུར་ལ་ཉློན་མློངས་པས་རྣམ་པར་གནློད་པ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

དང་ལན་པ་དག་ལ་འཁྲུལ་པ་བཟློད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་དེ་ལྟར་བརྟན་པས་སེམས་ཅན་

ཁ་ཅིག་ནི་ཟང་ཟིང་གི་བསྡུ་བས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །

ཁ་ཅིག་ནི་ཆློས་ཀི་བསྡུ་བས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཆློས་

དང་ཟང་ཟིང་གི་བསྡུ་བ་གཉིས་ཀས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རྟགས་ལྔ་པློ་དག་གི་གློ་རིམས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རྟགས་ལྔ་པ་དེ་དག་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་དག་སེ། ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་དྲུག་པློ་དེ་དག་ལས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་གང་དང་གང་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྟགས་གང་དང་གང་བསྡུས་ཤེ་ན། སིང་བརེ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པས་བསྡུས་སློ། །སན་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་བསྡུས་སློ། །བརྟན་པ་ནི་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པ་དང་། བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་བསྡུས་

སློ། །ལག་རྐློང་བ་ནི་སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཁློ་ནས་བསྡུས་སློ། །དློན་དང་

དགློངས་པ་ཟབ་མློ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་བསྡུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་

ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་ལྔར་བསྒེ་བར་རིག་པར་བ་སེ། ངློ་བློ་ཉིད་དང་། གནས་དང་། འབས་

བུའི་ཕན་ཡློན་དང་། གློ་རིམས་དང་། བསྡུ་བ་དང་ལྔར་བསྒེ་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ལས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་ཀི་ལེའུ་སེ་དང་པློའ ློ། །

༼གཉིས་པ་ཕློགས་ཀི་ལེའུ།༽

སློམ་ནི། ལས་མཐའ་ལེགས་པར་བས་པ་དང་། །མཁས་དང་གཞན་ལ་ཕན་

འདློགས་དང་། །ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་ཐ་མ་ཡིན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པའི་

ཕློགས་སམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། རྣམ་པ་

བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་

བས་བསབས་ན་མྱུར་བ་ཁློ་ནར་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། ལས་ཀི་མཐའ་

ལེགས་པར་བས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། ཡློངས་

སུ་བསྔློ་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་ཀི་མཐའ་ལེགས་པར་བས་པ་གང་

ཞེ་ན། གང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བེད་པ་དང་། བང་བར་བེད་པ་དང་། 

རྟག་ཏུ་བེད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་བེད་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངེས་

པར་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པ་ལ་བེད་པ་ནི་འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཀང་བདློག་ལ། སློང་བ་པློ་ཡང་ལེགས་པར་

འློངས་ནས། གནློད་པར་བས་ཀང་རུང་། ཕན་པར་བས་ཀང་རུང་། ཡློན་ཏན་ཅན་ཡང་

རུང་། སྐློན་ཅན་ཡང་རུང་བ་ལ་ངེས་པར་སྦིན་པར་བེད་དེ། དེའི་སྦིན་པའི་སེམས་ནི་

མིའམ། མི་མ་ཡིན་པའམ། དགེ་སྦློང་ངམ། བམ་ཟེའམ། སུ་ཡང་རུང་སེ། འཇིག་རྟེན་

ན་སུ་ཡང་རུང་བས་ཆློས་དང་མཐུན་པས་བསྐློད་པར་མི་ནུས་སློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་བར་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པ་

ལ་བེད་པ་ནི་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཀང་བདློག་ལ། 

སློང་བ་པློ་ཡང་ལེགས་པར་འློངས་ན། ཐམས་ཅད་སྦིན་པར་བེད་དེ། དེའི་ནང་གི་

དངློས་པློ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་གཏང་བར་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ན། ཕི་རློལ་ལྟ་ཅི་

སྨློས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟག་ཏུ་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པ་

ལ་བེད་པ་ནི་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦིན་པས་ཡློངས་སུ་སྐློ་བ་མེད་པར་རྟག་

ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཁློ་ནར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦིན་པར་བ་བའི་ཅི་བདློག་པ་སྦིན་པར་

བེད་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པ་ལ་བེད་པ་ནི་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་གི་སྦིན་པ་སྦིན་པའི་ལེའུ་ལས་བསན་པ་གང་ཡིན་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་དེ་སངས་ན། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བེད་

དེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། སྦིན་པ་ལེགས་པར་སྦིན་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནློ། །སྦིན་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་པ་དང་། བརློན་

འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངེས་

པར་བེད་པ་དང་། བང་བར་བེད་པ་དང་། རྟག་པར་བེད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་

རྣམ་པ་བཞི་པློ་འདི་དག་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

མཁས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདློར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་བཅུར་རིག་པར་བ་སེ། སེམས་ཅན་

ཞེ་འགས་པ་རྣམས་ཀི་སང་བ་བསལ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཐ་མལ་པ་རྣམས་

འཇུག་པར་བ་བ་དང་། ཞུགས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྨིན་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གློལ་བར་བ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་

བསན་བཅློས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་དག་

པར་བངས་པ་ལ། འཁྲུལ་པ་བྱུང་བ་ལ་རྟློག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་སྨློན་

ལམ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་མཁས་པ་སེ། མཁས་པ་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་ཀང་སྔ་མ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་འདི་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་དེ་

དང་། དེ་དག་ལས་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཁས་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་བ་བ་ལྔ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་པ་གློང་མ་བཞིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་རྣམས་རང་གི་དློན་

ལ་འཛུད་དློ། །འཇིག་རྟེན་པའི་བསན་བཅློས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པས་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་བྱུང་བ་ལ་

རྟློག་པ་ལ་མཁས་པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བའམ། ཉེས་པ་

བྱུང་ན་ཡང་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕིར་འཆློས་པར་བེད་ཅིང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་

དག་པར་བངས་པར་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སྲུང་བར་བེད་དློ། །ཡང་དག་པའི་སྨློན་

ལམ་ལ་མཁས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕི་མ་ལ་འདློད་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་བེད་དློ། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་རིགས་དང་། དབང་པློ་དང་། མློས་པ་ཇི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་

ཆློས་སློན་ཅིང་། འཚམ་པ་དང་། རིགས་པར་སློན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མཁས་པ་བཅུ་པློ་འདི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དག་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བ་བ་ལྔ་བེད་དེ། དེའི་བ་བ་ལྔ་པློ་དེ་དག་གིས་ཚེ་

ཕི་མིའི་དློན་ལས་བརམས་ཏེ། བ་བ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་བསྡུ་བའི་དངློས་བློ་བཞི་པློ་སྦིན་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། དློན་

སྦློད་པ་དང་། དློན་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་ལས་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་

ནི་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་བདེ་བར་ཡང་ཉེ་བར་སྒྲུབ། ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཡང་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་མདློར་

བསན་པའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། བདག་དང་གཞན་གི་

དློན་གི་ལེའུ་ལས་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་ལས་ཀི་མཐའ་ལེགས་པར་བས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། གཞན་ལ་

ཕན་འདློགས་པའི་སློ་གསུམ་པློ་འདི་དག་གིས་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་

ལྟར་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ར་བ་གང་ཅི་ཡང་བསགས་སློ་ཅློག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སིང་

ཐག་པ་ནས་དད་པས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་

སྔློ་བར་བེད་ཅིང་དགེ་བའི་ར་བ་དེའི་འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཞན་མི་འདློད་དེ། 

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཁློ་ན་འདློད་དློ། །བཅློམ་ལན་འདས་

ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་རྣམས་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་བསབ་

པའི་ཆློས་བསན་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལས་ཀི་མཐའ་ལེགས་

པར་བས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་བཞི་པློ་འདི་དག་ཏུ་བསྡུ་བར་རིག་

པར་བའློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་ལས་ཀི་མཐའ་ལེགས་པར་

བས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཡློངས་

སུ་སྔློ་བར་བེད་པ་ལ་ནི་འདི་ལྟར་འཐློབ་པར་དཀའ་ཞིང་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་བང་

ཆུབ་ཀང་ཉེ་བར་གྱུར་ཅིང་། ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁིམ་པ་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་རྣམས་ལ་བསབ་ནས། ཆློས་བཞི་པློ་དེ་དག་ཁློ་ནས་

འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་དག་ཏུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས། མངློན་པར་རློགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར། མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་སེ། འདི་ལས་གློང་ན་

ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལྟར་ཆློས་བཞི་པློ་དེ་དག་ལས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བདག་ཡང་དག་པར་སྦློར་དུ་ཟིན་ཀང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་བས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཤིན་

ཏུ་བེ་བག་ཆེར་འཕགས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཁད་ཆེ་བར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཕ་མ་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་

སློགས་པ་བུ་སྨད་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཉེས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་གློལ་བ་ཡིན་གི། ཁིམ་

པ་ནི་ཡློངས་སུ་མ་གློལ་བར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ནི་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་དག་ཉིད་ཀི་དློན་དུ་ཞིང་ལས་དང་། ཉློ་ཚོང་དང་། 

རྒྱལ་པློ་ལ་ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ལ་སློགས་པས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཆགས་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལས་ཡློངས་སུ་གློལ་བ་ཡིན་གི། ཁིམ་པ་ནི་ཡློངས་སུ་མ་གློལ་

བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཚངས་

པར་སྤློད་པ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ལུ་གུ་རྒྱུད་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་སྤློད་ནུས་ཀི། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པས་ནི་མི་ནུས་སློ། །ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། དགེ་བ་གང་དང་གང་རློམ་པ་དེ་དང་དེ་ཉིད་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་མཐར་ཕིན་

པར་འགྱུར་གི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ངེས་པར་གནས་པའི་ཕིར། གཞན་

དག་ལ་ཚིག་བཙུན་པ་ཡིན་གི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཉིས་ནི་དེ་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཁད་ཆེར་ཞུགས་པར་རིག་པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་

གནས་ལས་ཕློགས་ཀི་ལེའུ་སེ་གཉིས་པའློ། །

༼གསུམ་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ལེའུ།༽

བམ་པློ་བཅུ་བདུན་པ། སློམ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བློ་ལན་གི། །མཉེས་

གཤིན་པ་ནི་རྣམ་བདུན་དང་། །དེ་དག་བསམ་པ་བཅློ་ལྔ་སེ། །བ་བ་བཅུ་ནི་བེད་པར་

བསན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཉེས་གཤིན་པ་

རྣམ་པ་བདུན་འབྱུང་སེ། མཉེས་གཤིན་པ་དེ་དང་ལན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ནི། དགེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་མཆློག་ཏུ་དགེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཞེས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བའློ། །མཉེས་གཤིན་པ་རྣམ་པ་བདུན་གང་ཞེ་ན། འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་། རིགས་པ་

དང་། མི་སྐློ་བ་དང་། གསློལ་བ་མ་བཏབ་པ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། 

མཉམ་པའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སུ་ལ་ཡང་འཇིགས་པའི་ཕིར་མཉེས་གཤིན་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་

ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་ལན་པ་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་བེད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐེད་པའི་མཉེས་གཤིན་པ། འདི་ལྟ་

སེ། ཆློས་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚོགས་པར་ཀུན་དུ་སྤློད་པར་མི་

འློས་པ་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་འཛུད་པའི་ཕིར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་ཅི་ནས་དེ་དག་གི་དློན་ལས་བརམས་ལ། ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བར་

དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཉེས་གཤིན་པ་ཡིན་ནློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གསློལ་བ་མ་བཏབ་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

མཉེས་གཤིན་པ་ཡིན་གི། ལ་ལ་ཞིག་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཟང་

ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་མཉེས་གཤིན་པ་ཡིན་གི། གཞན་ལས་ལན་དུ་ཕན་

འདློགས་སུ་རེ་བའམ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བའི་ཕིར་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་

མཉེས་གཤིན་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཉེས་གཤིན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཆུང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལས་ཇི་

ལྟར་གནློད་པ་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཕྲད་ཀང་སློང་བར་མི་བེད་དེ། བདག་

ཉིད་ལ་དགའ་དགུར་མི་སྡུག་པར་བེད་ཀང་སིད་ཀི། གཞན་དག་ལ་ནི་རྣམ་གངས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གང་གིས་ཀང་སིག་པ་བེད་པར་ནི་མི་འདློད་དེ། དེ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཉེས་གཤིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་

ཏན་དང་ལན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁློ་ན་ལ་མཚུངས་པ་མཉམ་པ་ཡིན་གི། 

སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་ཉི་ཚེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མཉེས་གཤིན་པ་རྣམ་པ་

བདུན་པློ་དེ་དག་དང་ལན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་དགེ་བའི་བསམ་པ་

ཅན་མཆློག་ཏུ་དགེ་བའི་བསམ་པ་ཅན་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་མློས་པ་དང་། སློ་སློར་རྟློག་པ་དང་། 

ངེས་པར་འབེད་པ་དང་། དད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་དང་། ཆློས་རྣམ་པར་འབེད་པ་སྔློན་དུ་

འགློ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཞེས་

བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དེ་དག་ཀང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་

བཅློ་ལྔར་རིག་པར་བ་སེ། བཅློ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། མཆློག་གི་བསམ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་བསམ་པ་དང་། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བསམ་པ་དང་། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་བསམ་པ་

དང་། མཐུའི་བསམ་པ་དང་། ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། བདེ་བའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་

པའི་བསམ་པ་དང་། བརྟན་པའི་བསམ་པ་དང་། མི་སླུ་བའི་བསམ་པ་དང་། མ་དག་

པའི་བསམ་པ་དང་། དག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་དག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཚར་

གཅད་པའི་བསམ་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བསམ་པའློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། 

ཆློས་དང་། དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཆློག་གི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །སྦིན་པ་དང་། བཟློད་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་

དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །ཆློས་དང་གང་

ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དློན་དམ་པ་ཆློས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་མློ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པའི་

མཐུའམ། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐུའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགེ་བ་ཉེ་བར་

སྒྲུབ་པར་འདློད་པ་ནི་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

གདགས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་འདློད་པ་ནི་བདེ་བའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་དང་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་འབེལ་པ་མེད་

པའི་སེམས་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་བརྟན་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་

ཅན་གི་དློན་ཐབས་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཐབས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ཤེས་པ་དང་ལན་

པའི་མློས་པ་ནི་མི་སླུ་བའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ཐམས་ཅད་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་དག་

པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །བསམ་པ་དག་པའི་ས་ནས་བཟུང་སེ། སྤློད་པ་ངེས་པའི་

སའི་བར་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ནི་དག་པའི་བསམ་

པ་ཞེས་བའློ། །མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་བསམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་མ་དག་པའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཚར་གཅད་པ་ཞེས་བ་སེ། སློ་སློར་བརྟག་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་དག་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བསམ་པ་ཞེས་བ་སེ། རང་བཞིན་གིས་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་

པ་དང་། །བརྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པས་

ཐམས་ཅད་དུ་གཏློགས་པ་བཅློ་ལྔ་པློ་འདི་དག་གིས་བ་བ་བཅུ་བེད་དེ། བཅུ་གང་ཞེ་

ན། མཆློག་གི་བསམ་པས་ནི་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦློར་བར་བེད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

བསམ་པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་

པ་ལ་སློག་གི་ཕིར་ཡང་བསམས་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་མི་བེད་ལ། ཉེས་པ་

བྱུང་ན་ཡང་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སློ་སློར་འཆགས་པར་བེད་དློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་

བསམ་པས་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་བསློམ་པ་རྟག་ཏུ་བེད་པས་བག་ཡློད་པར་

གནས་ཤིང་མཆློག་ཏུ་བག་ཡློད་པར་གནས་པར་བེད་དློ། །དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་ལྷག་

པའི་བསམ་པས་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཕིར་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

སེམས་ཀིས་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བར་ཡང་བེད་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་མི་གཏློང་བར་ཡང་བེད་དློ། །མཐུའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ནི་བརྟན་པ་ལ་

སིང་ཐག་པ་ནས་དད་ཅིང་སློན་པར་ཡང་བེད་ལ། བསློམ་པ་ལ་ཡང་གཅེས་པར་འཛིན་

ཏེ། འདློད་པ་སྐེས་པས་ཤས་ཆེར་གནས་ལ། ཐློས་པ་དང་། བསམ་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་མི་འཛིན་ཏློ། །ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། བདེ་བའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་

བསམ་པས་ནི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦློར་བར་བེད་དེ། 

སྦློར་བ་བས་ནས་ཀང་ཡློངས་སུ་མི་སྐློའ ློ། །བརྟན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ནི། 

བརློན་འགྲུས་འབར་བ་དང་། བརློན་འགྲུས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡང་དག་པར་རློམ་པར་གནས་

ཏེ། སྦློར་བ་ལྷློད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། སྦློར་བ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

མི་སླུ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་དང་

དེ་དག་ལ་མངློན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་འཐློབ་པ་དམའ་བ་དང་། 

ཆུང་ངུ་ཙམ་དང་། ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཀང་ཆློག་པར་མི་འཛིན་ཏློ། །ཚར་གཅད་པའི་

ལྷག་པའི་བསམ་པས་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་འདྲེན་ཏློ། །ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ནི་ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀི་དློན་དང་ཕན་པ་དང་

བདེ་བའི་ཕིར་མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་སབས་དེ་དང་དེ་

དག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པ་དང་། བརྟགས་

པ་དང་། བཤད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཅློ་ལྔ་

པློ་འདི་དག་གིས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གང་དག་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དགེ་བ་རྣམས་ཀིས་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་

ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་དག་ཏུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་

པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་

བ་དང་། མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་བཅློ་ལྔ་པློ་འདི་དག་ཁློ་ན་སེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་

མེད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཅློ་ལྔ་པློ་འདི་དག་

ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀི་རྣལ་

འབློར་གི་གནས་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ལེའུ་སེ་གསུམ་པའློ། །

༼བཞི་པ་གནས་པའི་ལེའུ།༽

སློམ་ནི། རིགས་དང་དེ་བཞིན་མློས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་ལྷག་ཁིམས་

དང་། །ལྷག་པའི་སེམས་དང་ཤེས་རབ་གསུམ། །མཚན་མ་མེད་པ་རྣམ་པ་

གཉིས། །རློལ་དང་བཅས་དང་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །སློ་སློ་ཡང་དག་རིག་དང་མཆློག །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་མཆློག་དེ་ལྟར་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནས་

བཟུང་སེ། ཇི་སད་དུ་བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སློབ་ཅིང་ཇི་སད་

བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སྣང་བ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློགས་ཀི་སྦློར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཇི་

ལྟར་བརྟན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་སྦློར་བའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། བཅུ་གཉིས་ཡློད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་གནས་རྣམས་ཀིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་

རིག་པར་བའློ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་སེ། དེ་ནི་བང་

ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེའི་གནས་པ་བ་ན་མེད་པའློ། །དེ་ལ་བང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་བཅུ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། མློས་

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་

ལ་གནས་པ་གསུམ་པློ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་ལན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་ལན་པ་དང་། 

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལློག་པ་དང་ལན་པའློ། །

དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་གིས་དེ་ལྟར་མཐློང་བ་དང་། དེ་ཁློ་ན་གང་

མཐློང་བ་དང་། དེ་ཁློ་ན་དེ་མ་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་

འཇུག་པ་དང་། ཤེས་པས་སྡུག་བསྔལ་མི་འཇུག་པ་དེ་ནི་སློ་གསུམ་ནས་ཤེས་རབ་

ཀིས་རྣམ་པར་དཔློད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་

དང་བཅས་ཤིང་རློལ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱུན་ཆགས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ཉིད་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་གནས་མཆློག་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་སེ། བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་དག་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་རྣམས་

ཀིས་དེ་དག་གིས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། བང་ཆུབ་མངློན་

པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེའི་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་གནས་པ་ཐ་མ་ནི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་རིལ་གིས་

སློན་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་བཅུ་གཉིས་ནི་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་གནས་པ་

དེ་བཞིན་དུ་བསན་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་གང་

ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་ཤེ་ན། འདི་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུན་དགེ་

བའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡློན་ཏན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལ་འློས་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དག་པར་སྤློད་པ་ལ་

ཡང་དག་པར་སྣང་ལ། རང་བཞིན་གིས་དགེ་བ་ཁློ་ནས་ངང་གིས་དགེ་བ་དེ་ལ་འཇུག་

གི་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ། གགས་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

རིགས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ས་བློན་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བློན་ཐམས་

ཅད་དེའི་ལུས་ལ་གནས་ཤིང་། རྟེན་ལ་གནས་པར་ཡློད་དློ། །རིགས་ལ་གནས་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དྲི་མ་རགས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཀུན་ནས་དཀིས་

པ་གང་གིས་ཀུན་ནས་དཀིས་ན་མཚམས་མེད་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་ལས་ཀུན་དུ་

སྤློད་པར་འགྱུར་བའམ། དགེ་བའི་ར་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཉློན་མློངས་

པའི་ཀུན་ནས་དཀིས་པར་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ། །རིགས་ཀི་ལེའུ་ལས་

རིགས་ལ་གནས་པའི་བ་བ་བརྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཡང་རྒྱས་པར་རིགས་ལ་

གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་པློ་སེམས་

བསྐེད་པ་ནས་བཟུང་སེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་མ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤློད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ནི་དེའི་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་རིགས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་བཅུ་གཅིག་པློ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་གནས་པའི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་འཇུག་ཅིང་། རྒྱུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་ཟད་ཀི། དེས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་གཞན་ཅི་ཡང་བརམས་པ་ཡང་མེད། ཐློབ་པ་ཡང་མེད། 

རྣམ་པར་སྦངས་པ་ཡང་མེད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། མློས་

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

གནས་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ཡང་བརམས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཐློབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པར་སྦངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་

གནས་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་རྣམ་པར་སྦངས་པ་ལ་ཞུགས་སློ། །མློས་

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་དག་ན། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་སྔློན་དུ་

བརམས་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་རྣམ་པར་སྦངས་པ་ལ་ཡང་ཞུགས་

སློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་དག་ན། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

གནས་པ་སྔློན་བརམས་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་རྣམ་པར་སྦངས་པ་ལ་ཡང་

ཞུགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་མཆློག་ཡློངས་

སུ་གྲུབ་པའི་བར་དུ་ཡང་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་མཆློག་

ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡློངས་སུ་དག་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྔློན་བརམས་པའི་དེ་བཞིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཤེགས་པའི་གནས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་འཐློབ་ཅིང་། རྣམ་པར་དག་པར་ཡང་རིག་པར་

བའློ། །འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་

པ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་

ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་གཞིས་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལན་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞི་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་པའི་

བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་པ་

གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་ལན་པའི་ལྷག་

པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས། བདེན་པ་རྟློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་

དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བདེན་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། 

བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདེན་

པ་རྟློགས་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟེན་ཅིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལློག་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གནས་པ་གང་ཞེ་ན། བདེན་པ་རྟློགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས། དེ་མ་ཤེས་

པས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

བ་དང་། དེ་ཤེས་པས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པའི་འགློག་པ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་

འབེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་

པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་ཤིང་རློལ་བ་དང་བཅས་པ་གང་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་ཤེས་

རབ་ལ་གནས་པ་རྣམ་པ་དེ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས། མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་

དང་། རློལ་བས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བར་ཆད་མེད་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་

རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཤེས་རབ་བསློམ་པ་དང་ལན་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་པར་འདུ་

བེད་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་སྔ་མ་དེ་

ཉིད་ཤས་ཆེར་བསློམས་པས། རང་གི་རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བར་ཆད་མེད་

པར་འཇུག་པའི་ལམ་དང་ལན་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་

དང་ལན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་དག་ཅིང་མི་གཡློ་བ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་

ནས་བློ་གློས་ཆེན་པློ་རྒྱ་ཆེ་བ་རེས་སུ་ཐློབ་སེ། གཞན་དག་ལ་ཆློས་ཡང་དག་པར་

སློན་པ་བ་ན་མེད་པ་ལས་བརམས་ནས་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྣམ་གངས་དང་དློན་དང་། 

ངེས་པའི་ཚིག་དང་། རབ་ཏུ་དབེ་བ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་གནས་པ་གང་ཡིན་

པའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པ་མཆློག་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དཔའ་གང་ལ་གནས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་སེ། བ་ན་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཆློས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་སྐེ་

བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པའམ། ཡང་ན་སིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་པ་དེའི་མཇུག་

ཐློགས་སུ་བར་ཆད་མེད་པ་ཁློ་ནར་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་དློ། །

དེ་ལ་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསློམ་པ་ལ་ཆུང་ངུར་བེད་པ་དང་། རྒྱུན་ཆགས་མ་ཡིན་པར་བེད་པ་

དང་། ངེས་པར་མི་བེད་པ་དང་། ཐློབ་པ་ལས་ཀང་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་

རློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བསློམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་དང་། རྒྱུན་ཆགས་སུ་བེད་པ་དང་། ངེས་

པར་བེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཐློབ་པ་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རབ་ཏུ་

དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གསུམ་

གི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའློ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་དང་པློ་ནས་བཟུང་སེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་མཆློག་གི་བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསློམ་པ་ལ་ཚད་མེད་པར་བེད་པ་དང་། རྒྱུན་ཆགས་སུ་བེད་པ་དང་། 

ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་མཚན་མ་མེད་པ་བསློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློམ་པར་རིག་པར་

བའློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ལྷག་པའི་

སེམས་དང་། ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཚན་མ་མེད་པ་བསློམ་པ་དེ་འཐློབ་པར་རིག་པར་བའློ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་

པ་དང་པློ་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་བློ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་གཉིས་པ་ལ་

ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་མ་མེད་པ་བསློམ་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་རིག་པར་

བའློ། །སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། གནས་པ་མཆློག་ལ་ནི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་མ་མེད་པའི་བསློམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་སློ་སློར་མྱློང་

བར་རིག་པར་བའློ། །

མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ནི་གང་དག་

ཡིན། རྟགས་ནི་གང་དག་ཡིན། མཚན་མ་ནི་གང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། མློས་པས་སྤློད་པ་

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སློ་སློར་རྟློག་པའི་སློབས་ཅན་ཡིན་ཏེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བའི་སྦློར་བ་དག་ལ་སློ་སློར་བརྟགས་ཤིང་བརྟགས་ཤིང་ཤེས་

རབ་ཀིས་སྦློར་བར་བེད་ཀི། རང་བཞིན་གིས་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བསློམ་པ་མི་འགྱུར་བ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ཕིར་མི་ལློག་པ་འཐློབ་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བསློམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། བསློམ་པའི་འབས་བུ་སློ་སློ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

སློམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་དེ་དང་འདྲའློ། །འཇིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་

འཚོ་བ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་དང་། 

འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་། ངན་འགློའི་འཇིགས་པ་དང་། འཁློར་གི་ནང་དུ་བག་ཚ་

བའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་ཀང་འདས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་གི་དློན་རྣམས་

ལ་ཡང་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ་སྦློར་གི་རང་བཞིན་གིས་སིང་བརེ་ཞིང་བམས་པས་ནི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མ་ཡིན་ནློ། །ཆེད་འགའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ལློག་

པར་སྒྲུབ་བློ། །ཆེད་འགའ་ནི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷག་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་རློ། །ཆེད་

འགའ་ནི་ཡློ་བད་རྣམས་ལ་ཀུན་དུ་འཛིན་པར་ཡང་སྣང་ངློ་། །སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ལ་ཡང་དད་པས་འགློ་བར་འགྱུར་གི། འདི་ལྟ་སེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའམ། ཆློས་སམ། དགེ་འདུན་ནམ། དེ་ཁློ་ནའི་དློན་ནམ། སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུའམ། རྒྱུའམ། འབས་བུའམ། ཐློབ་པར་བ་

བའི་དློན་ནམ། ཐློབ་པར་བ་བའི་ཐབས་སམ། སྤློད་ཡུལ་ལས་བརམས་ཏེ། སློ་སློར་

རང་ལ་དེ་ཁློ་ནར་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

ཐློས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཆུང་ངུ་དང་

ལན་པ་ཡིན་གི། ཚད་མེད་པ་དང་ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཉིད་ཀང་དེས་ཆེད་འགའ་

བརློད་པར་འགྱུར་ཏེ། བརེད་ངས་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ལམ་མངློན་པར་ཤེས་པ་བུལ་བ་དཀའ་བ་དང་ལན་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་ཆེན་

པློ་ལ་ཡང་འདུན་པ་དྲག་པློ་མེད་དློ། །བརློན་འགྲུས་འབར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཟབ་མློ་ལ་

དགའ་བ་ལེགས་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གནས་པ་གསུམ་པློ་རྣམས་སུ་ཡང་

བརེད་ངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་དང་། སྒ་དང་། དྲི་དང་། རློ་དང་། རེག་བ་དང་། 

ཆློས་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་རྣམས་ལ་ཆེད་འགའ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་

སེམས་པ་དང་། སྐེ་བ་ལུས་དང་ཐ་དད་པ་དེ་དང་། དེར་སྐེས་པ་ནས་ལུས་སྔ་མ་

བརེད་པ་དང་། ཆློས་ལུང་མནློས་པ་དང་། བཟུང་བ་དང་། བས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལློན་

པ་དང་། སྨྲས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལློན་པ་དག་ཀང་ཆེད་འགའ་བརེད་པས་ན། དེ་ལྟར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གནས་གསུམ་པློ་དེ་དག་ཏུ་བརེད་ངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཆེད་འགའ་ནི་ཡིད་གཞུངས་པར་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཆློས་རྣམས་ལེན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། དློན་འཇུག་པར་ནུས་ལ། 

ཆེད་འགའ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཆེད་འགའ་ནི་དྲན་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ལ། ཆེད་

འགའ་ནི་བརེད་ངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་

བའི་ཐབས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངློན་པར་མི་ཤེས་ལ། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆློས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀང་མངློན་པར་མི་ཤེས་སློ། །

གཞན་དག་ལ་ཡང་ནན་གིས་ཆློས་སློན་ཅིང་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བརྟན་པ་

ལ་འཇུག་པར་བེད་དེ། དེས་ནན་གིས་འཇུག་པར་བས་པ་དེ་ཡང་། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པས་མ་ཡིན་ཏེ། མཚན་མློ་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་དབང་དུ་

འགྲུབ་པར་ཟད་པས་ན། ཆེད་འགའ་ནི་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར། ཆེད་འགའ་ནི་

འབས་བུ་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཆེད་འགའ་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་སེམས་བསྐེད་པ་

ལས་ཀང་གཏློང་བར་འགྱུར། ཆེད་འགའ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

སློམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་ཀང་ལློག་པའམ། ཡང་ན་སྤློ་བ་མེད་པར་འགྱུར་

རློ། །ཆེད་འགའ་ནི་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་ཞུགས་པ་ལས་ཀང་བར་མ་དློར་སྐེ་བར་

གྱུར་ནས། སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་སྦློར་བ་དེ་ལས་ཕིར་ལློག་པར་འགྱུར་

རློ། །བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདློད་ལ་གཞན་གི་བདེ་བ་ནི་སློ་སློར་

བརྟགས་ཏེ་འདློད་པར་ཟད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་མང་མློད་ཀི། ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁྲུལ་པ་ལྷག་པར་སྤློད་པས་

ཡློངས་སུ་ཤེས་ཤིང་། མ་ལུས་པར་སློང་བ་དང་ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཆེད་འགའ་ནི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཀི་ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལས་ཁིད་པར་འགྱུར་རློ། །ཆེད་

འགའ་ནི་ཆློས་བསན་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐློས་ནས་སྐྲག་པར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་སེམས་

གཡློ་བ་དང་། ཡིད་གཉིས་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

སིང་རེ་ཆེན་པློ་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་སློང་བར་

འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆུང་ངུ་བསྒྲུབ་པས་ཉེ་བར་

གནས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཚད་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

ཇི་སད་བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སློབ་པར་མི་བེད་དློ། །ཇི་སད་བསན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

རྟགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །ཇི་སད་བསན་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕློགས་ཀི་སྦློར་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་དག་པར་མི་སྣང་ངློ་བདག་ཉིད་ཀང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ལས་རིང་བར་འཛིན་ཏློ། །དེ་ནི་འཁློར་བ་ན་འཁློར་བ་ལ་ཇི་ལྟར་ལྷག་པའི་བསམ་

པ་གནས་པ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་པ་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །དགེ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་

ཀི་ཆློས་སྦངས་ཤིང་མི་གཡློ་བ་རྣམས་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་དང་དེ་ལྟ་བུ་དང་

མཐུན་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་དང་། རྣམ་པ་དེ་དག་ནི་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་

པས་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །མློས་པས་སྤློད་

པ་ལ་གནས་པ་ལ་བཟློད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་རྣམ་

པ་དང་། རྟགས་དང་། མཚན་མ་ཇི་སད་བསན་པ་དེ་དག་ཤས་ཆེ་བར་རིག་པར་

བའློ། །བཟློད་པ་འབིང་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་འབིང་དུ་རིག་པར་བའློ། །བཟློད་པ་ཆེན་པློ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་རྣམ་པ་དང་། རྟགས་དང་། མཚན་མ་དེ་

དག་ཆུང་ཞིང་སབ་པར་རིག་པར་བའློ། །བཟློད་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྣམ་པ་དང་། རྟགས་དང་། མཚན་མ་དེ་དག་ཀང་མ་ལུས་པར་

སློང་ལ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ལ་ཡང་འཐློབ་པའི་ཚུལ་གིས་

འཇུག་པར་རིག་པར་བའློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་ནི་མློས་

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པས་གནས་པ་ལ་ཡློད་པར་བསན་པ་གང་ཡིན་པའི་ཆློས་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དློ། །

དེ་ལས་བཟླློག་པའི་དཀར་པློའི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡློད་དེ། དེ་

དག་དང་ལན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །མློས་

པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་དང་། 

འབིང་དང་། ཆེན་པློའི་ཚུལ་གིས་གློང་ནས་གློང་དུ་མློས་པ་དག་པ་ཡློད་མློད་ཀི། དེ་

ལ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ཞེས་མི་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་མློས་པ་

དེ་ནི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་དེ་དག་གིས་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་

གྱུར་པས་འཇུག་ལ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ནི་མློས་པའི་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕིར་ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་མེད་ཅིང་དག་པའི་མློས་པ་འཇུག་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་

བའི་གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ནི་གང་དག་ཡིན། རྟགས་

ནི་གང་དག་ཡིན། 

མཚན་མ་ནི་གང་དག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དཔའ་མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ལ་གནས་པ་ལས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ལ་

འཇུག་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སྨློན་ལམ་སྔ་མ་བང་ཆུབ་ལེགས་པར་མ་རྟློགས་པ། བང་ཆུབ་པར་བ་བའི་

ཐབས་ལེགས་པར་མ་རྟློགས་པ་ཕལ་ཆེར་གཞན་གི་རྐེན་གིས་འགློ་བ་ངེས་པ་མ་ཡིན་

པ་སངས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨློན་ལམ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་སློ་སློ་རང་

གི་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སར་པ་གཞན་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་དེ་ལས་གཞན་པའི་

དཀར་པློའི་སྨློན་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་མཚུངས་པ་མེད་ཅིང་

འབས་བུ་ཐུན་མློང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཡུལ་ལས་ཀང་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དང་། སྨློན་ལམ་དེ་སད་ཅིག་ཙམ་སྐེས་ན་ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དཀར་པློའི་ཆློས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བའི་འབས་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་

པར་འགྱུར་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་དང་། སྨློན་ལམ་

དེ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐློབ་པ་ལ་རྣམ་གངས་གང་གིས་ཀང་

ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའམ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་དམིགས་པ་དང་། དེ་ཁད་

པར་དུ་འགློ་བའི་ཆ་དང་མཐུན་ཞིང་ཕི་མའི་མཐར་ཕིན་པ་ལ། བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་

མཐར་ཐུག་པ་དག་གིས་སྐེད་པར་བེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨློན་ལམ་ཤིན་ཏུ་

རྣམ་པར་ངེས་པ་དེ་ནི་སེམས་བསྐེད་པ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་

བསྐེད་པ་དེ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཐློག་མ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཁློ་ནར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་ལ་སེམས་དེ་སྐེད་པ་དང་། ཅི་ལ་

དམིགས་ནས་སྐེ་བ་དང་། ཇི་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅི་འདྲ་ཞིང་གང་གི་བདག་ཉིད་དུ་སྐེ་

བ་དང་། སེམས་དེ་སྐེས་ན་ཕན་འདློགས་ཅིར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་གིས་

སེམས་སྐེ་བ་དེ་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་མདློར་བསྡུ་ན་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

དགེ་བའི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་བསགས་ཤིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཡང་དག་པ་

ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སེམས་དེ་སྐེའློ། །མདློར་

བསྡུ་ན་ཕི་མ་ལ་ཡང་དག་པར་མྱུར་དུ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སེམས་

ཅན་གི་དློན་བ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བ་བ་ལ་དམིགས་པ་བས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སེམས་

དེ་སྐེའློ། །ཡང་དག་པར་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

དང་མཐུན་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བ་བ་དང་མཐུན་པ་དང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་རང་

བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འཐློབ་པ་དང་། མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་དང་མཐུན་པའི་སེམས་དེ་སྐེའློ། །སེམས་དེ་སྐེས་པས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བིས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློ་སློའི་སྐེ་བློའི་ས་ལས་འདས་པ་
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ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐློན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིགས་སུ་སྐེས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་ཀི་སས་ཡིན། རློགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགློ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་ངེས་པ་

ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐློབ་ནས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་མང་བ་ཡིན། 

གཞན་དག་ལ་ཤས་ཆེར་ཉེས་རློམ་མེད་པ་ཡིན། རྣམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན། ཁློ་བ་

མེད་པ་མང་བ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་གི་

དློན་བ་བ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པས་དམིགས་པ་བས་ཤིང་མློས་

པས་འཇུག་པ་ཆློས་འདི་ལ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། མཐུན་པ་དག་ཉིད་

ཡང་དག་པར་མཐློང་ཞིང་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་མང་བར་འགྱུར་

རློ། །བདག་ཉིད་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་འགྱུར་བ་དང་ལན་པ་ཟང་ཟིང་མེད་པ་

མཚུངས་པ་མེད་པ། ལུས་དང་སེམས་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། 

དགེ་བའི་ཆློས་འབར་བ་དག་དང་ལན་ནློ། །བདག་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བར་གྱུར་ཏློ། །བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་ལ་བདག་གི་ལྷག་པའི་

བསམ་པ་ནི་རྣམ་པར་དག་གློ །བདག་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ལློ་སམ་

ནས། དེའི་ཕིར་ཡང་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་མང་བ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བསྐེད་པ་ནི་འཇིགས་པ་ལྔ་སངས་པ་ཡིན་
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ཏེ། བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསློམས་པ་ལ་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་

པ་ཡང་མི་འབྱུང་ན་དེ་ལ་བདག་ལ་ཆགས་པའམ། ཡློ་བད་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་ག་ལ་

འབྱུང་སེ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་འཚོ་བ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་མེད་དློ། །

གཞན་དག་ལས་ཀང་ཅི་ཡང་རེ་བ་མེད་ལ། འདི་ལྟ་བུར་ཡང་འདློད་དེ། བདག་

ཉིད་ཀིས་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བློ་སམ་སེ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེད་པའི་འཇིགས་པ་མེད་དློ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་བལ་བའི་ཕིར་

ན་དེ་ལ་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་སེ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་མེད་

དློ། །བདག་ནི་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་ཕི་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་དང་ངེས་པར་ཕྲད་པར་འགྱུར་རློ་སམ་སེ། དེ་ལྟར་ངེས་པར་གྱུར་པས་ན། དེའི་

ཕིར་དེ་ལ་ངན་འགློའི་འཇིགས་པ་མེད་དློ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ན་བདག་དང་

བསམ་པ་མཚུངས་ཤིང་མཉམ་པ་སུ་ཡང་མ་མཐློང་ན། ཆེས་ལྷག་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡློད་

སམ་སེ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་འཁློར་གི་ནང་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་མེད་དློ། །དེ་དེ་ལྟར་

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང་། ཟབ་མློ་སློན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐྲག་པ་དང་

བལ་བ་དང་། ཐློས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་པ་དང་བལ་བ་དང་། གཞན་གིས་གནློད་

པ་དང་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་སང་དང་བལ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་འདུ་

འཛིའི་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པའི་ཕིར་ཕལ་པ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པས་དགེ་

བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་བེད་དློ། །དད་པའི་
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དབང་དུ་བ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་སེ། ཕི་མ་ལ་ཡང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ལེའུ་ལས་སྔར་

བསན་པའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་བཅུ་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་བསམ་པ་དག་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་འདི་ལ་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་བེད་དློ། །

བམ་པློ་བཅློ་བརྒྱད་པ། སེམས་ཅན་གི་མཆློག་ཡློན་གི་གནས་སློན་པ་ཆློས་

ཀི་མངའ་བདག་ལ་མཆློད་པ་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་དང་གཉིས་པ་སེ་དེས་

གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ཡང་དག་པར་བཟུང་བ་དང་། གསུམ་པ་སེ་དམ་པའི་

ཆློས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་བ་བ་དང་། བཞི་པ་སེ་དེ་དང་མཐུན་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་སྤད་པ་དང་། ལྔ་པ་སེ་དེའི་སྣློད་ཀི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བ་བ་དང་། དྲུག་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྣམས་སུ་འགློ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལྟ་བ་དང་། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། བདུན་པ་སེ་རང་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བ་དང་། བརྒྱད་པ་སེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་མི་འབལ་བར་བ་བ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་བསམ་པ་དང་སྦློར་བ་གཅིག་པར་བ་བ་དང་། དགུ་པ་

སེ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཡློད་པར་བ་བ་དང་། བཅུ་པ་སེ་བ་

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བ་བའི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་སྒྲུབ་

བློ། །སེམས་ཅན་གི་ཁམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ལྟ་བུ་

དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཆློས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་

འགློ་བའི་བར་དུ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གི་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་འདི་ཐློབ་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། མི་བརེད་པ་དང་། མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སེམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་

སྨློན་པར་བེད་དློ། །སྔ་མ་ནི་སྨློན་པར་བ་བའི་དློན་ལ་སྨློན་པའློ། །ཕི་མ་ནི་སྨློན་ལམ་

ཉིད་ལ་སྨློན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་སྨློན་ལམ་ཆེན་པློ་འདི་དག་ལ་སློགས་པ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་གངས་མེད་པ་

འབུམ་ཕྲག་བཅུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཕི་མ་ལ་ཡང་སྨློན་ལམ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ལ། ཚེ་འདི་ལ་

ཡང་བརློན་འགྲུས་བརམས་པ་ནི་གནས་པ་ཡློངས་སུ་སྦངས་པའི་ཆློས་བཅུས་རབ་

ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་དློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ལ་མངློན་པར་དད་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་འབའ་ཞིག་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་ལྟ་བའི་

སིང་རེ་དང་། བདག་གིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་འབའ་ཞིག་པ་

འདི་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བར་བའློ་སམ་དུ་ལྟ་བའི་བམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པའི་བསམ་པས་བདག་ཉིད་ལ་མི་ལྟ་སེ། དེ་

ལ་མི་ལྟ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བ་

དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ཀི་དློན་དུ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ཆློས་གཞན་ལས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་མི་སྐློ་བ་དང་། མི་སྐློ་བས་བསན་བཅློས་

ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བསན་བཅློས་ཤེས་པ་

དང་། བསན་བཅློས་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་ཐ་མ་དང་འབིང་དང་། ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཅི་ནུས་ཅི་འློས་སུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པས་འཇིག་རྟེན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཤེས་པ་དང་། །སྦློར་བ་དེ་དག་ཉིད་ལ་དུས་དང་དུས་ཚོད་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་པ་

ལས་བརམས་ཏེ། ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁེལ་ཡློད་པ་དང་། སྦློར་བ་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཕིར་མི་

ལློག་པས་སན་ཐུབ་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་དང་། རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་བསྒྲུབ་པས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། རིམ་གློ་བེད་པ་སེ། འདི་ལྟ་སེ་དད་པ་དང་

སིང་རེ་དང་། བམས་པ་དང་། གཏློང་བ་དང་། མི་སྐློ་བ་དང་། བསན་བཅློས་ཤེས་པ་

དང་། འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་དང་། ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁེལ་ཡློད་པ་དང་། སན་ཐུབ་པའི་

སློབས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། རིམ་གློ་བེད་པའི་

ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་གནས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་ཆློས་དེ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་འདུག་ཅིང་

ལན་མང་དུ་བེད་དློ། །དེ་མ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་སློགས་པ་དགུ་པློ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་གི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་བེད་

དློ། །དེ་ཤེས་ནས་ཀང་ལམ་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་རྣམ་པ་དང་། ཐློབ་པ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་

མཚན་མ་ལེགས་པར་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་གནས་པ་ཐམས་ཅད་མནན་

ནས། བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་བདེ་བག་ཏུ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་གི་འདྲློན་པློ་

ཕལ་པློ་ཆེ་ཡང་འཁློར་བའི་དགློན་པའི་ལམ་ལས་སྒློལ་ལློ། །རྣམ་པ་གང་དག་གིས་

འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པ་དག་གློ །འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཐློབ་

པའློ། །ཞུགས་ནས་ཀང་འབས་བུ་ཆེན་པློའི་ཕན་ཡློན་འགྲུབ་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །གནས་པ་དེ་ལ་གནས་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་སངས་རྒྱས་མང་པློ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལས་ཐློས་པ་གང་

ཡིན་པ་དག་དང་། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་མིང་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བཞུགས་པར་སེམས་ཀིས་མློས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་དད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པའི་སེམས་ཀིས་མཐློང་བར་བ་

བའི་ཕིར་འདློད་པར་བེད་ལ། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེའི་འདློད་པ་དློན་འགྲུབ་པ་ཁློ་ནར་

འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་རྒྱུ་གཅིག་གློ །

སངས་རྒྱས་གང་དུ་འབྱུང་བ་དེར་བདག་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་ལྟར་ཡང་

སེམས་ཀིས་སྨློན་པར་བེད་དེ། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེའི་སྨློན་ལམ་དེ་ནི་འགྲུབ་པ་ཁློ་

ནར་འགྱུར་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་དད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློས་མཐློང་བ་དང་། སྨློན་ལམ་གི་སློབས་

ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་མཐློང་ནས་མཆློད་པ་དང་། བདེ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་

བཀུར་སི་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལས་ཆློས་ཀང་ཉན་པ་དང་། ལེན་

པ་དང་འཛིན་པར་བེད་དློ། །ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀང་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་

པར་བེད་དློ། །དེ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བང་ཆུབ་ཆེན་པློར་ཡློངས་སུ་སྔློ་

བར་བེད་དློ། །བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་

བེད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དགེ་འདུན་དང་ཆློས་ལ་མཆློད་པ་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་དང་། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀང་བང་ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློ་བ་སེ། དེའི་རྣམ་པར་

དག་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པློ་དེ་དག་གིས་བསལ་པ་དུ་མ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་གི་བར་དུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་ནི་གསེར་མགར་མཁས་པས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མེར་བཅུག་པ་དེ་ལྟ་དེ་

ལྟར་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་བཞིན་དུ་བསམ་པ་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་

ཀང་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་དེ་དག་གིས་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་

གནས་པ་དེ་ནི་སྐེ་བ་ལས་ཕལ་ཆེར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་རབས་ཚེ་

རབས་སུ་འཛམ་བུ་གིང་གི་དབང་ཕྱུག་སེར་སྣའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་སེར་སྣའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་བདག་པློར་འགྱུར་རློ། །བསྡུ་བའི་

དངློས་པློ་བཞི་ལས་གང་ཅི་རློམ་ཡང་རུང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀློན་མཆློག་

དང་། བང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བེད་པ་རྣམས་

དང་མི་འབལ་ཏེ། བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་དློན་ཐམས་ཅད་སློན་པར་

གྱུར་ཀང་ཅི་མ་རུང་སམ་མློ། །འདློད་ན་ཁིམ་དང་། ཆུང་མ་དང་། ལློངས་སྤློད་ཐམས་

ཅད་སངས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་སེ། སད་ཅིག་དང་

ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་

སློམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལྷའི་མིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐ་དད་པ་དག་ཏུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱ་མཐློང་བ་དང་། དེ་དག་གི་སྤྲུལ་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་

པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བིན་གི་རླབས་ཀང་ཤེས་པ་དང་། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་ཡང་གཡློ་བར་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀིས་ཀང་འགློ་

བར་བེད་པ་དང་། འློད་ཀིས་རྒྱས་པར་བས་ནས་གཞན་དག་ལ་སློན་པར་བེད་པ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སྤྲུལ་པ་བརྒྱས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ལྟ་བུའི་བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་བེད་དློ། །འདློད་ན་བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་གནས་

པར་བིན་གིས་རླློབ་བློ། །སྔློན་གི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའི་བསལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཡེ་

ཤེས་མཐློང་བས་འཇུག་པར་བེད་དློ། །ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་། སྐེ་མཆེད་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་ཀི་སློ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་སློ་བརྒྱ་ཡང་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་དློ། །ལུས་

བརྒྱ་ཡང་སྤྲུལ་པར་བེད་དློ། །རེ་རེ་ཞིང་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁློར་བརྒྱ་བརྒྱ་

སློན་ཏློ། །

དེ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་གི་སློབས་ཀི་མཐུའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ནི་

ཚད་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་དག་ནི་སྨློན་ལམ་གི་སློབས་ཅན་ཡིན་པས་སྨློན་

ལམ་གི་ཁད་པར་གིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་བེད་དློ། །ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་དེ་དག་

གི་གངས་ནི་བསལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་འབུམ་གི་བར་དུ་ཡང་གཅད་པར་ས་བ་མ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་

འདི་ནི་སེམས་བསྐེད་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་ཡང་དག་པའི་སྨློན་ལམ་གི་བརློན་འགྲུས་

བརམས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། གནས་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བ་དང་། དེ་མ་ཡིན་

པའི་གནས་པ་ལ་ཡང་བང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་

ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ནི་མདློར་བསན་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་ས་བཅུའི་མདློ་

ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ནས་བཟུང་སེ། ས་
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བཅུའི་མདློ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློ་བསན་པ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་

བཅུ་སེ། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ནས་བཟུང་སེ། གནས་པ་མཆློག་གི་བར་དུ་གློ་

རིམས་བཞིན་དུ་སྦར་བར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་དློན་གིས་ནི་ས་

ཞེས་བའློ། །ལློངས་སྤློད་པའི་གནས་ཀི་དློན་གིས་ནི་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པའི་རྣམ་པ་ནི་གང་དག་

ཡིན། རྟགས་ནི་གང་དག་ཡིན། མཚན་མ་ནི་གང་དག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ལ་

སེམས་ཀི་བསམ་པ་རྣམ་པ་བཅུས་བསམ་པ་དག་པ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔློན་དང་། 

བ་མ་དང་། སྦིན་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བསླུ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཆློས་

མཐུན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ངེས་པ་དང་འགློགས་ན་བདེ་བའི་བསམ་པ་

དང་། ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། བདུད་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་

གིས་མནན་ཅིང་། རང་གི་སེམས་ལ་དབང་བ་བའི་བསམ་པ་དང་། འདུ་བེད་ཐམས་

ཅད་ལ་ཉེས་པའི་བསམ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཕན་ཡློན་གི་བསམ་པ་

དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་དགེ་བ་རྣམས་བསློམ་པ་ལ་རྟག་ཏུ་བ་

བའི་བསམ་པ་དང་། སློམ་པ་དེ་དག་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་

བསམ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཟང་ཟིང་དང་། ཐློས་པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སི་

ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བའི་བསམ་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་སངས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྟློགས་པར་བ་བའི་བསམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་བ་བའི་

བསམ་པ་སེ། ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་སེམས་དེ་ལ་འཇུག་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །བསམ་པ་དེ་དག་ཉིད་ཆེ་

བའི་ཕིར་དང་། ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་གནས་པ་ས་གཉིས་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་གནློན་ཏློ། །

དེ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ལས་རང་བཞིན་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ལློག་པའི་ལས་ཀི་ལམ་དུ་གཏློགས་པའི་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཆུང་ངུ་

ཡང་ཀུན་དུ་མི་སྤློད་ན། འབིང་ངམ་ཆེན་པློ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡང་དག་པར་སྣང་ངློ་། །དེས་དེ་

ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ངན་འགློ་རྣམས་དང་། བདེ་

འགློ་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་པློ་དག་ལ་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དང་། ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀུན་དུ་སྤློད་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་

སློ། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབས་བུ་ལས་ཀང་ལས་དེ་དག་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །བདག་ཉིད་ཀང་མི་དགེ་བའི་ལས་སློང་བ་དང་། 

དགེ་བའི་ལས་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་ཡང་དག་པར་སྣང་ལ། གཞན་དག་ཀང་དེ་ཉིད་

ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་འདློད་ཅིང་། ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་དློ། །ཕློངས་

པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕློངས་པར་གནས་པ་ལ་སིང་བརེ་ཞིང་། སིང་བརེ་བ་རྒྱ་

ཆེན་པློ་ཐློབ་ནས་ལས་མི་མཐུན་པ་ཀུན་དུ་སྤློད་པའི་ཉེས་པའི་སྐློན་ཆགས་པའི་
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སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དར་བའམ་རྒུད་པར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བེ་བག་མེད་པར་

དློན་དམ་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་པར་སློ་སློར་རྟློག་གློ །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

གནས་པ་དེ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་

པར་འགྱུར་བ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། དཔེར་

ན་གསེར་དེ་ཉིད་གསེར་མགར་མཁས་པས་ནག་ཚུར་གིས་བསྐུས་ནས་མེར་བཅུག་

ན། ཤས་ཆེར་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དེའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་ཤས་ཆེར་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་པར་བའློ། །

གནས་པ་དེ་ལ་སེམས་ཀི་བསམ་པ་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྐེ་བས་

ཕལ་ཆེར་གིང་བཞི་པའི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཤས་ཆེར་སེམས་ཅན་

རྣམས་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་ལས་ཟླློག་

པར་བེད་ཅིང་། དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་

དློ། །དེའི་མཐུ་ནི་སྔ་མ་ལས་བཅུ་འགྱུར་དུ་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པའི་དྲི་མའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང་། 

ལས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་དང་། འབས་བུའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་སློ་སློར་

རྟློགས་པ་དང་། དགེ་བའི་ལས་ལ་གཞན་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་འདློད་པ་དང་། 

སིང་བརེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀི་ལས་ལས་སྐེས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཕློངས་པ་ལ་རྟློག་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། 

སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེ། མདློ་ཉིད་ལས་ས་བཅུའི་ས་དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་

ནློ། །འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དྲི་མ་མེད་པའི་ས་ཞེས་བ་

བ་ལ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

ལ་གནས་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ས་གང་ཡིན་པ་དེ་འདིར་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པའི་རྣམ་

པ་ནི་གང་དག་ཡིན། རྟགས་ནི་གང་དག་ཡིན། མཚན་མ་ནི་གང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ལ་

བསམ་པ་དག་པ་བཅུ་པློ་གང་དག་ཡིད་ལ་བས་ཤིང་བརྟེན་ཏེ། རྟློགས་པར་གྱུར་པའི་

སེམས་ཀི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་དག་གཞན་རྣམ་པ་བཅུས་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། 

ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་ནས། ལྷག་པའི་སེམས་ཀི་གནས་པ་ལ་འཇུག་སེ། རྣམ་པ་བཅུས་བདག་གི་

སེམས་ཀི་བསམ་པ་དག་པར་གྱུར་ཏློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་གི་

བསམ་པ་དགེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་པློ་འདི་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཆ་མ་

ཡིན་ནློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་སེམས་

མི་འཇུག་ཅིང་མི་མཐུན་པར་ཡང་གནས་སློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། དེའི་

གཉེན་པློ་བསློམ་པ་ལ་ཡང་བདག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་གནས་སློ་སམ་

པའི་བསམ་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་ནི་གཉེན་པློ་འདི་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་

པར་འགྱུར་བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་ནི་འདི་ལྟར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཉེན་པློ་བརྟན་པློར་གྱུར་པས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། 

བདུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟིལ་གིས་ནློན་པར་འགྱུར་བའི་ཆ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་ཡིད་

ལ་བེད་པ་དང་། བདག་གི་ཡིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུམ་པ་མེད་

པར་འཇུག་གློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། དཀའ་བ་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

བདག་ལ་གནློད་པ་མེད་དློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་ཀི། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐེག་པ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ནི་

མ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། བདག་གི་སེམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་བ་བ་ལ་མངློན་པར་དགའློ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་སེ། 

སེམས་ཀི་བསམ་པ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས་འཇུག་པར་བའློ། །

ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་དམིགས་ཀི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སུན་འབིན་པར་བེད་དེ། 

དེ་དག་ལས་ཡིད་སྐློ་བར་བེད་དློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕན་ཡློན་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་ཕན་ཡློན་དུ་ལྟ་ཞིང་དེ་ལ་འདློད་པ་སྐེས་པ་ཡིན་ནློ། །སིང་ཐག་པ་ནས་

འདུན་པས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་

བར་རྣམ་པར་བལྟའློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ལྟ་བའི་སེམས་དང་ལན་པ་ཡིན་

ནློ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ་བག་ཡློད་པ་དང་། དློན་ལ་རྟློན་པའི་སེམས་དང་། བང་

ཆུབ་ཀི་ཕིར་བརློན་འགྲུས་འབར་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེའི་བསམ་པ་

རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ལན་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་

པར་གློལ་བར་བ་བའི་ཐབས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་བསྒིབས་པའི་ཡེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཤེས་ཁློ་ན་ཡིན་པར་མཐློང་བ་ཡིན། རྣམ་པར་ཐར་པ་དེ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་

བའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལ་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རྒྱུ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་སྐེ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཉེན་པློ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་མཐློང་བ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་དེ་འགྲུབ་

པར་བེད་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པར་མཐློང་བ་ཡིན། བསམ་གཏན་

དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་

པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཉན་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་དང་། ཉན་པའི་གཞི་ཡིན་

པར་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །

མཐློང་ནས་ཀང་བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློ་རློམ་པས་ཐློས་པ་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་

བེད་དློ། །དམ་པའི་ཆློས་ཉན་པའི་ཕིར་རས་དང་ཡློ་བད་དང་། ནང་དང་ཕི་རློལ་གི་

དངློས་པློ་གང་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་བ་དེ་མེད་དློ། །བ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་བ་བ་གང་

ཉམས་སུ་མི་ལེན་པ་དེ་མེད་དློ། །འདུན་པ་གང་ཉམས་སུ་མི་ལེན་པ་དེ་མེད་དློ། །ལུས་

ཀི་གནློད་པ་གང་ཉམས་སུ་མི་ལེན་པ་དེ་མེད་དློ། །དེ་ནི་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཅིག་ཐློས་པས་ཀང་ཆེས་དགའ་བར་འགྱུར་གི། སློང་གསུམ་པློ་གང་བ་

དང་མཉམ་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་

དག་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཀི་ཚིག་གཅིག་ཙམ་ཐློས་པས་ནི་ཆེས་དགའ་བར་འགྱུར་གི་

བརྒྱ་བིན་ཉིད་དང་། ཚངས་པ་ཉིད་དང་། བདུད་ཉིད་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐློང་བ་ཉིད་

དང་། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཉིད་ཀི་ལུས་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །གལ་

ཏེ་དེ་ལ་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སད་དུ་ཇི་སེ་ཁེད་མེ་དློང་ཆེན་པློར་བདག་ཉིད་འདློར་བར་
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བེད་དམ། སྡུག་བསྔལ་གི་གནློད་པ་ཆེན་པློ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བེད་ན་ནི། འདི་ལྟར་

ངས་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཀི་ཚིག་འདི་ཁློད་ལ་བསྒགས་སློ་

ཞེས་ཟེར་བ་ཐློས་ན་ཡང་དེ་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་ཆློས་ཀི་ཚིག་འདིའི་

ཕིར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློ་གང་བ་དང་མཉམ་པའི་མེ་དློང་དུ་

ཡང་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ནས་བདག་ཉིད་དློར་བར་སྤློ་ན། ངན་ངློན་གི་ནང་དུ་ལྟ་ཅི་

སྨློས། བདག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གནས་པ་དང་ཡང་བསྔློས་

ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་བཙལ་དགློས་ན། སྡུག་བསྔལ་གི་གནློད་

པ་ཕལ་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བརློན་འགྲུས་བརམས་པས་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་

སུ་བཙལ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཆློས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་གི། ཚིག་འབྲུ་དང་སྒ་ཙམ་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནློ་སམ་དུ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་དློ། །

དེ་ལྟར་རིག་ནས་ཐློས་པ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཆློས་ཀི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་དག་པར་དམིགས་པ་བས་ནས། འདློད་པ་རྣམས་ལས་དབེན་པ་དང་། རྒྱས་པར་

འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་པློ་དང་། གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་

དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་གཟུགས་མེད་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་དང་། ཚད་མེད་

པ་བཞི་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སློ། །དེ་དེ་དག་གིས་ལན་མང་

དུ་གནས་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སློམས་

པར་འཇུག་པ་དེ་དག་ལས་བཟླློག་ན། སྨློན་ལམ་གི་དབང་གིས་འདློད་པའི་ཁམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་དུ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་འགྱུར་བ་མཐློང་བ་དེར་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། 

དེ་དེ་དག་གི་དབང་གིས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ནི་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་

དང་བལ་བའི་ཕིར་འདློད་པའི་འཆིང་བ་རྣམས་སངས་པ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་ལས་བཟླློག་པའི་

ཕིར་སིད་པའི་འཆིང་བ་རྣམས་སངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནི་ཐློག་མ་མློས་པས་སྤློད་པའི་

ས་ཉིད་ནས་ཆློས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མློས་པའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་འཆིང་བ་

རྣམས་སངས་པ་ཡིན་ནློ། །ལློག་པའི་འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་ནི་

དེ་ལ་གཏན་མི་འབྱུང་ངློ་། །དེའི་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་ནས་རྒྱས་པར་དགེ་བའི་ར་བ་

རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། 

དཔེར་ན་གསེར་མགར་མཁས་པའི་ལག་ན་ཡློད་པའི་གསེར་དེ་ཉིད་དྲི་མ་དང་སྐློན་

བག་ཀང་ཟད་ལ་སྐེ་བི་མེད་པར་ཚད་མཉམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་རྣམ་

པར་དག་པར་རིག་པར་བའློ། །སྐེ་བས་ནི་ཕལ་ཆེར་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དུ་འགྱུར་

ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་བཟླློག་པ་ལ་མཁས་པའློ། །མཐུ་

ནི་གནས་པ་སྔ་མ་གང་ལ་སློང་དུ་བསན་པ་དེ་འདིར་འབུམ་དུ་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་སེམས་ཀི་ཡིད་ལ་

བེད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འདུ་བེད་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། བང་

ཆུབ་ཆེན་པློ་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རྟློགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་

རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཐབས་ཡང་དག་པར་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། གུས་པ་ཆེན་
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པློས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ཆློས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ནན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པ་

དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

སློམས་པར་འཇུག་པ་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། 

དེ་ལས་བཟླློག་ནས་སྨློན་ལམ་གིས་གང་དུ་འདློད་པར་སྐེ་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་

པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ས་བཅུའི་མདློ་སའི་འློད་བེད་པ་ལས་འབྱུང་

བ་བཞིན་ནློ། །ས་དེ་ནི་ཐློས་པའི་རྣམ་པའི་ཆློས་ཀི་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་སྣང་བ་གསལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕིར་འློད་བེད་པ་ཞེས་བའློ། །ནང་གི་

སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འློད་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་

གནས་པ་དེ་ལྷག་པའི་སེམས་ཞེས་བའློ། །གང་གི་དློན་གིས་འློད་བེད་པའི་ས་ཞེས་བ་

བའི་དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལན་པའི་

ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐློས་པ་

ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས། ལྷག་པའི་སེམས་ལ་དབང་དུ་གནས་པ་ལ་

ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ཆློས་ལ་སྣང་བ་འཇུག་པ་བཅུ་པློ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཆེ་བ་དང་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་ལས་འདས་ནས། ལྷག་པའི་

ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་དང་པློ་ལ་འཇུག་པའློ། །ཆློས་ལ་སྣང་བ་འཇུག་པ་བཅུ་པློ་དེ་

དག་ཀང་གཞུང་ནི་མདློ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། གང་

དག་འདློགས་པ་དང་གང་དུ་འདློགས་པ་དང་དེ་དག་ཀང་དློན་དམ་པར་གང་དང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མཉམ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བང་བས་གང་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་དང་ལན་པའི་

ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་པར་

དག་པ་བ་ན་མེད་པ་གང་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། ཆློས་

ལ་སྣང་བ་བསན་པ་དེ་དག་གི་དློན་གི་མདློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

གནས་པ་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་མི་ཕེད་པའི་བསམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡེ་ཤེས་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་པའི་ཆློས་མདློ་སེ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་དང་

ལན་པས་ཡེ་ཤེས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་ཕིར། དེའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆློས་རབ་ཏུ་ཐློབ་

པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལ་

སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་མདློ་ཉིད་ལས་

ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བསློམ་མློ། །དེས་ཆློས་དེ་དག་ཐབས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་

པས་བསློམ་པའི་ཕིར། དེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆ་ཕྲ་བ་དང་། ཕུང་པློ་དང་། 

ཁམས་དང་། སྐེ་མཆེད་ལ་སློགས་པ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་དང་། གཡློ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀུན་དུ་མི་སྤློད་པས་གཏན་དུ་སློང་བར་བེད་དློ། །དེ་རྣམས་སངས་པས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་སྨད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

སྤློད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྔགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དེ་བས་ཀང་ཤས་ཆེར་སེམས་

འཇམ་པ་དང་། མཉེན་པ་དང་། ལས་སུ་རུང་བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཚོགས་ཀིས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ན་བས་པ་གཟློ་བ་དང་། བས་པ་

ཚོར་བ་ལ་སློགས་པས་དེའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་དཀར་པློའི་ཆློས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་དང་ལན་པར་འགྱུར་རློ། །ས་གློང་མ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བར་བེད་པའི་ལས་

རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པར་ཡློངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་ཆེན་པློ་ཐློབ་སེ་

གནས་སློ། །

གཞི་དེས་དེའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། མློས་པའི་ཁམས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །གཞི་དེས་ཀང་བསན་པའི་དགར་གྱུར་པ་མུ་

སེགས་ཅན་དང་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མི་འཕྲློགས་ཤིང་མི་བསྐློད་པར་འགྱུར་

རློ། །སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་ནས་རྒྱས་པར་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། དཔེར་ན་གསེར་དེ་ཉིད་

གསེར་མགར་མཁས་པས་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བས་པ་ནི་རྒྱན་དུ་མ་བས་པའི་གསེར་

རྣམས་ཀིས་མི་འཕྲློགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་

དག་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་བིས་པའི་གནས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀིས་མི་འཕྲློགས་པ་ཡིན་ནློ། །དཔེར་ན་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སྣང་

བ་རབ་ཏུ་གཏློང་བ་ནི་དེ་མ་ཡིན་པའི་ནློར་བུ་རྣམས་ཀིས་མི་འཕྲློགས་ཤིང་། རླུང་དང་

ཆུ་དང་ཆར་པ་རྣམས་ཀིས་འློད་མི་ཆློད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་

ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཕྲློགས་ཤིང་། ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་

བ་ཡང་བདུད་དང་ཕིར་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་ཆློད་པ་ཡིན་ནློ། །སྐེ་བས་ནི་ལྷའི་

རྒྱལ་པློ་རབ་འཐབ་བལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམ་པར་བཟླློག་པ་ལ་མཁས་སློ། །

མཐུ་ནི་གནས་པ་སྔ་མ་གང་དུ་འབུམ་འགྱུར་དུ་བསན་པ་དེ་འདིར་བེ་བར་

བསན་པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་

དང་མཐུན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་ཆློས་ལ་སྣང་བ་འཇུག་པ་

འགྲུབ་པ་ཐློབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་

ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་བརྟེན་པ་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་

མངློན་པར་ཞེན་པ་དང་། གཡློ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། བཀག་པ་དང་། གནང་

བའི་ལས་རྣམ་པར་སློང་བ་དང་། བརྟེན་པ་དང་གཞི་དེས་སེམས་མཉེན་པར་འགྱུར་བ་

དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་ཡློན་ཏན་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ས་ཡློངས་སུ་དག་

པར་བེད་པའི་ལས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་ལས་བརམས་ཏེ། བརློན་འགྲུས་ཆེན་པློ་

བརམས་པ་དང་། གཞི་དེས་བསམ་པ་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་མློས་པ་རྣམ་པར་

དག་པར་བེད་པ་དང་། གཞི་དེས་བསན་པའི་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཕྲློགས་པ་

དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་ས་བཅུའི་འློད་འཕྲློ་ཅན་ལས་ཇི་སད་

བསན་པ་བཞིན་ཏེ། ས་དེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་འློད་འཕྲློ་བར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆློས་སློན་པས་འཇིག་རྟེན་རྣམས་

ལ་ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་བེད་པས་ན་དེའི་ཕིར་ས་དེ་ལ་འློད་འཕྲློ་ཅན་ཞེས་བ་སེ། དེ་

ཉིད་འདིར་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་གནས་པ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རབ་ལ་གནས་པ་གཉིས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལྷག་པའི་ཤེས་

རབ་ལ་གནས་པ་སྔ་མ་ལ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བསམ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུ་ཐློབ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་ལྷག་པའི་ཤེས་

རབ་ལ་གནས་པ་གཉིས་པ་ལ་འཇུག་གློ །

རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བསམ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུའི་གཞུང་ནི་མདློ་ལས་ཇི་

སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་མཉམ་པ་མེད་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། མཉམ་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་པ་དང་། ཆློས་གང་དག་དང་ཇི་ལྟར་མཉམ་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་

ལ་བསམ་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམས་ཀི་དློན་གི་མདློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གནས་

པ་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་ཕིར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་འདློད་པས་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་བཞི་ལ་རྣམ་པ་བཅུར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། གཞུང་

ནི་མདློ་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་རིག་པར་བའློ། །གཞན་ལ་གློ་

བར་བེད་པ་དང་། སློ་སློར་རང་གིས་ཤེས་པ་དང་། དེ་གཉི་གའི་གནས་ལས་བརམས་

ཏེ་གང་བསན་པ་དང་། མདློ་སེ་དང་། འདུལ་བ་དང་། མ་མློ་ལས་བརམས་ཏེ་གང་གིས་

བསན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ཉིད་དང་། རྒྱུ་ལས་མ་འློངས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་ཟད་པས་དེ་ཟད་དེ་མི་སྐེ་བ་དང་། དེ་སང་བའི་

ཐབས་ལ་བརྟེན་པ་ལས་བརམས་ནས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུའི་དློན་གི་མདློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་

ལྟར་བདེན་པ་ལ་མཁས་པ་དེ་ནི་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དག་པར་རྣམ་པར་སུན་འབིན་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་ཡང་སིང་རེའི་

བསམ་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །སེམས་ཅན་བིས་པའི་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་

ཡང་སྔློན་གི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ལས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་རྟློགས་སློ། །

དེ་དག་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་སེམས་ཀིས་སྨློན་པར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་གནས་པའི་

བསམ་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་བློ། །དྲན་པ་དང་། བློ་གློས་དང་། རྟློགས་པ་ལ་སློགས་

པ་ཡློན་ཏན་མང་པློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ལན་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་གཞན་དང་

བལ་བ་དང་། ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཀང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་འཇིག་

རྟེན་པའི་ཡི་གེ་དང་བསན་བཅློས་དང་། རྒྱ་དང་། རིས་དང་ཤློད་ཐབས་ལ་སློགས་པ་

བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་མདློ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་དང་མཐུན་པར་བ་བ་དང་

དབུལ་བ་བསལ་བར་བ་བ་དང་། ཁམས་མ་སློམས་པ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པས་

བས་པའི་གནློད་པ་ཞི་བར་བ་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་རེད་མློ་དང་། དགའ་

བའི་དངློས་པློ་བསྒྲུབ་པས་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་དགའ་བ་ལས་བཟླློག་པར་བ་བ་དང་། 

ཁིམ་གི་ཡློ་བད་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཁིམ་གི་ཡློ་བད་བསྒྲུབ་པར་བ་

བ་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་ཆློམ་རྐུན་ལ་སློགས་པའི་གནློད་པ་ལས་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པར་

བ་བ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པའི་སྦློར་བ་ལ་གནང་བ་དང་དགག་པར་བ་བ་

དང་། བཀ་ཤིས་པ་བ་བ་དང་། བཀ་མི་ཤིས་པའི་དངློས་པློ་བང་བ་དང་དློར་བ་ལ་
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གཟུང་པ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་འཁུ་བ་དང་། ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པའི་མངློན་པར་མཐློ་བར་འགྱུར་བའི་ལམ་བསན་པ་དང་། སིང་རེ་དང་ལན་པས་

མཐར་གིས་བང་ཆུབ་ལ་དགློད་པར་བ་བའི་ཕིར་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་སེ། དེ་ལྟ་ན་འདི་

ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་དེ་དག་གི་དློན་

གི་མདློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལ་བེ་

བག་ནི་འདི་ཡློད་དློ། །དཔེར་ན་གསེར་དེ་ཉིད་གསེར་མགར་མཁས་པས་སྦུ་བི་དློར་

བས་པས་སྤས་པ་ནི་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་མ་ཡིན་པའི་གསེར་དག་གིས་མི་

འཕྲློགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀིས་མི་འཕྲློགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དཔེར་ན་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀི་འློད་ནི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་

ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཕྲློགས་ལ་རླུང་དང་འགློ་བར་ནི་འདྲའློ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེའི་ཤེས་རབ་དེ་ཡང་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མི་འཕྲློགས་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་བ་བ་བེད་པར་ནི་འདྲའློ། །སྐེ་བ་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་

ཡློངས་སུ་དགའ་ལན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མུ་སེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པ་ལ་མཁས་

སློ། །མཐུ་ནི་བེ་བ་ཕྲག་སློང་གི་གངས་སུ་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་འདི་

ནི་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བསམ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཐབས་དང་བདེན་

པ་སྤློད་པ་སློ་སློ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། འདུ་བེད་རྣམ་པར་སུན་འབིན་ཅིང་སེམས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཅན་ལ་སིང་རེ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། དེའི་དློན་དུ་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་པའི་སྨློན་ལམ་ལ་སྦློར་བ་དང་། དྲན་པ་དང་། བློ་གློས་དང་རྟློག་པ་ལ་

སློགས་པ་ཡློན་ཏན་འཕེལ་བ་དང་། གཞན་ཡིད་ལ་མི་བེད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ལ་བརློན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་

སྒྲུབ་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་

པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ས་བཅུའི་ས་ཤིན་ཏུ་སྦང་

དཀའ་བ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །

བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་བ་ཞེས་

བ་སེ། འདིར་ཡང་དེ་བསན་པས་ན་དེའི་ཕིར་ས་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦང་དཀའ་བ་ཞེས་བ་

སེ། དློན་དེ་ཉིད་ཀི་བདེན་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་

བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བདེན་པ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་ལ་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ཆློས་

མཉམ་པ་ཉིད་བཅུ་ཐློབ་སེ། གཞུང་ནི་མདློ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །དེ་དག་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་གནས་པ་འདི་ལ་འཇུག་

སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་དློན་དམ་པར་ཡློད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་

མཉམ་པ་ཉིད་དང་། བརློད་པ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་སྣང་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་

མཉམ་པ་ཉིད་དང་། དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་མེད་པས་བདག་ཉིད་མ་སྐེས་པའི་མཉམ་པ་

ཉིད་དང་། རྒྱུ་ལས་ཀང་མ་སྐེས་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། རང་དང་རྒྱུ་ལས་ཀང་མ་
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སྐེས་པས་གཟློད་མ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཡློད་པའི་དངློས་པློ་

འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྤློས་པ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། བང་བ་དང་དློར་བའི་མངློན་

པར་འདུ་བེད་པ་དང་བལ་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། དེ་ཉིད་ཉློན་མློངས་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་དབེན་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། 

རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་ཤེས་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྒྱུ་མ་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་མཉམ་པ་ཉིད་

དང་། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་དང་

དངློས་པློ་མེད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཆློས་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུ་པློ་

དེ་དག་གི་དློན་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །    ། །

བམ་པློ་བཅུ་དགུ་པ། གནས་པ་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དྲག་

པློས་འདློད་པ་སྐེས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རེ་རྒྱས་པས་འཇིག་རྟེན་རྣམས་

ཀི་འབྱུང་བ་དང་། འཇིག་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ལེགས་པར་དཔློད་

པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དཔློད་པར་བེད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །རྟེན་ཅིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་གསུམ་པློ་སློང་པ་

ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨློན་པ་མེད་པ་སྐེ་བའློ། །གཞི་དེས་ཀང་དེ་ལ་

བདག་དང་གཞན་པ་དང་། བེད་པ་པློ་དང་། ཚོར་བ་པློ་དང་། དངློས་པློ་དང་། དངློས་

པློ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་འབྱུང་ངློ་། །དེ་ལྟར་དློན་དམ་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། སེམས་

ཅན་ལ་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་དང་ལན་པ་དང་། རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་ནི་འདུས་བས་

རང་བཞིན་གིས་ཉམ་ཆུང་བ་བདག་དང་བདག་གི་དང་བལ་ཞིང་ཉེས་པ་དུ་མའི་སྐློན་

ཆགས་པ་འབྱུང་བ་ཉློན་མློངས་པ་དང་མི་ལན་པ་དང་། རྐེན་མ་ཚོགས་པ་ལས་ནི་མི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འབྱུང་སེ། དེ་བས་ན་བདག་གིས་ཉློན་མློངས་པ་དང་ལན་པ་དང་། རྐེན་ཚོགས་པ་ནི་

བདག་ཉིད་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཚོགས་པར་མི་བའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་

གདགས་པའི་དློན་དུ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་འདུས་བས་རྣམ་པར་ཞི་བར་མི་

བའློ་སམ་དུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྟློག་པར་བེད་དློ། །

དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དང་སིང་རེ་དང་ལན་པ་དེ་ནི་གནས་པ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་

གནས་པ་མངློན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་དེ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་

པ་མེད་པར་སྤློད་དེ། གནས་པ་དེ་ཡངས་བདུན་པ་ལ་སྦློར་བ་ལས་འབྱུང་བའི་སྤློད་

པ་མཐར་ཐུག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟློད་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བཟློད་པ་རྣློན་

པློ་གང་ཡིན་པ་དེས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

མངློན་པར་ཕློགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་

དུ་གྱུར་པས་བང་ཆུབ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་རྐེན་རྣམས་ཀང་འདྲེན་པར་བེད་པ་འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་ཀི་འདུས་བས་ཀི་གནས་པས་ཀང་གནས་པར་མི་བེད་དློ། །རབ་ཏུ་ཞི་

བ་ལ་ཡང་ཞི་བར་ལྟ་བ་དེ་ཡང་མི་གནས་སློ། །དེ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དང་ལན་པ་དེ་ལ་ནི་འཇུག་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་སློ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་པློ་མངློན་དུ་འགྱུར་རློ། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྨློན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ལ་

ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་དག་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ན་མི་ཕིད་པའི་བསམ་

པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །བསན་པའི་དག་མུ་སེགས་ཅན་དང་། བདུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསན་པ་ལས་མི་འཕྲློགས་པར་འགྱུར་རློ། །ལྷག་མ་ནི་སྔ་

མ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། དཔེར་ན་གསེར་དེ་ཉིད་གསེར་མགར་

མཁས་པས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བཻ་ཌཱུརྱ་བི་དློར་བས་པས་སྤས་པ་ནི་དེ་མ་ཡིན་པའི་

གསེར་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་འཕྲློགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་དགེ་

བའི་ར་བ་དེ་དག་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མི་འཕྲློགས་པར་འགྱུར་རློ། །

སྔ་མ་བཞིན་དུ་དཔེར་ན་ཟླ་བའི་འློད་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀང་སིམ་

པར་བེད་ལ། རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བཞིས་ཀང་མི་ཆློད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེའི་ཤེས་རབ་ཀི་འློད་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉློན་མློངས་

པའི་ཡློངས་སུ་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་ལ། བདུད་དང་ཕིར་རྒློལ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མི་ཆློད་པ་ཡིན་ནློ། །སྐེ་བས་ན་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་རབ་འཕྲུལ་དུ་

འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པ་ལ་མཁས་

སློ། །མཐུ་ཡང་བེ་བ་ཕྲག་འབུམ་གི་གངས་སུ་བསན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །རྟེན་ཅིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་ལན་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་འདི་ནི་ཆློས་

མཉམ་པ་ཉིད་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

རྟློགས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་འབྱུང་བ་དང་། ལློག་པའི་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀུན་

དུ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཐབས་ཀིས་འཁློར་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ཆགས་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་གནས་པ་

མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚད་མེད་པ་ཐློབ་པ་དང་། མི་ཕེད་པའི་བསམ་པ་

འཐློབ་པ་དང་། བསན་པ་ལས་མི་འཕྲློགས་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ས་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་

ནློ། །ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པས་ན་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་སེ། དློན་དེ་ཉིད་

ཀིས་འདི་གནས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་ཤིང་རློལ་བ་དང་

བཅས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་

འདས་མ་ཐག་པ་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་པ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གཞན་བརམས་པའི་ཁད་པར་བཅུ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་

དག་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་གནས་པ་བདུན་པ་ལ་འཇུག་པ་

སེ། དེ་དག་གི་གཞུང་ནི་རྒྱས་པར་མདློ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་བསློད་ནམས་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་བསམ་

པ་ལས་བརམས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བང་ཆུབ་ཀི་

ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་གློང་ནས་གློང་དུ་ཡང་སྐེ་བ་ལས་བརམས་པ་དང་། ཉན་

ཐློས་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལས་བརམས་པ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ལས་བརམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དང་། གསུང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། ཐུགས་ཤེས་པ་ལས་བརམས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདི་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་

སྒྲུབ་པའི་ལམ་གཞན་བརམས་པའི་ཁད་པར་དེ་དག་གི་དབང་དུ་བས་པའི་དློན་གི་

མདློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་དེ་དག་དང་ལན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་

ཚད་མེད་གངས་མེད་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་དག་པར་བསྐེད་པའི་

ཕིར་ཡང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། རྟློག་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་

རྟློག་པ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་སྐེད་པར་མཐློང་

ནས། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་པར་སྦློར་བར་བེད་དློ། །སྤློད་ལམ་དང་། 

སྤློད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། གནས་སབས་ཐམས་

ཅད་ན་གནས་ལ་དེ་ལམ་དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེ་ནི་སེམས་ཀི་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་ལ་སློགས་པ་བང་

ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དང་པློར་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

ལ་གནས་པ་ལ་ནི་སྨློན་ལམ་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ནི་སེམས་

ཀི་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་མ་སེལ་བ་དང་། གསུམ་པ་ལ་ནི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་

འཕེལ་ཞིང་ཆློས་ལ་སྣང་བ་ཐློབ་པ་དང་། བཞི་པ་ལ་ནི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྔ་པ་

ལ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྲུག་པ་ལ་ནི་ཟབ་མློ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་

ལ། གནས་པ་བདུན་པ་འདི་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་

བསྐེད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རློ། །གནས་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤློད་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡློངས་སུ་རློགས་པས་བསྡུས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་དང་། སྤློད་

པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་པ་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་གནས་པ་འདིའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་གནས་པ་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་

ཅིང་། གནས་པ་དེ་ནི་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གནས་པ་བདུན་པློ་འདི་དག་ནི་འདྲེན་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྔློན་དུ་འགློ་བའི་ཕིར་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། དེ་མ་ཐློབ་པའི་ཕིར་

ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སྤློད་པར་གཏློགས་པར་བརློད་དློ། །གནས་པ་དེ་

དག་ལ་དེའི་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སློང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བ་སེ། ཀུན་དུ་མི་སྤློད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འདློད་པའི་

ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡློངས་སུ་དག་ཅིང་། ལུས་དང་

ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཚད་མེད་པར་འཇུག་གློ །དེ་ལས་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་མ་བསྔགས་པ་རྣམས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དེའི་གནས་པ་ལྔ་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་

བཟློ་ཤེས་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ནི་འདིར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་

རློ། །སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆེན་པློ་ན་གནས་པ་གློང་མ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པས་སློབ་དཔློན་དུ་

བཀུར་བར་འགྱུར་རློ། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་སྦློར་བ་མཚུངས་པ་འགའ་ཡང་མེད་

དློ། །བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་རྣམས་

བསློམ་པའི་རྣམ་པས་མངློན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གནས་པ་བརྒྱད་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
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རྣམ་པར་སྨིན་པས་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཞུགས་པ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་མངློན་པར་སྒྲུབ་བློ། །དེ་དག་ཐློབ་པས་ཉན་

ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་དེ་ལྟར་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

དབེན་པ་རྟློགས་པར་དཀའ་བ། རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་

གནས་ལ་སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་

གློང་དུ་ཁད་པར་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་མངློན་པར་བརློན་པ་ཡང་མི་གཏློང་ངློ་། །

དེའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཤིན་

ཏུ་ཡློངས་སུ་སྦངས་པ་མི་སྐེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཚད་མེད་པ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །གནས་པ་འདི་ལ་ནི་རང་གི་བློའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་ཡིན་

པ་དྲུག་པློ་དག་ལ་ནི ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པས་ཡིན་

ནློ། །གནས་པ་དྲུག་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགློག་པ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་

གློ །འདི་ལ་ནི་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་གློ །ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་

གནས་པར་བེད། འགློག་པ་ཡང་མངློན་དུ་མི་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེའི་ཤིན་ཏུ་

རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆློས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའློ། །དེ་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་མངློན་པར་

སྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་པར་ཡང་སྣང་ཞིང་། དེའི་རང་བཞིན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཡང་མ་ཡིན་པ་སྤློད་དེ། མདློ་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །དེའི་བསྡུས་པའི་

དློན་ནི་བསློད་ནམས་བ་བ་ལས་བརམས་པ་དང་། ཆུང་མ་དང་འཁློར་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་དང་མངློན་པར་གྲུབ་པའི་ཁད་པར་འདློད་པ་ཡང་དག་པར་བརམས་པ་དང་། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་མློས་པ་ཐབས་ཀིས་

འདུལ་བ་དང་། འདློད་པ་ཡློངས་སུ་སྤློད་པ་དང་། འདློད་པའི་ཁད་པར་དློན་དུ་གཉེར་

བ་དང་། མུ་སེགས་ཅན་བཟླློག་པ་དང་། གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་

དང་། སྐེ་བློའི་ཚོགས་ཆེན་པློ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ལས་བརམས་པའློ། །ལྷག་མ་

ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། དཔེར་ན་གསེར་དེ་ཉིད་གསེར་

མགར་མཁས་པས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བི་དློར་བས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤས་པ་ཤིན་

ཏུ་མཛེས་ལ་དེ་མ་ཡིན་པ་འཛམ་བུའི་གིང་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མི་

འཕྲློགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་ཆེས་རྣམ་པར་དག་ལ་ཉན་ཐློས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་གནས་

ཆེས་དམའ་བ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

མི་འཕྲློགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དཔེར་ན་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་གི་རླན་ཕལ་ཆེར་ཡློངས་སུ་

སེམ་པར་བེད་ལ། དེ་མ་ཡིན་པའི་འློད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མི་འཕྲློགས་པ་དེ་བཞིན་

དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཤེས་རབ་ཀི་འློད་ཀིས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉློན་

མློངས་པའི་དུག་ཐམས་ཅད་སེམ་པར་བེད་ལ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་འློད་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་འཕྲློགས་པ་ཡིན་ནློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྐེ་བས་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་དབང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་མཁས་སློ། །མཐུ་ནི་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

འབུམ་གི་གངས་སུ་བསན་པར་རིག་པར་བ་སེ། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་

རློལ་བ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་མངློན་པར་བསྒྲུབས་པའི་

ལམ་གཞན་བརམས་པའི་ཁད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡུལ་ཡང་དག་པར་སྐེད་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྦློར་བ་དང་། སད་ཅིག་རེ་

རེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་

བེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་གཞག་

པ་དང་། སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བསྡུས་པ་དང་། བསམ་

པ་དག་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བཟློ་དང་ལས་

ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཐློབ་པ་དང་། 

སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འགློག་པ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྤད་པ་སྤློད་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་

པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་

ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། ས་རིང་དུ་སློང་བ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་བསྡུས་པའི་ཕིར་

རིང་དུ་སློང་བ་ཞེས་བ་སེ། དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ལྷུན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གིས་གྲུབ་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པ་སྔ་མ་འདས་མ་ཐག་

པ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དམ་པ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་བཅུ་འཐློབ་སེ། དུས་

གསུམ་དུ་ཅི་རིགས་པར་གཟློད་མ་ནས་མ་བྱུང་བ་དང་། མ་སྐེས་པ་དང་། མཚན་ཉིད་

མེད་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུའི་དངློས་པློ་འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་

པར་འཇིག་པ་མེད་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། དློན་དམ་པར་བརློད་དུ་མེད་པའི་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀི་དངློས་པློ་ལ་བརློད་པ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པར་སྣང་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་མཚན་ཉིད་

དང་རྒྱུའི་དངློས་པློ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་

ཡང་མེད་ལ། ལློག་པ་ཡང་མེད་པ་ལས་བརམས་པ་དང་། ཡློད་པའི་དངློས་པློ་བརློད་

དུ་མེད་པ་དེ་ལ་དེ་མ་ཤེས་པ་ལློག་པར་མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་

ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཐློག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་པ་ཉིད་

ལས་བརམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་

པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དེ་བསལ་བ་ལས་བརམས་པ་སེ། དེ་

ལྟར་དེའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་བཅུ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་གནས་

པ་བརྒྱད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། འདི་ལ་འཇུག་སེ། འདི་ལ་གནས་པ་ནི་མི་སྐེ་བའི་

ཆློས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློད་པ་མཆློག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་འཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་རྣམ་པ་

བཞིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བཙལ་ནས། གང་གི་ཚེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་དེའི་ཚེ། ལློག་པར་རྟློག་པ་ལ་

མངློན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་ན། ཚེ་འདི་ལ་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཀུན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ནས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་སྐེ་བ་དང་མཐུན་པར་མཐློང་ལ། ཚེ་ཕི་མ་ལ་སྔློན་

གི་ལློག་པར་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པའི་རྒྱུ་ལས་ཡང་དག་པར་སྐེས་

པའི་ཆློས་དེ་དག་ཉིད་མ་ལུས་པར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྐེ་བར་མཐློང་

ངློ་། །ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་བཞི་པློ་དེ་དག་དང་། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་

སུ་ཤེས་པ་བཞི་པློ་དག་ནི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་གི་ལེའུ་ལས་སྔར་ཇི་སད་བསན་པ་བཞིན་

ཏེ། དེ་དག་མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ཡན་ཆད་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་

རློལ་བ་དང་བཅས་པའི་བར་དུ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

གནས་པ་འདི་ལ་ནི་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ནི་མི་སྐེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་ཞེས་བའློ། །དེས་བཟློད་པ་དེ་ཐློབ་

པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པ་ཟབ་མློ་ཐློབ་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་

གནས་པ་སྔ་མ་ལ་དེའི་སྐློན་རྣམ་པ་བཞི་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རློལ་བའི་མངློན་པར་འདུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སངས་པ་ཡིན། རྣམ་པར་དག་

པའི་གནས་པ་གློང་མ་ལ་སིང་ལས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་སངས་པ་ཡིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་ནུས་པ་ལ་སིང་ལས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་སངས་པ་ཡིན། འདུ་

ཤེས་ཕྲ་མློ་ཀུན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གནས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་

ཡློངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །ཟབ་མློའི་གནས་པ་དེ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་དེའི་ཆློས་

ཀི་སློའི་རྒྱུན་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྐུལ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་དང་། མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་སློ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པའི་

ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་ལུས་རྣམ་པར་དབེ་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཤེས་པ་ཚད་མེད་པ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དབང་བཅུ་ཡང་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རྒྱས་པར་མདློ་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དབང་ཐློབ་པ་དེ་

ནི་ཇི་སིད་དུ་འདློད་པ་དེ་སིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་

ཐར་པ་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཀི་གནས་པ་གང་གིས་གནས་པར་འདློད་པ་དེས་གནས་

པར་བེད་དློ། །བསམ་པ་ཙམ་གི་མློད་ལ་དེའི་ཁ་ཟས་ལ་སློགས་པ་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །བཟློ་དང་ལས་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་ཇི་ལྟར་འདློད་

པ་བཞིན་དུ་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །

སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་དང་། སྐེ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

དེ་དགའ་མགུར་སྐེ་བར་འགྱུར་རློ། །རྫུ་འཕྲུལ་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་། ཇི་ལྟར་

འདློད་པ་བཞིན་དུ་བེད་དློ། །དེའི་སྨློན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་

འགྲུབ་པློ། །དངློས་པློ་གང་དང་གང་ལ་ཇི་ལྟར་མློས་པ་དེ་ཡང་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་འགྱུར་

གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ། །ཤེས་བ་གང་ཤེས་པར་འདློད་པ་དེ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཤེས་སློ། །མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་

ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྣམ་

པར་གཞག་པ་ལ་ཡང་མཁས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་དབང་ཐློབ་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཕན་ཡློན་གཞན་ནི་རྒྱས་པར་མདློ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་རགས་པ་ཡང་སངས་ནས། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་མི་འབལ་ལློ། །ལྷག་མ་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་

གསེར་གི་དཔེ་དང་འློད་ཀི་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ། མདློ་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རིག་པར་བའློ། །གནས་པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སྐེ་བ་དང་། མཐུའི་ཁད་

པར་ཡང་མདློ་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །

མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་འདི་ནི་དློན་དམ་པ་ལ་འཇུག་

པའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། མི་སྐེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་སྐློན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཟབ་པ་ཐློབ་པ་དང་། 

ཆློས་ཀི་སློའི་རྒྱུན་ལས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་སློ་དང་། ཡེ་

ཤེས་དང་མངློན་པར་ཤེས་པའི་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ལུས་རྣམ་

པར་དབེ་བ་ཤེས་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་དབང་ཐློབ་པ་དང་། དབང་གི་ཕན་

ཡློན་སློ་སློར་ཉམས་སུ་མྱློང་བ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་

དང་། མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། 

མདློའི་ས་མི་གཡློ་བ་ལས་ཇི་སད་བསན་པ་བཞིན་ཏེ། སྔ་མའི་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་

དང་བལ་བའི་ཕིར། ས་དེ་ལ་སེམས་དེ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་མི་གཡློ་བར་འཇུག་པའི་

ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་འབྱུང་ངློ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ས་དེ་ལ་མི་གཡློ་བ་ཞེས་བ་

སེ། དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་འདི་གནས་པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི་གནས་པ་ཟབ་མློ་དེས་ཀང་ཆློག་པར་མི་འཛིན་ཏེ། གློང་དུ་ཡེ་ཤེས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་རེས་སུ་འགློ་ལ། ཆློས་ཤེས་པ་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་གང་

གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དག་ལ་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསན་པར་

བ་བ་དང་། ཆློས་བསན་པའི་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། །དེ་ལ་ཆློས་ཡང་དག་པར་བསན་པའི་བ་བ་ནི་འདི་

ཡིན་ཏེ། ཐིབས་པློ་རྒྱུ་བ་དག་ལ་གང་དག་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་གིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

གང་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། རྣམ་པར་

བང་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་གནས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཤེས་སློ། །

དེ་ལྟར་ཆློས་བསན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། བསན་པའི་བ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། 

གཟུངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐློབ་པ་དང་། ཚིག་གི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་མཁས་པ་དང་། སློབས་པ་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་སྨྲ་བ་ཆེན་པློ་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དང་། ཆློས་འཛིན་པ་དང་། ལེན་ནུས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་

པ་དང་། ཆློས་ཀི་སན་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་འདུག་པ་དང་། གང་དུ་གང་དག་ལ་ཆློས་སློན་པ་དང་། 

ཆློས་ཀི་སློ་ཇི་སེད་པ་དང་། གང་གིས་སེམས་ཅན་གློ་བར་བེད་ཅིང་། མགུ་བར་བེད་

པའི་བ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་ནུས་པ་དང་ལན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱས་པར་

མདློ་ཉིད་ལས་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། 

སྐེ་བ་དང་། མཐུའི་ཁད་པར་ཡང་མདློ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་འདི་

ནི་ཞི་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཆློས་ཡང་དག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་བསན་པའི་མངློན་པར་འདུ་བེད་པ་ཤེས་པ་དང་། དེའི་བ་བ་ཤེས་པ་དང་། བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆློས་སྨྲ་བ་ཆེན་པློ་ཉིད་འཐློབ་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་

པ་དང་། སྐེ་བ་དང་མཐུ་ལས་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །

རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། མདློ་ཉིད་ལས་ལེགས་པའི་བློ་གློས་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་བ་བའི་ཕིར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་བློ་གློས་ཆེན་པློ་ཡློངས་སུ་དག་

པས་ཆློས་ཡང་དག་པར་བསན་པའི་སབས་ཡིན་པས་ན། ས་དེ་ལ་ལེགས་པའི་བློ་

གློས་ཞེས་བ་སེ། དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་འདི་ནི་གནས་པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་མཆློག་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་གནས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཡློངས་སུ་དག་པ་ལ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློར་འློས་ཤིང་ཆློས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་པ་

དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐློབ་ཅིང་། དེའི་བ་བ་

བེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཐ་

མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངློན་དུ་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་དེ་དང་འཚམ་

པའི་སན་དང་ལུས་དང་འཁློར་ཐློབ་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཀི་འློད་ཟེར་འགློ་བ་དང་། ཕིར་

འློང་བ་རྣམས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པར་

དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་ནས་ཀང་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

པར་སྡུད་ཅིང་། དེ་དག་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་

ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟུངས་དང་། མངློན་པར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཤེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐློབ་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་དྲན་པ་དང་། ཤེས་པ་ཆེན་

པློས་མངློན་པར་སྒྲུབ་པའི་ངེས་པའི་ཚིག་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། མངློན་པར་ཤེས་

པ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། 

མཐུའི་ཁད་པར་ལས་གནས་པ་མཆློག་མདློར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །རྒྱས་པར་

བསན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། མདློ་ཉིད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཆློས་ཀི་སྤིན་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་

ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ལས་ཆློས་ཀི་སྤིན་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ཆར་ཡང་དག་པར་ནློད་

དློ། །བདག་ཉིད་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། བང་ཆུབ་

མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡང་སྤིན་ཆེན་པློ་ལྟ་བུའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་

ཆར་དཔེ་མེད་པས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གི་ཉློན་མློངས་པའི་རྡུལ་རྣམས་

རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་དློ། །ས་དེ་ལ་གནས་ནས་དགེ་བའི་ར་བའི་ལློ་ཏློག་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀང་སྐེད་པར་བེད། རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བེད། ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བེད་

དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ས་དེ་ཆློས་ཀི་སྤིན་ཅེས་བ་སེ། དློན་དེ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་མཆློག་

ཡིན་པར་བལྟའློ། །གནས་པ་གློང་མ་གློང་མ་རྣམས་སུ་ཡན་ལག་གང་དག་བསན་པ་

དེ་དག་ནི་གནས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་མློད་

ཀི། འློན་ཀང་ཆུང་བའི་ཕིར་གངས་སུ་མི་བརིའློ། །དེ་དག་ཉིད་འབིང་དང་ཆེ་བའི་ཕིར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ནི་དེ་མ་ཡིན་པས་གློང་མ་འཐློབ་པ་འགྲུབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་

ལ་གནས་པ་རེ་རེ་ཡང་བསལ་པ་ཆེན་པློ་བེ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའམ། ཡང་ན་དེ་བས་

ཀང་ཆེས་མང་བས་འཐློབ་ཅིང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གནས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བསལ་པ་ཆེན་པློ་གངས་མེད་པ་གསུམ་གིས་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་སེ། བསལ་པ་ཆེན་པློ་གངས་མེད་པ་དང་པློས་ནི་མློས་པས་སྤློད་

པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་འཐློབ་སེ། 

དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་འབད་པས་འཐློབ་ཀི་མི་འབད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །བསལ་པ་ཆེན་པློ་

གངས་མེད་པ་གཉིས་པས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ནས། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་

གནས་པ་ལ་རློལ་བ་དང་བཅས་པའི་བར་ལས་འདས་ཏེ། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་

པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནི་ངེས་པ་ཁློ་ན་སེ། འདི་ལྟར་བསམ་པ་

དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་ངེས་པར་འབད་པའི་ཕིར་རློ། །བསལ་པ་ཆེན་

པློ་གངས་མེད་པའི་གསུམ་པས་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སློ་སློ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་གནས་པ་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་ནི་གཉིས་

སུ་རིག་པར་བ་སེ། བསལ་པ་ཆེན་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཉིན་མཚན་དང་། ཟླ་བ་དང་། 

ཟླ་བ་ཕེད་དུ་བགང་བའི་ཚུལ་གིས་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། གངས་མེད་པ་ཞེས་

བའློ། །བསལ་པ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གི་བགང་བའི་ཚུལ་གིས་བགང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་

འདས་པའི་གངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གངས་མེད་པ་ཞེས་བ་སེ། བསལ་པ་གངས་

མེད་པ་སྔ་མ་ཤློས་ཀིས་ནི་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །བསལ་པ་གངས་མེད་པ་ཕི་མ་ཤློས་ཀིས་ནི་གསུམ་ཁློ་ནས་

འཐློབ་ཀི་ལྷག་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སུ་བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་ཆེན་པློའི་ཡང་ཆེན་པློས་

སྦློར་བ་དེའི་ནང་ན་ལ་ལ་ནི་བར་གི་བསལ་པ་མང་པློ་ཞིག་འདུམས་པར་བེད་དློ། །

ལ་ལ་ནི་བསལ་པ་ཆེན་པློ་དག་གི་བར་དུ་འདུམས་པར་བེད་ཀི་གངས་མེད་པ་

འདུམས་པར་བེད་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

གནས་པ་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་དག་གིས་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་གི་

ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་སློང་བར་འགྱུར་

རློ། །ཤེས་བའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་སློང་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་

གནས་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ལ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་

གནས་ངན་ལེན་སློང་བར་རིག་པར་བ་སེ། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་ནི་ངན་སློང་བའི་ཉློན་

མློངས་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་ངློ་། །ཀུན་དུ་སྤློད་

པ་ལས་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆེན་པློ་དང་འབིང་ཐམས་ཅད་

དློ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་མི་སྐེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བགེགས་བེད་པའི་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་

གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བར་རིག་པར་བའློ། །ཀུན་དུ་སྤློད་

པ་ལ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་དློ། །གནས་པ་མཆློག་ལ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། 

བག་ཆགས་དང་། བག་ལ་ཉལ་གི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སློང་བར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ལ་འཇུག་པའློ། །ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་ཕློགས་

དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བ་སེ། ལྤགས་ཤུན་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཡློད་པ་དང་། སྤི་ལ་ཡློད་པ་དང་། སིང་པློ་ལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །

དེ་ལ་ལྤགས་ཤུན་ལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་པ་ལ་སློང་

ངློ་། །སྤི་ལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་སློང་ངློ་། །སིང་པློ་

ལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་ལ་སློང་སེ། སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཀང་ཡིན་ནློ། །གནས་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ལ་ཉློན་

མློངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་སློང་བ་དེའི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་གློ་རིམས་བཞིན་

དུ་དེ་མ་ཡིན་པའི་གནས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །གནས་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ལ་རྣམ་

པར་དག་པ་ནི་མདློར་བསྡུས་ན་བཅུ་གཅིག་ཏུ་རིག་པར་བ་སེ། 

དང་པློ་ལ་ནི་རིགས་རྣམ་པར་དག་གློ །གཉིས་པ་ལ་ནི་དད་པས་མློས་པ་རྣམ་

པར་དག་གློ །གསུམ་པ་ལ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་གློ །བཞི་པ་ལ་ནི་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་གློ །ལྔ་པ་ལ་ནི་སེམས་རྣམ་པར་དག་གློ །དྲུག་པ་དང་

བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཀུན་དུ་རློམ་པ་རྣམ་པར་དག་

གློ །དགུ་པ་ལ་ནི་སྦློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་རྣམ་པར་དག་

གློ །བཅུ་པ་ལ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཤེས་པའི་མངློན་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་གློ །བཅུ་

གཅིག་པ་ལ་ནི་དེའི་དློན་ཡང་དག་པར་གཞན་ལ་བསན་པའི་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་རྣམ་པར་དག་གློ །བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་གློ །བཅུ་གསུམ་པ་སེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གནས་པ་ལ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་གློ །གནས་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ནི་སྔར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བསན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སྡུད་པའི་ཆློས་བརྒྱད་པློ་དག་ཏུ་འདུས་པར་རིག་པར་

བའློ། །གནས་པ་དང་པློ་དང་གཉིས་པ་ལ་ནི་དད་པ་སྐེས་ཤིང་མློས་པར་གྱུར་པ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཉན་ཅིང་སེམས་སློ། །གནས་པ་གསུམ་པློ་ལ་ནི་བསློམ་

པའི་རྣམ་པ་ཐློབ་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཏློ། །དེ་ལས་

གཞན་པའི་གནས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་རློལ་བ་དང་བཅས་པའི་བར་དུ་

སློམ་པ་མང་དུ་བེད་དློ། །

དེའི་གློང་མ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པས་

བསྡུས་པ་གསུམ་པློ་དག་ལ་ནི་བསློམ་པའི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པློ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གནས་པ་ལ་ནི་གཏན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་རིག་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་པ་བཅུ་གཉིས་པློ་འདི་དག་ནི་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་ཉན་ཐློས་

ཀི་གནས་པ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བ་སེ། ཉན་ཐློས་ཀི་རང་གི་རིགས་ལ་གནས་པ་

ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་དང་པློ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེའི་ཡང་

དག་པར་སྐློན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྦློར་བའི་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་

འདིའི་གནས་པ་གཉིས་པའློ། །དེའི་སྐློན་མེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་

བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་གསུམ་པའློ། །དེའི་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐློབ་པའི་གློང་དུ་

ཟག་པ་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་འཕགས་པ་དགེས་པའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་བཞི་པའློ། །དེའི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

བརྟེན་ནས། ལྷག་པའི་སེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་

གནས་པ་ལྔ་པའློ། །དེའི་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པའི་བདེན་པ་ཤེས་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བསབ་པ་ལ་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་

དང་བརྒྱད་པར་རིག་པར་བའློ། །དེའི་ཤེས་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟགས་ནས་མཚན་མ་མེད་

པའི་ཏིང་འཛིན་ལ་སྤློད་པ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་དགུ་པའློ། །དེ་རི་མཚན་

མེད་པ་ལ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་བཅུ་

པའློ། །དེའི་ལངས་ནས་རྣམ་པར་གློལ་བའི་སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་

དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་བཅུ་གཅིག་པའློ། །དེའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དག་བཅློམ་པ་ཉིད་

ཀི་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདིའི་གནས་པ་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་

གནས་ལས། གནས་པའི་ལེའུ་སེ་བཞི་པའློ། ། རྣལ་འབློར་གི་གནས་གཉིས་པ་རློགས་

སློ། །

༼དང་པློ་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་སྐེ་བའི་ལེའུ།༽

གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་ཕིར་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། གནློད་པ་ཡང་དག་

པར་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། དེ་དང་སལ་བ་དང་མཉམ་པར་མཐུན་པར་འཇུག་པ་དང་

ཆེན་པློར་སྐེ་བ་དང་། བདག་པློར་སྐེ་བ་དང་། ཐ་མའི་སྐེ་བའློ། །དེ་ལ་གནློད་པ་ཡང་

དག་པར་ཞི་བར་བེད་པའི་སྐེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་ནི་བང་ཆུབ་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ནི་མུ་གེས་ཕློངས་ཤིང་གནློད་པ་ཆེན་པློ་བྱུང་བའི་དུས་དག་ཏུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་ནས། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཅན་རྣམས་ཚེགས་ཆུང་དུས་འཚེ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུར། ཉ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་

པའི་སྐེ་གནས་རྣམས་སུ་ལུས་ཆེན་པློ་དག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་སྐེས་པའི་འགློ་

བ་མཐའ་དག་རང་གི་ཤས་ཚིམ་པར་བེད་དློ། །སེམས་ཅན་ནད་ཀིས་གནློད་པ་རྣམས་

ལ་ནད་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་སྨློན་ལམ་བཏབ་ནས། རིག་སྔགས་འཆང་

གྲུབ་པའི་སྨན་པ་ཆེན་པློའི་ལུས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དློ། །ཕ་རློལ་གི་དམག་

ཚོགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གནློད་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དག་ལ་ནི་ཆློས་བཞིན་དུ་

སློམས་པར་ཐབས་མཁས་པས་ཕ་རློལ་གི་དམག་ཚོགས་ཀི་གནློད་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

བ་བའི་ཕིར། སློབས་དང་ལན་པའི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་རློ། །

སེམས་ཅན་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྡུམས་བ་བ་དང་། འཁློན་གི་

བསམ་པ་སང་བའི་ཕིར་ཚིག་བརན་པར་འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་པློ་འབངས་རྣམས་ལ་ཆད་

པ་དང་། བཅིང་བ་དང་། གནློད་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལ་ནི། སེམས་

ཅན་གི་གནློད་པ་དེ་དག་ཉིད་བསལ་བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དག་ཏུ་སྐེ་

སེ། རྒྱལ་པློ་ཆློས་དང་ལན་ཞིང་སེམས་ཅན་ལ་སིང་བརེ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །སེམས་

ཅན་གང་ལྷའི་གནས་འབའ་ཞིག་ལ་མློས་ནས་ལློག་པར་ལྟ་ཞིང་སིག་པ་བེད་པ་དག་ལ་

ནི། དེ་དག་ལ་སིང་བརེ་བས་ལློག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཉེས་པར་སྤློད་པ་སང་བའི་ཕིར། 

ལྷའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྨློན་ལམ་དང་དབང་གི་སློབས་ཀིས་སིང་བརེ་

བའི་སྔློན་དུ་འགློ་བ་འདི་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། རྒྱས་པར་བསན་པ་ནི་

སྐེ་གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྐེ་བ་སེ། འདི་ནི་དེའི་མདློར་བསན་

པའློ། །དེ་དང་སལ་བ་མཉམ་པར་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་སྐེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྨློན་ལམ་གིས་སམ། དབང་ཐློབ་པས་སེམས་ཅན་དུད་འགློའི་སྐེ་

གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐེས་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦིན་དང་། 

ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སློགས་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁུ་ཞིང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་

དུ་བམ་ཟེ་ལློག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤློད་ཅིང་དེས་

འཚོ་ལ། དེར་མངློན་པར་དགའ་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་

ལྷག་པར་ཞེན་ཅིང་འདློད་པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་དེ་བཟླློག་པའི་ཕིར། སེམས་

ཅན་དེ་དག་དང་སལ་བ་འདྲ་བར་གཙོ་བློར་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཙོ་བློར་གྱུར་ནས། 

སེམས་ཅན་དེ་དག་གང་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་དེ་ནི་དེ་ཀུན་དུ་མི་སྤློད་དློ། །

དེ་དག་དགེ་བ་གང་ཀུན་དུ་མི་སྤློད་པ་དེ་ནི་དེ་ཀུན་དུ་སྤློད་དེ། དགེ་བ་ཀུན་དུ་

སྤད་པར་བ་བའི་ཕིར། ཡང་དེ་དག་ལ་ཆློས་སློན་ཏེ་དེ་དག་ཀང་ཆློས་བསན་པ་དེ་

དང་། མི་མཐུན་པར་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་དེ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་དེས། ཉེས་པ་དེ་དག་

ལས་ལློག་པར་འགྱུར་རློ། །སྐེ་བ་འདི་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ལ་ཆེན་པློར་སྐེ་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྐེ་བ་ན་

རང་བཞིན་གིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚེ་དང་ཁ་དློག་དང་

རིགས་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་དེས་ཀང་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་གི་ལེའུ་ལས་ཇི་སད་

བསན་པའི་ལས་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེ་བ་དེ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། སྐེ་

གནས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྐེ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་

པློར་སྐེ་བ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་དང་པློ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ནས་བཟུང་སེ། གནས་པ་བཅུ་པའི་བར་དག་གི་སྐེ་བ་བརློད་པ་འཛམ་བུ་གིང་གི་

དབང་ཕྱུག་ནས་བཟུང་སེ། འློག་མིན་ལས་འདས་ནས་སྐེ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གང་དུ་གནས་པ་མཆློག་ཐློབ་པ་ཁློ་ནའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་བར་དེ་དག་ནི་བདག་པློར་སྐེ་བ་

ཞེས་བ་སེ། དེ་ནི་དེ་དག་གི་ལས་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐ་མའི་སྐེ་བ་གང་ཞེ་ན། སྐེ་བ་གང་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས། མདུན་ན་འདློན་

གི་ཁིམ་མམ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དུ་སྐེས་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་

ཅད་ཀང་མཛད་པ་འདི་ནི་ཐ་མའི་སྐེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕི་མ་ཞེས་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་དག་ཏུ་དགེ་བ་དང་། 

བཟང་བ་དང་ཤིས་པའི་སྐེ་བ་རྣམས་སུ་སྐེས་པ་དང་། སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐེ་བ་

གང་སུ་དག་ཀང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐེ་བ་ལྔ་པློ་འདི་དག་ཏུ་སྐེ་བར་ཟད་

དེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བིས་པའི་སར་

སྐེ་བ་ནི་མ་གཏློགས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྐེ་བ་ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །སྐེ་བ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་ཆེན་

པློའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མྱུར་

དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་
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སྐེ་བའི་ལེའུ་སེ་དང་པློའ ློ། །

༼གཉིས་པ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ལེའུ།༽

བམ་པློ་ཉི་ཤུ་པ། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་ལ་གནས་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བདག་པློས་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་དང་། འཛིན་པས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ཡུན་རིང་པློ་དང་། ཡུན་རིང་པློ་

མ་ཡིན་པ་དང་། ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཐ་མའློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་ཐློག་

མ་སེམས་བསྐེད་པའི་ཚེ་ཉིད་དུ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆུང་མའི་ཚུལ་དུ་

ཡློངས་སུ་བཟུང་སེ། བདག་གིས་འདི་དག་ལ་ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བའློ་སམ་སེ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཞིན་དུ་ཡང་བེད་

པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཡློངས་སུ་འཛིན་

པ་ཡིན་ནློ། །བདག་པློར་གྱུར་པ་ན་ཕ་མ་དང་། བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། བན་དང་བན་མློ་

དང་། ལས་བེད་པ་དང་། ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། རྒྱལ་པློར་གྱུར་པ་

ན་འབངས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདག་པློས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་

འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་འཚམ་པའི་བ་བ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་འཇུག་གློ །ཕ་མ་ནི་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་དློ། །ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

དུས་དུས་སུ་མཆློད་པ་དང་། རིམ་གློ་ཡང་བེད་དློ། །བས་པ་གཟློ་བ་དང་བས་པ་ཚོར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བར་ཡང་བེད་དློ། །ཕ་མའི་སེམས་དང་མཐུན་པར་ཡང་བེད་དློ། །ཆློས་ཀི་དློན་དག་

ལ་ཡང་དེའི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་བེད་དློ། །བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། བན་དང་བན་མློ་

ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་དུས་དུས་སུ་ཟས་དང་གློས་ལ་སློགས་པ་ལེགས་པར་སྦིན་པར་

བེད་དློ། །དེ་དག་ལ་ལས་ཀི་མཐའ་རྣམས་ཀིས་གནློད་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་དག་ནི་

ཉེས་པ་ཡང་བཟློད་པར་བེད་དློ། །ན་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ལེགས་པར་ནད་གཡློག་བེད་

དློ། །དེ་དག་དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་འཛུད་པར་བེད་དློ། །དུས་དུས་སུ་ལྷག་པར་བ་

དགའ་སྦིན་པ་དང་། ཚིག་སན་པས་ཚིག་འཇམ་པར་བེད་དློ། །

དེ་ལ་བན་དང་བན་མློའི་འདུ་ཤེས་ཀང་མི་སྐེད་དེ། །དེ་དག་ལ་བདག་ཉིད་དང་

འདྲ་བའམ་ལྷག་པར་ཡློངས་སུ་སྐློང་བར་བེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློར་

གྱུར་པས་ནི་རྒྱལ་སིད་དང་འབངས་ལ་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། མཚོན་ཆ་མེད་པས་

རྒྱལ་སིད་བེད་དེ། ཆློས་བཞིན་དུ་ལློངས་སྤློད་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །རྒྱུད་ཀིས་བྱུང་བའི་

རྒྱལ་སིད་ལ་སྤློད་པར་བེད་ཀི་ཕ་རློལ་གི་ཡུལ་འཁློར་ག་ཚོམ་དུ་མཐུས་འཕྲློག་པར་

མི་བེད་དློ། །ཅི་ནུས་ཅི་ལློགས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སིག་པ་ལས་ཟླློག་པར་བེད་

དེ། འབངས་རྣམས་ཀི་ཕ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཡང་བགློ་

བཤའ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ན། བདག་གི་ཚལ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས། མི་

འཁུ་བ་དང་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། བསད་པ་དང་བཅིང་བ་དང་ཆད་པས་གཅློད་པ་

དང་། གཏུབ་པ་དང་བརྡེག་པ་ལ་སློགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་གནློད་པ་རྣམས་རྣམ་པར་

སངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཚོགས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

འཛིན་པས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་འཁློར་ལེགས་པར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དེ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་

དང་། རང་གི་དློན་ལ་ལེགས་པར་འཛུད་པར་བེད་དེ། ལློག་པའི་སྦློར་བས་སླུ་བར་མི་

བེད་པའློ། །ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སེམས་སློམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕློགས་

འཛིན་པར་མི་བེད་དློ། །དེ་དག་ལ་ཆློས་ཀི་སེར་སྣ་ཡང་མི་བེད་ལ་སློབ་དཔློན་གི་

དཔེ་མཁྱུད་ཀང་མི་བེད་དློ། །དེ་དག་ལས་རིམ་གློ་དང་བསེན་བཀུར་བེད་པར་ཡང་མི་

རེ་ལ། དགེ་བ་འདློད་པའི་ཕིར་རང་བེད་པ་ལ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་སློགས་སུ་གཞུག་པའི་ཕིར་ཟླློག་པར་མི་བེད་དློ། །

དུས་ལ་བབ་ན་བདག་ཉིད་དེ་དག་ལ་རིམ་གློ་དང་། བསེན་བཀུར་ཡང་བེད་

དློ། །དེ་དག་གིས་མ་རྟློགས་པའི་དློན་ཡང་རྟློགས་པར་བེད་ལ། རྟློགས་པ་ཡང་གསལ་

བར་བེད་དློ། །ཐེ་ཚོམ་སྐེས་སློ་ཅློག་ཀང་སེལ་བར་བེད་དློ། །འགློད་པ་ཡང་སེལ་བར་

བེད་དེ། དློན་ཟབ་མློའི་ཚིག་ཀང་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟློགས་པར་བས་ནས། དུས་དུས་སུ་

སློན་པར་བེད་དློ། །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདེ་བ་ཡང་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་བེད་

དློ། །བདག་ཉིད་ལས་དེ་དག་གིས་ཟང་ཟིང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡང་ལྷག་པའི་དློན་

དུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལན་ནློ། །དུས་དུས་སུ་དེ་རྣམས་ཀི་ཉེས་པ་ཡང་ལེགས་པར་གེང་བར་

བེད་དེ། དུས་དུས་སུ་རིགས་པར་སྨློད་པར་བེད་དློ། །དེ་དག་ན་བ་འམ་མི་དགའ་བས་

ཐེབས་ན་ཡང་ནད་ཞི་བར་བ་བ་དང་། ཡིད་མི་དགའ་བ་བསལ་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡལ་བར་མི་འདློར་རློ། །དེ་དག་གཟུགས་དང་དྲན་པ་དང་། བརློན་

འགྲུས་དང་། ཤེས་པ་ལ་སློགས་པས་དམན་པ་ལ་ཡང་བརས་པར་མི་བེད་དློ། །དུས་

དུས་སུ་དེ་དག་ལ་སྐློ་བ་དང་དུ་བངས་ཏེ། རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆློས་སློན་པར་བེད་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དློ། །དུས་དུས་སུ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་ཀང་སྦིན་པར་

བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་རེས་སུ་བསྲུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། བདག་ཉིད་ཁད་

པར་དུ་འགློ་བར་བ་བའི་ཕིར་དཀྲུགས་པ་ཡང་བཟློད་ཅིང་འཁྲུགས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །དེ་དག་དང་ཚུལ་དང་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་མཚུངས་པ་འམ། ལྷག་པར་བེད་དེ་དམན་

པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །རེད་པ་དང་བཀུར་སི་ལ་ཡང་ཆགས་པར་མི་བེད་དློ། །སིང་རེ་

དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒློད་བག་མེད་ཅིང་འཕར་བ་མ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྟ་བ་

དང་སྤློད་པ་དང་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནློ། །བཞིན་གི་མདངས་སློན་ཅིང་

ཁློ་གཉེར་མེད་ལ། ངེས་པ་དང་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། གསློང་པློར་སྨྲ་བ་དང་། འཛུམ་པ་

སྔློན་དུ་གཏློང་བ་ཡིན་ནློ། །

དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བརློན་ཏེ། བག་མེད་པ་དང་། 

ལེ་ལློ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁློར་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་མི་བེད་དློ། །མི་འཛིན་པར་ཡང་མི་བེད་དློ། །གཞན་དུ་ཡང་མི་

བེད་དློ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་

ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡུན་རིང་པློར་འཛིན་པ་ཞེས་བ་སེ། ཡུན་རིང་མློ་ཞིག་གིས་

རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པའི་སལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །གང་དག་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པ་འབིང་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནི་ཡུན་རིང་པློ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་ཞེས་བ་སེ། རིང་

པློར་མི་ཐློགས་པར་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་སལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །སེམས་ཅན་གང་དག་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་འཛིན་པའི་ཐ་མ་ཞེས་བ་སེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་



  490  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བའི་སལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དྲུག་པློ་འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཅན་ལེགས་པར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡློངས་

སུ་འཛིན་པ་དེས་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་གཟུང་ངློ་། །ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་

འགྱུར་རློ། །ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དེ། དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་

པ་ཡང་མེད་དློ། །

དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལེགས་པར་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་བཅུ་གཉིས་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་བར་

རིག་པར་བ་སེ། དེ་དག་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པར་བའློ། །སེམས་ཅན་

འགལ་བར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ན་ནི་གནློད་པ་བ་དགློས་ཡང་ན་ནི་ཡལ་བར་

འདློར་དགློས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་

ནློ། །སེམས་ཅན་ལ་སྦློར་བ་དྲག་པློ་ཡང་ཀུན་དུ་སྤློད་ལ། བདག་གི་བསམ་པའི་ཉློན་

མློངས་པ་ཡང་སྲུང་བར་བེད་པ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །སྦིན་

པར་བ་བའི་ཆློས་ནི་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཡློད་ལ། སློང་བ་པློ་ནི་མང་པློ་ཞིག་སློང་དུ་འློངས་པ་

ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནི་གཅིག་པུ་ཡིན་ལ་སེམས་ཅན་མང་

པློ་ཞིག་གིས་བ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ལ་གློགས་བ་བར་བཅློལ་བ་ནི་གནློད་

ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་ཞིང་། བག་མེད་པའི་

གནས་འཇིག་རྟེན་པའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་དགེ་བ་དང་། །སློམས་པར་འཇུག་པའི་

འབས་བུ་ལེན་པ། ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐེ་བ་ལ་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ནི་གནློད་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བར་འདློད་ལ། སེམས་

ཅན་གི་དློན་བ་བར་མི་ནུས་པ་འདི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་

ཅན་བླུན་པློ་དང་། གཡློན་ཅན་དང་། དམུ་རྒློད་རྣམས་ལ་ཆློས་བསན་པའམ། ཡལ་བར་

འདློར་བ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །

འཁློར་བ་ལ་རྟག་ཏུ་ཉེས་པར་ཡང་ལྟ་ལ། འཁློར་བ་གཏློང་བར་ཡང་མི་བེད་པ་

ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་མ་དག་

ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་བཞིན་དུ་འཆི་བ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་

ནློ། །བསམ་པ་རྣམ་པར་མ་དག་བཞིན་དུ་གཞན་དག་གིས་དམ་པ་མཆློག་ཏུ་སྡུག་པའི་

དངློས་པློ་སློང་བ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་བསམ་པ་

ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་ཅན་དང་མློས་པ་སྣ་ཚོགས་ཅན་དག་ལ་བརྡ་སྤད་པར་བ་བ་འམ། 

ཡལ་བར་འདློར་བ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནློ། །ཤིན་ཏུ་བག་ཡློད་

པར་ཡང་བ་དགློས་ལ། ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བར་མི་བ་བ་ནི་

གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་དང་ཕྲད་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཁ་ཅིག་ཏུ་གནློད་པ་ཆེ་ཆུང་བརྟགས་ལ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་

སྦར་བར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་གང་ཟག་ལ་བརྟག་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བརྟན་པློར་

དམིགས་ཤིང་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། འདུག་པར་བས་ལ་སྨློན་ལམ་དག་ཀང་

ལེགས་པར་གདབ་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་སེམས་འཇུག་པར་མི་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་

ནི་ཤས་ཆེར་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ། གནས་པར་བས་ལ་མི་སྐློ་བ་དང་། བཟློད་པར་

བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བཏང་སློམས་སུ་གཞག་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་བརློན་འགྲུས་
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བརམ་ཞིང་བརྟུལ་ཏེ་བའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ཡང་

དག་པའི་གཉེན་པློ་ལ་མཁས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གནློད་ཅིང་ཉམ་ང་བ་

ཐམས་ཅད་དང་ཕྲད་ཅིང་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་ཀང་ཡི་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་

ཉིད་ཀང་ལེགས་པར་སྲུང་བར་བེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས། ཡློངས་

སུ་འཛིན་པའི་ལེའུ་སེ་གཉིས་པའློ། །

༼གསུམ་པ་གནས་ཐ་མ་ལས་སའི་ལེའུ།༽

ཇི་སད་བསན་པའི་གནས་པ་བཅུ་གསུམ་པློ་འདི་དག་དང་ལན་པའི་ས་བདུན་

ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དྲུག་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་འདྲེན་མ་གཅིག་སེ། རིགས་ཀི་ས་དང་། མློས་

པས་སྤློད་པའི་ས་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་དང་། སྤློད་པ་སྒྲུབ་པའི་ས་

དང་། ངེས་པའི་ས་དང་། སྤློད་པ་ངེས་པའི་ས་དང་། མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་

སའློ། །འདི་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བདུན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལས་ཐ་མ་ནི་

འདྲེན་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་རིགས་ལ་གནས་པ་དང་། མློས་པས་སྤློད་པ་ལ་གནས་པ་ནི་

ས་གཉིས་སློ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་

སའློ། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་དང་། 

ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པ་གསུམ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་རློལ་བ་

དང་བཅས་པ་ནི་སྤློད་པ་སྒྲུབ་པའི་སའློ། །མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ལྷུན་གིས་

གྲུབ་པ་ནི་ངེས་པའི་ས་སེ། ས་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངེས་པར་འཇུག་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་གནས་པ་ནི་སྤློད་པ་

ངེས་པའི་སའློ། །

གནས་པ་མཆློག་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་

བའི་ས་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་དང་ས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཀི་

གནས་པའི་ལེའུ་ལས་འློག་ནས་འཆད་དློ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མློས་པས་

སྤློད་པའི་ས་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་འཇུག་པ་ན། ངན་སློང་རྣམས་

ལས་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཡློངས་སུ་དག་པའི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་མློས་པས་སྤློད་པའི་

ས་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ལེགས་པར་བརམས་ཏེ། སྔར་བསན་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱ་ར་

བཅུས་གཞན་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བ་སློམ་པར་བེད་

དེ། དེས་བསློམས་པའི་རྒྱུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སིང་བརེ་བའི་བསམ་

པ་དང་། སིང་རེ་བའི་བསམ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་

དུ་ངན་སློང་རྣམས་ལ་ཁིམ་གི་གནས་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་བེད་དེ། གལ་ཏེ་བདག་

འདི་དག་ཉིད་ན་གནས་བཞིན་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་བསལ་བར་སྤློའ ློ་སམ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ངན་སློང་བའི་ལས་ཐམས་

ཅད་བསམ་པ་དག་པ་དེས་བདག་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འདློད་ལ། མི་དགེ་བའི་

ལས་ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་ཀུན་དུ་མི་སྤློད་པར་ཡང་ཡིད་ལ་སྨློན་པར་བེད་དློ། །དེས་

དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡློངས་སུ་དག་པའི་བསམ་གཏན་དེ་ཡློངས་སུ་བསློམས་པས་
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ངན་སློང་བའི་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་གནས་ལས་

སེལ་བར་བེད་དེ། དེ་སངས་པས་སིག་པ་ངན་སློང་བའི་ལས་གཏན་མི་བེད་པ་དང་། 

ངན་སློང་དུ་མི་འགློ་བའི་ཕིར་རིང་པློ་མི་ཐློགས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་

གནས་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཙམ་གིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངན་སློང་དུ་འགློ་བ་ཐམས་

ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ལས་ཀང་ཡང་དག་པར་

འདས་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པའི་ས་ལ་ཡང་ཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །

གནས་པའི་ལེའུ་ལས་དད་པ་ལ་སློགས་པ་གནས་པ་རྣམ་པར་སྦློང་བའི་ཆློས་

བཅུ་པློ་གང་དག་བསན་པ་དེ་དག་ནི་འདིར་ཡང་ས་རྣམ་པར་སྦློང་བ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བ་སེ། དེ་དག་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་པློར་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་

པར་བའློ། །དློན་གི་མདློ་དང་གློ་རིམས་ཀང་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བཅུ་པློ་འདི་དག་

ནི་ས་རྣམ་པར་སྦློང་བའི་ཆློས་བཅུ་པློ་དེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་གི་གཉེན་པློར་འདི་དག་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ནློ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། 

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་མི་རློམ་ཞིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་མི་ལེན་པ་འདི་ནི་དད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་

ཆློས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་དད་པའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་

སེམས་ནི་སིང་རེའི ་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི ་གཉེན་པློ་ནི ་སིང་

རེའློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་སེམས་བེད་པ་ནི་བམས་པའི་མི་མཐུན་པའི་

ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་བམས་པའློ། །ལློངས་སྤློད་དང་སློག་ལ་ལྟ་བ་ནི་

སྦིན་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་གཏློང་བའློ། །སེམས་ཅན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

རྣམས་ལ་གནློད་པར་བེད་པ་དང་། ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་རེད་པ་དང་། བ་བ་མང་པློ་མི་སྐློ་

བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་མི་སྐློ་བའློ། །ཐབས་མེད་པའི་

སྦློར་བ་ནི་བསན་བཅློས་ཤེས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་

བསན་བཅློས་ཤེས་པའློ། །

མི་དེས་ཤིང་གཞན་གི་སེམས་དང་མཐུན་པར་མི་བེད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཤེས་

པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཤེས་པའློ། །དགེ་བའི་

ཆློས་སློམ་པ་ལ་བག་མེད་ཅིང་ལེ་ལློ་བེད་པ་ནི་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡློད་པའི་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡློད་

པའློ། །འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་པློ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་ཅིང་། རྒྱུན་མི་འཆད་

པ་དག་གིས་ཉེན་པ་ནི་བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་གཉེན་པློ་ནི་བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེ་པའློ། །སློན་པ་ལ་སློམ་ཉི་དང་ཡིད་གཉིས་

དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། རིམ་གློ་བེད་པ་མི་

མཐུན་པའི་ཕློགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཉེན་པློ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་དང་། 

རིམ་གློ་བེད་པའློ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་གཉེན་པློར་རྣམ་པར་

གཞག་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གི་དློན་གི་མདློ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་ཆློས་བཅུ་པློ་

འདི་དག་གིས་བསམ་པ་དག་པ་དང་། སྦློར་བ་དག་པར་ཡློངས་སུ་བསན་ཏེ། དེ་ལ་

དང་པློ་གསུམ་གིས་ནི་བསམ་པ་དག་པར་བསན། ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྦློར་བ་

དག་པར་བསན་པར་རིག་པར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ལ་མངློན་པར་

དད་པ་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལ་སིང་རེའློ། །སིང་རེ་བར་གྱུར་ན་བདག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གིས་འདི་དག་ཡློངས་སུ་བསྐབ་པར་བའློ་སམ་དུ་བམས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་

བམས་པའི་སེམས་སུ་གྱུར་ན། ལློངས་སྤློད་དང་། སློག་ལ་མི་ལྟ་བས་དེ་དག་ལ་

ཡློངས་སུ་གཏློང་བར་འགྱུར་རློ། །མི་ལྟ་བས་དེ་དག་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་ན་ཡློངས་སུ་

མི་སྐློ་བའློ། །ཡློངས་སུ་མི་སྐློན་བསན་བཅློས་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །བསན་བཅློས་

ཤེས་ན་དེས་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་དུ་འཇུག་པར་བ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

འཇིག་རྟེན་ཤེས་པ་ཡིན་ནློ། །བདག་ཉིད་ཀང་ཉློན་མློངས་པ་ཀུན་དུ་སྤློད་པས་ངློ་ཚ་

ཞིང་ཁེལ་ཡློད་པར་བེད་དློ། །ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ལན་ཞིང་ཁེལ་ཡློད་པ་དང་ལན་ན་ཉློན་

མློངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །བརྟན་པའི་སློབས་བསྐེད་པ་ཐློབ་ན་ཡང་དག་པའི་སྦློར་བ་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་

པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་འཕེལ་ལ། སྒྲུབ་པའི་མཆློད་

པ་དང་། རེད་པ་དང་། བཀུར་སིའི་མཆློད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆློད་པ་

དང་། རིམ་གློ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ཆློས་བཅུ་པློ་དེ་དག་གློ་རིམས་

བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཆློས་བཅུ་པློ་འདི་རྣམས་

ཀིས་ནི་ས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦློང་བར་འགྱུར་རློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་སའི་

ལེའུ་སེ་གསུམ་པའློ། །

༼བཞི་པ་གནས་ཐ་མ་ལས་སྤློད་པའི་ལེའུ།༽

མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་ཡན་ཆད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་

མདློར་བསྡུ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་བཞི་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་

པའི་སྤློད་པ་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པའི་སྤློད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་

པར་བ་བའི་སྤློད་པའློ། །དེ་ལ་སྔར་བསན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་། ཐབས་ལ་

མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། སྨློན་ལམ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། སློབས་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅུ་པློ་

འདི་དག་བསྡུས་པ་ལ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལྟར་སྔར་བསན་

པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའློ། །སྔར་བསན་པའི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་སྨློན་ལམ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའློ། །སློབས་བཅུའི་སྦློར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སློབས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། །ཆློས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཤེས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའློ། །དེ་ལ་དློན་དམ་པར་འཛིན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། །ཀུན་རློབ་འཛིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་

སེ། འདི་གཉིས་ཀི་བེ་བག་ནི་དེ་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའློ། །གློང་ནས་གློང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དློན་དུ་གཉེར་བ་ནི་སྨློན་ལམ་

གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའློ། །བདུད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལམ་མི་ཆློད་པ་ནི་སློབས་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པའློ། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་རྟློགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའློ། །སྔར་ཇི་སད་བསན་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཡན་ཆད་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་

དང་མཐུན་པའི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དང་། ཡློངས་སུ་ཚོལ་བ་བཞི་དང་། ཡང་དག་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་བསྡུས་པ་ལ་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི ་བང་ཆུབ་ཀི ་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི ་སྤློད་པ་ཞེས་

བའློ། །མཐུའི་ལེའུ་ལས་ཇི་སད་བསན་པའི་མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ནི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མངློན་པར་ཤེས་པའི་སྤློད་པ་ཞེས་བའློ། །

སྔར་བསན་པའི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཉིས་ཏེ། འདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། 

འདུལ་བའི་ཐབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་

ལེའུ་ལས་ཇི་སད་བསན་པའི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་སྤློད་པ་

ཞེས་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་འདི་བཞིས་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་ཡུན་རིང་པློ་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་གིས་ཡང་དག་པར་

འགྲུབ་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་པས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཁད་པར་དང་། 

བང་ཆུབ་མཆློག་གི་འབས་བུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར། དུས་ཀི་མཆློག་གིས་ཡང་

དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་མཆློག་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་། འབས་བུ་མཆློག་སྦིན་པར་བེད་པས་ན། དེའི་ཕིར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞེས་

བའློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་གསུམ་གིས་གློ་རིམས་སུ་གཞག་པར་རིག་

པར་བ་སེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། གཉེན་པློ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་

འབས་བུས་སློ། །དེ་ལ་སེར་སྣ་དང་། ཉེས་པར་སྤློད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འཁློན་གིས་གནློད་པར་བེད་པ་དང་། ལེ་ལློ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་། མློད་

དམའ་ཞིང་ཧ་འདྭང་ཅན་དང་། ཆློས་དྲུག་པློ་འདི་དག་ནི་ཟང་ཟིང་དང་། ཆློས་དང་། 

བང་ཆུབ་ལ་སྒིབ་པའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ཆློས་དྲུག་པློ་འདི་དག་གི་གཉེན་པློར་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ཅི་རིགས་པར་བའློ། །དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམས་ཀང་

འདི་དག་ཉིད་དུ་འདུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཉེན་པློར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ནློ། །

འབྱུང་བས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལློངས་སྤློད་ལ་མི་ལྟ་ན། ཁིམ་གི་འདློད་པ་རྣམས་བཏང་ནས། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་

པར་ལེན་པར་བེད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་གུས་ན་གཞན་གིས་རྣམ་པར་མཐློ་བཙམས་

པ་བཟློད་དེ་གཞན་ལ་རྣམ་པར་མཐློ་མི་བཙམས་སློ། །དེ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་དང་། 

བཟློད་པས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་ན་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དགེ་

བའི་ཕློགས་ལ་སྦློར་བས་སྦློར་རློ། །དེ་དེ་ལྟར་བརློན་འགྲུས་ཀིས་བག་ཡློད་པར་གྱུར་

ན། སེམས་རེ་གཅིག་པ་དགེ་བ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་དེ་ལྟར་སེམས་མཉམ་པར་

གཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཤེས་ཤིང་མཐློང་བར་བ་བ་མཐློང་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་འབྱུང་བའི་གློ་རིམས་ཀིས་རྣམ་པར་གཞག་པར་རིག་པར་

བའློ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེ་

འདི་ལ་སྦིན་པ་ལ་སློགས་པ་དགེ་བའི་ཆློས་འདི་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་འདུག་པ་ནི། 

གཞི་དེས་ཕི་མ་ལ་སྦིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཕི་རློལ་གི་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་མ་ཡིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སློགས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ལས་གྱུར་པའི་ནང་གི་ལུས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལུས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། བདེ་འགློར་གཏློགས་པའི་ལྷ་དང་། 

མི་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཚེ་ལ་སློགས་པ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་དང་ལན་པ་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་པློའ ློ། །རང་བཞིན་གིས་དགེ་

བ་ལ་སྦློར་བ་ལ་མི་སྐློ་བ་དང་། གཞན་གི་ཉེས་པ་བཟློད་པ་དང་། གཞན་ལ་གནློད་པ་

མི་དགའ་བ་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་པའློ། །

རང་བཞིན་གིས་བརམས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབད་པ་བརྟན་པ་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གསུམ་པའློ། །རང་བཞིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཤས་ཆུང་ཞིང་དློན་ཐམས་

ཅད་ལ་མངློན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བར་བ་བ་ལ་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཞིང་སེམས་

ལས་སུ་རུང་བ་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞི་པའློ། །རང་བཞིན་གིས་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ་

དང་། དློན་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པ་འདི་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་པ་སེ། 

འབས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་གྱུར་པ་འདི་དག་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པློ་རྣམས་

ཀི་གློ་རིམས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཞན་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པ་བཞི་ཚོགས་དང་། རང་བཞིན་དང་འཁློར་དང་། ཀུན་དུ་བསྲུང་བ་དང་བཅས་

པས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་རིག་པར་བའློ། །བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་ནི་ལྷག་པའི་

སེམས་ཀི་བསབ་པའློ། །ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་ནི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

བསབ་པ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་ལམ་ནི་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་མེད་

དློ། །དེ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཕིར། 

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་དྲུག་པློ་ཁློ་ནར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

མེད་དློ། །འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་བ་ནི་མདློར་བསྡུ་

ན་བཞི་པློ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེ་རྣམས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ། བང་

ཆུབ་ཀི་ཕིར་དགེ་བ་ལ་གློམས་པར་བེད་པ་དང་། དེའི་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་དེ་ཁློ་ནའི་དློན་

རྟློགས་པར་བེད་པ་དང་། མཐུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བ་བ་དང་། སེམས་ཅན་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ནི་བ་བ་བཞི་པློ་འདི་

དག་སྤློད་པ་བཞི་པློ་དག་གི་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་བེད་ཅིང་རེས་སུ་སྒྲུབ་བློ། །དེ་ལྟ་བས་

ན་དེའི་གློང་དུ་སྤློད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་སྤློད་

པའི་ལེའུ་སེ་བཞི་པའློ། །

༼ལྔ་པ་དཔེ་བད་བཟང་པློའི་ལེའུ།༽

དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐར་

ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལས་བརམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཡློད་དེ། སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་

སུ་དག་པ་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་དང་། བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང་། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པློ་དང་། བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་དང་། བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་

འཇློམས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཆློག་མཁེན་པའློ། །སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་

མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པློ་དག་གང་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པ་སེ། ས་ལ་མཉམ་པར་འབབ་པ་འདི་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ཡིན་ནློ། །

ཕག་དང་ཞབས་གཉིས་ཀི་མཐིལ་ནས་འཁློར་ལློ་རིབས་སློང་དང་ལན་པ་མུ་

ཁྱུད་ཅན་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བྱུང་བ་དང་། 

སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་ཞབས་སློར་མློ་རིང་བ་དང་། ཞབས་ཀི་རྟིང་པ་ཡངས་པ་དང་། ཕག་

དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ་དང་། ཕག་དང་ཞབས་དྲ་བས་འབེལ་བ་

དང་། ཞབས་འབར་འབུར་མེད་པ་དང་། བིན་པ་རི་དགས་ཨེ་ན་ཡའི་ལྟ་བུ་དང་། སྐུ་

མ་བཏུད་པ་དང་། མདློམས་ཀི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང་། ཤིང་ནྱ་གློ་དྷ་ལྟར་ཆུ་

ཞེང་གབ་པ་དང་། སྐུའི་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པ་དང་། སྤུ་རེ་རེ་སེ་དེའི་སྐུའི་སྤུ་རེ་རེ་ནས་

སྐེ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཐློན་མཐིང་ལ་ལང་ལློ་ལྟར་གཡས་སུ་འཁིལ་བ་དང་། སྐུ་མདློག་

གསེར་འདྲ་ཞིང་འློད་འདློམ་གང་དང་ལན་པ་དང་། པགས་པ་སབ་སེ་པགས་པ་སབ་

པའི་ཕིར་དེའི་སྐུ་ལ་རྡུལ་དང་དྲི་མ་མི་ཆགས་པ་དང་། སྐུའི་བདུན་མཐློ་བས་ཏེ། དེའི་

སྐུའི་བདུན་མཐློ་བར་གྱུར་པ་ནི་ཕག་ལ་གཉིས་དང་། ཞབས་ལ་གཉིས་དང་། ཕྲག་པ་

ལ་གཉིས་དང་། མགུལ་ལ་གཅིག་གློ །རློ་སློད་སེང་གེའི་འདྲ་བ་དང་། དཔུང་མགློ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཐལ་གློང་རྒྱས་པ་དང་། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་དང་། ཚེམས་

བཞི་བཅུ་མངའ་བ་དང་། ཚེམས་མཉམ་པ་དང་། ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ་དང་། 

ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དང་། འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་བ་དང་། ལྗགས་རིང་ཞིང་སབ་

པ་དང་། ལྗགས་རིང་བས་ཞལ་ནས་ལྗགས་བརྐང་ན་ཞལ་ཐམས་ཅད་དབུ་སྐྲའི་

མཚམས་ལ་ཐུག་པར་ཁེབས་པ་དང་། རློ་བློ་བའི་མཆློག་དང་ལན་པ་བརེས་པ་དང་། 

ཚངས་པའི་དབངས་དང་ལན་ཏེ། བ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་བཞིན་དུ་གསུང་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གསུང་གི་གདངས་རྔ་སྒ་ལྟ་བུ་དང་། སྤན་མཐློན་མཐིང་དང་། རི་མ་བའི་ལྟ་བུ་དང་། 

དབུ་གཙུག་ཏློར་དང་ལན་པ་དང་། དེའི་མཛོད་སྤུ་དུང་གི་མདློག་འདྲ་བ་ལ་གཡས་སུ་

འཁིལ་པ་སྨིན་མཚམས་སུ་བྱུང་བ་འདི་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ཡིན་ནློ། །

དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་གང་ཞེ་ན། ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སློར་མློ་ཉི་ཤུ་

ཚིགས་དང་བཅས་པ་དང་། སེན་མློ་དང་བཅས་པ་རྣམས་དཔེ་བད་བཟང་པློ་ཉི་ཤུ་

དང་། ཕག་དང་ཞབས་གཉིས་ལ་མཐིལ་རྒྱབ་བརྒྱད་དེ། ཕག་གཉིས་ལ་བཞི་དང་། 

ཞབས་གཉིས་ལ་བཞི་སེ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་དང་། ལློང་བུ་དང་། པུས་མློ་དང་། 

བར་རྣམ་པ་དྲུག་རྒྱས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་དྲུག་དང་། ཕག་གི་རྣམ་པ་དྲུག་རྒྱས་པ་

དཔེ་བད་བཟང་པློ་དྲུག་དང་། ས་ཟུར་དང་། རྐེད་པ་དང་། འབས་བུ་གཉིས་ལ་དཔེ་

བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། །མདློམས་དང་། སྣམ་གཙོས་གཉིས་ལ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་

གཉིས་དང་། དཀུ་དློ་དང་། ཕལ་དང་། ལྟེ་བ་དང་། རིབ་ལློགས་གཉིས་དང་། མཆན་

ཁུང་གཉིས་དང་། ནུ་མ་གཉིས་དང་བསྡུས་པ་ལ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་དྲུག་དང་། བང་

དང་། ཐུགས་ཀ་དང་། མགུར་དང་། རྒྱབ་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་དྲུག་ཅུ་པློ་འདི་

རྣམས་ནི་མགུར་ཡན་ཆད་མ་གཏློགས་པར་སྐུ་མན་ཆད་དུ་གཏློགས་པ་ཡིན་

ནློ། །ཚེམས་ཀི་ཕྲེང་བ་གཉིས་ལ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། རྐན་ཐློན་ཀློར་དང་

བཅས་པ་དང་། སྒློས་གཉིས་དཔེ་བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། མཁུར་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པ་དང་། འགམ་པ་རྒྱས་ཤིང་དབིབས་ལེགས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། སྤན་

གཉིས་ཐློན་ཀློར་དང་བཅས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། སྨིན་མ་གཉིས་དཔེ་

བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། ཤངས་ཀི་བུ་ག་གཉིས་དཔེ་བད་བཟང་པློ་གཉིས་དང་། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དཔྲལ་བ་དང་། སྤན་གི་གྲྭ་གཉིས་དང་། སན་གཉིས་ནི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བཞི་དང་། 

དབུ་སྐྲ་དང་བཅས་པའི་དཔེ་བད་བཟང་པློ་དང་། འདི་རྣམས་ནི་མགུར་ཡན་ཆད་ཀི་

དཔེ་བད་བཟང་པློ་ཉི་ཤུ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མའི་དྲུག་ཅུ་དང་། ཕི་མའི་ཉི་ཤུ་གཅིག་ཏུ་

བསློམས་ནས་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་

པློ་འདི་དག་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ས་ལ་ཞུགས་པ་ནི་སྐེས་པས་ཐློབ་པའི་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་རྣམས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམ་པར་སྨིན་པས་འཐློབ་པློ། །

དེ་ཡན་ཆད་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་བར་དུ་ནི་དེ་དག་གློང་

ནས་གློང་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བར་རིག་པར་བའློ། །ལྷག་མ་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་ལ་སློགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་རྣམས་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །མ་རློགས་པ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་

པའི་ས་ཡན་ཆད་ནས་སྔློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ན་ཡང་དེ་དག་དང་ལན་

པ་ཡློད་དློ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི་བེ་བག་མེད་པར་མཚན་དང་དཔེ་བད་

བཟང་པློ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་

གཉིས་ཏེ་བང་ཆུབ་དང་ཉེ་བ་དང་རིང་བའློ། །དེ་ལ་རིང་བ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་མ་

ཐློབ་པའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་རྣམས་ལ་གང་ཡློད་པའློ། །ཉེ་བ་ནི་རྣམ་པར་

སྨིན་པས་དང་པློ་ཐློབ་པའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་རྣམས་དང་། དེ་ལས་གློང་

ནས་གློང་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གང་ཡིན་པའློ། །མཚན་དང་

དཔེ་བད་བཟང་པློ་འདི་དག་ནི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངློན་པར་འདུ་བེད་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཅློམ་ལན་

འདས་ཀིས་གསུངས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་སིག་པའི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་ལ་དགའ་བ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་ན་སིག་པའི་ལས་མི་མཐུན་པའི་

ཕློགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དེའི་གཉེན་པློ་དགེ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཚན་

དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེའི་འབས་བུའི་ཕན་

ཡློན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དེ་ཐློས་ན། འབས་བུའི་ཕན་ཡློན་ཆེན་པློ་དེ་འདློད་ཆེས་ནས་

སིག་པ་དེ་ལས་ཀང་ལློག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དགེ་བ་དེ་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ་གནས་

པར་འགྱུར་ཞིག་གུ་སམ་དུ་དགློངས་པའི་ཕིར་རློ། །

མཚན་གི་མདློ་ལས་ཅི་སད་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟློད་

པ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་དང་། གཏློང་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་པས་ནི་ཞབས་ཤིན་

ཏུ་གནས་པ་བརེས་སློ། །འགློ་བ་དང་འློང་བ་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་གཡློ་བ་ལས་

བརྟེན་ཏེ། ཕ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་སྣ་ཚོགས་བས་པ་དང་། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

སེམས་ཅན་གནློད་པ་ལས་བསྲུངས་པ་ནི་ཕག་དང་ཞབས་འཁློར་ལློའི་མཚན་དང་

ལན་པ་བརེས་སློ། །གཞན་ལ་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་དང་། མ་བིན་པར་ལེན་པ་སངས་

པ་དང་། བ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕག་འཚལ་བ་དང་། མངློན་དུ་ལང་བ་

དང་། ཐལ་མློ་སྦློར་ཞིང་འདུད་པའི་ལས་བས་པས་གཞན་དག་གི་ཡིད་མགུ་བར་བས་

པ་དང་། དགའ་བའི་ལློངས་སྤློད་ཉམས་པར་མ་བས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་ངེས་པར་བཅློམ་

པས་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སློར་མློ་རིང་བ་བརེས་སློ། །ལས་གསུམ་པློ་གང་

དག་གིས་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་གསུམ་པློ་གང་དག་བསན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་



  506  

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མཐའ་དག་གིས་ནི་ཞབས་ཀི་རྟིང་པ་ཡངས་པ་བརེས་སློ། །དེ་ལ་མཚན་གསུམ་པློ་

དག་བརྟེན་པའི་ཕིར་རློ། །བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིས་བ་མ་རྣམས་བསྡུས་པས་ནི་ཕག་

དང་ཞབས་དྲ་བས་འབེལ་བ་བརེས་སློ། །བ་མ་རྣམས་ལ་སྣུམ་བསྐུ་བ་དང་མཉེ་བ་

དང་། དྲིལ་བ་དང་། ཁྲུས་དང་། གློས་བིན་པས་ནི་ཕག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་

ཤ་ཆགས་པ་བརེས་སློ། །དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་ཆློག་མི་ཤེས་ཤིང་དགེ་བའི་ཆློས་

རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་སེལ་བས་ནི་ཞབས་འབར་འབུར་མེད་པ་བརེས་སློ། །

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་བངས་ཤིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བས་ནས། གཞན་དག་ལ་

བསན་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་འཕྲིན་པ་ལེགས་པར་བས་པས་ནི་བིན་པ་རི་དྭགས་

ཨེ་ན་ཡའི་ལྟ་བུ་བརེས་སློ། །གློ་རིམས་བཞིན་དུ་ཆློས་ཡང་དག་པར་བསན་པས་ཚུལ་

གནས་པར་བས་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སིག་པའི་ལས་ལེགས་པར་

བསམས་ཤིང་དེར་མི་གཞློལ་བ་དང་། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་གཡློག་བས་ཤིང་སྨན་

བིན་པ་དང་། ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་གསློ་བ་དང་། ཟས་ཀི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། འདློད་པ་

རྣམས་ལ་མི་གཞློལ་བས་ནི་སྐུ་མ་བཏུད་པ་བརེས་སློ། །གཞན་དག་གིས་སངས་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཆློས་བཞིན་དུ་མཐུན་པར་བསྡུས་པ་དང་། ངློ་ཚ་དང་ལན་ཞིང་

ཁེལ་ཡློད་པ་དང་ལན་པ་དང་། གློས་བིན་པས་ནི་མདློམས་ཀི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་

བརེས་སློ། །བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་བསམས་པ་དང་། བང་བ་དང་། ཁ་

ཟས་ཀི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་སྦིན་པ་དང་། ལས་ཡང་བ་དང་། 

བང་བ་དང་། ལློངས་སྤློད་མ་འློངས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཁམས་མ་སློམས་པ་

མཐུན་པར་བས་པས་ནི་ཤིང་ནྱ་གློ་ངྷ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་བརེས་སློ། །ལས་གང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གིས་ཞབས་འབར་འབུར་མེད་པ་བརེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་སྐུའི་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པ་

བརེས་སློ། །བདག་ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་སྤད་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། །ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་

པ་དང་། ཆ་ཕྲ་བའི་དློན་ལ་སེམས་པ་དང་། བ་མ་རྣམས་ཀི་གནས་བི་དློར་བས་པ་

དང་། མཉེ་ཞིང་དྲིལ་བ་དང་། ཁྲུས་བས་ཏེ་གཅིག་པུར་གནས་པ་དང་། བཤེས་གཉེན་

གཅིག་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཆ་ཕྲ་བའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྩྭ་དང་ལློ་མ་ལ་སློགས་

པའི་ཉལ་ཉིལ་བསལ་བ་དང་། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་བསལ་བས་ནི་སྤུ་ཉག་རེ་རེ་ནས་སྐེས་

ཤིང་གཡས་སུ་འཁིལ་པ་བརེས་སློ། །ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དགའ་བར་བེད་པའི་ཟས་དང་། 

སློམ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་དང་། རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་ཡློ་བད་བིན་པ་

དང་། ཁློ་བ་མེད་པས་ནི་སྐུ་མདློག་གསེར་འདྲ་བ་དང་འློད་འདློམ་གང་དང་ལན་པ་

བརེས་སློ། །ལས་གང་གིས་སྤུ་རེ་རེ་ནས་སྐེ་ཞིང་གཡས་སུ་འཁིལ་པ་བསན་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་ནི་པགས་པ་སབ་ཅིང་འཇམ་པ་བརེས་པར་རིག་པར་བའློ། །

ཟས་དང་སློམ་མང་པློ་ག་ནློམ་པ་ཕལ་པློ་ཆེས་སྐེ་བློའི་ཚོགས་མང་པློ་ཚིམ་

པར་བས་པས་ནི། སྐུའི་བདུན་མཐློ་བ་བརེས་སློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཀི་བ་

བ་བྱུང་ངློ་ཅློག་ལ་གཙོ་བློར་གནས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་མི་བེད་པ་དང་། བརླང་བར་མི་

བེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་གནློད་པ་ལས་ནི་བཟླློག །ཕན་པ་ལ་ནི་བཙུད་པས་

སེམས་ཅན་གི་དློན་དག་ལ་སེང་གེ་བཞིན་དུ་བརྟུལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ནི་

རློ་སློད་སེང་གེའི་འདྲ་བ་བརེས་སློ། །ལས་དེ་ཁློ་ནས་ནི་དཔུང་མགློ་ལེགས་པར་གྲུབ་

པ་དང་ཐལ་གློང་རྒྱས་པ་བརེས་པར་རིག་པར་བའློ། །ལས་གང་གིས་སློར་མློ་རིང་བ་

བརེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་བརེས་སློ། །མཛའ་བཤེས་འབེད་པའི་ཕྲ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མའི་ཚིག་ནི་སངས། སེམས་ཅན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་མཐུན་པར་བས་པས་ནི་ཚེམས་

བཞི་བཅུ་དང་མཉམ་པ་དང་ཐགས་བཟང་བ་བརེས་སློ། །འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་བམས་

པ་བསློམ་པ་དང་། ཆློས་ཀི་དློན་སེམས་པས་ནི་ཚེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་བརེས་

སློ། །སེམས་ཅན་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཅི་འདློད་པའི་ནློར་ལེགས་པར་བཏང་བས་ནི་

འགམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་བརེས་སློ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་བདག་གི་བུ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བསྲུངས་པ་དང་། དད་

པ་དང་ལན་པ་དང་། སིང་བརེ་བ་དང་ལན་པ་དང་། སྨན་བིན་པ་དང་། དང་བ་དང་ཕན་

པས་ནི་རློ་བློ་བའི་མཆློག་དང་ལན་པ་བརེས་སློ། །ཆློས་ཀི་བཅུད་བིན་པ་དང་། ཆློས་

ཀི་བཅུད་ཀི་རློ་མྱངས་པ་དང་། རློ་ཉམས་པ་བཅློས་པ་དང་། སློག་གཅློད་པ་སློང་བ་ལ་

སློགས་པ་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་པློ་རྣམས་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཡང་དག་པར་བངས་ཏེ། 

ལེགས་པར་བསྲུངས་ཤིང་གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བཙུད་པ་དང་། 

སིང་རེའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་ཆེན་པློ་ལ་ཞུགས་པས་ནི་

དབུ་གཙུག་ཏློར་དང་ལན་པ་དང་། ལྗགས་རིང་ཞིང་སབ་པ་བརེས་སློ། །བདེན་པར་

སྨྲས་པ་དང་། སན་པར་སྨྲས་པ་དང་། དུས་སུ་སྨྲས་པ་དང་། ཆློས་སྨྲས་པས་ནི་ཚངས་

པའི་དབངས་བརེས་སློ། །སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་ཕ་མ་བཞིན་དུ་བམས་པའི་

སེམས་ཀིས་སིང་བརེ་བས་ནི་སྤན་མཐློན་མཐིང་དང་རི་མ་བའི་ལྟ་བུ་བརེས་

སློ། །ཡློན་ཏན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བདེན་པའི་བསྔགས་པ་བརློད་ཅིང་བསྒགས་པས་ནི་

སྨིན་མཚམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་དུང་གི་མདློག་ལྟར་དཀར་ལ་གཡས་སུ་འཁིལ་པ་བརེས་

སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བེ་བག་མེད་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུས་ཐློབ་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ནི་མིར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀང་མི་འཐློབ་ན། 

སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ལྟ་ག་ལ་འཐློབ་པའི་ཕིར་རློ། །

དེ་ལ་དབུ་གཙུག་ཏློར་དང་ལན་པ་དང་། སྤི་གཙུག་བལྟར་མི་མཐློང་བ་ནི་སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་གཅིག་ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སེ། དེ་ལས་གུད་ན་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར་རློ། །འདི་ནི་མཚན་མངློན་པར་འགྲུབ་པ་དང་། མཐུན་པའི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་རྒྱས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ནློ། །མདློར་བསྡུ་ན་ནི་ལས་ཀི་མཐའ་

ལེགས་པར་བས་པ་ཕློགས་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་བཞིས་མཚན་ཐམས་ཅད་

མངློན་པར་འགྲུབ་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་ངེས་པར་འབེད་པས་ནི་ཞབས་ཤིན་ཏུ་

གནས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །བང་བར་བེད་པས་ནི་ཕག་དང་ཞབས་འཁློར་ལློའི་

མཚན་དང་ལན་པ་དང་། ཞབས་འབར་འབུར་མེད་པ་དང་། ཕག་དང་ཞབས་དྲ་བས་

འབེལ་བ་དང་། པགས་པ་སབ་པ་དང་། སྐུའི་བདུན་མཐློ་བ་དང་། ཐལ་གློང་རྒྱས་པ་

དང་། དཔུང་མགློ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང་། སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་དང་། ལྗགས་རིང་ཞིང་

སབ་པ་འགྲུབ་བློ། །རྟག་ཏུ་བེད་པས་ནི་སློར་མློ་རིང་བ་དང་། ཞབས་ཀི་རྟིང་པ་ཡངས་

པ་དང་། སྐུ་མ་བཏུད་པ་དང་། ཤིང་ནྱ་གློ་ངྷ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་དང་། ཚེམས་ཐགས་

བཟང་བ་འགྲུབ་པློ། །ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་བེད་པས་ནི་མཚན་ལྷག་མ་རྣམས་མངློན་

པར་འགྲུབ་སེ། དེ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་པ་མེད་པར་སྦློར་བས་ནི་ཕག་དང་

ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ་དང་། པགས་པ་སབ་ཅིང་འཇམ་པ་འགྲུབ་

པློ། །དགེ་བ་ལ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་སྦློར་བ་དང་། དུས་སུ་སྦློར་བས་ནི་བིན་པ་རི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དགས་ཨེ་ན་ཡའི་ལྟ་བུར་འགྲུབ་པློ། །མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། འློད་

གསལ་བའི་སེམས་ཀིས་དགེ་བ་ཀུན་དུ་སྤློད་པས་ནི་སྐུ་མདློག་གསེར་འདྲ་ཞིང་འློད་

འདློམ་གང་དང་ལན་པ་དང་། ཚེམས་དཀར་བ་དང་། མཛོད་སྤུ་དཀར་པློ་འགྲུབ་

པློ། །གགས་པ་དང་། སྒ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་མི་རྟེན་པ་དང་། དགེ་བ་མི་

སྤློམས་པས་ནི་མདློམས་ཀི་སྦ་བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་འགྲུབ་པློ། །དགེ་བའི་ར་བ་བང་

ཆུབ་ཏུ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པས་ནི་སྐུའི་སྤུ་གེན་དུ་ཕློགས་པ་དང་། ཚེམས་བཞི་བཅུ་

དང་མཉམ་པ་དང་། རློ་བློ་བ་མཁེན་པ་དང་། དབུ་གཙུག་ཏློར་དང་ལན་པ་འགྲུབ་

པློ། །དགེ་བ་ལ་འབད་ཅིང་མི་ཞུམ་པར་བརློན་པས་ནི་རློ་སློད་སེང་གེའི་འདྲ་བ་དང་། 

འགམ་པ་སེང་གེའི་འདྲ་བ་འགྲུབ་པློ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀིས་སློམས་པར་ལྟ་བས་ནི་ཚེམས་

མཉམ་པ་དང་། སྤན་མཐློན་མཐིང་དང་། རི་མ་བའི་ལྟ་བུ་འགྲུབ་པློ། །དམན་པས་ཆློག་

པར་མི་འཛིན་པར་སྦློར་བས་ནི་ཚངས་པའི་དབངས་འགྲུབ་པློ། །དེ་ལྟར་ན་ལས་ཀི་

མཐའ་ལེགས་པར་བས་པ་རྣམ་པ་འདི་བཞིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པློ་འདི་དག་འཐློབ་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་རིགས་ཀི་ས་ལ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མཚན་འདི་

དག་ས་བློན་ཙམ་ཞིག་གནས་པར་ཟིན་པར་རིག་པར་བའློ། །མློས་པས་སྤློད་པའི་ས་

ལ་ནི་དེ་དག་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཐབས་ལ་ཞུགས་པར་རིག་པར་བའློ། །ལྷག་པའི་བསམ་

པ་དག་པའི་ས་ལ་ནི་དེ་དག་ཐློབ་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་མ་ཡིན་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ས་དེའི་གློང་མ་རྣམས་ལ་ནི་དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པར་རིག་པར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་ནི་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་བ་ན་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་མཚན་འདི་རྣམས་ནི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་ཐ་མ་

དང་། འབིང་དང་། རབ་རྣམས་ཀིས་རྟློགས་པར་ས་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་འདི་དག་ཁློ་ན་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་

མཚན་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་གློ །སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པློ་

འདི་དག་རྟེན་གི་ཚུལ་གིས་འཛིན་ཅིང་། གཟུགས་བཟང་པློས་མཛེས་པར་བེད་པས་

དེའི་ཕིར་དཔེ་བད་བཟང་པློ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་མདློར་བསྡུ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་བསློད་ནམས་དང་མཉམ་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྐུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་མངློན་པར་འགྲུབ་པློ། །བ་སྤུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པའི་བསློད་

ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློས་ནི་དཔེ་བད་བཟང་

པློ་གཅིག་མངློན་པར་འགྲུབ་པློ། །དཔེ་བད་བཟང་པློ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པའི་བསློད་

ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཇི་སེད་པ་དེ་ལས་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་བསྒེས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་

པློས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་གཅིག་མངློན་པར་འགྲུབ་པློ། །མཛོད་སྤུ་དང་

གཙུག་ཏློར་མ་གཏློགས་པར་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་ཞུགས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་

པློ་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་ལས་སློང་འགྱུར་དུ་བསྒེས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློས་ནི་

མཛོད་སྤུ་མངློན་པར་འགྲུབ་པློ། །མཛོད་སྤུར་ཞུགས་པ་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཇི་

སེད་པ་དེ་དག་ལས་འབུམ་འགྱུར་དུ་བསྒེས་པས་ནི་དབུའི་གཙུག་ཏློར་དང་ལན་ཞིང་

སྤི་གཙུག་བལྟར་མི་མངློན་པར་འགྲུབ་པློ། །
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མཛོད་སྤུར་ཞུགས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་ལས་བེ་བ་

ཕྲག་འབུམ་འགྱུར་དུ་བསྒེས་པའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་ལ་མ་གཏློགས་པའི་ཆློས་ཀི་དུང་ཞེས་བ་བ་གཞན་

མངློན་པར་འགྲུབ་སེ། དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞེད་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ཏུ་གསུང་གིས་གློ་བར་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་བ་ན་མེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་

ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་འགྲུབ་པློ། །མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་

དགེ་བའི་ཆློས་དེ་དག་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་

རིག་པར་བ་སེ། བསལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་གློམས་པར་བས་པས་འགྲུབ་

པས་ན། དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་པ་དང་། 

བདེ་བའི་བསམ་པས་དབང་བེད་པས་ན། བསམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། དགེ་བའི་

ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེ། དེ་ལྟ་བས་

ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་འབློར་པ་ནི་བསློད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ཞེས་བའློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས་མཚན་

དང་དཔེ་བད་བཟང་པློའི་ལེའུ་སེ་ལྔ་པའློ། །

༼དྲུག་པ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ལེའུ།༽

བམ་པློ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་ཞེ་ན། གནས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། དམིགས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། 

སེམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡློངས་སུ་དག་པའློ། །དེ་ལ་གནས་ཡློངས་

སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་

ལེན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་གནས་ལས་མ་ལུས་པར་གཏན་མེད་པར་

འགྱུར་ལ། རང་གི་ལུས་ཀང་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ལེན་པ་དང་། གནས་པ་དང་། 

འཆི་འཕློ་བ་རང་ལ་དབང་ཡློད་པ་ནི་གནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། སྤྲུལ་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་དང་། 

བསན་པ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཡློད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དམིགས་པ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་སེམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་གང་

ཞེ་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་སེམས་གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ལ། སེམས་ལ་

དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་བསགས་པས་ན། སེམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་

དག་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡློངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། སྔ་མ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པའི་

ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ལ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒིབ་པ་མེད་དེ། ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བེད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུ་

པློ་དག་གང་ཞེ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ལས་བདག་

གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། དབང་པློའི་མཆློག་དང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་

དང་། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་

པའི་སློབས་དང་། སྔློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ཤི་འཕློ་

དང་སྐེ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཏེ། སློབས་བཅུ་

པློ་འདི་དག་ནི་སློབས་བཅུའི་མདློ་ལས་རྒྱས་པར་ཅི་སད་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་

བའློ། །དེ་ལ་དེས་གང་ཅི་བསན་པ་དང་། བརློད་པ་དང་། གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པས་ན་དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་

བའློ། །དེ་ལ་འབས་བུ་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་མི་མཐུན་པ་

མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་གནས་དང་གཞི་དང་། རྟེན་དང་མངློན་པར་འགྲུབ་པར་

བེད་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལས་བཟླློག་པ་རྒྱུ་མི་མཐུན་པ་ནི་འབས་བུ་དགེ་བ་དང་། མི་

དགེ་བ་ཉིད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བའློ། །

མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞེས་བ་

སེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དག་པ་དེ་ནི་མངློན་

པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཚིག་འདི་དག་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟ་སེ། བང་ཆུབ་མཆློག་གི་ལེའུ་

ལས་བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ། །དང་པློ་ནི་གློ་རིམས་ཀིས་བགང་བའི་དང་

པློའ ློ། །བ་ན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་བ་བའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་བེད་ནུས་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར་དང་། བདུད་ཐམས་ཅད་ཀི་སློབས་གཏན་

དུ་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕིར་སློབས་ཞེས་བའློ། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་

སྤློད་པ་ལ་དབང་བེད་པ་ནི་ལན་པ་ཞེས་བའློ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་

ཡིན་པས་ན་རླབས་པློ་ཆེ་ཞེས་བའློ། །

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་འཐློབ་པའི་ཕིར་དང་། གནློད་པ་དང་

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཁྱུ་མཆློག་ཅེས་བའློ། །བདག་ཉིད་ཀིས་དེ་

རྟློགས་པར་ཞལ་གིས་འཆེ་བས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བའློ། །བདག་ཉིད་ཀི་ཐུགས་སུ་

ཆུད་ནས་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཐུགས་བརེ་བས་རྒྱས་པར་བསན་པས་ན་ཚངས་པའི་

འཁློར་ལློ་བསློར་ཞེས་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་ཚངས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

ཞི་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། བསིལ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཚིག་བ་དགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བས་ན་དེ་ནི་ཐློག་མར་དེས་བསློར་རློ། །ཚངས་

པས་བསྐློད་ནས་དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་གིས་ཀང་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་སེ། འདི་

ལྟར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ། སེམས་ཅན་གི་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁློར་བས་

དེའི་ཕིར་ཚངས་པའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བའློ། །མཆློག་ཏུ་གདགས་པར་གཏློགས་པ་དང་། 

སློན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བ་ན་མེད་པས་བསྡུས་པར་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་བསྒགས་

པའི་ཕིར་དང་། དེའི་ལམ་བསན་པས་ཀང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཐམས་ཅད་

སངས་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་འློངས་པ་རྣམས་ལ་བག་

འཁུམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕིར་

རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བ་ན་མེད་པའི་གསུང་མངློན་པར་བརློད་པའི་ཕིར་འཁློར་གི་ནང་དུ་སེང་

གེའི་སྒ་ཡང་དག་པར་སྒློག་ཅེས་བའློ། །མདློར་བསྡུ་ན་ནི་བདག་ལ་ཕན་པའི་སྒྲུབ་པ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་གསལ་བར་བས་ཤིང་བཀློལ་ཏེ་བརྟགས་ཤིང་བསན་པ་

ཡིན་ནློ། །དློན་གི་མདློའི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཐློབ་པར་བ་བ་དང་། དེ་ཐློབ་པར་བ་

བའི་ཐབས་དང་། ཐབས་དེ་ཡང་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷར་གྱུར་པའམ། 

མིར་གྱུར་པ་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་ཐབས་དེས་འདློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ང་

ཉིད་ལས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བསན་ཏློ། །

དེ་ལ་ཁྱུ་མཆློག་རླབས་པློ་ཆེའི་གནས་ནི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་

བར་བའློ། །ཚངས་པའི་འཁློར་ལློ་བསློར་བ་ནི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བ་བའི་ཐབས་ལྟ་

བུར་བལྟ་བར་བའློ། །འཁློར་གི་ནང་དུ་སེང་གེའི་སྒ་ཡང་དག་པར་བསྒགས་པ་ནི་སྨན་

པ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་སངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བདག་ཉིད་ཀིས་ངེས་

པར་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་བའློ། །ལས་གང་དག་བས་

ཤིང་བསགས་ལ་འགགས་པ་དེ་དག་ནི་འདས་པ་ཞེས་བའློ། །གང་དག་བས་པ་ཡང་

མ་ཡིན་འགག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མློད་ཀི། ཕིས་བེད་པར་འགྱུར་

བ་དེ་དག་ནི་མ་འློངས་པ་ཞེས་བའློ། །ལས་གང་དག་བས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འགག་པ་

ཡང་མ་ཡིན་མློད་ཀི། བ་བ་ཁློ་ནར་བསམས་ཤིང་བརལ་བ་དེ་དག་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་

ཞེས་བའློ། །དེ་དག་ཀང་རྣམ་པའི་དབེ་བའི་སློ་ནས་ནི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། ངག་གི་

ལས་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་དང་། ཆློས་ཡང་དག་པར་བངས་ཤིང་སྔར་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་སེ། ཆློས་ཡང་དག་པར་བང་བ་ད་ལྟར་བདེ་ལ་ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་

སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་ཡློད་ཅེས་བ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྦར་རློ། །དེ་དག་ཀང་ཚེ་འདི་དང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཚེ་ཕི་མ་ལ་ཕན་པ་དང་། གནློད་པའི་སྦློར་བ་ལས་ནི་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཡུལ་གང་དུ་བེད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་གནས་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་དུ་བགང་

བ་འམ། སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མ་ཡིན་པའི་དངློས་པློ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་པ་དེ་

ནི་དེ་དག་གི་དངློས་པློ་ཞེས་བའློ། །མི་དགེ་བའི་ར་བ་འམ། དགེ་བའི་ར་བ་གང་རུང་

ཞིག་གང་གིས་བེད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཞེས་བའློ། །སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་། 

ཉེས་དམིགས་དང་། ཕན་ཡློན་དང་ལན་པའི་འབས་བུ་མངློན་པར་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་བས་ན་དེ་དག་བསྡུས་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦློར་བ་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་། གནས་ཐམས་ཅད་

དང་། གཞི་ཐམས་ཅད་དང་། ཉེས་དམིགས་དང་། ཕན་ཡློན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ལས་མཁེན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བསམ་གཏན་བཞི་དང་། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀིས་

སེམས་ལས་སུ་རུང་ཞིང་། སེམས་ལ་དབང་ཐློབ་པ་ཇི་ལྟར་འདློད་པའི་དློན་རབ་ཏུ་

གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དང་དེ་ལ་སློམས་པར་

འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བ་སེ། ཇི་སད་

དུ་བཅློམ་ལན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཐུགས་

མཉམ་པར་གཞག་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཆེན་པློས་ཁབ་པར་

གྱུར་ཏློ། །དེས་གསུངས་པའི་སྒ་ཡང་ཐློས་ལ། དེ་ནི་སུས་ཀང་མི་མཐློང་ངློ་ཞེས་རྒྱས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་ཐུན་

མློང་པའམ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དློན་གང་དང་གང་ཁློ་ན་སྒྲུབ་པར་བཞེད་པ་ན། དེ་

དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས་མྱུར་བ་མྱུར་བ་ཁློ་ནར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རློ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དག་གིས་སེམས་ལ་དབང་ཐློབ་པས་

འདློད་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་སེམས་ཀི་ཁ་ན་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་

པ་རྣམས་ཀི་བ་བ་ནི་དེ་ཁློ་ནར་ཟད་དེ། དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་

ཡང་མེད་དློ། །

བསམ་གཏན་པའི་བ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ལ་མངའ་བས་ན། དེའི་ཕིར་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་ཁློ་ནར་བརློད་དློ། །བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པ་འདི་

རྣམས་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་གཉིས་ཡློད་དེ། དེ་དག་མ་ཐློབ་

པའི་ཚེ། ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་བགེགས་བེད་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འདི་ལྟ་སེ། 

ཐབས་མེད་པའི་སྦློར་བ་དང་། སྒིབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་དང་། དེ་དག་

ཐློབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་དེའི་ས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཀུན་ནས་དཀིས་པའམ། བག་ལ་ཉལ་

ཡློད་པའློ། །རྣམ་པར་བང་བ་ནི་དེ་ལས་བཟླློག་པ་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་ཁློ་ནར་རིག་

པར་བའློ། །བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པ་སྣ་ཚོགས་མངློན་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་དག་ཉིད་

མིང་དང་བརྡས་འཚམ་པར་ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བའློ། །བསམ་

གཏན་ལ་སློགས་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཉིད་གློང་དུ་བསློམ་པས་ཡློངས་སུ་

རློགས་ཤིང་ཅི་འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཐློབ་པ་དང་། ངན་ངློན་མ་ཡིན་པར་ཐློབ་པ་དང་། 
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཚེགས་མེད་པར་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་

ལ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་མ་ཐློབ་པ་དང་། ཅི་ལྟར་ཐློབ་པ་དང་། ཐློབ་ནས་ཉམས་པ་གང་ཡིན་

པ་དང་། ག་ནློམ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་མིང་གང་ཡིན་པ་དང་། མཆློག་གི་

མཐར་ཐུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བའློ། །ཅི་ལྟར་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་

ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་ལས་དད་པ་ལ་སློགས་པ་དབང་པློ་ལྔ་པློ་དག་གི་ཆུང་ངུ་དང་། 

འབིང་དང་། ཆེན་པློ་ནི་དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་སེ། གཞན་

ལས་ཡིད་ཆེས་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བ་དང་། ཆེས་སྤློད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའློ། །

འདློད་ཅིང་རྟློགས་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་ཆེན་པློ་ནི་མློས་པ་སྣ་ཚོགས་

ཞེས་བའློ། །རིགས་ལ་གནས་པ་སྣ་ཚོགས་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་རྣམས་དང་། འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་ལ་སྤློད་པ་རབ་

ཏུ་དབེ་བའི་ཚུལ་གིས་སེམས་ཅན་གི་སྤློད་པ་བརྒྱད་ཁིའི་བར་རྣམས་ནི་ཁམས་སྣ་

ཚོགས་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་དག་ཉིད་ཀི་འཇུག་པའི་སློ་དང་འཚམ་པའི་ལམ་དཔེར་ན་

འདློད་ཆགས་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་མི་སྡུག་པ་ལྟ་བུ་ནས་རྒྱས་པར་འདི་ལྟ་སེ། ཉན་ཐློས་

ཀི་ས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྦར་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་ཞེས་

བའློ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་འགློ་བ་ལྔར་འགློ་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་

འགློ་བ་ཞེས་བའློ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་ཞིང་ཕློགས་སྣ་ཚོགས་

ལ་བརྟེན་ནས། ལྟ་བ་དང་འདློད་པ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ཐ་དད་པ་འདི་ལས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཕི་རློལ་པའི་དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་ལས་ལམ་གང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདི་

དང་ཕི་མ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་འགློ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བ་

ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟ་སེ། སྒྱུ་རལ་ཤེས་ཀི་བུའི་མདློ་ལ་སློགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་

ནློ། །སེམས་ཅན་གི་རིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདི་ལྟ་སེ། ཤར་ཕློགས་རྣམས་དང་། ལྷློ་

ཕློགས་རྣམས་དང་། བང་ཕློགས་རྣམས་དང་། ནུབ་ཕློགས་རྣམས་དང་། མིང་དང་། 

བརྡ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐ་དད་པ་རྣམ་ཀིས་སྔློན་འདས་པའི་ལུས་རྣམས་ལ་

སྔློན་གི་གནས་རྣམ་པ་དུ་མ་རེས་སུ་དྲན་པའི་མདློར་བསྡུ་ན། ཐ་སད་ཀི་གཞི་བརྒྱད་

ལ་བརྟེན་པའི་སྤློད་པ་དྲུག་རེས་སུ་དྲན་ནློ། །

ཐ་སད་ཀི་གཞི་རྣམ་པ་བརྒྱད་རྣམས་གང་ཞེ་ན། མིང་ནི་འདི་ཞེས་བ། རིགས་

ནི་འདི་ཞེས་བ། རུས་ནི་འདི་ཞེས་བ། ཁ་ཟས་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཟ་ཟ། བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མྱློང་། ཚེ་རིང་ཁད་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག །ཡུན་ནི་འདི་སིད་

ཅིག་གནས་གནས། ཚེ་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་ཐུབ་ཅེས་བའློ། །ཐ་སད་ཀི་གཞི་བརྒྱད་ལ་

བརྟེན་པའི་སྤློད་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བློད་པའི་བརྡ་དང་། རྒྱལ་རིགས་ལ་སློགས་པའི་

རིགས་རྣམས་དང་། ཕ་མ་དང་ཟས་སློམ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་དང་། རྐ་བ་དང་། རྒུད་

པ་དང་། ཚེའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ཀི་གཞི་བརྒྱད་པློ་འདི་

དག་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་དྲུག་པློ་དག་ཐ་སད་འདློགས་

པ་ན། བདག་གི་མིང་ནི་འདི་ཞེས་བ་བ་འམ། འདིའི་མིང་ནི་འདི་ཞེས་བ་བ་དང་། 

བདག་གམ་ཡང་ན་འདི་ནི་རྒྱལ་རིགས་སློ། །བམ་ཟེའི་རིགས་སློ། །རེའུའི་རིགས་

སློ། །བདག་གམ་ཡང་ན་འདི་ནི་དམངས་རིགས་སློ་ཞེས་བ་བ་དང་། འདི་ནི་བདག་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གམ་ཡང་ན་འདིའི་ཕ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བ་དང་། ཕ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ལ་ཡང་དེ་དང་

འདྲ་བ་དང་། བདག་གམ་ཡང་ན་འདིའི་ཁ་ཟས་ནི་འདེ་ཁུའམ། སྣུམ་ཁུར་རམ། འབས་

ཆན་ནམ། ཟན་དྲློན་ནམ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཟའློ་ཞེས་བ་བ་དང་། བདག་

གམ་ཡང་ན་འདི་དར་བ་འམ། རྒུད་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་བ་བ་དང་། 

བདག་གམ་ཡང་ན་འདི་ན་ཚོད་ཀིས་ནི་གཞློན་པ་འམ། བར་མ་འམ། རྒན་པ་འདི་ཙམ་

ཞིག་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་སློ་ཞེས་ཐ་སད་འདློགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་

འདི་དག་ནི་ཐ་སད་ཀི་གཞི་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་པའི་སྤློད་པ་དྲུག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གློང་ན་

ཡང་ཐ་སད་ཀི་གཞི་དང་དེའི་སྤློད་པ་མེད་དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ཁློ་ན་རེས་སུ་དྲན་གི། 

དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །

དེ་ལ་ཐ་སད་ཀི་གཞི་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་པའི་སྤློད་པ་དྲུག་ནི་རྣམ་པའློ། །ཐ་སད་

ཀི་གཞི་བརྒྱད་ནི་དན་རྟགས་སློ། །དེ་རེས་སུ་དྲན་པས་ན་རྣམ་པ་དང་བཅས། དན་

རྟགས་དང་བཅས་པར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ལྷའི་གནས་པ་ནི་བསམ་

གཏན་རྣམས་ཞེས་བའློ། །མིག་དེ་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེའི་འབས་བུ་དང་། དེ་

བསྡུས་པའི་ཕིར་ལྷའི་མིག་ཅེས་བའློ། །ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་

ཡློངས་སུ་དག་པའི་བསམ་གཏན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་ན། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་

ཞེས་བའློ། །མི་རྣམས་ལ་ཐ་ན་མིང་འདྲ་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ན། མི་ལས་འདས་པ་

ཞེས་བ་སེ། འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་སྐེས་ནས་ཐློབ་པའི་ལྷའི་མིག་དེ་དང་

མིང་མཐུན་པར་འདུག་པ་ཙམ་ཡང་ཡློད་མློད་ཀི། མི་རྣམས་ལ་ནི་དེ་ཡང་མེད་

དློ། །སེམས་ཅན་འཆི་བ་རྣམས་ལ་ནི་འཆི་འཕློ་བ་ཞེས་བའློ། །བར་མ་དློའི་སིད་པ་ལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གནས་པ་ནི་སྐེ་བ་ཞེས་བའློ། །རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་མུན་ཁློད་དུ་འགློ་བ་རྣམས་ནི་འདི་

ལྟ་བུར་ཡིད་ལས་སྐེས་པའི་བར་མ་དློའི་སིད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཕར་

བ་ནག་པློའི་ཁ་དློག་འདྲ་བ་འམ། མཚན་མློའི་མུན་པ་འཐིབས་པློ་འདྲ་བས་ན། དེའི་

ཕིར་ཁ་དློག་ངན་པ་ཞེས་བའློ། །རྒྱུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་སྣང་བར་འགློ་བ་གང་ཡིན་པ་

དེ་དག་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིད་ལས་སྐེས་པའི་བར་མ་དློའི་སིད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན་མཚན་མློ་ཟླ་བའི་འློད་ཡློད་པ་འམ། བཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འདྲ་བས་ན། དེའི་ཕིར་ཁ་དློག་བཟང་པློ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ཁ་དློག་ངན་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་དག་ནི་ངན་པ་ཡིན་ནློ། །

ཁ་དློག་བཟང་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་བཟང་པློ་ཡིན་ནློ། །ངན་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ནི་ངན་འགློར་འགློ་བའློ། །བཟང་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་བདེ་འགློར་འགློ་

བའློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པ་ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ནི་ལུས་དང་ངག་དང་

ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤློད་པ་དང་ལན་པ་ཞེས་བའློ། །ལློག་པར་ལྟ་ཞིང་ལྟ་བ་ཉམས་པ་

དང་ལན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་། དེ་ལ་དགའ་

བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པས་ན་

ལློག་པར་ལྟ་བ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཞེས་བའློ། །ལློག་པར་ལྟ་བ་

དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་ལློག་པར་མངློན་པར་ཞེན་ཏློ། །དེས་ན་དེའི་རྐེན་གིས་

ལློག་པའི་ལས་མངློན་པར་འདུ་བེད་དློ། །ལློག་པའི་ལས་མངློན་པར་འདུ་བེད་ན་ཆློས་

ཡང་དག་པར་བངས་པ་ད་ལྟར་བདེ་ལ། ཕི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་གང་

ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕི་མ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པར་ལེན་ཏློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལློག་པར་ལྟ་བའི་ལས་ཀི་

ཆློས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་རྒྱུས་ཞེས་བའློ། །དེ་མ་ཡིན་པའི་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམ་པ་

དུ་མ་དང་ལན་ཡང་། དེ་ཉིད་ཀིས་ངན་འགློར་འགློ་བའི་ཕིར་རྒྱུ་དེ་དང་རྐེན་དེས་ཞེས་

བའློ། །མིང་དང་གཟུགས་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་འབེལ་བར་གྱུར་པས་ན་ལུས་ཞིག་པ་

ཞེས་བའློ། །འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཤི་བ་དེ་མཆློག་ཏུ་ངན་པ་ཡིན་པས་ན་ཤི་

བའི་འློག་ཏུ་ཞེས་བའློ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀི་མིང་བསན་པའི་ཕིར། ངན་

སློང་ངན་འགློ་ལློག་པར་ལྟུང་བ་ཞེས་བའློ། །

རང་བཞིན་དང་ལུས་དང་དངློས་པློ་བསན་པའི་ཕིར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་

ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་ངན་པར་སློང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆློས་ངན་པར་སྤློད་པ་དང་། ཡང་བ་

སྤློད་པ་སེ། དེས་དེར་འགློ་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་བས་ན་ངན་སློང་ཞེས་བའློ། །སྡུག་

བསྔལ་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་བ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་པ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པ་མྱློང་བར་འགློ་བས་ན་ངན་འགློ་ཞེས་བའློ། །འློག་གི་ཕློགས་ན་

གནས་པ་དང་། གཡང་ས་ཆེན་པློ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཉམ་ང་བ་དང་། སིང་རེ་བ་དང་། 

ཞན་པའི་སྒ་ཆེན་པློ་འབིན་པའི་ཚུལ་གིས་སྒ་འབིན་པའི་ཕིར་ན་ལློག་པར་ལྟུང་བ་

ཞེས་བའློ། །ཤས་ཆེར་སྐློ་བ་སྐེད་པས་ན། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཁློ་ན་སྨློས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་གང་གིས་སྐེ་བ་དང་། སྐེས་ནས་ཀང་གང་ཉམས་སུ་མྱློང་བ་དང་། དེ་ཉམས་

སུ་མྱློང་ནས་ཀང་བདག་གིས་བས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་མངློན་

པར་འགྲུབ་པ་སེ། འདི་དག་ནི་མིང་དེ་དག་གིས་བསན་ཏློ། །དགེ་བའི་ཕློགས་ཐམས་

ཅད་ནི་དེ་ལས་བཟླློག་པ་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་བེ་བག་ནི་འདི་ཡློད་དེ། 
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ལེགས་པར་སྤློད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་འགློ་བ་ནི་བདེ་འགློ་ཞེས་བའློ། །བདེ་བ་ལ་

ལློངས་སྤློད་པ་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར་མཐློ་རིས་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བའློ། །ཟག་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བག་ལ་ཉལ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། དེའི་གཉེན་པློར་གྱུར་པ་

ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ལྷག་པའི་སེམས་དང་། 

ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་མཆློག་གིས་བསྡུས་པ་ནི་ཟག་པ་རྣམས་ཟད་པས། ཟག་པ་མེད་

པའི་སེམས་རྣམ་པར་གློལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཞེས་བའློ། །སེམས་

རྣམ་པར་གློལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གློལ་བ་དེ་ཡང་སིད་པ་ཐ་མ་དེ་ཉིད་ལ་

མཐློང་བའི་ལམ་ལ་ཡང་བརྟེན། བསློམ་པའི་ལམ་ལ་ཡང་བརྟེན་ཏེ་ཐློབ་ནས་སིད་པ་ཐ་

མ་ཉིད་དེ་ལ་བདག་གིས་ཐློབ་བློ་སམ་དུ་མངློན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་པས། རང་གིས་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་སློ། །འདློད་ན་གཞན་དག་ལ་ཡང་སློན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་

ན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རང་གི་མངློན་པར་ཤེས་པས་མངློན་སུམ་དུ་བས་ཏེ་བསྒྲུབས་ནས་

རློད་པར་བེད་ཅེས་བའློ། །བདག་གི་སྐེ་བ་ཟད་དློ་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་

རྣམས་ཀི་དབེ་བ་ནི་རྣམ་གངས་བསྡུ་བ་ལས་རིག་པར་བའློ། །   ། །

སློམ་ནི། རང་བཞིན་དང་ནི་རབ་དབེ་དང་། །མ་འདྲེས་པ་དང་མཉམ་པ་

ཉིད། །ལས་བེད་པ་དང་གློ་རིམས་དང་། །ཐ་མ་པ་ནི་བེ་བག་ཡིན། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུ་པློ་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ཡང་རིག་པར་བ། རབ་ཏུ་དབེ་

བ་ཡང་རིག་པར་བ། མ་འདྲེས་པ་ཡང་རིག་པར་བ། མཉམ་པ་ཉིད་ཀང་རིག་པར་བ། 

ལས་བེད་པ་ཡང་རིག་པར་བ། གློ་རིམས་ཀང་རིག་པར་བ། བེ་བག་ཀང་རིག་པར་

བ་སེ། མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བདུན་པློ་འདི་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

བཅུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ནི་

དབང་པློ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། འློན་ཀང་ཤེས་རབ་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་ཀི་རང་

བཞིན་ཞེས་བ་སེ། འདི་ལྟར་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཞེས་བ་

བའི་དད་པའི་སློབས་ཤེའམ། དེ་མ་ཡིན་པའི་སློབས་ཞེས་ནི་མི་བའློ། །གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་

བར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལ་དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གང་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུ་ན་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དེ་དག་ཚད་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། དུས་ཀི་རབ་ཏུ་

དབེ་བས་ནི་འདས་པ་དང་། མ་འློངས་པ་དང་། ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་གཏློགས་པའི་ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རློ། །

རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་འདུས་བས་ཀི་དངློས་པློ་རེ་རེའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་དང་། སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

རློ། །སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་ནི་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་རེའི་དློན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་

ལྟར་ན་རབ་ཏུ་དབེ་བ་གསུམ་པློ་འདི་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུ་

པློ་འདི་དག་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རིག་པར་བ་སེ། འདི་ནི་དེ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་དེ་རྣམས་ཀི་མ་འདྲེས་པ་གང་ཞེ་ན། སློབས་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཁློ་ནའི་ཡིན་ཏེ། འབའ་ཞིག་པ་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་གི། ཉན་ཐློས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དེ་དག་གི་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་

བའློ། །སློབས་བཅུ་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚུངས་ཤིང་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཁད་པར་མེད་དེ། འདི་ནི་དེ་དག་གི་མཉམ་པ་ཉིད་དློ། །གནས་པའི་བེ་བག་གིས་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཞན་སློབས་གཞན་གི་གནས་པས་ཤས་ཆེར་གནས་ལ་གཞན་ནི་གཞན་གིས་

སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སློབས་བཅུ་པློ་དེ་དག་ལས་གང་གིས་ལས་གང་མཛད་

ཅེ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་རྒྱུ་ལ་ཡང་རྒྱུར། འབས་བུ་ལ་ཡང་འབས་བུར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། འབས་བུ་མེད་པ་རྒྱུ་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་

སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དློ། །

ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

བདག་གིས་བས་པའི་འབས་བུ་ལ་སྤློད་པའི་ལས་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། སྦིན་པ་དང་། བསློད་ནམས་འཕློ་བར་སྨྲ་བའི་དགེ་སྦློང་དང་། 

བམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དློ། །བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་

དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་གིས་ལེགས་པར་འདློམས་ཏེ། 

སློ་སློར་འགལ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ལ་གནས་པའི་དགེ་

སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དློ། །དབང་པློ་མཆློག་དང་

མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་དབང་པློ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློ་ཡང་རྣམ་པར་ཕེ་ནས། ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པ་དང་། ཅི་འློས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་ཆློས་སློན་པར་མཛད་དེ། མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་མློས་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློ་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། དགེ་བའི་མློས་པ་ནི་འཕེལ་བར་

མཛད་དློ། །མི་དགེ་བའི་མློས་པ་ནི་འདློར་དུ་འཇུག་གློ །

ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཁམས་

ངན་པ་དང་འབིང་དང་། བཟང་པློ་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་ཡང་དག་པ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་

ཏུ་མཁེན་ཏེ། དབང་པློ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བག་ལ་ཉལ་ཅི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇུག་པའི་སློ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་གདགས་པའི་བ་བས་

ཡང་དག་པར་ཅི་རིགས་པར་ལེགས་པར་འཛུད་པར་མཛད་དློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ལྟར་ཉན་ཐློས་རྣམས་ལ་འཇུག་པའི་སློ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་

གདམས་ངག་སྦིན་པར་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉན་ཐློས་ཀིས་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བསན་ཅིང་གསལ་བར་བས་ཏེ། བཀློལ་ཞིང་བརྟགས་

ནས་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་

དང་པློ་པ་ལས་ཐློག་མ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་གནས་པར་

གྱུར་པ་སེམས་གནས་པར་འདློད་པ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་གནས་

པར་བ་བའི་ཕིར། ཅི་ལྟར་གདམས་ངག་སློན་པར་མཛད་ཅེ་ན། འདི་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཡློ་བ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚོགས་

ལྷུར་ལེན་པ་དང་ལས་དང་པློ་པ་ལས་ཐློག་མ་པ་དེ་ལ་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་འདི་ལྟར་

གདམས་ངག་སློན་པར་མཛད་དློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཚུར་ཤློག །རབ་ཏུ་དབེན་པའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གནས་མལ་དུ་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་འདུག་ལ། ཁློད་ཀི་ཕ་མ་གཉིས་སམ། 

མཁན་པློ་དང་། སློབ་དཔློན་གཉིས་ཀིས་མིང་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པའི་མིང་དེ་ཉིད་

ནང་དུ་ཡིད་ལ་བློས་ལ། འདི་སམ་དུ་ཡང་ཅི་བདག་གི་སྐེ་མཆེད་ལ་མ་གཏློགས་པའི་

ཆློས་རང་བཞིན་གིས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ནང་ངམ་ཕི་རློལ་ན་ཡློད་དམ། 

གཉིས་ཀ་མེད་པ་ལ་ཡང་ཡློད་དམ། གང་ལ་མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་གདགས་པ་དང་

ཉེ་བར་གདགས་པ་འཇུག་པ་ཡློད་དམ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བློས་ཤིག་དང་། ཁློད་དེ་ལྟར་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ན། ཁློད་ཀི་ཆློས་དེ་མི་དམིགས་ཀི་ཁློད་འདི་ཁློ་ན་སམ་དུ་གློ་བུར་གི་

ཆློས་རྣམས་ཁློ་ན་ལ་གློ་བུར་གི་མིང་འབྱུང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་

ཀི་བུ་ཁློད་གང་གི་ཚེ་རང་གི་མིང་དེ་ལས་གློ་བུར་བ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་སྐེས་ཤིང་

ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དང་། ཁློད་ཀིས་ཁློད་ཀི་མིག་ལ་མིག་ཅེས་བ་བ་དང་། མིག་ཏུ་འདུ་

ཤེས་པ་དང་། མིག་ཏུ་འདློགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ནང་དུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་

བློས་ལ། འདི་སམ་དུ་ཡང་མིག་འདི་ལ་གཉིས་དམིགས་ཏེ། མིག་ཅེས་བ་བའི་མིང་

དང་འདུ་ཤེས་དང་གདགས་པ་འདི་དང་། གང་ལ་མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་གདགས་པ་

འདི་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་ཙམ་འདི་ཡློད་པར་ཟད་དེ། འདི་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །

འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལ་མིག་གི་མིང་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། 

གདགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མིག་མ་ཡིན་ལ། གང་ལ་མིག་གི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་

བའི་དངློས་པློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མིག་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན། དེ་ལ་མིག་གི་མིང་དང་། མིག་གི་འདུ་ཤེས་དང་། མིག་གི་གདགས་པ་མེད་པར་

ནི་སུ་ཡང་མིག་གི་བློ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །གལ་ཏེ་དངློས་པློ་དེ་མིང་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གང་གིས་བརློད་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཁློ་ནས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེར་

ཡང་དེ་ལ་ལྟློས་ནས་གཟློད་མིག་ཅེས་བ་བའི་བློ་དེ་ལྟ་བུ་མི་འཇུག་གི། མིང་མ་ཐློས་

པ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་ཁློ་ན་འབའ་ཞིག་གིས་དངློས་པློ་དེ་ལ་

མིག་ཅེས་བ་བའི་བློ་འཇུག་པའི་རིགས་ན། འཇུག་པ་ཡང་མི་དམིགས་སློ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་མིག་གི་མིང་དང་མིག་གི་འདུ་ཤེས་འདི་ཡང་གློ་བུར་བའི་ཆློས་ལ་གློ་བུར་དུ་

བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་གིས་ཤིག །དེ་ལྟར་ཁློད་ནང་གི་མིག་འདི་ལ་ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ན། མིག་གི་འདུ་ཤེས་ལ་ཡང་གློ་བུར་གི་འདུ་ཤེས་སྐེ་ཞིང་འཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །

མིག་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལེ་དང་། ལུས་རྣམས་ནས་རྒྱས་

པར་མཐློང་བ་དང་། ཐློས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། 

ཐློབ་པ་རྣམས་དང་། བཙལ་བ་རྣམས་དང་། ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་བརྟགས་པ་རྣམས་དང་། 

རེས་སུ་དཔད་པ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། མདློར་བསྡུ་ན་ཆློས་རྣམས་ཀི་

འདུ་ཤེས་རྣམས་ལ་གློ་བུར་གི་འདུ་ཤེས་སྐེ་ཞིང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་

ཁློད་རང་གི་དེ་དག་ལ་འདུ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་བལ་བར་བ་བའི་སྦློར་བའི་ལམ་

ཡང་དག་པར་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱས་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་གི་

འདུ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་བལ་བར་བ་བའི་སྦློར་བའི་ལམ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ཁློད་ཀིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དཔད་པའི་བློས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལ་གློ་བུར་དུ་འདུ་ཤེས་ནས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤློས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་འདུ་ཤེས་སློལ་ལ། རྣམ་པར་མི་རྟློག་པའི་སེམས་མཚན་མ་མེད་པ་དློན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཙམ་འཛིན་པ་ལ་ཞུགས་པས་དངློས་པློ་དེ་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པར་གིས་ཤིག །དེ་

ལྟར་བས་པ་དང་ཁློད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་རིགས་པས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

ཁློད་གལ་ཏེ་མི་སྡུག་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ན་ཡང་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདི་ཉིད་མ་

བཏང་ཤིག །གལ་ཏེ་བམས་པའམ། རྐེན་འདི་པ་ཉིད་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་

བ་དང་། ཁམས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་དྲན་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་དང་པློ་ནས་རྒྱས་པར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐེ་མཆེད་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་གཏན་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་། སློམས་པར་འཇུག་པ་ཚད་མེད་པའི་བར་དུ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ན་ཡང་། 

ཡིད་ལ་བེད་པ་འདི་ཉིད་མ་བཏང་ཤིག །དེ་ལྟར་བས་ན་ཁློད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདི་མཐར་གིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་བར་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གདམས་ངག་སློན་པར་མཛད་

དློ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བ་སེ། འདས་པའི་དུས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལས་དང་པློ་ལ་དེ་ལྟར་གདམས་སློ། །མ་འློངས་པའི་དུས་ན་ཡང་དེ་ལྟར་

འདློམས་པར་འགྱུར་རློ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ན་ཡང་དེ་ལྟར་འདློམས་སློ། །གལ་ཏེ་

ཉན་ཐློས་ཀང་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདིས་སྦློར་བར་བེད་ལ། ཡིད་ལ་བེད་པ་འདི་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་གྱུར་ན་ནི་ཆློས་རྣམས་མངློན་པར་རྟློགས་པར་བ་བ་ལ་མངློན་

པར་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྱུར་རློ། །ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སློབས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་ངེས་པར་

འབིན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་མཁེན་ཏློ། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་སངས་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་

བའི་ལམ་སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །སྔློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་

ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྔློན་གི་མཐའི་རེས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་། སྐེས་པའི་

རབས་རྣམས་དགློངས་ཤིང་འདུལ་བ་རྣམས་ཀི་སེམས་སྐློ་བར་བ་བ་དང་། སེམས་

དད་པར་བ་བའི་ཕིར་སློན་ཏེ། རྟག་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་

ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དློ། །འཆི་འཕློ་བ་དང་སྐེ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་ཐློས་ལས་བརམས་ཏེ། འདས་པའི་དུས་ན་ཤི་བའི་དུས་

བས་པ་དང་། སྐེ་བ་ཡང་ལུང་སློན་པ། ཆད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སྦློང་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་

ཀང་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དློ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཡང་སློམ་ཉི་མི་མངའ་ཞིང་། ཐེ་ཚོམ་

མི་མངའ་ལ། དག་བཅློམ་པ་ཉིད་དུ་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་དགེ་སྦློང་དང་། 

བམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་དེ། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་

བཅུའི་ལས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །

དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུ་པློ་འདི་དག་གི་གློ་རིམས་གང་ཞེ་

ན། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་

རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སློབས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་བརེས་ཏེ། 

ཅིག་ཅར་བརེས་ནས་ཀང་དེ་དག་རིམ་གིས་མངློན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། མངློན་པར་
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རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཉིད་ཀི་མློད་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་རྣམ་པར་

གཞག་པ་ལ་ལེགས་པ་ཁློ་ནར་རྣམ་པར་གཟིགས་སློ། །རྣམ་པར་གཟིགས་ནས་འདློད་

པའི་ཁམས་ཉིད་དུ་སལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀི་སྡུག་པའི་འབས་བུའི་ཁད་པར་

འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་མི་དགེ་བའི་

ལས་ཡློངས་སུ་སངས་པ་དང་། དགེ་བའི་ལས་སྤློད་པར་བ་བ་རྣམ་པར་སློན་ཏློ། །

འཇིག་རྟེན་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་འདློད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ནི། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་

མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་འགྱུར་བར་བ་བ་

དང་། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལམ་ཐློབ་པར་བ་བའི་གདམས་ངག་སྦིན་པར་མཛད་

དློ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་དེ་

མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བདུན་གིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་ལམ་རྣམ་པར་སློན་ཏློ། །དེ་ལ་ཐློག་མར་ནི་

དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་རྣམ་པར་

གཟིགས་སློ། །དེའི་འློག་ཏུ་མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་དབང་པློ་

སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བསམ་པ་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སློ། །དེའི་འློག་ཏུ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་

མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་བསམ་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བག་ལ་ཉལ་རྣམ་པར་གཟིགས་

སློ། །དེ་ལྟར་དབང་པློ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་མཁེན་པ་དེས། ཐམས་ཅད་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་

སློ་རྣམས་ལ་འཛུད་པར་མཛད་དློ། །དེའི་འློག་ཏུ་ཡང་སྔློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་

མཁེན་པའི་སློབས་དང་། འཆི་འཕློ་བ་དང་། སྐེ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི་ཉློན་

མློངས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་མཚན་མའི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་

སློའི་སྦློར་བ་སེམས་གནས་པ་ཡང་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ། སྤློད་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་

དག་པར་མཛད་ནས། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་དང་རྟག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་

མཐར་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་རྣམ་པར་སློན་ཏློ། །དེའི་འློག་ཏུ་དེ་

ལྟར་ཡང་དག་པར་བརློན་ཞིང་ཞི་གནས་ཀིས་ཉེ་བར་བརྟེན་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་མ་

སངས་པ་ཀུན་དུ་མི་སྤློད་པ་དང་ལན་པས་མ་བས་པ་ལ་བས་པས་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པའི་ང་རྒྱལ་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་འདློར་དུ་འཇུག་སེ། འདི་ནི་

སློབས་རྣམས་ཀི་གློ་རིམས་ཀི་རྣམ་གངས་གཅིག་གློ །

བམ་པློ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་སེ་ཐ་མའློ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་འདི་ལ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་

རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་

པའི་སློབས་མངློན་སུམ་དུ་མཛད་དེ། རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་

ཆློས་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་རྣམ་པར་སྤློད་པར་མཛད་དློ། །ཆློས་གནས་པའི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ཁིམ་པའི་

ཕློགས་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་ཏེ། ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གང་དང་གང་གིས་ཁིམ་པའི་

ཕློགས་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དང་། གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། འགྲུབ་པར་གཟིགས་སློ། །ཁིམ་པའི་ཕློགས་ལ་གཟིགས་ནས། བསམ་གཏན་

དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་

སློབས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་ཏེ། ཅི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཕློགས་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་འབྱུང་བའི་ལམ་སློན་

པ་འགའ་ལྟ་ཡློད་དམ། འློན་ཏེ་མེད་ཞིག་གུ་སམ་སེ། དེས་མེད་པར་མཁེན་ནས་

སྐབས་མེད་ཅིང་སྐློབ་པ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟགས་ཏེ་སིང་རེ་ཆེན་

པློ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་འཇིག་རྟེན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་སློ། །

དེས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཏེ་དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པ་

མངློན་སུམ་དུ་མཛད་ནས་རབ་ཏུ་མཁེན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་སེམས་ཅན་བྱུང་བ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་ན་སེམས་ཅན་སྐེས་པ་དང་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་དང་དབང་པློ་འབིང་པློ་དང་

དབང་པློ་རྣློན་པློ་དག་ཀང་ཡློད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དེ་ཆློས་བསན་པ་ལ་སེམས་

འཇུག་གློ །དེའི་འློག་ཏུ་སྔ་མའི་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་དེ་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་

མློས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྱུང་བར་རིག་པར་བ་སེ། 

འདི་ནི་སློབས་རྣམས་ཀི་གློ་རིམས་ཀི་རྣམ་གངས་གཉིས་པའློ། །

རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མངློན་པར་

རློགས་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་

ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆློས་ཀི་ཁམས་དཔློད་པར་མཛད་དློ། །དེའི་འློག་

ཏུ་ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་

ཆློས་གང་དག་ལ་སེམས་ཅན་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དེ་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་རང་གིས་བས་པའི་ལས་འདི་ལྟ་བུའི་འབས་བུ་འདི་འདྲ་བ་སློ་

སློར་ཉམས་སུ་མྱློང་ངློ་སམ་དུ་རྣམ་པར་དཔློད་པར་མཛད་དེ། ཆློས་ཀི་ཁམས་དང་། 

སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔད་ནས་བསམ་གཏན་དང་། 

རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་ཆློ་འཕྲུལ་

གསུམ་གིས་ལེགས་པར་གདམས་པར་མཛད་དློ། །གདམས་ནས་ཀང་སྔ་མའི་གློ་

རིམས་བཞིན་དུ་སློབས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་དབང་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་མཁེན། ལམ་

ལ་ཡང་བཙུད་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་མཛད་དེ། 

འདི་ནི་སློབས་རྣམས་ཀི་གློ་རིམས་ཀི་རྣམ་གངས་གསུམ་པའློ། །དེ་ལ་གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་དང་། ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་

ལ་བེ་བག་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་སྡུག་པ་དང་མི་

སྡུག་པ་འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་

ཀིས་མཁེན་ཏློ། །

དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་པ་དང་མི་

སྡུག་པའི་འབས་བུ་དེ་སློ་སློར་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི། 

ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་མཁེན་ཏློ། །བསམ་གཏན་དང་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ལ་སློགས་པ་སློམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་དག་འབྱུང་

བར་འགྱུར་གི། གཞན་ལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལས་བདག་གིར་བ་བ་མཁེན་

པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །བསམ་གཏན་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བ་རྣམས་ཆློ་འཕྲུལ་གསུམ་གིས་འདློམས་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་

གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་

སློབས་ཀིས་སློ། །དད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་ཤིང་མཚུངས་པར་ལན་

པའི་སེམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་

པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །དབང་

པློ་དེ་དག་ཉིད་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་དང་། ཆེན་པློའི་བེ་བག་འབེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་

ནི་དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །

ཆློས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་དབང་པློ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་བསམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དབང་པློ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་

སློ། །བསམ་པ་དེ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སུ་བེ་བག་འབེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མློས་པ་སྣ་

ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །བསམ་པ་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པར་དབེ་

བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡློད་པར་རིག་པར་བ་སེ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པ་ནི་

འདི་ལྟ་སེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང་། སེད་མེད་ཀི་བུ་དང་། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་

སློགས་པ་ལ་མློས་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀིའློ། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ནི་འདི་

ལྟ་སེ། ཐེག་པ་གསུམ་པློ་དག་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །རྣམ་པར་དག་པ་ལས་རིང་

བའི་བསམ་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབིང་ལ་གནས་པ་

རྣམས་ཀིའློ། །རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཉེ་བའི་བསམ་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་

ཆེན་པློ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པར་

མློས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པའི་བསམ་པ་ནི་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འདི་ལྟ་སེ་ཉན་ཐློས་ཀི་ཐེག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པར་མློས་པ་རྣམས་

ཀིའློ། །ཕིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པའི་བསམ་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློས་

ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་འཐློབ་པར་མློས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །མློས་པས་བསྐེད་

པ་དེ་དང་འདྲ་བའི་ས་བློན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མློས་པ་སྣ་ཚོགས་

མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །ས་བློན་དེ་ཉིད་བེ་བག་ཕེ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །

ཁམས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དེ་ཡང་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞིར་རིག་པར་བ་སེ། 

རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ས་བློན་དང་། སྔློན་གློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་བློན་དང་། 

རྣམ་པར་དག་པར་བར་རུང་བའི་ས་བློན་ནི་འདི་ལྟ་སེ་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བར་འགྱུར་བའི་ཆློས་ཅན་རྣམས་ཀིའློ། །རྣམ་པར་དག་པར་བར་མི་རུང་བའི་ས་བློན་

ནི་འདི་ལྟ་སེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

ཀིའློ། །ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཚམ་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་

ཡིན་པ་འདི་ནི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །ལམ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་དློ། །ལམ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པར་

འགྱུར་བའློ། །འདི་ནི་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བའློ། །འདི་ནི་གཏན་དུ་རྣམ་པར་བང་

བར་འགྱུར་བའློ། །འདི་ནི་གཏན་དུ་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །སྔློན་གི་

མཐའ་རེས་སུ་དྲན་ཏེ་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་སྔློན་གི་མཐའ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཡང་

དག་པ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་
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ལམ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །རྣམ་པར་ཕེ་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་ཀི་གཞི་

ལ་བརྟེན་པའི་སྤློད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྔློན་གི་

གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །སྔློན་གི་མཐའ་ལས་བརམས་ཏེ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཆི་འཕློ་དང་། སྐེ་བ་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་སྔློན་

གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །ཕི་མའི་མཐའི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ཤི་འཕློ་དང་སྐེ་བ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཤི་འཕློ་དང་སྐེ་བ་མཁེན་

པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །

སེམས་ཅན་རང་གི་དློན་མཐར་ཕིན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་ཕི་མའི་མཐར་སྐེ་

བ་དང་། ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཤི་འཕློ་དང་སྐེ་

བ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་སློ། །རང་གི་དློན་མཐར་ཕིན་ཏེ་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་

གློལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེ་འདི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐློབ་པ་རབ་ཏུ་མཁེན་པ་གང་

ཡིན་པ་འདི་ནི་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སློབས་ཀིས་ཏེ། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སློབས་བཅུ་པློ་དག་ཕན་ཚུན་བེ་བག་ཡློད་པ་དང་། བེ་བག་མེད་པ་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའློ། །མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་གཞུང་ནི་མདློ་འདི་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་

དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་གནས་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་

འཁློར་གི་ནང་དུ་དམ་བཅའ་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་

ཐམས་ཅད་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་འདི་ནི་གནས་དང་པློའ ློ། །ཉན་ཐློས་

དང་ཐུན་མློང་པ་ཉློན་མློངས་པའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ནི་གནས་གཉིས་
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པའློ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་འདློད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡང་དག་

པར་འདའ་བར་འགྱུར་བའི་ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་འདི་ནི་གནས་གསུམ་

པའློ། །ལམ་དེ་ཉིད་ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་གེགས་སུ་གྱུར་པ་བར་དུ་གཅློད་པར་བེད་པའི་

ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་སང་བར་བ་བ་འདི་ནི་གནས་བཞི་པའློ། །

གནས་བཞི་པློ་འདི་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

དམ་བཅའ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་གནས་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་དམ་བཅའ་བ་དང་མི་མཐུན་

པའི་སྐུ་དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། གནས་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དམ་

བཅའ་བ་དང་། མི་མཐུན་པའི་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་། མི་རིགས་པར་འགྱུར་བ་ཡློད་དློ་

ཞེས་དམ་བཅས་པའི་གནས་ཀི་གཉེན་པློར་ལྷའི་མིག་དང་ལན་པ་དང་། ལྷའི་མིག་དང་

ལན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕ་རློལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། ཕ་རློལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་

མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་གིས་བརྒལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་

གཟིགས་ཏེ། གནས་འདི་དག་ལ་མི་བསེངས་པ་དང་། ཐུགས་ཞུམ་པ་མི་མངའ་བ་

དང་། དློགས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། བག་ཚ་བ་མི་མངའ་བར་དམ་བཅའ་བར་མཛད་

དློ། །སློན་པས་དམ་བཅའ་བར་བ་བ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་

པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའློ། །དེ་ལ་གནས་དང་པློ་གཉིས་

ཀིས་ནི་བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་

ནློ། །གནས་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་དམ་

བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་རློགས་པར་

བང་ཆུབ་པས་ཡང་དག་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཡང་
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དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ནི། ཉན་ཐློས་

དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀི་དབང་དུ་མཛད་དེ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་དང་། བར་

དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་རྣམས་ནི་དེ་གཉི་གའི་དབང་དུ་མཛད་དེ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདློའི་ཚིག་འདི་སད་དུ། ངས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་དང་། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་དེ་ཡང་དག་

པར་སྡུད་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཉན་ཐློས་ཀི་སེ་སྣློད་ཀི་སབས་ནས་བྱུང་ངློ་། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ལས་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་ཁློ་ན་

འབའ་ཞིག་སྨློས་སློ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་གི་གཞུང་ནི་མདློ་ལས་ཇི་སད་

འབྱུང་བ་བཞིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡུན་རིང་པློ་ནས་འདི་ལྟར་ངས་ལེགས་

པར་བསན་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་ནན་ཏན་བེད་ཅིང་། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་

ཀང་ཅི་མ་རུང་སམ་དུ་བཞེད་དེ། ཡུན་རིང་པློ་ནས་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ཆློས་ཀི་མངའ་

བདག་ཚོགས་ཡློངས་སུ་སྡུད་པ་དེའི་བཞེད་པ་དེ་དག་གྲུབ་པ་དང་། མ་གྲུབ་པ་དག་

གིས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གསུམ་

གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་ཀང་འཁློར་གསུམ་གི་བེ་བག་གིས་གསུམ་དུ་རྣམ་

པར་གཞག་སེ། འཁློར་གསུམ་པློ་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ཡང་

དག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འདི་ནི་འཁློར་གཅིག་གློ །ཐམས་ཅད་ཀང་གཅིག་ཏུ་ངེས་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པར་ལློག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འདི་ནི་འཁློར་གཉིས་པའློ། །འཁློར་གསུམ་པ་ནི་གང་

ལས་ཁ་ཅིག་ནི་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའློ། །བསྲུང་བ་མེད་

པ་གསུམ་གི་གཞུང་ནི་མདློ་ཉིད་ལས་ཇི་སད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། 

མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་པ་བས་པ་འཆབ་པ་སངས་པ་འདི་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་གིས་བསན་ཏེ། དག་བཅློམ་པ་ལ་ཡང་

བརེད་པའི་ཕིར་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལམ་ན་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཉེས་པ་བས་པ་ཙམ་ཅུང་

ཟད་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

མངའློ། །དེ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་

བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅིང་ཚར་བཅད་ཅིང་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ཐིབས་ཀིས་མནན་ཅིང་ཐིབས་ཀིས་མནན་ཅིང་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྨ་འབེབས་

མཛད། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སངས་པར་མཛད་ཅིང་བརླང་པློར་ཡང་མཛད་དེ། འགློགས་པའི་

རྒྱུ་ལས་ངའི་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་ལུས་དང་། ངག་གི་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་ཡློངས་སུ་མ་དག་

པར་ཤེས་ནས། དངློས་པློ་དེས་ཡིད་དུ་མི་འློང་ཞིང་མི་དགའ་བར་གྱུར་ནས་གེང་བ་

འམ། གཞན་དག་ལ་སྒློགས་པར་མི་འགྱུར་གང་སམ་དུ་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་བསྲུང་བ་

དེ་ལ་མི་མངའློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མཆློད་པ་དང་། བརྟེན་པ་དང་། ཚད་མེད་པའི་ལེའུ་ལས་སྔར་ཇི་སད་

བསན་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དེ་ནི་

ཚད་མེད་པ་དང་བ་ན་མེད་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ནན་

ཏན་དུ་མཛད་པ་ནི་གང་དང་གང་དུ་དང་། ཇི་ལྟར་དང་། གང་གི་ཚེ་སེ་དེ་དང་། དེར་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

དང་། དེ་ལྟར་དང་། དེའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་ནན་ཏན་མཛད་པས་ན། འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཅེས་བ་སེ། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་། མཛད་པའི་ཐབས་

ཐམས་ཅད་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསེལ་བ་མི་མངའ་སེ། རྟག་ཏུ་དགློངས་པ་ཉེ་

བར་གནས་པ་འདི་ནི་བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་

ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྐློད་པ་འམ། གཟིགས་པ་འམ། སྲུང་བ་འམ། གནས་པ་

ལ་ཉློན་མློངས་པ་མངའ་བ་འདྲ་བའི་ཀུན་དུ་སྤློད་པ་མི་མངའ་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅློམ་པ་ཞེས་བའློ། །

དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ནི་ཉློན་མློངས་པ་སངས་པ་ཡིན་མློད་ཀི། གཟིགས་པ་

འམ། སྲུང་བ་འམ། ཉློན་མློངས་པ་ཡློད་པ་འདྲ་བའི་སྤློད་པ་དང་། བསྐློད་པ་དང་། ལྟ་

བ་དང་། སྨྲ་བ་དང་། གནས་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །མདློར་བསྡུ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་

ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་གསུམ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། གསུམ་གང་

ཞེ་ན། དློན་དང་ལན་པའི་ཆློས་རྣམས་དང་། དློན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་དང་། 

དློན་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་དློན་དང་མི་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སློ། །དེ་ལ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་དློན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དློན་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་

དློན་དང་མི་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་དློན་དང་ལན་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློག་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

པ་གང་ཡིན་པ་དང་། མཆློག་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཆློག་མཁེན་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསློམས་པ་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་མཚན་དང་དཔེ་

བད་བཟང་པློ་རྣམས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་དེས་སིད་པ་ཐ་མ་ལ་ཤིན་ཏུ་

ཡློངས་སུ་དག་པར་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གང་གི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་བཞུགས་ཏེ། བང་

ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དེས་ནི་སིད་པ་ཐ་མ་དེའི་ཚེ་

སློབ་དཔློན་མེད་པར་ཕི་མ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་ཀི་ཆློས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

བསློམས་ནས། སད་ཅིག་གཅིག་གིས་སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྦིན་པར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སློབ་པར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྡློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏུ་གཏློགས་པ་དེའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་སད་ཅིག་

གཉིས་པ་ལ་ལྷག་མ་སློབས་བཅུ་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དང་མཆློག་མཁེན་པ་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བ་ན་མེད་པ་

རྣམས་ཅིག་ཅར་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་དག་ཐློབ་པས་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་སྒིབ་པ་

མེད་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བཙལ་བ་ཙམ་ལ་ཐློགས་པ་

མེད་པ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་གློ །བརྣག་པ་ཡང་ཡློངས་སུ་རློགས་སློ། །དེ་

ལྟར་ཐུགས་ལ་དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སྤློད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཤེས་བའི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

སྒིབ་པའི་ཕློགས་གནས་ངན་ལེན་སིང་པློ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ལུས་པར་སངས་ནས་

དེའི་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་གནས་གྱུར་པ་དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པ་མཆློག་ལ་ཐུག་པ་མན་ཆད་རྣམས་ཀི་

གནས་གྱུར་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལ་མཐར་

ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཡློད་པ་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བེ་བག་ཏུ་གྱུར་

པར་རིག་པར་བ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མིག་དང་ལན་པ་སེང་རས་ཀིས་

བར་དུ་ཆློད་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཅིས་ཀང་བར་དུ་མཆློད་པ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །དཔེར་ན་རི་

མློ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚོན་ཚང་བར་བཀེ་ལ། མཇུག་གི་ཚོན་གིས་གཅད་པ་ཤིན་

ཏུ་རྣམ་པར་དག་པས་ཡློངས་སུ་དག་པར་མ་བས་པ་དང་འདྲ་བར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེའི་ཡེ་ཤེས་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་པར་བས་པ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །དཔེར་ན་མིག་དང་ལན་པའི་མི་

མུན་པ་མི་གནག་པའི་ནང་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་བར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦར་རློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མུན་པ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །དཔེར་ན་མིག་དང་ལན་པ་ཐག་

རིང་པློ་ནས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་བར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔ་མ་བཞིན་

ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ནི་ཉེ་བ་ནས་ལྟ་བ་དང་འདྲ་སེ་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །བང་ཆུབ་



  545  

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

སེམས་དཔའི་ནི་རབ་རིབ་ཚབས་ཆུང་ངུ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་སེ་སྔ་མ་བཞིན་

ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ནི་མིག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་འདྲ་སེ་སྔ་མ་བཞིན་

ནློ། །མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མངལ་ན་

འདུག་པའི་ལུས་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྐེ་བའི་སིད་

པར་སྐེ་བའི་ལུས་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའློ། །

དག་བཅློམ་པའི་རི་ལམ་གི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་མཐར་

ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ཉིད་

སད་པའི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བལྟ་བར་

བའློ། །མར་མེ་རྣམ་པར་མ་དག་པའི་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་མཐར་ཐུག་

པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་བལྟ་

བར་བའློ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་མར་མེའི་རང་བཞིན་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་བལྟ་བར་བ་སེ། དེ་བས་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་ས་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

གཉིས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་དང་། སྐུའི་ཁད་པར་དང་། དགློངས་པའི་ཁད་པར་ཁད་

ཆེ་བར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཛད་དློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་གང་ཞེ་ན། མདློར་

བསྡུ་ན་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

གཤེགས་པའི་མཛད་པ་རེ་རེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་དག་གི་དློན་མཛད་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གློང་ན་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་དློ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། 

ཐློག་མ་ཁློ་ནར་བདག་ཉིད་ཀི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་སྐུ་ལ་སེམས་དགའ་བར་བེད། སྐེས་

བུ་ཆེན་པློའི་དངློས་པློ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་བསྐེད་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་

དང་པློ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པློ་རྣམས་ཀིས་

སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གདམས་པའི་

སྦློར་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་གཉིས་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །

དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགློས་པ་བེད་ནུས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཐམས་

ཅད་གཅློད་ནུས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་གསུམ་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབས་བཅུས་སྒྲུབ་པར་མཛད་

དློ། །འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྔར་བསན་པའི་སློབས་བཅུ་པློ་དག་གིས་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྒྲུབ་པར་སྤློད་དེ། གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སློབས་བཅུ་ལས་བརམས་ཏེ། དེ་ལ་ཞུས་ན་ཇི་ལྟར་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

མཁེན་པ་དང་། གཟིགས་པ་དང་། བེ་བག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་མཁེན་པ་དེ་ལྟར་དེ་

དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་དག་གི་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལན་འདེབས་པར་མཛད་

དློ། །ཕ་རློལ་གི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅློད་ཅིང་རང་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་བཞི་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་

པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཀའ་སྩལ་པ་ལ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

གནས་པ་དང་། མི་གནས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐུགས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ལྔ་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །

ཇི་སད་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་

དྲུག་པ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་

དློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་གིས་ཉིན་མཚན་དུ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་

གཟིགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་བདུན་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

བ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་ཉམས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་བརྒྱད་པ་སེ། 

དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པར་

མཛད་དློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བངས་ཤིང་

ཉམས་སུ་སྤད་པར་བ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དགུ་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅློམ་པས་སྒྲུབ་པར་མཛད་

དློ། །ཆློས་གང་དློན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། གང་དློན་དང་ལན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་དློན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་གཏན་སངས་ནས། ཆློས་གང་དློན་དང་ལན་པ་

དེ་དག་ཡང་དག་པར་སློན་ཅིང་འགེལ་ལ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཛད་པ་བཅུ་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་། མཆློག་མཁེན་པས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདྲེས་པ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་པློ་འདི་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

པའི་མཛད་པ་བཅུ་མཛད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་

དློ། །རྒྱས་པར་དབེ་བ་ནི་བསལ་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕྲག་འབུམ་གི་བར་དུ་ཡང་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་འདི་ཉིད་ཀི་གངས་བཅད་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་འདི་ནི་རབ་ཏུ་གནས་པ་

ཞེས་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་བརྟེན་འདི་ལ་རབ་ཏུ་གནས་ནས་འདི་འདློད་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དག་ལ་སློབ་པ་

དང་། རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཐློབ་ནས་ཀང་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན། དེ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་

ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མཛད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་

རབ་ཏུ་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

ཤིན་ཏུ་གཞན་གི་དློན་བ་བ་དང་། མཐུན་པ་དང་། གཞན་གི་དློན་བ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་

ཡིན་གི། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་

དེའི་དེ་དག་ལ་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བའློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་གང་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐམས་ཅད་དུ་ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་དེ་དག་ཀང་

ཡློད་དེ། འདི་ལྟ་སེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་། བསེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་དང་། 

བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅློམ་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཆློག་མཁེན་

པའློ། །གང་དག་དམིགས་པ་དེ་དག་ཀང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་དམིགས་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དང་། ཆེས་ག་ནློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ལྟ་བས་ན་དེའི་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བའློ། །འབའ་ཞིག་གི་དློན་ནི་མ་འདྲེས་པའི་དློན་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་འདིས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསབ་

པའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་། བསབ་པའི་ལམ་གི་འབས་བུ་ཡང་བསན་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དང་། བསབ་པའི་ལམ་གི་འབས་

བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ས་འདི་ནི ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་ཀི་མ་མློ་ཞེས་ཀང་

བའློ། །ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བསྡུས་པ་ཞེས་ཀང་བའློ། །ཆུད་ཟ་བ་དང་ཆུད་ཟ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ལམ་འགེལ་པ་ཞེས་ཀང་བའློ། །

སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་ར་བ་ཞེས་ཀང་བའློ། །ལྷ་དང་

མིར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ནང་ནས་ལྷར་གྱུར་པའམ། མིར་གྱུར་པའམ། དགེ་

སྦློང་ངམ། བམ་ཟེ་གང་ལ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་འདི་ལ་བརྟན་པློར་མློས་པ་

བསྐེད་ནས། འདི་ཉན་པའམ། ལེན་པ་དང་། འཛིན་པའམ། བསློམ་པའི་རྣམ་པས་སྦློར་

བར་བེད་དམ། གཞན་དག་ལ་རྒྱས་པར་སློན་པར་བེད་དམ། ཐ་ན་ཡི་གེར་འདྲིར་

བཅུག་སེ། འཆང་བ་དང་། མཆློད་པ་དང་། བཀུར་སི་ཡང་བེད་པ་དེ་ལ་ནི་མདློར་བསྡུ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་དུ་གཏློགས་པའི་མདློ་སེ་ཉན་པ་ལ་སློགས་པའི་

ལས་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཤིང་གསལ་བར་

མཛད་དེ། བཀློལ་ཞིང་བརྟགས་ནས་བསན་པ་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་

ཕུང་པློར་གྱུར་པར་རེ་བར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ས་འདིར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣློད་དུ་བསན་པ་དང་། བཤད་པའི་སློ་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྣམས་བསྡུས་ཤིང་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་འདིར་ཆློས་འདུལ་

བ་རྒྱས་པར་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལུང་ནློད་པ་དང་། ཁ་ཏློན་བེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་ནན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པ་དག་གིས་ཇི་སིད་དུ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ལ། རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་སིད་དུ་དམ་པའི་ཆློས་ནུབ་པར་བེད་

པའི་དམ་པའི་ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ནམ་དམ་པའི་

ཆློས་ལྟར་བཅློས་པ་རྣམས་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཕིན་ཆད་ནི་དེའི་དམ་པའི་ཆློས་

ཡང་དག་པར་དློན་དང་ལན་པ་དེ་ནུབ་པར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་

གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་ལས། རབ་ཏུ་གནས་པའི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའློ། ། 

གཞིའི་རྣལ་འབློར་གི་གནས་ཐ་མ་རློགས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་རློགས་སློ། །

དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གློ་རིམས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རིགས་ལ་

གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐེད་པར་བེད་དློ། །སེམས་བསྐེད་ནས་བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ལ་

སྦློར་རློ། །བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་བ་

བའི་ཐབས་རེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་ན་མི་སྐློ་བར་བ་བའི་

ཐབས་རེད་པར་འགྱུར་རློ། །སྐློ་བ་མེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཐབས་

རེད་པར་འགྱུར་རློ། །དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་གྱུར་ན། བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

བདག་དང་གཞན་གི་དློན་ལ་སྦློར་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་བ་བའི་

ཐབས་དང་། མི་སྐློ་བའི་ཐབས་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་འཕེལ་བའི་ཐབས་དང་། བང་ཆུབ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

ཐློབ་པར་བ་བ་ལ་སྒྲུབ་པ་ན། ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ལ་མློས་

པ་འཇློག་གློ །དེ་ལ་མློས་ན་ཆློས་དེ་དག་ཡློངས་སུ་ཚོལ་ལློ། །ཡློངས་སུ་བཙལ་ནས་

གཞན་དག་ལ་ཡང་སློན་ཅིང་། བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་པར་བེད་

དློ། །བསྒྲུབས་ནས་ཀང་གང་གིས་དང་། གང་དུ་དང་། གང་གི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

དེས་དེར་དེའི་ཕིར་སྒྲུབ་པློ། །དེས་དེར་དེའི་ཕིར་སྒྲུབ་པ་ན་ཅི་ནས་བསློད་ནམས་

སློགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སློགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པློ། །བསློད་ནམས་དང་

ཡེ་ཤེས་བསགས་ནས་འཁློར་བ་མི་སང་བའི་ཐབས་སྒྲུབ་བློ། །

དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ན་འཁློར་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་བློ། །དེ་ལ་

སྒྲུབ་པ་ནི་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པློ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་

ནི་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཡློངས་སུ་མི་སྐློ་བར་སྒྲུབ་པློ། །དེས་ཡློངས་སུ་མི་

སྐློན་བསན་བཅློས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས། བསན་བཅློས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇིགས་

པར་འགྱུར་རློ། །བསན་བཅློས་ཤེས་ན་སུ་ལ་གང་ཅི་ལྟར་བསན་པར་བ་བ་དེ་ཤེས་

པས། འཇིག་རྟེན་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བསན་བཅློས་ཤེས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་

ཤེས་ན། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཆློས་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཚོལ་བར་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་ཚོལ་བས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་

ནུས་ན་གཞན་གི་ཐེ་ཚོམ་གཅློད་པས་བསློད་ནམས་ཀིས་མངློན་པར་སྐེ་ཞིང་བསློད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་དློ། །བདག་ཉིད་ཀང་ཡེ་ཤེས་ལས་

མངློན་པར་སྐེ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་དློ། །ཚོགས་

ཡློངས་སུ་རློགས་ན་བདེན་པའི་རྣམ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་ཕློགས་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

བསློམ་པ་ལ་སྦློར་བར་འགྱུར་ཞིང་བསློམ་པའི་ཐབས་རབ་ཏུ་ཤེས་སློ། དེ་ལྟར་བརློན་

ན་བསློམ་པ་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་སྔློ་

བར་བེད་དེ། ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པས་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པར་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུངས་པ་ཐློས་པ་ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། སྔློན་

མ་ཐློས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀང་བསློམ་པའི་སློབས་ཀིས་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་གཟུངས་དང་སློབས་པ་དང་ལན་པས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་

སློ་གསུམ་གིས་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་བློ། །

དེ་ལ་སྒྲུབ་ན་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཀི་ཕིན་ཅི་ལློག་གི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་

སློང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དེའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཞུགས་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་དང་། ཕན་

ཡློན་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐློས་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་

གི་ཁད་པར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ཞུགས་

པ་དང་། གཞན་གི་དློན་རང་གིས་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་

ནི་དེ་ལྟར་གཞན་གི་དློན་བདག་གིས་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་སེམས་སློམས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་སློམས་པས་ན་རྟག་ཏུ་ཕན་འདློགས་པའི་ཕིར་

འཇུག་ལ། ལན་དུ་ཕན་འདློགས་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་དློ། །དེ་ལྟར་བརློན་པ་ནི་རྟག་ཏུ་

དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འདློད་དློ། །དེ་ལྟར་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་བསམ་པ་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

དང་ལན་པ་ནི་དེ་དག་ལ་འབས་བུ་ཡློད་པར་སྦློར་བར་བེད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་འདིས་ནི་

གློང་ནས་གློང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་བསྒྲུབས་སློ། །དེ་ལ་ཕན་ཡློན་གི་

ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལུང་བསན་པ་

འཐློབ་ཀི། ཉན་ཐློས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ལུང་བསན་ན་ཕིར་

མི་ལློག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་གནས་ན་ངེས་པར་བ་བ་དང་། རྟག་ཏུ་

བ་དགློས་པ་ལ་བརེད་པ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ལྟར་བརེད་པ་མེད་པའི་ཆློས་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་གདགས་པས་

འདློགས་པར་མཛད་དློ། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་མི་བེད་དློ། །མ་

ཐློབ་པའི་ཡློངས་སུ་ཉམས་པས་ཀང་ཡློངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡློངས་སུ་

མ་ཉམས་ན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་བཞིན་དུ་སྐེ་བ་ན་ཡང་དག་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྟར་བཅློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དག་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་གྱུར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུལ་བའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཤེས་

སློ། །ཤེས་པར་གྱུར་ན་གང་ལ་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་དང་། གང་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་

དང་། གང་གིས་ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཡློངས་སུ་བཙལ་བ་ཡང་གང་གིས་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་དེ་རྣམ་པར་

འཇློག་པར་མཛད་དློ། །རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མཁས་ན་གདམས་ངག་ལ་མཁས་པར་

འགྱུར་རློ། །གདམས་ངག་ལ་མཁས་པ་ན་དམིགས་པ་ཚད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་
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འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

རྒྱལ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཐློབ་པས་འབས་བུ་ཡློད་པའི་ཆློས་སློན་

པར་འགྱུར་རློ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སློན་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་བེད་

དློ། །ཐེག་པ་ཆེན་པློས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །ཐེག་པ་ཆེན་པློས་ངེས་

པར་འབྱུང་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སྡུད་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པློས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གནས་སབས་དེ་དང་དེར་མིང་དེ་དང་

དེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མློང་དུ་

གྱུར་པའི་མིང་འདློགས་ཤིང་བསློད་པར་ཡང་མཛད་དེ། འདི་དག་ནི་ཕན་ཡློན་གི་ཁད་

པར་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་མིང་ཅན་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་

རྣམས་ཡིན་ཏེ་རྟགས་གང་དག་གིས་རྟགས་དེ་དང་ལན་ན་སྒྲུབ་པ་དེ་ཁིམ་པའི་ཕློགས་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། །གཉི་

གའི་ཕློགས་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བེད་པ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་

དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པས་ཇི་

སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་ཁིམ་པ་ཡློངས་སུ་གཟུང་བའམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡློངས་སུ་

གཟུང་བ་དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་འཛུད་པར་བེད་དློ། །དེ་ཕིན་ཆད་ནི་གང་དུ་སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་འགློགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་

ཅན་གི་དློན་དུ་བསམས་བཞིན་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གདམས་ངག་གིས་ཉེ་བར་

བརྟེན་ཏེ་དགེ་བའི་ཕློགས་ཀི་ཁད་པར་ཐློབ་པའི་གནས་སབས་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་
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རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ས།

འགྱུར་རློ། །དེ་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་ཕན་ཡློན་གཟུང་བས་ཁད་པར་ཐློབ་པའི་གནས་

སབས་དེར་ཁིམ་གི་ཚུལ་གིས་འཇུག་གློ །གནས་སབས་དེར་བློ་གནས་ན་གློང་ནས་

གློང་དུ་མཐར་ཐུག་པར་འགློ་བའི་བར་དུ་ཁད་པར་གི་གནས་སབས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྟུལ་བར་བེད་ཅིང་ཆློག་མི་ཤེས་སློ། །དེ་ལྟར་བརྟུལ་ན་མཐར་ཐུག་

པའི་གནས་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཕིན་ཆད་ཡང་ཡློངས་སུ་བཙལ་དུ་མེད་དེ་བ་ན་

མེད་པ་ཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་གློ་རིམས་རློགས་སློ། །

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་པྲཛྙཱ་ཝར་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་

སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤློ་ཀ་དྲུག་སློང་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡློད་

དློ། །
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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