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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  དྲན་འཁྲུལ་རྩོག་གེའི་ལྟ་ངན་དུག་གི་མཚོ། །

  སྐེམ་བེད་གཏན་ཚིགས་ཚ་ཟེར་འབུམ་གི་བདག །

  སྩོན་དང་ཆྩོས་ཚུལ་དངྩོས་སྩོབས་རིགས་པ་ཡིས། །

  ཡང་དག་གསལ་མཛད་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་རྒྱལ། །

 ཞེས་བསྩོད་པའི་ཚིག་གིས་སྔུན་བསུས་ཏེ་གང་ཞིག་གེང་བར་འདྩོད་པའི་གཞི་ནི། རང་

རེའི་གྩོ་ལ་འདིའི་སེང་མིའི་འགྩོ་བ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་གཏན་བདེའི་ཕྩོགས་སུ་བསྐྩོད་པའི་རེ་སྒུག་

དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་བསམ་བྩོའི་རླབས་རྒྱུན་གི་འགྲུལ་བཞུད་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཆད་མ་མྱྩོང་

ཞིང་བསྐྩོད་བསྐྩོད་པའི་མཐར་ང་ཚོར་ཐྩོབ་པ་ནི་མེ་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་གྩོ་ལ་གཅིག་ནས་གཅིག་

ཏུ་བགྩོད་ཐུབ་པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་ལ་བརེན་ནས་གྩོ་ལ་འགས་གཏྩོར་ཐུབ་པ། རླུང་ཁམས་དང་འྩོད་

རླབས་ལ་བརེན་ནས་ཆ་འཕྲིན་སྐེལ་བ་ཙམ་ཞིག་རེད། འདི་དག་ནི་ཕི་དངྩོས་པྩོ་ཁྩོ་ནའི་སེང་དཔྱད་

པ་བས་པ་ལས་ཐྩོབ་པའི་འགུལ་ཤུགས་དང་དང་འཐེན་ཤུགས་ཀི་འབས་བུར་རླྩོམ་ཆྩོག འྩོན་ཀང་

འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྐིད་དང་སབས་བདེ་ཡྩོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དེ་ལས་ལྩོག་སེ། ཕིའི་སྩོད་ལ་

འབག་བཙོག་དང་གཏྩོར་བཤིག རླུང་ཁམས་མི་གཙང་བར་གྱུར་པ་ལས་མི་རྣམ་ཀི་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་ནད་རིགས་གསར་པ་འདྲ་མིན་ཡྩོང་བ། གྩོ་ལ་རྡུལ་ཕྲན་དུ་འགྱུར་ཉེན་གི་ཛ་དྲག་

ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པ་སྩོགས་རེད།  ནང་བཅུད་ཀི་འགྩོ་བའི་སེམས་ཁམས་ལ་འཇིགས་

སང་དང་དངངས་སྐྲག བེལ་འཚུབ་དང་ཆགས་སང༌། རེ་དྩོགས་སྩོགས་ལས་བ་བེད་དེ་བས་མང་

བ་དང་འཁྲུག་རྩོད་དེ་བས་མང་བར་བརེན་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ཁམས་གང་ཤུར་ཤུར་དང་སྩོང་

ལང་ལང་དུ་གྱུར། 

 སྐེ་འགྩོའི་སེམས་ཁམས་ཀི་སྩོང་ཆ་འདི་ཉིད་སྐྩོང་ཕིར་དེང་གི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཅན་དུ་ཁས་

འཆེ་བ་ཚོས་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ལས་སུ་གཞྩོལ་ཏེ་མཐའ་མའི་སྩོམ་ཚིག་གཅིག་རང་རེད་པ་ནི་ནང་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་འདི་ལ་བརེན་རྒྱུ་འདི་ཐབས་ལམ་ཀུན་གི་ཁྩོད་ནས་མཆྩོག་དང༌། རབ་

དང༌། ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་རེད། ཁྩོ་ཚོ་ཕལ་མྩོ་ཆེའི་རྒྱུ་མཚན་

རྣམས་རྩོགས་པ་ནང་ནས་ཤར་བ་ཞིག་མིན་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་འྩོག་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྩོད་

ནས་བདེ་སྐིད་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་རེད༑ ཁྩོ་ཚོས་བརྒྱབ་པའི་སྩོམ་ཚིག་ལྟར་ན། ཚན་རིག་

གི་རང་བཞིན་དང༌། དངྩོས་ཐྩོག་བདེན་འཚོལ་གི་ལྟ་བའི་རྨང་གཞི་ཅན་གི་རང་བཞིན། དངྩོས་གཙོ་

སྨྲ་བ་དང་སེམས་གཙོ་གཟུགས་འདས་རིག་པའི་ལྟ་བའི་མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུས་ན་གནས་པ། 

ཆེས་སྔྩོན་ཐྩོན་གི་ཚན་རིག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་ཀིས་བསྐྩོད་ཐུབ་པའི་ཆྩོས་ལུགས་

གཅིག་པུ་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་འདི་རེད་ཟེར། འྩོན་ཀང་ཁྩོ་ཚོའི་སྩོམ་ཚིག་འདི་

དག་ནི་སྩོན་པ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་པའི་མཁས་གྲུབ་གངས་ལས་འདས་

པས་བརྒལ་མྱྩོང་ཞིང་བསྐྩོད་ཟིན་པའི་ལམ་བུར་ཁ་ཕྩོགས་པའི་ས་གྩོན་ཙམ་ཞིག་རེད། སྤིར་ཚད་

མ་ཞེས་པ་ནི་བྩོ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞིག་ལ་བ་དགྩོས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་

ལ་ཡྩོད་གཤིས། འྩོན་ཀང་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་བརམས་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་གཏན་ཚིགས་འཇྩོག་

པའི་བེད་པྩོ་སྔ་ཤྩོས་ནི་ཕི་རྩོལ་པའི་སེར་གཏྩོགས་རིགས་པ་ཅན་པའི་སྩོན་པ་དྲང་སྩོང་གྩོའུ་ཏ་མ་

ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ཡང་གཞི་འཛིན་ས་གཙོ་བྩོ་ནི་རིགས་པ་ཅན་པས་བརམས་པར་གགས་

པའི་རིགས་པའི་མདྩོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ངྩོས་འཛིན་གི་ཡྩོད། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་

རང་བཞིན་དུ་ལྩོ་ངྩོ་ཉིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱའི་སྔྩོན་ནས་སྩོམ་ཚིག་བརྒྱབ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་འདི་ལ་མདྩོ་ཕྩོགས་དང་སྔགས་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལས་མདྩོ་

ཕྩོགས་ལ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྩོད་ལྔར་ཕེ་བའི་ཡ་གལ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའམ་ཚད་མ་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་འདི་ཉིད་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་དག་བཅྩོམ་པ་ཆྩོས་སྐྩོབ་ལ་གནང་བ་དང༌། 

དེས་ཚད་མའི་བསན་བཅྩོས་སྒྩོམ་ཞེས་པ་མཛད་དེ་མཁས་པ་མི་དབང་ལ་ལ་བཤད། དེས་དབིག་

གཉེན་ལ་བསན། དེས་ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོ་ལ་བསན་པའི་བཤད་སྩོལ་
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ཡྩོད་པ་དང༌། སྤི་ལྩོའི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་དཀིལ་ཙམ་དུ་བྩོན་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

༡༥༠།༢༥༠ཞབས་ཀིས་ཀང་ཞིབ་མྩོ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་དབུར་ཚད་མ་དང༌། གཞལ་བ། ཐེ་ཚོམ་

སྩོགས་རིགས་པ་ཅན་པས་འདྩོད་པའི་རྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐྩོར་ལ་དམིགས་བཀར་གི་

དགག་སྒྲུབ་མཛད་པ་ལ་དཔག་ན་དུས་སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་ནང་པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་དར་

འགྩོ་ཚུགས་ཡྩོད་ཀང༌། ཚུལ་གསུམ་སྩོགས་ཚད་མ་རིགས་པའི་ཐུན་མིན་ཆྩོས་སྐད་ཡྩོངས་ཁབ་

ཏུ་གཏན་འབེབས་གནང་མེད་པར་སེམས། 

 འྩོན་ཀང་ཡྩོངས་གགས་ནི་སྤི་ལྩོའི་དུས་རབས་ལྔ་པའི་ནང་བྩོན་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྩོབ་

དཔྩོན་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོས་༤༨༠།༥༤༠ ཚད་མ་མདྩོའམ་ཀུན་བཏུས་ར་འགེལ་བརམས་ཏེ་ནང་

པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་རྨང་གཞི་ས་བརན་བཏིངས་པ་ལ་རྩོད་དུ་མེད། དེའི་

རེས་སྩོབ་དཔྩོན་དབང་ཕྱུག་སེས་ཕྩོགས་གང་ལ་བསེན་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་ལེགས་པར་སྦྱངས་

ཏེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་ཀང༌། རགས་ཡང་དག་ལ་རགས་ཆྩོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབེལ་པ་ངེས་

པར་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པ་མ་དགྩོངས་ཤིང༌། ཚད་མ་མདྩོ་ལས་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་

མཚན་ཉིད་གསུངས་ཀང༌། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་དངྩོས་སུ་མ་

བསན་ལ། རང་དྩོན་རེས་དཔག་གི་རེན་གཏན་ཚིགས་སྩོན་པ་ན་ཡང༌། ཚུལ་གསུམ་གི་རགས་ལས་

ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་གསུངས་པས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་

གསུམ་ཉིད་དུ་གངས་ངེས་པར་མ་རྩོགས་པ། རིགས་པ་ཅན་པ་དང་སྤྩོད་པ་བ་སྩོགས་ཀིས་ཚུལ་

དྲུག་འདྩོད་པ་དེ་ལ་གནྩོད་བེད་མ་མཐྩོང་ཞིང༌། དེ་ཉིད་འཐད་པར་བཟུང་ནས་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་དྲུག་ལས་མང་མི་དགྩོས་ཤིང་ཉུང་ན་མི་འདུ་བར་མཐྩོང་བ་སྩོགས་དེ་དང་

དེ་ལ་སྩོགས་པས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ཏེ་ཚུལ་དྲུག་པ་ཅན་གི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་དུ་ཁས་

བངསཏེ་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །

 དེའི་རེས་སྤི་ལྩོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྩོན་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་

ཆྩོས་ཀི་གགས་པ་༦༠༠།༦༦༠ སྐེ་རྒུའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་སྐལ་མཆྩོག་དམ་པར་བྩོན་ནས་སྩོབ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཔྩོན་དབང་ཕྱུག་སེ་ལས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཐེངས་སྔ་ཕི་གསུམ་གསན་པ་དང༌། དེ་རེས་རང་

ཉིད་ཀིས་ཚད་མའི་བསན་བཅྩོས་གཙོ་བྩོ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསན་བཅྩོས་གསུམ་དང༌། འཕྲྩོས་པ་ཡན་

ལག་ལྟ་བུའི་བསན་བཅྩོས་བཞི་སེ་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད་དེ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གི་

ནང་དྩོན་དང་སྒིག་གཞི་སྩོགས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་འཐུས་སྩོ་ཇེ་ཚང་དུ་བཏང་སེ། ནང་པའི་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདིའི་སྙན་པ་ཕྩོགས་ཀི་བུ་མྩོའི་རྣ་ལུང་དུ་འགྩོད་པར་བས་པས་རྒྱ་གར་

གི་ཚད་མ་རིག་པའི་འཕེལ་རིམ་ཁྩོད་དུ་ཁྩོང་ལས་མཛད་རེས་ཆེ་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ལ། ཁྩོང་གི་སྐུ་

ཚེའི་དུས་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཚད་མ་རིག་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་རེ་མྩོར་སྩོན་པའི་དུས་ཤིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་

བས་ཆྩོག་པར་སེམས། །

 རང་རེའི་བྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་ཆྩོས་རྒྱལ་མེས་དབྩོན་རྣམ་གསུམ་གི་

སྐུ་དུས་ནས་བཟུང་བསན་པ་སྔ་དར་དུས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་ལྩོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་བསན་

བསྒྱུར་འགྩོ་ཚུགས་པའི་ཁྩོད་སྤི་ལྩོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྩོན་པ་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྩོང་ལེའུ་

བཙན་་༧༩༠།༨༤༥ གི་སྐུ་དུས་གདན་དྲངས་པའི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་༧༢༥།༧༩༠ ཚད་ཆེན་

དང༌། ཁྩོང་གི་དངྩོས་སྩོབ་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་༧༤༠།༧༩༧ ཚད་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་

འགེལ་སྩོང་ཕྲག་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་བསྒྱུར་ཏེ་ཚད་མ་རིག་པའི་འཆད་ཉན་ཚུགས་

ཡྩོད་པར་ངྩོས་འཛིན་བས་ཆྩོག་པར་སེམས་ཤིང༌། དེ་རེས་རིམ་པས་ལྩོ་པཎ་རྣམས་ཀིས་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མང་པྩོ་ཞིག་བསྒྱུར་ཡྩོད་པ་ནི་བསན་འགྱུར་ཁྩོད་ཚད་མའི་སྐྩོར་གི་བསན་

བཅྩོས་པྩོད་ཉི་ཤུ་ཙམ་བཞུགས་པ་ལས་ཤེས་ནུས། 

 དེ་རེས་བསན་པ་ཕི་དར་གི་སྐབས་སུ་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོ་རྩོག་བྩོ་ལན་ཤེས་རབ་

༡༠༥༩༡།༡༠༩ ཀིས་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་མཛད་པའི་རྣམ་འགེལ་ར་བ་བྩོད་བསྒྱུར་གནང་

བ་རྣམ་རའི་སྒྱུར་བང་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་དང༌། ཆྩོས་མཆྩོག་གི་རྣམ་ངེས་འགེལ་པ་འཐད་ལན་དང༌། 

རིགས་ཐིག་རྒྱ་ཆཻར་འགེལ་པ་སྩོགས་བསྒྱུར་བ་མ་ཟད། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་དཀའ་བའི་

གནད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཞེས་བ་བའི་འགེལ་པ་ཡང་མཛད་དེ་འཆད་ཉན་གིས་ལེགས་པར་གཏན་
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ལ་ཕབ། 

 སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་ཡུལ། དུས། གང་ཟག་མི་འདྲ་བའི་དགྩོས་པའི་དབང་ལ་གཞིགས་

ཏེ་ཚད་མའི་སྐྩོར་གི་གཞུང་ལུགས་རྒྱས་བསྡུས་དང༌། འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཆར་རེས་

ཀི་ཤ་མྩོ་བརྩོལ་བ་ལྟར་ཐྩོན་ཞིང༌། ལག་པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་བྩོན་པའི་ཆ་པ་

ཆྩོས་ཀི་སེང་གེས་་༡༡༠༩།༡༡༦༠ བྩོད་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་བསྡུས་

གའི་རྣམ་གཞག་གསར་གཏྩོད་མཛད་པ་ནས་བཟུང༌། ཁྩོང་གི་སྩོབ་མ་གཙང་ནག་པ་བརྩོན་འགྲུས་

སེང་གེ་སྩོགས་རིག་པའི་སེང་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་

གང་ཐད་ནས་དར་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་བྱུང་བ་དངྩོས་དྩོན་རེད། 

 འྩོན་ཀང་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་གངས་འདྲེན་བེད་སྐབས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་འདི་ཉིད་ནང་དྩོན་རིག་པ་ལས་ལྩོགས་སུ་དགར་བའི་རྒྱུ་མཚན་སྔྩོན་ནས་ད་བར་གི་

མཁས་བླུན་མང་པྩོ་ཞིག་གིས་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཞིག་མ་རྩོགས་རྐེན། དེ་ལ་སྩོགས་པས་འཁྲུལ་གཞི་

བས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ཉིད་ཐར་འདྩོད་ཀི་སྐེས་བུས་དྩོན་དུ་གཉེར་

བའི་གཞུང་བཟང་པྩོ་ཞིག་མིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ས་ཚོགས་ཤིག་བེད། དྩོན་དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་

ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ྋཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་ཀང་རྩོགས་བརྩོད་ལས། 

  བང་ཕྩོགས་འདི་ན་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ། །

  སྦྱངས་དང་མ་སྦྱང་དུ་མ་མགིན་གཅིག་ཏུ། །

  མདྩོ་དང་སེ་བདུན་ཀུན་ལ་བང་ཆུབ་ཏུ། །

  བགྩོད་པའི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཡྩོད་མིན་ཟེར། །

  འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོ་ལ། །

  དངྩོས་སུ་འདི་རྩོམས་འདི་ནི་མ་འྩོངས་དུས། །

  འགྩོ་བ་ཀུན་གི་མིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས། །

  གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་བའང་ཚད་མར་བེད། །



  viii  

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

  དེ་ནི་མི་རིགས་སྨྲ་བའི་ཕུལ་བྱུང་དུ། །

  མཐྩོང་ནས་ལག་པར་ཚུལ་དེར་དཔྱད་པ་ན། །

  ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མཆྩོད་བརྩོད་དྩོན། །

  ཚད་མ་གྲུབ་པར་ལུང་འབྱུང་ལུགས་ལྩོག་གིས། །

  རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་ལ་བཅྩོམ་ལན་འདས། །

  ཚད་མར་བསྒྲུབས་ཤིང་དེ་ལས་དེ་ཡི་ནི། །

  བསན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་འཇུག་ངྩོགས་སུ། །

  ངེས་པ་གཏིང་ནས་རེད་པས་ཐེག་གཉིས་ཀི། །

  ལམ་གི་གནད་ཀུན་འདྲིལ་བར་རིགས་ལམ་ནས། །

  ལེགས་པར་ཐྩོན་པས་ལག་པར་དགའ་བ་རེད། །ཅེས་ཀང་གསུངས་པ་ཡང་

ཐུགས་མད་པར་གྱུར་ཏྩོ། །

 ལག་དྩོན་དེང་འཛམ་གིང་སྐེ་འགྩོ་སྤི་དང་རང་ཅག་བྩོད་མི་སྤི་བྩོ་གནམ་བསན་ཡིན་ནྩོ་

ཅྩོག་གི་དཔྲལ་བའི་མིག་དང་ཁྩོག་པའི་སྙིང་འདི་ཕི་ཚེ་རབས་གཏན་གི་མགྩོན་སྐབས་བ་ན་མ་

མཆིས་པ་བྩོད་མིའི་ཆྩོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད། ལར་བཅས་སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ྋསྤི་ནྩོར་

ྋགྩོང་ས་སྐབས་མགྩོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་རང་

རེ་ཐར་འདྩོད་ཀི་སྐེས་བུས་ཤེས་ནས་དད་པས་བསན་པ་ལ་འཇུག་དགྩོས་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་མ་

གཅིག་བུ་གཅིག་ལ་བརེ་བ་ལྟ་བུའི་བཀའ་སྩོབ་སྔ་རེས་སུ་ལན་མང་གནང་མྱྩོང་བའི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལས་བེད་འགྩོ་དམངས་ཡྩོངས་ཀི་སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ། 

བསན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པས་འཇུག་པའི་སྩོར་གྱུར་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

རྒྱལ་པྩོ་ལྟ་བུ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རང་འགེལ་འདི་ཉིད་འཚོལ་སྡུད་ཀིས་པར་ར་གསར་འཇུག་

དང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། ། 

 སྤིར་གུས་རང་མཐྩོང་རྒྱ་ཐྩོས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བས་ཚད་མ་རྣམས་འགེལ་གི་རང་འགེལ་
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ཞིག་ཡྩོད་པ་ཟེར་སྒྩོས་ལས་ཐྩོས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་དངྩོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་པ་མ་ཐྩོབ་གཤིས། 

ད་ལམ་རང་འགེལ་འདི་ཉིད་འཚོལ་ཞིབ་བགིས་པའི་བ་རིམ་ཁྩོད་བྩོད་ནས་དཔར་བའི་ཚད་མ་རིག་

པའི་སྐྩོར་གི་རྒྱ་གཞུང་ར་འགེལ་བདམ་བསྒིགས་ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་སེང་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་

འགེལ་པ་འདིའི་མཛད་པ་པྩོ་སྩོབ་དཔྩོན་ལྟ་དབང་བྩོ་ཞེས་འཁྩོད་འདུག་སབས་སྩོམ་ཉི་དེ་བས་ཇེ་

ཆེ་དང་སེམས་ཤུགས་དེ་བས་ཇེ་ཆུང་ལ་སྩོང༌། འྩོན་ཀང་མཚམས་འཇྩོག་མ་བས་པར་འགངས་

ཆེའི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་གལ་ཆེའི་རྒྱ་གཞུང་མང་པྩོར་དཔྱད་བསྡུར་བགིས་འབས། མཐའ་དྩོན་ཚད་མ་

རྣམ་འགེལ་གི་རང་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ་འདིའི་འགེལ་པ་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་མཛད་

པས་རང་འགེལ་དང༌། ལེའུ་ཕི་མ་གསུམ་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་དབང་བྩོས་མཛད་སབས་རང་འགེལ་མིན་

པའི་ཁུངས་ལན་གི་ངེས་ཤེས་བརན་པྩོ་རེད་པས་དགའ་སྩོབས་ཀི་གནས་སུ་འཁུམས། ཡིན་ན་

ཡང་རང་འགེལ་འདི་ལ་ས་བཅད་དམདཀར་ཆག་མི་འདུག་སབས། བྩོ་གསལ་སྩོབ་གཉེར་བ་དག་

ལ་སབས་བདེ་བསྐྲུན་ཆེད་དཀར་ཆག་ཞིག་བཟྩོ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བརས་ཀང་རང་ཉིད་སྐེས་སྦྱངས་ཀི་

ཡྩོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཞན་ཁར་ཉམས་མྱྩོང་མི་ལེང་བ། ལག་དྩོན་དཀར་ཆག་སྒིག་སྐབས་སྡུར་བ་བ་

ཡུལ་གི་བྩོད་འགེལ་རྣམས་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ལ་གཞུང་ཚན་སྩོ་སྩོའི་ས་བཅད་མངྩོན་གསལ་མེད་པ། 

རང་འགེལ་འདི་ཉིད་ཀི་ར་ཚིག་དང་བྩོད་འགེལ་ནང་དྲངས་པའི་ར་ཚིག་དབར་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་

དབང་ལས་ཚིག་རིས་དང་ཚིག་གི་ངྩོ་གདྩོང་ལ་སྐབས་མང་པྩོར་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འབྱུང་བ། 

རང་འགེལ་འདིའི་ནང་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགེལ་པ་སྔྩོན་ལ་བཤད་ནས་དེ་རེས་ར་བ་དྲངས་པ། 

ཡང་སྐབས་མང་པྩོར་ར་བ་སྔྩོན་ལ་དྲངས་ཏེ་དེ་རེས་འགེལ་པ་འཆད་པ་སྩོགས་མགྩོ་འཐྩོམས་གཞི་

དེ་བས་ཆེ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་གཞི་དེ་བས་ཇེ་མང་ལ་བརེན། དཀར་ཆག་སྒིག་རྒྱུའི་སྩོབས་པ་ར་

བལ་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་འདུན་པའི་འཇའ་ཚོན་ཞུམ་པ་དང་སྒིད་ལུག་གི་མཁའ་

དབིངས་སུ་ཡལ་གཤིས། སྤིར་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་ལྟར་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ར་ཆེའི་བསན་

བཅྩོས་འདི་ལྟ་བུའི་གཞུང་གི་ཚིག་རིས་ལའང་བྩོ་ཁ་མ་ཕྩོགས་པའི་བླུན་པྩོ་ཕྱུགས་དང་མི་གཉིས་

པ་བདག་ལྟ་བུས་བིས་པའི་ལག་རེད་མི་འྩོས་ཀང༌། མནྩོ་བསམ་ཞིབ་མྩོར་བེད་དུས། དཀར་ཆག་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྒིག་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་གཞུང་དཀྱུས་ལ་བསེས་ལད་མི་འགྩོ་བ་དང༌། ཚིག་གཅིག་ཙམ་གིས་བྩོ་

གསལ་དྲན་དབང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྩོས་ཀང་འདི་ཕིའི་ལེགས་ཚོགས་སུ་རླྩོམ་པ། བན་

བདག་གིས་གཞུང་གི་དགྩོངས་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཔྩོག་མི་ཐུབ་རྐེན་སྐབས་མང་པྩོར་དཀར་

ཆག་གིས་གཞུང་དྩོན་ལ་མི་འབྩོར་ནའང༌། སྐབས་འགར་སེས་དབང་གིས་འབྩོར་སིད་པ། དཀར་

ཆག་འདི་ཉིད་མེད་པ་ལས་ཡྩོད་པ་དགེ་ཚོགས་ཆེ་བ་སྩོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྩོ་ཞིག་གིས་སྩོབས་

པའི་གཟེངས་བསྩོད་དེ་བ་བ་འདིའི་མཇུག་བསྐངས་པ་ཡིན། གཟིགས་བདེའི་ཆེད་ས་བཅད་ཀི་ཐད་

དུ་སྦྲུལ་ཤད་བསན་པ་དང་དཀར་ཆག་གིས་ར་ཚིག་ལ་འབྩོར་གང་ཐུབ་ཞུས་ཁུལ་ལགས་ཤིང་། 

ཞུ་དག་སྐབས་མ་དཔེར་དྩོགས་ཆགས་ཀི་རིགས་ཆེས་མང་ཡང་ཕིས་འབྱུང་གི་དགྩོས་དབང་ལ་

གཞིགས་ཏེ་མ་དཔེ་རང་སྩོར་འཇྩོག་པ་ལས་བིས་པའི་འདྲེ་ལག་བརྐངས་ཏེ་གསེར་སྐུ་ཟངས་ལ་

གཏྩོང་བའི་བ་བེད་རྒྱང་རིང་དུ་སངས་པ་ཡིན། 

 མདྩོར་ན་རྣམ་མང་ཤེས་བའི་མཁའ་དབིངས་སུ་རྣམ་དཔྱྩོད་བྩོ་གྩོས་ཀི་གཤྩོག་ར་ལ་

ངྩོམ་པར་འདྩོད་པའི་བྩོ་གསལ་རྣམས་དང༌། མཁའ་ཁབ་ཀི་འགྩོ་བ་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་

ཕན་པར་འདྩོད་པའི་སྐེས་བུ་བྩོ་གྩོས་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་འབད་བརྩོན་གིས་ཐྩོས་བསམ་

སྩོགས་དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་དབང་འབྩོར་བ་དང་སེལ་བའི་བ་བར་འཇུག་པ་ལ་དཀར་

ཆག་འདིས་ཐུགས་ཕན་ཅུང་ཟད་གསྩོས་རེ་ཞུ་བཞིན་པ་ནི་འདི་ལ་ངལ་བ་བསེན་པའི་ཉིང་དགྩོས་

སུ་རླྩོམ་བཞིན་པ་ལགས། 

 དཀར་ཆག་འདི་ཉིད་སྒིག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྩོད་རང་བྩོ་ཤེས་བའི་གནས་ལ་བྩོ་གྩོས་ཀི་

འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་དམན་ཞིང༌། ལག་པར་ཚད་མ་རིག་པའི་གནས་ལ་བང་ཚད་ཞན་ཁར་ཉམས་མྱྩོང་

མི་ལེང་བ་སྩོགས་ཀིས་དཀར་ཆག་འདི་ཉིད་ཀིས་གཞུང་དྩོན་ལ་ཐད་ཀར་སེབ་མིན་དང་གྩོ་རིམ་

སྒིག་སངས་སྩོགས་ཕྩོགས་མང་པྩོར་ནྩོངས་འགལ་གི་ཆ་མང་དག་ཅིག་འབྱུང་བ་གདྩོན་མི་ཟ་ན། 

རྒྱ་ཆེའི་ཀྩོག་པ་པྩོ་དྲན་དབང་རྣམས་ནས་དགེ་འདྩོན་སྐྩོན་སེལ་དང་ཆད་མཐུད་ཡྩོ་བསང་གི་

དགྩོངས་འཆར་གི་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་སྤི་བྩོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ལྷུག་སྩྩོལ་ཡྩོང་བའི་སྐབས་འཇུག་



  xi  

 

ཅི་ནས་ཀང་མི་ལྩོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

      སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བེས་གཙང་ལྷུན་གྲུབ་

     ཆྩོས་ལན་གིས་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༧ ལ་སེལ། །



༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ། །

༈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎཱ་བ་ཏཱ་ར་ཏི་ཀ་བ་ཏི། བྩོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ་གི་འགེལ་པ། 

བམ་པྩོ་དང་པྩོ།

 ༈ ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

རྩོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང༌། །

 ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོའི་འྩོད་ཟེར་དག །

ཀུན་ནས་འཕྲྩོ་བར་ཕག་འཚལ་ལྩོ། ། 

 ༈ སྐེ་བྩོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཤེས་རབ་རལ་མེད་པས་ན་ལེགས་

བཤད་རྣམས། །དྩོན་དུ་མི་གཉེར་ཁྩོ་ནར་མ་ཟད་ཕྲག་དྩོག་དྲི་མ་དག་གིས་སང་བར་

ཡང༌། །ཡྩོངས་གྱུར་དེས་ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་

པའང་མེད། །སེམས་ནི་ཡུན་རིང་ལེགས་བཤད་གྩོམས་པས་ལྷུར་ལེན་བསྐེད་ཕིར་

འདི་ལ་དགའ་བ་སྐེས། །

༈ དྩོན་དང་དྩོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརེན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལ། དེ་ལ་ལྩོག་པར་རྩོགས་པས་དེ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕིར་

བཤད་པ། 

 ༈ ཕྩོགས་ཆྩོས་དེའི་ཆས་ཁབ་པ་ཡི། །

 གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་སེ། །

 མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕིར་རྩོ། །

 གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་དེ་ལས་གཞན། །ཕྩོགས་ནི་ཆྩོས་ཅན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་

དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་གདགས་པར་མི་བའྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་

གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཕྩོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཉེ་བར་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པར་རྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ལྟ་ཡིན་དང་མིག་གིས་གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

སངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་པས་ཀང་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པར་གཞི་ལྟ་

གྲུབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་ཞེས་སྩོས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཉེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པར་གྲུབ་པྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དཔེའི་ཆྩོས་ཅན་ཡང་ཉེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེའི་ཆྩོས་ཁབ་པ་ཞེས་བ་བས་དཔེའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཡྩོད་པ་གྲུབ་པས་ཆྩོས་ཅན་

གི་ཆྩོས་ཞེས་སྩོས་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པར་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་

ངྩོ་ཞེ་ན། གྲུབ་བཞིན་དུ་བསན་པའི་ཕིར་ཡང་སྩོས་པ་ཡིན་པར་ཡང་དགྩོས་པར་འགྱུར་

ཏེ། མཐུན་པ་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པ་ཞེས་བ་བ་མི་མཐུན་པ་ལས་ལྩོག་པ་གྲུབ་མྩོད་ཀི། 

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཤུགས་ཀིས་དྩོན་གྩོ་ན་རྩོགས་
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

པར་དཀའ་བ་ཡྩོངས་སུ་སང་བའི་ཕིར་ཡང་ཕྩོགས་ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཁད་པར་ལ་བལྟྩོས་པ་གཞན་ལ་མི་

འཇུག་པའི་ཕིར་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནག་པ་

འཕྩོང་སྐེན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུར་མི་ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་

པའི་ཕིར་ཡིན་གི། དཔེར་ན་སིད་སྒྲུབ་འཕྩོང་སྐེན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུར་གཞན་དང་

ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །བཤད་པར་བའྩོ། །དེའི་ཆ་ནི་སྨྲ་བ་པྩོའི་

བསམ་པའི་དབང་གིས་དེའི་ཆྩོས་ཡིན་གི། དེའི་ཕྩོགས་གཅིག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྩོགས་

ཞེས་བ་བའི་སྒ་སྤི་ལ་མི་བ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནའམ། ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་ཁབ་པར་

བ་བ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདིས་ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་ངེས་པ་དག་ཀང་བདག་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་ཚད་མས་བཤད་ལ། ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཀང་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ དེ་དག་ནི་འབས་བུ་དང༌། རང་བཞིན་དང༌། མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་བ་ལས་ནི་འདི་ན་མེ་ཡྩོད་

དྩོ། །ཤིང་ཤ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ནི་ཤིང་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཀི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་

ན་བུམ་པ་མེད་དེ། །དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན་དམིགས་པར་རུང་བའི་ཡྩོད་པ་ཅན་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་གི། གཞན་

དུ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་འགྱུར་བའི་ཡྩོད་པ་ཅན་

ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལས་གཉིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དང་འབེལ་པ་ཡྩོད་པ་དྩོན་གིས་དྩོན་

འཁྲུལ་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེའི་བདག་ཉིད་

ཡིན་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་བེ་བག་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་

བེ་བག་ཀུན་བརགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་བཤད་པར་བའྩོ། །དེ་སྐད་དུ་རེས་སུ་

དཔག་པ་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་བྩོ་ལ་ཡྩོད་པའི་

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་བེ་བག་ཁྩོ་ནས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་ཉིད་དུ་ཐ་དད་པ་བྩོའི་རྣམ་པས་བས་ཀི་དྩོན་ཀང་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། བྩོའི་བེ་བག་རང་དགའ་བ་རྣམས་ནི་དྩོན་གི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

དག་གིས་བརགས་པའི་ཡུལ་གི་དྩོན་གྩོ་ན་ནི་དྩོན་མི་འཐྩོབ་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་

རྩོ། །འབས་བུ་ཡང་རང་བཞིན་དང་འབེལ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་ནི་དངྩོས་ལས་མ་སྐེས་

པའི་ཕིར་དེར་སང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར་དེར་འཁྲུལ་པ་མེད་

པ་དག་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ་མངྩོན་སུམ་བཞིན་ནྩོ། །མངྩོན་སུམ་གི་

ཚད་མ་ཉིད་ཀང་དྩོན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི་དེར་

འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་གི་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་དེ་ལས་སྐེས་པ་ལས་གཞན་ཅི་

ཞིག་ཡྩོད་དེ། རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རྣམས་ནི་ལན་ཅིག་འབྱུང་བར་ངེས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར། འབས་བུ་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་གྩོ་བར་བ་བ་དང་གྩོ་བར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བསྐེད་པར་བ་བ་དང་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

པར་འབྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་སྐེ་བ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། 

༈ རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །

 མེད་ན་མི་འབྱུང་འབས་བུ་ནི། །

དེ་དག་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གང་དག་དེ་དག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་དག་ཁྩོ་ནས་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཆ་ཤས་ཀིས་བསྐེད་པར་བ་བ་དང༌། སྐེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེས་བསྐེད་པར་བ་བའི་ཁད་པར་དང༌། རགས་ཀི་བེ་

བག་གི་ཁད་པར་ཅན་གི་སྤི་རྣམས་གཟུང་ན་ཡིན་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤི་ཁད་པར་

དུ་མ་བས་པ་བརྩོད་པར་འདྩོད་ན་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་མི་འདྩོད་དྩོ། ། 

༈ རང་བཞིན་ཡྩོད་ཙམ་དང༌། །

 འབེལ་པ་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡང༌། །

 གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞེས་བ་བར་སྦྱར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་དེའི་བདག་ཉིད་

ནི་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་ཅན་ཁྩོ་ནའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པར་མ་གྱུར་པའི་ཕིས་འབྱུང་བ་ནི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་

རྣམས་ནི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

༈ ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། །

མི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

 མེད་ལ་མི་འཇུག་འབས་བུ་ཅན། །

ཡྩོད་པའི་ཤེས་པ་དང༌། སྒ་དང་ཐ་སྙད་དགག་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དག་ནི་དམིགས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ནི་ཡྩོད་པ་དང་མེད་

པ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དག་གི་འདྲ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་

དམིགས་པ་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའམ། ཡང་

ན་དེའི་རེན་ཅན་གི་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ཡྩོད་པའི་ཤེས་པ་དང་སྒ་དང་

ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མི་དམིགས་པ་ནི་མེད་པ་རྣམས་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 

 ༈ གཏན་ཚིགས་བེ་བག་ལ་བལྟྩོས་ནས། །

 ལ་ལ་མེད་ཤེས་འབས་བུ་ཅན། །

གཏན་ཚིགས་ནི་མི་དམིགས་པའྩོ། །དེའི་བེ་བག་ནི་ཁད་པར་ཏེ། དམིགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་འགྱུར་བའི་ཡྩོད་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་མི་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་མེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ན། དམིགས་པ་མེད་པ་ཡང་མི་དམིགས་

པ་གཞན་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་དགྩོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་དམིགས་པ་མེད་པར་ཡང་

མི་དམིགས་པར་འགྱུར་ན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། མི་

དམིགས་པ་དྩོན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཅི་སེ་གཞན་དམིགས་པས་མི་དམིགས་པ་འགྲུབ་པས་མི་དམིགས་པ་མངྩོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་པྩོ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡྩོད་པས་ཀང་མེད་པ་ཅི་སེ་མི་འགྲུབ། 

གང་གི་ཚེ་མེད་པ་དག་གི་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ནི་

ཡུལ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་རྨྩོངས་པས་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང༌། སྒ་དང་ཐ་སྙད་དག་ཁྩོང་
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

དུ་མི་ཆུད་པ་ཡུལ་རབ་ཏུ་བསན་པས་བར་ལ་འཇུག་པར་བེད་དེ། དཔེར་ན་འདི་ནི་བ་

ལང་ཡིན་ཏེ་ལྩོག་ཤལ་ལ་སྩོགས་པ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་

བ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་དང་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་རྒྩོལ་བ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཡུལ་

རྩོགས་སུ་ཟིན་ཀང་ཡུལ་ཅན་མ་རྩོགས་པ་དག་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་མི་

དམིགས་པ་འདི་གཉིས་ནི་རང་དང་བཟླྩོག་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། ཡྩོད་པ་དག་གི་ཕིར་

ཡྩོད་པའི་ཐ་སྙད་དགག་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཉིད་དུ་འདྲ་སེ། གཅིག་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ལ། གཞན་ལ་ནི་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལ་དང་པྩོ་ནི་ཡྩོད་པའི་ཐ་སྙད་དགག་པར་དགྩོངས་པའི་ཕིར་ཚད་མར་

བཤད་ཀི། ལྩོག་པ་མཐྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་པ་ནི་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

 ༈ དེ་ཡང་སྦྱྩོར་བའི་བེ་བག་གིས། །

 འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང༌། །

 རྒྱུ་དང་ངྩོ་བྩོར་བལྟར་རུང་བའི། །

 བདག་ཉིད་དག་ནི་མ་གྲུབ་པའི། །

མེད་དྩོན་ཅན་མི་དམིགས་རྣམ་བཞི། །དགག་པ་གང་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

མི་དམིགས་པས་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་བེད་དེ། །འགའ་ཞིག་

བསྒྲུབ་པས་སམ། །དགག་པས་སྩོ། །བསྒྲུབས་ན་ནི་འགལ་བའམ། །མི་འགལ་བ་

བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། །མི་འགལ་བ་བསྒྲུབས་ན་ནི་ལན་ཅིག་ཡྩོད་པར་འགལ་བ་མེད་



  8  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པའི་ཕིར་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འགལ་བ་ཡང་མི་དམིགས་པ་མེད་པར་འགལ་བ་མི་རྩོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྒྱུ་

མ་གཏུགས་པ་ཅན་འབྱུང་བ་གཞན་ཡྩོད་ན་མེད་པའི་འགལ་བར་རྩོགས་ལ། དེ་ཡང་

མི་དམིགས་པ་ལས་ཡིན་ནྩོ། །ཕན་ཚུན་དམིགས་པ་སངས་ཏེ། དམིགས་པའ་ིམཚན་

ཉིད་ཀང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་དང་མ་ིརག་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ཡང་གཅིག་དམིགས་

པས་གཞན་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ནར་བརྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དམིགས་པ་མ་བཀག་

པ་ཅན་མེད་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཅིག་བཀག་པས་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་པ་

ལ་ནི་མི་དམིགས་པ་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དགག་པ་ནི་མི་དམིགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

དྩོན་གཞན་དགག་པ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་གམ། གཉི་ག་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་

གཞན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་དེར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། འབས་བུ་མི་དམིགས་

ཀང༌། རྒྱུ་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་དེ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་མེད་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། 

དེའི་ཕིར་རྒྱུ་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་མེད་པ་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །རང་བཞིན་མི་

དམིགས་པ་ནི་རང་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། འདི་ལ་ཡང་གང་གི་ཚེ་ཁད་པར་བེད་པའི་ཆྩོས་མི་དམིགས་པས་

ཁབ་པར་བ་བ་མེད་པར་སྩོན་པ་དེའི་ཚེ་ནི་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །

དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་སྦྱྩོར་བའི་བེ་བག་གིས་རྣམ་

པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་གྲུབ་པས་ན་དཔེར་ན་འདི་ནི་གང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། མེ་
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ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །འདིས་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་འགལ་བ་གྲུབ་པ་

ཡང་བཤད་པར་རིག་པར་བ་སེ། དཔེར་ན་འདི་ན་བ་མྩོའི་རེག་པ་མེད་དེ། མེ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །འགལ་བའི་འབས་བུ་གྲུབ་པས་ནི། དཔེར་ན་འདི་ན་

གང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ་དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །རྒྱུ་མ་གྲུབ་པས་

ནི་དཔེར་ན་འདི་ན་དུ་བ་མེད་དེ་མེ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །རང་བཞིན་མ་

གྲུབ་པས་ནི་དཔེར་ན། འདི་ན་དུ་བ་མེད་དེ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་

བུའྩོ། །འདིས་ནི་ཁབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ཡང་བཤད་དེ། དཔེར་ན་

འདི་ན་ཤིང་ཤ་པ་མེད་དེ་ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་མི་དམིགས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བལྟར་རུང་བའི་

བདག་ཉིད་དག་ཁྩོ་ན་དེ་དག་དང༌། འགལ་བ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པར་རིག་པར་བ་སེ། 

གཞན་དག་ལ་ནི་མེད་པ་དང་འགལ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པས་ཀང་མེད་པ་འགྲུབ་ན། དེའི་རྒྱུ་དམིགས་པས་ཅི་སེ་འགྲུབ་

པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། 

༈ དེ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། །

 དམིགས་པ་སྦྱྩོར་བ་གང་ཡིན་ཏེ། །

 རྒྱུ་མཚན་དག་ནི་འགལ་བ་ཉིད། །

 མེད་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། །དཔེར་ན་འདི་ན་གང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ་

ཤིང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དག་འགལ་བ་ན་ནི་གྩོ་བར་

བེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདི་ན་བ་སྤུ་ལངས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་མེད་
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དེ། མེའི་ཁད་པར་ཉེ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །འདིས་ནི་དེའི་

འབས་བུ་ལས་ཀང་དེ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་མེད་པར་རྩོགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ཕྩོགས་འདི་ན་བ་སྤུ་ལངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པའི་སྐེས་བུ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་

གྩོང་དུ་རྒྱུ་མ་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ནས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་

སྦྱྩོར་བ་བེ་བག་གིས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དྩོ། །དེ་ལ་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། 

 འགལ་འབས་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ནི། །

 དུས་ལ་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པར་འདྩོད། །

 གཞན་དུ་འཁྲུལ་འགྱུར་མི་གང་བ། །

 སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཐལ་བ་བཞིན། །

 འྩོ་ན་རྒྱུ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་སྐེ་བར་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཇི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུ་ཞེ་ན། 

༈ རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཡིས་འབས་སྐེ་བར། །

 རེས་སུ་དཔྩོག་པ་གང་ཡིན་པ། །

 དྩོན་གཞན་ལ་ནི་མི་ལྟྩོས་ཕིར། །

 དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརྩོད། །འདི་ཡང་ཇི་ལྟར་ཉེ་བ་ལས་གཞན་ལ་མི་

ལྟྩོས་ཏེ། །དེས་ན་ངྩོ་བྩོའི་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ནི་རྒྱུ་

ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་བར་སིད་པ་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། 
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ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་བསྐེད་པར་རུང་བ་ཉིད་རེས་སུ་དཔྩོག་པའི་ཕིར་

རྩོ། །རུང་བ་ཉིད་ཀང་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་འབེལ་པས་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ཁྩོ་ན་

རེས་སུ་དཔྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་ཁྩོ་ན་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་མི་བེད་ཅེ་ན། 

 ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ནུས་པ་ན། །

 འགྱུར་བ་དང་འབེལ་འབས་བུ་ལ། །

 མ་ངེས་པ་ནི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །

 གེགས་བེད་པ་དག་སིད་ཕིར་རྩོ། །

རྒྱུའི་རེས་ཚོགས་པ་དག་ཁྩོ་ནས་རང་གི་འབས་བུ་སྐེད་པར་བེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་སྐེ་བ་ནི་ཚོགས་པ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་གི་ནུས་པ་རྣམས་ཀི་འགྱུར་བ་

ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བར་འདིར་གེགས་བེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་འབས་བུ་རེས་སུ་

དཔག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རུང་བ་ཉིད་ནི་རས་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། །རེས་སུ་

དཔག་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ནུས་པ་ཕི་མ་འགྱུར་བས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་འདི་འབས་

བུ་བསྐེད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། ནུས་པ་འགྱུར་བའི་རྐེན་གཞན་ལ་བལྟྩོས་པར་བ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ནུས་པ་སྐེ་བ་ནི་རང་གི་རིགས་སྔ་མ་ཙམ་གི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཚོགས་པའི་རུང་བ་ཉིད་ནི་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་ཞེས་བའྩོ། །

འྩོ་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་མ་གྱུར་པ་གཞན་རྩོ་ལ་སྩོགས་པས་གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པ་རྩོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ཡང༌། 

ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལུས་པའི། །
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གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་རྩོས་རྩོགས་པ། །

རྒྱུའི་ཆྩོས་རེས་སུ་དཔག་པས་ཏེ། །

དུ་བས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་བཞིན། །

དེ་ལ་ནི་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་ཁྩོ་ན་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་དྩོ། །རྩོའི་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་

གཟུགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ནུས་ལ་ཞུགས་པ་ཅན་གི་ལན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་

ཡིན་ཞིང་རྩོ་སྐེད་པར་བེད་དེ། །མེ་བུད་ཤིང་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་གི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་རྒྱུའི་ལན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཡིན་ཞིང་དུ་བ་བསྐེད་པ་དང་འདྲའྩོ། །འདི་ལྟར་

ནུས་པ་འཇུག་པ་སེ། །རང་གི་རྒྱུའི་འབས་བུ་བསྐེད་པར་བ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་

པ་མེད་པར་ནི། 

རྩོ་མེད་དེ་ཉིད་གཞན་གི་རྒྱུ། །གཟུགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀི་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། །རྩོའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་འཇུག་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཀི་ཉེ་

བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་འཇུག་པའི་ལན་ཅིག་བེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་

ལས་བྱུང་བའི་རྩོས་དེ་ལྟ་བུ་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་པ་ན་གཟུགས་རེས་སུ་དཔྩོག་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་ཡང༌། དེ་ལྟར་འདས་དུས་གཅིག་རྣམས་རྩོགས་ཀི་མ་འྩོངས་པ་རྣམས་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། 

དེ་ནི་འབས་བུའི་རགས་ལས་སྐེས། །དེའི་ཕིར་གྩོ་བར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་

གཞན་ནི་མེད་དེ་རང་བཞིན་མ་འབེལ་པ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །འདིས་ནི་གྩོག་མ་འཕྩོ་བ་དང༌། ཉ་འཕར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་ཆར་པ་ལ་
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སྩོགས་པ་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཆར་པའི་རྒྱུ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་ཁྩོ་ན་གྩོག་མ་ལ་སྩོགས་པ་འཁྲུག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། ། 

༈ རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་ནི། །

 རེས་སུ་དཔྩོག་པ་གང་ཡིན་དེ། །

 ལག་མ་དང་ལན་ནུས་མེད་ཕིར། །

 ལུས་ལས་འདྩོད་ཆགས་རེས་དཔྩོག་བཞིན། །རུང་བ་ཉིད་ཀང་རྒྱུ་ཚོགས་

པ་དག་ཁྩོ་ནས་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་དེ། མ་ཚོགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། །དཔེར་ན་ལུས་དབང་པྩོ་དང་བྩོ་དག་ལས་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་

རེས་སུ་དཔྩོག་པ་བཞིན་ནྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་

ཞེན་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བའི་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ནི་

ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལུས་ལ་སྩོགས་པ་རྒྱུ་ཉིད་

ནི་ཡིན་མྩོད་ཀི་འབའ་ཞིག་པ་རྣམས་ལ་ནི་ནུས་པ་མེད་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་

ལ་འཇུག་པ་མ་མཐྩོང་དུ་ཟིན་ཀང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལག་མ་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། 

 མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ། །

 ཙམ་གི་འབས་སྤི་མཐྩོང་བ་ལས། །

 གཏན་ཚིགས་ཤེས་པ་ཚད་ལྟར་སང༌། །

 ཚིག་ལས་ཆགས་ཅན་ལ་སྩོགས་བཞིན། །

གཡྩོ་བ་དང་ཚིག་ལ་སྩོགས་པ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ཁྩོ་ནའི་འབས་
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བུ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་སྤིའི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་འདྩོད་ཆགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འདྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་

ཀང་གནྩོད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ནི་སེམས་ཀི་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་རག་པ་

དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བས་འཕངས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་

ཆྩོས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་སྨྲའྩོ། །སྙིང་རེ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་དུ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བསན་པར་བའྩོ། །ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་སྨྲ་བ་ལྟར་

འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་ཚིག་ཙམ་ལས་མི་རྩོགས་སྩོ། །ཁད་

པར་ལས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་ནི་རྩོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར། །ཐ་སྙད་འཆྩོལ་

བས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མི་སྨྲའྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་ཡྩོད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཕིར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྙིང་རེས་ཀང་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཅི་སེ་དེ་ཉིད་འདྩོད་ཆགས་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་

དྩོ། །སྙིང་རེ་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁད་པར་མཐྩོང་ཙམ་

གིས་གྩོམས་པའི་སྩོབས་ལས་སྐེ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བམས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་

སེམས་ཅན་དང་ཆྩོས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ། །དེ་དག་ཀང་

རིགས་མཐུན་པ་ལ་གྩོམས་པས་འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་གི། འདྩོད་ཆགས་ལ་ལྟྩོས་པ་

ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་མེད་

ན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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གལ་ཏེ་སྙིང་རེ་ཅན་གི་རྩོམ་པ་འབས་བུ་མེད་པ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལས་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་དྩོན་ཁྩོ་ན་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འབས་

བུའི་མཚན་ཉིད་ནི་འདྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པ་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དྩོ། །དེ་ལས་གཞན་པས་ཉེས་པ་

དང་ལན་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ན་ནི་མི་འདྩོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །སྨྲ་བ་པྩོ་བདག་

ལ་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་མཐྩོང་བས་གཞན་ལ་དེ་རེས་སུ་དཔྩོག་ན་ནི་ཧ་ཅང་

ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

འཁྲུལ་པའི་ཕིར་གཞན་རེས་སུ་མི་དཔྩོག་ན་ནི་འདི་ལ་མི་འཁྲུལ་ལྩོ་ཞེས་བ་

བའི་ངེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཚིག་གིས་ནི་བེད་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་བརྩོད་པས་འདྩོད་པ་

ཉིད་དག་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་དྩོ། །འདྩོད་ཆགས་བསྐེད་པར་རུང་བ་ཉིད་དང་

བལ་བ་ལ་སྨྲ་བ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར། །དེ་རེས་སུ་དཔྩོག་ན་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ཀིས་ཕན་མི་འདྩོགས་ན་ནི། ཇི་ལྟར་

དེའི་ནུས་པས་ཕན་འདྩོགས་པར་འགྱུར། །ནུས་པས་ཕན་འདྩོགས་ན་ནི། དེ་ཉིད་

ཀིས་ཕན་བཏགས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ནི་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབས་བུ་ཁྩོ་ནས་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་དྩོ། །དེ་

ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ་

ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་པ་ལྩོག་པས་ནི། ཐམས་ཅད་ན་མེད་པ་གྩོ་

བར་བེད་དྩོ། །ལ་ལ་ན་དེ་ལྟར་མཐྩོང་བ་རྣམས་ཀང་དུས་དང་འདུ་བ་བའི་ཁད་པར་
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ལས་གཞན་དུ་སང་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་སྐྱུ་རུ་རའི་ཤིང་དག་འྩོ་མས་བཅུས་ན་

འབས་བུ་མངར་པྩོ་ཆགས་ལ། ཕལ་ཆེར་ནི་དེ་ལྟར་མི་སང་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

དེས་ན་འདི་སྐད་དུ་བདག་ལྟ་བུའི་སྨྲ་བ་པྩོ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བརྩོད་པར་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་སྐེ་བའི་རྐེན་གི་ཁད་པར་བདག་ཏུ་

ལྟ་བ་དང༌། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཚེ་

ཡང་སྨྲ་བ་དཔེ་བརྩོད་པ་ནི་དྩོན་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་

བ་ནི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་རུང་ངྩོ༌། །

 མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ། །

 ཙམ་གིས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མིན། །

 འཁྲུལ་པ་སིད་པ་ཅན་ཉིད་ཕིར། །

 ཕྲུ་བའི་འབས་ནི་ཚོས་པ་བཞིན། །

མང་པྩོ་ཞིག་ཚོས་པ་མཐྩོང་དུ་ཟིན་ཀང་ཕྲུ་བའི་ནང་དུ་འདུག་པ་ཙམ་གིས་ཚོས་

པར་མི་འགྲུབ་སེ། འཁྲུལ་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་འདི་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ལ། 

འདི་དང་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་འདྲ་བ་ཅན་དག་ནི་ཚོས་སྩོ་ཞེས་བ་བར་ནི་རུང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ལག་མ་དང་ལན་པའི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་ལག་མ་དང་ལན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། 

གང་ཞིག་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས། །

ལྩོག་པ་རབ་ཏུ་སྩོན་བེད་པ། །

དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར། །
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དེ་ལ་ལག་མ་ལན་ཞེས་བརྩོད། །

དེའི་ལྩོག་པ་དེ་ནི་མ་ངེས་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་པར་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྩོག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །མི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་གཅིག་

ལྩོག་པས་གཞན་ལྩོག་པར་འདྩོད་པས་ནི་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་འབེལ་པ་འགའ་ཞིག་

ཀང་འདྩོད་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རྩོ། །

༈ གཏན་ཚིགས་ཀི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང༌། །

 དེ་ཡིས་མ་གྲུབ་བཟླྩོག་དྩོན་དང༌། །

 འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་གཉེན་པྩོར་ནི། །

 ངེས་པ་བརྩོད་པར་མཛད་པ་ཡིན། །

འབེལ་པ་མེད་པར་ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་ངེས་པ་མེད་དེ། །དེས་ན་

དེ་ཉིད་སྩོན་པར་མཛད་པ་ནི་ངེས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ངེས་

པས་ནི་འགལ་བ་དང་དེའི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ལྩོ། །ལྩོག་པས་ནི་མ་

ངེས་པ་དང་དེའི་ཕྩོགས་དང་མཐུན་པ་ལག་མ་དང་ལན་པ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །གཉི་ག་

ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཅིག་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ཡིན་ནྩོ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་སྩོས་པས་

མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དག་ལ་ལག་མ་དང་ལན་པ་དང༌། 

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཀང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ་འབེལ་པ་མེད་

པར་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་ལྩོག་ན་ནི། 
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༈ འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་གཉེན་པྩོར་ནི། 

 མི་མཐུན་ཆྩོས་བརྩོད་གང་ཡིན་པ། །རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་

གཉེན་པྩོར་གཉི་ག་བརྩོད་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རིགས་སྩོ་ཞེས་བཤད་པ་

གང་ཡིན་པ་སེ། ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་སྩོས་པ་ནི་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་མ་མཐྩོང་འབས་ཅན་ཏེ། །

གལ་ཏེ་དེས་མི་མཐུན་པའི་ཆྩོས་ལ་མ་མཐྩོང་བ་སྩོན་པར་བེད་ན། དེ་མ་

སྩོས་ཀང་རྩོགས་པར་འགྱུར། དེ་ལ་སྔྩོན་བརྩོད་པས་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་མཐྩོང་བའི་

འཁྲུལ་པ་གང་ཡིན་པ་ནི་མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་གིས་མ་མཐྩོང་བ་ལ་དྲན་པར་བེད་དྩོ་

ཞེ་ན། མཐྩོང་བ་མ་རྩོགས་པ་ནི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ནི་དྲན་པ་གཞག་པར་

རིགས་ན། མ་མཐྩོང་བ་ནི་མཐྩོང་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་མཐྩོང་བས་གནྩོད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་མེད་ན་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་དེ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་བརྩོད་པ་དྩོན་

མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་མི་དམིགས་པའི་ཚེ་དེ་ཙམ་གིས་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་པས་

དེའི་ཕིར་བརྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། མེད་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ཀང༌། །

དེ་མེད་ཁྩོ་ན་མིན་གལ་ཏེ། །

ཇི་ལྟར་མེད་རིགས་དེ་བརྩོད་ན། །

དེ་ཚེ་མེད་ཅེས་བ་བར་རྩོགས། །གལ་ཏེ་མ་དམིགས་པས་མེད་དྩོ་ཅེས་བ་

བར་མི་རྩོགས་ན་བརྩོད་པས་ཀང་མི་རྩོགས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་

པ་ཁྩོ་ན་རྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཅིག་མ་དམིགས་པས་ནི་གཞན་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 
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ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་མེད་དྩོ་ཞེས་བརྩོད་པས་ཀང་དེ་ལྟར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་ཆྩོས་

མི་མཐུན་པ་སྩོས་པས་མ་ངེས་པ་སངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བས་ན་ལྩོག་པར་འདྩོད་པས་

དེ་ལ་གང་གིས་ན་འདི་ལ་ལྩོག་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་པ་བརྩོད་དྩོགས་

པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །མ་ཡིན་ཏེ་ཕྩོགས་སུ་བས་པའི་ཡུལ་ལ་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཅི་སེ་གལ་ཏེ་ན་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུས་དགྩོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། གཞན་ལ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཚད་མ་ཞུགས་པ་གནྩོད་པར་

བེད་པ་ཡིན་གི། མ་ཞུགས་པར་གནྩོད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བརན་དུ་མེད་

དྩོ། །ལྩོག་པ་ནི་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ངེས་པ་

ལ་བལྟྩོས་སྩོ། །མི་དམིགས་པའི་སྩོ་ནས་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་མེད་པ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་

འབེལ་པ་མེད་པ་ནི་དེ་མེད་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པ་མི་གྲུབ་པས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་

ཕིར་ལྩོག་པ་མེད་པ་ནི་ལག་མ་དང་ལན་པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང༌། 

ལྩོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འགྱུར། །གསྩོན་པྩོའི་ལུས་འདི་ནི་བདག་

མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

བདག་མེད་པ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་མཐྩོང་བ་དང་མ་མཐྩོང་བ་དག་ལ་སྩོག་

ལ་སྩོགས་པ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལས་ལྩོག་པས་བདག་ཡྩོད་པར་རྩོགས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །བལྟར་མི་རུང་བ་མི་དམིགས་པས་མེད་པ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་
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པ་བདག་མེད་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་ལྩོག་པ་མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་

ཁས་བངས་པའི་ཕིར་འགྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ན་བདག་འགྲུབ། གཞན་བདག་

མེད་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཁས་བངས་པས་ནི་བདག་

དང་བཅས་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་དག་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་དེ་ལ་མེད་པས་རྩོགས་པར་

བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་རྩོད་པར་བེད་པས་ཀང༌། བདག་ལུང་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཁས་

བངས་པར་འགྱུར་གི། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མ་

མཐྩོང་དུ་ཟིན་ཀང་བདག་ལྩོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ལྩོག་སེ། སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་ལྩོག་ཀང་འབེལ་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ཐམས་ཅད་ལས་ལྩོག་པ་མི་འགྲུབ་པས་རྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

དྩོ། །གང་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་བ་དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པ་དང༌། 

མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བརྩོད་པར་བའྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་

ལྟ་བུ་ལ་སྩོགས་པ། 

མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་དེ་ཡང་བརྩོད་བ་མིན། །མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ནར་ཟད་ན་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་ཏེ། དམིགས་ན་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ལྩོག་

གྩོ་ཞེས་བས་ན་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་མ་བཟླྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཅི་རིགས་པར་ཞེས་སྩོས་པ་ཕིར་མ་ལྩོག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེ་ན། ཅི་

ཡིན་ཏེ། བརྩོད་པ་གང་ཞིག་གཉི་ག་ལ་ངེས་པ་ཁྩོ་ན་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་མི་དམིགས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ལྩོག་པ་མེད་པར་དགྩོས་ཏེ། 

དེ་དགག་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང༌། 
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ཁད་པར་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ཡི། །

གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་མཐྩོང་ཕིར། །

མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་ཀང་རག་པ་དང་མི་རག་པ་དག་ལ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་

ལྩོག་པས། དེ་དག་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །རྣམ་པར་

གཅྩོད་པ་ནི་དེ་དག་ལས་ལྩོག་པ་ལས་གཞན་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་མ་ཡིན་

པ་ནི་གང་ལས་ཀང་ལྩོག་པ་ཉིད་དུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གང་ཞིག་གང་ལ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པ་དེ་ཡྩོད་ན་ཇི་ལྟར་དེ་མེད་པར་

རྩོགས་པར་མི་བེད་དེ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད། ཅི་སེ་གཉི་ག་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ཡིན་ན་

གནྩོད་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་གཞན་ཡྩོད་དྩོ། །ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཅན་རྣམས་ནི་གཅིག་རྣམ་པར་གཅྩོད་པས་གཞན་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དགག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དག་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་མ་མཐྩོང་ལས་མེད་མིན། །དེ་ལྟར་ན་མ་མཐྩོང་བ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གནྩོད་པ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་གཞན་ལ་ཡང༌། །

ཚད་མ་གཞན་གིས་གནྩོད་པ་སིད། །

མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་ལ་གནྩོད་པ་སིད་ན། དེའི་མཚན་ཉིད་སུན་ཕྱུང་བ་ཁྩོ་

ནར་འགྱུར་བས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་ངྩོ༌། །

གལ་ཏེ་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་
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དང་འགལ་བ་མཐྩོང་བས་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སིད་ན་ནི་དེའི་མཚན་ཉིད་

ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འགལ་བ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་གི་བརྩོད་པར་འགྱུར་

རྩོ་ཞེ་ན། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་མ་བརྩོད་པའི་ཕིར་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་

ཡུལ་ནི་བསན་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

མ་མཐྩོང་ཕིར་རེག་མཐྩོང་བ་དང༌། །

མི་ལན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན། །གལ་ཏེ་མི་དམིགས་པས་ལྩོག་པ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ན། གལ་ཏེ་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་མཆྩོང་བ་ལ་ལས་འགྩོག་པར་བེད་ན། དེ་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་

དམིགས་པས་མེད་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རེག་པ་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་

གྱུར་པ་དགག་པ་རིགས་པ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་

དང་དེའི་རང་བཞིན་གི་ཡུལ་ཙམ་ལ་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ནི་ས་ལ་

སྩོགས་པ་སྤིར་བཟུང་ནས་དགག་པ་སྨྲས་སྩོ། །དེ་ལ་ཤིང་བལ་དང་རྩོ་བ་དང་ལྩོ་མ་

ལ་སྩོགས་པ་ལ་དེ་ཡྩོད་ཀང་རེག་པ་ཐ་དད་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ཡང་ཁད་

པར་འགའ་ཞིག་ལ་སིད་པར་དགྩོས་པར་འགྱུར་བས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཐྩོང་བས་

དགག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྩོབ་དཔྩོན་མི་དམིགས་པས་མེད་པ་སྨྲ་

བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀན་ཀ་བཙལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 
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 ༈ ཡུལ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་ལས། །

 རས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་སང༌། །

དེ་ལ་གཅིག་མཐྩོང་བས་གཞན་ན་དེ་ཡྩོད་པར་ངེས་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །གལ་ཏེ་ཇི་ཞིག་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་འབེལ་པ་

མེད་པ་ཡང་དེ་འཁྲུལ་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་རས་ཁ་ཅིག་ཅི་ཞིག་ལྟར་

མཐྩོང་བ་གཞན་ན་གཞན་དུ་ཡང་སང་ངྩོ༌། །དཔེར་ན་སན་ཁ་ཅིག་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་

ལས་རྩོ་དང་ནུས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་སན་པར་བེད་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། 

གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སེ། དུས་དང་ལེགས་པར་བ་བའི་ཁད་པར་ལས་ཀང་དེ་

དང་འདྲའྩོ། །ཡུལ་དེ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་མཐྩོང་ཞེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་དུ་དེ་

ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ནི་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡྩོན་ཏན་གི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་རྒྱུའི་ཁད་

པར་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུའི་ཁད་པར་མེད་ན་ནི་རེས་སུ་དཔག་ཏུ་རུང་སེ། 

བེད་པ་པྩོ་མ་མཐྩོང་བ་ཅན་གི་ཚིག་ཀང་སྐེས་བུའི་འདུ་བེད་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ཚིག་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུ་དག་གིས་བེད་པར་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ལེགས་པར་

བ་བའི་བེ་བག་ལས་ཁད་པར་རྩོགས་པའི་ཕིར། ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་

མཐྩོང་བས་ན་གང་གིས་ན་ཚིག་ལ་སྩོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཆྩོས་མཐུན་པས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མཐུན་པར་རེས་སུ་དཔག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་སྐེས་བུ་དག་ནི་རྒྱུའི་

ཁད་པར་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །མི་སིད་པར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་གནྩོད་པར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་
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ཕིར་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་ལ། མ་མཐྩོང་བར་ཡང་གནྩོད་

པར་བ་བ་དང༌། གནྩོད་པར་བེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །སིད་ཀང་ཁད་པར་རྣམས་བལྟ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི་སང་

བར་འྩོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཚིག་རྣམས་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་བལྟར་

རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །བལྟར་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཁད་པར་མ་མཐྩོང་བ་རྣམས་

རིགས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་

གཞན་ལ་ཡང་བ་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྒ་མངྩོན་སུམ་པ་རྣམས་ལ་མངྩོན་སུམ་མ་

ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་ཡང་ཕིར་རྩོ། །འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གནྩོད་པར་བེད་པ་མེད་པས་འཁྲུལ་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐེས་བུ་དག་ནི་ཁད་

པར་མཐྩོང་བ་གནྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཚིག་གི་

ཁད་པར་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་ནི་དེའི་ཁད་པར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་

ཁད་པར་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུས་བེད་དྩོ། །ཡང་ན་ནི་འགའ་ཡང་

མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

 ༈ བདག་དང་ས་ལ་ཤེས་ཡྩོད་སྩོགས། །

 མེད་པ་རབ་སྒྲུབ་བེད་མིན་པའི། །

 མི་དམིགས་གང་ཡིན་དེ་ཁྩོ་ན། །

 གཏན་ཚིགས་མེད་སྒྲུབ་ཡིན་ནམ་ཅི། །
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མི་དམིགས་པ་ཚད་མར་བེད་པ་འདིའི་བདག་དངྩོས་སུ་སྨྲ་བ་ཡང་དམིགས་

པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། འབས་བུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་འབས་བུ་རྣམ་པ་ཤེས་པ་རེས་འགག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ལྟྩོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་བརྩོད་དེ། འདི་

ལ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་གི་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཞིག་གྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་

མ་ཡིན་ནྩོ། །

འབས་བུ་བདེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ནི་དེ་ལྟར་དྩོན་ཅུང་ཟད་

ཀང་རྒྱས་པར་མི་བེད་དེ། །གང་ཡང་རུང་བས་རྒྱུ་དང་ལན་པར་ཁས་བངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་དང༌། བདག་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ན། དེས་དེ་སེལ་བ་

ན་ཅི་སེ་མི་དམིགས་པ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བསལ། ལྩོག་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་

བེད། །ཡང་ལ་ལ་ནི་ས་ལ་ཤེས་པ་ཡྩོད་པར་མི་དམིགས་པར་འདྩོད་བཞིན་དུ་ཡང་མ་

མཐྩོང་བས་ཚིག་ལ་སྩོགས་པ་ལྩོག་པར་སྨྲའྩོ། །གཞན་ནི་འྩོ་མ་ལ་སྩོགས་པ་ཞྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་སེ། གཞན་གི་དྩོན་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་འདུས་པ་ཉིད་མ་མཐྩོང་བས་ལྩོག་

པའྩོ། །འདི་ལ་འདུས་པ་དག་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་གཞན་གི་དྩོན་ཡིན་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་བ་བའི་ངེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། འྩོ་མ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཞྩོ་ལ་སྩོགས་པ་

དམིགས་པ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཁྩོ་ན་སེ། མི་ནུས་པ་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ཡང་ནུས་པ་འདི་ཅི་ཡིན། ཅི་ཡྩོད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ། འྩོན་ཏེ་གཞན་ཉིད་ཅུང་ཟད་

ཅིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་

པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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ཅི་སེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་གཞན་ཡྩོད་ན་དེ་ཡྩོད་དེ། ཉེ་བར་

གདགས་པ་ཙམ་དུ་ནི་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ནི་འདི་དག་གི་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ དེ་ཕིར་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་པའི། །

 ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །

 བཟླྩོག་པར་འགྱུར་བའམ། 

དཔེར་ན་ཤིང་གིས་ཤིང་ཤ་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཡལ་ག་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པའི་

ཁད་པར་འགའ་ཁྩོ་ན་ཞིག་ལ་དེ་སྐད་དུ་གགས་པའི་ཕིར་དེ་ནི་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་

ནྩོ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་བྩོར་ནས་ཀང་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

ཁྩོ་ན་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ནི་རང་བཞིན་འབེལ་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པ་

མེད་དྩོ། །

རྒྱུ་ཡིས་ནི། 

འབས་བུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། །

རྒྱུ་ལྩོག་པ་ལས་འབས་བུ་ལྩོག་པར་བེད་དྩོ། །གཞན་དུ་ན་དེ་ནི་དེའི་འབས་

བུ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ངེས་པར་བེད་དེ། དེ་བས་ན་

གཉི་ག་རང་བཞིན་འབེལ་པ་ཁྩོ་ནས་ལྩོག་གྩོ །

 དེ་ལྟ་མིན་ན་གཅིག་ལྩོག་པས། །

 ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་ལྩོག་པར་འགྱུར། །

 མི་ལ་ར་མི་བདྩོག་ཅེས་ཏེ། །
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 ཕྱུགས་ཀང་བདྩོག་པ་མིན་ནམ་ཅི། །

 དེ་བཞིན་གཅིག་ཅིག་ཉེ་བའི་ཕིར། །

 ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་ཉེ་བར་འགྱུར། །

 མི་ལ་ཕྱུགས་ནི་བདྩོག་ཅེས་ཏེ། །

 དེ་བཞིན་ར་ཡང་བདྩོག་གམ་ཅི། །

དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་འབེལ་པ་ཁྩོ་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

གྩོ་བར་བེད་དྩོ། །དེའི་ངྩོ་བྩོའི་མཚན་ཉིད་དམ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དཔེ་དེ་དག་གིས་རབ་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ། ། 

༈ དེ་ཕིར་ཆྩོས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ། །

 ངེས་པར་འདི་ལ་གཞི་མི་འདྩོད། །

 དེ་དག་མེད་ནའང་དེ་མེད་ཅེས། །

 བརྩོད་པ་ལས་ཀང་དེ་རྩོགས་ཕིར། །

འདི་ལྟར། 

 དཔེ་ལ་དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་དང༌། །

 རྒྱུ་དངྩོས་དེ་དག་མི་ཤེས་ལ། །

སྩོན་ཏེ། དཔེ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་ནི་དེའི་ངྩོ་བྩོར་དེ་ཙམ་དང་

འབེལ་པས་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོན་ཏྩོ། །

བས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྐེད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་རག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

མེད་ན་སྐེད་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་ཚད་མ་དཔེས་རབ་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཆྩོས་
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གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དེ་ལས་གཞན་པ་་ཡང་ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་

པ་མེད་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པར་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཚད་མ་ངེས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཆྩོས་ཀི་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་སྩོན་ཏེ། རང་གི་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་ལས་བས་པ་འཇིག་པའི་

ཚུལ་ཅན་སྐད་ཅིག་མར་གནས་པའི་ཆྩོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྐེས་ཏེ། གཞན་ལས་

དེ་ཡྩོད་པ་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་ན་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོར་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་དྩོན་གཞན་རབ་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ། །དེ་ལྟར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྒྱུའི་དངྩོས་

པྩོ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་མི་རག་པ་ཉིད་མེད་ན་བས་པ་ཉིད་མེད་ལ་མེ་མེད་ན་ཡང་དུ་བ་སེ། 

འདི་ལྟར་དེ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྒྱུ་མེད་པར་

ཡྩོད་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་གཞི་མེད་པ་ཡང་ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལ་ལྩོག་པ་

རབ་ཏུ་གྲུབ་བྩོ། །

གང་དག་ལ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་ནི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྩོད་པར་ཟད། གང་གི་དྩོན་དུ་དཔེ་བརྩོད་

པའི་དྩོན་དེ་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་དེ་བརྩོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། དེ་རབ་ཏུ་

བསན་ན་ཡང་ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའི་གཞིས་ཅི་ཞིག་བ་སྙམ་དུ་དགྩོངས་ཤིང་

གཞི་སང་བར་མཛད་དྩོ། །

 དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། །

 གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །

 དྩོན་གིས་གྩོ་བས་ཅིག་ཤྩོས་ལའང༌། །

  དྲན་པ་ཡང་དག་སྐེ་བར་འགྱུར། །
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ཡང་ན་དྩོན་གིས་གྩོ་བས་གང་ཡང་རུང་བས་གཉི་ག་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར་

རྩོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེར་ཡང་དཔེས་དེའི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་

རབ་ཏུ་སྩོན་པར་དགྩོངས་ཏེ། དྩོན་གིས་གྩོ་བས་གཅིག་བརྩོད་པས་ཅིག་ཤྩོས་འགྲུབ་

པར་བཤད་དྩོ། །འདི་ལྟར་གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རག་པའྩོ་ཞེས་སྨྲས་ན། དྩོན་ཐ་དད་པ་

མེད་ན། གསལ་བར་འདི་ནི་འདིའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་ཚད་མས་མཐྩོང་

བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡྩོད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་

ན་དེའི་ངྩོ་བྩོར་ཤེས་པས་ནི་དྩོན་གིས་གྩོ་བས་མི་རག་པ་ཉིད་མེད་ན་བས་པ་ཉིད་

མེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པར་ཡྩོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེད་

ན་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲས་ན། དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་རིག་པ་ལས་འདི་ལྟར་འདི་ནི་འདིའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེས་ནི་དེ་མེད་ན་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་

ཕིར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་རྩོགས་པས་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དྲན་པ་འབྱུང་ངྩོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་

གང་ན་དུ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་སྨྲས་ན། དུ་བ་ནི་མེའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། 

དེས་ན་དུ་བ་ཡྩོད་ན་གདྩོན་མི་ཟ་བར་མེ་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྩོན་གཞན་དེ་དང་

འབེལ་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ངྩོ་བྩོ་རང་དབང་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་དེ་མེད་

ཀང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཕིར་མེད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འབས་བུ་ཡིན་ན་

ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་རྒྱུ་ཡྩོད་དྩོ། །

རྒྱུ་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གཞན་ཡྩོད་ན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉེ་
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བར་འཇྩོག་པ་གང་ཡིན་པའྩོ། །འབས་བུ་ཡང་དེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་ན་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ཡང་དུ་བ་ལ་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དུ་བ་ནི་འབས་བུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རེས་སུ་འགྩོ་བས་

དེའི་འབས་བུ་ཉིད་ཤེས་པས་མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་དྩོན་གིས་གྩོ་བས་ལྩོག་པ་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲས་ན། མེ་ལས་དུ་

བ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་རེས་སུ་འགྩོ་བ་རྩོགས་སྩོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་དེ་མེད་ན་ཅི་སེ་ཡྩོད་པར་མི་འགྱུར། །རག་པ་དང་མི་རག་པའི་དྩོན་གི་འབས་

བུ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་དེ་དག་མེད་ན་ཉན་པའི་ཤེས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མེད་

པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་དེ་དག་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མེད་

པས་ངེས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་དེ་དག་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར། །ཡྩོད་

པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ། །

གང་གི་ཚེ་དཔེས་མེ་དང་དུ་བ་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོར་མི་སྩོན་པ་

དེའི་ཚེ་ནི་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། གང་ན་དུ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་

ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ན། མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་ལྩོག་པ་འགྲུབ་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་མི་མཐུན་པས་མེད་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རེས་སུ་འགྩོ་བ་

དྲན་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། །གང་གི་ཕིར་དེ་མེད་ནི་མི་སིད་པས་གཅིག་ཡྩོད་ན་གཞན་

རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། ། 

༈ དཔེས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རང་བཞིན་འབེལ་པ་འདི་ཁྩོ་ན་རབ་ཏུ་སྩོན་པ། 

 དེའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་དག །

 མེད་པ་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཡང༌། །
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  གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་ཁྩོ་ན་ལྩོག་པ་ན་རང་གི་འབེལ་པ་ཟླྩོག་པར་བེད་པས་དེའི་ཕིར་དྩོན་

གཞན་འགའ་ཞིག་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་བས། རྒྱུའམ་རང་བཞིན་ཁབ་པར་

བེད་པ་ལྩོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

མ་འབེལ་ན་ནི་ཇི་ལྟར་གཅིག་ལྩོག་པས་གཞན་ལྩོག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད། 

དམིགས་པར་ནི། 

རིགས་ལན་དེ་མི་རིགས་པར་ཡང༌། དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ནྩོ། །དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་དེའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་མི་དམིགས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་དགག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྒྱུ་དང་ཁད་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉི་གའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནྩོ། །

 དེ་ལྟར་མི་དམིགས་འདི་རྣམ་གསུམ། །

 བཤད་ཀང་རྣམ་པ་དུ་མ་སེ། །

 དེ་དང་དེ་འགལ་ལ་སྩོགས་པ། །

 མི་རྩོགས་རྩོགས་དབེའི་སྦྱྩོར་སྩོ་ནས། །

དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཁྩོ་ན་སེ། རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བེད་

པ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་དང༌། རང་གི་བདག་ཉིད་དམིགས་སུ་ཡྩོད་པ་མི་དམིགས་པའྩོ། །དེ་

ནི་སྦྱྩོར་བའི་དབང་གིས་དེ་དང་འགལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མ་རྩོགས་པ་དང༌། རྩོགས་

པའི་དབེ་བའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་བཤད་དེ། དེ་མ་རྩོགས་པ་དང༌། དེ་དང་འགལ་

བ་རྩོགས་པ་དང༌། འགལ་བའི་འབས་བུ་རྩོགས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དབེ་
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བའི་སྦྱྩོར་བ་དག་གིས་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

 ༈ རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་འམ། །

 རང་བཞིན་ངེས་པར་འབེད་པ་ལས། །

 མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་པ་སེ། །

 མ་མཐྩོང་ལས་མིན་མཐྩོང་ལས་མིན། །

 གཞན་དུ་གཞན་ནི་གཞན་དག་དང༌། །

 ངེས་པར་ཡྩོད་པའི་ངེས་པ་གང༌། །

 དྩོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཆྩོས། །

 ཡིན་ན་གྩོས་ལ་ཚོན་བཞིན་ནྩོ། །

 བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གྩོ །

གཞན་ཡང༌། 

ཆྩོས་དྩོན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །

ཡིན་པར་གྱུར་ན་དེ་གཞན་ཉིད། །

དེ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའམ་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཐ་དད་པ་འམ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ནི་འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་

འགལ་བ་གནས་པ་འམ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་ཐ་དད་པར་བེད་

པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་གང་ལས་ཀང་ཐ་དད་པར་བེད་པ་མེད་པས་རིལ་རས་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་ལན་ཅིག་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་དང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་

ཉེ་བར་སྦྱར་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཅིག་ཅེས་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་
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བའམ། མིང་ཐ་དད་པར་ཟད་དེ། དྩོན་ཁས་བངས་ནས་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །རྒྱུ་དྩོན་ཐ་དད་པ་ཉིད་མེད་ཀང་དངྩོས་པྩོའི་དུས་ན། མི་རག་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མི་རག་པ་ཉིད་ཅེས་

བ་བ་གང་ཕིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་གཞན་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་

སྐད་ཅིག་མར་གནས་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་

ཚིག་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པར་བའྩོ། །

རང་གི་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་ལས་དེ་ལྟར་སྐེ་བའི་ཕིར་འདིའི་རང་བཞིན་སྐད་ཅིག་མར་

གནས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ནི་མཐྩོང་བཞིན་དུ་ཡང་བྩོ་གཞན་པ་ཡྩོད་པ་དམིགས་པས་

རག་ཏུ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པར་དགྩོས་པས་བསླུས་པའམ། འདྲ་གཞན་འབྱུང་བས་བསླུས་

པས་མི་རྩོགས་སྩོ། །སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་མཐྩོང་བ་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་ཕིར། ཕིས་འདི་

མི་དམིགས་པས་མི་གནས་པར་རྩོགས་པའི་ཕིར་དེའི་ཚེ་ངེས་པའི་དུས་ཡིན་པས་

མི་རག་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གྩོ །

འབས་བུ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་མ་

མཐྩོང་བ་རྒྱུ་མཐྩོང་དུ་ཟིན་ཀང་དེའི་ངྩོ་བྩོ་མ་རྩོགས་པས་འབས་བུ་མཐྩོང་བས་རྩོགས་

པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་

ཅན་ཉིད་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། མི་རག་པ་ཉིད་དྩོན་གཞན་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་

དངྩོས་པྩོ་དེ་དང་ལན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་དགྩོས་

ན་ནི་དེ་ཉིད་འདིའི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་གཞན་

གིས་ཅི་ཞིག་བ། རང་བཞིན་གིས་མི་གཡྩོ་བ་ནི་དྩོན་གཞན་དང་ལན་ཡང་དེའི་ངྩོ་
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བྩོར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མི་རག་པ་ཉིད་དམ་ཆྩོས་གཞན་དེ་ཡང་དྩོན་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ན་རྒྱུ་ཡིན་

པའམ། འབས་བུ་ཡིན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་ན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ཡིན་པ་ནི་

འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡྩོད་པར་རེས་སུ་དཔག་པར་མི་སིད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལ། 

ཕིས་འབྱུང་ཕིར་ན་རྒྱུ་ཉིད་མིན། །

འབས་བུ་ན་ཡང་ག་ལ་ངེས། །

དེ་དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་ནས་ཕིས་དྩོན་གཞན་ལས་འབྱུང་ན་ཇི་ལྟར་དེའི་རྒྱུ་ཡིན། 

འབས་བུ་ཡང་རྒྱུ་ལ་གདྩོན་མི་ཟ་བ་མ་ཡིན་པས་དེའི་གྩོ་བར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་

མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དྩོན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཆྩོས་ནི་དངྩོས་པྩོ་

ལ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས་རེས་སུ་དཔག་ཏུ་མེད་དྩོ། །

འྩོ་ན་གལ་ཏེ་མཐྩོང་བ་དང་མ་མཐྩོང་བ་དག་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་

རྩོགས་པའི་རེན་མ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་དུ་བས་མེར་འཁྲུལ་ལྩོ་ཞེས་བ་བར་རྩོགས་ཤེ་ན། 

འདི་ལྟར། 

 ༈ མེ་ཡི་འབས་བུ་དུ་བ་སེ། །

 འབས་བུའི་ཆྩོས་ཀི་རེས་འཇུག་ཕིར། །

དེའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ་མི་དམིགས་པ་ལས་གང་དག་དམིགས་ན་

དམིགས་ལ། དེ་ལས་གཅིག་མེད་ན་ཡང་མི་དམིགས་པ་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་

འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དུ་བ་ལས་ཡྩོད་དྩོ། །
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 དེ་མེད་པར་ནི་དེ་ཡྩོད་ན། །

 རྒྱུ་དང་ལན་པ་ལས་འདས་འགྱུར། །ལན་ཅིག་དེ་ལྟར་མཐྩོང་བས་ཀང་

འབས་བུ་གྲུབ་སེ། འབས་བུ་ཉིད་མ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལན་ཅིག་ཀང་མི་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

འབས་བུ་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་མེད་པར་ཡྩོད་ན་ནི་རྒྱུ་དང་མི་ལན་པ་ཁྩོ་ནར་

འགྱུར་ཏེ། གང་ཞིག་གང་མེད་པར་ཡྩོད་པ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །མེ་མེད་པར་

ཡང་དུ་བ་ཡྩོད་དེ། དེས་ན་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གི་རྒྱུ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མེད་ན་ཡང་མེ་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པས་སྩོ། །ཡང་དེའམ་གཞན་

ཡང་རུང༌། དེ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལས་ནི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་རང་གིས་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་མི་བསྐེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་རྒྱུ་མེད་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པ་ཁྩོ་ན་སེ། །དེ་དང་འདྲ་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེ་ན། མི་འདྲ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དེ་དང་འདྲ་བས་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ་

མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

མི་འདྲ་བ་ལས་དེ་དང་འདྲ་བ་འགྱུར་ན་ནི། དེ་དག་གི་ནུས་པ་མ་ངེས་པའི་

ཕིར་རྒྱུའི་ཐ་དད་པ་ཐ་དད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས། མཐའ་དག་གི་ས་ཚོགས་ཉིད་

རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའམ། ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ལྟ་བས་ན་རྒྱུའི་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་དང་

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དུ་བ་ནི་མཐྩོང་བའི་རྣམ་པ་དང་རིགས་
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མི་མཐུན་པའི་དྩོན་ལས་མི་འབྱུང་སེ། རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུ་མེད་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་ཕིར། །

རག་ཏུ་ཡྩོད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར། །

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །

འབྱུང་བ་བལྟྩོས་པ་ལས་ཡིན་ནྩོ། །

དུ་བ་དེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་ན་ནི་བལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ནམ་ཡང་མི་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་འབྱུང་བ་ལ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཕིར་འདྩོད་པའི་དུས་

བཞིན་ནྩོ། །

ཡང་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། མེད་པའི་དུས་དང་ཁད་པར་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་བལྟྩོས་པ་རྣམས་ནི་རེས་འགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡྩོད་པ་

དང་མེད་པའི་དུས་དག་ན་དེ་འབྱུང་བར་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་ཉིད་དང་ལན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཡུལ་དང་དུས་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་ཉིད་འདྲ་བ་ཅན་དག་ལ་ནི་དེ་དང་ལན་

པ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་དག་ཏུ་ངེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །རུང་བ་ཉིད་དེ་ཡང་རྒྱུའི་

དངྩོས་པྩོ་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་ཅི། དེའི་ཕིར་ཡུལ་དང་དུས་འགའ་ཞིག་སངས་ནས་

ཡུལ་དང་དུས་གཞན་དག་ན་ཡྩོད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ནི་དེ་དག་ལ་བལྟྩོས་པ་དང་བཅས་

པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་ཉིད་བལྟྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་གིས་

བས་པའི་ཕན་པ་ལ་མི་བལྟྩོས་པ་ནི་དེར་ངེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བས་ན་ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པའི་ཕིར་གང་ན་དུ་བ་ལན་ཅིག་མཐྩོང་ལ་མ་
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ཚང་ན་མ་མཐྩོང་བ་ནི་འདིའི་དེས་བསྐེད་པར་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

དྩོན་ལན་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དེར་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་གཞན་པ་

ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། འབྱུང་བ་ན་ནི་དུ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དུ་བ་ནི་དེས་

བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ཡང་འབས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་

བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་གཞན་ལས་ཀང་འབྱུང་ན་ནི་དེ་དེའི་རང་བཞིན་

མ་ཡིན་བསལ་ན་འགའ་ཡང་བསྐེད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཡང་ན་དེ་དུ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དུ་

བ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་

ཡིན་ན་ནི་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་འཁྲུལ་པ་མེད་དྩོ། །

 གལ་ཏེ་བརྒྱ་བིན་སྤི་བྩོ་མེའི། །

 རང་བཞིན་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་མེ། །

 འྩོན་ཏེ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་མིན། །

 ཇི་ལྟར་དེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང༌། །

 དུ་བའི་རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་མེ། །

 དེ་ཡི་ནུས་པའི་བེ་བག་ལན། །

 དུ་བ་དུ་བའི་རྒྱུ་མིན་ལས། །

 འབྱུང་ན་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །

 ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །འྩོ་ན་ད་ནི་ཇི་ལྟར་ལན་ཅིག་

བེད་པ་ཐ་དད་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་སེ། དཔེར་ན་མིག་དང་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་

ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེ་ན། དེའི་རང་བཞིན་གཅིག་པུས་སྐེད་པར་བེད་པ་
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ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །འྩོན་ཀང་ཚོགས་པས་སྐེད་པར་བེད་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྩོ་ན་རེས་སུ་དཔག་གྩོ །ཚོགས་པ་དེ་ཉིད་འབས་བུའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གནས་

པའི་རེན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལན་ཅིག་བེད་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་གངས་མེད་པར་

སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཡང་ཅུང་ཟད་ལི་བ་ལ་སྩོགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་པ་

ལས་ཨུཏྤལ་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་བར་མཐྩོང་བ་དེ་ལ་ཡང་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་ཀང་རང་

གི་ས་བྩོན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་

ན་སེ། རྒྱུའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་ཆུ་ཤིང་གི་ས་བྩོན་དང་སྩོང་བུ་

ལས་སྐེ་བ་ཅན་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རེན་ན་གསལ་བ་ཁྩོ་ནར་རྣམ་པ་ཐ་དད་

པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་འབེད་དྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་འབས་བུས་ནི་རྒྱུ་འཁྲུལ་པ་མེད་དྩོ། །

 རེས་སུ་འགྩོ་དང་ལྩོག་པ་ལས། །

 གང་ཞིག་གང་གི་རེས་འགྩོར་མཐྩོང༌། །

 དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེའི་རྒྱུ་ཅན། །

 དེ་ཕིར་མི་མཐུན་ལས་མི་འབྱུང༌། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལན་ཅིག་མཐྩོང་

བ་དང༌། མ་མཐྩོང་བ་དག་གིས་ཀང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དེས་དེ་རྩོགས་ཀི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་དག་མ་ལུས་

པར་མཐྩོང་བ་དང༌། མ་མཐྩོང་བ་ལ་རག་ལུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་འགའ་ཞིག་ལ་རག་པ་ཉིད་མཐྩོང་ཡང་གཞན་ལ་གཞན་དུ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་དང༌། 



  39  

རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

རག་པ་ཉིད་མེད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་མ་མཐྩོང་བ་ཡང་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

བམ་པྩོ་གཉིས་པ། 

འབས་བུ་ནི་དེ་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་རྒྱུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ་རག་ན། ད་

རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

༈ རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འབྱུང༌། །

 ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་ཡིན། །

གང་ཞིག་ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་འབེལ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ཡྩོད་པ་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བར་འདྩོད་དེ། 

༈ དེ་མེད་པར་ནི་ཡྩོད་པ་དག །

 མེད་འགྱུར་ཐ་དད་མེད་ཕིར་རྩོ། །

ངྩོ་བྩོ་གང་ཁྩོ་ན་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརྩོད་པ་

དེ་ཁྩོ་ན་རང་གིས་དངྩོས་སུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་བདག་ཉིད་བྩོར་ནས་ཇི་ལྟར་

ཡྩོད་པར་འགྱུར། །

འྩོ་ན་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མི་རག་པ་ཡིན་

པས་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་གི་ཕྩོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

ཉེས་པ་མེད་དྩོ། ། 

 ༈ གང་ཕིར་དངྩོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། །
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 རང་རང་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནས་ཕིར། །

 མཐུན་དངྩོས་གཞན་གི་དངྩོས་དག་ལས། །

 ལྩོག་པ་ལ་ནི་རེན་པ་ཅན། །

 དེ་ཕིར་གང་དང་གང་ལས་དྩོན། །

 ལྩོག་པ་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཅན་གི། །

 རིགས་དབེ་དེ་ཡི་ཁད་པར་གིས། །

 རྩོགས་འགྱུར་བ་དག་རང་ཏུ་བེད། །

 དེ་ཕིར་ཁད་པར་གང་ཞིག་ཆྩོས། །

 གང་གིས་གྩོ་བར་འགྱུར་བ་དེ། །

 དེ་ལས་གཞན་གིས་ནུས་མ་ཡིན། །

 དེས་ན་ཐ་དད་རྣམ་པར་གནས། །

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནས་པ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་

ནི་རང་དང་གཞན་དུ་འདྲེ་བར་མི་བེད་དེ། །དེ་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །གང་ཡང་འདི་དག་གི་རང་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་མི་དད་པ་དེ་ནི་

དེ་དག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ལས་མ་གཏྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཐ་དད་པར་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་

གནས་པས་མ་འདྲེས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་གཞན་ཡང་དུ་མ་དང་འབེལ་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་ནི་དེ་དག་གི་སྤི་མ་ཡིན་ཏེ། 
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དེའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པ་དང༌། འབས་

བུའི་རས་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །འབེལ་པ་ཅན་གཞན་གིས་ཀང་

གཞན་དག་མཚུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་དེ་དང་ལན་པ་དག་ཏུ་ནི་འགྱུར་ཏེ། འབྱུང་པྩོའི་

མགུལ་ཆིངས་ལྟ་བུའྩོ། །ཤེས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་པྩོ་

བཞིན་ནྩོ། །བྩོ་ནི་དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་ཁྩོ་ན་བསེ་ཞིང་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་སང་གི་

གཅིག་དང་འབེལ་པ་ཅན་དག་གྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་པྩོ་ལྟ་བུའྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ནི་དེ་མཐྩོང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་བ་བ་

གང་ལས། གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ས་བྩོན་མེད་པ་ཅན་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། འབས་

བུ་དེ་གཅིག་པ་ཅན་དེ་དག་ཁྩོ་ན་ས་བྩོན་ཡིན་ནྩོ། །གངས་དང་ལན་པ་དང༌། འབས་

བུའི་རེས་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པ་དག་དང༌། འབྱུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་སྤིའི་བྩོ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་སྤི་ནི་གཞན་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཡྩོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་དེ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའི་

ཕིར་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་འདི་དག་ནི་རིགས་མི་

མཐུན་པར་འདྩོད་པ་དང་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

གང་དང་གང་ལས་ཐ་དད་པ་དེའི་དབེ་བ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། ཐ་སྙད་དུ་

བས་པའི་སྒ་དག་གིས་དེ་དང་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་རྒྱུར་བས་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཐ་མི་དད་

ཀང་ཆྩོས་དུ་མ་ཤེས་པར་བེད་དྩོ། །སྒ་དེ་དག་ཀང་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་མི་འཕེན་

ཡང་ཐ་དད་པ་གཅིག་བརྩོད་པས་དེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཁྩོ་ནར་
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འགྱུར་ཏེ། དེ་གཅིག་དང་ཡང་དེ་ཐ་དད་པ་ཡང་བས་སྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་

གཅིག་ལ་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ལྩོག་པ་དེ་སྙེད་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་

མེད་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཅན་ནི་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ལྩོག་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་

ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་ཅན་གི་སྒ་དག་ཀང་དེ་སྙེད་དེ། དཔེར་ན་སྒ་ནི་སྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་

བ་ཅན་དང་ཉན་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་

ཡྩོངས་སུ་སང་བའི་དྩོན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེའི་ཕིར་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཐ་མི་དད་ཀིས་ཀང་

ཁད་པར་གི་བེ་བག་གང་ཞིག་མིང་གི་ཆྩོས་གང་གིས་གྩོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གཞན་

གིས་གྩོ་བར་མི་ནུས་པས་སྒ་ཐམས་ཅད་ནི་དྩོན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་

དམ་བཅས་པའི་དྩོན་གི་ཕྩོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

༈ ཡང་སྒ་དང་རགས་དག་གིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྩོགས་པར་བེད་ཀི། 

བསྒྲུབས་པས་དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་

ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒ་གཞན་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར། 

 ༈ དྩོན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །

བདག་ཉིད་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ། །

ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་བརག་བ་གང༌། །

མ་མཐྩོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །

དྩོན་གི་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་དེ་ནི་མངྩོན་སུམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་

ན་སྒྲུབ་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དཔེར་ན་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་སྒ་ལྟ་བུ་སེ། 
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དེའི་མངྩོན་སུམ་ཁྩོ་ནས་གྲུབ་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་སེ། དེ་ལས་གཞན་པ་མ་

གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་ཡྩོད་ན་ནི་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་ཞིག་གང་དང་གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་གཅིག་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཡིན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་

ཏྩོ། །དེའི་ཕིར་ཆྩོས་ཅན་མངྩོན་སུམ་པ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཐའ་དག་ཡྩོངས་སུ་བཅད་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པའི་གྩོ་སྐབས་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

 ༈ གཟུགས་ཆྩོས་མཐུན་པ་མཐྩོང་བ་ལས། །

ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་རྣམ་པ་ལྟར། །

གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། །

ཡྩོན་ཏན་གཞན་སྦྱྩོར་མི་བེད་ན། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བ་ཅན་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཉ་

ཕིས་ལ་དངུལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡྩོན་ཏན་གཞན་སྦྱྩོར་བར་མི་བེད་ནའྩོ། །ཉ་ཕིས་ལ་ནི་མཚུངས་པ་དང༌། 

ཁད་པར་ཅན་དང་ངྩོ་བྩོས་གཉིས་ཡྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྩོགས་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །བེ་བག་ཏུ་མི་རྩོགས་ན་ནི་གཉིས་ཉིད་དུ་རག་པ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཉ་ཕིས་ཀི་གཟུགས་

མཐྩོང་བས་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་མཐྩོང་ལ། ངེས་པའི་རྐེན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་གཏན་ལ་མ་

ཕེབས་པས་དེའི་སྤི་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་རླྩོམ་པར་བེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་འདི་དངུལ་དུ་སྒྩོ་
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འདྩོགས་ཤིང་དེ་ལྟར་འདྲ་བ་གཞན་སྐེ་བས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་མ་འཁིགས་པས་དེའི་ངྩོ་

བྩོར་སྒྩོ་བཏགས་པའི་ཕིར་གནས་པར་འཁྲུལ་ལྩོ། །འདི་ལ་གཞན་གི་དངྩོས་པྩོ་ཇི་

སྙེད་པ་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་ཡང་དེ་སྙེད་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པས་དེ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་ཚད་མ་རྣམས་འབྱུང་བ་ནི་འབས་བུ་དང་བཅས་

པར་འབྱུང་ངྩོ༌། །

རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་འབས་བུ་ཅན་དེ་དག་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ཆ་ཤས་མ་རྩོགས་

པ་རྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་ཕྩོགས་གཅིག་

མཐྩོང་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དེ་ནི་མཐྩོང་ཟིན་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

 ༈ དེ་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་མཐྩོང་བ་ཡི། །

ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐྩོང་བ་ཉིད། །

འཁྲུལ་པས་ངེས་པར་མི་བེད་པས། །

སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མཐྩོང་བ་ལ་

མཐྩོང་བ་གཟུང་བའི་ཕིར། །ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

 ༈ རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངྩོས། །

 འཛིན་ན་ཆྩོས་གཅིག་ངེས་གྱུར་པས། །

 ཆྩོས་ཅན་འཛིན་ཏེ་སེལ་བ་ལ། །

 ཉེས་པ་འདིར་ནི་ཐལ་མི་འགྱུར། །

གང་ཞིག་མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་བ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མི་འཇུག་པ་འབའ་
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ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། །གང་གི་ཚེ་རེས་སུ་དཔག་པས་ཀང་བསྒྲུབས་པས་དངྩོས་པྩོ་

རྩོགས་པར་བེད་ཀི་རྣམ་པར་གཅྩོད་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། ཆྩོས་གཅིག་

ངེས་ན་དེ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པས་ཚད་མ་གཞན་མི་

འཇུག་སེ། དེ་ངེས་ན་དེའི་བདག་ཉིད་མ་ངེས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་གི་ཚེ་རེས་སུ་དཔག་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པར་བེད་པ་

དེའི་ཚེ་ནི་གཅིག་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་

བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་དྩོན་དུ་གཞན་འཇུག་པར་འགྱུར་རྩོ། །མ་རྩོགས་

པ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་པར་ངེས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། དཔེར་ན་དུ་བ་གྩོ་བུར་བ་ལས་མེ་རྩོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་ནི་མེ་མ་ཡིན་

པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པར་མི་སིད་དྩོ། །དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པར་བེད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཆྩོས་ཅན་རྩོགས་ན་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་ཐ་དད་ན་མ་འབེལ་པ་ནི་དེ་ལ་རྩོགས་པ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

དེའི་ཕིར་དེ་ལ་ཡང་དེ་མཐྩོང་བ་ལ་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་ངེས་པ་ནི་ག་ལས་

ཤེ་ན། ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཁྩོ་ན་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ཕྩོགས་དེ་བྩོ་མེ་དང་ལན་པར་འཛིན་

པ་དང་བལ་བས། དེས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོར་ངེས་པར་བེད་པ་ན་ཇི་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་

མ་ཡིན། དེའི་རྣམ་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་བལ་བ་ནི་དེ་རྩོགས་པར་བ་བ་

ལ་རྩོགས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བར་ཡང་མི་བེད། དེའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་དག་

ལ་གུས་པར་ཡང་མི་བེད་དྩོ། །
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དེ་ཕིར་དེ་ལྟར་རགས་སེལ་བའི། །

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །

གཞན་དུ་ཆྩོས་ཅན་གྲུབ་གྱུར་ན། །

དེ་ལས་མ་གྲུབ་གཞན་ཅི་ཡྩོད། །

ཅེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

 ༈ མཐྩོང་བ་འགའ་ལ་ཤེས་པ་གང༌། །

སྤི་ཡི་དྩོན་ཅན་རྣམ་རྩོག་པ། །

གཞན་གི་ཆ་སྒྩོ་མ་བཏགས་པ། །

དེ་ཙམ་སེལ་བའི་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན། །གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་མཐྩོང་བའི་མཇུག་

ཐྩོགས་སུ་རགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ངེས་པའི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྩོ་

འདྩོགས་པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྩོ་མ་

བཏགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གང་ལ་འདིའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་དཔེར་ན་བརེན་པའྩོ་ཞེས་པའམ། བདག་དང་

བཅས་པའྩོ་སྙམ་པའི་ཁད་པར་དེ་ལ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

ངེས་པ་དང་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིད། །

གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར། །

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐ་དད་པ་མཐྩོང་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་མངྩོན་པར་

ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པ་སིད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ཉ་ཕིས་ཀི་དཀར་པྩོ་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །
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གང་ལ་རྩོགས་པ་པྩོའི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་ནི་དེ་མཐྩོང་

བ་ཁདཔར་མེད་ཀང་འདིའི་དྲན་པ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྩོ་འདྩོགས་པ་དང་ངེས་པ་

དག་གནྩོད་པར་བ་བ་དང་གནྩོད་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ངེས་པ། 

འདི་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་དབེན་པ་ལ། །

འཇུག་ཅེས་བ་བར་ཤེས་པ་ཡིན། །དེས་དབེན་པ་ཉིད་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་སེལ་བའི་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གི་དངྩོས་པྩོའི་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ངེས་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་ངེས་པ་ལ་ཡང་

གཞན་མ་རྩོགས་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ངེས་པ་ལ་ནི་དེ་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

 ༈ ཆ་ཤས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཇི་སྙེད་པ། །

 དེ་བསལ་ཕིར་ནི་ངེས་པ་དང༌། །

 སྒ་ཡང་དེ་སྙེད་ཁྩོ་ན་དེས། །

 དེ་དག་སྤྩོད་ཡུལ་ཐ་དད་ཅན། །

 གཞན་དུ་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་པུ་ལ། །

 སྒ་འམ་བྩོ་གཅིག་གིས་ཁབ་ན། །

 གཞན་ཡུལ་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །

 རྣམ་གངས་པ་ནི་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གྩོ །

 གང་གི་ལྟར་བྩོས་ཁད་པར་ནི། །
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 ས་ཚོགས་ཅན་དྩོན་ཐ་དད་འཛིན། །

གང་ཞིག་ཁད་པར་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་དང་རེན་ལས་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། 

དེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་གཉེན་པྩོ་དག་ནི་དེ་དག་གི་རེན་ནམ་དེ་དག་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་གྩོ །དེ་

བས་ན་ཐལ་པ་འདིར་མི་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེའི་ལྟར་ན་ཡང༌། 

ཁད་པར་ས་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི། །

ཡན་ལག་ནུས་ལས་མི་གཞན་པའི། །

བདག་ཉིད་བདག་ཉིད་ཀུན་གཟུང་ན། །

ཕན་བའི་བེ་བག་གང་མ་ངེས། །

ཁད་པར་ཐ་དད་པ་དག་ཁྩོ་ན་དྩོན་ལ་སྒ་དང༌། ཤེས་པ་གཞན་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་

ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་དང་ལན་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་དེ་ནི་དེ་དག་གིས་ཉེ་བར་ལེན་ཏྩོ། །

ཁད་པར་ས་ཚོགས་པ་ལ་ཕན་པའི་རེན་ནུས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དེ་ནི་བདག་ཉིད་

ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར། བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་ན་ཁད་པར་གི་བེ་བག་

མ་ངེས་པ་གང་ཞིག་ཡྩོད་དེ། ཁད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་

དུ་གཟུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གཟུང་བ་དེའི་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད་མ་བཟུང་བ་གཞན་ན་ནི་

མེད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །དེའི་ཕིར་འདིའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་གཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཕན་

པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དག་བདག་ཉིད་ལ་འབེལ་ཕིར། །

གཅིག་ཤེས་ན་ནི་གཉི་ག་གཟུང༌། །
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ཁད་པར་དེ་དང་ལན་པ་ཕན་པར་བ་བ་དང༌། །ཕན་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་གཟུང་བའི་ཕིར་གཅིག་ཤེས་ན་གཉི་ག་གཟུང་བས་དེ་ཁད་པར་དུ་

བས་པ་གཟུང་ན་ཡང་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་དང་ལན་པ་

འཛིན་པ་ནི་དེ་འཛིན་པ་མེད་ན་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟར་ཡང་འཛིན་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་གང་ཞིག་མ་བཟུང་བར་གྱུར་པ་གཞན་ནི་མེད་པ་

ཉིད་དྩོ། །ཕན་པར་བེད་པ་དེ་ལྟར་གཟུང་ན་ཕན་པར་བ་བ་མ་བཟུང་ཡང་མེད་དེ། དེ་

ལ་ཡང་མ་བཟུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རེ་ཁྩོལ་བཞིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་ཁད་

པར་དྩོན་གཞན་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་མཚུངས་སྩོ། །འྩོན་ཏེ་

གང་དག་གིས་ཁད་པར་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་སེ། དེའི་

ཕིར་ཐལ་བ་འདིར་མི་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། ཆྩོས་ཕན་ནུས་རྣམས་ཐ་དད་ན། །

དེ་དག་དེའི་ཅི་ཡིན་གལ་ཏེ། །

དེ་ལས་དེ་དག་ལ་ཕན་མེད། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཁད་པར་རེ་རེ་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད་དག་ཡིན་ན་ནི་དེའི་རང་གི་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དག་མ་ཡིན་པ་ཁྩོ་ན་སེ། དེ་ལས་ཕན་པ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་ཡང་མེད་ན་

ཅི་སེ་དེའི་དེ་དག་ཡིན་ཞེས་བ། འྩོན་ཏེ་ཕན་ན་འདི་གཅིག་པུས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པའི་ནུས་པ་དག་གིས་ནུས་པ་ལ་ཕན་པ་བེད་པ་ན་ཁད་པར་གཅིག་གིས་གཟུང་

ན་ཡང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁད་པར་གཟུང་ན་
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དེ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་བཟུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་གཟུང་ན་དེ་ལ་ཕན་པར་བེད་

པའི་དངྩོས་པྩོ་ནུས་པ་ལ་ཕན་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་མཐའ་དག་དང་ལན་པ་

གཟུང་བས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནུས་པ་འཛིན་པར་བེད་ལ། དེ་དག་གིས་ཀང་ཁད་པར་རྣམ་

པར་འཛིན་པར་བེད་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་སྩོ་ན་འདུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོན་ཏེ་ནུས་པ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་དེ་དག་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ལས་ཐ་

དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན་ཁད་པར་དང་དེའི་ནུས་པ་རྣམས་ནུས་པ་གཞན་དག་

ཁྩོ་ན་ལ་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར། །དེ་ལ་ཕན་པའི་བདག་ཉིད་དེ་

གཅིག་པུ་ནམ་ཡང་དེ་དག་དང་མ་བཟུང་བས་དེ་དང་ལན་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །ཡང་གལ་ཏེ་སྒ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་བདག་ཉི་ཚེ་ལ་ཉེ་བར་

སྦྱྩོར་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་དང་མ་འབེལ་བའི་ཕིར་དེ་རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ཐམས་

ཅད་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡང་སྒ་དག་གིས་དེ་མ་འཕངས་པའི་

ཕིར་དེ་ལ་སྒ་མི་འཇུག་པས་སྒ་སྦྱྩོར་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་

དག་གིས་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ནི་དྩོན་བེད་པའི་རེན་ཅན་ཡིན་པས་སྩོ། །ཁད་པར་

རྣམས་ཀིས་ནི་དེར་མི་ནུས་ལ་ནུས་པ་ནི་མི་བརྩོད་པས་སྒ་སྦྱྩོར་བ་དག་གིས་ཅི་

ཞིག་བ། དེའི་ཕིར་ཁད་པར་རྣམས་ནི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འགའ་

ཞིག་ལ་ཞུགས་ན་ནི་གཙོ་བྩོ་འགའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བལྟྩོས་ནས་དེ་

སྐད་ཅེས་བརྩོད་དྩོ། །

སྒ་དག་གིས་དེ་མི་འཕེན་ན་ནི་དེ་དག་གང་གི་ཡང་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་

ཡིན་པས་ཅི་སེ་ཁད་པར་དག་ཡིན། གལ་ཏེ་ཤེས་པར་བས་པས་མཚོན་པའི་ཕིར་
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ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། ཐལ་བར་འགྱུར་བར་མཚུངས་ཏེ། རེ་ཞིག་མེད་ན་མེད་པའི་

ཕིར་ཁད་པར་དེ་དག་གིས་དེ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་ན་གཅིག་གིས་ཉེ་བར་མཚོན་ན་

ཡང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཡིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་སྩོ་ན་

འདུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་སྒས་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བེད་ཀང་རུང༌། དེས་ཉེ་བར་མཚོན་

པའི་ཁད་པར་དག་གིས་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བེད་ཀང་རུང་སེ། འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་

ཞིག་ཡྩོད། རེ་ཞིག་དེའི་ཚེ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་

ངེས་པར་བེད་པས་དེ་ནི་གི་ནའྩོ། །དེའི་ཕིར། 

 གཅིག་ལ་ཕན་བེད་གཟུང་ན་ནི། །

དེ་ལ་མཐྩོང་ལ་མ་མཐྩོང་བ། །

ཕན་པ་གཞན་མིན་དེ་ཡི་ཕིར། །

དེ་གཟུང་ན་ནི་ཐམས་ཅད་གཟུང༌། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པ་བཟླྩོག་པའི་ཕིར། །

གཟུང་བ་ལ་ཡང་གཞན་འདྩོད་ན། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཆ་མེད་པ་གཟུང་ན། དེའི་ཚེ་མ་བཟུང་བ་

གཞན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་དེ། དེ་ནི་འཁྲུལ་པས་ངེས་པར་མི་འཛིན་པས་ཚད་མ་གཞན་

འཇུག་གྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། །

དེ་རྣམ་གཅྩོད་པའི་ཡུལ་ཅན་གྲུབ། །

དེ་ལས་གཞན་ལའང་དེ་དང་འདྲ། །



  52  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

སྒྩོ་འདྩོགས་མེད་པའི་ཡུལ་ལ་ནི། །

འཇུག་ཕིར། 

འཁྲུལ་པ་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་ཞུགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ནི་གཞན་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་

རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པས། གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། 

གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། སྒྩོ་འདྩོགས་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གང་ལ་འདིའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་སྒྩོ་འདྩོགས་

པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྲུབ་བྩོ། །

གཞན་ཡང་ངྩོ་བྩོ་གང༌། །

ངེས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་པ། །

དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དེ་དག་ཡུལ། །

ངེས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་དྩོན་རྩོགས་པ་ནི་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ན། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་གཞན་བཞིན་དུ་མ་ངེས་ན། །ཇི་ལྟར་དེ་དག་གིས་གཟུང་བ་

ཡིན། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་མ་ངེས་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་ཀང་གཟུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། མངྩོན་

སུམ་ནི་གང་གི་ཡང་ངེས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་གང་ཞིག་འཛིན་པ་དེ་ཡང་

ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེར་སང་བས་སྩོ། །དེ་བས་ན་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའི་དབང་

གིས་མངྩོན་སུམ་གིས་འཛིན་པ་དང་མི་འཛིན་པ་དག་མ་ཡིན་ནྩོ། །ངེས་པ་རྣམས་

ཀིས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་ངེས་ཀང་གཞན་ལ་མ་ངེས་པས་འཇུག་པ་ཐ་

དད་པས་འཛིན་པ་དང་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་
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འདི་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་གཅིག་ལ་ཡང་དེར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་པས་ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

བ་སྐེས་ཀང་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་དྲན་པའི་ངེས་པ་མི་འབྱུང་ཞེ་ན། ལན་ཅིག་བེད་པ་མ་

ཚང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན། 

ཁད་པར་ཆ་ཤས་རྣམ་སངས་པ། །

མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་གཟུང་བ་འམ། །

ཁད་པར་གང་ལ་རྩོགས་པ་ཡི། །

རྐེན་ཡྩོད་དེ་ནི་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

ཐམས་ཅད་ལས་ཐ་དད་པ་ཆ་ཤས་དང་བལ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

མྩོད་ཀི་འྩོན་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་

གཞན་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་ཇི་ལྟར་གྩོམས་པ་བཞིན་ངེས་པའི་

ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །དཔེར་ན་གཟུགས་མཐྩོང་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། རྩོ་

མྱང་བ་དང༌། ཉལ་པྩོ་བ་བ་དང༌། བཟའ་བར་བ་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དག་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་

ལ་ནི་བྩོ་གསལ་བ་དང༌། འདི་བག་ཆགས་གྩོམས་པ་དང༌། སྐབས་ཤེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་ཡང་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་ལས་ཁད་པར་ངེས་པ་སྐེ་བའི་ལན་ཅིག་བེད་པ་

དག་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ཁྩོ་ན་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ་དང༌། །ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་བེ་

བག་གིས་སྔ་ཕི་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྐེད་པར་བེད་པ་དང༌། འདྩོན་དུ་འཇུག་

པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་ཁད་པར་མེད་ཀང་ཕ་འྩོང་བ་མཐྩོང་ནས་བདག་གི་ཕ་འྩོང་ངྩོ་སྙམ་
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གི་མཁན་པྩོ་འྩོང་ངྩོ་སྙམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ངེས་པ་དེར་ཡང་འགྱུར་བ་ན་

འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མེད་ན་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་ཁྩོ་ནས་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

 ༈ དེ་ལའང་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་དང༌། །

 གཞན་ལས་ལྩོག་པ་ཞེས་བ་ཡི། །

 སྒ་དང་ངེས་པར་ཉིད་དང་ནི། །

བར་ཡི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན། །

གཞན་སེལ་བ་དེ་ལ་ཡང་ལྩོག་པ་ཡང་གཞན་ལྩོག་པ་ཡང་རྒྱུ་གཞན་པ་ཉིད་

མེད་དེ། །དེ་ལས་ལྩོག་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལ་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་ལྩོག་པ་ཡང་མེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་ལྩོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

ལྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྒ་དང་རྩོགས་པའི་ཐ་དད་པ་ནི་བརའི་བེ་བག་གིས་ཡིན་གི། བརྩོད་པར་བ་བ་ལ་

ནི་ཐ་དད་པ་མེད་དྩོ། །བརྩོད་པར་བ་བ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་བརའི་བེ་བག་ཀང་མི་

རུང་སེ། གཉི་གས་གཅིག་བརྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐ་དད་པར་འབེད་པའི་རྣམ་

པ་དབེ་བ་ཡང་མི་སྦྱར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཐ་དད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

གཉི་གས་གཅིག་ཅིག་བརྩོད་མྩོད་ཀི། །

བརྩོད་བའི་ཤན་གི་ཁད་པར་གིས། །

རྣམ་དབེ་ཐ་དད་འབེད་པ་ཡིས། །

ཐ་དད་དྩོན་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བེད། །
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སྒ་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་ཡུལ་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རག་ལས་པ་ནི་འགའ་ཡང་

མེད་དེ། འདྩོད་པས་འཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ཐ་དད་

པའམ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བར་འདྩོད་པ་དེ་ལྟར་སྦྱར་བ་ནི་དྩོན་དེ་

གེགས་བེད་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྩོན་པར་བེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་བ་ལང་དང་བ་ལང་ཉིད་

ཅེས་བ་བས་དྩོན་གཅིག་བརྩོད་མྩོད་ཀི། ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཕིར། །བརས་ཁད་པར་བས་ན་དྩོན་གཞན་མ་ཡིན་ཀང་ཐ་དད་པའི་དྩོན་ཅན་གི་རྣམ་

པས་དབེ་བས་དྩོན་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྩོན་པར་སང་སེ། དེ་ལྟར་སྦྱྩོར་བ་མཐྩོང་བ་ལ་

གྩོམས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་

ཡང་སྐེས་བུའི་འདྩོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་གཅིག་ལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གཅིག་གི་ཚིག་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་ལ། དེར་ཁད་

པར་མེད་ཀང་གུས་པ་ལ་སྩོགས་པ་བརྩོད་པའི་ཕིར། མང་པྩོའི་ཚིག་གིས་སྒྩོ་

འདྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

 དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་བར་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཡྩོད་པ་

ཁྩོ་ན་སེ་འདི་ལྟར། 

ཁད་པར་གཞན་ནི་སྩོང་བ་དང༌། །

མི་སྩོང་བ་དག་དེ་གཉིས་ཀི། །

བར་ཡི་བེ་བག་རྩོགས་པ་པྩོའི། །

འདྩོད་པའི་རེས་སུ་བེད་པའི་གཞི། །

གང་གི་ཚེ་རྩོགས་པར་བེད་པ་འདི་དེ་ལས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡྩོད་པ་
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ལ་མི་ལྟྩོས་པར་གྩོང་དུ་ཁད་པར་ལ་ར་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཤེས་པར་འདྩོད་པ་

ན། །དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བརར་བས་པའི་སྒས་འདི་ལ་ར་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་བ་བར་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བེད་དྩོ། །

 གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་གཞན་གིས་མི་འདྩོད་པ་མེད་པར་དེ་ཤེས་

པར་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ་ནི་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་གཞན་པ་གཞན་

ཡྩོངས་སུ་མ་སངས་པ་ལ་འདི་ནི་ར་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་རྩོ། །དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་སྔ་མ་ལ་ནི་སྒ་འཇུག་པ་ཁད་པར་གཞན་སངས་པའི་ཕིར་གཞི་མཐུན་པ་

ཉིད་དམ། ཁད་པར་དང་ཁད་པར་གི་གཞི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་བ་ལང་ཉིད་

དཀར་པྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ཙམ་གི་ཁད་པར་གིས་བྩོ་དེའི་རེན་དུ་གྱུར་པ་

གཅིག་པ་ཉིད་དུ་མི་སང་བའི་ཕིར་དང༌། འདྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

 གཉིས་པ་ལ་ནི་ཡྩོད་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་བརའི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཕིར། རྣམ་པར་

བཅད་པའི་ཆྩོས་མཐའ་དག་བསྡུས་པས་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་ལན་པ་གཅིག་ལྟ་བུར་

སྩོན་པར་སང་བའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་པར་བཅད་པ་གཞན་འདྩོད་པ་དང་བཅས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

ཀུན་ལ་རས་དང་དངྩོས་བརྩོད་པའི། །

སྒ་ཡི་ཁད་པར་འདི་ཉིད་དེ། །

དེའི་ཕིར་དེ་དག་བརྩོད་བ་ལ། །

ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་དག་གིས་བརྩོད་
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པར་བ་བའི་དྩོན་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མེད་དེ། 

གཅིག་གིས་ནི་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་ཁད་པར་གཞན་སངས་ཏེ་ཤེས་པར་བེད་

པ་ལ། གཞན་གིས་ནི་མ་སངས་ཏེ། ཤེས་པར་བེད་པས་ཁད་པར་ནི་དེ་ཡྩོད་དྩོ། །

དྩོན་དེ་ཤེས་པར་བེད་འདྩོད་པས། །

དེ་ལ་ཕན་པའམ་བེད་ལན་པའམ། །

གལ་ཏེ་གཞན་གིས་བརྩོད་ཀང་རུང༌། །

དེ་ལས་ཁད་པར་གཞན་མེད་དྩོ། །

ཁད་པར་དེ་ཙམ་ཁྩོ་ན་སྩོན་པར་བེད་པ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །བརེད་པ་ཉིད་ཅེས་དེ་ལ་ཕན་པས་སྩོན་ཀང་རུང༌། བརེད་པ་ཞེས་བེད་པ་དང་

ལན་པས་ཀང་རུང༌། རང་གིས་བས་པའི་གཞུང་ལུགས་གཞན་གིས་ཀང་རུང༌། དེ་

སྐད་དུ་བརྩོད་པ་ཙམ་གིས་ནི་དེ་དྩོན་གཞན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཁྩོ་ན་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་སྒ་བརར་བས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བརེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་འབེལ་པ་ལ་

བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། འཚེད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ་བརྩོད་པ་ལྟ་བུར་

འཚེད་པ་དང༌། འཚེད་པ་པྩོ་གཞན་འགའ་ཁྩོ་ན་ཞིག་བརྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདིའི་

བརྩོད་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཉིད་འཚེད་པས་ཀང་བརྩོད་

དྩོ། །གཏིང་མི་ཚུགས་པ་ལྩོག་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དག་གིས་ཆྩོག་གྩོ།

 ཇི་ལྟར་བ་བ་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའམ། དེ་དག་གི་འདུ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་

འྩོག་ནས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ལ་ནི། །
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དེ་ལན་ཕྩོགས་ལ་བརྩོད་པ་བསལ། །

རིགས་དང་དེ་དང་ལན་པ་དག །

ཐ་དད་ཉིད་ན་ཉེས་པར་འགྱུར། །

སྒའི་དྩོན་གཞན་སེལ་བ་ཅན་ལ་ཡང་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་བརྩོད་པའི་

ཕིར། དེ་དང་ལན་པའི་ཕྩོགས་ལ་བརྩོད་པའི་ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འདིས་བསལ་ཏེ། དེ་ལ་ནི་དྩོན་གཞན་ལ་

བརེན་ནས་འཇུག་པའི་སྒ་རང་དབང་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཉེས་པས་གནྩོད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

 གཞན་ལས་ལྩོག་པ་ནི་ལྩོག་པ་ལས་དྩོན་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་

གས་གཅིག་བརྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ད་ནི་ལྩོག་པ་གཞན་གི་རེས་སུ་

མི་འགྩོ་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་སྤི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །སྤི་ཞེས་བ་བ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་ཀི། སྒའི་རེན་ཅན་གི་བྩོ་ཐྩོག་མ་མེད་

པའི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུས་ཆྩོས་མ་འདྲེས་པ་དག་ཀང་བསེ་ཞིང་སྐེའྩོ། །

 དྩོན་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་དེ་སང་བའི་དབང་གིས་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་

དུ་རྣམ་པར་གཞག་སེ། དྩོན་རྣམས་ལ་འབེལ་པ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་ནི་དེའི་འབས་བུ་དང་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཀིས་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་

པའི་དྩོན་རྣམས་ཡིན་ལ། སྒས་ཀང་མི་འདྩོད་པ་སངས་ཏེ་འཇུག་པར་བེད་པ་གཞན་

སེལ་བའི་ཡུན་ཅན་དུ་བཤད་དེ། དེ་ལ་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་

བྩོ་སང་བའི་དབང་གིས་གཅིག་པུ་དུ་མ་ལས་ལྩོག་པ་སྒ་རྣམས་དང༌། དེ་ཉམས་སུ་
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མྱྩོང་བའི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེའི་དངྩོས་པྩོ་ངེས་

པའི་དྩོན་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་བེད་ཅིང་དེ་ཉིད་ལ་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཐ་སྙད་

ཕན་ཚུན་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དག་ཏུ་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་འདི་སྤྩོ་བར་བེད་དྩོ། །

 ཆྩོས་ནི་ཆྩོས་ཅན་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གཞན་མི་བརྩོད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བརྩོད་པ་དག་བཞིན་དུ་ཆྩོས་བརྩོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་གཞན་འཕེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འདྩོད་པའི་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་བརའི་ཁད་པར་མི་བ་བར་

མི་འགྱུར་རྩོ། །ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་དག་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་འདི་ནི་སྒའི་

དྩོན་ལ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ལ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བརྩོད་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་དག་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ན། ཐ་དད་པ་ལ་དྲུག་པ་ལ་སྩོགས་

པར་རྣམ་པར་དབེ་བ་མཐྩོང་བ་དང༌། ཆྩོས་མང་བའི་ཕིར་དེ་ལ་མང་པྩོའི་ཚིག་གི་བེ་

བག་མཐྩོང་བ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་གཅིག་ལ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་སྒ་

རྣམས་ལ་རང་དབང་ཅན་ཉིད་ནི་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

 གཞན་ཡང༌། 

གང་དག་གི་ཚིག་དངྩོས་པྩོའི་དབང༌། །

ལྷུར་བརྩོད་འདྩོད་ལ་མི་བརེན་པ། །

དེ་དག་ལ་ནི་དྲུག་པ་དང༌། །

ཚིག་དབེ་ལ་སྩོགས་ཀན་ཀ་རིགས། །
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གལ་ཏེ་སྒ་འདི་དག་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀིས་འགའ་ཞིག་ལ་བ་བར་འདྩོད་དུ་ཟིན་

ཀང་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་བ་བར་མི་ནུས་ན་

དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་དྲུག་པ་ལ་སྩོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་བ་བའི་ཀན་ཀ་འདིར་འགྱུར་གི། 

གང་གི་ཚེ། 

ཕི་རྩོལ་དྩོན་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི། །

ཚིག་གང་སྨྲ་པྩོས་ཇི་ལྟ་བུར། །

རྩོད་བེད་ཉིད་དུ་ངེས་བེད་པ། །

དེ་དེ་བཞིན་དུ་རྩོད་བེད་ཡིན། །

ཐ་དད་པ་ལ་ནི་དྲུག་པའྩོ། །མང་པྩོ་ལ་ནི་བེད་པ་པྩོ་རྣམས་སྩོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་དེ་ཡང་སྐེས་བུའི་འདྩོད་པ་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་ཉིད་དུ་དངྩོས་པྩོ་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་

རང་ཉིད་ཞུགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་དེ་ལ་དེ་ལྟར་སྦྱྩོར་བས་དེ་ལྟར་གྩོ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ལ་ཡང་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡང་རུང་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་དེ་

ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་གྩོ་བའི་རྒྱུ་དག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལ་ནི་བརྩོད་པར་བ་བ་དག་སྐེས་བུ་

ལ་རག་ལས་ཏེ། འཇུག་པའི་སྒ་དངྩོས་པྩོ་ཡང་དག་པར་མི་སྩོན་པ་ཇི་ལྟར་གྩོམས་པ་

བཞིན་རྣམ་པར་རྩོག་པ་སད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས་འཇུག་པ་སེམས་པ་དང༌། དེའི་

དབང་གིས་དངྩོས་པྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ནི་བླུན་པར་སྩོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་

དྩོ། །ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྒ་དག་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པར་བས་

ཀི། ལྩོག་པ་དང་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ག་ལས་

ཤེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཐ་སྙད་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་དག་ཐ་དད་པའམ། 
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དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའམ། སྒ་རྣམས་དངྩོས་པྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྤི་

དང་དེ་དག་གི་འབེལ་པ་དང༌། གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་དང༌། ཁད་པ་དང་ཁད་པར་གི་

གཞིའི་དངྩོས་པྩོ་དག་མི་རུང་ངྩོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །གང་ཡང་སྒ་འཇུག་པའི་

ཁད་པར་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་དངྩོས་པྩོས་བས་པ་ཁྩོ་ནར་འདྩོད་པ་དེའི། 

བཙུན་མྩོ་རྣམས་གྩོང་དྲུག་ལ་སྩོགས། །

ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་གཞན་པའམ། །

ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ཉིད། །

ཅེས་བ་བ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡྩོད། གང་གི་ཚེ་བུད་མེད་གཅིག་ལ་ཡང་བཙུན་མྩོ་

རྣམས་ཞེས་བ་བ་དང༌། བེ་མ་གཅིག་ལ་ཡང་བེ་མ་རྣམས་ཞེས་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་དེ་

ལ་གང་གིས་ན་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའི་མང་པྩོ་ཉིད་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། གལ་ཏེ་ནུས་པ་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་གཅིག་གིས་ཚིག་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། ནུས་

པ་གཅིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། འབད་པ་ཡང་དྩོན་མེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་གཞན་ལ་གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་

ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་ངེས་པ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པ་འདི་བེད་པ་ན། 

སྒ་སྦྱྩོར་བ་ལ་འདྩོད་པ་རང་དབང་ཅན་དུ་སྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །གྩོང་ཁེར་དྲུག་ཅེས་བ་བ་

ཡང་ཇི་ལྟར་མང་པྩོ་དག་ལ་གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། གྩོང་ཁེར་ཉིད་ཀང་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་ན། དེ་རྣམས་ལ་སྡུད་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡྩོད། ཁང་བཟང་དང་སྐེས་བུ་ལ་སྩོགས་

པ་རིགས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ཀིས་མི་རྩོམ་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་ལྟ་ཞིག་རས་

གང་ལ་ཡིན་ཏེ། ལན་པ་མེད་པའི་ཡང་ཕིར་རྩོ། །ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁང་བཟང་
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རང་ཉིད་ལན་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་གཞན་དང་མི་ལན་པའི་ཡང་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གངས་ཀང་མེད་དེ། གལ་ཏེ་གྩོང་ཁེར་ནི་ལན་པ་དེ་དང་སྐེས་

བུས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། བྩོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པ་འདི་ལ་

ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཡྩོད་པ་ཡང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གྩོང་ཁེར་མང་པྩོ་ཉིད་ལ་

ཡང་གྩོང་ཁེར་རྣམས་ཞེས་མང་པྩོའི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྩོགས་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཕན་པར་བ་བ་

དང་ཕན་པར་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་གྩོགས་བེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། 

སྐེས་བུ་དང་ལན་པ་དང༌། ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀང་མང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་གྩོང་ཁེར་ཞེས་

གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་དྩོན་འགའ་ཞིག་ལ་ནུས་པ་ཐ་མི་

དད་པ་ཡྩོད་པས་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ནུས་པ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་

ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བམ་པྩོ་གསུམ་པ། 

འྩོན་ཏེ་ཐ་དད་ན་ནི་ཕན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞན་གི་དབང་མི་རུང་བའི་

ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་ཕན་ན་ནི་ནུས་པ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པས་ཐུག་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོགས་པ་མེད་དྩོ། །འྩོན་ཏེ་དེ་དང་ཐ་མི་དད་ན་ནི་དང་པྩོ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་

བས་ད་ནི་གི་ནའྩོ། །ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཐ་དད་པའི་

རེན་གི་དྲུག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྤི་ནི་མེད་དྩོ། །
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ཁབ་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ལ་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏེ། དྩོན་གཞན་པ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་

ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་དྩོན་གཞན་པ་

ཅན་ཡིན་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྩོགས་པ་མེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་

དུ་དངྩོས་པྩོ་དྲུག་གི་ཚོགས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་བརྩོད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་སྤི་དང་

གངས་དང་ལན་པ་ནི་མི་སིད་དྩོ། །

ད་ནི་ཁད་པར་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཞེས་བའི། ནམ་མཁའ་

ཞེས་བ་བ་ཁྩོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་དྩོན་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

མི་ལྟྩོས་པར་ནམ་མཁའ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་དེ་ལྟ་བུར་ཤེས་

པར་འདྩོད་པ་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་དྩོ། །ཐམས་ཅད་ལས་ལྩོག་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་

པར་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དེ་བྩོ་ལ་འཇྩོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་

པྩོས་མི་སྩོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ནི་དེ་ལྟ་བུ་

ཤེས་པར་བའྩོ་སྙམ་ནས་སྒས་ཉན་པ་པྩོ་ལ་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་དེའི་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་མ་འབེལ་པ་གཏྩོད་པར་བེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། འདི་ལྟར་དྩོན་

མ་མཐྩོང་བ་ལ་ནི་དྩོན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ཙམ་མྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

རྩོགས་པར་བ་བ་དང༌། རྩོགས་པར་བེད་པ་དག་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་

དང༌། བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཐྩོ་རིས་ལ་སྩོགས་པ་ཐྩོས་པ་ལ་ཡང་དེ་ཉམས་སུ་

མྱྩོང་བ་དག་དང་འདྲ་བར་སང་བ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེའི་ཕིར་འདིས་དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་རྩོགས་སུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་པར་རྩོག་
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པའི་གཟུགས་བརན་དེ་ལྟ་བུ་ཁྩོ་ན་ལ་དེར་ལག་པར་ཞེན་པས་མགུ་བར་འགྱུར་

ཏེ། །སྒའི་དྩོན་རྩོགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསན་ཏྩོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་ཀི། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་བསྐེད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ད་ནི་འྩོ་ན་ཇི་ལྟར་

གཅིག་ཏུ་ལྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་རྣམས་ལ་སྤི་ཞེས་བ་སེ། དེ་དག་མ་འབེལ་བའི་ཕིར་

དང༌། གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྤི་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏེ། མ་

འདྲེས་པ་རྣམས་ཀི་ཅིག་ཤྩོས་དང་མ་འབེལ་བ་དེ་ནི་དེ་ལས་ལྩོག་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་

འདྲ་བ་ཉད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

གཞན་ཡང༌། །

༈ ཐ་དད་དངྩོས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས། །

 དྩོན་གཅིག་ཏུ་ནི་སང་བའི་བྩོ། །

 གང་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིས། །

 གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྒིབ་བེད་པའི། །

 ཀུན་རྩོབ་དེས་བདག་ཐ་དད་ཀང༌། །

 ཐ་དད་པ་ཉིད་བསྒིབས་པ་ཡི། །

 དངྩོས་རྣམས་ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་གིས། །

 ཐ་དད་མིན་པ་ལྟ་བུར་སང༌། །

༈ དེ་ལ་བསམ་པའི་དབང་གིས་ན། །

 སྤི་ཡྩོད་པར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །
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༈ དེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་ཀུན་བརགས་པ། །

 དེ་ནི་དམ་པའི་དྩོན་དུ་མེད། །

 རྣམ་པར་རྩོག་པ་ཅན་ནི་བྩོ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ཅན་གི་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་ན། རང་གི་བག་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་བེད་ཅིང་

དེ་དག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་མི་སང་བར་བས་ནས། བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མེད་

པ་ཞེན་པར་བས་ཏེ། དེ་རྣམས་འདྲེས་པར་ཀུན་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ། །

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་གཅིག་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་ན་གཞན་ལས་ཐ་དད་

པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེའི་བག་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་ན་དེ་

དག་ལས་སྐེ་བ་ཅན་འདི་དེ་ལྟ་བུར་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །ད་ནི་ཀུན་རྩོབ་སེ་

འདིས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གཞན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྒིབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ནི་དེས་ཐ་དད་པ་

བསྒིབས་པས་བདག་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐ་མི་དད་པ་བཞིན་

དུ་སང་ངྩོ༌། །དེ་བས་ན་རེས་སུ་བེད་པ་རྣམས་ཀི་བྩོའི་སང་བ་ལ་བྩོ་ལ་སང་བའི་

དངྩོས་པྩོ་ལ་རྣམ་པའི་ཁད་པར་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པས་ཕི་རྩོལ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་འཕྲྩོ་བ་

དེ་དག་ཁྩོ་ནའི་སྤི་ཡིན་པར་བརྩོད་དྩོ། །

ད་ནི་ཇི་ལྟར་གཞན་སེལ་བའི་སྤི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ན་

དེ་ཁྩོ་ན་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་དངྩོས་

པྩོ་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་སང་ངྩོ༌། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

ཁྩོ་ན་སྐེ་བ་ན་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བ་བར་ཤེས་སྩོ། །ཕི་རྩོལ་པ་རྣམས་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་སྐེ་ཞེ་
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ན། འཆད་པར་བེད་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད་ཀི། ཐ་སྙད་འདྩོགས་

པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་རང་གི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་དྩོན་བེད་པར་

རུང་བར་སེམས་ཤིང་སང་བ་དང༌། རྣམ་པར་བརག་པར་བ་བའི་དྩོན་དག་གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་འཇུག་གྩོ །དེ་དག་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དེ་སྐད་ཅེས་བ་བ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་སྒས་དེ་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ལྩོག་པ་རྣམས་སྩོན་

པར་བེད་དྩོ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་སེམས་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི། སང་བ་ཐ་དད་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་པ་མེད་པར་མི་སེམས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་རྩོགས་པ་པའི་བསམ་པའི་རེས་སུ་བེད་ན་གཞན་སེལ་བ་ཡང་སྤི་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྩོགས་པ་ནི་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མི་རྩོགས་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་བསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་དང༌། གཅིག་པ་དང་ཁབ་

པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པས་ཀང་མི་རྩོགས་པ་ཉིད་དྩོ། །བྩོ་རྣམ་པ་ཐ་མི་དད་པ་

ཅན་སྐེ་བ་དེའི་རེན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་སེལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་འབའ་ཞིག་

ཏུ་ཟད་དེ། དེ་ནི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་

དང༌། སྒའི་རེན་ཅན་གི་ཐ་སྙད་ཀང་དེ་ལྟར་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། །བྩོ་འདི་ཇི་ལྟར་སང་བ་

ལྟ་བུར་སྤི་ཞེས་བ་བ་དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། །འདི་ལྟར། 

བསལ་བ་རྣམས་ནི་རེས་མི་འགྩོ། །

རེས་འགྩོ་གཞན་ནི་སང་བ་མེད། །བསལ་བ་འདི་དག་ནི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་མེད་པས་སྤི་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཅུད་ཟད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་བྩོ་ལ་མི་སང་སེ། 
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མི་སང་ན་ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་དུ་གཞན་འཛིན་པའམ་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པར་བེད་དེ། དེ་

དག་དང་འབེལ་པ་གཅིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཡང་སྤི་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གལ་ཏེ་ཐ་མི་དད་པའི་བརྩོད་པ་དང༌། བྩོའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་གཅིག་སྤི་

ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་གཞན་གི་སྩོ་ནས་གཞན་ལ་ཤེས་པ་

འཇུག དེ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། གངས་དང་འབས་བུའི་རས་ལ་སྩོགས་པ་

ཡྩོད་ན་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་སྤིའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

སྤིའི་བདག་ཉིད་འདི་གང་ཡིན་ཞེས་དེ་ཉིད་དཔྱྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་འབེལ་པ་

ཡྩོད་ན་ཤེས་པ་འཇུག་སེ། དེས་ན་སྤི་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་བཤད་པ་རྒྱུ་མཚན་

སིད་པའི་ཕིར་རས་ལ་སྩོགས་པ་དུ་མ་དང་འབེལ་པ་ཅན་དག་ལས་ཀང་ཤེས་པ་

འཇུག་སེ། དེའི་ཕིར་སྤིའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་ཡང་མི་

འཇུག་སེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རས་དང་ཡྩོན་ཏན་དང་སྤི་རྣམས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་འཆྩོལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་ན་འྩོ་ན་ནི། བྩོའི་སང་བ་ཁྩོ་ན་ཤེས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་ཉིད་པས་སྤི་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར། 

ཤེས་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། །

ཇི་ལྟར་དྩོན་གཞན་འབང་བར་འགྱུར། །

ཤེས་པ་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་དྩོན་གཞན་རྣམས་ཀི་སྤི་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་རྣམས་ལ་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཞེན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་འཁྲུལ་པས་ཐ་སྙད་
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འདྩོགས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡིན། རེན་མེད་པར་སྐེ་

ན་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་རྩོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཤེས་པ་གཅིག་དང༌། ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་གཞན་བསལ་བ་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན། དེའི་

ཕིར་ཤེས་པ་གཞན་དང་བསལ་བ་གཞན་ལ་ཁད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་སྤི་

ཡིན་པར་འགྱུར། 

༈ དེ་ལྟས་དྩོན་ལ་གཅིག་བདག་ཏུ། །

 འཛིན་པའི་རྣམ་རྩོག་འདི་འཁྲུལ་པ། །

དྩོན་རྣམས་ནི་ཐ་དད་པའམ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པས་ཀང་རུང་བདག་ཉིད་གང་

གིས་ཀང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ནི་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ མིང་དྩོན་གང་ལན་ཕན་ཚུན་དུ། །

 ཐ་དད་པ་འདིའི་ས་བྩོན་ཡིན། །

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་དེའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

ཅན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་དག་ཡྩོངས་སུ་སངས་ནས་འཇུག་པར་

འགྱུར་བར་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་བརར་བེད་པ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་དེ་ནི་

ནྩོར་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་དུ་སང་བ་ཅན་དེའི་ས་བྩོན་ཏེ། རྣམ་

པར་རྩོག་པ་འདི་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་འཛིན་པ་ན་རང་གི་བག་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་ལས་དེ་

ལྟར་སང་ངྩོ༌། །

ཡང་ཇི་ལྟར་ན་གང་གིས་ན་དེ་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ལྩོག་པའི་ཕིར་ཐ་མི་དད་
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པ་ཞེས་བརྩོད་པ། ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། 

གཅིག་རྩོགས་དྩོན་ཤེས་ལ་སྩོགས་པ། །

དྩོན་གཅིག་བསྒྲུབ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི། །

ཐ་དད་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །

ངེས་ཏེ་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་བཞིན། །

ཇི་ལྟར་དབང་པྩོ་དང་ཡུལ་དང་སང་བ་དང༌། །ཡིད་ལ་བེད་པ་རྣམས་སམ། 

བདག་དང་དབང་པྩོ་དང་ཡིད་དང་དྩོན་དང་དེ་རྣམས་ཕྲད་པས་དེའི་ངྩོ་བྩོར་ངེས་པའི་

སྤི་མེད་ཀང༌། གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་བསྐེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཤིང་ཤ་

པ་ལ་སྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་མི་འགྩོ་བ་ཡང་རང་བཞིན་ཁྩོ་

ནས་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མངྩོན་པར་ཤེས་པའམ། གཞན་མེ་དང་ཁིམ་ལ་སྩོགས་པ་

ཤིང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དྩོན་བ་བ་རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །

ཐ་དད་པ་ཁད་པར་མེད་ཀང་ཆུ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

དཔེར་སན་ཁ་ཅིག་ཐ་དད་ཀང༌། །

ལན་ཅིག་པའམ་སྩོ་སྩོ་ཡིས། །

རིམས་ལ་སྩོགས་པ་ཞི་བེད་པ། །

གཞན་གིས་མ་ཡིན་མཐྩོང་བ་བཞིན། །

ཡང་ན་དཔེར་ན་སེ་ཧེས་ཀིས་བསལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལན་ཅིག་པའམ། སྩོ་
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སྩོས་རིམས་ལ་སྩོགས་པ་ཞི་བ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་གཅིག་བེད་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལ་སྤི་ལ་ལྟྩོས་པ་ནི་མེད་དྩོ། །ཐ་དད་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེར་ཁད་པར་མེད་ཀང་ཞྩོ་དང་ག་གྩོན་ལ་སྩོགས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་ལ་སྤི་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡྩོད་དེ། དེ་ཁྩོ་ན་

ལ་འབས་བུ་གཅིག་པ་དེར་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྤི་ཁད་པར་མེད་ཕིར་སྤིས་འབས་བུ་དེ་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དག་ཞིང་སྩོགས་ཐ་དད་ཀང༌། །

ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་ཞིང༌། །

གལ་ཏེ་སྤི་ལས་རིམས་ལ་སྩོགས་པ་ཞི་བའི་འབས་བུར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་

ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། བསལ་བ་རྣམས་ཀི་ཞིང་ལ་སྩོགས་པ་ཐ་དད་ཀང༌། ཞི་བ་

མྱུར་བ་དང༌། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་དང༌། ཡྩོན་ཏན་མཆྩོག་དང༌། ཆེས་

མཆྩོག་ཏུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་སྤི་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་ན་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཐ་དད་པའི་

ཕིར་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉམས་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྤི་བརན་པས་ཕན་འདྩོགས་མེད་ཕིར་ཡང་

གལ་ཏེ་འདིས་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་ན་ནི། བྩོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པ་ནི་གཞན་ལ་མི་

ལྟྩོས་པའི་ཕིར། རང་གི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་སྐེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་ན་ནི་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནྩོ། །བསལ་བ་དུས་དང༌། ཡུལ་དང་

ལེགས་པར་བ་བའི་དབང་གིས་ཁད་པར་འབྱུང་བ་ཅན་རྣམས་ནི་འབས་བུ་ཁད་པ་

ཅན་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དྩོན་ཁ་ཅིག་ཀང་རང་གི་ངྩོ་

བྩོ་ཐ་དད་ཀང༌། གཅིག་ཏུ་མངྩོན་པར་ཤེས་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་བ་བ་བེད་པ་ན། དེ་
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མི་བེད་པ་ཅན་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རམ། གཅིག་གིས་དུ་མ་བསྐེད་པ་ན་དེས་

བསྐེད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། ཐ་མི་དད་པ་ཞེས་བའྩོ། །

ཡང་ཅི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་སྤི་འདི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མཚུངས་

སྩོ་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའམ། འྩོན་ཏེ་གཞན་ཁྩོ་ན་དང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལས་ཅིར་

འགྱུར། གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་ཡུལ་ཡིན། 

ཡང་ན་ནི་གཞན་གི་ཇི་ལྟར་དྩོན་བེད། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་ལ་

སྩོགས་པ་མི་རྩོགས་པའི་ཕིར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་

ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེས་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་དྩོན་ལ་སྤི་དང་

གཞི་མཐུན་པ་དང༌། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་འདྩོགས་ཏེ། དངྩོས་པྩོའི་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་

རྣམ་པར་རྩོག་པའི་བག་ཆགས་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དེའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཡང༌། 

དེའི་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བུ་དེ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་དངྩོས་པྩོར་ལག་པར་ཞེན་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་

འབས་བུ་ཐ་མི་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར། དྩོན་ཐ་མི་དད་པ་འཛིན་པ་ལྟ་

བུ་དྩོན་དམ་པར་ན་དེ་ལས་གཞན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་དང༌། རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དྩོན་གི་རྣམ་པ་ཡྩོད་པ་ནི་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་ལག་པར་

ཞེན་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་ལྟ་བུ་དང༌། གཅིག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དྩོན་མི་བེད་

ཀང་དེ་བེད་པ་ལྟ་བུར་སང་སེ། གཞན་དུ་ན་འཇུག་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་

དྩོན་བ་བ་བེད་པ་ཉིད་དུ་སང་བའི་ཕིར། དེ་ནི་བེད་པ་དག་ལ་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་
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ཡང་བརག་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་

པར་བའྩོ། །

བྩོ་ལ་གནས་པའི་དྩོན་དེ་དག་ནི་དེ་དང་མཚུངས་སྩོ་ཞེས་བ་བར་འཛིན་ཏེ། 

འགའ་ཞིག་ལས་ལྩོག་པར་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། རང་གི་མཚན་ཉིདནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

མི་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། དེ་དག་ཉིད་འགའ་ཞིག་ལས་ལྩོག་པ་ན་གཞན་ཡང་ལྩོག་པ་དང་

ལན་པ་དང༌། ཐ་མི་དད་པར་ཡང་སང་ངྩོ༌། །བདག་ཉིད་ཀིས་མེད་ཀང་བྩོས་དེ་ལྟར་

སྩོན་པའི་ཕིར། ནྩོར་བའི་དྩོན་ཁྩོ་ན་ལ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་པའི་ཐ་སྙད་འདྩོགས་

སྩོ། །འདི་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་དག ཁྩོ་ན་མཐྩོང་བས་བཞག་པའི་བག་

ཆགས་ཀིས་བས་པའི་བསད་པ་ཡིན་པ་ལས་དེ་དང་འབེལ་པ་ལས་སྐེ་བའི་རྣམ་པར་

རྩོག་པ་རྣམས་ནི་དེ་སང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་ལ་མི་བསླུ་སེ། ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལ་

ནྩོར་བུར་འཁྲུལ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁད་པར་ལས་རབ་ཏུ་སྐེ་

བ་ཡིན་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐྩོང་བའི་ཁད་པར་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡྩོངས་སུ་བྩོར་ནས་

འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གཟུང་བས་ཁད་པར་གཞན་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ཕིར་མར་མེའི་

འྩོད་ལ་ནྩོར་བུའི་བྩོ་ལྟ་བུའྩོ། །དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་ཡུལ་གི་དྩོན་རྣམས་ལ་

དྩོན་བ་བ་བེད་པ་ཉིད་མེད་དྩོ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་གཡྩོ་བ་ལ་མ་རྩོགས་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀི། 

དེ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྐད་ཅིག་མར་གནས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དུ་གཟུང་བའི་ཕིར། འདི་སྙམ་དུ་

འདི་ནི་མི་རག་པའྩོ། །འདི་ནི་མི་རག་པ་ཉིད་དྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་སྩོ། །རྣམ་པར་རྩོག་པ་
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རྣམས་ནི་དེའི་ཆྩོས་ཉིད་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ན་ཆྩོས་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པ་

དག་ཏུ་སྩོན་པར་བའྩོ། །དེ་རྣམས་རེན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁད་པར་མཐྩོང་

བ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་དེ་ལྟར་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ལ་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་པར་

འཛིན་པ་ནི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། དྩོན་གཅིག་དང་དུ་མ་བེད་པ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་

པར་འདྩོད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གཞག་པར་བས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །

དངྩོས་པྩོའི་ཁད་པར་གི་སྩོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་དུ་མ་ཉིད་མི་

རུང་བའི་ཕིར་དང༌། དུ་མ་ལའང་གཅིག་པ་ཉིད་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། ཐ་དད་པ་ཡང་

བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཕིར། སྒའི་དྩོན་དངྩོས་པྩོ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ན་གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་

ཏེ་ཁད་པར་དེ་དག་དང་ལན་པ་གཅིག་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། ཕན་

མི་འདྩོགས་པ་ལ་གཞན་གི་དབང་ཉིད་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཁད་པར་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་

གི་དབང་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་བསྐེད་པར་བ་བ་དང་སྐེད་པར་བེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པས་ལན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ཕིར། གཉིས་སུ་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །བྩོས་གཅིག་སྒྩོ་

བཏགས་ན་ནི་སྒ་དངྩོས་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །བྩོ་ལ་སང་བའི་ཡུལ་ཅན་

ཉིད་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ཁྩོ་ན་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་པ་ལ་

དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ཐ་དད་པ་དང་ལན་པ་གཅིག་པུ་མི་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁད་པར་དེ་དང་ལན་པ་ཕན་པར་བ་བ་དང༌། ཕན་པར་བེད་པ་དག་
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ཀང་ལན་ཅིག་གནས་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་པ་ལ་གཞན་

གི་དབང་མེད་པའི་ཕིར་ཁད་པར་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་

གི་ངྩོ་བྩོར་མ་རེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་གི་དབང་ཉིད་མེད་པས་

རྩོགས་པས་སྒྩོ་གདགས་པར་བས་ནས། ཐ་སྙད་འདྩོགས་ན་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་བྩོ་དེ་ཁྩོ་

ན་ཅི་སེ་མི་སྦྱྩོར། སྒ་དང་ཚད་མ་གཅིག་གིས་ཡུལ་དུ་བས་ན་དངྩོས་པྩོའི་སྩོབས་

ཀིས་ཁད་པར་མ་ལུས་པ་འཕངས་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་པ་དྩོན་མེད་པར་ཡང་

མི་འགྱུར་ཏེ། བྩོ་ལ་སང་བ་ནི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོའི་མཐུ་ལས་འབྱུང་

བ་རྣམས་སུ་ཐལ་བ་མེད་དྩོ། །དེ་ཐ་མི་དད་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་བས་

ཀང་རྣམ་པ་གཞན་མ་ངེས་པ་རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པའི་བྩོས་

གཟུང་བར་བ་བ་དང༌། སྒའི་དྩོན་ཐ་དད་པ་བསྒྲུབ་པ་དག་ཀང་ཐ་མི་དད་པར་བྩོ་ལ་

སང་བས་སྤི་དང་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་གི་གཞིའི་དངྩོས་པྩོ་དང༌། གཞི་མཐུན་པ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་བཞིན་མི་འགལ་ལྩོ། །འདིའི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁད་པར་

དག་ཀང་དྩོན་དུ་མ་ལས་ཐ་དད་པ་ལ། དྩོན་གཅིག་ཅིག་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་

དང༌། དགག་པ་ཤེས་པར་འདྩོད་པ་དང་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཆྩོས་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ཁད་

པར་གཞན་སངས་པས་བརྩོད་ནས་བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སང་བའི་ཕིར། ཆྩོས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་

དང་བེ་བག་ཏུ་མ་ཕེ་བར་འདིའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གཞན་ཆྩོས་ཅན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་

ནས་རབ་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ། །དེ་ཙམ་གི་ཆས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་དག་ཐ་དད་པའི་ཕིར། བྩོ་

ཐ་དད་པ་དང་ལན་པ་ལྟ་བུར་སང་གི་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་དད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མང་པྩོ་བརྩོད་པས་
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ཚིག་ཐ་དད་པ་དང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་པ་ཆྩོས་སང་བའི་ཁད་པར་

དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་བརེན་པ་ཅན་དག་གིས། དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་རྩོགས་པར་བ་བའི་

ཕིར་བེད་དྩོ། །

༈ རང་བཞིན་དེ་འཛིན་རྣམ་རྩོག་བྩོ། །

 དྩོན་མེད་ཀང་དེའི་དྩོན་ཅན་འདྲ། །

 དེ་ཡི་འབས་ཅན་མིན་དྩོན་ལ། །

 ཐ་དད་མཐར་ཐུག་སྐེ་བ་དང༌། །

 དེ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཕི་རྩོལ་དང༌། །

 གཅིག་ལྟར་གཞན་ལས་ལྩོག་ལྟ་བུར། །

 སང་བ་གང་ཡིན་བརག་པ་ཡི། །

 ཡན་ལག་མེད་ཕིར་དེ་ཉིད་མིན། །

 ཤེས་པ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་དེ་རྣམས། །

 འདི་ལྟར་ལྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན། །

 དེས་ན་ཐ་དད་མིན་ལྟ་བུར། །

 དེ་ཉིདགཞན་ལས་ལྩོག་པར་ཡང༌། །

 སང་སེ་དེ་ལ་སྤི་དང་ནི། །

 གཞི་མཐུན་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་དག་གི །

 ཤེས་པ་དང་ནི་བརྩོད་པ་ཡིས། །

 ཐ་སྙད་ནྩོར་དྩོན་ཅན་རྒྱས་བེད། །
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 དངྩོས་པྩོ་ཀུན་གི་དེ་ཀུན་ཀང༌། །

 ཕན་ཚུན་མེད་ལ་བརེན་པ་སེ། །

 དེས་ན་གཞན་སེལ་ཡུན་ཅན་དང༌། །

 གང་ལ་དངྩོས་དང་འབེལ་ཡྩོད་པ། །

 དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་རེན་ཡིན་ཏེ། །

 རེས་དཔག་ཇི་སྐད་བཤད་ཇི་བཞིན། །

 འཁྲུལ་པར་འདྲ་ཡང་གཞན་ལ་མིན། །

 མར་མེའི་འྩོད་ལ་ནྩོར་བུ་བཞིན། །

 དེ་ལའང་དུ་མ་འབས་གཅིག་ཅན། །

 དེ་འབས་ཅན་མིན་གཞན་རེན་ཅན། །

 བརྩོད་དང་ཤེས་པས་གཅིག་ཉིད་དུ། །

 ཐ་དད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད། །

 དེ་བཞིན་གཅིག་ཀང་དུ་མ་བེད། །

 དེའི་དངྩོས་ཡྩོངས་སུ་བསན་པའི་ཕིར། །

 དེ་ཡི་འབས་ཅན་མིན་དྩོན་ལས། །

 ཐ་དད་པས་ཆྩོས་ས་ཚོགས་ཤེས། །

 སྒ་དྩོན་འདི་དང་གཞན་མཐུན་ཉིད། །

 ཡྩོད་པ་མིན་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར། །

 གགས་པ་བཞིན་དུ་བརྩོད་པ་སེ། །
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 དངྩོས་པྩོ་འདི་ནི་མི་སིད་དྩོ། །

 ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་རྣམ་གཞག་དང༌། །

 ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་ཅི་འདྲ། །

 དེ་ཉིད་དྩོན་ནི་མ་བརགས་པ། །

 འཇིག་རེན་ཇི་ལྟར་གགས་དེ་ལ། །

 དེ་བཞིན་ཁྩོ་ནར་བརེན་ནས་ནི། །

 བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་གཞག་པ། །

 དམ་པའི་དྩོན་ལ་འཇུག་བའི་ཕིར། །

 མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་ཡིན། །

 དམ་པའི་དྩོན་གིས་དྩོན་རྣམས་ནི། །

 རང་གིས་འདྲེ་དང་ཐ་དད་མེད། །

 དེ་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པ་དང༌། །

 དུ་མ་བྩོ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །

 དེ་སྤི་ཁད་པར་ཞེས་བ་བའི། །

 བེ་བག་འདི་ནི་བྩོ་དྩོན་ལ། །

 དེ་ཉིད་ལ་གཞན་ལས་ལྩོག་པས། །

 ཆྩོས་ཀི་བེ་བག་རབ་ཏུ་བརག །

 བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་རྩོགས་པ་ལ། །

 དངྩོས་པྩོ་མཐྩོང་བ་ཉམས་པའི་ཕིར། །
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 ཁད་པར་སྤི་དང་འདྲེས་པ་འདིར། །

 རང་གི་མཚན་ཉིད་གཟུང་བ་མིན། །

 དེ་ནི་སྤི་དང་ཁད་པར་གི། །

 རྣམ་སྩོགས་ཅིར་ཡང་གཟུང་བ་མིན། །

 བེ་བག་ཁད་པར་མང་པྩོ་རྣམས། །

 དེ་གཅིག་ལ་ནི་མི་རུང་ཕིར། །

 དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་ཀུན་ལས་ལྩོག །

 དེ་དེ་བཞིན་དུ་རྩོགས་བེད་པའི། །

 སྒ་ཡྩོད་མ་ཡིན་རྩོགས་པ་ཡང༌། །

 སྤི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕིར་རྩོ། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྒ་རྣམས་མི་སྦྱྩོར་ཞེ་ན། ། 

༈ སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བརར་བཏགས་སྩོན། །

 དེ་ནི་ཐ་སྙད་ཆེད་དུ་བས། །

 དེ་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད། །

དེས་ན་དེ་ལ་བརར་མ་ཡིན། །

སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བརར་བཏགས་པའི་དྩོན་རབ་ཏུ་སྩོན་པར་བེད་ལ། བར་

ཡང་ཅི་ནས་ཀང་དུས་ཕིས་བརར་བས་པའི་སྒ་འདི་ལས་དྩོན་འདི་རྩོགས་པར་འགྱུར་

སྙམ་ནས་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་དུ་འདྩོགས་ན། སྔར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརར་བས་པའི་
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སྒ་ཕིས་སྦྱྩོར་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བསལ་བ་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་ཐ་དད་པ་

ལ་མི་འབང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པ་ཁད་པར་ཞིག་སྒ་རྣམས་ཀིས་བརྩོད་དེ། །དེ་

བས་ན་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་ན་མེད་པའི་ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། 

ཅི་ལྟར་སྐེས་བུ་དྩོན་བེད་པ། །

ནུས་པ་ཤེས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་ཕིར། །

འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེས་དྩོན་རྣམས་ལ། །

རྩོད་པར་བེད་པ་སྦྱྩོར་བར་བེད། །

འཇིག་རེན་ལ་ནི་འདི་བར་མི་བེད་པའམ། སྒ་མི་སྦྱྩོར་བས་སྡུག་བསྔལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཉམ་ང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མེད་པ་ཉིད་དྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདིའི་རྩོམ་པ་འབས་བུའི་དྩོན་ཅན་རིལ་མཁྩོ་བ་ཁྩོ་ནར་བརི་

སེ། རྩོམ་པ་འབས་བུ་མེད་པ་ནི་ཡལ་བར་དྩོར་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་

འགའ་ཞིག་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་བ་འདིས་ཀང་འབས་བུ་འགའ་ཁྩོ་ན་ལ་བལྟ་བའི་རིགས་

སྩོ། །དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་དག་འདྩོར་བ་དང་ཐྩོབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་དག་གི་བསྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་

མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བས་ནས། དེ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྩོག་པ་དག་བ་བའམ། བེད་དུ་

གཞུག་པའམ། སྦྱྩོར་བ་ལ་གུས་པར་འགྱུར་བའི་སྒ་རྣམས་སྦྱར་བར་བའྩོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་ཡལ་བར་དྩོར་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལ་རིགས་དྩོན་བེད་རུང་མིན། །རིགས་ནི་གཞྩོན་པ་དང་བཞྩོ་བ་ལ་སྩོགས་
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པ་འགའ་ལ་ཡང་ཉེ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་མེད་པར་འཇིག་

རེན་ན་ཐ་སྙད་དག་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་བ་ཡང་མེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་གསལ་བར་བསན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། མཚོན་ཟིན་པས་མཚོན་

པར་བ་བའི་རིགས་བརྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། འབེལ་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་སྒས་མ་བརྩོད་པ་ལ་

ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། འགའ་ཞིག་ལ་འཁར་བ་ཆྩོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ན། འཁར་

བ་ཐྩོགས་པ་གཅྩོད་པ་ནི་མེད་དྩོ། །མི་སིད་པའི་ཕིར་བསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣར་མི་འྩོང་བ་སྨྲ་བར་འགྱུར་གི། །དེ་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་འཇྩོ་བར་བརྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །དྩོན་གཞན་བརྩོད་ན་དྩོན་གཞན་མཚོན་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འབེལ་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་འཁར་བ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་འཁར་བ་

ཐྩོགས་པ་རྩོགས་པ་ནི་མེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་འབེལ་པ་མ་ངེས་པ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་ལ་མི་འཇུག་གྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

རིགས་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། བསལ་བ་རྣམས་བསལ་ན་རིགས་འབའ་ཞིག་འདུག་པའི་

ཕིར་རྩོ། །སྤུན་དྲུང་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་རྣམས་ནི་འབེལ་པ་ཅན་གི་སྒ་ཡིན་

པའི་ཕིར་གཞན་འཕེན་པར་འགྱུར་གི། །བ་ལང་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ནི་དེ་ལྟར་

འབེལ་པ་ཅན་རྩོད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་བསལ་བ་དང་བལ་བ་ཅན་དག་གིས་

ཀང་དེའི་སྒ་དག་ལས་རག་ཏུ་རེས་སུ་འགྩོ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་དང་འབེལ་པར་རུང་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་ཕིར་

འདྩོད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་ལང་ཞེས་བ་བའི་སྒ་ལས་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལན་ཅིག་པ་དང་ལན་ཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་
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དག་ཏུ་ཁད་པར་དུ་མ་འཕངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་བསལ་བ་དང་འབེལ་པ་ཅན་

གི་རིགས་བརྩོད་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ནི་དེ་ཡང་དེའི་ཁད་པར་ཉིད་

དུ་གནས་པས་བསལ་བ་འཕངས་པ་ཁྩོ་ནའི་ཕིར་དེ་དང་ལན་པ་བརྩོད་པར་བ་བ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །རིགས་པ་དང་བསལ་བ་དག་འབེལ་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་དེ། 

ཕན་ཚུན་བསྐེད་པར་བ་བ་དང་སྐེད་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་མཚོན་པར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ལ་

སྒ་སྦྱྩོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

 དེ་ལྟ་ན་འྩོ་ན། དེ་ལན། དྩོན་བེད། ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་ནི།

ཅིའི་ཕིར་དངྩོས་སུ་སྦྱྩོར་མི་བེད། །

གལ་ཏེ་བསལ་བ་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་བས་འབས་བུ་དང་ལན་པ་ཡིན་ན་སྒ་དེ་ཅིའི་

ཕིར་བསལ་བ་རྣམས་ལ་དངྩོས་སུ་མི་སྦྱྩོར། དེ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པས་གཞན་གིས་ཅི་

ཞིག་བ། 

གལ་ཏེ་མཐའ་ཡས་ཕིར་འདི་མཚུངས། །གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་བསལ་བ་

རྣམས་ནི་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་སྒས་བརྩོད་པར་མི་ནུས་སྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ལྟ་

ཡིན་ན་མཐའ་ཡས་པ་འདི་ནི་དེ་དང་ལན་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །

རིགས་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བསལ་བ་དག་ཀང་བརྩོད་པར་བ་བ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་པས་འབེལ་པ་མ་བས་པ་ཅན་ནི་བརྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་གདྩོན་མི་ཟ་བར་དེ་

ལ་འབེལ་པ་བ་དགྩོས་ན་དེ་ཡང་མི་ནུས་སྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་དང་འབེལ་པ་ཅན་ལ་བས་
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པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡང་བས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བཤད་ཟིན་ཏེ། འབེལ་པ་

ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་གཅིག་ལ་བས་པས་གཞན་ལ་རྩོགས་པ་ནི་མེད་ལ། འབེལ་པ་ཡང་

མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

དེ་བེད་དེ་བེད་མ་ཡིན་ལས། །

ལྩོག་པར་མཚུངས་པ་ཅིས་མ་བས། །

དྩོན་བེད་པ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དྩོན་རྣམས་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་

པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ལ་སྒ་ཅི་སེ་མི་སྦྱྩོར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལན་ཉེས་མཚུངས་ཕིར། །

བ་སེ་རིགས་གཞན་མི་དགྩོས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་སྒའི་དྩོན་དེ་ལས་གཞན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལ་ཡང་ལྩོག་

པས་ཁད་པར་དུ་བས་ཤིང་དེ་དང་ལན་པ་བརྩོད་པའི་ཕིར་དེའི་ཕྩོགས་ལས་ཁད་

པར་མེད་དེ། ལྩོག་པ་དང་རིགས་དང༌། ལྩོག་པ་དང་ལན་པ་དང༌། རིགས་དང་ལན་པ་

ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་དང་ལན་པའི་ཉེས་པ་

ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་བ་སེ། རིགས་གཞན་ནི་མི་དགྩོས་སྩོ། །རིགས་ཁས་ལེན་པས་ཀང་

གདྩོན་མི་ཟ་བར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཁས་བང་དགྩོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་དེ་ཡང་མེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཅིག་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀི་ཐ་མི་དད་པ་དེ་ཉིད་དེས་

ཁད་པར་དུ་བས་པའི་དྩོན་རྣམས་ལ་རྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
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ཉེས་པ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དྩོན་གཞན་ཁས་བང་དུ་ནི་

དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དྩོན་དེ་ནི་གཞན་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཁས་

བངས་པ་ཡང་གདྩོན་མི་ཟ་བར་བ་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

༈ དེ་ལས་གཞན་པ་ཡྩོངས་སངས་ནས། །

 འཇུག་འགྱུར་ཞེས་ཀང་སྒ་བརྩོད་དེ། །

 དེ་ཡིས་དེ་དག་རྣམས་ལས་འདི། །

 རྣམ་མི་གཅྩོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར། །

འདི་དྩོན་རྣམས་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་བ་ན་མི་འདྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ནས་འཇུག་

པར་འགྱུར་སྙམ་ནས་སྦྱྩོར་ཏེ། དེ་དང་གཞན་ལ་ཡང་འཇུག་ཏུ་སང་ལ། འཇུག་པ་དང་

ལྩོག་པ་ཡང་འཇུག་ཏུ་སང་ན་ནི་མིང་སྩོས་པ་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ལས་

ལྩོག་པ་མི་བརྩོད་ན་ནི་གཅིག་བརྩོད་པ་ལ་མི་གུས་པའི་ཕིར། བརྩོད་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གདྩོན་མི་ཟ་བར་རྣམ་པར་བཅད་པ་བརྩོད་

དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ལ་རིགས་ཀི་ཆྩོས་

ཀང་ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ངེས་པར་ཁས་བང་བ་ཅན་དང༌། གདྩོན་མི་ཟ་བར་བརྩོད་པ་ཅན་

དང༌། རིགས་ཀི་དྩོན་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡྩོངས་སུ་བྩོར་ནས་དྩོན་གཞན་དུ་རྩོག་པ་ནི་

དྩོན་མེད་པ་ལ་གཙིགས་པྩོ་ཆེར་འཛིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ། །དེ་ལྟར་བརགས་པ་

བཞིན་དུ་དེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་པར་གཅྩོད་པར་མི་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་འཇུག་པའི་ཡུལ་བརྩོད་པས་
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རིགས་སྨྲས་སྩོ་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་འདི་ལ་རྣམ་གཅྩོད་ཡྩོད། །

སྒ་རྣམས་དགྩོས་པ་དེ་ཙམ་དུ། །

ཟད་པ་མིན་ནམ་ཁེད་ལ་དེར། །

སྤི་གཞན་གིས་ནི་ཅི་ཞིག་བ། །

འཇུག་པའི་ཡུལ་རབ་ཏུ་སྩོན་ཏྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་ནི་

སྨྲས་ན་རིགས་པར་ནི་མ་སྨྲས་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ནི་འཇུག་པར་རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་དེ་སྐད་དུ་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེའི་སྩོ་ནས་མ་བརྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་བསལ་

ཟིན་ཏེ། དེ་དང་ལན་པ་བརྩོད་ན་ནི་བར་དུ་གཅྩོད་པ་ཡྩོད་དྩོ། །

རིགས་དང་དེ་དང་ལན་པ་དག་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་ན་ལྩོག་པ་དང༌། དེ་

དང་ལན་པ་དག་ཡིན་པར་ཅི་སེ་མི་འདྩོད། །གལ་ཏེ་ལྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཉིད་

ཀིས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །གལ་ཏེ་

དེ་དང་ལན་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལྩོག་པ་དང་ལན་པར་

ཡང་མཚུངས་སྩོ། །ལྩོག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལྟར་ན་སྒའི་ཤེས་པ་དངྩོས་པྩོ་མི་འཛིན་

པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་བེད་པ་པྩོར་

ལག་པར་ཞེན་པས་འཇུག་པར་བེད་དྩོ། །དངྩོས་པྩོ་འཐྩོབ་པ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལས་སྐེ་བས་

དེ་དང་འབེལ་པ་ཡིན་ན་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་མི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་མི་སང་བ་དེར་ལག་པར་ཞེན་པའི་ཕིར་དང༌། འྩོད་ལ་ནྩོར་བུར་འཁྲུལ་པར་སང་
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བས་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཁྩོ་ནས་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །འཁྲུལ་པའི་མཚན་

ཉིད་ནི་ལྩོག་པར་སང་བ་ཡིན་ལ། ཐྩོབ་པར་བེད་པ་ནི་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་

ཀིས་ཡིན་གི། སང་བ་ལ་བལྟྩོས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སེམས་གཏད་པས་འཇུག་ན་ནི་གཟུང་བར་

བ་བ་སྤི་དྩོན་བེད་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །གཞན་ལ་ཡང་འཇུག་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ད་ེདང་ལན་པ་

འཛིན་ན་ཡང་སྤི་དྩོན་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །གལ་ཏེ་རིགས་གཟུང་ན་

ཡང་འབེལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྲེས་པར་སང་བའི་བྩོས་འཇུག་པར་བེད་དྩོ་ཞེ་ན། །དེའི་

ཚེ་གཅིག་གི་ཡང་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་གནས་པ་མ་བཟུང་བའི་ཕིར། རིགས་ཀང་མ་ཡིན་

ལ་དེ་དང་ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་གཞན་གི་སྨྲ་བ་ཁྩོ་ན་ལ་བརེན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ལྟ་ན་ནི་འྩོ་ན་རེས་སུ་འགྩོ་བ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་པའི་

དྩོན་རྣམས་ལ་དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ངྩོ་ཤེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་

མེད་དེ། 

༈ འདི་ལྟར། 

ཐ་དད་ཀང་ནི་ཤེས་སྩོགས་དྩོན། །

བ་བ་དེ་དང་དེ་བེད་པའི། །

དེ་རྣམས་མཐྩོང་ནས་གཞན་མཐྩོང་ཡང༌། །

དེ་ལས་གཞན་དང་བལ་བ་ཡི། །
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ཡུལ་ཅན་གི་ནི་སྒ་རྣམས་ཀིས། །

ལན་ཅིག་སྦྱྩོར་ནས་ངྩོ་ཤེས་བེད། །

འདི་ནི་བཤད་ཟིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་ཀང་དྩོན་འདྲ་བ་དག་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མིག་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ལ་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

དྩོན་བེད་པ་གཅིག་པ་དེ་མཐྩོང་བ་ལ་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ཁྩོ་ནས་དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལས་ལྩོག་པའི་ཡུན་

ཅན་གི་སྒ་དང་འབེལ་པ་ཁད་པར་བསེས་པ་རང་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་བག་ཆགས་

སད་པས་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བྩོ་ཁད་པར་ཅན་བསེ་བ་ཅན་དུ་མི་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ལྟུང་ལ་བརྒྱུས་པ་དག་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལ་ལྟུང་བ་གཅིག་དང་ལན་པ་

ཡང་གཞན་ལ་དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་ཀི། འྩོན་ཀང་དེ་འདི་ལ་ཡྩོད་དྩོ་

སྙམ་མྩོ། །ངྩོ་ཤེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་གཅིག་ཅིག་ཏུ་

མ་མཐྩོང་བ་ལ་ཡང་ཁད་པར་བསེ་བ་དང་ལན་པར་རིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འཁྲུལ་

པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་སང་བ་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་

ཕིར་འཁྲུལ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དངྩོས་པྩོ་དྩོན་དེ་གཅིག་བེད་པ་དེ་དག་

ཉིད་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་སྩོ་ནས་རང་བཞིན་གིས་འཁྲུལ་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་རྣམ་

པར་རྩོག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནྩོ། །

སིག་རྒྱུ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཆུ་ལ་སྩོགས་པར་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཐ་དད་ཀང་

རྣམ་པ་ཐ་མི་དད་པར་བསྙེམས་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུུ་མཚན་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་སྐེད་པར་



  87  

རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་དག་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་གང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་སྤི་

ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །འྩོན་ཏེ་ཡྩོད་ན་ནི་དྩོན་ཡྩོད་པ་འཛིན་པའི་བྩོ་འཁྲུལ་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ཕིར་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ནི་དེས་དེ་དག་གི་སྤི་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་རྣམ་པ་

གང་ཁྩོ་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་པར་བེད་པ་དེ་ཉིད་འདིའི་ཡུལ་ཡིན་ནྩོ། །ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་

ལ་ནི་སྒྩོ་གདགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་དེ་ལ་

མེད་པས་སྤི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་སྤི་འཛིན་པ་ཡྩོད་ན་དེར་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཧ་

ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། །འབས་བུ་གཅིག་བེད་པ་ཅན་འཛིན་པ་ཡྩོད་

ན་ཅི་སེ་མི་འདྩོད། སྤི་འདྩོད་པས་ཀང་གདྩོན་མི་ཟ་བར་བསལ་བ་རྣམས་ཀི་དྩོན་

གཅིག་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་ནི་འདྩོད་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་གཞན་དག་ལས་

ཐ་དད་པ་དེ་དག་ཁྩོ་ནས་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསྐེད་ན། དེ་ལ་སྤིས་ཅི་ཞིག་བ། གལ་ཏེ་

དངྩོས་པྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཁད་པར་མ་འདྲེས་པ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཅི་སེ་མི་རྩོགས་ཤེ་ན། མ་

རིག་པའི་མཐུས་རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་འདི་མེད་དྩོ། །ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཁྩོ་

ན་ལ་བལྟྩོས་ནས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་ནང་གི་བསད་པ་

ལས་ཀང་འགྱུར་ཏེ། སྐྲ་ལ་སྩོགས་པར་འཁྲུལ་པ་བཞིན་ནྩོ། །

མ་རིག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་བསད་པ་ཡིན་ན་མིག་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཡང་

ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །རྣམ་པར་རྩོག་པ་ཉིད་མ་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཁྩོ་ནས་ཕིན་ཅི་
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ལྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྩོག་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཡང་ན་དེ་དག་ལའང་འདི་ཉེས་པ་མེད་དེ། གཉིས་མེད་པ་དེ་དག་གཉིས་སུ་སང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་བཤད་པར་བའྩོ། །ཐམས་ཅད་བསད་པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་དང་

དེར་སང་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་ཇི་སིད་གནས་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། བར་དུ་དྩོན་

བེད་པར་རུང་བ་དང་འདྩོད་པ་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ནྩོར་བ་ཉིད་ཡིན་ཡང་

རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་ལ་སྩོགས་པར་འདུ་ཤེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པ་དང༌། གཞན་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་ལས་སྐེ་བ་དང་

འཁྲུལ་པར་ཁད་པར་མེད་ཀང་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་དྩོན་བ་བར་རུང་བ་དང༌། མི་

རུང་བ་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་དྩོན་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དང༌། ཅིག་ཤྩོས་དག་ཡིན་ནྩོ། །གལ་

ཏེ་མི་རུང་བ་ལས་ཇི་ལྟར་སྐེ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་དྩོན་དང་འབེལ་པར་

ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་ནི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྐེ་བ་མེད་

པ་ཉིད་དྩོ། །

སིག་རྒྱུར་མཐྩོང་བ་ཡྩོད་ན་ཆུར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལས་སྐེ་བ་ཞེས་

བའི་ཆུ་མ་ཡིན་པ་དང་བལ་བའི་དྩོན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

རེས་སུ་བེད་པ་འཇྩོག་པས་བསྐེད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་ཁད་པར་མཚོན་པ་

ལ་མ་བསལ་བའི་ཕིར། རང་གི་བག་ཆགས་སད་པ་རྐེན་ལ་བལྟྩོས་པས་བསྐེད་

དྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་

འཁྲུལ་པ་ལས་དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་ངྩོ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྤི་ཐ་དད་པ་མཐྩོང་བ་

ལས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐ་མི་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བསལ་བ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་
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མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

གཞན་གི་ལྟར་ནའང་བྩོ་དེ་ནི། །

སྤི་ནི་འབའ་ཞིག་ཉིད་ལས་ཡིན། །

གཞན་གིས་ཀང་བྩོ་འདི་ནི་སྤི་འབའ་ཞིག་ལས་འབྱུང་བར་བརྩོད་པར་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རག་ཏུ་དེ་ཙམ་རྣམ་ཤེས་ན། །

བསལ་བ་མི་ཤེས་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །

གལ་ཏེ་བྩོ་འདིས་རག་ཏུ་སྤི་ཁྩོ་ན་འཛིན་པར་བེད་ན་ཤེས་པ་འདིས་བསལ་

བ་མི་རྩོགས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ཡི་ཚེ་ན་ནམ་ཡང་ནི། །

དེ་ལན་འབེལ་པ་མ་བཟུང་ན། །

དེ་དང་ལན་ངེས་མི་འགྱུར་ན། །

དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ཐ་སྙད་འདྩོགས། །

གང་གི་ཚེ་སྤི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཁད་པར་རྣམས་དམིགས་པ་

ཉིད་དུ་ཉེ་བར་མི་སྦྱྩོར་བ་དེའི་ཚེ་ནམ་ཡང་དེ་དག་འབེལ་པར་མ་བཟུང་བས་འདི་ནི་

འདིའི་སྤིའྩོ། །འདི་ནི་དེ་དང་ལན་པའི་ཞེས་བ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ་

རྩོགས་པས་དེ་དང་ལན་པ་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དྩོན་གཞན་བཞིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་གཅིག་གྩོགས་བེད་པའི། །
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བསལ་རྣམས་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཞེ་ན། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་བསལ་བ་རྣམས་ནི་དེའི་དམིགས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རྒྱུ་

ཡིན་ལ། འབའ་ཞིག་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་འདི་དག་ལ་གཅིག་ལན་ཅིག་

བེད་པ་ཡྩོད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་ཏྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། 

དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ངེས་དེ་རྣམས་ཀི། །

ཐ་དད་པ་ཉིད་སེལ་ཏམ་ཅི། །

ཐ་དད་ཕིར་ནི་དེ་དག་ལ། །

གཅིག་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་མི་འདྩོད། །

གཅིག་བུ་དེས་དེ་རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་པ་ཉིད་སེལ་ཏམ། ཅི་སེ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ནི་

དེ་དག་ལ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་བསྐེད་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྩོད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་དུ་མའང་གཅིག་བལྟྩོས་ནས། །

ཐ་དད་མིན་བྩོ་སྐེད་ཅེ་ན། །

ཐ་དད་པའི་དུ་མས་གཅིག་གི་ཤེས་པ་མི་བསྐེད་དྩོ་ཞེས་ནི་མི་སྨྲ་སེ། ཐ་དད་

པས་སྐེ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བལ་བས་འགལ་ཏེ། དེས་ན་གཅིག་

དང་ལན་ཅིག་པས་སྐེད་པར་བེད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་འྩོ་ན་ནི། 

དེ་དག་རེ་རེ་མེད་པར་ཡང༌། །

དེ་གཅིག་གིས་ཀང་བསྐེད་བ་བའི། །

བྩོ་ལ་དེ་རྣམས་ནུས་མེད་ཕིར། །

བྩོ་ཡིས་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡིན། །
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དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ལ་བསལ་བ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་རྩོགས་ཏེ། དེ་

རྣམས་ལས་རེ་རེ་མེད་ཀང་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། སྤི་མེད་ན་མེད་པའི་ཕིར་ལ་

གཞན་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

འདི་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ་ཇི་ལྟར་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་རེ་རེ་བསལ་ཀང་མིག་

གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་ལ་དེ་དག་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ནུས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་

བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་སྩོ་སྩོར་རེ་རེ་བསལ་ན་ཡང་སྐེ་བས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནུས་

པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མི་མཐུན་པར་ཉེ་བར་བཀྩོད་པ་སེ། འདི་ལྟར། 

སྔྩོ་སྩོགས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ། །

ནུས་པ་སྩོ་སྩོར་མཐྩོང་བའི་ཕིར། །

ཚོགས་ལའང་ནུས་གྲུབ་བསལ་བ་ལས། །

ཇི་ལྟར་ཡང་ན་དེ་ལྟར་མིན། །

དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྩོ་སྩོའི་ནུས་པ་ཡང་

མཐྩོང་བས་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ནུས་པ་མི་འགལ་ལྩོ། །

བསལ་བ་རྣམས་ནི་སྤི་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་ནམ་ཡང་དེ་ལྟར་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བསལ་བ་རྣམས་ཀིས་

དེ་ལ་མི་ནུས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་འགའ་ཞིག་ལ། །

བལྟྩོས་ནས་དེ་ནུས་འབའ་ཞིག་མིན། །

འྩོན་ཏེ་ཐ་ག་པ་ཐག་ཟྩོང་མེད་པར་རས་ཡུག་མི་འཐག་ལ། །ཐ་ག་པ་ཐག་ཟྩོང་
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རེ་རེ་མེད་ཀང་འཐགས་པས་དེ་ཁྩོ་ན་ལས་རས་ཡུག་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བསལ་བ་རེ་རེ་བསལ་བ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ལ་ཡང་སྤི་འབའ་ཞིག་

དེ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བསལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་འབའ་ཞིག་ལ་བལྟྩོས་

ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་དྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན། 

དེ་དག་དེ་གཅིག་ལ་ཕན་ན། །

ཇི་ལྟར་བྩོ་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན། །

དྩོན་ཐ་དད་པ་རྣམས་དྩོན་གཅིག་ལ་སྦྱྩོར་བ་འགལ་བས་འདི་ཐམས་ཅད་

བརམས་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་བསལ་བ་དེ་དག་ཀང་སྤི་གཅིག་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་

བེད་ན། དེ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གང་གིས་ན་དེ་མི་བསྐེད་པའི་ཉེས་པ་ཅི་

ཞིག་བས། དེ་ལ་བར་མ་དྩོར་ལག་མ་སྤིས་ཅི་ཞིག་བ་སེ། ཇི་ལྟར་འདི་དག་ཐ་དད་

ཀང་སྤི་གཅིག་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་

གཅིག་ཁྩོ་ན་བསྐེད་ལ་རག་མྩོད། གཞན་ཡང༌། 

འདི་དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུར་འགྱུར། །

ཕན་འདྩོགས་གང་ཡིན་བསྐེད་པ་ཡིན། །

སྔྩོན་རྩོལ་བཞིན་དུ་བྩོགས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་འཛིན་པ་འདི་ལ་ནི་ཕན་པ་

ཞེས་བ་བ་འགའ་ཡང་མེད་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

དྩོན་འགའ་ཞིག་བསྐེད་ན་ནི་དེས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བེད། དེ་དེའི་རེན་ཉིད་ཡིན་དུ་

ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པ་ལ་རེན་དང་བརེན་པའི་དངྩོས་པྩོ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཡང་ན་ནི་
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ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཕན་འདྩོགས་ན་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་དེ་འབེལ་བས་དེ་བེད་

པའི་ཕིར་དེ་ལ་ཕན་པར་བེད་པ་གཞན་ཅི་དགྩོས། དེ་ལ་བལྟྩོས་པའི་རེན་གིས་དེ་ལ་

སྦྱྩོར་ན་ནི་ཕན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་བལྟྩོས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་དེ། 

དེ་ལས་སྐེ་བའི་ཆྩོས་ཅན་ནི་རང་བཞིན་འབེལ་པའི་ཕིར་བལྟྩོས་པ་ཞེས་བའྩོ། ། 

བྩོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པ་ཅན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ལ་

བལྟྩོས་སྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ཉམས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་ཅུང་ཟད་འགའ་

ཞིག་ལ་ལར་འབེལ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་བསྐེད་པར་བ་བའི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་

སྩོ། །གཞན་གི་དངྩོས་པྩོ་བསྐེད་ན་ནི་དེ་ལ་ཕན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

བེད་པ་ལ་ཡང་ཕན་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་བསལ་བས་ཕན་བཏགས་པའི་

སྤིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་ན་འདི་འདིའི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་གསལ་

ལྩོ། །འགའ་ཞིག་གིས་ནུས་ན་ནི་བསལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་གང་ལ་ཡང་ནུས་

པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་གཟུང་བར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་ཕིར་བསལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནུས་སྩོ་ཞེ་

ན། །ཕན་འདྩོགས་པར་མ་གྲུབ་པ་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་སང་སེ་དེ་ཉིད་སྤི་ཁས་ལེན་ན་

བསམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར་ཕན་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་སང་

ངྩོ༌། །གལ་ཏེ་ཕན་པ་མེད་པ་ཡུལ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་འདས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡུལ་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། མེད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་མཐུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་

ཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་མེད་དུ་ཟད་མྩོད། ཡུལ་མེད་དུ་ཟད་ཀང་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་དེ་ལྟ་
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བུས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་དེའི་རེས་སུ་བེད་པ་ནི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་རེས་སུ་བེད་

པའི་ཕིར་ནུས་པ་ཡིན་གི་སང་བའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསལ་བ་ལ་མ་གཏྩོགས་པ་

སྤི་མི་སང་བའི་བེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། སྒ་ལ་སྩོགས་པ་ཉམས་པར་སང་ཡང་དེ་

རྣམས་ལ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

 ༈ གལ་ཏེ་ཐ་དད་མི་སང་བྩོ། །

 ཐ་དད་རྣམས་ལ་མི་འདྩོད་ན། །

 དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་མི་བེད་དྩོ་ཞེས་ནི་མི་སྨྲའྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དྩོན་ཐ་དད་

པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཅན་གིས་བྩོ་ཐ་མི་དད་པར་སང་བར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །སྤི་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་སང་བ་ཉིད་དེ། དེ་མེད་ཀང་

དེ་དག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སང་བའི་

ཕིར་དང༌། གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ནི་དེ་ལས་བྱུང་ཞིང་དྩོན་ཐ་དད་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ཐ་མི་དད་

པར་སང་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་མི་སང་བས་ཀང་ལག་པར་ཞེན་པའི་འཁྲུལ་པས་འཇིག་

རེན་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ལ་སང་བའི་རྣམ་པ་དེ་དྩོན་རྣམས་ལ་མེད་དེ། ཐ་

དད་པའི་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མ་གཏྩོགས་སྩོ། །དེ་ནི་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་ཁྩོ་ན་

འཛིན་པ་ན་དེ་ལྟར་བསད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཞན་ཡང་སྤི་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བའི། །ལྟར་ན་ཡང་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་པ་

ཁྩོ་ན་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་བྩོ་རྣམ་པ་ཐ་མི་དད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཀན་ཀ་མཚུངས་
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སྩོ། །མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྤི་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དེ་ཡྩོད་ཀང་

སང་བ་མི་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ཁ་དྩོག་དབིབས་སུ་སང་བར་ལན་པར་ཡིད་

འཆེས་སྩོ། །སྤི་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

བམ་པྩོ་བཞི་པ།

དེ་ལ་མ་གཏྩོགས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་རྣམ་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་དྩོ། །རྣམ་པ་

སྤི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ཁད་པར་བཞིན་དུ་ཐ་མི་དད་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་

གཞན་ལ་མི་འཇུག་པས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར། ཐ་མི་དད་པར་སང་བར་མི་རུང་ངྩོ༌། 

ཡང་ན་ཡིན་དུ་ཟད་དེ། 

བྩོ་ཡི་སང་བ་ཐ་དད་དེ། །

དེ་དག་མཚུངས་ཞེས་འཛིན་ཕིར་རྩོ། །

དེ་དག་ལ་ཐ་མི་དད་པར་སང་བ་ནི་མེད་པ་ཁྩོ་ན་སེ། མཚུངས་པ་ཞེས་འཛིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །གཅིག་ཏུ་སང་བ་ལ་མཚུངས་སྩོ་སྙམ་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་

ན་ཅིའི་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་མྩོ། །གལ་ཏེ་གཉི་ག་འཛིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་

མེད་དྩོ་ཞེ་ན། འྩོན་ཀང་དེ་འདི་ལའྩོ་སྙམ་པར་འགྱུར་གི་མཚུངས་སྩོ་སྙམ་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དེ་དག་གི་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་གཞན་དང་

གཞན་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་དག་དང་འབེལ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེ་ན་མ་ཡིན་
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ཏེ། རག་མ་ལས་པ་ལ་འབེལ་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་མཚུངས་ན་ནི། །

ཇི་ལྟར་ཐ་དད་བྩོས་གཟུང་བ། །

མཚུངས་པའྩོ་ཞེས་གཟུང་བ་མཐྩོང་ནས་འདི་དག་ལ་ཐ་མི་དད་པར་སང་བ་

མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་མཐྩོང་བ་ལས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་དག་སང་བའི་ཕིར་

མཚུངས་པར་གཏྩོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འབས་བུ་གཅིག་འདྲ། ཁྩོ་བྩོས་ནི་དྩོན་གི་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་

གཉིས་མ་མཐྩོང་སེ། མ་མཐྩོང་ན་ཇི་ལྟར་དྩོན་གཉིས་རབ་ཏུ་བརགས་པས་བདག་ཉིད་

བསླུ་བར་བ། བསལ་བ་འབས་བུ་གཅིག་ཅན་རྣམས་ནི་རྩོག་པའི་ཡུལ་དུ་ཉ་ེབར་འགྩོ་

སེ། དེའ་ིཕིར་འདིས་འཁྲུལ་པས་ད་ེལྟར་བས་ེབར་བེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་སྐྩོན་མེད་

དྩོ། །དེ་དག་གི་འབས་བྩོ་དེ་ཡང་ཐ་དད་དྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རེ་རེ་ལ་དེ་སང་བའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཅན་

དག་ཡིན། །དེ་དག་གི་འབས་བུ་ནི་དེ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་ཐ་དད་དྩོ། །

བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུ་ཆུ་ཆུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་གཅིག་པྩོ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཡང་རས་རེ་རེའི་ཁད་པར་གི་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་

འབས་བུ་གཅིག་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འདི་ལྟར། གཅིག་ཏུ་རྩོགས་

པའི་རྒྱུ་ཡི་ཕིར། །

བྩོ་ནི་ཐ་དད་མེད་པ་ཡིན། །
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བྩོ་གཅིག་རྒྱུ་ཡི་དངྩོས་པྩོ་ཡིས། །

བསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་མི་དད། །

ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་འབེལ་པ་མེད་པ་འདི་ཡང་བཤད་ཟིན་

ཏེ། དེ་ལ་བསེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བྩོ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐ་

དད་པ་རིམ་གིས་རྣམ་པ་རྩོག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བསྐེད་

དྩོ། །ཞེས་ཀང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

འདི་དག་གི་ཐ་དད་པ་དེ་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་དེ་ནི་

ཐ་མི་དད་པ་ཞེས་བ་སེ། ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་གཅིག་འབའ་ཞིག་བེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ཡང་རས་རེ་རེ་ལ་ཐ་དད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཏུ་རྩོགས་པ་ཐ་མི་དད་

པར་སྙེམས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ན་ཐ་མི་དད་པར་སང་ངྩོ༌། །རྩོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཐ་མི་

དད་པར་སང་བའི་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསལ་བ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་གི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་བསེ་བ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

ཁད་པར་དྩོན་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་བསྐེད་དྩོ། །ཞེས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཤད་

ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཁྩོ་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ། 

དེ་ཡི་འབས་ཅན་མིན་བལ་བ། །

ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལས་གཞན་རེས་འགྩོ་བ་ཡི། །

དངྩོས་མ་མཐྩོང་ཕིར་བཀག་པའི་ཕིར། །
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ལྟར་རུང་བ་རྣམ་པར་དབེ་བར་མི་སང་བ་ནི་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། ཡྩོད་ན་

ཡང་གང་ལ་ཡང་མི་བརེན་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དེ་ནི་བཤད་ཟིན་

ཏྩོ། །བཀག་པ་བས་པའི་ཡང་ཕིར། དེར་བརག་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་

ཕིར། ། 

༈ བར་ནི་ཡང་དེ་རིག་དྩོན་ཅན་ཡིན་པ་ཁྩོ་ནར་རིགས་ཏེ། བར་ཞིག་ཏུ་བས་

ན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁྩོ་ནར་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཕིར། དེ་མི་བེད་པ་ལས་ཐ་དད་པས་འཇུག་པ་ཉིད་དུ་བེད་ན་མཛེས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཤེས་པར་བ་བའི་དྩོན་དུ་བརར་འདྩོགས་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ཐ་སྙད་

ཀི་དུས་སུ་ཡང་མི་རེག་པའི་ཕིར་གཞན་སངས་ནས་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

རྣམས་ཀི་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་སྒས་བརྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །མཉན་པ་དེ་ནི། 

དེ་བེད་མིན་ལ་དེ་བེད་དང༌། །

འདྲ་བའི་ངྩོ་བྩོ་སང་བ་ཅན། །

དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་དངྩོས་ཙམ་གིས། །

ས་བྩོན་ཅན་དྩོན་མེད་པའི་བྩོ། །

སྐེད་པར་བེད་པའང་དེ་མི་བེད། །

ཡྩོངས་སྩོང་ཡན་ལག་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར། །

དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་རེན་ཅན་ཕིར། །

དྩོན་ལ་མི་བསླུ་ཡིན་པར་འདྩོད། །

དེའི་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ཅན་དེ། །
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དེ་བེད་བརེན་པའི་ངྩོ་བྩོའི་བེད། །

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་གཅིག་དང་བལ་བའི་དྩོན་རྣམས་ལ་དེ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་སྐེ་བའི་བྩོ་

ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སང་བའི་ཕིར་བ་བ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཡང་དེ་བེད་པ་ལྟ་བུར་ལག་པར་

ཞེན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཙམ་གིས་ས་བྩོན་ཅན་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་ལག་

པར་ཞེན་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པ་བསྐེད་པའི་མཉན་པ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡྩོངས་སུ་

སྩོང་བའི་ཡན་ལག་གི་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར། དྩོན་དམ་པར་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་དྩོན་དག་ལ་མི་

སླུ་བ་ཞེས་བའྩོ། འདི་ལྟར་ཐ་དད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དངྩོས་པྩོ་ལ་འགྩོད་ན་ནི་སྒ་

དང་ཤེས་པ་དག་ལས་དངྩོས་པྩོ་ཐག་བསིངས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཡུལ་དུ་

འདྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་གཞན་ཡང་འགགས་ལ་ཡང་རེག་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མཉན་པ་དེ་ནི་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བ་

སེ། །གཞན་ལྩོག་པའི་དྩོན་རྣམས་ལ་བེ་བག་མེད་པར་ལྩོག་པའི་ཁད་པར་ལ་བརེན་

ནས་བཀྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཐ་སྙད་ལ་ཡང་གཞན་སངས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

༈ ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལྩོག་པ་ནི། །

 ཤིང་དྩོན་འཛིན་ན་གཉིས་པྩོ་ནི། །

 ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ཡིན་པས་གཅིག །

 འཛིན་པ་མེད་ན་གཉིས་མི་འཛིན། །

 དེ་ཡི་ཕིར་ན་བརར་གདགས་པ། །
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 མི་སིད་དྩོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཤིང་ནི་ཤིང་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན། དེ་

ནི་ཤིང་མ་ཡིན་པ་འཛིན་པ་མེད་པར་དེ་ལྟར་གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཤིང་མ་ཤེས་པ་ཅན་གིས་དེ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡྩོངས་

སུ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། བྩོ་ལ་མི་གནས་པའི་དྩོན་ལ་བརར་གདགས་པར་མི་ནུས་སྩོ་

ཞེས་འཛིན་ཏྩོ། །

༈ དེ་དག་གི་ནི་བརར་འདྩོགས་ལ། །

ཤིང་མིན་རྣམ་པར་གཅྩོད་དམ་ཅི། །

གང་དག་དེ་ལྟར་སྤྩོད་དངྩོས་པྩོ་ཅིག་ཁས་བངས་ནས་གཞན་རྣམ་པར་གཅྩོད་

པས་བརར་འདྩོགས་པ་ལ་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ཡིན་པར་རྒྩོལ་བ་དེ་དག་གི་དེ་ལ་ཡང་

བརར་བེད་པ་ན། ཤིང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་གཅྩོད་དམ། །འྩོན་ཏེ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་རྣམ་གཅྩོད་ཤིང་གི་དྩོན། །

འཛིན་པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

དེའི་ཚེ་རྩོགས་པ་པྩོས་ཤིང་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ཡང་མི་ཤེས་ཏེ་དེ་

ཤེས་པར་བ་བ་ཁྩོ་ནའི་ཕིར། དེ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིག་ཏུ་ཉེ་བར་འགྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་མི་ཤེས་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བར་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྩོགས་

པར་འགྱུར། །མི་རྩོགས་ན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པ་ཡྩོངས་སུ་མ་སངས་པ་ཅན་འགྩོད་

པ་དང་ལན་པའི་སྒ་ལས། 

བར་ལས་དེ་དག་མི་སེལ་ན། །
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ཐ་སྙད་འདྩོགས་པར་བེད་པ་རྣམས། །

དེ་ཡྩོངས་སངས་ནས་འཇུག་པར་ནི། །

མི་འགྱུར་ཤིང་གི་ཁད་པར་བཞིན། །

བརའི་ཚེ་གཞན་རྣམ་པར་མ་བཅད་པར་བཀྩོད་པའི་སྒ་ལས་ཐ་སྙད་ཀི་ཚེ་

ཤིང་མ་ཡིན་པ་ཡྩོངས་སུ་སངས་ནས་འཇུག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ཤ་པ་

ལ་སྩོགས་པ་ཁད་པར་བཞིན་ནྩོ། །

འྩོན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་གཞན་བཀག་མི་བསྒྲུབ་པར། །

མདུན་ནས་གཅིག་ཅིག་རབ་བསན་ནས། །

འདི་ཤིང་ཡིན་ཞེས་བརར་བེད་པ། །

ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང༌། །

དེ་རྩོགས་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཡི་ཕིར། །

ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་སྙམ་ན། །

སྤི་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བ་ནི་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཅུང་ཟད་ཅིག་བརྩོད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། མདུན་ན་འདུག་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཅིག་ཡང་དག་

པར་བསན་ནས་འདི་ནི་ཤིང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརར་བེད་ལ། འདིས་བརའི་དུས་ན་དེ་

ལྟར་མཐྩོང་བའི་དྩོན་ཁྩོ་ནའམ། །དེ་དང་འབེལ་པ་ཅན་ནི་ཐ་སྙད་ཀི་ཚེ་ཡང་རྩོགས་

པར་འགྱུར་བས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ལ་ཡང༌། 
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འདི་ཡང་ཤིང་འདི་ཁྩོ་ན་ཞེས། །

བ་བར་ཐལ་བར་ལྩོག་པ་མེད། །

གཅིག་རབ་ཏུ་བསན་ནས་འདི་ནི་ཤིང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་འདི་ཡང་ཡིན་

ནྩོ་ཞེའམ། འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་ནི་མི་འདའ་ལ། དེ་དག་

ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་ཉིད་ཡྩོད་དྩོ། །མཐྩོང་བ་ལས་བཟླྩོག་པ་ནི་ཉེས་པར་ས་བའི་ཕིར་

ཉེས་པ་མེད་དྩོ། །

གཅིག་འགའ་ཞིག་མཐྩོང་ཞིང་གཞན་ལ་དེའི་རྣམ་པས་དབེན་པའི་བྩོ་ཉམས་སུ་

མྱྩོང་བ་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་བཞིན་དེ་ལས་གཞན་ནྩོ་སྙམ་པ་ཆྩོས་མི་མཐུན་

པ་ངེས་པ་དེ་ལས་འབེད་པ་སྐེའྩོ། །དེས་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཤིང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསན་

ནས་བེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་སེ། །གང་ཁྩོ་ན་ལ་དེ་མི་སང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཤིང་མ་ཡིན་པར་

རང་ཉིད་ཀི་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་འདི་མི་སིད་དེ། 

གཅིག་ན་མཐྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་གང་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མཐྩོང་བར་རྩོགས་ན་ནི་གསལ་བ་གཞན་པ་ཡང་དེ་ལྟར་རྩོགས་པར་མི་

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་འྩོ་ན་ནི་འདི་ནི་དེ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། འདི་ལྟར། 

 ༈ གཅིག་རྩོགས་ཤེས་བའི་ཤེས་པ་ནི། །

 གཅིག་ལ་གནས་པའི་རྩོགས་པས་སྩོ། །

 དེ་དང་དེ་མིན་རྒྱུ་དྩོན་རྣམས། །

 བདག་ཉིད་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད། །

འདི་ནི་གྩོང་དུ་ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་འདི་དག་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་ཀང་ཁ་ཅིག་
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ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུ་གཅིག་བེད་ཀི་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་པ་ལྟར་བཤད་

ཟིན་ཏེ། འདིས་དེ་རྣམས་བདག་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་ཕེ་ནས། དེའི་རྒྱུ་དང་དེའི་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པ་དག་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི། 

བྩོ་དེ་ལ་ནི་ཡྩོད་པའི་དངྩོས། །

བྩོའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་སང་བ་དང༌། །

རྒྱུ་མིན་ངྩོ་བྩོ་བལ་བ་དང༌། །

ངྩོ་བྩོ་གཅིག་འདྲར་བདག་ཉིད་ཀིས། །

ཐ་དད་པར་ནི་ཤེས་འགྱུར་བར། །

ཐ་དད་པ་ཡི་སྐད་སྦྱྩོར་ཏེ། །

དེ་ལས་དེ་རྩོགས་འགྱུར་བའི་བྩོ། །

འཁྲུལ་པས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ལྟར་རྩོགས། །

དེ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་ཁྩོ་ནས་རྐེན་གི་དབང་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

རྒྱུ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མཐྩོང་བའི་བྩོ་ལ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་དེའི་

རྒྱུ་ཉིད་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་ལས་ལྩོག་པས། །དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུར་

ལག་པར་ཞེན་པ། །ཕི་དང་ནང་གི་སྙམ་ནས་ཁད་པར་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བ་ཅན་རྣམས་

རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པས་རྩོག་པའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། །འདི་དག་ནི་

ཤིང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རང་དང་གཞན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་སང་བ་ཀུན་དུ་

བསན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐ་དད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་སྙམ་

ནས་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་དེ་སྐད་སྦྱྩོར་ཏེ། དེ་ལས་དེ་རྩོགས་པའི་
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བྩོ་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ཅན་ནི་འཁྲུལ་པའི་དབང་ཁྩོ་ནས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཅིག་འཛིན་པ་

ལྟ་བུར་སང་ངྩོ༌། །དེ་ལ་ཐ་དད་པ་མཐྩོང་བ་ཡང་གང་ཞིག་མཐྩོང་བ་དང་མ་མཐྩོང་བ་

དག་གི་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་པ་འདི་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད་པ་དངྩོས་པྩོ་ལྟར་རུང་

བ་ཅིག་ནི་མེད་དེ། །དེ་ནི་ཡལ་ག་ལ་སྩོགས་པ་སང་བ་ལས་ཐ་དད་པར་འཁར་བ་

ཐྩོགས་པ་ལ་འཁར་བ་བཞིན་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ལས་ཐ་དད་པར་མ་

བཟུང་བར་མི་མངྩོན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་པ་གཅིག་ལ་མཐྩོང་བ་ཡང་གཞན་ལ་བལྟ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་དང་དེ་

མ་ཡིན་པ་དག་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གསལ་བ་གཅིག་ཁྩོ་ན་ཤིང་ཡིན་

པར་འགྱུར་རྩོ། །བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ལ་ནི་དྩོན་གཞན། །རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ཡྩོད་

གང་ན། །ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་ལ་གྩོ་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡྩོད། །གང་ལས་ཐ་དད་

པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། །དེ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡུལ་དུ་

བེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཤེས་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། །དེ་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འདི་ལྟར། 

བྩོ་དྩོན་འགའ་ལས་རྣམ་བཟླྩོག་ནས། །

དྩོན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་བའི་ཕིར། །

སྒ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་བེད་དེ། །

དེའི་དྩོན་ངེས་པར་བཟུང་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་དུ་སྦྱྩོར་བ་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ལ་སྩོགས་ཚིག །

ཐ་སྙད་དུ་ནི་རྩོགས་རྣམས་ལའང༌། །
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རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད། །

སྒ་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་བར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་དག་

ལས་མི་འདའ་སེ། །དེ་ནི་འཇུག་པ་དང་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་འདིས་འགའི་བྩོ་གང་ལས་ཀང་ལྩོག་པར་མི་བེད་པའམ། །འཇུག་པར་

མི་བེད་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནང་བའི་ཕིར། ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལ་འགའ་ཡང་ཐ་

སྙད་གདགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་སྙད་ནི་ངེས་པར་གཟུང་བ་མེད་ན་མེད་པ་ཡིན་

པའ་ིཕིར་རྩོ། །དཔེར་ན་བུམ་པས་ཆུ་འྩོན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལྟ་བུ་ལ། །གལ་ཏེ་བུམ་པ་དང་

སྙིམ་པས་ཆུ་ཅི་འདྲ་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བང་བར་འདྩོད་པར་གྱུར་ན་ནི། ཆུ་འྩོན་ཅིག་

ཅེས་བ་བ་ཁྩོ་ན་བརྩོད་པར་བ་བར་འགྱུར་གི། བུམ་པས་ཞེས་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕག་དར་རམ། །གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བང་བར་དགྩོས་པར་

འདྩོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་ནི། །འྩོན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་བེད་པ་དང༌། ལས་མ་འཕངས་པ་

ཅན་ཁྩོ་ན་བརྩོད་པར་བ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་བའམ་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའམ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡིན་པར་འདྩོད་ན་ནི། །དེའི་

ཚེ་འྩོན་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ཡང་བརྩོད་པར་བ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚིག་དྩོན་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་ཐ་སྙད་དུ་གཏྩོགས་པ་རྣམས་

ལ་ཡང་རྣམ་པར་བཅད་པར་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་དྩོགས་

པ་མེད་ན་སྦྱྩོར་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ནི་བྩོ་གྩོས་རྨྩོངས་པའི་དྩོགས་པའི་

གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བཟླྩོག་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོན་ཏེ་དྩོགས་པ་མེད་ན་ནི་གཞན་གིས་གདམས་པ་ཅི་ཞིག་ལྟྩོས་པར་འགྱུར་
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རྩོ། །ཉན་པ་པྩོ་འབང་བར་བ་བ་མེད་པ་ཅན་སྨྲ་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་བསྙྩོན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། །དེ་འབང་བར་བ་བ་ཁྩོ་ནའི་ཕིར་སྒ་རྣམས་བརར་བས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་སྒ་ཐ་དད་དུ་མ་གཏྩོགས་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དེ། ངག་ཏུ་གཏྩོགས་པའི་

ཚིག་གྩོ་དྩོན་སེམས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གང་ལ་དེ་དག་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་ཞེ་ན། །སྦྱྩོར་བའི་

ཡུལ་བསམ་པ་ལ་གཞན་སེལ་བ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །སྦྱྩོར་བ་བསན་པ་མེད་པ་ལ་ཤེས་

བ་ཞེས་བ་བའི་སྒའི་དྩོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བའི་དྩོན་འགའ་ཡང་མེད་དེ། །དེ་ལས་

འགའ་ལ་ཡང་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ལ་ཡང་དེ་དང་

འདྲའྩོ། །སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཉན་པ་ཡན་གར་བ་ལས་རྩོགས་པ་གང་ཡིན་པ་ཡང་

སྦྱྩོར་བ་མཐྩོང་བའི་ཡུལ་གི་རེས་སུ་འབང་བས་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། །དེའི་

དྩོན་ཡྩོངས་སུ་མ་རྩོགས་པ་ཅན་ཡིན་པས་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ལ་བསད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་དང་འདྲ་བའི་ནི་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐྩོང་བ་

ལས་ཡྩོད་པ་ཉིད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་སྒ་སྦྱྩོར་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བྩོ་འབའ་ཞིག་ལས་བཟླྩོག་

ནས་འགའ་ཞིག་ལ་གཞུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དྩོན་ཡིན་ཏེ། དེའི་འབས་བུ་དང་བཅས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

གང་ཞིག་གང་ལས་ཐ་དད་པ། །

དེ་རྣམས་བཟླྩོག་ནས་ཁད་པར་གི། །

དེ་ལས་ཐ་དད་རྣམ་པ་ནི། །

མཚུངས་པ་སང་བ་ཅན་ལ་འགྩོད། །

དེ་ཉིད་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་ཡིས། །
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དངྩོས་པྩོ་དེ་ཡི་ཆ་འགའ་ཞིག །

རྩོགས་འགྱུར་ཞེས་པས་རབ་ཏུ་བཤད། །

འདི་ལའང་ངྩོ་བྩོ་ཅུང་ཟད་མེད། །

སྒ་རྣམས་ལས་དེ་རྩོགས་ཉིད་ཀིས། །

གཞན་བཟླྩོག་རྩོགས་འགྱུར་དེ་ལ་ནི། །

འགའ་ཡིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ། །

རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་འགའ་མེད། །

སྒས་གཉིས་བེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །

ཕན་ཚུན་ཡྩོད་པའི་མིན་ཕིར་དེ། །

དངྩོས་མེད་དངྩོས་པྩོ་ལན་ཉིད་དུ། །

མཐྩོང་བ་བྩོ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །

དགྩོད་པར་བ་བའི་སྒ་དེ་ལས་གཞན་བཟླྩོག་པ་འཕངས་པ་དེ་ཡང་གང་ཞིག་

གང་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་བཟླྩོག་ནས་ཁད་པར་རྣམས་ཀི་ཐ་དད་པ་ངྩོ་བྩོ་མཚུངས་པར་

སང་བ་ལ་འགྩོད་དྩོ། །དེ་ཉིད་དྩོན་གཞན་ལས་ལྩོག་པས་དངྩོས་པྩོའི་དེའི་ཆ་འགའ་

ཞིག་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། །སྒ་ནི་དྩོན་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་འཕངས་

པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་དངྩོས་པྩོ་དག་ཁྩོ་ན་བརྩོད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པས་

བསན་ཏྩོ། །དེ་ནི་ཐ་དད་པ་དེ་བརྩོད་པ་ན་དྩོན་ཐ་དད་པ་རྣམ་པ་གཅྩོད་པ་འཕེན་པ་ལྟ་

བུར་འཇུག་སེ། གཅིག་ལ་ཡྩོད་པའི་ཐ་དད་པ་བརྩོད་པ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པ་བཟླྩོག་པ་

མེད་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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ཐ་དད་པ་དེ་ཉིད་ནི་ལྩོག་པས་ཆ་རྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་རྩོགས་པ་ནི་དེའི་ཁད་པར་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། །དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་རྩོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ཁ་ཅིག་ལ་

འཁར་བ་ཐྩོགས་པ་བཞིན་དུ་གང་ཞིག་གང་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་རྣམས་སྒ་དག་

གིས་བརྩོད་པར་འགྱུར་བ་དྩོན་གཞན་བཟླྩོག་པ་བེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དབེ་བར་བ་བ་གཉིས་ཀི་ཐ་དད་པ་ནི་གཉི་ག་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། །གཅིག་ལ་ཡྩོད་

པའི་ཐ་དད་པར་བརྩོད་ན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པ་འཕེན་པ་མེད་ན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་དེ་དག་ལ་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་གི་གཞིའི་དངྩོས་པྩོ་ནི་མེད་དྩོ། །

ཐ་དད་པ་གཅིག་བརྩོད་ན་ཡང་གཞན་བཟླྩོག་པ་རྩོགས་པའི་ཕིར། །རེས་སུ་

འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་བརྩོད་པས་སྒ་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀི་ཡན་ལག་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་ན་དེ་

ལས་ལྩོག་པ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བའམ། །དེས་ཀང་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཞེས་བཤད་

དྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྒ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པ་བཟླྩོག་པ་དང༌། །རང་གི་དྩོན་བརྩོད་པ་

དང་བ་བ་གཉིས་ནི་མེད་དྩོ། །རང་གི་དྩོན་བརྩོད་པ་ཁྩོ་ནས་དེ་ལས་གཞན་བཟླྩོག་པ་

རྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། །རང་གི་དྩོན་ནི་ཐ་དད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྩོག་པ་

མེད་པ་ཅན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་ལ། རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་ཅན་གི་ལྩོག་པ་ཡང་

མེད་དེ། གཅིག་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ལ་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་བ་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

དུ་གཅིག་ཡྩོངས་སུ་སང་བ་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་གནས་པ་མེད་ན་བརྩོད་པ་མེད་པ་

འབས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཐ་དད་པ་དེ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་དང་ལན་པ་ཉིད་དུ་

མཐྩོང་བ་ནི་བྩོའི་བསད་པ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ། །
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དེ་ཕིར་དེ་ཉིད་དྩོན་དམ་མིན། །

གཞན་དུ་དངྩོས་པྩོ་འགྱུར་ལྩོག་པ། །

དངྩོས་པྩོར་མི་འགྱུར་འདི་འདི་ལ། །

ཐ་དད་ཅེས་ནི་བརྩོད་ཕིར་རྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ནི་དྩོན་དམ་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཐ་དད་པ་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བ་དེའི་

དངྩོས་པྩོའམ། །དེའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། །དེའི་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་

ཡིན་པས་ན་གཞན་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེའི་དངྩོས་གཞན་གིར་མི་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཡང་གཞན་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལས་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། འདི་ལས་འདི་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གང་ཞིག་ཐ་དད་པ་གང་ལས་ལྩོག་པར་

འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་དེར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །འདི་འདི་ལས་ཐ་དད་པར་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་

མི་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་འབེལ་པ་ནི་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འབེལ་པ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་དེ་

ལས་སྐེས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་ཞེས་བ་བར་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར། །རང་གི་རྒྱུ་

རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ལྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཞན་

ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀང་འདི་ཐ་དད་པ་ཡིན་པས་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཉིད་ཀིས་རས་

གཞན་དང་འདྲ་བར་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། །འདི་འདི་ལས་ཞེས་བ་བའི་ཁད་པར་བསན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་

ཁད་པར་གི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ལ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་
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བས་ན་གཞན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དངྩོས་སུ་ན་དྩོན་དམ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་སྒས་བརྩོད་པ་ན་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་ཐ་

དད་པའི་ཕིར། །ཆ་མེད་པའི་ཐ་དད་པ་གཅིག་བརྩོད་པ་ན་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་

རྩོགས་པས་དེ་ལས་སྒ་དང་ཚད་མ་གཞན་དྩོན་མེད་པར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་

ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ་གང་གི་ཕིར། །

འདྲེས་པ་དྩོན་གཅིག་གཅྩོད་པ་ན། །

སྒ་འམ་རགས་ནི་གཅིག་པུ་ཡི། །

བ་བ་དེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཡི། །

བརྩོད་བ་གཅད་པ་ཅི་ཡང་མེད། །

གང་གི་རྩོད་པར་བེད་པ་དང༌། །

དངྩོས་པྩོའི་ནུས་པ་མ་ལུས་པ། །

རྩོགས་འགྱུར་དེའི་ཕིར་ན་སྒ། །

འབས་བུ་དུ་མ་རེན་གཅིག་འགྱུར། །

དཔེར་ན་ཕི་ནང་ཐ་དད་པའི་འདྲེས་པ་ཅན་གི་བྩོ་རང་ཉིད་ཀི་སང་བ་ཐ་སྙད་

ཀི་ཡུལ་དྩོན་བེད་པར་རུང་བ་ངེས་པར་བས་ནས་སྒའི་དྩོན་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བར་བེད་དྩོ་

ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་འདྲེས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ལྟ་བུར་སང་བ་བར་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཅད་པའི་ཕིར་དེ་ཉིད་ལ་སྒ་དེ་དག་གི་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 
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གཅིག་པ་བསྒྲུབས་ན་ཡང་གཞན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པར་མི་བེད་དེ། བར་སྩོ་སྩོར་ངེས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམ་པར་གཅད་པས་འཕངས་པ་ཅི་ཡང་མེད་མྩོད་ཀི། །འྩོན་

ཀང་གང་གི་རྩོད་པར་བེད་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ཀིས་སྩོབས་ཀིས་ནི་མ་ལུས་པར་

རྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་རྣམས་ནི་བྩོའི་བསད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཡང་དངྩོས་པྩོའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་སྙད་འདི་

ནི་ཡང་དག་པའི་དྩོན་དེ་བཞིན་དུ་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་དུ་མ་དང༌། གཅིག་དང༌། 

ཐ་དད་པ་དང༌། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་སང་བ་འཁྲུལ་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་

ཕིར། །དེ་དང་དེར་འབེལ་པར་འགྱུར་བ་ལས་དུ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

མ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀང་མཐར་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཤེས་པ་མི་བསླུ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

༈ རྣམ་པ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དང་སྒ་ཐ་དད་ཀང་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་

གི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་འབས་བུ་དུ་མ་ཅན་རེན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཇི་སྐད་བརྩོད་པའི་བྩོའི་སང་བ་ལ་བརེན་པ་ལ་ཉེས་པ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཅིག་ཅིག་རྣམ་གཅྩོད་སྩོན་པ་ན། །

གང་ཚེ་གཞན་སྩོང་མི་འཇུག་པ། །

དེ་ནི་དེས་ཁབ་གཅིག་ཏུའང་སང༌། །

དེ་ཚེ་བྩོ་ཡི་ངྩོར་བས་ནས། །

གཞི་མཐུན་པ་ནི་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
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སྒ་ནི་རྣམ་གཅྩོད་བེད་པ་ན། །

དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ལ་རེག་འགྱུར་བ། །

དེ་ནི་དེ་ལ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས། །

བའྩོ་དངྩོས་གཅིག་བརྩོད་བ་མིན། །

བྩོ་ལ་སང་བ་མི་མཐྩོང་ལ། །

དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་ངེས་ཕིར་རྩོ། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དེ་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ལ་ནི། །

སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བྩོ་ཉིད་ཀང༌། །

སྤི་ཡི་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་བསན་ཏེ། །

དངྩོས་ལ་དེ་དག་མི་སིད་ཕིར། །

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ལ་སྒ་དང་རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་

ཀིས་ཡུལ་དུ་བེད་ན་དེ་ནི་འདིར་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་རྩོགས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་རིགས་པའི་བསན་

བཅྩོས་མཛད་པ་པྩོས་དགྩོངས་ནས་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ལ་དེ་དག་རབ་ཏུ་

བསན་ཏྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

༈ དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཉིད་ཕིར། །

 གང་ལས་ཐ་དད་ངྩོ་བྩོར་འདྩོད། །

 གཅིག་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང༌། །
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 ལྩོག་པའི་དྩོན་གཅིག་སྤྩོད་ཡུལ་མིན། །

དེ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཆ་མེད་པ་གཅིག་པྩོ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ན་བྩོ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་

དག་གི་ཡུལ་དུ་བེད་དེ། །རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ནི་ཐ་དད་པ་ལ་བརེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ཡང་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་ཏེ་སྤི་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་ནི་གྲུབ་

པ་དང་བདེ་བ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་དྩོན་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་

སྩོ་ནས་ཡུལ་གཅིག་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། །གཞི་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོའི་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་དང་མི་

འཇུག་པ་མི་རིགས་ཏེ་འགལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་དུ་མི་འཇུག་པ་ཡང་སྤི་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་སྤིའི་འཇུག་པ་ཡིན་

གི་ཁད་པར་གི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། །མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། །དེ་ནི་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་པ་སྤིའམ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་གང་ན། །ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་འདི་ལ་ནི་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་མི་རིགས་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་ཐ་དད་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་

རྩོ། དེ་བས་ན་དབེ་བ་མེད་པ་འདི་ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་

ལན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཡང་སྤི་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཡང༌། 

༈ ཐ་དད་གྱུར་ན་ཐ་དད་མེད། །

 ཐ་སྙད་དག་ཀང་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །

སྒ་དག་གིས་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྩོན་ཐ་དད་པ་བརྩོད་པ་ན་ཇི་ལྟར་

དྩོན་གཅིག་པ་ཅན་གི་བྩོའི་རེན་དུ་འགྱུར། །དྩོན་གཞན་བརྩོད་པ་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཉིད་ན་ཇི་ལྟར་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་གི་གཞིའི་
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དངྩོས་པྩོ་ལ་བརེན་པར་འགྱུར། 

༈ ལྩོག་པ་ཀུན་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། །

 ཐལ་འགྱུར་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད། །

ཇི་ལྟར་གཅིག་པྩོ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ཀང་ཡིན་པའི་

ཕིར། །ཐ་དད་པ་ལ་སྤི་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཉེས་པ་ལག་མ་མེད་

པར་ནི་སྔར་བསན་ཏྩོ། །

འྩོན་ཀང༌།

 དེ་ཡི་འབས་བུ་ཡྩོངས་བསན་ཕིར། །

ཐ་དད་འབས་བུ་གཅིག་དད་ལ། །

མཁས་པས་སྒ་གཅིག་བརར་བས་པ། །

དེ་ཡི་འབས་བུ་མེདཔ་ཅན། །

ལྩོག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན། །

ཐ་དད་པ་ནི་བསན་པ་ནི། །

དཀའ་དང་མི་ནུས་འབས་མེད་ཕིར། །

དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ནི། །

རང་རང་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནས་ཕིར། །

ཁ་བྩོ་ཡི་ནི་ངྩོ་བྩོ་གང༌། ། 

དེ་ནི་སེར་སྐ་ལ་ཡྩོད་མིན། །

 ༈ དེ་འབས་ཅན་མིན་ལས་ལྩོག་པ། །
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གཉིས་པྩོ་དག་ལ་ཡྩོད་པ་ཡིན། །

དྩོན་གི་ཐ་དད་མེད་པར་ཡང༌། །

སྒ་ཡི་ཐ་དད་མི་རིགས་སྩོ། །

དེ་ཕིར་དེ་འབས་ཀང་འདྩོད་ནི། །

དེ་འབས་མིན་ལས་ཐ་དད་ཉིད། །

དཔེར་ན་མིག་ལ་སྩོགས་པ་ནི། །

གཟུགས་ཀི་རྣམ་ཤེས་འབས་བུ་ཅན། །

གང་ཚེ་ཁད་པར་མེད་འབས་དེ། །

སྩོན་པ་སིད་པ་ཡྩོད་པ་ནི། །

གང་ཞིག་ཅིག་ཅར་ཀུན་རྩོགས་ཕིར། །

དེ་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཡི་ནི་སྤི། །

ཐ་དད་མེད་དུ་ཟིན་ན་ཡང༌། །

བར་ལས་བྱུང་བ་བསྙད་པར་བ། །

གང་ཡང་དྩོན་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་མང་པྩོ་དག་ལ་མ་ཉན་པ་གཅིག་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་ནི་གཞན་ལ་ཤེས་

པ་མི་སྐེ་བའམ། །སྩོ་སྩོར་ཉེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་ན་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་ལ་ཡང་སྒ་གཅིག་འཇུག་ན་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དྩོན་

གཅིག་ལ་སྒ་སྦྱྩོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། །ཐ་དད་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དག་ལ་སྩོ་སྩོར་

སྦྱྩོར་བ་ན་དེ་ལྟར་སྩོན་པ་དག་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཡྩོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ་
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སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ལ་ཡང་གཅིག་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཇིག་རེན་པས་སྒ་དགྩོད་

བར་བ་བ་ཡིན་པའམ། །གཅིག་པྩོ་དེས་དངྩོས་པྩོའི་ནུས་པ་ཉིད་ཀིས་མཉན་པ་འདི་

སྩོང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོན་ཀང་དགྩོས་པ་འགའ་

ཞིག་གིས་སྒ་གང་ཞིག་ལ་དགྩོད་པར་བེད། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་དུ་མ་སྦྱྩོར་བར་

བེད་ན་དེ་ནི་དེ་ལས་གདྩོན་མི་ཟ་བར་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་སྩོ་སྩོར་བརྩོད་

པ་དང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། །འདི་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོར་

བརྩོད་པར་མི་ནུས་ཤིང་ཕྩོངས་པ་འདི་ལ་ཡང་འབས་བུ་ཅུང་ཞིག་དང་བཅས་པ་

ཡང་མེད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་འདིས་དེ་ལ་དྩོན་དུ་རུང་བ་དེ་དག་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་སྒ་

གཅིག་གིས་སམ་དུ་མ་བརྩོད་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་སྨྲ་བ་པྩོའི་རང་དབང་

གིས་ཡིན་པས་ན་མང་པྩོ་དག་ལ་སྨྲ་བ་པྩོའི་བསམ་པ་འཇུག་པ་ན་མཉན་པ་གཅིག་

པུ་འདི་ལ་ཀན་ཀ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདྩོད་པ་ལ་རག་ལུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་སྦྱྩོར་བ་པྩོ་གཅིག་ལ་ཡང་འདྩོད་

པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྩོད་པ་ཉིད་མང་པྩོ་དག་ལ་ཡང་

འདི་ལ་གེགས་བ་བའི་ཕིར། །གང་གིས་ནུས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་འདི་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། །དགྩོས་པ་བསན་པ་ནི་དེའི་དགྩོས་པ་བསན་པ་

མེད་པ་ཅན་གི་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་པ་དག་ནི་གཅིག་ལས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྩོ་

ཞེས་བ་བར་བསན་ཏེ། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལ་ཡང་གཅིག་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དག་
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ཕན་ཚུན་ངྩོ་བྩོའདྲེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཐ་དད་པ་དག་སྒ་རང་བཞིན་གཅིག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེས་གྩོང་དུ་བསན་པའྩོ། །དེའི་དགྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་

དག་ལས་ལྩོག་པ་ནི་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། །དྩོན་ཐ་དད་པ་

མེད་པ་དེ་ཉིད་སྒའི་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་དེའི་དགྩོས་པ་

ཅན་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་དེའི་དགྩོས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་

བསན་གི། དེ་དག་ནི་གཞན་དུ་དེའི་འབས་བུ་ཅན་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། །གཞན་ལས་

ཐ་དད་པ་མ་རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དཔེར་ན་མིག་དང་གཟུགས་དང་སང་བ་དང་ཡིད་

ལ་བེད་པ་དག་གམ། བདག་དང་དབང་པྩོ་དང་ཡིད་དང་དྩོན་དེ་དག་ཕྲད་པ་དག་ནི་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཅན་དེ་དག་གི་ཐུན་མྩོང་གི་

འབས་བུ་སྩོན་པའི་སྐབས་སུ་གང་ལས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

ཐ་སྙད་ཚེགས་ཆུང་བར་བ་བའི་དྩོན་གི་ཆེད་དུ་འགའ་ཞིག་བར་ལས་བྱུང་བ་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡ་ནས་རའི་བར་རམ། །ཤ་ནས་སའི་བར་ཞེས་

བ་བ་མཉན་པ་བཀྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཅུང་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། འྩོན་ཀང་དེའི་དྩོན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་དངྩོས་པྩོ་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་

ལྟར་ན་དེ་དག་གི་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཚོགས་དང་རྒྱུ་དང་གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་གི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ། མ་ལུས་པ་ལ་གང་དག་གིས་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་བེད་པ་དེ་

དག་ནི་དེ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ལ་ཁད་པར་བརྩོད་པ་དྩོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་
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པས་ན། ཅིག་ཅར་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱྩོར་བའི་དྩོན་དུ་འཇིག་རེན་པ་འདི་བུམ་པ་ཞེས་བ་

བའི་སྒ་གཅིག་ཅིག་དེ་དག་ལ་སྦྱྩོར་བར་བེད་དྩོ། །དེ་དག་ཀང་རིགས་མཐུན་པ་དང་

གཞན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་ཁད་པར་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་དེའི་དགྩོས་པའི་ཡན་ལག་

ཉིད་ཀིས་དེ་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐ་མི་དད་པ་དེ་ལས་

ཁད་པར་མེད་པར་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལ་བུམ་པའི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་

ཞེས་བ་བ་ཡང༌། བུམ་པའི་རང་བཞིན་གི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ཆུ་འཛིན་པའི་ཁད་

པར་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུའྩོ། །

འབས་བུ་སྤི་བསྒྲུབ་པར་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་གགས་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་

སྩོགས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀི་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་

པའི་མིང་ཅན་གི་ཁད་པར་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་དེ་ནི་དེ་སྐད་བརྩོད་ཀི། འདི་ལ་

ཡང་ཇི་སྐད་དུ་བརྩོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རས་གཞན་ཅུང་ཟད་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་ནི་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཚིག་གཅིག་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་

གཅིག་ལ་ནུས་པ་བསན་པའི་ཕིར་རམ། །བར་གཞན་གི་དབང་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་གཅིག་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའམ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཅིག་ཅར་ཤེས་པའི་དྩོན་དུ་འབྲུ་

ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་བར་བས་པ་དག་བསན་པར་བའྩོ་ཞེས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

བརྩོད་པར་བའྩོ། །

གང་ཡང་སྩོ་སྩོའམ་བསྡུས་པ་དག་འགའ་ཞིག་ཅིག་ཅར་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་

དུ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ནི་གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་གི་ཚིག་དག་གིས་བསན་དུ་ཡྩོད་
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པའམ། །ཐྩོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་དེ་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་སྤི་ཉིད་དུ་

བསན་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཅན་དེའི་འབས་བུ་བརྩོད་པའི་

ཕིར། དེ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་བརར་བས་པ་

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ལ་བལྟྩོས་པ་དུ་མ་དག་ཀང་གཅིག་གི་ཐ་སྙད་དུ་བ་བའི་དྩོན་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཁ་མྩོའི་བུ་དང་སེར་སྐའི་བུ་དང༌། སྒ་ནི་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་

དང་བས་པ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་དགག་པས་ཀང་སྒ་ནི་མིག་

གིས་གཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དང༌། དེའི་

རྒྱུ་བཀག་པས་ཀང་བདག་པྩོ་མེད་པ་དང་སྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བའྩོ། །

སྩོང་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ཞེས་བ་བའི་སྒ་དག་ནི་བྩོ་ལ་

བརགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི་རྣམ་པ་སྒྩོ་བཏགས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་

ཐ་སྙད་དུ་བེད་དེ། སྒའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ནི་བྩོའི་རྩོགས་པས་བསན་པ་རྣམ་པར་དབེ་

བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་མེད་པའི་ཉེས་པ་བརྩོད་པ་ལ་

སྩོགས་པས་བྩོ་ངག་པའི་རྣམ་པར་དཔྱྩོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི་བཏང་སྙྩོམས་སུ་བ་བ་

ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ། 

གལ་ཏེ་གཅིག་གནས་པའི་ཕིར། །

མང་པྩོ་དག་ཀང་མཉན་པ་གཅིག་དང་ལན་པར་འགྱུར་ཏེ་གཞན་དག་ལས་ཐ་

དད་པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་སྒ་གཅིག་གིས་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཅན་བརྩོད་པ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། འྩོན་ཀང་གཅིག་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྒ་གཅིག་གིས་
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འབས་བུ་དུ་མ་བརྩོད་པ་ལ་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཅི་ཡྩོད། །འདིར་དམིགས་པར་

འདྩོད་པ་དེ་ནི་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའམ། མི་དམིགས་པ་ཉིད་ནི་

དེ་མཐྩོང་བ་ལ་བརེན་པའི་སྒ་དང་ངྩོ་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་

ལ་སྩོགས་པས་བསན་ཏྩོ། །

འྩོན་ཀང༌། 

གནས་པ་རེན་དང་བསལ་བ་ཡིན་ན། །

དེ་ལྟར་དེ་ལ་མི་རིགས་སྩོ། །

གང་གཅིག་པུ་དེ་ནི་དུ་མ་ལ་གནས་པ་ན་མཉན་པ་གཅིག་འཇུག་པར་བེད་པ་

དེའི་ཚེ། །འཇུག་པ་འདི་ཅི་ཡིན། དཔེར་ན་འཁར་གཞྩོང་ལ་འབས་བུ་གནས་པ་ལྟར་

བརེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའམ། དེ་རྣམས་ཀིས་མངྩོན་པར་བསལ་བའི་ཕིར་བསལ་བ་

ཡིན་གང་ན། 

གལ་ཏེ་བརེན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །

ཕན་འདྩོགས་མེད་ཕིར་རེན་མིན་ཏེ། །

རག་པ་ནི་སྤིར་འདྩོད་དེ་མི་རག་པ་ཉིད་ནི་གཞན་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བའི་

ཕིར་དང༌། དུ་མ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང༌། ཁད་པར་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་གཅིག་དང་མི་ལན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །རག་པ་ལ་ཡང་ཅི་ཞིག་བེད་ན་རེན་དུ་འགྱུར། དེ་ལ་གལ་ཏེ་དེའི་འཕྲྩོད་

པ་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཡིན། 

རེན་དང་བརེན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐ་མི་དད་པར་གྲུབ་པ་དག་གྩོ །

ཕན་འདྩོགས་པར་མི་བེད་པའི་རེན་དེ་ཉིད་ནི་འདིར་བསམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་
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ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་འཇིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་

དང་ལན་པ་དང༌། དྩོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོའི་འབེལ་

པ་དག་ཀང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཅིག་ལ་

གཅིག་གམ་གཞན་དག་གིས་ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པ་ནི་རག་ལུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

དང༌། རག་ལུས་པ་མེད་པ་ཡང་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ཡང་ཕན་ཚུན་

ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པ་དྩོན་གཅིག་ལ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་དག་ནི་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་ཕན་

པར་བེད་པར་འགྱུར་ལ། །མི་འགྱུར་ན་ནི་ཇི་སྐད་དུ་བསན་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་སྩོ་ནས་བྩོས་གཞན་ལ་ཡང་སྦེལ་

ནས་བརྩོད་པ་དེ་བས་ན་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་བས་པ་ཁྩོ་ན་རག་

ལུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་རེན་འདི་ནི་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་

མི་བེད་པས། རེན་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་གཡར་པྩོར་བས་པའི་རྒྱན་ལྟ་བུའྩོ། །

འྩོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་འཁར་གཞྩོང་རྒྱ་

ཤུག་གི་འབས་བུའི་རེན་ཡིན་ཞེ་ན། 

ལྟུང་བ་ཡི་ནི་ཚུལ་ཅན་གི། །

འབས་སྩོགས་དེ་ཡུལ་བསྐེད་པ་ནི། །

འཁར་གཞྩོང་ལ་སྩོགས་ནུས་པ་ཡིན། །

རས་སྤིའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་ཅན་རྒྱ་ཤུག་གི་འབས་བུ་བསྐེད་

པའི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཡུལ་དང་འདྲ་བར་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ཉིད་ནི་རེན་གི་བ་བ་ཡིན་པ་

དེ་བས་ན། དེའི་སྐད་ཅིག་མ་སྔ་མའི་ལན་ཅིག་བེད་པའི་འཁར་གཞྩོང་ནི་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱ་
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ཤུག་གི་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ན་རེན་ཞེས་བའི། གཞན་དུ་ན་འཁར་གཞྩོང་འདི་ལ་རྒྱ་

ཤུག་གི་འབས་བུ་དག་ཅེས་བ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནི་འདིར་ཕན་པར་བེད་

པས་བས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན། ལན་པ་བས་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་

དག་ཉིད་ཀི་ལན་པ་དེ་ཡང་གང་ཡིན། དེ་དག་གིས་བསྐེད་པའམ། འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་གཅིག་ཉིད་ལ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བས་ཅི་མི་བསྐེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

ཐ་དད་པ་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་བཅས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་

ཀིས་ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ལན་པས་དེ་དང་ལན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་

དེ་ལ་ཕན་པ་བེད་པས་ཁད་པར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །བསྐེད་པར་བ་

བ་དང་བསྐེད་པར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་དག་གི་ཕན་པར་བེད་པ་འདི་ཡང་ཅི་ཡིན། རང་

གི་འབས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པ་འབས་བུ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་གི་ངྩོ་བྩོའི་བ་

བ་དེ་ལ་ཡང་ཕན་པར་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བེད་པ་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡང་ཅུང་ཞིག་བེད་པ་ཉིད་དུ་ཕན་འདྩོགས་པ་

ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་མང་དུ་བསན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འབེལ་པ་ཉིད་དག་ནི་བསྐེད་པར་བ་བ་དང་ཉེ་བར་མཁྩོ་བའི་ཁད་པར་གི་དབང་དང་

རབ་ཏུ་དབེ་བས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་བཞག་པར་

བའྩོ། །དེའི་ཕིར་འཁར་གཞྩོང་ལ་སྩོགས་པ་དག་ནི་རེན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀང་རྒྱ་ཤུག་གི་

འབས་བུ་ལ་སྩོགས་པ་བསྐེད་པར་ནུས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ན།

དེ་ཡང་འདི་ལ་མི་སིད་དྩོ། །སྤི་ལ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཁད་པར་གི་མཚན་
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ཉིད་ཅན་གི་རེན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྤི་ལ་རེན་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བསྐེད་པར་བ་བ་ཉིད་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་མེད་ན་ཡང་གནས་པའི་ཕིར། 

གནས་མིན། འྩོན་ཀང་རེན་ནི་སྤི་འཇྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་

གནས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རེན་ཉིད་ཡིན་གི། སྐེད་པར་བེད་པའི་ཕིར་ནི་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི། དེ་མེད་ན་ཡང་གནས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ལྟུང་བའི་ཆྩོས་ཅན་དག་གི་ལྟུང་བ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་སྐེད་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་འཇྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་འདི་ལ་

ཡང་གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་གེགས་བེད་པ་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མི་བེད་ན་འཇྩོག་པ་

པྩོས་བས་པ་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་པ་དེ་ནི་དྩོན་གཞན་ཉིད་ལ་དྩོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་ལ་འདི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་པ་ཅི་ཡིན། གེགས་

བེད་པ་ལས་མི་ལྟུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མཚུངས་པ་དང་ཐུག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ལྟུང་བ་མེད་པ་ནི་ལྟུང་བའི་གེགས་བེད་པ་ཡིན་ན་དེ་

གང་ཞིག་གིས་ཇི་ལྟར་བེད། དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་བེད་པ་ཡིན་ན་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ན་ནི་

དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཞེས་བ་བའི་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགའ་

ཞིག་གིས་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་དེ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་བ་བ་འགྩོག་པ་སྩོན་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོར་མི་བེད་ཅེས་བ་

བའི་དྩོན་ཏྩོ། །དེ་ལྟར་འདི་ནི་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་ན་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་པ་གང་
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དང་གང་གིས་འཇྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་འདི་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་གེགས་མ་

བས་པའི་ཕིར་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡང་གནས་པ་མེད་དྩོ། །དེ་བས་ན་ལྟུང་བའི་གེགས་

བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་སྐད་ཅིག་མ་ཅན་དག་གི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡུལ་འདྲ་

བར་འབྱུང་བ་དག་ལ་བའྩོ། །སྐེད་པ་མི་བེད་པ་ཡིན་ཡང་བ་སེ་ལྟུང་བའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་དེའི་གེགས་བེད་པ་དེ་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རས་འགྩོ་བ་དང་ལན་པ་འཇྩོག་པར་བེད་པ་འགའ་ཞིག་ནི་ཡྩོད་པར་འགྱུར་

ན། ཅི་བ་བ་མེད་པ་ནི་ཅི་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་འཇྩོག་པར་བེད་པར་འགྱུར། 

གནས་ན་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ངྩོ་བྩོ་འཕྩོ་བ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རེན་ལ་རག་

ལུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ཡང་ཐ་དད་ཐ་དད་མེད། །

རྣམ་པར་སྤྩོད་པ་མི་རིགས་ཉིད། །

རེན་གི་རྒྱུ་ཅན་གི་སྤི་གནས་ཡིན་ཡང་བ་སེ། །དེ་སྤི་ལས་གཞན་པའམ། 

གཞན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་ན། གལ་ཏེ་གཞན་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་ངེའི་རེན་བེད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྤི་ལ་རག་མ་ལུས་པའི་ཕིར། སྤིའི་རེན་གིས་ཅི་ཞིག་བེད། རག་

ལས་པ་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརྩོད་པར་བ། །

གལ་ཏེ་གནས་པ་བེད་པར་ཤེས་པས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཐལ་བ་མཚུངས་

པ་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་ཕན་པ་བེད་པ་ངེས་པར་མ་བཟུང་བའི་

ཕིར། འདི་ནི་འདིའི་གནས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་

སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཕན་མི་འདྩོགས་པའི་རེན་ལ་བལྟྩོས་པས་འདི་ལ་ཅི་
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ཞིག་བ། ལྟྩོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་སྤི་ཁད་པར་མེད་པ་

ལ་མི་རིགས་པ་དང༌། ཡན་གར་བས་བསྐེད་པའི་ཕིར། གནས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཡྩོད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྤི་ལ་གནས་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་གནས་

པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྤིའི་རེན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བརེན་པ་འདི་

ནི་གནས་པ་མེད་དྩོ། །འྩོན་ཀང་གསལ་བ་མ་ཡིན་པ་སྤི་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་དེའི་གསལ་

བ་ནི་བསལ་བས་ཤེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕིར། དེ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་གི་ཕིར། 

བདག་ཉིད་རྣམ་ཤེས་བསྐེད་རུང་ཕིར། །

གཞན་གི་ངྩོར་བེད་གང་ཡིན་དེ། །

བསལ་བ་ཡིན་ཏེ་རུང་ཉིད་ཀི། །

བེད་པ་པྩོ་ཡང་རྒྱུ་རུ་འདྩོད། །

དང་པྩོ་ཉིད་ནས་འདི་རུང་ཉིད། །

དེ་ལ་ལྟྩོས་པ་མི་རུང་སེ། །

འགྱུར་བའི་མེད་པའི་སྤི་དེ་ནི། །

སྤི་དང་ལན་པ་གང་ལས་ཡིན། །

བེད་པ་པྩོ་ལས་གསལ་བ་བེད་པ་ནི་ཁད་པར་ཅུང་ཞིག་ཀང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞན་རང་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པར་ནུས་པ་རིགས་མཐུན་པའི་ཉེ་
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བར་ལེན་པ་ལ་བལྟྩོས་པའམ། ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་སྐེད་པར་བེད་པ་ཁྩོ་ན་

གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བའྩོ། །གཞན་དག་ཏུ་ནི་བསྐེད་པར་བ་བ་ལ་ཤེས་པ་སྐེ་བ་

ནུས་པ་འཕངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་སྐེད་པར་བེད་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་གང་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པར་རུང་བ་སྩོ་སྩོར་སང་བ་ཐྩོབ་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དེའི་བསྐེད་བར་མི་འགྱུར་ན། དེ་ནི་འདིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་

རུང་བ་ཉིད་ནི་དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་

ལ་བལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་དེ་ལས་

འགྱུར་བའི་ཕིར་གནས་པ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་གསལ་བར་བེད་

པ་དེ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་གཞན་ཡང་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་

བེད་པ་དང་བལྟྩོས་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་

ཡང་གསལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་ཏེ། དུ་བ་

ལ་བལྟྩོས་ནས་མེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པའི་མེ་ནི་མངྩོན་སུམ་དུ་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་སྩོབས་ཁྩོ་ནས་ནི་ཤེས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་གི། ཡུལ་གི་སྩོབས་ཀིས་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་ལ་བརྒྱུད་པས་རགས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་སྩོ་ནས་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་སང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཀང་ཡུལ་ཉེ་བ་ཅན་

ནམ། ཡུལ་གི་སྩོབས་ཀིས་སྐེས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་བསན་པ་དང་སྩོན་པར་

ཡང་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་མངྩོན་སུམ་དུ་སྦྱྩོར་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་
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ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་གཞན་ལ་བལྟྩོས་པར་འགྱུར་བས་གདྩོན་མི་ཟ་བར་དེ་

ལས་བདག་ཉིད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་གི། བདག་ཉིད་ཐྩོབ་པ་འདི་ནི་སྤི་བརག་པ་གང་ལས་

ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ནི་ཅི་ནས་ཀང་གསལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེའི་སྤི་ནི་གསལ་བར་རུང་བ་ཉིད་ཐྩོབ་པ་ཡིན་པར་མི་སྨྲའྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་རེན་ལ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ལས་ཏེ། རང་གི་རེན་ལས་

འཕྲྩོད་པ་འདུ་བས་འབེལ་བ་དེ་ནི་བདག་ཉིད་དམ་གཞན་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་སྐེད་པར་བེད་པ་དང་བསྐེད་པར་བ་བ་དག་གི་རེན་དང་

བརེན་པར་ཡྩོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །རང་གི་རེན་གིས་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ལ་ལྟྩོས་པ་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པ་དེས་བསྐེད་པར་བ་བ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་སྔ་ན་མེད་པའི་ཕིར་

དང༌། ཕིས་དེ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ངྩོ་བྩོ་རག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན་འཕྲྩོད་པ་འདུ་

བ་ལས་སྔར་ཡང་རྣམ་པ་ཤེས་པར་སྐེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གསལ་བ་ནི་སྤི་

ལེགས་པར་བས་པས་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འཛིན་པའི་དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་པས་སྩོ། །དེ་ཡང༌། 

མིག་སན་སྩོགས་བཞིན་གསལ་བ་ལས། །

དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་པ་མིན། །

དེ་ཡྩོད་མེད་པའི་དུས་རག་ཏུ། །

རྩོགས་པ་ཐ་དད་མེད་ཕིར་རྩོ། །

མིག་སན་ལ་སྩོགས་པས་དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་པས་རྩོགས་པའི་ཕིར། 
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ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ཐྩོབ་པར་བེད་དེ། གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བའི་ཁད་པར་

གི་ཕིར་རྩོ། །དེ་མི་བེད་པ་ཡང་དེ་ལེགས་པར་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ལྟར་གསལ་བ་ལས་དབང་པྩོའི་ལེགས་པར་བས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་དུས་རག་ཏུ་རྩོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཡུལ་ལེགས་པར་བ་བ་ནི་དབང་པྩོའི་ཁད་པར་མེད་ན་ཡང་དེ་ཁད་པར་བ་བའི་

ཕིར་ཕན་འདྩོགས་པར་འགྱུར་གི། དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

བམ་པྩོ་ལྔ་པ། 

གལ་ཏེ་སྔར་མ་མཐྩོང་བ་མཐྩོང་བའི་ནུས་པ་བེད་པའི་ཕིར། ཕན་འདྩོགས་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་མཐྩོང་བས་ཇི་ལྟར་

རྩོགས་པར་ཁད་པར་མེད་པར་གྱུར། གཅིག་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྤི་གཞན་

མཐྩོང་བ་པྩོར་མི་འགྱུར་ལ། བསལ་བས་ཀང་ལེགས་པར་བས་པའི་ཕིར། དེ་དག་

མཐྩོང་བ་ན་དེས་བསལ་བར་བེད་པ་སྤི་དག་ནི་ནམ་ཡང་མ་ངེས་པའམ། གཞན་

གཅིག་ཀང་ངེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དབེ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་ལ་ཁད་པར་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་གསལ་བས་དབང་པྩོ་ལེགས་པ་བས་ཀང་རུང༌། གལ་ཏེ་

དབང་པྩོ་ལེགས་པར་མ་བས་ཀང་རུང༌། སྤི་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་པས་རང་བཞིན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར། དབང་པྩོ་ལེགས་པས་བ་

བ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བ་བའི་ལན་ཅིག་བེད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
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གཅིག་པུ་ནི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། བེད་པ་མེད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདིའི་ལན་ཅིག་

བེད་པའི་དྩོན་གང་ཡིན། ལན་ཅིག་བེད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བདག་ཉིད་ཐྩོབ་

པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོ་མི་རག་པ་དག་ནི་དེ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་སྐེད་པར་

བེད་པའ་ིབདག་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ད་ེན་ིདེའ་ིཚ་ེད་ེཉིད་ལས་འགྱུར་བའ་ིཕིར་སྐེད་པར་བེད་

པ་དག་ཉིད་ནི་ཕན་ཚུན་བལྟྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྤི་གཞན་གིས་མ་བསྒྲུབ་པ་རག་པའི་རང་

བཞིན་དེ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་དབང་པྩོ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡིན། ཡན་གར་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་མེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཀང་ཇི་ལྟར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །བསལ་བ་དབང་པྩོ་ལེགས་པར་

བས་པའི་ཕིར་དེའི་ལན་ཅིག་བེད་པ་ཅན་གི་སྤིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་

ལྟར་ན་བརྒྱུད་པས་སྤི་བསལ་བའི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་བསན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

གལ་ཏེ་རིགས་དང་བསལ་བེད་དག །

རིགས་དང་ལན་པ་ཉིད་འདྩོད་ན། །

སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་བསལ་བེད་ནི། །

བ་ལང་ཉིད་སྩོགས་དེ་ལན་ཐྩོབ། །

གང་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་བསལ་བར་བེད་པ་

ཡིན་ལ། བ་ལང་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སང་བ་ལེགས་པར་བས་པ་ལ་བལྟྩོས་པའི་མིག་གིས་དྩོན་རྩོགས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་བ་ལང་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དང་

ལན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བསལ་བ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ལ་མ་
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གཏྩོགས་པ་གཞན་སྤི་མངྩོན་པར་བསལ་བ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བ་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་མངྩོན་པར་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ནི་དེའི་

འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ནི་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །འདི་ནི་བསལ་བ་

དང་ལན་ཅིག་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ཙམ་དུ་སྐེས་པ་ཡིན་གི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཀང་མ་

ཡིན་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཕིས་ཀང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་

ཁྩོ་ན་ལས་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གཞན་རང་གི་རེན་ལ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་དག་

ཀང་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་གསལ་བར་བེད་པ་ཉིད་ནི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། ཐལ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་

དྩོ། །དེ་བས་ན་སྤིའི་གནས་པ་ནི། རེན་མ་ཡིན་པ་དང༌། བསལ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་མི་

གནས་པའི་ཕིར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

 ༈ རིགས་ནི་གསལ་བ་ལས་གཞན་ནམ། །

གཞན་མིན་ཡྩོད་ཉིད་གང་དེ་དག །

སྔྩོན་མིན་གསལ་བ་དག་ལ་ནི། །

ཇི་ལྟར་སྤི་ནི་རྩོགས་པ་ཡིན། །

ཉིད་ཀི་སྒ་ནི་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེས་ངེས་བཟུང་བའི་དྩོན་ཏྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པ་ནི་རང་གི་ནུས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་རེས་

སུ་བེད་པ་ཅན་གི་བྩོ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་དང་འབེལ་པ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་གི། 

གཞན་དུ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་སྤི་ཡྩོད་པ་ནི་དེ་ཉིད་
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གཞན་གི་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཅིག་ལ་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་བ་ནི། །

གཞན་ལ་མཐྩོང་བ་མི་སིད་ཕིར། །

གལ་ཏེ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཅན་དེ་ནི་བསལ་བ་གཞན་ལ་དེ་ལྟར་འགྩོ་ཞིང་

ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་མཐྩོང་བ་ཅུང་ཞིག་གཞན་ལ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་

ན། །དེ་ཡང༌། 

གཞན་ཉིད་མིན་ན་རེས་འགྩོ་མེད། །

གཞན་ཉིད་ན་ཡང་མི་རེན་ཕིར། །

ཡྩོད་པ་མི་སིད་དྩོ། །རང་བཞིན་གི་དེ་ཉིད་དམ་གཞན་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་ལས་

འདས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་དེར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་གཞན་ཉིད་ལས་མ་མདས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །གཟུགས་ཀི་གཞན་འདི་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་

བཞིན་དུ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་སྤིའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་དེར་

ཉིད་དེ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དངྩོས་པྩོ་གཞན་དང་འདྲ་བར་གཞན་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །བསལ་བའི་རང་བཞིན་གཅིག་ནི་བསལ་བ་གཞན་ལ་རེས་

སུ་འགྩོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསལ་བ་གཞན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་སྤི་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལས་བྩོ་རེས་སུ་འགྩོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། ཐ་དད་པ་ལས་

ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་བརེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འགའ་ཞིག་གིས་ཕན་བཏགས་པ་མེད་པར་རག་ལུས་པ་མེད་པས་ན་བསལ་

བར་བ་བ་དང༌། བསལ་བར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་འབེལ་པ་གཞན་ཡང་
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མེད་པའི་ཕིར་འབེལ་བ་མེད་པ་ཅན་ལས་ཀང་ཤེས་པ་སྐེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་མཐྩོང་བས་གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཤེས་པ་

གཞན་ལ་གནས་པ་འདྩོད་པ་འདིའི་དེ་ཉིད་དང༌། གཞན་ཉིད་ལས་འདས་པའི་ཕིར་དེ་

ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དྩོན་རྣམ་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་རྩོགས་པ་འདི་ནི་རྣམ་

པར་རྩོག་པའི་བགས་ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བ་འཁྲུལ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་

པྩོ་ཐ་དད་པ་དང་བག་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་དེའི་རེན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་

དཔྱད་ཟིན་ཏྩོ། །འྩོ་ན་ནི་གཙོ་བྩོ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པའི་འབས་བུའི་སྒ་དག་ནི་

དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཅན་ལ་ཇི་ལྟར་ཐ་དད་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་

འགྱུར། དེ་དག་ཀང་བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་བག་ཆགས་ཀིས་ལེགས་པར་བས་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

དྩོན་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བ་ན་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་

ལྟར་ངེས་པར་བས་པ་ལས་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམ་པར་བཅད་

ནས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྩོབས་ཀིས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ཅན་གིས་ཀུན་ནས་

བསང་བ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སང་བའི་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་གི། དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་སྤི་ཐ་དད་པའམ། ཐ་དད་པ་མ་

ཡིན་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་

གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་ཡང་རྩོགས་པ་པྩོའི་བསམ་པའི་དབང་ལས་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེའི་བསམ་པ་ཁྩོ་ན་ལས་ཅིའི་ཕིར་སྤིར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། དེས་ནི་འདི་

གདྩོན་མི་ཟ་བར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཐ་དད་པར་འདྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ན་
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དེ་ཉིད་ནི་སྤིའི་འབས་བུའི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་རྩོག་པ་ནི་དགྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པའམ་མེད་པ་དག་ལ་སྤིའི་བྩོ་འདི་ནི་དྩོན་དང་ལན་པ་མ་

ཡིན་གི་བསད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་འདིའི་ཡུལ་དཔྱྩོད་པ་ལ་གུས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །འགའ་ཞིག་ལ་འདིའི་མི་སླུ་བ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་

བུའི་ངྩོ་བྩོའི་འབས་བུའི་འབེལ་བ་ལས་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་གཟུང་བ་ངེས་པ་

ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མངྩོན་སུམ་གིས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བསན་པར་བ་བ་དང་བསན་ཟིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་འདི་ཡང་ཕར་ཆེར་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པའི་མཐྩོང་བའི་

སྩོབས་ཀིས་དེ་དག་ལ་དངྩོས་པྩོར་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོར་བརགས་ལ་

ཉིད་ནི་གཞན་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་སྤི་དྩོན་གཞན་དུ་རྩོག་པ་འདི་རང་གི་

རེན་ཙམ་ལ་ཡྩོད་པའམ། ནམ་མཁའ་ལ་སྩོགས་པ་འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ན་ཡྩོད་པར་

རྩོག་པར་འགྱུར་གང་ན། དེ་ལ་གལ་ཏེ་རང་གི་རེན་ཙམ་ལ་ཡྩོད་པ་དེའི་ཚེ། ཕྩོགས་

བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པས་སྩོང་པ་དག་ཏུ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་འབྱུང་བ་ན་ཇི་ལྟར་ཡུལ་

ཐ་དད་པ་ཅན་གི་རས་ལ་ཡྩོད་པའི་སྤི་ནི་དེ་དག་ལ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་ཕིར་

དེ་ནི་རས་སྔ་མ་ལས་འགྱུར་བའི་རས་ལ་མི་འགྩོ་སེ། བ་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

༈ གང་གི་ཕིར་གཞན་ན་གནས་པའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལས་མི་གཡྩོ་བ་དེ་གཉི་

གའི་བར་ལ་ཁབ་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་དང་ལན་པར་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །སྔ་མ། དེ་ནི་དེ་ན་ཡྩོད་པ་མིན། །ཕིས་ཡྩོད་མིན་ན་ཡང༌། དེ་ལ་ཡང་སྐེ་
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བ་མེད་པས་འགའ་ཞིག་ལས་འྩོངས་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ན། བླུན་པྩོ་ལས་གཞན་དུ་

འགལ་བའི་ཁུར་འདེགས་པར་སུས་ནུས། གཞན་ཡང་ཆ་ཅན་མིན། 

རེན་སྔ་མ་ནི་སྩོང་མི་བེད་པ་སེ། སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་

ཏེ། དེ་དག་ལ་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང༌། ཨེ་མའྩོ་ཕྩོངས་པའི་རྒྱུ་ཉིན་ཡིན། ཡུལ་ཐ་

དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་དག་གི་འབེལ་པ་ཅན་ནི་ཡན་ལག་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནམ། 

གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་གཞན་དང་

གཞན་དག་གིས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། སང་བ་དང་ཐག་པ་དང་དབིག་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མ་གཏྩོགས་པར་ཡུལ་ཐ་དད་པ་དག་དང་འགའ་ཞིག་

གིས་ཀང་ཅིག་ཅར་འབེལ་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བདག་ཉིད་གཉིས་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །བདག་ཉིད་གཅིག་ལ་ཡང་ས་ཕྩོགས་དེར་གནས་པའི་འབེལ་པ་ཅན་གི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་དང་འབེལ་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །བརེན་

པ་གཅིག་པྩོ་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་བདག་ཉིད་དེས་དེ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་བདག་ཉིད་འགལ་བའི་

ཕིར། རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རང་བཞིན་མཐྩོང་བའི་རེན་གི་ཤེས་པ་ནི་ཐམས་

ཅད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་བ་ལང་ལ་ཡང་ར་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ར་ལ་གནས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རས་ཉིད་དང་འབེལ་

བའི་ཕིར་དང༌། དེའི་རང་བཞིན་རྩོགས་པས་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། 
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གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་ཡང་མ་མཐྩོང་བའི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་ཆ་

མེད་པ་ཡུལ་དུ་མ་ལ་ཅིག་ཅར་བརེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རེན་སྔ་མ་སངས་ནས་ཀང་ཡུལ་

ཐ་དད་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་པ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ནི། །

རང་གི་གནས་ལས་མི་གཡྩོ་བ། །

དེ་ལས་གནས་གཞན་སྐེ་བ་ལ། །

གནས་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རིགས་པར་ལན། །

གང་དུ་དངྩོས་དེ་གནས་གྱུར་པ། །

དེ་དང་འབེལ་པ་མ་ཡིན་ལ། །

དེ་ཡུལ་དག་ཀང་ཁབ་བེད་པ། །

དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངྩོ་མཚར་ཆེ། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

སྤི་ཐམས་ཅད་ན་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཡང༌། 

གལ་ཏེ་རིགས་ནི་ཀུན་ལ་ཡྩོད། །

གཅིག་དེ་བསལ་བས་བསལ་བ་ཉིད། །

ཐ་དད་མེད་ཕིར་ཀུན་ལ་མཐྩོང༌། །

རིགས་རག་པའི་བསལ་བ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་

ན་བཀག་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་རག་ཏུ་གཞན་གིས་ལེགས་པར་བས་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་

པ་ནི་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བའམ། ནམ་ཡང་མ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་



  136  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པའི་ཕིར་རྩོ། །རང་བཞིན་གཞན་ནི་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་མ་སྐེས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །བསལ་བ་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཀང་ཁབ་པར་བེད་པ་ཡང་གཅིག་ལ་བསལ་བས་

བསལ་བ་ཉིད་ན་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་ལ་ཞེས་བ་བ་བསལ་བས་སྩོང་པའི་

ཕྩོགས་དག་ལ་ཡང་མི་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ཡང་བསལ་བ་ལ་ལྟྩོས་མིན། །

གལ་ཏེ་བསལ་བ་ལྟྩོས་པ་ཅན་ཡིན་ན་ནི། 

བསལ་བེད་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ན། །

བསལ་བ་ཡང་དག་རྩོགས་པ་མིན། །

སྤི་དང་དེ་དང་ལན་པ་ཡང༌། །

ཅི་ཡི་ཕིར་ན་བཟླྩོག་པར་འདྩོད། །

རང་གི་རེན་དང་དབང་པྩོའི་ལན་པ་ལ་རྩོགས་པ་ཅན་གི་སྤི་ནི་རེན་གིས་སྩོང་

པའི་ས་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གང་ལས་ལན་བཏབ་པ་དེའི་ཡང་རང་གི་

རེན་དང་དབང་པྩོའི་ལན་པས་ཕན་འདྩོགས་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། དེ་ལས་དེ་མཐྩོང་

བ་ཅན་གིས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །སང་བར་འགྱུར་བ་དེ་

ནི་མི་སང་བ་འདིར་དེ་ལྟར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྤི་ནི་བསལ་བས་བསལ་བར་བ་

བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བསལ་བར་བེད་པ་དང་བལ་བའི་ས་ཕྩོགས་དག་ཏུ་མཐྩོང་བ་

མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ལྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །བསལ་བར་བ་བ་དང་བསལ་བར་བེད་

པའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི་དེ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་བསལ་བར་བེད་པ་ནི་བདག་ཉིད་རྩོགས་ནས་གཞན་
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རྩོགས་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྩོང་པ་ལ་བསལ་བར་བ་བ་རང་ཉིད་མཐྩོང་

བ་བེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཇི་ལྟར་ན་དེ་སྤི་བསལ་བར་བེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་དེ་རྩོགས་པའི་སྩོ་

ནས་སང་བར་འགྱུར། དེ་ལྟ་ན་དེ་ནི་སྒྩོན་མས་བུམ་པ་དང་འདྲ་བར་བསལ་བར་བ་བ་

ཡང་ཐྩོག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟ་རྩོགས་པ་མེད་པར་སང་བའི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་འདིས་མི་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་མངྩོན་པར་དཔྱད་ནས་དེ་ལྟར་དུབ་

པ་མང་པྩོའི་སྤིའི་ས་བ་ལ་བརེན་པ་ཡིན། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཕིར། བསལ་བ་ལྩོག་

པ་ཅན་དག་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར། 

ཐ་དད་མེད་དྩོན་མེད་པར་ཡང༌། །

འཚེད་པ་པྩོ་སྩོགས་དག་གི་སྒ། །འཚེད་པ་པྩོ་དང་ཀྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པར་

གཅིག་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་དག་ལ་ཡང༌། འཚེད་པ་དང་འཚེད་པ་པྩོ་ཞེས་བ་

བའི་སྒ་དང་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ལ་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་པ་གཞན་

ཅིག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། གང་གིས་ཐ་དད་པ་དག་གིས་ནི་དེ་ལྟར་རྩོགས་པར་འགྱུར།

གལ་ཏེ་ལས་ཡྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། འྩོན་ཏེ་བསལ་བ་ཁྩོ་ན་ལས་ཤེས་པ་དེ་ཡིན་ཡང་བ་

སེ། འདི་ལས་སམ་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་བེད་པ་ཡིན། ཐ་དད་པ་ནི་ཐ་མི་དད་པའི་ཤེས་

པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བས་ན། སྤི་གཅིག་འདྩོད་པ་དེ་གལ་ཏེ་ལས་ཐ་དད་པས་ཀང་ཐ་

དད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་ན། བསལ་བ་དག་གིས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་

བས་ན་གང་གིས་དེ་དག་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད། གལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་
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ཕིར། དེའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ལན་པ་འདིའི་འདི་ཞེས་བ་བའི་ལྩོག་པ་རྩོགས་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། འདིར་ལྩོག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁད་པར་ཤེས་པ་དག་ཀང་

བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྩོན་གཞན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །

དེ་བས་བསལ་བ་དང་འདྲ་བར། །

ཐ་དད་ཕིར་ལས་འདིའི་རྒྱུ་མིན། །

འཚེད་པ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པའི་འྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་ལས་ཀི་རིགས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

ལས་དང་འབེལ་ཕིར་རིགས་མ་ཡིན། །འགྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བ་ལང་ཉིད་

བཞིན་དུ་དྩོན་གཞན་འབེལ་པའི་རིགས་ནི་དྩོན་གཞན་ལ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ་

འཚེད་པ་པྩོའི་ལས་དག་ལ་ཡང་ལས་ཀི་རིགས་ཡིན་ན་ལས་དེ་དག་ཀང་འཚེད་པ་

པྩོའི་སྒས་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་དེའི་རེན་གི་རས་

ཡིན་ནྩོ། །ལས་ཀི་སྤི་དེ་ཡང༌། 

མཉན་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །

འཚེད་པ་འཚེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་ལས་འགྱུར་གི། །འཚེད་པ་པྩོ་ཞེས་བ་

བར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བཤད་དྩོ། །གཞན་ཡང༌། 

ལས་ནི་གནས་པ་མེད་ཕིར་དང༌། །ལས་མི་རག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེའི་ལས་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ན་ལས་འགགས་པ་ལ་འཚེད་པ་པྩོ་ཞེས་

བརྩོད་པར་མི་བ་སེ། འཚེད་པ་ན་ལས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

སྤི་ནི་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། །
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སྒ་ཡི་རྒྱུ་ཉིད་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །

འབེལ་མེད་མ་ཡིན། ལས་ཞིག་པ་དེའི་སྤི་ནི་ལས་མ་ཡིན་ཞིང་བེད་པ་མ་

ཡིན་ཕིར། རག་ལུས་པའི་འབེལ་པ་འདི་ལ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་འབེལ་

པ་མེད་པའི་ཕིར་སྒ་དང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་དུ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དེ་དག་འཇུག་གྩོ་ཞེ་ན། མེད་པའི་ལས་ཀང༌།

 ཤེས་བརྩོད་དག་གི་མིན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ནི། 

རྒྱུ་མཚན་ཅན་མིན་ཐྩོབ་ཕིར་རྩོ། །

མེད་པ་སེ་ནུས་པ་མེད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར། དངྩོས་པྩོའི་དེ་ཉིད་

ནི་བ་བ་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདས་པ་དང་མ་

འྩོངས་པའི་ལས་འགགས་པ་དང་ངྩོ་བྩོ ་མ་ཐྩོབ་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡིན་

ནྩོ། །བསལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེ་དག་ནི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རིགས་ཀང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཤེས་པ་དང་བརྩོད་པ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ནུས་པ་འཚེད་པ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒའི་རྒྱུ་མཚན་མིན་གི་ལས་དང་

སྤི་ནི་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 

རེས་འགྩོ་མེད་ཕིར་ནུས་པའང་མིན། །

འཚེད་པ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གི་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་གཞན་ཅུང་ཞིག་ཀང་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཉིད་ནི་འཚེད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོན་གི་བ་བ་ལས་ཉེ་བར་
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སྦྱྩོར་བ་ཡིན་པས་ན་རས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་

དེ་ནི་དེའི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ད་ནི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་བ་སེ། ནུས་པ་ལ་ཉེ་

བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར། ནུས་པ་གཞན་ཐ་དད་པ་ཁས་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། རས་ཁྩོ་ན་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །དེས་ནི་ནུས་པ་

ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་ན་དྩོན་གི་བ་བ་ཁྩོ་ན་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་དེ། 

བར་དུ་ནུས་པ་དྩོན་མེད་པས་ཅི་ཞིག་བ། དེ་བས་ན་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེའི་

འབས་བུ་ཅན་གི་རས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་

རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་གི་སྒར་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་འཚེད་པྩོ་སྩོགས་སྤི་ཡིན། །

དང་པྩོར་དེ་ནི་ཡྩོད་ཉིད་སྩོགས། །

བཞིན་དུ་བསལ་འགྱུར་ཅི་སེ་མིན། །

ཁད་པར་མེད་ཕིར་ཕིས་མི་འགྱུར། །

ཅི་སེ་ཡང་འཚེད་པ་པྩོ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་སྤི་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན་ཡྩོད་

པའི་དྩོན་ལ་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་དེ་ནི་རེས་འགའ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དང་པྩོ་

ཉིད་ན་ཡྩོད་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་དུ་བསལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དྩོན་ལ་འཕྲྩོད་པ་

འདུ་བའི་ཆྩོས་ཅན་གི་སྤི་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ནི་འདིའི་སྐེ་བ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་འཕྲྩོད་པ་

འདུ་བ་དག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་གཞུང་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་ཁད་པར་

མེད་པའི་ཕིར། ཕིས་ཀང་དེ་དང་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དང་

འབེལ་པའི་རང་བཞིན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དེའི་དང་པྩོར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་
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ལ་དེ་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་འདིའི་ཕིར། འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་རྩོགས་

པར་དཀའྩོ། །

བ་བ་ཕན་འདྩོགས་ལྟྩོས་བསལ་བེད། །

ཡིན་ཡང་འགྱུར་མེད་ལྟྩོས་པ་མེད། །

འདི་ནི་ཕུལ་བྱུང་ཡྩོད་ན་ཡང༌། །

སྐད་ཅིག་ཉིད་ཕིར་བ་གང་ལས། །

གལ་ཏེ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པའི་ལས་ལ་བལྟྩོས་ནས་རས་ཀི་འཚེད་པ་པྩོ་

ཉིད་ལ་བསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་བརེན་པ་འདི་ནི་ཕུལ་དུ་དབྱུང་

དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཁད་པར་དུ་བེད་པ་མེད་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། ཕུལ་དུ་དབྱུང་

དུ་ཡྩོད་ན་ཡང་ལས་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཕུལ་

དུ་དབྱུང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྐད་

ཅིག་མར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རང་གི་སྐེ་བའི་གནས་འཇིག་པ་ཅན་གི་བ་བ་གང་

ལས་གང་ལ་བལྟྩོས་པ་བསལ་བར་བེད་པར་འགྱུར། འྩོ་ན་ད་ནི་ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་

གཅིག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། དངྩོས་པྩོ་ནི་ཤེས་པ་དང་སྒ་དག་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་

ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། དཔེར་ན་འཚེད་པ་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་

བུའྩོ། །དེ་ཉིད་ལ་འདི་ཞེས་སེམས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དེ་དག་དཔྱད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་ཅིའི་ཕིར་དེ་

དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཕིར་རྩོལ་གི་དེ་ཉིད་ནི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་
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བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་བའི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་པ་ལས་རྣམ་པར་རྩོག་པ་སྐེ་བ་དེ་

ལས་སྒ་དག་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། རྣམ་པར་རྩོག་པ་དང་བརྩོད་པ་དག་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་

པ་ཉིད་ལ་བརེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དེ་ནི་མང་དུ་དཔྱད་ཟིན་ཏྩོ། །བདག་ཉིད་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འགལ་བའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་པས་གཞན་དང་གཞན་མཐྩོང་བ་ན་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་དེ་དག་མཐྩོང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་དེའི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་

ཚུན་འགལ་བ་ནི་གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་གནས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་ནི་མ་

ངེས་པ་འགྱུར་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཡྩོད་པ་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡྩོད་པ་དང་འགའ་

ཞིག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་འྩོངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་

པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་ཀི་ཁད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

ཕི་རྩོལ་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་སང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲས་ཀི། ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་གི་དེ་ལ་མི་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྨི་ལམ་དང་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས་

དམིགས་པའི་དྩོན་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཀི་བག་ཆགས་ཀིས་

སྒྩོ་བཏགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཁད་པར་ཅན་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྩོག་པ་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

དག་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་སྐེ་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་དབེ་བ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལྟར་དམིགས་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་འདིར་རང་བཞིན་གིས་ཀང་ཤེས་པ་གཅིག་གི་འབས་བུ་

ཅན་འགའ་ཞིག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ཅུང་ཞིག་བསེན་ཏྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 
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 ཐ་དད་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་རིགས། །

 ཉེ་བ་གང་གིས་འགའ་ཞིག་ལ། །

 རབ་འཇུག་གཞན་ལ་མིན་དེ་ཉིད། །

 སྒ་དང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

 ༈ གལ་ཏེ་ལྩོག་པ་སངས་པ་ཡི། །

 དངྩོས་པྩོའི་རེས་འགྩོ་གཞན་ཡྩོད་མིན། །

 གཅིག་གི་འབས་བུ་གཞན་གིར་ནི། །

 མི་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཕིར། །

གལ་ཏེ་ལྩོག་པ་མ་གཏྩོགས་པར་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་གི་རང་བཞིན་འགའ་

ཞིག་གིས་དངྩོས་པྩོ་དེ་དག་སྩོང་པ་ཡིན་ནྩོ། །མང་པྩོ་དེ་དག་ནི་འབས་བུ་གཅིག་ཏུ་

མི་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་ལ་མེད་

ཅིང་ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་ད་ེན་ིསྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྩོག་པ་ན་ིརང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །སྐེད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ལ་སྐེད་པར་

བེད་པ་དེ་ཡང་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་གིས་བསྐེད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ནི་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་གིར་

ཡང་འགྱུར་ན། དེའི་རང་བཞིན་དེས་དེ་ལ་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། རང་

བཞིན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་བདག་ཉིག་གཅིག་པ་ཡིས། །
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དུ་མ་འབས་བུ་གཅིག་བེད་ན། །

བདག་ཉིད་གཅིག་ལའང་དེ་ཡྩོད་ཕིར། །

ལན་ཅིག་བེད་པ་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །དུ་མ་གཅིག་བེད་པ་ཡིན་ན་དེ་

དག་གི་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་གཅིག་ཉེ་ཡང་ཡྩོད་པས་རྒྱུ་དང་མ་བལ་

བའི་ཕིར། གཅིག་ཀང་སྐེད་པར་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ལྟར། 

ཐ་དད་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དེ། །

བེད་མིན་ཁད་པར་རྣམས་དང་བལ། །

ཐ་དད་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་དེ་ནི་གཞན་གིས་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

ཁད་པར་ཡྩོད་ན་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉམས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་དེ་ལ་ཡང་

ཡྩོད་པས་གཅིག་གནས་པ་ལ་ཡང་དེའི་བལ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཁད་པར་གང་

ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ལན་ཅིག་གནས་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་བལ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་དག་སྐེད་པར་བེད་པར་འདྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལན་ཅིག་བེད་པ་དག་ནི་

རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་ཀིས་བསྐེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་

སྐེད་པར་བེད་པ་གནས་པའི་ཕིར་དང༌། གནས་པ་མེད་པ་ནི་སྐེད་པ་བེད་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གནས་པ་གཅིག་གིས་ཀང་འབས་བུ་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་

འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན། 

གཅིག་དང་བལ་བ་འབས་མེད་ཕིར། །
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ཁད་པར་རྣམས་ལས་དེ་དག་འབྱུང༌། །

ལན་གཅིག་བེད་པ་དུ་མའི་ཐུན་མྩོང་དུ་གྱུར་པའི་འབས་བུ་དེ་ནི་ཁད་པར་

གཅིག་དང་བལ་ན་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་ཁད་པར་ཐམས་ཅད་དང་མ་བལ་བ་དག་ལ་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། མ་བལ་ན་ཡང་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འབས་བུ་ནི་འགའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་ཅན་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

དང་བལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་གནས་པ་ལ་ཡང་བལ་བ་

ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ལ་མ་བལ་བ་དེ་ལ་ཡང་མེད་ན་དེ་སྐེད་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་

མ་ཡིན་པར་སྩོན་པར་བེད་དྩོ། །གང་ཚོགས་པ་དང་བལ་བ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཉིད་ལས་

སྐེ་བ་དེ་ལ་ཡྩོད་ན་ངེས་པ་ཡྩོད་པར་འགྱུར་གི། དེ་ལས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་རྩོག་ན་

ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ཁད་པར་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་

སྤི་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ཁྩོ་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར། 

 ༈ དྩོན་བེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ། །

 དེ་ཉིད་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པའྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་གང་དྩོན་བེད་པར་རུང་བ་

ཉིད་དང་མི་རུང་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་འདི་ཉིད་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དྩོན་བེད་ནུས་པར་རུང་བའི་དྩོན། །

དེ་ཡང་རེས་འགྩོ་མེད་གང་ཞིག །

རེས་འགྩོ་དེ་ལས་འབས་ཡྩོད་མིན། །

དེ ་བས་སྤི་ཐམས་ཅད་ནི ་དྩོན་བེད་པར་རུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀི ་ཕིར་
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རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དངྩོས་པྩོ་ནི་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

ལས་དེ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོན་ཀང་རང་བཞིན་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པས་གཅིག་གི་སྐེད་པར་བེད་པའི་

ངྩོ་བྩོ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། སྐེད་པར་བེད་པར་མི་འགྱུར་བའམ། སྐེད་པར་བེད་

པ་ཡིན་ན་ཐ་དད་པ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་སྐེད་པ་པྩོར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར། 

བདག་དེ་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཀང༌། །

འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ཡིན་གཞན་པ་མིན། །

རང་བཞིན་འདི་ཡིན་གཅིག་གི་སྐེད་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ལས་ཐམས་

ཅད་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་ན་མཚུངས་པར་སྐེད་པར་བེད་པའམ། འགའ་ཞིག་ཀང་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེར་འགྱུར་ན། ཇི་ལྟར་དེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་པར་མི་འགྱུར། དེ་

བས་ན་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཡྩོད་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་ལས་བདག་ཉིད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འགའ་ཞིག་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་རང་

བཞིན་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་དག་ནི་ཅིའི་ཕིར་མེ་ནི་སེག་པར་བེད་པའམ། དྲྩོ་བ་

ཡིན་གི། ཆུ་མ་ཡིན་ཞེས་བརྒལ་ཞིང་བརག་པར་འྩོས་པ་མ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་འདི་

གང་ལས་ཞེས་བ་བ་དེ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ནི་ངེས་པ་

མེད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རང་བཞིན་ནི་འདིའི་རང་

གི་རྒྱུ་ལས་ཞེས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །དེ་ཡང་དེ་བསྐེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ། གཞན་ལས་
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ཞེས་བ་བའི་རྒྱུའི་བརྒྱུད་པ་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །ཐ་དད་པ་དག་གི་འགའ་

ཞིག་རྒྱུ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་

གནྩོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །

ཐ་དད་མིན་ན་ཡང་ཅིག་ཅར་སྐེ་འཇིག་འགྱུར། རང་བཞིན་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རང་གི་བདག་ཉིད་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་སྐེ་བ་

དང་གནས་པ་དང་འགག་པ་ལ་སྩོགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཐ་དད་པ་མེད་པ་

ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་འདི་

ནི་རྣམ་པ་གཅིག་ལ་ཡང་ལྩོག་པ་དང་ལྩོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་གཅིག་ལ་

འགལ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཐ་དད་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་མིན། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་དད་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ན་གང་གིས་དེ་ལྟར་

འགྱུར། འདི་ནི་བདག་ཉིད་འགའ་ཞིག་ཀང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་དང་ཐ་དད་པ་ཞེས་བ་བ་

ཐ་དད་པའི་ཕིར་ལན་ཅིག་སྐེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ནི། 

གཅིག་གི་འཇིག་ན་གནས་པ་ཡི། །

བདག་ཉིད་གང་ཡིན་དེ་དེའི་མིན། །

གནས་པ་དང་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ནི་རེན་གི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ན་

ཐ་དད་པ་ཅན་གིས་ཆྩོས་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དེ་ལྟར་ན་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ས་

ཚོགས་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དྩོན་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་པའམ་ཐ་དད་
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པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། མི་འགའ་ཞིག་འདྩོད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། 

དངྩོས་པྩོ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་

གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་སྤི་ཁད་པར་བྩོར་མི་འགྱུར། །

དེ་བས་ན་དྩོན་གཞན་འདི་ནི་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མ་བསྐེད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་འདིའི་སྤིའམ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་བ་བའི་སྒ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་གཞན་སེལ་བ་ལ་ཡང་དེ་མཚུངས་པར་ཐལ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

མཚུངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། 

༈ ལྩོག་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་ཕིར། །

  གནས་དང་གནས་མིན་རྩོག་པ་མིན། །

གཞན་སེལ་བ་ཞེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རང་

བཞིན་གི་རེས་སུ་སྩོང་བ་ཅན་རང་བཞིན་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པའི་རྣམ་པར་

རྩོག་པ་དག་གིས་རྣམ་པར་རྩོག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །སྤི་བྩོ་ཡང་སད་པ་ཡིན། །

དེ་ཕིར་སུན་དབྱུང་བ་ཡང་མེད། །ལྩོག་པའི་ཤེས་པ་ཅན་འདི་ནི་ཡུལ་མེད་པ་

ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དུ་མ་ལ་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ན་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

གནས་པའམ་མི་གནས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་དེའི་བསྐེད་པ་པྩོ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། 

དེ་ཡི་སྐེད་བེད་ངྩོ་བྩོ་གང༌། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་སྐེད་བེད་ཡིན། །
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ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་གཞན་ལ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་དྩོ་ཞེས་ནི་མི་

སྨྲའི། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་གི་དེ་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་གཞན་གི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲའྩོ། །གཞན་དག་ཀང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ནས་སྐེད་པར་

བེད་པ་ཡིན་གི་ངྩོ་བྩོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ཀང་བདག་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པ་དང་དེ་སྐེད་པར་བེད་པ་འདི་ལ་

འགལ་བ་ཅི་ཡྩོད། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་བལ་བ་ནི་དེའི་ངྩོ་བྩོར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་འབས་

བུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀང་དེའི་འབས་བུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ལ་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། 

གཞན་ཡང༌། 

ཐ་དད་ཁད་པར་སྐེད་བེད་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་སྩོས་ཏེ། ཁད་པར་དེ་དག་ཀང་བདག་ཉིད་ཀིས་དེས་ཕན་ཚུན་

རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་དེ། གཅིག་གིས་སྐེད་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་ནི་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ། 

དེ་དག་ཐ་དད་མེད་པར་ཡྩོད། །

དེ་ལྟར་འགྱུར་ན་བདེན་ཏེ། ཁད་པར་དག་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་དེ་དག་

ཀང་ཁད་པར་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོན་ཀང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་

ནྩོ། །དེའི་ནི་ནུས་པ་གཅིག་དང་ལན་པའི་ཕིར་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་སྐེད་བེད་པ་མིན་པར་བཤད། །

སྤིའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་ཟིན་ཀང་དེས་དེ་དག་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་
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འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཅིག་ལ་གནས་པས་ཀང་འབས་བུ་བསྐེད་པར་རབ་

ཏུ་ཐལ་བའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་མི་བསེན་པའི་སང་བ་ཡང༌། ཐ་དད་བེད་པའི། ཡང་གི་སྒ་ནི་སྐེ་བ་

དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་པར་དག་ཡིན་ནྩོ། །དྩོན་ཐམས་ཅད་

ཐ་དད་པ་མེད་པར་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་དྩོན་དག་ལ་བྩོའི་སང་བ་ཐ་

དད་པ་དང་ཆྩོས་འགལ་བ་གནས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། དེ་ལ་ཡྩོད་ན་ཐ་དད་པ་མེད་

པ་ཡིན་ཡང་ཐ་དད་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་

དང་འདྲ་བར་རྣམ་པར་དབེ་བ་འདིར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ཐ་དད་པར་སང་བ་ལ་

སྩོགས་པ་འདི་ནི་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་སང་བ་གཞན་

མཐྩོང་བ་ནི་མེད་མྩོད་ཀི་གང་གི་སྩོབས་ཀིས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་

འགྱུར་རྩོ། དེ་བས་ན་ཁད་པར་དེ་ཉིད་དྩོན། 

 ༈ དེ་ནི་གཞན་ལས་ལྩོག་པ་ཡིན། །

 དེ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཤད། །

  དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འདྩོད། །

 སྐེས་བུ་ཀུན་གི་འཇུག་པ་ནི། །

 དེ་སྩོང་ལེན་པའི་འབས་ཅན་ཡིན། །

དྩོན་གི་བ་བ་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དངྩོས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་

ཁད་པར་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། གང་ཡང་སྤི་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་གཞན་ལྩོག་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཉིད་དྩོན་ཉིད་ཡིན་ན་སང་བའི་ངྩོ་བྩོ་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་
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རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་དག་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པས་དེ་དམིགས་

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

ཇི་ལྟར་ཐ་དད་མེད་ཁད་མེད། །

ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྒྲུབ་མིན། །

དེ་ལྟར་ཐ་དད་ཁད་མེད་ཡང༌། །

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་མིན། །

འདི་ལྟར་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཐ་དད་པ་འདི་སྐེ་བར་བེད་པར་

འགྱུར། སྐེད་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་སྐེད་

པར་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་བསན་ནས། གལ་ཏེ་ཁད་

པར་མེད་པར་འགྱུར་བར་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་

སྨྲ་བ་འདིའི་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་

ཀིས་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཐ་དད་པ་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་

འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་ན། 

 ༈ ཐ་དད་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། །

 དངྩོས་ཆྩོས་ཉིད་ཀིས་བེད་པྩོར་འགྱུར། 

 ༈ ཐ་དད་མེད་ན་གཅིག་དེ་ཡི། །

 བ་བ་བེད་པ་འགལ་བར་འགྱུར། །
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ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་

ངེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འགའ་ཁྩོ་ན་བེད་པ་པྩོར་འགྱུར་གི་

གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འདི་

ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་དེ་ལྟར་

བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་དེ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཐ་དད་ཡྩོད་དེའི་ཕིར། །

བ་མེད་ལན་ཅིག་བེད་མི་བེད། །

འྩོན་ཏེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ནི་མི་སྨྲ་སེ། ཐ་དད་པ་

ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་བེད་པ་པྩོ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ལན་ཅིག་བེད་པ་ནི་བེད་པ་པྩོར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །

འྩོན་ཏེ་རིམ་བཞིན་བེད་པྩོ་ཉིད། །

དེ་ཅི་དངྩོས་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ། །

འྩོན་ཏེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཀང་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རམ། དེར་ཉེ་བར་

གནས་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཞན་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཅིག་ནི་ཇི་ལྟར་གྩོ་རིམ་དེ་ཉིད་ཀི་རེན་ཅན་ཡིན་པའམ། ཐ་དད་པ་མེད་པར་

ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པའམ། རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཁད་པར་ཡིན་ན་གཅིག་པ་ཉིད་ཉམས་

པའི་ཕིར་དེ་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རུང་ངྩོ༌། །གཞན་ཡང༌། 
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དེ་ལན་དངྩོས་པྩོ་ཤིན་ཏུ་ནི། །

ཐ་དད་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་བའམ། །

འདྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་མེད་ན། །

དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དམ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་

ཐ་དད་པའི་དངྩོས་པྩོ་དག་ནི་དེས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་དེ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་ཐ་དད་པར་ཡང་གང་ལས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཡིན། 

སྤི་སེ་དེ་ནི་དེའི་སྤིའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བདག་ཉིད་དེས་ཀང་དེ་ལྟ་བུར་

འགྱུར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ན་དེའི་ཆྩོས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 

གཅིག་པྩོ་འདི་ནི་འཇུག་པ་དང་ལྩོག་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་དེ་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར། །

འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་འདིའི་ཐ་དད་པའམ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྤི་དང་ཁད་པར་ཞེས་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་གང་གིས་དེ། །

ཁད་པར་སྤི་ཞེས་བ་བ་དེ། །

ཐ་དད་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀིས། །

ཐ་དད་ཉིད་དེ་གལ་ཏེ་སྤི་དང་ཁད་པར་དག་བདག་ཉིད་གང་ལ་བརེན་ནས་སྤི་

དང་ཁད་པར་ཞེས་བ་བ་བདག་ཉིད་དེས་ཐ་དད་པ་དེའི་ཚེ་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་
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ནྩོ། །གང་གི་ཕིར་དེ་དག་ནི་གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་ཐ་དད་པ་

ཅན་དེ་དག་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྤི་དང་ཁད་པར་དག་ནི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་ན། 

ཇི་ལྟར་བུམ་སྩོགས་ཕུན་ཚུན་བཞིན། །

སྤི་དང་ཁད་པར་ཅན་མི་འགྱུར། །

ཁད་པར་དང་སྤི་དག་ནི་ཐ་དད་ན་ཡང་ཁད་པར་དང་སྤི་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ལ། 

སྤི་དང་ཁད་པར་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། །བུམ་

པ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

 ༈ བདག་ཉིད་གང་གི་མདུན་བས་ནས། །

དེས་སྒྲུབ་འབས་བུ་འདྩོད་པ་ཅན། །

སྐེས་བུ་འདི་ནི་འཇུག་པར་གྱུར། །

དེ་རེན་ཐ་དད་ཐ་དད་མེད། །

དཔྱད་བ་རང་བདག་ཉིད་ཐ་དད། །

ལྩོག་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་དག་ནི། །

 ༈ ཡྩོད་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་རེས་འགྩོ་མེད། །

འཇུག་པ་ལ་སྩོགས་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །

བ་ལང་ར་ལས་ཐ་དད་པའམ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁད་པར་མེད་པར་འདྲི་

བར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་ལ་དངྩོས་པྩོའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ན་ཞེས་ལག་
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པར་བས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བརྩོད་ཀི། རས་ཉིད་ལ་

སྩོགས་པ་ལ་ནི་འདིས་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་པར་

བརྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དྩོན་ལ་ནི་དེར་མ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་དེ་ལས་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་དག་ནི་

སྩོབ་དཔྩོན་གིས་དཔྱད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ལ་བ་ལང་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་ཉེ་བར་

བས་པའི་དྩོན་ལ་ཐ་དད་པའམ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་འདྲི་བར་བེད་ཅིང་དྩོན་གཞན་ཉེ་

བར་འགྩོད་པས་དེ་ལ་བྩོ་གཉིས་ཅིའི་ཕིར་བེད། དེའི་ཕིར་འདིའི་བདག་ཉིད་གང་

ཞིག་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་འདི་མདུན་དུ་བས་ནས་ཁད་པར་ཅན་གི་དྩོན་

བེད་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་སྐེས་བུ་འདི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བ་ལང་ལ་རྨྩོ་བ་

དང་བཞྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གཞན་སིད་པའྩོ། །

དྩོན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུའི་སྒས་བརྩོད་པ་ཡིན་གི། རས་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་སྤི་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་བརྩོད་པ་དེའི་ཚེ་ཐྩོབ་པར་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། བ་

ལང་ལ་སྩོགས་པ་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང༌། དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དག་

གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དག་མེད་པས་དེ་ལ་གཉི་གའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་

ལ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཡང་རས་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་འདི་ལ་

འགལ་བ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ལྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྤི་དང་ཐམས་ཅད་ལ་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཐ་དད་པ་
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མེད་པ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

རང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་རྒྱུན་ཅན་

དྩོན་བེད་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གི་ནི་གཉི་ག་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་

རྩོ། །གཅིག་ཀང་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དྩོན་གི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་པ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་བེད། །

དེས་ངྩོ་ཚ་མེད་མཁའ་གྩོས་ཅན། །

གང་ཅིའང་རིགས་མིན་འཁྲུལ་སྨྲ་བ། །

དེ་དག་ཀང་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །

མཐའ་གཅིག་པ་ཉིད་སིད་ཕིར་རྩོ། །

ནམ་མཁའི་གྩོས་ཅན་འདི་ནི་ཅི་ཡང་མི་རིགས་པ་སེ། མི་འཚམས་པ་བང་

བར་བ་བ་དང༌། དྩོར་བར་བ་བ་མེད་པ་སེ་ཡྩོངས་སུ་མཐར་ཕིན་པ་མེད་པས་འཁྲུལ་

པ་ར་མྩོ་ནི་ཞྩོར་འགྱུར་ཞིང་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་འདི་ཉིད་

ཀིས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་ཡིན་ཡང༌། །

ཐམས་ཅད་གཉི་གའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །

ཡིན་དེའི་ཁད་པར་བསལ་བའི་ཕིར། །

ཞྩོ་འཐུང་ཞེས་ནི་བརྩོད་པ་ན། །

ཅིའི་ཕིར་ར་མྩོ་ལ་མི་རྒྱུག །

འདི་ལྟར་ར་མྩོ་ཡང་ཞྩོར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀང་ར་མྩོ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་
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གཞན་ཡང་ར་མྩོར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་དུ་ཞྩོ་ཡང་ར་མྩོར་འགྱུར་ལ་དེ་ཉིད་ཀང་ཞྩོ་མ་

ཡིན་ཏེ། གང་གིས་གཞན་ཡང་ཞྩོར་འགྱུར། དེ་བས་ན་འདི་དག་གཅིག་ལ་ཡང་དེའི་

ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཞྩོ་འཐུང་ཅིག་ཅེས་

བརྩོད་པ་ན་ར་མྩོ་ཡང་ཟྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཅི་སེ་ཕུལ་བྱུང་འགའ་ཞིག་ཡྩོད། །

གང་གི་ཁད་པར་འཇུག་འགྱུར་ན། །

དེ་ཉིད་ཞྩོ་ཡིན་དེ་བཞིན་ལ། །

མེད་ཕིར་མཆྩོག་ཏུ་གཉི་ག་མེད། །

ཅི་སེ་འདི་དག་ལ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་ན་གང་ཞིག་འདི་ལ་འདི་

སྐད་དུ་བརྩོད་པ་ན་འྩོ་མའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་གི། །གཞན་

ལ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དྩོན་བེད་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་འཇུག་པའི་

ཡུལ་དེ་ཉིད་དེའི་འབས་བུའི་ཁད་པར་གི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ངྩོ་བྩོས་མཚན་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ནི་ཞྩོའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་

གཞན་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་

ན་དེ་ལ་གཉི་གའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

ཐམས་ཅད་ཀུན་བདག་ཉིད་ཡིན་ན། །

བྩོ་སྒ་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར། །
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ཐ་དད་བསྡུས་པ་སྨྲ་བ་ན། །

དེ་མེད་ཕིར་ན་སིད་མ་ཡིན། །

ནམ་མཁའི་གྩོས་ཅན་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར། འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་མ་མཐྩོང་བར་རྣམ་པ་

གཞན་དང་འདྲེས་པ་མེད་པ་དང་ལན་པ་ཅན་གི་བྩོས་དྩོན་ལ་མྩོས་པའམ། བརྩོད་

པར་འགྱུར། དེལས་ཁད་པར་གཟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། ར་མྩོ་ཞྩོར་འགྱུར་ཞིང་མི་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་བསྡུས་པ་སྨྲ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་རྣམ་པ་མ་འདྲེས་པ་བདག་རྩོགས་ནས་སྡུད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་དང་འདྲེས་པ་ཅན་གི་བྩོ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་

སང་བའི་ཁད་པར་གིས་བས་པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དག་ནི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ཡང་

འགྱུར་ཏེ། གཅིག་དང་དུ་མའི་ཐ་སྙད་ཀི་སང་བའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་གཅིག་པྩོ་དེ་གཉི་གའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་དེ་ནི་ལྩོག་པར་སྨྲ་

བ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟར་གནས་སྩོ། །

 ཐ་དད་པའི་མཚན་ཉིད་ཁྩོ་ན་སྤི་ཡིན་ཏེ། འྩོན་ཀང་འགའ་ཞིག་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་སྩོགསཔའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པ་ལ་འགའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་སྤི་ཡིན་ཡང་བ་སེ། གང་ནུས་པ་

མེད་པ་དག་ལ་ནི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་ཐ་

དད་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒ་དག །དེ་དག་ལ་ཡང་གདྩོན་མི་ཟ་བར་སྒ་འཇུག་པར་འགྱུར་
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ཏེ། རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་རྣམ་པར་མ་གཞག་པ་དག་ལ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་

པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་ནི་དྲྩོ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་གི། 

དྲྩོ་བ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པའི་རེན་གི་ཐ་སྙད་

འདིར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་མེད་པ་ལ་ནི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རྣམ་

པར་གཞག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། མེའི་རང་བཞིན་རྩོགས་པ་

མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ན་ནི། འགྩོ་བ་རྨྩོངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་དེ་

ལ་འགའ་ཞིག་མེད་པ་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དྲྩོ་བ་མེད་པ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་དྩོན་གཞན་

འགྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་

མེད་པ་ཉིད་ནི་མི་སྨྲའི། དེ་ལ་མེད་དྩོ་ཞེའྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཡུལ་དང༌། 

དུས་དང༌། ཆྩོས་འགྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། ཆྩོས་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཀག་ན་དེའི་

ཡུལ་ཅན་གི་སྒ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡུལ་མ་བསན་པ་ལ་དགག་པའི་སྦྱྩོར་

བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ཡུལ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་དགག་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་དེ་ལ་ཡང་

ཡུལ་ལ་སྩོགས་པ་བཀག་པ་མེད་ཅིང་དྩོན་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་འབེལ་བ་བཀག་

པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་བཀག་པ་ན་ཡང་བའི་ཕིར། །ཉེས་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་

ནམ། །མེད་པའི་སྒ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའམ་མེད་པ་འདི་

བཀག་པ་ན་དེ་དང་འདྲ་བར་ཆྩོས་ཅན་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ནྩོ། །འབེལ་པ་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཀག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །
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འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ན་ད་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བུམ་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་བསན་པ་ན། 

འདི་དང་འབེལ་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའམ། དེ་དང་ལན་པའི་ཆྩོས་མེད་དྩོ་ཞེས་རྩོགས་

པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་འབེལ་པ་བཀག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཇི་སིད་འདི་ལ་འབེལ་པའམ་

ཆྩོས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་པའི་བྩོར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་བཀག་པ་

ཡིན། རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་ན་ཡང་འདི་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་པ་དག་ལ་དེ་ལྟ་

བུའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འབེལ་བ་མེད་པ་རྩོགས་པ་ལས་འདི་འདི་ན་

མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་དང་པྩོ་རྩོགས་པ་དེ་ནི་དེ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བའམ། དེ་མེད་པ་

རྩོགས་པ་ན་རྩོགས་པར་འདྩོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་འབྱུང་བ་ཅན་གི་སྒ་གང་

གིས་ཟླྩོག་པར་བེད། རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

ནི་སྒ་རྣམས་ཀིས་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་འཇུག་པ་ཡིན་ན་ཚིག་ནི་གང་གིས་འགྩོག་པར་བེད། བརྩོད་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་བྩོ་དག་གིས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འབེལ་པ་ཡང་རང་གི་ངྩོ་

བྩོས་བརྩོད་པ་མེད་པར་བསན་ཏྩོ། །བརྩོད་པ་ཡིན་ན་ནི་འབེལ་བ་ཉིད་དུ་བྩོ་ལ་གནས་

པའི་ཕིར་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་རྩོགས་འགྱུར་

བ་ཡང་འབེལ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་བས་ན་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་འབེལ་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མེད་དྩོ། །

བམ་པྩོ་དྲུག་པ།

གཞན་ཡང་མེད་པ་བརྩོད་པར་བ་བར་སྨྲ་བ་འདི་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན། མི་སྨྲ་
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ན་ཇི་ལྟར་ལན་གདབ་པར་བ། ཚིག་འདི་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་མེད་པ་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། 

འྩོན་ཏེ་མེད་པ་ཉིད་མི་འདྩོད་པ་དེ་བས་ན་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་དེ་ཉིད་ན་ནི་མེད་པ་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན། གང་ཡང་དེའི་དྩོན་བཀག་པ་ན་དྩོན་མེད་

པའི་སྒ་མི་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར། ཡུལ་མེད་པའི་དགག་པའི་སྦྱྩོར་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་

འྩོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་མེད་པ་དག་ལ་སྒ་དག་ཀང་ཡྩོད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

དེ་དག་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང༌། 

༈ མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པའི་ཕིར། །

 མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་པ་ཅན་གི་སྒ། །

 ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ་དག་རྣམ་གཅྩོད། །

 རྩོད་པར་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད། །

སྒ་རྣམས་ཀི་དངྩོས་པྩོའི་བ་བ་དག་ལ་ནི་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་པ་འམ། འྩོན་ཏེ་ཐ་དད་

པ་ཞེས་འདྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། མེད་པ་ནི་དབེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་དུ་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རམ། དེའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་མེད་པ་མི་

རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་ནི་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་

ཉིད་དངྩོས་སུ་དབེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོ་རྩོད་པར་བེད་པའི་སྒ་དག་ཅི། 

དབེན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནམ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་སྒ་ཐམས་ཅད་ནི་དབེན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དག་

ཀང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཅན་དག་ཀང་
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བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁད་པར་ཐ་དད་པས་ཉེ་བར་བརགས་པའི་ཁད་པར་

རྣམས་ཀི་ཐ་དད་པ་དག་བཞིན་དུ་བྩོ་ལ་སྩོ་སྩོར་སང་བའི་དབེན་པ་དག་ལ་ཉེ་བར་

གནས་པའི་ཕིར། ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་རང་བཞིན་ཉིད་ནི་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འདྲེས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་གི་ཕྩོགས་

གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་འདི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བསན་པ་ན། 

༈ རང་བཞིན་ཁད་པར་བེ་བག་ལ། །

 ལྟྩོས་པ་ཅན་ནི་འགའ་ཞིག་ལས། །

 བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །

འཇིག་ལ་བས་དང་ཡྩོད་ཉིད་བཞིན། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། །གཞན་གི་བེད་པ་ལ་བལྟྩོས་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ནི་བས་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་བས་པའི་སྒ་འདིས་གཞན་གི་ཁད་པར་ཅན་གི་རང་

བཞིན་བརྩོད་པས་ཀང་འདི་འཕངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་རྐེན་གི་བེ་བག་གིས་ཐ་དད་

པ་ཅན་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁད་པར་གི་བེ་བག་ལ་ལྟྩོས་

པ་ཅན་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། འགའ་

ཞིག་ཏུ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་སྤིར་བརྩོད་པར་བ་སེ། དཔེར་ན་མི་རག་པ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་

ཡྩོད་པ་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །

འགའ་ཞིག་ཏུ་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཀི་བེ་བག་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་བའི་
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སྩོ་ནས་ཏེ། དཔེར་ན་དེ་ཉིད་ལ་སྐེ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །ཕྩོགས་འདིས་རང་བཞིན་གི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་དག་ལ་ཡང་བལྟ་བར་བའྩོ། ། 

 ༈ གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་རང་བཞིན། །

ཇི་ལྟར་ཡྩོད་པ་བསྒྲུབ་བ་མིན། །

ཁད་པར་རེས་འགྩོ་མེད་པ་ནི། །

གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བ་དག་ལས་ཉམས། །

གལ་ཏེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་མི་རག་པ་ཉིད་དམ། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་ན་ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་ཡང་མི་འདྩོད། དེ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་

ན་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ན་ཁད་པར་ཡང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་སུ་འགྩོ་

བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བསན་

ཏྩོ། །ཁད་པར་དེ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི་འྩོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་སྐྩོན་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་ཅན་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཉེས་པ་དེ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར། 

ཡྩོད་པའི་ཁད་པར་ཙམ་དུ་ནི། །

བསྒྲུབ་བའི་སྤི་ཡི་ཆྩོས་ཅན་ལ། །

དྩོན་འགའ་ཞིག་ཀང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །

དེ་འདྲ་བ་ཡང་བཀག་པ་མེད། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྩོད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་
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གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། ཡྩོད་པ་ཙམ་ཁད་པར་ཅན་ནི་ཆྩོས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡྩོད་དྩོ་

ཞེས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཁད་པར་མ་བསན་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་དང་

ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདིར་ཡྩོད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་འགྩོག་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་འདི་ལྟར་འགའ་

ཞིག་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ན། འདིའི་ཁད་པར་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་རེག་པ་མེད་ན་རང་

གི་དྩོན་ཅི་ཞིག་གསྩོ་བར་བེད། དེ་བས་འདིས་གཟུང་བའི་ཁད་པར་ཁྩོ་ན་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ཡིན་ན། 

ཁད་པར་གཟུང་བ་བསྒྲུབ་བ་འདིར། །

གཏན་ཚིགས་རེས་འགྩོ་མེད་ཅན་འགྱུར། །

དེས་ཡྩོད་བསྒྲུབ་པར་བ་ཡིན་ན། །

ཁད་པར་དག་ནི་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །

ཆྩོས་ཅན་གཙོ་བྩོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་གཅིག་པ་དང་རག་པ་དང་བདེ་བ་

ལ་སྩོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནམ་གཞན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཀང་ཁད་པར་བས་པ་དེའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་

རེས་སུ་འགྩོ་བ་ནི་མ་ཡིན་གི། གང་ཡྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་གྲུབ་པ་དེས་ཅི་

ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་མེ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་

ཡང་མེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཙམ་ལ་བརྩོད་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མེད་དེ། ཁད་པར་ཅན་གི་རེན་

གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་
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མ་གྲུབ་པའི་ཡིན་ནྩོ། །རེན་དེས་དེ་ཁད་པར་དུ་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མི་ལན་པ་

རྣམ་པར་བཅད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་དང་འཆད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དེར་སྤི་ཉིད་ནི་མི་ལན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་

འདིར་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ཡྩོད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་བརྩོད་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་དེ་

ནི་ཁད་པར་མེད་པ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་དང་བརྩོད་

པར་བ་བ་དང་གཞལ་བ་དག་ཏུ་དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་བས་ན་ད་ཅི་

ཤེས་བ་ཡྩོད་ཅེས་བ་བས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། གཞན་དུ་མེའི་སྤི་དེ་ཉིད་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལ་ཡང་དེ་དང་མི་ལན་པ་བལ་བ་ཅན་གི་སྤིས་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མ་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་

མ་ཡིན་ནམ། འགའ་ཞིག་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དྩོན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བར་བེད་པ་མ་

ཡིན་གི། གཞན་ལ་ཁྩོང་དུ་འཆུད་པར་བེད་པས་ནི་དུ་བས་ནི་གང་ན་དུ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་

ནི་མེ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་

མེ་ཙམ་གིས་ཁད་པར་གྲུབ་པས་གང་ན་བདག་ཉིད་སང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་དུ་མེའི་

བྩོ་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བསན་པས་ཅིར་ཡང་མི་རུང་སེ། དེ་ལ་

མཐྩོང་བ་དང་འབེལ་པ་བསན་པ་ཙམ་གིས་འདྩོད་པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་མ་

བསན་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་དེ་ཁད་པར་དུ་བས་པ་དང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་

ན་འདི་ནི་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གིས་མེ་ནི་ཕྩོགས་དེར་མི་ལན་

པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེས་བའྩོ། །འདི་
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ལྟར་ཉེ་བར་དགྩོད་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བ་ཅན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་

བསན་པར་འདིར་ཡན་ལག་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ལ་དམ་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ཅི་ཞིག་སེལ་

བར་བེད། དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། གཞན་ལ་ཆྩོས་དང་གཏན་ཚིགས་ནི། མ་འཁྲུལ་བར་ཡང་

བསན་པ་ན། དེ་ལ་རབ་གྲུབ་དེ་ལན་པའི། །ཆྩོས་ཅན་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བེད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་མེ་ལ་སྩོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་འདྲ་བར་ཡྩོད་

པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཁད་གཟུང་བ་མེད་པ་ཅན། །

དངྩོས་པྩོ་ཙམ་ནི་སྒྲུབ་ཡིན་ན། །

དེ་ཙམ་ཁབ་བེད་སྒྲུབ་བ་ལ། །

རེས་སུ་འགྩོ་བ་འགལ་བ་མེད། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་ཁད་པར་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྩོད་

པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་ཁད་པར་བེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་ལ་རེས་

སུ་འགྩོ་བ་འགལ་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཁད་པར་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་བར་

བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་

དང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡྩོད་ཆྩོས་མེད། །

གཉི་ག་ལ་བརེན་འཁྲུལ་བ་དང༌། །
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མེད་པའི་ཆྩོས་ནི་འགལ་ཡིན་ན། །

ཇི་ལྟར་ཡྩོད་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་འགྱུར། །

ཡྩོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་དེ་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐྩོན་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་དང་ལན་ཏེ། མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་པ་དང་འགལ་བ་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་ཞིག་སྩོན་ན་ནི་དེ་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་པ་ཉིད་

མ་གྲུབ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། གང་ཞིག་དེར་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་འདྩོད་ན་དེ་ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོར་

མི་འདྩོད། རང་བཞིན་ཉིད་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཆྩོས་ཤེས་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཐ་དད་

པ་ཅན་བཞིན་དུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་དག་གི་བརྩོད་

པར་བ་བའི་དྩོན་ལ་ངེས་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མེད་དྩོ་ཞེས་

བ་བ་དེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཇི་སེ་ཡང་གཉི་གའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་སྨྲ་ན་དངྩོས་པྩོ་ལ་མི་

བརེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་མ་ཡིན་པས་ལྩོག་པ་ཙམ་ནི་མེད་པ་ལ་ཡང་འགལ་

བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་གཟུགས་ཅན་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

གལ་ཏེ་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་ནི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཕིར། དགག་པའི་

ཡུལ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་བས་ན་ད་ཅི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནམ། གལ་

ཏེ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཇི་ལྟར་དགག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་པ་ནི་སྒྲུབ་

པ་ལྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་དེ་གཉི་

ག་ཡང་ཡྩོད་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་པའི་དྩོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་

པའི་སྩོ་ནས་གྩོ་བར་བེད་པ་ཉིད་རེད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བདག་གིར་བེད། དེ་ཡང་བདག་
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ཉིད་རང་གི་ཚིག་གིས་གཉི་གའི་ཆྩོས་ཉིད་སྨྲ་བ་ན། ཡྩོད་པ་ཉིད་ལས་གཞན་ལ་ཡང་

འདི་འཇུག་པ་དང༌། ཡྩོད་པ་ཉིད་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ན་འཁྲུལ་

པ་མ་ཡིན། ཡྩོད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ཆྩོས་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་ཁབ་པར་བེད་པའི་

དྩོན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརྩོད་པ་འདིའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། མེད་པ་ནི་

དངྩོས་པྩོ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བས་ན་ཆྩོས་རྣམ་པ་གསུམ་པྩོ་འདི་ཡང་ཡྩོད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཡྩོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཙམ་ལ་ཁབ་

པར་བེད་པ་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ཀི་འདིར་སྤིར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ཡྩོད་

པ་ཉིད་གྲུབ་པ་ཅན་གི་ཆྩོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་དེས་ཁབ་པ་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ངེས་

པར་བས་པས་འགལ་བ་དང་འཁྲུལ་པ་དག་མེད་པའི་ཕིར། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་

མེད་དྩོ། །ཁབ་པའམ་ཆྩོས་ཅན་ལ་བརེན་པ་ངེས་པར་མ་བས་པ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཉིད་དུ་གྩོ་བར་བེད་པ་ནི་གྩོ་བར་བེད་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར། རང་གི་ཆྩོས་ཀི་ཁབ་པ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྩོ་བེད་ཡིན་པར་བརྩོད་

པར་བ་སེ། གསལ་བར་བེད་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྩོན་མ་གསལ་བར་བེད་པ་ནི། དེའི་ངྩོ་བྩོ་

རྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་གི་དྩོན་གི་བ་བ་མི་བེད་དྩོ། །

དེ་ལ་ཁབ་བེད་ངེས་པ་ནི། །
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རྩོགས་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། །

དེའི་ཆྩོས་ངེས་པ་ཁྩོ་ནའི་ཕིར། །

ཁབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ནི་ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཆྩོས་ཏེ། 

གྩོ་བར་བ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །

འདི་ལྩོག་ན་ཡང་དེ་ལྩོག་བེད། །

བདག་ཉིད་ཁབ་པར་བེད་པའི་ཆྩོས་འདི་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་ན་ཁད་པར་བ་

བའི་ཆྩོས་དེ་ལྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་འདི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ཁབ་པར་བེད་པར་གྲུབ་

པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདིས་ནི་གྩོ་བར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་སྦྱྩོར་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀང་བཤད་པར་རིག་པར་བའྩོ། །སྦྱྩོར་བ་རྣམ་པ་གཉིས་

ནི་ཆྩོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་དང་ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་ནྩོ། །གང་གཞན་དག་ནི་

རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་དང་ལྩོག་པ་ཅན་ཞེས་སྨྲའྩོ། །སྦྱྩོར་བའི་བེ་བག་མ་གཏྩོགས་པར་

འདི་གཉིས་ལ་དྩོན་དུ་བེ་བག་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །

ཆྩོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་སྦྱྩོར་བ་ལ་ཡང་དྩོན་གིས་ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་

ཅན་རྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། །དེ་མེད་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་

རྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་ན་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་

ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དཔེར་ན་མི་རག་ཉིད་བས་པའམ། །
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འཇིག་བེད་མ་བས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

འདིས་ནི་འདི་གཉིས་ཀི་དཔེ་བསན་ཏྩོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་ནི་གང་

ཅུང་ཟད་བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་བས་པ་ཉིད་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་ཀིས་ཁབ་པ་

བསན་པས་སྒ་ཡང་བས་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པའི་ཤུགས་ལས་སྒ་མི་རག་ཅེས་བ་བར་

འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་འདིར་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཕྩོགས་བསན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་

ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་གི་སྦྱྩོར་བའྩོ། །ལྩོག་པ་ཡང་མི་རག་པ་ཉིད་མེད་པ་ལ་བས་པ་

ཉིད་མེད་དེ། སྒ་ནི་བས་པ་ཡིན་པས་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་

ན་བས་པ་ཉིད་མི་འབྱུང་བས་སྒ་ལ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ན། དེའི་བདག་ཉིད་ཡྩོད་

པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་མ་

བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རེས་སུ་འགྩོ་བ་ནི་དྩོན་གིས་གྩོ་བས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་

ངེས་པ་ནི་དེ་ལྩོག་པའི་ནི་ལྩོག་པ་དེའི་ཕིར། །ངེས་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་ལྩོག་པ་

བརྩོད་པར་བའྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་གྲུབ་པ་ན་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དྩོན་གིས་འཕངས་

པའི་ཕིར་རེས་སུ་འགྩོ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་བས་པ་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་

མི་རག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གང་གིས་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པར་བ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར། 

༈ རང་བཞིན་ཡིན་ཕིར་རེས་འབེལ་ཉིད། །

 འཇིག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མིན་ཕིར། །

དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་རྒྱུ་ལ་བལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
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རང་གི་རྒྱུ་ཉིད་ལས་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་གང་

ཅུང་ཟད་བས་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

༈ དངྩོས་པྩོ་ལྟྩོས་དང་བཅས་རྣམས་ནི། །

 ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཅན་མི་མཐྩོང༌། །

དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་ཡང་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ལྟྩོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་ནི་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་འགའ་ཞིག་རག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། གང་གིས། 

དེ་རྒྱུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་ན་ཡང༌། །

འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་སིད་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་ན་དེ་དག་གི་ཡང་རང་གི་རྐེན་དག་ལ་

ལྟྩོས་པ་ཐག་ཉེ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཐག་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པས་

འགའ་ཞིག་ཀང་ཞིག་པ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

རྒྱུ་དག་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འབས་བུ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ཚང་བ་དང་

གེགས་བེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བས་ན་འབས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། །

འཇིག་པ་རྒྱུ་ལན་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །

འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཐམས་ཅད་དག །

འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དེ་བས་ན་ངྩོ་བྩོ་འདི་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་ནི་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ངེས་པ་
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ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མ་ལུས་པ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ན་གེགས་བེད་པ་ཅན་མི་

སིད་པ་བཞིན་ནྩོ། །འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་གདྩོན་མི་ཟ་

བར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ས་དང་ས་བྩོན་དང་ཆུ་དག་གི་ཚོགས་པ་དག་

ཀང་འགའ་ཞིག་ཏུ་མྱུ་གུ་མི་བསྐེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་རྒྱུན་

འགྱུར་བ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ལྟྩོས་པ་

མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་ཡང་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཐ་མ་འབས་བུ་བསྐེད་པའི་ཕིར། །བར་ཆད་མེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབས་བུ་དང་ལན་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀང་དེའི་ནང་ནས་མྱུ་

གུའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཞན་སྔར་གྱུར་པའི་དེའི་དྩོན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེར་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་

གེགས་བེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་མི་འགྱུར་བར་མི་བསྐེད་པའི་

ཕིར་དང༌། བསྐེད་ན་གཅིག་པ་ཉིད་ཉམས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་བདག་ཉིད་ལས་རྒྱུ་འཕྩོ་

བ་མེད་པ་ནི་དེ་སྐེད་པར་བེད་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་རྒྱུ་མི་མཐུན་པ་མི་བེད་པ་ནི་

གེགས་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ནས་ཀི་ས་བྩོན་ལ་སྩོགས་དག་ཀང་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་བསྐེད་པ་ལ་བལྟྩོས་པ་

དང་བཅས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་སྐེད་པར་བེད་པའི་རྐེན་དག་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་

དེ་ལ་ཡང་ཉེ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་དེ་དག་

ལ་སཱ་ལུའི་ས་བྩོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པའི་

ཕིར་དེའི་རང་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་འགའ་ཞིག་བས་པའམ་

ཡྩོད་པ་ཉིད་ལ་ཡང་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་
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བས་ན། དེའི་རང་བཞིན་ལ་བལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འཇིག་པ་དག་མ་ཡིན་ནྩོ། །

སཱ་ལུའི་ས་བྩོན་ལ་སྩོགས་པ་དག་གི་རང་བཞིན་དེ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །རྒྱུ་དེའི་ནུས་

པ་ངེས་པ་ཡང་རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཁྩོང་དུ་འཆུད་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །རང་བཞིན་ངེས་པ་

ཡང་དྩོན་རྣམས་ལ་གྩོ་བུར་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ནི་ཡུལ་དང་དུས་

དང་རས་ངེས་པ་ལ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་འདི་ལ་ཡང་ངེས་པའི་རྒྱུ་བརྩོད་

པར་བ་བ་སེ། གང་གི་ཕིར་འགའ་ཞིག་འདི་ནི་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་

དག་ཡིན་ལ། འདིར་འགའ་ཞིག་ངེས་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྐེ་བ་དང་ལན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དང་ལན་པའི་རང་བཞིན་ནི་འཇིག་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སྐེ་བ་

ནི་འཇིག་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་ལ་

ངེས་པ་མེད་པ་དེ་བས་ན། འདིར་རྒྱུ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་འགའ་

ཞིག་ཀང་མེད་དེ། དེ་མེད་པའི་ཕིར་འབས་བུ་ལ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པས་ན་

མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འཇིག་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་དེ་འདིས་འགའ་ཞིག་ལ་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡྩོད་པ་འགལ་བ་ཅན་དེ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་

དྩོ། །གང་གི་ཕིར་རང་བཞིན་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེའམ་

འགའ་ཞིག་ལ་འགྱུར་ན་དུས་དང་རས་དེ་ལ་ལྟྩོས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྟྩོས་པ་

མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

འྩོན་ཏེ་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་
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འགྱུར་རྩོ། །རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོ་ལས་དེ་ལྟར་སྐེ་

བའི་ཕིར་དང༌། ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གལ་ཏེ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཡྩོད་པ་ཉིད་ནི་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ཡྩོད་པ་ཉིད་ནི་གྩོ་བུར་བ་མ་ཡིན་པས་འདི་འགའ་ཞིག་ལ་འགའ་ཞིག་

གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལྩོག་པ་མི་འགྱུར་བས་དེ་ནི་ཅུང་ཞིག་འགའ་ཞིག་ལ་འབེལ་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །གང་གང་ལ་ཅུང་ཞིག་རག་ལས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དེ་

འདི་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་རག་ལུས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ངེས་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྩོ་བུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ད་ཇི་ལྟར་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་བསན་ཞེ་ན། སྐེས་པ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་

གཞན་ལ་བལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་ཡང་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་དངྩོས་པྩོ་

ལས་གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་མེད་དེ་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སྐད་

ཅིག་མར་གནས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་སྐེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །བླུན་པྩོ་དག་གིས་

འདིའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཕིས་ངེས་པར་འགྱུར་གི། སྔར་མ་ཡིན་ཏེ། མཐྩོང་ན་ཡང༌། 

གསལ་བ་མེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་བཤད་དྩོ། །དེའི་དབང་གིས་མི་མཁས་པས་དུག་

འགྱུར་བ་མཐྩོང་བས་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ་ཕིས་རྣམ་པར་འཇྩོག་པར་བེད་དེ། དེ་བས་

ན་འཇིག་པ་འདི་ནི་ཡྩོད་པ་ཉིད་མ་གཏྩོགས་པར་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། །དེ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འཇིག་པ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་རྩོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་རྒྱུ་ནུས་

པ་མེད་པའི་ཕིར་ཡང༌། མེད་པ་བེད་པའི་བ་བ་དགག་པའི་ཕིར་ཡང་གི་སྒ་སྩོས་
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སྩོ། །ཇི་ལྟར་ནུས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་པ་ལ་ནི་བེད་པ་དེ་ལ་མི་བེད་

ལ། གཞན་ལ་བེད་ན་ནི་དེ་ལ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་པའི་

ངྩོ་བྩོ་ལ་མི་བེད་པས་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་པ་ནི་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཇི་

ལྟར་བ་བ་འགྩོག་ཅེ་ན། འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་དག་གིས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་ཡིན་

པར་སེམས་སྩོ། །དེ་བས་འཇིག་པའི་རྒྱུ་འདི་ནི་མེད་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་འཐྩོབ་

བྩོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་མེད་པ་ཞེས་བ་འགའ་ཞིག་འབས་བུའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ན། དེ་

ཉིད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་མེད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་མེད་པ་བེད་དྩོ་ཞེས་

བ་བ་ནི་དངྩོས་པྩོ་མི་བེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་བ་བ་འགྩོག་པར་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་པ་འདི་ཅིའི་ཕིར་ལྩོག་པར་བ་བ་ཡིན་

ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ནི་འཇིག་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར། 

 ༈ གང་ཞེས་དེ་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར། །

 འདི་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ཡང༌། །

 རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་ཡིན། །

དེ་འདི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་བ་ན་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །རང་

བཞིན་གིས་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་གཞན་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། 

 ༈ འགའ་ཞིག་དངྩོས་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་གི། །

 རེས་དཔྩོག་གང་ཡིན་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །

 འབས་བུ་ངྩོ་བྩོ་དེས་དེ་དག །
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 རང་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབེལ་ངེས་ཕིར། །

དེའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཁྩོ་ན་

སེ། འབས་བུའི་རགས་ཅན་དང་རང་བཞིན་གི་རགས་ཅན་ནྩོ། །བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཁད་པར་བེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་རགས་ཅན་ལ་རགས་དེ་དག་རག་ལུས་

པའི་ཕིར་གྩོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

 ༈ འཇུག་པ་བྩོ་སྔྩོན་ཅན་ཉིད་ཕིར། །

 དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་མི་དམིགས་ན། །

 འཇུག་པར་མི་བ་ཞེས་བ་བས། །

 མི་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མར་བཤད། །

གསུམ་པ་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་བེ་བག་མེད་པར་དྩོན་འགའ་

ཞིག་གིས་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་སྒ་དང་ཐ་

སྙད་བཀག་པ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྩོ་ན་རགས་ཡིན་ནྩོ། །

ཡྩོད་པར་ངེས་པ་ལས་ནི་སྒ་དང་ཐ་སྙད་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་

ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བར་བཤད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ནི་མེད་པ་རྣམས་

ཀི་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དྩོ། །དེ་ཡང་རྩོགས་པ་པྩོའི་དབང་གིས་ཡིན་གི་དངྩོས་

པྩོའི་དབང་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་སིད་འདི་ལ་རྩོགས་པ་མེད་པ་དེ་སིད་དུ་འདི་ལ་

དངྩོས་པྩོ་དེའི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེས་དེའི་དྩོན་མི་བེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་སུ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་མེད་པ་དང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་རང་བཞིན་ལ་སྩོགས་པས་བསྐལ་པས་འགའ་ཞིག་ཏུ་
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མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ནི་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་བས་ན་རྩོགས་པ་པྩོའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

གི་ཡྩོད་པ་ཉིད་དེ་ལྩོག་ཅིང་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་དང་ཐ་སྙད་དག་ལྩོག་པར་

བེད་དྩོ། །དེ་བས་ན་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ་དག་མི་དམིགས་པ་དག་

གང་ཡིན་པ་འདི་ཡང་དངྩོས་སུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པར་མི་

རུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་འདི་ལ་ཚད་མར་མཚུངས་སྩོ། །

མེད་པར་ངེས་པའི་འབས་བུ་ཅན་དེ་ཡང་ཡྩོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་འདི་

ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་དམིགས་སུ་རུང་བ་རྒྱུ་གཞན་ཚོགས་པ་དག་ཡྩོད་ན་མི་

དམིགས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྔ་མ་ནི་མེད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

བསན་བཅྩོས་སྐབས་དང་འབེལ་མེད་དང༌། །

དབང་པྩོ་ལས་འདས་རགས་ཅན་མིན། །

དྩོན་རྣམས་མང་པྩོ་དེ་དག་ནི། །

ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་ཕིར་ན་མེད། །

དེ་མེད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་དྩོན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཚད་མ་གསུམ་ལྩོག་པས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་གང་ན། དེ་ལ་བསན་བཅྩོས་ལྩོག་པ་

ནི་མེད་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

བསན་བཅྩོས་འཇུག་པར་བེད་པ་ནི་སྐེས་བུའི་དྩོན་འགྲུབ་པར་བེད་པའི་

ཐབས་འགའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འབེལ་པ་མེད་
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པའི་བརྩོད་པ་ནི་ཚད་མར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །སྐབས་དེ་ལ་ཡང་དྩོན་མང་པྩོ་

དག་གདྩོན་མི་ཟ་བར་བསན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་བདག་

ཉིད་ཀིས་སྐེས་བུའི་སེམས་འགའ་ཞིག་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཅན་

འཇུག་པའམ། ཡུལ་དང་དུས་ཀིས་ཆྩོད་པའི་སྐབས་ལ་ཉེ་བར་མཁྩོ་བ་མེད་པའི་རས་

ཀི་བེ་བག་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་བསན་བཅྩོས་ཀི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

བསྐལ་པ་དག་ལ་རང་གི་ནུས་པ་ཉེ་བའི་ཕིར་ཤེས་པ་བསྐེད་ནུས་པ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་གི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འབས་བུ་དམིགས་པ་ཡང་མེད་ན་གང་གི་རེས་

སུ་དཔག་པར་བེད། དེ་དག་ནི་ཚད་མ་གསུམ་ལྩོག་ཏུ་ཟིན་ཀང་མེད་དྩོ་ཞེས་ངེས་

པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་མི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལྩོག་པ་ངེས་པར་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་བས་ན་འདི་ནི། 

ཡྩོད་མེད་ངེས་པའི་འབས་ཅན་མིན། །

ཕིར་ནའང་ཚད་མ་ཉིད་མི་འགྱུར། །

མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་དག་ནི་ངེས་པའི་

འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་འཇུག་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ཡང་སེམས་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ངེས་པ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བའི་ཐ་སྙད་དུ་བེད་པ་ཅན་ནི་དེ་བཞིན་ཁྩོ་

ན་ལ་དེ་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི། མི་འཇུག་འབས་བུ་ཅན་ཞེས་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

 ༈ རགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་ཡྩོད་པ་ཅན། །

ལ་ལ་ཚད་མ་དག་ཏུའང་འགྱུར། །

འདིར་མི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ། རགས་ཀི་ཁད་པར་

ལས་ཡྩོད་པ་ཅན་ལ་ལ་ཚད་མ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་གྩོང་དུ་དཔེར་བས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

གང་ཡང་མི་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དེ་བཤད་ཅེ་ན། 

རང་བཞིན་ཤེས་བེད་མི་ཤེས་ལ། །

རིགས་པ་འདི་ནི་བརྩོད་པ་ཡིན། །

གང་འགའ་ཞིག་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡུལ་ལ་སྩོགས་པས་བསྐལ་པའི་ཕིར། །མི་

དམིགས་པས་དེ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གྩོང་དུ་

ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཤེས་པར་བེད་པ་རགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་

གང་ཡིན་པའམ། རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་སྩོང་བར་བེད་དེ། དཔེར་ན་སེམས་འདྩོད་

ཆགས་དང་བལ་བའམ། ལ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་མེད་པའམ། སྦྱིན་པ་དང་འཚེ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་ལས་ལྩོག་པ་སེམས་ལ་མངྩོན་པར་མཐྩོ་བ་དང༌། ངེས་པར་ལེགས་པའི་

རྒྱུ་ཉིད་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། མངྩོན་སུམ་གི་དྩོན་ལ་ནི་འབས་བུ་དེ་མ་ཐག་པ་མེད་

པའི་ཕིར། དེའི་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན་དང༌། ཆྩོས་མཐུན་པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པས་

སྐུར་བར་བེད་ན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གིས་ནི་འབས་བུ་ཆྩོད་པ་དག་ཀང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་

མཐྩོང་བའི་ཕིར་དེ་མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། བི་བ་དང་ཁི་སྨྩོན་པའི་དུག་གི་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནྩོ། །དེ་འབྱུང་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་འདི་ལ་མི་དམིགས་པ་ཙམ་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཡྩོད་པ་ལ་གང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ཡང་བ་སེ། ཚད་མ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་མི་སྩོང་ངྩོ༌། །དེ་བས་ན་འདིར་དྩོན་ནམ་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐྩོང་བ་གསལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུ་རྣམས་ནི་

འབས་བུ་བསྐེད་པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཤེས་པར་བེད་པ་མ་འགྲུབ་པའི་འགྱུར་

རྩོ། །འདི་ཙམ་གིས་ནི་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ཚུལ་གཞན་དུ་འགའ་ཞིག་མངྩོན་

པར་གསལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རྒྱུ་མི་ཤེས་པར་འབས་བུ་ཡིས། །

མེད་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དང༌། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ། དེ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་ནི་ཚད་

མར་མི་བརྩོད་ཀི་རྒྱུ་མི་དམིགས་པ་ཚད་མ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །གང་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་འབས་

བུ་འགྱུར་བ་སིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ལ་ལར་རྒྱུ་ཞིག་ན་ཡང་འབས་བུ་གནས་པར་

མཐྩོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་གནས་པའི་དུས་ན་འབས་བུ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་ནི་མི་སྨྲའྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་དེ་ལྟར་གནས་པ་ཅན་ནི་དེའི་རྒྱུ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་གི་བརྒྱུད་པས་

རྒྱུན་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེའི་འབས་བུ་བསན་ཅིང་རྒྱུ་མེད་པར་

དངྩོས་པྩོ་སྐེ་བ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །གལ་ཏེ་འདི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་མེད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་དེའི་འབས་བུ་མེད་དྩོ་ཞེས་ངེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དྩོན་གི་རང་བཞིན་རགས་ཅན་ལ། །

རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ཡང་མིན། །
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

རང་བཞིན་ཉིད་ཀི་རགས་ཅན་ལ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་

ཚད་མ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁབ་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་འདིའི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་ཤ་པ་ལ་ཤིང་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་གིས། །

དེ་མེད་པར་ནི་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་རྒྱུའམ་ཁབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་འདི་གྩོ་བར་བེད་པ་གཏན་

ཚིགས་གང་ཞིག་ལས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་

འབས་བུའམ་ཁབ་པར་བ་བ་ལྩོག་པར་བེད་དེ། དེ་མེད་པར་མ་གྲུབ་ན་ནི་ལྩོག་པ་ལ་

ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཇི་ལྟར་ན་དངྩོས་པྩོའི་བདག་ཉིད་མི་དམིགས་པ་ལས་མེད་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། 

མཐྩོང་བ་མེད་པ་དག་གི་རྒྱུ། །

མི་སིད་པར་ནི་གྱུར་པ་ནི། །

སང་བའི་དངྩོས་པྩོ་མི་དམིགས་པའི། །

དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་ན་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་པྩོའི་བེད་པས་

དམིགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་མཐྩོང་བའི་གེགས་བེད་པ་ཅན་བར་ཆད་ལ་སྩོགས་

པ་དག་མེད་ན་དམིགས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་ལ། མི་དམིགས་ན་ནི་མེད་པ་ངེས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དམིགས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཏན་
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ཚིགས་འདི་ཉིད་ནི་རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བེད་པ་དག་མེད་པ་ལ་རིག་པར་བའྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་འགལ་བ་ཡྩོད་ན་ཡང༌། །

དེ་ཡྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཕིར། །

དེ་དང་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི། །

མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར། །

དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་གང་དང་ལན་ཅིག་མི་གནས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཉེ་བར་ལེན་

པ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་རེན་ཉིད་ཀིས་རྩོམ་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །སྔར་

ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་དེ་དག་ནི་གཅིག་ཡྩོད་ན་ཡང་གཞན་མེད་པ་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ནི་མི་དམིགས་པ་ལས་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་འགལ་བ་རྩོགས་པའི་ཕིར་དང༌། འགལ་བ་ལས་ཀང་མེད་

པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པའི་དམིགས་པ་ལས་མེད་པ་རྩོགས་

པར་འགྱུར་བ་ནི་བ་སེ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་པར་འགྱུར། ཇི་ལྟར་

ཡང་མི་འགྱུར། དཔེ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལ་ནི་དཔེ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཅིའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏྩོག་ལ་སྩོགས་པ་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་

བ་དཔེ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཁྩོང་དུ་འཆུད་པར་བ་ཞིང་གང་གིས་དེ་ལྟར་

འགྱུར། གལ་ཏེ་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་ལས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་དཔེ་མེད་པ་

ཅན་དག་གི་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའམ། དཔེ་དང་བཅས་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ཐུག་

པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྩོགས་པར་མི་འགྱུརུ་རྩོ། །དེ་བས་ན་
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ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བ་གཞན་ལ་ཡང་དཔེ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཐྩོས་སུ་ཟིན་ཀང་ལ་རྣམས་དགའ་བས་ངེས་པར་གཟུང་བ་བསལ་བ་མེད་

དྩོ། །མེད་པའི་སྒ་དང་ཐ་སྙད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་པ་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་བདག་

ཉིད་ཐག་ཉེ་བའི་ཕིར་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དེ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་རང་གི་རྒྱུ་

མཚན་གི་ཚོགས་པའི་རུང་བ་ཐག་ཉེ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་འདིར་དཔེ་ཡིན་ནྩོ། །མེད་

པ་ཉིད་ཀང་འདི་ལ་མི་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། འདི་ནི་རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་རེས་སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གིས་གཏན་

ཚིགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡྩོད་པའི་སྒ་དང་ཐ་སྙད་འགྩོག་པར་ཡང་ཚད་མ་ལྩོག་པས་རྒྱུ་མཚན་མ་ཚང་

བ་ཅན་གི་མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པ་དཔེ་ཡིན་གི། ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ནི་

མ་ཡིན་ནྩོ། །ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་འདི་ཉིད་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། མི་

དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་མེད་པ་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དང་དེ་

མེད་པ་ཁས་བངས་ནས་འཇུག་པ་དང་ལྩོག་པ་ལ་ལུགས་ལས་ཟླྩོག་པར་བེད་པའི་

རྨྩོངས་པ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པ་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པའམ། གཞན་

དང་འདྲ་བར་བསན་ཏྩོ། །

གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་དམིགས་པ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ནི་ཕིས་

འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་གཞན་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་

ཀིས་ཁབ་པར་འདྩོད་ན་ཅིའི་ཕིར་དཔེས་རྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁབ་པར་བ་བ་
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བསན་པ་ཉིད་ཀིས་ཁབ་པར་བེད་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དྩོན་ངེས་ཟིན་ཀང་

དཔེ་ནི་དྲན་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཅིག་ཤྩོས་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །དེ་ནི་

གཞན་ལ་མི་དམིགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ཐ་སྙད་རྩོགས་སུ་ཟིན་ཀང་འདི་ལ་

རྨྩོངས་པའི་ཕིར་དྲན་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཅི་སེ་གང་འདི་ལ་གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དམིགས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་མེད་པའི་ཐ་སྙད་གྲུབ་པའམ་ཡྩོད་པའི་ཐ་སྙད་འགྩོག་པར་

ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེའི་དྩོན་འགྩོག་པ་ན་རྩོད་པར་བེད་པ་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚིག་མི་སྦྱྩོར་

བའི་ཕིར་དང༌། ཡུལ་མེད་པ་ཅན་གི་དགག་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཉེས་པ་དེ་ནི་

མེད་དེ་འདི་ལྟར། 

 ༈ ཐྩོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །

རྣམ་པར་རྩོག་པས་ཡྩོངས་བསྒྲུབས་པ། །

ཡྩོད་མེད་གཉི་ག་ལ་བརེན་པ། །

སྒ་དྩོན་ཆྩོས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །

དེར་དངྩོས་ཉེར་ལེན་མེད་པ་ཅན། །

བསྒྲུབ་པ་དེ་མི་དམིགས་པ་ནི། །

དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་ཀི། །

མེད་པ་མ་ཡིན་སྒ་སྦྱྩོར་ཕིར། །

ཇི་ལྟར་སྒ་དེ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་བསན་

ཏྩོ། །ཐྩོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་གི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་
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ལ་སྩོ་སྩོར་སང་བའི་ངང་ཅན་གི་དྩོན་ཡུལ་ཉིད་དུ་བདག་གིར་བེད་དྩོ། །རྣམ་པར་

རྩོག་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་འཆད་པ་པྩོ་དང་ཉན་པ་པྩོ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་

དུ་སྩོན་པར་འདྩོད་པས་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་དང༌། དེའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་

བསྐེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་འབས་བུའི་ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་པ་ནི་དེའི་

ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེ་ཡང་ཡྩོད་པ་དང་

མེད་པ་དང་གཉི་གའི་ཤེས་པ་དག་གིས་བསྩོས་པའི་བགས་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར་དང༌། དེར་སང་བའི་རྣམ་པར་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉི་

གའི་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །དེ་བས་ན་ཆྩོས་ཅན་འདི་ལ་བརེན་ནས་སྤི་གཙོ་བྩོའི་སྒ་

ལས་སང་བའི་དྩོན་འདི་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་ནམ་མ་ཡིན་ཞེས་ཡྩོད་པ་

དང་མེད་པ་ཉིད་སྤྩོད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་མེད་པ་ཉིད་

དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་དེ་ཉིད་དུ་སྩོ་སྩོར་རང་གི་རིག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སང་

བར་འྩོས་པ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་ནི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

དྩོན་དེ་ཉིད་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མ་

ཐྩོབ་པ་དང་འགགས་པའི་དྩོན་དག་ཀང་དེ་དང་མ་བལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ལ་ཕིན་

ཅི་ལྩོག་པའི་རྣམ་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཅན་གི་གཞན་མུ་སེགས་པའི་ཤེས་པ་དག་

ལ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དྩོན་དམ་ལ་གཅིག་ཕྩོགས་ཉིད་ཡྩོད། །

མཐྩོང་བའི་བེ་བག་ཐ་དད་པའི། །



  186  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དྩོན་རྣམས་ལ་ནི་སྒ་རྣམས་ཀིས། །

རྒྱུ་མེད་ཅན་འཇུག་མི་འགྱུར་དང༌། །

འདས་དང་མ་སྐེས་པ་ལ་ཡང༌། །

ཚིག་འགའ་ཞིག་ཀང་བརྫུན་པ་ཡི། །

དྩོན་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཕིར། །

དེ་དག་བྩོ་དྩོན་ཡུལ་ཅན་འདྩོད། །

ཅེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དེ་ནི་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་ཅན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ། 

དེ་ལྟར་འདི་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་མ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལ་ཡང་སྒ་ལས་སང་བའི་དྩོན་འདི་ཉིད་ནི་བསྙྩོན་པར་ནུས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བྩོ་ལ་བསྐེད་པའི་ཕིར་སྒ་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་མེད་ན་ནི་མི་

རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

སྒ་དྩོན་བསྙྩོན་ན་བསྒྲུབ་བ་བའི། །

ཆྩོས་ཀི་རེན་ནི་བརལ་བའི་ཕིར། །

བསྡུས་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །

ཡན་འགར་ཆྩོས་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྒའི་དྩོན་ཁྩོ་ན་ལ་བསྙྩོན་ན་གཙོ་བྩོའི་སྒའི་བརྩོད་པར་བ་བ་ཆྩོས་ཅན་

ཉིད་ལ་བརལ་བའི་ཕིར། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རེན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་
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བས་ན་འདི་ནི་རེན་རྣམ་པར་གཅྩོད་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་རྩོད་པའི་གཞི་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཉེ་བར་དགྩོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

སྒ་དྩོན་བསྙྩོན་པ་མེད་རྣམས་ཀིས། །

ཡྩོད་མེད་ཕྩོགས་ཀི་བེ་བག་གིས། །

དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ནི་དཔྱད་བ་སེ། །

འདི་ལ་འབས་འབྱུང་རག་ལས་ཕིར། །

དྩོན་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཕིར། །

དེ་འདྩོད་བརགས་པས་ཅི་ཞིག་བ། །

མ་ནིང་གཟུགས་བཟང་མི་བཟང་ཞིང༌། །

འདྩོད་ལན་རྣམས་ཀིས་བརགས་ཅི་ཕན། །

སྒའི་དྩོན་ཡྩོད་པའམ་མེད་པ་ནི་སྐེས་བུའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉེ་བར་འགྩོག་

པའམ། །ཡང་དག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་འཇུག་པ་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་དཔྱྩོད་པ་ན་

རྣམ་པར་རྩོག་པའི་སང་བ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་གང་ལ་སྐེས་བུའི་དྩོན་འདི་རག་ལུས་

པའི་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ལ་དམིགས་པར་བེད་དེ་དཔེར་ན་མེ་ནི་གང་བ་ཟླྩོག་པར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །འདི་ལ་སྒའི་དྩོན་ནི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་

བར་གྱུར་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དྩོན་བེད་པར་འདྩོད་
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པ་འདི་ནི་མི་ནུས་པ་ལ་གུས་པས་རེས་སུ་སྦྱྩོར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འདྩོད་ལན་རྣམས་ཀིས་མ་ནིང་གཟུགས་བཟང་བ་དང་མི་བཟང་བ་བརག་པ་

ལ་གུས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གང་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་བརགས་པ་མི་དམིགས་པ་ཆྩོས་

ཞེས་བཤད་པ་དེའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

རྩོག་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས། །

སྒ་ཡི་དྩོན་ནི་བརགས་པ་ཡིན། །

དངྩོས་བརེན་མ་གྲུབ་འདི་ཆྩོས་སུ། །

རིགས་པ་སྨྲ་བས་བཤད་པ་ཡིན། །

རྩོག་པའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྒའི་དྩོན་ཉིད་བརགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་

དངྩོས་པྩོ་ལ་བརེན་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་དགྩོངས་སྩོ། །

ཚད་མ་གསུམ་ལྩོག་ཏུ་ཟིན་ཀང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚད་མ་གཞན་ལྩོག་པར་ལྩོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་མ་

ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ལ་ལུང་གིས་ནི་ཅུང་ཞིག་

ཀང་མ་ཁབ་པ་མེད་དེ། དེ་ལ་ལྩོག་པ་ཇི་ལྟར་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་

ལུང་དག་ཏུ་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་མེད་པར་ནི་བཤད་ཟིན་ཏེ། སྐབས་སུ་

བབ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

༈ སྒ་རྣམས་དངྩོས་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །

 མེད་ན་མི་འབྱུང་ཉིད་མེད་ཕིར། །
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 དེ་ལས་དྩོན་གྲུབ་མིན་དེ་དག །

 སྨྲ་བའི་བསམ་པ་སྩོན་པར་བེད། །

སྒ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་དེ་དག་

ལས་དྩོན་གི་རང་བཞིན་ངེས་པར་འགྱུར་ན། དེ་དག་ནི་སྨྲ་བ་པྩོ་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་

ལ་རག་ལུས་པས་འཇུག་པ་ཅན་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་

པས་དེ་ཉིད་ཀིས་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །སྐེས་བུའི་འདྩོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རག་ལུས་པ་མེད་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོ་ནི་གཞན་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོན་ཀང་གང༌། 

ཡིད་འཆེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བ། །

སྤི་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །

ཅེས་ལུང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྐེས་

བུ་འདི་ནི་ལུང་གི་ཚད་མ་ལ་མ་བརེན་པར་གཞག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་

མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ཅན་ལ་ལ་དག་གི་འཇུག་པ་དང༌། ལྩོག་པའི་ཕན་ཡྩོན་

ཆེན་པྩོ་དང༌། ངན་སྩོང་དག་ཐྩོས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མ་མཐྩོང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འཇུག་པར་བ་བ་ཡྩོད་ན་འདི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

བརགས་ནས་ཚད་མར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང༌། 

འབེལ་པ་དང་ནི་རེས་མཐུན་ཐབས། །
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སྐེས་བུའི་དྩོན་ནི་རྩོད་བེད་ངག །

ཡྩོངས་སུ་བརགས་པ་དབང་བས་ཡིན། །

དེ་ལས་གཞན་པ་དབང་བས་མིན། །

འབེལ་པ་ནི་ངག་རྣམས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་

པའྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་སྨྲ་བ་པྩོ་མི་མཐུན་པ་སྩོན་པར་འགྱུར་ཏེ། སེའུ་བཅུ་ཞེས་བ་

བ་ལ་སྩོགས་པའི་ངག་དང་འདྲ་བར་བསྡུར་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །འབས་བུ་འདྩོད་པ་

བསན་བཅྩོས་ཐབས་ནུས་པ་མེད་པ་ཅན་གི་འབས་བུ་ཅན་ལ་དཔྱྩོད་པར་བ་བའི་

ཕིར་གུས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། སྐེས་བུ་དྩོན་གི་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན་དག་ལ་ཡང་

སེ། དུག་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་འཇྩོག་པྩོའི་གཙུག་གི་རིན་པྩོ་ཆེའི་རྒྱན་གི་མན་ངག་ལྟ་

བུ་དང༌། བ་རྩོག་གི་སྩོ་ལ་བརགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་བཟླྩོག་ནས་སྡུད་པ་ལན་པ་དང་

ཐབས་ནུས་པ་ཅན་དང༌། སྐེས་བུའི་དྩོན་རྩོད་པར་བེད་པའི་བསན་བཅྩོས་ནི་ཡྩོངས་

སུ་བརག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ལ་གུས་པར་བ་བ་ཉིད་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་གལ་ཏེ་ཡྩོངས་སུ་བརགས་པ་ལ་སླུ་བ་བསན་པ་མེད་པ་དེ་ལ་འཇུག་

པ་ན་མཛེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདིའི་མི་སླུ་བ་གང་ཞེ་ན། །

མཐྩོང་དང་མ་མཐྩོང་དངྩོས་པྩོ་ཡི། །

དྩོན་དེ་དག་ལ་མངྩོན་སུམ་དང༌། །

རེས་དཔག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཀང༌། །

གནྩོད་མེད་འདི་ནི་མི་སླུ་བའྩོ། །

མངྩོན་སུམ་དུ་འདྩོད་པ་དྩོན་དག་ལ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མངྩོན་སུམ་
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གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་སེ། དཔེར་ན་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཉེ་བར་མཚོན་པར་བེད་པ་དང་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་

དང་བྩོ་དག་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟར་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ཟང་མངྩོན་སུམ་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཞིན་པ་ཅན་བདེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་དང༌། 

རས་དང་ལས་དང་སྤི་དང་ལན་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུང་ལ་

ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་དུ་འདྩོད་པ་དག་ལ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་ལྟ་བུའྩོ། །

རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་

བདག་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ལུང་ལ་བལྟྩོས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་དཔེར་ན་

འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་པར་ཁས་

བངས་ནས་དེ་སང་བའི་ཕིར་ཁྲུས་དང་མེ་ལ་སྤིན་སེག་ལ་སྩོགས་པ་མ་བསན་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པར་ནུས་པའི་ཡུལ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ནི་མི་སླུ་

བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡིད་འཆེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བ། །

སྤི་ལས་འདི་ཡི་ལྩོག་གྱུར་པའི། །

ཡུལ་ལའང་གྩོ་སྐབས་མེད་བྩོ་ནི། །

རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད། །

དེ་དང་འདི་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་ཟད་པའི་ཚིག་མི་སླུ་བར་མཚུངས་

པའི་ཕིར་མ་མཐྩོང་བར་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་
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གིས་གྩོ་བ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་རྩོགས་པ་ནི་དེ་ལ་བརེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་ལས་གཞན་

པའི་རྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་མི་སླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་

སྒས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་སྒ་ལས་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་བསམ་པ་ཉིད་སྩོན་

པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་

ཡིན་ནྩོ། །

ཡང་ན་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཉེས་པ་ཟད་པའི་ཚིག་མི་སླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པར་བ་སེ། 

༈ བང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །

 ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡིས། །

 གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །

 གཞན་ལའང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །

བང་བར་བ་བ་དང་དྩོར་བར་བ་བ་དང་དང་དེའི་ཐབས་དེས་བསན་པ་དག་ལ་

ཕིན་ཅི་ལྩོག་མེད་པ་ནི་མི་སླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྩོ་

འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལྟ་བུའྩོ། །སྐེས་བུའི་དྩོན་ལ་ཉེ་བར་མཁྩོ་བ་ཅན་གྩོམས་

པར་འྩོས་པ་དེ་དང་འདིའི་མི་སླུ་བའི་ཡུལ་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་བང་བར་

བའི་སླུ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། འཆད་པ་པྩོ་དགྩོས་པ་མེད་པ་

ལ་ལྩོག་པར་སྩོན་པ་ལ་འབས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དང་དེ་རྣམ་པ་གཉི་གས་ཀང་

གྩོ་སྐབས་མེད་པས་ལུང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ལུང་ལ་འཇུག་

པ་ན་དེ་ལྟར་འཇུག་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་མ་
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ཡིན་ཏེ། སྒ་དག་ནི་དྩོན་རྣམས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །

 ༈ སྐེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་ལ་བལྟྩོས་པ། །

ཇི་བཞིན་དྩོན་དུ་གཞན་གིས་ཤེས། །

དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལན་པ་ནི་སྐེས་བུ་

ཉེས་པ་ཟད་པ་སེ། དེས་བས་པ་ནི་མི་སླུ་བ་ཞེས་བའྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཞན་དག་གིའྩོ། །

གལ་ཏེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སེ། །

ཤེས་པར་ནུས་ན་དྩོན་འདི་འདྩོད། །

རྩོག་པ་སྔྩོན་དུ་གཏྩོང་བ་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་ལུང་ངམ་

ལུང་མ་ཡིན་པ་འཚོལ་བར་བེད་ཀི་ཕྩོངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་འདི་

ལས་ནན་ཏན་དུ་བས་ཤིང་ཤེས་ནས་འཇུག་པ་ན་དྩོན་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་དེ་

ལྟར་མཐྩོང་བར་ནུས་པ་ཅན་ལ་སླུ་བ་མེད་པའི་རྐེན་གིས་དེ་གཞན་དག་ལ་ཡང་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ནི་དེ་ལྟར་ཕལ་ཆེ་བ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །སྐེས་བུ་ཡྩོངས་སུ་བརགས་ནས་འཇུག་པ་ན་མི་འཇུག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་དེ་ཤེས་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

མི་འདྩོད་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་སྩོན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །འདི་ལྟར། 

ཚད་མ་རྣམས་ནི་རེད་དཀའ་ཕིར། །

འདི་ནི་འདི་ལྟའམ་མིན་ནྩོ་ཞེས། །
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གཞན་ཉེས་པའམ་ཉེས་མེད་ཀང༌། །

རྩོགས་དཀའ་ཞེས་ནི་གཞན་གིས་ཤེས། །

སྐེས་བུ་དག་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཡྩོན་ཏན་དང་སྐྩོན་དག་ལས་ཡང་དག་པ་

དང་ལྩོག་པར་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་ན་དེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་དག་ཡིན་ཏེ། 

རང་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་བ་བ་དང་སྨྲ་བས་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་དག་

ཡིན་ན། ཐ་སྙད་ཀང་ཕལ་ཆེར་བྩོ་སྔྩོན་དུ་གཏྩོང་བས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡང་བ་བར་

ནུས་ཏེ། སྐེས་བུའི་འདྩོད་པའི་འཇུག་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་ཀང་

བསམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་

འཚོལ་བའི་ཕིར་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

ཅི་སེ་གང་ཉེས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲ་བའི་སྐེས་བུ་ཅི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། །

འགིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརེན་པ་ཀུན། །

མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་བཅས་ཉིད་ཕིར། །

དེ་གྩོམས་པ་ལས་བདག་གྱུར་པས། །

ལ་ལར་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། །

ཟག་པ་ཟད་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཉེས་པ་འདི་ནི་འགིབ་པ་དང་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་

པ་ཁད་པར་དུ་བེད་པ་དང་མི་བེད་པ་མེ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་

དྩོ། །དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་དག་ཡིན་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་དག་ཡིན་

ན་ཡང་ཡིད་ཀི་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཞིག་གྩོམས་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འགྱུརུ་བ་མེད་པ་དང༌། 
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དེ་གསལ་བ་ན་མེ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་ཅན་གི་འཇིག་

པའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཉེས་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རྩོ། ། 

ཉེས་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན། འདི་ལྟར་ཉེས་པའི་མི་མཐུན་

པའི་ཕྩོགས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡྩོད་ན་ཡང་རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉེས་

པ་ཡང་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་སྐེ་

བ་དང་འདྲའྩོ་ཞེ་ན། །

བམ་པྩོ་བདུན་པ།

ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་དེ་འདི་ལྟར། །

འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དྩོན། །

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལ་ཕིན་ལྩོག་གིས། །

འབད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་བཟླྩོག་སེ། །

བྩོ་ནི་དེ་ཕྩོགས་འཛིན་ཕིར་རྩོ། །

རང་བཞིན་དུ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་བཟླྩོག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙང་སྦ་

ཅན་ལ་ཐྩོད་པ་ཅན་ལ་འདྩོད་པ་དང་འདྲའྩོ། །འབད་རྩོལ་ཡང་ཐྩོབ་པ་དང་ལྩོག་པའི་

རང་བཞིན་དག་ནི་ཡྩོན་ཏན་སྐྩོན་མཐྩོང་བས་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་

ཕྩོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐེས་བུའི་སྐྩོན་དག་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ནི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཉེས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་

ཕིར་དང༌། ཀུན་ནས་དཀིས་པ་དང་སྐེ་བ་ལ་རག་ལུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་
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བའི་ཕིར་དང༌། རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བདེ་བའི་ཕིར་དང༌། སྐྩོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་དག་པའི་དྩོན་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བ་ཅན་

ཡང་རྒྱུད་ལས་རྣམ་པར་བཟླྩོག་པ་བཟུང་བའི་ཕིར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཡང་དག་པའི་དྩོན་

ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཉེས་པའི་ཡང་དག་པའི་

དྩོན་མ་ཡིན་པ་ཅན་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལ་གནྩོད་པར་

བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཉེས་པ་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འབད་རྩོལ་ཡྩོད་ན་ཡང་རྩོག་

པ་དང་ལན་པའི་བྩོ་དང་ཁད་པར་དུ་སྐྩོན་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་ཡྩོན་ཏན་གི་

ཕྩོགས་སུ་གྱུར་པས་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་ཉིད་ལ་རྩོལ་བ་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

ཉེས་པ་དེ་དག་སྐེད་པར་བེད་པ་གང་གི་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་གྩོམས་པ་ལས་

སྩོང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་གང་ཞེ་ན། 

ཉེས་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །

འཇིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྐེ་བ་ཡིན། །

དེ་མ་རིག་དེ་དེར་ཆགས་པ། །

དེ་ལས་ཞེ་སང་ལ་སྩོགས་འབྱུང༌། །

ང་མ་ཡིན་ངའི་མ་ཡིན་ཞེས་ལྟ་བའི་ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པར་འགའ་ཞིག་

ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་ཅིང༌། རེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ཞེ་སང་མེད་

དེ། བདག་མེད་པ་བདག་གི་ལ་ཉེ་བར་གནྩོད་པ་མེད་པ་ཅན་དང༌། ཉེ་བར་གནྩོད་པ་

འཇྩོམས་པར་བེད་པ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རིགས་མཚུངས་པ་གྩོམས་

པ་ལས་སྐེ་བའི་བདག་ཏུ་ལྟ་བས་བདག་གིར་འཛིན་པ་སྐེ་བར་བེད་དྩོ། །དེ་དག་གིས་
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ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་ལ་སྩོགས་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ཕིར། །ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལས་སྐེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀང་མི་ཤེས་པས་

མ་རིག་པ་ཞེས་བ་སེ། 

དེ་ཉིད་ཕིར་ན་ཉེས་རྣམས་ཀི། །

རྒྱུ་ནི་གཏི་མུག་ཡིན་པར་གསུངས། །

གཞན་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་སེ། །

དེ་སངས་པ་ན་སངས་ཕིར་རྩོ། །

གཏི་མུག་ནི་ཉེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། རྨྩོངས་པ་མེད་པ་ལ་ཉེས་པ་

དག་མི་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་དག་ཏུ་ནི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དང་དེ་ནི་གཙོ་བྩོ་

བསན་པ་ཡིན་ན་འགྱུར་ཏེ། དུ་མ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་གི་ཉེས་པ་དག་ནི་གཅིག་ལས་སྐེ་

བ་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཉི་ག་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ན་ནི་རེ་རེ་བསན་པས་མཛེས་པ་ལ་

བརེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡང་གཅིག་ཏུ་བསན་པ་ན་འགལ་བ་མེད་

དྩོ། །གཙོ་བྩོ་ཡང་དེ་དག་གི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་ཏེ། དེ་སངས་པ་ན་ཉེས་པ་

དག་སངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་སྐེ་བ་ཅན་གི་ཉེས་པ་

རྣམས་ནི་དེའི་གཉེན་པྩོའི་ཕྩོགས་བདག་མེད་པ་མཐྩོང་བ་གྩོམས་པ་ལས་སངས་པ་

ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཉེས་པ་ཟད་པ་ཅན་རྩོགས་དཀའ་བ་དེ་ཡང་གང་གིས་བསན་པ་

ལས་འདིས་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །སྐེས་བུ་ལ་བརེན་པ་ཅན་གི་ཚིག་ནི་ལུང་མ་ཡིན་

ཏེ། བེད་པ་པྩོ་རྩོགས་དཀའ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །
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༈ ཚིག་རྣམས་ལྩོག་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ། །

 ཉེས་རྣམས་སྐེས་བུ་ལ་བརེན་ཕིར། །

 སྐེས་བུས་མ་བས་བདེན་དྩོན་ཅན། །

 ཞེས་ནི་ལ་ལ་རྩོད་པར་བེད། །

ལུང་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པར་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཉེས་པ་རྣམས་

ནི་སྐེས་བུ་ལ་བརེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

སྐེས་བུས་མ་བས་བདེན་དྩོན་ཅན། །ཞེས་བ་བ་ནི་གཞན་དག་གི་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

མེད་པས་ནི་འབས་བུ་མེད་པ་གྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ཉིད་ལ། 

ཚིག་རྣམས་བདེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ། །

ཡྩོན་ཏན་སྐེས་བུ་ལ་བརེན་ཕིར། །

སྐེས་བུས་མ་བས་ལྩོག་པའི་དྩོན། །

ཅི་མིན་ཞེས་ནི་གཞན་དག་བརྩོད། །

ཇི་ལྟར་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པའི་སྐེས་བུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་མཐྩོང་

བ་དེ་ལྟར། བརེ་བའི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་ཇི་ལྟར་ཚིག་ནི་སྐེས་བུ་ལ་བརེན་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་

བདེན་པའི་དྩོན་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྩོག་པ་ན་དེ་ཡང་ལྩོག་པ་དེ་ལྟར་ན་མེད་

པའམ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །

སྒ་རྣམས་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་དྩོན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་གི་བར་ལས་ཡིན་ཏེ། དེ་
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ལས་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཕིར་ལུས་ཀི་བར་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རེས་སུ་མཐུན་པར་

རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བརའི་ཚེ་དེའི་འདྩོད་པ་བརར་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀི་གྲུབ་པ་དག་ལ་ནི་འདྩོད་པའི་དབང་གིས་བསན་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

དག་དྩོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྐེས་བུས་ལེགས་པར་བས་པ་ལས་དྩོན་དང་ལན་

པར་འགྱུར། །དེ་དག་ཀང་དེ་དག་གིས་ལེགས་པར་བ་བ་ཁྩོ་ན་སྐེས་བུས་བས་པ་ཅན་

ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་རིགས་ཀི་སྐེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ལས་དྩོན་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །སྐེས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བརར་བས་པ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐེས་བུའི་

ཆྩོས་དང་འདྲ་བར་འགལ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ལྩོག་པས་རང་

གིས་བས་པའི་བར་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་དྩོན་གི་བྩོ་དག་ལྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་དེ་ལྩོག་པར་གང་ལས་བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་ཉིད་ཡིན། །ཅི་སེ་ཡང་སྐེས་པ་ཁྩོ་

ན་སྐེས་བུས་བས་པ་ཉིད་ཡིན་གི་བརར་བས་པ་མ་ཡིན་ན། 

དྩོན་ཤེས་བས་པ་དག་གི་རྒྱུ། །

བར་ནི་སྐེས་བུ་ལ་བརེན་པས། །

ཚིག་རྣམས་སྐེས་བུས་བས་མིན་ཡང༌། །

དེ་ཕིར་ལྩོག་པ་ཉིད་དུ་སིད། །

འདི་སྐེས་བུས་བས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བ། བར་གང་ལས་དྩོན་

རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་དེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །

བར་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཚུལ་ཁིམས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཅན་གི་མཐྩོ་རིས་ཀི་

ཚིག་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡང་སྩོན་པར་
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བེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་དེ་ཉིད་སྐྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

འབེལ་པ་སྐེས་བུས་བས་མིན་ན། །

བར་རིག་མེད་པར་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་སྒ་འབེལ་པ་མ་བས་པ་ཅན་དེ་དག་ནི་དྩོན་རྣམས་ལ་

སྐེས་བུ་དག་གིས། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་

སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ད་ནི་བར་ཅི་ཞིག་བ་སེ། གང་ལས་དྩོན་རྩོགས་པ་དེ་ནི་

འབེལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་འདི་ནི་བར་ལས་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཉིད་

ཡིན་ནྩོ། །རྩོགས་པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ན་འབེལ་པ་ཡིན་ན། །

བརས་དེ་དག་ནི་གསལ་ཡིན་ན། །

རྩོགས་པ་གཞན་དག་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

འབེལ་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་གསལ་བ་མེད་ན་རྩོགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །བརས་

ཀང་འདི་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཏེ་གྲུབ་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཅན་རྒྱུ་མ་

ཡིན་པས་ཅི་ཞིག་བ། །འབེལ་པའི་བ་བ་ནི་གང་དྩོན་རྩོགས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་

ཙམ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་བར་ཉིད་ཀིས་བས་ཟིན་ཏྩོ། །གལ་ཏེ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

བརས་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རུང་བ་ཉིད་འབེལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་བས་ན་ཅི་སྒ་

འབེལ་པ་ཡིན་པར་བ་སེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རུང་བ་ཉིད་དང་འདྲ་བར་སྒའི་ནུས་

པའི་ངྩོ་བྩོ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དྩོན་གཞན་ཡིན་ན་སྒའི་ཞེས་བ་བའི་འབེལ་པ་བརྩོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། 
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གལ་ཏེ་རུང་བ་ཉིད་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་རག་པ་

ཉིད་ནི་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཕན་འདྩོགས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རུང་བ་ཉིད་ཀང་དྩོན་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་རུང་བ་ཉིད་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་འདྩོད། འྩོན་ཏེ་བར་ནི་ཇི་ལྟར་སྒ་དང་དྩོན་དག་གི་

འབེལ་པ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུ་རྣམས་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མ་འདྲེས་པ་རྣམས་དང་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ནི་འབེལ་པ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དྩོན་གི་ཁད་པར་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་འཕངས་པའི་ཚིག་གིས་འདི་ལས་འདི་

ཞེས་ཤེས་པའི་རང་གི་རྒྱུ་ལ་སང་བའི་དྩོན་རེན་པར་བེད་པའི་ཕིར། །བྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དང་

ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དག་ནི་བསྐེད་པར་བ་བ་དང་སྐེད་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོའི་

འབེལ་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་སྒ་ལས་རྩོགས་པ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་བར་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་ཤེས་པར་བེད་པའི་འབེལ་པ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། འབེལ་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ནི་འབེལ་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཉིད་འབེལ་པ་རག་པ་ཡིན་པར་ནི་བ་སེ། 

དེས་ན། 

ཚིག་རྣམས་དྩོན་གཅིག་ལ་ངེས་ན། །

དྩོན་གཞན་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །

འབེལ་པ་དེས་འབེལ་པ་མེད་པའི་དྩོན་རྩོགས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ནི་དྩོན་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་པའི་དབང་གིས་བརར་
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བས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བེད་པ་ཡང་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

དྩོན་དུ་མ་དང་མངྩོན་འབེལ་ན། །

འགལ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་སིད། །

ཅི་སེ་མཐྩོང་བ་འགལ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩོད་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒྲུབ་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་དག་ནི་འཆྩོལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལས་སྩོ་སྩོར་ངེས་པར་བེད་པ་

སྒྲུབ་པ་ཅན་གི་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་དྩོན་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་སྒ་ནི་འདྩོད་པའི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པས་བས་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན། དེ་མ་ངེས་པ་ངེས་པ་སྐེས་བུ་ལས་མཐྩོང་བར་

འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། 

སྐེས་བུ་མ་བས་པ་ཉིད་ཀི། 

ཀུན་ཏུ་རྩོག་པའང་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

ཇི་ལྟར་ཡང་དྩོན་མ་འཆྩོལ་བ་རྩོགས་པའི་ཕིར་སྐེས་བུ་རྒྱུར་འཆྩོལ་བ་

གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀི་ཅི་འདྲ་བ་དག་འགའ་ཞིག་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་

བ་འཆྩོལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མྩོང་དུ་གྱུར་པ་ཡྩོད་ན། 

འགའ་ཞིག་ལ་དེ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་རིག་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། བསན་པ་ལ་རག་

ལས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བར་རྣམ་པ་གཞན་གིས་སྩོན་པར་མི་འགྱུར་བ་
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དང༌། འཆད་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །རྣམ་པར་རྩོག་པར་ནུས་པ་ཅན་

ཡྩོད་ན་སྩོན་པའི་འདྩོད་པ་ལ་མི་སླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ནི་

དྩོན་མེད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

ཐ་དད་རྣམས་ཀི་འབེལ་པ་ཡང༌། །

རྣམ་པར་གཞག་ཕིར་གཏན་ཚིགས་བརྩོད། །

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ནི་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་ཞིང༌། །སྒ་ནི་དྩོན་རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཐ་དད་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་གང་གིས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་ཡང་བས་པ་དང་མི་

རག་པ་དང་འདྲ་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

སྒ་དེ་དག་ཀང་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་ནམ། སྐེ་བ་མེད་པ་ཅན་

བརྩོད་པར་འདྩོད་པས་གསལ་བར་བ་བ་དག་མ་ཡིན་ཞིང་དྩོན་ལ་རག་ལས་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དེའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཇི་

ལྟར་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རག་ལས་པ་མེད་པ་དེའི་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

སྐེས་བུས་ལེགས་པར་མ་བས་པས། །

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

ལེགས་བས་ཁས་ལེན་ན་འདི་ཡི། །

དངྩོས་སུ་གང་པྩོ་ཁྲུས་འདྲར་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒ་དང་དྩོན་དག་གི་འབེལ་པ་རག་པའམ་མི་རག་པར་འགྱུར། 
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གལ་ཏེ་མི་རག་པ་སྐེས་བུས་འདྩོད་པས་འཇུག་པ་ཅན་ནམ། མི་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་

གང་ན། སྐེས་བུ་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་སྐེས་བུའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཡུལ་ལ་སྩོགས་པར་གྱུར་པ་དེར་སྩོན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདྩོད་པ་ལ་རག་ལུས་པ་

མེད་པ་ཡང་རི་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །འདི་ཉིད་ནི་རག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་སྐྩོན་ཡིན་ཏེ། དེའི་རག་པ་ངྩོ་བྩོ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་

པ་ལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལས་ཁད་པར་རྩོགས་པ་མི་འགྱུར་པའི་

ཕིར། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །འདྩོད་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། །སྐེས་

བུས་བས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པར་དྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

༈ འབེལ་པ་ཅན་རྣམས་མི་རག་ཕིར། །

 འབེལ་པ་ལ་རག་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

གཞན་ལ། རེན་པ་ཅན་འབེལ་པ་ཡིན་ན་ནི་རག་ལས་པ་མེད་པ་ལ་དེ་དག་གི་

འབེལ་པ་ཉིད་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །རེན་དེ་ཡང་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཞིག་ན་འབེལ་

པ་ཡང་ཞིག་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཞིག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རག་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་རེན་གི་དྩོན་ཡང་བརྩོད་པར་བ་སེ། རག་པ་ལ་ཕན་གདགས་སུ་

བར་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཕན་འདྩོགས་པར་མི་བེད་པ་ཡང་རེན་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་བརྩོད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་བརྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བས་དེ་དཔྱད་ཟིན་
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ཏྩོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རིགས་མེད་པའི་ཕིར་འདྩོད་རྒྱལ་ཉིད་གསལ་བར་བརྩོད་པ་

རྣམས་ལ་མི་རུང་བ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་བརྩོད་པ་ན་ཁད་པར་གཞན་

སངས་ནས་འཇུག་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་དེའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་

པ་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོའི་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ནི་འབེལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་ཕིར་དྩོན་དང་སྒ་ཡི་དེ། །

སྐེས་བུས་བྩོ་ཡིས་ལེགས་པར་བས། །

ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་མ་འདྲེས་སུ་ཟིན་ཀང་ཐ་སྙད་ལ་

གྩོམས་པ་ལས་སྐེས་བུ་ལ་འདྲེས་པར་སང་བའི་ཕིར། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་འདྲེས་པ་

ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་རེན་ཞིག་པ་ལ་འབེལ་པ་ཞིག་པར་འགྱུར་ན། །སྒ་དེ་ཡང་སྔ་ན་

མེད་པ་དང་འབེལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབེལ་པ་ཅན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སྐེས་ཤིང་

འགྱུར་བའི་དངྩོས་པྩོ་འབེལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏེ། འབེལ་པ་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཡང༌། 

དྩོན་དང་ལན་ཅིག་སྐེས་པ་མ་རྩོགས་པར་གྱུར་ན། 

སྒ་རྣམས་ལ་ནི་རང་བཞིན་དག །

རྣམ་པར་བཟླྩོག་པ་མི་རིགས་སྩོ། །

ཅི་སེ་འབེལ་པ་ཞིག་པ་དྩོན་གཞན་ལ་མེད་པའམ། དྩོན་རྣམས་བརྩོད་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས། གལ་ཏེ་སྐེས་ཤིང་བྱུང་བའི་དྩོན་འབེལ་པ་

དང་ལན་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། འབེལ་པ་དེ་སྐེས་སུ་ཟིན་ཀང་སྒ་ལ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་
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དང་འབེལ་པ་མེད་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་ནི་རང་བཞིན་བཟླྩོག་པ་མེད་པར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་

མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། དྩོན་དང་ལན་ཅིག་སྐེས་པ་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡང་སྒ་ཕན་

འདྩོགས་པ་མེད་པ་ལ་མི་བརེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་དེ་སྐེད་པར་བེད་པའི་ལན་

ཅིག་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནུས་པ་ནི་རག་ཏུ་བསྐེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྟྩོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པ་ལ་ཕན་གདགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ནུས་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཕིས་ཀང་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མི་

འདྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་བརགས་འབེལ་ལ་ཉེས་འདི་མེད། །

དངྩོས་པྩོ་འདྲེས་པ་ལྟྩོས་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་གི་སྐེས་བུ་གྩོམས་པ་སང་བ་ཅན་

དེ་ལ་བལྟྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་འབེལ་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་རག་ཏུ་ཟིན་ཀང་རང་

བཞིན་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་མེད་པར་འགའ་ཞིག་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་དཔྱད་ནས་སྦྱྩོར་

བར་བེད་པའི་ཕིར། །དེ་དག་ཀང་དེ་བཞིན་འགྱུར་ན་ཡང་འཇིག་པའི་ཆྩོས་ཅན་མ་

ཡིན་ནྩོ། །རེན་ཞིག་པས་བརེན་པ་འབེལ་པ་ཞིག་པའི་ཕིར་དེ་མི་རག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། 

གལ་ཏེ་རེན་ནི་འཇིག་ན་ཡང༌། །

འཇིག་མིན་རག་ཕིར་རིགས་དང་འདྲ། །

རག་རྣམས་ལ་བརེན་ནུས་པ་གང༌། །

གང་གིས་བརེན་ཏེ་འདྩོད་པ་ཡིན། །

འདི་སྐད་དུ་རིགས་བརེན་པ་ནི་རག་པ་ཡིན་ན་རེན་དང་ལན་ཅིག་འཇིག་པ་
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ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཐྩོས་མྩོད་ཀི། །འྩོན་ཀང་རག་པ་རྣམས་ལ་རེན་གི་ནུས་པ་མ་

མཐྩོང་ན་གང་གིས་ན་འདིའི་རེན་ཡིན་ཏེ། བས་པ་ལ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། 

བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་མི་ལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་དང་འབེལ་བ་ནི་བརེན་ནས་གསལ་བར་ཕན་འདྩོགས་པ་ཡིན་

པ་དེས་ན་རེན་ཞེས་བའྩོ་ཞེ་ན། །

ཤེས་པ་བསྐེད་བེད་ལན་ཅིག་བེད། །

རྒྱུ་རྣམས་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ལས། །

དེ་བསྐེད་པར་ནི་རུང་ཉིད་ཕིར། །

རིགས་པ་ཤེས་པས་བུམ་སྩོགས་ཀི། །

གསལ་བའི་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་འདྩོད། །

ཁད་མེད་འགྱུར་བ་མེད་རྣམས་ཀི། །

གསལ་བེད་རང་གི་དྩོན་ཅི་བས། །

གང་ཕིར་དེ་དག་ངེས་གསལ་འདྩོད། །

ལན་ཅིག་བེད་པ་སང་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལ་བལྟྩོས་པ་ལས་ཤེས་པ་སྐེད་པར་

བེད་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཞན་བསྐེད་པ་ཁྩོ་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་མངྩོན་པར་

གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ལས་ཕན་འདྩོགས་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཤེས་

པ་བསྐེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ནུས་པ་བེད་པ་ཡང་སྐེད་པར་བེད་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། །དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དྩོན་གཞན་

ཉིད་ན་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་
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ཕིར་རྩོ། །

ནུས་པས་ཀང་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། །རག་ཏུ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་མི་

འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། །སང་བ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་འཛིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་འདི་དག་ནི་རང་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། །གཞན་ལ་

ལྟྩོས་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་བ་བདག་གིར་བེད་དྩོ། །དེ་

བས་ན་འདིའི་དེ་དག་བསྐེད་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཤེས་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཐྩོབ་ནས་ཀང་ཤེས་

པའི་དབང་གིས་འབས་བུའི་ཁད་པར་བརྩོད་པའི་སྒས་ཁད་པར་གསལ་བར་བ་བའི་

ཕིར། །གསལ་བར་བརྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་རིགས་དང་འབེལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ནི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཕན་

འདྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས་གསལ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

ཐ་དད་ཕིར་བྩོ་ས་ཚོགས་འགྱུར། །

འབེལ་པ་དེ་ནི་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་ན་ངེས་པར་སྒ་དང་དྩོན་དག་ལས་ཐ་དད་

པ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ངྩོ་བྩོ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ངྩོ་

བྩོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་གཞན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་མིག་གིས་

གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ན་རང་གི་བྩོ་ལ་དེ་ལས་གཞན་དག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་ཅན་

སང་བ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། སང་བ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་དང་མ་མཐྩོང་བ་

དག་ནི་ཐ་དད་པ་དང་ཡྩོད་པ་ཉིད་བཟླྩོག་པ་དག་གི་རེན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་གནས་པ་ནི་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་སང་དུ་ཟིན་ཀང་དབང་

པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་མི་

རྩོག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཤེས་པར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐག་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་ཤེས་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་བྩོ་མ་བང་བ་

རྣམས་ཀང་འགྱུར་རྩོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་མེད་པའི་

ཕིར་དང༌། དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར། །

གལ་ཏེ་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དག་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གིས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཕིར་རྩོ། །འགའ་ཞིག་ཡྩོད་ན་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པ་ལན་པའི་ཤེས་པས་དེ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་བ་ཅན་དང༌། དེ་ལས་

བཟླྩོག་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་དྩོ། །དེ་བས་ན་འབས་བུའི་སྩོ་ནས་དབང་པྩོ་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་འབེལ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་སྒྲུབ་ན་དེའི་འབས་བུའི་ཤེས་པ་

ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ནི་སྒའམ་དྩོན་གི་ངྩོ་བྩོ་རག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་རུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཁད་པར་རྩོགས་པ་ལ་བརེན་པ་རྩོགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་འདི་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབེལ་པའི་ཁད་པར་མེད་པར་ནི་དེ་རིགས་

པ་མ་ཡིན་པའམ། །དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ན། དེའི་ཁད་པར་རྩོགས་པ་

ངེས་པ་དང་འདྲ་བར་སྒ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་ཅིའི་

ཕིར་མི་འདྩོད། །དེ་བས་ན་འབེལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རགས་དེ་དང་འདྲ་བར་ཁད་པར་
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མེད་པར་གྩོ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་ཁད་པར་མེད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འབེལ་པ་གྲུབ་པས་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཕིར་འགའ་

ཞིག་གིས་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་ལ་ལྟྩོས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། ། 

གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ནི་རགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་

བས་ན་ད་ནི་བརྒྱུད་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་སེ། ཡང་དག་པའི་མན་ངག་ལ་བལྟྩོས་པ་དེ་

ཉིད་དྩོན་ཤེས་པར་བེད་པ་ཅིའི་ཕིར་མི་བེད། སྒ་དེ་ཡང་གང་ལ་བསམ་པ་ཅན་གིས་

རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་བར་བེད་པ་ནི་མཐྩོང་གི་གཞན་དུ་ན་ནི་མ་མཐྩོང་སེ། མཐྩོང་བ་དང་མ་

མཐྩོང་བ་དག་ལས་དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་དེ་རྩོག་པར་བསྐེད་པའི་

ཕིར། །མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉིད་འབེལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལ་ཡང་གཞན་

གི་ནུས་པ་མ་མཐྩོང་ཞིང་གྲུབ་པའི་ཐབས་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

ཅི་སེ་ཡང་སྒ་དང་དྩོན་དག་གི་འབེལ་པ་ནི་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན། །

དེ་ལས་ཐ་དད་མིན་དེ་ཉིད། །

འདི་ལས་གཞན་དངྩོས་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

གནས་སྐབས་གཞན་ནི་ངྩོ ་བྩོ ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་ནི་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་པས་ཆྩོས་

ཐ་དད་པར་ཡང་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་མ་གཏྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་གཞན་

པ་ནི་མེད་དེ། །དེའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ངྩོ་བྩོ་ཡང་རྣམ་པར་

རྩོག་པ་དེ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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གཞན་ཡང༌། 

དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར། །

འབེལ་པ་རྩོགས་པས་བས་པ་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །འདྲེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འབེལ་པ་

ནི་དངྩོས་པྩོ་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་གི་འབེལ་པ་ནི་དྩོན་

གཞན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། །

འདི་ལྟར། 

ཇི་ལྟར་ཡྩོད་གཞན་རག་ལུས་པ། །

རས་ནི་གཞན་གི་འབེལ་པར་འགྱུར། །

ཡྩོད་པར་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལྟྩོས་པ་མེད་པར་རང་

རྒྱུད་པ་ནི་འབེལ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རས་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་བརྩོད་པ་ཡིན་ན་དེ་

ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་གཞན་ལ་འདྲེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་ཡྩོད་པ་ཉིད་

ཀིས་གཞན་དང་འདྲེས་པ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་མ་འདྲེས་པ་ཅན་དང་མི་འགྱུར་མྩོད་ཀི་འདྲེས་པ་ཅན་དང་ནི་འགྱུར་

རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་དེ་དག་ལ་འདྲེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་དེ་དག་དང་

འདྲེས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་གལ་ཏེ་དྩོན་དག་དྩོན་གཞན་དང་འདྲེས་

པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

ཡི་གེ་དྩོན་མེད་ཅན་འགྱུར་ཞིང༌། །
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ཚིག་སྩོགས་ཀུན་བརགས་དངྩོས་མེད་ལ། །

ཇི་ལྟར་དྩོན་དམ་པ་འབེལ་པ། །

འདི་ནི་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

རྩོད་པར་བེད་པ་ནི་ཚིག་ཡན་ལག་གིས་དེ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ན། ཡི་གེ་

དག་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་རྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་ལ་བརྩོད་པར་བ་

བ་དང༌། རྩོད་པར་བེད་པའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གནས་ན་རང་གི་ངྩོ་

བྩོ་ཉམས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་བཀྩོད་པའི་ཁད་པར་གིས་ཡི་གེ་ཉིད་རྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། བཀྩོད་པ་ནི་དྩོན་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་ནི་བཀྩོད་པ་གཞན་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོགས་

པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །བཀྩོད་པ་དྩོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་འྩོག་ནས་འགྩོག་

པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཡི་གེ་རྣམས་རྩོད་པར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཚིག་ལ་

སྩོགས་པ་རྩོད་པར་བེད་པར་འགྱུར་སྙམ་ན། དེ་ཅིར་ཡང་མི་རུང་སེ། ཐ་དད་པ་ཐ་

དད་པ་མེད་པ་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁད་

པར་ཅན་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་རིགས་མཐུན་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ཉེ་བར་ལེན་པ་

ཅན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་སང་བ་ཅན་གི་ཚིག་དང་ངག་ནི ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་

ནྩོ། །གཅིག་ཏུ་སང་བ་ཅན་ལྩོག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། གཅིག་དང་དུ་མ་ཉིད་ནི་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་བྩོ་དུ་མའི་རིམ་པས་འཛིན་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་ནི་
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གཅིག་གིས་གཟུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་བཀྩོད་པ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་

དང༌། ཡི་གེ་གཅིག་འཛིན་པ་ན་ཡང་བྩོ་དུ་མ་འགགས་པའི་ཕིར་ཏེ། བྩོ་རྣམས་ནི་སྐད་

ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལས་འདས་པའི་

དུས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལག་མ་ཡིན་ན་ནི་ཆ་ཅན་གི་མཐའ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་དང༌། ཡི་གེ་ཐུང་དུ་རྩོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དུ་མ་འདས་པ་ཅན་གི་མིག་འབེད་

པའི་དུས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དྲན་པ་དང་དེའི་དུས་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཇི་

ལྟར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་བཞིན་དུ་དྲན་པའི་ཕིར་དང༌། ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་དང་དྲན་པའི་

གྩོ་རིམ་དག་ཁད་པར་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཚིག་ལ་སྩོགས་པ་དུ་མ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བྩོ་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་སང་བའི་

ཕིར་དང༌། དེའི་དུ་མ་ཉིད་ནི་འགྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་

ཡང་ཇི་ལྟར་དེའི་རེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རེན་དུ་བ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་

རེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་དང་དྩོན་དག་གི་འབེལ་པ་ནི་རང་བཞིན་

ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་བསམ་པ་ཅན་གི་སྦྱྩོར་བ་ལས་བྱུང་བའམ། མངྩོན་པར་གསལ་

བའི་སྒ་ནི་དེར་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་འདིའི་འབེལ་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དྩོ། །

འབྱུང་བའམ་མངྩོན་པར་གསལ་བ་དེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ལ་བརེན་པའི་

སྐེས་བུས་བས་པའི་ཕིར་འབེལ་པ་ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་སྩོ་ནས་

སྒ་རྣམས་ནི་དྩོན་རྩོགས་པ་ལ་ངེས་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན། སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཉིད་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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༈ བེད་པ་པྩོ་རྣམས་མི་དྲན་ཕིར། །

 སྐེས་བུས་མ་བས་ཀང་འདྩོད་ལྩོ། །

གང་འདི་རིག་བེད་པའི་ངག་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་འདྩོད་དེ། བེད་

པྩོ་མི་དྲན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདི་ལའང་རེས་སུ་བརྩོད་པ་ཡྩོད། །

དེ་ལྟར་ངན་པ་མུན་ཁབ་བེད། །

རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་དེ་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་སྐེ་སྙམ་པས་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་

གི་སེམས་ངྩོ་མཚར་དང་རེས་སུ་བརེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་གཞན་ཡང་

རེས་སུ་རྩོད་པར་བེད་པས་སིད་པ་བརེ་བ་མེད་པས་གནྩོད་པ་ཅན་གི་ངན་པ་མུན་

ཁབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྩོག་ཆགས་ཕན་པ་འདྩོད་པ་སླུ་བར་བེད་པ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། འདི་

ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དག་གིས་སྔགས་རྣམས་བེད་པ་པྩོ་བརྒྱད་པ་ལ་སྩོགས་

པ་དག་དང༌། གཟེགས་ཟན་པ་དག་གིས་དབིག་གི་སྙིང་པྩོ་ཅན་དྲན་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་དེ་ལྩོག་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ད་ནི་དེ་ལྟར་སྐེས་བུས་མ་

བས་པ་ཡིན་ན་གང་སྐེས་བུས་བས་པ་ཡིན། གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་གཞྩོན་ནུ་འབྱུང་བ་

ཅན་ལ་སྩོགས་པ་བདག་གམ་གཞན་རྩོམ་པ་པྩོ་ཡིན་པར་སྩོན་པ་སྩོང་བར་བེད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྩོང་བ་ལ་ཁས་བངས་པས་གནྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འདི་

ཉིད་ཁས་བངས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནམ། གང་ལ་གནྩོད་པ་ཡིན་ན། དེ་གཞན་ལ་

ཡང་མཚུངས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །
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གལ་ཏེ་དེའི་འདྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། འདིའི་འདྩོད་པ་འདི་

ཚད་མ་མེད་པ་ཅན་གང་ལས་ཐྩོག་མ་ནས་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ན། གྩོ་བུར་དུ་འཛིན་པ་

ཅན་འདི་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་བལྟྩོས་པས་ཅི་ཞིག་བ། །གང་གིས་

སྐེས་བུས་བས་པ་དང་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་དཔྱྩོད་པས་བདག་ཉིད་དུབ་པར་བེད། དེ་

ཉིད་འདྩོད་པའི་ཕིར་ཁས་མ་བངས་པས་གནྩོད་པ་མེད་པར་འདྩོད་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་

ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཀན་ཀ་བཙལ་དུ་མེད་དྩོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཐྩོང་བ་མེད་པ་

ཅན་འདི་ཡང་དག་རྣམས་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་བེད་

པའམ། འབས་བུའི་ཆྩོས་རྣམས་འགའ་ཞིག་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལྟར་

ན། འདིའི་འཇུག་པ་རིགས་པ་མེད་པ་ཅན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །བེད་པའི་ཡང་དག་པའི་མན་

ངག་རྒྱུན་ཆད་པ་ཅན་གིས་བས་པ་ཡང་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

གལ་ཏེ་འབད་རྩོལ་དང་ལན་པས་དམིགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་ངེས་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ལ་ཡང་མི་དམིགས་པ་དང་དམིགས་པ་གཞན་གིས་

བསན་པ་ཡིད་འཆེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ངེས་པར་རིགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །བདག་ཉིད་ཀིས་བས་པ་དག་ལ་ཡང་བསྙྩོན་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ངེས་

པ་ལ་བརེན་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

ཇི་ལྟར་སྐེས་བུ་འདི་གཞན་ལས། །

ཐྩོས་མེད་པར་འདི་ཡི་གེ་དང༌། །

ཚིག་བཀྩོད་པ་འདི་བརྩོད་ནུས་མེད། །

དེ་ལྟར་གཞན་ལའང་ཞེས་འགའ་སྨྲ། །
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གང་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་མིན་ན། གང་སྐེས་བུས་བས་པ་ཡིན་ཞེས་བ་

བ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་ཉིད་ལན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞུང་བཀྩོད་པ་གཞན་དག་ཏུ། 

སེལ་བ་ཡི་ནི་གཞུང་གཞན་ཡང༌། །

མན་ངག་མེད་པར་གཞན་རྣམས་ཀིས། །

བརྩོད་པ་ཅི་མཐྩོང་ན་གང་གིས། །

དེ་ཡང་དེ་ལྟར་རེས་མི་དཔྩོགས། །

དེ་ལྟར་བ་རྣམས་མན་ངག་མེད་པར་ཀྩོག་པར་མི་ནུས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྐེས་

བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཀི་རེན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་གཅིག་གིས་

བརམས་པའི་གཞུང་གཞན་ལ་ཡང་གཞན་གི་དང་མཚུངས་སྩོ། །དེའི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་ཡིན་པའམ། འགའ་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ནི་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་འདྩོད་པ་ནི་

དེའི་རེན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

རིག་གང་གང་ལས་གྲུབ་པ་དེས། །

རྒྱུ་མ་མཐྩོང་བ་ཅན་གཞན་ཡང༌། །

བེ་བག་མེད་པར་མེ་ཤིང་བཞིན། །

དེ་ལས་འགྱུར་བར་ཡང་དག་ཤེས། །

རྒྱུ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་མེད་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྒྱུ་མ་

མཐྩོང་བ་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ཉམས་སུ་
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མྱྩོང་བ་མེད་པར་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་འགྱུར་

རྩོ། །རྒྱུའི་ངྩོ་བྩོ་ལྩོག་ཏུ་ཟིན་ཀང་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ལྩོག་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་འབས་བུའི་ཆྩོས་ལས་

འདས་པའི་ཕིར། །དེ་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པས་ན་ཅུང་ཞིག་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པའམ། ངྩོ་བྩོ་བེ་བག་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ན་ནི་ད་གང་གིས་རྒྱུ་དེའི་རེས་སུ་

བེད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

རྒྱུའི་རང་བཞིན་ལྩོག་པ་ལས་ཀང་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཐ་དད་པ་དེ་ནི་གྩོ་བུར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ལྩོག་པར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་རང་བཞིན་གང་ལས་སྐེ་བ་ཅན་དུ་མཐྩོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

གཞན་ལ་ཡང་ཐ་དད་པར་མི་བེད་པ་ན་ཤིང་དང་མེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་བདག་ཉིད་

ཀིས་དེའི་འབས་བུ་ཉིད་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་འབས་མཚུངས་མཐྩོང་བའི་ཕིར། །

ཁད་པར་དག་ནི་མ་བསན་པར། །

གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྤྩོས་པ་དག །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །

དཔེར་ན་ཐྩོག་མར་མགྩོན་པྩོས་གཏང་བའི་མེ་ཉིད་ཀང་མགྩོན་པྩོས་བཏང་

བའི་མེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། །མེ་གཞན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ཡིན་གིས། །གཙུབ་ཤིང་

གཙུབས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་ཐག་པའི་མེ་བཞིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་

ན་མགྩོན་པྩོས་བཏང་བའི་མེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ལས་བྱུང་བའི་ནུས་པ་ལ་

བརེན་ནས་མེའི་རྒྱུ་གཞན་སྩོང་བར་བེད་དྩོ། །
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གལ་ཏེ་མེ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ན་ནི་གཞན་དག་ལ་ཡང་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་

ལ་མེ་ཉིད་དང་ཅིག་ཤྩོས་ལས་བྱུང་བ་དག་ལ་གནྩོད་པར་བ་བ་དང་གནྩོད་པར་བེད་

པ་མེད་པས་མེ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ནི་གཞན་དག་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་ཆྩོས་

གཉིས་དག་དྩོན་གཅིག་ལ་སིད་པའི་ཕིར། མགྩོན་པྩོས་བཏང་བའི་མེའམ། དྩོན་

གཞན་ནི་གཅིག་ལ། སྩོ་སྩོར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མེད་པས་ན་འཁྲུལ་པར་དྩོགས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་ཆྩོས་གཉིས་འཇུག་པ་དེ་ཡང་ཕིའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་

འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ཞེས་བརྩོད་པར་བ་བའི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་ཁད་པར་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ལས་དེ་ཉིད་དང་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་འགལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

མགྩོན་པྩོས་བཏང་བའི་མེ་ལ་མེ་དང་ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་བསྐེད་པ་ནི་གནྩོད་བ་

དང་གནྩོད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མེས་བསྐེད་པ་མེད་པར་མི་སིད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་མགྩོན་པྩོས་བཏང་བའི་མེ་མེ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བར་ནི་

འགྱུར་གི། ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཁད་པར་སྩོང་བར་བེད་པར་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་དང༌། ཁད་པར་ཡྩོད་པ་ཅན་གི་དེའི་གནས་སྐབས་ཅན་ཉིད་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་མེ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ན་ནི་གཞན་དག་ལ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་

གལ་ཏེ་ཚོགས་པ་གང་གིས་དེར་འགྱུར་བ་ན་དེ་འགྱུར་ཞིང་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡྩོད་པས་བསན་ནས་དེ་མེད་པར་བསན་པར་འགྱུར་བའམ་དེ་ལ་མེའམ་དེ་

མེད་པར་སྩོན་ན་དེར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་གཅིག་གིས་འདྩོན་པར་བེད་པ་གཞན་
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ཡིན་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོར་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་སིད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བེད་པའི་སྩོབས་པ་དང་

བལ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཁྩོ་ན་བརྩོད་

པར་བ་བར་འགྱུར་ལ། བེ་བག་མེད་པར་ཁད་པར་སིད་པ་ཅན་དེ་བརྩོད་ན་ནི་མཛེས་

པར་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཇི་ལྟར་ཁད་པར་སིད་པ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་སྐེས་བུས་དེ་དག་ཀང་ནུས་པ་

མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟར་བའི་སྐེས་བུ་འདྲའྩོ། །ནུས་པ་དག་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མཐྩོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། མི་འགལ་བ་སྒྲུབ་པ་ཅན་མི་དམིགས་པའི་སྦྱྩོར་བ་

ནི་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་བ་རྩོགས་པ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །སྦྱྩོར་བ་འདི་ཡང་སྦྱྩོར་བ་སྔ་མ་ལས་ཐ་དད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་སྐེས་བུས་ནུས་པར་འགྱུར་ན་ད་ལྟར་བས་ཀང་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཁད་

པར་མེད་པ་ཡིན་ན་དེར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ལ་གཅིག་

ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ལས་སྐེས་བུས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞེས་བ་བ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། བྷ་ར་ཏ་ལ་སྩོགས་པ་ད་ལྟར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ནུས་པ་མེད་པ་

ཡིན་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རྒྱུ་རྣམ་པར་འབེད་

པར་བེད་པས། དེ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་དང་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་རྣམས་

ཀི་ཡང་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་བསན་པར་བའྩོ། །དེ་མེད་ན་ཐམས་ཅད་དེའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ནམ་འགའ་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལ་འཇིག་རེན་པ་དང་རིག་བེད་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དག་གི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་མཐྩོང་བ་མེད་དྩོ། །དེ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་

མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་མཐྩོང་བའི་ཕིར། །གཅིག་གི་ཆྩོས་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་འབེད་

པའི་དེའི་རང་བཞིན་སིད་པ་དེས་འཁྲུལ་པར་དྩོགས་པའི་བརྩོད་པ་ཅན་དུ་འབེད་དྩོ། །

རིག་བེད་དེ་རིག་བེད་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་དེ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཁད་

པར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡྩོད་པ་བདེན་ཏེ་དེ་དག་འབའ་ཞིག་ཁྩོ་ན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འྩོན་ཀང་ཁ་བའི་མནའ་གཏམ་དང་ཅིག་ཤྩོས་དག་ལ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །རང་ཉིད་ཀི་ལྩོ་

རྒྱུས་ཀི་བེ་བག་གསལ་བར་བེད་པའི་མིང་གི་ཁད་པར་གིས་སྐེས་བུས་བས་པ་ལ་

གནྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་

འདྲ་བའི་སྦྱྩོར་བ་སྐེས་བུས་བེད་པར་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའམ། །བས་པ་ལ་མ་

བས་པའི་བརས་རྣམ་པར་འབེད་པས་འགྱུར་བ་ན། རིག་བེད་སྐེས་བུས་མ་བས་པར་

གསལ་བར་ཡིན་ནྩོ། །

སྐེས་བུ་དག་གི་སྔགས་བེད་པའི་ནུས་པ་དང་མི་ལན་པ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་

འྩོག་ནས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བའྩོ། །གཞན་ཡང་སྔགས་ཞེས་བ་བ་གཞན་ཅུང་ཟད་

ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་དང་ལན་

པའི་འདྩོད་པའི་དྩོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ད་ལྟར་ཉིད་ཀང་སྐེས་བུ་

རྣམས་ལ་སང་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདེན་པའི་བིན་གི་རླབས་

ཀི་སྩོབས་ལས་དུག་དང་མེ་ལ་སྩོགས་པ་ཀུན་ནས་རེངས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ད་

ལྟར་ཡང་རི་ཁྩོད་འགའ་ཞིག་སྔགས་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་སངས་

རྒྱས་ལ་སྩོགས་པའི་སྔགས་དང་རྩོགས་པ་དག་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ཀང་སྐེས་
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བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ད་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སངས་

རྒྱས་པ་དང་ཅིག་ཤྩོས་དག་གི་སྔགས་དང་རྩོགས་པ་དག་ལ་འཚེ་བ་དང༌། འཁིག་པ་

དང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་པར་མཐྩོ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་བརྩོད་དྩོ། །དེ་ཇི་ལྟར་ན་གཅིག་ལ་འགལ་བ་བརྩོད་ན་གཉིས་བདེན་པར་འགྱུར། །དེ་

ལ་དྩོན་གཞན་དུ་རྩོགས་པ་ན་དེ་ནི་གཞན་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་དེ་ལྟར་ན་དྩོན་ལ་ངེས་

པའི་ཕིར། འགའ་ཞིག་ཀང་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྐེས་བུས་མ་

བས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་ཉེ་བར་མཁྩོ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གི་སྔགས་ཉིད་མ་ཡིན་ན་དེ་ལས་གཞན་པ་

ལ་ཡང་མནའ་ཆུ་བཏུང་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་

དུག་གི་ལས་ལ་སྩོགས་པ་བེད་པ་མཐྩོང་སེ། དེ་ལ་ཡང་སྔགས་ཉིད་བཀག་པ་མེད་

དྩོ། །ཕག་རྒྱ་དང་དཀིལ་འཁྩོར་དང་བསམ་གཏན་ཡི་གེ་མེད་པ་ཅན་དག་གིས་ཀང་

ལས་རྣམས་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་དང་རག་པར་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་གི་བེད་པ་ཡྩོད་ན་སྐེས་བུ་རྣམས་ཡི་གེ་བཀྩོད་པ་བེད་

པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡྩོད། །དེ་བས་ན་དེ་དག་གི་བེད་པ་ནུས་པ་མེད་པ་ན་ཅིར་ཡང་མི་

རུང་ངྩོ༌། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་ན་བདེན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་སྔགས་དང་རྩོགས་པ་ཕན་

ཚུན་འགལ་བ་དག་ཡིན། དེ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་དག་མ་

ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུ་མཐུ་དང་ལན་པའི་དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དག་ལ་ཡང་

འགྱུར་རྩོ། །མཐུ་དེ་ནི་འགྩོ་བ་དང་གྲུབ་པའི་ཁད་པར་དག་ལས་ཀང་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་སྔགས་སྐེས་བུས་བས་པ་ཡིན་ན་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིའི་ཕིར་
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སྔགས་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་བེད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བའི་བདེན་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པར་འགྱུར་

ན་བེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ཡང་སྐེས་བུ་སྙན་དངགས་བེད་པའི་ཕིར། །སྐེས་

བུ་ཐམས་ཅད་སྙན་དངགས་བེད་པར་འགྱུར་ལ། མི་བེད་ན་འགའ་ཞིག་ཀང་མི་བེད་

པ་དེ་དང་འདྲ་བར་དེ་ལྟར་ན་རིག་པ་དེ་དག་ནི་སྔ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྔགས་བེད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་བལ་བ་དག་སྔགས་མི་བེད་པ་ནི་

བདེན་ན། ཚོགས་པ་དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་མ་མཐྩོང་སེ། སྐེས་བུ་རྣམས་ནི་ཆྩོས་

མཚུངས་པ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་སྔགས་ཞེས་བ་བ་བདེན་པ་ལ་སྩོགས་པ་

དང་ལན་པའི་ཚིག་དང་དམ་བཅས་པ་ལས་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་

ཟིན་ཏྩོ། །དེ་དག་ཀང་སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་

བལ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ཡང་ངེས་པའི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བར་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དག་ལས་མི་དམིགས་པའི་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་ནྩོ། །དྲན་པ་དང་བྩོ་དང་སྩོ་སྩོར་རིག་པ་དང་བདེན་པ་དང་ནུས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡང་དག་པའི་མན་

ངག་གི་ཁད་པར་འདྲ་བར་ཡྩོན་ཏན་གཞན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ཀང་ཡྩོད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བ་ནུས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་མ་མཐྩོང་བ་ལ་བསྙྩོན་དུ་མེད་དྩོ། །སྐེས་བུ་རྣམས་ཡྩོན་ཏན་འགའ་ཞིག་

བསྐེད་པར་འདྩོད་པ་ལ་ཡང་འགལ་བར་བེད་པ་མེད་དྩོ། །
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གནྩོད་པར་བ་བ་མ་མཐྩོང་བས་གནྩོད་པར་བ་བ་དང་གནྩོད་པར་བེད་པ་ངྩོ་

བྩོ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྩོག་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་ལན་ངེས་པར་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡང་དག་

པའི་མན་ངག་མེད་པ་ཅན་འདི་ཅི་འདྲ་བ་གཞན་དག་ཀང་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་

ན། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་གི་ཤེས་པར་

བེད་པ་མ་མཐྩོང་བ་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་

འབས་བུ་རྩོམ་པ་མེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་བཞིན་གིས་བསྐལ་པ་རྣམས་ནི་

མཐྩོང་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདྩོན་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོན་པར་བེད་པ་ནི་འདྩོན་པར་བེད་པ་གཞན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་

བ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། བྷ་ར་ཏ་འདྩོན་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རིག་བེད་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཕིར་སྐྩོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རིག་

བེད་འདྩོན་པར་བེད་པ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ན་གང་གིས་རྣམ་པ་

གཞན་གིས་འདྩོན་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན། །མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དང་ཁད་པ་འགལ་

བར་མེད་པ་འདི་ལས་གཏན་ཚིགས་ལྩོག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་མེད་པ་

དག་ནི་གཅིག་ལ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ད་ལྟར་རྣམས་འདྩོན་པར་བེད་པའི་

ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ནི་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གལ་ཏེ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་སངས་ཟིན་ཏྩོ། །མ་མཐྩོང་བ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་ཁད་པར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །མ་བཟུང་བ་དང་
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མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཅུང་ཞིག་རིག་བེད་འདྩོན་པར་བེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་

རིག་བེད་འདྩོན་པ་གཞན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཁབ་པ་ཡང་

འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་འདྲ་བ་མཐྩོང་བ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་ལ། ཁད་པར་

མཐྩོང་བ་དེ་དྩོར་ཞིང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་ཀིས་སྤི་སྩོས་པ་ནི་བསེག་ཟ་སྒྲུབ་པ་

ལ་རས་སྔྩོན་པྩོ་དང་འདྲ་བར་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །འདིས་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་

པ་ནི་གྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ཚིག་ལ་སྩོགས་པ་དག་གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འདྩོན་པར་བེད་པ་འདི་འདྩོན་པར་བེད་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

པར་ཡང་བ་སེ། 

རྣམ་ཀུན་ཐྩོག་མེད་གྲུབ་འགྱུར་བ། །

དེ་ལྟར་སྐེས་མིན་རེན་ཅན་མིན། །

དེའི་ཕིར་སྐེས་བུས་མ་བས་ཉིད། །

གཞན་ཡང་མི་མིན་རེན་ཅན་འགྱུར། །

སྐེས་བུ་བདག་ཉིད་ཀིས་བརགས་ནས་སམ། 

གཞན་ལས་འདྩོན་པར་བེད་པ་ན། །

བེད་པའི་བ་བ་མེད་པ་ཅན། །

དེ་དག་གི་སྒ་རང་ཉིད་སྒྩོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ན་གང་གིས་ན་སྐེས་བུས་

མ་བས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀི་ཐྩོག་མ་ཉིད་ཡྩོད་པར་འགྱུར་

ན། །སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ལ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་གཞན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་
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ཅན་མི་འགྲུབ་སེ། །འདྩོན་པར་བེད་པ་པྩོ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་དང་པྩོ་འདྩོན་པར་

བེད་པ་ནི་བེད་པ་པྩོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་བིས་པ་ས་རྡུལ་གི་རེད་མྩོ་

ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་སྔ་མ་མཐྩོང་བས་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ན། །སྐེས་བུའི་ཐ་

སྙད་ཐྩོག་མ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་གི། །སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐྩོག་

མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ནི། །ད་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་སྐེས་བུས་

མ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ན། 

ཀ་ཀྩོ་ལ་སྩོགས་ཐ་སྙད་དང༌། །

མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་རྣམས་ནི། །

ཐྩོག་མེད་ཕིར་ན་དེ་བཞིན་འགྱུར། །

སྔྩོན་ལེགས་བས་པའི་རྒྱུན་ཕིར་རྩོ། །

ཀ་ཀྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཐ་སྙད་མ་བག་མར་ལེན་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། འདྩོད་

པའི་དགའ་སྩོན་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་སྔ་ན་མེད་པ་དང༌། འཇིག་

རེན་ཕ་རྩོལ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྐུར་པར་བེད་པ་དག་ཐྩོག་མ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

དག་ནི་གཞན་གིས་ལེགས་པར་མ་བསྩོས་ན་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །བདག་ཉིད་

ཀི་སྩོབས་པས་བཀྩོད་པའི་བར་བེད་པ་ཅན་དག་ཀང་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཐྩོས་པ་བཞིན་དུ་

རྣམ་པར་རྩོག་པས་བསྡུས་པའི་སྩོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་འགའ་ཞིག་ལས་

ཅུང་ཟད་འྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྩོན་པར་བེད་པ་གཅིག་ནི་རྒྱུན་གིས་མེད་པའི་

ཕིར། །གཞན་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་དེ། །ཕལ་ཆེར་འཇིག་རེན་
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གི་ཐ་སྙད་དག་ཇི་ལྟར་མཐྩོང་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཅན་ཏེ། ཡང་དག་པ་ལྩོག་པར་

འཇུག་པ་ཅན་དག་ཡིན་ནྩོ། །

ཐྩོག་མའི་བསྐལ་པ་པ་རྣམས་ལ་མཐྩོང་བ་ཉིད་མེད་པར་ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་

ཕིས་འཇུག་པར་འགྱུར་བར་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པར་བས་པ་

གཞན་གིས་བསྩོས་པས་དེ་དག་གིས་ནི་རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་སད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་འདྲའི་སྐེས་བུས་མ་བས་ཉིད། །

གྲུབ་ནའང་ཡྩོན་ཏན་ཅི་ཞིག་འགྱུར། །

རྣམ་པ་གང་གིས་མི་སླུ་བའི་ཕིར། སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་འདྩོད་ན་དེ་ནི་

ཐྩོག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཅན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། སླུ་བར་བེད་པ་ལ་ལ་དག་ལ་ཡང་ཡྩོད་

པས་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བ། རིག་བེད་ཀི་ངག་དག་ཁྩོ་ན་སྐེས་

བུས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། 

དྩོན་ནི་འདུས་བས་ཁད་པར་རྣམས། །

མཐྩོང་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་དག་ཀང་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྐེས་བུས་བས་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ཡང་དེའི་དྩོན་གིས་སྩོབས་པ་

སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་བསྐེད་པར་འགྱུར་བ་ན་ཡིད་འཆེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དག་གིས་

ངེས་པར་བརྩོད་པ་དང་དཔྱྩོད་པ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གིས་རིག་བེད་ཀི་ངག་རྣམས་

ཐ་དད་པར་བེད་པར་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དྩོན་དེ་རྣམས་དེ་དག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་མ་



  227  

རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

ཡིན་ཏེ། དྩོན་ལ་འཇུག་པ་བར་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ངག་གཅིག་ལ་ཡང་རྣམ་

པར་རྩོག་པ་དུ་མ་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་བཞིན་དང་རྐེན་རྣམས་ཀི་དྩོན་དུ་མར་

བརྩོད་པའི་ཕིར་དང༌། གྩོགས་སུ་ཟིན་ཀང་གཅིག་ཉིད་དུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་དང༌། 

མ་གགས་པའི་མང་བ་ཉིད་ཕིར་དང༌། དེའི་དྩོན་སྐེས་བུས་བསན་པ་ལ་རག་ལུས་

པའི་ཕིར་དང༌། དེས་བསན་པ་ནི་དེའི་དྩོན་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར། རིག་བེད་

ཀི་ངག་གི་དྩོན་རྣམས་ངེས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་འདི་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ན་ཡི་གེ་རྣམས་སམ་

ངག་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་གང་ན། དེ་ལ། 

ཡིག་རྣམས་གཞན་ལ་ཁད་མེད་ཕིར། །

སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འབས་ཅིར་འགྱུར། །

འཇིག་རེན་པ་དང་རིག་བེད་པ་དག་གི་ངག་གི་ཡི་གེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐ་

དད་ན་ཡང་ངྩོ་ཤེས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཅིག་ཉིད་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ཁད་པར་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རིག་བེད་

པའི་ཡི་གེ་དག་མ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། ངྩོ་ཤེས་པ་ལས་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་

ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདིས་ལག་པ་ཅི་ཞིག་

བས། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡྩོངས་སུ་ངལ་བ་དྩོན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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བམ་པྩོ་བརྒྱད་པ།

ཅི་སེ་ངག་རྣམས་སྐེས་བུས་མ་བས་པར་འདྩོད་ན་ནི། 

ངག་ནི་ཡི་གེ་ལས་ཐ་དད། །

པར་ཡྩོད་མིན་ཏེ་མི་དམིགས་ཕིར། །

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་བྩོ་ལ་ལ་སྦྱིན་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་དང་ངག་རྣམས་ཀི་ཡི་གེ་ད་

ལ་སྩོགས་པ་སང་བ་མ་གཏྩོགས་པར་ཡི་གེ་གཉིས་པ་སང་བ་དང་འདྲ་བར། སང་བ་

གཞན་ནི་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །འཛིན་པ་ལ་སང་བར་གྱུར་པ་མེད་ན་གཟུང་བར་

འདྩོད་པ་ཡྩོད་པའམ། །གཞན་ཞེས་ངེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པ་གཞན་

བཞིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་གཞན་ལ་མི་སིད་པ་ཅན་གི་འབས་བུ་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

ཡིན་ན་གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་འབས་བུ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་

ཏེ་ཚིག་དང་ངག་གཞན་ལ་དེ་དག་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ཡང༌། མེད་པའི་ཕིར་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཁད་པར་མེད་པ་མ་གྲུབ་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ངྩོ་ཤེས་པ་ལས་ཁད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

འཁྲུལ་པའི་ཕིར་དང༌། དཔེ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཡི་གེ་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་

ཡང་ངག་གི་ཁད་པར་ལས་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་འབས་བུའི་ཁད་པར་ཡིན་

པར་འགྱུར་ལ་དེ་ཡང་ངག་ལས་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་གང་ལས་འགྱུར། །ཐག་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་བསྐེད་པ་ཡིན་ན་མ་བང་བར་ཡང་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ངག་ཅེས་བ་བ་ཡི་གེ་དག་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཅུང་ཞིག་
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ཀང་མེད་ན་གང་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་མེད་པའི་ཕིར་

རིག་བེད་ཀི་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ཡི་གེ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྩོགས་

དང་པྩོའི་ཡང་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ངག་ཡྩོད་པ་ནི་བ་སེ། དེ་ཡན་ལག་དུ་

མའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནམ། ཡན་ལག་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་གང་ན། 

ཡན་ལག་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཡིན། །

དེ་རྣམས་ཐ་དད་དྩོན་མེད་ཉིད། །

གལ་ཏེ་དེའི་ཡན་ལག་དེ་དག་ཀང་དུ་མ་ཡིན་ན། ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་དྩོན་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དངྩོས་ཅན་མིན་དེ་དངྩོས་ཅན། །

བརགས་པ་སེང་གེ་ཉིད་སྩོགས་བཞིན། །

དྩོན་དང་ལན་པའི་བདག་ཉིད་ཁྩོ་ན་ངག་ཡིན་ནྩོ། །ཡན་ལག་དེ་དག་ཀང་

བདག་ཉིད་དྩོན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བདག་ཉིད་དེས་རྩོགས་པས་སྒྩོ་བཏགས་

པར་འགྱུར་རྩོ། །བམ་ཟེའི་ཁེའུ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སེང་གེ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་དང་འདྲ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། །སྐེས་བུས་བས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

ཅི་སེ་གལ་ཏེ་སྐྩོན་དེར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས་ཡན་ལག་དེ་དག་སྩོ་སྩོ་དྩོན་

དང་བཅས་པརའདྩོད་ན། 

རེ་རེ་དྩོན་བཅས་ཉིད་ཡིན་ནའང༌། །

དུ་མ་ཉིད་རྩོགས་ལྩོག་པ་ཡིན། །
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ཡན་ལག་གཅིག་ནི་རྩོགས་པས་ཀང༌། །

ངག་གི་དྩོན་དག་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

དྩོན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཅན་གི་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ངག་ཡིན་ནྩོ། །ཡན་ལག་དེ་

དག་ཀང་སྩོ་སྩོ་སྩོ་སྩོར་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཡིན་པའི་ཕིར། །སྩོ་སྩོ་དེ་དག་ངག་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་དུ་མ་ཅན་ནི་ངག་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཡན་ལག་གཅིག་རྩོགས་པས་

ཀང་ངག་གི་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཕིར། །ཡན་ལག་གཞན་ལ་བལྟྩོས་པ་དང༌། །དུས་ལ་

སྩོད་པ་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཆ་ཤས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

གིས་རྩོགས་པའི་ཕིར། །ཤེས་པ་གཅིག་སྐེས་པ་ན་མ་ལུས་པར་ཁྩོང་དུ་འཆུད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཅིག་པ་ཉིད་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་ན་ཡང༌། །

དུས་ཀི་ཐ་དད་མི་རུང་ངྩོ༌། །

ཡན་ལག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་ཡང་ཡན་ལག་གཅིག་ཁྩོ་ནར་ལ་ངག་

གི་དྩོན་གྲུབ་པའི་ཕིར། །ངག་གི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཉིད་ཉམས་པར་མ་འགྱུར་ཅིག་སྙམ་

པས་ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཐྩོས་པར་འདྩོད་ན། དེའི་ཚེ་ཡང་དུས་ལ་སྩོད་པ་

མི་རིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་གཅིག་རྩོགས་པའི་དུས་ཉིད་ན་ཐམས་ཅད་

ཐྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རིམ་བཞིན་དུ་ཐྩོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྩོན་ཐ་དད་པ་དང་ལན་པ་དག་

ནི་གཅིག་ཉིད་ལས་དེའི་དྩོན་གྲུབ་པའི་ཕིར། །གཞན་ནི་དྩོན་མེད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ཅིག་ཅར་ཐྩོས་ན་ཡང་དྩོན་ཐ་དད་པ་དག་ལ་མཐྩོང་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་

ཅན་དག་གི་དྩོན་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀང་མི་འགྲུབ་བྩོ། ། 
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གལ་ཏེ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་དྩོན་མཐྩོང་བའི་ཕིར་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 

ཐ་དད་པ་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོའི་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། དྩོན་

གཞན་མི་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །རེ་ཞིག་སྒ་སྐེ་བར་སྨྲ་བ་ལ་སྐྩོན་འདི་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྩོ་སྩོར་ནུས་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་ཕན་འདྩོགས་པའི་ཁད་པར་ལས་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་དང་ལན་པའི་འབས་བུའི་ཁད་པར་ལས་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཡན་

ལག་རེ་རེ་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་དུ་རྩོགས་པ་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཅི་

སེ་ཡང་དག་གཅིག་ཁྩོ་ན་ཡན་ལག་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ན། དེ་ལ། 

གཅིག་ཉིད་ནི་ཡང་ཐ་དད་མེད། །

གྩོ་རམི་འཛནི་པ་མ་ིསདི་ཕརི། །

དུས་ཐ་དད་ཉདི་མ་ིརུང་ངྩོ༌། །གཅིག་ལ་ནི་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྩོགས་པ་མི་རིགས་

ཏེ། གཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བ་དག་ཐ་དད་པ་མེད་པས་བཟུང་བ་དང་མ་གཟུང་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རིམ་བཞིན་དུ་ངག་རྩོགས་པ་ཡང་མཐྩོང་སེ། ངག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་སྙད་དང་

ཐྩོས་པ་དང་འདྲེན་པའི་དུས་སུ་མིག་ཏུ་མཚུངས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དུ་མ་ཅན་གི་གྩོ་རིམ་

གིས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡི་གེའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་མ་རེག་པ་ཅན་དང་བྩོ་གཅིག་

ལ་སང་བ་ཅན་གི་སྒའི་བདག་ཉིད་ནི་མི་སང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་གིས་

རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཁད་པར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངག་གི་ཁད་པར་གྩོ་རིམ་

བཞིན་དུ་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །ངག་གྩོ་རིམ་དང་ལན་པ་རྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡི་གེའི་

གྩོ་རིམ་གི་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། གང་ཇི་ལྟར་ཡང་རུང་བ་
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དེ་དག་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་དག་གིས་སམ། ཡི་གེ་མེད་པ་དག་གིས་ཀང་ངག་རྩོགས་པར་

འགྱུར་རྩོ། །གྩོ་རིམ་དང་ལན་པ་དེ་དག་གིས་གྩོ་རིམ་པ་མེད་པ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པ་

མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། གྩོ་རིམ་མེད་པར་རྩོད་པར་མ་ིནུས་པ་ཉིད་ཀ་ིཕིར་དང༌། རྣམ་པ་

གཞན་མེད་པའ་ིཕིར་རྩོ། །ངག་ལ་ཡི་གེ་དག་ཡྩོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

གལ་ཏེ་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པྩོ་དེ་ཉིད་གསལ་བེད་ཀི་གྩོ་རིམ་གི་དབང་གིས་གྩོ་

རིམ་དང་ལན་པ་དང༌། ཡི་གེའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་ལན་པར་སང་ངྩོ་ཞེ་ན། གསལ་

བེད་གྩོ་རིམ་དང་ལན་པས་གསལ་བ་གྩོ་རིམ་མེད་པ་སངས་ཟིན་ཏེ། གསལ་བ་དང་

གསལ་བ་མ་ཡིན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ངག་ཡི་གེ་དང་ཆ་མེད་པ་ཡིན་ན་མ་ལུས་

པར་ཐྩོས་པ་མེད་པར་ག་མཉན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཅིག་ལ་ཆ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་

འགའ་ཞིག་ཀང་ཆ་མེད་པ་མཉན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཡི་གེ་མ་ལུས་པ་ལེགས་པར་

བས་པ་དང་ལན་པའི་བྩོ་ཐ་མས་ངག་ངེས་པར་གཟུང་ངྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ལྩོག་པ་ཡིན་

ཏེ། ཡི་གེའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་མ་རེག་པ་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་ཀང་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་རྩོགས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་དང༌། ཡི་གེ་རྣམས་ཀང་གྩོ་རིམ་མེད་པར་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་གང་ལས་

ངག་ཅེས་བ་བ་མཉན་པ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

ན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐག་ཉེ་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་ཅུང་ཞིག་མེད་པ་ཐག་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པ་

དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། །འདིའི་འདི་ཞེས་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པས་སྤྲུལ་པ་

ཉིད་ཡིན་གི། དངྩོས་པྩོ་ལ་བརེན་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

སྒྩོ་བཏགས་པའི་རེས་སུ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནི་དྩོན་བེད་པ་དག་མ་ཡིན་

ཏེ། བམ་ཟེའི་ཁེའུ་ལ་མེ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཚེད་པའི་ཕིར་བསེན་པ་མ་ཡིན་
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པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་བས་ན་རྩོགས་པ་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ཅན་

མ་ཡིན་པ་དག་ནི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་

ན་སྒིབ་གཡྩོགས་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ཤེས་པར་བེད་པར་

འགྱུར་ན་དེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དེས་བ་བ་ཁད་པར་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་སྒ་རག་པ་རྣམས་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་ན་ཡང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉམས་པ་

མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་གལ་ཏེ་དེ་རྣམས་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་

ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་རང་གི་ཡུལ་གི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་

བསྐེད་པར་འགྱུར་བའམ། འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཅུང་ཞིག་ཀང་བསྐེད་པར་

མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ལན་ཅིག་བེད་འགའ་དང༌། །

བལ་ཉིད་ཕིར་ན་མཉན་པ་མེད། །

དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་སྒིབ་གཡྩོགས་ལས་རག་ཏུ་སྒ་དག་མ་ཐྩོས་པར་ནི་མ་

ཡིན་མྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་དེ་དག་རྩོགས་པ་ལས་ལན་ཅིག་བེད་པ་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་ནི་

ཡྩོད་དྩོ། །དེ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་དེ་དག་འགའ་ཞིག་གི་

ཚེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དེ་བས་པ་ཐྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལྟར་གཞན་ལྟྩོས་ཡིན་བ་སེ། །

ངེས་པ་དག་ནི་འགལ་བ་ཡིན། །

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་རྒྱུ་རྣམས་ནི་ལན་ཅིག་བེད་པ་དག་སྩོང་བ་མ་ཡིན་མྩོད་ཀི། འྩོན་
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ཀང་རྒྱུ་རྣམས་དེའི་སྐབས་ལ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་ལ་ལྟྩོས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལས་རེད་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་གལ་ཏེ་སྒ་དག་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་བལྟྩོས་ནས་འབས་བུ་བེད་པར་

འགྱུར་ན་བེད་ལ་རག་གྩོ །སྔ་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཞེས་བ་བ་དེར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ནི་འཕྩོས་པའི་ཕིར་དང༌། བལྟྩོས་པར་བ་བ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་ཐྩོས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཕན་འདྩོགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བལྟྩོས་པར་བ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་

བ་དེ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་དྩོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན། དེའི་ཞེས་

འབེལ་པ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་ཤེས་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཕན་འདྩོགས་པ་ཉིད་ལས་ཤེས་པ་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་དེ་དག་ནི་དབང་པྩོ་

དང་ཕྲད་པ་དང༌། བདག་ཉིད་དང༌། གཞན་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྐེད་པར་བེད་པའི་

རེན་རང་གི་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒ་དེ་དག་ཁབ་པར་བེད་པའམ། ཁབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་གང་ན། 

གལ་ཏེ་དེ་དག་ཁབ་བེད་མིན། །

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དམིགས་མི་འགྱུར། །

ཡུལ་གཅིག་ལ་གནས་པ་དེས་སྩོང་པའི་ཡུལ་ལ་གནས་པས་ཇི་ལྟར་

དམིགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མ་ཕྲད་པར་འཛིན་པའི་ཕྩོགས་ལ་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་རྩོ་ཁབ་ལེན་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་ཡུལ་
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རུང་བ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་

ཐྩོས་པ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བའི་ཁད་པར་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དམིགས་པའི་རྐེན་

ཡྩོད་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་དམིགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཁབ་པར་

བེད་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁབ་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །

ཅིག་ཅར་དམིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །

སྒ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་

གནས་པ་དག་གིས་ཅིག་ཅར་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། །དབང་པྩོ་རུང་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང༌། ཡུལ་ཐག་ཉེ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང༌། གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདུས་བས་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། །

འགྱུར་མེད་གང་གིས་ལེགས་པར་བེད། །

དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་སྒ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང༌། །དམིགས་པར་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་བས་པ་ལེགས་པར་བས་པ་ཁྩོ་ནས་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་

ན། དེ་ལ་འདུས་བས་པ་ནི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྱུར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཅན་

ནི་འདུས་བས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་གྱུར་ན། །

དེས་ཀང་མ་ལུས་ཐྩོས་པར་གྱུར། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་ལེགས་པར་བས་པས་དམིགས་པའི་ཕིར་དབང་པྩོ་ལེགས་

པར་མ་བས་པས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གང་གིས་དབང་པྩོ་ལེགས་པར་བས་
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པ་དེས་སྒ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ཉིད་མ་ལྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ལེགས་བས་ཁད་པར་ལས། །

ཐ་དད་ཕིར་དྩོན་གཅིག་ངེས་ཡིན། །

སྒ་ཡི་འདུས་པ་ས་ཚོགས་པའི། །

ཅ་ཅྩོ་ཇི་ལྟར་ཐྩོས་པར་འགྱུར། །

ཅི་སེ་ཡང་འདུས་བས་པ་སྒ་དག་ལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་འགའ་ཞིག་གིས་དབང་པྩོ་ལེགས་སྩོ་ལེགས་པར་བས་པ་འགའ་ཞིག་འཛིན་པར་

བེད་པའི་ཕིར། །སྒ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ལེགས་པར་བས་

པའི་ཁད་པར་ལས་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཐྩོས་པ་ངེས་པ་ཡིན་ན་སྒའི་ཚོགས་པའི་ཅ་

ཅྩོ་ཐྩོས་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅ་ཅྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྒ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་

དད་པ་ཅན་དག་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕིར། །ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པ་འཁྲུལ་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། གིང་བུ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒའི་རྒྱུན་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་འདུས་པ་

ལས་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་རྩོགས་པ་འགྱུར་རྩོ། །འདི་འགྩོག་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་འྩོག་

ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དབང་པྩོ་ནི་གཅིག་རྩོགས་པར་ནུས་པ་སྩོ་

སྩོར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཅ་ཅྩོ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཐྩོས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྒ་ཡན་གར། །
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ཐྩོས་འགྱུར་རྩོད་བེད་དག་མ་ཡིན། །

ཅ་ཅྩོ་ལ་ཡི་གེ་དང་ཚིག་དང་ངག་དག་ནི་ཐྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཙམ་ཡན་གར་

བ་དག་ཐྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྩོད་པར་བེད་པ་ལ་དབང་པྩོ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཡྩོད་པའི་སྒ་

ཙམ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན། དེ་ལ། 

སྒ་ལས་ཐ་དད་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས། །

འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེས་དད་བ། །

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་ནི་སྒ་ཙམ་དང་རྩོད་པར་བེད་པའི་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་མ་

མཐྩོང་ངྩོ༌། །དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་ཐྩོས་པ་ན་སྒའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཁྩོ་

ནར་ངེས་སྩོ། །དེ་བས་ངེས་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་གི་ཐ་སྙད་ཡྩོངས་སུ་གཅད་པ་

མེད་པར་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ན་སྒའི་ཁད་པར་འདི་ཉིད་ཡི་གེ་ལ་

སྩོགས་པ་ཞེས་བའྩོ། ། 

གཞན་ཡང༌། །

སྒ་གཞན་དག་ནི་གནས་པ་ན། །

རྩོད་བེད་ཇི་ལྟར་ཐྩོས་པ་ཡིན། །

འདི་ལས་སྒ་ཙམ་ཐ་དད་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་ལན་ཅིག་གམ་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །མངྩོན་སུམ་གི་དྩོན་ལ་གཞན་གིས་བསན་པ་ཆེན་པྩོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་འདིས་སྨྲ་བ་པྩོ་གཞན་དག་འདུག་པར་གྱུར་པ་ན། སྒ་འགའ་ཞིག་ཐྩོས་པ་དེའི་

དམིགས་པའི་རྐེན་དག་དེ་ལས་གཞན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་ངེས་པར་བེད་
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དྩོ། །

གལ་ཏེ་ནུས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་ན་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་དམིགས་པར་འགྱུར་

ན། དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཀི་རྐེན་དག་གིས་ཇི་ལྟར་ཅ་ཅྩོ་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ལ་འབས་བུའི་ཐ་དད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཅ་

ཅྩོ་ལ་རྩོད་པར་བེད་པར་མ་ཐྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དང་ངག་ཆྩོད་པ་དག་ཉེ་བར་

མཚོན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་ན་ནུས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། །

ཐ་དད་སྒས་རྩོགས་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

དབང་པྩོ་ནུས་པ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀང་སྒ་སྩོ་སྩོ་ལ་ངེས་

པའི་སྒ་ཙམ་ངྩོ་བྩོ་ས་ཚོགས་པ་ཐྩོས་པ་ན་སྒ་དག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་དག་

ལ་དེ་དག་གིས་རྒྱབ་ཀིས་ཕྩོགས་པ་ཡིན། རྩོད་པར་བེད་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་སྒ་

ཙམ་དག་གྲུབ་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ན་མི་འགྲུབ་སེ། ཚིག་

ལས་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྒ་ཙམ་གི་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་ལས་ནི་དྩོན་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་གཞན་

དང་འདྲེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་ཙམ་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་ལུས་པ་ཅན་གིས་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རྩོགས་པ་འདི་ནི། །སྒ་ཙམ་ཆ་མ་ལུས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དག་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒའི་ངྩོ་བྩོ་གྩོ་རིམ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཡྩོད་པ་ཅན་ཉིད་གྲུབ་པ་དང༌། 

སྒ་ཙམ་གི་ཆ་གྩོ་རིམ་དང་ལན་པ་ཅན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གྩོ་
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རིམ་མེད་པ་ཅན་དུ་ནི་ཡི་གེ་གྩོ་རིམ་དང་ལན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་སྔར་བཀག་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་དང༌། དེ་ལྟར་ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལས་ཀི་ཆ་དག་གི་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་ལ་

འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཆ་གཅིག་ལས་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་

ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་ལག་པའི་བར་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

མ་ལུས་པ་ཡང་གྩོ་བར་བེད་པའི་རྒྱུར་སྒ་དང་འདྲ་བར་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བེད་པའི་སྦྱྩོར་བ་ལ་ཡི་གེའི་ཆའམ་ལས་ཀི་ཆ་

ཐ་དད་པ་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ན། གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

རྩོག་པའི་ཡུལ་དག་གིས་བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྩོན་རྩོགས་པ་སྐེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་

རིགས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

ཉེས་པ་གང་དང་གང་དག་གིས། །

རྩོད་བེད་མིན་དེའང་སྒ་ཙམ་འདྩོད། །

སྒ་ཙམ་དག་གིས་གསལ་བ་ན། །

ཇི་ལྟར་རྩོད་བེད་ལ་དེ་མེད། །

གྩོ་རིམ་དུ་འབྱུང་བའི་སྒ་ཙམ་གི་ཆ་དག་གིས་གསལ་བར་རྩོད་པར་བེད་

པས་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ལྩོ། །དེ་ཡང་ད་ེདག་གིས་ཅིག་ཅར་གསལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གྩོ་རིམ་ཡྩོད་པའ་ིཕིར་རྩོ། །ཆ་གཅིག་གིས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པ་དྩོན་མེད་

པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། ཡི་གེ་ཆ་གཅིག་གི་དུས་ན་ངྩོ་བྩོ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་རིག་པ་
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མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དམིགས་པ་ཚོགས་ཤིང་ཚང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་འདིས་

སྒ་ཙམ་དང་འདྲ་བར་དམིགས་པ་ཚང་བས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པར་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་དམིགས་སུ་མེད་པས་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་དག་ནི། དམིགས་

པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དྩོན་དག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །ཐག་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དེ་ཡང་

མཚུངས་པ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར། །སྒ་ཙམ་དག་གིས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ན། །དེ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་བ། དེ་བས་ན་ཡི་གེ་

དང་ངག་ནི་སྐེས་བུའི་མ་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཡི་གེའི་རིམ་པ་དག །

ཡིག་རྣམ་ཐ་དད་མེད་ཕིར་མིན། །

གལ་ཏེ་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀི་ངག་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་ངག་ཡིན་

ཏེ། དེ་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་

རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ནི་ཡི་གེ་དག་ལ་དྩོན་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་ཐ་དད་པར་དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །མི་སང་ན་ནི་དེ་ལས་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་རགས་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གྩོ་

རིམ་ཐ་དད་པ་དང་ལན་པ་ཡང་མེད་ན་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡི་གེ་ཙམ་ལུས་པའི་ཕིར་སྔ་
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མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དག་རྣམ་པར་གཞག་པའང་མེད། །

གྩོ་རིམ་གཞན་ནི་འགལ་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམ་མ་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་རིགས་མཚུངས་

པ་མང་པྩོ་དག་མ་ཡིན་ན། གང་གིས་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་གནས་པའི་གྩོ་རིམ་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཞིང༌། གཞན་དག་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཅན་དུ་

འགྱུར། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཡི་གེ་ཨ་གཅིག་ཉིད་དང་དེ་བཞིན་

དུ་ཡི་གེ་ཡང་ངྩོ༌། །དེའི་ཚེ་ཨག་ནི་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། །ག་གྷ་ན་ཞེས་བ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་ཨ་དང་ག་དག་ནི་སྔ་ཕིའི་ངྩོ་བྩོར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །རྒྱུ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ངེས་པ་དང་ལན་པའི་བས་པ་དག་གི་ཡང་གྩོ་རིམ་

བཟླྩོག་པར་བ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་དང་ལྩོ་མ་ལ་

སྩོགས་པ་དང་དུས་དང་ལྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

མ་བས་པ་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞིན་བསྐྩོད་པ་ཅན་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་གནས་པ་དག་ཀང་ཅི་སྩོས་ཏེ། སྔ་མའི་གནས་སྐབས་དྩོར་བ་མེད་པ་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དྩོར་ན་ཡང་འཇིག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཁད་པར་དུ་གྩོ་རིམ་རག་པའི་ཡང་ངྩོ༌། །ཚིག་སྩོ་སྩོ་ཡི་གེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་སྔ་

ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རམ། ཡི་གེ་མང་པྩོ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་དང་དེར་འགྱུར་ན་དེ་

ཡང་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 
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ཁབ་དང་རག་པར་བརྩོད་པའི་ཕིར། །

ཡུལ་དང་དུས་ཀི་གྩོ་རིམ་མེད། །

ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམ་དེ་ཡང་ཡུལ་གིས་བས་པ་སེ། དཔེར་ན་གྩོག་མྩོ་དག་

རྒྱུ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །དུས་ཀིས་བས་པ་སེ། དཔེར་ན་ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པར་

འགྱུར་གང་ན། ཡི་གེ་རྣམས་ལ་དེ་རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁབ་པའི་ཕིར་

དང་རག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཡུལ་ཕན་ཚུན་སངས་པས་འཇུག་པ་ནི་ཡུལ་གི་སྔ་ཕིར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །དེ་ནི་ཡི་གེ་

རྣམས་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རླུང་དང་ཉིན་མྩོ་བཞིན་དང་བདག་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་

ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དུས་ཕན་ཚུན་སངས་ནས་འཇུག་པ་ནི་དུས་ཀི་སྔ་ཕིར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་གཅིག་མེད་པ་དེའི་ཚེ་གཞན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་རག་པ་

ལ་སྩོགས་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྣམ་པ་

གཞན་ཡྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན་ཡི་གེའི་སྔ་ཕིར་གྱུར་པའི་ངག་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སྐེས་

བུས་མ་བས་པར་སྒྲུབ། 

མི་རག་ཁབ་བེད་མ་ཡིན་པའི། །

སྐྩོན་ཡང་སྔར་ནི་བརྩོད་པ་ཡིན། །

ཅི་སེ་ཉེས་པ་དེར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས་ཡི་གེ་མི་རག་པ་དང་ཁབ་པར་བེད་

པ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་ན། ཕྩོགས་དེ་ཡང་སྔར་གསལ་བའི་ཕིར་ལན་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གསལ་བའི་གྩོ་རིམ་ཀང་ངག་མིན། །

རག་པའི་གསལ་བ་གསལ་ཕིར་རྩོ། །
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ཡི་གེའི་ངྩོ་བྩོའི་གྩོ་རིམ་ནི་ངག་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་

གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་མངྩོན་པར་གསལ་བའི་

རྐེན་གིས་གྩོ་རིམ་ལས་འབྱུང་བའི་གྩོ་རིམ་དང་ལན་པའི་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་གྩོ་

རིམ་ངག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ལྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་དག་གི་དེ་ནི་སྔར་བཀག་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

མངྩོན་སུམ་དུ་ནུས་པ་ཉེ་བས་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་འབས་བུ་ཁད་པར་

ཅན་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དེ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བེད་པ་རྣམས་ཀི་བ་ཉིད་ལས། །

དེ་གྲུབ་ཕིར་ན་འབས་ཉིད་ཡིན། །

གང་ཁྩོ་ན་ལས་ངྩོ་བྩོ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དམིགས་པ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་པ་དག་འབས་བུ་ཉིད་ཐ་སྙད་འདྩོགས་

པར་བེད་དྩོ། །དེ་ནི་ཡི་གེ་དག་ལ་ཡང་ཡྩོད་དེ། དེ་ཉིད་ཀང་གཞན་དག་གི་ཡང་དེའི་

རེན་ཡིན་པར་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚུངས་པ་

ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ན་ཡི་གེ་འབས་བུ་དག་མ་ཡིན། དེ་དམིགས་པའི་རེན་ཅན་འབས་བུ་

ཉིད་ཀི་ཐ་སྙད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། གང་ཡྩོད་ན་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་རེན་ཅན་

ཡིན་ནྩོ། །ཡྩོད་པ་ཉིད་དེ་གང་ལས་གྲུབ་ན་གང་གིས་འབས་བུ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་

འགྱུར། །འདི་མ་གྲུབ་པ་ནི་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་དེ་

གྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་དམིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ནི་བདེན་ན་གལ་
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ཏེ་དེ་ནི་སྔར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་མ་གྲུབ་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མ་ཆྩོད་པས་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནམ། གལ་ཏེ་དེ་ནི་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་མྩོད་ཀི་གཞན་དང་བལ་བས་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ད་ནི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་དང་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་

དག་ལ་ཇི་ལྟར་ན་ཐ་དད་པ་མེད། ཁད་པར་ནི་རང་བཞིན་ལ་མི་རེག་པའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །གང་ཁྩོ་ན་ཡྩོད་ན་བསྒྲུབ་བར་

གྱུར་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཅན་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ན་ཡང་འདི་ནི་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཐལ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །ནུས་པ་བར་དུ་མ་ཆྩོད་པས་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ལས་

ཐ་དད་པས་དེ་ལས་གཞན་པ་ཉིད་ཁད་པར་དུ་བེད་དྩོ། །ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་པ་ཅན་

གི་ལྟྩོས་པ་ཡང་སྔར་བཀག་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་བེད་པའི་བ་བ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། །འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཅན་ནྩོ། །དེ་འདྲ་བ་དེ་གསལ་

བ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་གསལ་བའམ། །ཅུང་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁད་པར་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ནི། 

གྲུབ་པའི་དྩོན་ལ་རང་ཤེས་པས། །

གཞན་བྩོའི་རྒྱུ་ནི་གསལ་བེད་འདྩོད། །

དཔེར་ན་སྒྩོན་བཞིན་གཞན་དུ་ཡང༌། །
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བེད་ལས་འདི་ཁད་པར་ཅི། །

བདག་ཉིད་རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་རྩོགས་པའི་རྒྱུ་འཇིག་རེན་ལ་སྒྩོན་མ་

ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་གསལ་བེད་དུ་གགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་སྔར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་མཐུན་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ནི་དེའི་ཚོགས་

པའི་རྐེན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །མ་གྲུབ་པ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་

ཀང་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ར་མཁན་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ངྩོ་

ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་དག་གིས་ཀང་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་གསྩོ་བར་བེད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཅུང་ཟད་ཕིས་ཡི་གེ་ཨ་རྩོགས་པ་ནི་སྔ་མ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་ཨ་རྩོགས་པའི་ཕིར་དེ་འདྲའྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །དེས་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྤི་བརྩོད་ན་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །ཡུལ་

གཅིག་རྩོགས་པ་ཡང་སྔ་མ་དང་ཕི་མའི་ངྩོ་བྩོ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་ཐག་ཉེ་བ་

ཅན་དང་རྒྱུ་ཐག་ཉེ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་བསྐེད་པ་དང་མི་བསྐེད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །ཐག་ཉེ་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་མི་སྐེ་བ་ནི་དེའི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་དག་ནི་རྒྱུ་མ་ལུས་པ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་གཅིག་ཐ་དད་པ་མེད་

དུ་ཟིན་ཀང་ནུས་པ་ན་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྔ་ཕིའི་རྩོགས་པ་དག་ནི་ཡུལ་

གཅིག་པ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །རྩོགས་པའི་སང་བ་དང་རང་བཞིན་ཐ་



  246  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དད་པ་ཡང་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཡུལ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་

དག་ལ་ཡང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལས་མཐྩོང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་གང་གིས་གྲུབ། ཇི་སིད་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པ་

དྩོན་ཐ་དད་པ་མེད་པས་ཁབ་པར་མ་བསྒྲུབས་པ་དེ་སིད་དུ་ལྩོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །གང་གི་ཚེ་བེད་པ་སྩོ་སྩོ་ཐ་དད་པས་ཀང་སྒ་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་

མཉན་པ་ལ་སང་བ་ན་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་ཅིའི་ཕིར་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་མ་

ཡིན། དེ་ལ་ཡང་གསལ་བེད་ཐ་དད་པ་ལས་སང་བ་ཐ་དད་དྩོ་ཞེས་ལན་བཏབ་པར་

ནུས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

བེད་པ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ཡི། །

བ་བ་ཡིས་ནི་ངེས་པ་ཡང༌། །

དམིགས་ཕིར་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །

གསལ་བེད་དེ་ལ་མི་སིད་ཕིར། །

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡང་བེད་པའི་བ་བ་རྣམས་ལ་སྒ་མ་དམིགས་པ་ནི་ཡྩོད་པ་

ཡིན། །གདྩོན་མི་ཟ་བར་གསལ་བེད་ཀི་བ་བས་དྩོན་ལ་དམིགས་པར་བེད་པ་དག་མ་

ཡིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་ན་གསལ་བེད་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་བུམ་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེའི་བ་བ་ལས་སྒ་ངེས་པར་དམིགས་པ་དེས་དེ་བྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ། །བེད་པ་པྩོ་

མ་ཡིན་པའི་བ་བ་དེ་ཡྩོད་ན་ཡང་དེ་གྲུབ་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །
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གལ་ཏེ་ཁབ་པ་དང་རག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དམིགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ད་ནི་བུམ་

པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡྩོད། གལ་ཏེ་དེ་དག་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་

དང་ཆྩོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་སྒ་ཅིའི་ཕིར་འདྩོད། འདི་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཅུང་ཞིག་

ཀང་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཁབ་པར་བེད་པ་དང་རག་པ་ཉིད་ཀང་བཀག་ཟིན་

ཏྩོ། །བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་གསལ་བེད་ཀི་ཁད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སྐྩོན་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་གསལ་བེད་གགས་པ་དང༌། ར་མཁན་ལ་སྩོགས་པ་དག་

གསལ་བེད་ཉིད་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ན་ཁད་པར་དུ་བས་པར་འགྱུར་

བ་གསལ་བེད་ཀི་ཁད་པར་དེ་ལས་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་ཏེ། ཕན་འདྩོགས་པ་བེད་པ་ལ་

རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དང་དེ་ནི་སྒ་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །དེ་ལ་

ཡང་དབང་པྩོ་དང་ཡུལ་རུང་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

བེད་པ་དག་ལ་ཡང་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་བེད་པ་པྩོའི་ཆྩོས་ཀང་མཐྩོང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་དེ་ཉིད་དང་ཡུལ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་གསལ་

བེད་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་དེ་དག་གི་རྒྱུ་དག་ཀང་དེ་དག་གསལ་བེད་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འགྱུར་ན་ཡང་བེད་པ་དག་ལས་སྒ་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་དང་ལན་པའམ། སྒིབ་པར་བེད་པ་དང་བལ་བའམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་

བ་ཡན་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བསྐེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་ངྩོ་བྩོ་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་

ཉམས་པ་དང་སྐེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཅི་སེ། 



  248  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་དེ་ངྩོ་བྩོའི། །

སྒིབ་བེད་བལ་བ་གསལ་ཡིན་ནའང༌། །

ཅི་ཕིར་མེད་པ་ལ་མེད་པའི། །

ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་རུང་འགྱུར། །

སྒིབ་པར་བེད་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་པ་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་མེད་དྩོ། །བལ་

བ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ལ་མེད་པ་ཡང་འབས་བུ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །སྒ་རག་

པའི་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་བཤད་ཟིན་

ཏྩོ། །དེ་བས་ན་སྒིབ་པར་བེད་པ་ལ་བེད་པ་དག་ཉེ་བ་དགྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

དག་ནི་ནུས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་བ་བ་མེད་པར་སྒ་མི་དམིགས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་གིས་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པ་བེད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན། 

སྒ་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། །

གཞན་དག་ཀང་གསལ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁས་ལེན་ན། །

རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནི་དྩོན་མེད་ཉིད། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་ཆྩོས་མཐུན་པ་ཅན་གི་བེད་པ་གསལ་བེད་པ་

དག་གིས་ཀང༌། ད་ནི་འབས་བུ་ཅུང་ཞིག་ཀང་བེད་པར་མི་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ནི་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཁད་པར་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །སྒིབ་པར་བེད་པ་མེད་པ་ནི་འབས་བུ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཤེས་པ་
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ཡང་དངྩོས་པྩོ་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

ཤེས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་བེད་པ་པྩོར་འདྩོད་ན་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་གཞན་དག་ལ་

ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་ཐལ་བའི་སྩོ་ནས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དྩོན་གི་ཚོགས་བེད་པ་པྩོར་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་འདི་

གསལ་བ་ལ་མ་ཡིན་ཞིང་བ་བ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྩོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་དང་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་འགྩོ་བ་འདི་བེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །སྒ་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་ངྩོ༌། །

ངྩོ་ཤེས་པ་དང་ཡྩོད་སྦྱྩོར་སྩོགས། །

གང་ཡིན་སྒྲུབ་བེད་འདྩོད་ན་ནི། །

དཔེ་མེད་ཅན་ཡིན་དངྩོས་ཀུན་ནི། །

སྐད་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་ཕིར་རྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །སྐད་ཅིག་མས་

འཇིག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ལས་སྐེ་བ་

ཅན་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པ་ཉིད་ནི་གྩོ་བུར་བ་ཉིད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་

ངྩོ་ཤེས་པ་དང་ཡྩོད་པར་སྦྱྩོར་བ་ལ་སྩོགས་པའི་འདིའི་ནི་བརན་པའི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པ་

ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་རང་བཞིན་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཅན་དག་ལ་

མཐྩོང་བའི་ཕིར་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །མ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་ཅན་ནི་

ཆྩོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་དུ་རྣམ་པར་འཁྲུལ་པས་སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཡྩོད་
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པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐེ་བ་ཐ་དད་ཅེས་བ་བ་གང་ལ་བརེན་ནས་བརྩོད་པ་ཡིན། །ཐ་དད་པ་

མེད་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་སྔ་ཕིར་དཔྱད་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། 

གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་

པའམ་བ་སེ། ཐེ་ཚོམ་ལས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་པར་མཐྩོང་བ་མེད་

པའི་ཕིར། གཅིག་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་ཕིས་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། །རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ཕིས་འབྱུང་བའི་

ཤེས་པ་སྔར་རྒྱུ་ཐག་ཉེ་བ་ཅན་དག་ཡིན་ན་ཤེས་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་སྐེ་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་ལ། མི་སྐེ་ན་ནི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ཉིད་སྩོན་པར་བེད་ནུས་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ནུས་པ་མེད་ན་ཡང་ཕིས་ཀང་ནུས་པ་དང་མི་ལན་པའི་ཕིར་དང༌། ལན་པ་

ཉིད་ཡིན་ན་ནི་མི་བརན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཡྩོད་པའི་སྦྱྩོར་བ་འདི་ཡིན་པ་

དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྦྱྩོར་བ་པྩོའི་ནུས་པས་བསྐེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་

ལ་དེ་ནི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

སྦྱྩོར་བ་ཞེས་བ་བ་ཡང་རིགས་མཐུན་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལྟྩོས་པ་ཅན་ནམ། 

ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་འདྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ནུས་པ་བསྐེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་

བརྩོད་དེ། སེའུ་ལ་སྩོགས་པའི་སྦྱྩོར་བ་སྦྱྩོར་བ་བཞིན་དང༌། ལས་ལ་སྩོགས་པའི་

སྦྱྩོར་བ་བཞིན་ནྩོ། །མངྩོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ངྩོ་ཤེས་པ་ནི་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

མངྩོན་སུམ་དེ་ལས་བརན་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་

འྩོག་ནས་དགག་པར་བའྩོ། །

རགས་ངན་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བ། །
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གང་ཆྩོས་འགའ་ཞིག་ཀང་རིགས་མཐུན་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་དེ། ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་དེའི་གནས་སྐབས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བརེན་པར་དམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཇི་སྐད་དུ་བརྩོད་པའི་རིགས་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །རག་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་དག་ཀང་སྐྩོན་ཅན་དུ་བརྩོད་

པར་བའྩོ། །

བྩོ་ནི་སྐེས་བུའི་རེན་ཅན་མིན། །

ཁས་བངས་མངྩོན་སུམ་གགས་པ་དང༌། །

རེས་སུ་དཔག་པས་ཅིག་ཅར་གནྩོད། །

གལ་ཏེ་གསལ་བ་བྩོ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་གྩོ་རིམ་ངག་ཡིན་ལ། དེ་སྐེས་བུས་མ་

བས་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་བྩོ་རྣམས་ནི་སྐེས་བུའི་ཡྩོན་ཏན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་

པས་འདིའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །བྩོ་འདིའི་ནི་སྐེས་བུར་འགང་བ་

ཅན་དང༌། །སྐེས་བུའི་ཡྩོན་ཏན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལས་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་ཁད་པར་ལས་འབས་བུ་ཞེས་བ་བ་གཞན་མེད་དེ། 

ཡྩོད་པ་དེ་ཡང་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཞིང་མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་མེད་པ་

ཡང་མངྩོན་སུམ་གི་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་བྩོ་རྣམས་ནི་སྐེས་བུའི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་སེ། འདི་

ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པའི་རགས་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 
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ཡི་གེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའི། །

གྩོ་རིམ་ཡང་གསལ་དཔྱད་ཟིན་ཏྩོ། །

དེ་རྩོག་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན་གྱུར་ན། །

ཇི་ལྟར་སྐེས་མིན་རེན་ཅན་ཡིན། །

ཡི་གེ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་གྩོ་རིམ་ནི་གསལ་བ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་གྩོ་

རིམ་གིས་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་

པྩོའི་རང་བཞིན་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་དེ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དེའི་

ངྩོ་བྩོ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་དེའི་ངྩོ་བྩོར་སྒྩོ་བཏགས་པར་སང་བ་ཅན་གི་བྩོའི་གྩོ་

རིམ་འདི་ཞེས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ན། གང་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་

ཏེ། བྩོའི་སྒྲུབ་པར་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་གཏན་དུ་བའི་རང་

བཞིན་འགའ་ཞིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། སྒ་ཡྩོད་པ་ལ་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ནམ་གཞན་གི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པར་འགྱུར་གང་ན། བརག་

པར་འགྱུར་བ་དང་སྐེས་བུའི་བེད་པ་ལས་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྐེས་བུས་བས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

སྒའམ་དངྩོས་པྩོ་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཇི་ལྟར་རྩོགས་པར་

འགྱུར་ཞེ་ན། 

༈ འཇིག་པ་ཡྩོད་ཙམ་འབེལ་པ་ཅན། །

 ཉིད་ཕིར་སྒ་ནི་མི་རག་ཉིད། །

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་འཇིག་པ་ནི་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་
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ནྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ནི་རང་གི་རྒྱུ་

ལས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོའི་ཁད་པར་གི་རང་བཞིན་ཡང་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགྩོག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་གི་

རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒའམ་གཞན་ཡྩོད་པ་ཉིད་བསེན་པའི་དངྩོས་

པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་གྲུབ་བྩོ། །གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཇིག་པ་ཉིད་ཀི་གཞན་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་མེས་ཤིང་

དང་དབྱུག་པས་བུམ་པ་ཞེས་བ་བ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་དག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ལ་སང་ཞིང༌། 

རྒྱུ་དང་དེ་དང་ལན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་

ཡིན་པར་སྨྲའྩོ། །མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་རང་གི་ངང་གིས་འགྩོག་པ་ན། ཁད་པར་ཅན་གི་

རྐེན་ལ་བརེན་ནས་མི་འདྲ་བ་གཞན་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

མེ་ཤིང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་བ་སེ། མེ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་པ་དེ་ཅི་

ཤིང་ཉིད་དམ་འྩོན་ཏེ་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན། 

མེ་ལས་དྩོན་གཞན་གྱུར་པ་དག །

སྐེ་ན་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །

ཤིང་ནི་མཐྩོང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ཅིའི་ཕིར་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྐེ་བ་ཡིན་ན། 

ཤིང་འཇིག་པའམ་མི་སང་བ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཡི་འཇིག་ཡིན་ཞེས། །གལ་ཏེ་དྩོན་དེ་ཉིད་མེ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་གི་

ཤིང་མེད་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་འདི་འཇིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་སང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 
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དེའི་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡིན་པ་ནི་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང༌། 

ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་གཞན་འཇིག་ཡིན། །དྩོན་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་དུ་བས་པ་ཙམ་

གིས་ཤིང་མི་སང་ངྩོ་ཞེས་བ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ནི་གཞན་གི་འཇིག་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར་དང༌། དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་དངྩོས་པྩོར་

གྱུར་པ་དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ཡང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ཤིང་

ལ་མེས་བས་པའི་རང་བཞིན་གི་འཇིག་པ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

ཤིང་ལ་ཞེས་བ་བའི་འབེལ་པ་གང་ཡིན། གལ་ཏེ་རེན་དང་བརེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་དགག་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་བསྐེད་པར་བ་བ་དང་སྐེད་པར་བེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མེ་

ལ་ཞེས་བ་བས་ཅི་ཞིག་བ། ཤིང་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་མེ་ལས་

ལྟྩོས་པ་ཅན་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐྩོབ་པ་མེད་པ་ཅན་

ལ་ལྟྩོས་སུ་ཅི་ཡྩོད། ཐྩོབ་ན་ཡང་ཤིང་གཞན་སྐེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །འཕྩོ་བའི་རྒྱུ་མེད་པ་

ཅན་སྔ་མ་ཡང་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་མེ་དེ་ཉིད་ལས་སྔ་མ་

འཇིག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་དང་འདིའི་འབེལ་པ་གང་ཡིན། དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འཇིག་

པ་དང་འབེལ་པར་རུང་བ་ཕིས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉེ་བར་བེད་པས་སྔ་ན་མེད་པ་བསྐེད་

པའི་ཕིར། སྔ་མའི་གནས་སྐབས་ཅན་དེ་སང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཤིང་འཇིག་པ་ཞེས་བ་

བ་ཡང་ཤིང་མེད་པ་ཉིད་བརྩོད་པ་ཡིན་ལ། མེད་པ་ནི་འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བེད་པ་ཡང་བེད་པ་པྩོ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བལྟྩོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་
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བ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་བཟླྩོག་པའི་དངྩོས་

པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ཞིག་པ་ཞེས་བ། དེ་བས་ན་གཞན་

ནི་གཞན་གི་འཇིག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

བ་སེ་ཅི་ཕིར་ཤིང་མི་སང༌། །དྩོན་གཞན་འབྱུང་བ་དང་ཤིང་མཐྩོང་བ་འདི་ལ་

འགལ་བ་ཅི་ཡྩོད། །

བམ་པྩོ་དགུ་པ། 

གལ་ཏེ་དེ་གཟུང་ཕིར་ནའང་མིན། །

གང་ཕིར་དེས་ན་སྒིབ་བེད་མེད། །

གལ་ཏེ་དྩོན་གཞན་དེས་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར། ཤིང་མི་སང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་

ཤིང་ལ་སྒིབ་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་བ་བར་འཐྩོབ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྒིབ་

པར་བེད་པ་ནི་མཐྩོང་བའི་གེགས་བེད་པར་འགྱུར་གི། ཐྩོགས་པར་བེད་པ་ལ་སྩོགས་

པ་རས་ཀི་ནུས་པ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐམས་ཅད་ལ་གེགས་བེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་

འདི་ཉིད་ཀིས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པའི་ཕིར། རས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནམ། དེ་ལ་ཡང་མེ་དང་འདྲ་བར་ཐལ་བ་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདིའི་

ཐྩོགས་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དག་གཞན་ཡྩོད་པ་དེས་

ཅི་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་མེ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བས་དྩོན་

གིས་ཡྩོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར། ཤིང་མ་མཐྩོང་བ་ཡིན་ན་ནི། །
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སྐེ་ཕིར་འཇིག་པའི་འཇིག་ཅན་འགྱུར། །

དེ་ཕིར་ཤིང་ཡང་མཐྩོང་བར་འགྱུར། །

གདྩོན་མི་ཟ་བར་སྐེ་བ་དང་ལན་པ་ནི་འཇིག་པའི་སྩོ་ནས་འཇིག་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནྩོ། །འཇིག་པ་དེ་ལས་ཀང་ཤིང་ལ་སྩོགས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་གསྩོད་བེད་བསད་པ་ན། །

དཔེར་ན་ནག་པ་ཡང་སིན་མིན། །

འདི་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་ཞེ་ན། །

གསྩོད་བེད་བསད་མེད་ཕིར་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་འཇིག་པ་ཞིག་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དངྩོས་པྩོ་ཕིར་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གསྩོད་པར་བེད་པ་བསད་དུ་ཟིན་ཀང་དེས་བསད་པའི་ཕིར་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། གསྩོད་པར་བེད་པ་ནི་དེ་གསྩོད་པའི་བེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འཇིག་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབྱུག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ལྩོག་པ་ན། དངྩོས་པྩོར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ནི་མི་སྨྲའྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དེ་ལྩོག་པ་ན་རང་བཞིན་གནས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་

ཅི་ཡྩོད། ནག་པའི་གསྩོད་པར་བེད་པ་འཇིག་པ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་

ཡིན་ཞེ་ན། དབྱུག་པ་ལ་སྩོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འཇིག་པ་འདྲ་བ་ནི་འདི་བསད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྩོག་པ་ན་འདི་ཡང་འབྱུང་བ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

འཇིག་པ་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ནའང༌། །
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ཤིང་ཉིད་འཇིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

དེ་ཡྩོད་ཉིད་ཕིར་རྒྱུ་ཅན་མིན། །

འདི་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པའང་མེད། །

ཤིང་ལས་འཇིག་པ་དྩོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་དེར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་ཡང་སྔར་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། འདི་ལ་མེ་ལ་སྩོགས་པའི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་བ། 

དེ་བས་ན་དེ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་ཕིར་དེས་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་ལྟྩོས་པར་

འགྱུར་བ་མེད་དྩོ། །འདིའི་འདི་ཞེས་བ་བའི་འགེལ་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཕན་

འདྩོགས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཐལ་ཆེས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

བརྒྱུད་པས་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཅི་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་

དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའམ། འྩོན་ཏེ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གདྩོན་མི་ཟ་བར་རྣམ་པར་རྩོག་

པ་འདི་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། དེ་གཞན་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ཞེས་བ་བ་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་

ཡང་དེའི་གནས་སྐབས་ཀིས་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་ནི་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕན་འདྩོགས་པ་སྐེད་

པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དང་དེ་མ་

ཡིན་པ་བེད་པ་དང་བལ་བ་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ན་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་བལྟྩོས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་འདིའི་བདག་

ཉིད་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་གྲུབ་བྩོ། །
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གལ་ཏེའང་འཇིག་རྒྱུ་མེད་ཅན་ཡིན། །

རག་ཉིད་ཕིར་ན་དངྩོས་འཇིག་དག །

ལན་ཅིག་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

གང་ལས་མེ་ཉིད་རག་ཉིད་ཡིན། །

དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་གང་གིས་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་དེ་གདྩོན་

མི་ཟ་བར་རག་པ་ཡིན་པས་ན་དངྩོས་པྩོ་དང་འཇིག་པ་དེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

དག་ལན་ཅིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རག་པ་དང་མི་རག་པའི་

ཆྩོས་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རྩོག་པ་འདི་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དག་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇིག་པ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་རྩོ། །འབྱུང་བ་ནི་འགའ་ཞིག་དང་ལན་ཅིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། འཇིག་པ་ནི་

མི་འགྱུར་བ་དེ་བས་ན་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

མེད་ལ་དངྩོས་འཇིག་མེད་ཉིད་ཀི། །

ཐལ་བར་འགྱུར་བའང་མི་རུང་སེ། །

གང་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་ཡིས། །

འཇིག་པ་དག་ནི་མི་འདྩོད་དྩོ། །

ཇི་ལྟར་ན་མེད་པའི་འཇིག་པས་དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་

དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། འཇིག་པ་ལས་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འཇིག་པ་ཞེས་

བ་བ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་དེ་ལས་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་
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པར་འདྩོད། ད་ནི་འཇིག་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་ཞེས་བ། ད་

ལྟར་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་འཇིག་པ་མེད་པ་ཅན་འཇིག་པར་མི་འགྱུར། གང་ཞིག་

གང་གིས་དེ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དེས་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའམ། ཤེས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ར་ལ་རྭས་ཐ་སྙད་མི་འདྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །འཇིག་པ་མེད་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་མྩོད་ཀི་དངྩོས་པྩོའི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དངྩོས་པྩོའི་སྐད་ཅིག་མར་གནས་པའི་ཆྩོས་ཅན་འཇིག་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདིའི་རང་

བཞིན་དེ་དུས་ཕིས་འདི་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་ངེས་པར་བས་ནས་ཇི་ལྟར་ཤེས་

པ་བཞིན་དུ་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་ཅུང་ཞིག་ཀང་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཀང་

དེ་ཉིད་རང་གི་རྒྱུ་དག་ལས་དེ་ལྟ་བུར་འཇིག་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ཡྩོད་པ་

ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་དེ་ཞིག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པ་ཞེས་བའྩོ། །འྩོ་ན་ད་ཇི་ལྟར་

ན་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཅེ་ན། 

དངྩོས་འཇིག་གཞན་ལ་ལྟྩོས་མེད་ཕིར། །

དེ་ཤེས་ཕིར་ན་སེམས་ཀིས་ནི། །

དེ་ཡི་ཐ་སྙད་སྒྩོ་བཏགས་ནས། །

གནས་སྐབས་དེ་རྒྱུ་མེད་ཅན་བཤད། །

དངྩོས་པྩོ་སྐེས་པ་གཞན་ལས་འཇིག་པ་ཐྩོབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པ་ཉིད་རང་ཉིད་སྐེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཆྩོས་གཞན་
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དགག་པའི་ཕིར་དང༌། དེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་ཕིར། །སེམས་ཀིས་ཆྩོས་ཅན་ལས་

ཆྩོས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཕེ་ནས། དེ་ཙམ་ཤེས་པར་འདྩོད་པའི་

ཚེ་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་དེ་སྐད་བརྩོད་དྩོ། །འགའ་ཞིག་ཏུ་དེ་ལྟར་མཐྩོང་བ་ལས་སྒ་ཙམ་

ཉིད་ཀིས་འཁྲུལ་པའི་བྩོ་དམན་པ་དག་གིས་དེ་དང་དེ་འཇིག་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་དེའི་

ཡྩོད་པ་དང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཅན་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་དེ་

ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་གནས་པ་མེད་པ་ཅན་གིས་དངྩོས་པྩོ་དཔྱྩོད་པས་བདག་ཉིད་འཁྲུག་པར་

བེད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས། །

ཡྩོད་ནའང་རྣམ་རྩོག་འདི་མཚུངས་སྩོ། །

གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། དངྩོས་པྩོའི་འཇིག་པ་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྩོག་པ་འདི་

མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཚེ་ཡང་དྩོན་གཞན་འབྱུང་བ་ན་དངྩོས་པྩོ་ཅིའི་ཕིར་མི་

སང༌། དེ་ན་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཉིད་དེ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་

འདིའི་སྐེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 

འདི་དེའི་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་མེད། །

འྩོན་ཀང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཉིད། །

ཅེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། འདི་ནི་དངྩོས་པྩོའི་འཇིག་པའམ། གཞན་འགའ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ནི་མི་སྨྲའྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་དངྩོས་པྩོར་བརྩོད་ན་འདིས་དངྩོས་པྩོ་ལྩོག་པར་མི་
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འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དངྩོས་པྩོ་ལྩོག་པའི་སྐབས་སུ་སྐབས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་བཤད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །འགའ་ཞིག་འབྱུང་བས་དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ལ། གང་གི་

ཚེ་བདག་ཉིད་ཡྩོད་པ་མེད་པ་དེའི་ཚེ་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡྩོད་པ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་མེད་པར་དགག་པ་ཡིན་གི་མ་ཡིན་པར་

དགག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབས་ན་མེད་པ་དང་མ་ཡིན་

པར་དགག་པ་དག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཉི་ག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པ་

གཙོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགའ་ཞིག་ཀང་དགག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་ཡིན་པར་དགག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་

ལས་ལྩོག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། དེ་ལས་བཟླྩོག་པ་དེ་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ལ་རེག་

པར་འགྱུར་ན་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཐམས་ཅད་དུ་ལྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཤད་པ་ན་དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཞིག་

རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་འདི་ནི་དྩོན་གཞན་ཡྩོད་པ་ཉིད་བསན་པར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་མེད་དྩོ། །ཐ་དད་པ་མེད་ན་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟར་ལྩོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རེས་སུ་འགྩོ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་གཅིག་གི་རང་

བཞིན་ལ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གནས་པ་དེ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་ལྩོག་པ་ན་ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་འགྩོ་བའི་འཇུག་པ་དང་ལྩོག་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་གང་འཇིག་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བརྩོད་པས་དེ་བདག་ཉིད་ཡྩོད་པ་མེད་དྩོ་

ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རྩོ། །སྒ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཡུལ་གཞན་ལ་མཐྩོང་བའི་བ་བ་
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ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྩོང་བུ་ཞེས་མིང་དུ་བས་ལས་མི་ལ་

བྩོང་བུའི་ཆྩོས་ཀང་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ནག་པའི་བུ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ལ་མཐྩོང་བའི་བ་བ་འཇིག་པ་ལའང་སྦྱར་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་འགལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པའི་དགྩོངས་པ་ཡང་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེའི་ཕིར། 

ཡྩོད་ལ་རྣམ་རྩོག་དེར་འགྱུར་ཏེ། །

བ་བ་དངྩོས་དང་འབེལ་ཕིར་རྩོ། །

ཡྩོད་པ་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་སྐེ་བ་དང་ལན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ཡང་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ནི་བ་བ་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་འབེལ་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །བ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་དུ་སྐེད་པར་བེད་པ་

ཡིན་ན་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ད་ནི་རི་བྩོང་གི་རྭ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་

ལ་སྩོགས་པ་ཇི་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་བེད་པ་ཡིན། རི་བྩོང་གི་རྭ་ནི་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་

མི་བརྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་འདི་ལྟར་འདི་མེད་དྩོ་ཞེས་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པར་བེད་པ་ཉིད་

ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་པྩོས་དེ་འདི་ལྟར་བ་

བ་དང་ལན་པ་བཞིན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་སྩོན་པར་བེད་ཀི་དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ནི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབེན་པ་ཡིན་གི། ངྩོ་བྩོ་འགའ་ཞིག་

དང་ལན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཇིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་ནི་དེའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་འཆད་པ་པྩོ་དག་གིས་དེ་སྐད་དུ་དེ་ཡང་བཤད་ཀི་

བདག་ཉིད་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཚེ་ཅུང་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་
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འདྩོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་བདག་ཉིད་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་ལ་དེ་ཉིད་དང་

གཞན་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་གཉིས་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །གཟུགས་དང་རྩོ་དག་ཀང་ཕན་

ཚུན་གཞན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ནི་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ལ་རག་ལུས་པ་མེད་པ་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། རག་

ལུས་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་གང་ཡིན། གང་གིས་དེར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དང༌། རང་བཞིན་

གཞན་དུའང་མི་འགྱུར། གལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་

ཕན་ཚུན་བརྩོད་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་འགའ་ཞིག་ཀང་གཞན་དུ་

མི་འགྱུར་རྩོ། །འདིས་བརྩོད་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་

བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྒ་གཞན་གིས་བསན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དྩོན་གཞན་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲའྩོ། །དེ་

ཡང་རང་བཞིན་དང་ལན་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཡྩོད་པ་དེ་ལྟར་ན་གཞན་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །དེའི་སྐེ་བ་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་རག་ལས་པ་ལས་རག་ལུས་པ་གཞན་

ཡང་ཡྩོདཔ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་ལུས་པ་མེད་པའི་འཁྲུལ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་དང་ཆྩོས་ཐ་དད་པས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པས་བས་པའི་རག་ལུས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་

གངརྩོགས་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་རྩོགས་པ་ལ་ངེས་པར་

དེ་སང་བའི་ཕིར་དེ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 
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མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བདག་ཉིད་རང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ནི་སང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནྩོ། །རང་བཞིན་དང་ལན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་འདི་དེ་དང་

འདྲ་བར་སང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སང་དུ་རུང་བ་མི་སང་ན་ནི་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །མི་སང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་གང་

གང་ལ་རག་ལུས་པ་ཤེས་པ་ཡིན། གང་ལ་རག་ལུས་པ་ཤེས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་

དེའི་རང་བཞིན་སང་བ་ནི་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སང་བ་ལ་རག་

ལུས་པའི་ཤེས་པ་ཅན་དག་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལ་དྩོན་དེ་ཉེ་བ་གང་ཡིན། གང་གིས་དེ་ལ་

བདག་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོར་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ན། བདག་ཉིད་སྩོ་སྩོར་ཉེ་བར་གནས་

སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཉེ་

བར་ལེན་པའི་དྩོན་འདི་གང་ཡིན། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཁས་མི་

ལེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁས་ལེན་ན་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་རྩོགས་པ་ཉེ་

བར་འཇྩོག་པ་ཅན་དག་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉེ་

བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་རག་ལུས་པ་མེད་པ་མེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བརྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ནི་རག་ལུས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གང་རྩོགས་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་འདིའི་ཤེས་

པ་ཡང་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་པ་དང་འདྲེས་པ་

མེད་པར་སང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་མེད་པའི་
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ཕིར་དྩོན་གི་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་ལ་བརེན་པར་འགྱུར་

རྩོ། །གང་གི་དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནི་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་དེས་ནི། 

མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་བརྩོད་པ་ན། །

དངྩོས་འགྱུར་མིན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་འདིས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བརྩོད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་

དངྩོས་པྩོར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་བསན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་ལྩོག་པར་

འགྱུར་ཏེ། དགག་པ་སྒྲུབ་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འདི་འཇིག་པ་ལ་

རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གལ་ཏེ་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག །

ཡྩོད་ན་གཞན་ལ་བལྟྩོས་འགྱུར་ན། །

དངྩོས་གང་ཅུང་ཞིག་མི་བེད་ལ། །

ཅི་ཕིར་འགའ་ཞིག་གིས་ལྟྩོས་འགྱུར། །

བ་བ་ཡྩོད་ན་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ལ་བ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་ཟན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བ་བ་དེ་

ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མི་བེད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཅུང་ཞིག་མི་བེད་པ་ལ་བལྟྩོས་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད་པ་ཅན་དེའི་གནས་

སྐབས་ཅན་ཉིད་ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་པ་ཞེས་བ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེ་བ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་

ཉིད་དེའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེ་བ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་པ་ཞེས་
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བ། དེས་ན་དེའི་གནས་སྐབས་ཅན་འདི་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གང་གིས་

བདག་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེས་འཇིག་པ་ཡིན་གི། དྩོན་གཞན་སྐེ་བ་ལས་ནི་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བསྐེད་པས་བདག་ཉིད་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །མེད་པ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ལྩོག་པའི་སྩོ་ནས་དངྩོས་

པྩོའ་ིཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབེན་པའ་ིམཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའ་ིཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོ་ནི་སྐེ་

བ་དང་འབེལ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་མེད་པ་ལ་ཡྩོད་

པ་གཞན་འགའ་ཞིག་དགྩོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་ཅན་ཉིད་ཡང༌། །

མ་བྱུང་ཉིད་ནས་འཇིག་ཡྩོད་ཕིར། །

ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་འཇིག་ཉིད་སྐྩོན། །

ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བསལ་བ་ཡིན། །

གང་ཡང་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ན་འདི་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་མི་རག་པ་ཉིད་བཟླྩོག་པར་དཀའ་ཞིང་མ་བྱུང་བ་ཉིད་ན་

འགྱུར་བ་དང༌། རྒྱུ་མེད་པར་བྱུང་བ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ཡང་

འདི་ཉིད་ཀིས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཞིག་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཇི་ལྟར་སྐེ་བ་ཅན་འགའ་ཞིག །

ཐྩོགས་པ་ཉིད་འདྩོད་དེ་བཞིན་དུ། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་རྣམས་འཇིག་རང་བཞིན། །
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ཡིན་གི་སྐེ་ལན་མིན་མ་ཡིན། །

ཅི་སེ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མར་གནས་པའི་ཆྩོས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

དེའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་བ་སེ། དེ་ནི་སྐེ་བ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནྩོ། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་ནི་འགྱུར་བ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐྩོགས་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ནི་བདེན་ན་དེ་ལྟ་ནའང༌། །

རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ལས། །

འབས་བུའི་རང་བཞིན་ངེས་ཡིན་གི། །

ཐ་དད་བེད་རྣམས་མེད་ཉིད་ཕིར། །

མི་རག་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་མེད། །

ཐྩོགས་པར་བེད་པའམ་གཞན་གྩོ་བུར་བའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་སྩོ་སྩོ་ངེས་པ་དང་ལན་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །རང་གི་རྒྱུའི་ནུས་པའི་གནས་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

ཕིར། རྒྱུའི་རང་བཞིན་དེས་ན་ངེས་པ་ལས་འབས་བུའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཡིན་གི། 

འདི་གྩོ་བུར་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཐྩོགས་པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྒྱུའི་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་

བཞིན་དུ་འཇིག་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དངྩོས་པྩོ་མཐྩོང་ན། གང་གིས་

དེ་ལས་སྐེ་བ་དང་ལན་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་གི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པ་ལས་སྐེ་བ་ཅན་དག་གི་འཇིག་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐེ་

བ་དང་ལན་པ་དག་འཇིག་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་དེ་དག་མ་ལུས་པ་

མཐྩོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། ངེས་པ་མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། ཚོགས་པ་ནུས་པ་ས་
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ཚོགས་པ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལས་འགའ་ཞིག་འགྱུར་ན་ཡང༌། གང་གིས་འཇིག་

པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་བསྐེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་བའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་རེས་སུ་འབེལ་

པ་ཅན་གི་འཇིག་པ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །དེ་དག་ཉིད་བས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རག་པ་ཉིད་དུ་

བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གང་ཞིག་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་དག་འཇིག་པ་མེད་པ་ཅན་

ཡིན་པས་ན་ཡང་བསྐེད་པར་མི་འགྱུར་བའམ། གཞན་ལ་ལྟྩོས་པར་འགྱུར་བ་སིད་པ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྐེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ནི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྟྩོས་པ་

མེད་པ་ཅན་དེ་དག་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་

ལྩོག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་གིས་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཤེས་པ་ཙམ་གི་དྩོན་བེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་འཇིག་པར་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་འབེལ་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཕིར་དེ་རྣམས་འབེལ་པ་ཡང༌། །

རག་པ་ཉིད་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །

འཇིག་པ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་དང་འབེལ་པ་ཡིན་པ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར། སྒ་དང་འདྲ་བར་འབེལ་པ་རག་པ་ཉིད་ཀང་བསལ་བར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །
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རྒྱལ་དཔྩོག་པ་དག་གིས་སྒའི་ནུས་པ་རུང་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་དྩོན་རྩོགས་

པའི་རེན་དུ་བརྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དྩོན་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་རུང་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་སྔར་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །དྩོན་གཞན་ཡིན་པ་ཡང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་། 

འབེལ་པའི་སྔར་བཤད་སྐྩོན་རྣམས་ཀི། །

སྒ་ཡི་ནུས་པ་བསལ་བ་ཡིན། །

འབེལ་པ་དྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་སྐྩོན་རྣམ་པ་དུ་མ་བཤད་ཟིན་པ་

དེ་ཉིད་ཀིས་སྒའི་ནུས་པ་དེ་སུན་ཕྱུང་བ་ཉིད་ཀིས་ཕིར་ཡང་མི་བརྩོད་དྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

 ༈ སྐེས་བུས་མ་བས་ཤེས་བ་ཉིད། །

 ཇི་བཞིན་དྩོན་ཤེས་སྒྲུབ་བེད་མིན། །

 སྐེས་བུའི་ཉེས་པས་སྐྩོན་མེད་པའི། །

 མེ་སྩོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུའང་མཐྩོང༌། །

རིག་བེད་པའི་སྒ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་པ་ཡང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་

དག་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་བསམ་པར་བ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །སྐེས་བུའི་སྐྩོན་གིས་ཉེ་བར་བསྒྱུར་བ་ཉིད་དྩོན་དག་ལས་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་བལ་བའི་སྒྩོན་མ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གིས་ཀང་ཨུཏྤལལ་ལ་སྩོགས་

པ་དག་ལ་ལྩོག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འདུས་བས་པ་

ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་སྒ་འདི་དག་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་རྣམས་ལ་སྩོབ་པའི་རྒྱུར་
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འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྩོག་པར་བསལ་བ་ཅན་དག་

ཀང་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། མེ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་མི་རིགས་སྩོ་ཞེ་ན། ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་

བསལ་བ་ཅན་གི་ངེས་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། དེ་བས་ན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བསལ་བའི་ངེས་པ་བཞིན་དུ་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པའི་བསལ་

བའི་ངེས་པ་ཅིའི་ཕིར་མི་རྩོགས། ཡང་ན་མེ་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་དྩོན་དག་གཉི་

གའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

མེ་ལ་སྩོགས་པ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་གཅིག་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་སྒ་རྣམས་ཀང་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་གཉི་གར་འགྱུར་རྩོ། །མེ་

ལ་སྩོགས་པ་དག་ནི་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་རྣམ་པ་

གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་བ་སེ། སྒ་རག་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

རྣམ་པའི་ཆྩོས་དེ་ལ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་ཀང་བརའི་སྩོབས་ལས་རྣམ་

པ་གཞན་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །འབས་བུ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་

ཡང་དེ་དག་བར་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་བལྟྩོས་པར་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་དྩོན་རྣམས་རྩོགས་པར་འགྱུར་ན་ཡྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་རྣམས་ནི་གནས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

དེ་ན་མ་བས་པར་འདྩོད་ན། །
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ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །

རག་པ་དག་ལས་དངྩོས་ནུས་པས། །

འགའ་ཡང་སྐེ་བ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ ་སྒ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་དེ ་ལས་དྩོན་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་མི ་འགྱུར་

རྩོ། །ཤེས་པ་སྐེ་བ་དང་ཅིག་ཤྩོས་ཀི་དུས་དག་ཏུ་ངྩོ་བྩོར་མཚུངས་པའི་ཤེས་པ་

བསྐེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འདི་སྐེད་པར་བེད་པ་

ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་ན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངྩོ་བྩོའི་ཁད་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བར་བ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིའི་སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བ་ཉིད་ནི་སྐེད་པར་

བེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་གཞན་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡང་བཀག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

བས་ན་རག་པ་དག་ནི་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཤེས་པ་བསྐེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་མི་སྐེད་ན་རག་ཏུ་མི་བསྐེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། འབས་བུ་རག་

ཏུ་མ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

དེ་དག་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྩོགས་པ་རག་པ་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་དག་གི་རྩོག་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

ཀུན་རྩོག་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །

སྒྩོ་བཏགས་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་བྩོ་དག །

འགའ་ཞིག་དེ་ལས་སྐེ་འགྱུར་གི། །

དྩོན་དེ་སྤྩོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན། །
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རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་བྩོ་ནི་ངེས་པར་དེའི་རུང་བ་ཉིད་དུ་ཉེ་བའི་

རེས་སུ་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ན། འདིའི་རྒྱུ་རུང་བ་དེ་ལ་ཡྩོད་ན་དེ་འགྱུར་

བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་རག་པ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་

འགའ་ཞིག་གི་ཤེས་པ་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་གི་ཚེ་འགྱུར་རྩོ། །

འབས་བུ་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བསལ་བ་ཅན་དག་ནི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་ན། དེ་བསྐེད་པར་རུང་བའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐྩོབ་

པའི་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོའི་ཁད་པར་དུ་བལྟྩོས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟར་ན་འབས་བུའི་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་རག་པའི་དངྩོས་པྩོ་དེའི་རྒྱུ་ལས་ལྟྩོས་པ་

ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་གཟུང་བར་འགྱུར་ན། གལ་ཏེ་འདིའི་འཛིན་པ་བསྐེད་པར་

འགྱུར་ན་དེ་ཉིད་ཀིས་གཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་སིད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། བརན་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཅིག་ཅར་གཟུང་བར་འགྱུར་བའམ། འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འགའ་

ཞིག་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་ན། རག་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་ཐམས་

ཅད་ཀི་འཁྲུལ་པ་ཉིད་དྩོན་གི་ནུས་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་སྤྩོད་ཡུལ་

ཅན་ནང་གི་ཉེ་བར་ལེན་པ་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་བག་ཆགས་སད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་

རྩོལ་གི་དྩོན་གིས་སྩོང་པ་དག་སྐེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དྩོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་

རྩོགས་པ་ཅན་ཉིད་ཅེས་བ་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན། མེ་ནི་ཁ་བའི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་
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བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མེ་ནི་གང་བ་འཇྩོམས་པར་ནུས་པ་འཇིག་རེན་ལ་གགས་པ་

བསན་པས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འཇིག་རེན་ནི་རང་གི་འདྩོད་པས་བས་པའི་བརའི་རེས་སུ་ཐ་སྙད་འདྩོགས་

པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་འདིར་རང་གི་བརའི་རེས་སུ་བེད་པས་ཅི་དེ་ལྟར་རྩོགས་སམ། 

འྩོན་ཏེ་རང་བཞིན་གནས་པ་ལས་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །འཇིག་རེན་

གི་འདྩོད་པས་སྒ་དག་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

སང་བའི་ཕིར། འཇིག་རེན་གི་གགས་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ལ་ཡང་དེ་དག་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་སིད་དྩོ། །དེ་བས་ན་འགའ་ཞིག་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་མཐྩོང་དུ་

ཟིན་ཀང་ཐམས་ཅད་དེ་དག་དེ་ལྟ་བུའི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་མ་བས་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་ལྩོག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པས་ཀང་འགྱུར་

བའི་ཕིར། རང་བཞིན་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་བས་པ་ལྩོག་པ་ཉིད། །

མཐྩོང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་ཚིག །

མ་བས་བདེན་དྩོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། །

ལྩོག་པས་འགལ་བ་ཁབ་ཕིར་རྩོ། །

ཅི་སེ་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་ལུས་པའི་བས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་ལྩོག་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལྩོག་པ་ལ་ཁབ་པའི་ཕིར་

གཞན་ལ་མི་སིད་པས་ན། མ་བས་པ་ནི་བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་
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རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །གང་ལ་གང་གིས་མ་ཁབ་ན། དེ་ལ་ལྩོག་པར་

དྩོགས་པར་བ་བ་ན། འགལ་བ་དག་ནི་གཅིག་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །མེད་ན་ཡང་

རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས་འདྩོད་པའི་དྩོན་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། 

དེ་སྒྲུབ་པའི་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཀི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་བསན་པ་དྩོན་མེད་

པ་ཡིན་ཏེ། ལྩོག་པ་ཙམ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་བདེན་ཏེ་གལ་ཏེ་གཏན་

ཚིགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་ཁབ་པར་བ་བ་དང༌། ཁབ་པར་

བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ལྟར། 

མེད་ཕིར་གཏན་ཚིགས་མ་བསན་ནའང༌། །

དེ་ནི་ཡྩོད་པར་དྩོགས་འགྱུར་ཏེ། །

དངྩོས་པྩོ་འགལ་བ་དག་ལ་ཡང༌། །

ཁབ་པར་བེད་པ་མཐྩོང་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་མེད་པར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལྩོག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ལྩོག་པས་ཁབ་པར་

འགྱུར་ན། དེ་ལ་དེ་མེད་པ་ལ་ཚད་མ་ཡང་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

མི་འགལ་བ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ཡང་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐ་དད་པའི་འགལ་བ་དང་ལན་ཅིག་འབྱུང་བ་

ཅན་དག་ཀང་མཐྩོང་བའི་ཕིར། གཅིག་ལ་མཐྩོང་བ་ཡང་གཞན་ལ་མེད་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཉིད་དང་ཅིག་ཤྩོས་དག་ལ་མི་རག་པ་ཉིད་བཞིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཡང་མཐྩོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། མེད་པ་ཉིད་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་
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ནྩོ། །འདི་ལྟར། 

ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མི་དམིགས་ཕིར། །

མེད་ཉིད་མི་འགྲུབ་ཅེས་ནི་བཤད། །

མེད་པ་ཉིད་ནི་མ་འགྲུབ་ན། །

ལྩོག་པ་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །

སྐེས་བུ་ཙམ་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ན་གང་གིས་ན་

འདིའི་མཐྩོང་བ་ལྩོག་པས་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར། གང་གི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བ་ཡྩོད་པ་ཉིད་ལ་

འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཟིགས་པའི་ཕིར་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མཛེས་

པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་རང་བཞིན་དང་དུས་དང་ཡུལ་གི་བསྐལ་པས་འདི་ཡྩོད་དུ་

ཟིན་ཀང་རིགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བའི་ངང་

ཚུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ་གང་གིས་མ་བས་པའམ། ཅིག་ཤྩོས་ཀི་ཚིག་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའམ་ཅིག་ཤྩོས་ལ་ངེས་པར་ནུས། ལ་ལ་ན་དེ་ལྟར་མཐྩོང་

བའི་དྩོན་རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཡུལ་ལ་

ལར་འདུ་བ་བའི་ཁད་པར་ལས་ནི་ནིམ་པའི་འབས་བུ་དང༌། སྐྱུ་རུ་རའི་འབས་བུ་

མངར་མྩོར་ཆགས་པར་འགྱུར་ལ། ད་ལྟར་ནི་དེ་མ་མཐྩོང་བ་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་ནི་སང་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་བ་བས་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་མ་བས་པ་དང་

ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་བ་འགལ་བ་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་སང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དག་གི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་ཅུང་ཞིག་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་
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ཐམས་ཅད་ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཁབ་པ་

མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གལ་ཏེ་རེས་འགྩོ་ལྩོག་པའམ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཡྩོད་ཉིད། །

དེ་ངེས་འབས་ཅན་ཤེས་པ་ཡིས། །

གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་བརྩོད་པ་གང་ཞིག་གཉི་ག་ལ་ངེས་པ་དེ་ཁྩོ་ན་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའམ་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བརྩོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འདི་ལ་འགལ་བ་

མ་མཐྩོང་བ་ཅན་ཡྩོད་པ་གང་གིས་སྩོང་བར་བེད། དེ་བས་ན་ལྩོག་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བའི་ཕིར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང༌། 

གང་ལ་བསྒྲུབ་བའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས། །

བཟླྩོག་པ་ཉིད་བརྩོད་དེ་ཉིད་ནི། །

འདི་ཡི་ཕྩོགས་མཐུན་འགྱུར་དེའི་ཕིར། །

གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་རེས་འགྩོ་ཅན། །

ཅུང་ཞིག་ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་

ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་ཁབ་པ་དེ་མེད་ན་མེད་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་མེད་པར་
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ཡྩོད་ན་ནི་དེས་ཁབ་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རིགས་མི་མཐུན་པ་ལྩོག་པ་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རེས་སུ་འགྩོ་བ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དགག་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་བ་བ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རེས་སུ་འགྩོ་

བ་མེད་པར་ལྩོག་པའི་ཁབ་པ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་གཏན་ཚིགས་འགའ་

ཞིག་ཀང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་ཅན་ཞེས་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་

ནི་དེའི་རིགས་མི་མཐུན་པ་གྲུབ་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བམ་པྩོ་བཅུ་པ།

མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ན་ཡང་དེ་

ལྟར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ལྩོག་པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་ན་དངྩོས་པྩོ་འཕེན་པར་བེད་

པ་མ་ཡིན་ཞིང་མེད་པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པས་ཀང་ངེས་པར་དངྩོས་པྩོ་ཉེ་བར་འཇྩོག་

པ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྩོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་ལྩོག་པར་གྱུར་

པས། །དངྩོས་པྩོ་ཉེ་བར་འཇྩོག་པར་བེད་པ་དེ་ལྟར་བདག་མེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

བ་བ་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་དག་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་རང་དབང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་ཉིད་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ལ་རང་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བདག་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ངྩོ་བྩོ་བདག་མེད་པ་ཡིན་གི་བདག་ལྩོག་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་

ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཉེ་བར་བརྩོད་པ་མེད་པ་ལ་བས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེ་

ལས་བདག་མེད་པ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་བདག་རྣམ་པར་བཅད་ནས་

བདག་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་རྩོད་པར་བེད་པའི་ཕིར་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

པས་དངྩོས་པྩོ་ལ་རེག་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ཉིད་བདག་མེད་པ་ཐྩོབ་བྩོ། །

གང་གི་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་མ་ཡིན་གི་དེའི་རྣམ་པར་

གཅྩོད་པ་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། རེས་

སུ་འགྩོ་བ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བདག་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོར་

འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གསྩོན་པྩོའི་ལུས་འདི་ནི་བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་དག་གི་ཁབ་

པར་བ་བ་དང་ཁབ་པར་བེད་པ་དཔྱྩོད་པ་ན་སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་དང་མི་ལན་པ་ཉིད་ལ་

བདག་མེད་པ་ཉིད་མཐྩོང་བ་དང་དེ་མེད་ན་མེད་པའི་ཕིར། བདག་མེད་པ་དག་ཉིད་

མེད་དུ་ཟིན་ཀང༌། སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་དག་ནི་བདག་ལ་གྲུབ་པར་འཇྩོག་པར་བེད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ཡང་སྩོག་ལ་སྩོགས་པ་དག་གིས་འབའ་

ཞིག་བསལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

བདག་མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ཕིར། སྩོག་ལ་སྩོགས་པས་དེ་བསལ་བ་ཡིན་

གི། བདག་ཉེ་བར་འཇྩོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡྩོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །བདག་

མེད་པ་ལ་ལྩོག་པས་ཀང་བདག་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ལྩོག་པ་

མཐྩོང་བ་ན་ཡང་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

ན་ལྩོག་པ་མ་གྲུབ་པ་ན་བཟླྩོག་པའི་ཁབ་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་

ཀང་རེས་སུ་འགྩོ་བ་གྲུབ་པའམ། མ་གྲུབ་པ་ནི་ལྩོག་པ་བཟླྩོག་པ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་དེ་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ལྩོག་པའི་

ཁབ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ལྩོག་པའི་དྩོན་ཅན་དག་ནི་སྐེས་བུས་

བས་པ་ཉིད་ཀིས་ཁབ་པས་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ལས་ལྩོག་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། 

བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྒ་རྣམས་ལ་ཕུང་པྩོ་གཉིས་ཡྩོད་ན་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། གཅིག་ལྩོག་པ་ན་

རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་དྩོན་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་

འདྩོད་པའི་དྩོན་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཕིར། དྩོན་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་

སྐེས་བུའ་ིབ་བས་འགྱུར་ཏེ། དྩོན་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རྩོག་པ་བཞིན་ནྩོ། །དཔེར་ན་བྷ་ར་ཏ་

ལ་སྩོགས་པའི་ལུགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་དེའི་དྩོན་ཅན་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དྩོན་གཞན་

དག་གི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་པ་དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གཞན་གིས་ཀང་དེ་

ལྟར་རྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའྩོ། །སྐེས་བུས་བསན་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། དྩོན་

མེད་པ་ཅན་དག་ལ་དྩོན་དུ་རྣམ་པར་རྩོག་པ་འདི་ནི་སྐེས་བུས་བས་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་གི། སྒའི་རང་བཞིན་གིས་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་གཞན་ཉིད་བཞིན་ནྩོ། །

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེ་ལ་སྩོགས་པ་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ལ་བལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། སྐེས་བུས་བདག་ཉིད་ཀི་བརའི་བ་བ་བརྩོད་པ་ན་སྩོན་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་

རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྐེས་བུས་བརར་བས་པ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དག་
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ནི་བསན་པ་ལ་རག་ལུས་པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཁད་པར་གཞན་མེད་

པའི་ཕིར་གཅིག་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངེས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མས་མི་སླུ་བའི་བེ་བག་ཡྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འྩོག་ནས་ཤིན་ཏུ་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བས་འགྩོག་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཆྩོས་མཐུན་པ་ཅན་གི་དྩོན་དག་ལས་ཚད་མས་མི་སླུ་བ་ཙམ་གི་ཁད་

པར་གཅིག་ལ་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་འདྩོད་ན། ད་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་སྐེས་

བུས་བས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། སྐེས་བུས་བས་པའི་ངག་འགའ་ཞིག་ཀང་དེ་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་དང་འདྲ་བར་དེ་

དག་གི་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་དྩོན་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀང་སྐེས་བུས་བས་པ་དང་ཚད་

མའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་སྔགས་དང་སྐེས་བུས་བས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་

གནྩོད་པ་ཡང་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་ལྟར་ནི། 

ལ་ལ་བརར་བས་ཉིད་ཡིན་ན། །

སྔགས་རྣམས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་རིགས་སྩོ། །གལ་ཏེ་སྔགས་དེ་

དག་འདི་ལྟར་ཁྩོ་བྩོས་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ངག་བས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་

ལྟར་སྦྱར་བར་བེད་པ་ན་དྩོན་འདིས་སྦྱར་བར་བའྩོ་སྙམ་པས་གཞན་གི་དྩོན་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་པའི་ངྩོར་བས་པའམ། གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ལ་ལར་བརར་བས་པར་

འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་སྔགས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་ལས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་དྩོན་གྲུབ་པར་རིགས་པ་
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ཡིན་ཏེ། འདྩོན་པར་བེད་པ་དག་གི་སྙན་དངགས་མཁན་གི་བར་བས་པ་ལས་དྩོན་

གྲུབ་པ་བཞིན་ནྩོ། །

༈ ཅི་སེའང་དངྩོས་པྩོའི་ནུས་ཡིན་ན། །

 ཁད་པར་མེད་ཕིར་གཞན་ལའང་འགྱུར། །

སྐེས་བུའི་བར་ལས་སྔགས་རྣམས་ཀིས་དྩོན་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལྟར་ངེས་པར་སྦྱར་བ་ན། འབས་བུ་

འབིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ནི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལྟར་སྦྱར་བ་

ལས་ཀང་འབས་བུར་འགྱུར་རྩོ། །ཡི་གེ་ཁྩོ་ན་སྔགས་ཡིན་གི་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་དེའི་བཀྩོད་པ་ཡང་སྔགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

དྩོན་གཞན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །

བཀྩོད་པའང་སྔར་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །

ཡི་གེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་བཀྩོད་པ་གཞན་ནི་མེད་དྩོ་ཞེས་དེ་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །

ཐ་དད་པ་མེད་ན་ཡང་ཡི་གེ་ཉིད་སྔགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་

ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་འབས་བུ་འབིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །བཀྩོད་

པ་ཆེས་ཆུང་བ་ཡང་ཉམས་པ་ལས་འཁྲུལ་པ་ཡང་མཐྩོང་ངྩོ༌། །འགའ་ཞིག་ནན་ཏན་དུ་

བས་པ་ལས་ལ་ཉིད་ཐག་ཉེ་བའི་ཕིར་དང༌། ཚོགས་པ་མེད་པས་མཉེས་པར་མ་བས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཐམས་ཅད་ཉམས་ན་ནི་བར་འགའ་ཞིག་ཀང་ནན་ཏན་དུ་བས་པ་མེད་

པས་ཐག་ཉེ་བ་ན་མེད་པའི་ཕིར། དྩོན་དང་དྩོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །
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གཞན་ཡང་བཀྩོད་པ་དྩོན་གཞན་ཉིད་དམ་དྩོན་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་སྔགས་

ཡི་གེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནམ། དེའི་བཀྩོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དྩོན་ཅན་གི་རྒྱུ་རག་པ་

ནི་མ་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རག་ཏུ་ཉེ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། 

རག་ཏུ་དེ་ལས་དྩོན་གྲུབ་འགྱུར། །

གང་གི་ཕིར་དངྩོས་པྩོའི་ནུས་པ་ལས་འབས་བུ་བསྐེད་ན། དེ་མ་ཚང་བ་མེད་

པའི་ཕིར་འབས་བུ་དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ཡྩོད་ན་འབས་བུ་

དང་བལ་བ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་སྔགས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་ཡན་འགར་བ་ལས་འདྩོད་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ནི་ཆྩོ་ག་ལ་བལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

བལྟྩོས་པ་ཡིན་ན་དྩོན་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྔགས་ཀི་ཆྩོ་ག་ལས་སམ། 

གཞན་ལས་རང་བཞིན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལ་དེའི་ནུས་

པ་ལ་ལྟྩོས་པར་འགྱུར་ཏེ། རག་པ་ལ་དེ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་

ན་ནུས་པ་མེད་པ་འདི་ལ་ཅི་ཕིར་ལྟྩོས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་རག་ཏུ་

བེད་པའམ། ཅུང་ཞིག་ཀང་བེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་ནུས་དེ་འདྲ་ན། །

དེ་དག་ཀུན་གི་སྒྲུབ་བེད་འགྱུར། །

ལེགས་བས་མིན་ནི་བེད་པ་པྩོའི། །

ཁད་པར་ལ་ནི་ལྟྩོས་མི་རུང༌། །

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོའི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་སྔགས་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པ་སེར་བར་
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འགྱུར་ན། དེ་དག་གིས་མཆྩོད་སྦྱིན་བེད་པའམ། །གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་སང་བར་

མི་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དེས་དེ་སད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་གིས་བསྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འགའ་

ཞིག་ཀང་ལན་ཅིག་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ངྩོ་བྩོར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང༌། ཉེ་བ་དང་བསྐལ་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འདི་ལེགས་པར་བས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྦྱྩོར་བ་པྩོ་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། གང་ལས་སྦྱྩོར་བ་པྩོས་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། 

དངྩོས་པྩོ་འདུས་བས་པ་ཡི་ཡང༌། །

དངྩོས་པྩོའི་ཐ་དད་ཐ་དད་བེད། །

སྦྱྩོར་བའི་ཁབ་པར་ལ་ངེས་པ། །

ནུས་ལ་མ་ཡིན་བར་ལ་འགྱུར། །

དངྩོས་པྩོ་མི་རག་པ་བ་བའི་ཁད་པར་ཅན་དག་ནི་དེའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐྩོབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། གཞན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་པ་མེད་ན་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁད་པར་མེད་ན་འབས་བུའི་ཁད་པར་

མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁད་པར་ཡྩོད་ན་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་མང་

དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

དེ་བས་ན་རང་བཞིན་ཕུལ་དུ་བྱུངབའི་ཕིར། འབས་བུ་འབིན་པའི་སྔགས་

འདི་འབས་བུ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། དམངས་རིགས་ལ་སྩོགས་པའི་སྦྱྩོར་བ་ལ་ཡང་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དམངས་རིགས་དང་བམ་ཟེ་ཞེས་བ་བའི་སྐེས་བུ་དག་

གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ནི་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐེས་བུའི་འདྩོད་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་
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ཅན་གི་མིང་དང་ཐ་སྙད་ཀི་ཁད་པར་ལས་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་དང་འབེལ་པ་ཅན་

གི་དྩོན་རྣམས་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་རིགས་ཀི་བེ་བག་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་དབིབས་དང་

ཡྩོན་ཏན་དང་ནུས་པའི་ཁད་པར་ལ་མཐྩོང་སེ། བ་ལང་དང་ར་བཞིན་ནྩོ། །དེ་དག་ནི་

འཇིག་རེན་གིས་བསན་པ་མེད་པར་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་དང་འདྲ་བ་འདི་དག་

ལ་ཡྩོན་ཏན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །མ་མཐྩོང་བར་ཡང་ཇི་

ལྟར་ཁད་པར་རྩོགས་པར་འགྱུར། འཇིག་རེན་གི་རྩོགས་པའི་ཁད་པར་མིང་ཐ་དད་

པའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རིགས་ཀི་ཁད་པར་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་བ་

བའི་ཁད་པར་ནན་ཏན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་དང་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཕིར་འགྱུར་ཏེ། འཚོ་

བེད་དང་ཚོང་པའི་ཐ་སྙད་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྔགས་འདི་ཁད་པར་

མེད་པར་སྦྱར་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལས་ཁད་པར་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་

བེད་དྩོ། །དེས་ན་ཁད་པར་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་འབས་བུ་འབིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །གང་གི་

ཚེ་བར་ལས་དེ་དག་གི་འབས་བུ་འབིན་པ་དེའི་ཚེ་སྐྩོན་འདི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་

བེད་པའི་འདྩོད་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་བར་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ཅན་དག་ནི་དེའི་སྩོ་ནས་ཐལ་བར་

རིགས་པ་ཡིན་གི། སྐེས་བུའི་འདྩོད་པས་གནས་པ་ཅན་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །གང་ཡང་སྦྱྩོར་བ་པྩོས་འབས་བུ་ཐྩོབ་

བྩོ་ཞེས་བ་བ་འདྩོད་པའི་དྩོན་ལ་རུང་བ་སྐེད་པར་བེད་པའམ། རྒྱུ་ཡྩོངས་སུ་འགྱུར་

བའི་སྦྱྩོར་བ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་གཉི་གའི་ཁད་པར་བསྐེད་པ་ན་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། 
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ཁད་པར་བར་མེད་ཅན་ཡིན་ན། །

སྦྱྩོར་བ་པྩོས་ནི་ཅི་ཞིག་བེད། །

གང་གིས་དེ་ལས་ལས་འབས་བུ། །

ཐྩོབ་ཀི་གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྦྱྩོར་བ་མངྩོན་གསལ་ཡིན། །དེ་ནི་གྩོང་དུ་བསལ་ཟིན་ཏྩོ། །རག་པ་

རྣམས་འགའ་ཞིག་ཀང་མངྩོན་པར་གསལ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གང་གི་ཕིར་མངྩོན་པར་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་སྦྱྩོར་བ་པྩོར་འགྱུར། 

གང་ལས་བྩོ་དེ་གསལ་ཡིན་ཏེ། །

དེ་ནི་འབས་ལའང་གལ་ཏེ་སྦྱྩོར། །

སྨྲ་བ་པྩོ་གསལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། །

ཉན་པ་པྩོ་ཡི་འབས་འབེལ་འགྱུར། །

སྒ་ནི་གཞན་ལས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འགྱུར་བ་དང༌། སྒིབ་པར་བེད་པ་ལ་བལ་བ་

གསལ་བ་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐྩོས་པ་མེད་པར་

གསལ་བ་བརྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་པྩོ་བྩོའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། དེ་ནི་ཉན་པ་པྩོ་ལ་མཚུངས་པའི་

ཕིར་དེའི་འབས་བུ་ཡང་སྨྲ་བ་པྩོ་དང་འདྲ་བར་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་བྩོའི་རྒྱུ་ཉིད་

ལས་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་པྩོ་དེའི་ངྩོ་བྩོ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་

ཉན་པ་པྩོའི་བྩོ་ནི་གཞན་གི་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་གི་སྨྲ་བ་པྩོ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་

ཁད་པར་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཉན་པ་པྩོ་ལ་སྨྲ་བ་པྩོའི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ན་
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གང་གིས་ན་ཁད་པར་འདྩོད། །

གལ་ཏེ་དེ་ལས་སྒ་ཐྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ན་དེ་ལས་ཤེས། དེ་ཉིད་

བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མ་ཡིན་ནམ། འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡུལ་ཉེ་བར་འཇྩོག་

པ་ལས་འདི་འདིའི་ཐྩོས་པར་བེད་པ་པྩོར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་

པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུའང་འགྱུར་བ་མེད་ཕིར་རྩོ། །དབང་པྩོ་ལེགས་པར་

བས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །གལ་ཏེ་བདག་མཉན་པར་བ། བདག་གིས་

ཉན་དུ་བཅུག་གྩོ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་གི་ཤེས་པ་ལས་སྨྲ་བ་པྩོ་དང་ཉན་པ་པྩོ་ཐ་དད་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འཁྲུལ་པ་ཙམ་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་དང༌། ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་

པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དེའི་ངྩོ་བྩོ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཁྲུལ་པས་

གཞན་དག་ལ་ཡང་ཤེས་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་འདྩོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་དག་ཕན་ཚུན་དེ་ལྟརཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རྩོ། །འཁྲུལ་པ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལས་ཕན་བཏགས་པ་ཡྩོད་ཅིང་འགའ་ཞིག་ཉེ་བས་

གཞན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་བརྒྱུད་པར་ཕན་བཏགས་པ་མེད་ན་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

བས་ན་སྨྲ་བ་པྩོ་དང་ཉན་པ་པྩོ་གསལ་བའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། འབས་

བུ་དང་ལན་པར་མཚུངས་པར་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ཡང༌། 

སྒ་ནི་རྣ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ན། །

མངྩོན་པར་གསལ་མིན་སྒ་དག་ནི། །

བེད་རྣམས་དགྩོས་པའམ་ཡིད་བཟླས་པ། །
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དྩོན་མེད་འགྱུར། རྣ་བའི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྒ་དེ་ལས་འདས་ན་

ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྤི་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། སྒ་ཁྩོ་

ན་ཞེས་ནི་མི་སྨྲའི། །སྒ་ནི་གདྩོན་མི་ཟ་བར་དེའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མཚན་

ཉིད་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྦྱྩོར་བ་པྩོའི་སྒའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

སྔགས་དག་གསལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། མངྩོན་པར་གསལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐྩོས་པའི་

ཡུལ་ཅན་གི་སྦྱྩོར་བ་པྩོ་རྣམས་ཀི་བཟླས་པའམ། ཡིད་ཀི་བཟླས་པ་སྔགས་ཀི་འབས་

བུ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་རྣ་བས་དྩོན་ཅུང་ཟད་ཀང་ངེས་པར་བས་པ་མེད་

དྩོ། །སྒའི་བདག་ཉིད་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡང་སྔགས་མ་ཡིན་ནྩོ། །

བརྒྱུད་པས་དེ་ལས་སྐེས་ཉིད་ཕིར། །

གལ་ཏེ་དེ་བྩོ་དེའི་གསལ་ཡིན། །

ཡིད་ཀིས་བསམས་སུ་ཟིན་ཀང་ཐྩོས་པ་མེད་པས་སྔགས་སང་བ་ཅན་གི་བྩོ་

ནི་མེད་དྩོ། །དེ་བས་ན་སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྒའི་གསལ་བ་

ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒའི་དྩོན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་

དག་ཀང་བརྒྱུད་པས་བསྐེད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར། 

གལ་ཏེ་དྩོན་ཅན་ཡིན་མི་འགྲུབ། །

རྩོག་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་ཕིར་རྩོ། །

སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་བྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་དེའི་གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་མི་སྨྲའི། 

དེའི་ཡུལ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དེའི་གསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ནི་དེའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་
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མཚན་ཉིད་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་རྣམས་མི་འཇུག་གྩོ་ཞེས་སྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

དག་ནི་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཉེ་བ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་

གི་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་འགྱུརཏེ། ཕི་རྩོལ་འགགས་ཤིང་མ་

འྩོངས་སུ་ཟིན་ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གང་ཞིག་གང་ཡྩོད་པ་ཉིད་ཉེ་བ་ལ་ལྟྩོས་པ་

མེད་པ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཞིང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཡུལ་ཡིན། དེ་བས་ན་

ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་སྒའི་གསལ་བ་མ་ཡིན་ན་གང་ལས་དེ་དང་ལན་པ་སྦྱྩོར་བ་

པྩོར་འགྱུར། དེ་ལས་བྱུང་བ་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་བྩོ་དེའི་གསལ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་རེན་

སྦྱྩོར་བ་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་ཉན་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་

བས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེའི་ཤེས་པ་ལ་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ན་ཡང་སྐེས་བུ་ལ་སྒ་བེད་པ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། སྒ་ལ་སྐེས་བུས་མ་ཡིན་པས། དེའི་བདག་ཉིད་

ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པར་བར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒ་རྣམས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་པྩོ་

ནི་སྐེས་བུས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྔགས་དག་གི་སྦྱྩོར་བ་ལས་

འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ན་ནི། ཡིད་ཀི་བཟླས་པ་དྩོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་

རྩོག་པ་ནི་སྒའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རེག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རང་དང་སྤི་ནི་རང་བཞིན་རྣམས། །

ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་བརྩོད་འདྩོད་པས། །

བར་བེད་རྣམས་ཀིས་བརྩོད་པའི་ཕིར། །

འགལ་མེད་དངྩོས་ལ་མ་ཡིན་ནྩོ། །



  289  

རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

བར་བེད་པ་དག་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དབང་པྩོའི་ཡུལ་དང༌། སྤིའི་མཚན་

ཉིད་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་སང་བའི་བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་གཅིག་ཏུ་བས་ན། 

བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྩོན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བར་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ལྟར་

ན་ཡིད་ཀི་བཟླས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དངྩོས་པྩོའི་རང་

བཞིན་ལས་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་རིག་པ་མེད་པར་

མི་འགྱུར་རྩོ། །

ཡི་གེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གྩོ་རིམ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལ། 

གལ་ཏེ་གྩོ་རིམ་མེད་ན་ནི། །

རྩོ་དང་མཚོ་ཞེས་ཐྩོས་པ་ལ། །

འབས་བུ་ཐ་དད་ཞེས་མི་འགྱུར། །

རྩོ་དང་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚིག་དག་ལ་ཡི་གེ་ཁད་པར་ནི་ཅུང་

ཞིག་ཀང་མེད་ན། ཡི་གེ་ལས་ཐ་དད་པ་གཞན་མེད་ན་གང་ལས་འབས་བུ་ཐ་དད་

འགྱུར། དེ་དག་གི་སྩོབས་པ་ཡང་ཐ་དད་པ་དང༌། གྩོ་རིམ་ཡང་མི་འདྲ་བར་མཐྩོང་ན། 

རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་འབས་བུ་ཐ་དད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཐ་དད་

པ་དང་ལན་པ་ཡྩོད་པ་དེ་གང་ལས་རྩོགས་པ་ཐ་དད་པ་འདིར་འགྱུར། བདེན་ཏེ། 

དེ་ནི་སྐེས་བུའི་རེན་ཅན་ཡྩོད། །

དེ་ལྟར། 

ཡི་གེ་ཀུན་སྩོང་ཤེས་པ་ལས། །
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སྐེས་པ་ཤེས་པས་སྒ་གང་སྐེ། །

ཤེས་དེས་བསྐེད་པའི་ཤེས་པ་ཅན། །

དེ་ཡི་ཁད་པར་ཅན་དེ་ནི། །

རྣ་བས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

དེ་ཐྩོས་ཐལ་བ་འཇུག་ཅན་ཏེ། །

དེ་དྲན་པ་ལས་ལྟྩོས་ན་ནི། །

ཕིས་ནི་བདག་ཉིད་ལ་དྲན་བེད། །

དེ་ལྟར་དེ་རྒྱུ་འཛིན་སེམས་ཀི། །

ཡིག་རྣམས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད། །

དེ་དག་སྐེས་བུས་བས་པ་ཉིད། །

གྩོ་རིམ་དག་ནི་ཡིན་ཞེས་བརྩོད། །

སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཅན་གི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཡི་གེ་

དང་ཚིག་དང་ངག་ཅེས་བ་བ། དེ་ལ་ཡི་གེས་ཀུན་ནས་སྩོང་བར་བེད་པའི་སེམས་དེ་

མ་ཐག་པའི་རྐེན་གིས་ཡི་གེ་ཨ་ཀུན་ནས་སྩོང་བའི་སེམས་བསྐེད་པར་འགྱུར་

རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་ར་དང་ཚེག་དྲག་གིས་ཀུན་ནས་སྩོང་བར་བེད་པ་སྔ་མ་སྔ་

མའི་རྐེན་ཅན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་རྒྱུ་གཞན་དང་ལན་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་ནི་རང་གི་རྒྱུའི་

གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྐེ་བ་ཅན་ཡིན་ནྩོ། །ཐྩོས་པའི་དུས་སུ་ཡང་གང་གི་ཚེ་དལ་བར་

འཇུག་པ་ཅན་ཡི་གེ་སྔ་མ་ཤེས་པའི་ལན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པ་ཅན་དག་

གིས་རང་གི་ཤེས་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ། སྔ་མ་དྲན་པ་ལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀིས་དྲན་
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པ་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་ཅན་དང༌། ཐ་དད་

པར་བསྐེད་པའི་ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་དེ་ནི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། སྐེས་

བུས་འདུས་བས་པའི་ཁད་པར་གིས་ཐ་དད་པ་ནི་གྩོ་རིམ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

དེ་ཕིར་ཡི་གེའི་ངྩོ་བྩོ་དེ། །

ཚིག་དང་ཚིག་ལ་གཞན་ཉིད་དེ། །

བེད་པའི་འདུ་བེད་ལས་ཐ་དད། །

འབས་བུའི་ཁད་པར་ལན་ཅིག་བེད། །

དེ་བས་ན་ཚིག་དག་ལ་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། 

བེད་པ་པྩོའི་སེམས་ཀི་འདུས་བས་པའི་ཁད་པར་གིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཕན་

ཚུན་ལན་ཅིག་པ་ན་འབས་བུའི་ཁད་པར་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། །

ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམ་དེའང༌། །

རྩོམ་པར་བེད་ལས་འཇུག་ཡིན་ཏེ། །

འདྩོད་པས་མི་འགལ་གྲུབ་ཅན་གི། །

གནས་པའི་གྩོ་རིམ་འགལ་ཕིར་རྩོ། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་ཡི་

གེ་རྣམས་ཀི་གྩོ་རིམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ཡང་སྐེས་བུའི་རྩོག་པ་དང་

དཔྱྩོད་པས་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གནས་པ་ཅན་གི་གྩོ་རིམ་ཡི་གེ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདྩོད་པས་མི་འགལ་བ་གྲུབ་པ་ཅན་གི་གྩོ་རིམ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལས་ཀི་
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ཁད་པར་གི་གྩོ་རིམ་བཞིན་ནྩོ། །ཡུལ་དང་དུས་དག་ཏུ་གནས་པའི་གྩོ་རིམ་ཅན་རི་

གངས་ཅན་དང༌། འབིགས་བེད་དང༌། མ་ལ་ཡའམ། ས་བྩོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པ་

དག་རང་གི་འདྩོད་པས་གྩོ་རིམ་གི་བཀྩོད་པ་བ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་སྐེས་བུའི་ཆྩོས་སུ་བགང་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པའི་གྩོ་རིམ་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་

དང༌། མེད་ན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྐེས་བུ་དང་ནི་ཡིག་གྩོ་རིམ། །

རྒྱུ་དང་འབས་ཉིད་གྲུབ་པའི་ཕིར། །

སྐེས་བུས་ཡིག་ཀུན་གྩོ་རིམ་སེ། །

མེ་དང་ཤིང་གི་རིགས་བཞིན་ནྩོ། །

ཤིང་ཡྩོད་ན་མེ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང༌། མེད་ན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །མེ་ཤིང་མ་

མཐྩོང་བ་ཅན་ཡང་ཤིང་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་ངེས་པ་མི་

རུང་བའི་ཕིར་དང༌། ངེས་པ་ཡྩོད་ན་ནི་དེ་ཉིད་ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཤིང་ནི་མེའི་

ཉེ་བར་ལེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་

འདི་ཡང་གལ་ཏེ་སྐེས་བུའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ན། དམིགས་པ་

མེད་པར་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན་ན་འབད་པས་ཀང་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

ལ་ལར་ནུས་ན་ནི་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་ཡྩོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དེ་དང་ཁད་པར་མེད་པས་དེས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་

ཡང༌། ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངྩོས་པྩོ་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ད་ེན་ི
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རསེ་སུ་འགྩོ་བ་དང་ལྩོག་པའ་ིམཚན་ཉདི་ཅན་ཡནི་པའ་ིཕརི་རྩོ། །མཚན་ཉིད་གཞན་བརྩོད་

པར་བའྩོ། །

བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཅྩོས་མ་དང༌། བཅྩོས་མ་

མ་ཡིན་པ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་སིད་པའི་ཕིར་

དང༌། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ཀང་གཞན་མེད་པ་མཐྩོང་བ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་

བ་ཉིད་ཀིས་གཞན་བེད་པ་དང་འགའ་ཞིག་བེད་པ་པྩོ་མི་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ན་ཐམས་

ཅད་དམ་འགའ་ཞིག་ཀང་བས་པ་མ་ཡིན་པར་མངྩོན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

བས་ན། ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པ་དང་འབས་བུར་ཡྩོད་པ་ཅན་གི་

དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་སྐེས་བུས་བས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

ཤེས་མཐུ་དག་གིས་སྔགས་ཤེས་པའི། །

གྩོ་རིམ་བེད་ཚུལ་ཅན་སྐེས་བུའི། །

ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ཉིད་གྲུབ་སེ། །

གཞན་ལ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར། །

གལ་ཏེ་གཞན་གིས་ཀང་ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་འདིས་ནི་དུག་བཅྩོམ་པ་ལ་སྩོགས་

པ་ནུས་པ་ཡིན་གི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དེ་ཁྩོ་ན་བཞིན་

དུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་གྩོ་རིམ་འདི་ནི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་འབས་བུ་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང༌། འགའ་ཞིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕིར། 

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་མཐྩོང་བའི་སྐེས་བུ་ཡྩོད་དྩོ། །འདིས་ནི་དྩོན་བེད་ནུས་ཀི་འདིས་ནི་མ་
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ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་པར་མི་ནུས་ཏེ། རགས་ཀི་ཁད་པར་མ་འཆྩོལ་བ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

མངྩོན་སུམ་གིས་ཀང་སྔགས་དང་སྔགས་མ་ཡིན་པ་མ་བསན་པ་དག་ཡྩོངས་

སུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །བསན་དུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་

བཞིན་གི་ཁད་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་དུ་འབས་བུ་མི་སླུ་བའི་ཕིར་དང༌། 

དེ་ཡང་བེད་པ་ལས་སྔར་མཐྩོང་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །གྩོ་རིམ་འདི་ནི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀིས་བེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་གིས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཞན་གི་དུས་རིང་པྩོ་ནས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྩོད་པ་

ལ་སྩོགས་པ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ལས་གཅིག་ལས་ཀང་འགའ་ཞིག་གི་

དྩོན་དང་དྩོན་མེད་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

སྔགས་དག་བ་བ་བེད་དུ་ཟིན་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་སླུ་བའི་ཕིར། རྣམ་པ་འདི་

ནི་རང་བཞིན་ལ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐེས་བུ་རང་གི་འདྩོད་པས་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་སྐལ་

བ་མཉམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་གིས་སམ་བསྙེན་པའི་ཁད་པར་གིས་འགའ་ཞིག་

རེས་སུ་འཛིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རིགས་སྩོ། །གལ་ཏེ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང༌། ཉམས་པ་ལ་སྩོགས་པས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་འཕེལ་

བ་ན། ཆྩོས་སམ་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་མ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྩོག་གཅྩོད་པ་དང་རྐུ་བ་དང་འཁིག་པ་དང་དམན་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་འགལ་བ་མང་པྩོ་དག་ཀང་མཁའ་འགྩོ་མ་དང༌། སིང་མྩོའི་
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རྒྱུད་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་གིས་ཀང་གྲུབ་པའི་ཁད་

པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བ་བ་ནི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

བམས་པ་དང་གཙང་སྤ་དང་ཆྩོས་ལ་གཞྩོལ་བ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་གྲུབ་

པ་འགའ་ཞིག་ཀང་མི་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བཟླྩོག་པ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལས་ཀང་དེ་དང་འགལ་བའི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་མི་རིགས་

སྩོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་ན་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སྩོགས་

པ་ལས་ཆྩོས་ཀི་འབས་བུ་འདྩོད་པ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། འབས་བུ་འདྩོད་པ་དེ་ནི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་སྩོགས་པ་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འྩོན་ཀང་སྔྩོན་གི་ལས་

ཀིས་ཡིན་ཏེ། །བམ་ཟེ་གསྩོད་པའི་ལུང་ནན་ཏན་དུ་བས་པ་ལས་ཡུལ་རེད་པ་བཞིན་

ནྩོ། །ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་བརྟུལ་ཞུགས་དེ་མ་འྩོངས་པའི་འབས་བུ་ནི་

མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འབས་བུ་འདྩོད་པ་ཅན་གི་ལས་དེའི་སྔགས་ལ་སྩོགས་པའི་སྦྱྩོར་བ་དེ་རྣམ་

པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་སིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་

འདྩོགས་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་ནི་ས་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །སྐེས་བུའི་ཁད་པར་

ལ་བརེན་པ་རྣམ་པར་སིན་པའི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཆྩོས་དེ་དང་དེས་བས་པ་ནི། དེ་ལྟར་

མགུ་བར་བས་པས་འབས་བུ་འབིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་འབས་བུ་ཅན་གི་ལས་དེའི་

སྦྱྩོར་བས་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པས་རྣམ་པར་སིན་པའི་ཆྩོས་ཅན་ནི་བས་པ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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གལ་ཏེ་སྐེས་བུའི་ཁད་པར་མེད་པར་ཡང་དེས་ཕན་བཏགས་པ་ལས་འབས་

བུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུའི་རྣམ་པ་དང་རང་བཞིན་དང་སྤྩོད་པའི་མྩོས་པ་

དྩོན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཕན་འདྩོགས་པར་བེད་པ་ཉིད་

ཡིན་ན་སྐེས་བུའི་ཁད་པར་ཡྩོན་ཏན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཅན་གྲུབ་སེ། དེ་དག་ལ་

མྩོས་པ་ཁྩོ་ན་དུག་གི་ལས་ལ་སྩོགས་པ་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་སྔགས་སྐེས་

བུས་བས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་དེའི་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་རང་བཞིན་

གིས་འབས་བུ་འབིན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་ཡང་རྒྱུད་རིག་འགའ་ཞིག་གིས། །

གསང་སྔགས་ཅུང་ཟད་བེད་འགྱུར་བ། །

དེ་དག་གིས་དེ་གཙོ་བྩོའི་མཐུ། །

དེས་བཤད་རིག་པ་འཇུག་ཕིར་རྩོ། །

ལམ་པྩོ་ཆེའི་སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་རྒྱུད་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ཀི་སྔགས་བས་པ་

དག་གིས་ལས་འགའ་ཞིག་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ཀང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་སྔགས་ཀི་བེད་པ་

པྩོར་ཡང་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མཐུ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀིས་བིན་

གིས་བརླབས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་བས་པའི་དམ་ཚིག་རེས་སུ་སྐྩོང་བ་དང༌། དེའི་

མན་ངག་གི་དམ་ཚིག་ནན་ཏན་དུ་བེད་པ་དེ་དག་གིས་ནུས་ཏེ། དེའི་དམ་ཚིག་དང་

མན་ངག་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པ་དག་ལ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་ཡང་དེའི་རྣམ་

པ་བསམ་གཏན་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་
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དེས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཉིད་དེ་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་མཐུ་དང་ལན་པ་དེ་ཉིད་ཀང་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐེས་བུའི་ཁད་པར་ཉིད་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འབས་བུ་འདྩོད་པས་སྔགས་རྣམས་ནི། །

བས་དང་སྐེས་བུས་བས་བརྩོད་བ། །

མ་བས་པ་དག་གི་སྦྱྩོར་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྦྱྩོར་བ་མེད་པ་དག་ལས་

འབས་བུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ན། སྐེས་བུའི་བིན་བརླབས་མེད་པར་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན་

དག་གི་འབས་བུ་མཐྩོང་བའི་ཕིར། སྦྱྩོར་བ་ལས་འབས་བུ་འདྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་སྔགས་

རྣམས་བས་པ་དང༌། སྐེས་བུས་བས་པ་བརྩོད་པར་བ་སེ། བརར་བས་པ་ཅན་གི་

སྙན་དངགས་བཞིན་ནྩོ། །

སྐེས་བུས་ནུས་མེད་སྒྲུབ་བེད་ནི། །

འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །

སྔགས་རྣམས་ནི་སྐེས་བུས་བས་པ་དང་དེས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་

འབས་བུ་འབིན་པར་བསན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་དེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་དང་ལན་

པའི་ཕིར། དེ་སྩོང་བར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

བྩོ་དབང་སྨྲ་དང་སྐེས་བུ་ཉིད། །

ལ་སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་གང་བརྩོད་པ། །

ཚད་ལྟར་སང་ཡིན་ལག་མིན་པས། །

ཇི་བཞིན་དྩོན་རྩོགས་ཡྩོད་མ་ཡིན། །



  298  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བྩོ་དང་དབང་པྩོ་དང་སྨྲ་བ་དང་སྐེས་བུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་སྐེས་བུའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྩོང་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གྩོ་

བར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། སྩོང་བ་དང་སྤི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དག་ནི་མི་སིད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་དག་ལ་དེ་མ་མཐྩོང་བའི་སྩོང་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་དེ་དག་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འགལ་བ་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར། འགལ་བ་མེད་པ་དང་ལན་ཅིག་ཡྩོད་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཅིག་ཤྩོས་ཀི་སྤི་ཡང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པ་

ཤེས་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དེ་འདྲ་བ་དག་ལ་མི་དམིགས་པ་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཉིད་ཡིན་པ་སངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྐེས་བུ་ལ་སྩོགས་པའི་སྤི་དག་ལ་ཡང་

ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཀང་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁད་པར་ཡྩོད་པ་ཅན་ལ་ཡང་སྤི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ཡང་བཤད་

ཟིན་ཏྩོ། །དེ་བས་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་པ་མ་

མཐྩོང་དུ་ཟིན་ཀང༌། ལྩོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་ལག་མ་དང་ལན་པ་ནུས་པ་མེད་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

བམ་པྩོ་བཅུ་གཅིག་པ།

གཞན་ཡང་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པའི་རྒྱལ་དཔྩོག་པ་དག་གི་རང་གི་ཚིག་དང་

འགལ་བར་བེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 
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སྒ་ནི་ཁྩོ་བྩོས་འདི་དྩོན་དང༌། །

འདི་དྩོན་མིན་ཞེས་བརྩོད་མི་བེད། །

སྐེས་བུས་དྩོན་འདི་བརགས་པ་སེ། །

དེ་ཡང་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་ལན། །

དེ་གཅིག་དེ་ཉིད་རིགས་གཞན་མིན། །

ཞེས་བའི་ཁད་པར་གང་གིས་བས། །

དེ་བཞིན་སྐེས་ཡིན་རྣམ་འགས་ཀང༌། །

ཁྩོད་ཅི་ཤེས་ཅན་འགའ་མི་འདྩོད། །

རིག་བེད་པའི་སྒ་དེ་དག་བམ་ཟེ་ཁྩོད་ཚུར་ཤྩོག ཁྩོ་བྩོའི་དྩོན་འདི་ཟུངས་

ཤིག །གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་བརྩོད་པར་མི་བེད་དྩོ། །

མངྩོན་པར་གསལ་བ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་གི་ཁད་པར་དང་འདྲེ་བ་ཅན་འགའ་

ཞིག་གིས་མཉན་པ་ཉིད་སྐེད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ལ་སྐེས་བུ་གཅིག་གིས་དྩོན་ཅུང་ཟད་

གཅིག་དང་གཞན་གིས་གཞན་བརགས་པ་ཡིན་གི། སྒ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སྩོ་སྩོར་

ངེས་པ་ཅུང་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། གང་གིས་དྩོན་གཅིག་གི་རེས་སུ་བེད་ཅིང་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོན་ཀང་བརའི་དབང་གིས་དེ་དང་དེ་བཟུང་བ་ན་མཐྩོང་བར་

འགྱུར་རྩོ། །

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་གྩོམས་པའི་ཕིར་ཉེས་པས་བསད་ཅིང་མི་མཁས་པ་འགའ་

ཞིག་དྩོན་ངེས་པ་རིགས་པ་མེད་པ་ཅན་དེ་དག་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་འཆད་པར་བེད་པ་

ཡིན་ལ། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཅི་སེ་འགའ་ཞིག་
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ལས་བྩོ་དང་དབང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དག་དེ་ཉིད་ཀིས་རིགས་པ་ཡིན་གི། གཞན་གིས་

ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་ཤེས་པའི་ཁད་པར་འདི་གང་ལས་

ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞིན་གི་བསྐལ་པའི་དྩོན་དག་མཐྩོང་ན་

གཞན་དག་ཀང་ཅིའི་ཕིར་མེད་པ་ཅན་མཐྩོང་བ་ཡིན། དེ་སྩོང་བར་བེད་པའི་སྒྲུབ་

པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་དེ་དག་གིས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་

ལྟར་དེའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་འདིའི་ཁད་པར་འདི་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་གཞན་

གིས་ཡང་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་གང་ཚིག་ཚད་མ་ཡིས། །

མི་སླུ་དེ་དྩོན་རིག་ཡིན་ན། །

ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །

ཚད་མ་སིད་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

དེ་ལྟར་ནི་འགྱུར་ན་ཁྩོ་བྩོས་སྐེས་བུ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ཕིར། །འགའ་ཞིག་

གི་བཤད་པ་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཚད་མ་གཞན་

གིས་མི་སླུ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འཆད་པ་པྩོ་མང་པྩོ་དག་ཡྩོད་ན་ཡང་མངྩོན་སུམ་ལ་སྩོགས་

པའི་ཚད་མ་སྩོན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁས་ལེན་ཏྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་མ་མཐྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེ་འཇུག་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་རྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར། ལུང་དྩོན་དུ་གཉེར་

བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་མེད་པ་ན་

དྩོན་རྩོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡན་གར་བ་དེ་ལས་རྩོགས་པའི་ཕིར ལུང་སྒྲུབ་



  301  

རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་གཞན་ཡན་གར་བ་ལས་ཀང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་དག་རྩོགས་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བ་དང༌། མངྩོན་སུམ་

ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་ཡང་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཡང་ལུང་ལ་

བལྟྩོས་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དུ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལས་མེ་ལ་སྩོགས་

པའི་ཤེས་པ་ལུང་མེད་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །གལ་ཏེ་ལུང་འཇུག་པ་ལ་ཚད་མ་

གཞན་འཚོལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ལུང་གི་འཇུག་པ་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་སྩོ་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་

བདག་ཉིད་ནུས་པ་འདི་ལུང་དེ་ཉེ་བས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཅི་ཞིག་གསྩོ་བར་བེད། ནུས་

པ་མེད་ན་ན་ིལུང་འཇུག་ཏུ་ཟིན་ཀང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་མ་ིའགྱུར་རྩོ། །དབང་པྩོ་ལས་

འདས་པའི་དྩོན་དང་འབེལ་པའི་ལུང་གི་འཇུག་པ་དེ་ཡང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པར་

ཇི་ལྟར་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ལུང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གང་གི་ཚིག་ནི་ཚད་མ་ཡིས། །

མི་སླུ་བ་ཅན་དེ་བས་ཚིག །

དེ་ལུང་ཞེས་ཐྩོབ་དེ་ཡི་ཕིར། །

སྐེས་བུས་བས་མིན་དྩོན་མེད་ཡིན། །

ལུང་སྨྲ་བར་མཚུངས་ན་ཡང་ཚད་མའི་སྩོབས་ཀིས་ལུང་ནི་ལ་ལར་ལུང་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་མི་སླུ་བའི་ཚིག་དག་ལུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །
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སྐེས་བུས་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་

ཡང་རྩོགས་པ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡྩོད་ན་ཡང་གཞན་དུ་ཚད་

མ་གཞན་གིས་སླུ་བ་ལ་མི་འདྩོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང༌། 

གལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་དྩོན། །

ལུང་མེད་ཤེས་པ་ཡྩོད་ན་ནི། །

དབང་པྩོ་ལས་འདས་དྩོན་རིག་འགའ། །

ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་ནི་མངྩོན་འདྩོད་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་ལུང་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལྩོག་

ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་ལ་འདྩོད་ན། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་མཐྩོང་བའི་སྐེས་བུ་

ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་འདྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

མངྩོན་སུམ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་གི་ཚད་མ་ནི་དེ་མཐྩོང་བ་མེད་པ་ལ་མི་སིད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །མངྩོན་སུམ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་དག་ལ་ཚད་མ་གཞན་མི་

སིད་པ་ན་དེ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྩོགས་པར་བ་བ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཚད་

མ་གཞན་འཇུག་པ་མངྩོན་སུམ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐེས་བུའི་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་དག་བཟླྩོག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་དག་ལ་

ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ལུང་དྩོན་གི་ཁད་པར་ལ་འཇུག་

པ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱལ་དཔྩོག་པའམ་གཞན་འདིས་ནི། །

བདག་ཉིད་འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་ལན་པའམ། །

གཞན་ལས་རིག་བེད་དྩོན་རིག་མིན། །
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རིག་བེད་རིག་པར་བེད་མིན་ནའང༌། །

རིག་བེད་དྩོན་ནི་གང་ལས་རྩོགས། །

ཉེས་པའི་འཁྲུལ་པ་ལས་མ་འདས་པ་ཅན་གི་འཆད་པ་པྩོའི་སྐེས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་དྩོན་གི་ཁད་པར་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་

རིག་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ལ་གཞན་གིས་རིག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་

ཐལ་བར་གྱུར་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ལྩོང་བས་དྲངས་པར་གྱུར་པའི་ལྩོང་

བས་ལམ་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

རིག་བེད་བདག་ཉིད་ཀང་རང་གི་དྩོན་རྣམ་པར་འགེལ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། བསན་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་

པའི་བེད་པའི་དྩོན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྒའི་ལག་མ་འདི་ལྟར་ཟུག་རྔུར་གྱུར་པ། ཡང་

དག་པ་མཐྩོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ར་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་བཅིངས་པ་འབྱུང་བར་

དཀའ་བ་སྡུག་བསྔལ་འཇྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་མཐྩོ་རིས་འདྩོད་མེ་ལ་ནི། །

སྦྱིན་སེག་སྦྱིན་ཞེས་ཐྩོས་པ་ལ། །

ཁི་ཤ་ཟ་ཞེས་བ་བ་དེ། །

དྩོན་མིན་ཞེས་འདིར་ཚད་མ་གང༌། །

དྩོན་ལ་ལ་ཡང་ཉེ་བ་དང༌། །བསྐལ་པ་དང་བལ་བ་མཐྩོ་རིས་འདྩོད་པས་མེ་ལ་

སྦྱིན་སེག་སྦྱིན་པར་བའྩོ་ཞེས་བ་བ་དག་ལ་འབྱུང་བའི་ཁད་པར་ལ་ཇི་ལྟར་མངྩོན་

པར་འདྩོད་པའི་མར་ལ་སྩོགས་པ་བླུག་པར་བའྩོ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ཡིན་ལ། ཁིའི་ཤ་
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བཟའ་བར་བའྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཁད་པར་མ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པ་པྩོའི་ཚིག་གི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དྩོན་ད་

ལྟར་བདག་གིས་རྩོགས་པར་འགྱུར་བའམ། འྩོན་ཏེ་བཟླྩོག་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཐམས་

ཅད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། མ་ཡིན་ཏེ། འཆད་པ་པྩོ་བདག་

ཉིད་ཀི་དགྩོངས་པ་གསལ་བར་བེད་པས་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་སིད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འདི་ནི་སྩོན་པར་བེད་པ་པྩོ་མེད་པའི་སྒ་དག་ལ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འཇིག་རེན་

གིས་ཤེས་པར་བ་བའི་དགྩོངས་པ་ཅན་གིས་གསུངས་པ་ན། འཇིག་རེན་གི་བར་

རབ་ཏུ་གགས་པ་རེས་སུ་སྐྩོང་བར་མཛད་དྩོ། །དེ་ལས་ཀང་དྩོན་དེའི་རྩོགས་པར་

འགྱུར་རྩོ། །སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་སྒ་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་སྨྲ་བར་

འདྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་མཁས་པ་རིགས་པ་ཉིད་རེས་སུ་སྐྩོང་བར་

བེད་པ་དྩོར་བར་བ་བ་དང༌། བང་བར་བ་བ་དེའི་རེན་དག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་གི། 

རབ་ཏུ་བརྩོད་པས་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐལ་བར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་

སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །འཇིག་རེན་གི་གནས་པ་ལ་སྩོགས་པ་

རིགས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་ལ་ཡང་སྐེས་བུ་ཡིད་འཆེས་པའི་ཚིག་ལས་

རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། མ་ཡིན་ཏེ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ལ་ལར་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཁྲུལ་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་དང༌། དེའི་འཇུག་པ་མི་སླུ་བ་དང་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ལུང་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ནི་གྩོ་སྐབས་མེད་པ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པས་དེ་ལས་ངེས་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ལུང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །སྐེས་བུས་མ་
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བས་པའི་སྒ་དག་གི་དྩོན་ཤེས་པ་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་ལས་མ་ཡིན། །རིགས་པ་

ལས་མ་ཡིན། །འཇིག་རེན་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་རྩོགས་པ་མེད་པར་རིགས་

པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་གལ་ཏེ། 

འཇིག་རེན་ཚིག་རབ་གགས་རྩོགས་པའི། །

རྒྱུ་ཡིན་ན། 

དེ་ལ་ས་ཚོགས་དྩོན་ཅན་སྒའི། །

གང་གིས་དྩོན་འདི་རྣམ་ཕེ་བས། །

དབང་པྩོ་ལས་འདས་དྩོན་མཐྩོང་གང༌། །

སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་སྒ་དང་དྩོན་འབེལ་པ་ལས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་འདི་

ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བར་ལས་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅྩོས་བེད་པ་རང་ཉིད་ཀི་བར་ལས་

བསན་པ་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར། པ་ནི་ནའི་སྩོབ་མ་ལ་སྩོགས་པའི་ཐ་སྙད་བཞིན་

ནྩོ། །སྐེས་བུས་མ་བས་པ་དེ་ལ་ནི་བསན་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགའ་ཞིག་

གིས་ཀང་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །དབང་

པྩོས་གཟུང་བར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་དང་འདྲ་བར་བདག་ཉིད་

རྩོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །བསན་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྐེས་བུ་རང་རྒྱུད་

པ་དག་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསན་པས་མི་སླུ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

ཡིད་བརན་དུ་མེད་དྩོ། །



  306  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

གལ་ཏེ་རིག་བེད་དང་འདྲ་བར་རྣམ་པར་བཤད་པ་དང༌། སྐེས་བུས་མ་བས་

པ་ཐྩོག་མ་མེད་པའི་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ལས་འྩོངས་པ་དེ་ལས་

དྩོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སྒའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན་ནི་ཇི་ལྟར་ན་འདིའི་

དྩོན་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་མཚུངས་སྩོ། །རེ་ཞིག་སྐེས་བུ་བདག་

ཉིད་ཀིས་བརར་བས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀི་དྩོན་རྭ་ལས་གཟུང་བས་ཀང་མི་རྩོགས་པ་

རྩོགས་པར་བེད་པ་དེ་ལྟར་ན་སྐེས་བུས་བས་པའི་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཐབས་ཡྩོད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་སྒ་ནི་དེ་ལྟར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འགའ་ཞིག་གིས་

ཀང་ལ་ལར་འདིའི་འབེལ་པ་ངེས་པ་ཤེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་དྩོན་

རྩོགས་པ་ཉིད་མེད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་རིག་བེད་དེའམ་དེའི་རྣམ་པ་བཤད་པ་སྐེས་བུས་སྐེས་བུ་ལ་

བསན་པར་གྱུར་པ་ན། ཡང་དག་པའི་མན་ངག་འཇིག་པ་མེད་པ་ཅན་ཉིད་རེས་སུ་

འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་ཡང་མནའ་ལ་བརེན་པར་བ་སེ། ལུང་འཇིག་པར་བེད་

པར་བདག་ཉིད་རླྩོམ་པས་སམ། དེའི་བསན་པ་ལ་རྣམ་པར་སང་བས་སམ། དེར་

ཞུགས་པ་དམའ་དབབ་པའི་ཕིར་གཡྩོན་ཅན་ཟིལ་གིས་མནན་པས་སམ། རྒྱུ་གཞན་

འགའ་ཞིག་ཀང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རྩོམ་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་འདིར་

ཁྩོད་ཀིས་སྐེས་བུ་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་དག་གིས་བསད་པ་རྫུན་པ་ཡང་སྨྲ་

བའི་ཕིར། འདིའི་ཚིག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བདག་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་པ་བརྩོད་

པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཚིག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་འདིར་ཡང་ཡྩོད་དམ་

མེད་ཅེས་ཅིའི་ཕིར་དཔྱྩོད་པར་མི་བེད། དེ་ཉིད་རིག་བེད་དམ་རིག་བེད་ཀི་དྩོན་སྩོན་
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པ་ན་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་ནུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡལ་ག་གཞན་དག་ཐྩོས་

ཤིང་ད་ལྟར་ཡང་ཉུང་ཟད་འདྩོན་པར་བེད་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀང་མཐྩོང་ངྩོ༌། །དེ་

བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེར་འདྩོན་པར་བེད་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་ཀང་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ། 

ནུས་པ་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་སྐེས་བུ་ཡིད་འཆེས་པའི་ཤེས་པས་རབ་ཏུ་མང་པྩོ་

ཁས་བངས་པ་ཡྩོད་པ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་རྒྱ་ཆེར་འདྩོན་པར་བེད་པ་པྩོའི་སྐེས་

བུ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འདྩོན་པ་བརེད་པ། འདྩོན་པར་བེད་པ་ཅན་དེ་དག་དང༌། གཞན་

སིད་པ་ཉམས་པའི་འཇིག་པ་ལ་སྩོགས་པས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

ཤེས་པ་ལས་ཀང་དེ་ལ་དད་པ་དག་དཔྱྩོད་པ་མེད་པར་རྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོན་

པར་བེད་པ་པྩོ་མང་པྩོ་དག་ལ་སྐེས་བུ་ཡིད་འཆེས་པ་ལས་མང་དུ་རྩོགས་པ་མཐྩོང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལས་ཀང་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་འཁྲུལ་པ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་སྐེས་བུ་འཆད་པ་པྩོའི་ཉུང་ཟད་འཆད་པའི་བརྒྱུད་པ་ཉིད་འདི་ལ་

ཁེད་ཀིས་ཀང་མཉན་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་སང་བ་དང༌། མི་ཤེས་པ་

དང༌། སྤང་པྩོ་དག་གི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་གང་ལས་རུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཡིད་

བརན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་བཤད་པ་ལས་མ་

ཡིན་ཞིང༌། བར་ལས་བྱུང་བའི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ལས་ཀང་རིག་བེད་ཀི་དྩོན་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །བར་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་དྩོན་ས་ཚོགས་པ་ཅན་གི་སྒ་

རྣམས་ཀི་ཐ་སྙད་མཐྩོང་བའི་ཕིར་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཅན་ནམ། རབ་ཏུ་མ་གགས་པའི་

འགའ་ཞིག་གི་ཡང་བཤད་པ་མཐྩོང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་དེའི་དྩོགས་པ་མི་ལྩོག་པའི་
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ཕིར་རྩོ། །

ཐམས་ཅད་དྩོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་སྦྱར་བ་ན་ཡང་རེས་སུ་མཐུན་

པར་བར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྩོགས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དང༌། འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་

དག་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་དག་ནི་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་འབེལ་པ་ཅན་གི་དྩོན་གཅིག་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་མཐྩོང་བ་མ་ཡིན་

པའི་སྐེས་བུ་ཐ་མལ་པ་ལ་སུ་ཞིག་རྣམ་པར་འབེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། གང་ཞིག་

འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ལས་རྩོགས་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་ཀང་ཐམས་

ཅད་དུ་གགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བར་མི་བེད་དྩོ། །འདི་ལྟར། འདི་ཉིད་ཀིས་བརྩོད་

པར་གྱུར་པ། །

གགས་མིན་དྩོན་བརྩོད་མཐྩོ་རིས་དང༌། །

ལ་མྩོ་ལ་སྩོགས་སྒ་མཐྩོང་ངྩོ༌། །

མི་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་གནས་དང༌། མི་ལས་

འདས་པའི་བདེ་བའི་རེན་དང༌། ཉེ་བར་མཁྩོ་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ཅན་ནི་མཐྩོ་རིས་

སྩོ། །དེར་གནས་པའི་ལའི་བུ་མྩོ་ལ་ལ་མྩོ་ཞེས་འཇིག་རེན་ན་བརྩོད་དྩོ། །དེ་ལ་བརེན་

པ་མེད་པར་དྩོན་གཞན་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་རྩོག་པར་བེད་པ་ན་འདི་སྒ་གཞན་དག་ལ་ཇི་

ལྟར་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཚད་མར་འགྱུར། དེ་ལ་གལ་ཏེ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཁས་

ལེན་ཏྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་འདི་ཡང་འགལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རྩོ། །གཞན་དག་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པར་རྩོགས་པར་དཀའ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རྩོ། །མེའི་སྦྱིན་སེག་ལས་མཐྩོ་རིས་ཐྩོབ་པ་འགལ་དུ་ཟིན་ཀང་བྩོ་དམན་པའི་ཕིར་
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འདིས་ཤེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །

འགལ་བ་དང་འགལ་བ་མེད་པ་དག་ནི་གནྩོད་པ་ཅན་དང༌། སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་ཚད་མ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ཀང་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་ན་དེའི་དབང་གིས་རྩོགས་པ་ཡིན། ཚིག་འཇུག་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ལུང་འདི་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་གགས་

པ་ལས་དྩོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ཡང་འགལ་བ་དཔྱྩོད་པ་ན་ལུང་ནི་ཡིད་བརན་དུ་

མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡྩོད་དུ་ཟིན་ཀང་དྩོན་དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མི་འཇུག་པས་གཞན་དག་ཀང་དྩོགས་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །མཐྩོ་རིས་འདྩོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སེག་སྦྱིན་པར་བའྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་

ལ་ཁིའི་ཤ་ཟ་བའི་བརྩོད་པའི་རྣམ་པར་རྩོག་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་གཞན་དག་དུ་དེ་ལྟར་འདི་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་དྩོན་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་

དྩོན་གི་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ནི་བཟླྩོག་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

གལ་ཏེ་སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་སྒའི་ཕུང་པྩོ་འདི་ལ་ལར་དྩོན་རྩོགས་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་དེ་ལས་དྩོན་རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་དག་གིས་ཕལ་ཆེར་ཡང་

ཐམས་ཅད་ལྩོང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་བེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར། 

དེ་འདྲའི་སྒ་གཞན་དག་ལ་ནི། །

དེ་འདྲའི་རྣམ་རྩོག་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
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མཐྩོ་རིས་འདྩོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སེག་སྦྱིན་པར་བའྩོ། །ཞེས་བ་བའི་ངག་འདི་

ཅི་འདྲ་བའྩོ། །

གཞན་ཡང༌། 

གགས་པ་དག་ཀང་མི་རྣམས་ཚིག །

དེ་ནི་ཚད་མར་མི་འདྩོད་ན། །

དེ་ལས་ཡང་ཡང་དྩོན་རྩོགས་པ། །

སང་འདྩོད་དེས་ནི་ཅི་ཞིག་བ། །

སྐེ་བྩོའི་རབ་ཏུ་བརྩོད་པ་ལས་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་གཞན་

ནི་མེད་དྩོ། །སྐེ་བྩོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཅན་གི་ཚིག་ཅན་དུ་བསམ་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་བརྩོད་པ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་

ལ་སྩོགས་པ་དང༌། མ་རིག་པ་དང་ལན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །

འགའ་ཞིག་གི་ཡང་དག་པའི་འཇུག་པ་མེད་པ་ན་ཕལ་ཆེར་དྩོན་དང་ལན་པར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། པར་སིག་མ་བག་མར་ལེན་པའི་ལྩོག་པའི་སྤྩོད་པ་བཞིན་

ནྩོ། །སྐེས་བུ་དེ་དག་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལས་ཀང་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་རྩོགས་པ་དེ་ལྟར་

ན། ཇི་ལྟར་དེ་ཉིད་ཅིག་ཅར་སང་བར་བ་བ་དང་འདྩོད་པར་བ་བ་ཡིན། 

ཅི་སེ་གགས་པ་ལས་བརྒལ་བའི། །

རྩོག་ལ་རྒྱུ་མེད་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །

རབ་གགས་ཚད་མ་ཉིད་མིན་ཕིར། །

དེ་འཛིན་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །
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གལ་ཏེ་ཕྲད་པ་བཟླྩོག་པས་གཞན་དུ་འཇུག་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང༌། སྐྩོན་མཐྩོང་

བ་ན་རིགས་པ་དེ་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། ཕྲད་པ་ནི་ཚད་མ་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །རབ་ཏུ་གགས་

པའི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པར་གཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཅིར་ཡང་མི་

རུང་ངྩོ༌། །ཐྩོབ་པར་དཀའ་བའི་རིགས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །རང་དང་གཞན་གི་རྣམ་

པར་རྩོག་པ་རྣམ་པ་གཉི་གའི་ཡང་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་དེ་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་གགས་

པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད། །

གཞན་ཡང༌། 

གགས་པ་ཉིད་ཀིས་སྒ་དྩོན་གི། །

ངེས་ལ་དྩོགས་པ་བསྐེད་པ་ནི། །

གང་ཕིར་དེ་ལ་སྒ་རྣམས་དྩོན། །

ས་ཚོགས་འཇུག་པ་ཅན་ཉིད་མཐྩོང༌། །

སྒ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པ་ལས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས་དྩོགས་པ་སྐེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འཇིག་རེན་ལ་སྒའི་དྩོན་ས་ཚོགས་པ་ཅན་དུ་སང་བ་

དང༌། འཇིག་རེན་གི་བརྩོད་པ་ནི་གགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དྩོན་ས་ཚོགས་

པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལས་དྩོན་གི་ངེས་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ངེས་བེད་མ་མཐྩོང་བ་དག་གིས། །

ས་ཚོགས་ནུསཅན་སྒ་རང་ཉིད། །

ངེས་པར་དྩོགས་པར་བ་ཡིན་ཏེ། །
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རྣམ་གཞན་མི་སིད་མེད་ཕིར་རྩོ། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དེ་བས་ན་དྩོན་གི་དབེ་བ་རིགས་པ་མེད་པ་ཅན་གི་སྒ་དག་གི་དྩོན་གཅིག་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་འབེལ་པ་ཅན་དམིགས་པ་མེད་པ་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཅན་དྩོན་གཅིག་

ངེས་པར་བས་ནས་རྒྱལ་དཔྩོག་པ་འཆད་པར་བེད་པ་ན། དེའི་ཟྩོལ་གིས་བདག་ཉིད་

དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བའི་ཕིར། མུ་སེགས་བེད་གཞན་ལས་འདིའི་ཁད་པར་གཞན་མ་མཐྩོང་

ངྩོ༌། །དེ་ལྟར་ན་དྩོན་དེ་གསལ་བར་བེད་པའི་བ་བས་སྩོང་པ་དེར་སྒྩོ་འདྩོགས་པར་

བརྩོད་པས་རང་གི་ཚིག་ཁད་པར་དུ་བས་པ་མེད་དྩོ། །དེ་བེད་པ་ཅན་གི་འདུལ་བ་

ཉིད་ལྩོག་པ་འབའ་ཞིག་བདག་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན། 

འགའ་ཞིག་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཞེས། །

སྩོང་དུམ་འདི་ནི་སྨྲ་འགྱུར་ཞེས། །

གཞན་ནི་བདག་ཉིད་སྨྲ་དེ་ལྟར། །

དེ་དག་བེ་བག་བརག་པར་བ། །

བསམ་པ་དང་བ་བ་དང་ཚིག་མེད་པ་ཅན་གི་སྩོང་དུམ་ལ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་

སྩོན་པར་བེད་པའམ། རང་རྒྱུད་པའི་བདག་ཉིད་ཚིག་ཁས་ལེན་པ་ལ། བླུན་པྩོ་རྩོགས་

པ་དམན་པ་ལས་གཞན་དུ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་དྩོན་ངེས་པ་ཡྩོད་ན་དེ་དག་རྒྱལ་དཔྩོག་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཐམས་ཅད་ལ་དྩོན་རུང་གཅིག་གིས། །

གསལ་བེད་ལ་ངེས་གང་ལས་ཡིན། །
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སྒ་ནི་དངྩོས་སུ་དྩོན་འགའ་ཞིག་གི་དེའི་རང་བཞིན་དུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་ལ་རུང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །རུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་འཕྩོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། དབང་དུ་མ་བས་པ་ནི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀིས་ལ་ལར་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་

དང༌། གསལ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང༌། 

བརྩོད་འདྩོད་ངེས་པ་མ་གཏྩོགས་པ། །

གང་གིས་དབང་པྩོ་ལས་འདས་ཤེས། །

བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་འགའ་ཞིག་གིས། །སྐེས་བུས་བས་པའི་སྒ་ཡྩོད་ན་དེས་

དེ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འགའ་ཞིག་ལ་ཤེས་པར་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཡང་ཕིར་

རྩོ། །བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་ཅན་གི་སྒ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ངེས་པར་ཡང་

རྩོགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་དྩོན་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པར་

འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡྩོད་ན་ཡང་མངྩོན་སུམ་བདག་

ཉིད་ཀིས་རྩོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །མངྩོན་སུམ་ཉིད་མ་ཡིན་ན་

ཡང༌། འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་ཤེས་པར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཁད་པར་ཅུང་

ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཐམས་ཅད་ནི་དྩོན་ཐམས་ཅད་དང་ཉེ་བ་དང་བསྐལ་

པ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དེ་དག་ནི། 

ངེས་པའི་བརྩོད་འདྩོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། །

བར་ནི་དེ་ཡི་གསལ་བེད་ཡིན། །

དེ་ནི་སྐེས་མིན་ལ་མེད་ན། །
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དེ་དྩོན་གཅིག་ཅན་དེ་གང་ལས། །

བརྩོད་པར་འདྩོད་པས་སྒ་ནི་དྩོན་དག་ལ་ངེས་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་

ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་རག་ལུས་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་

མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །གང་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་རྩོད་པར་བེད་པའི་

ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྒ་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པ་རྣམས་བརྩོད་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་བས་ན་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་བསམ་པ་སྩོན་

པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བར་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

སྐེས་བུས་མ་བས་པ་ལ་ནི་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་མེད་ཅིང་བར་མེད་དེ་འགའ་

ཞིག་གི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ངེས་པ་མེད་ཅིང་དེ་ཤེས་པ་མེད་དྩོ། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་ངེས་ཡིན་ལ། །

གཞན་ལ་ངེས་ཀང་མི་རུང་ངྩོ༌། །

གལ་ཏེ་བར་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་སྒ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་དག་ལ་འདྲེས་པར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། འདིར་རག་ལུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ངེས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཞན་ཡང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བརྩོད་པར་བ་བ་དང་རྩོད་པར་བེད་པའི་ངྩོ་བྩོ་

ཡིན་ན་ནི། བརྩོད་པར་འདྩོད་པས་ཀང་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་སྦྱར་དུ་

མི་རུང་ངྩོ༌། །

བར་ཡང་དྩོན་མེད་ཅན་ཉིད་འགྱུར། །

རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དབང་པྩོའི་རྩོགས་པར་བ་བ་ནི་རང་ཉིད་རྩོགས་པའི་
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ཕིར། སྤི་བཏང་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཁད་

པར་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལ་བལྟྩོས་པའི་རྩོགས་པ་ཅན་དག་ནི་དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་མ་

ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བརར་བས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པྩོའི་རགས་ལ་སྩོགས་པ་

བཞིན་ནྩོ། །བརར་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་ངེས་པར་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འདྩོད་པས་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

བར་ལས་རང་བཞིན་ཁད་པར་གི། །

གསལ་བའི་ངེས་པའང་གང་ལས་ཡིན། །

རང་གི་འདྩོད་པས་འཇུག་པའི་བར་དེ་ནི་འདི་ཉིད་ལ་བ་བར་ནུས་ཀི། གཞན་

ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་གནྩོད་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ནི་སྐེས་བུ་དག་གིས་

རང་ཉིད་ཀི་འདྩོད་པ་བས་པ་ན་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་ཀི། །དེ་གཞན་ནི་

མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་ངེས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གང་ལ་འདྩོད་པས་རང་རྒྱུད་པས། །

དེ་ལ་ངེས་པ་ཞེས་བ་གང༌། །

དེས་ན་བར་ནི་འདི་རུང་ཉིད། །

འདྩོད་པ་ཉིད་ནི་གསར་མི་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

 ༈ གང་ཕིར་རིག་བེད་ཕྩོགས་གཅིག་ཕིར། །

 གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །

 མེ་ནི་གང་བཟླྩོག་གང་བདེན་བཞིན། །
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 དེ་སྐད་གཞན་དག་ཟེར་རྩོ་ལྩོ། །

གཞན་དག་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་ལུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་བཏང་

ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རིག་བེད་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་པས་གང་ལ་རྩོགས་པ་

མེད་པའི་རིག་བེད་ཀི་ངག་ནི། རིག་བེད་ཀི་ཕྩོགས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕིན་

ཅི་མ་ལྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་ནི་ཁ་བའི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་

པའི་ངག་བདེན་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་སྨྲའྩོ། །དེའི་འདི་ནི། 

 ༈ རྩོ་འདྲ་ངྩོ་བྩོ་མཚུངས་ཉིད་ཕིར། །

 སྩོད་གཅིག་ལ་ཡང་ཚོས་པ་བཞིན། །

 ལག་ལན་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡིན་ཕིར། །

 རིགས་པ་ཤེས་པས་དེ་འདྲ་སངས། །

སྩོབ་དཔྩོན་བདག་ཉིད་ཀིས་རིགས་པ་ཅན་གི་ལག་མ་དང་ལན་པའི་རེས་སུ་

དཔག་པའི་འཁྲུལ་པར་བསན་པ་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་འདྲ་བ་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དཔེར་ན་འབས་བུ་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མཚུངས་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་རྩོ་མཚུངས་པ་

གྲུབ་པ་བཞིན་དང༌། སྩོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ཕིར། མཐྩོང་བ་དང་འདྲ་བར་

འབས་བུ་མ་མཐྩོང་བ་འཚོས་པ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་ཡང་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏེ། ལུང་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་དེ་ནི་དཔྱྩོད་པར་ནུས་པ་ཅན་

གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚད་མས་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ན་སྒ་རྣམས་ཀི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་མེད་ན་ཡང༌། དྩོན་
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རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའི་འཇུག་པ་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་མི་སླུ་བ་

སིད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་དྩོ། །གཞན་དུ་སྐེས་བུ་ཚད་མ་མཐྩོང་བ་དང་འགལ་བ་

ཅན་གི་རྩོགས་པ་ནི་མེད་དྩོ། །

ཐ་མ་ལ་པའི་ཡུལ་མེ་གང་བ་བཟླྩོག་པར་ནུས་པ་རྩོད་པར་བེད་པ་བདེན་པའི་

དྩོན་ཅན་དམིགས་ནས་བསན་བཅྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་དྩོན་ཅན་ཡུལ་ཡྩོངས་

སུ་གཅྩོད་པར་ནུས་པ་ཡང་ཚད་མ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། ཆེས་རིགས་པ་དང་ལན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ། 

 དེས་ནི་འགལ་བ་མ་བསལ་དང༌། །

 བསན་བཅྩོས་དྩོན་ནི་མ་བསན་པར། །

 ༈ སྐེས་བུ་རག་པ་བེད་པྩོ་དང༌། །

 དངྩོས་རྣམས་རག་དང་དབང་པྩོ་འདས། །

 དབང་པྩོས་གཟུང་བ་དང་དངྩོས་རྣམས། །

 རྒྱུ་དང་དངྩོས་འཇིག་འགལ་བ་དང༌། །

 ཚད་མ་གཉིས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་ནི། །

 རྣམ་པ་བསལ་བ་གཞན་དག་གམ། །

 ལུང་ལ་བལྟྩོས་པའི་རེས་དཔག་དང༌། །

འགལ་བ་དག་ནི་རྩོད་བེད་པ། །

བདེན་པའི་དྩོན་ཞེས་ཁས་ལེན་པ། །

གཡེམ་མ་མུ་ཅྩོར་གིས་རྒྱལ་བཞིན། །
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སྐེས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་སྔ་ཕི་འཕྩོ་བ་དང་ལེན་པ་མེད་པ་ཅན་འཕྲྩོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གི་

རྒྱུ་དང༌། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པས་ལས་དང་འབས་བུ་རྣམས་ཀི་

རིམ་བཞིན་དུ་བེད་པ་པྩོ་དང་ཟ་བ་པྩོ་དངྩོས་པྩོ་འགའ་ཞིག་རག་པ་ཉིད་དེ་སྐད་ཅིག་

མ་མ་ཡིན་པ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་རིགས་པ་དང༌། སྤི་

ལ་སྩོགས་པ་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་མངྩོན་སུམ་པ་དག་ཡིན་པ་དང༌། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང༌། འཇིག་པ་འགལ་ཏེ། ཁད་པར་དུ་བར་མེད་པ་ཅན་

སྔར་བེད་པ་པྩོ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་བལྟྩོས་ནས་སྐེད་པ་པྩོ་ཉིད་དང་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འབས་བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཅན་མ་ཡིན་པ་རེན་གི་དབང་གིས་གནས་པ་དང༌། རྒྱུ་ལས་འཇིག་

པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང༌། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་རབ་ཏུ་

གགས་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པ་ཅན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཅན་གཞན་དང༌། མེ་ལ་སྦྱིན་

སེག་ལ་སྩོགས་པས་སིག་པ་སྦྱྩོང་བར་ནུས་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པར་ལུང་ལ་བརེན་

པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་གནྩོད་པ་རིག་བེད་ཀིས་སྨྲས་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་མང་དུ་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བའི་རིག་བེད་དེའི་བསན་བཅྩོས་ཀི་

ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་མ་བསམས་པ་དང༌། བསན་བཅྩོས་ཀི་

འབེལ་པ་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་དང༌། སྐེས་བུའི་དྩོན་རྩོད་པར་བེད་པ་མ་

བསན་པར་རྩོ། །

ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཡུལ་བདེན་པ་བརྩོད་པ་ཙམ་གིས་ཤེས་རབ་

ཀིས་རྩོགས་པར་དཀའ་བའི་ཐིབས་པྩོ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་པས། 

གཡེམ་མ་མུ་ཅྩོར་གིས་ཀང་རྒྱལ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །གཡེམ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་
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བདག་ཉིད་ཀི་བདག་པྩོས་ལྩོག་པར་ཞུགས་པའི་གནས་མཐྩོང་ནས་ཀན་ཀ་ཚོལ་བ་

དེ་ལ། མའི་ཆྩོས་བཞིན་གི་ཆུང་མས་ཡིད་འཆེས་པ་མེད་པར་བདག་གི་མིག་གི་ཆུའི་

ཆུ་བུར་དག་གི་མིང་ཅན་གིས་ཡིད་འཆེས་པར་བེད་པའི་སྐེས་བུ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལ་

བལྟྩོས་ཤིང༌། གྩོང་པ་རྒན་པྩོ་མིག་ལྩོང་བ་ཤིང་སྐེད་པར་བེད་པ་དེས་དྩོན་དུ་གཉེར་

དུ་ཟིན་ཀང་འབེལ་པ་མ་བས་ན། གཟུགས་དང་ཡྩོན་ཏན་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་

བྩོན་པྩོ་མཆྩོག་གི་ཁེའུ་དང༌། འདྩོད་པ་སྤྩོད་པར་བེད་ཅེས་ལན་དུ་ཟེར་རྩོ་ལྩོ། །

མེ་ནི་གང་བའི་གཉེན་པྩོའི་ཚིག་གིས་ཚད་མ་དང་འགལ་བར་མཐྩོང་བ་ཅན། 

ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་མི་སླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཅན་

ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཚད་གྲུབ་ན། །

ཅི་སེ་འདིར་ནི་ཚད་མིན་ཅི། །

སྐེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལ། །

བདེན་དྩོན་ཅན་གཅིག་ཡྩོད་མེད་མིན། །

ཇི་ལྟར་འདི་ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་བརྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་

བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་བརྩོད་པ་ཡང་ངྩོ༌། །དེ་ལ་ཚིག་གཅིག་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་མི་

སླུ་བས་ན་དེའི་ཚིག་གི་ཚོགས་ལག་མ་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན་ནི། སྐེས་བུ་འགའ་ཞིག་ཀང་

ཡིད་འཆེས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ༌། །

གཞན་ཡང༌། 

 ༈ འཆད་པ་པྩོ་ལ་སྒ་གནས་པས། །
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

 འདི་དངྩོས་རང་བཞིན་ནམ་འབས་མིན། །

 དེ་ལས་རྣམ་པར་བཟླྩོག་པ་ཡིས། །

 འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

རེ་ཞིག་ཚིག་དེ་བརྩོད་པར་བ་བ་དག་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་གི་

འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་འཆད་པ་པྩོ་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་

ཡྩོད་པའ་ིཕིར་རྩོ། །གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པ་

ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡང་དེ་སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེ་རྩོགས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གལ་ཏེ་རྩོད་བེད་རྣམས་ཀི་འཇུག །

བརྩོད་བ་མཐྩོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། །

དེ་ལྟར་ན་ནི་འགྱུར་ན། །ཚིག་གི་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །རྩོད་པར་བེད་པ་ནི་

བརྩོད་བ་མཐྩོང་བས་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི། 

ཕན་ཚུན་དག་ནི་འགལ་བར་དྩོན། །

དེ་ནི་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་བརྩོད་བའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་སྒ་མི་འཇུག་གྩོ་ཞེས་བ་བའི་ངེས་པ་

དེ་ནི་བརྩོད་པ་ཐ་དད་པ་དག་ཡྩོད་ན། དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ལ་འགལ་བ་ནི་རང་བཞིན་ཉེ་

བར་སྦྱྩོར་བས་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །སྒ་གཅིག་རྣམ་གངས་མེད་པ་རག་པ་དང་མི་

རག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་ལུང་གི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས། །
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རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

རྩོགས་པ་པྩོ་ཡི་རྣམ་འགས་ཀང༌། །

མེད་ན་མི་འབྱུང་གགས་མིན་ན། །

དེ་དག་ལས་དྩོན་ངེས་གང་ཡིན། །

སྐེ་བྩོ་མི་ཤེས་པ་ལུང་གི་ཚད་མ་དེས་ཀུན་ནས་བསན་པའི་དྩོན་རྩོགས་པར་

བ་བའི་ཕིར། འཚོལ་བར་བེད་དེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྩོགས་པར་བེད་པ་

ནི་བསན་པ་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་ཡྩོན་ཏན་གི་སྐེས་བུ་རྣམ་པར་འབེད་པར་མི་ནུས་

པའི་ཕིར། །འདྩོད་པའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ཉིད་མེད་པར་ཚིག་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་མཐྩོང་བ་

མི་ཤེས་པ་ནི་འཁྲུལ་པ་མ་མཐྩོང་བ་ཅན་གི་སྐེས་བུ་དག་གི་ཚིག་ལ་ཡང་ཅི་དྩོན་ཇི་

ལྟ་བ་ཅན་ནམ། མ་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་འདིས་ནི་འགའ་ཞིག་གི་

ཚིག་གིས་ཅུང་ཟད་ཀང་ངེས་པར་འགྱུར་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ཡི། 

དེ་ཕིར་དེ་ནི་ལྩོག་ན་ཡང༌། །

དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་གྲུབ་མི་འགྱུར། །

ལུང་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་ན་མི་སླུ་

བས་འདི་འཇུག་པའི་ཕིར། དེ་ལྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་མི་དམིགས་པས་མེད་པ་

བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་

ཅན་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལས་ཁྩོང་དུ་

ཆུད་པར་འདྩོད་པའི་གྲུབ་པ་མེད་དྩོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ངེས་མེད་ངེས་པའི་འབས་བུ་ཅན། །
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མི་དམིགས་པ་ནི་མི་འགྲུབ་པྩོ། །

དེའི་ཕིར་ཚད་མ་གསུམ་ལྩོག་ཏུ་ཟིན་ཀང་བསྐལ་པའི་དྩོན་དག་མེད་པར་

ངེས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

༈ རིག་བེད་ཚད་མ་དང་ནི་འགལ་བེད་སྨྲ། །ཁྲུས་ལ་ཆྩོས་འདྩོད་དང་ནི་

རིགས་སྨྲ་དྲེགས། །སིག་པ་གཞྩོམ་ཕིར་གདུང་བ་རྩོམ་ཞེས་པ། །བླུན་པྩོ་ཤེས་རབ་

འཆལ་བའི་རགས་ལྔ་ཡིན། 

༈ རིག་པ་ཆེན་པྩོ་སའི་སེང་མ་ལུས་པ་ན་སྨྲ་བའི་གང་པྩོ་ཆེའི་སྤི་བྩོ་གནྩོན་

པར་མཛད་པའི་སེང་གེ་ཕྩོགས་མ་ལུས་པར་སྙན་པར་གགས་པ་ཅན། དཔལ་ཆྩོས་

ཀི་གགས་པས་སྦྱར་བ་ལས། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ལེའུ་དང་པྩོའི་འགེལ་པ་རྩོགས་

སྩོ། །      ། །
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པར་བང་སྩོན་ཚིག 

 རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། །

 གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

 ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

 དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

 དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས། །

 ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྩོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

 གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

 ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྔྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦྱྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའྩོ། །    ། །
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ཞུ་སྒིག་འགན་འཁུར་བ། དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་ལན།

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རང་འགེལ།

དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་མཛད།

སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་གྩོག་ཀད་སེ་ཚན་གིས་པར་ར་བཅུག །

སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་གྩོག་ཀད་སེ་ཚན་གིས་ཇུས་འགྩོད་བས།

གངས་རྒྱན་རིག་མཛོད་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་འགེམས་སེལ་ཞུས།

ཕི་ལྩོ་༢༠༡༡ ལྩོའི་ཟླ་བ་༣ པར་པར་གཞི་དང་པྩོ་བསྒིགས།

ཕི་ལྩོ་༢༠༡༡ ལྩོའི་ཟླ་བ་༣ པར་ཐེངས་དང་པྩོ་དཔར། 

དཔར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཡྩོད་པ་དགྩོངས་འཇགས་འཚལ།
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