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རྐོད་པ་བཟྐོག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་གྲ་ཧ་བྱ་བརྟ་ནི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རོད་

པ་བཟོག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མིན་ན། །ཁོད་ཀི་

ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་བཟོག་པར་མི་ནུས་སོ། །འོན་ཏེ་ཚིག་དེ་རང་

བཞིན་བཅས། །ཁོད་ཀི་དམ་བཅའ་སྔ་མ་ཉམས། །མི་འདྲ་ཉིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །ཁད་

པར་གཏན་ཚིགས་བརོད་པར་གིས། །དེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ལྟ་བུའོ་ཞེས། །ཁོད་བོ་སེམས་

ན་དེ་མི་འཐད། །འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཟོག་

ཡིན། །འགོག་པའི་འགོག་པའང་དེ་ལྟ་ཞེས། །འདོད་ན་དེ་ཡང་བཟང་མིན་ཏེ། །ཁོད་

ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལས། །དེ་ལྟར་སྐོན་ཡོད་ངེད་ལ་མེད། །

རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གིས། །དངོས་རྣམས་དམིགས་ནས་ཟོག་བྱེད་

པ། །གང་གིས་དངོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངོན་སུམ་དེ་ནི་མེད་པ་

ཡིན། །རེས་དཔག་ལུང་དང་དཔེར་འཇལ་དང་། །རེས་དཔག་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་

བྱ་དང་། །དཔེས་བསྒྲུབ་བྱ་བའི་དོན་གང་ཡིན། །མངོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་བཏབ་

པོ། །སྐེ་བོ་ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་མཁས། །དགེ་བ་དག་གི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དགེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི། །སེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་། །གང་དག་ངེས་

པར་འབྱིན་པའི་ཆོས། །ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་གསུངས་དེ་རྣམས། །ངེས་པར་འབྱིན་

པའི་རང་བཞིན་ཉིད། །རང་བཞིན་ངེས་འབྱིན་མིན་ལ་སོགས། །གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་

རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན། །མིང་ཡང་དེ་བཞིན་མེད་འགྱུར་

ཞིང་། །གཞི་མེད་མིང་ནི་མེད་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་མོད་ཀི། །དེ་ནི་ཆོས་

རྣམས་ལ་མེད་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་སྤངས་པ་ཡི། །རང་བཞིན་གང་དེ་བསྟན་པར་

རིགས། །

གང་ཕྱིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་མེད། །ཅེས་བྱའི་འགོག་པ་ཡོད་ཉིད་ལ། །མཐོང་བ་དེ་

ཕྱིར་ཁོད་ཀི་ཡང་། །འགོག་འདི་ཡོད་ལ་རང་བཞིན་ཡིན། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་དེ་མེད་

ན། །ཁོད་ཀི་ཚིག་འདིས་ཅི་ཞིག་དགག །ཚིག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགོག་པ་

རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ཞེས་ལོག་འཛིན་

ལྟར། །དེ་བཞིན་ཁོད་ཀིས་ཡོད་མིན་ལ། །ལོག་པར་འཛིན་པ་འགོག་བྱེད་ན། །དེ་ལྟ་

ན་ནི་འཛིན་པ་དང་། །གཟུང་དང་དེ་ཡི་འཛིན་པོ་དང་། །འགོག་དང་འགོག་བྱ་འགོག་

པ་པོ། །དེ་དྲུག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཅི་སྟེ་འཛིན་པ་ཡོད་མིན་ཞིང་། །གཟུང་མེད་

འཛིན་པ་པོ་མེད་ན། །འོ་ན་འགོག་དང་དགག་བྱ་དང་། །འགོག་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མ་

ཡིན། །གལ་ཏེ་འགོག་དང་དགག་བྱ་དང་། །འགོག་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མིན་ན། །དངོས་

པོ་ཀུན་དང་དེ་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་ཉིད་ཀང་གྲུབ་པ་ཡིན། །

ཁེད་ལ་གཏན་ཚིགས་མི ་འགྲུབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་ཕྱིར་ཁོད་ཀི ་

རྟགས། །གལ་ཏེ་ཡོད་དེ་ཁོད་དོན་དེ། །གཏན་ཚིགས་མེད་ཕྱིར་འགྲུབ་མི་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

འཐད། །ཁོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཡང་། །རང་བཞིན་བཟོག་པ་གྲུབ་ཡིན་

ན། །ང་ལའང་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ནི། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ། །ཅི་

སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་ན་དངོས། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བྱ་མི་འཐད། །སིད་ན་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཡི། །དངོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་

པའི། །འགོག་པ་གལ་ཏེ་སྔ་འགྱུར་ཞིང་། །དགག་བྱ་ཕྱི་ཞེས་འཐད་མིན་ལ། །ཕྱིས་

དང་ཅིག་ཅར་ཡང་མི་འཐད། །གལ་ཏེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་རྐེན་དང་། །ཚོགས་དང་སོ་སོ་ལ་

ཡང་མེད། །འོ་ན་དངོས་རྣམས་སྟོང་གྲུབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཕྱིར་རོ། །

རྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་རྣམས་གང་། །དེ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཅེས་བརོད་དེ། །གང་

ཞིག་རྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ། །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྤྲུལ་པ་ཡིས་ནི་སྤྲུལ་

པ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཡིས་ནི་སྐེས་བུ་ཡི། །སྒྱུ་མས་ཕྱུང་ལ་འགོག་བྱེད་ལྟར། །འགོག་པ་

འདི་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །ང་ཡི་ཚིག་དེ་རང་བཞིན་མེད། །དེ་ཕྱིར་ང་ཡི་ཕྱོགས་

མཉམ་ལ། །མི་འདྲ་ཉིད་ཀང་མེད་པས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བརོད་མི་བྱ། །སྒྲ་

མ་འབྱིན་བྱ་བཞིན་ཞེ་ན། །ཁོད་ཀིས་གང་བརམས་དཔེ་འདི་མིན། །དེ་ནི་སྒྲ་ཡིས་སྒྲ་

བཟོག་ལ། །འདིར་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཀིས། །ཅི་སྟེ་

རང་བཞིན་མེད་པ་བཟོག །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་

འགྲུབ་འགྱུར། །

ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་ཡི། །བུད་མེད་ལ་ནི་བུད་མེད་སྙམ། །ལོག་འཛིན་

འབྱུང་ལ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །འགོག་བྱེད་དེ་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན། །ཡང་ན་རྟགས་འདི་བསྒྲུབ་བྱ་

དང་། །མཚུངས་ཏེ་གང་ཕྱིར་སྒྲ་ཡོད་མིན། །ཐ་སྙད་ཁས་ནི་མ་བངས་པར། །ངེད་ཅག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཆད་པར་མི་བྱེད་དོ། །

གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྐོན་དེ་ཡོད། །ང་ལ་དམ་

བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ལ་སྐོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་

པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །བསྒྲུབ་པའམ་བཟོག་པར་བྱ་ན་

དེ། །མེད་ཕྱིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མེད། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་དོན་དེ་རྣམས། །ཚད་མ་ཉིད་ཀིས་

རབ་བསྒྲུབས་ན། །ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཀང་། །ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་

སྨོས། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །གྲུབ་པོ་སྙམ་ན་ཐུག་པ་མེད། །དེ་ཡང་

དང་པོ་འགྲུབ་མིན་ལ། །བར་མ་མིན་ཞིང་ཐ་མའང་མིན། །འོན་ཏེ་ཚད་མ་མེད་པར་

ཡང་། །དེ་རྣམས་གྲུབ་ན་སྨ་བ་ཉམས། །མི་འདྲ་ཉིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་

ཁད་པར་སྨ་བར་གིས། །ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་གཞན་བདག་ཉིད། །གསལ་བྱེད་དེ་བཞིན་

རང་བདག་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་ནི། །རང་བཞིན་བདག་ཉིད་སྒྲུབ་ཅེ་

ན། །སྨས་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཏེ། །མུན་ཁུང་ནང་གི་བུམ་པ་བཞིན། །དེ་ལ་མི་དམིགས་

མ་མཐོང་བས། །མེ་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བྱེད་མིན། །གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་ཚིག་གིས་

ནི། །མེ་ཡིས་རང་བདག་གསལ་བྱེད་ན། །འོ་ན་མེ་ཡིས་གཞན་བཞིན་དུ། །རང་ཉིད་

སེག་པའང་བྱེད་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མེ་ཡིས་རང་གཞན་གསལ་བྱེད་ན། །མེ་བཞིན་

དུ་ནི་མུན་པ་ཡང་། །རང་གཞན་བདག་ཉིད་སྒྲིབ་པར་འགྱུར། །འབར་བྱེད་དང་ནི་གང་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

གཞན་ན། །མེ་འདུག་པ་ན་མུན་པ་མེད། །གསལ་བྱེད་དེ་ནི་མུན་སེལ་ན། །ཇི་ལྟར་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །མེ་འབྱུང་ཉིད་ན་གསལ་བྱེད་པ། །ཡང་དག་མིན་པར་སྨ་

བ་སྟེ། །མེ་འབྱུང་ཉིད་ན་མུན་པ་དང་། །ཕྲད་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །ཡང་ན་མེ་དང་མ་

ཕྲད་ཀང་། །མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་ན་ནི། །འདི་ན་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པས། །འཇིག་རྟེན་

ཀུན་གི་མུན་སེལ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། །ཁོད་

ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་འདི། །རང་གྲུབ་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞལ་

བྱའི་དོན་རྣམས་ལ། །མ་ལྟོས་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་འདི་རྣམས་

ནི། །གང་གིའང་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ལྟོས་ནས་དེ་རྣམས་འགྲུབ། །འདོད་

ན་དེ་ལ་སྐོན་ཅིར་འགྱུར། །མ་གྲུབ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པས། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡོང་ཡེ་གཞལ་བྱ་ལ། །ལྟོས་ནས་ཚད་མ་འགྲུབ་ཡིན་ན། །ཚད་མ་

རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི། །མ་ལྟོས་པར་ཡང་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གང་

ཕྱིར་དེ་དག་དེ་འགྲུབ་ན། །ཁོད་ཀི་ཚད་མ་འགྲུབ་པས་ཅི། །ཅི་སྟེ་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་

རྣམས། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ། །དེ་ལྟར་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་དང་། །གཞལ་

བྱ་ངེས་པར་ལོག་པར་འགྱུར། །འོན་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ཚད་གྲུབ་པས། །གཞལ་བར་བྱ་བ་

འགྲུབ་འགྱུར་ལ། །གཞལ་བྱ་གྲུབ་པས་ཚད་བསྒྲུབས་ན། །ཁོད་ཀིས་གཉིས་ཀའང་

འགྲུབ་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གཞལ་བྱ་དེ་དག་རྣམས་

ཀིས་ཀང་། །དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གལ་ཏེ་གཞལ་བྱས་ཚད་མ་གྲུབ། །ཚད་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །དེ་དག་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕ་ཡིས་བུ་

བསྐེད་བྱ། །གལ་ཏེ་བུ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་། །ཅི་སྟེ་ཕ་དེ་བསྐེད་བྱ་ན། །དེས་ན་གང་

གིས་གང་བསྐེད་སྨོས། །དེ་དག་གཉིས་ཀའང་ཕ་དང་བུའི། །མཚན་ཉིད་འཛིན་པས་

དེ་ཡི་ཕྱིར། །དེ་ལ་ཁོ་བོ་ཐེ་ཚོམ་གྱུར། །དེ་ལས་ཕ་གང་བུ་གང་སྨོས། །ཚད་མ་རྣམས་

ནི་རང་ཉིད་ཀིས། །འགྲུབ་མིན་ཕན་ཚུན་གིས་མིན་པའམ། །ཚད་མ་གཞན་གིས་མ་

ཡིན་ལ། །གཞལ་བྱས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་རབ་མཁས་

པ། །དགེ་བ་ཡིས་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གང་། །དེ་

ལྟར་རབ་ཕྱེ་བརོད་བྱ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་འགའ་

ཞིག་བརྟེན་སྐེ་བ། །དེ་ནི་གཞན་དོན་དེ་ལྟ་ན། །རང་གི་ངོ་བོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

འོན་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས། །རང་གི་ངོ་བོ་དེ་འགའ་ལའང་། །མ་བརྟེན་

སྐེ་ན་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཚངས་པར་སྤོད་པ་གནས་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་མི་ལན་པ་རྟག་པའི་

ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་འགྱུར། །ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་མེད་

ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་མེད། །མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན། །ངེས་འབྱིན་

སོགས་ལའང་སྐོན་དེ་བཞིན། །དེ་བས་ཁོད་ཀི་འདུས་བྱས་ཀུན། །འདུས་མ་བྱས་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་བཅས་པ་ཞེས། །མིང་དེ་ཡོད་པར་སྨ་བ་ལ། །དེ་

ལྟར་ཁོད་ཀིས་ལན་བཏབ་ཀི། །ང་ཡི་མིང་ཡོད་མི་སྨའོ། །མིང་མེད་ཅེས་བྱ་གང་ཡིན་

འདི། །ཅི་དེ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རུང་། །ཁོད་ཀིས་

སྨས་པའང་གཉིས་ཀའང་ཉམས། །དངོས་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

སྔར་བསྟན་པས། །དེ་ཕྱིར་དམ་བཅས་མེད་པར་ཡང་། །ཀླན་ཀ་གང་ཡིན་དེ་ཚོལ་

བྱེད། །

འོན་ཏེ་རང་བཞིན་ཞིག་ཡོད་ལ། །དེ་ནི་ཆོས་ལ་མེད་དོ་ཞེས། །དོགས་འདི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་མོད། །དོགས་པ་དེ་ནི་ཁོད་ཀིས་བྱས། །གལ་ཏེ་ཡོད་ཉིད་འགོག་

ཡིན་ན། །འོ་ན་སྟོང་ཉིད་རབ་འགྲུབ་སྟེ། ། དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ལ། །ཁོད་

ནི་འགོག་པར་བྱེད་པས་སོ། །སྟོང་ཉིད་གང་ལ་ཁོད་འགོག་པའི། །སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་

མེད་ཡིན་ན། །འོ་ན་ཡོད་པ་འགོག་ཡིན་ཞེས། །སྨས་པ་དེ་ཉམས་མ་ཡིན་ནམ། །

དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ། །དེ་ཕྱིར་འགོག་

པ་བྱེད་དོ་ཞེས། །ཡང་དག་མིན་ཏེ་ཁོད་ཀིས་སྨས། །ཚིག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་

ཡི། །འགོག་ཚིག་མི་འགྲུབ་མིན་ཞེ་ན། །དེ་ལ་ཚིག་ནི་མེད་ཅེས་པར། །གོ་བར་

བྱེད་ཀི་སྐེ་སེལ་མིན། །སིག་རྒྱུ་དཔེ་ལ་ཁོད་ཀིས་ཀང་། །རོད་པ་ཆེན་པོ་སྨས་པ་

གང་། །དེ་ཡང་ཅི་ནས་དཔེ་དེ་འཐད། །གཏན་ལ་དབབ་པ་མཉན་པར་གིས། །གལ་

ཏེ་འཛིན་དེ་རང་བཞིན་ཡོད། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འཛིན་པ་གང་

ཞིག་བརྟེན་འབྱུང་བ། །དེ་ཉིད་སྟོང་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། །གལ་ཏེ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་

ཡོད། །འཛིན་པ་དེ་ལ་སུ་ཡིས་བཟོག །ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དེ་བཞིན། །དེ་

ཕྱིར་ཀླན་ཀ་དེ་མེད་དོ། །

སིག་རྒྱུའི་དཔེས་བཟོག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། །སྔར་སྨས་གང་ཡིན་དེ་དང་ནི། །སྔ་

མས་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡི། །ལན་བཏབ་གྱུར་ཏེ་མཚུངས་ཕྱིར་རོ། །དུས་གསུམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་སྔར། །ལན་བཏབ་ཉིད་དེ་མཚུངས་ཕྱིར་རོ། །དུས་གསུམ་

ཁེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ནི། །སྟོང་ཉིད་སྨ་བ་རྣམས་ལ་རུང་། །གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་སིད་

པ། །དེ་ལ་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། །གང་ལ་སྟོང་ཉིད་མི་སིད་པ། །དེ་ལ་ཅི་ཡང་

མི་སིད་དོ། །

གང་ཞིག་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །གསུང་

མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རོད་པ་བཟོག་

པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་

མཛད་པ་རོགས་སོ།། །། 

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་ཀ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་

བསྒྱུར་བ་ལ། སད་ཀིས་ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྟ་དང་། ལོཙྪ་བ་ཁུ་མདོ་སེ་དཔལ་གིས་

བསྒྱུར་བའོ།། །།
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རྐོད་པ་བཟྐོག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་གྲ་ཧ་བྱ་བརྟ་ནི་བྲཏི། བོད་སྐད་དུ། རོད་པ་བཟོག་

པའི་འགྲེལ་པ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མིན་ན། ། 

ཁོད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་བཟོག་པར་མི་ནུས་སོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དང་། རྒྱུ་དང་རྐེན་

ཚོགས་པ་དང་ཐ་དད་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་

པ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ནི་རྒྱུ་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་མེད། རྐེན་ཞེས་བྱ་བ་ས་དང་ཆུ་

དང་མེ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མེད། རྐེན་འདུས་པ་དག་ལ་ཡང་མེད། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་དག་ལ་ཡང་མེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་

པ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་མེད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མེད་

པ་དེའི་ཕྱིར་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་མེད་དེ་དེ་བས་ན་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མྱུ་གུ་

རང་བཞིན་མེད། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྟོང་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་



10

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིན་པའི་ཁོད་ཀི་ཚིག་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་

ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་རྣམས་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

མེད། རྐེན་བྲང་དང་། ལོག་མ་དང་། མཆུ་དང་། ལེ་རེ་དང་། སོའི་བྲུན་དང་། རྐན་དང་། 

སྣ་དང་། སྤི་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་། འབད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མེད། གཉི་ག་ཚོགས་པ་

ཡང་མེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་

འདི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་འདིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཟོག་པར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །མེ་མེད་པས་ཀང་

སེག་པར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །མཚོན་ཆ་མེད་པས་ཀང་གཅད་པར་མི་ནུས་ཤིང་ཆུ་

མེད་པས་ཀང་བངས་པར་མི་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་མེད་པས་ཀང་། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཟོག་པར་བྱེད་མི་ནུས་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རང་བཞིན་བཀག་གོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །

འོན་ཏེ་ཚིག་དེ་རང་བཞིན་བཅས། །ཁོད་ཀིས་དམ་བཅས་སྔ་མ་ཉམས། ། 

མི་འདྲ་ཉིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བརོད་པར་བོས། །

འོན་ཏེ་སྐོན་དེར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་ངའི་ཚིག་དེ་ནི་རང་བཞིན་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདིས་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རང་བཞིན་བཀག་གོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། འོ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ནི་ཁོད་ཀི་ཚིག་ཀང་འདུས་པ་ཡིན་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ན། ཅིའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་བཀག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོད་

ཀི་ཚིག་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་ན་ནི་སྨས་པ་མུ་དྲུག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

འོན་ཀང་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ཁོད་ཀི་ཚིག་ཀང་

སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། །སྟོང་པ་ངེས་པ་ནི་དགག་

པ་མི་འཐད་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དགག་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ཞེས་བཀག་པས་དེས་ན་ཁོད་ཀི་ཚིག་ཀང་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། སྟོང་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེས་ནི་འགོག་པ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། གང་གིས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཁོད་ཀི་ཚིག་ནི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། དེས་ན་ཁོད་ཀི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འགལ་

བའི་དཔེར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ཁོད་ཀི་ཚིག་བསྡུས་སོ་ཞེ་ན། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་པས་དེས་ན་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

འདིས་འགོག་པ་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཡིན་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པའོ་ཞེས་འདིས་འགོག་

པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ཡང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པར་

འགྱུར་ཏེ་དེ་ནི་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འགལ་བའི་དཔེར་གྱུར་ནས་མི་རུང་ངོ་

སྙམ་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། ཁོད་ཀི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཚིག་སྟོང་པས་ཀང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པར་མི་འཐད་དོ། །

ཇི་ལྟར་གཞན་ཡང་དེ་སྐད་ཟེར་ན་ནི་ཁ་ཅིག་ནི་སྟོང་། ཁ་ཅིག་ནི་མི་སྟོང་ངོ་

ཞེས་མི་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མི་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གང་གིས་ན་ཁ་

ཅིག་ནི་སྟོང་ཁ་ཅིག་ནི་མི་སྟོང་པར་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་སྨོས་

ཤིག །གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་མ་བརྟན་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པའོ་

ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

དེ་སྒྲ་མ་འབིན་ལྟ་བུའོ་ཞེས། ཁོད་བོ་སེམས་ན་དེ་མི་འཐད། ། 

འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཟོག་ཡིན། ། 

དཔེར་ན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ཅིག་ཅེས་བདག་ཉིད་སྒྲ་འབྱིན་ཏེ། སྒྲ་དེས་

སྒྲ་ཟོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཞེས་སྟོང་པའི་རང་

བཞིན་གི་ཚིག་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཟོག་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་ན། 

འདིར་སྨས་པ། དེར་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་སྒྲ་ཡོད་པས་སྒྲ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི། འདིར་ནི་ཁོད་ཀི་ཡོད་པའི་ཚིག་གིས་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པར་མི་བྱེད་དེ། ཁོད་ཀི་ལུགས་ཀི་ཚིག་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་

དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མི་མཐུན་པར་སྒྲ་སྨས་པ་

ཡིན་ནོ། །

འགོག་པའི་འགོག་པའང་དེ་ལྟ་ཞེས། །འདོད་ན་དེ་ཡང་བཟང་མིན་ཏེ། ། 
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ལྟ་བས་ནའང་ཁོད་དམ་བཅས། །མཚན་ཉིད་སྐོན་ཡོད་ངེད་ལ་མེད། །

ཁོད་ཀི་བོ་ལ་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་འགོག་པའི་འགོག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལ་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པའི་ཚིག་འགོག་པར་བྱེད་

པའི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། འདིར་སྨ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་

ཡང་བཟང་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁེད་ལ་ནི་དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་འདི་འཐོབ་ཀི། ངེད་ལ་ནི་མེད་པས་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་འགོག་པའི་འགོག་པ་ཡང་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

རེ་ཞིག་དངོས་རྣམས་མངོན་སུམ་གིས། །དམིགས་ནས་ཟོག་པར་བེད་མིན་ན། ། 

གང་གིས་དངོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངོན་སུམ་དེ་ནི་མེད་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གི་དམིགས་ནས་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པའོ་ཞེས་ཟོག་པར་བྱེད་ན་ནི་མི་རུང་ངོ་། །དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་

ཡང་འདུས་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་དམིགས་པ་མེད་

དོ། །མི་དམིགས་པ་འགོག་པ་ཡང་མི་འཐད་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་

པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ཁོད་ཀི་བོ་ལ་རེས་

སུ་དཔག་པ་དང་ལུང་དང་དཔེས་སེམས་འཇལ་བས་དམིགས་ནས་དངོས་པོ་འདི་

ཐམས་ཅད་ཟོག་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་འདིར་སྨ་བར་བྱ་སྟེ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རེས་དཔག་ལུང་དང་དཔེས་འཇལ་དང་། །རེས་དཔག་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་བ་དང་། ། 

དཔེས་བསྒྲུབ་བ་བའི་དོན་གང་ཡིན། །མངོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་བཏབ་པོ། །

རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་ཡང་མངོན་སུམ་གི་ཚད་

མས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་

དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དང་། ལུང་

གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དཔེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་སྟོང་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་

དང་། ལུང་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་དམིགས་པ་

མེད་དོ། །མི་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་མི་འཐད་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ནི་སྟོང་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

སྐེ་བོ་ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་མཁས། །དགེ་བ་དག་གི་ཆོས་རྣམས་ལ། ། 

དགེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི། །སེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་། །

འདི་ལ་སྐེ་བོ་ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་

རྣམས་ལ་བརྒྱ་ར་བཅུ་དགུར་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཚོར་བ་

དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་། རེག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། འདུན་པ་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དང་། མོས་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་

དང་། བཏང་སྙོམས་དང་། སྦོར་བ་དང་། ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། 

ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། འབད་པ་དང་། རོལ་

བ་དང་། རོངས་པ་མེད་པ་དང་། སྤོ་བ་དང་། གནོད་པ་མེད་པ་དང་། དབང་དང་ལན་

པ་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་། ཡིད་ལ་གཅགས་པ་མེད་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། མི་འཛིན་

པ་དང་། དྲན་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཞེན་པ་དང་། རོངས་འབྲེལ་དང་། སྤོ་

བ་མེད་པ་དང་། དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། སོན་ལམ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། ཡུལ་དང་

མི་ལན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། མི་

རྟག་པ་དང་། རྒ་བ་དང་། ལན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གདུངས་པ་དང་། མི་དགའ་བ་དང་། 

རྟོག་པ་དང་། སྡུག་པ་དང་། དང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་

པར་འཛིན་པ་དང་། རེས་སུ་མི་མཐུན་པར་བཟུང་བ་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། ཞེ་

ས་དང་། རི་མོར་བྱེད་པ་དང་། དད་པ་དང་། མ་དད་པ་དང་། བསོ་བ་བཞིན་བྱེད་པ་

དང་། 

གུས་པ་དང་། མ་གུས་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་། ངག་དང་། 

འགུལ་བ་དང་། གྲུབ་པ་དང་། མ་དང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་མ་སྦངས་པ་དང་། རྣམ་པར་

བྱང་བ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ངེས་པ་དང་། ཡིད་ལ་གཅགས་པ་དང་། མྱ་ངན་དང་། 

འཁྲུགས་པ་དང་། རྒྱགས་པ་དང་། མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། སོམ་

པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ནང་ལེགས་པར་དང་བ་དང་། འཇིགས་པའི་ཕྱོགས་

གཅིག་དང་། དད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། གནམ་པ་དང་། མི་འདྲིད་པ་དང་། ཉེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བར་ཞི་བ་དང་། རྟབ་བག་མ་ཡིན་པ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། བྱམས་པར་ལྟ་བ་

དང་། སོ་སོར་བརྟག་པ་དང་། ཡིད་བྱུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་གདུངས་པ་མེད་པ་དང་། 

རྒྱགས་པ་མེད་པ་དང་། ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། ཞེ་སང་མེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མེད་

པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། མི་གཏོང་བ་དང་། འབྱོར་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་

པ་དང་། མི་འཆབ་པ་དང་། སྙིང་རེ་དང་། སེམས་པ་མི་གཏོང་བ་དང་། བྱམས་པ་

དང་། ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། དགའ་བྲལ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཁོན་དུ་མི་འཛིན་

པ་དང་། ཕྲག་དོག་མེད་པ་དང་། སེམས་ཡོངས་སུ་གདུག་པ་མེད་པ་དང་། བཟོད་པ་

དང་། རྣམ་པར་སྤངས་པ་དང་། དེས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པའི་

རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། འདུ་ཤེས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

དང་། ངེས་པར་འབྱིན་པ་ཉིད་དང་། ཐམས་ཅད་མི་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། འདུས་མ་བྱས་

པའི་ཆོས་སོ་ཞེས་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་རང་བཞིན་བརྒྱ་ར་བཅུ་

དགུ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མི་དགེ་བའི་རང་བཞིན་དང་། བསྒྲིབས་

ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་རང་བཞིན་

དང་། མ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་མ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་

པའི་རང་བཞིན་དང་། འདོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འདོད་པར་གསུངས་པ་

དང་། གཟུགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སུ་གསུངས་པ་དང་། གཟུགས་

མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་

པ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དང་། ལམ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་

དང་། ལམ་ཞེས་བྱ་བའི་རང་བཞིན་དང་། 

བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་བསོམས་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། 

སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་སེམས་

ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དུ་མའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་མཐོང་བས་དེ་བས་ན་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

སྟོང་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

ངེས་འབིན་ལ་སོགས་རྣམས་ཀི་ཆོས། །གནས་སྐབས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་ལ། ། 

ས་འབིན་རང་བཞིན་ཆོས་རྣམས་དང་། །ངེས་འབིན་མིན་གང་ཚུལ་དེ་བཞིན། །

འདི་ལ་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ངེས་

པར་འབྱིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། ངེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་

འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལན་པ་རྣམས་

ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་ལན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་མི་ལན་པ་

རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་མི་ལན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་ལན་

པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་ལན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མི་ལན་

པ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་མི་ལན་པ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་

ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་སྟོང་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བ་བའི་མིང་། ། 

མིང་ཡང་དེ་བཞིན་མེད་འགྱུར་ཉིད། །གཞི་མེད་མིང་ནི་མེད་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞི་

མེད་པའི་མིང་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དངོས་

པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ། །རང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ། རང་བཞིན་

མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །

འོན་ཏེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད། །དེ་ནི་ཆོས་ལ་མེད་ཅེ་ན། ། 

ཆོས་རྣམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། །གང་གི་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་རིགས། །

འོན་ཏེ་གཞི་མེད་པའི་མིང་དུ་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་

ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མི་སིད་དོ། ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་

མེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ནི་སྟོང་པར་འགྱུར་ལ། མིང་གཞི་མེད་པར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་

དུ་སེམས་ན། འདིར་སྨ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་དེ་ཆོས་ལ་གཏོགས་

པའི་དོན་གང་ཡིན་པའི་དོན་དེ་བསྟན་པར་རིགས་སོ། །དེ་ཡང་མ་བསྟན་པས་དེའི་

ཕྱིར་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་རྣམས་ནི་མེད་དོ་ཞེས་རྟོག་པ་གང་ཡིན་པ་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ཉམས་སོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གང་ཕིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་དེ། །མེད་ཅེས་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་འགོག ། 

མཐོང་སྟེ་དེ་ཕིར་ཁོད་ཀིས་འདི། །ཡོད་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་ཡིན། །

འདི་ལ་དོན་ཡོད་པ་ལ་འགོག་པར་བྱེད་ཀི། མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

ཁིམ་ན་བུམ་པ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། བུམ་པ་ཡོད་པ་ལ་འགོག་པ་ཡིན་གི། མེད་

པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་

རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་

ལྟར་གཞན་ཡང་འགོག་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་

རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་དེ་མེད་ན། །ཁོད་ཀི་ཚིག་དེས་ཅི་ཞིག་དགག ། 

མེད་པ་ཡིན་ན་ཚིག་མེད་པར། །འགོག་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །

ཇི་སྟེ་རང་བཞིན་དེ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདིས་ཁོད་ཀིས་ཅི་ཞིག་འགོག་པར་བྱེད། འདི་ལྟར་མེད་

པ་ལ་ནི་ཚིག་མེད་པར་ཡང་འགོག་པར་འགྲུབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་མེ་ལ་གྲང་བ་ཉིད་དང་། ཆུ་

ལ་ཚ་བ་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

བིས་པ་རྣམས་ནི་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་ལྟར་ལོག་པར་ཆུར་འཛིན་ལྟར། ། 

དེ་བཞིན་ཁོད་ཀིས་ལོག་པར་འཛིན། །ཡོད་པར་མིན་ལ་དགག་པར་བ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཁོད་ཀི་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱིས་པ་རྣམས་སིག་རྒྱུ་ལ་ལོག་པར་ཆུར་འཛིན་པ་ན། དེ་

སྐེས་བུ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གིས་འཛིན་པ་དེ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་དེ་ན་ཆུ་མེད་

ཀི། དེ་ནི་སིག་རྒྱུའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ལ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཟོག་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། འདིར་སྨ་བར་བྱ་

སྟེ། 

དེ་ལྟ་ན་ནི་འཛིན་པ་དང་། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་པོ་དེ་དང་། ། 

འགོག་པ་དགག་བ་འགོག་པ་པོ། །དེ་དྲུག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ནི་རེ་ཞིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཛིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། 

གཟུང་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་འཛིན་པ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལོག་པར་འཛིན་པ་དེ་འགོག་

པ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། དགག་པར་བྱ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་དང་། ཁེད་

ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་དེ་འགོག་པ་པོ་ཡང་ཡོད་དེ། དྲུག་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་

དྲུག་ཏུ་གྱུར་ན་ནི། མ་བཀག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་

པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །

ཇི་སྟེ་འཛིན་པ་ཡོད་མིན་ཞིང་། །གཟུང་མེད་འཛིན་པ་པོ་མེད་ན། ། 

འོ་ན་འགོག་དང་དགག་བ་དང་། །འགོག་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ཅི་སྟེ་སྐོན་དེར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་འཛིན་པ་ཡང་མེད། གཟུང་བ་ཡང་

མེད་འཛིན་པ་པོ་ཡང་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འཛིན་པ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མེད་ལ། དགག་པར་བྱ་བ་

ཡང་མེད། འགོག་པ་པོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

གལ་ཏེ་འགོག་དང་དགག་བ་དང་། །འགོག་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མིན་ན། ། 

དངོས་པོ་ཀུན་དང་དེ་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་ཉིད་ཀང་གྲུབ་ཡིན་ན། །

གལ་ཏེ་འགོག་པ་ཡང་མེད། དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་མེད། འགོག་པ་པོ་ཡང་མེད་

ན་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་བཀག་པར་ཡོད་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡང་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

ཁོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་ཕིར་ཁོད་གཏན་ཚིགས། ། 

གང་ལ་ཡོད་དེ་ཁོད་དོན་ཏེ། །གཏན་ཚིགས་མེད་ཕིར་གྲུབ་མི་འཐད། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འདི་ལ་ཁོད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་

མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ག་ལ་ཡོད། གཏན་

ཚིགས་མེད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའོ་ཞེས་བྱ་

བའི་དོན་གང་ལ་གྲུབ་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

ཁོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཡང་། །རང་བཞིན་བཟོག་པ་གྲུབ་ཡིན་ན། ། 

ང་ལའང་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ནི། །རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ཡོད་པར་འགྲུབ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཅི་སྟེ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་

པར་འགྲུབ་པོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། ཇི་ལྟར་ཁོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་རང་བཞིན་

བཟོག་པ་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ང་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་དངོས་པོའི་རང་

བཞིན་ཡོད་པར་འགྲུབ་བོ། །ང་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངེད་ལ་ཡང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་ན་དངོས། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བ་མི་འཐད། ། 

འཇིག་རེན་ན་ནི་རང་བཞིན་མེད། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ཁོ་

ནའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བ་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དངོས་པོ་འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གལ་ཏེ་འགོག་སྔ་དགག་ཕི་ཞེས། ། 

ཟེར་ན་འཐད་པ་མ་ཡིན་ལ། །འཕི་ཞིང་ཅིག་ཅར་འང་མི་འཐད་དོ། །

རང་བཞིན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་གལ་ཏེ་འགོག་པ་ནི་སྔ་ལ་དགག་པར་བྱ་

བ་ནི་འཕྱིའོ་ཞེ་ན། འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་གང་གི་

འགོག་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་འགོག་པ་ནི་འཕྱི་ལ་དགག་པར་བྱ་བ་ནི་སྔའོ་

ཞེ་ན། དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་པར་བྱ་བ་གྲུབ་ཟིན་ན། ཅི་ཞིག་འགོག་པར་

བྱེད། འོན་ཏེ་འགོག་པ་དང་དགག་པར་བྱ་བ་འགོག་མཉམ་མོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་

འགོག་པ་ནི་དགག་པར་བྱ་བའི་དོན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་འགོག་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

པའི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རི་བོང་གི་རྭ་གཡས་གཡོན་གཉིས་མགོ་མཉམ་དུ་སྐེས་པ་

ལྟ་བུ་སྟེ། རྭ་གཡས་པ་ཡང་གཡོན་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ། གཡོན་པ་ཡང་གཡས་པའི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདིར་བཤད་པ་རེ་ཞིག་ཁོད་ཀིས། གལ་ཏེ་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལའང་ཡོད་མིན་ན། །ཁོད་ཀི་ཚིགས་ཀང་རང་

བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་བཟོག་པར་མི་ནུས་སོ། ། ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་

བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་རྐེན་དང་། །ཚོགས་དང་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད། ། 

འོ་ན་དངོས་རྣམས་སྟོང་གྲུབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་རྣམས་

དང་། ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མེད། རྐེན་བྲང་དང་། ལོག་མ་དང་། མཆུ་

དང་། ལེ་དང་། སོའི་བྲུན་དང་། རྐན་དང་། སྣ་དང་། སྤི་བོ་ལ་སོགས་པ་དང་། འབད་

པ་རྣམས་ལ་ཡང་མེད། གཉི་ག་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ་

ཡང་མེད། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་མེད་དོ། །དེའི་

ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་ནི་ངའི་ཚིག་དེ་སྟོང་པར་གྲུབ་སྟེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་

ལྟར་ངའི་ཚིག་དེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་པས་ན་

དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་ཚིག་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཐད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

དངོས་རྣམས་རེན་ནས་བྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཅེས་བ་དང་། ། 

གང་ཞིག་རེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ། །རང་བཞིན་ཉིད་མེད་ཡིན་པར་སྨྲ། །

ཁོད་ཀིས་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ཁོད་ཀི་

ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པ་

མི་འཐད་དེ་ཞེས་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་སྨ་བར་བྱེད་དེ། འདིར་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་རྟེན་ནས་

འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མེད་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་གང་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནི་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་མེད་ཀང་

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཡིན་ཏེ། དེས་ན་སྟོང་པའོ། ། ཞེས་བྱ་བར་འཐད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་དོ། །རང་བཞིན་མེད་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་དང་

སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་

སྟོང་པ་ཡིན་པ་སྦྲང་རི་དང་། ཆུ་དང་། འོ་ཐུག་འཛིན་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། གྲང་བ་

དང་། རླུང་དང་། ཉི་མས་ཡོངས་སུ་སྐོབ་པར་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཡང་དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཁོད་ཀི་ཚིག་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པ་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

སྤྲུལ་པ་ཡིས་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཡིས་ནི་སྐེས་བུ་ཡི། ། 

སྒྱུ་མས་ཕྱུང་ལ་འགོག་བེད་ལྟར། །འགོག་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །

ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་སྐེས་བུས་སྤྲུལ་པའི་སྐེས་བུ་ཞིག་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་

འོང་བར་བྱེད་པ་ལ་འགོག་པར་བྱེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་ཕྱུང་བའི་སྒྱུ་མའི་

སྐེས་བུས་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་གཞན་ཞིག་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་འོང་བར་བྱེད་པ་ལ་

འགོག་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ཏེ་དེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐེས་བུ་དགག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན། འགོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་དགག་

པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་འགོག་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་

སྟོང་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་སྟོང་པས་ཀང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་

དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པ་འཐད་པ་ན་དེ་ལ་ཁོད་ཀི་ཚིག་སྟོང་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་མུ་དྲུག་ཏུ་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀིས་བཀག་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ངའི་ཚིག་ཀང་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཞིང་མི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྟོང་པའང་མ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁོད་

ཀིས། འོན་ཏེ་ཚིག་དེ་རང་བཞིན་བཅས། །ཁོད་ཀི་དམ་བཅས་སྔ་མ་ཉམས། །མི་འདྲ་

ཉིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བརོད་པར་བྱོས། །ཞེས་སྨས་པ་གང་

ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

ང་ཡི་ཚིག་དེ་རང་བཞིན་མེད། །དེ་ཕིར་སྨྲས་པ་མ་ཉམས་ལ། ། 

མི་འདྲ་ཉིད་ཀང་མེད་པས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་བཤད་མི་བ། །

རེ་ཞིག་ངའི་ཚིག་དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔར་རང་བཞིན་འཐད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གི་ཕྱིར་ངའི་ཚིག་དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན། དངོས་

པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་སྟོང་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་བ་ཉིད་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ང་ན་

རེ་ཚིག་དེ་ནི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ལ་དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འཆད་པ་ནི་དེས་ན་མི་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ན། དེ་ན་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་དེའི་

ཕྱིར་མི་འདྲ་བ་ཉིད་མེད་དོ། །

གང་གི་ཕྱིར་ཚིག་དེ་ནི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ལ་དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་འདྲ་བ་ཉིད་མི་སིད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོས་གཏན་ཚིགས་དེས་ན་

ཚིག་དེ་ནི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཏན་

ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་པར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཁེད་ཀིས་སྨས་པ་ཡང་ཉམས་ལ། 

མི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན་པས་ཁོད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་ཡང་བརོད་པར་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

བྱོས་ཤིག་ཅེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །ཡང་། དེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ལྟ་བུའོ་

ཞེས། །ཁོད་བོ་སེམས་ནི་དེ་མི་འཐད། །འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དེ་བཟོག་ཡིན། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

སྒྲ་མ་འབིན་ཞེས་བ་བཞིན་ཞེས། །ཁོད་ཀིས་གང་བརྩམས་དཔེ་འདི་མིན། ། 

དེ་ནི་སྒྲ་ཡིས་སྒྲ་བཟོག་པས། །འདི་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ནི་ངེད་ཀི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་འགའ་ཞིག་ན་རེ། སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞེས་དེ་

སྐད་ཟེར་བ་ན་སྒྲ་ཉིད་འབྱིན་ཅིང་སྒྲ་ཟོག་པར་བྱེད་པ་ལྟར་ཚིག་སྟོང་པ་དེ་ཉིད་འགོག་

པར་མི་བྱེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་དཔེས་སྒྲ་ཟོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་འདི་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། ངེད་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་

པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཀིས། །ཇི་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་ལ་བཟོག ། 

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །

ཇི་ལྟར་སྒྲ་མ་འབྱིན་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྒྲས་ཟོག་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། གལ་

ཏེ་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཟོག་པར་

བྱེད་ན་ནི་དེས་ན་དཔེ་འདི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། འདིར་ནི་ཚིག་རང་བཞིན་

མེད་པ་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགོག་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་འགོག་པར་

བྱེད་ན་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བཅས་པར་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་སྨ་ཡི། སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ནི་སྨ་

བ་མ་ཡིན་པས་དཔེ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །བུད་མེད་ལ་ནི་བུད་མེད་སྙམ། ། 

ལོག་འཛིན་འབྱུང་ལ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །འགོག་བེད་འདི་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན། །

ཡང་ན་ཇི་ལྟར་སྐེས་བུ་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་

ཡིན་པ་ལ་དོན་དམ་པར་བུད་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་

ཕྱིར་དེ་ལོག་པར་འཛིན་པ་དེས་དེའི་འདོད་ཆགས་བསྐེད་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ལ། དེས་དེའི་ལོག་

པར་འཛིན་པ་དེ་ཟོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཚིག་སྟོང་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུས་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་དང་འདྲ་བ་དག་ལ་

རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་ཟོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་འདིར་སྟོང་

པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དཔེ་འདི་འཐད་པ་ཡིན་གི། ཅིག་ཤོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་གང་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་དང་། །གཏན་ཚིགས་འདི་མཚུངས་སྒྲ་ཡོད་མིན། ། 

ཐ་སྙད་ཁས་རྣམས་མ་བངས་པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བེད་དོ། །

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྒྲ་མ་འབྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་

ཚིགས་འདི་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁད་པར་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་སྒྲ་དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

འབྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡོད་པ་ཡིས། །འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་

བཟོག་ཡིན། ། ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་བཟོག་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་

བདེན་པ་ཁས་མ་བངས་ཤིང་མ་བརྟེན་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའོ་ཞེས་མི་

འཆད་དོ། །ཐ་སྙད་ཀི་བདེན་པ་ཁས་མ་བངས་པར་ནི་ཆོས་བསྟན་པར་མི་ནུས་ཏེ། 

ཇི་སྐད་དུ། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། ། དམ་པའི་དོན་ལ་མི་སྟོན་ལ། །དམ་པའི་

དོན་ལ་མ་བརྟེན་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རྟོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་གཉི་ག་འཐད་

པ་ན་ངའི་ཚིག་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁོད་ཀིས། 

འགོག་པའི་འགོག་པའང་དེ་ལྟ་ཞེས། །འདོད་ན་དེ་ཡང་བཟང་མིན་ཏེ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཁོད་དམ་བཅས། །མཚན་ཉིད་སྐོན་ཡོད་ངེད་ལ་མེད། །ཅེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་

ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྐོན་དེ་ཡོད། །  

ང་ལ་དམ་བཅས་མེད་པས་ན། །ང་ལ་སྐོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། །

གལ་ཏེ་དམ་བཅས་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། དེས་ན་ཁོད་ཀིས་ཇི་སྐད་སྨས་

པ་བཞིན་དུ། ང་ལ་དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁས་བངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་སྐོན་

ཡོད་པ་ཞིག་ན་ང་ལ་དམ་བཅས་པ་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་གཏན་དུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་དབེན་པ་དག་ལ་དམ་བཅས་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ག་ལ་ཡོད། དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་ག་ལ་ཡོད། དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་

ལས་བྱུང་བའི་སྐོན་ཡང་ག་ལ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཁོད་ལ་དམ་བཅས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཁོད་ལ་སྐོན་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མེད་དོ། །

ཡང་ཁོད་ཀིས། རེ་ཞིག་དངོས་རྣམས་མངོན་སུམ་གིས། །དམིགས་ནས་ཟོག་

པར་བྱེད་ཡིན་ན། །གང་གིས་དངོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་བ། །མངོན་སུམ་དེ་ནི་

མེད་པ་ཡིན། །རེས་དཔག་ལུང་དང་དཔེས་གཞལ་དང་། །རེས་དཔག་ལུང་གིས་

བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །དཔེས་བསྒྲུབ་བྱ་བའི་དོན་གང་ཡིན། །མངོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་

བཏབ་པོ། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། ། 

བསྒྲུབ་པའམ་བཟོག་པར་བ་ན་དེ། །མེད་ཕིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མེད། །

གལ་ཏེ་ངས་མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། 

ལུང་རྣམས་ཀིས་སམ། ཚད་མ་བཞི་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་འགའ་

ཞིག་དམིགས་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའམ། དོན་བཟོག་པར་བྱ་ན་ངས་དོན་

ཇི་ལྟར་ཡང་མ་དམིགས་པས་དེའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་ཡང་མི་བྱ། བཟོག་པར་ཡང་མི་

བྱ། དེ་ལྟར་གྱུར་དང་དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

ཚད་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་དམིགས་ནས་ཟོག་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་ན། ཚད་མ་དེ་དག་ཀང་མེད། དེ་དག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་དོན་ཡང་

མེད་པས་ཞེས་ཀླན་ཀ་སྨ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཀླན་ཀ་དེ་ང་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་དོན་དེ་རྣམས། །ཚད་མ་ཉིད་ཀིས་རབ་གྲུབ་ན། ། 

ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཀང་། །ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་འཇལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀི་

དོན་གཞལ་བར་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཚད་མ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པར་སེམས་

ན། འོ་ན་ད་ཚད་མ་རྣམས་པ་བཞི་པོ་མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། 

དཔེས་གཞལ་བ་དང་། ལུང་དེ་རྣམས་གང་གིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་ཚད་

མ་དེ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཡོད་པར་འགྲུབ་ལ། དོན་རྣམས་ནི་ཚད་

མས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དམ་བཅས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་

ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །ཚད་མ་འགྲུབ་ན་ཐུག་པ་མེད། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་གཞལ་བར་བྱ་བ་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་ལ། ཚད་མ་

དེ་རྣམས་ཀང་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་པར་སེམས་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐུག་

པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཐུག་པ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་

འདི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ལ་དང་པོ་འགྲུབ་མིན་ལ། །བར་མ་མིན་ཞིང་ཐ་མའང་མིན། ། 

ཐུག་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་ན། །དང་པོ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཀང་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་

པ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་གཞན་རྣམས་ཀི་ཡིན་པས་འདི་ལ་དང་པོ་མེད་དོ། །དང་པོ་

མེད་པའི་ཕྱིར་བར་མ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། ཐ་མ་ཡང་ག་ལ་ཡོད་དེ་དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དེ་

རྣམས་ནི་ཚད་མ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

མི་འཐད་དོ། །

འོན་ཏེ་ཚད་མ་མེད་པར་ཡང་། །དེ་རྣམས་འགྲུབ་ན་སྨྲ་བ་ཉམས། ། 

མི་འདྲ་ཉིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་སྨྲ་བར་གིས། །

འོན་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་མེད་པར་ཡང་ཚད་མ་དེ་རྣམས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་

ལ། གཞལ་བར་བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་

སྙམ་དུ་སེམས་ན་དེ་ལྟ་ན་ནི་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པོ་ཞེས་

སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པར་འགྱུར་ལ་དོན་ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་

ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཁ་ཅིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་འདྲ་བ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་ནི་གཏན་ཚིགས་གང་གིས་ན་དོན་ཁ་ཅིག་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་

པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ཡང་སྨ་བར་བྱ་

བ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་མ་བསྟན་པས་དེའི་ཕྱིར་རྟོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

འདིར་སྨས་པ། ཇི་སྐད་དུ། 

ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་གཞན་བདག་ཉིད། །གསལ་བེད་དེ་བཞིན་རང་ཉིད་ལྟར། ། 

དེ་བཞིན་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་ནི། །རང་གཞན་བདག་ཉིད་འགྲུབ་ཅེ་ན། །
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ཞེས་བསྟན་པ་ལྟ་བུར་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་། གཞན་

གི་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མེས་རང་གི་བདག་ཉིད་

དང་། གཞན་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་

རང་གི་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འདིར་བཤད་པ། 

སྨྲས་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཏེ། །མུན་ཁུང་གི་ནི་རྫ་མ་ལྟར། ། 

 དེ་ལ་མི་དམིགས་མ་མཐོང་བས། །མེ་ནི་རང་ལ་གསལ་བེད་མིན། །

མེ་དང་འདྲ་བར་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་གཉིས་རབ་

ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མེ་ནི་རང་

ལས་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མེ་མི་འབར་བའི་སྔ་རོལ་ན་མུན་ཁུང་ན་

བུམ་པ་མི་དམིགས་པ་ལ། མེས་གསལ་བར་བྱས་ནས་ཕྱིས་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་

དུ། གལ་ཏེ་གསལ་བར་མ་བྱས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་མེ་མུན་ཁུང་ན་ཡོད་ལ། ཕྱིས་མེས་

གསལ་བར་འགྱུར་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དེ་

ཡང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་རྟོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མེ་འདིས་རང་བདག་གསལ་བེད་ན། ། 

འོ་ན་མེ་ཡིས་གཞན་བཞིན་དུ། །རང་ལ་སེག་པའང་བེད་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཁོད་ཟེར་བ་ཇི་ལྟར་མེས་གཞན་གི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བྱེད་པ་

དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནི་ཇི་ལྟར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གཞན་གི་བདག་ཉིད་སེག་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཡང་སེག་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་མེ་ནི་གཞན་གི་བདག་

ཉིད་ལ་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་

གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མེ་ཡིས་རང་གཞན་བདག་གསལ་བེད། ། 

མེ་བཞིན་དུ་ནི་མུན་པ་ཡང་། །རང་གཞན་བདག་ལ་བསྒྲིབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་ལུགས་ཀིས་ནི་མེ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་གཉིས་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་ནི་ད་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་མུན་པ་ཡང་རང་དང་

གཞན་གི་བདག་ཉིད་གཉིས་བསྒྲིབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་

པས་དེ་ལ་མེ་ནི་རང་དང་གཞན་གིས་བདག་ཉིད་གཉིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གསལ་བེད་དེ་ནི་མུན་སེལ་ཏེ། །མེ་དང་གང་ན་མི་གནས་པ། ། 

གཞན་ནའང་མུན་པ་ཡོད་མིན་ན། །ཇི་ལྟར་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན། །

འདིར་མེ་ལ་ཡང་མུན་པ་མེད་ལ། གང་ན་མེ་ཡོད་པ་དེ་ན་ཡང་མུན་པ་མེད་

དོ། །གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མུན་པ་སེལ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་མེ་ལ་

ཡང་མུན་པ་མེད་ལ། གང་ན་མེ་ཡོད་པ་དེ་ན་ཡང་མུན་པ་མེད་ན་མེས་གང་ཞིག་

སེལ་བས་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་གཉིས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེས་མུན་པ་

གང་ཞིག་སེལ་བར་བྱེད། འདིར་སྨས་པ། འོ་ན་གང་གི་ཕྱིར་མེ་ལ་ཡང་མུན་པ་མེད། 
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

མེ་གང་ན་ཡོད་པ་དེ་ན་ཡང་མུན་པ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་མེ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་

བདག་ཉིད་གཉི་ག་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། མེ་འབྱུང་བ་ཉིད་ན་མེ་དེས་མུན་

པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་མུན་པ་དེ་མེད། མེ་གང་ན་ཡོད་པ་དེ་ན་ཡང་མུན་པ་

མེད་དེ་དེའི་ཕྱིར་མེ་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ཉིད་

གཉི་ག་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདིར་སྨས་པ། 

མེ་འབྱུང་བ་ན་གསལ་བེད་པ། །ཡང་དག་མིན་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། ། 

མེ་འབྱུང་བ་ན་མུན་པ་དང་། ། ཕྲད་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །

མེ་དེ་ནི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་གསལ་

བར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྨ་བ་དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མེ་འབྱུང་བ་

ཉིད་ན་མུན་པ་དང་ཕྲད་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། མེ་དེ་ནི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་རང་གི་བདག་

ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྨ་བ་དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མེ་འབྱུང་བ་ཉིད་ན་མུན་པ་དང་ཕྲད་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མ་ཕྲད་

པའི་ཕྱིར་དེ་སེལ་བར་མི་བྱེད་དོ། །མུན་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་གསལ་བར་ཡང་མི་

བྱེད་དོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

ཡང་ན་མེ་དང་མ་ཕྲད་ཀང་། །མུན་པ་སེལ་བར་བེད་ན་ནི། ། 

འདི་ན་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པས། །འཇིག་རེན་ཁམས་ཀུན་མུན་སེལ་འགྱུར། །

འོན་ཏེ་མེ་ནི་མུན་པ་དང་ཕྲད་པར་ཡང་སེལ་བར་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། འོ་

ན་ནི་དེ་མ་ཕྲད་པར་འདྲ་བས་འདི་ན་གནས་པའི་མེས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཅད་ན་གནས་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་

པས་དེའི་ཕྱིར་མེ་ནི་མུན་པ་དང་མ་ཕྲད་པར་སེལ་བར་བྱེད་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་བ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། ། 

ཁོད་ཀི་ཚད་མ་འགྲུབ་འགྱུར་འདིར། །གཞན་ལ་མི་ལྟོས་རང་འགྲུབ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་མེ་བཞིན་དུ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གཞལ་བར་

བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་ལས་གྲུབ་པ་ནི་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ལྟོས་

ན་ནི་རང་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་གཞལ་

བར་བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་ནི། མི་ལྟོས་ན་སྐོན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདིར་བཤད་པ། 

གལ་ཏེ་གཞལ་བའི་དོན་རྣམས་ལ། ། མ་ལྟོས་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་འགྲུབ། ། 

ཚད་མ་འདི་རྣམས་ཁོ་ན་ནི། །གང་གིའང་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་གཞལ་བར་བྱ་བ་དོན་རྣམས་ལ་མི་ལྟོས་པར་རབ་ཏུ་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་འདི་རྣམས་གང་གི་ཕྱིར་ཚད་མ་

ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྐོན་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་དོན་འགའ་ཞིག་

གི་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཚད་མ་རྣམས་སུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

འོན་ཏེ་ལྟོས་ནས་དེ་རྣམས་འགྲུབ། །འདོད་ན་དེ་ལ་སྐོན་ཅིར་འགྱུར། ། 
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

མ་གྲུབ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པས། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན། །

འོན་ཏེ་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་རྣམས་འགྲུབ་པ་

ཡིན་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་དོན་མ་གྲུབ་པ་ནི་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་

སྦིན་མ་གྲུབ་པ་ན་ནི་དོན་འགའ་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་གཞི་

འགྱུར་བ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་འདོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་བྱེད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཡོང་ཡེ་གཞལ་བ་ལ། །ལྟོས་ནས་ཚད་མ་གྲུབ་ཡིན་ན། ། 

ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། །གཞལ་བར་བ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ནི་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་སོ་ཞེ་ན། དེ་

ཚད་མ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་གཞལ་བར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་ལ། ཚད་མ་རྣམས་

ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་གཞལ་བྱ་རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲག་གོ། །འདི་ལྟར་གཞན་

ཡང་། 

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི། །མ་ལྟོས་པར་ཡང་གཞལ་བ་འགྲུབ། ། 

གང་ཕིར་ཁོད་ཀི་དེ་གྲགས་པ། །ཚད་མ་གྲུབ་པས་ཅི་ཞིག་བ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པོ་སྙམ་

དུ་སེམས་ན། ཅི་དེ་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་པར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཅིའི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གི་དོན་དུ་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའི་གཞལ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བར་བྱ་བའི་དོན་དེ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་རྣམས་མེད་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

ཁོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

ཅི་སྟེ་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས། །གཞལ་བ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ། ། 

དེ་ལྟར་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས། །གཞལ་བ་ངེས་པར་བཟོག་པར་འགྱུར། །

ཅི་སྟེ་སྔར་སྨས་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་ནས་ཚད་མ་རྣམས་

ནི་གཞལ་བར་བྱ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་དེ་ལྟ་ན་ནི་

ཁོད་ཀི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་བཟོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁོད་ཀི་ཚད་མ་

རྣམས་ཀང་གཞལ་བར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། ། གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་

རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འོན་ཏེ་ཁོད་ཀིས་ཚད་གྲུབ་པས། །གཞལ་བར་བ་བ་འགྲུབ་འགྱུར་ལ། ། 

གཞལ་བ་གྲུབ་པས་ཚད་གྲུབ་ན། ། ཁོད་ཀིས་གཉི་གའང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །

འོན་ཏེ་ཚད་མ་གྲུབ་པས་གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པས་ཀང་ཚད་མ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

གཞལ་བར་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་ཁོད་ཀིས་གཉི་

ག་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་ཚད་མས་གཞལ་བ་འགྲུབ། །གཞལ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། ། 

དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བ་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱེད་ལ། 

གཞལ་བར་བྱ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཚད་མ་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། འོ་ན་གཞལ་བར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཞལ་

བར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། 

གལ་ཏེ་གཞལ་བས་ཚད་མ་འགྲུབ། །ཚད་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། ། 

དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བ་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཡང་གཞལ་བར་བྱ་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ཚད་མ་དེ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་གཞལ་བར་བྱ་བ་དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚད་མ་མ་

གྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་གྲུབ་པ་དག་ཇི་

ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། 

གལ་ཏེ་ཕ་ཡིས་བུ་བསྐེད་བ། །གལ་ཏེ་བུ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་། ། 

ཅི་སྟེ་ཕ་དེ་བསྐེད་བ་ན། །དེ་ནི་གང་གིས་གང་བསྐེད་སྨྲོས། །

ཇི་ལྟར་འགའ་ཞིག་ན་རེ་ཕས་བུ་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཕ་དེ་ཡང་བུ་དེ་ཉིད་

ཀིས་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། ད་དེ་ན་གང་གིས་གང་བསྐེད་པར་སྨོས་

ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁོད་ན་རེ་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཚད་མ་དེ་དག་ཉིད་ཀང་གཞལ་བར་བྱ་བ་དེ་དག་ཉིད་

ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ། ད་དེ་ན་ཁོད་ཀིས་གང་དག་གིས་གང་

དག་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་དག་གཉི་གའང་ཕ་དང་བུའི། །མཚན་ཉིད་འཛིན་པས་དེ་ཡི་ཕིར། ། 

དེ་ལ་ཁོ་བོ་ཐེ་ཚོམ་གྱུར། །དེ་ན་ཕ་གང་བུ་གང་སྨྲོས། །

གང་གི་ཕྱིར་ཕ་དང་བུ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་གཉིས་ལས། བུ་ནི་གང་ཕ་ནི་གང་དེ་

གཉི་ག་ཡང་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཕའི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་ལ། བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བུའི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་

ཁོ་བོ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་དེ་ལ་ཕ་ནི་གང་བུ་ནི་གང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀིས་

ཚད་མ་དང་གཞལ་བར་བྱ་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་དེ་ནི་ཚད་མ་དག་ནི་གང་

ཡིན། གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་ནི་གང་ཡིན། འདི་དག་གཉི་ག་ཡང་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དག་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཁོ་བོ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་ཚད་མ་དག་ནི་གང་ཡིན་

གཞལ་བར་བྱ་བ་དག་ནི་གང་ཡིན། 

ཚད་མ་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་ཀིས། །འགྲུབ་མིན་ཕན་ཚུན་གིས་མིན་པའམ། ། 

ཚད་མ་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ལ། །གཞལ་བས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །

རང་གིས་ཏེ་མངོན་སུམ་ནི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ཀིས་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་

རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་དང་། ལུང་ནི་ལུང་དེ་ཉིད་ཀིས་དང་། དཔེས་གཞལ་བ་

ནི་དཔེས་འཇལ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་མི་འགྲུབ་ལ་ཕན་ཚུན་གིས་ཏེ། མངོན་སུམ་

ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་དང་། རེས་སུ་

དཔག་པ་ནི་མངོན་སུམ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་དང་། དཔེས་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

འཇལ་བ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་རྣམས་ཀིས་དང་། ལུང་ནི་

མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། རང་

གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། 

ལུང་རྣམས་ཀིས་ནི་མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། དཔེས་འཇལ་བ་དང་། 

ལུང་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། གཞལ་བར་བྱ་བ་རང་དང་གཞན་གི་ཡུལ་

གིས་བསྡུས་པ་མཐའ་དག་དང་། རེ་རེས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མེད་པས་ཀང་མ་ཡིན་

ལ། ཀུན་བསྡུས་པས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཏན་ཚིགས་སྔར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི། ཉི་ཤུའམ། སུམ་ཅུའམ། བཞི་བཅུའམ། 

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གིས་ཀང་མི་བསྒྲུབ་ན། དེ་ལ་གང་ཁོད་ཀིས་གཞལ་བར་བྱ་བའི་

དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཚད་མས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་གཞལ་

བར་བྱ་བ་དེ་དག་ཀང་ཡོད་ལ། ཁོད་ཀི་ཚད་མ་གང་དག་གིས་དངོས་པོ་གཞལ་

བར་བྱ་བ་དག་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཚད་མ་དེ་དག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་

སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས། སྐེ་བོ་ཆོས་ཀི་གནས་

སྐབས་མཁས། །དགེ་བ་དག་གི་ཆོས་རྣམས་ལ། །དགེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་

ནི། །སེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་དང་ཡང་། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བཤད་

པར་བྱ་སྟེ། 

ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་རབ་མཁས་པ། །དགེ་བ་ཡི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི། ། 

དགེ་བའི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་གང་། །དེ་ལྟར་རབ་ཕེ་བརོད་བ་ཡིན། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཆོས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་མཁས་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཀི་དགེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་

སེམས་པ་དེ་ཡང་ཁོད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ། འདི་ནི་དགེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན། འདི་

དག་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་དེ་དག་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དགེ་བ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན། 

འདི་ནི་དགེ་བ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་

བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མ་བསྟན་པས་དེའི་ཕྱིར་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་ཏོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་

རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །དགེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་དེ། ། 

བརེན་ནས་སྐེ་ན་དེ་ལྟ་ན། །གཞན་དངོས་རང་ངོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེའོ་ཞེ་ན། དེ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་ཡིན་ན། དགེ་

བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་

ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་རོ། །དེ་ལ་གང་གི་ཕྱིར་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་བསྟན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་

མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

འོན་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། ། རང་གི་ངོ་བོ་དེ་འགའ་ལའང་། ། 

མ་བརེན་སྐེ་ན་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཚངས་པར་སྤོད་ལ་གནས་མི་འགྱུར། །
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

འོན་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་འགའ་ལའང་མ་

བརྟེན་པར་སྐེ་ལ། མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་

སེམས་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་གཏང་བའི་ཕྱིར། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་བཏང་བ་ཡིན་

ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མཐོང་བ་སྟེ། དམིགས་པར་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མེད་ན། ཆོས་མཐོང་

བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ནི་དགེ་སོང་སུས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། ཆོས་མཐོང་བ་མེད་པའི་

ཕྱིར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཏང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་

བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་

པས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་བཏང་བས་སྡུག་བསྔལ་བཏང་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

འབྱུང་བ་མེད་ན་གང་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར། སྡུག་བསྔལ་གཏང་

བའི་ཕྱིར་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་གཏང་བའི་ཕྱིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་བཏང་བ་

ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་གཉིས་མེད་ན་གང་ཞིག་སྤངས་པས་འགོག་

པར་འགྱུར་བས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་མེད་ན་གང་ཞིག་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་དུ་འགྱུར། 

དེས་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་



44

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་བ་ལས་དགེ་

སྦོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཐོབ་པས་སོ། །དགེ་སྦོང་གི་ཚུལ་

གི་འབྲས་བུ་རྣམས་མེད་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་

ལྟར་གཞན་ཡང་། 

རྒྱུ་མི་ལྡན་པ་རག་པའི་ཕིར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རག་པར་འགྱུར། ། 

ཆོས་སམ་ཆོས་མ་ཡིན་མེད་ཅིང་། །འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་མེད། །

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གཏོང་བ་དེ་ལ་སྐོན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་

ན། ཆོས་མེད་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ཐམས་ཅད་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡིན་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་མེད་ན་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། 

གཞན་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བཅས་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་

པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་རྣམས་ནི་རྟག་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བཅས་པའི་རྟག་པ་ཉིད་ཀིས་རྟག་པ་ཡིན་ནོ། །

མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན། །ངེས་འབིན་སོགས་ལའང་སྐོན་དེ་བཞིན། ། 

དེ་བས་ཁོད་ཀི་འདུས་བས་ཀུན། །འདུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྟག་པ་དེ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མི་དགེ་བ་

རྣམས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད། དེ་ཉིད་ངེས་པར་འབྱིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁོད་ཀི་འདུས་བྱས་འདི་ཐམས་ཅད་འདུས་

མ་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་མེད་ན་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་

དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མེད་ན་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐམས་

ཅད་འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་དངོས་པོ་དག་

གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་

མེད། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་མིང་། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་མེད་འགྱུར་ཏེ། །གཞི་

མེད་མིང་ནི་མེད་པས་སོ། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

གང་ཞིག་རང་བཞིན་བཅས་པ་ཞེས། །མིང་ནི་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ། ། 

དེ་ལྟར་མིང་གི་ལན་བཏབ་ཀིས། །ང་ནི་མིང་ཡོད་མི་སྨྲའོ། །

གང་ཞིག་མིང་འདི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མིང་ཡོད་པར་སྨ་བ་

དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་ལན་གདབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། གལ་ཏེ་མིང་ཅན་གི་རང་བཞིན་དེ་

མེད་ན། དེའི་ཕྱིར་མིང་དེ་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་མིང་གི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བས་ངེད་ཅག་ཀང་མིང་གི་

རང་བཞིན་ཡོད་པར་མི་སྨའོ། །དེ་བས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་མེད་

པའི་ཕྱིར་མིང་གི་རང་བཞིན་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །སྟོང་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཁོད་ཀིས་མིང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གི་ངོ་བོ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

མེད་ལ་མིང་མེད་ཅེས་གང་འདི། །ཅི་དེ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཡིན། །ཁོད་ཀིས་སྨྲས་པ་གཉི་གའང་ཉམས། །

མེད་པ་ལ་མིང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཅི་མིང་མེད་པ་དེ་ཡོད་པ་

ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་མེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་མིང་དེ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་

མེད་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ན་དམ་བཅས་པ་གཉི་ག་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་གལ་

ཏེ་རེ་ཞིག་མིང་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའི་དམ་བཅས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་ནི་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་དེ་ཡོད་

པས་སོ་ཅི་སྟེ་མིང་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མེད་པ་ལ་ནི་མིང་མེད་

དོ། །དེ་བས་ན་མིང་གི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁོད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

དངོས་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་སྔར་བསྟན་པས། ། 

དེ་ཕིར་དམ་བཅས་མེད་པར་ཡང་། །ཀླན་ཀ་གང་ཡིན་དེ་ཚོལ་བེད། །

འདིར་ངེད་ཅག་གི་སྔར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟོང་པ་ཉིད་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་

པས་དེར་མིང་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དམ་བཅས་པ་མེད་

པར་ཡང་ཁོད་ཀླན་ཀ་འདི་ཚོལ་བར་བྱེད། ངེད་མིང་ཡོད་དོ་ཞེས་མི་སྨའོ། །གཞན་

ཡང་ཁོད་ཀིས། འོན་ཏེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད། །དེ་ནི་ཆོས་ལ་མེད་ཅེ་ན། །ཆོས་

རྣམས་མེད་པར་རང་བཞིན་ཏེ། །གང་གི་ཡིན་པར་དེ་བསྟན་རིགས། །ཞེས་སྨས་པ་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

འོན་ཏེ་རང་བཞིན་ཞིག་ཡོད་ལ། །དེ་ནི་ཆོས་ལ་མེད་དོ་ཞེས། ། 

དོགས་པ་བསུ་ན་སྨྲ་བ་འདི། །དོགས་པ་གང་ཡིན་དེ་མེད་དོ། །

ངེད་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་འགོག་པར་མི་བྱེད་ལ། ཆོས་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །དེ་

ལྟ་ཡིན་ན་འོན་ཏེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་ཏེ་ཆོས་ལས་

མ་གཏོགས་པ་དོན་གཞན་གང་ཞིག་གི་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་བྱ་

བའི་ཁོད་ཀི་ཀླན་ཀ་ཐག་བསིངས་པ་ཡིན་པས་ཀླན་ཀར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། 

གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས། གང་ཕྱིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་དེ། །མེད་ཅེས་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་

འགོག །མཐོང་སྟེ་དེ་ཕྱིར་ཁོད་ཀི་འདི། །ཡོད་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་ཡིན། །ཞེས་

སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་ཡོད་ལ་འགོག་ཡིན་ན། །འོ་ན་སྟོང་ཉིད་རབ་འགྲུབ་སྟེ། ། 

དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ལ། །ཁོད་ནི་འགོག་པར་བེད་པས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི། མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཁེད་ཀང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་འགོག་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་པས་འོ་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་ནམ། ཁོད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིན་ནོ། །

སྟོང་ཉིད་གང་ལ་ཁོད་འགོག་པའི། །སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་མེད་ཡིན་ན། ། 

འོ་ན་ཡོད་ལ་འགོག་ཡིན་ཞེས། །སྨྲས་པ་དེ་ཉམས་མ་ཡིན་ནམ། །

ཅི་སྟེ་ཁོད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དེ། སྟོང་པ་ཉིད་

འགོག་པར་བྱེད་ལ་སྟོང་པ་དེ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་ཡོད་པ་ལ་འགོག་པར་བྱེད་

ཀི་མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉམས་པ་

ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

དགག་བ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ ། 

དེ་ཕིར་འགོག་པར་བེད་དོ་ཞེས། །སྐུར་པ་དེ་ནི་ཁོད་ཀིས་བཏབ། །

གལ་ཏེ་ངས་ཅི་ཞིག་འགོག་པར་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་ཁོད་ཀིས་དེ་སྐད་ཀང་སྨ་

བའི་རིགས་ན་གང་གི་ཕྱིར་དགག་པར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ང་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་

འགོག་པར་མི་བྱེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། དགག་པར་

བྱ་བ་དང་། འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་འགོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་

ཁོད་ཀིས་སྐུར་པ་ཐོག་ཏུ་མ་བབ་པ་དེ་བཏབ་བོ། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས། ཅི་སྟེ་རང་

བཞིན་དེ་མེད་ན། །ཁོད་ཀི་ཚིག་དེས་ཅི་ཞིག་དགག །མེད་པ་ཡིན་ན་ཚིག་མེད་

པར། །འགོག་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདི་ལ་བཤད་

པར་བྱ་སྟེ། 

ཚིག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགོག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ། ། 
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ལ་ཚིག་ནི་མེད་ཅེས་པར། །གོ་བར་བེད་ཀི་སྐེ་སེལ་མིན། །

ཁོད་ཀི་ཚིག་དག་མེད་པར་ཡང་སྟེ། ཚིག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མེད་པའི་

འགོག་པ་འགྲུབ་ན། དེ་ལ་ཅིའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྨས་པའི་ཁོད་ཀི་ཚིག་དེས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་

བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་

འདི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་རང་

བཞིན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་ན་རེ་ལྷ་སྦིན་ཁིམ་ན་མེད་བཞིན་དུ་ལྷ་སྦིན་ཁིམ་ན་ཡོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། ཚིག་དེས་ལྷ་སྦིན་

མེད་པར་མི་བྱེད་ཀི་ལྷ་སྦིན་ཁིམ་ན་མི་སིད་པར་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དེ་

བཞིན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་དེ་ཡང་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གི། 

འོན་ཀང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་དང་འདྲ་བར་

སྐེས་བུ་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་རོངས་པའི་ཕྱིར། བྱིས་པ་སྐེ་བོ་མ་

རིག་པས་རོངས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་རྣམས་

ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ན་ཚིག་མེད་པར་ཡང་སྟེ་ཚིག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་དེས་ཅི་

ཞིག་བྱེད་ཅེས་ཁོད་ཀིས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་ལྟར་ལོག་པར་ཆུར་འཛིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཁོད་

ཀིས་ལོག་པར་འཛིན། །ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་སོགས་

པ་ཡང་ཁོད་ཀིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་

བྱ་སྟེ། 

སིག་རྒྱུའི་དཔེ་ལ་ཁོད་ཀིས་ཀང་། །འགྲོ་བ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ་གང་། ། 

དེར་ཡང་ཅི་ནས་དཔེ་དེ་འཐད། །གཏན་ལ་དབབ་ལ་མཉན་པར་གིས། །

ཁོད་ཀིས་སིག་རྒྱུའི་དཔེ་དེ་ལ་འགྲོ་བ་ཆེན་པོ་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་དེར་ཡང་

དཔེ་དེ་ཅི་ནས་ཀང་འཐད་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉོན་ཅིག །

གལ་ཏེ་འཛིན་དེ་རང་བཞིན་ཡོད། །བརེན་ནས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

འཛིན་པ་གང་ཞིག་བརེན་ནས་འབྱུང་། །དེ་ཉིད་སྟོང་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། །

གལ་ཏེ་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་

ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕྱིར་སིག་

རྒྱུ་ལ་ཡང་བརྟེན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་ལ་མ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་

ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྔར་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །འདི་ལྟར་གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་ཡོད། །འཛིན་པ་དེ་ལ་སུ་ཞིག་བཟོག ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དེ་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཀླན་ཀ་དེ་མེད་དོ། །
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གལ་ཏེ་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་འདི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་

ལ་སུས་ཀང་བཟོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་མེའི་ཚ་བ་ཉིད་དང་། ཆུའི་གཤེར་བ་

ཉིད་དང་། ནམ་མཁའི་མི་བསྒྲིབ་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ནི་བཟོག་པར་མི་ནུས་

པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་བཟོག་པར་ཡང་མཐོང་ངོ་། །དེའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ན་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལྷག་མ་ལྔ་པོ་

རྣམས་ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དྲུག་ཚན་དྲུག་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་རུང་

ངོ་། །གཞན་ཡང་། ཁོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་ཕྱིར་ཁོད་

གཏན་ཚིགས། །གང་ལ་ཡོད་དོ་ཁོད་དོན་དེ། །གཏན་ཚིགས་མེད་པར་འགྲུབ་མི་

འཐད། །ཅེས་བྱ་བ་འདིར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 

འདི་ལ་སྔ་མས་གཏན་ཚིགས་མེད། །ལན་བཏབ་བསྒྲུབ་བར་མཚུངས་ཕིར་རོ། ། 

སྔ་མ་སིག་རྒྱུའི་དཔེས་བཟོག་པ། །བསྒྲུབ་ཚེ་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །

ད་ལྟར་གི་འགྲོ་བ་འདི་དག་དང་སྔར་བསྟན་པར་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཡང་

ལན་བཏབ་པར་རིགས་པར་བྱ་སྟེ། སྔར་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པ་དྲུག་ཚན་འགག་

པར་བྱེད་པའི་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འདིར་ཡང་འགྲོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གལ་ཏེ་འགོག་སྔ་དགག་འཕྱི་ཞེས། །ཟེར་

ན་འཐད་པ་མ་ཡིན་ལ། །འཕྱི་དང་ཅིག་ཅར་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་སྨས་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དུས་གསུམ་གཏན་ཚིགས་གང་ཡོད་སྔར། །ལན་བཏབ་དེ་དང་མཚུངས་ཕིར་རོ། །དུས་

གསུམ་ཁེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ནི། །སྟོང་ཉིད་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རུང་། །

གཏན་ཚིགས་དུས་གསུམ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ལན་བཏབ་ཟིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འདི་ལྟར་ཁོད་ཀི་ཚིག་གིས་འགོག་པ་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་

བའི་འགོག་པ་བཞིན་དུ་དགག་པར་བྱ་བ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འགོག་པ་དང་

དགག་པར་བྱ་བ་མེད་ན་འགོག་པ་བཀག་གོ་སྙམ་དུ་ཁོད་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་མི་རུང་ངོ་། །འགོག་པ་དུས་གསུམ་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་དུས་གསུམ་

འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགོག་

པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་སྨ་བ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་

ཡིན་གི། ཁོད་ལ་ནི་མེད་དོ། །ཡང་ན་འདི་ཇི་ལྟར་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དགག་

བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ། །དེ་ཕྱིར་འགོག་པར་བྱེད་དོ་

ཞེས། །སྐུར་པ་དེ་ནི་ཁོད་ཀིས་བཏབ། །ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ནོ། །

འོན་ཏེ་དུས་གསུམ་ཅར་དུ་ཡང་འགོག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཏེ། སྔོན་གི་དུས་

ཀི་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་མའི་དུས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཅིག་ཅར་གི་དུས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་མཐོང་བས་

སོ། །དེ་ལ་སྔོན་གི་དུས་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཇི་ལྟ་བུའི་ཕ་བཞིན་ནོ། །ཕྱི་མའི་དུས་ཀི་ནི་ཇི་ལྟར་

སོབ་དཔོན་གིས་སོབ་མ་བཞིན་ནོ། །ཅིག་ཅར་གི་དུས་ཀི་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་སྒྲོན་

མ་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཚུལ་འདི་ལ་སྐོན་སྔར་བསྟན་

ཟིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དགག་པ་སིད་པར་ཁོད་ཀིས་ཁས་བངས་
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རློད་པ་བཟླློག་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ལ། དེ་ནི་མ་གྲུབ་པས་ཁོད་ཀིས་དམ་བཅས་པ་ཡང་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་འདིས་

རང་བཞིན་འགོག་པ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་སིད་པ། །དེ་ལ་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། ། 

གང་ལ་སྟོང་ཉིད་མི་སིད་པ། །དེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སིད་དོ། །

གང་ལ་སྟོང་ཉིད་འདི་སིད་པ་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སིད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ལ་སིད་པ་དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། དགེ་སྦོང་གི་འབྲས་

བུ་དང་། ཁད་པར་དུ་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་སིད་དོ། །གང་ལ་ཁད་པར་དུ་རྟོགས་པ་

ཐམས་ཅད་སིད་པ་དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། 

དགེ་འདུན་སིད་དོ། །གང་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སིད་པ་དེ་ལ་ཆོས་དང་། 

ཆོས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་སིད་དོ། །གང་ལ་ཆོས་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་

དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སིད་པ་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་འབྱུང་

བ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་གཞི་རྣམས་སིད་དོ། །གང་ལ་སྔར་བསྟན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

སིད་པ་དེ་ལ་བདེ་འགྲོ་དང་། ངན་འགྲོ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། བདེ་འགྲོ་དང་། ངན་

འགྲོར་འགྲོ་བ་དང་། བདེ་འགྲོ་དང་། ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་སེམས་ཅན་དང་། བདེ་འགྲོ་

དང་། ངན་འགྲོ་ལས་འདའ་བ་དང་། བདེ་འགྲོ་དང་། ངན་འགྲོ་ལས་འགྲོ་བའི་ཐབས་

དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡིན་ཏེ་ཚིག་གིས་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བསྟན་པར་ནུས་པས་ཕྱོགས་འདིས་རང་གིས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །འདིར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡང་། 

གང་ཞིག་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། ། 

གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རོྩད་པ་བཟོག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པའི་འགེྲལ་པ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་

བཞུགས་པ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནཱ་གཱརྫུ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

ཡོད་དམ་མེད་པའི་རོད་པ་སྨ་བ་མུན་བསལ་ཏེ། །བསྟན་ཟབ་གཉིས་མེད་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཆོས་སྣང་གྱུར་ནས། །སིད་པའི་མངལ་དུ་སྐེས་པའི་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་

པ། །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་ཤོག །དངོས་འཛིན་གདོན་གིས་

བརླམས་པ་ཡི། ། རིམས་ནད་རྟག་ཏུ་ཟོག་བྱེད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་མུན་སེལ་

བ། །དྲི་མེད་མི་གཡོ་རིགས་འདི་ཡིན།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དཔལ་བརེགས་རཀི་ཏས་

བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།
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སྐོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤུ་ནྱ་ཏཱ་སཔི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། སྟོང་པ་

ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གནས་པའམ་སྐེ་འཇིག་ཡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་

དང་ཁད་པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་སྙད་དབང་གིས། །གསུང་གི་ཡང་དག་

དབང་གིས་མིན། །

བདག་མེད་བདག་མེད་མིན་བདག་དང་། །བདག་མེད་མིན་པས་བརོད་

འགའ་མེད། །བརོད་བྱ་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་

བཞིན་སྟོང་། །གང་ཕྱིར་དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་

པའམ། །སོ་སོ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡོད་མིན་དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡིན། །ཡོད་ཕྱིར་

ཡོད་པ་སྐེ་མིན་ཏེ། །མེད་ཕྱིར་མེད་པ་སྐེ་མ་ཡིན། །ཆོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡོད་མེད་

མིན། །སྐེ་བ་མེད་པས་གནས་འགག་མེད། །གང་ཞིག་སྐེས་དེ་བསྐེད་བྱ་མིན། །མ་

སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མིན། །སྐེས་པ་དང་ནི་མ་སྐེས་པའི། །སྐེ་བཞིན་པ་ཡང་བསྐེད་

བྱ་མིན། །

འབྲས་བུ་ཡོད་པས་འབྲས་ལན་རྒྱུ། །རྒྱུ་མིན་དང་མཚུངས་མེད་པ་ཡང་། །མེད་

དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས། །ཡོད་མིན་མེད་པའང་མིན་ན་འགལ། །དུས་གསུམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྣམས་སུ་འཐད་མ་ཡིན། །གཅིག་མེད་པར་ནི་མང་པོ་དང་། །མང་པོ་མེད་པར་

གཅིག་མི་འཇུག །དེ་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བའི། །དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད་པ་

ཡིན། །རྟེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གང་། །སྡུག་བསྔལ་འབྲས་ཅན་དེ་མ་སྐེས། །

སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འཐད་ཅིང་། །དུ་མ་ལ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །རྟག་མིན་

མི་རྟག་མིན་བདག་དང་། །བདག་མིན་གཙང་མིན་མི་གཙང་མིན། །བདེ་མིན་སྡུག་

བསྔལ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མེད། །དེ་མེད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་

ལས། །སྐེས་པའི་མ་རིག་མིན་སིད་པས། །དེ་མེད་འདུ་བྱེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ལྷག་

མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །མ་རིག་འདུ་བྱེད་མེད་མི་འབྱུང་། །དེ་མེད་འདུ་བྱེད་མི་

འབྱུང་ཞིང་། །ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཕྱིར་དེ་གཉིས་ནི། །རང་བཞིན་གིས་ནི་མ་གྲུབ་ཡིན། །གང་

ཞིག་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དེ་གཞན་ཇི་ལྟར་བསྐེད། །དེ་ཕྱིར་གཞན་

ལས་གྲུབ་པ་ཡིས། །རྐེན་གཞན་དག་ནི་སྐེད་བྱེད་མིན། །ཕ་ནི་བུ་མིན་བུ་ཕ་མིན། །དེ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མེད་མིན་ལ། །དེ་གཉིས་ཅིག་ཆར་ཡང་མིན་ལྟར། །ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་རི་ལམ་ཡུལ་བརྟེན་པའི། །བདེ་སྡུག་དང་དེའི་ཡུལ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་

གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན། །གང་ཞིག་རྟེན་འབྱུང་དང་འདིའང་མེད། །གལ་ཏེ་དངོས་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས། །མེད་ན་དམན་མཉམ་ཁད་འཕགས་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཉིད་

ནི་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུ་ལས་ཀང་ནི་མངོན་འགྲུབ་མིན། །རང་བཞིན་གྲུབ་ན་རྟེན་

འབྱུང་གི ། དངོས་པོ་མེད་འགྱུར་མ་བརྟེན་ན། །རང་བཞིན་མེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །



57

སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

དངོས་པོ་ཡོད་དང་དངོས་མེད་ཀང་། །མེད་ལ་རང་དངོས་གཞན་དངོས་

སམ། །དངོས་མེད་འགྱུར་བ་ག་ལ་ཞིག །དེས་ན་རང་དངོས་གཞན་དངོས་

དང་། །དངོས་མེད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སྟོང་ཡིན་ན། །འགག་

པ་མེད་ཅིང་སྐེ་མི་འགྱུར། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ལ། །གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་

སྐེ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ཅིག་ཅར་མེད། །དངོས་མེད་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད། །རྟག་

ཏུ་དངོས་དང་དངོས་མེད་འགྱུར། །དངོས་མེད་མེད་པར་དངོས་མི་སིད། །དངོས་པོ་

མེད་པར་དངོས་མེད་མིན། །

རང་ལས་མིན་ཞིང་གཞན་ལས་མིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་མེད་ན། །དངོས་པོ་

མེད་ཅིང་དངོས་མེད་ན། །ཡོད་པ་ཉིད་ན་རྟག་ཉིད་དང་། །མེད་ན་ངེས་པར་ཆད་ཉིད་

ཡིན། །དངོས་པོ་ཡོད་ན་དེ་གཉིས་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཁས་བངས་མིན། །རྒྱུན་

གིས་ཕྱིར་ན་འདི་མེད་དེ། །རྒྱུ་བྱིན་ནས་ནི་དངོས་པོ་འགག །སྔར་བཞིན་འདི་ཡང་མ་

གྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུན་ཆད་པར་པ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །

སྐེ་འཇིག་བསྟན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི། །ལམ་བསྟན་མ་ཡིན་སྟོང་ཉིད་

ཕྱིར། །འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟོག་པ་རུ། །མཐོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཡིན། །གལ་ཏེ་

སྐེ་འགག་མེད་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་འགགས་པས་མྱ་ངན་འདས། །རང་བཞིན་གིས་ནི་

སྐེ་མེད་ཅིང་། །འགག་མེད་གང་དེ་ཐར་མིན་ནམ། །གལ་ཏེ་འགག་ལས་མྱང་འདས་

ཆད། །གལ་ཏེ་ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་རྟག །དེ་ཕྱིར་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །མྱ་ངན་

འདས་པར་རུང་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་འགོག་པར་འགའ་གནས་ན། །དངོས་པོ་ལས་

གཞན་དེ་ཡོད་འགྱུར། །དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་འདི་མེད་ལ། །དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་དེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལས་མེད། །

མཚན་གཞི་ལས་གཞན་མཚན་ཉིད་ལས། །མཚན་གཞི་གྲུབ་པར་རང་མ་

གྲུབ། །ཕན་ཚུན་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་སྟེ། །མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན། །འདིས་ནི་

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་། །ཚོར་དང་ཚོར་བ་པོ་སོགས་དང་། །ལྟ་པོ་བལྟ་བྱ་སོགས་

ཅིའང་རུང་། །དེ་ཀུན་མ་ལུས་བཤད་པ་ཡིན། །གནས་མེད་ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་

དང་། །འཆོལ་ཕྱིར་རང་ཉིད་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །

དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ནི། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྟོག་པ་ཙམ། །གང་ཕྱིར་

སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག །འདུས་བྱས་མཚན་ཉིད་འདི་གསུམ་མེད། །དེ་ཕྱིར་

འདུས་བྱས་ཉིད་མ་ཡིན། །འདུས་མ་བྱས་ལའང་ཅུང་ཟད་མེད། །མ་ཞིག་མི་འཇིག་

ཞིག་པའང་མིན། །གནས་པ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །མི་གནས་པ་ཡང་གནས་མ་

ཡིན། །སྐེས་པ་མི་སྐེ་མ་སྐེས་མིན། །འདུས་བྱས་དང་ནི་འདུས་མ་བྱས། །དུ་མ་

མ་ཡིན་གཅིག་མ་ཡིན། །ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །མཚམས་འདིར་སྣ་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས། །

བཅོམ་ལན་བ་མས་ལས་གནས་དང་། །ལས་བདག་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་

དང་། །སེམས་ཅན་རང་གི་ལས་དང་ནི། །ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་གསུངས། །ལས་

རྣམས་རང་བཞིན་མེད་གསུངས་ཏེ། །མ་སྐེས་གང་དེ་ཆུད་མི་ཟ། །དེ་ལས་ཀང་ནི་

བདག་འཛིན་སྐེ། །དེ་བསྐེད་འཛིན་དེའང་རྣམ་རྟོག་ལས། །གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་

ཡོད། །དེ་སྐེས་ལུས་ནི་རྟག་པར་འགྱུར། །ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སིན་ཅན། །མི་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

འགྱུར་དེ་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འགྱུར། །ལས་ནི་རྐེན་སྐེས་ཡོད་མིན་ཞིང་། །རྐེན་མིན་ལས་

སྐེས་ཅུང་ཟད་མེད། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་དང་། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་སིག་རྒྱུ་

མཚུངས། །ལས་ནི་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །ཉོན་མོངས་འདུ་བྱེད་ལས་བདག་

ཉིད། །ལུས་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །གསུམ་ཀའང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །ལས་

མེད་ན་ནི་བྱེད་པོ་མེད། །དེ་གཉིས་མེད་པས་འབྲས་བུ་མེད། །དེ་མེད་ཉེ་བར་སྤོད་པ་

མེད། །དེ་བས་དངོས་པོ་དབེན་པ་ཡིན། །

ལས་ནི་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར། །ཤེས་ན་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ལས་

ནི་འབྱུང་སྟེ་དེ་མེད་ན། །ལས་ལས་འབྱུང་གང་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལན་

དེ་བཞིན་གཤེགས། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ། །སྤྲུལ་པ་དེ་ཡིས་སར་ཡང་

ནི། །སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་གྱུར་པ། །དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྤྲུལ་སྟོང་། །སྤྲུལ་

པས་སྤྲུལ་པ་སོས་ཅི་དགོས། །གཉིས་པོ་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡང་། །གང་ཅིའང་རུང་

སྟེ་རྟོག་པ་ཙམ། །དེ་བཞིན་བྱེད་པོ་སྤྲུལ་དང་མཚུངས། །ལས་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་དང་

མཚུངས། །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་གང་ཅུང་ཟད། །ཡོད་པ་དེ་དག་རྟོག་པ་ཙམ། །གལ་

ཏེ་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད། །མྱང་འདས་བྱེད་པོ་ལས་ཀང་མེད། །གལ་ཏེ་མེད་ན་

ལས་བསྐེད་པའི། །འབྲས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མེད། །

ཡོད་ཅེས་པ་ཡོད་མེད་ཅེས་ཡོད། །ཡོད་དང་མེད་ཅེས་དེ་ཡང་ཡོད། །སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིས། །གསུངས་པ་རྟོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་

གཟུགས་ནི་རང་འབྱུང་བཞིན། །གཟུགས་དེ་འབྱུང་ལས་འབྱུང་མ་ཡིན། །རང་ལས་

བྱུང་མིན་མ་ཡིན་ནམ། །གཞན་ལས་ཀང་མིན་དེ་མེད་ཕྱིར། །གཅིག་ལ་བཞི་ཉིད་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡོད་མིན་ཅིང་། །བཞི་ལའང་གཅིག་ཉིད་ཡོད་མིན་པས། །གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་

པོ་བཞི། །རྒྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་ཕྱིར་དེ་མེད། །རྟགས་

ལས་ཤེ་ན་རྟགས་དེའང་མེད། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་ཕྱིར། །རྟགས་མེད་པར་

ཡང་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་བོ་དེས་གཟུགས་འཛིན་ན། །རང་གི་རང་བཞིན་ལ་

འཛིན་འགྱུར། །རྐེན་ལས་སྐེས་པས་ཡོད་མིན་པས། །ཡང་དག་གཟུགས་མེད་ཇི་

ལྟར་འཛིན། །ཇི་སྐད་བཤད་གཟུགས་སྐེས་པའི་བོའི། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་

མི་འཛིན། །འདས་དང་མ་འོངས་གཟུགས་ཀང་ནི། །དེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་

འགྱུར། །གང་ཚེ་ནམ་ཡང་ཁ་དོག་དང་། །

དབྱིབས་དག་ཐ་དད་ཉིད་མེད་པས། །དེ་དག་ཐ་དད་འཛིན་ཡོད་མིན། །གཟུགས་

དེ་གཅིག་ཏུའང་གྲགས་པ་མིན། །མིག་བོ་མིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །གཟུགས་ལ་ཡོད་

མིན་བར་ནའང་མེད། །གཟུགས་དང་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ། །ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་

ལོག་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མིག་བདག་མི་མཐོང་ན། །དེ་གཟུགས་མཐོང་བར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མེད། །སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་

ནོ། །

མིག་ནི ་རང་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །དེ ་ནི ་གཞན་བདག་གིས་ཀང་

སྟོང་། །གཟུགས་ཀང་དེ་བཞིན་སྟོང་པ་སྟེ། །སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་

ནོ། །གང་ཚེ་གཅིག་རེག་ལྷན་ཅིག་འགྱུར། །དེ་ཚེ་གཞན་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད། །སྟོང་

པའམ་མི་སྟོང་མི་སྟོན་ལ། །མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་མི་བརྟེན། །ངོ་བོ་མི་གནས་ཡོད་མིན་

པས། །གསུམ་འདུས་པ་ཡོད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་རེག་མེད་པས། །དེ་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

ཚེ་ཚོར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ནང་དང་ཕྱི་ཡི་སྐེ་མཆེད་ལ། །བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་འབྱུང་། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཤེས་ནི། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་། །རྣམ་ཤེས་

ཤེས་བྱ་ལ་བརྟེན་ནས། །འབྱུང་ལ་ཤེས་བྱ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཤེས་བྱ་ཤེས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར། །དེ་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོ་ཉིད་མེད། །ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཡང་ན་ནི། །མི་རྟག་པ་ཡང་

རྟག་པ་མེད། །དངོས་པོ་རྟག་དང་མི་རྟག་ཉིད། །འགྱུར་ན་དེ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །

སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རྐེན་ལས་ཆགས་སང་གཏི་མུག་དངོས། །འབྱུང་

ཕྱིར་ཆགས་སང་གཏི་མུག་དག། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ཕྱིར་

དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་ཤིང་། །དེ་ལ་ཞེ་སང་དེ་ལ་རོངས། །དེ་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྟོག་པས་

བསྐེད། །རྟོག་དེའང་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མེད། །བརྟག་བྱ་གང་དེ་ཡོད་མ་ཡིན། །བརྟག་

བྱ་མེད་རྟོག་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཕྱིར་བརྟག་བྱ་རྟོག་པ་དག །རྐེན་ལས་སྐེས་ཕྱིར་སྟོང་པ་

ཉིད། །དེ་ཉིད་རྟོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག །བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་མེད། །དེ་མེད་ན་

ནི་འདུ་བྱེད་རྣམས། །མི་འབྱུང་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་ནོ། །གང་གང་ལ་བརྟེན་སྐེ་བའི་

དངོས། །དེ་དེ་མེད་པས་དེ་མི་སྐེ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་བྱས་དང་། །འདུས་

མ་བྱས་འདི་མྱ་ངན་འདས། །

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་རྟོག་པ་གང་། །དེ་ནི་

སྟོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་། །དངོས་པོ་

སྟོང་པར་དེ་རྟོགས་ནས། །ཡང་དག་མཐོང་ཕྱིར་རོངས་མི་འགྱུར། །དེ་ནི་མ་རིག་

འགོག་པ་ཡིན། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །འདུ་བྱེད་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་

དང་། །སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་སྐྲ་ཤད་དང་། །དབུ་བ་ཆུ་བུར་སྤྲུལ་པ་དང་། །རི་ལམ་མགལ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མེའི་འཁོར་ལོ་མཚུངས། །དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྟོང་པས་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མཚུངས་མེད་པས། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འདི། །དངོས་པོ་རྣམས་སུ་ཉེ་

བར་བསྟན། །དམ་པའི་དོན་ནི་དེར་ཟད་དེ། །འཇིག་རྟེན་ངོར་བྱས་ཐ་སྙད་དག །སྣ་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་སངས་རྒྱས། །

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་བརྟེན་བརྟག་མཛད། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཆོས་བསྟན་མི་

འཇིག་ཅིང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆོས་བསྟེན་མེད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པ་མ་རིག་པས། །དེ་ལས་དྲི་མེད་བརོད་པ་འདི་ལས་སྐྲག །འདི་ལ་བརྟེན་

ནས་འདི་འབྱུང་ཞེས། །འཇིག་རྟེན་ཚུལ་འདི་མི་འགོག་ཅིང་། །གང་བརྟེན་རང་བཞིན་

མེད་པས་དེ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་འགྱུར་དེ་ཉིད་ངེས། །

དད་ལན་དེ་ཉིད་ཆོས་ལ་བརོན། །ཚུལ་འདི་རིགས་པས་རེས་དཔོགས་

གང་། །བརྟེན་མེད་ཆོས་འགལ་བརྟེན་པ་ཡི། །སིད་དང་སིད་མིན་སྤངས་ནས་

ཞི། །འདི་དག་རྐེན་འདི་ལས་རིགས་ནས། །ལྟ་ངན་དྲ་བ་ཀུན་ལོག་དེས། །ཆགས་

རོངས་ཁོང་ཁོ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །མ་གོས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ། །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་

པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་

རོགས་སོ།།  །།

ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་མཆོག་དང་། སྙན་དར་མ་གྲགས་དང་ཁུའི་འགྱུར་དག་ལས་

དོན་དང་ཚིག་བཟང་དུ་བྲིས་པའོ། །
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སྐོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུནྱ་ཏཱ་སྱསཔཏིབྲ�ཏི། བོད་སྐད་དུ། སྟོང་པ་ཉིད་

བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །

གནས་པའམ་སེྐ་འཇགི་ཡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ཁད་པར་ཅན། ། 

སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་སྙན་དབང་གིས། །གསུང་གི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །

གནས་པའམ་སྐེ་བའམ་འཇིག་པའམ། ཡོད་པའམ་མེད་པའམ་དམན་པའམ། 

མཉམ་པའམ་ཁད་པར་ཅན་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་

དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུང་གི་དེ་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་

སྨས་པ། བདག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་པར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ཅི་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་བདག་མེད་དོ་སྙམ་པའི་བོ་དག་ཀང་འཇུག་པས་

བདག་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་ཁོ་ནར་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

བདག་མེད་བདག་མེད་མིན་བདག་དང་། །བདག་མེད་མིན་པས་བརོད་འགའ་འང་མེད། །

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

བརོད་པར་བ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །མྱ་ངན་འདས་མཚུངས་རང་བཞིན་སྟོང་། །



64

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདིར་སྨས་པ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ལྟར་

རྒྱལ་པོའི་བཀའི་ཚིག་གམ། འོན་ཏེ་གང་གིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཡོད། འདིར་

བཤད་པ། 

གང་ཕིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པའམ། ། 

སོ་སོ་རྣམས་ལའང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡོད་མིན་དེ་ཕིར་སྟོང་པ་ཡིན། །

གང་གི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱུའི་རྐེན་རྣམས་སམ། རྒྱུ་

རྐེན་ཚོགས་པའམ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་སྨའོ། །གཞན་ཡང་། 

ཡོད་པ་ཡོད་ཕིར་སྐེ་མ་ཡིན། །མེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་མ་ཡིན། ། 

ཆོས་མི་མཐུན་ཕིར་ཡོད་མེད་མིན། །སྐེ་བ་མེད་ཕིར་གནས་འགག་མེད། །

དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པ་ནི་ཡོད་བཞིན་

པ་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །མེད་པ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་མེད་དོ། །ཡོད་མེད་

ནི་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕན་ཚུན་འགལ་ལོ། །འདི་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མེད་

པ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཡོད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ག་ལ་སྐེ། སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་གནས་པ་དང་

འགག་པ་ཡང་མེད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་སྐེ་བ་

དང་། གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་དང་ལན་པར་གསུངས་ལ། སྐེ་བའི་ཚེ་སྐེ་བ་ཡང་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

སྟོན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འགའ་ཞིག་ལས་འདུས་བྱས་སྐེ་བ་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

སྐེས་པ་བསྐེད་པར་བ་བ་མིན། །མ་སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་བ་མིན། ། 

སྐེ་བའི་ཚེ་ཡང་བསྐེད་བ་མིན། །སྐེ་དང་མ་སྐེས་པ་ཡི་ཕིར། །

རེ་ཞིག་སྐེས་པ་ནི་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐེས་ཟིན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྐེས་ཟིན་པ་ནི་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་མ་སྐེས་པ་དེ་ནི་

བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་དང་། མཐུ་མེད་པ་དང་། ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སྐེ་བའི་ཚེ་ཡང་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐེད་པ་དང་མ་སྐེས་པར་ཟད་ལ། སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཁོ་ནས་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྐེས་པ་ནི་སྐེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་སྐེས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐེ་བའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་དང་། 

མཐུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མེད་པའི་ཕྱིར་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

གང་གི་ཕྱིར་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གསུམ་པ་སྐེ་བའི་ཚེ་

དེ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་བསྐེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། རྒྱུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཡང་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འབས་ཡོད་འབས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ། །དེ་མེད་ན་ནི་རྒྱུ་མིན་མཚུངས། ། 

ཡོད་མིན་མེད་པ་ཡིན་ན་འགལ། །དུས་གསུམ་རྣམས་སུ་འཐད་མ་ཡིན། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འབྲས་བུ་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་དང་ལན་པ་དེ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་དེ་མེད་ན་ནི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི་འགལ་ཏེ། མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དུས་གཅིག་ཁོ་ན་ནི་ཡོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་རྒྱུར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། 

རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་རྒྱུ་སྔ་བར་བརྟགས་ན་ནི་གང་གི་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཏེ་ཕྱི་མར་བརྟགས་ན་

ནི་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་དགོས། འོན་ཏེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་ཡིན་པར་བརྟགས་

ན་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་སྐེས་པ་གཉིས་གང་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན། གང་གི་འབྲས་

བུ་གང་ཡིན། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་ཅར་དུ་ཡང་རྒྱུར་མི་འཐད་དོ། །

འདིར་སྨས་པ། གྲངས་འཐད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། གཅིག་དང་གཉིས་དང་མང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་གང་དག་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཡོད་

དོ། །གྲངས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་ན་འཐད་པས་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་བཤད་པ། 

གཅིག་མེད་པར་ནི་མང་པོ་དང་། །མང་པོ་མེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག ། 

དེ་ཕིར་བརེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །འབྱུང་བ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན། །

གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་མེད་ན་མང་པོ་མི་འཇུག་ལ་མང་པོ་མེད་ན་ཡང་གཅིག་མི་

འཇུག་པ་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་

མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། མདོ་སེ་ལས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་སྡུག་བསྔལ་གི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡང་རྒྱས་པར་བསྟན་ཅིང་ལུང་འབོགས་པར་བྱེད་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ཀང་སེམས་གཅིག་དང་སེམས་ཐ་དད་པ་ལ་བསྟན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་བཤད་པ། 

རེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གང་། །སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་དེ་མ་སྐེས། ། 

སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འཐད་ལ། །དུ་མ་ལ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་བུ་

ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་སྐེས་པའོ། །དེ་ནི་སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འཐད་ལ། མང་

པོ་ལ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གང་གི་ལྟར་ན་སེམས་གཅིག་ཡིན་པ་དེའི་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་

རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གང་གི་ལྟར་ན་སེམས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་དེའི་ལྟར་ན་ཡང་ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་

མ་ཞིག་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་པ་

དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་མ་སྐེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྐེ་ཞེ་

ན། འདི་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་བརྟགས་

ལ། མ་རིག་པ་དེ་ཡང་རྐེན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་སྟོན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེ་དག་ཀང་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།

མི་རག་རག་མིན་བདག་མེད་པ། །བདག་མིན་མི་གཙང་གཙང་མ་ཡིན། ། 

སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མེད། །

མི་རྟག་པ་ནི་རྟག་པ་མེད་པའོ། །རྟག་པ་མེད་ན་དེའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་མི་རྟག་

པ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦོར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱིན་ཅི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལོག་རྣམས་མེད་དོ། །

དེ་མེད་ན་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག །བཞི་ལས་སྐེས་པའི་མ་རིག་མེད། ། 

དེ་མེད་ན་ནི་འདུ་བེད་རྣམས། །མི་འབྱུང་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེ་དག་མེད་ན་དེ་ལས་སྐེས་པའི་མ་རིག་པ་མེད་ལ། མ་རིག་པ་

མེད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་མི་འབྱུང་སྟེ། ལྷག་མ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གཞན་ཡང་། 

མ་རིག་འདུ་བེད་མེད་མི་འབྱུང་། །དེ་མེད་འདུ་བེད་མི་འབྱུང་བས། ། 

དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཕིར་ཡང་། །རང་བཞིན་གིས་ནི་མ་གྲུབ་མིན། ། 

གང་ཞིག་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དེ་བཞིན་ཇི་ལྟར་བསྐེད། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་ཕ་རོལ་པོ། །མ་གྲུབ་རྐེན་གཞན་སྐེད་པ་མིན། །

རེ་ཞིག་མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྱེད་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་། །མ་རིག་པ་དེ་མེད་པར་

ཡང་འདུ་བྱེད་རྣམས་མི་འབྱུང་སྟེ། དེ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་

གིས་མ་གྲུབ་པ་དེས་གཞན་ཇི་ལྟར་བསྐེད། དེ་ལྟ་བས་ན་ཕ་རོལ་མ་གྲུབ་པའི་རྐེན་

རྣམས་ནི་གཞན་སྐེད་པར་བྱེད་པ་དག་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། 

ཕ་བུ་མ་ཡིན་བུ་ཕ་མིན། །དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མེད་མིན་ལ། ། 

དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མིན་ལྟར། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དེ་བཞིན་ནོ། །

རེ་ཞིག་ཕ་ཡང་བུ་མ་ཡིན་ལ་བུ་ཡང་ཕ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མེད་པ་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ཡང་མ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་རིམ་པ་འདིས་ཕ་དང་

བུ་དག་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀང་དེ་

དང་འདྲའོ། །གཞན་ཡང་། 

རི་ལམ་ཡུལ་བརེན་བདེ་སྡུག་དང་། །ཡུལ་དེའང་མེད་ལྟར་བརེན་ནས་གང་། ། 

འབྱུང་བ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་མེད། །བརེན་ནས་གང་ཡིན་དེ་ཡང་མེད། །

དཔེར་ན་རི་ལམ་ན་ཡུལ་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་དང་། 

ཇི་ལྟར་ཡུལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། 

བརྟེན་ནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་མེད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས། །མེད་ན་དམན་མཉམ་ཁད་འཕགས་ཉིད། ། 

ཡོད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཉིད་མི་འགྲུབ། །རྒྱུ་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མེད། །

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་

རུང་ངོ་། །འདིར་བཤད་པ། 

རང་བཞིན་གྲུབ་བརེན་དངོས་མིན་འགྱུར། །མ་བརེན་པར་ཡང་ག་ལ་ཡོད། ། 

རང་བཞིན་མེད་ཉིད་མི་འགྱུར་ཞིང་། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་མི་འཇིག་གོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་བརྟེན་ནས་དངོས་

པོར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་མ་བརྟེན་པར་ཡང་དངོས་པོ་ཡིན་དུ་ཟད་མོད་

སྙམ་དུ་སེམས་ན། འདིར་བཤད་པ། མ་བརྟེན་པར་ཡང་ག་ལ་ཡོད། །མ་བརྟེན་པར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡང་དངོས་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མ་བརྟེན་པར་ཡང་དངོས་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། རང་བཞིན་ཡོད་པར་ནི་འཇིག་པར་ཡང་

མི་འགྱུར་ཏེ། མེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། 

རང་གི་དངོས་པོ་དང་། གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བོ་

འདི་རྟེན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་

བཤད་པ། 

མེད་ལ་རང་གི་དངོས་པོ་འམ། །གཞན་དངོས་འཇིག་པར་ག་ལ་འགྱུར། ། 

དེ་ཕིར་གཞན་དངོས་དངོས་མེད་དང་། །དངོས་དང་རང་དངོས་ལོག་པ་ཡིན། །

མེད་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། མེད་པ་

དེ་ལ་རང་གི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའམ། གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའམ། འཇིག་

པ་ཞེས་བྱ་བར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། དེའི་ཕྱིར་རང་གི་དངོས་པོ་དང་། གཞན་གི་དངོས་

པོ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་རང་གི་དངོས་པོ་ནི་ལོག་པ་ཡིན་

ནོ། །འདིར་སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སྟོང་ཡིན་ན། །འགག་པར་མི་འགྱུར་སྐེ་མི་འགྱུར། ། 

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ལ། །གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་སྐེ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་འགག་པར་མི་འགྱུར་

ཞིང་། སྐེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་སྐེ་བ་དང་འགག་

པར་འདོད་ན་ནི། འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ལ་གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་སྐེ་ཞེས་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

སྨའོ། །འདིར་བཤད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་ཅིག་ཅར་མེད། །དངོས་མེད་མེད་པར་དངོས་པོ་མེད། ། 

རག་ཏུ་དངོས་དང་དངོས་མེད་འགྱུར། །དངོས་མེད་དངོས་པོ་མེད་མི་འབྱུང་། །

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ་

བཤད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དངོས་པོ་དག་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ན་མི་སིད་

དོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་དངོས་པོ་གཅིག་པུ་ཡིན་དུ་ཟད་མོད་

སྙམ་དུ་སེམས་ན་འདིར་བཤད་པ། དངོས་མེད་མེད་པར་དངོས་པོ་མེད། །གང་གི་

ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པར་དངོས་པོ་མི་འཐད་དོ། །མི་རྟག་པ་ཉིད་མེད་པར་དེ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་། རྟག་ཏུ་དངོས་དང་དངོས་མེད་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་དངོས་པོ་དང་མི་

རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་དེ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་དངོས་པོ་མི་

རྟག་པ་ཉིད་ནི་རྟག་ཏུ་དངོས་པོའི་རེས་སུ་འབྲེལ་ལ། སྐེ་བའི་ཚེའམ་གནས་པའི་ཚེ་ནི་

ལས་མི་བྱེད་ཀི་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་དངོས་པོ་འཇིག་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། 

འདིར་བཤད་པ། དངོས་མེད་དངོས་པོ་མེད་མི་འབྱུང་། །དངོས་པོ་མེད་པར་དངོས་

པོ་མེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་འཇིག་པ་མེད་ན་འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་

མི་རྟག་པ་ཉིད་མི་རུང་སྟེ། མི་འཇིག་ན་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་མི་འཐད་པ་ཉིད་ཀི་

ཕྱིར་རྟག་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨས་པ། དངོས་པོ་མེད་པ་གཅིག་པུ་ཡིན་དུ་ཟད་མོད། འདིར་བཤད་པ། 

དངོས་པོ་མེད་པར་དངོས་མེད་མེད། །བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་མེད། །དེ་མེད་ན་ནི་དངོས་མེད་མེད། །

དངོས་པོ་མེད་པར་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་མེད་ལ། དངོས་པོ་དེ་ཡང་བདག་ལས་

མ་ཡིན་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་གི་ཕྱིར་རིགས་པ་འདིས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་མ་སྐེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་མེད་ན་ནི་དངོས་པོ་མེད། །དངོས་པོ་དེ་མེད་ན་དངོས་པོ་དེ་མེད་པ་ཡང་མེད་

དོ། །དེའི་དངོས་པོ་མེད་པའང་མི་སིད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། 

དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་རག །མེད་ན་ངེས་པར་ཆད་པ་ཡིན། ། 

དངོས་པོ་ཡོད་ན་དེ་གཉིས་མིན། །དེ་ཕིར་དངོས་པོ་ཁས་བངས་མིན། །

གང་གི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡོད་ན་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །མེད་

པ་ཉིད་ན་ནི་ངེས་པར་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡོད་ན་དེ་གཉིས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཁས་བང་བར་མི་བྱའོ། །འདིར་སྨས་པ། 

རྒྱུན་གི་ཕིར་ན་དེ་མེད་དེ། །རྒྱུ་བིན་ནས་ནི་དངོས་པོ་འགག །

སྐེ་བ་དང་འཇིག་པའི་རྒྱུན་གི་ཕྱིར་རྟག་པ་དང་ཆད་པ་འདི་གཉི་གར་མི་འགྱུར་

ཏེ། རྒྱུ་བྱིན་ནས་དངོས་པོ་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་བཤད་པ། 

སྔ་མ་བཞིན་དུ་འདི་མ་གྲུབ། །རྒྱུན་ཆད་པ་ཡི་ཉེས་པའང་ཡོད། །

ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སྔར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་སིད་

དོ། །ཞེས་བརྟགས་ཟིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྔ་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། རྒྱུན་ཆད་པའི་ཉེས་པའང་ཡོད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདིར་སྨས་པ། 

སྐེ་འཇིག་གཟིགས་པས་མྱ་ངན་འདས། །ལམ་བསྟན་སྟོང་ཉིད་ཕིར་མ་ཡིན། །

སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་གཟིགས་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་གི། 

སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་བཤད་པ། 

འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟོག་ཕིར་དང་། །ལོག་པའི་ཕིར་ན་མཐོང་བ་ཡིན། །

རེ་ཞིག་བཤད་པ་འདི་ནི་གང་མ་སྐེས་པ་ཤེས་པ་དེའི་མ་ཡིན་གི། གང་སྐེ་

བ་དང་འཇིག་པ་མཐོང་གི་སྐེ་བ་དེ་ཡང་འཇིག་པ་ལས་བཟོག་པར་མཐོང་། འཇིག་

པ་ལས་སྐེ་བ་ལས་བཟོག་པར་མཐོང་བ་དེའི་སྐེ་བ་དང་། འཇིག་པ་འདི་གཉིས་

ཕན་ཚུན་བཟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་པ་ཡང་བཟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐེ་

བ་དང་འཇིག་པར་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་སྐེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་པ་

དང་། འཇིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །འདིར་སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་སྐེ་དང་འགག་མེད་ན། །གང་ཞིག་འགག་ཕིར་མྱ་ངན་འདས། །

གལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཡང་མེད་འགག་པ་ཡང་མེད་ན་གང་ཞིག་འགག་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་འགྱུར། འདིར་བཤད་པ། 

གང་ཞིག་རང་བཞིན་སྐེ་མེད་ཅིང་། །འགག་མེད་དེ་ཐར་མ་ཡིན་ནམ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡང་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ཐར་པ་མ་ཡིན་

ནམ། གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་མྱང་འདས་འགོག་ཆད་དང་། །གལ་ཏེ་ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་རག། ། 

དེ་ཕིར་དངོས་དང་དངོས་མེད་མིན། །སྐེ་མེད་འགག་པའང་མེད་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འགོག་པ་ཡིན་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཇི་ལྟར་འགོག་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན་གི། སྐེ་བ་མེད་ཅིང་

འགག་པ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། འགོག་པ་

ནི་ཡོད་དེ་དེ་ཡང་རྟག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདིར་བཤད་པ། 

གལ་ཏེ་འགོག་པ་འགའ་གནས་ཡོད། །དངོས་མེད་པར་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་འགོག་པ་འགའ་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པར་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། མ་བརྟེན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དངོས་མེད་པར་ཡང་དེ་མེད་དེ། །དངོས་མེད་མེད་པར་ཡང་དེ་མེད། །

དངོས་པོ་མེད་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་འགོག་པ་དེ་མེད་

དོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

མཚན་གཞི་ལས་མཚན་གྲུབ་མཚན་ལས། །མཚན་གཞི་གྲུབ་སྟེ་རང་མ་གྲུབ། ། 
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གཅིག་ལས་གཅིག་ཀང་མ་གྲུབ་སྟེ། །མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །

མཚན་ཉིད་ཀང་མཚན་གཞི་ལས་གྲུབ་ལ། མཚན་གཞི་ཡང་མཚན་ཉིད་ལས་

གྲུབ་པ་ལས་རང་གི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཅིག་ལས་གཅིག་ཀང་མ་གྲུབ་སྟེ། །ཕན་

ཚུན་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རིམ་པ་འདིས་མཚན་

གཞི་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་མ་

གྲུབ་སྟེ། དངོས་པོ་འདི་དག་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། །ཚོར་བཅས་ཚོར་བ་པོ་སོགས་དང་། ། 

ལྟ་པོ་བལྟ་བ་སོགས་ཅིའང་རུང་། །དེ་ཀུན་མ་ལུས་བཤད་པ་ཡིན། །

འདིར་སྨས་པ། དུས་རིག་པ་དག་དུས་གསུམ་པ་དུ་མར་སེམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་

ན་དུས་ནི་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

མི་གནས་ཕན་ཚུན་གྲུབ་ཕིར་དང་། །འཆོལ་ཕིར་བདག་ཉིད་མ་གྲུབ་ཕིར། ། 

དངོས་པོ་མེད་ཕིར་དུས་གསུམ་ནི། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་རོག་པ་ཙམ། །

དུས་ནི་མ་གྲུབ་བོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དུས་ནི་མི་གནས་

པ་ཡིན་པ་ཡིན་པར་བསམ་པའོ། །གང་མི་གནས་པ་དེ་ནི་གཟུང་བར་མི་ནུས་

སོ། །གང་གཟུང་དུ་མེད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་གདགས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་མ་གྲུབ་

བོ། །གཞན་ཡང་། ཕན་ཚུན་གྲུབ་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པར་བརྟག་པ་སྟེ། འདས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། ད་ལྟར་ལ་བརྟེན་ནས་འདས་

པ་དང་མ་འོངས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། མ་འོངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟར་དང་འདས་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་གང་གི་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་བརྟག་པ་ཡིན་པ་དེའི་

ཕྱིར་དུས་མ་གྲུབ་པོ། །དེ་ཉིད་ད་ལྟར་ལ་བརྟགས་ནས་ད་ལྟར་ཞེས་བྱ། དེ་ཉིད་མ་

འོངས་པ་ལ་བརྟགས་ནས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་འདས་པ་ལ་བརྟགས་ནས་མ་

འོངས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འཆོལ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པའོ། །

གཞན་ཡང་། བདག་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པས་དེ་ལྟ་བས་ན་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་གྲུབ་ན་ནི་དུས་ཀང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དངོས་པོ་

དེ་ནི་བཙལ་ནས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དུས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། 

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་སྐེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། འཇིག་

པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བཟོག་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལྟ་བས་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནི་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

གང་ཕིར་སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག །འདུས་བས་མཚན་ཉིད་འདི་གསུམ་མེད། ། 

དེ་ཕིར་འདུས་བས་འདུས་མ་བས། །ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་གང་དག་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

གསུངས་པ་དེ་དག་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་མེད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་མེད་པ་

དེའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་། འདུས་བྱས་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཀང་གང་གི་ཕྱིར་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པ་དེའི་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ཕྱིར་མེད་དོ། །ཞེས་སྨའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

མ་ཞིག་མི་འཇིག་ཞིག་པའང་མིན། །གནས་པ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ། 

མི་གནས་པ་ཡང་གནས་མ་ཡིན། །སྐེས་པ་མི་སྐེ་མ་སྐེས་མིན། །

འདི་ལ་སྐེས་པ་ཞིག་སྐེ་བར་འགྱུར་རམ། མ་སྐེས་པ་ཞིག་སྐེ་བར་འགྱུར་གྲང་

ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྐེས་པ་ནི་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྐེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །མ་སྐེས་པའང་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐེས་

པ་དེ་ཉིད་གནས་པ་ཞིག་གནས་པའང་། མི་གནས་པ་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་གྲང་ན། 

འདི་ལ་ཡང་གནས་པ་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་གནས་

པ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གནས་པར་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །ད་

ནི་ཞིག་པ་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་བའམ། མ་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་གྲང་ན། །གཉིས་

ཀ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཡང་རིམ་པ་

འདི་གསུམ་གིས་བཙལ་ན་མི་འཐད་པ་དེའི་འདུས་བྱས་མེད་དོ། །འདུས་བྱས་མེད་

པའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་ཀང་མི་སིད་དོ། །གཞན་ཡང་། 

འདུས་བས་དང་ནི་འདུས་མ་བས། །དུ་མ་མ་ཡིན་གཅིག་མ་ཡིན། ། 

ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །མཚམས་འདིར་རྣམ་པ་འདི་ཀུན་འདུས། །

དཔྱད་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་འདི་ནི་དུ་མ་ཡང་མ་ཡིན། གཅིག་

ཀང་མ་ཡིན། ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཡོད་མེད་ཀང་མ་ཡིན་

ནོ། །མཚམས་འདིར་ཏེ་ངེས་པར་གཟུང་བ་འདིར་ནི་འདི་ཀུན་འདུས་ཏེ་མ་ལུས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་ཐམས་ཅད་འདུ་བ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ནི་མཐའ་དག་གོ། །འདི་

གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་བསྡུས་ཟིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །འདིར་སྨས་པ། 

ལས་གནས་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་གསུངས། །བ་མ་ལས་བདག་འབས་བུ་དང་། ། 

སེམས་ཅན་ལས་བདག་བ་བ་དང་། །ལས་རྣམས་ཆུད་ཟ་མིན་པར་གསུངས། །

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མདོ་སེ་དག་ལས། ལས་དང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡང་

རྣམ་པ་དུ་མར་ཡོངས་སུ་བསྟན། ལས་རྣམས་འབྲས་བུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་

གསུངས། ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལས་བདག་གིར་

བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས། དེ་ལྟ་བས་ན་ལས་དང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡོད་

དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

གང་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་བསྟན་པ། །དེ་ཕིར་དེ་མ་སྐེས་པ་ལས། ། 

མི་འཇིག་བདག་འཛིན་དེ་ལས་སྐེ། །དེ་སྐེད་འཛིན་དེའང་རྣམ་རོག་ལས། །

གང་གི་ཕྱིར་ལས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྟན་ཟིན་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་མ་སྐེས་

པས་ནི་དེ་འཇིག་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། བདག་འཛིན་དེ་ལས་སྐེས། དེའི་ཕྱིར་

ལས་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་སྐེད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་ངོ་། །གཞན་

ཡང་། 

གལ་ཏེ་ལས་ནི་རང་བཞིན་འགྱུར། །དེ་ལས་སྐེས་ལུས་རག་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ལས་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་ལས་དེ་ལས་སྐེས་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

པའི་ལུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་ཏེ་ཐེར་ཟུག་གི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། 

སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སིན་ཅན་མི་འགྱུར། །

ལས་དེ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་

ཡང་། 

དེ་ཕིར་ལས་ཀང་བདག་ཏུ་འགྱུར། །

གང་གི་ཕྱིར་ལས་དེ་རྟག་པ་དེའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་རྟག་

པ་དེ་སྡུག་བསྔལ་བ་གང་སྡུག་བསྔལ་བ་དེ་ནི་བདག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

ལས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་མེད་དོ། །མི་སྐེ་བའི་ཕྱིར་ཆུད་མི་ཟའོ། །གཞན་

ཡང་། 

ལས་ནི་རྐེན་སྐེས་ཅི་ཡང་མེད། །རྐེན་མིན་སྐེ་བའང་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ལས་ནི་རྐེན་ལས་སྐེས་པའང་མེད་ལ། རྐེན་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐེས་པ་ཅི་ཡང་

མེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འདུ་བེད་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་དང་། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་སིག་རྒྱུ་འདྲ། །

གང་གི་ཕྱིར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་དང་། སྒྱུ་མ་དང་། སིག་རྒྱུ་

དག་དང་འདྲ་བ་དེའི་ཕྱིར་ལས་རང་བཞིན་གིས་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལས་ནི་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །འདུ་བེད་ཉོན་མོངས་ལས་བདག་ཉིད། ། 

ལུས་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །གསུམ་ཀའང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །

གང་གི་ཕྱིར་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། གང་གི་

ཕྱིར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། གང་གི་

ཕྱིར་ལུས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་དེ་གསུམ་ཅར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

ངོ་། །དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

ལས་མེད་ན་ནི་བེད་པོ་མེད། །དེ་གཉིས་མེད་པར་འབས་བུ་མེད། ། 

དེ་མེད་ཕིར་ན་ཟ་བ་པོ། །མེད་པ་ཡིན་པས་དབེན་པ་ནི། །

དེ་ལྟར་རིགས་པས་ཀང་དཔྱད་ན་འབྲས་བུ་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་ལས་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་མེད་ན་བྱེད་པ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་མེད་

ན་འབྲས་བུ་མེད་དོ། །དེ་མེད་ན་ཟ་བ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དབེན་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་། 

ཡང་དག་མཐོང་ཕིར་ལས་སྟོང་པར། །ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་ན་ནི། ། 

ལས་མི་འབྱུང་སྟེ་ལས་མེད་ན། །ལས་ལས་གང་བྱུང་མི་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་

ཤེས་ན་ལས་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལས་དེ་མེད་ན་ལས་དེ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །འདིར་སྨས་པ། ད་ཅི་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་འགའ་ཞིག་

ཡོད། འདིར་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། 
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་པ། ། 

སྤྲུལ་པ་མཛད་ལ་སྤྲུལ་དེས་ཀང་། །སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པར་བེད། ། 

དེ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྤྲུལ་སྟོང་། །སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་སོས་ཅི་དགོས། ། 

རོག་པ་ཙམ་གང་ཅི་ཡང་རུང་། །དེ་དག་གཉི་ག་ཡོད་པ་ཡིན། ། 

དེ་བཞིན་བེད་པོ་སྤྲུལ་པར་མཚུངས། །ལས་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་དང་མཚུངས། ། 

རང་བཞིན་གིས་ནི་སྟོང་པ་ཡིན། །རོག་ཙམ་གང་ཅིའང་རུང་བར་ཡོད། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་པ་

མཛད་ལ། སྤྲུལ་པ་དེས་ཀང་སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལས་

ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པ་ཡང་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་ན། སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། ཇི་ལྟར་རྟོག་པ་

ཙམ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་གཉི་ག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ལྟར་ལས་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །གཞན་

ཡང་། 

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ལས་ཡོད། །མྱ་ངན་འདས་ལས་བེད་པོ་མེད། ། 

གལ་ཏེ་མེད་ན་ལས་སྐེད་པའི། །འབས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མེད། །

གལ་ཏེ་ལས་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཕན་ཆད་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། ལས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་པར་ཡང་ལས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་

བཞིན་གིས་མེད་ན་ནི་ལས་ཀིས་སྐེད་པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་པ་གང་ཡིན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་དེ་ཡང་མེད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། མདོ་སེ་ལས་ཡོད་དོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ན་

དེ་ཇི་ལྟར་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར། འདིར་བཤད་པ། 

ཡོད་ཅེས་པ་ཡོད་མེད་ཅེས་པའང་། །ཡོད་དེ་ཡོད་མེད་ཅེས་དེའང་ཡོད། ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དགོངས་ན་ནི། །གསུངས་པ་རོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །

ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརྟག་པར་ཡོད་དོ། །མེད་དོ་

ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརྟག་པར་ཡོད་དོ། །ཡོད་མེད་ཅེས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརྟག་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་

རྣམས་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། འདི་

ལ་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འདོད་དེ་ཡོད་ལ། ལྷག་མ་གཟུགས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

གལ་ཏེ་གཟུགས་འབྱུང་ལས་བྱུང་ན། །ཡང་དག་མིན་ལས་གཟུགས་འབྱུང་འགྱུར། ། 

རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མ་ཡིན། །དེ་མེད་ཕིར་ན་གཞན་ལས་མིན། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པར་འདོད་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་

གཟུགས་ཡང་དག་པར་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདག་མ་ཡིན་པ་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཟུགས་ནི་རང་གི་

ངོ་བོ་ལས་མ་ཡིན་པའོ། །འདིར་སྨས་པ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གཞན་ལས་ཡིན་ཏེ་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །འདིར་བཤད་པ། དེ་མེད་

ཕྱིར་ན་གཞན་ལས་མིན། །གཟུགས་དེ་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

མེད་པའི་ཕྱིར་གཞན་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་ཤེས་བྱ་བ་མི་འཐད་དེ། མེད་པ་ནི་དེའི་གཞན་ལས་

ཤེས་བྱ་བ་མི་འཐད། མེད་པ་དེའི་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། འབྱུང་

བ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལ་མཚན་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་

འགྲུབ་པར་འདོད་ན་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་རྣམས་སྔོན་རོལ་དུ་འགྲུབ་པ་མི་

འཐད་དོ། །དེ་མ་གྲུབ་པའི་མཚན་གཞི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་མ་གྲུབ་བོ། །

གཅིག་པའང་བཞི་ནི་ཡོད་མིན་ཞིང་། །བཞི་ལའང་གཅིག་ནི་ཡོད་མིན་ན། ། 

འབྱུང་བ་ཆེ་བཞི་མེད་བརེན་ནས། །གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

དེ་ལྟ་བས་ན། བཞི་ལའང་གཅིག་ཉིད་མེད་ལ། །གཅིག་པའང་བཞི་ཉིད་མེད་

པའི་ཕྱིར། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །གཟུགས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་

པར་འགྱུར། །མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་། 

ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་ཕིར་གལ་ཏེ། །རགས་ལས་ཤེ་ན་རགས་དེ་མེད། ། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བེད་ཕིར་རོ། །ཡོད་ནའང་རགས་མེད་རིགས་མ་ཡིན། །

ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པ་ཉིད་དེ། གང་

ལ་འཛིན་པ་མི་སིད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར། འདི་ལ་འདི་སྙམ་དུ་

རྟགས་ལས་ཏེ། གལ་ཏེ་འདིའི་རྟགས་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་བོ་གཟུགས་ཅན་གི་བོ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡོད་ན་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དོན་མེད་པ་ལ་བོ་མི་

འཇུག་པ་དེའི་ཕྱིར་རྟགས་བོ་ལ་གཟུགས་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། འདིར་བཤད་

པ། གལ་ཏེ། རྟགས་ལས་ཤེ་ན་རྟགས་དེ་མེད། །རྟགས་དེ་ནི་མེད་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་རྟགས་བོ་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་རྣམས་ལས་སྐེས་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་། ཡོད་ནའང་རྟགས་མེད་རིགས་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཟུགས་དེ་

ཡོད་དུ་ཟིན་ན། ཡང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་། གཟུགས་ཡོད་པའི་རྟགས་མེད་པའི་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་གཟུགས་

ནི་འཛིན་འགྱུར་ན། །བདག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་འཛིན་འགྱུར། །མེད་ལས་རྐེན་ལས་

སྐེས་པའི་བོས། །གཟུགས་མེད་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཟུགས་འཛིན་

པར་གྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་བདག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་

བདག་ཉིད་ལ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མ་མཐོང་སྟེ་

དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དེའི་

ཕྱིར་མེད་པ་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་བོ་དེས་གཟུགས་མེད་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། 

འདིར་སྨས་པ། མདོ་སེ་ལས་གཟུགས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་འཛིན་

པ་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

གང་ཚེ་བོ་འབྱུང་སྐད་ཅིག་པས། །གཟུགས་སྐེས་སྐད་ཅིག་མི་འཛིན་ན། །དེ་

ཡིས་འདས་དང་མ་འོངས་པའི། །གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར། །འདི་ལ་

གཟུགས་དང་བོ་འདི་གཉི་ག་ཡང་སྐད་ཅིག་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ། གང་གི་ཚེ་བོ་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

བྱུང་བ་སྐད་ཅིག་ཡིན་པས་གཟུགས་སྐེས་པ་སྐད་ཅིག་མི་འཛིན་ན་འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྟོགས་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པ་འདི་

ནི་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཁས་བངས་སུ་

ཟིན་ཡང་གཟུགས་འཛིན་པར་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

གང་ཚེ་ནམ་ཡང་ཁ་དོག་དབིབས། །ཐ་དད་ཉིད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད། །དེ་གཉིས་གཟུགས་སུ་གྲངས་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་གཉིས་ཐ་དད་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ནི། དེའི་ཕྱིར་དེ་

གཉིས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་འཐད་པར་འགྱུར། གང་གི་ཚེ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དེ་དག་

གཟུགས་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེའི་ཚེ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། 

མིག་བོ་མིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །གཟུགས་ལ་ཡོད་མིན་བར་ནའང་མེད། ། 

མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་དེ། །ཡོངས་སུ་རོག་པ་ལོག་པ་ཡིན། །

དེ་ནི་བརྟགས་ན་མིག་གི་བོ་ནི་མིག་ལ་ཡང་མེད། གཟུགས་ལ་ཡང་མེད། དེ་

གཉི་གའི་བར་ན་ཡང་མེད་ན། དེ་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བར་ཡོངས་

སུ་རྟོག་པ་དེ་ནི་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་ནི་ཡོད། དེ་དག་གི་སྤོད་ཡུལ་བལྟ་བར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་ལ། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་དེ་དང་

འདྲའོ། །འདིར་བཤད་པ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གལ་ཏེ་མིག་བདག་མི་མཐོང་ན། །དེ་གཟུགས་མཐོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

དེ་ཕིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མེད། །སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་དེ་དང་འདྲ། ། 

མིག་དེ་རང་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །དེ་ནི་གཞན་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། ། 

གཟུགས་ཀང་དེ་བཞིན་སྟོང་པ་སྟེ། །སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་སྟོང་། །

དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་གཟུགས་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་

བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་

དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་མཐུན་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་

ན་གཟུགས་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་། བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་གཟུགས་

ཉིད་ཀིས་འབྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། 

གང་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གཟུགས་ནི་

རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་གཞན་ནི་མིག་དང་བོ་ཡིན་ནོ། །བོ་དང་བཅས་པའི་མིག་དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། 

གཟུགས་ནི་ཡུལ་ཏེ་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་ངོ་། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་བོ་ནི་

ནང་ཡིན་ལ་གཟུགས་ནི་སྤད་པར་བྱ་བ་དང་ཕྱི་རོལ་ཡིན་ཏེ། ནང་གི་མ་ཡིན་པ་དེའི་

ཕྱིར་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་ངོ་། །གང་ལས་ཤེ་ན། བོ་ཉིད་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཇི་ལྟར་བརྟེན་གྲུབ་ཡིན་ཞེ་ན། བོ་ཉིད་ནི་རྟོགས་བྱས་ལ་སོགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གང་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བོ་དེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་བོ་ནི་དོན་ཕྲ་མོ་ལ་

སོགས་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་མི་རུང་ངོ་། །

གཟུགས་ཀང་དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་མིག་རང་

གི་བདག་ཉིད་དང་། གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀང་

རང་གི་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ངོ་། །གཟུགས་ཇི་ལྟར་རང་གི་

བདག་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ངོ་ཞེ་ན། གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀི། །རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །བརྟགས་

ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །སྟོང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ། །

མིག་ནི་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་སྟོང་སྟེ་མིག་ཉིད་ནི་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །གང་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་པ་དེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་བས་

ན་མིག་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ངོ་། །ཇི་སྟེ་གཞན་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པར་

འདོད་ན་དེ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་མེད་པ་དེ་

ལ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད་དེ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ངོ་། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་

ཀང་སྟོང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ཡང་དེའི་གཞན་གི་བོ་ཡིན་ཏེ། མིག་ནི་བོས་ཀང་སྟོང་

ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མིག་ནི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཤེས་པ་མེད་པ་ནི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་འོས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྟོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་བོ་ཉིད་

སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨས་པ། མིག་ནི་བདག་ཉིད་མཐོང་གི། བོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

བོ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བོ་ནི་དོན་ཕྲ་མོ་ལ་སོགས་

པ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་བོ་ཡིན་ལ། མིག་གིས་ནི་བདག་ཉིད་མཐོང་ངོ་། །འདི་

ལྟ་སྟེ། མིག་ནི་འབྱུང་བ་དང་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནོ། །དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀི་

ཁད་པར་གཟུགས་རྣམས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡང་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན། 

གལ་ཏེ་མིག་བདག་མི་མཐོང་ན། །དེ་གཟུགས་མཐོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་ཁོད་

ཀིས་གང་སྨས་པ་དེ་མི་འཐད་དོ། །

འདིར་བཤད་པ། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མིག་དེ་རང་བདག་

ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །དེ་ནི་གཞན་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །དེ་བཞིན་གཟུགས་ཀིས་སྟོང་

པ་སྟེ། །སྐེ་མཆེད་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་སྟོང་། །འདི་ལ་མིག་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་

ཀིས་སྟོང་ངོ་། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རང་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མིག་

གི་བདག་ཉིད་མི་མཐོང་ན་དེས་གཟུགས་མཐོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གང་གི་ཕྱིར་

བདག་ཉིད་ཀང་མི་མཐོང་ན་གཟུགས་ཀང་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་མིག་ནི་བདག་མེད་

དེ་རང་བཞིན་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་ནི་བདག་

མེད་དོ། །མི་སྣང་བ་ནི་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མ་དེ་དང་འདྲ། རིམ་

པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས་བདག་ཉིད་མེད་དེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ནོ། །གཞན་ཡང་། 

གལ་ཏེ་གཅིག་རེག་ལྷན་ཅིག་འགྱུར། །དེ་ཚེ་གཞན་རྣམས་སྟོང་པ་ཡིན། ། 

སྟོང་པའང་མི་སྟོང་མི་སྟོན་ཏེ། །མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མིན། །

གང་གི་ཚེ་སྐེ་མཆེད་གཅིག་རེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གཞན་

རྣམས་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཡིན་པའང་མི་སྟོང་པ་མི་བརྟེན་ལ། མི་སྟོང་པ་ཉིད་

ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་མི་བརྟེན་ཏོ། །གཞན་ཡང་། 

གསུམ་པོ་ཡོད་མིན་མི་གནས་པའི། །རང་བཞིན་འདུ་བ་ཡོད་མིན་པས། ། 

དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་རེག་པ་མེད། །དེ་ཕིར་ཚོར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །

གསུམ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་མེད་པ་མི་གནས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་

འདུ་བ་མེད་དོ། །འདུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེའི་བདག་ཉིད་ཀིས་རེག་པ་མེད་དེ་དེ་ལས་

བྱུང་བའི་རེག་པ་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རེག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚོར་བ་མེད་

དོ། །གཞན་ཡང་། 

ནང་དང་ཕི་ཡི་སྐེ་མཆེད་ལ། །བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་ཤེས་མེད། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་། །

གང་གི་ཕྱིར་ཕྱི་དང་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བའི་

ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མེད་དེ། སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་ངོ་། །དེ་ལ་འདི་

སྙམ་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱེད་པར་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་དེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡང་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

རྣམ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་བ་བརེན་ནས། །འབྱུང་བས་ཡོད་མིན་ཤེས་པ་དང་། ། 

རྣམ་ཤེས་བ་མེད་ཕིར་དེའི་ཕིར། །རྣམ་ཤེས་བེད་པ་མེད་པ་ཉིད། །

གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བར་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

བ་དེའི་ཕྱིར་མེད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། ཐམས་ཅད་མི་རྟག་གོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་བསྟན་པས་མི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀང་བསྟན་པ་མཛད་

པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་བཤད་པ། 

ཐམས་ཅད་མི་རག་མི་རག་པའམ། །ཡང་ན་རག་པ་ཅི་ཡང་མེད། ། 

དངོས་ཡོད་རག་དང་མི་རག་ཉིད། །ཡིན་ན་དེ་ལྟར་ག་ལ་ཡོད། །

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་འདིར་བརོད་པར་བཞེད་པ་ཤེས་པར་

བྱ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་རྟག་པའམ་རྟག་པ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དངོས་པོ་ཡོད་ན་རྟག་

པའམ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ན། དངོས་པོ་དེ་དག་ག་ལ་ཡོད་དེ། མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། འདི་ལྟར་མདོ་སེ་ལས་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་འདོད་ཆགས་

དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ནི་ཡོད་དོ། །འདིར་བཤད་པ། 

སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག །རྐེན་སྐེས་ཆགས་སྡང་གཏི་མུག་རྣམས། ། 

འབྱུང་སྟེ་དེ་ཕིར་རང་བཞིན་གིས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

གང་གི་ཕྱིར་སྡུག་པའི་རྐེན་དང་། མི་སྡུག་པའི་རྐེན་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྐེན་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་བྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་

གིས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། 

གང་ཕིར་དེར་ཆགས་དེར་སྡང་དེར། །རོངས་པ་དེ་ཕིར་དེ་དག་ནི། ། 

རྣམ་རོག་གིས་བསྐེད་རྣམ་རོག་ཀང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །

གང་གི་ཕྱིར་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཆགས། དེ་ཉིད་ལ་སང་། དེ་ཉིད་ལ་རོངས་

པ་དེའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་

བསྐེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་ཀང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་དག་གིས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམ་པར་

སྐེད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་མེད་ཅེ་ན། དེ་བཤད་པ། 

རྣམ་བརག་བ་གང་དེ་ཡོད་མིན། །བརག་བ་མེད་རོག་ག་ལ་ཡོད། ། 

དེ་ཕིར་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། །བརག་བ་རྣམ་པར་རོག་པ་སྟོང་། །

རྣམ་པར་བརྟག་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེད་དོ། །རྣམ་པར་བརྟག་པར་

བྱ་བ་མེད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་ཕྱིར་

རྣམ་པར་བརྟག་པར་བྱ་བ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་། 

ཡང་དག་མཐོང་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག །བཞི་ལས་སྐེས་པའི་མ་རིག་མེད། ། 

དེ་མེད་ཕིར་ན་འདུ་བེད་རྣམས། །མི་འབྱུང་ལྷག་མའང་དེ་བཞིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས་སྐེས་པའི་མ་རིག་པ་

མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་རིག་པ་དེ་མེད་པས་འདུ་བྱེད་རྣམས་མི་འབྱུང་

སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་མི་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ཡང་། 

གང་བརེན་གང་སྐེས་དེ་དེ་ལས། །སྐེས་དེ་དེ་མེད་མི་འབྱུང་ངོ་། ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་བས་དང་། །འདུས་མ་བས་ཤིང་མྱ་ངན་འདས། །

གང་ལ་བརྟེན་ནས་གང་སྐེས་པ་དེ་ནི་དེ་ལས་སྐེས་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་ངོ་། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞི་བ་དང་། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་

ཞི་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་དངོས་རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནི་རོག་པ་གང་། །

བརྟེན་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ལྟ་བ་དང་རྟོག་པ་དང་འཛིན་པ་

དང་། 

དེ་ནི་སྟོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འབྱུང་། །

གཞན་ཡང་། 

ཡང་དག་མཐོང་ཕིར་དངོས་སྟོང་པར། །ལེགས་ཤེས་མ་རིག་མི་འབྱུང་བ། ། 

དེ་ནི་མ་རིག་འགོག་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །

དངོས་པོ་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་

པར་ཤེས་ན་མ་རིག་པ་ནི་འབྱུང་བ་དེ་ནི་མ་རིག་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

ཡན་ལ་བཅུ་གཉིས་འགོག་གོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 

འདུ་བེད་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་དང་། །སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་ཆུ་བུར་དང་། ། 

ཆུ་ཡི་དབུ་བ་མཚུངས་པ་སྟེ། །རི་ལམ་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་འདྲ། །

གང་གི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སྒྱུ་མ་དང་། སིག་རྒྱུ་དང་། 

དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་དང་འདྲ་བ་དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་དེ་དག་ལེགས་པར་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་རིག་པ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་མ་རིག་པ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

ཕྱིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་དངོས་འགག་

མེད། །འདི་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའང་མེད། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ཡི། །དངོས་དང་

དངོས་མེད་སྟོང་པ་ཡིན། །བཙལ་ན་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་དངོས་པོ་འགའ་

ཡང་མེད་ལ། འདི་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་འགའ་ཡང་མེད་དེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་

པའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས། །སྟོང་པ་ཡིན་པས་དངོས་རྣམས་ཀིས། ། 

རེན་འབྱུང་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མཚུངས་པ་མེད་པར་ཉེ་བར་བསྟན། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་པས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་

བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་ཏོ། །

དམ་པའི་དོན་ནི་དེར་ཟད་དོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི། ། 

འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་བརེན་ནས་སུ། །སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་འཕགས། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དོན་དམ་པར་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཟད་དོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་

ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས། སྣ་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བརྟག་པར་ཟད་དོ། །

འཇིག་རེན་པ་ཡི་བསྟན་མི་འཇིག །ཡང་དག་ཆོས་བསྟན་ཅི་ཡང་མེད། ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་བཤད་མ་རོགས་ནས། །དེ་ཕིར་སྒྲུབ་རོག་མེད་འདིར་སྐྲག །

འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མི་འཇིག་ལ། ཡང་དག་པར་

ན་ནམ་ཡང་ཆོས་བསྟན་པར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བརྟེན་པའི་དོན་དམ་པར་

མི་ཤེས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་པ་མ་རྟོགས་ནས་དེའི་ཕྱིར་རོངས་པ་

རྣམས་སྒྲུབ་པ་རྟོག་པ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་འདི་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་

བརྟེན་འདི་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། 

འཇིག་རེན་སྒྲུབ་འདི་འགོག་མི་མཛད། །རེན་འབྱུང་གང་དེ་རང་བཞིན་མེད། ། 

ཇི་ལྟར་དེ་ཡོད་ཡང་དག་ངེས། །འདི་ལ་བརེན་ནས་འདི་འབྱུང་ངོ་། །

ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི་མི་འགོག་གོ། །བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་

གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན། གང་མེད་པ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་བྱ་

བ་འདི་ནི་དེའི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

དད་ལྡན་ཡང་དག་ཚོལ་ལྷུར་ལེན། །ཆོས་བསྟན་གང་ལའང་མི་བརེན་གང་། ། 

སྒྲུབ་འདིར་རིགས་པས་རེས་གཉེར་ཏེ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་སྤངས་ནས་ཞི། །
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སློང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རང་འགེལ་བཞུགས་སློ། །

དད་པ་དང་ལན་པ་ཡང་དག་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་པ། ཆོས་བསྟན་པ་གང་ལ་ཡང་

མི་བརྟེན་པ་འགག་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་འདི་རིགས་པས་རེས་སུ་གཉེར་ཞིང་། རེས་སུ་

འདོད་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་སྤངས་ནས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །

རྐེན་ཉིད་འདི་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལྟ་ངན་དྲ་བའི་རོག་པ་ལྡོག ། 

ཆགས་རོངས་ཁོང་ཁོ་སྤང་ཕིར་ཏེ། །མ་གོས་མྱ་ངན་འདས་ཉེར་འགྲོ། །

སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་བཤད་པ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པ་རོགས་སོ།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནེ་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་

སོགས་པས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།  །།
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ཟ་བའི་སྐོང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སཔ་ཏི་ཀ་བྲ�ཏི། བོད་སྐད་དུ། སྟོང་ཉིད་བདུན་

ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མདོར་བསྡུས་དེ་ཉིད་ངེས་པའི་

ཕྱིར། །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་གསུང་བ་གང་། །དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བདུན་ཅུ་པར། །བསྟན་

དོན་བདག་གིས་ཡང་དག་དབྱེ། །

འདིར་སོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཀིས་ཟབ་པ་དང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་དོན་རྣམ་པར་ངེས་པའི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་བརམས་པ་ཡོད་

མོད་ཀི། གཞུང་དང་དོན་དག་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་རབ་ཆུང་བ་རྣམས་

བྱ་བར་ངེས་པ་འདི་ལ་ཀུན་ནས་ཆགས་པ་དང་ལན་པ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པའི་སྣོད་དུ་

གྱུར་ཀང་། དེ་ཐོབ་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ཉེ་བར་སེམས་པས་འཇིགས་པ་རྣམས་

ལ་སོབ་དཔོན་གི་ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་བརེ་བའི་རེས་སུ་ཞུགས་

པའི་ཕྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་ཅུས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དོན་གྲུབ་པར་

གཟིགས་ནས། མདོར་བསྡུས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་

ཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བརམས་སོ། །

དེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དོན་ཆེན་པོ་ཡང་

གནས་པ་དང་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་འཇིག་རྟེན་པས་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ལོག་པའི་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པའི་ཕྱིར་བྱིས་

པ་ལོག་པར་རྟོག་པའི་དངོས་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་

ལ་གནས་པ་ལ་ཆགས་པའི་རྟེན་ལ་དངོས་པོར་ཉེ་བར་བརྟགས་ལ། དེའི་དབང་ལས་

བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཞན་ལ་རག་

ལས་ནས་འཇུག་པ་དག་ལས་མི་བྱེད་པར་གནས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་རེད་ལ། 

གལ་ཏེ་ཡང་ལས་མི་བྱེད་པར་འགྱུར་གྲང་ན། འདི་ལྟར་ལས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལས་དེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ངེས་པར་སྐེ་བ་ལོག་

པར་འགྱུར་ན། གང་ཞིག་དར་དྲག་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བའི་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཁོན་

དུ་འཛིན་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱིན་

གིས་བརླབས་པའི་སྐེ་བའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལས་མི་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལས་ཀི་

འབྲས་བུ་ཡང་སིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཡང་མི་སིད་དོ། །དེའི་

ཕྱིར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་མ་ཡིན་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོའ།ོ །གནས་པ་འདི་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཆོས་ཉིད་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་ལན་པས་ངེས་པར་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་

ལྟོས་ལ། སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་མི་ལན་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནི་གནས་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །

དེས་ན་གནས་པའི་སོ་ནས་འདུས་བྱས་རྣམས་འཆད་པར་གྱུར་པའི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ལ་སོགས་པ་ལ་དཔྱད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀི་

ཡིད་མགུ་བའི་ཕྱིར་བརོད་དོ། །གཞན་ཡང་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འདི་རྣམས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཉེ་བར་བསྟན་བཞིན་པའམ་བཟུང་བཞིན་པ་དག་མཚན་

གཞི་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ནས་གནས་ལ། མཚན་གཞི་དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་མེད་ན་མཚན་

ཉིད་ལ་ལྟོས་པས་མཚན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པས་

བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་མཚན་ཉིད་ལ་

ལྟོས་པར་མཚན་གཞིར་གྱུར་པ་གང་དུ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་

རྟེན་འགྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། 

གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མེད་ན་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ལས་

ལོག་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ག་ལ་ཡོད། དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་

ཅི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་ཡོད་དམ། དམིགས་པས་བསྐེད་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དམིགས་པ་མེད་པར་སྐེ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བ་

མེད་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྟེན་མེད་པས་ན་མེད་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་རད་ནས་

ཕྱུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ལས་སྐེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །ལས་མེད་ན་དེའི་འབྲས་

བུ་མ་འོངས་པའི་སྐེ་བ་མི་འབྱུང་བ་དང་། སྔར་སྐེས་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཟད་པས་

ཉེར་ལེན་མེད་དེ། ངེས་པར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། གང་གི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་དང་། །གནས་པ་ལ་

སོགས་རྣམ་ཤེས་པ། །དེ་ཚེ་བོ་ལན་ཉོན་མོངས་ལ། །ནམ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན། དེ་ལྟ་ན་གང་ཞིག་འདི་ལྟར་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་གི་མ་རིག་པ་མ་ལུས་པ་བྲལ་བས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་

གསུངས་པ། དགེ་སོང་དག་འདུས་བྱས་ནི་སྐེ་བར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འགག་

པར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་

སོ་ཞེས་སོ། །དེ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ནི་བདེན་ལ། 

འདི་དག་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིས་ན་གང་

གི་ཕྱིར། 

གནས་པའམ་སེྐ་འཇགི་ཡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ཁད་པར་ཅན། ། 

སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་སྙེད་དབང་གིས། །གསུངས་ཀི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །

འདིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པའི་དབང་

གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་

བར་འཕགས་པས་ཐ་སྙད་མཛད་ལ། འཕགས་པ་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་བདེན་པ་གཉིས་

རྣམ་པར་འཇོག་པར་མཛད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀང་བདེན་པ་གཉིས་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །འདི་ལྟར་བདེན་པའི་དོན་ནི་

མི་སྣང་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་དོན་རིགས་པར་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ལ་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་པའོ་

ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །གང་དུ་བདེན་པའི་དོན་མི་སྣང་བ་མ་ཡིན་ལ་སྒྲོ་མ་བཏགས་

པའི་དོན་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ལ། དེ་ལ་འདི་ནི་དོན་དམ་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་

གོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རེ་ཞིག་གང་ལ་འདི་ཀུན་རོབ་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་དེ་ལ་མི་བདེན་པའི་དོན་

འཇིག་རྟེན་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཉིད་ཀིས་དེའི་ཡུལ་ལ་བསམ་པ་གཏང་བར་མི་

བྱའོ། །གང་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་བདེན་པར་འདོད་པ་དེ་ཡང་འཕགས་

པ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་བཞེད་དེ། མེད་པའི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་

འདོགས་པ་ལྟར་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་

བྱེད་པ། འཕགས་པ་ཉིད་ཀིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་པ་རབ་ཏུ་གྲགས་

པའི་རིགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མཛད་དེ། དེ་ནི་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་དཔེས་

མ་གྲགས་པའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་འདིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་རྣམ་

པར་དཔྱད་ན། ཡང་དག་པའི་དོན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སྙད་ལ་ཀུན་རོབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཀི་སྒྲ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་

རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་དབྱེ་བས་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་

གནས་པའི་ཕྱིར་དང་ཐ་སྙད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་སྒྲས་བརོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །

རིགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་འདིའི་དོན་ནི་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་ཀུན་

རོབ་ཀི་སྒྲས་བརོད་ལ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་གང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་

ཀུན་རོབ་སྟེ། དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་གསུངས་པར་

རིགས་ལ། ཐ་སྙད་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་སྒྲ་དག་ཀང་རྣམ་གྲངས་ཉིད་དེ། དེ་ལ་སྐོན་མེད་

དོ། །དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཇི་སིད་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་

ཐ་སྙད་ཡི་གེ་དང་སྐད་ཀིས་སྟོན་པའོ། །ཞེས་སོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡང་ན་ཅི་ཞིག་ལ་འདིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་

བུད་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟགས་པའི་གང་ཟག་ལ་

འཇིག་རྟེན་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཉིད་ཀིས་

རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་དབང་པོ་ཉམས་པའི་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཡིན་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པ་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སོགས་

པ་ལས་གཞན་པའོ། །འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡང་འདིར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒྲས་བརོད་ཀི། ཅིག་

ཤོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་གསུངས་པ་ཡང་གཞན་གི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འདོད་

པའི་དངོས་པོ་ཀུན་ནས་རྟོགས་པའི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་པ་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་རྟོག་

པ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལ་ཐ་སྙད་ཅེས་བརོད་དོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ནི་འཇིག་

རྟེན་ཐ་སྙད་དེ། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་རྟོགས་པར་འདོད་པའི་དོན་ཕན་ཚུན་དུ་རྟོགས་

པར་བྱེད་པའམ། ཤེས་པར་འདོད་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དོན་དེ་

ལ་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀི་འབྲེལ་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་

བྱེད་ཅིང་། དུས་གཞན་དུ་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་གདམས་པ་མི་འཆད་པའི་དོན་དུ་དེ་ལ་འདི་

ལྟར་རོད་བྱེད་དང་བརོད་བྱ་དང་། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དོན་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་ཉེ་བར་བསྐེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་ཐ་སྙད་ཅེས་

བརོད་ཀི། བྱེད་པ་པོའི་ཚོགས་པ་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀང་

འཇིག་རྟེན་པ་བདེན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་

སྟེ་གཅིག་གོ། །



102

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རེ་ཞིག་འདི་དག་འཇིག་རྟེན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཤེས་པའི་དབང་ལས་བདེན་

པ་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དབང་ལས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྣམ་པར་གཞག་

གོ། །སར་ཡང་ཅི་དེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན། གང་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པས་སྒྲོ་འདོགས་པར་མི་བྱེད་པའོ། །ཡང་ཅི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྒྲོ་འདོགས་

པར་མི་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དམིགས་

པའོ། །སར་ཡང་ཅི་འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན། མ་བྱས་པའོ། །ཡང་ཅི་མ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་མ་བསྐེད་

པའོ། །འདི་ནི་བརྡར་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་ནམ་ཅི་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་

མ་བྱས་པ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ཏུ་བསླུ་བའི་ཐ་སྙད་དམིགས་པ་

ན་འདིའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་བྱས་པ་སྟེ། རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་སྨ་བའོ། །དེ་བཞིན་

དུ་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་དམིགས་པ་ན་སྐེས་བུ་འདི་ནི་བྱས་པའོ་ཞེས་བརོད་དེ། རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་དུ་རང་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་མ་

བྱས་པ་ལ་བརོད་དོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་

གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཀང་བསླུ་བར་སོ་སོར་སྣང་བའོ་ཞེས་བྱ་

སྟེ། 

གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཉེ་བར་དམིགས་པའི་

རང་བཞིན་དེ་ནི་བྱས་པ་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་

ཡང་བྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཞོག་ཅིག་ཅེ་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་



103

ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་མེད་ལ་གང་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའི་མིང་ཡིན་པར་འགྱུར་

ན། ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པས་དམིགས་པར་

འགྱུར་གྲང་ན། དེ་ཡང་མེད་ལ། དེ་མེད་ན་ཡུལ་མེད་པས་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་

བྱ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི་དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས། གང་ཡང་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་

སྒྲོ་བཏགས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་

ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ཡང་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་བརོད་

བྱ་རོད་བྱེད་དང་ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཐ་སྙད་མེད་དོ། །

ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་སེམས་ཀི་རྒྱུ་

བ་ཡང་མེད་ན་ཡི་གེ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སོས་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་

གཞག་པ་ལ། གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གནས་

པ་ལ་སོགས་པར་བརྟགས་ནས་བརོད་ན་དེའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་བས་མི་རིགས་སོ་ཞེས་པའི་བརད་པ་རིགས་པར་འགྱུར་ལ་

གནས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ནི་འདི་མ་ཡིན་ནོ། །

འོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་དུའོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་

འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་མཐུས་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་བསྟན། གཞན་གི་

རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རང་བཞིན་

ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་

པ་དེ་གནས་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་དམིགས་ཤིང་། ཁོ་བོ་ཅག་གནས་པ་ལ་སོགས་

པ་འགེགས་པར་བྱེད་པ་ལུང་གིས་གནོད་པ་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ལུང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གིས་བརད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་སེལ་

བ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བརོད་པ་ལ་ལུང་གིས་གནོད་པར་མི་

ནུས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་དམན་པ་དང་མཉམ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་

སེལ་བ་ལ་ཡང་གནོད་པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལ་ཡོད་ཅེས་བརོད་པ་ནི། གང་ཡོད་པ་

འདི་ལྟ་སྟེ། ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐེ་མཆེད་རྣམས་སམ། འདུས་

བྱས་རྣམས་སོ། །མེད་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནི་གང་མེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་གང་འདས་པ་

དང་། མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་སམ་འདུས་མ་བྱས་

སོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་རྣམས་སེལ་བར་

འགྱུར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་ར་བའི་རབ་བྱེད་བདུན་པར། སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་

ཡི། །འདུས་བྱས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། །འདུས་མ་

བྱས་དེ་ཇི་ལྟར་འདོད། །ཅེས་བྱ་སྟེ། འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་དུས་གསུམ་གིས་རྣམ་

པར་གནས་ལ་འདུས་བྱས་མེད་ན་དུས་གསུམ་ག་ལ་ཞིག དེ་ལ་ད་ལྟར་བའི་དུས་

མེད་པས་དངོས་པོ་མེད་ལ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མེད་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་

ཡང་མེད་དོ། །

དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་འདི་གཉིས་ཀང་གནས་ལ་སོགས་པ་མེད་བཞིན་དུ་འཇིག་

རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་

པ་དག་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དམན་པ་དང་མཉམ་པ་དང་

ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀང་ངོ་། །དེ་ལ་དམན་པ་ནི་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འདི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ལྟ་སྟེ་ཉོན་མོངས་པའོ། །ཁད་པར་ཅན་ནི་དགེ་བ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་དགེ་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །མཉམ་པ་ནི་བར་མ་སྟེ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། མིག་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདི་དག་ནི་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཙམ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཁད་པར་

ཐམས་ཅད་འདིར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བྱ་བ་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བརོད་པས་ལུང་གི་གནོད་པ་སྤང་བར་བྱའོ། །

དང་གི་སྒྲའི་དོན་ལ་འམ་གི་སྒྲའོ། །དེ་ཡང་མ་སོས་པ་རྣམས་སྡུད་པའོ་ཞེས་བྱ་

སྟེ། རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཐམས་ཅད་དགག་པ་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་པའི་

སོ་ནས་གསུངས་པ་ལ། ལུང་གིས་གནོད་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་

གསུངས་པས་སྤང་བར་བྱོས་ཤིག སར་ཡང་འདི་དག་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་ངོར་

འཇུག་པས་མཛད་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། འདི་ལ་དགོས་པ་ཆེ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པའི་

ཐ་སྙད་ཁས་མ་བངས་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དང་མི་མཐུན་པས་རྟག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལོག་རྟོགས་ལས་བཟོག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀླ་ཀློ་བཞིན་ནོ། །ཀླ་ཀློ་འཕགས་

པའི་སྐད་མི་ཤེས་པ་ལ་འཕགས་པའི་སྐད་འགའ་ཞིག་ལས་བཟོག་པར་མི་ནུས་ལ། 

ཀླ་ཀློའི་སྐད་རེས་སུ་མཐུན་པས་བདེ་བག་ཏུ་བཟོག་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཆོས་

ཉིད་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན། དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པ་དེ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པ་རྣམས་གཞན་གི་དོན་མི་མཛད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པ་དེ་རྣམས་ནི། བརོད་པར་བྱ་བ་ལོག་པས་ན། །སེམས་

ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལོག་པ་སྟེ། །མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པའི། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདས་དང་མཚུངས། །ལུང་ལས་ཀང་གསུངས་པ། སངས་རྒྱས་འགའ་ཡང་མི་ཤེས་

ཤིང་། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་མིན། །འཇིག་རྟེན་རྣམ་འདྲེན་འཇིག་རྟེན་

དུ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་རེས་འཇུག་མིན། །ཞེས་སོ། །

ཡང་ན་རང་གིས་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁོ་ན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་རོད་བྱེད་དང་

བརོད་བྱའི་ཐ་སྙད་ལ་གནས་ཏེ་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མ་གྱུར་ན། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་

པའི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ལ། ཇི་སྐད་དུ་ལུང་གཞི་བམ་པོ་ག་དྲུག་པ་ལས། དེ་

ནས་བཅོམ་ལན་འདས་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ན་འདི་སྐད་གསུངས་

ཏེ། བདག་གིས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ཟབ་མོར་སྣང་བ་མཐོང་དཀའ་བ་རྟོགས་དཀའ་

བ་བརྟག་དཀའ་བ། བརྟག་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཕྲ་བ་མཛངས་པ་མཁས་པ་

སྒྲིན་པོས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ། དེ་བདག་གིས་གལ་ཏེ་གཞན་ལ་བསྟན་

པར་གྱུར་ཀང་གཞན་གིས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་གི། དེའི་ཚེ་བདག་ནི་ཉམས་པར་

འགྱུར། ངལ་བར་འགྱུར། སེམས་མི་སྤོ་བར་འགྱུར། གང་དུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་

ཞིག །དགོན་པ་དབེན་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བས་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་

ལན་པས་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་གནས་པས་འདི་སྐད་

སྨས་སོ། །ཀེ་མ་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ནི་བརླག་གོ། །ད་ནི་གང་དུ་ན་འགའ་ཞིག་ཏུ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འགའ་

ཞིག་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཨུ་དུམ་བཱ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ལ། དེ་ནི་

དེ་སང་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོག་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་ཐུགས་སྤོ་བར་འགྱུར་གི། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཆོས་འཆད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་པས་བདག་ནི་གང་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་ཐད་དུ་དོང་

ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་པས་འདི་ལྟ་

སྟེ། སྐེས་བུ་སྟོབས་དང་ལན་པའི་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་བརྐང་བའམ། བརྐང་བ་

ལས་བསྐུམ་པ་བཞིན་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་མི་སྣང་བར་

གྱུར་ནས། བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་མདུན་དུ་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པོ་ཚངས་པས་དེའི་ཚེ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་

དག་སྨས་སོ། །མ་ག་དྷཱར་ནི་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་ཆོས། །བརོད་བྲལ་དྲི་མར་བཅས་པ་

རེས་སུ་རིག །ཉོན་མོངས་མེད་ཅིང་རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས། །བདུད་རིའི་སོ་མོ་

གསལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སལ་ཏོ། །

ཚངས་པ་བདག་གིས་ཚོགས་ཆེན་པོས། །སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཡོངས་

བསབས་ཤིང་། །ཐ་བ་བཅོམ་ནས་རྟོགས་པ་ཡི། །ཆོས་འདི་རྟོགས་པར་ས་མ་

ཡིན། །རྒྱུན་ལས་བཟོག་པ་ལྟ་བུའི་ལམ། །ཟབ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོང་བ་དཀའ། །སིད་

པའི་འདོད་ཆགས་མུན་པ་ཡི། །ཕུང་པོས་བསྒྲིབས་པས་མཐོང་བ་མིན། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་ངེས་པར་འདི་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་དོན་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་ཕྱིར་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ཁས་

བང་བར་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པས་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་

ཁས་མ་བངས་པར་འཇིག་རྟེན་པས་རྟོགས་པར་བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡང་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་པོར་གྱུར་

པ་ཅུང་ཟད་མ་དམིགས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་འབའ་ཞིག་

གིས་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མཛད་ཅེ་ན། འདི་ནི་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་དཔེ་གཅིག་ཙམ་སོབ་

དཔོན་གིས་བརོད་པར་འདོད་པའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ངར་

འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་

ངོར་འཇུག་ཏུ་ང་དང་ངའི་ཞེས་པས་སྐད་གཞན་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་

ངའོ་ཞེས་པས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་ངར་འཛིན་པའོ། །བདག་གིའོ་ངའིའོ་

ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་ང་ཡིར་འཛིན་པའོ། །ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདི་གཉིས་

ཀང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ཡན་ལག་སྟེ། དེ་ལས་བདག་དང་བདག་གིར་འཇུག་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་

ཀིས་རབ་ཏུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། སྤངས་པས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་ངར་འཛིན་པ་

དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་འབྲས་

བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པར་དགོངས་པའི་དུས་སུ་ཉེ་བར་བཏུད་

པ་གང་ཞིག་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་དང་ལན་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་སྟོབས་

ཀིས་ཉེས་པ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཡོན་ཏན་དང་ལན་པའི་ལམ་གིས་ཐོས་པ་

མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕྱིར་མཛེས་པར་གཤེགས་པས་

ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའམ་སངས་རྒྱས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་མཛེས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པར་གཤེགས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའོ། །

ཕྱིར་མི་ལོག་པའི་ཕྱིར་མཐར་ཐུག་པར་གཤེགས་པས་ཏེ་རིམས་ནད་ལེགས་

པར་བྱང་བ་བཞིན་ནམ། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་སྟོན་

པ་ལ་མཛེས་པར་གཤེགས་པའི་ཕྱིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའོ། །ངེས་པའི་ཚིག་གི་

ཚུལ་གིས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་

པས་གནས་ཀང་ང་དང་ངའི་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

ཇི་སྐད་དུ་ལུང་ལས། དགེ་སོང་དག་ངའི་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་མི་ལས་

འདས་པས་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སོང་དག་ང་ནི་གཅིག་པུ་དབེན་པ་ཞིག་ན་གནས་

པ་ན་ཞེས་པས་འདིར་ང་ཡི་བ་གསུངས་སོ། །བདག་ཉིད་ལ་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་

མེད་ཀང་ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་པ་གསུངས་པས་འཇིག་རྟེན་པས་རྟོགས་པའི་ཐབས་

སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་གསུངས་ལ། འདི་

ལྟར་གཙུག་ན་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པར་བྱ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་

གསུངས་པ་དེ་གང་ཞིག་དེའི་ཚེ་ལོང་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་གང་དུ་འདི་ལྟར་བྱ་

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུངས་ཤེ་ན། དེ་དག་གོ་བར་འདོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་གལ་

ཏེ་ང་ཉིད་དེའི་ཚེ་ན་ཞེས་མ་གསུངས་ན་འཇིག་རྟེན་པས་རྟོགས་པར་འདོད་པའི་དོན་

མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤོད་པ་ལ་ངོ་མཚར་བར་ཡང་

མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བྱའོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གང་ཡང་འདི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་ཀང་འཇིག་རྟེན་པའི་ངོར་

འཇུག་ཏུ་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་

གྱུར་པ་གཞན་གསུང་བ་ན་ཡང་དངོས་པོ་དེའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུར་མཚོན་པར་ཁས་

བང་བར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པས་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པས་

གསུངས་པའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་བཞིན་བརོད་བྱས་སྟོང་

པའི་ཕྱིར་ན། བརོད་བྱ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རོགས་ཀི་བར་གིས་སྟོན་པར་འགྱུར་

རོ། །

དེའི་ཕྱིར་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གི་རོད་བྱེད་ནི་བརོད་བྱ་མེད་པ་སྟེ། 

ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བརོད་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཀི་དོན་དམ་པའི་དབང་གིས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་མེད་པ་ཚིག་ཙམ་ཁོ་

ན་ཡིན་ན། 

གང་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། བདག་ཉིད་ལ་ནི་བདག་ཉིད་

མགོན། །རེས་སུ་མགོན་བྱེད་གཞན་སུ་ཞིག །བདག་ཉིད་ལེགས་པར་དུལ་གྱུར་

ན། །མཁས་པས་མཐོ་རིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་བདག་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པ་མིན་ན་མགོན་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། དེའི་ཕྱིར་

བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡང་ཁོད་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རོད་

པའི་སྐབས་ཚོལ་བར་བྱེད་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྨས་པ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བདག་མིན་བདག་མེད་མིན་བདག་དང་། །བདག་མེད་མིན་པས་རོད་འགའ་འང་མེད། ། 

བརོད་བ་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །དངོས་པོ་ཀུན་གིས་རང་བཞིན་སྟོང་། །

དེ་ལ་བདག་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །འདིར་བསོམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ངོར་རློམ་སེམས་པ་ནི་བདག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ཉིད་སེད་པའི་དངོས་

པོར་གྱུར་པས་སེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ནོ། །སོག་གི་དབང་པོ་དང་

འབྲེལ་པས་འཚོ་བས་ན་སོག་གོ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་སྐེ་བ་གཞན་དུ་སྐེ་

བར་བྱེད་པས་སྐེ་བ་པོའ།ོ །ཡིད་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལས་སྐེས་པས་ཤེད་ལས་སྐེས་

སོ། །ཡིད་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཤེད་ཅན་ནོ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་

དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བྱེད་པ་པོའ།ོ །དེའི་འབྲས་བུ་མྱོང་བར་

བྱེད་པའི་ཕྱིར་རིག་པ་པོའ།ོ །ཡུལ་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོའོ། །དཔྱོད་

པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་མཐོང་བ་པོའ་ོཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དེའི་མིང་གི་ཁད་

པར་རོ། །

བདག་དེ་ཡང་ར་བའི་རབ་བྱེད་བཅུ་པར། རེ་ཞིག་ཤིང་ལ་མེ་མིན་ཞིང་། །ཤིང་

ལས་གཞན་དུ་མེ་མ་ཡིན། །མེ་ནི་ཤིང་དང་ལན་མིན་ལ། །མེ་ལ་ཤིང་མེད་དེར་དེ་

མེད། །མེ་དང་བུད་ཤིང་བཤད་པ་ཡིས། །བདག་དང་ཉེ་བར་ལེན་རིམ་བཞིན། །ཞེས་

པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་པ་རྣམ་པ་ལྔས་དཔྱད་ན་མི་

སིད་པས་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

ཡང་ན་འདིར་ཕྱོགས་སྔ་མ་གཞན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ངར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་གསུང་

དངོས་པོ་མེད་ལ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མ་སྤངས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་

ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བརོད་པ་དོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཚིག་དོན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་

ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་བདག་མིན་ཅེས་བདག་དགག་པ་སྔར་བཞིན་ནོ། །བདག་

མ་གྲུབ་པས་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་རོད་བྱེད་ཀང་བརོད་བྱས་

སྟོང་པའོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་བདག་མེད་ན་ཡང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ངར་འཛིན་པ་སེམས་

ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རང་རིག་པར་ཡོད་པས་དེའི་རོད་བྱེད་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། སར་ཡང་ངར་འཛིན་པ་དེའི་དམིགས་པ་ཅི་ཞེ་ན། བདག་གོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་

ན་བདག་མེད་ན་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་ངར་འཛིན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར། 

དམིགས་པ་མེད་པར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་སྐེ་བ་ནི་མེད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་སྐེ་སྟེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེ་ན། དཔེ་འདི་ནི་གཉི་ག་ལ་

མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨ་བའི་འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཁོད་ལ་ཡང་དཔེ་མེད་པས་འདོད་པའི་དོན་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེ་ན། སར་ཡང་ཁོ་བོའི་

འདོད་པ་ཅི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དོ། །སར་

ཡང་དེ་ཇི་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། ཁོ་བོས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་སྐོན་

བརོད་པ་ནུས་པ་དང་ལན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་ལ་རག་ན་གཉི་ག་ལ་གྲགས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པའི་དཔེ་བརོད་པ་མེད་པས་ནུས་པ་མེད་དོ། །ཁོད་ལ་ཡང་ཁོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉི་

ག་ལ་གྲུབ་པའི་དཔེ་ནུས་པ་མེད་པས་འདོད་པའི་དོན་མི་འགྲུབ་བོ། །

སར་ཡང་ཅི་ཁོ་བོའི་འདོད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱི་རོལ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་

ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ཁོ་བོ་མི་འདོད་ན། ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་ལ་དམིགས་པར་

བྱེད་པ་པོ་ཉིད་ཁོ་བོའི་འདོད་པ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཁོ་བོས་ཁས་བངས་

ལ་དེའི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པས་ཤེས་ཀི་ཁོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཁོད་ཀིས་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་དང་འབྲེལ་བའི་འཇིག་རྟེན་པའི་དོན་འདི་སེལ་བར་

མི་ནུས་སོ། །དེ་ལ་ཅི་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པ་

དང་བཅས་པ་མ་གྲུབ་པས། དེ་ལས་དམིགས་པས་བསྐེད་པའི་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་དམིགས་པ་མེད་ན་དེ་མེད་པས་བདག་མེད་ན་ངར་འཛིན་པ་མེད་པར་

གྲུབ་བོ། །

ཁོ་བོས་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བངས་སོ་ཞེ་ན། སར་ཡང་ཅི་དངོས་པོ་འདི་དག་འཇིག་

རྟེན་པ་ལ་མ་གྲུབ་པས་གང་ཞིག་ཁོད་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ནམ། འདི་དག་ནི་འཇིག་

རྟེན་པ་ལ་གྲུབ་ལ། འོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་རོངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བར་

འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཁོ་བོ་སྨའོ། །དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་འདི་དག་ཀང་ཁོ་

བོས་ཁས་མི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། འདིར་དོན་རྟོགས་པ་པོ་རྣམས་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་འཛིན་པ་ལས་སམ་

བསྟན་བཅོས་ལས་འགྱུར་གྲང་། དེ་ལ་རེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་པ་ཁོད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལ། བསྟན་བཅོས་ལས་ཁས་བངས་པའི་དོན་ཀང་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མེད་

ལ། དེའི་ཕྱིར་ཁོད་དང་མཚུངས་པའི་སྐེ་བོའི་སྒྲའི་རེས་སུ་ཁོད་འཇུག་པའི་རིགས་

ཀི་མཁས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མཁས་པ་ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་

ཚད་མ་བརོད་པས་སམ། འཇིག་རྟེན་པ་ལས་སོ། །འཐད་པ་མེད་པ་ཚིག་ཙམ་གི་

བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་བྱེད་ན་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་

བྱུང་བ་ནི་མེད་དོ། །རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་མི་སིད་ལ། དེའི་

ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཁས་

བང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་དཔྱད་པས་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་མི་སིད་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོས་དཔྱད་ན་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་སིད་པའི་ཕྱིར། 

ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པ་ཉིད་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཏང་བར་བྱོས་ཤིག སར་ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་སྨས་པ། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཡང་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ན། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་

དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཉིད་འདིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

དམིགས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཅི་འདིའི་དམིགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨ། འདི་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་བུའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ན་གལ་ཏེ་འདིའི་མིང་ཉིད་མོ་

གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མོ་གཤམ་གི་བུ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ན་དེ་ཉིད་ཀི་མིང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་བུ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིའི་མིང་ཉིད་ལ་དམིགས་པས་མ་ཡིན་ནོ། །ངེས་པར་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདིའི་དམིགས་པ་ཅི་ཞིག །རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ནི་དངོས་པོ་མེད་

པ་ལ་དམིགས་པའོ། །མོ་གཤམ་གི་བུ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་རོ། །སར་ཁོད་ཀི་

དམིགས་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན། 

སྨས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་རྣམ་པར་གཏོད་པའི་དོན་ནི་དམིགས་པའི་

དོན་ཏོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པར་གཏོད་དམ་ཅི་གལ་ཏེ་གཏོད་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པའི་

རྣམ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འཐད་

པས་དེ་འདི་དག་ནི་འགའ་ལ་འགལ་བའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་དུས་

གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་ན་

ཡང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། དེ་དག་མུན་པ་དང་སྣང་བ་དག་

གཅིག་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །

སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་སྔོན་པོ་ཡིན་པ་

ལྟར། དངོས་པོ་མེད་པ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་དངོས་པོ་མེད་

པར་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་དག་འགལ་བས་འདི་ནི་མོ་

གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་དང་འགལ་བའི་དཀར་པོ་བཞིན་ནོ། །དམིགས་པ་དང་རྣམ་པས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དབེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པ་ན་གང་ཞིག་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་འཇོག་

པར་བྱེད། 

ཅི་ངེས་པར་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའམ། གལ་

ཏེ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་

དམིགས་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་དམིགས་

པ་དག་རྣམ་པ་མཚུངས་མོད་ཀི། དམིགས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོངས་

སུ་གཅད་པར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དམིགས་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོངས་སུ་གཅད་པར་

བྱ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དམིགས་པའི་

རྣམ་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་མེད་དོ། །

དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པ་རེས་སུ་བྱེད་པས་བསྐེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་

དངོས་པོ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་དག་འགལ་བས་དངོས་པོ་ལས་ལོག་ནས་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ན་ཡང་

མོ་གཤམ་གི་བུ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ་ཞེས་ཇི་སྐད་བརོད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ནི་སྐེ་བ་ལས་སྔོན་རོལ་དུ་ཅིའི་ངོ་བོ་ཡང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་བཟུང་བས་སྐེ་བ་ཐོབ་པར་མི་བྱེད་དོ། །དེའི་

ཚེ་ཅིའི་ངོ་བོ་ཡང་མ་ཡིན་པ་འདི་ལ་འཛིན་པས་སྐེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱོས་ཤིག དངོས་

པོ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པས་དངོས་པོ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཐོབ་པ་ནི་སྐེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་

འགལ་བའི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། མ་སྐེས་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་

འཛིན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་ངེས་པར་འདིས་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་

ན། དེའི་སྐེ་བ་ལས་སྔ་རོལ་གི་གནས་སྐབས་ཉིད་ལ་བརྟག་པར་བྱ་ན། མ་སྐེས་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་གནས་

སྐབས་དེ་ན་དམིགས་པ་ལ་འཛིན་པར་བྱེད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་

པ་ལ་དམིགས་པ་པོ་ཉིད་ནི་མི་འདོད་ལ། སོས་པའི་སྐོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་གནས་

སྐབས་གཞན་ཡང་ཐོབ་པ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་དམིགས་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དངོས་པོ་མང་པོ་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་སྔོན་

པོའི་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔོན་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་མོ་གཤམ་གི་

བུའི་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་རྟོགས་ལ་རག་ན་རྟོགས་པ་ནི་མེད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་གི་སོ་

ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འཇུག་པར་མི་ནུས་སོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་ན། ཕུང་པོ་ལྷག་

མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །སྐེ་བ་ལོག་པས་

མི་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བ་ལོག་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་ལོག་ན་ལས་ལོག་པར་འགྱུར་བས་སྐེ་བ་མི་ལེན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་མ་

གྱུར་ཀང་། ཟག་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དམིགས་པ་

ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །རིགས་པས་ནི་གང་ཞིག་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་

མེད་པ་ལ་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་དམིགས་ལ་མཚན་མ་མེད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མི་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ཉིད་ཀིས་འདིར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ལ་རེས་

སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མཚན་མ་

མི་དམིགས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལོག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། 

འཕགས་པས་བརྟེན་པ་འདི་ལྟ་བུ། །དངོས་པོས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །རྒྱུ་མཚན་

མེད་པས་རྣམ་ཤེས་ནི། །ནམ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་

གསུངས་པ། སིད་པའི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤེས། །ཡུལ་ནི་དེ་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ལ། །མཐོང་

བའི་ཡུལ་རྣམས་བདག་མེད་ཕྱིར། །སིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་

སོ། །དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་གི་སོ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕྱིར་

མོ་གཤམ་གི་བུ་འབའ་ཞིག་པ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་སོ། །

གལ་ཏེ་གང་གི་དངོས་པོ་མེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དམིགས་ནའོ། །སུ་ཞིག་

འདི་སྐད་སྨ། དངོས་པོ་མེད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དམིགས་པར་བྱ་བའོ་ཞེས་

པ་འདི་སྐད་དུ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དངོས་པོའི་སོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་མེད་པ་

འབའ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་སྔོན་པོའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན། ཇི་ལྟར་ན་དངོས་པོའི་སོ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཅན་ཡིན། སར་ཡང་འདིའི་གཏན་མེད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མོ་གཤམ་གི་བུའི་སྒྲ་ལ་

ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །འདིར་སྒྲ་འགའ་ཞིག་ནི་དོན་དང་བཅས་པའོ། །འགའ་ཞིག་དོན་

མེད་པའོ། །དོན་དང་བཅས་པ་ནི་ལྷ་སྦིན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའོ། །ལྷ་སྦིན་ནི་འཇིག་རྟེན་

ན་ཟ་བའི་བྱ་བ་རོགས་པའི་རྒྱུར་དམིགས་པས་དོན་དེས་ན་ལྷ་སྦིན་གི་སྒྲ་དོན་དང་

ལན་པའོ། །མོ་གཤམ་གི་བུ་བསྟན་ཀང་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་མི་དམིགས་ལ། དམིགས་

པ་མ་ཡིན་པས་ནི་དངོས་པོ་ཞེས་རྣམ་པར་མི་འཇོག་གོ། །དེའི་ཕྱིར་མོ་གཤམ་གི་

བུའི་སྒྲ་འདི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་གིས་སྟོང་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་སྒྲའི་དོན་

མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་དོན་གིས་སྟོང་པའི་སྒྲ་ལ་དམིགས་པའོ། །དོན་དངོས་

པོ་མེད་པའི་སོ་ནས་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་འདིའི་སྒྲའི་དོན་

ཡུལ་འགའ་ཞིག་ན་མེད་ཅིང་དུས་ནམ་ཞིག་ན་མེད་ལ་རྟོགས་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་

སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་པས་གཏན་མེད་ཅེས་འཇིག་

རྟེན་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་གོ། །

དེ་ཡང་འདིའི་གཏན་མེད་ནི་སྒྲའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྒྲའི་དོན་མི་དམིགས་

པའི་སོ་ནས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་ན་མེད་

པ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པ་པ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་པས་རྣམ་པར་བརྟགས་སོ། །དེ་

ལ་ད་ལྟ་བའི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་དེའི་སྐེ་བའི་སྔོན་རོལ་གི་གནས་སྐབས་ལ་སྔ་ན་

མེད་པ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། ནམ་ཡང་དངོས་པོ་མི་སིད་པ་དེ་ནི་སྔ་ན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུའོ། །

ད་ལྟར་བའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནི་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར། གང་ཞིག་འཇིག་པའི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གནས་སྐབས་སམ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ཞིག་ནས་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཅིག་ལ་

གཅིག་མེད་པ་ཡང་གསལ་བར་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དངོས་པོ་

མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་པ་འབའ་ཞིག་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་འཛིན་པ་

ནི་མདོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ན། འཕགས་པ་ལྷས་གསུངས་པ། དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་མེད་

ནི། །ཤེས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ལ། །དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་མེད་ནི། །གྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ཉིད་ཀིས་ན་གང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་

མཚུངས་པའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། དེ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་ཉེ་

བར་ལེན་པ་མེད་པས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དངོས་པོ་དང་དངོས་

པོ་མེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཟད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འགོག་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་

འདིར་དངོས་པོ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ལ། དེ་

ལས་ཀང་བདག་མ་གྲུབ་པས་ངར་འཛིན་པའི་བརོད་པ་དངོས་པོ་མེད་པའོ་ཞེས་

འདིར་གྲུབ་བོ། །

འོ་ན་ཆོས་འདི་དག་ནི་རང་རིག་པས་མྱོང་བ་འདི་ལྟ་སྟེ་ངར་འཛིན་པ་དང་

ང་ཡིར་འཛིན་པའོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་དམིགས་པར་བྱ་བར་མེད་ཀང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདི་དག་

ནི་མེད་པའོ་ཞེས་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། ཅི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་སམ། 

འོན་ཏེ་གཞན་དུ་ཁ་བལྟས་པ་ཡིན། འདི་ནི་ཤར་གི་ཕྱོགས་སོ་ཞེས་ཉམས་སུ་མྱོང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བ་མ་ཡིན་ནམ། བྱང་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་འདི་རྣམས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་

མི་རིགས་ལ། རབ་རིབ་ཅན་གིས་ས་དང་སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པའི་དོན་མེད་ཀང་རང་

གིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཉམས་སུ་མ་མྱོང་། འདི་དག་སེམས་ཅན་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་གིས་ཡང་དག་པའི་དོན་གི་དངོས་པོར་

རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀིས་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཉམས་སུ་

མྱོང་ཡང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡོད་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་འགལ་བས་མེད་དོ་ཞེས་

བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་

དུ་གྲུབ་བོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདག་མེད་ཀང་། རེ་ཞིག་དེ་དང་འགལ་

བའི་བདག་མེད་པ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་པར་ཁས་བངས་སོ། །

ཇི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་

གསུངས་པས་བདག་ནི་མི་རྟག་པ་མ་སྐེས་པ་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཏེ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བདག་གི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་

བདག་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་རམ། བདག་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ནི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་ཡང་ཡོད་ལ་དེའི་ཕྱིར་བདག་གི་ཆོས་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། ཅི་ཁོད་ནི་བདག་མེད་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱེད། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་བདག་གི་དངོས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པོ་མེད་པ་དང་། དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་

ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཇི་ལྟར་འདིར་བདག་མེད་པ་ཡིན། ཉེ་བར་ལེན་པ་ལ་བཏགས་ནས་

སམ། རང་བཞིན་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་བདག་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ན་དོན་ཆེན་པོ་སྐེ་

བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ལ་བདག་ཅེས་

བརོད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ངར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀིས་ཡོངས་སུ་

བརྟགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མུན་ནག་གི་ནང་དུ་གྱུར་པའི་སྐེས་བུའི་རྣམ་པ་ལ་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་བཞིན་དུ་ཉུང་ཟད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་ཡོངས་སུ་

བརྟགས་ཀི། འདི་ནི་མ་ལུས་པའི་འགྲོ་བས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གང་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཡིན་ལ། དེ་

ནི་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འདིར་བསལ་བར་བྱའོ། །བདག་

བརྟགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཉིད་ལས་ཤིན་ཏུ་བསལ་

བའི་ཕྱིར་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། དེ་སེལ་བའི་དབང་དུ་

བྱས་པ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་བདག་འདིར་

འགེགས་པར་མི་བྱེད་ན། དེ་ལྟ་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཅི་ཞིག་དགག་པའི་དོན་

དུ་འདི་སྐད་གསུངས། མིག་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བརྟག་པ་བརྟེན་པ་ཐེར་ཟུག་པ་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྟོང་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་སོ། །མིག་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་གིས་སྟོང་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་

ལུང་འདིས་གསལ་བར་མཛད་ཀི། ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་དང་བྲལ་བ་ནི་མ་ཡིན་



123

ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ནོ། །

དེ་ལ་མིག་ནི་བདག་གིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་པ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་

བརྟེན་ནས་གང་ཞིག་ལ་བཏགས་ལ་བདག་དེ་ནི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་

ལ་རྣམ་པ་ལྔས་མེད་ཀང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་

ལ། དེ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་དེ། མིག་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་ཀང་མེད་པ་

ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལན་འདས་

གདམས་པ་སྟོན་པར་བཞེད་པ་ཉིད་ཀིས་མིག་ནི་བདག་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་པོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་མིག་ལ་དཔྱད་པ་ན་བདག་མི་སིད་པ་དེའི་ཕྱིར་མིག་ནི་

བདག་གིས་སྟོང་པ་སྟེ། བདག་དང་བྲལ་བའོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཤྭའི་སྒྲ་ནི་ག་པ་ལ་

སོགས་པར་དཔྱད་པ་སྟེ། དེས་ན་དེའི་ཕྱིར་བཤད་པ་ཞེས་པས་འདིའི་དོན་ནི་ག་པ་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཏི་བྱས་པས་ཤཱུ་ནྱ་སྟེ་སྟོང་པའམ་དབེན་པའོ། །

འཕྲོས་པ་ལས་རིང་པོ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའམ་ག་པ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་པ་ལས་

སྐེ་བོ་དང་བྲལ་བའི་དབེན་པ་ལ་སྟོང་པའི་སྒྲར་སྒྲ་པ་རྣམས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེས་

ན་གང་ཞིག་གང་དང་བྲལ་བ་དེ་དེས་སྟོང་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདི་ནི་བཤད་པའི་དོན་

ཏོ། །མེད་པ་ལ་ཡང་སྟོང་པའི་སྒྲ་མཐོང་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ལྷ་སྦིན་གིས་སྟོང་པའོ་ཞེས་

སོ། །འདིར་ནི་སྔ་མ་ཉིད་གཟུང་བར་བྱ་སྟེ། མིག་ནི་བདག་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་སྟོང་

པའོ་ཞེས་བདག་མེད་པས་བདག་གི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

བདག་གིར་བྱ་བ་དང་བྲལ་བས་སྟོང་ལ། བདག་གིར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཐ་དད་

པའི་མིག་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མིག་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་དང་ལན་པ་བཞིན་བདག་གིས་བདག་

ཏུ་བྱས་པས་འདི་ནི་བདག་གི་བ་ཞེས་བྱ་ལ། བདག་མེད་ན་ཉེ་བར་བངས་པ་འགའ་

ཡང་མེད་པས་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉིད་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་

གཞན་པའི་མིག་མེད་ལ། བདག་གི་བས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པས་མིག་གི་

རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། །ཡང་ན་བདག་གི་སྒྲ་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་

གྲངས་ཏེ། མིག་བདག་གིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་

ཏོ། །བདག་གི་བས་ཞེས་པ་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བའི་གང་སུ་ཡང་རུང་བས་ཞེས་

པའི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་ན་མིག་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་སྨས་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟར་སྨ་

བར་བྱ་སྟེ། མིག་མེད་དོ་ཞེས་དེ་ཉིད་གསལ་པོར་སྨ་བར་བྱོས་ཤིག །སྨས་པ། ཁོ་

བོ་ནི་མིག་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་མི་སྨ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་མིག་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་པ་སྨའམ། 

བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད། དེ་ལ་རེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་མིག་མེད་དོ་ཞེས་སྨ་བ་

མེད་དེ། བདག་ཏུ་བརྟེན་པ་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པ་ཉིད་ཀི་མིག་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། 

མིང་དང་གཟུགས་ཀི་རྐེན་གིས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གོ་ཞེས་པས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་རེག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་མིག་མེད་དོ་ཞེས་མེད་ན་དེའི་ཚེ་

ཁོ་བོ་འཇིག་རྟེན་པ་མིག་མེད་པར་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་སྨ། དེའི་ཕྱིར་རེ་ཞིག་

འཇིག་རྟེན་པ་མིག་མེད་དོ་ཞེས་མི་སྨའོ། །

ད་ནི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཀང་མིག་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་

བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་དེས་ཉོན་མོངས་པ་འཇིག་པར་བྱེད་པས་སོ། །འགོག་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་གསོད་པ་ན་ཆད་པ་ཆེན་པོས་འཇིག་

པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལམ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉེ་བར་བསྟན་པ་

ལས་ཉེ་བར་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་མི་སིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚེ་འཇིག་

རྟེན་པའི་མིག་མེད་དོ་ཞེས་མེད་པ་ཉིད་དོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཆོག་

ཏུ་རེས་སུ་ཚོལ་བ་ཉིད་ནི་དེའི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་

སྐེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་སྣང་བ་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དམིགས་པ་མེད་པ་

རྣལ་འབྱོར་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མེད་

པས་མེད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ལས་

ཀང་མིག་མེད་དོ་ཞེས་ཁོ་བོ་མི་སྨའོ། །

འདི་ལྟར་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིག་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་གི་

རྣམ་པ་ཁས་བངས་ཤིང་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་རྟོག་པ་དེ་རྣམས་ནི་དབུ་མའི་

བསྟན་བཅོས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པར་མི་བརོད་དོ། །མིག་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

མ་གྲུབ་པ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་པས། 

དེའི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིག་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད་དོ། །གང་ཞིག་ཁོ་ན་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་དེ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

བརྟགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མངོན་པར་འདོད་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིག་ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་

པའི་ཚིག་གི་རིགས་པ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་ནུས་པར་རུང་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་ལེན་པ་དང་སྤོང་བ་དག་ནུས་པ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་ལ་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་

པ་ནུས་པ་དང་ལན་ནོ་ཞེས་པ་ཡང་། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་

བངས་པ་དེ་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་

བངས་པ་ལ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སླུ་བ་མེད་

པར་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མིག་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཁོད་ལ་

མ་གྲུབ་ན། ཇི་སྐད་སོས་པའི་རིགས་པས་མིག་བདག་དང་བདག་གི་བས་སྟོང་པར་

བཤད་པས་མིག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། ཅི་ངེས་པར་མིག་གི་རང་

བཞིན་ཡོད་པ་གང་ཞིག་དང་བྲལ་བ་ལས་མིག་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ནི་སེལ་བ་མི་རུང་ལ། གང་ཞིག་གང་

ན་མེད་པ་དེ་ནི་སེལ་བར་མི་རུང་ཞིང་གང་ན་མེད་པ་དེར་ནི་སེལ་བར་མི་བྱེད་དེ། 

འདི་ལྟ་སྟེ་ཆུའི་དྲོ་བའོ། །རང་བཞིན་དུ་སྐེས་པ་སེལ་བར་བྱེད་ན་སྐོན་འདིར་འགྱུར་

གི། འོན་ཀང་མིག་རང་བཞིན་མེད་པར་གནས་པ་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་རོངས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མིག་རང་བཞིན་མེད་པར་གནས་ཀང་ལོགས་སུ་

བཞག་ནས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་རྟོགས་ལ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་འདི་

དག་ཁོ་ན་བདེན་པར་ཡོད་གཞན་ནི་རོངས་པའོ་ཞེས་འདི་དག་བདེན་པར་མངོན་

པར་ཞེན་པས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་པ་སྐེད་པས་འཁོར་བར་འཁོར་

རོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འདི་དག་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་

པ་དེའི་གཉེན་པོར་ཁོ་བོས་མིག་རང་བཞིན་མེད་པར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉིད་མིག་

རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཤེས་པར་བྱེད་ཀི། ཁོ་བོས་རང་བཞིན་

སེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྐོན་དུ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མིག་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྒྲུབས་ན། དེ་ལྟ་ན་མིག་དེ་

ནི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་གཞག་པར་ཡོད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་

ཁང་པ་ལྷ་སྦིན་གིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། ལྷ་སྦིན་མེད་པ་ཉིད་ལ་ཁིམ་ཡོད་པ་

ཉིད་དུ་རྟོགས་པས་གང་དུ་གཉི་ག་ཡང་སྟོང་པར་མི་འདོད་ན། དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་

མི་རུང་ངོ་ཞེས་འདིར་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨ་བས་སྨས་པ། གཞན་དབང་ནི་ཡོད་པ་

ཀུན་བརྟགས་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཁོ་ན་ལ་སྟོང་པ་འཐད་ཀི་གང་ཞིག་སྟོང་པ་

ཉིད་གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། སྟོང་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དེས་སྟོང་པ་དང་དེ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པར་མི་རུང་ངོ་ཞེས་

བྱའོ། །

འདིར་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བརོད་དུ་

མེད་པ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མ་དག་

པའོ། །དེ་ལ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་གཟུང་

བ་དང་འཛིན་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་དྲི་མས་བསོས་པའོ། །ཡོངས་སུ་དག་པ་

ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སྤོས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་སྤངས་ནས། 

གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་དག་པའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ། 

དེ་ཡང་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཁོ་ན་མི་འབྱུང་བ་དང་རང་

བཞིན་ལ་གཞན་གི་རྐེན་གི་སྟོབས་ཀིས་སྐེ་བས་ན་གཞན་དབང་ངོ་། །དེ་ཡང་རང་

བཞིན་ནི་དངོས་པོའི་ངོ་བོའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གི་རྐེན་ལས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་གཞན་

དབང་དུ་བརོད་ལ། གཞན་གི་རང་བཞིན་ལ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དབང་གི་སྒྲ་ནི་གཙོ་

བོ་ལ་འཇུག་སྟེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་འདིར་ནི་བདག་རང་དབང་བའོ་ཞེས་སྨ་བ་

ན་རང་ཉིད་གཙོ་བོར་སྨ་བའོ་ཞེས་བྱ་ལ། འདི་ནི་གཞན་གི་དབང་ལས་ཤེས་པས་

གཞན་དབང་སྟེ། གཞན་ལས་སྐེ་བའོ། །

ཡང་ན་བརྒྱུད་ཅིང་སྐེད་པས་དབང་ལ་གཞན་དབང་ནི་གཞན་གིས་བསྐེད་པའོ་

ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །གཞན་དབང་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་རང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

དང་བརྟགས་པའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས་གསུངས་པ་གང་ཞིག་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནི་

སྟོང་ལ་གང་ཡང་འདིར་ལྷག་མ་དེ་ནི་ཡོད་པ་ལ་འདིར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་འདི་སྐད་སྨ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

ཞུགས་པའོ། །

གང་དུ་དགེ་སྦོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་དག་དེ་ཡང་གང་ཞིག་གིས་སྟོང་པ་མི་འདོད་ན་དེ་

ནི་སྟོང་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའོ་ཞེས་སོ། །འོ་ན་གལ་ཏེ་གཞན་དབང་གི་

རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རོ། །སུ་ཞིག་འདི་སྐད་སྨ། སྐེ་བ་ལས་སྔ་རོལ་དུ་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་

ཞེས་སོ། །སྐེས་ནས་འདིའི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །

སྨས་པ། གང་ཞིག་སྐེ་བ་ལས་སྔ་རོལ་དུ་འདིའི་རང་བཞིན་མེད་ན་ཅིར་འགྱུར་

བའི་འདིའི་སྐེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། སྐེས་ནས་ཡོད་པ་ལ་འདི་ནི་ཡོད་པའོ་ཞེས་རུང་གི་

མ་སྐེས་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐེས་པ་ཉིད་ཀང་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་ན་ཁད་

པར་བརྟག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་པོས་འདི་ཞེས་པ་དེ་ལས་སྐེ་བཞིན་

པའོ་ཞེས་པའི་ཁད་པར་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་ལ། ཅེས་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་འཁོར་བ་དང་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་འདི་ཡོད་པར་གྱུར་ན། མུ་

སྟེགས་བྱེད་ཀིས་བརྟགས་པའི་བདག་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནི་ཚིག་ཙམ་

གིས་སྨ་བའོ། །

གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་བདག་མེད་པར་གྱུར་ན། བཅིང་བ་དང་གྲོལ་བ་ལ་སོགས་

པ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་རེ་ཞིག་བདག་ཡོད་པར་ཡང་མི་འཐད་དེ། འདི་གཉིས་

ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་གཞན་དབང་དངོས་པོར་ཡོད་ན་

ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡང་ཡོད་ལ། འདི་ནི་མ་དཔྱད་པའི་ཡོད་པའོ་ཞེས་བྱ་

སྟེ། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་

གཅིག་པོ་ཡོད་ཅིང་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུར་རྟོག་ན་གཉིས་པ་ཡང་

བརྟག་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་དངོས་པོའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་གང་ཞིག་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། གང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡང་འདིར་ལྷག་མ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་སོ་ཞེས་ཐོས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་གསུངས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་དངོས་

པོར་གྱུར་པ་བྱས་པ་སྟེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཟུགས་བརན་བཞིན་

མེད་ལ། གང་ཞིག་བྱིས་པ་རྣམས་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་

པ་དེ་ཡང་བྱིས་པའི་སྐེ་བོའི་བོའི་སྤོད་ཡུལ་ལ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་

བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་ཡོད་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ནི་མེད་དོ། །

དེའི་ཕྱིར་གང་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱའོ། །བརྫུན་པ་སླུ་བའི་

ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོར་གྱུར་པ་

དེ་དེའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་། །གང་ཡང་འདིར་ལྷག་མ་ཞེས་པ་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་

བའི་ཆོས་ཅན་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པ། བྱིས་པའི་སྐེ་བོའི་བོའི་སྤོད་ཡུལ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ལས་མ་གྲོལ་བ་ནི་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། 

སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་བརོད་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ། །རོངས་པ་

ཆགས་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་དེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་

དེ་ལྟར་བརྟགས་པས་དཔྱོད་པ་པོས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་

མངོན་དུ་ཤེས་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བརྫུན་པའི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལ་གནོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་མི་གནོད་པས་ཆད་པར་སྨ་བའམ་མེད་པ་ཉིད་མི་ལྟུང་ལ། རང་བཞིན་ལ་

སྒྲོ་མ་བཏགས་པས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་གནས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསྐེད་པའི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འཁོར་བ་ངེས་པར་སྤོང་ཞིང་རྟག་པར་སྨ་བར་མི་ལྟུང་ངོ་། །འདིར་ཡང་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་

འཐད་པ་དང་བཅས་པས་དོན་ཆེན་པོར་ཡང་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

ཉིད་ནི་འཐད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སར་རང་བཞིན་མེད་པ་དངོས་པོར་གྱུར་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བར་འགྱུར་རམ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བདག་ཉིད་ངན་པ་ལ་རྣམ་པར་

རོལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་ཞུགས་པས་དག་དོད་སོས་པ་ཉིད་ལས་རྒྱས་པ་གསལ་བར་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་མིང་ཐོས་པ་ལྟ་བུར་རློམ་སེམས་

ནས་འདྲི་བ་ལ་འཇུག་པ་ཀེ་མ་ངོ་མཚར་ཏོ། །ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་དཔྱད་པ་རྣམས་

སེམས་ལ་གིས་ཤིག ལུང་འདི་ལས་ཀང་འདི་གསལ་བར་བྱེད་པས་སེམས་ལ་ཞོག་

ཅིག ཇི་སྐད་དུ། བྲག་ཕུག་རི་དང་རོང་དང་ཆུ་ཀླུང་ལ། །གང་ཞིག་བརོད་པ་ལ་བརྟེན་

བྲག་ཅ་བཞིན། །འདུས་བྱས་འདི་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །སིག་རྒྱུ་དང་མཚུངས་འགྲོ་

ཀུན་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་གང་ན་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་རྣམས་ཀིས་

དེ་ལྟར་ཡང་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་དེ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཁོང་

དུ་ཆུད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐད་དུ། ཀུན་བརྟགས་

དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ཞིང་། །གཞན་གི་དབང་ནི་ཡོད་པ་ན། །སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་

འདེབས་པའི། །མཐར་རྟོགས་པ་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་སོས་

པའི་བཤད་པས་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་དུ་བརྟགས་པ་མེད་

ལ། གཞན་དབང་ཡང་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་བྱས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡོད་པ་

ལ། གང་ཞིག་དེའི་ཚེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དང་སྒྱུ་མ་དང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཚུངས་པ་བྱས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྨ་བ་དེ་ནི་ངེས་པར་ཕུང་བར་འགྱུར་རོ། །

རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའི་ཕྱོགས་ནས་གནས་པས་ངེས་པར་ངན་འགྲོར་ལྟུང་

བས། འདི་ལྟར་རྣམ་རིག་ཏུ་སྨ་བ་དེ་རྣམས་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་རྟོགས་

པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་རྣམས་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཚད་མར་བརོད་པར་མི་

རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བདག་དང་བདག་གི་བས་སྟོང་པར་བསྒྲུབས་པས་མིག་

རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས། སར་ཡང་མིག་གི་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐེར་ཟུག་པ་ཡོངས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་

ཅན་མ་ཡིན་པས་མིག་སྟོང་ངོ་ཞེས་པར་འབྲེལ་ཏོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡང་བདག་གི་སྒྲས་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་གྲངས་ཀི་ཕྱིར་སྐོན་མེད་

དོ། །དེ་ལ་མི་རྟག་པ་དང་བྲལ་བས་རྟག་པའོ། །མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་བརྟན་པའོ། །གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་ཐེར་ཟུག་པའོ། །གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་

གི་མིང་གི་བྱེ་བྲག་ཡིན་གི་ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐེས་བུའི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་རྐེན་འདི་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པས་ན་སྔར་ཉིད་དུ་དེ་དག་བཀག་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་མདོ་ལས། མིག་སྐེས་བཞིན་པ་

གང་དུ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འགག་བཞིན་པ་ནམ་ཡང་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལས་ཡོད་ཅིང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡོད་ལ། བྱེད་པ་པོ་ནི་

མ་དམིགས་སོ། །གང་ཕུང་པོ་འདི་ནི་འཇིག་ལ་ཕུང་པོ་གཞན་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦོར་

ཏེ། ཆོས་ཀི་བརྡ་གཞན་ལས་སོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀི་བརྡ་ནི་འདིའོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འདི་ལྟར་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོ་

འདིར་ནི་ཐོག་མར་བྱེད་པ་པོ་བཀག་ལ། ཕྱིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་

པར་གཞག་པ་ནི། གང་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་

མིག་ཡོད་པ་ཐོབ་པ་ལ། ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་མིག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་གཉེན་

པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཉེ་བར་བསྟན་པས་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེའི་ཚེ་རྟག་པའི་བདག་བཀག་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མེད་ཅིང་། 

མིག་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་བཀག་ན་རྟག་པའི་བདག་བཀག་

ཀང་མིག་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བ་སྤུ་ཡང་འགུལ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །རི་དགས་དང་བྱ་ལ་སོགས་པ་བདག་རྟག་པ་མི་དམིགས་ཀང་དེར་ཞེན་པས་

དེའི་ཕྱིར་འདིར་རྟག་པའི་བདག་བཀག་པའི་སོ་ནས་མིག་བདག་མེད་པར་འཇོག་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཇོག་ན་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལ་རྟག་པའི་བདག་བཀག་པས་སམ་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་བཀག་པས་སོ། །གང་ཡང་དེ་ལྟར་ཅི་སྐད་གསུངས་པའི་

རིགས་པས་བདག་མེད་པས་དེའི་ཚེ། གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་བདག་མེད་པ་ཉིད་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ། བདག་མེད་མིན་ཞེས་པ་ལ། བདག་དང་

འགལ་བའི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན་ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལྟར་བདག་དང་བདག་མེད་ལ། 

ཇི་ལྟར་ཡང་དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་ན་

བདག་མེད་པ་ཡང་སིད་པ་མེད་དོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །ཡང་གང་དུ་བདག་ཡོད་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིན་ན་དེ་ནི་བདག་མེད་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་ཡང་དེ་མེད་དེ། 

ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་མེད་ན་ཉེ་བར་བངས་པ་མེད་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ། བདག་མེད་མིན་པ་སྟེ་བདག་མེད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་བདག་འབའ་ཞིག་པ་མེད་ན་བདག་མེད་པ་འབའ་

ཞིག་པ་ཡང་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་མེ་དང་བུད་ཤིང་དག་བཞིན་དུ་བདག་དང་

བདག་མེད་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡོད་པས་དེས་བདག་དང་བདག་མེད་པ་

གཉིས་ཀ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གསུངས་པ། དེ་ལྟར་ཡང་བདག་དང་བདག་

མེད་ཅེས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དཔྱད་

བཞིན་པས་བདག་གམ་བདག་མེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན། དེའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། གང་དུ་དེ་གཉིས་མེད་ན་བདག་དང་བདག་མེད་པ་ག་ལ་འབྱུང་

ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་བདག་དང་བདག་མེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་འདི་ནི་དོན་གཞན་ཏེ། ཁ་ཅིག་གིས་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་བདག་དང་

བདག་མེད་པ་མེད་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་དང་བདག་མེད་པ་བཀག་པའི་བདག་དང་

བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་པས་དགག་བྱ་བདག་མེད་པ་ཡང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་བདག་དང་བདག་མེད་པ་གཉིས་སུ་བརྟགས་པ་དང་

བྲལ་བ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་བདག་དང་བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

གསུངས་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་འགའ་ཡང་མེད། །ཅེས་བྱའོ། །འགའ་ཡང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མེད་ཅེས་པའི་འགག་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཕྱིས་དེ་མ་ཐག་པའི་བརོད་པ་འགའ་དང་མངོན་

པར་འབྲེལ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྔར་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་བདག་དང་བདག་མེད་པ་དང་

ཡང་འབྲེལ་ཏོ། །

དེ་ལ་འདིར་རེ་ཞིག་སྔར་གི་རྟོག་པ་བརོད་དེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་

པས་བདག་དང་བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་བཀག་ན་བདག་

དང་བདག་མེད་པ་ག་ལ་འབྱུང་ཞེས་སྒྲུབ་བྱེད་གསུངས་པ། བདག་མིན་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །ཕྱི་མའི་རྟོག་པ་ཡང་བདག་དང་བདག་མེད་པ་ལོགས་སུ་བཞག་པའི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་མེད་ལ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་

པའི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་བདག་དང་བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཡང་

མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ། བདག་དང་བདག་མེད་མིན་འགའ་མེད། །ཅེས་སོ། །ཡང་

འདིའི་དོན་གཞན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན་

མུ་སྟེགས་པས་སྨས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་གི་གྲུབ་

མཐས་བཤད་པ་བརྟག་པ་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་བདག་

གི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

འདིར་སྨས་པ། བདག་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་པོའི་བདག་གི་སྒྲ་ལ་

བརོད་བྱའི་དོན་བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ལས་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་བོང་བུའི་

རྭ་བཞིན་ལ། བརྟག་པ་མ་བྱས་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

བཞིན་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་བདག་མེད་དོ། །འབྱུང་བའི་སེམས་པ་ཅན་ཡང་འདི་སྙམ་

དུ་སེམས་ཏེ། བདག་མེད་པ་ནི་བདེན་ལ། འོན་ཀང་བདག་མེད་པ་འབྱུང་བ་ཙམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །རང་གི་སེ་པ་དག་ཀང་སྨ་སྟེ། ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་དང་བྲལ་

བའི་བདག་མེད་པ་ཕུང་པོ་ཙམ་ཡོད་ལ། བདག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་

སོ། །དེ་དག་ལ་ལྟོས་ནས་གསུངས་པ་བདག་མེད་མིན་ནོ། །བདག་མེད་པ་ནི་མེད་པ་

ཉིད་དེ། ཇི་ལྟར་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་སྔར་ཉིད་དུ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་སོ། །ཡང་རང་

གི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་སྨ་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་ལ་བཏགས་པའི་རས་སུ་ཡོད་ཅིང་

གང་ཟག་ཏུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ནི་ཡོད་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་འདི་ལ་

འགའ་ཞིག་གིས་དབང་དུ་བྱས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་བདག་

མེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །

སྨས་པ། བདག་དང་བདག་མེད་འགའ་ཡང་མེད། །ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་

པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་དག་བཀག་པའི་ཕྱིར། གང་གི་ཚེ་ཡང་འདི་ལྟར་བདག་དང་

བདག་མེད་པ་སྟེ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་ཡང་མི་འཐད་ལ། དེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་

ཚིག་ཙམ་སྟེ། དོན་གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་པོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་ཁོད་ཀིས་

བརོད་བྱའི་དོན་བཀག་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་ཞིག་དོན་གིས་སྟོང་པའི་ཚིག་དེ་དེ་

བཞིན་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ལས་ཚིག་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །ཡང་ན་བརོད་བྱ་ལས་གཞན་དུ་རོད་བྱེད་མི་འཐད་ལ། ཚིག་འདི་

དག་མ་བཀག་པར་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་བརོད་བྱ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་རོད་བྱེད་ཡོད་པ་ཉིད་ན་བརོད་བྱ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ། བརོད་འགའ་མེད་ཅེས་སོ། །བརོད་

བྱ་ལས་གཞན་དུ་རོད་བྱེད་ཀང་མི་འཇུག་པས་བརོད་པ་ཡང་མེད་དོ། །འོ་ན་མོ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གཤམ་གི་བུའི་བརོད་པ་བརོད་བྱའི་དོན་གིས་སྟོང་ཡང་བརོད་བྱ་ལས་གཞན་པ་

ཡོད་པས་རོད་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། བརོད་པས་ནི་ཇི་ལྟ་བར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་བརོད་བྱ་

ལ་བརྡར་བྱེད་ལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་དག་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབས་

ལ། དེ་དག་མེད་ན་གཞན་བརོད་བྱ་ཅི་ཞིག་ཡོད། བརོད་བྱ་མེད་ན་རོད་བྱེད་མེད་

པས་བརོད་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཡང་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པས། 

གནས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་སྒྲ་མི་འགྲུབ་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་བརོད་འགའ་

མེད་ཅེས་སོ། །ཡང་ན་ཚིག་ནི་དོན་གིས་སྟོང་པར་བསྒྲུབས་ལ། སྒྲ་ཡང་སྒྲ་གཞན་གི་

བརོད་བྱ་ཡིན་པས་དོན་ཉིད་ལ་དོན་དེ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་ལ། དོན་མེད་པའི་

ཕྱིར་སྒྲ་ཡང་མེད་པར་གཟིགས་ནས་གསུངས་པ་བརོད་འགའ་མེད་ཅེས་སོ། །བརོད་

པ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་བརོད་བྱའི་དོན་གྲུབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་གནས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་རོད་བྱེད་ཀིས་བརོད་པའི་དོན་ཀང་མེད་ན། དེའི་ཚེ་

ཅི་ཞིག་ཡོད། སྨས་པ། ཁོ་བོས་སྒྱུ་མའི་ནོར་གིས་ཕྱུག་པོར་བྱེད་པའམ་སིག་རྒྱུའི་

ཆུས་ཁོད་ཀི་ཆུའི་གདུང་བ་སེལ་བར་བྱེད་པའམ། སྒྱུ་མའི་རི་དགས་ཀི་ཤས་བཀེས་

པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པར་མི་ནུས་སོ། །འོ་ན་འདིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཉིད་གཟུང་བར་བྱ་བར་འགྱུར་ལ། སར་ཡང་འདིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ཅི་ཞེ་ན། སྨས་

པ། གལ་ཏེ་ཁོད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོ་བ་དང་སྤོང་བ་དག་གིས་ལོག་

པར་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་གུས་པ་ཡང་སྐེད་ན་དེའི་ཚེ་ཁོད་ཀི། 

བརོད་བྱ་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །དངོས་པོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་སྟོང་། །རང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བཞིན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་པ་རྣམ་གྲངས་སོ། །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པ་ནི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རྟག་པ་

མ་ལུས་པ་སྐེ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་སྟེ། ཇི་

སྐད་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གང་ངེས་པར་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་སྤོངས་

པ། བོར་བ་བྱང་བར་གྱུར་པ་ཟད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་

ནུབ་པར་འགྱུར་བ་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དུ་ཉིང་མཚམས་མི་སྦོར་བ། འདི་ནི་ཉེ་བར་

ལེན་པ་མེད་པའོ། །འདི་ནི་ཞི་བ་ག་ནོམ་པའོ། །འདི་ལྟར་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་

པ་སེད་པ་ཟད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགོག་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་

ཞེས་སོ། །

འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ། གང་ཞིག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བརྟེན་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨས་

པ། རེ་ཞིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ལ་རང་བཞིན་མེད་

པ་ནི་རུང་གི། ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་འདུ་བྱེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་དང་། མ་རིག་

པ་དང་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་ཉེ་བར་བསྐེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་

པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བར་རང་དང་སྤི་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཇི་ལྟར་རང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་ནུས། དེའི་ཕྱིར་གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་མ་རིག་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་རྣམས་ཚད་མར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་དང་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་

ཅི་དགོས་པར་འགྱུར། བྱིས་པའི་སྐེ་བོས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཉིད་ཚད་མ་ལ། ཚད་

མས་ཡང་དག་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མ་བཙལ་བར་དེ་རྣམས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་

ལྟ་བུ་ཡང་མེད་པས་དེ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

འཕགས་པའི་ལམ་གིས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་འཕགས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་

གཟིགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་རང་བཞིན་ནོ་ཞེས་རིགས་ཏེ། གང་ཞིག་མ་མཐོང་བ་

ལས་བྱིས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་ལ། གང་ཞིག་མཐོང་བ་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་རྣམ་

པར་གྲོལ་ལོ། །

ཇི་ལྟར་ན་འདི་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་ན་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པའོ། །འོ་ན་དེ་ཁོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ན། དེ་ཇི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་འདི་

རྟོགས་པར་ནུས་ཤེ་ན། སྨས་པ། མོས་པ་མེད་པ་དད་པ་མེད་པ་སིག་པའི་གྲོགས་

པོ་དང་འབྲེལ་པ་ཐོས་པ་ཆུང་བ་ལེ་ལོ་ཅན་རོངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་པས་དེ་

རྟོགས་པར་འགལ་བས་དེས་འདི་མི་མཐོང་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་གོ་སྐབས་སུ་འགྱུར་

བས། སྦིན་པ་དང་སྤོ་བ་དང་ཐོས་པ་མང་བ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྟེན་པ་དད་

པ་དང་མོས་པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་བརྟེན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་དག་དང་ལན་

པས་འཕགས་པས་བསྟན་པའི་རིགས་པ་དང་དཔེ་ཡང་འདིར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ལྟར་ཐབས་དང་བཅས་ཤིང་རིག་པས་ངེས་པ་ཡོད་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་

རང་བཞིན་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་ཅི་ཞིག་འདིར་འཕགས་པས་

བསྟན་པའི་རིགས་པ་གང་གིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་

མཚུངས་པར་རིགས་པས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འཕགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གང་ཞིག་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་ནི། །རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པའམ་སོ་སོའི་དངོས། ། 

ཀུན་ལ་ཡོད་མིན་དེ་ཕིར་སྟོང་། །

ཞེས་པ་ལ་དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་འབྲས་བུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་

རོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུས་སཱ་ལུའི་ས་

བོན་ནོ། །རྐེན་ནི་ཐུན་མོང་བ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་དེ་ཉིད་ཀི་ས་ལ་སོགས་

པའོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་གི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་དེ་

བཞིན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ངོ་། །མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་

པའི་འབྲས་བུ་ས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་ལ་སཱ་ལུའི་ས་

བོན་གི་རྣམ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་ཏོ་ཞེས་བྱའོ། །

རྒྱུའི་དངོས་པོ་འབའ་ཞིག་ཙམ་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བས་འདི་ལ་རྐེན་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་འཇོག་གོ། །རེ་ཞིག་གང་འདིའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དུ་འགྱུར་ན་རོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་

རྒྱུའི་དངོས་པོར་གནས་ལ། གང་དུ་རྐེན་ནི་འདིའི་ངེས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་

སྟེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པའི་རྐེན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐེན་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གཉིས་སོ་ཞེས་སོ། །

ཡུལ་གཅིག་ལ་རྒྱུ་རྐེན་གི་སྒྲའི་སྦོར་བ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མཛད་

དོ། །ཚོགས་པ་ནི་དངོས་པོ་དེ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཉེ་བར་གནས་པ་ལས་སྐེའི་

གཞན་དེ་མ་ཐག་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་ལས་མ་ཡིན་པས་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པར་འདིར་

རྟོགས་པར་བྱའོ། །སོ་སོའི་དངོས་པོ་ནི་དེ་རྣམས་ཐ་དད་པ་སྟེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་སོ་སོའི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་སོ་སོའི་

དངོས་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་

དོ། །དེའི་ཕྱིར་དེས་སྟོང་པས་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་འདིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ངེས་པར་

འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར། དེ་ལ་རེ་ཞིག་འདུས་མ་བྱས་

ནི་རྒྱུ་མེད་པ་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་མ་སྐེས་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་བརོད་པའི་སྐལ་

བ་དང་ལན་པ་མི་རིགས་སོ། །འདུས་བྱས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་མི་འཐད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་

ན་གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ལ། འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལས་སྐེ་བའི་ཕྱིར་ན་སྐེ་བ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལ་རག་ལས་ནས་སྐེ་བ་ནི་བྱས་པ་སྟེ། རང་བཞིན་དུ་མི་འཐད་དོ། །ཡང་འདི་སྙམ་

དུ་སེམས་ཏེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་བསྐེད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་རང་བཞིན་ནོ་ཞེ་

ན། ངེས་པར་འདི་སྐད་བརོད་པར་བྱ་སྟེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་གང་ལས་རང་བཞིན་གང་ཞིག་

སྐེ་ན་དེ་ཅི་དེ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལས་དེ་སྐེ་བར་འགྱུར་གི། གང་ཞིག་གང་ལ་མེད་

པར་དེ་དེ་ལས་མི་སྐེ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་འཇིམ་པ་ལས་སྣམ་བུའམ་སྐུད་པ་ལས་བུམ་པ་



142

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཞེས་སོ། །འདི་ནི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་ན་ངེས་པར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་

ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བང་བར་བྱ་ན། འདི་ནི་ཁས་བང་བར་མི་ནུས་ཏེ། 

ཡོད་བཞིན་པ་ན་དམིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་

པའི་སྐོན་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན། དེ་དག་ལ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཡོད་དམ་ཆ་ཤས་ཀིས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ཏུ་རྟོག་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་མང་པོའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་དུ་

མས་འཇུག་ལ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་ལ་རྒྱུ་དུ་མས་

འབྲས་བུ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །

དེའི་ཕྱིར་གང་ལ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མི་གནས་སོ། །ད་ནི་ཆ་ཤས་

ཀིས་ཀང་མི་གནས་ཏེ། འབྲས་བུ་གཅིག་དུམ་བུར་སྐེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་ཐ་

དད་པ་ན་ཡང་རྒྱུ་དུ་མས་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་ཐལ་ལོ། །གང་ཡང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མི་གནས་ན། དེ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལས་མི་སྐེ་ལ། ར་བའི་རབ་བྱེད་དང་པོར་ཡང་ན་དེ་

རྐེན་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་ཀང་དེ་རྣམས་ལས་འབྱུང་ན། རྐེན་མིན་ལས་ཀང་འབྲས་

བུ་ནི། །ཅི་ཕྱིར་མངོན་པར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་ལས་སོ། །གང་གི་ཚེ་

འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་དེ་དེ་རྣམས་ལས་མི་སྐེ་ལ། དེའི་ཚེ་

མ་སྐེས་པ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་མི་རུང་ངོ་། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གང་ཡང་དེ་ནི་ད་ལྟར་ན་དེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པས་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པར་གྲུབ་བོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨས་པ། རྒྱུ་དང་རྐེན་གི་གྲངས་བཞིན་དུ་འབྲས་

བུ་རྣམས་ཡོད་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཁས་མི་ལེན་ལ། དེའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་

སྐོན་ཁོ་བོ་ལ་མེད་ཅིང་མེད་པ་ཉིད་ཀང་བརོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བ་

མེད་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་དང་ཐགས་མཁན་ལྟ་བུ་སཱ་ལུའི་ས་བོན་དང་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་

ལ་མེད་ལ། དེ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་དེ་ནི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀི་བསམ་པ་སྤངས་ཏེ་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྐེའོ་

ཞེས་པ་འདིས་རེ་ཞིག་སྐེ་བ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་འཇོག་གོ། །སྐེ་བ་གྲུབ་པར་གནས་

པས་འགག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མིང་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་

ནའོ། །སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དང་ལན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་

མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། དེ་ལྟར་སྨས་པ་དེ་ནི་གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་ཞིག་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པར་འདོད་ན། དེའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་དེ། རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཞིག བརྟགས་པ་གསུམ་པ་ནི་མེད་

ལ། གལ་ཏེ་ཡང་རྒྱུ་ནི་འབྲས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་ཡོད་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་

ལ་འབྲས་བུའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་མ་བྱུང་བ་

འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐོན་དེ་ཉིད་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡོད་པ་ཡོད་ཕིར་སྐེ་བ་མིན། །མེད་པ་མེད་ཕིར་མི་སྐེ་ལ། ། 

ཆོས་མི་མཐུན་ཕིར་ཡོད་མེད་མིན། །སྐེ་བ་མེད་པས་གནས་འགག་མེད། །

གང་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་སྨ་སྟེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་བསམ་པ་སྤངས་ནས་རྒྱུ་

ལས་འབྲས་བུ་སྐེའོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདིར་སྐེ་བ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་

ཕྱིར་ན་དངོས་པོར་སྨ་བའི་དངོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་

དེ་གཉིས་སུ་སྨ་བ་སྤངས་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟོང་པར་སྨ་བ་བཞིན་

ནོ། །དེས་ན་གང་ཞིག་རྒྱུ་ལས་སྐེའོ་ཞེས་བརོད་ན། ཅི་དེ་ཡོད་པ་སྐེའམ། འོན་ཏེ་མེད་

པ་སྐེ། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་ཡོད་ན། དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་དེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་ཕྱིར་རྟག་

ཏུ་ཡོད་བཞིན་པ་ལ་སྟེ། ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་སྐེ་

བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །

ཡང་ན་མེད་ན་མེད་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་མེད་

པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་རྟག་ཏུ་ཡོད་བཞིན་པ་མིན་ལ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་སྐེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉིས་ཀི་ཚུལ་གིས་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། ཆོས་ནི་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡོད་མིན། །གང་ཞིག་འགལ་བའི་ཆོས་དེ་ནི་

མི་མཐུན་པ་སྟེ། འགལ་བའི་ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་པའོ། །ཡོད་པ་དང་

མེད་པ་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་གང་ལ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཆོས་མི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མཐུན་པའི་དངོས་པོ་ལ་གང་ཞིག་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྐེ་བ་ཡོད་ན་ཡོད་པར་

འགྱུར་གི་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་དང་འགག་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གནས་པ་

དང་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་མེད་ཅིང་། དེ་ལས་གནས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དོན་གིས་

སྟོང་པར་གྲུབ་ལ། གནས་པ་དང་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་སྟེ། དངོས་པོ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ལས་སྐེ་བའམ་མེད་པ་ལས་སྐེ་

ཞེས་སྨ་བར་མི་ནུས་ཀང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐེའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རེ་ཞིག་སྐེ་བོ་བ་ལང་

རི་མོའི་བར་ལ་གྲགས་པར་ཡོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའོ་ཞེས་བྱ་

ལ་དེ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་ལ། འོན་ཀང་མེད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདིར་བསྐེད་

བྱ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་སྐེད་པས་ཡོད་པར་འགྱུར་གི། བསྐེད་བྱ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

ལ། སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དང་སྐེ་བཞིན་པའི་བསྐེད་པ་མངོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་

ཀི་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་སྐེ་བཞིན་པའི་བསྐེད་བྱ་ཉིད་མི་སིད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་གསུངས་པ། 

སྐེས་པ་གང་ཞིག་བསྐེད་བ་མིན། །མ་སྐེས་དེ་ཡང་བསྐེད་བ་མིན། ། 

སྐེས་པ་དང་ནི་མ་སྐེས་པའི། །སྐེ་བཞིན་པ་ཡང་བསྐེད་བ་མིན། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྐེས་པ་ནི་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟར་བ་བཞིན་བསྐེད་བྱ་

མིན་ཏེ། སྐེ་བར་མི་རུང་བས་སོ། །ཡང་ན་བསྐེད་བྱ་དེ་དེ་ལྟར་ན་སྐེས་པ་མ་ཡིན་པ་

དེ་སྐེ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་ན་སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་བྱར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་

ལ་ནམ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་སྐེས་པ་

བསྐེད་བྱ་མིན་ནོ། །གང་མ་སྐེས་པ་དེ་དངོས་པོ་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཅིའི་ངོ་བོ་ཡང་མ་

ཡིན་ལ་གང་ཞིག་ཅིའི་ངོ་བོ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ངོ་བོར་མེད་

པའི་ཕྱིར་འདི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལས་སྐེའོ་ཞེས་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་དུ་མེད་པས་མ་སྐེས་

པ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གང་མ་སྐེས་པ་དེ་ལ་རྟེན་མེད་པས་སྐེ་བའི་བྱ་བ་འཇུག་པ་ཉིད་མི་

སིད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མ་སྐེས་པ་བསྐེད་བྱ་མིན་ནོ། །འདིར་སྨས་པ། མ་སྐེས་པ་ཉིད་

བསྐེད་བྱ་མིན་ལ་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་གང་གིས་རྒྱུ་རྐེན་

གི་ཚོགས་པ་ཉེ་བ་ལས་མ་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་བསྐེད་པར་བྱ་བའོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། དེ་སུ་

ཞིག་གི། རྒྱུ་དང་རྐེན་གང་གིས་བསྐེད་པར་བྱ་བའིའོ། །

སར་ཡང་སུ་ཞིག་གིས་བསྐེད་པར་བྱ་ན། གང་དེའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་སོ་ཞེས་

བརོད་པ་ན་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན་ཕན་ཚུན་དག་མ་གྲུབ་པས་གཉི་

ག་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་མ་སྐེས་པ་བསྐེད་བྱ་མིན། ང་ནི་སྐེས་བཞིན་པ་ཡང་བསྐེད་

བྱ་མིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ནི་སྐེ་བཞིན་པ་ནི་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་འདིར་སྐེ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བཞིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་སྐེས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་སྐེས་པའོ། །གང་དེའི་

ཅུང་ཟད་སྐེས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། བཤད་པའི་སྐོན་ཡོད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །གང་འདིའི་མ་སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། སོས་པའི་སྐོན་ཡོད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་ཞེས་པ་སྐེས་པ་པ་དང་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

པའི་དོན་ཏེ། དང་པོའི་མཐའ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་

གཅིག་ལ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དུས་གཅིག་པ་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྱུར་

པའི་དངོས་པོ་མི་སིད་པས་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་སྐེས་

པ་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་ལ་མ་སྐེས་པ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་ཞིང་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་

པའི་སྐེ་བཞིན་པ་ཡང་བསྐེད་བྱ་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་བསྐེད་བྱ་མེད་པས་འདི་དག་

བསྐེད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

དེ་ལ་མི་སིད་པ་དེའི་ཚེ་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་བསྐེད་བྱ་མི་སིད་ཀང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྲས་བུ་སྐེད་

བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རེ་ཞིག་ཡོད་ལ། བསྐེད་བྱ་མེད་ན་སྐེད་བྱེད་ཀང་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

དེས་ན་བསྐེད་བྱ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་

ཉིད་ཡོད་ན་བསྐེད་བྱ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

གསུངས་པས། 

འབས་བུ་ཡོད་ན་འབས་ལྡན་ལ། །དེར་མེད་གྱུར་ན་རྒྱུ་མེད་མཚུངས། ། 

ཡོད་དང་མེད་པ་ན་ཡང་འགལ། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདིར་ཡོད་བཞིན་པའི་མཉམ་པའི་ས་བོན་དང་ལགས་སེག་གི་གོང་བུ་ལ་

སོགས་པ་ལ། མྱུ་གུའི་རྒྱུར་རྣམ་པར་མི་འཇོག་སྟེ། མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ས་བོན་ལ་

རྣམ་པར་འཇོག་སྟེ་མྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་དང་ལན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་འདི་

ལྟར་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། ལན་པའི་སྒྲ་འདི་ནི་རྒྱུའི་

རོད་བྱེད་དུ་འཆད་ན། གྱུར་ན་ཞེས་ཁ་བསྐང་ངོ་། །དེས་ན་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་འབྲས་

བུ་དང་ལན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཡོད་ན་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་

དོན་ཏོ། །གཞན་དུ་གལ་ཏེ་འབྲས་ལན་གི་སྒྲས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པར་མ་གྱུར་ན། དེའི་

ཚེ་འདི་སུའི་ཁད་པར་ཡིན་པས་གཟུང་བར་མ་གྱུར་པས་སུ་ཞིག་འབྲས་བུ་དང་ལན་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཀང་དོན་མ་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུའི་རོད་བྱེད་ལ་འབྲས་ལན་གི་

སྒྲའི་དོན་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན་འདི་ནི་རྒྱུ་མེད་མཚུངས། །ཞེས་བརོད་པའི་ཤུགས་ལས་དོན་གིས་

ཐོབ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འགྲོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་མི་འགྲོའ་ོཞེས་པ་འདིའི་རྒྱུའི་སྒྲས་བརོད་

པའི་ཤུགས་གང་ཞིག་ལས་དོན་གིས་ཐོབ་པར་རིགས་ཀི་གཞན་མ་ཡིན་ལ། རྒྱུའི་

སྒྲའི་རྣམ་གྲངས་ཉེ་བར་ལེན་པར་བརོད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་ཐོབ་པར་མ་བཤད་དོ་ཞེས་

བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐོན་ཅི་ཡང་མེད་དེ་བཤད་པ་ལས་བྱེ་བྲག་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ལྔ་པོ་ད་ལྟར་བའི་འབྲས་བུ་འཛིན་ཅིང་། གཉིས་ནི་ད་ལྟར་

བ་སྐེད་པར་བྱེད་ལ་ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀིས་སོ། །གཅིག་ནི་འདས་

པས་བསྐེད་དོ་ཞེས་ཆོས་མངོན་པ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་དང་ཀུན་དུ་འགྲོ་བ་དང་རྣམ་

པར་སིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་ལྔ་ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ན་འབྲས་བུ་འཛིན་

ཏེ། འབྲས་བུ་མ་བཟུང་ན་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུའི་

དངོས་པོ་ལ་གནས་སོ། །འབྲས་བུ་ཡང་འགའ་ཞིག་ད་ལྟར་བ་ཉིད་དུ་སྐེད་དེ་འདི་ལྟ་

སྟེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་དག་གི་སྐེས་བུ་བྱེད་པའི་

འབྲས་བུ་བཞིན་ནོ། །

འགའ་ཞིག་ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་དང་

ཀུན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུའོ། །འདས་པའི་དངོས་པོས་

བསྐེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་གསལ་ལོ། །ད་ལྟར་བ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕྱིར་འབྲས་

བུ་བསྐེད་པའོ། །འབྲས་བུ་སྐེས་པ་ན་དེ་དག་ཀང་འདས་པ་ན་འབྲས་བུ་བསྐེད་པའི་

ཕྱིར་སར་ཡང་འབྲས་བུ་སྐེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་བསྐེད་པའི་འབྲས་བུ་སར་བསྐེད་

པར་མི་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་སིན་པའི་རྒྱུ་ནི་འདས་པ་ཉིད་ཀིས་འབྲས་བུ་འབྱིན་

ཏོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་རྣམས་འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་སྐེད་པའི་འབྲེལ་པ་བྱས་

པས་རྒྱུ་ཉིད་ལ་དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འཐད་ཀི་

མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་རྒྱུ་རྣམས་རྒྱུ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་འབྲས་བུ་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད་བཞིན་པ་ལ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱ། གང་གི་

དོན་དུ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་ན་རྒྱུས་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

ཡང་ན་འབྲས་བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའོ་ཞེས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དོན་དུ་འབྲས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བུ་ཡོད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་འདོད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདིར་འབྲས་བུ་

ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་

དང་། རྒྱུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་སེལ་བ་དང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པས་བསལ་བར་

འགྱུར་བས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའོ་ཞེས་མི་འཐད་དོ། །དེས་ཀང་འབྲས་

བུ་འདིའི་རྒྱུ་འདིའོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་དོན་དུ་འབྲས་བུ་ཡོད་བཞིན་པའི་རྒྱུ་

འདོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཇི་སིད་དེའི་འབྲས་བུ་མ་རོགས་པ་དེ་སིད་དུ་དངོས་པོ་

འགའ་ཞིག་རྒྱུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས་འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་འཇིག་རྟེན་པ་སུ་ཞིག་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་སྤོང་བ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། འབྲས་

བུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་སྔར་རྒྱུ་ཉེ་བར་ལེན་ཅིང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་

སྤངས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་དག་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྟེ། དེ་ནི་འབྲས་

བུ་ཡོད་ན་རྒྱུས་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ཡང་ན་དེའི་རྒྱུས་དགོས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྐེས་པ་སར་ཡང་མི་སྐེ་བས་ཐུག་པ་མེད་པའི་སྐོན་དང་། སྐེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ནི་རྒྱུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ན་ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྐོན་བསལ་བའི་དོན་དུ་མེད་པ་འབྲས་བུ་འདོད་ན། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་། དེར་མེད་ན་ཡང་རྒྱུ་མེད་མཚུངས། །ཞོ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན། འོ་མ་ནི་

དེའི་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་ལན་པ་དང་མི་ལན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དུ་དེའི་འབྲས་བུ་ཞོ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་ན། དེའི་ཚེ་ཞོ་ཞེས་བྱ་བ་འོ་

མའི་འབྲས་བུ་ལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་འོ་མ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དག་ཁད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པར་མེད་པའི་ཕྱིར་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞོ་མི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་དང་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་མེད་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡང་མེད་དོ། །ཡང་ན་འདི་

སྙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། ཡོད་དང་མེད་པ་ན་ཡང་འགལ་ཏེ། འབྲས་བུ་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་དང་

མེད་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དེ་མེད་ན་འབྲས་བུ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་

པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ནམ་ཡང་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་པས་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པས་དུས་

གསུམ་དུ་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་རྒྱུ་མེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་

གསུངས་པ། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་

པའི་རྒྱུ་འདོད་ན་སྔར་འབྲས་བུ་ལ་ཕྱིས་ནི་རྒྱུའོ་ཞེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་མ་

དང་སོབ་དཔོན་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་མེད་ན་སྔར་ནི་རྒྱུ་ལ་ཕྱིས་ནི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞོ་དང་འོ་མ་བཞིན་ནོ། །ཡོད་པ་དང་མེད་པའོ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་བ་ལ་

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བཞིན་པ་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་

ངོ་བོའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མི་འཐད་པར་གཟིགས་ནས་

གསུངས་པ། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

ཡང་ན་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཡང་གི་སྒྲ་ནི་ཕྱི་བར་

བལྟའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་ཉིད་ཀིས་ན་དུས་གསུམ་

ལ་འབྲས་བུ་ཡང་དུས་གསུམ་མོ། །འབྲས་བུ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་རྒྱུ་མི་

སིད་དོ། །ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་རིགས་པས་ཞེས་གསུངས་པ། དུས་གསུམ་རྣམས་སུ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང་ར་བའི་རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་པར། འདས་པའི་འབྲས་བུ་འདས་པ་

ཡི། །རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་ལ། །མ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ། །ནམ་ཡང་ལྷན་

ཅིག་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་སྐེས་པ་ཡི་འབྲས་བུ་དང་། །མ་སྐེས་རྒྱུ་དག་ལྷན་ཅིག་

མིན། །འདས་པ་དང་ནི་མ་སྐེས་པ། །ནམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་སྐེས་པ་

ཡི་འབྲས་བུ་དང་། །སྐེས་པའི་རྒྱུ་དག་ལྷན་ཅིག་མིན། །མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་

པ། །ལྷན་ཅིག་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གང་གི་ཆོས་འདི་ལྟར་དཔྱད་ན་རྒྱུ་མི་སིད་

པ་དེའི་ཚེ་རྒྱུ་མེད་ན། དེས་བསྐེད་བྱ་འབྲས་བུ་མེད་ལ། བསྐེད་བྱ་འབྲས་བུ་མེད་

པས་སྐེ་བ་མེད་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱའོ། །

འདིར་སྨས་པ། རྒྱུའི་གྲངས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། 

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རུས་སྦལ་གི་སྤུ་ལ་གྲངས་ཉེ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུའི་གྲངས་

ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། བྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མཉམ་མཚུངས་པར་

ལན་པ་དང་། །ཀུན་དུ་འགྲོ་དང་རྣམ་སིན་རྒྱུ། །རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་ཆོས་

མངོན་པ་ལས་སོ། །མདོ་ལས་ཀང་གསུངས་པ། ཆོས་གཅིག་ནི་ཁད་པར་གི་སྐལ་བ་

ཅན་ཏེ། གང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་གཉིས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་

ལྟ་བ་བསྐེད་པ་སྟེ། ནང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། གཞན་

ལས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒྲའོ། །ཆོས་གསུམ་ནི་མང་པོ་བྱེད་པ་སྟེ། སྐེས་བུ་དམ་པ་

བསྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ་ཞེས་སོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དེའི་གྲངས་ཡོད་པ་ཉིད་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་

ལྟར་མེད་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གཅིག་མེད་པར་ནི་མང་པོ་དང་། །མང་པོ་མེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག ། 

དེ་ཕིར་རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་བའི། །དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན། །

འདིར་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་བགྲང་བའི་བརྡ་ལ་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲངས་ཞེས་རྣམ་

པར་འཇོག་སྟེ། ཐ་དད་པ་འདི་རྣམས་བགྲང་བར་བྱེད་རི་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱས་ནས་

གྲངས་དེ་ཡང་གཅིག་དང་གཉིས་དང་མང་པོ་ལ་སོགས་པས་སོ། །དེ་ལ་གང་འདིའི་

གཅིག་གི་གྲངས་ལས་བགྲང་བྱ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་ཀི་

གྲངས་ཀིས་གཉིས་ཀི་དངོས་པོ་ལ། མང་པོའི་གྲངས་ཀིས་མང་པོའི་དངོས་པོའ།ོ །དེ་

ལ་གང་ཞིག་གཅིག་མང་པོའི་དངོས་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགའ་ཞིག་གྲུབ་པར་འགྱུར་

ན་གཅིག་གི་གྲངས་སུ་འགྱུར་ལ། མང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཅིག་གི་དངོས་པོའི་རང་

གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །དེ་ལ་གང་རེ་ཞིག་བདག་ཉིད་དང་བཅོ་ལྔའི་ཆོས་སྐེ་བ་དེ་

རྣམས་ཆོས་བཅོ་ལྔ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་གཅིག་གི་ཆོས་ནི་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འདིའི་གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་གཅིག་འདོད་ན། དེ་

འདོད་པའི་ཁམས་སུ་རས་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ལ། དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་པའི་ངེས་པ་ལས་སྒྲའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རས་བདུན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཁམས་སུ་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་ལ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ངེས་ལྷན་ཅིག །ཞེས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པའི་ངེས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན་རས་བཅུ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ལ་ལྟོས་སོ། །

ཡང་ན་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་། དེ་དག་སྐེ་བའི་སྐེ་ལ་

སོགས། །དེ་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཅིག་ལ་འཇུག །ཅེས་པའི་ངེས་པ་ལས་དེ་དེ་ལྟར་

མང་པོ་ལ་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་གཅིག་མེད་ལ། གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་མང་པོ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་དངོས་པོ་གཅིག་མེད་པ་དེའི་ཚེ། དངོས་པོ་གཅིག་པུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་

ན། གཅིག་བསགས་པ་ག་ལ་ཞིག །གཅིག་བསགས་པ་མེད་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མང་པོ་ཡང་མེད་དོ། །

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། དངོས་པོ་གང་གང་རྣམ་བརྟགས་ན། །དེ་དང་

དེ་ལ་གཅིག་མེད་ལ། །གང་དུ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ན། །གང་དུ་མ་འོངས་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞེས་སོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་མང་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་

གཅིག་མེད་པ་དེའི་ཚེ། དངོས་པོ་གཅིག་མེད་པ་ལ་མང་པོ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཚེ་ཡང་དངོས་པོ་གཅིག་མེད་པར་གྱུར་ན་མང་པོ་མི་འཐད་པ་དེའི་ཚེ་མང་པོ་མེད་

པས་དེ་དང་འབྲེལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཅིག་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ། མང་པོ་

མེད་པར་གཅིག་མི་འཇུག །ཅེས་བྱ་བ་ལ། མང་པོ་མེད་ན་གཅིག་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའི་དོན་ཏོ། །གང་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་གམ་མང་པོའི་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་ལ་གཅིག་

གི་གྲངས་སམ་མང་པོ་ཉིད་ཀི་གྲངས་ག་ལ་འཇུག་བྱ་བ་སྟེ། དེས་ན་གྲངས་མེད་ལ། 

གྲངས་མེད་ན་ཡང་གྲངས་སིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མི་འགྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་གཅིག་མེད་ན་དེ་ལ་གཅིག་གི་ཐ་སྙད་མི་འབྱུང་ན། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བུམ་པ་གཅིག་ཅེས་པ་དང་། གལ་ཏེ་མང་པོ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་མང་པོའི་ཐ་སྙད་མེད་

པར་འགྱུར་ན། བུམ་པ་མང་པོ་ཞེས་སོ། །སྨས་པ། སུ་ཞིག་དེ་སྐད་སྨ། གཅིག་མེད་

ཅིང་མང་པོ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ། ཁོ་བོས་གཅིག་དང་མང་པོའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་གྲུབ་

པ་བཀག་ལ། གང་ལས་དེ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་པ། དེ་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་འབྱུང་བའི། །དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན། །གང་ཁོ་ན་དེ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་

མ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །

རང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་

གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉེ་བར་ཐོབ་ལ། དེ་

ཉིད་ཀིས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པར་གྲུབ་པའམ། རང་བཞིན་མེད་པས་ཕན་ཚུན་དུ་བྱེ་བྲག་ཡོངས་སུ་མ་

བརྟགས་པས་མཚན་མ་མེད་པ་སྟེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྱེ་བྲག་མེད་པས་གཅིག་

གི་རང་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཡང་མཚན་མ་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ན། 

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་གིས་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པའི་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་བཞིན་པས་འཇུག་པར་འགྱུར་གྲང་ན། དེ་

ཡང་ཁད་པར་གི་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པས་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ཉིད་

ཀིས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད་པའོ་ཞེས་

བྱའོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གཞན་དག་ནི་གཞན་དུའང་སྨ་སྟེ། འདིར་ངེས་པར་ཐ་སྙད་ཀི་དོན་དུ་དོན་ལ་

མིང་དག་འཇུག་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་རང་ལས་གཞན་པའི་མིང་རྣམ་པར་

གཅད་པའི་སོ་ནས་རང་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད་ལ། མང་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་རྣམ་པར་

གཅད་པའི་དོན་དུ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བའི་ཚིག་འཐད་ལ། དེ་ཡང་གཞན་མེད་ན་འདིས་

ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྦོར་བར་མི་བྱེད་པར་ཐལ་ལོ། །མིང་

གི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་པའི་གཅིག་གི་གྲངས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགྲ་

དེ་ལས་མ་གྲོལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་བརོད་པའི་ཐ་སྙད་

ལས་དེ་དག་འདི་ལྟར་མང་པོ་དང་འབྲེལ་པ་དང་མང་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མང་པོ་

ལས་གཞན་དུ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གཞན་ལ་རག་ལས་པས་

རང་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ལ། རང་བརྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གྲངས་ཅིག་ཤོས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གྲངས་མི་

འཐད་ན་གཅིག་དང་གཉིས་དང་མང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་འདོགས་ཤེ་

ན། དེ་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི། །དངོས་པོ་མཚན་མ་མེད་པ་ཡིན། །འདི་སྐད་

ཅེས་སྨས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ན་གཅིག་

གམ་མང་པོ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་གནས་པ་དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་མཚན་ཉིད་མེད་པའོ། །ཇི་ལྟར་ཐགས་ཀི་

ཡོན་ཏན་གི་མཚན་ཉིད་པས་ཐགས་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཉེ་བར་བརྟེན་ནས་སྣམ་བུ་

ཉིད་དུ་བཏགས་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་གཅིག་མེད་ཀང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མང་པོའི་ཐ་སྙད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བྱེད་ལ། མང་པོ་མ་གྲུབ་ན་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་གི་ཐ་སྙད་འདོགས་ལ། དོན་

དམ་པར་ནི་མཚན་མ་མེད་པས་དངོས་པོའི་མཚན་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །མཚན་མ་

མེད་པ་ཉིད་པས་མཚན་མ་མེད་ལ། དངོས་པོ་ཉིད་དུ་ཐ་སྙད་པའི་བོས་མཚན་མར་

བྱས་པས་མཚན་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་པས་མཚན་མ་

མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་དེ་ལྟར་གྲངས་བཀག་པས་རྒྱུ་མེད་པར་

བསྒྲུབས་ན། འོ་ན་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཁོད་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཐོབ་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འདིར་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐེ་

བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པས་གནོད་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལ་གནོད་པ་ཡང་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མཐོང་བས་ཆོས་མཐོང་བར་

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། གང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་

དེས་ཆོས་མཐོང་ལ། གང་གིས་ཆོས་མཐོང་བ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་

ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་སྐེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་བརྟགས་པ་ནི་རུང་གི་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་བརྟགས་པ་མི་འཐད་དེ། 

བདག་གི་ཕྱིར། 

རེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གང་། །སྡུག་བསྔལ་འབས་ཅན་དེ་མ་སྐེས། ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། །དུ་མ་ལ་ཡང་དེ་མ་ཡིན། །

དེ་ལ་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་

མཐར་ཐུག་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་གསུངས་

ལ། དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འདིའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་ནི་འདིའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བས་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་ཅན་ལ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་

སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་འདི་རྣམས་

ནི་མི་རྟག་པའོ། །མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ། གནོད་པའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །

དེ་ཉིད་ཀིས་ན་གསུངས་པ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་

འབའ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །གང་ཞིག་བྱས་པ་དེ་མི་རྟག་ལ། གང་མི་

རྟག་པ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པའོ། །གང་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པ་དེ་སྐེ་

བ་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ། སྡུག་བསྔལ་འབྲས་ཅན་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་སོ། །སྡུག་

བསྔལ་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་མ་སྐེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །སུ་ཞིག་སྐེ་བ་མེད་ཅེ་ན། 

གསུངས་པ། རྟེན་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གང་། །ཞེས་པ་ལ། རྒྱུའི་ཡན་ལག་

ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་

སོ་སོར་གནས་པར་འཐད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་འདི་དག་གང་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་

ཅན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་དེ་ཡང་སྐེ་

བ་མེད། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞིང་། །དུ་མ་ལ་ཡང་དེ་མ་ཡིན། །དེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག །འདས་པའི་

སིད་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མིང་དང་། གཟུགས་དང་། 

སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སེད་པ་དང་། ལེན་པ་དང་། སིད་

པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ད་ལྟར་གི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤིའི་

ཡན་ལག་རྣམས་མ་འོངས་པའི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་སེམས་གཅིག་ལ་མི་སྐེ་

ལ། དུ་མའི་སེམས་ཀང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་སྐེའོ། །སེམས་

གཅིག་ལ་ཡང་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སིད་པ་རྣམས་

ཅིག་ཅར་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་དང་ཕྱི་མའི་ཡན་ལག་དག་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་

བཞིན་དུ་སེམས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་ལ། 

དུ་མ་ལ་ཡང་དེ་མི་སིད་དོ། །

ཡང་ན་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་སེམས་བོས་གཟུང་

ཞིང་། ད་ལྟར་བ་ནི་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་དུ་མའི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་ཁོད་ཀིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་བོས་

སྒྲོ་བཏགས་པར་བྱས་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་པས་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྟེན་ཉིད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །སེམས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཡང་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མི་འཐད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་སེམས་དུ་མ་

ཅིག་ཅར་དུ་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པས་དུ་མའི་སེམས་ལ་མི་རུང་ངོ་། །གང་ཞིག་འདི་སྙམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དུ་ཡང་སེམས་ན། སེམས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྣམ་པར་འཇིག་

སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་རེད་པའི་དབང་གིས་སོག་ཆགས་རྣམས་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ན་

གང་རོངས་པ་དེ་མ་རིག་པའོ། །གང་སེམས་པ་དེ་འདུ་བྱེད་དོ། །དངོས་པོ་སོ་སོར་

མ་རིག་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་དབང་ལས་ཕུང་པོ་རྣམས་ནི་

མིང་དང་གཟུགས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་སྐེ་

མཆེད་དྲུག །སྐེ་མཆེད་དྲུག་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ནི་རེག་པ། རེག་པ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ནི་ཚོར་བ། གང་ཆགས་པ་དེ་ནི་སེད་པ། དེ་དང་མཚུངས་པར་ལན་པའི་ཀུན་

ནས་བཀིས་པ་ནི་ལེན་པ། དེས་ཀུན་ནས་སོང་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་མི་སིད་པ། 

ཆོས་དེ་རྣམས་ཀི་གསལ་བར་སྣང་བ་ནི་སྐེ་བ། ཡོངས་སུ་སིན་པ་ནི་རྒས་པ། འཇིག་

པ་ནི་འཆི་བ་ཞེས་བྱའོ། །

འདི་དག་མིང་བསྒྲགས་པ་ཙམ་གསུངས་པ་ནི་བདེན་ཏེ། མ་རིག་པ་ལ་སོགས་

པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བྱས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ནི་མ་

ཡིན་ལ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོའི་དོན་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་

ཏེ། དེ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་མ་གྲུབ་བོ། །མར་མེ་དང་འོད་བཞིན་དུ་གྲུབ་བོ་

ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་སེམས་

གཅིག་ལ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དུ་མ་མི་སིད་པ་དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་སེམས་གཅིག་གམ་དུ་མ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་མི་སིད་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་རྟེན་ཅིང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བརྒྱུད་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་བརྒྱུད་མ་ཉེ་བར་གསུངས་

ལ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་ཉེ་བར་མ་བསྟན་

པས། དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་རྒ་ཤིའི་

རྒྱུ་སྐེ་བར་གསུངས་ལ། སྐེ་བའི་སིད་པ་ལ་ཇི་སིད་དུ་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀི་མ་རིག་

པའོ། །མ་རིག་པ་དེ་ཡང་གོ་བུར་བ་ཉིད་དགག་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་

གསུངས་པ། དགེ་སོང་དག་མ་རིག་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་རྐེན་དང་བཅས་འབྱུང་

ཁུངས་དང་བཅས་པ་སྟེ། མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ་

ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་མེད་ན་འདིའི་

རྒྱུ་ཉེ་བར་སྟོན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མེད་པའང་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུ་ཉེ་

བར་མི་སྟོན་ལ་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉེ་བར་བསྟན་པས་སོ། །

དེ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་རང་བཞིན་བརྟག་པ་བདག་སྡུག་པ་བདེ་བའི་དབྱེ་

བས་མ་རིག་པའི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ཡོད་ལ། ཇི་ལྟར་མ་རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས་

བྱུང་བ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་བྱེད་ཀང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཞིང་། ཇི་སིད་དུ་སྐེ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སིད་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མ་རིག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོས་པ། གལ་ཏེ་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་ན། དེ་ལས་བྱུང་བ་མ་རིག་པ་ཡོད་ལ། གང་གི་

ཚེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་རིག་པ་འབྱུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། 

གཞན་ཡང་འདིར་མ་རིག་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་

ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་འབྱུང་བར་བརོད་པར་བྱ་ལ། དེ་ལས་གལ་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཡོད་ན་དེའི་ཚེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ཡང་ཡོད་ན། ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

མི་རག་རག་མིན་བདག་མེད་དང་། །བདག་མིན་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མིན། ། 

སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །དེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མེད། །

དེ་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག།ཅི་སར་ཡང་དེ་མི་རྟག་པའི་

དངོས་པོ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རྟག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མེད་ན། ཡང་ཇི་ལྟར་མི་རྟག་

པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྟག་པ་ཡིན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྟེ་ལོག་རྟོགས་

སོ། །གང་གི་ཚེ་མི་རྟག་པ་དེ་རྟག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་མི་རྟག་པ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་

ཡིན་ནོ། །མི་རྟག་པའི་དངོས་པོ་ནི་མི་རྟག་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐོབ་

ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་གང་

གི་ཚེ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ལོགས་སུ་བཞག་ནས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་

འཛིན་པ་དེའི་ཚེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅེས་བྱའོ། །

སར་ཡང་ཅི་ཞིག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་འདིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན། སྨས་པ། རྟག་པར་

རོ། །སར་ཡང་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་འདིས་རྟག་པར་འཛིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེའི་རྣམ་

པར་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་དེའི་ཚེ། དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་མི་རྟག་པའི་དངོས་པོ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་རྣམ་པར་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་

ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མི་རྟག་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ལ་རྟག་པའི་རྣམ་པར་

འཛིན་པས། རྟག་པར་འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག །སྨས་པ། དངོས་པོ་མི་རྟག་པར་

གནས་པ་ལ་རྟག་པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཞེས་བྱའོ། །

སར་ཡང་དངོས་པོ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པར་གནས་སོ་ཞེས་དེ་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་

རྟོགས། གང་ལ་གང་ལས་གང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་དེས་ན། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལ་གྲགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལས་དངོས་པོ་རྣམ་པར་འཇོག་སྟེ། སྔོན་པོ་དང་

སེར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྟག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་གཞན་གི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། དེའི་ཚེ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ན་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དངོས་པོ་གང་ཞིག་

འཛིན་པར་ག་ལ་འགྱུར། 

གཞན་ཞིག་ལ་དེའི་མི་རྟག་པ་བྱས་ནས་དངོས་པོ་མི་རྟག་གོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་དེ་

ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་མི་རྟག་པའོ། །གཞན་ཞིག་ན་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་མི་སྣང་བ་ཉིད་ལ། དེ་ནི་དེའི་རྣམ་པའོ་ཞེས་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་མ་ཡིན་ཞིང་། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཞེས་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་མེད་དེ། 

དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བདག་མེད་པ་དང་བདག་ལ་མིན་ཞིང་། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ལ་

ཡང་མ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡང་མིན་ནོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་ལ་གང་གི་ཚེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མི་སིད་པ་དེའི་

ཚེ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་མེད་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས། །སྐེས་པའི་མ་རིག་མི་སིད་ལ། ། 

དེ་མེད་འདུ་བེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལ་གང་ཞིག་སོས་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱུད་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་

བསྟན་པ་ཡོད་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ཚུལ་འདིས་འཐད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས་བྱུང་བ་མ་རིག་པ་ཉིད་ལ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་མེད་ན་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་ལ། དེ་ཉིད་ཀིས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་ཡན་

ལག་དགག་པ་གྲུབ་བོ། །གང་དུ་མ་རིག་པ་མེད་པར་འདུ་བྱེད་རྣམས་མི་འབྱུང་ལ་དེ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་པས་མིང་དང་གཟུགས་བཀག་པ་སྟེ། ཇི་སིད་དུ་སྐེ་

བ་མེད་པས་རྒ་ཤི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུའོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་མེད་ན། དེ་དག་གིས་རྒྱུ་བརྒྱུད་མར་བསྟན་པ་ལས། དེའི་ཡན་ལག་བརྒྱུད་མ་ག་

ལ་ཞིག་དེས་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ན་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་མེད་པས་མེད་དོ་ཞེས་སྨས་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་རེ་ཞིག་ཁོ་ནར་འདི་དག་

མེད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་ཏེ། འདུ་བྱེད་སྐེས་པས་ན་དེའི་རྒྱུའི་

དངོས་པོར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་མ་རིག་པའི་འབྲས་བུར་

བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། མ་རིག་

པའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་འདི་དག་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་འདུ་བྱེད་ཀང་མངོན་

པར་འདུ་བྱེད་དོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

དོ། །ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་ན་གཞན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

གྲུབ་བོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་གི་རང་བཞིན་གྲུབ་

པར་གྱུར་ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ལ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མེད་པ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

མ་རིག་འདུ་བེད་མེད་མི་འབྱུང་། །དེ་མེད་འདུ་བེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། ། 

དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་ཏེ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་བོ། །

གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་འདི་ལྟར་འདུ་

བྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་མེད་ལ་རྒྱུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་བྱས་པ་

ལས་ཡིན་གི་འབྲེལ་བ་མེད་ན་རྒྱུ་ཉིད་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་ན་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་མ་བཟུང་བར་འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་

ན་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

འབྲས་བུ་མེད་ན་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀིའོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

མ་རིག་པ་ནི་འདུ་བྱེད་མེད་ན་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་དངོས་པོའི་སྐབས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུའི་སྒྲ་མེད་ཀང་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་རྒྱུའི་སྒྲས་

མ་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་མ་རིག་པ་འདུ་བྱེད་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་འབྲས་བུ་ཡང་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ན། 

རྒྱུ་མེད་པ་ལས་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་མེད་འདུ་བྱེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། མ་རིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་མེད་ན་འདུ་བྱེད་མི་འཐད་དེ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གང་ཡང་འདི་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་མེད་ལ། 

དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མ་གྲུབ་སྟེ། ཕ་རོལ་དང་

ཚུ་རོལ་བཞིན་ནམ་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྒྱུར་འགྱུར་ན། 

དེ་ལས་ཀང་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ནི་གང་ལས་འབྲས་བུའི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

ཉིད་པས་རྒྱུའོ། །དེ་མེད་ན་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་རྒྱུར་འཐད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བས། དེས་ན་ངེས་པར་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་ལ། འབྲས་བུ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རང་ཉིད་མ་གྲུབ་བོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་ན། དེ་ནི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་དུ་འགྱུར་

བས་དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་ལྟོས། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་གནས་

སོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་རིགས་པས། 

གང་ཞིག་རང་ཉིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དེས་གཞན་ཇི་ལྟར་བསྐེད། ། 

དེའི་ཕིར་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །རྐེན་གཞན་དག་ནི་སྐེད་བེད་མིན། །

གང་ཡང་དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འགྲུབ་ལ། དེ་ཇི་

ལྟར་རང་ཉིད་གྲུབ་པ་མེད་པར་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་སྐེད་ན་མོ་གཤམ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གི་བུ་མོ་ཡང་བུ་སྐེད་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །རྐེན་གཞན་

དག་ནི་སྐེད་བྱེད་མིན། །རང་ལས་ཐ་དད་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་དེ་ལ་

ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་རང་ལས་ཐ་དད་པའི་འབྲས་

བུ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་སྐེད་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་མི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པར་

ཡོད་པར་གྱུར་ན། རྒྱུ་ལས་གཞན་པ་འབྲས་བུ་ལས་གཞན་པ་རྒྱུའི་ཞེས་འཐད་པར་

འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏོ། །

དེས་ན་མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བྱེད་རྣམས་གཞན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་འདུ་བྱེད་

རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་རིག་པ་གཞན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་

མི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལས་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཉིད་

དུ་མ་གྲུབ་ན། མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་གཞན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

བོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །གང་ཞིག་དེ་ལྟར། དེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་

གྲུབ་པ་ཡི། །རྐེན་གཞན་དག་ནི་སྐེད་བྱེད་མིན། །

དེས་ན་འདིར་མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུ་བྱེད་ལ། འདུ་བྱེད་ལ་ལྟོས་ནས་

མ་རིག་པའོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པས་རེ་ཞིག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་གཅིག་ཉིད་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་སྐེད་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱས་

ནས། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་པར་གྱུར་ལ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པས་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་གཅིག་པ་དང་གཞན་པ་དག་མེད་པས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐར་སྨ་བ་དང་བྲལ་བའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གྲུབ་པ་

ཡོངས་སུ་སྐེའོ། །

ཇི་སྐད་དུ། བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་གང་དང་གང་། །རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་དེས་མི་

བསྐེད། །གཞན་ལས་ཀང་མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །རྟག་མིན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན། །ཞེས་

བྱ་སྟེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། གཅིག་ཉིད་གཞན་ཉིད་དང་བྲལ་

བ། །འགྲོ་བ་སྒྲ་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། །འཕོ་དང་འཇིག་པ་བྲལ་བ་ཡི། །རྟོགས་ལན་ཁོད་ལ་

མི་སོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་

རྣམ་པར་བཞག་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་དེ་དག་ཀང་བུ་

དང་ཕ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གསུངས་པ། 

ཕ་ནི་བུ་མིན་བུ་ཕ་མིན། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་མེད་མིན་ཞིང་། ། 

དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མེད་ལྟར། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སོ། །

ཕ་ཉིད་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕ་ཞེས་བྱ་བ་སྐེད་བྱེད་ལ། དེ་ཇི་ལྟར་བསྐེད་བྱར་འགྱུར། 

བུ་ཡང་ཕ་མིན་ཏེ། བུ་ནི་བསྐེད་བྱ་ལ། དེ་ཇི་ལྟར་སྐེད་བྱེད་དུ་འགྱུར། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་

ཕ་ཉིད་བུ་མ་ཡིན་ལ་བུ་ཉིད་ཕ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐ་མི་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་མེད་པ་མིན་ཏེ། བུ་མེད་ན་ཕ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེད་པར་བྱེད་པའི་

ལས་ཀིས་ཕ་ཉིད་དུ་འཐད་པའི་ཕྱིར། བུ་མེད་ན་ཅི་ཞིག་སྐེད་པར་བྱེད་པས་ཕ་ཉིད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དུ་འགྱུར། ཕ་ཡང་བུ་མེད་ན་མི་འགྲུབ་པས། ཕ་མེད་ན་བུ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་

བས། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མེད་མིན་ཞིང་། །དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཡང་མེད་ལྟར་ཏེ། དེ་

གཉིས་ཅིག་ཅར་ན་བ་ལང་གི་རྭ་གཡས་པ་དང་གཡོན་པ་བཞིན་པས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་

བྱེད་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཇི་ལྟར་ཕ་དང་བུ་དག་མ་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། མ་རིག་པ་ཉིད་འདུ་བྱེད་མ་ཡིན་ལ། འདུ་བྱེད་

ཉིད་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མེད་མིན་ཞིང་། །དེ་གཉིས་ཅིག་

ཅར་ཡང་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་སྦར་བར་བྱའོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ནི་མ་

རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སྐེ་བ་མི་འཐད་དེ། མེད་བཞིན་པའི་མོ་གཤམ་

གི་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། དེའི་བུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་

དང་འདུ་བྱེད་དག་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་ནི་འདི་དག་ད་ལྟ་བ་བཞིན་པས་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་འདུ་བྱེད་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གཉི་ག་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པར་

མཉམ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་ལྟོས་ནས་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐེ་བ་ཡོད་ལ། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བར་

མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་གཉི་ག་ཡང་མཚུངས་པར་རང་བཞིན་གིས་མ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྐེས་པ་ལ་གཅིག་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མཐོང་ལ་ཅིག་ཤོས་ནི་མ་ཡིན་

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དྲི་བར་བྱའི། ཁོ་བོ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་གི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སོ། །གང་དག་རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པར་མཉམ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མཐོང་

ལ་ཅིག་ཤོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

རིགས་པས་ནི་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་

བརྟགས་ལ། ཅུང་ཟད་རྟོག་པར་བྱེད་པས་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། 

འདི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་གིས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་

མི་འཐད་པས། ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་བརྟགས་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་མཐོང་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་སན་པ་

ཆེན་པོ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། གང་ཞིག་དེའི་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་མཚན་

ཉིད་ལས་བཟོག་པར་མཛད་དོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་བཟོག་ནས་ཡང་

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་སོ། །དེ་ལ་གནས་ནས་ཡང་དག་

པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲོ་མི་འདོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་

བ་ཞེས་བརོད་དོ། །

འདི་ལྟར་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་གི་

རང་བཞིན་མེད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འདི་གཉིས་རང་བཞིན་མེད་ལ་རང་བཞིན་མེད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པ་དག་ཡོད་ན། ཇི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །ཇི་ལྟར་འདི་དག་རང་བཞིན་

མེད་པ་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་གིས་དཔེས་གསལ་

བར་མཛད་པས་གསུངས་པ། 

ཇི་ལྟར་རི་ལམ་ཡུལ་བརེན་པའི། །བདེ་སྡུག་མེད་བཞིན་དེ་ཡུལ་ཡང་། ། 

བརེན་ནས་གང་སྐེས་མེད་དེ་བཞིན། །བརེན་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཡོད་མིན། །

ཇི་ལྟར་གང་ཁོ་ན་ལས་རི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་པ་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་དག་རི་ལམ་དུ་དངོས་པོ་ཉེ་བར་ཐོབ་པའི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དེ་

སྐེད་པའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལས་བརྟེན་ནས་བྱུང་ངོ་ཞེས་རི་ལམ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

འཇོག་ལ། དེ་ལས་སྐེས་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡང་མེད་ལ་རི་ལམ་ཡང་སད་པ་ན་དེ་

བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་འབའ་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་ལམ་གི་ཡུལ་ཡང་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་ལ། ཡུལ་དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་

མེད་པའོ། །

ཇི་ལྟར་རི་ལམ་གི་ཡུལ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཞིག་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཉེ་བར་སྐེ་བ་དེ་དང་དེ་ནི་གཉི་ག་བརྫུན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སད་པ་ན་ཡང་མ་

རིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་གང་ལས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་སྐེ་བ་དག་མེད་དེ། 

རི་ལམ་ཉེ་བར་ཐོབ་པའི་ཡུལ་བཞིན་དུ་དེའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །གང་

དང་དེ་གཉིས་རྟག་ཏུ་མངོན་པར་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། གང་གི་སྒྲ་ཡིན་དེའི་སྒྲ་ཉེ་བར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཇོག་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡང་རི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་ཐོབ་པའི་དཔེས་རྒྱུ་མ་རིག་པ་

ཞེས་བྱ་བ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གི་དཔེས་གང་དེའི་འབྲས་བུ་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀང་མ་རིག་པ་ཞེས་

བྱ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བས་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏོ། །དེ་འདི་ལྟར་རི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཞིན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཡུལ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བཞིན་པས་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྲུབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་གནས་སོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨས་པ། རི་ལམ་གི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་

རྣམ་ཤེས་ལས། ཕྱི་རོལ་གི་རང་བཞིན་སྟོབས་ཅན་དུ་ཡོད་བཞིན་པ་ཡིན་པས་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མེད་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་ཉམས་སུ་མྱོང་

བཞིན་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་བཞིན་མེད་པ་མི་འཐད་དོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པ་ལ། 

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་

ན་རི་ལམ་གི་དཔེ་འཐད་དེ། རི་ལམ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་མེད་

ལ། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདིར་སྨས་པ། གང་འདི་

སྐད་དུ་སྨས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་གི་རང་བཞིན་སྟོབས་ཅན་དུ་ཡོད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་རེ་ཞིག་

མི་རིགས་ཏེ། གལ་ཏེ་རི་ལམ་ཡུལ་དང་བཅས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་

མ་ཡིན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་རང་

གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་སྐེད་པར་མི་བྱེད་ལ། འདིས་སད་པའི་གནས་སྐབས་

བཞིན་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པས་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དམིགས་སོ་ཞེས་ངེས་སོ། །

སད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་

དམིགས་པ་མ་གྲུབ་པས་དེ་ནི་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་

པ་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་ཕྱི་རོལ་

ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དགེ་སོང་

དག་གཟུགས་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་སྐེ་མཆེད་དེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ནི་རོངས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅོམ་ལན་འདས་

ཀི་གསུང་ཡང་དགོངས་པ་ཅན་ཉིད་པས་དྲང་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། ཇི་ལྟར་ན་ཡང་སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

ཤེས་ཀིས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་བཞིན་པ་ལ་མེད་དོ་

ཞེས་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དཔྱད་ན། རང་གི་ངོ་བོ་མ་

དམིགས་པའི་ཕྱིར་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཞིན་ནམ། འདུས་པ་ལ་དམིགས་པ་པོ་ཉིད་དུ་མི་རུང་བས་རྣམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པར་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་བོ་

ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་དམིགས་བཞིན་པ་ཡང་རིགས་པས་དཔྱད་

ན་མེད་དོ་ཞེས་བྱས་ནས་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་ན་དེ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱོས་ཤིག །རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཡུལ་བཞིན་དུ། ཡོད་

པ་ཡོད་ཕྱིར་སྐེ་བ་མིན། །མེད་པ་མེད་ཕྱིར་མི་སྐེ་ལ། །ཆོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡོད་

མེད་མིན། །སྐེ་བ་མེད་པས་གནས་འགག་མེད། །ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་

གསུངས་པའི་རྟག་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པས་དངོས་མེད་མིན། །བདག་ལས་མ་

ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །དེ་ཕྱིར་དངོས་དང་དངོས་མེད་དང་། །དངོས་དང་དངོས་

མེད་མིན་པས་ཀང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་དཔྱད་པ་ལས་

ཀང་མ་གྲུབ་བོ། །

གང་ཞིག་རིགས་པས་དཔྱད་ན་མི་འཐད་པ་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་རོངས་པའི་

ཕྱིར་མེད་པ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་དྲང་

བའི་དོན་དུའོ་ཞེས་བྱའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀང་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་

དེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བང་བར་བྱོས་ཤིག །དེས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡོད་

པ་ཉིད་དང་། ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ནི་མེད་པ་ཉིད་གཏང་བར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་

ཀི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་

ཁས་བངས་པ་བཞིན་ཡུལ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པར་བྱོས་ཤིག་དང་སྐོན་ཅི་

ཡང་མེད་དོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་དག་མཚུངས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ལ། རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ཀང་ཡོད་ལ་ཡུལ་གི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་ཡིན་ཞིང་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་

པས་འདི་སྐད་དུ་སྨ་བ་ནི་རིགས་པ་སྨ་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་ཞོག་ཤིག །མཐོང་བ་ཡང་

ཕྱི་རོལ་གི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཉེ་བར་

དམིགས་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཞོག་ལ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡང་ཞོག་

ཤིག་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་ལས་ཐ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་དམིགས་པས་དགག་པའི་དོན་དུ་རི་ལམ་གི་

དཔེ་མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡང་རང་བཞིན་

མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུའོ། །

ཇི་ལྟར་སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་འདི་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་ཅན་

གི་མ་རིག་པའི་རྐེན་ལས། མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ཡང་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ་འཇུག་པས་བྱིས་པ་རྣམས་འདི་ནི་བདེན་པའོ་ཞེས་མངོན་པར་

ཞེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། འཕགས་པས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་ཡོངས་སུ་ཆོད་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གཉིད་ཀིས་ཀུན་ནས་དཀྲུགས་པའི་སེམས་སད་པའི་བདག་

ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་རྐེན་གིས་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་དང་། དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཡོད་པ་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལ་འཇུག་པས། རི་ལམ་གི་ནང་ན་གནས་པ་རྣམས་འདི་ནི་བདེན་པའོ་ཞེས་མངོན་

པར་ཞེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། སད་པ་རྣམས་ཀིས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་

ཡོངས་སུ་ཆོད་ལ། སད་པའི་སྐེ་བོ་ཐ་སྙད་པ་རྣམས་ལ་སྣང་ངོ་། །

ཇི་སིད་འདིར་རི་ལམ་མཐོང་བ་ལས་སད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སིད་དུ་དེའི་བདག་

ཉིད་ཀི་དངོས་པོའི་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་སྟེ། ཇི་སིད་མིག་མ་ཚང་བ་དང་

བསྒྲིབས་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུའོ། །དེ་གཞན་དུ་རྣ་བས་སྒྲ་ཐོས་པ་ནས། ཇི་སིད་

ཡིད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པ་དང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀང་བྱེད་ལ། གང་

དག་རི་ལམ་ཉིད་དུ་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ཇི་ལྟ་བར། མ་རིག་པའི་གཉིད་

ཀི་ནང་ན་གནས་པས་བསྡུས་པའི་ཉེ་བར་སྤོད་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཉིད་ལ། མ་

རིག་པའི་གཉིད་ལོག་པ་ལས་ལངས་པ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་ལྷག་

མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཉེ་བར་ལོངས་

མི་སྤོད་དེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསྐེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་

ཕྱིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སད་པ་ལ་ཡང་སྟེ། གཉིད་ཁོག་ལོག་པའི་བདག་ཉིད་ལས་ལངས་

པ་རྣམས། རི་ལམ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པས། དེས་བྱས་

པའི་ལས་འབྲས་བུ་མྱོང་བར་མི་བྱེད་དོ། །དགེ་སོང་དག་ལྟུང་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་

ཀུན་དུ་སྤོད་པ་སྐེས་ཀང་རི་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སད་པས་ལྟུང་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་དུ་ཡང་

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མ་གསུངས་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པར་བཞག་པས། དེའི་བདག་

ཉིད་ཀི་དངོས་པོས་བྱས་པའི་ལས་ཀིས་འདིའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཐམས་ཅད་དུ་མི་མྱོང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་དེ་བཞིན་དུ་སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་

པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རི་ལམ་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སིད་དོ། །

གཞན་དུ་ན་དེར་བྱས་པའི་ལས་ཀིས་སད་པ་ན་ཡང་འབྲས་བུ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བ་སུས་ཟོག་པར་བྱེད། དེ་ནི་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་ནི་དབང་པོ་

དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་ལས་ཏེ། དབང་པོ་ཡུལ་དག་མེད་ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་མིག་ལ་

སོགས་པའི་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་སིན་པ་སྔོན་

པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རུང་སྟེ། གཉིད་དང་མཚུངས་པར་ལན་

པས་དེ་ཤིན་ཏུ་བླུན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཉིད་དང་བྲལ་ནས་སད་པར་ཐལ་ལོ། །

དམ་པའི་ཆོས་ཀློག་པ་དང་། ཁ་ཏོན་དང་། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དོན་ལ་སེམས་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡང་སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས་དེ་ལ་

ཉེ་བར་དམིགས་ལ། གཉིད་ཀིས་བསད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པ་

མི་འཐད་དོ། །འོ་ན་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །སུས་འདི་ལ་གཉིས་པའོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་ནུས། གལ་ཏེ་སད་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་དེ་མི་ལན་ཏེ། སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོའི་གནས་

སྐབས་ན། དེ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་

ལྟར་དེའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚེ་སུ་ཞིག་དེ་ལ་བདག་

ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་གཉིས་པ་ཞེས་འཇོག །



178

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདིར་རེ་ཞིག་བདག་ཉིད་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བརྫུན་པའི་རང་

བཞིན་དུ་བརོད་པར་ནུས་ཀི། འདི་ལ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་

པར་མི་ནུས་སོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་ན། 

རི་ལམ་རི་བ་ལས་སད་པ་ན་དྲན་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རི་ལམ་ལས་

སད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལོག་པར་

འགྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་ལྟར་འགྱུར་གི། འདིར་སད་པ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཀུན་དུ་སྤོད་

པ་ཡོད་པས་ཞེས་བྱ་སྟེ། རི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་སད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

མི་དྲན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

རི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་དྲན་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྔར་གི་

རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཕྱི་མའི་དྲན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉམས་

སུ་མ་མྱོང་བས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་

གཞག་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དྲན་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འདིར་ཡང་སད་པ་དང་རི་ལམ་གི་

ཤེས་པ་དག་རྒྱུན་གཞན་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །སར་

ཡང་བདེན་པ་འཁྲུལ་པ་བདེན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་ཤེས། ཇི་ལྟར་སྒྲ་ནི་སྒྲ་བརན་

གི་ལ་སྒྲ་བརན་ཡང་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟེ། ཁོད་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་འབད་པ་

འདིས་དོན་ཅི་ཞིག །གལ་ཏེ་འདི་དག་རིགས་པས་དཔྱད་པས་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མི་

སྤོང་ན། སུ་ཞིག་འདིར་རང་བཞིན་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། གང་ཁོ་ན་ལ་དེ་

དག་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་དེ་ལ་བརྫུན་པར་འཐད་དོ། །

དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་འདི་དག་རྣམ་པར་གཞག་པར་གིས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཤིག །འཇིག་རྟེན་པས་རི་ལམ་དུ་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཁད་པར་མི་

བདེན་པའི་བདག་ཉིད་ཀང་ཉེ་བར་དམིགས་ལ། མི་བདེན་པ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་དེས་

བདེན་པར་འདོད་པའི་སད་པའི་བདག་ཉིད་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་འཕགས་པས་

སེལ་བར་མཛད་དོ། །ཇི་ལྟར་གང་ཞིག་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་དམིགས་སོ་ཞེས་

གང་ཞིག་འདིར་དཔྱད་པ་ན་དེ་སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་དང་མཚུངས་ལ། 

བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་འདི་ཡང་སོས་པའི་བརྟག་པས་མི་འཐད་ན། ཇི་ལྟར་འཇིག་

རྟེན་པས་དམིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་སོ། །

འོ ་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀང་སྐེ་བ་མེད་ན་དེ་ཇི ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པས་ཉེ་བར་

དམིགས། སྨས་པ། འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་ཚད་མར་བྱས་ནས་བདག་ཉིད་ཀི་

དངོས་པོ་འདི་ཡོད་དོ། །འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་དེ་ཡང་དཔྱད་ན་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་

བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་དེ་ཚད་མར་བྱེད། 

སྨས་པ། ཇི་སྐད་སོས་པའི་བརྟག་པ་མ་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་མཐོང་བ་ཚད་

མར་བྱས་པའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ནི་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་རེས་སུ་

གནས་པས་བྱོས་ཤིག །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་པས་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་དངོས་པོར་ཡོད་

འགའ་ཞིག་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་འཁྲུལ་པ་བསལ་བ་ལ་དགོས་པ་ཅི་

ཞིག་ཡོད། འཇིག་རྟེན་པའི་རི་ལམ་སད་པའི་བདག་ཉིད་ལྟ་བུའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་དམིགས་ལ། བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་ལ་དྲན་

པས་ན་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཉེ་བར་དམིགས་པའོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེས་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་གྲགས་པའི་དཔེས་སད་པའི་དངོས་

པོ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ཆགས་པ་མི་སྐེ་བའི་དོན་དུ་འཕགས་པས་

བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་གསལ་བར་མཛད་དོ། །དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ལས་

འཁོར་བ་ལ་ངེས་པར་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་ཟད་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་

བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་རི་ལམ་དུ་རིས་པའི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཞིན་དང་རྒྱུ་ཡུལ་

བཞིན་དུ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དག་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་པོ། །འདིར་སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས། །མེད་ན་དམན་མཉམ་ཁད་འཕགས་དང་། ། 

སྣ་ཚོགས་ཉིད་ནི་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུ་ལས་ཀང་ནི་དངོས་གྲུབ་མིན། །

ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པ་དང་། རི་ལམ་གི་དཔེས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་

རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་

ན། དེའི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པར་སྨ་བ་ཁོད་ལ་དམན་པ་དང་མཉམ་པ་དང་ཁད་པར་

འཕགས་པ་ཉིད་མི་འཐོབ་པོ། །ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་

དམན་པ་དང་མཉན་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀིས་

འགྲོ་བ་དང་། སྐེ་གནས་དང་། རིགས་དང་། སྐེ་རྒྱུད་དང་། རུས་དང་། ན་ཚོད་

དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་པར་

ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་བར་མའི་དབྱེ་བས་གནས་པ་རྣམས་སོ་སོར་དམན་པ་དང་མཉན་

པ་དང་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། ཕྱི་རོལ་གི་ཡང་ཁང་བཟང་དང་རྒྱན་དང་མལ་སྟན་

དང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་དམན་

པ་དང་མཉམ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་ཉིད་ལ། དེ་ཡང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གི་དངོས་པོར་དངོས་པོ་རྣམས་གྲུབ་པར་འགྱུར་འཐད་ལ། མ་སྐེས་པ་རོ་གཅིག་པ་

ལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་སོས་པའི་འགྲོ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་སྣ་ཚོགས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡོད་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་

མེད་བཞིན་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཉིད་དུ་ནི་མི་འཐད་ལ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་

སྨ་བ་རྣམས་དངོས་པོ་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་ཡང་མི་འཐོབ་སྟེ། རང་བཞིན་མེད་པར་སྨ་བས་

དངོས་པོ་རི་བོང་གི་རྭ་དང་མཚུངས་སོ། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར་

ན། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ལ། འདི་དག་ཀང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་

ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །འདིར་

གསུངས་པ། 

རང་བཞིན་གྲུབ་ན་རེན་འབྱུང་གི། །དངོས་པོ་མེད་འགྱུར་མ་བརེན་ན། ། 

གང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་ཡོད་དང་དངོས་མེད་ཀང་། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་སྨ་བའི་ཕྱོགས་ལ་དམན་པ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་གིས་འཇིགས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁོད་ཀི་དངོས་པོ་ཁས་བངས་ཀང་

དངོས་པོ་རྣམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཇི་ལྟར་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཁད་པར་

གྲུབ་པ་ཡང་ཁོད་ཀིས་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་མེད་

པ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཇི་ལྟར་བྱས་ན། གལ་ཏེ་ངེས་པར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་

གྱུར་ན་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་དེ་དག་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་ལ་དངོས་པོར་རྣམ་པར་གཞག་

པར་རུང་གི་མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་བཞིན་པ་སར་ཡང་བརྟེན་ནས་སྐེ་བར་

ཡང་མི་རིགས་ལ། དེ་ལས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ནས་མ་བྱུང་བ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་པར་གྱུར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དམན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དངོས་པོར་སྨ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སྨས་པ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་རྒྱུ་དང་

རྐེན་གིས་མི་བསྐེད་དེ། དུས་གསུམ་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། 

གནས་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གི་ཚོགས་

པས་གནས་སྐབས་ཉིད་སྐེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྨས་པ། མ་བརྟེན་པར་ཡང་

གང་ལ་སྟེ་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་ཡང་

གནས་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་མ་བརྟེན་པར་བྱུང་བ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་དེ། མོ་

གཤམ་གི་བུ་ལ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕྱིར་མ་བརྟེན་པར་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་བརྟེན་པར་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་ན་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་

པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། འདུ་བྱེད་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་སོ་སོར་

འཇིག་པ་གནས་པ་མེད་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དེ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བས་གནས་པ་མེད་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པར་གཞག་

གོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་དེ་དག་རང་བཞིན་ཡོད་ན་གནས་པ་མེད་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་འཇིག་པ་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཡོད་བཞིན་པའོ། །

ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མི་སིད་དོ། །འོ་མའི་གནས་

སྐབས་ཉིད་དུ་གནས་བཞིན་པའི་འོ་མ་གཞན་དུ་གྱུར་པས་ཞོའི་དངོས་པོའི་མཚན་

ཉིད་དུ་མི་སིད་པའམ། གཞོན་ནུ་ཡང་གཞོན་ནུའི་གནས་སྐབས་ཉིད་དུ་གནས་

བཞིན་པ་རྒས་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་ནས། འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་

རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། འདི་གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་

པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་འོ་མ་ལ་ནི་དེ་མི་རུང་སྟེ། འོ་མའི་གནས་སྐབས་དང་འགལ་

བའི་ཞོའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཇི་ལྟར་འོ་

མ་ནི་གནས་སྐབས་ཉིད་དུ་གནས་ལ། དེ་མེད་ན་འོ་མའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། དེ་ལས་ཀང་འོ་མ་དང་ཞོའི་གནས་སྐབས་དག་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་འོ་མ་ལ་ཞོའི་དངོས་པོ་མེད་ལ། དངོས་པོ་མེད་ན་འདི་ལ་ཞོའི་

དངོས་པོ་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ལ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གྱུར་ན་རང་

བཞིན་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འོ་མ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ཡོངས་སུ་མི་འགྱུར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བའི་དངོས་པོར་གྱུར་ན། ཇི་སྐད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པས་རྟག་པར་ཡོད་པར་

ཐལ་ལོ། །དངོས་པོ་འབའ་ཞིག་ཙམ་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་མེད་

པའི་འཇིག་པ་ཡང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་

བཞིན་པ་ལ་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གི་མེད་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཉིད་

དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་དང་འགལ་བ་དངོས་པོ་མེད་པ་མི་འཐད་པས་སོ། །དངོས་

པོ་ལས་བཟོག་པས་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་སྟེ་འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །རྣམ་པར་

འཇིག་པ་མེད་པར་འགྱུར་གི་རང་བཞིན་ནི་མ་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་ཡང་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལ་འདི་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་སྐོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོར་སྨ་བར་མི་

རིགས་སོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོར་སྨ་བ་བཀག་ཀང་དེ་

ལྟ་ན་དངོས་པོ་མ་བཀག་གོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་རེ་ཞིག་ཡོད་ལ། གང་དེའི་རང་བཞིན་

ལ་དེ་ལས་ཅིག་ཤོས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐོབ་

པོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། མེའི་དངོས་པོ་དེའི་གང་ཞིག་དྲོ་བ་ལ། དེ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པ་མ་

མཐོང་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ་དངོས་པོ་འབའ་ཞིག་པ་གྲུབ་

པས་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་གྲུབ་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གྲུབ་

པར་མི་རུང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གཤེར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཆུ་རང་བཞིན་

གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་

ཞིག་པ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

ལས་རང་གི་དངོས་པོ་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཉིད་ཡོད་ན་རང་གི་དངོས་པོ་དང་གཞན་གི་དངོས་

པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་གི། རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ལ་དངོས་པོ་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དངོས་པོར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་མེད་ལ་གང་གི་ཚེ་མེད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ལ། 

མེད་ལ་རང་དངོས་གཞན་དངོས་སམ། །དངོས་མེད་འགྱུར་བ་ག་ལ་ཞིག ། 

དེས་ན་རང་དངོས་གཞན་དངོས་དང་། །དངོས་མེད་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན། །

མེད་པ་ནི་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མེད་ལ། 

རང་གི་དངོས་པོ་ཉིད་ཀང་དངོས་པོ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་གི་དངོས་

པོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། རང་གི་དངོས་པོ་མེད་ན་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡང་མེད་

དོ། །རང་གི་དངོས་པོ་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་དག་མེད་ན་ཡང་སུ་ཞིག་དང་བྲལ་

ནས་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར། འོ་ན་རང་གི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་མེད་ན། 

འདི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། ཅི་མི་བདེན་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་འགེགས་སམ། ཁོ་བོ་འདི་སྐད་

དུ་ཡང་སྨས་ཏེ། གང་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་དཔྱད་ན་མི་སིད་ལ། འཇིག་རྟེན་

པ་ཡང་དེས་ཐ་སྙད་བྱེད་ལ། གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་། རང་གི་དངོས་པོ་དང་། དངོས་

པོ་མེད་པ་ཡང་དེས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་ལ་ལྟོས་

ནས་གང་ཡང་དེ་དག་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །འདིར་སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སྟོང་གྱུར་ན། །འགག་པ་མེད་ཅིང་སྐེ་མི་འགྱུར། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སྟོང་པ་སྟེ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། ཡོད་བཞིན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་མི་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འགག་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་དངོས་པོའི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་གསུངས་ཏེ། 

དེའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་དང་ལན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དེ་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་ལ། རང་བཞིན་དེ་ཡང་

མེད་པ་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་། 

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ན་ཡང་། །གང་ལ་འགག་ཅིང་གང་ལ་སྐེ། །

གང་གི་ངོ་བོ་མེད་ན་དེ་ན་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟར་འགག་པ་དང་སྐེ་བ་ཡང་མི་འབྱུང་

ངོ་། །དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་ཡང་ཡོད་པས་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་

ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་གྲུབ་ན་རང་གི་དངོས་པོ་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དང་འགག་པར་འགྱུར་ན། དེ་ནི་དེ་

དང་ལན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་མེད་

དེ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན། འདིར་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་གཉིས་སུ་བརྟག་པ་འདི་ནི། དངོས་

པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟག་པར་ནུས་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་དེའི་ཚེ་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པའི་དངོས་པོར་འཇུག་པར་གྱུར་ན། ཅིག་ཅར་རམ་ཐ་དད་པར་འཇུག་པར་

འགྱུར་ན། གཉི་གར་ཡང་འཇུག་པར་མི་སིད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་ཅིག་ཅར་མེད། །དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་མེད་མིན། ། 

རག་པར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀང་། །དངོས་མེད་ལས་གཞན་དངོས་མི་སིད། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སིད་པས་ན་དངོས་པོ་སྟེ་སྐེ་བའོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་སྟེ་འཇིག་པའོ། །དངོས་

པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་

པོ་མེད་པ་དག་མེད་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །རེ་ཞིག་དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་ཏེ་དུས་གཅིག་ཉིད་དུ་མེད་དེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་

ཕྱིར་མེད་པས་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐེ་བ་དང་འཆི་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་

བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་མེད་པའོ། །ད་ནི་

རིམ་གིས་ཀང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་མེད་པས་

དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་མེད་མིན། །རྟག་

ཏུ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་དངོས་པོ་མེད་པ་འཇུག་ན་དེའི་ཚེ་འཇིག་པ་

དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྐེ་བ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་མི་

འཇུག་གོ། །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ལ་དེ་ཡང་ནམ་

ཡང་དངོས་པོ་ལས་འཕྲུལ་ནས་གང་ལ་འདི་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དངོས་

པོའི་མཚན་ཉིད་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་པོའི་

མཚན་ཉིད་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་སྐེ་བ་ཡང་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ནི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ལས་བཟོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་དངོས་པོ་མེད་

ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཡང་དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་

ཡང་མི་འཐད་ན། དེ་ལྟར་རྟག་པར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མེད་ན་མེད་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་

པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མི་རྟག་པ་ལ་བརོད་དོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་

ཡང་རྟག་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་ན་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སྐེ་བ་མེད་པར་ཡང་རྣམ་པར་

འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ཀང་འདུས་མ་བྱས་ཀང་འགྱུར་ལ། མ་སྐེས་པ་ཡང་

འཆི་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མེད་

ལ། གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་དེ་ལྟར་དཔྱད་བཞིན་པས་ཅིག་ཅར་རམ་ཐ་

དད་པར་གྲུབ་པ་མེད་པས་དེའི་ཚེ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་ན་དངོས་པོ་འཇུག་

པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་

འགྱུར་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེ་ཞིག་དེའི་རྟེན་དངོས་པོ་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་པས་བརྟེན་

པའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་ཡང་སྐེ་བ་མེད་ན་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་དེའི་ཚེ་

དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་དངོས་པོ་མི་སིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་དུ་སྟེ། དེ་མེད་པར་དངོས་པོ་སིད་དངོས་

པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་དེ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དངོས་

པོ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ག་ལ་འབྱུང་། དེ་དག་མེད་ན་

དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ལས་གྲོལ་བས་དངོས་པོ་མེད་

དོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་ན་དངོས་

པོ་མེད་ལ། འདི་ལྟར་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་མེད་པ་རེ་

ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་



189

ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཏེ་དེ་དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་

མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

དངོས་པོ་མེད་ན་དངོས་མེད་མིན། །རང་ལས་མིན་ཞིང་གཞན་ལས་མིན། ། 

དེ་ཕིར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཅིང་། །དངོས་པོ་མེད་པས་དེ་དག་མེད། །

གང་གི་ཚེ་མི་རྟག་པ་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་ལ། དེའི་ཚེ་

དངོས་པོ་མེད་ན་དེ་ལས་བཟོག་པའི་དངོས་མེད་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར། དེའི་

ཕྱིར་དངོས་མེད་ཀང་མེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དངོས་མེད་ཀང་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་དངོས་པོ་དངོས་པོ་མེད་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་

ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། རང་ལས་མིན་ཞིང་གཞན་ལས་

མིན། །དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཅིང་། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་

ཡོད་ན་རང་ལས་སྐེ་བའམ་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར། དེ་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི་

རེ་ཞིག་སྐེས་བཞིན་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལ་སྐེ་བ་མེད་དེ། རང་ཞེས་བྱ་བ་

བྱུང་བའི་རྣམ་པར་བྱེད་པའི་མཐའ་ཅན་སོ་སོའི་རང་བཞིན་གིས་བསྡུས་པ་ཡོད་པ་

ཐོབ་པ་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་རུང་བའི་དངོས་པོ་ལ་བརོད་དོ། །

སྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མཐོང་བའོ། །གང་ཁོ་ནའི་དངོས་པོ་འདི་རང་

ངོ་ཞེས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བརོད་ལ། དེ་ཉིད་འདི་ནི་སྐེད་པའོ་ཞེས་སྐེད་པའི་བྱ་

བ་དང་ལན་པ་འགལ་ཏེ། འདིའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ་དེ་གལ་ཏེ་རོགས་པའི་རང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བཞིན་དུ་གྲུབ་ན་འདི་དེ་དང་འགལ་བའི་སྐེ་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརོད་པར་ཇི་

ལྟར་འཐད། ཡང་ན་སྐེད་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་བརོད་ན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་དུ་བརོད་པར་ནུས། དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་ཞེས་བརོད་ན་སྐེད་དོ་ཞེས་

བརོད་པར་མི་བྱ་ལ། ཡང་ན་སྐེད་པ་ཞེས་བརོད་ན་དེ་ལ་རང་ཞེས་རྣམ་པར་མི་

གཞག་གོ། །དངོས་པོར་གྱུར་པ་གཅིག་ནི་རང་ལ་ལྟོས་ནས་གཅིག་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུའི་དངོས་པོར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དེས་ན་རང་ལས་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་ཉེ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ལ་

དེའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་མ་རོགས་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་འགའ་

ཡང་གཞན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྒྱུའི་གཞན་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ན་

གཞན་ལས་ཀང་སྐེ་བ་མེད་དོ། །སྐེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་ཡང་མེད་དོ་

ཞེས་གསུངས་པ། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཅིང་། །ཞེས་སོ། །གང་གི་ཚེ་རིགས་

པ་འདིས་དངོས་པོ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པས་དེའི་ཚེ་དེ་མེད་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་

དངོས་མེད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ། དངོས་མེད་མེད་པས་དེ་དག་མེད། །ཅེས་

སོ། །དེ་ལས་གང་ཞིག་སོས་པ་ནི་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་ན་ཡང་རེ་ཞིག་དངོས་པོ་

མེད་པ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་

མེད་ལ། དེའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དག་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས། དབུ་མའི་རྟོགས་པ་ཕྱིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གང་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དངོས་པོ་ཙམ་ཞིག་ལ། གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་ཁས་བངས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ལ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པས་དབུ་

མའི་རྟོགས་པར་བརོད་ལ། གཞན་དབང་དངོས་པོ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མེད་པ་

ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའོ། །ཀུན་བརྟགས་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་ཉིད་མེད་པས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ཡང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་

པའོ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་ཁས་བངས་པ་དེ་དག་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་

པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་མི་ནུས་པའོ། །གཞན་དབང་དངོས་པོ་ཙམ་ཁས་བངས་

པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའོ། །ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མི་སིད་པར་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན། དེ་དག་ཀང་མེད་པར་

ལྟ་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་

དུ་ལྟ་བ་གང་ལ་སྤངས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ངེས་པར་འདི་རྣམས་འཁོར་བ་ཉིད་ལས་མི་ལོག་

གོ། །དངོས་པོ་འབའ་ཞིག་ཁས་བངས་ན་ཡང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ལས་

མ་འདས་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་སྨ་བ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར། 

དངོས་པོ་ཡོད་ན་རག་པ་ཉིད། །མེད་ནའང་ངེས་པར་ཆད་པ་ལ། ། 

དངོས་པོར་གྱུར་ནའང་དེ་གཉིས་ཏེ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ཁས་མི་བང་། །

དངོས་པོ་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན་དེའི་རང་བཞིན་ཡོད་བཞིན་པས་སར་ཡང་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་མི་སིད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས། དངོས་པོ་

དེ་རྟག་པར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྟག་པར་ཁས་བངས་ན་དེའི་ཚེ་ཐེར་ཟུག་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་འཇིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་པོ་མེད་པར་ཁས་བངས་པར་གྱུར་པས་འདི་ནི་མེད་པ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ཀང་སྔར་བྱུང་ལ་ད་ནི་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ཁས་

བངས་པར་གྱུར་པས་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཐོབ་སྟེ། ཞིག་པ་ནི་སར་ཡང་མི་འཇུག་པས་

སོ། །རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐར་འཛིན་པ་ལས་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་རིགས་པས་

ཐོབ་ལ། རིགས་པའི་སྟོབས་ལས་འོངས་པས་སྤང་བྱར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡང་དག་པའི་

ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལས་མཐའ་གཉིས་སྤངས་ནས་ཞུགས་པའི་ལན་འདི་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཉིད་

དུ་འགྱུར་ལ། གང་གི་ཚེ་རིགས་པས་དཔྱད་ན་དངོས་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་

ན་དེའི་ཚེ་དེའི་ཡུལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཐད་དོ། །གང་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་

སྤང་བར་བྱ་ལ། དེ་སྤོང་བའི་ཐབས་ཀང་རང་བཞིན་ཁས་མ་བངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་སྟེ། དངོས་པོ་བཀག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་

འདིར་ཐར་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁས་བང་བར་མི་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨས་པ། བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པ་ནི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་

ལ། གང་གི་ཚེ་བདག་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་མཐར་ཡོངས་

སུ་བརྟགས་པ་ལས་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་སྐེད་ལ། དེ་ཡང་སྤང་བྱ་ལ་ཆོས་ཙམ་ནི་

རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་ལྟ་བར་མི་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་གལ་ཏེ་ཡང་ཕུང་པོ་

རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སར་མི་འཇུག་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཆད་པར་

ལྟ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འོ་ན་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་

གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀིས་བརྟགས་པའི་བདག་

གི་རྣམ་པར་དམིགས་བཞིན་པ་ན་དེའི་དབང་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་ཡང་བདག་གི་

བའི་རྣམ་པར་དམིགས་པས་འཇུག་གོ། །འོ་ན་འདི་ཡང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་

ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་གི། ཁད་པར་ནི་འདི་དག་སྟེ། གང་དུ་དེ་དག་ལ་བདག་དང་

བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ནས་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་དེ་ལས་ཀང་མཐར་

འཛིན་པར་ལྟ་བས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ཉིད་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་རྣམ་

པས་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་དམིགས་

སོ་ཞེས་བྱ་བ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་འདི་དེའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་ལ། འོན་ཀང་དེ་དག་

ལས་བདག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་དམིགས་ཏེ། འདི་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་

སྒྲོ་བཏགས་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །དགེ་སོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གང་ཅུང་ཟད་བདག་གོ་ཞེས་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་བ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་ཉིད་མཐོང་ངོ་ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། དེ་ལས་ཐ་

དད་པའི་ནང་གི་བྱེད་པའི་སྐེས་བུ་ཉིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུའོ། །དེའི་ཕྱིར་

འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བས་བདག་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་སོ། །གང་ཡང་བདག་གི་དབང་

དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་དམིགས་ལ། དེའི་

ཕྱིར་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཡང་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་བཞིན་པ་ན། 

བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་དམིགས་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ཉིད་ཀིས་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། ཀུན་དགའ་བོ་བདག་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན་ཕ་རོལ་པོའི་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་ལ། བདག་མེད་དོ་ཞེ་ན་ཕ་རོལ་པོའི་ཆད་པར་

རོ་ཞེས་སོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་ཆོས་ཙམ་ལ་རྟག་པ་ཞེས་རྟོགས་

ན། ཅི་དེ་ནི་རྟག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་རྟག་པར་ལྟ་

བར་དེ་འདོད་ན། དེ་མི་རུང་སྟེ། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ཆོས་ཙམ་ལ་དམིགས་ཤིང་

གང་ལ་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་འཇུག་པ་ནི་མེད་ལ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྤངས་

ནས་གཞན་རྟག་པའི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་ཉིད་མེད་ན་ཡང་

རྟག་པས་ཆོས་ཙམ་མཐོང་བ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་པའོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ན། ཇི་ལྟར་འདི་ཉོན་མོངས་

པའི་དམིགས་པར་འགྱུར། ཇི་སིད་དུ་འདོད་ཆགས་པ་དེ་སིད་དུ་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་

དམིགས་པར་བྱེད། ཞེ་སང་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་རོ། །ང་རྒྱལ་ཁེངས་པའི་རྣམ་པར་

རོ། །མི་ཤེས་པའི་རྣམ་པར་ནི་མ་རིག་པའོ། །ཡིད་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་ནི་ཐེ་ཚོམ་

མོ། །འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བར་འཇུག་པའོ། །

ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དམན་པ་ལ་མཆོག་གི་རྣམ་པར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་

དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་དང་

ལམ་གི་རྣམ་པར་འཇུག་པའོ་ཞེས་བྱ་བས་སོ། །རེ་ཞིག་དེ་དག་རྟག་པའི་རྣམ་པར་

མི་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སུ་ཞིག་དེའི་རྣམ་པར་དམིགས་པ་ཡོད། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡང་ན་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བའི་ཞེས་ཡོངས་སུ་རྟོག་ན་དེ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་

བདག་གི་བའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ཡང་མཐར་འཛིན་པར་

ལྟ་བའོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དེ་ནི་དེ་ལྟར་ན་དེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ཆོས་ཙམ་ཡང་ཆད་པའི་ཕྱིར་ཆད་པར་ལྟ་བ་སྟེ། ཅི་ལྟར་མཐར་འཛིན་

པར་ལྟ་བར་མི་འགྱུར། 

གཞན་ཡང་དེའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཙམ་ལ་དེའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་

པས་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་

སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་དུ་གང་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བདག་པོ་མ་རིག་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་བཞིན་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་ན། དེ་ངེས་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

དམིགས་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ལ། དངོས་པོའི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མི་སིད་ལ། བཅུ་དྲུག་

ལས་གཞན་དྲི་མེད་རྣམ་པ་མེད། །ཅེས་བསྟན་བཅོས་ལས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་མ་རིག་པས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་དངོས་པོའི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་

རྟོགས་པའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཤེས་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །མ་

རིག་པས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀིས་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་

དམིགས་ལ། ཞེ་སང་གིས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་རོ། །ང་རྒྱལ་གིས་ཁེངས་པའི་རྣམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་གིས་ཡིད་གཉིས་སུའོ། །འཇིག་ཚོགས་ཀིས་བདག་དང་བདག་གི་

བའི་རྣམ་པར་རོ། །མཐར་འཛིན་གིས་རྒ་པ་དང་ཆད་པའི་རྣམ་པར་རོ། །ལོག་པར་ལྟ་

བས་མེད་པའི་རྣམ་པར་རོ། །ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་དམན་པ་ལ་མཆོག་གི་རྣམ་

པར་རོ། །

ལམ་གི་རྣམ་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཞེས་

དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

གི་དངོས་པོ་ཉིད་ལ་དེ་དག་ཞེན་པས་སྒྲོ་བཏགས་ནས་འཇུག་ལ། དེ་ཉིད་ཀིས་ན། 

རོངས་མེད་ཅིག་ཤོས་སྐེ་བ་མེད། །ཅེས་བྱ་བས་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །རོངས་པ་སྤངས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་

པར་སྤོང་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མ་རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། 

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལྷས། མ་རིག་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་

ལུས་དབང་གིས། །དེ་ཕྱིར་ཀུན་ཀང་རོངས་པ་ཡིས། །ཉོན་མོངས་པས་དེ་འདིར་

བསྣུན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གང་ཡང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་གསུངས་

པ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་ཉིད་ལ་བདག་ཅེས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་དེ་ཡང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། འཇིག་ཚོགས་སུ་

ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞི་གཅིག་ལ་དམིགས་པར་འཐད་དོ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ངེས་པར་

སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལས་ཀང་འདི་ཤིན་ཏུ་འཐད་པས་དངོས་པོར་ཡོད་ན་ཡང་དེས་ན་

གཉིས་ཀ་ཁས་བང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེའི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་དག་མེད་པས་ཐེར་ཟུག་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་

ན། གསུངས་པ། 

རྒྱུན་གི་ཕིར་ན་འདི་ཡོད་དེ། །རྒྱུ་བིན་ནས་ནི་དངོས་པོ་འགག །

སྔར་བཞིན་འདི་ཡང་མ་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། དེ་ལ་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའི་འབྲེལ་པ་འཇུག་པ་ལས་དུས་གསུམ་དུ་འདུས་བྱས་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་

མའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་རྒྱུན་ཞེས་བརོད་དོ། །འདི་ལྟར་སཱ་ལུའི་ས་

བོན་གི་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་དང་ལྡུམ་བུ་རྣམས་བརྒྱུད་མར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་ས་བོན་

གི་རྒྱུན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་དེ་ཡང་ས་བོན་གི་རྒྱུས་འཇུག་ལ། ས་བོན་གི་

རྒྱུ་ཅན་གི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་དེ་ལས་ཀང་ས་བོན་དང་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་

མཐར་འཇུག་གོ། །འབྲས་བུ་དེ་ཡང་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ཅན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། ཇི་

ལྟར་བྱས་ན་འདིར་ས་བོན་འགགས་ལ། འདིའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་ལས་འདྲ་བའི་

འབྲས་བུ་སྐེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་ཀི་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་མྱུ་གུ་བྱིན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་

རོ། །འབྲས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའི་རྒྱུའི་དངོས་

པོར་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པས། རྒྱུ་བྱིན་ནས་འགགས་ཞེས་བརོད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ནས་མེ་ཏོག་གི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་རང་གི་

རྒྱུ་ལས་ཐོབ་པའི་རྒྱུས་ས་བོན་དང་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་རིམ་གིས་རོགས་པར་



198

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བྱེད་དོ། །འབྲས་བུ་དེ་ཡང་ས་བོན་རྒྱུར་བྱས་པ་ཉིད་ལས་ཉེ་བར་སྐེའོ། །གལ་ཏེ་ས་

བོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་འབྲས་བུ་སྐེད་པའི་ནུས་པས་མི་འཇུག་ན་མཐར་

ཡང་དེའི་རིགས་ཅན་གི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེས་ན་མཐར་ཡང་འབྱུང་

བཞིན་པའི་འབྲས་བུ་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་ལ། 

ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕྱིར་ས་བོན་ལས་རྒྱུན་དང་། །རྒྱུན་ལས་ཀང་ནི་འབྲས་བུ་

འབྱུང་། །དེའི་ཕྱིར་ས་བོན་སྔོན་འགྲོའི་འབྲས། །རྟག་མིན་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན། །ཞེས་

བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ས་བོན་ནི་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་ནུས་པའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་

གི་རྒྱུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགག་པར་འགྱུར་གྲང་ལ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ཀང་

མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་ཀང་ས་བོན་རང་གི་ངོ་བོས་གནས་ན་དེ་ནི་

རྟག་པར་ལྟ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བས་དེས་ན་རྒྱུན་ཡོད་ལ་རྒྱུན་

ཅན་གི་རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀང་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་རྒྱུ་བྱིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་

གི་ངོ་བོས་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཡང་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་

བྱའོ། །འདིར་ཡང་སོབ་དཔོན་གིས་སྐོན་བརོད་གསུངས་པ། 

སྔར་བཞིན་འདི་ཡང་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །རྒྱུན་ཆད་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་བྱ་བ་ལ། འདིར་འདི་སྐད་དུ་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་སྐོན་སྤང་བའི་ཕྱིར། 

དེ་ནི་སྔར་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་

འཇུག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདིར་རྟོགས་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འཇུག་པ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མི་སིད་པ་ཡང་སྔར་བསྟན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡིན་ན་འབྲས་ལན་ལ། །དེར་མེད་གྱུར་ན་

རྒྱུ་མེད་མཚུངས། །ཡོད་དང་མེད་པ་ན་ཡང་འགལ། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་འཐད་མ་

ཡིན། །མ་རིག་འདུ་བྱེད་མེད་མི་འབྱུང་། །དེ་མེད་འདུ་བྱེད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །དེ་དག་

ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་དེ། །རང་བཞིན་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པོ། །

གང་ཡང་། གང་ཞིག་རང་ཉིད་རང་བཞིན་གིས། །མ་གྲུབ་དེས་གཞན་ཇི་ལྟར་

སྐེད། །དེ་ཕྱིར་གཞན་ལས་གྲུབ་པ་ཡིས། །རྐེན་གཞན་དག་ནི་སྐེད་བྱེད་མིན། །དེས་

ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུན་ག་ལ་ཞིག་རྒྱུ་བྱིན་པ་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་པ་

དང་། རྒྱུ་འགགས་ནས་སར་མི་སྐེ་བས། རྒྱུ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བར་བརྟག་པ་ཡང་

མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་དངོས་པོར་ཁས་བངས་ན་རྟག་པ་དང་ཆད་པའི་ལྟ་བར་

ཐལ་ལོ་ཞེས་གནས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བས་རྟག་པ་དང་ཆད་

པར་ཁས་མི་ལེན་ན། འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ལས་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་ཡང་མེད་པར་

ཐལ་ལ། དེ་མེད་ན་ཡང་དག་འདི་དག་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པར་བསྟན་པས་བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པ་གསུངས་པ། མི་རྟག་དང་ལན་

འདུས་བྱས་རྣམས། །སྐེ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། །སྐེ་ཞིག་གང་ལ་འཇིག་འགྱུར་

བ། །དེ་དག་ཉེར་ཞི་བདེ་བའོ། །ཞེས་པས། དེ་འགག་པ་དང་། སྐེ་བ་དང་། འཇིག་པ་

དག་མེད་པའི་སྟོང་པ་དག་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་མི་འཐད་

དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྐེ་འཇིག་བསྟན་ཕིར་མྱང་འདས་ཀི། །ལམ་བསྟན་མ་ཡིན་སྟོང་ཉིད་ཕིར། །

ཞེས་པའོ། །ཡང་ན་འདིའི་དོན་ནི་གཞན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། 

དངོས་པོ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐེ་འཇིག་མེད་པར་འགྱུར་ན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པའི་སྐོན་འདི་མེད་དེ། སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟན་པ་འཐད་ཅིང་། གང་ལས་སྐེ་འཇིག་

བསྟན་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་

གསུངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྐེ་འཇིག་བསྟན་ཕྱིར་མྱང་འདས་ཀི། །ལམ་

བསྟན་མ་ཡིན་ཞེས་སོ། །

སར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ན་སྐེ་འཇིག་བསྟན་པ་ལས་ཐར་པ་མེད་ཅེས་ཉེ་བར་བསྟན་

པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

གསུངས་པ། སྟོང་ཉིད་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་ན་ཇི་ལྟར་དེ་

དག་བསྟན་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པར་འགྱུར། སར་ཡང་ཉེ་བར་

དམིགས་བཞིན་པ་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་པའི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཇི་ལྟར་

སྟོང་པ་ཉིད། ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་མ་དམིགས་པ་དེ་དག་ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟོག་པ་རུ། །མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་ཡིན། །

བདེན་ཏེ། སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། དེ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡིན་ཀང་གང་འཇིག་རྟེན་པས་མཐོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་འཇུག་པའོ། །དེ་དག་འདི་

ལྟར་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཤེ་ན། ཕན་ཚུན་བཟོག་པ་ལས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་ན་ཕན་

ཚུན་བཟོག་པ་སྟེ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་པའོ། །

གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་འདི་དག་ཕན་ཚུན་བྱས་

པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་ལས་གཞན་པ་མ་སྐེས་པ་ལ་འཇིག་པ་

མེད་ལ། སྐེ་བའི་དུས་ན་ཡང་སྐེ་བའི་དུས་དང་འགལ་བའི་འཇིག་པ་མི་རིགས་པའི་

ཕྱིར་དང་། འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་པའི་དུས་སུ་

ཡང་དེ་དང་འགལ་བའི་སྐེ་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕན་ཚུན་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་

སྐེ་བ་ཐོབ་པ་འགལ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་མེད་པས་འདི་དག་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་

བཟོག་པར་འགྱུར་རོ། །སྐེ་བ་ནི་སྐེ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

གོ། །ཡང་ན་འགག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །

སྐེ་བའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ་དང་འགག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་

ཕྱིར་དང་། འདི་ལྟར་འགག་པ་ཡང་བརོད་དེ། གང་ཡང་འདི་དག་ཕན་ཚུན་བཟོག་པ་

ཕན་ཚུན་བྱས་པས་འགྲུབ་ལ། དེ་འདི་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ་དག་གང་མཐོང་

བ་དེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ཡང་དེ་དག་དེ་ལྟ་བས་

ན་དེས་ན་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་སྟོང་པའོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ན་དེའི་

སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་བསྟན་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཉེ་བར་

བསྟན་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བསྟན་པར་མི་འཐད་དོ། །བྱིས་པའི་སྐེ་བོས་

རྟོགས་པའི་དོན་དུ་དེས་མཐོང་བའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་སྐེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བ་དང་འཇིག་པ་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཇི་ལྟར་དུ། སྐེ་བ་ཤེས་པས་འཇིག་པ་ཤེས། །འཇིག་པ་ཤེས་པས་མི་

རྟག་ཤེས། །མི་རྟག་ཉིད་ལ་འཇུག་ཤེས་པས། །དེས་ནི་ཆོས་ཀང་རྟོགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །འདིར་སྨས་པ། 

སྐེ་མེད་འགག་པ་མེད་ཅེ་ན། །ཅི་ཞིག་འགགས་པས་མྱ་ངན་འདའ། །

གང་ཞིག་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ལ་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དག་སྐེས་པ་མི་རྟག་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ། དེ་འགགས་པ་ལས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་སྐེ་བ་དང་འགགས་པ་གང་ཡང་མེད་པས་སྡུག་བསྔལ་

མེད་པ་དེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་འགགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར། འདི་ལྟར་

སྡུག་བསྔལ་འགག་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། འདི་ལ་སྐོན་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་འགགས་པ་

ལས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མེད་

པ་ཉིད་དེ། 

སྐེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་མེད་པའི། །ངོ་བོ་གང་ཞིག་ཐར་མིན་ནམ། །

ངེས་པར་ཡང་འདི་ལྟར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན། 

གལ་ཏེ་འགགས་ལས་མྱང་འདས་ཆད། །གལ་ཏེ་ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་རག ། 

དེ་ཕིར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་དག །མྱ་ངན་འདས་པར་རུང་མ་ཡིན། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པར་མི་འདོད་

ལ། སྡུག་བསྔལ་གི་ངོ་བོའི་རྒྱུན་ལས་ལོག་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་

རྟོག་ན། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆད་པར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་

དེ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལས་རྒྱུན་ཆད་

པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆད་པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་མི་འཐད་དོ། །

ཡང་ན་སྐོན་འདི་དག་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་འདོད་ནས། དེ་ལ་ཅིག་ཤོས་ཁས་

ལེན་ན། དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་མ་འགགས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། ཐེར་ཟུག་

པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་རྟག་པའི་རང་

བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་མི་རུང་སྟེ། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པའི་

མཚན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་

པོ་མེད་པ་དག་མི་རུང་བས། དེའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་གང་མ་སྐེས་

ཤིང་མ་འགགས་པ་དེ་ཉིད་ཐར་པ་ཞེས་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། སྡུག་བསྔལ་ལས་ལོག་པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་འགྱུར་ན་དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ལོག་པའི་རང་

བཞིན་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ལ། ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བར་མི་རིགས་ཏེ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལམ་གི་བདེན་པས་ཐོབ་བྱ། སྐེ་བ་འགགས་པར་གྱུར་པའི་ཆུ་སྐེགས་པའི་སྐེགས་ཀི་

གནས་ལྟ་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་འགོག་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ན། བདེན་པ་བཞི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མི་འབྱུང་ལ། དེས་ན་འགོག་པ་སྡུག་བསྔལ་རྟག་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ལ། སྡུག་

བསྔལ་ལོག་པའི་རང་བཞིན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །འདིར་གསུངས་པ། 

གལ་ཏེ་འགོག་པར་འགའ་གནས་ན། །དངོས་པོ་ལས་གཞན་དེ་ཡོད་འགྱུར། ། 

དངོས་པོ་མེད་ཕིར་འདི་མེད་ལ། །དངོས་པོ་མེད་ཕིར་དེ་ཡང་མེད། །

གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་སྟེ། དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་འགོག་

པར་གྱུར་ན། རྟག་པར་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དངོས་པོ་ལས་ཀང་གཞན་དུ་འགྱུར་

ལ། དེ་ནི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ལས་

གཞན་དུ་དེ་འགགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཐ་དད་ན་འགོག་པ་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། དེར་གྱུར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྡུག་བསྔལ་ལོག་པར་འགྱུར་རོ། །

སྡུག་བསྔལ་ལས་ལོག་པ་དེས་འཐོབ་པོ་ཞེ་ན། ཐོབ་པར་གྱུར་ན་གང་གིས་སྡུག་

བསྔལ་སྐེས་པ་འགག་པར་བྱས་ནས་འདིའི་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་སྐེད་པར་བྱེད། དེ་ཐོབ་

པའི་རྒྱུད་ལ་སྐེའོ་ཞེ་ན། ཕྱིས་ཅི་ཞིག་འདིའི་ཁད་པར་སྐེ་བ་གང་གིས་དེ་ཐོབ་པའི་

རྒྱུད་ལ་སྐེ་ན། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ཐོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་བའམ། ནམ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ལམ་བསོམས་པ་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མ་བཙལ་བར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ངེས་པར་སྡུག་

བསྔལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་གིས་དེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ཡང་

སྡུག་བསྔལ་མི་སིད་པའོ། །དེས་ན། དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་འདི་མེད་དེ། །སྡུག་བསྔལ་

མེད་པས་དེ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་གཞན་ཞིག་གིས་སྨས་པ། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་སྟེ། སྡུག་

བསྔལ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་ན་

སྐོན་འདིར་འགྱུར་ན། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མེད་དོ། །འོན་ཀང་འདིར་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ལོག་པ་ཙམ་མོ་ཞེ་ན་སྨས་པ། འདི་ལྟར་བརྟགས་པས་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གི་དངོས་པོར་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལན་

པར་འགྱུར་ལ། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མི་སིད་ན་དེ་མེད་པ་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་བྱའོ། །དངོས་

པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེ་ན། དེས་ན་དངོས་པོ་མེད་

པས་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་ཡང་མེད་དེ། དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་པས་

མེད་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན་འདིའི་དོན་གཞན་ཏེ། གལ་ཏེ་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་

བོ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་ལྟོས་པས་ཀང་འབྱུང་སྟེ། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལ། འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འགོག་པའི་རང་གི་

ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་འདོད་ན་ཡང་ངེས་པར་དེ་ནི་དངོས་པོའི་རང་

བཞིན་གིས་སམ། དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་ན། དེ་ནི་དངོས་པོ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །དངོས་པོ་མེད་

ཕྱིར་དེ་ཡང་མེད། །

ཡང་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། འདི་ལྟར་དངོས་པོ་མེད་ཀང་

བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགག་པ་ཉིད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་མེད་པས་ཡོད་

པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ། དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་དེ་ཡང་མེད། །ཅེས་སོ། །

འདིར་སྨས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དེའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་

པ་གང་བྲལ་བའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལས་སོ། །སྨས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེའི་

མཚན་ཉིད་ཡོད་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

གསུངས་པ། 

མཚན་གཞི་ལས་གཞན་མཚན་ཉིད་ལས། །མཚན་གཞི་གྲུབ་པས་རང་མ་གྲུབ། ། 

ཕན་ཚུན་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅིང་། །མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །

འདིར་གལ་ཏེ་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་

མཚན་གཞི་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ལ། མཚན་གཞི་ལ་མ་ལྟོས་པའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུ་

མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་ངེས་

པར་མཚན་གཞི་ལས་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པས། མཚན་གཞིའི་རྒྱུ་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་

མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། མཚན་གཞི་ལ་ལྟོས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ནས་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོད་ན། དེ་ལ་ལྟོས་

ནས་མཚན་ཉིད་ཡོད་ལ། ལྟོས་པ་མེད་པའི་མཚན་གཞི་མི་སིད་ལ། མཚན་ཉིད་དང་

བྲལ་བའི་མཚན་གཞི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བས། དེས་ན་མཚན་གཞི་ཡང་དེའི་མཚན་

ཉིད་ལས་གྲུབ་པས། རང་ལས་མ་གྲུབ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡང་

མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་རང་ལས་མ་གྲུབ་ཀང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

ནས་གྲུབ་པས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། ཕན་ཚུན་ལས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅིང་། །ཕན་ཚུན་

ལྟོས་པས་གྲུབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་གྲུབ་

པ་མེད་ཅེ་ན། 

གསུངས་པ། མ་གྲུབ་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན། །ཞེས་པའོ། །འདིར་མཚན་ཉིད་

མཚན་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་མཚན་གཞི་རྟེན་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། མཚན་གཞི་

ལས་གཞན་དུ་མཚན་གཞིའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པས། མཚན་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་པས་

མཚན་གཞི་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་མཚན་གཞི་དང་མཚན་

ཉིད་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་གཞག་པར་གྱུར་པ་འདི་དག་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། 

གལ་ཏེ་མཚན་གཞི་ལ་ལྟོས་ནས་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་འཇོག་པས་དེ་ཉིད་ཀིས་

ན་རེ་ཞིག་མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་ལ། དེ་ནི་རང་

ཉིད་མ་གྲུབ་པས་མེད་པས་ཇི་ལྟར་གཞན་མཚན་ཉིད་འགྲུབ་པར་བྱེད། དེ་བཞིན་དུ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཚན་གཞི་ལ་ཡང་སྦར་རོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་མཚན་གཞིའམ་མཚན་ཉིད་དག་མ་

གྲུབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་མཚན་གཞིའམ་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

སྟེ། དེས་ན་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་མེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་མཚན་གཞི་དང་

མཚན་ཉིད་དག་མེད་པ་དེའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ག་ལ་

འགྲུབ་ཅེས་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །

མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པའི་རིམ་པས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་

གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བདེ་བག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

གཟིགས་ནས། དེ་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་། །ཚོར་དང་ཚོར་བ་པོ་སོགས་དང་། ། 

བལྟ་བ་ལྟ་བ་པོ་ལ་སོགས། །དེས་གང་ཅུང་ཟད་མ་ལུས་བཤད། །

མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་མ་གྲུབ་པའི་རིམ་པ་འདིས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །བྱས་པ་ནི་འབྲས་བུ། བྱེད་པ་

ནི་རྒྱུའོ། །མྱོང་བར་གྱུར་པས་ཚོར་བ་སྟེ། ལས་ལ་ལུགས་བྱས་ནས་ཚོར་བ་ལ་ཚོར་

བར་གསུངས་སོ། །ཚོར་བ་པོ་ནི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡང་ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པོ་སྟེ། 

ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པོའ།ོ །དེ་ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པོ་དག་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པས་ཚོར་

བ་དང་ཚོར་བ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །

སོགས་པའི་སྒྲས་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་

ངོ་། །བལྟ་བྱ་དང་ལྟ་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་ཅུང་ཟད་ཀང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སྒྲས་ཐོས་པ་དང་ཐོས་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀི་གཉིས་གཉིས་པ་གཟུང་ལ། 

གང་ཅུང་ཟད་ཅེས་པ་འདིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་གཉིས་གཉིས་པའི་དངོས་

པོ་རྣམས་གཟུང་ངོ་། །དངོས་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་གཞི་དང་མཚན་

ཉིད་དག་མ་གྲུབ་པའི་རིམ་པས་མ་གྲུབ་པར་སྦར་རོ། །

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདིར་ཡང་རེ་རེའི་དངོས་པོའི་གྲངས་འཇུག་པ་ལ་དཔྱད་པའི་

རིམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རེ་ཞིག་ཐོག་མར་དངོས་པོ་གཅིག་རྣམ་པར་དཔྱད་

དེ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་ནོ། །དེའི་རེས་ལ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ཉིད་དེ། འབྲས་བུ་ཡོད་ན་

འབྲས་ལན་ལ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་

པས་རྣམ་པ་མང་པོ་རྣམ་པར་དཔྱད་ལ། དེའི་རེས་ལ། མ་རིག་འདུ་བྱེད་མེད་མི་

འབྱུང་། །ཞེས་པ་དེ་ནས་བརམས་ནས་འདིའི་བར་དུ་གཉིས་གཉིས་པའི་དངོས་པོ་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་གནས་པ་རྣམས་དཔྱད་ལ། འདི་ལས་གཞན་པས། ལྟོས་པ་དང་

བཅས་པའི་གསུམ་གི་གྲངས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རྣམ་པར་

དཔྱད་པ་བརམ་པར་བྱའོ། །

གང་འདི་སྐད་དུ། དངོས་པོ་ཡོད་ན་རྟག་པ་ཉིད། །མེད་ན་ངེས་པར་ཆད་པ་

ཉིད། །དངོས་པོར་གྱུར་ན་དེ་གཉིས་ལ། །དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཁས་མི་བང་། །ཞེས་པ་དེ་

ནི་མི་འཐད་དེ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཁས་མི་ལེན་ན་དེའི་ཚེ་དུས་གསུམ་མེད་ལ། དུས་

གསུམ་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་དེ། དུས་གསུམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །འདིར་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གནས་བཞིན་

པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རོ། །ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་ལ་མ་འོངས་པ་ཞེས་བརོད་ལ། ད་ལྟར་བའི་

གནས་སྐབས་ལས་འདས་པ་ཉིད་ལ་འདས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་ན་དེ་ཅིའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་འབྱུང་བར་

འགྱུར། དེའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་

དུས་གསུམ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མེད་

པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གནས་མེད་ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པ། །འཆོལ་ཕིར་རང་ཉིད་མ་གྲུབ་ཕིར། ། 

དངོས་པོ་མེད་ཕིར་ཡོད་མིན་ཏེ། །དུས་གསུམ་པོ་ནི་བཏགས་པ་ཙམ། །

གལ་ཏེ་དུས་ཞེས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ལ་འཛིན་ལ་རག་ན་མི་འཛིན་ལ། 

དེའི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མེད་པས་དུས་མེད་དོ། །ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཛིན་ཞེ་ན། གནས་

མེད་ཕྱིར་ཏེ། དུས་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐེར་ཟུག་པའི་དངོས་པོ་

ཡོད་ན་གང་ཞིག་འཛིན་ལ་རག་ན། དེ་ལས་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དུས་མེད་དོ། །ཡང་ན་

གལ་ཏེ་ཡང་ཐེར་ཟུག་པའི་དུས་གང་ཅུང་ཟད་མི་འཛིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དུས་ཡོད་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འདི་སྐད་ཅིག་དང་ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་དང་། ཟ་བ་ཕྱེད་དང་། ཟ་བ་དང་། 

ལོ་ཕྱེད་དང་། ལོ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཀི་ཚད་ཀི་ཁད་པར་རྣམས་ཏེ། ཁད་པར་དེ་

རྣམས་ཀིས་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར། དུས་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཡོད་ན། ལོ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་དང་ལན་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པའི་དུས་འཛིན་ལ་རག་ན། དེ་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཐེར་ཟུག་པའི་

ལོ་ལ་སོགས་པ་མི་འཛིན་ནོ། །ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། རེ་ཞིག་སྐད་ཅིག་མ་

ཡོད་ན། དེ་ལ་འཛིན་པས་དེས་ན་དེ་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཐང་ཅིག་ལ་སོགས་པ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གང་དུ་གནས་པ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་

ལ་འདུས་པ་ག་ལ་ཞིག་གང་དུ་ཐང་ཅིག་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིང་སྐད་ཅིག་

མ་ཡང་ཡོད་ན་ཐང་ཅིག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་གྲང་ན། སྐད་ཅིག་དེ་ལ་ཡང་

ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་ཡོད་ལ། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐོག་

མ་དང་བར་དང་ཐ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གནས་པ་མེད་པས་སྐད་ཅིག་མ་ཡང་མེད་

ན། སྐད་ཅིག་མ་འདུས་པའི་ཐང་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ག་ལ་འགྲུབ། བོའི་རང་བཞིན་

གི་འདུས་པར་བརྟགས་པས་སྐད་ཅིག་མ་གྲུབ་པ་མི་སིད་དེ། བོའི་སྐད་ཅིག་དེ་ཡང་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཉིད་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དུས་མེད་དོ། །

དུས་མེད་ན་དུས་གསུམ་ནི་ག་ལ་ཞིག གནས་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་

གསུམ་མེད་པར་མ་ཟད་ཀི། ཕན་ཚུན་ལས་གྲུབ་པས་ཀང་དུས་གསུམ་མེད་དེ། འདི་

ལྟར་ད་ལྟར་བ་འདས་པ་ལས་འདས་པའོ། །ད་ལྟར་བ་མ་འོངས་པ་ལས་མ་འོངས་པ་

ལ། གནས་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་ལ། 

དུས་གསུམ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པས་དེ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབས་པས་

སོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་ཡང་དུས་གསུམ་མེད་དོ། །འདི་ལྟར་ཡང་དུས་གསུམ་མེད་

དེ། འཆོལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་འོངས་པའི་དུས་དེ་ཉིད་ད་ལྟར་བར་འོངས་པ་ལ་ད་ལྟར་

བ་ཞེས་བརོད་ལ། ད་ལྟར་བ་ལ་འདས་པར་ཞུགས་པས་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཅིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཉིད་ལ་དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་འཆོལ་བའོ། །

ཡང་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་པོ་མེད་དེ། འདས་པ་ནི་

ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡང་འདས་པར་ད་ལྟར་

བ་དང་མ་འོངས་པ་ཡོད་ན་དེའི་ཚེ་དེ་ལ་ལྟོས་པ་འཐད་ཀི། འདས་པ་ནི་མོ་གཤམ་

གི་བུ་བཞིན་དུ་མེད་ལ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་མི་ལྟོས་པ་

བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་འདས་པར་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པ་དག་ཡོད་ན་དེའི་

ཚེ། འདས་པར་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདས་པའི་རང་གི་བདག་ཉིད་བཞིན་

འདས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་

བ་ལ་ཡང་བསམ་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་དེ་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་

རྣམས་ལ་སོ་སོར་དུས་གསུམ་དུ་ཐལ་བར་འཆོལ་བས། འཆོལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དུས་

གསུམ་མེད་དོ། །

འདི་ལྟར་ཡང་། དུས་གསུམ་མེད་དེ་རང་ཉིད་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །འདིར་སྐད་ཅིག་མ་

ལ་སོགས་པས་དུས་མངོན་པར་གསལ་བར་ཕ་རོལ་པོ་འདོད་དོ། །སྐད་ཅིག་མ་ལ་

སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་དུས་གང་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཅིང་། གང་ཞིག་དེས་མངོན་པར་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭ་རང་གི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པས་སུས་

ཀང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དུས་མ་གྲུབ་

བོ། །དུས་ཀང་མེད་ན་དེའི་གསུམ་ཉིད་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་བྱ་སྟེ། དུས་གསུམ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་ཉེ་བར་གཞག་ལ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དུས་དེ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་གྲུབ་ལ། དངོས་པོ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་

རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་དེ་ཡང་སྔར་ཉིད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབས་

ལ། དུས་གསུམ་པོ། དངོས་པོ་མེད་ཕྱིར་ཡོད་མིན་ཏེ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་

པོ་མེད་ན། དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅེ་ན། 

སྨས་པ། དུས་གསུམ་པོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་སྒྲོ་བཏགས་

པ་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དུས་གསུམ་མེད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གི་དངོས་པོ་ཡང་

མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་པོ། །འདིར་སྨས་པ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་འདུས་བྱས་

ཀི་རང་བཞིན་ཏེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་

མཚན་ཉིད་མེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་

མཚན་ཉིད་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་མཚན་

ཉིད་ཡོད་པས་འདུས་བྱས་ཀི་རང་བཞིན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་དེའི་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ན། འདུས་བྱས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡོད་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

འདུས་བས་མཚན་ཉིད་སྐེ་བ་དང་། །གནས་འཇིག་གསུམ་པོ་འདི་ཡང་མེད། ། 

གང་ཕིར་འདུས་བས་མེད་འདི་ལས། །འདུས་མ་བས་པ་ཅུང་ཟད་མེད། །

དེ་ལ་འདིས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་མཚན་ཉིད་དེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་འདུས་པས་

ཤེས་པས། འདུས་པ་ལས་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་འདུས་བྱས་ལ། འདུས་བྱས་དང་

མཚན་ཉིད་པས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་ཅི་ཞེ་ན། སྐེ་བ་གནས་དང་འཇིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པའོ། །སྐེ་གནས་འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀང་མེད་ན། གང་གི་ཕྱིར་

གསུམ་པོས་འདུས་བྱས་འཇུག་པ་མེད་པར་དེ་ནི་སྔར་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཡོད་པ་

ཡོད་ཕྱིར་སྐེ་བ་མིན། །མེད་པ་མེད་ཕྱིར་མི་སྐེ་བ། །ཞེས་པས་འདིར་གང་གི་ཚེ་གང་

ལས་འདུས་བྱས་འཇུག་པ་དེའི་གསུམ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚེ་འདུས་བྱས་མ་གྲུབ་པ་

དོན་གིས་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་རོ། །

གང་གི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་མེད་ན་འདི་ལས་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པ་ཡང་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལ་གཟུགས་མེད་པས་ནམ་མཁར་ཐ་སྙད་བྱས་ལ། འདུས་

བྱས་རྣམས་རྐེན་མ་ཚང་བས་མི་སྐེ་བ་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་

པའོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བྲལ་

བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐོབ་བྱའི་འགོག་པ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པའོ། །འདུས་

བྱས་མེད་ན་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདུས་མ་བྱས་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་

མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

སྨས་པ། སར་ཡང་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཅི་ལྟར་མེད་ཅེས་

བརོད། འདི་ནི་སྐེས་པ་བསྐེད་བྱ་མིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པས་བསྒྲུབས་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་རྒྱུ་བརྟག་པ་དང་འབྲེལ་པས་འདུས་བྱས་བརྟག་པ་དང་

འབྲེལ་པར་བརོད་ལ། ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་སོས་པས་ཀང་འདི་དག་གསུངས་པར་འགྱུར་

ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དག་མེད་པར་བསྟན་ན། 

སར་ཡང་དེ་བསྒྲུབ་པ་བརམ་པའི་ཕྱིར། འདིར་གསུངས་པ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འཇིག་པ་མེད་པ་མི་འཇིག་ཅིང་། །གནས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་ལ། ། 

གནས་པ་མིན་པའང་མི་གནས་ཏེ། །སྐེས་པ་སྐེ་མིན་མ་སྐེས་པའང་། །

འདིར་གལ་ཏེ་འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

དངོས་པོའམ། མི་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་འཇིག་པ་མེད་པ་ལ་མི་འཐད་

དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ལས་འཇིག་པ་མེད་པ་མི་འཇིག་སྟེ། །འཇིག་པ་མེད་པ་

ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་འཇིག་པ་མེད་ལ་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བརོད་པར་ཇི་ལྟར་ནུས། དེའི་ཕྱིར་འཇིག་པ་མེད་པ་མི་འཇིག་ཅིང་། །ད་ནི་ཞིག་

པའང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཞིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་

ཡང་འཇིག་ཅེས་བརོད་པར་ཇི་ལྟར་རུང་། ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པ་དག་ལས་གཞན་དུ་

རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དོ། །

གང་ཞིག་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡང་གང་གི་ཚེ་འཇིག་པ་མེད་པ་མི་

འཇིག་ཅིང་ཞིག་པ་ཡང་མི་འཇིག་པ་དེའི་ཕྱིར། འཇིག་པ་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་པོ། །ད་

ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཡོད་མེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། འདིར་འདི་དག་གནས་པར་

ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ན། གནས་པའི་དངོས་པོའམ་མི་གནས་པའི་དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་

རྟོག །གཉི་ག་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གནས་པ་གནས་

པར་མི་འགྱུར་ལ། །གནས་པ་མེད་པའང་མི་གནས་ཏེ། །ཞེས་པ་ལ། 

རེ་ཞིག་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་མེད་དེ། གནས་པར་བྱ་བ་དང་བྲལ་

བའི་དངོས་པོ་གནས་པ་ཞེས་བརོད་ལ། གནས་པ་ལ་གནས་པའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་སིད་པས་དེའི་ཕྱིར་གནས་པ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གནས་པ་མེད་པའང་

གནས་པའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའོ། །གང་ཡང་གནས་པའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་

གནས་པར་འགྱུར། དེའི་ཕྱིར་གནས་པ་ཡང་མེད་དོ། །ད་ནི་སྐེ་བ་མི་སིད་པར་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། སྐེས་པ་སྐེ་མིན་མ་སྐེས་པའང་། །

ཞེས་པ་ལ། སྐེས་པ་རེ་ཞིག་མི་སྐེ་སྟེ། །སྐེ་བའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མ་

སྐེས་པ་འང་མི་སྐེ་སྟེ། །སྐེ་བའི་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་འདུས་བྱས་མེད་ལ། དེ་མ་གྲུབ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་

གྲུབ་པོ། །གལ་ཏེ་ན་ཡང་འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་གང་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་

ངེས་པར་ཐ་དད་པའམ་ཐ་མི་དད་པ་ཞིག་གྲང་། གཉི་ག་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

འདུས་བས་འདུས་མ་བས་པ་དག །དུ་མ་མ་ཡིན་གཅིག་མ་ཡིན། ། 

མེད་མིན་ཡོད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །མཚམས་འདིར་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས། །

རེ་ཞིག་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དག་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་མེད་ལ། གལ་

ཏེ་ཡོད་ན་འདུས་བྱས་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདུས་མ་བྱས་ཡོད་དེ། བུམ་པ་ལས་གཞན་

པ་སྣམ་བུའི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པས་བུམ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །འདུས་བྱས་ལ་

མ་ལྟོས་པར་འདུས་མ་བྱས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མི་སིད་ལ། ཇི་ལྟར་མི་སིད་པ་དེ་

ལྟར་ཡང་སྔར་བསྒྲུབས་སོ། །

གཞན་ཡང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་སྒྲས། འདུས་བྱས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་རང་གི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དོན་རྟོགས་པར་བྱེད་དེ། འདི་ནི་འདུས་བྱས་མ་ཡིན་ལ་འོན་ཀང་འདུས་མ་བྱས་

སོ་ཞེས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་ཡང་དེ་དེ་ལྟར་ན་དེའི་ཚེ་འདུས་བྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ནས་

འདུས་མ་བྱས་རྣམ་པར་གཞག་ལ། དུ་མ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་དོ། །འདུས་བྱས་འདུས་

མ་བྱས་དག་འགལ་བས་ཀང་འགལ་ཟའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་

དང་འགལ་བ་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་ཡང་འདུས་བྱས་ལ་མ་ལྟོས་པར་

འདུས་མ་བྱས་མི་སིད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བྱས་ལ་ཡང་བརོད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞིག་དུ་མ་

འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་འདུས་བྱས་

དང་འདུས་མ་བྱས་དག་མེད་དེ། སྣང་བ་དང་མུན་པ་བཞིན་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་

ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་དང་། 

གཉིས་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་འདུས་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་ཡོད་པའམ་མེད་པའམ་

ཡོད་མེད་སྐེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་མི་སྐེ་སྟེ་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མེད་པ་ཡང་

མི་སྐེ་སྟེ་མེད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་མེད་ཀང་མི་སྐེ་སྟེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དག་

གཅིག་པ་མི་སིད་དོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་

ཡོད་པའམ་མེད་པའམ་ཡོད་མེད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཡོད་བཞིན་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཇི་སིད་དུ། འཕགས་པ་ལྷས། མ་བརྟེན་ཡོད་པ་ནམ་ཡང་ནི། །འགའ་ཞིག་

གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ནམ་ཡང་འགའ་ཞིག་གང་ན་ཡང་། །མེད་པ་དེས་ན་རྟག་མ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིན། །ཞེས་སོ། །མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས་དངོས་པོ་མེད་

པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་མེད་འགྲུབ་པར་ག་

ལ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་ལས་སོ། །

ཡོད་མེད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ལ་འགལ་བའི་ཆོས་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུས་མ་བྱས་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །འདུས་

བྱས་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་གཅིག་དང་། གཞན་དང་། ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉི་

ག་ཡང་མི་སིད་པ་འཐད་པར་མ་ཟད་ཀི། གཞན་ཡང་ངེས་པར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

དང་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་པ་དང་། བསྟན་དུ་ཡོད་

པ་དང་བསྟན་དུ་མེད་པ་དང་། ཐོགས་བཅས་དང་ཐོགས་མེད་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུ་དང་། མཚན་གཞི་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་

པོ་དང་། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་འདི་ལྟར་བརྟག་པའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་མི་རྟོགས་ཏེ། ཇི་སྐད་

དུ་སོས་པའི་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ལས་བསམས་པའི་སོ་

ནས་དགག་པའི་ངག་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་བྱས་པས་སོ། །དེར་འདུས་པའི་ཕྱིར་

ཡང་ངེས་པར་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལྟར་དེ་དག་དགག་པར་རིག་པར་

བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ། མཚམས་འདིར་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འདུས། །ཞེས་པ་ལ། 

མཚམས་དང་ཁིམས་དང་དེའི་བར་དུ་ཞེས་པ་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་

སྒྲ་ནི་ཟད་པར་གི་དོན་ཏོ། །སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒྲ་ནི་རྣམ་པའི་དོན་ཏོ་ཞེས་རིག་པར་བྱའོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་འདུས་བྱས་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་མེད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པར་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར། 

བ་མ་བཅོམ་ལྡན་ལ་གནས་དང་། །ལས་ཀི་བདག་ཉིད་འབས་བུ་གསུངས། ། 

སེམས་ཅན་རང་གི་ལས་དང་ནི། །ལས་ནི་རྣམ་པར་འཇིག་མེད་གསུངས། །

མདོ་ལས་གསུངས་པ། ནོར་དང་འབྲུ་དང་ས་ལེ་སྦྲམ། །ནོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་བ་

ལང་རྟ། །བྲན་དང་ལས་བྱེད་མངག་གཞུག་པ། །གང་ཡང་གཞག་པའི་ནོར་རྣམས་

དང་། །ཅུང་ཟད་ཁེར་ནས་འགྲོ་མིན་ཞིང་། །ཐམས་ཅད་བོར་ནས་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ཐ་

མའི་གནས་སྐབས་མངོན་གྱུར་པ། །མི་ཡི་སིད་པ་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཅི་དེ་རང་གིས་

ཅུང་ཟད་ཙམ། །བངས་ནས་དེ་ནི་འགྲོ་བར་འགྱུར། །

འདི་ཡིས་ཅི་ཞིག་མི་སྤོང་ན། །ཇི་ལྟར་གྲིབ་མ་རེས་འགྲོ་བཞིན། །གང་ཞིག་

སྐེས་བུ་འདིར་བྱས་པའི། །སིག་པ་དང་ནི་བསོད་ནམས་གཉིས། །དེ་ནི་དེ་ཡི་རང་

གིར་འགྱུར། །དེ་ཡང་བངས་ནས་འགྲོ་བས་ན། །འདི་དག་དེ་ཡིས་མི་སྤོང་སྟེ། །ཇི་

ལྟར་གྲིབ་མ་རེས་འགྲོ་བཞིན། །

ཇི་ལྟར་ལམ་ངན་ནས་འགྲོ་བ། །འགྲོ་བ་པོ་འདིར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །དེ་

བཞིན་བསོད་ནམས་མ་བྱས་པའི། །སེམས་ཅན་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ཇི་

ལྟར་ལམ་བཟངས་ནས་འགྲོ་བ། །འགྲོ་བ་པོ་འདིར་བདེ་བས་འགྲོ། །དེ་བཞིན་འདིར་

བྱས་བསོད་ནམས་ཀིས། །སེམས་ཅན་བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར། །སྐེས་བུ་ཡུན་

རིང་འགྲོན་བྱས་ནས། །རིང་ནས་དགེ་བར་འོངས་པ་ན། །གཉེན་འདུན་སྙིང་དགའ་

འགྲོགས་བཤེས་རྣམས། །འདིར་འོངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད། །དེ་བཞིན་བསོད་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ནམས་བྱས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཕ་རོལ་འགྲོ། །བསོད་ནམས་ཁོ་ན་མངོན་

བསྟོད་དེ། །

མཛའ་སྡུག་བཤེས་གཉེན་ལྟ་བུར་འོངས། །དེ་ཕྱིར་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་

ནི། །ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀིས་བྱོས། །བསོད་ནམས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ། །སོག་

ཆགས་རྣམས་ཀིས་རབ་གནས་བརོད། །བསོད་ནམས་ལྷ་རྣམས་བསྔགས་པར་

བྱེད། །ཞི་བའི་སྤོད་པའང་གང་སྤོད་པ། །འདིར་ཡང་སོད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མཐོ་

རིས་འགྲོ་ལ་རེས་ཡི་རང་། །

ཞེས་པ་མདོ་འདིར། ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་ཆུད་ཟོས་ཀང་ལས་གནས་

པར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །སར་ཡང་གསུངས་པ། བསོད་ནམས་

མེ་ཡིས་མི་ཚིག་ཅིང་། །རླུང་གིས་འཇིག་པའང་མ་ཡིན་ཏོ། །ཆུ་ཡིས་གཤེར་བ་མ་

ཡིན་ལ། །ས་ལ་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་འདིས་ཀང་གནས་པར་གསུངས་

ལ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་གནས་པ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མི་

འཐད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་བཞིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མེད་པར་གནས་པར་མི་ནུས་སོ། །

ལས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། དགེ་སོང་དག་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནག་པ་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་གནག་པའོ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་དཀར་བའོ། །འདྲེན་མ་རྣམས་ཀི་འདྲེན་མའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལས། གང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གི་ལས་ཀི་བདག་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་དེ། ལས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུའོ། །ལས་

ཀི་མེད་ན་ཡང་དེའི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངེས་པར་མི་བརོད་པས། དེས་ན་ལས་ཡོད་

པར་རིགས་ལ། དེ་ལས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པོ་ཞེས་བྱའོ། །སེམས་ཅན་རང་

གི་ལས་ཀང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་མི་རྣམས་ཀི་རང་གི་

ལས་ལ་ལས་ནི་སྦིན་པ་སྦིན་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལས་ལུས་ཞིག་ན་

ནོར་དང་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་འཇོག་པར་བྱེད་ལ། ལས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་རེས་

སུ་འབྲང་བའི་ཕྱིར་ལས་ཀང་གང་གི་རང་གི་བདེ་བ་ནི་རང་གི་ལས་སོ། །དེས་ན་ཡང་

དེའི་ལས་ཡོད་ལ། སེམས་ཅན་དེའང་ཡོད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །

ལས་རྣམ་པར་འཇིག་པ་མེད་པར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ཏེ། 

ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་པ་

རེད་ནས་དུས་སུ་ནི། །འབྲས་བུ་གདོན་མི་ཟ་བར་སིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཀང་ལས་མེད་ན་ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཚིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལས་ཡོད་ལ། 

ལས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །འདིར་

སྨས་པ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ལུང་འདིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་སྔར་ཉིད་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་འཇིག་རྟེན་གི་

ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་གསུངས་སོ་ཞེས་བསྒྲུབས་པ་རེས་སུ་གནས་སོ། །འདི་དག་

ཀང་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས། 



222

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་གསུངས་ཏེ། །མ་སྐེས་གང་དེ་ཆུད་མི་ཟ། ། 

དེ་ལས་ཀང་ནི་བདག་འཛིན་མེད། །དེས་བསྐེད་འཛིན་པའང་རྣམ་རོག་ལས། །

དེ་ལ་མི་རྟག་དང་ལན་འདུས་བྱས་རྣམས། ཞེས་གསུངས་པས་ན། ལས་ཀང་མི་

རྟག་གོ་ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་

མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ཡང་གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ལས་ཡོད་དོ་ཞེས་བཅོམ་

ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པར་གྱུར་ན། སར་ཡང་ལས་མི་རྟག་པར་གསུང་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་མི་རྟག་པ་དང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས་ཀང་། མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བྱེད་དུ་གསུངས་ལ། རང་བཞིན་ཡོད་

བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་

བཀའ་ནི་ལས་རང་བཞིན་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། ལས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་གསུངས་པ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། 

གང་ཁོ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་མ་སྐེས་ལ། གང་ཡང་མ་སྐེས་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་ན་དེ་ནི་འཇིག་པ་མེད་པར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །

ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་གང་ཡང་འདི་ལྟར་མི་འདོད་

ན། དེ་ལས་འདུས་བྱས་སུ་ཡང་ཁས་བང་བར་མི་བྱ་སྟེ། འདི་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་

བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་འདི་ལྟར་ལས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་ལ་དེས་ན་རང་

བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཞིག་ལས་ནི་འདི་དག་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་

མིང་དང་གཟུགས་དང་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ལག་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ལྔས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་པས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་རློམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཏེ། དེ་ལ་བདག་གི་ཞེས་འདིར་འཛིན་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མིང་ཅན་

དེ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལས་ཀིས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་

གསལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །

ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་

རང་བཞིན་མེད་དེ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ལས་ཀིས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཡིན་དུ་

ཆུག་ན་ཡང་། གང་ཡང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་ཡང་

རང་བཞིན་མེད་པའི་ལས་ཀིས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། འདི་དག་ཀང་མེད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་གང་གི་ཕྱིར། དེས་བསྐེད་འཛིན་པའང་

རྣམ་རྟོག་ལས། །གང་ཡང་འདི་བདག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པས་བསྐེད་པའི་ངར་འཛིན་པ་

དེ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

གི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་

བོ། །གདོན་མི་ཟ་བར་འདི་ནི་འདི་ལྟར་ཁས་བང་བར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ལས་ནི་རང་

བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་དུ་ན། 

གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད། །དེ་སྐེས་ཐེར་ཟུག་བདག་དངོས་འགྱུར། ། 

ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སིན་དུ། །མི་འགྱུར་དེ་ཕིར་བདག་ཏུ་འགྱུར། །

བདག་ཅེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འདིའོ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་དེ་མི་རྟག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟག་པའི་ལས་ཀིས་

བསྐེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་འདྲ་བར་འབྲས་བུ་འཇུག་པས། རྟག་པའི་བདག་གི་དངོས་པོར་

འགྱུར་ལ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ལས་ཀིས་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ལས་ནི་མི་རྟག་པས་རྣམ་

པར་སིན་པར་འབྱུང་སྟེ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་

པར་སིན་པར་འགྱུར་ལ། རྟག་པར་གྱུར་ན་ལས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པར་སིན་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་མི་རྟག་པ་དེ་ཡང་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་

གི་ཚེ་ཡང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་ལས་ཐེར་ཟུག་པ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་སྟོན་པར་མི་རིགས་

སོ། །དེས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ལས་རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །

ཡང་ལས་རང་བཞིན་མེད་པའི་འཐད་པ་ཅི་ཞིག་ཏུ་རིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། གསུངས་

པ། 

ལས་ནི་རྐེན་སྐེས་ཡོད་མིན་ཞིང་། །རྐེན་མིན་ལས་སྐེས་ཅུང་ཟད་མེད། ། 

འདུ་བེད་རྣམས་ནི་དྲི་ཟ་ཡི། །གྲོང་ཁེར་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུར་མཚུངས། །

གལ་ཏེ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། ངེས་པར་དེ་ནི་རྐེན་ལས་སྐེས་པའང་

རྐེན་མེད་པ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར། རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་རྐེན་ལས་སྐེ་བར་འདོད་ན། ངེས་

པར་འབྲས་བུ་རྐེན་ལས་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། མ་སྐེས་པ་རྐེན་ལ་ཡོད་པར་ནུས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་མ་སྐེས་ན་ཡང་སའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་དེའི་འབྲས་བུ་རྐེན་ལ་མེད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པ་ཞིག་རྐེན་ལས་སྐེ་ན། དེའི་ཚེ་རྐེན་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀང་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ་དེ་དག་

ཀང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བས་དེས་ན་རྐེན་ལས་སྐེ་བའི་ལས་ཅུང་ཟད་མེད་དོ། །རྐེན་མེད་

པ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པས་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

དེས་ན་ལས་མེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་ལས་མེད་པ་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པས་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པས་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡང་མེད་

དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་

ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ཁས་མ་བངས་ན་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གནས་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །ཞེས་འཆད་ན། འོ་ན་དེ་

ལྟར་གྱུར་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

སྨས་པ། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ནི་མེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་

འཁྲུལ་བའི་དོན་ཏེ། བརྫུན་ཞིང་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་ཀི་དོན་ཏོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བའི་དོན་འདི་དག་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་དུ་མར་

བསྒྲུབས་པས་མང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱ། དོན་འདི་ཡང་དཔེས་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་

བྱེད་པ་གསུངས་པ། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་དྲི་ཟ་ཡི། །གྲོང་ཁེར་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུར་

མཚུངས། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་འདི་ལྟར་ཡུལ་དང་དུས་སུ་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་དབང་པོ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་གི་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ཁང་པ་དང་། སྐེད་མོས་ཚལ་དང་། ཤིང་དང་། ལྡུམ་ར་

དང་། ཁང་བཟངས་དང་། བ་གམ་དང་། ཕྱུགས་ལྷས་ལ་སོགས་པས་ཉེ་བར་མཛེས་

པ་འཁྲུལ་པས་གྲོང་ཁེར་རང་བཞིན་དུ་དམིགས་ལ། ཡང་དག་པའི་གྲོང་ཁེར་གི་རྣམ་

པ་བྱིས་པའི་སྐེ་བོ་གྲོང་ཁེར་དུ་མངོན་པར་རློམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བརྫུན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི་ནུས་པ་དང་ལན་པའི་

སྒྱུ་མའི་མཁན་པོའི་སྔགས་ཀི་སྦོར་བས། གང་པོ་དང་། སྟག་དང་། མ་ཧེ་དང་། སྐེས་

པ་དང་། བུད་མེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དག་པའི་བུད་མེད་ལ་སོགས་པའི་

རང་བཞིན་དང་བྲལ་བར་གནས་ཀང་བྱིས་པ་རྣམས་བུད་མེད་ལ་སོགས་པའི་རང་

བཞིན་དང་མངོན་པར་རློམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་

རོངས་པའི་སྐེ་བོས་ཆགས་པའོ། །

ཇི་ལྟར་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་གཞན་ཐོབ་པའི་ཉི་མ་

ལ་བརྟེན་པའི་ཚ་བས་ཕྱོགས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཕོག་པ་ལས་འབབ་པར་མཐོང་བས་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཐོབ་པས་ཡང་དག་པའི་ཆུའི་རྣམ་པ་ཅན། ཆུའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡང་

སིག་རྒྱུ་ཉེ་བར་དམིགས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

པོ་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེ་བར་དམིགས་པ་རྣམས་

རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཉེ་བར་དམིགས་པ་སྟེ། དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་དུ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་བརད་པ། དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ནི་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཁང་པ་དང་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་གིས་

སྣང་ལ། དེ་ན་ཁང་པ་དང་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་དཔེ་འདི་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ལྟོས་ནས་

སྨས་པ། གང་ཉེ་བར་དམིགས་པའི་ཁང་པ་དང་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་ཅིང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁང་པ་དང་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་

རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར། དེའི་ཕྱིར་

ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཉེ་བར་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པ་

སྟོང་སྟོན་པར་མཛད་ལ། དེའི་ཚེ་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་རྟོག དེའི་

ཕྱིར་གང་ཉེ་བར་དམིགས་པ་དེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཉེ་བར་དམིགས་

པའོ། །

དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པས་ཁ་ཅིག་ནི་

བདེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོག་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མི་བདེན་པའི་རང་བཞིན་དུའོ། །དེ་ལ་དྲི་

ཟའི་གྲོང་ཁེར་དང་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་དང་སྤྲུལ་པ་དང་ཆུ་ཟ་དང་མགལ་མེའི་འཁོར་

ལོ་དང་གཟུགས་བརན་དང་སྣང་བརན་ལ་སོགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་

མི་བདེན་པར་མངོན་པར་འདོད་པས། བདེན་པར་མངོན་པར་འདོད་པའི་བདེན་པར་

མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟོག་པའོ་ཞེས་རིགས་སོ། །གང་ཡང་ཕ་རོལ་པོས་སོས་པའི་

སྐོན་སེལ་བར་འདོད་པས། ཇི་ལྟར་རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་

བ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་

པའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་ངོ་ཞེས་སྨ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བ་ནི། གང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་

བར་ཡོད་པ་ལྟར་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བས་དེ་ནི་

རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་བསལ་བཞིན་པའི་

ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨ་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་བརོད་པར་འདི་འགྱུར་ལ། 

དབུ་མར་སྨ་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་རི་ལམ་མཐོང་

བའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་ཁས་བང་བར་མི་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པར་སྨ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་རེས་སུ་མི་མཐུན་པ་

མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འགལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནུས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་པ་གཞན་གིས་སྨས་

པའི་སྐོན་སྤངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བཤད་པ་འདི་མི་རུང་སྟེ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་སོས་

པའི་རིག་པས་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གནས་པས་ཡང་གདོན་མི་

ཟ་བར་འདི་དག་ཁས་བང་བར་བྱ་སྟེ། འདུ་བྱེད་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་དང་མཚུངས་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་གི་ཕྱིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། འདི་དག་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པས། གང་གི་ཕྱིར། 

ལས་ནི་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །ཉོན་མོངས་འདུ་བེད་ལས་བདག་ལས། ། 

ལུས་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །གསུམ་ཀ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་། །

དེ་ལ་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བས་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་འདི་རྒྱུར་བྱས་པས། ཉོན་མོངས་ལས་བདག་ལས་

ནི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཏེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལས་གང་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་བདག་ཉིད་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་འདུ་བྱེད་

ཀི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་བདག་ཉིད་དེ་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཀིས་བསྐེད་

པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་ཀང་འདིར་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གི་

གནས་སྐབས་ཀིས་ལུས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཐ་དད་པའི་

ལུས་འཛིན་པའོ། །ལུས་དེ་ཡང་འདུ་བྱེད་བཞིན་དུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་

ཅན་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱས་ནས། གཅིག་གིས་ཀང་ཉེ་བར་མཚོན་ནས་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་

ཅན་གི་ལུས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་ཀང་དེ་དག་གི་ལས་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ལུས་པོ་སྟེ། 

གསུམ་པོ་རྣམས་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་ལ། དེས་ན་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་གསུམ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པའོ། །

འདིར་སྨས་པ། ལས་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དེའི་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་

ལས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་ཉེ་བར་བསྟན་པ། མ་རིག་པའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་འདི་

ནི་བསོད་ནམས་ཀི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སོགས་པས་དེ་ནས་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལས་ཡོད་པ་འབྲས་བུ་ཡང་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཡོད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཡོད་ལ། དེའི་

ཕྱིར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་དང་དེ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་རྣམས་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་

ཏེ་ལས་ཡོད་ན་དེའི་ཚེ་དེའི་བྱེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ལ། གང་གི་ཚེ་ཡང་ཇི་སྐད་

དུ་སོས་པའི་རིགས་པས་ལས་མེད་པར་བསྒྲུབས་པས་དེའི་ཚེ་ན། 

ལས་མེད་གྱུར་ན་བེད་པོ་མེད། །དེ་ཉིད་མེད་པས་འབས་བུ་མིན། ། 

དེ་མེད་ཉེ་བར་སྤོད་པ་མེད། །དེས་ན་དངོས་པོས་དབེན་པ་ཡིན། །

གང་གི་ཚེ་རྐེན་ལས་སྐེས་པས་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་

ལས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ལ། དེའི་ཚེ་ལས་མེད་པར་གྱུར་ན། སུའི་བྱེད་པ་པོར་

ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་མེད་ན། རྒྱུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ག་ལ་

ཞིག འབྲས་བུ་མེད་ན་ཡང་སུའི་ལོངས་སྤོད་པ་པོར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་ཅེས་

བྱ་བས། དེས་ན་ལས་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་དབེན་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་

ངོ་ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨས་པ། སར་ཡང་དེ་ལྟར་འབད་པ་ཆེན་པོས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་

པར་གྱུར་པས། ཁོད་ལ་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག ཇི་སིད་དུ་ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་པ་ན། ལོག་ལྟའི་གང་ཟག་སྤོད་པ་བཟང་པོ་ཡང་མི་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་

སྟེར་བར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། ཤི་ནས་ཀང་དམྱལ་བར་སྐེ་བར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གསུངས་སོ། །དེས་ན་འདིར་ཤིན་ཏུ་འབད་པ་ཆེན་པོས་དོན་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པས་ཞོག་ཤིག སྨས་པ། གང་ཞིག་ལས་སྟོང་པའི་དོན་ནི་ལས་མེད་པའི་དེ་ལ་

ཇི་སྐད་སོས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། གང་ཡང་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ལས་

སྟོང་པའོ་ཞེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ནི། 

ལས་ནི་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར། །ཤེས་ན་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཕིར། ། 

ལས་མི་འབྱུང་སྟེ་དེ་མེད་ན། །ལས་ལས་འབྱུང་གང་མི་འབྱུང་ངོ་། །

གང་ཞིག་ལས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་ཁོང་དུ་ཆུད་ན། དེས་ནི་ལས་ཕྱིན་

ཅི་མ་ལོག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ལས་དེ་ཡང་མ་རིག་

པའི་རྐེན་གིས་འདི་ནི་བདེན་པའོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྟེ། ལས་རང་བཞིན་མེད་

པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་འབྲས་བུ་མི་འདོད་དོ། །དེས་ན་དེས་སྐུར་པ་བཏབ་

ནས་ལོག་ལྟ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ལ་ལས་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོག་པས་འདི་དག་

བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤོང་ལ། ལས་ལ་མ་ཆགས་པས་སར་ཡང་ལས་མི་

རོམ་མོ། །ལས་མ་བརམས་པར་གྱུར་ན་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཅན་འབྲས་བུ་ལོག་གོ། །ལས་

ཀི་འབྲས་བུ་འཁོར་བ་ལས་ལོག་ན་ངེས་པར་འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བས་ལས་ཡང་དག་པར་ཤེས་

པ་སྟེ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བས་མ་རིག་པ་

སྤོང་ལ། མ་རིག་པ་སྤངས་ན་རྒྱུ་མེད་པས་ལས་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེར་ལས་མེད་ན་གང་

ཞིག་ལས་ལས་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྐེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་གྲུབ་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རིགས་པ་དེས་སྐེས་བུ་མངོན་པར་རློམ་པས་གནས་པ་

ལ། རང་དང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པས། ལས་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་པས་ལས་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་ན། གང་ཞིག་འདི་དག་ལས་ལས་སྐེས་པའི་

སེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་ལ། གང་ཡང་ལས་

དང་བྱེད་པ་པོ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་འདི་ཡང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་མེད་

པའི་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པས། འདི་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་

པ་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་བཞིན་པ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་སོ། །

འོ་ན་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་གི་

དམིགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་དངོས་པོར་བསྒྲུབ་བཞིན་པས་ན། སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་ཏེ། རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེ་བཞིན་པས་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་བཞིན་པར་འགྱུར་རོ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ན། དེ་ལྟ་

ན་ཡང་འཁྲུལ་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་

འཁྲུལ་བས་དེའི་ཕྱིར་མི་བདེན་པ་བདེན་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ། མི་བདེན་པ་

ཡང་མི་བདེན་པའི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མི་བདེན་པ་

ཉིད་དུ་འདོད་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་

རོགས་པར་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་དཔེར་ཉེ་བར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བསྟན་པས་གསུངས་པ། 

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ། ། 

སྤྲུལ་པ་དེ་ཡིས་སར་ཡང་ནི། །སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པར་འགྱུར། །

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་གི་

བྱེ་བྲག་འགའ་ཞིག་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་

རམ། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་པ། དེ་ལྟར་གཤེགས་

པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེ་པ་གཞན་གི་

གཞུང་ལས། འོག་མིན་ཁོ་ནར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རྟོགས་

པའོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ནས་

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །སྤྲུལ་པའི་མངོན་པར་

བྱང་ཆུབ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་མཐུ་མཉམ་པས་དགོས་

པའི་དབང་གིས་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྟོན་པར་མཛད་དེ། དེ་ཉིད་ཀིས་ན་གསུངས་པ། མ་

སྐེས་གནས་པ་མེད་པ་ཡི། །འདི་ནི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དང་མཚུངས། །མངལ་དུ་

འཇུག་པ་སྟོན་པ་ཡང་། །འདི་དག་འཇིག་རྟེན་རེས་འཇུག་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་མཐུ་མངའ་བས། སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ནུས་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཉིད་

དེ། བསམས་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ལ། གང་ཞིག་སྤྲུལ་པ་ལས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སྤྲུལ་པ་གཞན་ཡང་འཇུག་པར་མཛད་དོ། །

དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྟོང་སྤྲུལ། །སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་སོས་ཅི་དགོས། ། 

གཉིས་པོ་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡང་། །གང་ཅི་རུང་སྟེ་རོག་པ་ཙམ། །

གང་འདིར་ཡང་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་རེ་

ཞིག་སྟོང་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའོ། །ཅི་འོན་ཏེ་གང་

སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་

བྲལ་བ་ཡིན་གི། སྤྲུལ་པ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་ཉེ་བར་དམིགས་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ། གཉིས་

པོའི་མིང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡང་། །གང་ཅུང་ཟད་དེ་རྟོག་པ་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་སྙིང་པོ་དང་

བྲལ་བ་སྟེ་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །སར་ཡང་ཇི་ལྟར་དེ་ཡོད་ཅེ་

ན། གསུངས་པ་རྟོགས་པ་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ཙམ་ཡང་དག་

པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་

དོན་ཏོ། །རེ་ཞིག་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡང་འཁྲུལ་བ་ཙམ་དུ་ཡང་

དམིགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ན་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་གནོད་པར་

ཡང་འགྱུར་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་ཉེ་བར་དམིགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། འབྲས་

བུ་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་

རྟོག་པ་ཙམ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་དེ་དག་ཡོད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །

དེ་ཡང་གང་རང་བཞིན་མེད་པ་མཐོང་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ་མཐོང་ལ་ངོ་བོ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མི་དམིགས་པས་ཀང་དེ་ལ་མི་བདེན་པ་ལས་སྐེས་པ་ལ། སེད་པ་ཟད་པས་རྣམ་

པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟར་བརྫུན་པར་མཐོང་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་

རང་བཞིན་མཐོང་བས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ་ཞེས་གནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་གཞན་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བྱ་བ་

སྒྲུབ་པ་རུང་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་པས། 

དེ་བཞིན་བེད་པོ་སྤྲུལ་པར་མཚུངས། །ལས་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་དང་མཚུངས། ། 

རང་བཞིན་གིས་སྟོང་གང་ཅུང་ཟད། །ཡོད་པ་དེ་དག་རོག་པ་ཙམ། །

ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་མ་རིག་

པའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་གང་ཟག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་རང་

བཞིན་མེད་ལ་འདི་ཡང་རྟོག་པ་ཙམ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ཙམ་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་

བྱིས་པའི་སྐེ་བོ་སླུ་བ་ཙམ་རོངས་པའི་སྐེ་བོ་ཆགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་

དོན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་ལས་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་བྱེད་པ་པོས་བསྐེད་ལ། དེ་ཡང་རང་

བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པས། འགྲོ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བསྐེད་པར་ནུས་པར་འགྱུར་

རོ། །འདིར་སྨས་པ། འདི་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དཔེ་དང་དོན་དག་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་

རོ། །དཔེ་ནི་ཡང་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པ་

ལས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་དག་པའི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རིགས་སོ། །འདིར་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་མེད་ན་གང་ཞིག་སྤྲུལ་ནུས་པའི་བྱེད་པ་

པོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་དཔེ་དང་མི་འདྲའོ། །

སྨས་པ། གང་འདིར་ཡང་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་མངོན་

པར་འདོད་ན། དེ་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པའམ་ལས་སུ་གྱུར་པའི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་

ཡོངས་སུ་རྟོགས། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པར་ཡོངས་སུ་རྟོགས་ན། དེ་

ཡང་། ཡང་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོའི་

ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་བྱེད་པ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་བཞིན། ཡང་ན་ལས་སུ་

གྱུར་པས་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་རྟོགས་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྤྲུལ་པ་ནི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་

པ་བཞིན་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་བརོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ངེས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་མེད་དམ་ཅི་ཞེ་ན། སུ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་

ཡོད་པའམ་མེད་དོ་ཞེས་སྨ། གང་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞིན་

དུ་རྟོགས་ན་དེ་ནི་དེ་ལ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་ན། གང་

ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་མེད་

པ། སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པས་དེ་ལ་ཡོད་

པའམ་མེད་པར་བརྟག་པར་མི་བྱའོ། །དོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གྲུབ་

པ་མེད་པས་དཔེ་དང་མི་འདྲ་བར་རྟོག་པར་ག་ལ་བྱེད། 

འདིར་སྨས་པ། གང་འདི་སྐད་དུ་སྨས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པས། 

གང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྟོག་པ་ཙམ་ཞེས་པས། སར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་དག་ཀང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རང་བཞིན་མེད་པ་དང་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་གཉིས་ཁས་ལེན་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་

སར་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་པས། རྟོག་པ་ཙམ་གི་དངོས་པོར་ཁས་མི་ལེན་ན། 

དེའི་ཚེ་སྐོན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་གྱུར་ན། དེའི་

ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་བཞིན་པ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དོན་མེད་

པའི་ཕྱིར་དང་། བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྟོག་པ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མེད་པས་ལོག་ལྟར་འགྱུར་ལ། དེས་ན་རང་

བཞིན་ཁས་བང་བར་མི་བྱ་ཞིང་། རྟོག་པ་ཁས་མི་བང་བར་ཡང་མི་བྱའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། མྱང་འདས་བེད་པོ་ལས་ཀང་མེད། ། 

གལ་ཏེ་མེད་ན་ལས་བསྐེད་པའི། །འབས་བུ་སྡུག་དང་མི་སྡུག་མེད། །

གལ་ཏེ་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་ན། དེའི་ཚེ་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་བཞིན་

པའི་ཕྱིར་སར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །གང་འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་ལ། དེ་མི་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། ལས་དེ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞིག་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་

གྱུར་ན། སྐོན་འདི་དག་སྟེ་དེའི་ཕྱིར་ལས་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །

གལ་ཏེ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་མི་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་ལས་ཀིས་

བསྐེད་པའི་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པར་མི་འགྱུར་ལ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དག་གི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལས་ཀིས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དག་ཀང་ཡོད་པས། དེའི་ཕྱིར་འདི་དག་གང་ཅི་

ཡང་རུང་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་གནས་སོ། །གང་ཡང་འདི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་

ནི་མེད་ལ་གང་ཅུང་ཟད་རྟོག་པ་ཙམ་ཡོད་པས། དེ་ཉིད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་སྤོད་

པའི་འདུས་བྱས་སྐེ་བོའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས། ཉོན་མོངས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གཉེན་པོའི་དངོས་པོར་འཇུག་པ་ཕན་

ཚུན་དུ་འགལ་བས། བརོད་པའི་ཚིག་ཀང་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་གནས་

སོ། །འདི་ལྟར་ལས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་དང་འགལ་

བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

དུ་གཉི་གར་བརོད་པ་ཡང་གཉི་ག་དང་འགལ་ལོ། །ཚིག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་

ལས་སྟོང་པ་ཉིད་འཇུག་པའི་ཐབས་ཀི་ཕྱིར། ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

ཡོད་ཅེས་པ་ཡོད་མེད་ཅེས་ཡོད། །མེད་དང་ཡོད་ཅེས་དེ་ཡང་ཡོད། ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིས། །གསུངས་པ་རོགས་པར་ས་མ་ཡིན། །

དེ་ལ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་པས་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་

པར་འཇིག་རྟེན་པས་ཡང་དག་པར་མཐོང་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཡོད་པ་ཡང་

གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་བརྟག་པ་ཙམ་སྟེ། དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་རྟོགས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ལོག་པར་ལྟ་བས། གང་ཞིག་དམྱལ་

བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་བ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པས་སིག་པ་ཆེན་པོ་དང་ལན་པར་གྱུར་

པས། དེ་དག་མེད་པར་ལྟ་བ་ལས་བཟོག་པའི་དོན་དུ་ལས་ཡོད་དོ། །ལས་ཀི་རྣམ་



239

ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པར་སིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། 

གང་ཞིག་དེ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་རྟོག་པ་ཙམ་བྱིས་པའི་སྐེ་བོས་ཡོངས་

སུ་བརྟགས་པའི་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པར་ཡོད་པ་དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་

པའོ། །གང་ཡང་ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་འདི་དག་བདེན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་

ལ། མངོན་པར་ཞེན་པ་དེས་དེ་དག་འཁོར་བ་ལས་མི་གྲོལ་བས། རང་བཞིན་གིས་

མ་སྐེས་པ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་པ། གང་ལ་ལས་མེད་ཅིང་ལས་ཀི་རྣམ་

པར་སིན་པ་མེད་པ་དེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །གཉི་ག་ཡང་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉི་

གའོ་ཞེས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་སོས་པའི་རིགས་པས་བདེན་པ་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མ་བྱས་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིས། །གསུངས་པ་རྟོགས་པར་ས་

མ་ཡིན། །འདིར་ཚིག་ཁ་ཅིག་ནི་དོན་གི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇུག་ལ། འགའ་

ཞིག་དགོངས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇུག་གོ། །རེ་ཞིག་གང་དོན་གི་རེས་སུ་

འབྲངས་ནས་འཇུག་པ་དེ་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཏེ་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པས་ན། ཇི་སྐད་

གསུངས་པའི་དོན་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་

པའོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་དཔྱད་པ་ན་དེ་བཞིན་

ཁོ་ནར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་དགོངས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་

འཇུག་པ་དེ་ནི་དྲི་བའི་དོན་ཏེ་དགོངས་པ་དང་བཅས་པའོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདི་ལྟ་སྟེ་གཟུགས་ཡོད་དོ་ཚོར་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་

འདི་དག་ཀང་དོན་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་སོ་

ཞེས་ངེས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་ཐོས་པའི་དོན་དང་མི་ལན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་རྣམས་

ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པའམ་སོ་སོ་ཡི། །དངོས་ལ་རྣམས་ཀུན་ཡོད་

མིན་པའི། །རང་བཞིན་གང་ཞིག་དེས་ན་སྟོང་། །ཡོད་པ་ཡོད་ཕྱིར་མི་སྐེ་ལ། །མེད་

པ་མེད་ཕྱིར་མི་སྐེ་ཞིང་། །ཆོས་མི་མཐུན་ཕྱིར་ཡོད་མེད་མིན། །སྐེ་བ་མེད་པས་

གནས་འགག་མེད། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་དང་། དགེ་སོང་དག་འདི་

དག་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཅིག་པུ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཞི་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་ཞིང་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། གཟུགས་ནི་

དབུ་བ་རྡོས་པ་ལྟ་བུ། ཚོར་བ་ནི་ཆུའི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་

གིས་ཀང་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་མི་ནུས་

ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་བཞིན་པའི་དོན་དང་མི་

ལན་པའི་ཕྱིར་དགོངས་པ་ཉིད་དུ་ངེས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

ཚིག་བཞིན་དུ་འདི་དག་ནི་དོན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནོ། །

འོན་ཀང་དོན་གི་བདག་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་སོ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གཉིས་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་འདི་དག་འདིར་བསམ་པར་བྱ་

སྟེ། ཅི་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་འདི་དག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་དགོངས་པ་

དང་བཅས་པ་ཡིན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་འདི་དག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

ན། དེའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་དོན་མ་ཡིན་པ་སྐེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། མེད་པས་མཐོང་བ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཙམ་ལས་ཐེར་ཟུག་པ་དང་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཐའོ། །ཡང་ན་དྲང་དོན་ནི་དེའི་ཚེ་ཇི་སྐད་

སོས་པའི་དོན་དང་མི་ལན་པས་འདི་ནི་དོན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་གི་བདག་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་

པས་ཞེས་བྱ་སྟེ། རེ་ཞིག་འདི་ཙམ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའོ། །གང་ཡང་དོན་འདི་ནི་

བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འདིར་ལེགས་པར་

མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་ཇི་སྐད་སོས་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་བོ་དང་ལན་པས་མངོན་པར་སྦོར་

བར་བྱེད་པར་རུང་ངོ་ཞེས་བྱའོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་

བཀག་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེ་ཞིག་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་

གཟུགས་ལ་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྐེ་བོ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་རིགས་པ་དང་ཉེ་བར་དམིགས་བཞིན་པའི་གཟུགས་

ཡོད་པ་ཉིད་ལས་སུ་ཞིག་མེད་དོ་ཞེས་སྨ། གང་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་

གསུངས་ཏེ། དགེ་སོང་དག་གཟུགས་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་སྐེ་མཆེད་དེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་བསྟན་དུ་ཡོད་ལ། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་དག་རེག་བྱ་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་སྐེ་མཆེད་དེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་ཅན་བསྟན་དུ་ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །གལ་

ཏེ་དེ་མེད་ན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་སྟོན་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་འབྱུང་བ་རྒྱུར་

བྱས་པ་ཉེ་བར་མ་བསྟན་ལ། དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། ལུང་ལས་གྲགས་པའི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཕྱིར་གཟུགས་ཡོད་དོ། །གཟུགས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ལ་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་

ཤེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཉིད་ཡོད་ན་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་མེད་པ་ཡང་དེ་ལྟར་

སྔར་ཉིད་དུ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་མེད་པས་གཟུགས་མེད་པར་

གྲུབ་ཀང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་དང་ཉེ་བ་འདི་དག་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་

པ་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་སེལ་བའི་སོ་ནས་སྐེ་

མཆེད་ཐམས་ཅད་དགག་པའི་དོན་དུ་སར་ཡང་བརྟག་པ་བརམ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་

པ། 

གལ་ཏེ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གཟུགས། །འབྱུང་ལས་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་མིན། ། 

རང་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་ལས་ཀང་། །འབྱུང་མིན་དེ་ཕིར་མེད་མིན་ནམ། །

གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གང་ལས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་

གཟུགས་ཉེ་བར་བསྟན་པས། དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། དེ་ཉིད་

ཀིས་ན་གཟུགས་རང་བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་གསལ་བར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་

བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་གང་ལས་འཇིག་རྟེན་འདིར་རྒྱུ་དང་འདྲ་བའི་

འབྲས་བུ་འཇུག་བཞིན་པ་ཉེ་བར་དམིགས་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སཱ་ལུ་ལས་སཱ་ལུ་དང་། 

གྲོ་ལས་གྲོ་དང་། བ་ལང་ལས་བ་ལང་དང་། བ་མེན་ལས་བ་མེན་ནོ་ཞེས་དེ་བཞིན་དུ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གཟུགས་ཀང་འབྱུང་བ་ལས་ཀང་གྱུར་པས་ན་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཁོ་ནར་འཇུག་

པར་འགྱུར་ལ་རག་ན། གཟུགས་ཀང་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བ་ལ་

སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའི་ཕྱིར་དང་། འབྱུང་བ་རྣམས་ལུས་ཀི་དབང་པོའི་གཟུང་

བྱའི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ནི་མིག་གི་དབང་པོའི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་ནས་གཟུགས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། གཟུགས་ལ་རིགས་པ་དང་འགལ་བར་གསུངས་པའོ་

ཞེས་མཚོན་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་མི་བདེན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་

བའི་དོན་དུའོ། །དེའི་ཕྱིར་ལུང་ནི་གཟུགས་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ལ། 

འོན་ཀང་གཟུགས་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། གལ་ཏེ་

འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གཟུགས། །འབྱུང་ལས་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་མིན། །འབྱུང་

བའི་རང་བཞིན་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་དུའོ། །ཁ་ཟས་ཀི་རང་བཞིན་སོག་

ལ། རྩྭའི་རང་བཞིན་བ་ལང་ཞེས་པའོ། །ཇི་ལྟར་གལ་ཏེ་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། 

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་སྐེས་པ་དེ་ནི་འབྱུང་བ་ལས་མི་འབྱུང་སྟེ། འབྱུང་

བའི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་རྒྱུ་དང་མི་འདྲ་བའི་འབྲས་

བུ་སྐེ་བ་མི་སིད་པས་དེ་ནི་གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་སྟེ་གོ་

སའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་

ཀི་རང་བཞིན་ལས་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་དངོས་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་གཟུགས་ནི་རང་དངོས་ལས་འབྱུང་མིན། །ཞེས་གནས་ལ། 

དེའི་ཚེ་དེ་མེད་པ་སྟེ། རང་གི་དངོས་ལས་གཞན་ལས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསལ་བར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ངེས་སོ། །རང་བཞིན་ནི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། 

རང་བཞིན་དེ་ཡང་མེད་པས་རང་བཞིན་གཞན་ལས་ཀང་སྐེས་པ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་

འབྱུང་ངོ་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་གཅིག་པུ་ལ་རྣམ་པ་བཞིར་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་བདག་ཉིད་བཞི་

བརྟེན་པར་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ཁས་བང་བར་བྱ་བའམ། 

གལ་ཏེ་སྐེ་མཆེད་གཅིག་གི་རྟེན་གི་དངོས་པོར་རྟོག་ན་ཡང་འབྱུང་བ་རྣམས་གཅིག་

ཉིད་དུ་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །འདི་དག་ཀང་དེ་ལྟར་མེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

གསུངས་པ། 

གཅིག་ལ་བཞི་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །བཞི་གང་གཅིག་ཏུ་མ་ཡིན་པས། ། 

གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི། །རྒྱུར་བས་ནས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །

གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་བཞིན་པ་ལ་གཟུགས་བརྟེན་པར་གྱུར་ན། 

དེའི་ཚེ་གཟུགས་གཅིག་ཀང་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། བརྟེན་པ་ནི་རྟེན་གི་དབྱེ་བའི་རེས་སུ་

འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་རྒྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པར་ཅི་ལྟར་ཡོད། ཡང་ན་རྟེན་ཐ་དད་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་

བརྟེན་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་བརྟེན་པ་གཅིག་གི་

རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱོས་ཤིག དེ་དག་ཀང་མི་སིད་ལ། དེའི་ཕྱིར་གར་གི་སྐེས་བུ་

བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་མི་བདེན་པ་རྣམས་ངེས་པར་འདི་དག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་ཉམས་སོ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཞེས་བྱ་སྟེ། གཟུགས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་རྒྱུར་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། 

འདིར་སྨས་པ། གཟུགས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེའི་སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་སྐེས་པས་འཛིན་ལ། དེ་ལ་གལ་

ཏེ་སྔོན་པོ་མེད་ན་དེའི་འཛིན་པ་མི་འབྱུང་ལ། འཛིན་པ་ཡང་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིར་

གཟུགས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་དེའི་འཛིན་པ་ཡོད་ན་གཟུགས་ཡོད་ལ། 

འདི་ལ་འཛིན་པ་མི་སིད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པས། གཟུགས་

ནི་ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་འདིར་འབྲེལ་ཏོ། །འདི་དག་གི་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པ་ཡང་རྒྱས་པར་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། 

འདིར་སྨས་པ། གཟུགས་ལ་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། རྟགས་ཅི་ལས་ཤེ་

ན། གལ་ཏེ་གཟུགས་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ན་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་ཞེས་པའི་བོ་མི་

འབྱུང་ལ། འདིའི་བོ་ཡང་ཡོད་པས་ཤེས་བྱ་སྟེ། རྟགས་དེས་ན་འཛིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བྱའོ། །སྨས་པ། རྟགས་ལས་ཤེ་ན་དེའི་རྟགས་ཀང་མེད་དེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་

པའི་ཕྱིར་མེད་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་ཡོད་ན་གཟུགས་ཀི་བོ་འཐད་ཀི་

མེད་པ་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་དག་དེ་ལྟ་ན་དེའི་ཚེ་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཀིས་

གཟུགས་ཀི་བོ་སྐེད་པར་བྱེད་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་རུང་ན། གཟུགས་ཀི་བོ་མེད་ན་

ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཡོད་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ། ཡོད་ན་ཡང་རྟགས་དེ་

མེད་ན་མི་འཐད་པས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་

ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་༼པའི་༽ཕིར་གལ་ཏེ། །༼རོ། །༽རགས་ལས་ཤེ་ན་རགས་དེའང་མེད། །༼དེ།
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། །ཡོད་ནའང་རགས་དེ་མེད་མི་རིགས། །1

ཞེས་པ་འདིས། ཕ་རོལ་གིས་རྟགས་ལས་གཟུགས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་

པ་དེ་སེལ་ཏོ། །འདིར་སྨས་པ། གང་འདི་སྐད་དུ་ཤིན་ཏུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

སོས་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །འདིར་

སྨས་པ། སར་ཡང་ཅིས་གཟུགས་འཛིན་ན་བོ་ཡིས་སོ། །སྨས་པ། བོས་གཟུགས་ལ་

ཇི་ལྟར་འཛིན། དེའི་རྣམ་པར་སྐེ་བས་སོ། །སྨས་པ། འདི་དག་མི་འཐད་དེ་རྒྱུ་མཚན་

ཅིས་ཤེ་ན། གང་གི་ཕྱིར། 

གལ་ཏེ་བོ་དེས་གཟུགས་འཛིན་ན། །རང་གི་རང་བཞིན་ལ་འཛིན་འགྱུར། ། 

རྐེན་ལས་སྐེས་པས་ཡོད་མིན་ལ། །ཡང་དག་གཟུགས་མེད་ཇི་ལྟར་འཛིན། །

འདིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་འཛིན་ན་སྔོན་དུ་རང་གི་བདག་ཉིད་

མཐོང་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། མེའི་དྲོ་བ་ཉིད་ལྟ་བུ་དེ་དང་ལན་པ་ལས་ཕ་རོལ་གི་བདག་ཉིད་

ཀང་ཉེ་བར་དམིགས་པར་བྱེད་དོ། །ཆུ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་བོ་ནི་འཛིན་པའི་

རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་ན། དེ་ནི་འཛིན་པའི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་རེ་ཞིག་ཉེ་བར་

དམིགས་པར་འགྱུར་ལ། དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དག་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བ་དང་། དམིགས་

པ་མེད་པར་དམིགས་པ་པོ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་བོ་རང་གི་

བདག་ཉིད་ལ་འཛིན་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཚེ། འདིར་གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་

བྱེད། རིགས་པས་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀང་མི་འཛིན་

1 ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་རྩ་འགྲེལ་ཅུང་ཟད་ཚིག་རིས་མི་མཐུན་པས་དཔྱད
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཏེ། བོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་འདིའི་བོ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པའོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། དེས་ན་གཟུགས་འཛིན་པ་མེད་

དོ། །འདི་ལྟར་ཡང་འཛིན་པ་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར། 

ཇི་སྐད་སོས་པ་གཟུགས་སྐེས་བོས། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་མི་འཛིན། ། 

འདས་དང་མ་འོངས་པ་གཟུགས་ཀང་། །དེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར། །

ཇི་སྐད་སོས་པའི་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་གཟུགས་ལ་

སོས་པ་ཞེས་བརོད། འདིར་མིག་གི་ཡུལ་ནི་ཇི་སྐད་སོས་པའི་གཟུགས་སུ་ཤེས་

པར་བྱ་ལ། བོ་ཡང་མིག་གི་བོས་འཛིན་གི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །སྐེས་པའི་སྒྲ་ནི་

འདིར་ད་ལྟར་བའི་རོད་བྱེད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་གལ་ཏེ་བོ་ཡིས་གཟུགས་

ལ་འཛིན་པར་བྱེད་ན། དེས་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་ལ་འཛིན་ནམ། འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པ་ལའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཇི་སྐད་སོས་པའི་རྣམ་པས་ནི། ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་

ད་ལྟར་བའི་བོས་མི་འཛིན་ཏེ། གཉི་ག་ཡང་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་

པར་འཇིག་པའི་བོ་ནི་དེ་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གནས་པ་མེད་ན། གང་ལས་འདིས་

ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་སིད་པར་འགྱུར། བསྐེད་པར་བྱ་བ་ལ་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ཏེ། བསྐེད་པར་བྱ་བ་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མ་སྐེས་པར་གྱུར་པའི་

གཟུགས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་འགྱུར། གཟུགས་ཀང་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་པར་འཇིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གནས་པ་མེད་ན། གང་ལས་འཛིན་པར་བྱེད། དེ་ནི་འདི་

ལྟར་སྐད་ཅིག་མའི་བོ་ལ་ཇི་སྐད་སོས་པའི་གཟུགས་སྐེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་མི་

འཛིན་ནོ། །

ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་མི་

འཛིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་

ཞེ་ན། སྨས་པ། གང་གི་ཚེ་ད་ལྟར་བའི་དངོས་པོ་ཉིད་སྐད་ཅིག་མའི་ཕྱིར་འཛིན་པར་

མི་ནུས་ན། དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཞིག་པ་

དང་མ་སྐེས་པ་བོས་འཛིན་པར་ནུས། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་འཛིན་པ་མི་སིད་པ་དེས་ན་

ཡང་གཟུགས་མེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གང་ཚེ་ནམ་ཡང་ཁ་དོག་དང་། །དབིབས་དག་ཐ་དད་ཉིད་མེད་པས། ། 

དེ་དག་ཐ་དད་འཛིན་ཡོད་མིན། །གཅིག་ཏུའང་མ་ཡིན་གྲགས་པའི་གཟུགས། །

གལ་ཏེ་མིག་གི་ཡུལ་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན་དེ་

འཛིན་པར་འགྱུར་གྲང་ན། ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་

གང་གི་ཕྱིར་མི་འཛིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཡང་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་ཡོད་བཞིན་པ་མ་

ཡིན་ཞེ་ན། སྨས་པ། འདིར་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དག་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་

ཅེས་བྱ་བ་ལ། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་འདི་དག་ནི་གཅིག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་སམ། ཐ་

དད་པ་ཉིད་དུའོ། །རེ་ཞིག་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དག་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་མེད་ལ། གལ་

ཏེ་ཡོད་ན་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། འདི་དག་ཀང་ཁ་དོག་ལས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཐ་དད་པའི་དབྱིབས་འཛིན་པར་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་པ་ལས་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ལ་

དེ་བཞིན་དུ་དབྱིབས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁ་དོག་འཛིན་པར་མི་ནུས་སོ། །གདོན་མི་

ཟ་བར་དབྱིབས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དེའི་ཁ་དོག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། གང་ཡང་

འདིའི་གནས་ལུགས་ལ་དེའི་དབྱིབས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དབྱིབས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁ་དོག་

ལོགས་སུ་གྲུབ་པར་མི་སིད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་འདི་ལྟར་ཐ་དད་པ་ཉིད་ན། གང་གི་ཚེ་

ཁ་དོག་ནམ་ཡང་དབྱིབས་ལ་མི་སིད་ལ། དེས་ན་དེ་དག་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གལ་ཏེ་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཁ་

དོག་དང་དབྱིབས་དག་ཐ་དད་དུ་མི་འཛིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྲེན་

མའི་དངོས་པོར་དེ་དག་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། སོ་སོ་སོ་སོར་མ་གྲུབ་

པ་དག་འདྲེན་མའི་དངོས་པོར་མེད་པས་འདི་དག་གཅིག་ཏུ་ག་ལ་ཞིག དེའི་ཕྱིར་

དེ་དག་གང་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་མི་སིད་དོ། །ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལས་གཞན་དུ་

གཟུགས་མི་དམིགས་ལ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ཡང་ཕ་རོལ་པོས་གཟུགས་ནི་ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་ཀི་བདག་ཉིད་དོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་དག་ཀང་མི་འཛིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབས་སོ་

ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་མེད་དོ། །

ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པས་གཟུགས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་མིག་གི་བོ་རེ་ཞིག་ཡོད་དེ་དེ་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་ན་

མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་

པ། གལ་ཏེ་མིག་གི་བོ་ཡོད་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མིག་བོ་མིག་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གཟུགས་ལ་ཡོད་མིན་བར་ན་མེད། ། 

གཟུགས་དང་མིག་ལ་བརེན་ནས་སུ། །ལེགས་སོ་ལོག་པར་ཡོངས་བརགས་པ། །

འདིར་མིག་གི་བོ་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེའོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་

པ་ཉིད་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། ཅི་མིག་གི་བོ་འདི་མིག་ལ་ཡོད་དམ། དེ་ནི་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་དེ་མིག་ལ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མིག་ལ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་ཡང་མེད་ལ། 

མིག་དང་གཟུགས་དེ་དག་གི་བར་དུ་ཡང་མི་སིད་དེ། ཡུལ་ན་མི་གནས་པ་ཉིད་ཀི་

ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་དེའི་ཚེ་མིག་གི་བོ་མིག་ལ་མ་ཡིན། གཟུགས་ལ་ཡང་མ་ཡིན། 

བར་ན་ཡང་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ཇི་

ལྟར་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨ་བར་རུང་སྟེ། འདི་ནི་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་དེ་མིག་ལ་མེད་ཅིང་གཟུགས་དང་བར་ན་ཡང་མེད་ཀང་། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་བ་ཡོད་པས། དེའི་ཕྱིར་མིག་གི་བོ་

ཡང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གང་གང་ན་མི་གནས་པ་ཇི་ལྟར་དེ་ལས་སྐེ། ཡང་ན་དེ་

ལྟར་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནི་མེད་ལ། མིང་

དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གི་བོ་སྐེའོ་ཞེས་སྨ་ན་ཡང་། དེས་ན་འདི་ནི་ཡང་

དག་པར་མི་སྐེ་སྟེ། སྐེ་བ་རིགས་པ་དང་མི་ལན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

གསུངས་པ། མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སུ། །ལེགས་སོ་ལོག་པར་ཡོངས་

བརྟགས་པ། །ཞེས་པ་ལ། གང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་སོ་སོར་སྣང་བ་དེའི་བདག་ཉིད་

ལ་བརྟགས་ན་མི་སིད་པས་ན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན། རྣམ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡང་། །ཉི་མའི་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གཉེན་གིས་གསུངས་པའོ། །ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ནི་དེ་ལྟར་མིག་གི་བོ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་མི་བཟུང་བས་གཟུགས་མེད་

དོ། །འདིར་སྨས་པ། གཟུགས་འཛིན་པ་ཉིད་དེ། དེ་ལ་འཛིན་པ་པོ་མིག་གི་དབང་པོ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་

བས་ཡིད་བདེ་བའི་གནས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སྨས་པ། 

གལ་ཏེ་མིག་རང་གི་བདག་ཉིད་མཐོང་ན་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ། མཐོང་བ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་མིག་གིས་བདག་མཐོང་མིན། །དེས་གཟུགས་མཐོང་བ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

དེ་ཕིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་མེད། །དེ་བཞིན་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས། །

༼མིག་ནི་རང་བདག་ཉིད་ཀིས་སོང་། །དྲེ་ནི་གཞན་བདག་གིས་ཀང་སོང་། ། 

གཟུགས་ཀང་དྲེ་བཞིན་སོང་པ་སྲེ། །སྐྲེ་མཆྲེད་ལྷག་མའང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །༽2

གལ་ཏེ་མིག་གིས་བདག་ཉིད་མི་མཐོང་ལ། དེའི་ཚེ་རང་གི་བདག་ཉིད་མ་

མཐོང་བས་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀང་མི་མཐོང་ལ། དེ་ནི་བོང་བ་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་པས་མིག་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་དེ། དེ་ཕྱིར་

མིག་བདག་མེད་ཅེས་པ་ལ། གང་གི་ཕྱིར་མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་

རང་བཞིན་མེད་དོ། །མིག་མེད་ན་མིག་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་མིག་གི་བོ་མེད་པས་

གཟུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་མིག་

2 ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་རྩ་བར་ཡོད
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དང་གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་དག་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལྟར། དེ་བཞིན་སྐེ་མཆེད་

ལྷག་མ་རྣམས་ནི། སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་མིག་དང་གཟུགས་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་

ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །

འདིར་སྨས་པ། རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མིག་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། 

འདིར་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་བསྟན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། མིག་གི་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ནས། 

ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ཀི་བར་དུ་ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རེག་པ་ཞེས་བརོད་

པ་ནི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཤེས་པ་རྣམ་གསུམ་འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། ཚོར་

བའི་རྒྱུ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ལ། དེ་ལ་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ནི་རེག་པ་སྐེ་བའི་

སོའི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་གནས་པས་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་དེ། མིག་གི་རེག་པའི་སྐེ་

མཆེད་ནས་ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ཀི་བར་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་

མིག་མེད་ན་དེའི་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ཉེ་བར་མི་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་ཉེ་བར་བསྟན་པས་

དེའི་ཕྱིར་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཉེ་བར་བསྟན་པས་ན་མིག་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཡོད་ན་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་ན། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་གང་གི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་

པ། 

གང་ཚེ་གཅིག་དང་རེག་ལྡན་གཅིག །དེ་ཚེ་ཅིག་ཤོས་སྟོང་པ་ཉིད། ། 

སྟོང་པའང་མི་སྟོང་མི་བརེན་ལ། །མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མིན། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུད་གཅིག་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཉིད་ལ་ཉེ་བར་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཉེ་

བ་ན། མིག་གཅིག་ཉིད་རེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གྱུར་པར་འབྱུང་བས་རེག་ལན་གཅིག་

སྟེ། རེག་དང་འབྲེལ་པས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་གཅིག་རེག་དང་ལྷན་ཅིག་

གནས་པ་ན་དེའི་ཚེ་ཅིག་ཤོས་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་སྟོང་པ་

རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་འདི་སྙམ་དུ་

སེམས་ན། གལ་ཏེ་ཡང་དེའི་གནས་སྐབས་ནས་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟོང་པའི་

རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཡོད་པའི་རྣ་བ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རང་གི་རྣམ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཀི་

རང་བཞིན་གིས་མི་སྟོང་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། སྟོང་པའམ་མི་སྟོང་མི་བརྟེན་ལ། །གང་ལས་གང་གི་རང་བཞིན་དང་

བཅས་པར་མི་རུང་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་གང་ས་བའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ནམ་ཡང་ས་

བའི་རང་བཞིན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ནམ་

ཡང་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་མི་འབྱུང་ལ། མིག་ཀང་རྟག་པ་ཉིད་དུ་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཅན་

དུ་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་མི་སྟོང་པའི་རང་

བཞིན་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་མི་བརྟེན་ལ། ད་ལྟར་བ་མེ་དྲོ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་དེ་

ཉིད་དེས་སྟོང་པ་མི་བརྟེན་ནོ། །

ཡང་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཡང་མི་སྟོང་པ་མི་བརྟེན་ལ། 

མི་སྟོང་པ་ཡང་སྟོང་པ་མིན། །དེའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་

ཡིན་ན། དེ་ནི་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་ཐོབ་པའམ། གང་ཞིག་རེག་གི་སྐེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཆེད་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་

རེག་གི་སྐེ་མཆེད་མེད་དོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་རེག་གི་སྐེ་མཆེད་མེད་ཀང་དེ་ལྟ་

ན་ཡང་རེ་ཞིག་རེག་པ་ཡོད་དེ། གསུམ་འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་པས། དེ་ཡོད་ན་རེག་

གི་སྐེ་མཆེད་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་རེག་པ་ཉིད་ཡོད་ན་

རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་ཡོད་དེ། དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་ཡང་མེད་པ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་གསུངས་པ། 

ངོ་བོ་མི་གནས་ཡོད་མིན་པས། །གསུམ་འདུས་པ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་རེག་མེད་པས། །དེ་ཚེ་ཚོར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །

གནས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལས་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་འབྱུང་

སིད་ལ། མི་གནས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་ཕྱིར་མི་གནས་པའི་ངོ་བོ་ལ་མི་

གནས་པའི་ངོ་བོའི་ཕྱིར་ཡང་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ཉིད་ཀིས་ནི་འདུ་བའི་དུས་ཀི་

བར་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ཕྲད་པ་ག་ལ་ཞིག ཅེས་བསྒྲུབས་པས། ངོ་བོས་མི་

གནས་པའི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་འདུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་མེད་

པ་དེའི་ཚེ་འདུ་བ་མེད་པས། དེའི་བདག་ཉིད་ཀི་རེག་པ་མེད་དེ། གསུམ་འདུས་པའི་

རང་བཞིན་གི་རེག་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

འདིར་སྨས་པ། རེག་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དེའི་འབྲས་བུ་ཚོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འདིར་རེག་པའི་རྐེན་གིས་ཚོར་བ་ཉེ་བར་དམིགས་ལ། དེ་ཡོད་པས་དེའི་རྒྱུ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རེག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཚོར་བ་ཉིད་ཡོད་ན་རེག་པ་

ཡོད་ལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དེ་ཚེ་ཚོར་བ་ཡོད་

མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ། གལ་ཏེ་རེག་པ་ཡོད་ན་དེའི་ཚེ་རེག་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཚོར་བ་ཡོད་

ལ། གང་གི་ཚེ་རེག་པ་ཉིད་མེད་ན་དེའི་ཚེ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཚོར་བ་ག་ལས་འབྱུང་། ཚོར་

བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་རེག་པ་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་པོ། །

འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་ཁོད་ཀིས། དེའི་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་བདག་

མེད། །དེ་བཞིན་སྐེ་མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས། །ཤེས་པས་སྐེ་མཆེད་དགག་པ་དེ་ལྟར་

སྨས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཡོད་ལ། 

དེ་ཡོད་པས་དེའི་རྟེན་དང་དམིགས་པའི་སྐེ་མཆེད་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ཡོད་ན་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཡོད་ལ། ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

ནང་དང་ཕི་ཡི་སྐེ་མཆེད་ལ། །བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་། ། 

དེ་ཕིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྟོང་། །

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། དེ་ནི་ནང་དང་ཕྱིའི་སྐེ་

མཆེད་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྟར་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གནས་པས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་

ལས་སྐེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ངེས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་མེད་དེ། །རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་

གསུངས་པ། སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྟོང་། །ཞེས་པ་ལ། སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་བཞིན་དུ་

རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པས་ཉེ་བར་དམིགས་

ལ། དེ་ཙམ་ཞིག་ཀང་འདིའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཡོད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པ་

ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་པོ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་ཡོད་

ལ། ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

རྣམ་ཤེས་ཤེས་བ་ལ་བརེན་ནས། །འབྱུང་བ་ཤེས་བ་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

ཤེས་བ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ཕིར་ཤེས་པ་པོ་ཉིད་མེད། །

འདིར་འདིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམིགས་པ་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས་ཤེས་བྱ་ལ་

ལྟོས་ལ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས། དེའི་ཕྱིར་ཤེས་བྱ་མེད་ལ། ཤེས་བྱ་མེད་

པར་གྱུར་ན་དམིགས་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ག་ལ་འབྱུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་

པར་ཤེས་པ་མེད་པས་རྣམ་ཤེས་ནི། །སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟོང་། །ཞེས་གནས་

སོ། །འདིར་སྨས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། ཤེས་བྱ་དང་ཤེས་པ་པོ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་རེ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་པོ་

ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟགས་པའི་གང་ཟག་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པའོ། །དེ་

གང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་དེ་ནི་འདིའི་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་རྣམ་པར་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཤེས་སོ་ཞེས་དེ་ནི་འདིའི་ལས་སོ། །བྱེད་པ་དང་ལས་མེད་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པར་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་

བྱ་དང་ཤེས་པ་པོ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་པོ་ཉིད་ཡོད་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན། གང་ཇི་སིད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དག་མེད་པས་ལས་

དང་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། བྱེད་པ་པོ་ཉིད་འགའ་ཡང་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་བསྒྲུབ་

པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། ཤེས་བྱ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཕྱིར་ཤེས་པ་པོ་ཉིད་

མེད། །ཅེས་པས། ཤེས་པ་པོ་མེད་པས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་པོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཕྱི་རོལ་དང་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་དག་ཡོད་པ་ཉིད་དེ། དེ་དག་མི་

རྟག་པར་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ། འདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ན་ཡང་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གི་བདག་ཉིད་ཀི་

སྐེ་མཆེད་མེད་ན། དེའི་ཚེ་ཅི་གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ། དེའི་

ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་བསྟན་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། བཅོམ་

ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅུང་ཟད་ཀང་། །མི་རག་མེད་ལ་ཡང་ན་རག ། 

དངོས་པོ་ཡོད་ན་རག་པ་དང་། །མི་རག་པར་འགྱུར་དེ་ག་ལ། །

དེ་ལ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གང་འདི་སྐད་དུ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་གོ་ཞེས་

གསུངས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་དངོས་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་མཐོང་



258

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བ་མིན་ལ། འོན་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མ་གཟིགས་ལ། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མ་གཟིགས་པས་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་

ལ་ལྟོས་ནས། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་འདི་ནི་རང་བཞིན་ལ་ལོག་པར་

རྟོགས་པ་དགག་པའི་དོན་དུའོ། །དོན་དམ་པར་ནི་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་མི་རྟག་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ཡང་རྟག་པའོ། །འདི་དག་གཉི་ག་ཡང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པོ་

ཞེས་དགོངས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སར་ཡང་འདི་དག་གཉི་ག་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། སྨས་པ། གང་

གི་ཕྱིར་དངོས་པོར་ཡོད་ན་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པར་འགྱུར་ན། དངོས་པོ་དེ་ག་ལ་ཞིག་

གོ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པས་དངོས་པོ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དངོས་

པོ་དེ་ག་ལ་ཞིག་པའོ། །དངོས་པོ་དེ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དངོས་པོ་མེད་པར་

གྱུར་པ་ལ་རྟག་པ་ཉིད་དམ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ག་ལ་ཞིག །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྙིང་

པོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདི་དག་གསུངས་པ་ཉིད་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་

འདི་དག་གིས་རང་བཞིན་གསལ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པས་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པའི་ལོག་པར་རྟོག་པ་

འབྱུང་བ་མི་སིད་པས། དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དག་གི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀང་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར་པས་འབྱུང་མི་སིད་ལ། དེ་མེད་པས་

སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་

གཏི་མུག་ཀང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག ། རྐེན་སྐེས་ཆགས་སྡང་གཏི་མུག་སྟེ། ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ཕིར་ངོ་བོས་འདོད་ཆགས་དང་། །ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་ལ་སྡུག་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་མི་སྡུག་

པའོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀང་རྟག་པ་བདག་མེད་པ་གཙང་བའོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྡུག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་འདོད་ཆགས་འབྱུང་། མི་སྡུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེ་སང་འབྱུང་ཞིང་། ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ལ་བརྟེན་ནས་གཏི་མུག་འབྱུང་ངོ་། །དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་དེ་ལ་

སྡུག་པ་ལ་སོགས་པར་རམ། རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་པ་ལས་འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པས་སྡུག་པ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་སྡུག་

པ་ལ་སོགས་པ་མི་སིད་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མི་རིགས་སོ། །འདི་ལྟར་

ཡང་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སིད་པས་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གང་ཕིར་དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་ཤིང་། །དེ་ལ་ཞེ་སྡང་དེ་ལ་རོངས། ། 

དེ་ཕིར་རྣམ་པར་རོག་པས་བསྐེད། །རྣམ་རོག་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་མེད། །

འདིར་སྡུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ན། གང་

གི་ཕྱིར་གང་ཞིག་ཁོ་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་གཞོན་ཤ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་ལན་

པའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་འདོད་ཆགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ཤིན་

ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་བརོད་ལ། དེ་ཉིད་ལ་ཞེ་སང་ཅན་

འགའ་ཞིག་གིས་མི་སྡུག་པར་བརོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་ཆུང་མ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་ལ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཆུང་མ་དག་ཞེ་སང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། གང་ཁོ་ན་ལ་ཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཆུང་

མ་དག་ཞེ་སང་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་དེ་ལ་འགའ་

ཞིག་རོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་སྐད་ཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་འགལ་

བའི་དོན་དེ་དག་མི་སིད་དོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་མི་སིད་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པས་

དེའི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་རུང་ངོ་། །ཡང་ན་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གལ་ཏེ་ཡང་

དངོས་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་གཅིག་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེའི་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་རེ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེས་ན་དེ་ཡོད་པས་དེ་ལས་སྐེས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྨས་པ། རྣམ་རྟོག་དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་ཡིན་

ཏེ། ལོག་པའི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པའི་རང་བཞིན་མི་སིད་པ་དང་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མེད་

དོ། །དེ་མེད་ན་དེ་ལས་སྐེས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་གྲུབ་

བོ། །འདི་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མེད་པ་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར། 

རོག་བ་མེད་ན་རྣམ་རོག་གང་། །དེ་མེད་རྣམ་རོག་ག་ལ་ཞིག ། 

དེ་ཕིར་རོག་བ་རྐེན་སྐེ་ཕིར། །སྟོང་ཡིན་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་། །

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན་དེ་ལ་རྟོག་པར་

བྱེད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐེ་ལ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་ལ། དེས་ན་དེ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་བྱ་མེད་ན་རྣམ་རྟོག་མེད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྟོང་ཡིན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་། །གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱ་བའི་

རང་བཞིན་སྟོང་པའོ། །དེ་ལས་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་

པས། རྣམ་པར་རྟོག་བྱ་དང་རྟོག་པ་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རྟོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ཀང་། 

དེ་ཉིད་རོག་པས་ཕིན་ཅི་ལོག །བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་མེད། ། 

དེ་མེད་འདུ་བེད་འབྱུང་བ་ནི། །སིད་མིན་དེ་བཞིན་ལྷག་མ་རྣམས། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་མཐོང་བ་དེ་དང་

འགལ་བའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ངེས་པར་སྤོང་ལ། དེ་སྤངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་སྤོང་ངོ་། །མ་རིག་པ་སྤངས་པས་སྐེ་བའི་རྐེན་གི་རྒས་པ་

དང་ཤི་བ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་ལོག་གོ། །སར་ཡང་ཇི་ལྟར་མ་རིག་པ་

འགགས་པས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་འགག་ཅེ་ན། བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གང་ལ་གང་རེན་སྐེ་བའི་དངོས། །དེ་དེ་མེད་པས་དེ་མི་སྐེ། ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་མ་བས། །འདུས་བས་ཞི་བས་མྱ་ངན་འདས། །

གང་ཞིག་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་

འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐེ། འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་དེའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་

བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་འདུ་བྱེད་

ལ་སོགས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གང་གི་ཚེ་འདི་ལྟར་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་པོ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མེད་ལ། དངོས་པོ་མེད་ན་དེ་ཡང་ལོག་པའི་རང་བཞིན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མེད་

དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་ཡང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་མེད་ན་ཡང་། དངོས་

པོའི་ཚུལ་གིས་འདུས་བྱས་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་འདུས་མ་བྱས་མེད་

དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དངོས་དང་དངོས་མེད་དང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དག་ཞི་

བའོ། །ཞི་བ་ནི་མི་འཇུག་པ་ལ། དེ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །

སར་ཡང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཚུལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་

མ་བྱས་སུ་རྟོག་པ་འཇུག་པར་ཐལ་བས་སོ། །འདིར་སྨས་པ། གང་སོས་པའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་རྟོགས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མ་རིག་པ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པས། 

སར་ཡང་ཅི་མ་རིག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། དམིགས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་གང་ལས་དེ་ཁོ་ན་

མཐོང་བ་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་དང་དམིགས་པ་དག་བསྒྲུབ་པར་འདོད་

པས་གསུངས་པ། 

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་དངོས་པོ་རྣམས། །དངོས་པོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་གང་། ། 

སྟོན་པས་མ་རིག་པར་གསུངས་ལ། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཇུག །

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པ་ལ། དེ་དག་ལ་

གང་ཞིག་རང་བཞིན་དུ་རྟོག་པ་དེ་ལ་མ་རིག་པར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་

ལ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། མ་

རྟོགས་པ་ལས་མ་རིག་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལ་

ཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་བཞིན་ལ་དམིགས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པའི་ངོ་བོའི་ཕྱིར་མི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ལ། མ་རིག་པ་དེ་ལས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་

པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཇུག་གོ། །ཡང་འདིའི་མ་

རིག་པ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་བཟོག་པར་བྱ་ཞེ་ན། གསུངས་པ། 

དངོས་པོ་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར། །ཤེས་ན་རོངས་པ་མི་འཇུག་ལ། ། 

མ་རིག་ལེགས་པར་འགགས་པ་ཡིས། །དེ་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །

གང་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་སྟེ། ཡང་དག་པ་

ཇི་ལྟ་བ་མཐོང་བ་དེ་ནམ་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་སྒྲོ་མི་འདོགས་ལ། གང་

གི་ཚེ་རང་བཞིན་དུ་སྒྲོ་མི་འདོགས་པ་དེའི་ཚེ་འདིའི་མ་རིག་པ་སྤོང་ལ། མ་རིག་པ་

སྤངས་པས་འདུ་བྱེད་ཀང་མི་སྐེ་ལ། ཇི་སིད་དུ་སྐེ་བ་མེད་པས་རྒས་པ་དང་འཆི་བ་

མི་འབྱུང་བའི་བར་དུའོ། །དེ་ལས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་འདུས་བྱས་

དང་འདུས་མ་བྱས་ཞི་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་ཐར་པ་

འདོད་པས་མ་རིག་པ་སྤོང་བར་འདོད་པ་མ་རིག་པ་སྤོང་བར་འདོད་པས་དངོས་པོ་

འདི་དག་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ། 

སྨས་པ། ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བལྟ་བར་བྱ་ལ། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ། དེ་ཡང་མ་སྐེས་པའོ། །དེས་ན་ཐར་པ་

འདོད་པས་འདི་དག་ལ་དངོས་པོར་བལྟ་བར་མི་བྱའོ། །འདིར་སྨས་པ། འོ་ན་དེ་ལྟར་

ན་འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་མི་ནུས་ཏེ། མིག་མ་ཉམས་ཤིང་

མིག་བྱེ་བ་དང་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་མི་མཐོང་བར་མི་ནུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོས་ཀང་རང་

གི་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བར་མི་འཛིན་པར་མི་ནུས་སོ། །

སྨས་པ། གལ་ཏེ་ཡང་དབང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རིག་པས་ཉེ་བར་དཔྱད་པ་ལས་སྐེས་པའི་བོའི་མངོན་སུམ་གང་

ཞིག་དེ་ཉིད་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་པས་བརླིང་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་

རབ་རིབ་ཅན་ལ་མི་བདེན་པའི་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་སོ་སོར་

སྣང་ལ། དེ་དག་ཀང་རིགས་པ་དང་བཅས་པའི་བོའི་མངོན་སུམ་དུ་མེད་ལ། དེ་ནི་

བོའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་དེ་དག་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པའི་རེས་

སུ་འབྲང་བའི་བོས་ཡང་དག་པའི་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་རློམ་པ་གསལ་བའི་

ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་དེ་དག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལས་ལས་བྱུང་བས་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གི་གནས་པར་ཡོད་

པས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རིགས་པས་ཉེ་བར་དཔྱོད་པ་ལ་ཞུགས་

པའི་བོས་དེ་དག་གི་བོས་མངོན་སུམ་ཉིད་ལོག་སྟེ། དེ་ནི་སྟོབས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་

དང་། དེ་ཁོ་ན་འཇུག་པའི་སོའི་ཕྱིར་དཔེའི་ཕྲེང་བ་གསུངས་པ། 

དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་སྒྱུ་མ་དང་། །སིག་རྒྱུ་དབུ་བ་ཆུ་བུར་དང་། ། 

གཟུགས་བརྙན་སྤྲུལ་པ་རི་ལམ་དང་། །མགལ་མེ་དང་མཚུངས་འདུ་བེད་རྣམས། །
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཇི་ལྟར་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཏོ། །འདི་དག་ཉིད་རང་གི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་ལས་འབྱུང་ན་ཡང་། གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་

གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་སྣང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་

ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཡང་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པ་ཉིད་སྣང་བ་ལ། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཡང་དཔེ་གཅིག་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་ན། དཔེ་

མང་པོ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ལ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདི་དག་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། རང་

བཞིན་མེད་པའི་དོན་ལ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མ་གོམས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་

དེ་དག་དཔེ་དུ་མས་འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ལ་ཕེབས་པས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ངེས་

པ་སྐེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ། རེ་ཞིག་ཕུང་པོ་མི་གཙང་བ། །རགས་པ་མངོན་

སུམ་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། །རྟག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ཡང་། །གང་ཚེ་སེམས་ནི་མི་གནས་

པ། །དེ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་ཟབ། །དམ་ཆོས་འདི་ནི་གནས་མེད་པ། །མངོན་སུམ་མིན་

པ་ཇི་ལྟར་དུ། །སེམས་ལ་བདེ་བག་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེའི་སེམས་ལ་

བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དཔེ་མང་པོ་བསྟན་པ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་དཔེ་མང་པོ་ཉེ་བར་བཀོད་པས་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ལ་ཤིན་

ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དཔེ་དེས་དེའི་དོན་བདེ་བག་ཏུ་བདག་ཉིད་

ཀིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དེས་ན་དཔེ་མང་པོ་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཡང་ན་

དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཐ་དད་པས་དཔེ་ཐ་དད་པའོ། །ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པར་འཛིན་པ་

ལ། མེད་པ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པར་འཛིན་པ་མི་རུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་དཔེར་བརོད་དོ། །གཞན་དབང་དུ་འཛིན་པ་ལ། མེད་པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་

གི་དབང་ལས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྒྱུ་མ་དཔེར་བརོད་དོ། །ལོག་

པར་འཛིན་པ་ལ། མེད་པ་ལོག་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སིག་རྒྱུ་དཔེར་

བརོད་དོ། །དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་ལོག་པའོ། །སྙིང་པོ་མེད་པར་འཛིན་པ་ལ། །སྙིང་

པོ་མེད་པས་དེ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་དབུ་བ་དཔེར་བརོད་དོ། །

གཞན་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལ། མེད་པ་ལ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆུའི་ཆུ་བུར་དཔེར་བརོད་དོ། །ཀུན་ནས་སྣང་

བར་འཛིན་པ་ལ། །མེད་པ་ལ་ཀུན་ནས་སྣང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་

སྤྲུལ་པ་དཔེར་བརོད་དོ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་འཛིན་པ་ལ། མེད་པ་ལ་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་རི་ལམ་དཔེར་བརོད་དོ། །འཇུག་

པར་འཛིན་པ་ལ། མེད་པའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ་ཞེས་བྱ་

སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་དཔེར་བརོད་དོ། །དེའི་འཇུག་པའི་ས་བོན་

མགལ་མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་འདས་མ་ཐག་པའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་རང་

བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀིས་དོན་འདི་

ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་བཤད་པས། དེས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་གྱུར་ན་ལེགས་པར་ཉན་པ་རྣམས་དོན་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ངེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྟོང་པས་ན། །རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་འདི། ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚུངས་མེད་ཀིས། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཉེ་བར་བསྟན། །

དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་བོ་ཞེས་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་དོན་དུ་འདི་དག་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚུངས་མེད་ཀིས་ཞེས་པ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཏུ་

བརམས་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གཞན་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདྲ་བའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གཽ་ཏ་མའོ་ཞེས་སྨ་ན་བརད་པ་འདི་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲ་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བར་སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་

ནས་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚུངས་མེད་ཅེས་བྱའོ། །ལྷག་མ་བཤད་ཟིན་

ཏོ། །དེ་ནི་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དང་། 

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ནི་དམ་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་གསུངས་

པ། འདི་ཙམ་རེ་ཞིག་དོན་དམ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ་དངོས་པོར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་

བའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་རེ་ཞིག་ཅེས་པ་ངེས་པར་གཟུང་བ་སྟེ། ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །

སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ལ་ཇི་སིད་དུ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པས་འཁྲུལ་པ་སྟེ། འཁྲུལ་པ་ཡང་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ནི་མི་རིགས་

སོ། །འདི་ཉིད་ཡོད་པ་དང་མེད་པས་མ་བསྡུས་པས་སྐོན་གིས་རྣམ་པར་དབེན་པ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ལས་དབུ་མ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་དོན་དམ་པ་

ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ། 

འདི་ཙམ་རེ་ཞིག་དོན་དམ་སྟེ། །འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་ལ་བརེན་ནས། ། 

སྣ་ཚགོས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སངས་རྒྱས་བདེན་པར་གདགས་པ་མཛད། །

ཅེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་རི་ལམ་མཐོང་བ་འགའ་ཞིག་གིས་རི་ལམ་རིས་པའི་སེམས་

འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་ཤེས་ནས་དེ་ནི་བདེན་པར་སྨའོ་ཞེས་བརོད་ཅིང་། དེ་རིང་རི་

ལམ་དུ་མས་མགོ་ལ་འོ་བྱས་ཤིང་ཕས་སོ་སོར་བསྔགས་པ་བརོད། སྐེད་མོས་ཚལ་

བཙོངས་ནས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་བྲམ་ཟེ་ལ་བྱིན་པ་དང་། བསྐོར་བ་བྱེད་པ་མཐོང་

ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་བྱིན་པས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལྟར་སྐེ་

བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་ཐ་དད་དང་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་མེད་པར་ཐ་སྙད་ཀིས་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རི་ལམ་དུ་མཐོང་བའི་མ་

ལ་སོགས་པ་ཉིད་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་དེའི་ངོ་བོ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་

པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་བརོད་ཀི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་

ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་སོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྤོས་པ་ག་ལ་ཞིག ཇི་

སྐད་དུ་མདོ་ལས། ཚེ་དང་ལན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་པོ་ཟད་པ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགགས་པ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། ནུབ་

པར་གྱུར་པ་འདི་ལས་གཞན་པའི་སྤོས་པས་སྤོས་པར་བྱེད་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་

དང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་པའི་སྤོས་པས་སྤོས་པར་བྱེད་དམ་ཞེས་པ་ནས། ཚེ་

དང་ལན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནི་སྤོས་པའོ། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་འགག་པ་

ལས་སྤོས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅོམ་ལན་འདས་

ཀིས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་ན་དོན་དམ་

པའོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཀང་ཀུན་རོབ་བོ་ཞེས་གནས་སོ། །དེ་

ཉིད་ཀིས་ན། 

འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཆོས་བསྟན་མི་ཉམས་ཤིང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆོས་བསྟན་མེད། ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མ་རིག་པས། །དེས་ན་དྲི་མེད་བརོད་པ་འདི་ལ་སྐྲག །

དེས་ན་སྐྲག་ཅེས་པ་ལ། དེས་ནའི་སྒྲ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རིགས་པ་དང་ལུང་

གིས་དཔྱད་པ་རྣམས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐོག་མར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། དེས་ན་འཇིག་

རྟེན་པའི་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེབས་པའི་ངོར་འཇུག་པས་རིམ་པ་

འཆོལ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །

དེས་ན་འདིའི་དོན་ཀང་གང་གི་ཕྱིར་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་བཤད་པར། བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་བྱིས་པའི་སྐེ་བོའི་བོའི་སྤོད་

ཡུལ། རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་དང་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེའི་རང་བཞིན་གི་

ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་འཆིང་བ་དང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གྲོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེས་ན་དེའི་

ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཆོས་བསྟན་མི་ཉམས་ཤིང་། ཐ་སྙད་པ་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟ་བའི་

དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བརོད་ལ། དེ་ཉིད་བརོད་བྱ་ལས་རིམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

འཇུག་པའི་རྒྱུའི་ཕྱིར་ཡང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཆོས་བསྟན་མི་ཉམས་ཤིང་ངོ་། །འཇིག་

རྟེན་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དངོས་པོ་གང་ཅུང་ཟད་ཀི་རང་བཞིན་ཁས་མ་བངས་

པས། སྟོན་པ་དང་བསྟན་བྱ་དང་སྟོན་པ་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆོས་བསྟན་མེད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡང་དག་པར་དམིགས་ནས་ཉེ་བར་

སྟོན་པར་མི་འགྱུར་ལ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག་

པས་འདི་ནི་བདེན་ནོ་ཞེས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་གནས་པའི་

རྣལ་འབྱོར་པ་ངེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

འདི་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གྲུབ་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ཉམས་

ལ། གྲོལ་བ་ཡང་བདེ་བག་ཁོ་ནར་མྱུར་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཡོངས་སུ་མ་

ཤེས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པའི་ཕྱོགས་སུ་འཇུག་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་མཐོང་བ་

ལས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཕྱོགས་ལས་ལོག་ནས་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་བསྐེད་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དོ། །དེ་ནི་ཅི་སར་ཡང་འདིར་བརོད་པ་ལ་དེ་སྐྲག་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རང་བཞིན་

དང་བཅས་པར་སྨ་བ་ལ་བརྟེན། སྐོན་དང་ལན་པར་བརོད་པ་ནི་སྤང་བར་རིགས་ལ། 

བརོད་པ་འདི་ནི་སྐོན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དང་ལན་ན་ཡང་བརོད་པ་ལ་

བརྟེན་པར་རིགས་ན། རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་འདི་དག་རང་བཞིན་སྨ་བ་སྤངས་ནས་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་སྨས་པ་རྣམས་མི་སིད་པ་ཉིད་ཀིས། ཇི་སྐད་སོས་

པའི་བརོད་པ་སྤངས་ནས་གནས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་དངོས་པོའི་ལྟ་བ་ལ་མི་གནས་

ཤིང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཇི་ལྟ་བར་གནས་སོ། །འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉི་མའི་གསུང་

གི་འོད་ཟེར་གསལ་བར་སྣང་བས་ན་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མི་

རིགས་སོ། །བདེན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་ཡོད་ན་རིགས་ཀི་མ་རིག་པས་

ལོངས་པའི་འཇིག་རྟེན་པས་ཇི་ལྟ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ལས་ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེ་མ་རྟོགས་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་འཇིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་

གནས་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་གསུངས་པ་མ་རིག་པས། །དེས་ན་དྲི་མེད་བརོད་པ་འདི་ལ་སྐྲག །ཅེས་པ་ལ། 

ཇི་ལྟར་བུད་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་འབྱུང་ལ། སྤིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆར་པའོ་ཞེས་པ་ནི་

འདིར་རྒྱུའི་དོན་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་མ་རིག་པས་ཤེས་པ་འདིར་ཡང་ཀྟའི་

རྐེན་གིས་རྒྱུའི་དོན་ཏོ། །ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་ལ་མི་མཁས་པའི་སྐེ་བོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མི་ཤེས་ལ། མི་

ཤེས་པས་གདོད་མ་ནས་ཞི་བ་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་ངེས་པར་སྐྲག་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གདོད་མ་ནས་ཞི་བ་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་བསྟན་པའི་རྣམ་པར་དབྱེ་

བ་མི་མཐོང་ཞིང་། ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་དམིགས་བཞིན་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བའི་

ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་སེམས་ལ་བཞག་ནས། བདག་ནི་མེད་པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་བྱིས་

པ་དག་དྲི་མེད་ཀི་བརོད་བྱ་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །

བརོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརོད་པ་སྟེ་བཤད་པའི་དོན་ལ་བརོད་པ་ཞེས་བརོད་

དེ། བསྟན་བཞིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརོད་པ་དེ་ཡང་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་དྲི་མ་མེད་

པའོ། །མི་གསལ་བ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན་དྲི་མེད་བརོད་བྱ་འདི་

ལ་སྐྲག །ཅེས་པ་འདིར། འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་སོ། །ཞེས་པས་འདིར་

འབྱུང་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྔ་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡིན་ཏེ་ཀྟའི་རྐེན་གིས་རྒྱུའི་དོན་

གསུངས་པས་ཤེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དྲི་མ་མེད་པའི་བརོད་

བྱ་ཉིད་ལ་སོག་ཆགས་རྣམས་སྐྲག་པས་སོ། །བརོད་བྱ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུར་འགྱུར། དེ་

ལས་སྐྲག་པས་སོ། །དེ་ལ་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཞེ་ན། མ་རྟོགས་པ་རྒྱུར་ཀྟའི་རྐེན་

གིས་བརོད་ལ། དེའི་ཕྱིར་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ནི་མ་རྟོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དྲི་མ་

མེད་པའི་བརོད་བྱ་འཇིགས་པའི་རྒྱུའོ་ཞེས་པས་ཡང་། གལ་ཏེ་དྲི་མ་མེད་པའི་བརོད་

པ་འཇིགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ལྔ་པར་འགྱུར་ལ། འདི་ནི་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

ཏེ། འཇིགས་པ་མ་ལུས་པ་ལས་ལོག་པའི་རྒྱུའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་གསུངས་པ། 

རིན་པོ་ཆེ་ཕྲེང་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་བྱེད་ཆོས། །ཐོས་པས་



273

ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྟོགས་པ་མི་ལན་པ། །སྐྲག་འགྱུར་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས། །འཇིགས་མིན་གནས་ལ་

འཇིགས་པར་འགྱུར། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བའི། །མྱ་ངན་འདས་པས་དེ་མི་

འཇིགས། །འདིར་སོས་པ་ཡི་དངོས་མེད་ལ། །ཅི་ཡིས་དེ་ལ་དེ་འཇིགས་བྱེད། །ཐར་

པ་བདག་མེད་ཕུང་པོ་མེད། །འདི་འདྲའི་ཐར་པ་ལ་ཡང་དགའ། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་

སྐེ་མཆེད་རྣམས། །འདི་ལྟ་བུ་དེས་ཅི་མི་དགའ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་འཇིགས་

པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དྲི་མ་མེད་པའི་བརོད་པ་ཡུལ་

མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། སྒྲའི་

མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་གི་བསམས་བཞིན་དུ་

ཟུར་ཆག་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་བྱས་སོ་ཞེས་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་

བོར་ནས་བརོད་པས་དེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བྲལ་ནས་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་ལོགས་

སུ་བོར་བའི་བརོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་སྒྲའི་སྦོར་བ་བྱེད་ན། དེའི་ཚེ་ཚིག་ལྷུག་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་

ཞེན་པ་སྤོང་བའི་ཕྱིར་སྦོར་བ་མཛད་པར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་མ་མཛད་ལ། དེའི་ཕྱིར་

མཚན་ཉིད་མི་དྲན་པ་ཉིད་སིད་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤོང་བས་ནི་ཡིན་

ནོ། །ཐབས་གཞན་གིས་དེའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་ནི་ནམ་ཡང་ཟུར་ཆག་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་མི་མཛད་དོ། །

འོ་ན་རེ་ཞིག་འགྲོ་བ་མི་འགྲོ་ཞིང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟུར་ཆག་པའི་སྒྲའི་

སྦོར་བ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཟུར་ཆག་པའི་སྒྲ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཕྱིར་བཟོག་པ་ནི་མང་པོའ ་ོཞེས་པས་འདི་ནི། ས་མཐའི་རི་མཐའ་ཉེ་བར་གཟུང་

བ་རྟགས་དང་སྐེས་བུ་དང་། ཀ་ལ་ཧལ་དབྱངས་ཡིག་བྱེད་པོ་ཡ་ང་ཉ། །བསྟན་

བཅོས་བྱེད་པས་འདི་དག་བཟོག་པ་སྟེ། །དེས་ཀང་མང་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་

བྱ། །ཞེས་པ་མ་ངེས་པར་བརོད་པ་ལས་ཏེ། བཟོག་པར་སྨ་བ་ལ། སྨ་བས་བདག་

གི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་རིག་བྱེད་ཀིའོ་ཞེས་པའི་གཞི་ལས་འདི་ནི་རིག་བྱེད་ཀི་

བརོད་པའོ། །

གཞན་ཡང་བཟོག་པ་ནི་སེབ་སྦོར་གི་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་

ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦོར་འཇིག་རྟེན་པས་རིག་བྱེད་ཀི་སྒྲས་ཡོངས་སུ་

གཟུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྔགས་དང་བྲམ་ཟེ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིའོ། །དེའི་ཕྱིར་

འདི་དག་མཚན་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྨས་པ། དེ་ལྟར་འགྱུར་དུ་ཆུག་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རིག་བྱེད་བཞིན་དུ་

སྙན་ངག་མཁན་གིས་སྦོར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རིག་བྱེད་འཇིག་རྟེན་པར་མཐོང་

ལ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་རིག་བྱེད་ལ། །སྒྲ་ནི་ཁད་འཕགས་སྦོར་བའི་ཕྱིར། །ནམ་

ཡང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་འདིའོ་ཞེས་

བྱ་སྟེ། དེས་ན་འདིར་ཟུར་ཆག་པའི་སྒྲའི་སྦོར་བ་མི་སིད་ལ། མཚན་ཉིད་བྱེད་པས་

མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་ཡང་སིད་དོ། །མཚན་ཉིད་ནི་མཚོན་བྱ་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པར་

འགྱུར་བས་སོ། །མཚོན་བྱ་ཡང་ཁད་པར་འཕགས་པས་སྦར་བ་བྱས་པའི་སྒྲའོ། །དེ་

རྣམས་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་བྱེད་པའི་སྐོན་ཡིན་

གི་སོབ་དཔོན་གི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་སྒྲ་མང་པོ་སོབ་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དཔོན་གིས་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀང་། དེང་སང་གི་པཱ་ཎི་ནི་ལ་མཚན་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །དེང་སང་དུས་ན་དེས་མཚན་ཉིད་བྱས་པ་ཡང་མ་ལུས་པའི་སྒྲའི་རེས་སུ་

འབྲངས་ནས་མཚན་ཉིད་བརོད་ཀང་། 

གལ་ཏེ་ན་ཡང་། དེ་བསམས་པ་དང་དྲན་པ་ཉམས་པ་དག་གིས་མཚོན་བྱ་མ་

ལུས་པ་ལ་ཁབ་པའི་མཚན་ཉིད་བརོད་པར་མ་ལུས་པས་ན། དེའི་ཚེ་དེ་སུའི་སྐོན་

ཡིན། འདི་ལྟར་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནས་འདིར་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེས་མ་ཚང་བའི་མཚན་ཉིད་སོས་

པ་ནི། ཇི་ལྟར་པཱ་ཎི་ནི་དྲན་པ་དང་བསམས་པ་ཉམས་པས་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་ལྟར་

དེ་བཞིན་དུ་དུས་དེང་སང་ན་སྐེས་པའི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་སོགས་པའི་ལ་སིད་ལ། གལ་

ཏེ་ན་ཡང་རིག་པའི་སྒྲས་སྔགས་དང་བྲམ་ཟེ་དང་རྟོག་པ་གཟུང་ཡང་རུང་། ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦོར་གི་མདོ་རུ་གཟུང་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་པཱ་ཎི་ནིའི་སྒྲ་ཡང་

སྐོན་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། སེར་སྦོར་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་འདི་

དག་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་མོན་སན་གྲེའུར་བྱས་པའི་སེབ་སྦོར་ཉམས་

པར་མི་བྱའོ་ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཁད་པར་འཕགས་པའི་སྦོར་བའི་རེས་སུ་

འབྲངས་ནས། ཡངས་ཤིང་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ར་བྱ་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

སྦོར་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དོན་ཆེན་པོར་འཐད་དེ། མཚན་ཉིད་བྱེད་

པས་མ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་འཕགས་པས་སྦར་བའི་སྒྲ་རྣམས་ཀང་ཟུར་

ཆག་པའི་སྒྲ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྤོས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་གོ། །

སྐབས་སུ་བབ་པ་ཉིད་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་ནི་ཇི་སྐད་སོས་པ་དེ་ལས། 

འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཆོས་བསྟན་མི་ཉམས་ཤིང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆོས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བསྟན་མེད། །ཅེས་པ་ལ། སར་ཡང་འདིར་ཇི་ལྟར་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཆོས་བསྟན་

ཅིང་། །ཇི་ལྟར་ཡང་འདིར་མི་འཇིགས་ལ། །གཞན་ཡང་ནམ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གང་

དུ་གང་ཆོས་བསྟན་པ་མེད་ཅེས་པ་དེ་དག་འདིར་སྟོན་པར་འདོད་པས་གསུངས་པ། 

འདི་ལ་བརེན་ནས་འདི་འབྱུང་ཞེས། །འཇིག་རེན་ཚུལ་འདི་མི་འགོག་ཅིང་། ། 

གང་རེན་རང་བཞིན་མེད་པས་དེ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་འགྱུར་དེ་ཉིད་དེས། །

འདིར་སེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དུ་བརྡར་བཏགས་པ་འདི་དག་མ་

རིག་པ་དང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པས་འཇུག་པ་ནང་གི་བདག་

ཉིད་དང་ཕྱིའི་དབྱེ་བས་ཐ་དད་པ་རྣམས། རང་དང་གཞན་དང་གཉི་གའི་རྒྱུ་དང་ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་དང་གཉི་ག་དང་གཉི་ག་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐེ་བར་བརྟགས་པ་རྣམས་

རྐེན་འདི་པ་ཙམ་ལས་སྐེ་བར་བརྟགས་པ་ལས་སྐེ་བར་སྐེ་བ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །

དེ་ཡང་རྐེན་འདི་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བངས་པར་གྱུར་པས་མི་ཉམས་ལ། དེ་ལས་

གཞན་དུ་ན་བརྟགས་ནས་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་

མི་སིད་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་བརྟགས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

འཇིག་རྟེན་ལས་དེ་བཞིན་དུ་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་པ་མ་ཡིན་པ་ཐར་

པ་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་འདིར་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་

དུ། བསྟན་བཅོས་ལས། བྱེད་པོ་ལས་ཀི་རྟེན་འབྱུང་ནི། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་པོ་

དང་། །ལས་འཇུག་གཞན་པ་འགྲུབ་པ་ཡི། །རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སོ། །དེ་འདི་ལྟར་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་

མི་འགོག་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བསྟན་མི་ཉམས་སོ་ཞེས་གནས་སོ། །

གང་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་སྟེ། ཡོད་

བཞིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་དེ་ལྟར་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་ཇི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོད་བཞིན་པར་

འགྱུར། དེའི་རང་བཞིན་ཡོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །དེས་

ན་འདི་ལྟར་དཔྱད་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐེས་པའི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་

པའི་ཕྱིར། ནམ་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་མི་བྱེད་དེ། 

རང་ཉིད་ཀིས་མ་དམིགས་པར་གཞན་ལ་བཤད་པ་མི་སིད་དོ། །དེས་ན་ཡང་དག་

ཉིད་དུ་ནམ་ཡང་ཆོས་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཉིས་ཀིས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་མ་ལུས་པར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཉེ་བར་བསྟན་ནས། དེ་ལས་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

རྣམ་པར་འབྱེད་པས་ངེས་པར་བ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུའི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པ་

རྣམས། སར་ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསོམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བརོན་པ་

བསྐེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཞུགས་པ་དང་ལན་པ་ཡང་སྤོ་བ་བསྐེད་

པའི་དོན་དུ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་གསུངས་པ། 



278

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཚུལ་འདི་ཡང་དག་རེས་དཔོག་གང་། །དད་ལྡན་དེ་ཉིད་ཚོལ་ལ་བརྩོན། ། 

རེན་མེད་ཆོས་འགལ་བརེན་པ་ཡིས། །སིད་དང་སིད་མིན་སྤངས་ནས་ཞི། །

ཚུལ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བར་གནས་

སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་དག་རེས་དཔོག་གང་ནི། རང་གི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་གལ་ཏེ་ན་སྐོན་རེས་སུ་ཚོལ་

བ་ལ་བརོན་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ་ཞེ་ན། གསུངས་པ། དད་པ་དང་ལན་ཡང་གལ་

ཏེ་རོད་པའི་བསམ་པས་ཀང་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། གསུངས་པ། དེ་ཉིད་ཚོལ་ལ་བརོན་

ཞེས་པ་ལ། དད་པ་དང་ལན་ན་ཡང་དོན་དམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འདོད་པས་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་འདི་ཉིད་ཚོལ་བའོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མི་

བརྟེན་པའོ། །ཆོས་འགའ་བརྟེན་པས་ནི། ཆོས་འགའ་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་པའོ་

ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་མེད་ཆོས་འགའ་བརྟེན་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེ་ན། 

གསུངས་པ། སིད་དང་སིད་མིན་སྤངས་ནས་ཞི། །ཞེས་པ་ལ། སིད་པ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སིད་མིན་ནི་དེ་མེད་པའོ། །དེ་གཉིས་འདིར་སྤངས་ན་ངེས་པར་

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་ཏེ། སིད་དང་སིད་མིན་དག་གི་འཇུག་

པ་འགག་པས་ཞི་བར་གྱུར་པའོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །

སར་ཡང་ཇི་ལྟར། སིད་དང་སིད་མིན་རྟག་སྤོང་ཞིང་། །ཇི་ལྟར་དེ་ཞི་ཞེས་བརོད་

ན། །གང་ལས་དེའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ནི། 

འདི་དག་རྐེན་འདི་ལས་རིག་ན། །ལྟ་ངན་དྲ་བས་ཟིན་པ་ལྡོག ། 
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེས་ནི་ཆགས་རོངས་ཁོ་བ་རྣམས། །སྤངས་ཕིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ། །

འདི་ནི་འདིའི་རྐེན་ལའོ་ཞེས་པས། རྐེན་འདི་པ་ལ། དེའི་དངོས་པོ་ནི་རྐེན་འདི་

པའོ། །འདིས་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པའི་རྐེན་འདིས་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་གང་

ཞིག་གིས་ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རྐེན་འདི་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་

འགའ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ཏུ་ཡོངས་

སུ་མི་རྟོག་པར་གྱུར་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྟ་བ་ངན་པའི་དྲ་བའི་ནང་ནས་ལོག་

ལ། དེ་ལས་ལོག་ནས་ཀང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ཀི་ལྟ་བས་བསང་བ་འདིའི་

སིད་དང་སིད་མིན་གི་རང་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་དམིགས་པ་སྤངས་པས་སྤོངས་ལ། དེ་

སྤངས་ནས་ཀང་ལྟ་བའི་ར་བ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འདིའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་

ལོག་གོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མེད་པའི་ཡུལ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་པས་རྟོགས་ལ། དེ་སྤངས་པར་གྱུར་ན་

ཡང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་དེ་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་མེད་

པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འདི་ལ་མི་ལན་ལ། དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་འདོད་

ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་། གཏི་མུག་སྤངས་པའི་ཕྱིར་དྲི་མ་མེད་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་

པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཉོན་མོངས་པ་མེད་ན་ཡང་། སྔར་འཕངས་པའི་དངོས་པོ་འདི་ཡོངས་སུ་ཟད་

པ་དང་། སྔོན་མེད་པའི་དངོས་པོ་འཕེན་པ་སྤངས་པས་ངེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་འདི་ལྟར་བ་ན་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འབྲས་

བུ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལན་པ། ཤེས་རབ་ཅན་དང་། དད་པ་ཅན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དང་ལན་པས་ཀང་། ཇི་སྐད་དུ་སོས་པའི་རྐེན་འདི་པའི་མཚན་ཉིད། རང་བཞིན་གིས་

སྟོང་པ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བསོམ་པར་བྱ་ཞིང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་དང་བསམ་པར་

བྱ་བ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟག་ཏུ་བསོམ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརོན་པ་དང་

ལན་པར་འགྱུར་བར་རིགས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །

བསིལ་བའི་ངག་གི་འོད་ཀི་ཀུ་མུ་ད་ཅན་ནི། །བདུན་ཅུ་པ་ནི་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་

གསལ་བྱེད་པའི། །ཟ་བ་རྣམ་པར་འཕྲོ་བས་གསལ་བྱས་ལམ་རིག་པ། །ཅི་ཡང་མིན་

ཞིང་ཅི་ཡང་མིན་མིན་ཆགས་པས་བརྟེན། །གང་ཞིག་དབུ་མར་འཇུག་པར་མ་སོས་

པ་དག་དང་། །གང་ཞིག་དབུ་མའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མི་གསལ་བ། །དངོས་པོའི་དེ་

ཉིད་མ་ལུས་དེ་དག་བདག་གིས་ནི། །བདུན་ཅུ་པ་ཡི་རྣམ་པར་བྱེད་པ་འདིར་གསལ་

བྱས། །གང་ཞིག་ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིས། །ཡུན་རིངས་

དུས་ནས་འབད་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ཡིས། །དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ཞེས་

བྱ་འདི། །ལམ་ཆེན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་གཤེགས་པ་སྟེ། །དེ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་

སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་ཞེས་བྱ་བའི། །བསྟན་བཅོས་གང་ཞིག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་

བས། །གསུངས་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཡི། །དགེ་བ་གང་གིས་སྐེ་བོས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་མཛད་

པ་རོགས་སོ།། །། 

སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུའི་འགྲེལ་པ་ནི། །དགེ་སོང་དྷར་གྲགས་ཀིས་བསྒྱུར། །གཞུང་
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ཟླ་བའི་སློང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གྲངས་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་དང་ནི། །བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་ལྷག་པ་ཡིན། །དཔལ་ན་ལེན་

དྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་པཎི་ཏ་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀཱ་ར་དང་། སྣུར་ལོ་ཙཱ་བ་དྷར་གྲགས་ཀིས་

བསྒྱུར་བའོ།། །།
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རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡུགིཥཥྛ་ཀཱ་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་སྐེ་དང་འཇིག་པ་དག །ཚུལ་འདི་ཡིས་ནི་སྤངས་གྱུར་པ། །རྟེན་ཅིང་

འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གིས་བོ་གྲོས་ཡོད་

མེད་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མི་གནས་པ། །དེ་དག་གིས་ནི་རྐེན་གི་དོན། །ཟབ་

མོ་དམིགས་མེད་རྣམ་པར་རྟོགས། །རེ་ཞིག་ཉེས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས། །མེད་ཉིད་

རྣམ་པར་བཟོག་ཟིན་གིས། །རིགས་པའི་གང་གིས་ཡོད་ཉིད་དང་། །བཟོག་པར་

འགྱུར་བ་མཉན་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་བྱིས་པས་རྣམ་བརྟགས་བཞིན། །

དངོས་པོ་གལ་ཏེ་བདེན་འགྱུར་ན། །དེ་དངོས་མེད་པས་རྣམ་ཐར་དུ། །གང་

གིས་མི་འདོད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག །ཡོད་པས་རྣམ་པར་མི་གྲོལ་ཏེ། །མེད་པས་སིད་པ་འདི་

ལས་མིན། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་

གྲོལ། །དེ་ཉིད་མ་མཐོང་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རློམ་སེམས་ཏེ། །དེ་

ཉིད་གཟིགས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རློམ་སེམས་མེད། །

སིད་པ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །གཉིས་པོ་འདི་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །སིད་པ་ཡོངས་
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རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

སུ་ཤེས་པ་ཉིད། །མྱ་ངན་འདས་ཤེས་བྱ་བར་བརོད། །དངོས་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་པ་

ལ། །ཇི་ལྟར་འགོག་པར་བརྟགས་པ་བཞིན། །དེ་བཞིན་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །སྒྱུ་

མ་བྱས་ལྟའི་འགོག་པ་བཞེད། །རྣམ་པར་འཇིག་པས་འགོག་འགྱུར་གི། །འདུས་བྱས་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་མིན། །དེ་ནི་སུ་ལ་མངོན་སུམ་འགྱུར། །ཞིག་ཤེས་པ་དེར་

ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་མ་འགགས་ན། །ཉོན་མོངས་ཟད་ཀང་འདས་མི་

འགྱུར། །གང་ཚེ་འདིར་ནི་འགགས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་གྲོལ་བར་འགྱུར། །

མ་རིག་རྐེན་གིས་བྱུང་བ་ལ། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་ནས། །སྐེ་བ་

དང་ནི་འགགས་པའང་རུང་། །འགའ་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉིད་མཐོང་

ཆོས་མྱ་ངན་འདས། །འདས་ཤིང་བྱ་བ་བྱས་པའང་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཤེས་མཇུག་

ཐོགས་སུ། །འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཡོད་ན་ནི། །དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལའང་། །གང་གིས་

སྐེ་བར་རྣམ་བརྟགས་པ། །རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡི་ནི། །རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་དོན་མ་

མཐོང་། །

ཉོན་མོངས་ཟད་པའི་དགེ་སོང་གི། །གལ་ཏེ་འཁོར་བ་རྣམ་ལོག་ན། །ཅི་ཕྱིར་

རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས། །དེ་ཡི་རོམ་པ་རྣམ་མི་བཤད། །རོམ་པ་ཡོད་ན་

ངེས་པར་ཡང་། །ལྟ་བར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་གང་། །དེ་ལ་སྔོན་དང་ཐ་མ་ཅི། །སྔོན་སྐེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ན། །ཕྱི་ནས་སར་ཡང་

བཟོག་པར་འགྱུར། །སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་བྲལ་བ། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་

སྣང་། །གང་ཚེ་སྒྱུ་མ་འབྱུང་ཞེའམ། །གང་ཚེ་འཇིག་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ། །སྒྱུ་མ་ཤེས་

པ་དེར་མི་རོངས། །སྒྱུ་མ་མི་ཤེས་ཡོངས་སུ་སེད། །སིད་པ་སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་འདྲ་བར། །བོ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི། །སྔོན་གི་མཐའ་འམ་ཕྱི་མའི་མཐའ། །ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་

སད་མི་འགྱུར། །

གང་དག་གིས་ནི་འདུས་བྱས་ལ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་རྣམ་བརྟགས་པ། །དེ་དག་

རྟེན་འབྱུང་འཁོར་ལོ་ཡིས། །འཁོར་ལོའི་འགྲོ་བ་རྣམ་མི་རྟོག །དེ་དང་དེ་བརྟེན་གང་

འབྱུང་དེ། །རང་གི་དངོས་པོར་སྐེས་མ་ཡིན། །རང་གི་དངོས་པོ་གང་མ་སྐེས། །དེ་ནི་

སྐེ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བྱ། །རྒྱུ་ཟད་ཉིད་ལས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅེས་བྱ་བར་རྟོག་པ་སྟེ། །རང་

བཞིན་གིས་ནི་གང་མ་ཟད། །དེ་ལ་ཟད་ཅེས་ཇི་ལྟར་བརོད། །དེ་ལྟར་ཅི་ཡང་སྐེ་བ་

མེད། །ཅི་ཡང་འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

སྐེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པའི་ལས། །དགོས་པའི་དོན་དུ་བསྟན་པའོ། །སྐེ་བ་ཤེས་

པས་འཇིག་པ་ཤེས། །འཇིག་པ་ཤེས་པས་མི་རྟག་ཤེས། །མི་རྟག་ཉིད་ལ་འཇུག་

ཤེས་པས། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་རྟོག་པར་འགྱུར། །གང་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་

བ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་རྣམ་སྤངས་པར། །ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི། །ལྟར་གྱུར་

སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ། །སོ་སོའི་སྐེ་བོ་དངོས་བདག་ཅན། །ཡོད་དང་མེད་པར་

ཕྱིན་ཅི་ལོག །ཉེས་པས་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་རྣམས། །རང་གི་སེམས་ཀིས་

བསླུས་པར་འགྱུར། །དངོས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དངོས་པོ་མི་རྟག་བསླུ་

བའི་ཆོས། །གསོག་དང་སྟོང་པ་བདག་མེད་པ། །རྣམ་པར་དབེན་ཞེས་བྱ་བར་

མཐོང་། །གནས་མེད་དམིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ར་བ་མེད་ཅིང་གནས་པ་མེད། །མ་

རིག་རྒྱུ་ལས་ཤིན་དུ་བྱུང་། །ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས། །
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རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་འདྲ་བ་སྟེ། །རོངས་པའི་གྲོང་

ཁེར་མི་བཟད་པའི། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། །ཚངས་སོགས་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་

ནི། །བདེན་པར་རབ་ཏུ་གང་སྣང་བ། །དེ་ནི་འཕགས་ལ་བརྫུན་ཞེས་གསུངས། །འདི་

ལས་གཞན་ལྟ་ཅི་ཞིག་ལུས། །འཇིག་རྟེན་མ་རིག་ལོངས་གྱུར་པ། །སེད་པ་རྒྱུན་གིས་

རེས་འབྲང་དང་། །མཁས་པ་སེད་པ་དང་བྲལ་བ། །དགེ་བ་རྣམས་ལྟ་ག་ལ་མཉམ། །དེ་

ཉིད་ཚོལ་ལ་ཐོག་མར་ནི། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་བྱ། །དོན་རྣམས་རྟོགས་

ཤིང་ཆགས་མེད་ལ། །ཕྱིས་ནི་རྣམ་པར་དབེན་པའོ། །

རྣམ་པར་དབེན་དོན་མི་ཤེས་ལ། །ཐོས་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་བྱེད་ཅིང་། །གང་དག་

བསོད་ནམས་མི་བྱེད་པ། །སྐེས་བུ་ཐ་ཤལ་དེ་དག་བརླག །ལས་རྣམས་འབྲས་བུ་

བཅས་ཉིད་དང་། །འགྲོ་བ་དག་ཀང་ཡང་དག་བཤད། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་

དང་། །སྐེ་བ་མེད་པ་དག་ཀང་བསྟན། །དགོས་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་

དང་ང་ཡི་ཞེས་གསུངས་ལྟར། །

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས། །དེ་བཞིན་དགོས་པའི་དབང་གིས་

གསུངས། །འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །དེ་

ཤེས་པས་ནི་འབྲལ་འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརྟགས་མ་ཡིན་ནམ། །མྱ་ངན་འདས་

པ་བདེན་གཅིག་པུར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་

མིན་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རྟོག་པར་བྱེད། །ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་རྣམ་གཡོ་བ། །དེ་

སིད་བདུད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དེ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་འདི་ལ་ནི། །ཉེས་པ་མེད་པར་ཅིས་མི་

འཐད། །འཇིག་རྟེན་མ་རིག་རྐེན་ཅན་དུ། །གང་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་གསུངས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ། །འདི་ཡི་ཕྱིར་ན་འཇིག་རྟེན་འདི། །རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། །མ་རིག་

འགགས་པར་གྱུར་པ་ན། །གང་ཞིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་དེ། །མི་ཤེས་པ་ལས་ཀུན་

བརྟགས་པར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གསལ་མི་འགྱུར། །གང་ཞིག་རྒྱུ་དང་བཅས་འབྱུང་

ཞིང་། །རྐེན་མེད་པར་ནི་གནས་པ་མེད། །རྐེན་མེད་ཕྱིར་ཡང་འཇིག་འགྱུར་བ། །དེ་

ནི་ཡོད་ཅེས་ཇི་ལྟར་རྟོགས། །

གལ་ཏེ་ཡོད་པར་སྨ་བ་རྣམས། །དངོས་མཆོག་ཞེན་ནས་གནས་པ་ནི། །ལམ་

དེ་ཉིད་ལ་གནས་པ་སྟེ། །དེ་ལ་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་མེད། །སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརྟེན་

ནས་ནི། །ཀུན་ལ་མི་རྟག་སྨ་བ་རྣམས། །རོད་པས་དངོས་རྣམས་མཆོག་བཟུང་

བས། །གནས་པ་གང་ཡིན་དེ་སད་དོ། །འདི་འམ་དེའོ་ཞེས་གང་དུ། །རྣམ་པར་དཔྱད་

ནས་མི་དམིགས་ན། །རོད་པ་འདིའམ་དེ་བདེན་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨ་བར་

འགྱུར། །དེ་དག་གིས་ནི་མ་བརྟེན་པར། །བདག་གམ་འཇིག་རྟེན་མངོན་ཞེན་པ། །དེ་

དག་ཀེ་མ་རྟག་མི་རྟག །ལ་སོགས་ལྟ་བས་འཕྲོགས་པ་ཡིན། །

གང་དག་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདོད་པ། །དེ་དག་

ལ་ཡང་རྟག་སོགས་སྐོན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་དག་བརྟེན་ནས་

དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་པར། །འདོད་

པ་དེ་དག་ལྟས་མི་འཕྲོགས། །དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ནི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་

སང་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྟ་བ་མི་བཟད་མ་རུངས་འབྱུང་། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རོད་པར་

འགྱུར། །དེ་ནི་ལྟ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ། །དེ་མེད་ཉོན་མོངས་མི་སྐེ་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཡོངས་

ཤེས་ན། །ལྟ་དང་ཉོན་མོངས་ཡོངས་སུ་འབྱུང་། །དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་
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རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་བཞུགས་སློ། །

ནི། །གང་གིས་དེ་ཤེས་འགྱུར་སྙམ་ན། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེ། །བརྟེན་

ནས་སྐེ་བ་མ་སྐེས་པས། །དེ་ཉིད་མཁེན་པ་མཆོག་གིས་གསུངས། །ལོག་པའི་ཤེས་

པ་ཟིལ་གནོན་པ། །བདེན་པ་མིན་ལ་བདེན་རྫུན་པའི། །ཡོངས་སུ་འཛིན་དང་རོད་

སོགས་ཀི། །རིམ་པ་ཆགས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་དག །རྣམས་ལ་ཕྱོགས་མེད་རོད་པ་མེད། །གང་

རྣམས་ལ་ནི་ཕྱོགས་མེད་པ། །དེ་ལ་གཞན་ཕྱོགས་ག་ལ་ཡོད། །གང་ཡང་རུང་བའི་

གནས་རེད་ནས། །ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གདུག་གཡོ་ཅན་གིས། །ཟིན་པར་འགྱུར་ཏེ་

གང་གི་སེམས། །གནས་མེད་དེ་དག་ཟིན་མི་འགྱུར། །གནས་བཅས་སེམས་དང་

ལན་རྣམས་ལ། །ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ཅིས་མི་འགྱུར། །གང་ཚེ་ཐ་མལ་འདུག་པ་

ཡང་། །ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར། །བྱིས་པ་བདེན་པར་འདུ་ཤེས་

པས། །གཟུགས་བརན་ལ་ནི་ཆགས་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་རོངས་པའི་

ཕྱིར། །ཡུལ་གི་གཟེབ་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཆེ་རྣམས་དངོས་པོ་

དག །གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་ཡེ་ཤེས་ཀི། །མིག་གིས་མཐོང་ནས་ཡུལ་ཞེས་ནི། །བྱ་

བའི་འདམ་ལ་མི་ཐོགས་སོ། །

བྱིས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལ་ཆགས། །བར་མ་དག་ནི་ཆགས་བྲལ་

འགྱུར། །གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡི། །བོ་མཆོག་ལན་པ་རྣམ་པར་

གྲོལ། །སྡུག་སྙམ་པ་ལས་ཆགས་པར་འགྱུར། །དེ་ལས་བཟོག་པས་འདོད་ཆགས་

བྲལ། །སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་ལྟར་དབེན་པར། །མཐོང་ནས་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །ལོག་

པའི་ཤེས་པས་མངོན་གདུང་བའི། །ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་གང་ཡིན་དེ། །དངོས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དང་དངོས་མེད་རྣམ་རྟོག་པ། །དོན་ཤེས་འགྱུར་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །

གནས་ཡོད་ན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིག་

ན། །གནས་མེད་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཆགས་པ་མེད་ཅིང་ཆགས་བྲལ་

མིན། །གང་དག་རྣམ་པར་དབེན་སྙམ་དུ། །གཡོ་བའི་ཡིད་ཀང་མི་གཡོ་བ། །ཉོན་

མོངས་སྦྲུལ་གིས་དཀྲུགས་གྱུར་པ། །མི་ཟད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ། །དགེ་བ་འདི་

ཡིས་སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཚིག་

ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་

རོགས་སོ།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་མུ་ཏི་ཏ་ཤྲིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་

གྲགས་ཀིས་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 
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ཟ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡུཀྟི་ཥཥྛི་ཀ་བྲ�ཏི། བོད་སྐད་དུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་

པའི་འགྲེལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་རིགས་པའི་ལམ་གི་རེས་འབྲང་བ། །མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་རིགས་

པ་དྲུག་ཅུ་པ། །གང་གིས་མཛད་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །བདག་གིས་དབུ་མའི་

ཚུལ་གིས་དེ་རྣམས་དབྱེ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་འདི་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་གཟིགས་པས་དགེས་པའི་ཁད་པར་བརེས་པ་སྟེ། 

དེ་རྟོགས་པ་ནི་དད་པ་མཆོག་གི་གནས་ཡིན་པར་མཁེན་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་མཐོང་བ་ལས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བའི་ཚོགས་

མ་ལུས་པར་འབྱུང་བ་དང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་མ་ལུས་པར་འབྱུང་བ་དང་། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཡང་གཟིགས་

ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པ་དང་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་མཐར། རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་གོས་པ་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པ་ཡིན་པར་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་བརོད་ནས་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འཆད་པར་བཞེད་དེ། དེ་སྟོན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་པར་གྱུར་པ་ལ། གུས་པ་

སྐེས་ནས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་རོམ་མོ། །

གང་དག་སྐེ་དང་འཇིག་པ་དག །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་རབ་སྤངས་པ། ། 

རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་ཕྱག་འཚལ་བ་བརམ་མོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་། རོད་པ་

བཟོག་པ་ལས་སོབ་དཔོན་གིས་བསྟོད་པ་མ་བརོད་པ་དབུ་མ་འདི་ལས་བརོད་ཅེ་ན། 

སྨས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་རོད་པ་བཟོག་པ་གཉིས་དབུ་མ་ལས་འཕྲོས་པ་

སྟེ། རང་གི་རྒྱུད་གུད་ན་མེད་པས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསྟོད་པ་མ་བརོད་དེ། འདི་ལྟར་

རོད་པ་བཟོག་པ་ནི། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྐེན་ལ་སོགས་པ་མེད་

པ་སྟེ། །རང་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ཏེ། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་རེ་སྐན། །རོད་པ་

བཟོག་པ་ནི་དེ་ལ་བརྒལ་བ་དང་ལན་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་

ཡིན་པར་མངོན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་བཞིན། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་

བཞིན་སྐེ་དང་དེ་བཞིན་གནས། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་འཇིག་པར་བཤད། །སྟོང་པ་ཉིད་

བདུན་ཅུ་པ་ནི་དེ་ལ་བརྒལ་བ་དང་ལན་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་འཕྲོས་པ་

ཡིན་པར་མངོན་ནོ། །

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་འདི་ནི་དབུ་མ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་གཙོ་བོར་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དཔྱད་པ་ལས་བརམས་ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་དབུ་མ་ལས་འཕྲོས་

པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པར་སྨ་བ་ངོ་བོ་



291

ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཉིད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་རང་བཞིན་དང་སྐེས་བུ་དང་དུས་དང་སེད་མེད་ཀི་བུ་ལ་

སོགས་པ་ལས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལེན་པ་དག་

ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁེར་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀང་བདེན་པ་

གཉིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་མཐོང་བ་ལས་ཉམས་པས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་བཞིན་དུ་འཁོར་

བ་རྣམ་པར་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁེར་དུ་ཡུན་རིང་མོར་

ཡང་འགྲོ་མི་ནུས་སོ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བསྟན་པ་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་འདི་ནི་བདེན་

པ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་སྐེ་བོ་

ཐམས་ཅད་གཤེགས་ཤིང་རེས་སུ་གཤེགས་པ་དང་པོ་ཟ་མེད་པ། འདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁེར་དུ་གཅིག་ཏུ་

གཞོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་བས་ན་དེ་སྟོན་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟོན་པ་བ་ན་མེད་

པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ཐུབ་པའི་

དབང་པོར་དགའ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟོན་པར་གྱུར་པ་ཉིད་

ཀི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡིན་པར་རྟོགས་ནས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གསུང་བ་

ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་དབང་པོ་མ་ཡིན་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་བ་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྒྱུའོ། །ཐུབ་

པའི་དབང་པོར་གྱུར་པ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་བའི་རྒྱུ་སྟེ། གཞན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འཆད་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་བསྟན་པ་

ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དེ་འཆད་ནུས་སོ། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་གཉི་ག་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སྨས་པ་འདི་

ལྟ་སྟེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པ་གཞན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་སྐེ་མི་འགག་ཅེས་བྱ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་རྣམས་འདོད་

དོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དེ་ཐུབ་པའི་དབང་

པོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུང་བ་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གིས་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་སྟེ། དེས་ཀང་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་བ་ན་མེད་པ་

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མཐོང་ནས། ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་

སོ། །

ཡང་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུང་བ་

ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་དོ། །རིམ་པ་འདིས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་བཀག་པས་ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ན་

གང་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་ཁོ་ན་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྟོན་པ་ན་རང་བཞིན་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་བཀག་པས་ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་

རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཡང་ན་འོག་ནས་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འབྱུང་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ཏེ། རང་གི་སེམས་ལ་བཀོད་

པ་གྲུབ་པར་མཐོང་ནས། གང་དག་སྐེ་དང་འཇིག་པ་དང་། །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་རབ་

སྤངས་པ། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡི། །དེའི་ཕྱིར་ཐུབ་

དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱའོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཁོད་ཀི་ཚིག་གི་ལུགས་འདི་ནི་སྔོན་མ་བྱུང་བ་སྟེ། རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨ་བ་ནི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་མི་རུང་སྟེ། ཁོད་

ཀི་བུ་སྐེས་སོ་ཞེས་སྨ་ན་ཁོད་ཀི་བུ་མ་སྐེས་སོ་ཞེས་སྨས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

བ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ། །བཤད་པ་གལ་ཏེ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་

ཀིས་བོ་གྲོས་ཀི་མིག་ཉམས་པ་དང་སྦར་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་

ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་སྐེ་བ་དང་མི་འགག་པའི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བརྟག་ན་ནི་

ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཀི་རྟོགས་ཤིག །བྱིས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་

ནི་གཟུགས་བརན་ལ་བྱིས་པ་ལྟ་བུར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་

ཡོད་བཞིན་དུ་ཡང་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ཀི། མཁས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་

མཁས་པ་ལྟ་བུར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་ནུས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

གང་བོ་ཡོད་དང་མེད་པ་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མི་གནས་པ། ། 

དེ་དག་ཟབ་མོ་དམིགས་མེད་པའི། །རྐེན་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བསོམ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གང་དག་འདས་པའི་སིད་པ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གོམས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་དེ་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རྟོགས་ཤིང་སྟོང་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་ས་བོན་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟར་གི་དུས་ན་སྐེས་པའི་གོམས་པ་མཚར་

པོ་ཆེ་མེད་ཀང་སྐེ་བོ་བྱིས་པའི་བོའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་

མཐར་རྟོག་པས་རོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་

འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དམིགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་འཇིག་

རྟེན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྒྱུར་བྱས་བྱེད་རྒྱུ་ལན་འབྱུང་བ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་

དག་ལོག་རྒྱུ་དེ་ཡང་འདྲེན་པས་རབ་ཏུ་གསུངས། །གང་ན་སྐེ་དང་རྒ་དང་རྒུད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་ངེས་པར་མི་གནས་པ། །ཐར་པ་མཆོག་དེ་སྨ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་དེ་ཡིས་

རང་གིས་མཁེན་དེ་གསུངས། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་

རྟོགས་ཤིང་འབྱུང་སྟེ། དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་སྔོན་གོམས་པའི་མཐུ་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་

གི་བོ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མཐོང་བ་ལས་འདས་སོ། །མཐའ་གཉིས་དེ་ལས་ལྷག་

པའི་དབུས་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང་གནས་པ་མེད་པས་མི་གནས་སོ། །སྐེ་བོ་

བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་འཇུག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཟབ་

པའོ། །རང་བཞིན་གིས་མི་སྐེ་བས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་དང་དབུས་ཡོངས་སུ་

བརྟག་པའི་ཡུལ་དུ་དམིགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །

འཕགས་པ་དེ་དག་ཀང་རྐེན་གི་དོན་ལ་རྣམ་པར་སོམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་

མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་པ་དག་གིས་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་དེ་ལྟར་རྟོགས་པར་མི་ནུས་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བར་མངོན་པར་

ཞེན་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དང་དེ་བསྟན་པའི་རིགས་པ་བཙལ་བ་

ལ་བརོན་པའི་ཕྱིར་འདིར་སྨས་པ། 

འཐད་པ་གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དམིགས་ཤིང་ཡོད་པ་ཡང་

མེད་པར་བརྟག་ནུས་པ་གང་གི་ཕྱིར་འཕགས་པ་དག་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་རྟོགས་

པ་ལས་འདས་པའི་བོས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟབ་མོ་ལ་རྣམ་པར་སོམ་པ་

ཇི་ཙམ་དུ་དངོས་པོ་དམིགས་སུ་ཡོད་པ་དག་མེད་པར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མེད་དུ་

ཟིན་ན་དེའི་ཚེ་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་དུ་དེ་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྟེན་

ཕ་རོལ་ནས་འདིར་འོངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དུ་འགྲོ་

བར་བསྟན་པ་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པར་འབྱུང་སྟེ་འཁོར་བའི་རྒྱུད་མི་འཆད་

པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཚེ་རབས་

གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཕུང་པོ་དང་སྐེ་

མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡང་མི་རུང་བར་

འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདུག་སྟེ་ཡོད་ན་རུང་བས་

དེའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་འདི་ཡོད་པའོ། །བཤད་པ། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས། 

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །མེད་པ་རྣམ་པར་བཟོག་ཟིན་གིས། །

དེ་དག་དགག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁོ་བོའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་ཁོད་ཀིས་བཀག་པས་

ན་ཁོད་ཀིས་བྱས་ཏེ་བསྟངས་སོ། །ཡང་བདག་གིས། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རིགས་པ་གང་གིས་ཡོད་པ་ཡང་། །བཟོག་པར་བ་བ་མཉན་པར་གིས། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐབས་ཡིན་པར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་མེད་པ་ཅན་ལས་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་པ་

ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཁས་བངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་

པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་མ་ལུས་པ་སུན་འབྱིན་པར་གྱུར་

པས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་སོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཏེ། རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཚེ་རབས་གསུམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིའི་

ལས་ཀིས་བསྐེད་པ་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་གཞོག་པ་ན། དེའི་ཆོས་

མངོན་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟོག་གོ། །

དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་དག་ལ་གསལ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་རིགས་པ་མི་བཤད་

དོ། །ཡོད་པ་བཟོག་པ་ནི་དགེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གཅིག་པུའོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྣོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་མི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཀེ་མ་འདུ་བྱེད་རྣམས་མི་རྟག །ཅེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ན། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་

ཀི་དེ་ཕྱིར་ཞིང་བཏུད་དེ་གཞུང་གཅིག་ཏུ་མ་གསུངས་ལ། བྱིས་པ་དག་ཡུན་རིང་

པོ་ནས་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་དེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་རབ་

དེ་དང་དེ་དག་ལས་བཤད་པའི་གསུང་རབ་ལས་བཏུས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདིར་

བསྡུས་པ་ཉིད་ཀིས། །རིགས་པ་གང་གིས་ཡོད་པ་ཡང་། །བཟོག་པར་བྱ་བ་མཉན་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

པར་གིས། །རིགས་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

ཇི་ལྟར་བིས་པས་རྣམ་བརགས་བཞིན། །དངོས་པོ་དེ་སྟེ་བདེན་གྱུར་ན། ། 

དེ་དག་དངོས་མེད་རྣམ་ཐར་དུ། །གང་ཕིར་མི་འདོད་རྒྱུ་དེ་ཅི། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་དང་། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྐེའོ། །རབ་

ཏུ་དགའ་བ་ལས་བདེ་བ་སྐེའོ། །ཡིད་བདེ་བ་ལས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པར་འགྱུར་

རོ། །ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ལས་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །བདེ་བ་ལས་སེམས་

རེ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཐོང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་

མཐོང་ན་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡིད་བྱུང་ན་མི་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །མ་

ཆགས་ན་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་

ཏུ་མཐོང་ནས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །

གལ་ཏེ་དོན་དམ་པ་མ་རྟོགས་པ་དག་གིས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དེ་དག་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་ཇི་ལྟར་སྣང་བའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་

ཕྱིར་དགྲ་བཅོམ་པ་དག་བཞིན་དུ་དེ་དག་དངོས་པོ་མེད་པའི་མི་སྐེ་བས་ལེན་པ་མེད་

པའི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཐར་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་གང་ན་ལུས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཀང་ཞིག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་འགགས་ཤིང་ཚོར་བྲལ་བ། །འདུ་བྱེད་སྦོར་བ་ཀུན་

སུན་འབྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ། 

མ་ཞུམ་པ་ཡི་ལུས་ཀིས་ནི། །ཚོར་བ་དང་དུ་ལེན་པ་ན། །དེ་ཡི་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་

ཐར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མར་མེ་བཞིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་བྱིས་པ་

རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དགྲ་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བཏང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདོད་པར་གིས་ཤིག །

འོན་ཏེ་དེ་དག་དགྲ་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མེད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་

མི་འདོད་ན། བྱིས་པ་མ་རིག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དག་གང་ལ་ཇི་ལྟར་རྟོག་པ་དེ་བཞིན་

དུ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་དེ་དག་གི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་

མི་འགྱུར་རོ། །

དེའི ་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས། མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་

མིན། །ལེ་དང་ལུས་དང་སེམས་ཀང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདི་དག་ཚད་

ཡིན་ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །འདི་ལྟར་དབང་པོ་འདི་དག་

ཚད་མིན་ཏེ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་བེམས་པོ་ལུང་མ་བསྟན། །དེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་པའི་

ལམ་འདོད་གང་། །དེས་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་གི་བྱ་བ་བྱོས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་

སྐད་དུ་འདི་དག་འདུ་བྱེད་ལོག་པས་བརྟགས་པ་སྟེ། ཡང་དག་མིན་ལ་ཡང་དག་ཡོད་

ལ་མེད། །མ་བྱུང་བ་དང་མ་སྐེས་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཡང་དག་ཉིད་དང་འབྱུང་བ་ལོག་

པར་བརྟགས། །ཤེའོ། །
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གང་

ཚེ་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་དང་། །རབ་འབྲིང་ཐ་

མའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་མེད། །བརྟན་པ་བུད་མེད་ཅེས་མི་

སྤོད། །སྐེས་པ་ཞེས་ཀང་མི་རྟོག་སྟེ། །ཆོས་སོ་ཅོག་ནི་མ་སྐེས་ཕྱིར། །བཙལ་བར་

བྱས་ཀང་མ་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་མེད་པ་སྟེ། །སྐེ་བ་མེད་ཅིང་འབྱུང་

བའང་མེད། །རྟག་ཏུ་སྟོང་པ་བྱེད་མེད་གནས། །འདི་ནི་མཁས་པའི་སྤོད་ཡུལ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ནི་ཁོ་ན་མཐོང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱིས་པ་

རྣམས་ལ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་རྣམ་པར་ཐར་

པར་མི་གཞག་གོ། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་དེ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འབྱུང་གནས་ཏེ། ངན་པར་འགྲོ་བའི་འབྲས་བུ་དང་མི་བདེ་བ་མྱོང་བའི་འབྲས་བུ་

ཡང་ཡིན་པ་ལྟར། ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཡང་སྐེ་བོ་བྱིས་པ་རྣམས་དང་འདྲིས་པ་བདེ་འགྲོའི་

འབྲས་བུ་དང་། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་མྱོང་བའི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ལྟ་

བ་གཉིས་འཁོར་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་རིགས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ཡོད་པས་རྣམ་པར་མི་གྲོལ་ཏེ། །མེད་པས་སིད་པ་འདི་ལས་མིན། །

གང་གི་ཕྱིར་མི་གཙང་བས་མི་གཙང་བ་བཀྲུ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་འཁོར་

བའི་མི་གཙང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ལྟ་བ་འདི་གཉིས་ཀིས་སིད་པ་ལས་འདའ་

བའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་དང་

མེད་པར་ལྟ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་ན། 

རྣལ་འབྱོར་པ་དག་ལྟ་བ་གང་གིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་གྲོལ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་མ་བརྟེན་པར་དངོས་པོ་མེད་པར་མི་

འགྲུབ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་གཉིས་ཀ་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པར་

གནས་སོ། །དེ་གཉིས་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་

པོ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་

སྟེ། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དེས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་གཞག་

གོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་སྐེ་བོ་བྱིས་པ་རྣམས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དམིགས་པ་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པས་དེ་དག་ཉིད་ཆེ་བའི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

འཕགས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་མ་ལ་རྟོག་པ་

ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ལས་མི་འདའ་བའི་རྒྱུར་

གྱུར་པས་བྱིས་པ་རྣམས་ནི་འཆིང་བ་སྟེ། དེས་བྱིས་པ་དག་འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་

མེད་པར་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་ལྔར་འཁོར་བ་ན་འཁོར་རོ། །

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་དེའི་མཚན་མ་རྟོག་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་མི་སྐེ་བས་ངེས་པར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ཆད་དོ། །དེ་དག་

རྒྱུན་ཆད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་བས་ན། འདི་ཉིད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་

ཐབས་སུ་རིགས། འདིར་སྨས་པ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་ནི་ཡོད་

དོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་མེད་དུ་ཟིན་ན་དེའི་ཚེ་ཁོད་ཀི་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་གི་ངོ་བོ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡིན་པས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཉིད་ལས་ཉོན་

མོངས་པས་འཕངས་ནས། འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་འགྲོ་བ་ནས་འགྲོ་བ་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་

ཕྱིར། འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བས་ན་དེ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ཡོད་པས་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

ཉིད་དོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་པ་ནི་འཁོར་བ་ཟད་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་ཕྱིས་མི་སྐེ་བས་དེའི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །

དེ་བས་ན་འཁོར་བ་མེད་པའི་དངོས་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སིད་དེ་

ཡོད་དོ། །བཤད་པ་གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་གཉིས་ཡོད་ན་ནི་

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་གཉིས་ནི་

མེད་དོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་ཡོད་ཅེས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མ་གསུངས་སམ། འདི་

ལྟར་འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་བྱ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་ཡང་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་མེད་ན་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་

འདས་རྣམས་ཀི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དོན་མེད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ཀང་གྲུབ་པོ། །བཤད་པ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་གཉིས་སུ་བཤད། སྨས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ལའོ། །གལ་ཏེ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་

ནི། གལ་ཏེ་འཕགས་པར་གྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་དེ་བཤད་པར་སེམས་ན་ནི་དེ་དག་

དེ་བཤད་པ་གང་གིས་འཕགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ནི་འཕགས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དེ་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དེ་ཐོས་པ་དང་སེམས་པ་ལ་སོགས་

པའི་རིམ་གིས་འཕགས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ནི་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཆེད་དུ་གྱུར་ཏོ། །

འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གི་འཁོར་བ་ན་དངོས་པོར་

ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་དེའི་གཉེན་པོར་འཁོར་བ་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་

བཟང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་བསྟན་ན། དངོས་པོར་ཆགས་པ་ལས་བཟོག་པར་

མི་ནུས་སོ། །འཇིག་རྟེན་ནི་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལན་པར་འདོད་པས་དེ་ལ་དེ་ཉེ་

བར་བསྟན་ན་བདེ་བ་ལས་ཀང་བཟོག་པར་ནུས་ན། རབ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ། དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་བསྟན་ཏེ། དེ་སྐེ་བོ་

བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་མ་མཐོང་འཇིག་རེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་སེམས་ཏེ། །

ཞེས་སོས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་མ་མཐོང་བ་ནི་འཁོར་བ་ཞེས་བརོད་པ། འཇིག་རྟེན་

དང་དེ་ལོག་པ་ཞེས་བརོད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་གཉིས་ལ་མི་མཐུན་པའི་

ཕྱོགས་དང་གཉེན་པོའི་དངོས་པོར་གནས་ཤིང་གཅིག་ནི་བང་གཅིག་ནི་དོར་བར་

སེམས། དེ་དེའི་ཕྱིར་ཏེ་སྐེ་བོ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ལྟ་བར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལོག་པ་

ལ་མོས་པ་སྐེས་པ་དག་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བསྟན་པས་སྤང་བར་བྱ་

བའི་སྐེ་བ་མེད་པ་བདེ་བར་རྟོགས་པར་ནུས་སོ། །དངོས་པོ་སྐེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་ན་

དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཅི་ཞིག་གི་དངོས་པོ་མེད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བརྟག་ཅེས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཡང་བདེ་བར་སྤོང་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ལ་ཞུགས་ནས་འཕགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡང་དག་མཐོང་བས་འཇིག་རེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་སེམས་མེད། །

འཕགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་པའི་ཆོས་རྟོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་རྣམས་

ནི་དེ་གཉི་ག་མི་དམིགས་ཤིང་མི་རྟོག་གོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། །དེ་བས་ན་བྱིས་

པའི་སྐེ་བོའི་རྟོག་པའི་དབང་དུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཡོད་དོ་

ཞེས་བསྟན་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེས་གང་སྨས་པ་དེ་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་འཕགས་

པ་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་བསྟན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་

རུང་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་འདི་དག་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱར་རུང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་སྦར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་ཞེས་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འཕགས་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་ཀང་

ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། དེ་དག་ནི་འཕགས་པ་ཉིད་ཀི་མ་ཡིན་གི། ཐ་སྙད་དེ་དག་

ཟག་པ་དང་བཅས་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་གི་དངོས་པོ་

ལ་ཡང་གང་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མི་བསྒྱུར་བར་རྣམ་པར་

གཞག་པ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཞེས་བརོད་དུ་རུང་ངོ་། །ཡང་ན་འཕགས་པར་འགྱུར་

བའི་བདེན་པ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་སོ། །

གང་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་པ་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ལ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །དེ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འཛིན་པ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡང་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེའི་བདག་ཉིད་

དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་ཞིག་དང་སྦར་ནས་འཕགས་པའི་ཐ་སྙད་ཅེས་བྱ་བ་

བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །ཅི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། འཁོར་བར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ཡོད་

ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་རྟོག་སྟེ། དེ་གཉི་ག་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བས་ན་བཅོམ་ལན་འདས་མ་ལས་གསུངས་པ། ཚེ་དང་ལན་པ་རབ་འབྱོར་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨའམ། ཤཱ་རིའི་བུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་བས་ཆེས་ལྷག་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཁོ་

བོ་སྨའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་དེ་འཁོར་བར་རྟོག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ན་དེ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་བཤད། དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་མི་སླུ་བའི་

ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །

སླུ་བ་འདུས་བྱས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདེན་

པ་གསུམ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་སྣང་བས་བྱིས་པ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྣམས་ལ་སླུ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །འོ་ན་བཅོམ་

ལན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་འདི་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གཅིག་པུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། ཇི་ལྟར་འདུས་

བྱས་ལོག་པར་སྣང་བས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སླུ་བ་དེ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟག་པར་སྐེ་བ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་

བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འདུས་བྱས་ལྟར་སྐེ་བའི་ངོ་བོར་ནམ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །

དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་རྟག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་གནས་

པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །འཕགས་པ་

དོན་དམ་པ་གཟིགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་འཁོར་བའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

མི་དམིགས་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་མཐོང་བ་འཇིག་རྟེན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་

རློམ་སེམས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་གྲུབ་པོ། །ཅིའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་དོན་དམ་པ་གཟིགས་པ་

ལ་གནས་པ་དག་འཁོར་བའམ་དོན་དམ་པ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར། 

སིད་པ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །དེ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སིད་པ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའོ། །དེ་དག་

མེད་ན་དེའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །མེད་པ་མཐོང་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་རབ་རིབ་ཅན་

ལ་སོགས་པས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཕགས་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྣམས་ནི་དེ་ཁོ་ན་གཟིགས་པ་ཡིན་ཏེ། མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གཟིགས་པས་མི་འོས་

སོ། །

གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འཕགས་པ་རྣམས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པོ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

སིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། །མྱ་ངན་འདས་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །སིད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མི་

ཤེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་ཀི་བདེན་པ་དང་སྦར་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་

མི་རྟག་པ་ཉིད་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་

དེ་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་གཞག་མི་

ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་བརྟག་

པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

དང་པོ་སྐེས་པ་ཞིག་པ་ལ། །ཇི་ལྟར་འགོག་པ་བརགས་པ་བཞིན། ། 

དེ་བཞིན་སྒྱུ་མ་བས་པ་ལྟར། །མཁས་པ་དག་གིས་འགོག་པར་དགོངས། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་སྐེས་པའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དེ་མེད་པར་

གྱུར་པས་རྣམ་པར་གཞག་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ན་ནི་དངོས་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཡང་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་གང་

ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། སྒྱུ་མ་བྱས་པའི་གང་པོ་

ཆེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་

རྣམ་པར་འཇོག་གོ། །དེས་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པར་གྲུབ་པོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་མི་

དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ན། 

རྣམ་པར་འཇིག་པས་འགོག་འགྱུར་གི། །འདུས་བས་ཤེས་པས་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དེ་ནི་སུ་ལ་མངོན་སུམ་འགྱུར། །ཞིག་ཅེས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། །

གལ་ཏེ་སྒྱུ་མ་བྱས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་དུས་ན་སྐེ་བ་

མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཡིན་གི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

རང་གི་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་རྒྱུ་རྐེན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་

དང་མི་ལན་པས་ཕྱིས་མི་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྙམ་དུ་སེམས་

ན་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོའི་མཚན་ཉིད་ཞིག་ནས་རྒྱུན་ཆད་

པའི་ཚུལ་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཏེ། འདུས་བྱས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ནི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཉིད་འདོད་པ་ཡིན་པས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན་

ཡང་འདི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བས་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་

བྱ་དགོས་ན་འགོག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་ཕུང་པོ་མ་འགགས་པའི་ཚེ་ནི་མེད་པ། འགགས་

ནས་ནི་སུ་ཡང་མེད་ན་འགོག་པ་དེ་སུ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར། ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ཡོད་

པའི་དུས་ན་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་དུས་གང་ཟག་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་

ཡོད་པས་འགོག་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རིགས་སོ། །

གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་དེས་ཅི་མཐོང་ན་དེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར། 

བཤད་པ། མ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དེའི་རྣམ་པར་རིག་པས་མངོན་

སུམ་དུ་ཞེས་གདགས་སོ། །གཞན་དག་གིས་ཀང་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པ་དང་མཐུན་པས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏོ། །འདི་ལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པ་ཡོད་པས་དེ་མངོན་སུམ་ཞེས་

བྱ་བ་དེ་འགལ་བ་མེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བར་

དངོས་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པས་

དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པས་རིག་པར་མི་རུང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་

འགོག་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མི་འདོད་ན་འགོག་པ་ཤེས་པས་འགོག་པའི་བདེན་པས་

ཇི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་བྱ། སྡུག་བསྔལ་མི་སྐེ་ཙམ་ཡང་དངོས་པོའི་ངོ་བོར་མི་རུང་

ངོ་། །གང་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐེ་ཙམ་འགོག་པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མི་

སྐེ་ཙམ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་འགོག་པ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བསྟན་པར་མི་

ནུས་སོ། །
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

འགོག་པ་ཤེས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་ན། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་

གྱུར་པས་དེ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འགོག་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་

དུ་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་འགོག་པ་ཡང་འགགས་པས་མངོན་

སུམ་ཉིད་དུ་ཁོད་ཀི་གཞུང་ལྟར་ན་ཀོ་བུམ་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འདོད་ན་

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འགོག་པ་

ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀི་བ་མས་བསྟན་པ་ལས་སྐེས་པ་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡུལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་མེད་པ་དོན་ཙམ་མཐོང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འགག་པ་ལ་མི་སིད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་དངོས་པོར་

ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གོམས་པར་བྱས་ན་ནི་རིམ་གིས་

བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་

ཤེས་དེའི་གཟུང་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྒྲོ་བཏགས་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཡིན་པས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །འདི་ལྟར་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་ཐོག་

མ་དང་ཐ་མའི་ཕྱོགས་ཀིས་སྟོང་པ་དངོས་པོ་ཙམ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །

དེ་བས་ན་དེ་ཡང་ཡུལ་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། འོན་ཀང་

དཔྱོད་ན་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་ཁས་བངས་པས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ་ལ་སོམ་པའི་སྦོར་བ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོའི་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དེ། 

ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དེའི་ཚིག་དེ་འབྲེལ་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་གིས་

ཀང་འགོག་པ་ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོག་པའི་ངོ་བོའི་དངོས་པོའི་བག་ཙམ་ཡང་མེད་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པས་འགོག་པ་ཤེས་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གསུང་རབ་

ལས་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐེ་བར་ཤེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་འབྱུང་བས་སྐེ་བ་མེད་

པའི་ངོ་བོ་དེ་ལ་ཤེས་པས་སྐེས་པར་བྱེད་མི་སིད་དེ། གདོན་མི་ཟ་བར་སྐེ་བ་མེད་

པའི་ཚུལ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་གལ་ཏེ་དམིགས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་སྐེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་

ན་ནི་ཤེས་པ་དེ་དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་པས་ཞུགས་པར་རུང་ངོ་། །འཇིག་རྟེན་

ན་ཡང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་མངོན་སུམ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདི་ལྟར་མགྲོན་པོ་ཞིག་གིས་

རང་གི་མདུན་ལོགས་ན་ཡུལ་ཆུ་རབ་ཏུ་དངས་པ་ཆེན་པོས་གང་བ་འདྲ་བ་ཞིག་རྒྱང་

རིང་པོ་ནས་མཐོང་བ་དང་། དེ་རྒལ་བར་འདོད་ལ་ཉམས་ཀིས་མི་ནུས་ཤིང་སྐྲག་

པས་ཡུལ་ནས་འོངས་པའི་ཞིང་པ་ཞིག་ལ་ཆུ་འདི་ཇི་ཙམ་ཞེས་སྨས་པ་དང་། དེས་དེ་

ལ་འདི་ན་ཆུ་ག་ལ་ཡོད་ཆུ་འདྲ་འདི་ནི་སིག་རྒྱུའོ། །དེ་སྟེ་ངའི་ཚིག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ན་

དེར་སོང་ལ་ལྟོས་ཤིག་དང་ངའི་ཚིག་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨས་པ་ན། དེ་

ཆུ་མེད་པར་བསྟན་པས་རང་གི་ཚིག་ཀང་མགྲོན་པོ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སྨས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མེད་པ་དང་མི་དམིགས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་མངོན་སུམ་ཞེས་ཐ་

སྙད་འདོགས་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པས་མི་དམིགས་པའི་

ཤེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བ་མེད་དོ། །

ཤེས་པ་བྱེད་པར་གྱུར་པ་གང་གིས་དངོས་པོ་གང་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དེ་དེའི་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བས་ན་ལུང་དེ་རིགས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་ངོ་བོ་ལ་ནི་གང་ཡང་མེད་ན་འགོག་པ་དེ་སུ་ལ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་སྐེ་བ་ཟད་དོ་ཚངས་པར་སྤོད་པར་བསྙེན་ཏོ། །བྱ་

བ་བྱས་སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་སྐེ་བ་ཟད་པའི་

ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་སྐེ་བ་མེད་ན་དངོས་པོ་

ཟད་དོ་ཞིག་གོ། །

ཡང་མི་སྐེའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་འགྱུར་ན། ཇི་སིད་དུ་དེའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་

འཕངས་པའི་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་འབྱུང་བ་དེ་སིད་དུ་དེ་ལ་སྐེ་བ་ཡོད་པས་ན་དེ་ཟད་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་

ལས་དྲངས་ཏེ། གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་སྐེ་བ་མ་མཐོང་བས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ་ཞེ་ན། 

ཡང་དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་དེའི་དུས་ན་དེའི། 

གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་མ་འགགས་ན། །ཉོན་མོངས་ཟད་ཀང་འདས་མི་འགྱུར། །

མདོ་ལས་ནི་ཕུང་པོ་འགགས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་རབ་ཏུ་བཏང་བ་བྱང་བར་གྱུར་པ་ཟད་པ་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ནུབ་པ་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་མཚམས་

མི་སྦོར་ཞིང་ཕྱིས་མི་སྐེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཞི་བ། དེ་ཉིད་ག་ནོམ་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་

སྟེ། ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བཏུང་བ་སིད་པ་ཟད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

འགོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མདོ་སེ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་ནི་ད་ལྟར་ཉིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། 

མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ནས་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་

མཚམས་མི་སྦོར་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་

ནི་ད་ལྟར་ཉིད་ཀི་མི་སྐེ་བར་བསྟན་པའོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་

ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ནི་མ་འོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྦར་བར་ངེས་སོ། །ད་ལྟར་

གི་དུས་ན་ཡང་དེའི་ཕུང་པོ་དེ་དགག་པ་མེད་ན་ནི་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་

མཐོང་། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེ་བ་མེད་པ་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ན་སྐེ་བ་དེ་

མི་དམིགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན། གཞན་དེ་དག་ནི་དེ་ལྟར་མི་

འདོད་པས་དེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་བཅོམ་ལན་འདས་

ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་གཉིས་སུ་གསུངས་ཏེ་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་

དང་། ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནི་ཕུང་པོ་

ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པ་ནི་ཕུང་

པོའི་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པའི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་འཆིང་བ་སྤངས་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་མི་འདོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ནི་འོ་ན་མདོ་སེ་ལས་རེས་བཟས་ཞེས་བྱ་བའི་

མདོ་སེ་འདི་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིས་མྱ་ངན་འདས། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་བཤད་པ་

ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་བཤད། དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་

བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པར་ངེས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་བྲལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་ན་ཡང་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སྤངས་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཤིང་རབ་ཏུ་བཏང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་བཤད་པར་མི་འགྱུར་གི། གལ་

ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་

བར་དུ་དེ་སྐད་གསུངས་པའི་རིགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ཞེས་སོས་པ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བསྡུས་པར་མངོན་ཏེ། འདིར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་

དང་། འཇིག་རྟེན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་གྲངས་སུ་གཞག་པའོ། །

གལ་ཏེ་དེ་སྐད་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀང་སྤིར་སོས་པའི་སྒྲ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བྱ་བའང་

ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཉིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ན་

ཡང་ཅིའི་དོན་དང་སྦར་དུ་རུང་བ་མེད་ན་ནི་དེ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ནམ་ཉེ་བར་

ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་སིད་པ་དེ་ན་སྤིའི་

སྒྲ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་ཅེས་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །དེ་སྟེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་མི་གཏོང་ལ་དོན་འདི་ཁས་མི་ལེན་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེའི་ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བ་

མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་

འདོད་ན་དེའི་ཚེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་བཅིང་བ་བཅད་པས་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པར་གྱུར་ཀང་དེའི་ཚེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པར་

དམིགས་པ་དང་། དེ་ལ་དམིགས་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་

དེས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་དེའི་

དུས་ན་གྲོལ་བར་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་རྣམས། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གང་ཚེ་དེ་ཡི་དེ་འགགས་པ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་གྲོལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །ཕུང་པོ་དམིགས་པས་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཉོན་མོངས་

པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཕུང་པོ་རྣམས་འགག་པ་དེ་ཡང་མི་སིད་དོ། །ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡང་ཡོད་

ན། རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ལས་བྱུང་བའི་སྐེ་བའི་རྒྱུན་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དེའི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ཐར་པ་མི་སིད་དོ། །དེ་

བས་ན་སྐེ་བ་ཟད་དོ་ཞེས་པ་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དང་སྦར་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མི་

སིད་པས་ཞིག་ཅེས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་

སྨས་པ་རིགས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་སྨ་བ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་མི་སིད་པར་

བསྟན་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་སིད་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

མ་རིག་རྐེན་གིས་བྱུང་བ་ལ། །ཡང་དག་ཤེས་པས་རྣམ་བརགས་ན། ། 

སྐེ་བ་དང་ནི་འགག་པའང་རུང་། །གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །མ་རིག་པ་ཡི་རྐེན་གིས་བྱུང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་མ་རིག་

པ་ནི་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གིས་མངོན་སུམ་དང་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྐེན་ཏོ། །མ་རིག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་འདུ་

བྱེད་ལ་སོགས་པའི་དོན་གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དེ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་མ་རིག་པ་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སྒྲིབ་པ་མུན་པ་མེད་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བར་དམིགས་སོ། །རྐེན་གི་བྱེ་བྲག་དག་དང་ལན་པས་རབ་རིབ་ཅན་གིས་ཡོངས་

སུ་བརྟགས་པ་སྐྲ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་ཤེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རང་གི་ངོ་

བོ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་བྱང་བའི་མིག་ཅན་དག་ལ་ནི་སྣང་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་སྐྲ་ཡང་དག་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་གཞག་མི་ནུས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀང་གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པར་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་བདེན་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་སྐེས་པ་འཕགས་པ་

ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་

བ་གཟིགས་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཤིང་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་གོ་ཞེས་བྱ་

བའི་ཚིག་གིས་དེ་ལྟར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤར་བ་

ན་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལྟར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་མི་སྣང་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་གཞག་མི་ནུས་སོ། །ནམ་ཞིག་འདི་ལྟར་

མ་རིག་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ལ་རབ་རིབ་མེད་པ་ཅན་རྣམས་

ལྟར་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བརྟགས་ན་དེ་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དུས་ན་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་སྐེ་

བ་འགག་པ་གང་ཡང་ངེས་པར་མི་དམིགས་སོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་

ཡིན་པ་འདི་ཡི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དུས་ན། 

མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་འདས། །བ་བ་བས་པའང་དེ་ཉིད་དོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་དེའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །བྱ་བ་བྱས་

པ་ཉིད་ཁོ་ན་བྱ་བ་བྱས་པ་ཉིད་ཅེས་བྱའོ། །སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བྱ་

བ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ལུང་དག་ལས་དགེ་སོང་མཐོང་བའི་ཆོས་

ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཏེ། མདོ་འདི་བཤད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་དེའི་

མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་བལྟའོ། །སྐེ་བ་ཟད་དོ། །ཚངས་

པར་སྤོད་པ་བསྙེན་ཏོ། །བྱ་བ་བྱས་སོ། །འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་

གང་གསུངས་པ་དེ་ཡང་བྱ་བ་བྱས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐེ་བ་མེད་པའོ། །ཅི་སྟེ་ཞེས་པ་འདི་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མི་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་

བོར་ཏེ། དམིགས་པའི་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པར་ཡོངས་

སུ་རྟོག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་ངེས་

པར་དེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་གཞན་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་གཞན་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་མི་ནུས་སོ། །སྔོན་པོའི་ངོ་

བོ་ཤེས་པས་སེར་པོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་མི་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་ཡང་། 

ཆོས་ཤེས་དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ནི། །འདི་ལ་བེ་བག་དབེ་ཡོད་ན། ། 

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དངོས་ལ་ཡང་། །གང་གིས་སྐེ་བར་རྣམ་བརགས་པ། ། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡིས་ནི། །རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་དོན་མ་མཐོང་། །

དེ་ལ་ཆོས་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་ལས་ཀང་སུས་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ཆོས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཇི་སྐད་འབྱུང་བ་

ཡིན་ནོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་མི་དད་པའི་

རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཤེས་

པའོ། །ཆོས་ཤེས་པས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། 

དེ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ལས། གང་དང་གང་དག་རྟེན་འབྱུང་བ། །དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

ཞི། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེ་བ་དང་། །སྐེས་པ་ཉིད་ནི་ཞི་བའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ལ་སྐེས་པར་གྱུར་པ་དང་། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

སྡུག་བསྔལ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གིས་

མ་སྐེས་པའོ། །གང་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་སྟེ། གཉི་ག་ཡང་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ཡང་འཁོར་བ་ལས་ནི་མྱ་ངན་

འདས། །བྱེ་བྲག་དབྱེ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །མྱ་ངན་འདས་ལས་འཁོར་བ་ཡང་། །བྱེ་

བྲག་དབྱེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །མྱ་ངན་འདས་ཀི་མཐའ་འདི་ནི། །འཁོར་བའི་མཐའ་ཡང་

དེ་ཡིན་ཏེ། །དེ་གཉིས་ལ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་། །བྱེ་བྲག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་མེད། །ཅེས་བྱ་

བ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བའོ། །མཆོག་ཏུ་བྱུང་

བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བྱིས་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དུ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གྱུར་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་ནི་གཉི་ག་ཡང་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་

མེད་པས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་གཅིག་གོ། །

དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཆོས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་མཐོང་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་

མཐོང་བས་ན་སུས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དེས་ཆོས་མཐོང་

ངོ་། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཐ་མི་དད་པས་ན་མཐོང་

བས་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐེ་བ་

མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པས་རྟེན་བདེན་པ་གསུམ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་

པར་མཐོང་བས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དེ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་

པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་སོ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་ཤེས་པའོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐེ་བ་

མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་འགོག་པ་ཤེས་

པའོ། །ལམ་གི་བདེན་པ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

སྐེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལམ་ཤེས་

པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཤེས་པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་



319

ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མཐོང་བས་སྔོན་མ་མཐོང་བའི་བལྟ་བར་བྱ་བ་གཞན་མི་སིད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་

མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་ཇི་ལྟར་གཞག །སེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་མཐོང་བའི་

ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་མི་འདོད་ཀི། མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པར་

འདོད་དོ། །དེ་དག་གི་འདོད་པ་དང་བཤད་པ་འདི་མི་འགལ་ལོ། །གང་དག་སྐད་ཅིག་

མ་བཅོ་ལྔར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ཡང་དེ་ལྟ་བུས་གདུལ་བའི་སྐེ་བོ་ལ་དེ་བསྟན་

པས་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཆར་ཕྱེ་སྟེ། ཆ་བཅོ་ལྔར་རྣམ་

པར་གཞག་གོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ལམ་སོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ཅི་ལྟ་བུར་ཐར་པར་འདོད་

པ་རྣམས་ལམ་རྣམ་པ་གཞན་དག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པ་གོམས་པར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་འདི་ཡང་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཉིད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ནི་ངོ་

བོ་གཅིག་པུར་ཟད་དོ། །ཅི་སྟེ་ཁད་པར་དུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་པ་དངོས་པོ་གཞན་ཤེས་པ་

གཞན་གིས་གཟུང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པ་ཡོངས་

སུ་བཅད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་དེའི་འོག་ཏུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡོངས་སུ་

གཅད་པར་བྱ་བ་བྱེ་བྲག་དབྱེ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དེའི་དམིགས་པ་གཞན་དུ་བརྟགས་

པས་དེས་དེའི་ངོ་བོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅད་དགོས་པས་མི་མཁས་པ་སུས་

དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་རང་གི་ངོ་བོར་སྐེ་བར་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་ཀང་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་ཅིང་རོ་གཅིག་པའི་དོན་

མི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རགས་པ་ས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་ཅི་སོས། དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བའི་དོན་དེ་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ། རིམ་གིས་གོམས་པར་བྱས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ནས་མ་རིག་པ་མ་ལུས་པར་འགགས་ཏེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་བྱ་བ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་ཁོད་

ཀི་གཞུང་ལྟར་ན། 

ཉོན་མོངས་ཟད་པའི་དགེ་སོང་གི། །འཁོར་བ་གལ་ཏེ་རྣམ་བཟོག་ན། ། 

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །ཅི་ཕིར་དེ་ཡི་རྩོམ་མི་བཟད། །

གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པ་བཟོག་ན་ལས་ལོག་སྟེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་དུ་

མི་ལན་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་སྐེ་བ་དང་འཆི་བ་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུན་ལོག་ན་དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ་རོམ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

མ་གསུངས་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་རོམ་

པ་མ་གསུངས་སོ། །ཞེས་འདི་ལ་ཁོད་ཀི་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་དེའི་རོམ་པ་ཐ་མ་བཞིན་དུ་

བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་མཁེན་ཏེ་མ་གསུངས་སམ་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱིར་

མ་གསུངས་ཞེས་བྱ། འདི་ལ་བཅོམ་ལན་འདས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཕྱིར་མི་མཁེན་ནི་མི་སིད་དོ། །གཞན་ཞིག་གི་ཕྱིར་མ་གསུངས་ཞེས་བྱར་ནི་དེ་

ཡང་མི་རིགས་སོ། །

ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་མ་གསུངས་ཞེས་

བྱར་ནི་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཟོ་ཆུན་བརྒྱུད་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པ་དེ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བཞིན་དུ་དེའི་ཐ་མ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་ལ་ཡང་

དེ་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཟད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པས་ཐ་མ་ཡོད་པ་སྐད་

བྱ་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་མི་མཁེན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མི་མཁེན་མི་སིད་པས་རོམ་པ་ཡང་བསྟན་དགོས་སོ། །མ་བསྟན་ན་ཡང་རིགས་པ་

འདི་དང་སྦར་ན་མེད་དུ་མི་རུང་སྟེ་དེ་བས་ན། 

རྩོམ་པ་ཡོད་ན་ངེས་པར་ཡང་། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན། ། 

༼རྩོམ་པ་ཡོད་པར་བརགས་ན་ནི། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །༽3

ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ནི་རྒྱུ་མེད་པར་སྨ་བ་ཁས་བངས་པས་ལོག་པར་

ལྟ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨ་བ་ལ་ནི་ཉེས་པ་འདི་མེད་

དོ། །སུ་དངོས་པོ་རྣམས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འདོད་པ་དེ་ནི་དེ་དག་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པར་འདོད་པས་དེ་དག་གི་ཐོག་མའམ་ཐ་མ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་

བརྟག་པ་མི་ནུས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ལ་སྔོན་དང་ཐ་མ་ཅི། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ་གདོན་མི་ཟ་བར་འདི་ཉིད་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །གཞན་དུ་

ན་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་མ་ཟད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེས་པ་ན་

གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་པས་རྟག་པ་ཁོ་ནར་གྱུར་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

སྔོན་སྐེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར། །ཕི་ནས་རབ་ཏུ་ལྡོག་པར་འགྱུར། །

3 རྩ་བར་རྐང་པ་མཐའ་མ་གཉིས་མྲེད་པས་དཔྱད་དགོས་སོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་མི་འགྱུར་བས་རྟག་གོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་

གོ། །དངོས་པོ་སྐེ་བ་དེའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཁས་ལེན་ན་ནི། རོམ་

པ་ཡོད་ན་ངེས་པར་ཡང་། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན། །མེད་པ་ལས་དངོས་

པོ་རྣམས་རྐེན་མི་རྒྱུ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་རྒྱུ་མེད་པར་

ལྟ་བ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་འབྲེལ་ན་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་སྐོན་དུ་ཡང་

འགྱུར་རོ། །ནམ་ཞིག་འདི་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ལ་སྔོན་དང་ཐ་

མ་ཅི། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བས་འདི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པའོ། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར། སྔོན་དང་ཕྱི་

མའི་མཐའ་སྤངས་པས། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་

སྒྱུ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀི་སྦོར་བ་ལས་གང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་

རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་ན་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་སྣང་སྟེ། དེ་དག་ལ་གང་

པོ་ཆེ་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་སྔོན་དང་ཐ་མའི་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་

དུ་གང་པོ་ཆེ་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བས་སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐར་བརྟག་པ་མི་རིགས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། 

སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་སྤངས་པ། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། །

སྐེས་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགྲོ་བས་འགྲོ་བར་བྱའོ། །སླུ་བའི་བདག་

ཉིད་པས་སྒྱུ་མ་སྟེ། དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་རོངས་པ་རྣམས་ལ་ལོག་པར་སྣང་བས་སླུ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་སླུ་བ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གང་ཚེ་སྒྱུ་མ་བྱུང་ཞེ་འམ། །གང་གི་ཚེ་ན་འཇིག་འགྱུར་ཞེས། ། 

སྒྱུ་མ་ཤེས་པ་དེར་མི་རོངས། །སྒྱུ་མ་མི་ཤེས་ཡོངས་སུ་སྐོམ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་སྔགས་ཀི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་

བུད་མེད་ན་ཆུང་སྒྱུ་ཐབས་རྣམས་ལེགས་པར་བསབས་པ་ལྟ་བུ་དབྱིབས་དང་སྤོད་

ལམ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་གཞོགས་སྟེགས་ལ་མཁས་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཡིད་འཕྲོག་པ་དག་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མི་མཁས་པ་འདོད་པ་ལ་

ཞེན་པ་རྣམས་ལ་ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་བཞིན་དུ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་མཁས་པ་དག་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེ་དེའི་ངོ་

བོ་ཉིད་ལ་མཁས་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སྣང་བ་ཁོང་དུ་

ཆུད་པས་དེ་ལྟར་ཡང་རོངས་པའི་སེམས་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་སྒྱུ་

མ་མཁན་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། 

སིད་པ་སིག་རྒྱུ་སྒྱུ་འདྲ་བར། །བོ་ཡིས་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ནི། ། 

སྔོན་གི་མཐའ་འམ་ཕི་མའི་མཐར། །ལྟ་བས་ཡོངས་སུ་བསད་མི་འགྱུར། །

རྣལ་འབྱོར་པས་སིད་པ་འདུས་བྱས་མ་ལུས་པ་སྒྱུ་མ་དང་སིག་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུར་

བོ་ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་སོ་སོ་རང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐོང་ན་དོན་དམ་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་དུ་གང་ཡང་མི་དམིགས་པས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སྔོན་

གི་མཐའ་འམ། ཕྱི་མའི་མཐར་ཡོངས་སུ་བསད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འཕགས་པའི་སྐེ་བོར་ཐམས་ཅད་གཤེགས་ཤིང་རེས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སུ་གཤེགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ལམ་འདི་བོར་ནས་བདག་ནི་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ་

མི་མཁས་པ་དག་བཞིན་དུ། 

གང་དག་གིས་ནི་འདུས་བས་ལ། །སྐེ་དང་འགག་པར་རྣམ་བརག་པ། ། 

དེ་དག་རེན་འབྱུང་འཁོར་ལོ་ཡི། །འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་མི་ཤེས་སོ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་སྐེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་འགག་གོ་ཞེས་དེ་ལྟར་གང་དག་

རང་གི་མཚན་ཉིད་སྐེ་ཞིང་འགག་པའི་ཚུལ་གིས་འདུས་བྱས་ཀི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་དག་གིས་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐོག་

མ་དང་དབུས་དང་། ཐ་མ་དང་བྲལ་བ་མགལ་མེ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་འཇུག་པ་

ཤིན་ཏུ་མི་ཤེས་ཏེ། འདུས་བྱས་རང་བཞིན་ཡོད་པ་སྐེ་ཞིང་འཇིག་མི་སིད་པ་ལ་སྐེ་

བ་དང་འཇིག་པ་རྟོག་པས་དེ་དག་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འཁོར་ལོ་

ཁོང་དུ་ཆུད་ཅེས་བྱའོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྐེ་བར་ཁས་བངས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ། 

དེ་དང་དེ་བརེན་གང་བྱུང་བ། །རང་བཞིན་དུ་ནི་དེ་མ་སྐེས། ། 

རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་སྐེས། །དེ་ནི་སྐེས་ཞེས་ཇི་སྐད་བ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །དེ་དང་དེ་བརྟེན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དང་དེ་ལ་ལྟོས་ཞེས་བྱ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །དེ་དང་དེ་ཞེས་བྱ་བ་སྤིར་བསྙག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཚིག་

འདིས་ནང་གི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཕྱིའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་

མ་ལུས་པ་དག་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དང་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་སྐེ་བ་ལ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྒྱུའི་དངོས་པོར་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དེ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་སྐེ་བ་དེ་གལ་

ཏེ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ཡོད་པར་གྱུར་པས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོའི་

དུས་བཞིན་དུ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཅི་སྟེ་སྐེ་བ་དེ་སྔོན་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་ན་ནི་སྐེས་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་བརན་

བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མངོན་པས། དེ་དང་དེ་བརྟེན་གང་བྱུང་

བ། །རང་བཞིན་དུ་ནི་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཅི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་

ཀང་བ་སྟེ་ཐ་སྙད་དུ་གཟུགས་སྐེས་སོ། །ཚོར་བ་སྐེས་སོ་ཞེས་བྱ་བས་སྐེ་བ་ཡོད་དོ་

སྙམ་དུ་སེམས་ན་ནི་ཀེ་མ་ལམ་ལོག་པར་སོང་དུ་གདོན་མི་ཟའོ། །མཁས་པས་ནི་

གཟུ་བོ་ལྟ་བུའི་བོས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་རིགས་པ་སྙམ། རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་

སྐེས། །དེ་ནི་སྐེས་ཞེས་ཇི་སྐད་བྱ། །སའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཕྲ་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་

དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་སྐེས་པར་སེམས་ན་དེ་གཤེར་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྐེས་

ས་ཞེས་བརྟག་ཏུ་ནི་མི་རུང་ན། དེ་གཞན་གང་ཅི་ཞིག་ཏུ་སྐེ་བར་བརྟག །དེ་བས་ན་

བདག་དང་གཞན་ལས་སྐེ་མི་སིད་པས་སྐེ་བ་མེད་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་ལ་སྐེ་བ་མི་སིད་པ་ཅི་བསྟན་ནས། ད་ནི་འགག་པ་མི་སིད་པར་བསྟན་

པར་བཞེད་ནས། 

རྒྱུ་ཟད་པ་ཡིས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅེས་བ་བར་མངོན་པ་སྟེ། ། 

རང་བཞིན་དུ་ནི་གང་མ་ཟད། །དེ་ལ་ཟད་ཅེས་ཇི་སྐད་བརོད། །

ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །སྐེས་པའི་དངོས་པོ་སྐེ་བ་ཡོད་ན་འཇིག་ལ་དངོས་པོའི་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གནས་པ་ཡང་རྐེན་གི་ཁོ་ན་ལས་ཏེ་གནས་པའི་རྐེན་མེད་ན་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་

དེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱུ་ཟད་ནས་ཞི་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཉིད་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བར་དམིགས་ཏེ། གང་ཡང་གནས་པའི་རྐེན་མེད་ན་ཟད་པར་

འགྱུར་བ་དེ་གནས་པའི་རྐེན་མེད་པ་ལ་རག་ལས་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་

པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། རང་བཞིན་གིས་ནི་གང་མ་ཟད། །དེ་ལ་ཟད་ཅེས་ཇི་སྐད་

བརོད། །ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཟད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དེ་

རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ལས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པར་མ་གྱུར་ཀང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་འབད་མི་དགོས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །

མར་དང་རས་ཡོངས་སུ་མ་ཟད་པར་མར་མེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་དེ་

ཡང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་འགག་པ་མེད་དོ། །ཅི་སྟེ་མར་དང་

རས་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ནི་མར་མེའི་འཆི་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། མར་དང་

རས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགགས་ལ་མར་མེའི་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་དེའི་རིགས་ཀི་མར་མེ་སྐད་

ཅིག་མ་མ་འོངས་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་སྐེ་བའི་ཡན་ལག་གི་དངོས་

པོར་མ་གྱུར་པ་མ་འགགས་སོ། །

མ་འོངས་པ་ཡང་སྐེ་བའི་རྐེན་མེད་པས་མ་སྐེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་མ་འོངས་

པའི་རྐེན་མེད་པས་འདི་ལ་སྐེ་བ་མེད་ཅེས་བྱའོ། །སྙམ་དུ་སེམས་ན་ཡང་དེ་ལྟར་

མ་འོངས་པའི་རྐེན་མེད་པ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ནི་གལ་ཏེ་རྐེན་མེད་པར་མ་

གྱུར་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མི་སྐེ་བ་ཡང་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ཁས་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བངས་པ་ཡིན་ནོ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་རྒྱུ་ཟད་ནས་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཟད་པ་ཞེས་

བྱ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་འགག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་

ཡིན་པར་འཛིན་པ་དེ་དག་གི་འགག་པ་དེ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ར་མ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ན་དེ་དག་ཀང་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པས་དེ་བས་ན་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་གྲགས་པས་དེ་དག་ལྟར་

མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་དག་ཀང་འགག་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པ་མེད་པའི་

སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་བྱ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་ལས་ཡང་

རྒྱུ་ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་བྱ། ས་བོན་ཡོད་པའི་དུས་ཉིད་ན། །མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་ནི་

ཤེས་པར་མི་རུང་སྟེ། མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་མེད་པར་

འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་

དུ་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གཞན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ནི་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་ཅིག་

ཅར་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀི་གནས་པ་རྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ནི་

མི་སིད་དོ། ལ་ལ་རྒྱུ་འགགས་མ་ཐག་པ་ནི་འབྲས་བུ་སྐེ་བའི་རྐེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་

བར་མི་རིགས་སོ་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད། དེ་བས་ན་མེད་པ་ཡང་རྒྱུར་སིད་པས་མེད་པ་

རྒྱུར་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྒྱུར་མི་སིད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་

རྣམ་པར་བརྟག་ཅིང་ཁས་བང་བར་མི་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའོ། །འཇིག་

རྟེན་ན་ཡང་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་ཆུ་མེད་པས་འབྲུ་མ་རུང་

བར་འགྱུར་རོ། །ཟན་མེད་པས་ངའི་བུ་ཤིའོ། །ཞེས་དེ་སྐད་དུ་ཆུ་དང་ཟན་མེད་པས་

འབྲུ་དང་བུ་མ་རུང་བར་བྱས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལ་འཐད་པ་མེད་པས། འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་

པའི་དོན་རྣམས་ཀང་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པས་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་སྟེ། འཐད་

པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་

བས་ན། རྒྱུ་ཟད་པ་ཡིས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅེས་བྱ་བར་མངོན་པ་སྟེ། །ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་

པོ། །རྒྱུ་ཟད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། ཟད་

པ་དེ་ནི་རྒྱུ་ཟད་པའི་སྔ་རོལ་གི་གནས་ན་མི་སིད་ལ་ཟད་ནས་ཡོད་པས་རང་གིས་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ། །གང་རང་བཞིན་གིས་མ་ཟད་དེ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་གཞན་གི་ངོ་བོ་གང་གིས་ཟད་ཅེས་

བྱ་བར་རྣམ་པར་གཞག །ཟད་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ནི་ཟད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་

མཐུན་པས་ཟད་པའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །

གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་འདི་རང་གི་དངོས་པོས་ཀང་སིད་པ་མ་

ཡིན་ལ། གཞན་གི་དངོས་པོས་ཀང་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་སྟེ་འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ལྟར་གང་ཡང་སྐེ་བ་མེད། །གང་ཡང་འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ།། །།

བམ་པོ་གཉིས་པའོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་གཉིས་མི་སིད་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས། 

ཀེ་མ་འདུ་བྱེད་རྟག་པ་མེད། །སྐེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །སྐེས་ནས་

འགག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་བདེ། །ཞེས་དེ་སྐད་གསུངས་པ་ཇི་

ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་གཉིས་མེད་དུ་ཟིན་ན་དེའི་ཚེ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་

པའི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བའི་མན་ངག་བསྟན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་

ན། བསྟན་པས་དེ་བས་ན། སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས་དེ་སྐད་གསུངས་མོད་ཀི། དེ་གཉིས་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་མེད་ཀང་འཇིག་རྟེན་འདི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་

བས་སྦོར་བ་མཛད་དེ། 

སྐེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པའི་ལམ། །དགོས་པའི་དོན་དུ་བསྟན་པའོ། །

དེ་བསྟན་པའི་སོ་ནས་དགོས་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་བས་བཅོམ་ལན་འདས་

ཀིས་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་བསྟན་ཏོ། །སྐེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་གིས་བསྟན་

པའི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

སྐེ་བ་ཤེས་པས་འཇིག་པ་ཤེས། །འཇིག་པ་ཤེས་པས་མི་རག་ཤེས། ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རག་ཉིད་ལ་འཇུག་ཤེས་པས། །དེས་ནི་ཆོས་ཀང་རོགས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

གྲོང་ཁེར་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་བསྒྲིབས་ཤིང་འདུག་པས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དེའི་

གཉེན་པོར་རེ་ཞིག་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལམ་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སྐེ་

བ་ཤེས་པས་འཇིག་པ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྐེ་བ་འཇིག་པའི་ར་བར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འཇིག་པ་ཤེས་པ་ལ་འཇིག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའོ། །ས་གསུམ་གི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་འདུག་པ་ཁིམ་

རབ་ཏུ་འབར་བར་ཆུད་པ་བཞིན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་ལས་འདའ་བར་འདོད་ན་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་ངེས་པར་འབྱིན་པ་འགྱུར་བ་མ་སྐེས་པ་མ་

འགགས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་དེས་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བོ་མཆོག་དང་ལན་པའི་རིམ་གིས་སྐེ་བ་དང་

འཇིག་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། 

གང་དག་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་རྣམ་སྤངས་པ། ། 

ཤེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི། །ལྟ་གྱུར་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ། །

སྐེ་བ་མེད་པས་དངོས་པོར་ལྟ་བ་མེད། །འཇིག་པ་མེད་པས་ཆད་པར་ལྟ་བ་

མེད་དོ། །སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་མེད་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པས་རྟག་པར་ལྟ་བ་མི་

འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པ་མི་དམིགས་

ན་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཉིད་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སིད་པའི་རྒྱ་མཚོའོ། །ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་ཉིད་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་

ནོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བརོན་པ་དག་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་མཐོང་བའི་གྲུ་ཆེན་པོས་གདོན་མི་ཟ་

བར་དེ་ལས་རྒལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་འཇིག་པ་དེ་དག་

ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་དང་འཇིག་པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་བ་དང་

བྲལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་ཏེ་དེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར། 

སོ་སོའི་སྐེ་བོ་དངོས་བདག་ཅན། །ཡོད་དང་མེད་པར་ཕིན་ཅི་ལོག ། 

ཉེས་པས་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པ། །རང་གི་སེམས་ཀིས་བསླུས་པར་འགྱུར། །

ལས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་སྐེ་བས་སོ་སོའི་སྐེ་

བོའ།ོ །གང་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པར་འཛིན་པ་དེ་དག་དངོས་

བདག་གམ། དངོས་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དངོས་བདག་ཅན་

ཏེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པས་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ནི་དངོས་པོ་ལ་མངོན་

པར་ཞེན་པས་དངོས་བདག་ཅན་ཏེ། དེ་དག་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་པའི་ཉེས་པ་རང་གིས་ཡོངས་སུ་རྟོག་པས་བསྐེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

ཀི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་དངོས་པོ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ནི་

རེས་སུ་ཆགས་པར་འགྱུར། དེ་མེད་པ་ལ་ནི་ཁོང་ཁོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་དང་སྦར་རོ། །ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་འཇུག་སྟེ། གང་དགེ་

བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡོད་ན་འཁོར་བས་དེ་ལྟར་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་

དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་རང་གི་སེམས་ཀིས་བསླུས་སོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རང་གི་སེམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་

དང་། དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ་བསྒྲིབས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པས་རང་

གི་སེམས་ཀིས་བསླུས་ཏེ་བྲིད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །སུ་དག་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་གཡང་ས་ལྟ་བུར་མི་སེམས་ཤིང་། འདི་ནི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་དོན་དམ་པ། འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁེར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་

ཤེས་པ་སླུ་བའི་སེམས་ལ་སླུ་བ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་ནས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ཡིད་མི་རྟོན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པར་འཕགས་པར་གྱུར་པར་བལྟ་སྟེ། 

དངོས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དངོས་པོ་མི་རག་སླུ་བའི་ཆོས། ། 

གསོག་དང་སྟོང་པ་བདག་མེད་པ། །རྣམ་པར་དབེན་པར་རབ་ཏུ་མཐོང་། ། 

༼བྱུང་བས་དངོས་པོ་ཞེས་བ་སྟེ། །༽ 4

དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་འདུས་པ་ལ་བྱའོ། །དངོས་པོ་དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་རེ་

རེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པས་མི་རྟག་པའོ། །དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ན་གང་གི་ཕྱིར་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་སྣང་བ་དེའི་

ཕྱིར་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་སླུ་བས་ན་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་སླུ་བའི་ཆོས་སོ། །རིང་

དུ་གནས་པའི་མཐུ་མེད་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཉམ་ཆུང་བས་གསོག་གོ། །ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པའོ། །བདག་གིས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་བདག་མེད་པ་སྟེ། མི་རྟག་པ་

ལ་སོགས་པས་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་བསྙད་དོ། །དེ་བས་ན་དངོས་པོ་འདི་དེ་ལྟར་

4 རྩ་བར་ཚགི་རྐང་འད་ིམྲེད་པས་དཔྱད་དགོས་ས།ོ །
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མཐོང་བས་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་དབེན་པར་མཐོང་ངོ་། །དབེན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྟོང་

པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དབེན་པ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་སྐེ་བ་མེད་པའི་དགོན་པ་རྣམས་ལ་དབེན་

པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 

དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་དངོས་པོ་དབེན་པར་མཐོང་ཞེས་བྱ་

བ་ནི་སྟོང་པར་མཐོང་བའི་བར་ལ་བྱའོ། །དེ་དག་དངོས་པོ་ཉིད་སྐུར་ཏེ་དབེན་པར་

མཐོང་བ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་སྟོང་པར་གྱུར་པ་ལ་སྟོང་པར་མཐོང་ངོ་། །སྟོང་པ་

ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེ་བྲག་རྣམས་སོས་སོ། །ཡང་ན་དབེན་

པ་ནི་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་ན་འདི་ལྟར་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཡང་རང་གི་རྟོག་པའི་དྲི་མས་སྦགས་པའི་

ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཀི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་

མེད་པ་ལ་སྒྲོ་མི་འདོགས་པར་དབེན་པར་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གཟིགས་སོ། །

ཡང་ན་འཕགས་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ནའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བཞེངས་ནས་དངོས་པོ་ལ་

གཟིགས་ན་དབེན་པར་གཟིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །འཕགས་པ་མཛད་པ་

མཐར་ཕྱིན་པ་ཉི་ཚེས་འདི་ལྟར་གཟིགས་པར་ཡང་མ་ཟད་དེ། སོབ་དཔོན་ཡང་རང་

གི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པས་

ཆོས་ཉིད་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་སྐེས་ཏེ།

༼ རང་གསི་རིགས་པ་སོྟན་པ་ན། །༽ 5

5 རྩ་བར་ཚགི་རྐང་འད་ིམྲེད་པས་དཔྱད་དགོས་ས།ོ །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གནས་མེད་དམིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །རྩ་བ་མེད་ཅིང་གནས་པ་མེད། ། 

མ་རིག་རྒྱུ་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས། །

ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་འདྲ་བ་སྟེ། ། 

རོངས་པའི་གྲོང་ཁེར་མི་བཟད་པ། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །འདི་ལ་བརྟེན་པས་གནས་ཏེ། ལོ་ཏོག་རྣམས་ཀི་རྒྱུར་

གྱུར་པ། །ས་གཞི་བཞིན་དུ་གཞི་བྱེད་པའོ། །འདིའི་གནས་མེད་པས་གནས་མེད་

པའོ། །བརྟེན་པར་བྱ་བས་དམིགས་པ་སྟེ། ལང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལང་བར་བྱེད་པའི་

འཁོར་བ་བཞིན་ནོ། །འདིའི་དམིགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ར་བ་ནི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་

སྟེ་དེ་ཡང་དེ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་དང་། འདས་པ་དང་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་སྟེ། 

དཔེར་ན། ཤིང་རྣམས་ཀི་ར་བ་ལྟ་བུའོ། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གནས་པ་

མེད་པའོ། །གནས་པ་དང་དམིགས་པ་དང་སྐེ་བའི་རྒྱུ་དང་གནས་པ་མེད་པ་འདིས་

འགྲོ་བ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དོ། །

དེ་དག་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་དག་ཀང་འགྲོ་བ་མེད་པས། 

དེའི་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ནི་ལོག་པའོ། །དེ་ལ་གནས་ནི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གོ། །དམིགས་པ་

ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་མཐུན་མཐུན་དུ་སྦར་རོ། །ར་བ་ནི་ས་བོན་གི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་

གིས་རྒྱུའི་རྐེན་ཏོ། །འདིས་གནས་པར་བྱེད་པས་གནས་པ་སྟེ། དེས་སྐེས་པ་གནས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

དེ། དེ་དང་དེ་བརྟེན་གང་བྱུང་བ། །རང་གི་དངོས་པོར་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་གོང་དུ་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་འགྲོ་བ་ནི་ཡོད་པར་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

མི་རུང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འགྲོ་བ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་

དམིགས་ཞེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ནི་འགྲོ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་དམིགས་ཏེ། 

དེ་དག་ལ་འགྲོ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་བྱིས་པ་མ་རིག་པའི་གཉིད་ཀིས་ལོག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

གྱུར་པ་དག་ནི་མ་སད་དེ་རི་ལམ་རི་བ་བཞིན་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་དམིགས་པར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར། མ་རིག་རྒྱུ་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་མེད་པ་དང་། མ་རིག་པ་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སྟེ། མ་རིག་པའི་

ས་བོན་གི་རྒྱུ་ལས་གྱུར་པ་ངེས་སོ། །ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་

བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་རྣམ་པར་སྤངས། །ཞེས་བྱ་བ་སྟོན་ཏེ་སྐེ་བ་

དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་

མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད་པའོ། །

གལ་ཏེ་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་བརྟགས་ན་སྙིང་

པོ་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན་འདུས་བྱས་ནི་བརྟགས་ན་ཆུ་ཤིང་གི་ཕུང་

པོ་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད་དོ། །གང་སྙིང་པོ་མེད་ཀང་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དེ་གཏི་

མུག་གི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འགྲོ་བ་ནི་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་

བའོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་མ་རིག་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་དྲི་ཟའི་གྲོང་

ཁེར་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ཡང་དག་པ་བཞིན་དུ་སྣང་

ཡང་བརྟགས་ན་དེ་བཞིན་མ་ཡིན་པས་གྲོང་ཁེར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བརྟགས་ན་མ་རིག་པའི་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འགྲོ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ངེས་པར་རོངས་པའི་གྲོང་ཁེར་མི་

བཟད་པ། འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། གནོད་པར་བྱེད་པ་བཟོག་པར་དཀའ་བ་དང་། 

མུན་པས་བསྒྲིབས་པས་རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར། འགྲོ་བ་མི་བཟད་

པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མ་རུངས་པ་དང་དབུགས་འབྱིན་པ་མེད་པའི་གནས་དང་འཇིགས་

པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་

སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གཟིགས་སོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀི་རོངས་པའི་གྲོང་ཁེར་གང་ཡིན་པ་

དེ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གཟིགས་ཏེ། མ་རིག་པའི་མུན་པ་དང་

བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་འདི་ལྟར་འགྲོ་བ་དེ་དངོས་པོ་མེད་དེ་འདི་ལྟར། 

ཚངས་པ་ལ་སོགས་འཇིག་རེན་འདི། །བདེན་པར་རབ་ཏུ་གང་བརོད་པ། ། 

འཕགས་ལ་དེ་ཡང་བརྫུན་ཞེས་གསུངས། །དེ་ལས་གཞན་ན་ཅི་ཞིག་ལུས། །

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡང་ཡོད་དམ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་གི ་ལྷག་

མའོ། །དབང་པོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་

ཚངས་པ་ནི་ཚད་མའོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མར་གྱུར་པ་དེ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་

ངོ་བོ་བདེན་པར་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བརྫུན་ནོ་ཞེས་

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་བདེན་པ་གཅིག་པུའོ། །ཞེས་

བསྟན་པ་ནི་གསུངས་ཏེ། འདུས་བྱས་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞན་

དག་ལ་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བརྫུན་པར་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར། གང་ལ་བརྫུན་པ་ཉིད་

དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་ལུས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

གང་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །

འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་གལ་ཏེ་ཚངས་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་ལྟ་བ་མཚུངས་པར་གྱུར་ན་

ནི་དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །དེ་དག་མཚུངས་པར་མི་སིད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

འཇིག་རེན་མ་རིག་ལྡོངས་གྱུར་པ། །སིད་པའི་རྒྱུན་གི་རེས་འབང་དང་། ། 

མཁས་པ་སེད་དང་བལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་རྣམས་ལྟ་ག་ལ་མཉམ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ཁེབས་ནས། བོའི་མིག་ལོངས་

པར་གྱུར་པ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དང་

བྲལ་བའི་ཕྱིར། རང་དབང་མེད་པར་འགྲོ་བ་ཐོག་མ་མེད་པའི་འཁོར་བས་འཁོར་

བར་འཕངས་པས་བྲུབ་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་ལྦུ་བ་འཁོར་བ་ལྟ་བུའི་འཁོར་བའི་འཁོར་

ལོ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རླུང་གིས་དཀྲུགས་ཏེ། འཁྲུགས་པས་དགེ་བའི་

ཕྱོགས་ཀི་གྲུ་ཆག་པ་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་

ལྟོང་ཅན་སེད་པའི་རྒྱུན་གི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་དང་། མཁས་པ་ཤེས་རབ་

ཀིས་དག་པ་བོའི་མིང་ཅན་དམ་པའི་ཆོས་བདུད་རིའི་ཁུ་བའི་རྒྱུན་གི་བཏུང་བས་

ངོམས་པ་གཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་དགེ་བ་རྣམས་དང་། གོང་དུ་སོས་

པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་མཚུངས་པར་བརྟག་ཏུ་ག་ལ་རུང་སྟེ། སྣང་བ་དང་། མུན་པ་དང་། 

འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཚུངས་པར་བརྟག་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །དེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བས་ན་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་འགྲོ་བ་

འདི་ནི་བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བརྫུན་པ་

ཡིན་ནོ། །

གང་གི་ཕྱིར་དེ་དེ་ལྟར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས། རོངས་པའི་གྲོང་

ཁེར་མི་བཟད་པ། །འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣང་། །ཞེས་སོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་

མཁས་པ་རྣམས་དོགས་པ་སྤངས་ཏེ་མོས་པར་བྱའོ། །འདིར་སྨས་པ། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་

སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ན་འདི་ལ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་གང་

ཡིན་པ་དེ་མི་བསྟན་པར་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་

བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། བཤད་པ། བདེན་པ་ཉིད་ནི་བསྟན་གི་བརྫུན་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ག་ལས་འོངས། འཇིག་རྟེན་བདེན་ཡང་མི་དགོས་ན་

ནི་ཁ་ཅིག་མི་བསྟན་ཏོ། །བརྫུན་ཡང་དགོས་པ་ཡོད་ན་ནི་ལ་ལ་བསྟན་དགོས་ཏེ་འདི་

ལ་ནི་དོན་དམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་དགོས་པ་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ལ་

སོགས་པ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཡོད་དོ། །

ཞེས་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། དེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་སྟོང་

པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐོག་མར་བསྟན་ན་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །མཐའ་གཉིས་ཀི་གཡང་ས་མེད་པའི་ཆོས་འདི་སྐེ་བོ་བོ་གྲོས་མ་བྱང་བ་ལ་ཐོག་

མ་ཉིད་དུ་བསྟན་མི་བཟོད་དེ། དེ་བས་འགྲོ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་ཐབས་ལ་

ཁོང་བཟོ་བས། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ཉིད་ཚོལ་ལ་ཐོག་མར་ནི། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་བ། ། 

དོན་རྣམས་རོགས་ཤིང་ཆགས་པ་ནས། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་དབེན་པའོ། །

སྐེ་བོ་བོ་གྲོས་མ་བྱང་བ་དག་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་བཙུད་ན་

ཤིན་ཏུ་མགོ་རོངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་འཕགས་པ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་ཐོག་

མ་ཁོ་ནར་མི་སྟོན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་དང་ལན་པ་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་རབ་

ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀི་འདོད་པའི་དོན་ཡང་དག་པར་བརོད་པས་བདག་ལ་

གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་

ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེའི་དངོས་པོ་ནི་དེ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་འདོད་པའི་དོན་སྤིའི་

དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་དེའི་ཞེས་བྱ་བ་འདི་དང་སྦར་རོ། །དངོས་པོ་ནི་རང་གི་

ངོ་བོ་སྟེ། གང་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་དངོས་པོ་སྟེ། དེ་ཁོ་ནའོ། །རང་

གི་ངོ་བོའ།ོ །ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཐ་ཚིག་གོ། །དེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བའོ། །དེ་

ཁོ་ན་ཚོལ་བར་འདོད་པ་དེ་ལ་བ་མ་ཕན་པར་འདོད་པས་ཇི་སྐད་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། 

ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

བྲམ་ཟེ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་། 

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཤེས་པ་དང་སྦར་ཏེ་ཕུང་

པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་འདི་ཡོད་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

ཀང་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ་དེ་དང་འདིའི་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་རིང་པོ་

དང་། ཐུང་ངུ་བཞིན་དུའམ། མར་མེའི་འོད་བཞིན་དུ་བསྟན་ཏེ་གྱུར་པ་དེ་ལས་གཞན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཉེ་བར་བཟུང་བའམ་བརྟེན་པར་ཟད་དོ། །

དོན་རྟོགས་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་རྣམས་ཀི་མཐའ་མེད་པའི་

ཕྱིར་དང་། འབྲས་བུ་རེ་རེའི་རྐེན་ཀང་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྐེན་རེ་རེ་ལ་ཡང་

བརྟགས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའི་འཁོར་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་

ཏུ་བརྒྱུད་པའི་མཐའ་མི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་རོམ་པ་ལ་འཇིག་པར་ལྟ་བས་

རྒྱུའི་ཚོགས་པ་གཅིག་བརྒྱུད་པས་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་རྐེན་དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་

གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པར་རྟོགས་ཤིང་། སྐེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པ་འཇིག་པ་ནི་འབད་པ་མེད་པར་ཡང་

འབྱུང་བར་རྟོགས་ནས་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་སྒིད་ལུག་པ། བྱིས་པ་སྐེ་བོའི་

སྤོད་པ་ལ་མངོན་པར་མི་བསྟོད་པ། སྐེ་བ་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ། འཇིག་པ་ལ་

མི་འཕྲོད་པར་འཛིན་པ། འཁོར་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་འདོར་བར་འདོད་པ། འཁོར་

བ་སྤོང་བར་འདོད་པ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལྷོད་པར་གྱུར་པས་དེ་ལྟར་དོན་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་ལ་དེའི་འོག་ཏུ་དབེན་པ་ནི་རིགས་ཀི་སྔ་རོལ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་ན་སོབ་དཔོན་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མེད་པར་

མི་འགྱུར། སོབ་མ་རྣམས་ཀང་སྤོང་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པས་ལོག་པར་

ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

གཉིས་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་། མི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་

པས་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་མི་དགེ་བ་སྤང་མི་ནུས་སོ། །མི་

མཁས་པའི་བོ་ཅན་དག་འགྲོ་བ་འདིའི་སྟོང་པའོ། །སྙམ་དུ་འཛིན་ཞིང་འདི་ནི་སྟོང་པ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཉིད་ན་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་སྤོ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་འདི་ཡང་སྒྲོ་གཤོག་མ་སྐེས་པའི་བྱ་རང་གི་ཚང་བོར་ནས་

འཕུར་བ་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སོ་སོ་རང་གིས་རྟོགས་པ་དང་

བྲལ་བའི་ཕྱིར། 

རྣམ་པར་དབེན་དོན་མི་ཤེས་ལ། །ཐོས་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་བེད་ཅིང་། ། 

གང་རྣམས་བསོད་ནམས་མི་བེད་པ། །སྐེས་བུ་ཐ་ཤལ་དེ་དག་བརག །

འཇིག་རྟེན་པ་ཉིད་ཀི་དོན་དམ་པ་ལ་གནས་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམ་པར་བྱང་

བའི་ཕྱོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་སོ་སོ་རང་གིས་རྟོགས་པ་

ན་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མི་བྱ་བ་ནི་རིགས་སོ། །གང་དག་སྟོང་

པ་ཉིད་སོ་སོ་རང་གིས་རྟོགས་པ་མེད་པར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་བྱ་བ་

བྱས་པ་རྣམས་ཀི་སྤོད་པ་ལྟར་རེས་སུ་འཆོས་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཉིད་ལ་ཞུགས་

པ་ཡིན་གི། དགེ་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་སྒྲོ་གཤོག་རོགས་

པའི་བྱའི་ཚུལ་བྱིའུ་ཕྲུག་སྒྲོ་གཤོག་མ་སྐེས་པས་བྱ་བ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པའི་

མཐར་འགྱུར་རོ། །ཆུ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་སྐོམ་པ་མི་ཕྱེད་ལ། ཟས་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་

ཀང་བཀེས་པ་མི་ཕྱེད་དེ། དེ་བསྟན་ན་དེ་དག་ཕྱེད་པ་བཞིན་དུ་འདི་རྟོགས་ནས་སྐེས་

བུ་ཐ་ཤལ་དེ་དག་བརླག་གོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པས་དེ་

དག་ནི་སྐེས་བུ་ཐ་ཤལ་ལོ། །དེ་ལྟར་དེའི་ཉེས་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བཞེད་ནས། 

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཉན་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལས་ཡོངས་སུ་མ་

ཉམས་པའི་དོན་རེ་ཞིག་ཐོག་མ་ཉིད་དུ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་། །འགྲོ་བ་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བརོད། །

སེམས་ཅན་རྣམས་གང་ལ་གནས་ནས་ལས་རྣམས་བྱེད་ཅིང་དེའི་འབྲས་བུ་

ཡང་ཟ་བའི་འགྲོ་བ་ལྔ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དེའི་འོག་ཏུ་དེ་དག་གི་

འདི་བདེན་ནོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལུས་ཀི་མདུད་པ་འདིའི་

གཉེན་པོར། 

དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་དང་། །སྐེ་བ་མེད་པ་དག་ཀང་བསྟན། །

འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་མ་སྐེས་པའོ། །དེའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལམ་དང་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་མེད་པ་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡང་བསྟན་ཏོ། །དེ་བས་ན་

འདི་ལྟར་གཉི་གའི་བདག་ཉིད་བསྟན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ལ་དགོས་པའི་ཆེད་

དུ་བསྟན་པ་ནི་གང་དོན་གི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་དཔྱད་ན་གཏན་ལ་

དབབ་ཏུ་རུང་སྟེ། 

དགོས་པའི་དབང་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་གསུངས་ལྟར། ། 

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས། །དེ་བཞིན་དགོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ནི་ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་སྤངས་པ་ཡིན། ཡང་

བརོད་པར་བཞེད་པའི་དོན་གི་སོ་ནས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཆེད་དུ་ང་དང་

ངའི་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཕུང་པོ་དང་སྐེ་མཆེད་དང་

ཁམས་རྣམས་གསུངས་ཏེ། དེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་དེ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་དབང་དུ་ཕུང་པོ་

དང་། སྐེ་མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམས་བཤད་ཀི་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ནི་མ་ཡིན་པར་འདི་

ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་ནུས་པ་འདི་ནི་འཐད་པ་དང་ལུང་གིས་ངེས་པར་རུང་སྟེ། དེ་ལ་རེ་

ཞིག་འཐད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། 

འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། ། 

དེ་ཤེས་པས་ནི་འབལ་འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པས་དམིགས་པ་གང་གི་རྣམ་པ་འཛིན་

ཅིང་སྐེ་བའི་དམིགས་པ་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་པའི་རང་གི་

དངོས་པོ་ཐོབ་ནས་དངོས་པོའི་དོན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་

པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་མ་བཞག་

པ་ལ་ནི་འཇིག་རྟེན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་མི་ནུས་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་

བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་འབྱུང་བ་

དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེམས་

དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྣམ་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་བཤད་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་ཞིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་དོ། །

གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡོད་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་དོན་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཚངས་པ་དེ་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་མཐོང་ཞིང་རང་བཞིན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ངེས་པར་དེ་ཤེས་ཏེ། ཇི་ལྟར་གནས་པའི་

སེམས་རང་གི་ངོ་བོས་སྐེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པས་དེས་བསྐེད་པ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་དག་ཀང་གཟུགས་འགགས་ན་གཟུགས་བརན་འགགས་

པ་བཞིན་དུ་འབྲལ་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་

ལོག་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། 

དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུས་ཡོད་

པ་ཉིད་དེ་མེད་ན་ཡོད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལ་ངར་འཛིན་པ་

དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་དབང་དུ་བསྟན་པར་ངེས་སོ། །རེ་

ཞིག་དེ་ལྟར་རིགས་པས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པའི་དབང་དུ་བསྟན་པར་ཤེས་

པར་བྱས་ནས། ད་ནི་ལུང་གིས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པས་

དགོས་པའི་ཆེད་དུ་བརོད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

མྱ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམས་གསུངས་པ། ། 

དེའི་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་པ་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རོགས་མི་བེད། །

ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་དགེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། མི་སླུ་

བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གཅིག་ཏུའོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ་ལུང་འདིས་དོན་གིས་ན་ཤེས་རབ་ཅན་སུ་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

བརྫུན་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་འགྱུར། གང་གི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་དང་། སྐེ་མཆེད་

དང་། ཁམས་དེ་དག་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་རིགས་པ་དང་། ལུང་གིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ངོ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ངེས་པར། 

ཇི་སིད་ཡིད་ཀིས་རྣམ་གཡོ་བ། །དེ་སིད་བདུད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། །

འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པོའི་སོག་གི་བར་ཆད་བྱེད་པས་བདུད་དེ་དེ་

ཡང་ཁམས་གསུམ་གིས་ཆེན་པོ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིའི་བོན་པོ་ཆེན་པོ་དང་ལན་པ་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་འཁོར་གིས་རྟག་ཏུ་འཁོར་བ། འཕགས་

པ་མ་ཡིན་པ་སྐེ་བོ་མཐའ་དག་གིས་ས་མ་ཕབ་པ། སྤོད་པ་བཟང་པོ་མ་ཡིན་པ་

ཞུགས་པའི་རེས་སུ་སོང་བ། འཁོར་བ་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་

པ་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་

ན་མ་རིག་པའི་ཡུལ་ལས་མི་འདའ་བ་ཉིད་དུ་མངོན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དེ་བདུད་ཀི་སྤོད་

ཡུལ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་དེ་སྐེ་བ་མེད་ན་ཡིད་འཇུག་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བདུད་ཀི་

ཡུལ་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་བས། 

དེ་ལྟ་ཡིན་ན་འདི་ལ་ཡང་། །ཉེས་པ་མེད་པར་ཅིས་མི་འཐད། །

འདི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་སྟོན་

ཏེ། དེའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་གྱུར་པས་ཉེ་བ་མངོན་སུམ་གི་ཚིག་འདིས་

འདི་ལ་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་ཏོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་སྐེ་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ན་ནི་

ཡོད་ལ་མེད་ན་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

མ་རིག་རྐེན་གིས་འཇིག་རེན་ཞེས། །འདི་ལྟར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་། ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེའི་ཕིར་འཇིག་རེན་འདི་དག་ཀང་། །རྣམ་པར་རོག་པ་ཅིས་མི་འཐད། །

ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གང་གི་རྐེན་མ་རིག་པ་ཡིན་པ་དེ་མ་རིག་པའི་རྐེན་ལས་

བྱུང་བ་སྟེ་འཇིག་རྟེན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་སོ། །དེ་

ལ་མ་རིག་པའི་རྐེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས། འདུ་བྱེད་ཀི་རྐེན་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འདིས་འདི་ལྟར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་

རྐེན་ནི་མ་རིག་པའོ་ཞེས་བསྟན་པ་དེའི་ཕྱིར། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད། །རང་གི་ངོ་

བོ་གྲུབ་པ་རས་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་ནི་མུན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མ་རིག་པ་རྐེན་

དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅིའི་ཕྱིར་འཐད་དེ། འཇིག་རྟེན་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་འཐད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་

རྣམ་པར་རྟོག་པའོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ། རྣམ་

པར་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་མེད་པས་

མུན་ཁུང་ན་མིའི་ཚུལ་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཡང་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ། །དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ན་འཇིག་རྟེན་ཡོད་

པར་ཅི་བསྟན་ནས། ད་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་ན་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །གང་རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་བ་རྣམས། ། 

དེ་དག་མི་ཤེས་ཀུན་བརགས་པར། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་གསལ་མི་འགྱུར། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །སྣང་བ་བྱུང་ན་མུན་ཁུང་ན་མིའི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་མི་

དམིགས་པ་བཞིན་དུ་རིག་པ་བྱུང་ན། གང་ལོག་པ་དེ་ངེས་པར་མི་ཤེས་པས་ཡོངས་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

སུ་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པར་གནས་སོ། །འདིའི་ཕྱིར་ཡང་

འཇིག་རྟེན་དངོས་པོ་མེད་དེ། གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས་གང་བྱུང་ཞིང་། །རྐེན་མེད་པར་ནི་གནས་པ་མེད། ། 

རྐེན་མེད་ཕིར་ཡང་འཇིག་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ན་ནི་དེའི་ཚེ་རང་

བཞིན་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ཡོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

ཞིང་། རྒྱུ་དང་བཅས་ལས་འབྱུང་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བྱས་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་པ་ཡང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་ཡོད་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་དེ། འདི་ལྟར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྤང་བའི་

ཕྱིར་གནས་པའི་རྐེན་བཙལ་བ་ནི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གནས་པའི་རྐེན་ལ་

རག་ལས་པ་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡང་རིགས་

སོ། །གང་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བས་གནས་པའི་

རྐེན་མེད་ཀང་ལོག་པ་མི་རིགས་སོ། །གང་གནས་པའི་རྐེན་མེད་ན་ལོག་པ་དེ་ནི་

གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་འོས་སོ། །གང་དེ་ལྟར་

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྒྱུ་

མེད་པས་དེ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་རིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། །མུ་སྟེགས་ཅན་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མི་སྨ་བ་རྣམས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་

པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དང་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་འགལ་བས། 

གལ་ཏེ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས། །དངོས་ལ་ཞེན་པར་གནས་པ་ནི། ། 

ལམ་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པ་སྟེ། །དེ་ལ་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་མེད། །

གྲངས་ཅན་གིས་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡོན་ཏན་སྙིང་སྟོབས་དང་། རྡུལ་

དང་མུན་པ་གསུམ་རྟག་པར་ལོབས་ལ། བྱེ་བྲག་པས་ཀང་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་

ལས་ས་དང་། ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡན་ལག་ཅན་མ་ལུས་པའི་

དངོས་པོ་རོམ་པ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ལོབས་ནས་རྟག་པའི་དངོས་པོར་སྨ་བའི་ཕྱིར་གལ་

ཏེ་དངོས་པོ་ལ་ཞེན་པར་གནས་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་བཟུང་ནས་གནས་པ་དེ་ལ་ནི་བོ་

མཆོག་དང་ལན་པ་དག་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ་ཡ་མཚན་དུ་བྱ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་མི་སིད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་

ན་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །སིད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡོད་པར་བསྟན་པ་སྟོན་ཞིང་ཁོང་

དུ་ཆུད་པ་ལ་ནི་ངོ་མཚར་གི་རྒྱུ་མེད་པས་ངོ་མཚར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་རིགས་

སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་སྨ་བ་གྲུབ་

པས་མཐའ་ལས་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་ནི་བོ་མཆོག་དང་ལན་པ་དག་

ལ་མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་བསྐེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལ། 

སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ནི། །ཐམས་ཅད་མི་རག་སྨྲ་བ་རྣམས། ། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

རྩོད་པ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ལ། །ཆགས་གནས་གང་ཡིན་དེ་སད་དོ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་འདུ་བྱེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་

པའོ། །ཞེས་དེ་སྐད་ཁས་ལེན་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་སྟོན་

པར་འདོད་པ་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨ་བ་ལ་རོད་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་མི་སིད་པའི་དངོས་པོ་

ལ་བརྟེན་པ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བས་དེ་རད་དུ་གྱུར་པའོ། །ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་ཡང་འཇིག་

རྟེན་ན་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་པས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རྟག་པར་སྨ་བ་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་

ལམ་ཁས་ལེན་པར་གྱུར་ཀང་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོན་ཅིང་རློམ་པར་གནས་པ་ནི་

རྟ་དམུ་རྒོད་བོང་བུའི་སྤོད་པ་ལྟར་བཅོས་པ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་ངོ་

མཚར་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱག་བྱ་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཚིག་བཞིན་དུ་རད་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲ་བསྟོད་པའི་ཚིག་འདི་ཡང་བསྟིང་བ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཁས་ལེན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་དག །

དེ་ནི་འདི་ཞེས་གང་དག་ལ། །བརགས་ན་རབ་ཏུ་མི་དམིགས་ན། ། 

བདེན་པ་དེ་ནི་འདིའོ་ཞེས། །རྩོད་པས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ། །

འདི་ལྟར་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། འདུས་བྱས་

གཞན་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་

པའོ། །གང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པ་དེའི་མཚན་མ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གཟུགས་དེ་ནི་འདིའོ། །ཚོར་བ་དེ་ནི་འདིའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་འདིའོ། །འདུས་

བྱས་གཞན་དེ་ནི་འདིའོ་ཞེས་བོ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྣང་སྟེ། དེ་ལྟར་གང་

གིས་ཀང་བྱེ་བྲག་ཏུ་མི་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིའོ་ཞེས་གཞན་ལ་བསྟན་པར་

མི་ནུས་སོ། །གང་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཅན་དག་རོད་པ་སྨ་བ་ནི་

མི་རིགས་སོ། །རོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་ལ་བདག་གི་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་

གི་ཕྱོགས་གཞིག་པའོ། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་གང་ཡང་མི་དམིགས་ན་རང་གིས་ཁས་

བངས་པ་དངོས་པོ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིའོ་ཞེས་བསྟན་པར་བྱ་བ་དེ་ཅུང་

ཟད་ཀང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། 

གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་དངོས་པོ་བརྫུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིའོ་ཞེས་

བསྟན་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བའི་དོན་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ཤིན་

ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་གིས། 

མ་བརེན་པར་ནི་གང་དག་གིས། །བདག་གམ་འཇིག་རེན་མངོན་ཆགས་པ། ། 

རག་དང་མི་རག་སོགས་ལྟ་བས། །ཀེ་མ་དེ་དག་འཕྲོགས་པ་ཡིན། །

གང་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདག་ཏུ་མི་འདོགས་ཀི། སེམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བདག་གོ་ཞེས་

རྣམ་པར་འཇོག་པ་དེ་དག་གདོན་མི་ཟ་བར་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ལམ་ལས་དེད་ཅིང་ཁེར་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། དེ་ལ་སེམས་ངོ་བོ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ཡང་ན་ནི་རྟག་པར་འགྱུར། ཡང་ན་ནི་མི་རྟག་པར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་རྟག་པར་འགྱུར་ན་དེའི་ཚེ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་སྨ་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་མི་རྟག་

ན་དེའི་ཚེ་ཆད་པར་སྨ་བ་ཡིན་ཏེ། བྱུང་ནས་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ཀེ་མ་ལྟ་བས་འཕྲོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀེ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་སྨེ་སྔགས་འདོན་པའམ་ངེས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བྱ་བ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་

ཡང་མཐུན་པར་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་སྦར་རོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་དོན་གཞན་ཏེ། གྲངས་

ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་དག་མ་བརྟེན་པར་བདག་རྟག་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཡང་རང་བཞིན་གི་

བདག་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

ཞེན་ལ་འགྱུར་བའི་ཚོགས་ནི་ལོག་པར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནི་གཞན་དུ་འདོད། 

ཀེ་མ་དེ་དག་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམས་

ཀིས་འཕྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་གི་སེ་པ་གང་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བདག་བརྟེན་

པར་ཁས་ལེན་ཀང་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པ་དང་གང་དག་མ་རིག་པ་དང་

འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལ་སོགས་པ་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པ་དེ་དག་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་ལོག་

པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

གང་དག་བརེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་འདོད་པ། ། 

དེ་དག་ལ་ཡང་རག་སོགས་ཀི། །སྐོན་དེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཇི་ལྟར་བདག་དང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དོན་ཡོད་པ་

དང་། མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་རྟག་པ་དང་། ཆད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་སོས་པའི་ལྟ་བ་དག་བསལ་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་

འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ན། 

གང་དག་བརེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི། ། 

ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་པར། །འདོད་པ་དེ་དག་ལྟས་མི་འཕྲོགས། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ནི་

ཕྱིས་ཡོད་པར་མི་རུང་ངོ་། །རྒྱུ་དང་རྐེན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་གང་ཡང་སྐེ་མི་སིད་པ་

དང་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་

སྤང་བར་འདོད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་ཡང་དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱུང་

བ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ཀིས་ཀང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་

རྣམས་ཀང་དགོས་པ་མེད་པས་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་

ན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ། །བོང་བུའི་རྭ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་མི་དམིགས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་དང་། སྐེ་གནས་དང་། རིགས་དང་། རུས་དང་། 
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཆོ་རིགས་དང་། ཁ་དོག་དང་། གཟུགས་དང་། སྟོབས་དང་། བོ་དང་། དབང་པོ་སོ་སོ་

ཐ་དད་པའི་འགྲོ་བ་དང་། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི་རྟེན་ཕྱི་རོལ་གི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་

ལ་སོགས་པ་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་དང་། ཨན་རིལ་དང་། ཤེལ་དང་། པདྨ་རཱ་ག་

ལ་སོགས་པ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། པདྨ་དང་། ཤིང་དང་། རི་དང་། སན་དང་། བུམ་པ་

དང་། ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་དམིགས་སུ་མེད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་དམིགས་སུ་ཡོད་བཞིན་དུ་མེད་པར་ཁས་བང་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །དེ་བས་

ན་གང་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། རྐེན་

འདི་ཙམ་གིས་གྲུབ་པས་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་

པར་ཁས་བང་བར་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་འཕགས་པ་ལྷས། འབྲས་བུ་ཡོད་པར་གང་འདོད་

དང་། །འབྲས་བུ་མེད་པར་གང་འདོད་ལ། །ཀ་བ་ལ་སོགས་ཁིམ་དོན་དུ། །བརྒྱན་

པའི་དོན་ཀང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་རྟག་པ་དང་ཆད་པ་

སྤངས་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་འགལ་བ་མེད་པས་ཇི་སྐད་སོས་པའི་འགྲོ་བ་སྣ་ཚོགས་མི་

སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤངས་ཏེ། བརྫུན་དུ་སྒྲོ་མི་

འདོགས་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་འདི་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་རིགས་པ་འདིས་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གང་དག་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆུའི་ཟ་བ་ལྟ་བུར་ནི་འདོད་

པ་དེ་དག་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པས་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀི་བདེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་བརྫུན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། འདི་ལྟར་བསམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་འདི་ནི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་དངོས་

པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །

ཡང་དག་པར་ཡོད་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་མི་སིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འཇིག་

རྟེན་ན་ཡང་དག་པ་དང་འདྲ་བར་སྣང་བས་ལོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ལ་ལ་ལ་བསྟན་པ་དང་དགོས་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་

ཕྱིར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རྟག་པར་སྨ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཡང་དག་

པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆད་པར་སྨ་བའམ་ལོག་པར་སྨ་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་མེད་

པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པའི་རླུང་གིས་

དཀྲུགས་ཏེ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པའི་རྦ་རླབས་ཆེན་པོ་པ་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་ལས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཤེས་པའི་གྲུས་བརྒལ་

ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐེད་མོས་ཚལ་གི་ཐང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་

པའི་ཤིང་གི་ཚལ་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་

ཚོགས་ཡིད་འཕྲོག་པ་ཡོད་པ། སྟོབས་བཅུ་དང་ལན་པས་དྲི་མ་མེད་པ། ཟད་པ་དང་

མི་སྐེ་བ་ཤེས་པས་དབེན་པར་བདེ་བར་ཕྱིན་ཏེ། 

གཞན་དག་ལ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་གཏམ་

གསང་བསྟོད་དེ་སྟོན་པས་བསོ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་ནང་ན་འདུག་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་རྣམས་ཀིས་མགོ་རོངས་པ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

དེ་དག་ངེས་པར་སྒྲོལ་ལོ། །གང་དག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་འདི་

ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་དེ་དག་

ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་། 

དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ནི། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་འབྱུང་བ་ཡི། ། 

ལྟ་བ་མི་བཟད་མ་རུངས་འཛིན། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྩོད་པར་འགྱུར། །

དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ནི་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་

དོ། །ཞེ་སང་ནི་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་བལྟས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སང་གང་ལས་འབྱུང་བ་དེ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་འབྱུང་བའོ། །རྣམ་

པར་སིན་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བདེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་མི་བཟོད་

པའོ། །སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་དང་། འདའ་བར་དཀའ་བའི་

ཕྱིར་མ་རུངས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །ལྟ་བ་ལ་

གནས་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཡང་དངོས་པོར་ལེན་པ་ལས་སྐེའོ། །

ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་ན་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་དོན་བསྟན་པར་

འདོད་པ་དང་། གཞན་གིས་ཁས་བངས་པ་ཞིག་འདོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རོད་པ་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་གཞན་

དག་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། 

དེ་ནི་ལྟ་བ་ཀུན་གི་རྒྱུ། །དེ་མེད་ཉོན་མོངས་མི་སྐེ་སྟེ། ། 

དེ་བས་དེ་ནི་ཡོངས་ཤེས་ན། །ལྟ་དང་ཉོན་མོངས་ཡོངས་སུ་འབྱུང་། ། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༼དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ནི། །༽6

དངོས་པོར་ཁས་ལེན་པ་ཡོད་ན་དེ་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་

དབུས་ཡོངས་སུ་རྟོག་པས་དེ་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་སུ་ལྟུང་བ་ཡོད་

པས་ན་དངོས་པོར་འཛིན་པ་དེ་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བར་

གྱུར་པ་ཡོད་ན་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་སྟེ། རང་གི་ལྟ་བ་ལ་འདོད་

ཆགས་འབྱུང་བ་དང་། དེས་ང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞེ་སང་

འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་གཏི་མུག་འབྱུང་བས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ལས་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ལྟ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་

ཅད་དངོས་པོར་དམིགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

ཏེ། དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ན་དམིགས་པ་མེད་པས་

ལྟ་བ་རྣམས་ལོག་གོ། །དེ་ལོག་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། 

གང་གིས་དེ་ཤེས་འགྱུར་ཞེ་ན། །རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་སྟེ། ། 

རེན་ཅིང་སྐེས་པ་མ་སྐེས་ཤེས། །ཡང་དག་མཁེན་པ་མཆོག་གིས་གསུངས། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་

དམིགས་པར་མི་འགྱུར། གང་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་དེ་ནི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱུང་བ་ཉིད་

དུ་ངེས་ཏེ། དེ་ལ་མ་བྱུང་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲར་ཇི་སྐད་དུ་གདགས། གལ་ཏེ་མ་སྐེས་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ན་ནི་དེ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་ཞེས་བྱར་མི་རུང་སྟེ། དེ་བས་ན་ནང་འགལ་

6 རྐང་པ་མཐའ་འདི་རྩ་བར་ཡོད་པས་སྐབས་འདིར་བཅུག་དགོས་སམ་སྙམ།
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

བའི་ཕྱིར་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། 

ཀེ་མ་ཀི་ཧུད་རྣ་བ་དང་སྙིང་མེད་པས་ཀང་བདག་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་མ་རུངས་པ་ཞེས་བབ་བོ། །གང་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་དེ་གཟུགས་

བརན་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོས་གང་གི་ཚེ་སྨས་པ་

དེའི་ཚེ་དེ་ལ་ཀླན་ཀ་བཙལ་བའི་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་

གང་གི་གཟུགས་བརན་དམིགས་པ་དེའི་བརྫུན་པར་གྱུར་པ་དམིགས་པ་ཁོ་བོ་མ་

སྐེས་པའོ་ཞེས་སྨའི། བདག་ཉིད་གང་གིས་དེའི་བྱུང་བ་མེད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་

ཉིད་ཀིས་དེའི་སྐེ་བ་མེད་པར་བརོད་དོ། །

བདག་ཉིད་གང་གིས་དེའི་སྐེ་བ་མེད་པར་རྣམ་པར་གཞག་ཅེ་ན། ཡང་དག་པར་

འདོད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འདོད་ཀི། བརྫུན་པའི་ངོ་བོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ངོ་བོ་

དེས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་སྐེ་

བ་དང་མི་སྐེ་བ་འདི་གཉིས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་ག་ལ་འགྱུར། 

གལ་ཏེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དེ་ལ་སྐེ་བ་མེད་པ་ཞེས་

མི་སྟོན་གི། ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སྐེ་བ་མེད་པ་ཞེས་སྟོན་ན་འདི་ལ་ཁོད་ཀིས་དེ་སྐད་སྨས་

པ་ལྟ་བུ་སྔོན་མ་ཐོས་པ་ཅི་ཞིག་བསྟན་པར་འགྱུར། ཁོ་བོ་ནི་སྔོན་མ་ཐོས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མི་སྟོན་ཏེ། ངེད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ནི་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་བསྟན་པ་ཆེད་

ཆེ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རེས་སུ་

འབྲང་བ་མགྲོན་པོ་ཕྱོགས་བསད་པ་ལྟ་བུ་དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་གོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་པ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་དག་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བར་

ཡོངས་སུ་རྟོག་སྟེ། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སོ། །ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་

གསུངས་པ། བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་མ་སྐེས་ཤེའོ། །

སྒྱུ་མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་གི། ན་ཆུང་ཡང་དག་པ་སྙམ་དུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་

ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་

དུ་འདི་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐེས་སོ་ཞེས་བཅོམ་ལན་འདས་

གསུངས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟོག་པ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟར། 

ལོག་པའི་ཤེས་པས་ཟིལ་གནོན་པ། །བདེན་པ་མིན་ལ་བདེན་འཛིན་པའི། ། 

ཡོངས་སུ་འཛིན་དང་རྩོད་སོགས་ཀི། །རིམ་པ་ཆགས་ལས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་། །

དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་བདེན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དེ་བཟོག་

པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བསྟན་ཏོ། །རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་སླུ་བའི་ཕྱིར་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་

རྟོགས་ན་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་ལོག་གོ། །དངོས་པོ་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ན་དངོས་པོ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལོག་གོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བདག་གིར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ནི་

དེ་ལྟར་ལོག་གོ། །དེ་ལོག་ལ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་ཆགས་

པར་འགྱུར་བའི་རོད་པ་ཡང་ལོག་གོ། །རོད་པ་ལོག་ན་འཐབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

ལོག་གོ། །དེ་བས་ན་དངོས་པོ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མི་དམིགས་ན་གདོན་མི་

ཟ་བར། 

རྩོད་མེད་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །དེ་དག་ལ་ནི་ཕོགས་མེད་དོ། །

རང་གི་ཕྱོགས་ཁས་ལེན་པ་ཡོད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་གཟུགས་པའི་ཕྱིར་གཞན་

རྣམས་དང་རོད་པར་གྱུར་ན་དེ་དག་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་པས་དེ་བས་ན་རོད་

མེད་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་རང་གི་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་

གཞན་གི་ཕྱོགས་གཞིག་པ་མེད་མི་སིད་དེ། དེ་བས་ན་གཞན་གི་ཕྱོགས་ཡོད་དང་། 

བདག་གི་ཕྱོགས་ཀང་མེད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཕྱོགས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི་བདག་གི་ཕྱོགས་

སམ་གཞན་གི་ཕྱོགས་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ན། གང་གི་ཚེ་ཕྱོགས་ཡེ་མེད་དེའི་ཚེ། 

གང་རྣམས་ལ་ནི་ཕོགས་མེད་པ། །དེ་ལ་གཞན་ཕོགས་ག་ལ་ཡོད། །

གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་མེད་པས་བདག་དང་གཞན་གི་ཕྱོགས་མེད་པ་

དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ངེས་པར་འགག་པར་འགྱུར་

རོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། དེ་དག་འདི་ལྟར། 

གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་རྙེད་ནས། །ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གདུག་གཡོན་ཅན་གིས། ། 

ཟིན་པར་འགྱུར་རོ་གང་གི་སེམས། །གནས་མེད་དེ་དག་ཟིན་མི་འགྱུར། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་འདུ་བྱེད་ཀི་ནགས་ཐིབས་པོ་

ན་རྒྱུ་བ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཀི་སོག་གི་བར་ཆད་བྱེད་པ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་མིག་གི་

དབང་པོའི་ཕུག་ཏུ་གནས་བཅས་པ་ཡུལ་གི་རླུང་ལ་ཡིད་ཆགས་པ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་

རེས་སུ་འབྲང་བའོ། །གཡོན་ཅན་ནི་ག་གྱུ་ལྟར་འགྲོ་བ་སྟེ། འཛིན་པ་ལ་བརོན་པས་

དེ་དག་ནི་སྦྲུལ་ལོ། །གནས་བརྟེན་པར་བྱ་བ་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་རེད་ནས་འགའ་ཞིག་ལ་

འཛིན་ཏོ། །

གང་དག་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དམིགས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་

གནས་པའི་རྒྱུ་མ་ལུས་པར་བསེགས་ཤིང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་དབང་པོའི་

ཕུག་རྣམས་བཀག་པ་དེ་དག་ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར་བའི་གནས་

མེད་པར་བྱས་པས་གང་དག་གི་སེམས་ལ་གནས་པ་མེད་པ་ནི་ཟིན་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དངོས་པོར་དམིགས་པ་མེད་ན་སེམས་ཀི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གང་དག་གིས་སེམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པ་དེ་དག་ཉོན་

མོངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་གཡོན་ཅན་གིས་ཀང་མི་ཚུགས་ཤིང་ཟིན་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །གང་དག་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དམིགས་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་སྤང་དུ་རུང་བར་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤང་བར་འགྱུར་

བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

གནས་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཡོད་ལ། །ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ཅིས་མི་འབྱུང་། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །དངོས་པོར་དམིགས་ན་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་མི་ཟོག་སྟེ་འབྱུང་ངོ་། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་ཡིད་དང་མཐུན་པར་གནས་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པ་བཟོག་པར་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་མི་མཐུན་ན་ཡང་དེའི་ཚེ་དེ་ལ་ཁོང་ཁོ་བ་

དང་། ཚིག་པ་ཟ་བ་བཟོག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་རྟོག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་བསལ་

ཀང་དེའི་ཚེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཤིང་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་བ་བཏང་སྙོམས་

སུ་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་བ་བཟོག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐ་

མལ་པར་འདུག་པའི་གནས་ན་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་མ་རིག་པའི་བག་ལ་ཉལ་འཁོར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པ་གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་

འབྱུང་བར་དམིགས་ནས། 

གང་ཚེ་ཐ་མལ་འདུག་པ་ཡང་། །ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གང་གི་ཚེ་གཏི་མུག་དེ་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་

ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་བསྒྲིབས་པའི་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་དག་གཏི་མུག་གི་

མཐུས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར། 

བིས་པ་བདེན་པར་འདུ་ཤེས་པས། །གཟུགས་བརྙན་ལ་ནི་ཆགས་པ་བཞིན། ། 

དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་རོངས་པའི་ཕིར། །ཡུལ་གི་གཟེབ་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར། །

ཇི་ལྟར་བྱིས་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་མི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་བླུན་པ་དག་གཟུགས་བརན་དམིགས་པ་ན་དེ་ལ་དངོས་པོ་ཡོད་པར་འཛིན་

ཞིང་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅི་ཡང་བྱེད་ཅིང་དེ་དང་རེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་མ་རིག་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་དང་ལན་པ་གཏི་མུག་གི་མཐུས་སྐེས་པ་ལ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཡང་དག་པར་རོད་

པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཀིས་འཇུག་པས། དེ་དང་དེ་ལ་མངོན་

པར་ཞེན་པས། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པས་

རང་དབང་མེད་པར་འཇུག་པ་བྱིས་པ་བཞིན་དུ་ཅི་དང་ཅི་ཡང་བྱེད་ཅིང་འཁོར་བའི་

གཟེབ་ལ་ཐོགས་པ་འཁོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་ཤེས་པ་དག་མི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་

སྙིང་བརེ་བའི་ཡུལ་དུ་སྣང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ཀི་དྲག་པའི་སྤན་དང་ལན་པ་འཕགས་པ་

དག་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་པས། 

དངོས་པོ་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་ནི། །ཡེ་ཤེས་མིག་གིས་རབ་མཐོང་ན། ། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི། །ཡུལ་གི་འདམ་ལ་མི་ཆགས་སོ། །

ཆགས་པ་མེད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་ཆགས་ཤིང་འཇུག་

པ་མེད་པས་ཡུལ་གི་འདམ་ལ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་རྣམས་ནི་

གཟུགས་བརན་ལ་བོ་བྱང་བ་དང་འདྲ་ཞིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་

ལྟར་ཤིན་ཏུ་བྱིས་པའི་བོ་ཅན་དག་ནི་གཟུགས་བརན་ལ་བྱིས་པ་བཞིན་དུ་གདོན་མི་

ཟ་བར། 

བིས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལ་ཆགས། །བར་མ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་བལ། ། 

གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡི། །བོ་མཆོག་དག་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ། །

དེ་ལ་བྱིས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་ནི་བྱིས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉེས་པར་སེམས་

པ་སེམས་པ་དང་། ཉེས་པར་སྨ་བ་སྨ་བ་དང་། ཉེས་པར་བྱེད་པའི་ལས་བྱེད་པའོ། །དེ་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ལ་ཉེས་པར་སེམས་པ་སེམས་པ་ནི་གང་དག་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་སྐད་ཅིག་ཅིང་

འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ལ་གཙང་བ་དང་། མི་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དུ་སེམས་པའོ། །

ཉེས་པར་སྨ་བ་སྨ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྔགས་པར་མི་འོས་པ་རྟག་ཏུ་ཕན་

གདགས་དགོས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ལུས་ལ་མིང་དང་ཚིག་དང་ཡི་

གེའི་ཚོགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྔགས་པ་བརོད་པའོ། །ཉེས་པར་བྱེད་པའི་ལས་བྱེད་

པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་རོམ་

པའོ། །དེ་ལྟར་བྱིས་པ་དེ་དག་མི་གཙང་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་ཆགས་སོ། །བར་མ་

ནི་གང་དག་མི་གཙང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་སོད་ཅིང་གཟུགས་ལ་སྡུག་

བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་བསགས་པར་མཐོང་སྟེ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་

བར་གྱུར་ནས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འཐོབ་སྟེ། 

འདོད་པའི་ཁམས་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་དེ་དག་ནི་བར་མའོ། །

གང་དག་གཟུགས་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་ཁོང་

དུ་ཆུད་པ་དེ་དག་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ལས་གདོན་

མི་ཟ་བར། གཟུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །བོ་མཆོག་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་

གྲོལ། །དོན་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། 

སྡུག་ཆེས་པ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར། །དེ་ལས་ལྡོག་པས་འདོད་ཆགས་བལ། ། 

སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་ལྟར་དབེན་པར། །མཐོང་བས་མྱ་ངན་འདས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་དབེན་ཞིང་སྟོང་སྟེ། མྱ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ངན་ལས་འདས་པ་མཐོང་ནས་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་

བོའི་མཆོག་དང་ལན་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་

ལན་འདས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །བར་མ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཏེ། འདོད་པའི་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་དབེན་པར་མཐོང་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ལོག་པའི་ཤེས་པས་མངོན་གདུང་བའི། །ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་གང་ཡིན་ཏེ། ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་རོག་པ། །དོན་ཤེས་གྱུར་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །

ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །གང་གིས་འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་དེས་དངོས་

པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོར་མི་དམིགས་པས་དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་རྣམས་རྣམ་པར་བཤིག་པ་

དོན་ཤེས་པ་དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་

གདོན་མི་ཟ་བར་འཁོར་བའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ནི་ལོག་པའི་

ཤེས་པས་མངོན་པར་གདུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ངོ་། །མངོན་དུ་གདུང་བའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་ནི་མངོན་པར་གདུང་བ་ཅན་ནོ། །ལོག་པའི་ཤེས་པས་མངོན་པར་གདུང་བས་

ལོག་པའི་ཤེས་པས་མངོན་པར་གདུང་བའོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དག་ཡུལ་ལ་དམིགས་

པ་རེད་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀིས་གདུང་བར་བྱེད་དོ། །དོན་རྟོགས་པ་ལ་ནི་དེ་

དག་མེད་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཏུ་གྱུར་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འཐད་དོ། །དེ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གནས་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པས་ཇི་ལྟར་དམིགས་པའི་

ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། མི་ཆགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར། འཕགས་པ་དག་ནི་འཁོར་

བ་འདི་ལ། 

གནས་ཡོད་ན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་། །འདོད་ཆགས་བལ་བ་དམིགས་འགྱུར་ན། ། 

གནས་མེད་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཆགས་པ་མེད་ཅིང་ཆགས་བལ་མིན། །

གང་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་དམིགས་ལ་གང་ལ་མི་ཆགས་པ་དེ་ཡང་དམིགས་

ན་ནི་ཆགས་པ་དང་མི་ཆགས་པ་གཉིས་སུ་རུང་ངོ་། །དངོས་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོར་

སྒྲོ་མི་འདོགས་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་མི་འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་རྣམས་

ནི་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་པས་དེ་བས་ན་དེ་དག་གནས་མེད་དེ། 

དམིགས་པ་མེད་པས་ངེས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་

དཔྱད་ན། 

གང་དག་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ། །གཡོ་བའི་ཡིད་ཀང་མི་གཡོ་སྟེ། ། 

ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་དཀྲུགས་པ་ཡི། །མི་བཟད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ། །

རང་བཞིན་གིས་རྒོད་པའི་ཕྱིར་སེམས་སྤེའུ་ལྟ་བུ་དབེན་པ་འགྲོ་བ་སྟོང་པ་

ཞེས་དམིགས་པ་འདི་ལ་གང་དག་བསྟན་པར་གནས་པ་དག་ནི་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་

ཉོན་མོངས་པའི་སྦྲུལ་གིས་གང་བ་དམིགས་པ་རྒལ་བའོ། །ད་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་

དགེ་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཕྱིར། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། ། 

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །ཤེས་རབ་མ་གཏོགས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་མ་

གཏོགས་པ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

བསྒྲུབས་པ་དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཤེས་པ་

བསྟན་ཏེ། ཤེས་རབ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་

བ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སོ། །སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚོགས་དེ་གཉིས་

བསགས་ཏེ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ནས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་དམ་པ་བ་ན་

མེད་པ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག །བྱུང་བ་ནི་སྐེས་པའོ། །

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་

ལས་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆོས་ཀི་སྐུའོ། །དགེ་བ་

འདིས་དེ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག །

ཀླུ་ཡི་རྐེན་ཡིན་འཇིགས་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སྤངས་པ། །རིགས་པའི་ཀུ་

མུ་ད་འདི་ཁ་འབྱེད་ཟ་བ་ནི། །ཉེས་པའི་འབྱུང་གནས་རབ་རིབ་རྣམ་པ་རབ་བཅོམ་

ནས། །བོ་གྲོས་མི་ལན་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་གྲགས་པས་མཛེས། །ཆོས་ཉིད་དང་ནི་མི་

འགལ་གང་འཇུག་པ། །དོན་དེ་གལ་ཏེ་ཇི་སྐད་ཅེས་བརོད་ཀང་། །དེ་ལ་ཉེས་ཞེས་

སངས་རྒྱས་མི་གསུང་ཕྱིར། །བདག་གིས་ཡང་དག་རྟོགས་ལ་དོགས་པ་མེད། །དེ་

ཕྱིར་བདག་གིས་འཛེམ་སྤངས་གུས་བྱས་ཏེ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་འདི་རྣམ་པར་
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ཟླ་བའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་བ་བཞུགས་སློ། །

ཕྱེ། །རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་བསོད་ནམས་གང་ཡིན་འདིས། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཐུབ་དབང་

མྱུར་གྱུར་ཅིག །

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་འདི་ནི་སོབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་སོབ་དཔོན་ཡུལ་ས་མ་ཏ་ནས་སྐེས་པ། མུ་སྟེགས་ཅན་

རྟོག་གེ་ངན་པར་སྨ་བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མུན་པ་མང་པོ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཀའ་མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སྤངས་པའི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་

ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྣང་བར་གྱུར་ན། གནས་པ་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཚ་བས་གདུངས་པའི་འགྲོ་བ་

མཐའ་དག་བསིལ་བར་མཛད་པའི་ཟ་བ་འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་

གྲགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་མཛད་པའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་རོགས་སོ།། །། 

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། 

ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནེ་ཡེ་ཤེས་སེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 
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ཞིབ་མྐོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་མདྐོ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཻ་ད་ལྱཾ་སཱུ་ཏྲ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་

འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྟོག་

གེ་ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས། །གང་ཞིག་རོད་པར་མངོན་འདོད་པ། །དེ་ཡི་ང་རྒྱལ་སྤང་

བའི་ཕྱིར། །ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཤད་པར་བྱ། །ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ནི་གཉིས་ཀ་

འདྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་ལས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉིས་

ཀ་དག་ནི་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་ཡིན་ཏེ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །

ཚད་མ་རྣམས་ནི་མར་མེ་བཞིན། །རང་དང་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི་ཚད་མ་མེད་དེ་མར་མེ་ནི་འཕྲད་པའམ་མ་འཕྲད་པའི་མུན་

པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཟའི་གནོད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་བཅོས་ལས་འཇིག་རྟེན་

པའི་སྤོད་པ་པོ་དེ་ཡང་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་

ཡིན་ནོ། །མར་མེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མུན་པ་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པར་

བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་བཞུགས་སློ། །

ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་ནི་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པའོ། །དུས་གསུམ་དུ་མ་

གྲུབ་པས་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་འགག་པ་མི་འཐད་དོ། །དགག་པ་གྲུབ་ན་ཚད་མ་

དང་གཞལ་བྱའང་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཁས་བངས་པ་དང་

དུས་མཉམ་ཁོ་ནར་རོད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མ་གྲུབ་པ་ལ་རྟག་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་

རོ། །མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཤེ་ན། ཡང་དག་པར་

རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ན་གཞལ་བྱ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་རྐེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །བོ་ནི་

ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡིན་པར་བརོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དམིགས་པ་དང་མི་དམིགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། ཡོད་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁད་

པར་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགོས་པ་མེད་དེ། ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །བྱེ་མ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ཡང་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །མཐའ་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་

དང་དབུས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

མེ་ནི་གཟི་བརིད་ཀི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །གཟི་

བརིད་ཀི་དཔེ་ཆུ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། རི་རབ་དང་སྐྲ་བཞིན་ནོ། །ཕལ་

ཆེར་ཆོས་མཐུན་པས་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་ཐ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་དབུས་

དང་མཐའ་མ་གཉིས་མ་གྲུབ་པོ། །ཡན་ལག་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། རེ་རེ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡན་ལག་

ཅན་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཡན་ལག་ཅན་མེད་

དོ། །འོན་ཏེ་ར་བལ་བ་ཛ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་

མཚུངས་པས་སོ། །རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་དགོས་པ་ལྟར། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་ཡན་ལག་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་བ་ལས་གཏན་ཚིགས་

གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ན། གཏན་ཚིགས་

ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་

ཉེ་བར་སྦར་བ་དང་མཇུག་བསྡུ་བ་དག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷག་མ་དག་ལ་ཡང་གཏན་

ཚིགས་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཞིག་ཐོབ་ཅེ་

ན། དཔེ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དོ། །གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །བདག་མེད་

དེ། མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དང་གཞན་བརོད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་

དོ། །ཡི་གེ་དག་ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་བཞིན་དུ་རྟོག་གེ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

རས་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་ནི། གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་

པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ལ་དབབ་པ་མེད་དོ། །རོད་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། བརོད་པ་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པ་དཔྱོད་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་བཞུགས་སློ། །

པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བརྡ་བྱས་པའི་མིང་དག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མར་མཐོང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་མཁས་པ་དག་ཀང་རོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་

དུ་མར་སྦོར་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། རོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་གཅིག་ཉིད་

དང་། གཞན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པོ། །བརོད་པ་དང་སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་རྒོལ་བ་དག་ཀང་དེ་

བཞིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ནི་མེད་དོ། །ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དང་མི་མཐུན་

པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་འཁྲུལ་པ་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པ་དང་

བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །

ཁེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་བརོད་པ་ཡིན་གི། འཁྲུལ་པ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་དང་ཕྱི་མར་འབྱུང་བས་འགལ་བ་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །འདས་པ་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། འདས་པ་ནི་འདས་པར་འགྱུར་

བའོ། །རོད་བྱེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཡང་ཕྱིར་

རོ། །འདས་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ་དུས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་སིད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཁོད་ཀི་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ལན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྐེས་པ་དང་

མ་སྐེས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་ནི་མེད་དོ། །མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་

དང་ཕྱི་མ་གཅིག་དང་གཞན་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཀང་

དེ་བཞིན་ནོ། །ཚར་གཅད་པའི་གནས་ལ་ནི། ཚར་གཅད་པ་མེད་པ་དེ་བཅིངས་པ་

བཞིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གཉིས་ཀ་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་ཁོ་

ན་བཞིན་དུ་བརོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པར་བརོད་པ་ནི་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞིབ་

མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་མཛད་པ་རོགས་སོ།། །།

ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཨ་ནནྟ་དང་། ལོཙྪ་བ་དགེ་སོང་གྲགས་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀིས་

བསྒྱུར་བའོ།
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ཞིབ་མྐོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སྐོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཻ་ད་ལྱཾ་ནཱ་མ་པྲ་ཀ་ར་ཎ། བོད་སྐད་དུ། ཞིབ་མོ་རྣམ་

པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །

རོག་གེ་ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས། །གང་ཞིག་རྩོད་པར་མངོན་འདོད་པ། ། 

དེ་ཡི་ང་རྒྱལ་སྤང་བའི་ཕིར། །ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཤད་པར་བ། །

གཞན་དག་འདིར་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚད་མ་དང་། གཞལ་བྱ་དང་། ཐེ་

ཚོམ་དང་། དགོས་པ་དང་། དཔེ་དང་། གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་། ཡན་ལག་དང་། རྟོག་གེ་

དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རོད་པ་དང་། བརོད་པ་དང་། སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་བརྒལ་

བ་དང་། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དང་། ཚིག་དོར་བ་དང་། ལྟག་ཆོད་དང་། ཚར་

གཅད་པའི་གནས་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བངས་ནས་གཏན་དུ་བྱེད་ཀི་སྟོང་པ་

ཉིད་དུ་སྨ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཁས་

ལེན་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདི་ལ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་དག་གཉི་ག་འདྲེས་སོ། །

འདིར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉི་ག་འདྲེས་པར་མཐོང་སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་གཞལ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བྱ་ཡོད་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཚད་མ་ཡོད་ན་ཡང་གཞལ་བྱ་ནི་གཞལ་བྱ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གཞལ་བྱ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཚད་མ་ལས་ཀང་

གཞལ་བྱ་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། ཚད་མ་ནི་གཞལ་བྱའི་གཞལ་བྱར་འགྱུར་ལ། གཞལ་

བྱ་ཡང་ཚད་མའི་ཚད་མར་འགྱུར་བས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བདག་ཉིད་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡང་གཉི་གར་འགྱུར་ལ། གཞལ་བྱ་ཡང་གཉི་གར་འགྱུར་

བས་ན་གཉིས་ཀ་འདྲེས་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚད་

མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་

དག་ཏུ་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕྱིར་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ནི། ཕན་ཚུན་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་

བྱ་བའི་དོན་ཡིན་པ། དེའི་ཕྱིར་རང་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉི་གའི་དངོས་པོ་དག་ནི་ལོྟས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་ལྟོས་པ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡོད་པའམ། 

མེད་པ་གཉི་ག་གང་ཞིག་ཡིན་གྲང་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཡོད་པ་ནི་

ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་བུམ་པ་ནི་གཞན་འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་མེད་པ་ཡང་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭ་ལ་

སོགས་པ་ཡང་ལྟོས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཉེས་པ་གཉི་ག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གཉི་ག་

ཡང་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཇི་ལྟར་སང་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་གཞལ་བྱ་གཟུང་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་

དུ་ཚད་མ་མེད་ན་ཡང་གཞལ་བྱ་གཟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་སྨ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། མ་

ཡིན་ཏེ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་མེད་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

པས་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ན་གང་གིས་ན་ཚད་མ་རྣམས་མེད་པར་

ཚད་མ་རྣམས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་གི་གཏན་ཚིགས་སམ་མི་འདྲ་

བ་ཉིད་བརོད་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དོན་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། ཚད་མ་རྣམས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་རྣམས་ནི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་དོན་ཐམས་ཅད་ཚད་

མས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི་ཚད་མ་མེད་དེ། འདིར་མར་མེ་བཞིན་ཚད་

མ་ནི་རང་དང་གཞན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མར་མེ་ནི་རང་དང་

གཞན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་རང་དང་

གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུག་པ་མེད་པ་མར་མེ་ལ་སོགས་

པའི་སྐོན་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

བརོད་པར་བྱ་སྟེ། མར་མེ་ནི་མུན་པ་དང་ཕྲད་པའམ་མ་ཕྲད་ཀང་རུང་

སེྟ་གསལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མར་མེ་ནི་མུན་པ་དང་ཕྲད་ནས་གསལ་བར་

བྱེད་དམ། མ་ཕྲད་པར་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་གྲང་ན། རེ་ཞིག་མར་མེ་ནི་མུན་པ་དང་

ཕྲད་ནས་གསལ་བར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཕྲད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་

མར་མེ་དང་མུན་པ་ནི་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ན་མར་

མེ་ཡོད་པ་དེ་ན་མུན་པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་མར་མེ་འདི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའམ་

གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མ་ཕྲད་པ་ཡིན་ན་ཡང་མ་ཕྲད་པའི་རལ་གྲི་ནི་གཅོད་པར་མི་བྱེད་པ་བཞིན་

ནོ། །གཟའི་གནོད་པ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་དཔེ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྷ་སྦིན་ལ་སོགས་པ་ལ་གཟས་བྱས་པའི་སྐོན་ཕྲད་

ནས་གནོད་པ་བྱེད་པའམ། རང་གི་ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་

ལྟར་ནི་མར་མེས་བྱས་པའི་གནོད་པ་མུན་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་གཟས་

བྱས་པའི་སྐོན་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། གཟའ་ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་ལན་པས་སྐེས་

བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་མེ་དང་། ཐག་པ་དང་། ཆུ་དང་། ནད་

དང་། སྦྲུལ་དང་རིམས་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཁོ་ནས་གནོད་པར་བྱེད་པ་དེ་

ལྟ་བུ་ནི་མར་མེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནས་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཐག་རིང་པོ་ན་ཡོད་པའི་མེ་ནི་མུན་པའི་ལུས་དང་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟ་བས་ན་གཟའི་དཔེ་ནི་མ་ཕྲད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་མར་མེ་ནི་མ་ཕྲད་པར་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་ན་ནི་འདི་ན་

གནས་པ་ཁོ་ནས་རི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕུག་གི་ནང་དུ་གཏོགས་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་

བྱེད་པའམ་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དེ་ལྟར་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མ་མཐོང་

བའམ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །བསྟན་བཅོས་ལས་འཇིག་རེན་པའི་སོྤད་པ་

པོ་དེ་ཡང་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་ནི་བྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་བ་ལང་རིའི་བར་དུའོ། །སྤོད་

པ་པོ་ནི་ཁབ་འཇུག་དང་དབང་ཕྱུག་དང་ཚངས་པ་དང་སེར་སྐ་དང་འུག་པ་དང་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

རྒྱས་པ་དང་གནས་འཇོག་དང་བྱ་གྷྲ་དང་འབྱོར་ལན་དང་། ག་ག་ར་དང་། མཐར་ལ་

སོགས་པ་སྟེ། དེ་དག་དོན་གང་ལ་བོ་མཐུན་པ་དེ་ནི་དཔེ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལ་ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་ནི་འོད་མེད་པ་ཙམ་ལ་མུན་པར་འདོད་དེ། ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། 

འོད་མེད་པ་ནི་མུན་པའོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ན་མུན་པ་ཡིན་ཏེ། སྣང་བ་

མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་གཞན་དག་དཔྱོད་པ་པོ་ལ་མུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། སུ་ཞིག་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མར་མེས་མུན་པ་

བསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་མར་མེ་ནི་མུན་པ་སེལ་

བར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དཔེ་ནི་འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་མི་རིགས་པས་

དཔེ་ཅན་གི་དོན་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་དང་གཞན་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མར་མེ་ནི་བདག་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་

པ་མེད་པའི་ཕིར་མར་མེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀང་གསལ་བར་བེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །མར་མེ་ལ་ནི་མུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་དེ། མར་

མེ་དང་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མུན་པ་ཡང་

བདག་ཉིད་ལ་སིྒྲབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མར་མེ་རང་དང་གཞན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དཔེ་ཅི་ཞིག་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་

ཕྱིར་མུན་པ་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡང་མུན་པ་

རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མུན་པ་མི་དམིགས་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །སུ་ཞིག་ལ་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། མར་མེས་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གསལ་

བར་བྱེད་པར་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་དེའི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་

བའི་སྒྲ་སོས་སོ། །མུན་པ་ཡང་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་བདག་ཉིད་སྒྲིབ་པ་ན་མར་མེ་དེ་ལ་

གསལ་བར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་དག་ནི་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་བོ། །ཚད་

མ་ནི་གཞལ་བྱའི་དོན་ལས་སྔ་རོལ་དུའམ་ཕྱིས་སམ། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་

ཅིག་ཅར་དུ་ཡིན་གྲང་། དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞལ་བྱའི་དོན་ལས་སྔ་རོལ་དུ་ཡིན་

ན་ནི་གང་གིས་ན་དེ་ཚད་མར་བརོད་པར་བྱ་བ་གཞལ་བྱའི་དོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

གང་གིས་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང་ཅི་ཞིག་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད། འོན་ཏེ་ཕྱིས་ནས་ཡིན་

ན་གཞལ་བྱ་ཡོད་པ་ལ་ཅི་ཞིག་ཚད་མར་འགྱུར། མ་སྐེས་པ་ནི་སྐེས་པའི་ཚད་མར་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་དང་། མ་སྐེས་པ་དང་སྐེས་པ་དག་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །འོན་

ཏེ་ཅིག་ཅར་བ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བ་ལང་གི་རྭ་ཅིག་ཅར་

སྐེས་པ་དག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་མི་འཐད་པ་བཞིན་ནོ། །

སྨས་པ། དུས་གསུམ་དུ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་དག་མ་གྲུབ་པས་འགག་

པ་མི་འཐད་དོ། །དུས་གསུམ་དུ་གཞལ་བྱ་དག་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ཁོད་ཀིས་བརོད་པའི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱའི་འགག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དགག་

པར་བྱ་བའི་དོན་ལས་སྔ་རོལ་དུའམ་ཕྱིས་ནས་སམ་ཅིག་ཅར་ཡིན་གྲང་ན་འགག་པ་

དེ་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་མི་འགྲུབ་སྟེ་དགག་པར་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀི་

ཚིག་ཀང་འགག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་ཇི་ལྟར་ན་དེའི་དགག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར། 

འོན་ཏེ་དགག་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དུས་གསུམ་གི་བརྟག་པའི་དོན་མཚུངས་པ་ཉིད་

གྲུབ་པ་ན་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པའང་མི་འདྲ་བ་ཉིད་བརོད་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་དགག་པར་བྱ་བ་དང་། འགོག་པར་བྱེད་པ་དེ་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་

ན་དེ་ལྟ་ཡིན་དང་། འགག་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བ་སེྟ། དགག་

པར་གྲུབ་ན་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་ཡང་གྲུབ་བོ་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་

ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་གསུམ་གི་བརྟག་པས་དགག་པས་ན་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བྱ་དག་གོ་ཞེས་སྨས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་ཤེ་ན། སྔར་ཁས་བངས་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྔར་ཉིད་ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་

པོ། །ཞེས་ཁས་བངས་པའི་ཕྱི་ནས་ནི་འདི་སྐོན་བྱུང་བ་མཐོང་ནས། དེས་འཇིག་པས་

འགག་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ཏེ་སྨས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་དག་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ན་

ནི་ཁས་བངས་པ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་རྩོད་པ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་

ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཚིམ་པ་ལྷ་རྣམས་དགའ་བ་ཁོད་ཀིས་གང་གི་ཚེ་ཁོ་ནར་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བྱ་དག་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་དགག་པ་དང་འགོག་པར་བྱེད་པའི་

ཚིག་ཀང་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་སྨས་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ཁོ་ནར་རང་གི་སྐོན་སྤང་བར་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདོད་པ་ཁོད་ཀིས་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་འགག་པ་འདི་གང་ཡིན་ཞེས་སྨ་བར་བྱེད། 

གང་གི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་མེད་པ་དེ་ཁས་བངས་ནས་ཕྱི་ནས་འགག་པ་

འགོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་པོ་ཁས་བངས་པ་ན་རོད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

དགག་པར་བྱེད་པ་མེད་ན་འགག་པ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

མ་གྲུབ་པའི་རྟོག་པ་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ཆུ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་བ་མ་

ཡིན་པ་ལ། གཏིང་རིང་བའི་བོ་དང་མངོན་པར་ལན་ཞིང་འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་

དེའི་འཇིགས་པའི་དོགས་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་གཞན་དེ་ཤེས་པས་འདི་ལ་ཆུ་གཏིང་

རིང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨ་བ་ནི་དེ་མེད་པ་ལ་དེའི་བོ་གསལ་བའི་དོན་དུ་

འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དགག་བྱ་མེད་པ་ལ་ཡང་དགག་བྱ་བརོད་པ་ལས་དགག་པ་

བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་མཚུངས་པའི་སྐོན་ཁས་ལེན་ན་མཚུངས་པའི་

སྐོན་ཁས་བངས་པ་ཉིད་ཀིས་རོད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཁས་བངས་ནས་སྨ་

བར་འདོད་པར་བྱའོ། །

སྨས་པ། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཤེ་

ན། ཡང་དག་པ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་མངོན་སུམ་གི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་

བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཡོད་དོ་ཞེ་

ན། བརོད་པར་བྱ་སྟེ། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཀང་གཞལ་བ་ནི་འཐད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་ཁས་བངས་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ཚད་མ་རྣམས་ནི་གྲུབ་ན་གཞན་གཞལ་བྱའི་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ཤིག །གང་

གི་ཕྱིར་བུམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་གི་བུམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དབང་པོ་ལ་རབ་ཏུ་

ཕྱོགས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་བྱས་ནས། མིག་གི་དབང་

པོ་ལ་དབང་པོའི་བརྡ་བྱས་ལ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱོགས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་

སུམ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་སྟེ། དེ་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་དེ་གང་གི་ཡིན་པ་

དོན་གཞལ་བྱར་གྱུར་པ་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར། 

དེ་བཞིན་དུ་མེ་དང་དུ་བ་ལ་འབྲེལ་པ་ལས་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་རེས་

སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ན་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པ་སྐེས་པ་ན་ཡང་གང་གི་དེ་

རེས་སུ་དཔག་པར་འགྱུར། རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་དོན་གཞན་གང་ཞིག་ཡིན་

པར་འགྱུར། ལྷག་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

སྨས་པ། བུམ་པ་ལ། བུམ་པའི་བོ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ་བུམ་པ་ནི་གཞལ་བྱ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་རྐེན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞིང་ཤེས་བྱ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་བོ་སྐེ་བར་

འདོད་པ་དེའི་བུམ་པ་ནི་རྐེན་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བོ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ་

བུམ་པ་ཡང་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞལ་བྱ་ཡང་བོ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བ་ཡིན་པར་མངོན་པར་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཁོད་ཀི་བོ་གཞལ་བྱ་ཡིན་པར་རོད་པར་བྱེད་དེ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། བདག་དང་། ལུས་དང་། དབང་པོ་དང་། དོན་དང་། བོ་དང་། ཡིད་དང་། 

འཇུག་པ་དང་། སྐོན་དང་། སིད་པ་ཕྱི་མ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བྱང་

གྲོལ་རྣམས་ནི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཉི་ག་ཡང་

མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཚད་མ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གཞལ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ན་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉི་ག་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དོན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་མ་བདེན་པའི་དོན་

ལ་འདི་ཡོད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དམིགས་པའམ་མ་དམིགས་པ་

དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མེད་པ་དེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །འདིར་

དམིགས་པའི་དོན་ལའམ་མ་དམིགས་པའི་དོན་ལའམ་དམིགས་བཞིན་པའི་དོན་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་གྲང་། དམིགས་པའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མི་རིགས་ཤིང་། མ་དམིགས་

པའི་དོན་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མི་རིགས་ལ། དམིགས་བཞིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་

གསུམ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐེ་ཚོམ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཐེ་ཚོམ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་ལ་ལོྟས་པ་མེད་པའི་

ཕརི་རོ། །འདིར་སོང་དུམ་མམ་སྐེས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཐག་རིང་པོ་ནས་མཐོང་ནས་

ཕྱིར་འཛིན་པ་འདི་སྐེས་བུའམ། འོན་ཏེ་སོང་དུམ་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་

རོ། །གང་གི་ཚེ་བྱའི་ཚང་བཅས་པའམ་རི་དྭགས་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་

མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་འདི་ནི་སོང་དུམ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ངེས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལས་བཟོག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མགོ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལག་པ་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་



383

ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

མཐོང་བའི་ཕྱིར་སྐེས་བུའི་བོ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ཡང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་

པར་བྱ་སྟེ། སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་ཐེཚོམ་ནི་ཁད་པར་ལ་ལོྟས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་སྔར་ཉིད་བཀག་

པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། སོང་དུམ་ལ་བྱའི་ཚང་བཅས་པ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དམིགས་པས་འདི་ན་སོང་དུམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པ་སྐེའི་ཐེ་ཚོམ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

སྐེས་བུ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་མགོ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་པས་འདི་

ནི་སྐེས་བུ་ཉིད་དོ། །ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སྐེ་བར་

འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་

རོ། །གཉི་ག་ལ་ཡང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ན་མ་རྟོགས་པ་ཉིད་ཡིན་

གི་ཐེ་ཚོམ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ངེས་པ་དང་། མ་རྟོགས་པ་དང་། མ་བཟུང་བ་དང་། མི་

ཤེས་པ་དང་། མ་མཐོང་བའི་དོན་རྣམས་གཞན་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ནི་མི་ཤེས་པའི་

རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ལས་བཟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་སྐད་དུ་སྟོན་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། ཁད་པར་མ་མཐོང་བ་ལ་

ནི་མི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །མགོ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལག་པ་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་ན་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་མེད་ན་ནི་མི་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་མེད་ན་མི་ཤེས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པ་ཉིད་དོ། །གང་ལ་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་མེད་པ་དག་ཅིག་ཅར་འགྱུར་བ་རྟོག་པ་

གསུམ་པ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། དགོས་པའི་དོན་གང་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཤེས་པ་ངེས་པར་མ་སྐེས་པའི་

དགོས་པ་དོན་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡོད་པ་དང་

མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དགོས་པའི་དོན་ནི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་གང་གི་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས་འཇུག་པ་དེ་ནི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཁོད་ཀིས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་

ལྟར་བུམ་པའི་དོན་དུ་ར་མཁན་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཇིམ་པ་ལ་བུམ་པ་

ཡོད་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མེད་ན་བྱེ་མ་བཞིན་

དུ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། བེ་མ་ལ་འཇུག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་

སྣམ་བུ་དགོས་པ་ན་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་གི་འཇུག་པ་ལ་མ་ཡིན་

པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཐོག་མ་དང་དབུས་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་ཡང་མཐོང་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །གང་གི་དོན་གི་ཐོག་མ་དང་དབུས་མ་མཐོང་བ་དེས་ཇི་ལྟར་མཐར་མཐོང་བ་

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་དང་དབུས་མེད་ན་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དཔེ་མེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། འཇིག་རྟེན་པ་དང་སྤོད་པ་པོ་དག་དོན་གང་བོ་མཐུན་པ་དེ་ནི་དཔེ་

ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མེ་ནི་མེའི་དཔེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་

མཐུན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དཔེ་ཞེས་གང་བརོད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་མེ་ནི་

མེའི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དག་ཁད་པར་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་ན་དཔེ་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། 

གཞན་ཡང་ཆུ་ནི་མེའི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀ་ིཕརི། གྲང་

བར་གཏོགས་པའི་ཆུ་ནི་མེའི་དཔེར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་དག་ཏུ་ཆུ་ནི་གྲང་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་སྨས་པ་དེ་དང་འདྲའོ། །གཞན་ཡང་ཅུང་ཟད་

ཆོས་མཐུན་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་རི་རབ་དང་སྐྲ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དེ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། ག་ལས་ཤེ་ན། འདིར་རི་རབ་དང་སྐྲ་དག་ཀང་ཡོད་པ་ཉིད་དང་གཅིག་པ་

ཉིད་དང་ལུས་ཅན་ཉིད་དུ་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རི་རབ་དང་མཚུངས་པའི་སྐྲ་ཞེས་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཕལ་ཆེར་ཆོས་མཐུན་པ་ལ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། སྔར་བཀག་པ་

ཉིད་ཀིས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མཐུན་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མི་

མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཁོད་ནི་གྲུབ་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་མེད་པ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དང་ལྷན་ཅིག་སྨ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་ཐ་

མ་འགྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་དབུས་དང་མཐའ་

གཉིས་མ་གྲུབ་པོ། །

སྨས་པ། ཡན་ལག་དང་བྲལ་བ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ་ཁེད་ཅག་གི་

ཡན་ལག་ཏུ་སྨ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐམས་ཅད་མ་འབྲེལ་བ་ཉིད་ཀིས་འགོག་

པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡན་ལག་གཟུང་བར་བྱས་ནས་བརོད་པར་བྱ་

དགོས་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་དགག་པ་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡན་

ལག་ཅན་མེད་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དམ་བཅའ་བ་དང་

གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་དང་ཉེ་བར་སྦོར་བ་དང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་

ཡན་ལག་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་རྣམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། རེ་རེ་ལ་

མེད་པའི་ཕིར་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མི་འགྲུབ་བོ། །ཚོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་

པ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་རེ་རེ་ལ་ཡན་ལག་

ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐོན་འདི་ནི་གཞན་ཡང་ཡིན་པ་

ལའོ། །7འོན་ཏེ་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་གཞན་པ་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་དྲུག་པར་ཐལ་

7ཅོ་ནྲེ་པར་མར་སྐོན་འདི་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལའོ། ། 
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་། དུས་གསུམ་ལ་མ་གྲུབ་པས་ཡན་ལག་མེད་པ་ཉིད་དོ། །དམ་

བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐེས་པ་དང་། མ་སྐེས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་རྣམ་པ་ལས་འདས་

པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བརྟག་བཟོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པ་ཡིན་ཞིང་ཡན་ལག་

ཀང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་རྩྭ་བལ་བ་ཛ་བཞིན་དུ་དེ་ཡང་གྲུབ་བོ། །ཇི་ལྟར་རྩྭ་

བལ་བ་ཛ་གཅིག་གིས་གང་པོ་ཆེ་འཆིང་བར་མི་ནུས་ཀང་རྩྭ་བལ་བ་ཛ་ཚོགས་པས་

ནི་ནུས་པ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་ན་དམ་བཅའ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པའི་

ཕིར་ར།ོ །འདི་ནི་མོ་གཤམ་དང་ལོང་བ་དང་བྱེ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་གང་གི་ཚེ་མོ་གཤམ་

གཅིག་གིས་བུ་བསྐེད་མི་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མོ་གཤམ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཚོགས་པས་

ཀང་བསྐེད་པར་ནུས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ལོང་བ་གཅིག་ལ་མཐོང་བའི་ནུས་

པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལོང་བ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ལ་ཡང་མཐོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བྱེ་མ་རེ་རེ་ལ་ཏིལ་མར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། མང་པོ་ཚོགས་པས་

འབྱིན་པ་མེད་དེ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །

འོན་ཏེ་མོ་གཤམ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་ནི་མཚུངས་པ་ཉིད་དེ་གང་གིས་ན་དེ་ཕྱེ་

མ་ལེབ་ལ་སོགས་པའམ། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་འགའ་ཞིག་འཆིང་བར་འགྱུར་བ་བལ་བ་

ཛ་གཅིག་ལ་ཡང་བལ་བ་ཛའི་ངོ་བོ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། 

མང་པོ་འདུས་པས་ནི་གང་པོ་ཆེའང་འཆིང་བར་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ན། དེ་ཡང་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ལས་ཤེ་ན་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཡན་ལག་

ཅན་གི་དཔེར་ཡིན་ན། ཡན་ལག་ཅན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དུས་གཅིག་ལམ་ཁ་སོའི་ཡུལ་ལ་དམ་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པའམ་དེའི་

ཡི་གེ་དག་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བལ་བ་ཛའི་དཔེ་འདི་མི་

རིགས་སོ། །དེ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ཡན་ལག་དག་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ཡོད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ནི་མ་གྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་

ཀང་གྲུབ་པ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་གྲང་། གལ་ཏེ་གྲུབ་

པ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་གང་གིས། དེ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་

དག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་དེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་

ཡོད་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ན་མི་འདྲ་བ་ཉིད་དང་དམ་བཅའ་བ་ཉམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་། དམ་བཅའ་བ་ལས་གཏན་ཚིགས་གཞན་དང་གཞན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་བ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་ན་གང་པོས་

མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཏན་ཚིགས་དང་དམ་བཅའ་བ་དག་མ་ཡིན་ན་ཅི་

ཞིག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན་དམ་བཅའ་བ་ནི་སྣམ་བུ་དཀར་པོའི་གཏན་ཚིགས་གང་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ཞེ་ན་དཀར་པོ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ནི་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གཏན་ཚགིས་ལ་གཏན་ཚགིས་མེད་པའི་ཡང་ཕརི་རོ། །གཏན་

ཚིགས་ལས་གྲུབ་པོ་ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལ་

ཡང་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་

མི་འདོད་ན་དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་གཏན་ཚིགས་བཞིན་དུ་

ཐམས་ཅད་ཀང་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་། དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་

སྦོར་བ་དང་མཇུག་བསྡུ་བ་དག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དམ་བཅས་པ་དང་

གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་དག་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་སྦོར་བ་དང་མཇུག་བསྡུ་བ་

དག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ལྷག་མ་དག་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དམ་བཅའ་

བ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་དཔེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་

གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་གྲུབ་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བས་པ་ཡིན་ན་ཅི་ཞིག་

འཐོབ་ཅེ་ན། དཔེ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དོ། །ཁོད་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ནས་འགྲུབ་

པར་སེམས་ཅན་དེའི་ཕྱིར་དཔེ་ལ་སོགས་པ་དག་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་གཏན་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཚིགས་ཁོ་ནའི་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་ཉིད་

དམ། འོན་ཏེ་དཔེ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དེའི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པར་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དཔེ་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། བདག་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བརོད་པར་

བྱ་སྟེ། བདག་འགྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀིས་འགྲུབ་པར་སེམས་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་སྐེས་བུ་རྟག་པ་ནི་དམ་བཅའ་བའོ། །ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ནི་གཏན་

ཚིགས་སོ། །དཔེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཁོད་ཀིས་སྨས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་

ཚིགས་ཀིས་འགྲུབ་པར་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་

རང་ཉིད་ཀིས་མེད་པས་རྟག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་

བརོད་པ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལ་

སོགས་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨས་པ། ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་དེ་ལྟ་

བས་ན། དམ་བཅའ་བ་ཁས་བངས་པའི་ཕྱིར་ཁོད་ལ་ལྷག་མ་དག་ཀང་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཡི་གེ་དག་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་མ་གྲུབ་

པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ལྟ་བར་བྱེད་དེ། ཇི་ལྟར་པྲའི་ཡི་

གེ་དང་། ཏིའི་ཡི་གེ་དང་། ཛྙའི་ཡི་གེ་དག་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དམ་

བཅའ་བ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་པྲའི་ཡི་གེ་ལ་ཡང་པྲ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་

གིས་བརོད་པའི་ཕིར་8ཡི་གེ་མེད་དོ། །རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། ལེ་དང་། སོ་

8 ཅོ་ནྲེ་པར་མར་བྲའི་ཡི་གྲེ་མྲེད་དོ་གསལ།
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

དང་། མགྲིན་པ་དང་། རྐན་དང་། ཆུ་དང་འབད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་

ཚེ་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། གང་གི་ཕྱིར་བརྟགས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རབ་ཏུ་རྟོག་པ་དེ་ཕྱིར་རྟོག་གེ་

ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གཞན་དག་ཀང་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་བཞིན་དུ་རོག་གེ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ལྟ་ཞེ་ན། ཤེས་པའི་དོན་ལ་དཔྱོད་པ་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས་པའི་དོན་ལ་དཔྱོད་པ་ཡིན་

གྲང་། དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཤེས་པའི་དོན་ལ་ཡིན་ན་ཅི་ཞིག་དཔྱོད་པར་འགྱུར། འོན་ཏེ་མི་

ཤེས་པའི་དོན་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཅི་ཞིག་དཔྱོད་པར་འགྱུར། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གསུམ་པ་

ནི་མེད་དོ། །

སྨས་པ། རྣམ་པར་དཔྱད་པ་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ལ། ངོ་

ཤེས་པའི་རླུང་མཚན་ནི་འཐད་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་དོན་དུ་དཔྱོད་པར་བྱེད་

པ་ནི་རྟོག་གེ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། རྫས་དང་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་དག་ནི་གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་

ཕིར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མེད་དོ། །འདིར་བུམ་པ་དང་། ཡོད་པ་དང་། གཅིག་དང་། 

ཟླུམ་པོ་དང་། དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་གཅིག་ཉིད་དམ་གཞན་ཉིད་གྲང་། དེ་ལ་

གལ་ཏེ་གཅིག་ཉིད་དུ་འདོད་ན་གང་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ནང་ནས་གང་

ཡང་རུང་བ་གཅིག་སིད་པ་དེ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་དང་ནུས་པ་ལན་

དང་གྲོང་ཁེར་འཇིག་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འོན་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བས་ན་གཅིག་ཉིད་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་གཞན་ཡིན་ན་

དེའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་གཅིག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། ཟླུམ་པོ་དང་དམར་

པོ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་དང་ལན་པའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེ་ན་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་གང་དང་ལན་པ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དང་གཉི་ག་མེད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ལ་དབབ་

པ་མེད་དོ། །

སྨས་པ། ཚད་མས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དམིགས་པ་ཅན་གྲུབ་མཐའ་དང་མི་འགལ་

བ་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་སྐེས་པ་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་པ་དག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་

རོད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་འདོད་པ་ཁོད་ཕྱོགས་དང་

མི་མཐུན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། རོྩད་པ་ནི། ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། རོད་པར་བེད་པ་དང་བརོད་བ་དག་མེད་པའི་ཕིར་རོད་པ་ཡང་མེད་

དོ། །ཇི་ལྟར་རས་དང་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་གཞན་དང་གཞན་

མ་ཡིན་པ་གཉི་ག་མེད་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་གལ་ཏེ་བུམ་པ་མངོན་

པར་བརོད་པ་དང་། བུམ་པ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་བུམ་པ་བརོད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་

ཡང་འཇིམ་པའི་གོང་བུ་དང་། འཁོར་ལོ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་ནས་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པ་ན་ཁ་གང་བར་འགྱུར་ལ་མེ་ཞེས་བརོད་པ་ན་མཆུ་

འཚིག་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡིན་ན་བུམ་པ་ཞེས་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ངེས་པར་བརོད་པ་ན་བུམ་པ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བརྡ་བྱས་པའི་བརོད་པའི་ཐ་

སྙད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པ་དཔོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ལྟར་ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་རིགས་པ་ཕྲ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཁོད་ཀི་ཚིག་

གི་དོན་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་

མཐའ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་པོ་འདི་

དག་དོན་དམ་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་ལ་རིགས་པ་ཅི་ཞིག་ཅེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །རང་གིས་བརྡ་བྱས་པའི་མིང་འདི་དག་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པའི་དོན་དག་ལ་ཡང་མཐོང་སྟེ། འདི་ལྟར་ལྷ་སྦིན་དང་དབང་པོས་སྦེད་ཅེས་བྱ་བ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ན་བ་ལང་རི་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མཁས་པ་དང་། རོངས་པ་

ཞེས་བྱ་བའི་ཁད་པར་དག་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་བརྡ་བས་པའི་མིང་དག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མ་མཐོང་སེྟ། འདི་ལྟ་སྟེ། 

བ་ལང་ལ་ཌ་མི་ཌ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྟིགས་ཏ་དང་འཕགས་པ་ཞེས་མིང་དུ་བྱས་པ་ལྟ་

བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཆིགས་འཇིག་པ་དག་གིས་ཀང་པི་ཎ་ཌ་ར་ས་དང་སྐྱུར་རི་

ལ་སོགས་པའི་རས་ལ་ཆོགས་ཅན་དང་ཤ་ལོ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཞན་ཡང་འཇིག་རེན་པའི་མཁས་པ་དག་ཀང་རོད་པར་བེད་པ་དང་

བརོད་པར་བ་བ་དུ་མ་ལ་སྦོར་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་མཁས་

པ་དག་ནི་གོའི་སྒྲ་དུ་མ་ལ་སྦོར་བར་བྱེད་དེ། ཧ་རིའི་སྒྲ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གོའི་སྒྲ་

རྣམ་པ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ངག་ཕྱོགས་དང་ནི་ས་གཞི་དང་། །འོད་ཟེར་རྡོ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

རེ་ཕྱུགས་དང་མིག ། ཆུ་དང་མཐོ་རིས་དོན་དགུ་ལ། །མཁས་པས་གོ་སྒྲ་ངེས་གཟུང་

བྱ། །ཇི་ལྟར་ཁབ་འཇུག་སེང་གེ་གང་པོ་སྦལ། །ཉི་ཟ་འོད་དང་སྤེའུ་དང་། །སེར་སྐ་

ནེ་ཚོ་དབང་པོ་ཀླུ། །མཁས་པས་ཧ་རིར་ཤེས་པར་བྱ། །སྒྲ་གཅན་གནས་ལན་ཁབ་

འཇུག་དང་། །ཧ་རི་བན་གང་སྐོང་བདག་དང་། །མི་ཡི་སེང་གེ་མི་ཐུང་སྦྲུལ། །སེད་

མེད་བུ་འདི་གྲགས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་གཞན་ལ་ཡང་ཉེ་བར་གཟུང་བར་བྱའོ། །

འདི་ལྟར་རེ་ཞིག་རོད་པར་བྱེད་པ་གཅིག་ལ་དོན་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་། བརོད་

པར་བྱ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རོད་པར་བྱེད་པ་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནུས་ལན་དང་། 

དབང་པོ་དང་། གྲོང་ཁེར་འཇིག་དང་། མཆོད་སྦིན་དང་། ཀཽ་ཤི་ཀ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་

དག་གི་སྒྲ་ནི་བརོད་པར་བྱ་བ་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །མེད་པ་དང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དང་མི་འདོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་དག་

རྣམ་པ་དུ་མ་འདྲེས་པའི་སྐོན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མ་ངེས་པས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་རོད་པར་བེད་པ་དང་བརོད་པར་བ་བ་

མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རོད་པར་བྱེད་པ་

སྦོར་བ་ན་བུམ་པ་ལ་ཤེས་པ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་

ཡང་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན། སྔར་བཤད་པའི་སྐོན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རོད་པ་ནི་མི་

སིད་དོ། །

གཞན་ཡང་བརོད་པ་དང་སུན་ཅི་ཕིན་དུ་བརྒལ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ན།ོ །དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་རོད་པ་སུན་ཕྱུང་བའི་རྣམ་པ་དེས་ཞེས་

བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེས་བརོད་པ་དང་སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་བརྒལ་བ་དག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཁོད་ཀིས་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་བརོད་ཅིང་ལན་

དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་མི་

མཐུན་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡོད་ན་དེ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་ནམ་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་གྲང་། རེ་ཞིག་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ནི་གཏན་ཚིགས་

ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་གསེར་ཉིད་ལ་གསེར་ཉིད་ཀི་ཡོངས་སུ་

དཔྱོད་པ་ན་གསེར་ཉིད་དོར་བར་མི་བྱེད་པ་དེ་ནི་གསེར་ཡིན་གི་གསེར་ལྟར་སྣང་བ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་གི་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་གསེར་མ་ཡིན་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ན་གསེར་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་

མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཉིད་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྟར་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་བཟོག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཁད་པར་ཁམས་མི་

མཉམ་པ་ཉིད་ལས་མི་ཉམས་པའམ། ཁམས་མཉམ་པ་ལས་དེའི་བོ་ནི་ཤེས་པ་ཉིད་

ཡིན་པ་ལྟར། ཡོངས་སུ་བརྟགས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ལས་

གཞན་གསུམ་པ་འདི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། མ་འཁྲུལ་བ་ནི་འཁྲུལ་པ་དང་བལ་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །མ་

འཁྲུལ་བ་ཉིད་གང་ལས་ཤེ་ན། རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རམ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་གྲང་། གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་པར་མི་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། བདག་ཉིད་

རང་གི་ངོ་བོ་མི་འདོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་ཉིད་དེས་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་

དང་བཅས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོ་འདོར་བར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་

འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་དོར་ནས་དེ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་ཡང་རིགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐད་བསྟན་པར་

འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་བདག་ཉིད་དེས་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་གསུམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

སྨས་པ། འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། 

ནམ་མཁའ་དང་ལས་ཞེས་བྱ་བ་དག་ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་

དང་། བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྤི་དང་ཁད་པར་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་ཤེ་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

ན་དེ་དག་གཞན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་དང་བོ་ལ་ཡོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྐེས་པ་

དང་མ་སྐེས་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ལས་དང་བོ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ལུས་

ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་སྐེ་བ་དང་ལན་པ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་ནི་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ནམ་

མཁའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་

གི་ཕྱིར་ལས་ནི་སྐེ་བ་དང་ལན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐེ་བ་ན་སྐེ་བ་དང་། དེས་འཇིག་པ་ན་ཡང་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་

དང་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་བོ་ལ་སོགས་པ་ལ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ་ལས་ཀི་ལུས་ཅན་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འཁྲུལ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་

ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་དང་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་གི་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ནི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །དོན་གང་ལ་བསྒྲུབ་པའམ་

སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབྱིན་པར་

བྱེད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉི་ག་གནས་པ་ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པའམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི་དེ་འཇིག་པ་ན་གཏན་ཚིགས་དེ་སྒྲུབ་པའམ་སུན་

འབྱིན་པར་བྱེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་

ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཁོད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བར་བརོད་པ་ཡིན་གི་

འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མ་ངསེ་པ་ཁ་ོན་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕྱིར་

འཁྲུལ་པ་དང་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་

བརོད་པར་བྱ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ཕི་མར་འབྱུང་བའ་ིཕིར་འགལ་བ་མདེ་ད།ོ །འགལ་

བར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེད་དེ། རེ་ཞིག་སྔ་མ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ་ཕྱི་མ་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མར་བརོད་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ། སྔ་མའི་གཏན་ཚིགས་

མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉི་ག་དུས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ན་འགལ་བ་ཡིན་ལ། རྒོལ་བ་

དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དུས་གཅིག་ཁོ་ནར་ལན་ཕྱིར་རྒོལ་བའི་ལན་དག་སྨ་བའི་སྐབས་ནི་

མེད་དེ། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པ་དག་ནི་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

སྨས་པ། འདས་པའི་དུས་ཞེས་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡོད་དོ། །དེ་

ཡོད་པས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། འདས་པ་ནི་

འདས་པའོ། །འདས་པ་ཞེས་བ་བ་འདས་པར་གྱུར་པའོ། །འདིར་ཁོད་ཀི་བུམ་

པའི་བདག་ཉིད་ཀི་དུས་ནི་ད་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། འཇིམ་གོང་གི་དུས་ནི་འདས་པ་ཡིན་

ཞིང་གོ་མོའི་བདག་ཉིད་ནི་མ་འོངས་པའི་དུས་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །གོ་མོ་མ་འོངས་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

པ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་འཇིམ་གོང་དང་བུམ་པའི་དུས་དག་འདས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཚེ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་གང་གི་མ་འོངས་པར་འགྱུར། ད་ལྟར་དང་

འདས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟར་གི་དུས་ལ་འདས་པ་མེད་པའི་

ཕྱིར་དང་དེ་བཞིན་དུ་འདས་པའི་དུས་ལ་ཡང་ད་ལྟར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དུས་ཐམས་

ཅད་ལ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །རོད་བེད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཡང་ཕིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་ནི་རོད་བྱེད་ཀི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡོད་དེ་

ལེགས་པར་སྦར་བ་དང་། ལེགས་པར་སྦར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་མལ་པའོ། །འབྱུང་

བར་གྱུར་པ་ནི་འདས་པའོ། །ཡོད་པ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བའོ། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞེས་

བྱ་བ་ནི་མ་འོངས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་སྦར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཐ་མལ་པའི་

རོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བྱ་སྟེ། གཞུང་མངས་པའི་ཉེས་པས་མ་བརོད་དོ། །

གཞན་ཡང་། འདས་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ་འདས་པའི་དུས་ནི་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལས་ཤེ་ན་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣ་བའི་དབང་པོས་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཉིད་ཐོས་པས་ཡིན་གི་འདས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདས་པའི་

དུས་ཀང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟར་

གི་དུས་ནི་འདས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་འབྲེལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་དང་འདི་འབྲེལ་

པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཀི་དུས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་འདས་པའི་དུས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་གཏན་

ཚིགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཁོད་ཀི་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་གི་དོན་དམ་
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

པར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། མ་ཡིན་ཏེ། ལན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཅུང་ཟད་ལན་དུ་བརོད་

པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལས་ཤེ་ན། སྨ་བ་པོ་

ཐམས་ཅད་ནི་འཐད་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚིག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་ལན་དུ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་དོར་བ་མེད་པའམ། ཡང་ན་ཚུལ་འདི་མི་འདོད་

ན་དེའི་ཕྱིར་ཚིག་དོར་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

སྨས་པ། གང་ལ་བརྒྱའམ་སྟོང་དུ་ལན་བཏབ་པས་ལྟག་ཆོད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ངེས་པའི་དོན་ལ་ལྟག་ཆོད་ཅེས་བྱ་བ་ཚིག་གི་དོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་

སྟེ། སྐེས་པ་དང་མ་སེྐས་པ་གཉི་ག་མེད་པའི་ཕིར་ལྟག་ཆོད་ནི་མེད་དོ། །ལྟག་

ཆོད་ཅེས་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གང་ལས་ཤེ་ན། སྐེས་པའམ་མ་སྐེས་པའམ། སྐེ་

བཞིན་པ་སྐེ་བ་ཡིན་གྲང་། རེ་ཞིག་སྐེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་ཟིན་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་

རོ། །མ་སྐེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་སྐེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། ། གཉི་ག་མེད་པའི་ཕྱིར་

སྐེ་བཞིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྐེ་

བཞིན་པ་བྱ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཁོད་ཀིས་ཟོས་པ་བརོད་པར་རྟོགས་པར་བྱེད་དེ་གང་གི་ཕྱིར་ཁོད་སྣ་

ཚོགས་པའི་དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་དགག་པ་བྱེད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། 

མ་ཡིན་ཏེ་སྔ་མ་ཕི་མ་དག་གཅིག་ཉིད་དང་། གཞན་ཉིད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་

ཟོས་པ་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཟོས་པ་བརོད་པར་འགྱུར་ན་གཅིག་གིས་
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ཞིབ་མློ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞུགས་སློ། །

སམ་གཞན་གིས་ཡིན་གྲང་། སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའི་ཚིག་དེ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཀི་ཟོས་པ་

བརོད་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་བརོད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཟོས་པ་

བརོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལན་བརྒྱར་

བརོད་ཀང་ཇི་ལྟར་ཟོས་པར་འགྱུར། འོན་ཏེ་སྔ་མ་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

ཟོས་པ་བརོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་ཡང་བརོད་པ་སྔ་མ་གཞན་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་

བར་གཞན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཟོས་པ་བརོད་པ་གཞན་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་། ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྐེས་པ་

དང་མ་སྐེས་པ་གཉི་ག་མེད་པའི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཚར་གཅད་པའི་

གནས་ཀང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཚར་གཅད་པ་ལས་

འགྱུར་རམ་མ་གཅད་པ་ལས་འགྱུར་གྲང་ན། རྣམ་པ་གཉི་ག་ཡང་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། ཚར་གཅད་པའི་གནས་ལ་ནི་ཚར་གཅད་

པ་མེད་དེ་བཅིངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཚར་གཅད་པའི་གནས་ལ་ཡང་ཚར་གཅོད་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བཅིངས་པའི་གནས་ན་གནས་པ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་

བཅིངས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པས་ན་འདིའི་ངེས་པ་འདི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྨས་པ། ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་འགག་པར་བྱ་བ་བཞིན་དུ་དགག་པ་ཡང་མེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། གཉི་ག་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་མ་གྲུབ་

ན་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་དག་མེད་པས་དགག་

པ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གཉི་ག་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན། 
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ཟབ་མོ་དབུ་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་9མངོན་པར་བརོད་པ་ནི་མེད་པ་ཉིད་

དོ། །གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དང་གཉི་ག་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མེད་

པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་མེད་པར་མངོན་པར་བརོད་པར་

བྱ་བ་དང་། མངོན་པར་བརོད་པ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་དང་བྱང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་དག་དོན་གཞན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ཚིག་གིས་དོན་བཅུ་དྲུག་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་

པར་འཐག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པ་

རོགས་སོ།། །།

ཡོངས་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་གྲགས་པའི་བཀས། ཁ་

ཆེའི་པཎི་ཏ་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནན་དང་། བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་ཁུ་མདོ་སེ་

འབར་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 

9 རྩ་བར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསལ།



403

པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་

སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་

དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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