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ཚང་དང་ མི་སྡེའི་ནང་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སྤྱོད་ཐབས་ལུ་ སྤྱོད་འཇུག་གི་གཞུང་འདི་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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སྟྤྱོན་འབདཝ་མ་གཏྤྱོགས་ སྤྱོབ་དེབ་ཟེརཝ་ལྤྱོགས་སུ་མེདཔ་ལས་རིག་གཞུང་སྤྱོབ་སྟྤྱོན་འབད་མི་ཚུ་གི་ ཉམས་མྤྱོང་
བསམ་འཆར་དང་ རྤྱོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚྤྱོགས་ཆུང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལྤྱོ་༢༠༡༩ ཀྱི་ལྤྱོ་ལུ་ རིག་གཞུང་སྤྱོབ་
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རིག་ཅན་ཚུ་ འཛྤྱོམས་ཐྤྱོག་ལས་ སྤྱོབ་རིམ་ ༡༡ པ་དང་ ༡༢ ་པའི་སྤྱོད་འཇུག་སྤྱོབ་དེབ་འདི་ རྩ་གཞུང་བཀོད་ཚྤྱོགས་
ཞལ་འཛྤྱོམས་ཐེངས་ ༢༧ པའི་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ཡྤྱོདཔ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསར་
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འབྲེལ་ཏེ་ གཞན་ཕན་ཞི་དུལ་གྱི་བསམ་སྤྱོད་བཟང་པྤྱོའི་ཐྤྱོག་ལས་ མ་འྤྱོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤྤྱོམ་འབྱྤྱོར་
ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྤྱོན་ཞུཝ་ཨིན། 
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བའི་ལམ་སྲྤྱོལ་གྱི་གོམས་སྦྱང་ཚུད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱོབ་རིམ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་
ལེགས་ཤྤྱོམ་ཅིག་ཞུ་ཐྤྱོག་ལས་སྦེ་  བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས་ ལེའུ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཀྱི་ ལུང་
གནང་སྟེ་ འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་། སྤྱོབ་རིམ་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ཆོས་ཚན་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཡང་ བཀྲ་
ཤིས་སྤྱོན་ལམ་དང་བཅས་ མཇུག་བསྡུ་གནང་དགོཔ་ཨིན། 
 
རིག་གཞུང་སྤྱོབ་དེབ་འདི་ནང་ སྤྱོད་འཇུག་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་བཙུགས་ཡྤྱོད་རུང་ ལེའུ་
ཚན་ལ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་བཀོད་ཡྤྱོདཔ་ལས་ སྤྱོབ་སྟྤྱོན་འབད་མ་དགོ་པའི་ཁར་ ཆོས་རྒྱུགས་ནང་དྲི་
བ་ཡང་ བཀོད་ནི་མི་འྤྱོང་། ཨིན་རུང་ ལྷན་ཐབས་སྦེ་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་ཡང་ སྤྱོབ་ཕྲུག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དུས་
ཚྤྱོད་འཐེབས་བཏྤྱོན་ཏེ་ སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་དེ་འྤྱོང་པ་ཅིན་ ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།  

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ནི་ རྤྱོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱྤྱོགས་ ཡུལ་འཁོར་མྤྱོ་བཟང་ཞེས་བྱ་བར་ ཡབ་རྒྱལ་པྤྱོ་
དགེ་བའི་གོ་ཆ་དང༌ ཡུམ་རྤྱོ་རྗེ་རྣལ་འབྱྤྱོར་མའི་ སྤྲུལ་པར་གྲགས་པ་ཞིག་གི་སྲས་སུ་ རྒྱལ་སྲས་
བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་འདི་ སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཞི་བའི་གོ་ཆ་ཞེས་བཏགས།  

སྐུ་ན་ཕྲ་མྤྱོ་ནས་ རིག་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། དགུང་ལྤྱོ་དྲུག་ལྤྱོན་པའི་ཚེ་ 
སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་ གྲུབ་ཐྤྱོབ་ཞིག་དང་མཇལ་ཏེ་ འཇམ་དཔལ་རྣྤྱོན་པྤྱོའི་དབང་དང་ 
སྒྲུབ་ཐབས་ཞུས་ནས་ སྒོམ་བཟླས་ལ་འབད་པས་ རིང་པྤྱོར་མ་ཐྤྱོགས་པར་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ།  

དུས་རེས་ཤིག་ན་ ཡབ་རྒྱལ་པྤྱོ་ ཚེ་ལས་འདས་པས་ འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ རྒྱལ་པྤྱོའི་ཁྲི་ལ་
འབྱྤྱོན་པར་ གསྤྱོལ་བ་བཏབ་པས་ ཡུལ་དེའི་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ ངོ་མ་བཟླྤྱོག་པར་ རྒྱལ་སྲིད་ལ་
ཕེབས་པར་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་སྤྱོ།། 

དེའི་ནངས་པར་ཁྲི་ལ་མངའ་གསྤྱོལ་རྒྱུའི་ དྤྱོ་ནུབ་རྨི་ལམ་ན། སང་རང་ཉིད་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བའི་ ཁྲི་
དེ་ལ་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་བཞུགས་ནས། བུ་གཅིག་འདི་ནི་ང་ཡི་སྟན་ཡིན་ཏེ། །ང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན། །ང་དང་ཁྱོད་གཉིས་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པ། །འདི་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རིགས་
མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་རྨིས་པས་ མནལ་སད་པ་ན་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པར་མི་
རིགས་དགོངས་ཏེ་བྤྱོས་སྤྱོ།། 

དེ་ནས་ རིམ་གྱིས་ ནཱ་ལནྡྲར་ཕྱིན་ནས་ མཁན་པྤྱོ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ མཚན་ཞི་བའི་
ལྷ་ཞེས་བཏགས། མཁན་པྤྱོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ སྡེ་སྤྱོད་གསུམ་ལ་སྦྱངས་པས་ མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་
གྱུར་ཅིང་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནས་ ཡུན་དུ་ཆོས་གསན་ཏེ་ མདྤྱོ་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་དང་
གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་ ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཐྤྱོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ན་
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ཡང་ ཕྱི་རྤྱོལ་དུ་ འཚྤྱོ་བ་བསྟེན་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། བཤང་གཅི་འདྤྱོར་བ་ཙམ་མ་གཏྤྱོགས་ གཞན་
གང་ཡང་མ་མཛད་པས་ བྷུ་སུ་ཀུ་སྟེ་འདུ་ཤེས་གསུམ་པ་ཞེས་གྲགས་སྤྱོ།། 

དེའི་ཚེ་ མངོན་ཤེས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ དེ་ལྟ་བུ་ནི་མི་རུང་བས་བསྐྲད༌པར་བྱ། དེ་ཡང་མདྤྱོ་འདྤྱོན་
རེས་བྱས་པས་ རང་བུད་དུ་འགྲོའྤྱོ་སྙམ་ནས་ མདྤྱོ་འདྤྱོན་པར་གསྤྱོལ་བས། དེ་ལྟ་བུ་བདག་གིས་ག་ལ་
ནུས་ཞེས་ ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས་ཀྱང་ ནན་ཏན་བསྐྱེད་དེ་གསྤྱོལ་བས་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ན་བརྙས་པ་
བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་ དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་ དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་དབུས་སུ། ཁྲི་མཐྤྱོན་པྤྱོ་
བཤམས༌པ་ལ་ ཐྤྱོགས་པ་མེད་པར་གཤེགས། དེ་ནས་མདྤྱོ་སྔོན་ཆད་གྲགས་པ་ཞིག་འདྤྱོན་ནམ། མ་
གྲགས་པ་ཞིག་འདྤྱོན་ཞེས་ བཀའ་སྩལ་པས་སྔོན་མ་གྲགས་པ་ཞིག་ གསུང་བར་ཞུ་ཞུས་པས། བདེ་
གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་སྲས་བཅས་དང༌། །ཕྱག་འྤྱོས་ཀུན་ལའང་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །བདེ་
གཤེགས༌སྲས་ཀྱི་སྤྱོམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། །ལུང་བཞིན་མདྤྱོར་བསྡུས་ནས་ནི་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་པ་
ནས། །གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག ། ཅེས་པའི་བར་གསུངས་ནས། དེ་ཕྱིན་གསུང་བཞིན་དུ་ 
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་ ཇེ་མཐྤྱོ་ཇེ་མཐྤྱོར་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ མཐར་སྐུ་མི་སང་
བར་ གསུང་གྲགས་པའི་སྒོ་ནས་ རྤྱོགས་པར་བསྟན་ཏེ་གཤེགས་སྤྱོ།། 

དེའི་ཤུལ་དུ་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་དང་ལྡན་པའི་ པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང༌བཏུས་པ་ན། ཁ་ཆེ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་ ལེའུ་དགུ་ཡྤྱོད་པར་བཟུང་ཞིང༌། ཡུལ་དབུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ལེའུ་བཅུ་ཡྤྱོད་པར་བཟུང་
བ་དང༌། བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡང༌། །ངེས་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ། །ཡང་ན་རེས་ཤིག་
མདྤྱོར་བསྡུས་པ། །མདྤྱོ་སྡེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བལྟ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་པྤྱོ་ཡང་ 
ཇི་ལྟར་ཡིན་ཐེ་ཚྤྱོམ་དུ་གྱུར་རྤྱོ།། 

དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ ལྷྤྱོ་ཕྱྤྱོགས༌མཆོད་རྟེན་དཔལ་ཡྤྱོན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ན་བཞུགས་པ་ཐྤྱོས་ཏེ། དགེ་སྤྱོང་
གཉིས་སན་འདྲེན་དུ་བཏང་བས། མ་འབྱྤྱོན་པར་གཞུང་གི་ཚད་ ཡུལ་དབུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་
ལྟར་ཡིན། བསབ་བཏུས་དང་མདྤྱོ་བཏུས་གཉིས་པྤྱོ་ ཁོ་བྤྱོའི་བང་ཁང་གི་གདུང་གསེབ་ན་པཎྜི་ཏའི་ཡི་
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གེ་ཕྲ་མྤྱོ་བྲིས་ནས་ཡྤྱོད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་སྤྱོད་འཇུག་དང་བསབ་བཏུས་གཉིས་ཀའི་མན་ངག་རྣམས་
ཀྱང་རྤྱོགས་པར་གནང་ངོ༌།། 

དེ་ནས་ཤར་ཕྱྤྱོགས་སུ་བྱྤྱོན་ཏེ་ རྩྤྱོད་པ་ཆེན་པྤྱོ་བྱེད་པ་ཞིག་གི་འཐབ་ཟླ་མཛད་པས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ 
ཐམས་ཅད་འདུམས་པར་གྱུར་ཏེ་ བདེ་བ་ལ་བཀོད་དྤྱོ།། དེ་ནས་ ཡུལ་མ་ག་ངྷའི་ནུབ་ཕྱྤྱོགས་ ཧ་ཅང་
མི་རིང་བ་ཞིག་ན། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ལྤྱོག་པ་འཛིན་པ་ལྔ་བརྒྱ་གནས་པ་དེ་དག་གི་འཁོར་དུ་
བཞུགས་ནས་དེ་རྣམས་མགུ་བར་མཛད་དྤྱོ།། 

དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ བུ་ཡུག་ཆེན་པྤྱོ་བྱུང་བས་ བཟའ་བཏུང་ཆད་དེ་ ཉོན་
མྤྱོངས་པར་གྱུར་ནས་ སུས་སྤྱོང་ནུས་པ་ དཔྤྱོན་དུ་བསྐོ་ཞིང་བསྐོ་བ་ཉན་པར་བྱས་པ་དང༌། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་
གྱིས་འབས་ཆན་ལྷུང་བཟེད་གང་བླངས་ཏེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་མཛད་དེ་ 
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད་ཡྤྱོད་པ་དང་། མུ་གེ་ཆེན་པྤྱོ་བྱུང་བས་ སང་པྤྱོ་སྟྤྱོང་ཙམ་ཞིག་ བྲུ་བ་ཚ་
བས་ཉེན་ཏེ་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པ་ཡང་ ཞི་བ་ལྷས་ འཚྤྱོ་བ་སྦྱར་ཞིང་ ཆོས་བསྟན་ཏེ་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དྤྱོ།། 

ཤར་ཕྱྤྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ ཨ་རི་བི་ཤ་ན་ ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱལ་པྤྱོའི་ སྐུ་སྲུང་མཛད་དེ་ ཤིང་གི་རལ་གྲི་
ཞིག་བཅང་སྟེ་ བཞུགས་པ་ན་ གྲོགས་ཕྲག་དྤྱོག་ཅན་གྱིས་མཐྤྱོང་ནས་ གྲོགས་ངན་དེས་མ་བཟྤྱོད་པར་ 
རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་ འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་གཡྤྱོན་ཅན་ཞིག་སྟེ་ མཚྤྱོན་ཆ་ཡང་ ཤིང་གི་རལ་གྲི་ཞིག་ལས་མེད་པས་ 
ལྷ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བསྲུང་བར་མི་ནུས་པས། བརྟགས་པར་འཚལ་ལྤྱོ་ཞེས་གསྤྱོལ་པ་ན། རྒྱལ་པྤྱོ་ཁྲོས་ཏེ། 
རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་འདི་ལ་ ཁྱོད་ཀྱི་རལ་གྲི་ཕྱུངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པས། ལྷ་ཉིད་ལ་གནྤྱོད་
པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན་ གནྤྱོད་ཀྱང་བླ་ཡིས་ ངེས་པར་ཕྱུངས་ཤིག་ཟེར་རྤྱོ།། འྤྱོ་ན་ལྷའི་སན་
གཅིག་བཀབ་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ རལ་གྲི་ཕྱུང་བས་ 
དེའི་འྤྱོད་ཟེར་མིག་གིས་མ་བཟྤྱོད་དེ་ མིག་གཅིག་ཞར་བ་དང༌། བཟྤྱོད་པར་གསྤྱོལ་ཏེ་ སྐྱབས་སུ་སྤྱོང་
སྟེ་ ཆོས་ལ་བཙུད་དྤྱོ།།  

དེ་ནས་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ དཔལ་གྱི་རིའི་ལྷྤྱོ་ཕྱྤྱོགས་སུ་བྱྤྱོན་པ་ན་  ཁ་ཏི་བི་ཧ་རའི་ རྒྱལ་པྤྱོའི་
བན་མྤྱོ་ ཀ་ཙ་མ་ཧས་ ཁྲུད་མ་བྤྱོར་བའི་ཆུའི་ཟེགས་མ་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གྱི་ཞབས་ལ་ཕྤྱོག་པས་ ལྕགས་
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བསྲེགས་ལ་བན་པ་ལྟར་ འཁོལ་བ་མཐྤྱོང༌། དེའི་ཚེ་ རྒྱལ་པྤྱོ་དེ་ལ་ མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟྤྱོན་པ་ ཤང་ཀར་
དེ་བ་ཞེས་བྱ་བས་ ནང་པའི་པཎྜི་ཏ་དང་རྩྤྱོད་ཅིང་ རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་བྱས་ཏེ། སུ་ཕམ་པ་དེ་ རྒྱལ་
བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་དགོས་ཞེས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་པྤྱོས་ཕྤྱོ་ཉ་བཀྱེས་ཏེ་ ནང་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་
བསྡུས་ནས་ དྤྱོན་དེ་བཤད་པས་ སུས་ཀྱང་ཁས་ལེན་མ་ནུས་པས་ རྒྱལ་པྤྱོ་མ་ངན་དུ་གྱུར།  

བན་མྤྱོ་ཀ་ཙ་མ་ཧས་ རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་སྔར་མཐྤྱོང་བ་དེ་བཤད་པས།  དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ 
ག་ན་འདུག་ཀྱང་ འཚྤྱོལ་ཅིག་གསུངས་ནས་ཕྱྤྱོགས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་བས་ཤིང་སྤྱོང་གཅིག་གི་དྲུང་ན་ 
བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ནས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྩྤྱོད་པ་དང་ རྫུ་འཕྲུལ་ཕམ་པར་མཛད་དགོས་པར་ གསྤྱོལ་
བ་བཏབ་པས། དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་བྤྱོས་ནུས་ཀྱི་ ཆུ་བུམ་པ་གང༌། རས་ཡུག་གཉིས། མེ་རྣམས་སྟ་གོན་གྱིས་
ཤིག་ གསུངས་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་སྤྱོ།། 

དེ་ནས་སྐྱེ་བྤྱོའི་ཚྤྱོགས་ མང་པྤྱོ་འདུས་པའི་དབུས་སུ་གདན་ཁྲི་བཤམས་ཏེ་ རྒྱལ་པྤྱོ་དང༌། གཡས་
གཡྤྱོན་དུ་ སེམས་དཔའ་ཆེན་པྤྱོ་དང་ མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟྤྱོན་པ་རྣམས་འཁོད་ནས་རྩྤྱོད་པས་བདག་ཉིད་ཆེན་
པྤྱོ་འདིའི་ ལུང་དང་རིགས་པའི་མཐུ་ ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཕྱིར་བརྒོལ་དེ་ཉིད་ སྤྱོབས་པ་ལན་མེད་དུ་
མཛད་དྤྱོ།། སར་ཡང་མུ་སྟེགས་བྱེད་དེས་ རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་པར་ཆད་དེ་ བར་སང་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་
པྤྱོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་ཏེ་ ཤར་སྒོ་ཙམ་ཟིན་པ་ན།  བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་འདིས་ཟད་པར་རླུང་གི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལ་ སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་འཚུབ་མ་ཆེན་པྤྱོ་ལངས་ཏེ་ རྩྭ་དང་ཤིང་དང་ གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ འགྱེལ་ལམ་འགྱེལ་ལ་ཐུག་པར་ལྡེག། །རྒྱལ་པྤྱོ་དང་བཙུན་མྤྱོ་དང་ དེར་ཚྤྱོགས་པའི་མི་རྣམས་
ཀྱང་བདས། དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟྤྱོན་པ་ཡང་འཐྤྱོར། རླུང་གིས་བདས་པའི་
བྱེའུ་བཞིན་དུ་ ཕྱྤྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་ འཁྱེར་ཞིང་མུན་པ་ཆེན་པྤྱོར་གྱུར་ཏྤྱོ།།  

དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་འདིས་ སྨིན་མཚམས་ནས་འྤྱོད་ཕྱུང་སྟེ་རྒྱལ་པྤྱོ་དང༌། བཙུན་མྤྱོ་ལ་ལམ་
བསྟན་ནས་ མདུན་དུ་བཀུག་སྟེ་ གོས་དང་བལ་ཞིང་ རྡུལ་གྱིས་གཡྤྱོགས་པ་ལ་ཆུས་བཀྲུས་ནས་ 
རས་གསར་པས་གཡྤྱོགས། མེ་ལ་བསྲྤྱོས་ཏེ་ བདེ་བར་བྱས་སྤྱོ།། དེ་ནས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རྣམས་
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བཤིག། མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་དང་ རྗེས་སུ་འཇུག་པ་མང་པྤྱོ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད་པས། 
ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་ གནས་དེ་ལ་མུ་སྟེགས་ཕམ་པའི་ཡུལ་ཞེས་གྲགས་སྤྱོ།། 

མདྤྱོར་ན་ ལྷག་པའི་ལྷ་མཉེས་ན་ལནྜ་ཡི། །བཀོད་པ་ཕུན་ཚྤྱོགས་རྩྤྱོད་པ་བཟླྤྱོག །ཡ་མཚན་ཅན་དང་
སང་པྤྱོ་དང་། །རྒྱལ་པྤྱོ་མུ་སྟེགས་ཅན་བཏུལ་བའྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་བདུན་གྱིས་གྲགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྤྱོ་ འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། པནྜྜི་ཏ་བུ་ཏི་
ཙནྡྲས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བདག་ཉིད་ཆེ། །སྐྱེས་བུ་མང་དུ་བྱྤྱོན་མྤྱོད་ཀྱི། །ཞི་བ་ལྷའི་མཛད་པ་
འདྲ། །ཉམས་དང་དགོངས་པ་ཅན་མི་རྙེད། །ཅེས་བསྔགས་པའི་སྐྱེ་བྤྱོ་ཡིན་པས། དེས་ན་ བྱང་ཆུབ་
ལམ་རིམ་ལ་ བླྤྱོ་སྦྱང་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་ གསྤྱོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ 
བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་འདིའི་ གཞུང་འདི་ལ་ གཙིས་པྤྱོ་ཆེར་བཟུང་ནས་ ཐྤྱོས་བསམ་ལ་ འབད་པར་བྱ་
དགོས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
 
དྲི་བ།  

༡༽  རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་བདུན་པྤྱོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད།  

ཆོས་འཆད་ཉན་བགྱི་ཚུལ། 

༄༅། །དེ་ལ་འདིར་ དཔལ་མར་མེ་མཛད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། སྟྤྱོན་
མཆོག་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་། རྒྱལ་ཚབ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པྤྱོ་ རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ མ་འྤྱོངས་པའི་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་
པ་མེད་པའི་ དུས་གསུམ་གྱི་ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཤེགས་ཤིང་ རྗེས་སུ་གཤེགས་པའི་ལམ་པྤྱོ་ཆེ་ 
སྲིད་པ་འཇིག་རྟེན་དང་ ཞི་བ་མང་འདས་ཀྱི་ ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚྤྱོགས་ མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་
གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ གཙྤྱོ་བྤྱོར་སྟྤྱོན་པ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་



6 

 

དཔའི་ སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ གཞུང་བཟང་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུ་ དབང་གི་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས་ཀྱང་ ཆེས་
ལྷག་པ་འདི་ཉིད་ འཆད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

འདི་ལ་ཐྤྱོག་མར་འབྲེལ་ཡྤྱོད་ཀྱི་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་སྤྱོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་གསུམ་
ཡྤྱོད་པ་དེ་དག་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གྱིས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། སྤྱོབ་མས་ཇི་ལྟར་
ཉན་ཚུལ། དཔྤྱོན་སྤྱོབ་གཉིས་ཀས་ འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་བགྱི་ཚུལ་ལྤྱོ།། 

དང་པྤྱོ་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གྱིས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཆོས་ཇི་
ལྟར་འཆད་ཚུལ། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དགྲ་བཅོམ་པས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་མཁས་པ་པནྜྜི་
ཏས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལྤྱོ།། དང་པྤྱོ་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་
སྒོ་ནས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་ སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛྤྱོད་སྤུ་ནས་ འྤྱོད་ཟེར་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱོ་བ་སྤྱོགས་ཀྱིས་ གདུལ་བྱ་འཁོར་དུ་མ་འདུས་པ་བསྡུས་ནས། ལྗགས་ཀྱི་
དབང་པྤྱོས་ སྟྤྱོང་གསུམ་ཁེབས་པར་མཛད་པ་སྤྱོགས་ཀྱིས་ གདུལ་བྱ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ཡིད་
ཆེས་པར་མཛད། ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ གདུལ་བྱ་འཁོར་དུ་འདུས་པ་དེ་དག་གི་ 
བླྤྱོ་དང་དབང་པྤྱོ་ བག་ལ་ཉལ་བ་ཐམས་ཅད་ མཁྱེན་པར་མཛད་ནས། གསུང་རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་ ཆོ་
འཕྲུལ་གྱིས་ ལྷ་ཀླུ་སྤྱོགས་ འགྲོ་བ་རང་རང་གི་ སྐད་དང་མཐུན་པའི་ གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་ 
དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ གང་ལ་གང་གིས་གདུལ་བའི་ ཆོས་དེ་དང་དེ་འཆད་པའྤྱོ།། 

གཉིས་པ་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དགྲ་བཅོམ་པས་ དག་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་དེ། ཉན་པ་པྤྱོའི་སྤྱོད་དག་
པ་ནི་ གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་ གདུལ་བྱ་དེ་ཡི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས་ རྒྱུད་སྤྱོད་རུང་
དུ་གྱུར་ནས་ཆོས་འཆད། འཆད་པ་པྤྱོའི་ངག་དག་པ་ནི་ ཆགས་སྤྱོགས་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ སྒྲིབ་པ་ལས་
གྲོལ་བས་ ངག་ཚིག་དྲི་མ་མེད་པ་ བར་དག་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འཆད། གསུང་རབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་
དག་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀྱི་ཡྤྱོངས་འཛིན་ རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཞལ་ནས་ ཇི་ལྟར་
གསུངས་པ་ལྟར་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། ཚིག་ལ་ལྷག་ཆད་དང་། དྤྱོན་ལ་ནྤྱོར་འཁྲུལ་
མེད་པར་འཆད་པའྤྱོ།། འྤྱོ་ན་ ཉན་ཐྤྱོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གིས་ ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་
ནས་ ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཆད་ཅེ་ན། དེ་དག་ལ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ཡྤྱོད་པས་ ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
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བརྟེན་ནས་འཆད་མི་ནུས་ཏེ། གནས་ཀྱི་བསྐལ་པས་མི་ཤེས་པ་ འཕགས་པ་མོོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ཆེན་པྤྱོས་ 
རང་གི་མ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འྤྱོད་ཟེར་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ། དུས་ཀྱི་བསྐལ་པས་མི་ཤེས་
པ་ ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ ཐར་པའི་ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་པ་ འཕགས་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་ མ་ཤེས་
པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་ཐུག་མེད་ལ་འབས་བུ་ཐུག་མེད་ཡྤྱོད་པ་མི་ཤེས་པ། ཇི་སྐད་དུ། རྨ་བྱའི་མདྤྱོངས་སྒྲོ་གཅིག་
ལ་ཡང་། །རྒྱུ་ཡི་དབྱེ་བ་ཐ་དད་པ། །དེ་མཁྱེན་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མིན་པས་མིན། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུའྤྱོ།། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པྤྱོ་མི་ཤེས་པ་ནི། སྟྤྱོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་
བཞི་ལ་སྤྱོགས་པ་མེད་པའྤྱོ།། 

གསུམ་པ། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་མཁས་པ་པཎྜི་ཏས་ ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་ ཡྤྱོངས་སུ་གྲགས་པའི་ གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པྤྱོ་རྣམ་གཉིས་ཡྤྱོད་པའི། 
དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་ གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་པནྜྜིཏ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ བཀའ་ཐམས་ཅད་ ཕུན་
སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ལྔ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ བརྩི་སྒོ་ཡན་ལག་ལྔའི་སྒོ་ནས་འཆད། བི་ཀྲ་མ་ཤི་
ལའི་ གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་ པནྜྜིཏ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ ཉན་པ་པྤྱོ་ སྤྱོད་རུང་དུ་བྱ་བ་དང་། 
བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་ངེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆད།  

དེ་གཉིས་ལས་ འདིར་སྔ་སྒྱུར་པ་རྣམས་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་རྗེས་
སུ་འབངས་ཏེ་ བསྟན་བཅོས་ཆེན་པྤྱོ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་འདི་ཉིད་ བརྩི་སྒོ་
ཡན་ལག་ལྔའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། མཛད་པ་པྤྱོ་སུས་མཛད། ལུང་གང་ནས་བཏུས། ཕྱྤྱོགས་གང་དུ་
གཏྤྱོགས། དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་ དྤྱོན་གང་ཡིན། དགོས་ཆེད་སུ་ཞིག་གི་དྤྱོན་དུ་མཛད་ཅེ་ན།  

དང་པྤྱོ་མཛད་པ་པྤྱོ་ནི། བསྟན་བཅོས་རྩྤྱོམ་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ལེགས་པར་ཚང་ཞིང་ ཁྱད་པར་དུ་ འཕགས་
པའི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྤྱོགས་ ངོ་
མཚར་བའི་གཏམ་བདུན་གྱི་ རྣམ་ཐར་མཆོག་གིས་སྤུད་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པྤྱོ་ འཕགས་པ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་
བ་ལྷས་མཛད་པའྤྱོ།། 
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ལུང་གང་ནས་བཏུས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ སྡེ་སྤྱོད་གསུམ་དང་། ཁྱད་པར་ མདྤྱོ་སྡེ་ཁོ་ན་
ལས་བཏུས། ཕྱྤྱོགས་གང་དུ་གཏྤྱོགས་ན། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལས་ ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་
གཏྤྱོགས་ལ། ཐེག་ཆེན་མདྤྱོ་སྔགས་གཉིས་ལས་ མདྤྱོའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་གཏྤྱོགས་སྤྱོ།། 

དབུ་ནས་ཞབས་སུ་བསྡུས་པའི་ དྤྱོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་
དང་། སྦྱྤྱོར་བ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ སྤྱོབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྤྱོ།། 

དགོས་ཆེད་སུ་ཞིག་གི་དྤྱོན་དུ་མཛད་ཅེ་ན། སྤྱིར་སེམསཅན་ཐམས་ཅད་དང་། སྒོས་ དཔལ་ན་ལེནྜའི་ 
པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བར་ ཉམས་སུ་ལེན་ཤེས་པའི་དྤྱོན་དུ་
མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ བརྩི་སྒོ་ཡན་ལག་ལྔ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ ཉན་པ་པྤྱོ་ཡིད་ཆེས་ཐྤྱོབ་ནས་ ཆོས་
ཀྱི་སྤྱོད་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་ དགོས་པ་ཡྤྱོད་པའྤྱོ།། 

གཉིས་པ། སྤྱོབ་མས་ཇི་ལྟར་ཉན་ཚུལ་ལ། ཀུན་སྤྱོང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས། དང་པྤྱོ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཆེན་
པྤྱོའི་ཀུན་སྤྱོང་ བསྤྱོད་ནམས་ཚད་མེད་པའི་ འཇུག་ངོགས་རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ རྩིས་ཟིན་
པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཁོར་བ་ན་ གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ཐྤྱོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ ཕ་
མར་མ་གྱུར་པ་ནི་མེད་ལ། ཕ་མར་གྱུར་པའི་དུས་སུ་ ད་ལྟའི་ཕ་མ་བཞིན་དུ་  དྲིན་ཆེན་པྤྱོས་བསྐྱངས་
ཏེ་ ཟས་ཀྱི་ཕུད་བྱིན། གོས་ཀྱི་རྩེས་གཡྤྱོགས། ཤིན་ཏུ་བྱམས་པས་ བསྐྱེད་བསྲིངས་པའི་ དྲིན་ཆེན་
ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། དྲིན་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ འདྤྱོད་པ་བདེ་བ་འདྤྱོད་ཀྱང་ བདེ་བའི་རྒྱུ་ ཆོས་དགེ་
བ་བཅུ་སྤྱོགས་ སྤྱོད་མི་ཤེས་པར་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤྱོགས་ ཁོ་ན་དང་དུ་བླངས་ཏེ་ 
ཞེ་འདྤྱོད་དང་ ལག་ལེན་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་གྱུར་ནས་ ལམ་ལྤྱོག་ མགོ་རྨྤྱོངས་སུ་གྱུར་པ། ལྤྱོང་བ་ཐང་
དཀྱིལ་དུ་ལུས་པ་ལྟ་བུའི་ སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། བདག་ད་རེས་ དལ་འབྱྤྱོར་གྱི་མི་ལུས་
ཐྤྱོབ། མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་མཇལ། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་ སྤྱོད་དུ་ཡྤྱོད་པ་འདི་ སྐལ་བ་བཟང་བས་ 
ལེ་ལྤྱོ་དང་ཕྱི་བཤྤྱོལ་གྱི་དབང་དུ་མི་གཏྤྱོང་བར་ དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མྤྱོ་འདི་ལྟ་བུ་ཉན་ནས་ ཉམས་སུ་
བླངས་ཏེ་ མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ རིགས་དྲུག་སྤྱོ་སྤྱོའི་ལས་སང་ སྡུག་བསྔལ་བག་ཆགས་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་ནས་ རྣམ་མཁྱེན་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྤྱོབ་པར་བྱའྤྱོ།། སྙམ་དུ་
སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དམ་པའྤྱོ།། 
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གཉིས་པ། ཀུན་སྤྱོད་ལའང་། སང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་། བླང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས། དང་པྤྱོ་སང་བྱའི་
ཀུན་སྤྱོད་ལ་ སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ། དྲི་མ་དྲུག མི་འཛིན་པ་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལས། སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་
ནི། རྣ་བ་མི་གཏད་ཁ་སྦུབ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན། ཡིད་ལ་མི་འཛིན་ཞབས་རྤྱོལ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན། ཉོན་མྤྱོངས་དང་
འདྲེས་དུག་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱོན། ཞེས་པ་ལྟར། ཆོས་ཉན་པའི་དུས་སུ་ རང་གི་རྣ་བའི་ཤེས་པ་ ཡུལ་
གཞན་དུ་མི་ཡེངས་ཤིང་ ཆོས་འཆད་པའི་ སྒྲ་དེ་ལ་གཏད་ནས་མི་ཉན་པར་ ཁ་ཡེངས་མིག་ཡེངས་
བྱས་ན་ སྤྱོད་ཁ་སྦུབ་པའི་སྟེང་དུ་ བཅུད་བླུགས་པ་དང་འདྲ་བར་ ལུས་ཆོས་གྲལ་ན་ཡྤྱོད་ཀྱང་ ཆོས་
ཚིག་གཅིག་ཀྱང་ རང་གིས་མི་ཐྤྱོས་པའི་སྐྱོན་དང་། གང་ཇི་ལྟར་ཐྤྱོས་པའི ཆོས་དེ་ཡང་ གོ་ལྤྱོ་དང་
ཐྤྱོས་ལྤྱོར་བཞག་ནས་ ཡིད་ལ་མ་བཟུང་ན་ སྤྱོད་ཞབས་རྤྱོལ་དུ་ བཅུད་ཅི་ཙམ་བླུགས་ཀྱང་ ཆགས་
རྒྱུ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་ ཆོས་ཅི་ཙམ་ཉན་ཡང་ རྒྱུད་ཐྤྱོག་ཏུ་བཀལ་ནས་ ཉམས་སུ་ལེན་མི་ཤེས་པའི་
སྐྱོན་དང་། དེ་ལས་ཀུན་སྤྱོང་ཆེ་འདྤྱོད་ གྲགས་འདྤྱོད་ རྙེད་བཀུར་སྤྱོགས་འདྤྱོད་པ་དང་། ཆགས་སང་
རྨྤྱོངས་གསུམ་སྤྱོགས་ དུག་ལྔའི་རྟྤྱོག་པ་དང་འདྲེས་ཏེ་ཉན་ན། དུག་ཅན་གྱི་སྤྱོད་དུ་ བཅུད་བཟང་པྤྱོ་
བླུགས་པ་དང་འདྲ་བར་ ཆོས་ཀྱིས་ སེམས་ལ་མི་ཕན་པར་མ་ཟད་ ཆོས་ཀྱང་ ཆོས་མིན་དུ་འགྲོ་བའི་
སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཆོས་ཉན་པའི་ཚེ་སྐྱོན་དེ་གསུམ་དང་བལ་བའི་སྒོ་ནས་ཉན་དགོས་པ་དེ་ཡང་། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ ཡུམ་བར་མར། ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་། ངས་
བཤད་པར་བྱའྤྱོ།། ཞེས་གདམས་པར་མཛད་དྤྱོ།། དེའི་ཕྱིར་ ཆོས་ཆོས་བཞིན་དུ་མ་སད་ན་ ཆོས་ཀྱིས་
སར་ ངན་སྤྱོང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད། ཅེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སྤྱོ།། 

དྲི་མ་དྲུག་ནི། རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ནི་མ་དད་དང་། །དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་ཉིད་
དང་། །ཕྱི་རྤྱོལ་རྣམ་གཡེང་ནང་དུ་སྡུད། །སྐྱོ་བས་ཉན་པ་དྲི་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་སྟེ། བླ་མ་དང་ཆོས་
གྲོགས་ལས་ང་ལྷག་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཆོས་དང་བླ་མ་ཆོས་གྲོགས་ལ་མ་དད་པ་དང་། ཆོས་ལ་
དྤྱོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་མེད་པ་དང་། དབང་པྤྱོ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིར་འབངས་ཤིང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མི་འཇོག་པ་དང་། 
སེམས་བྱིང་རྨུགས་ཀྱིས་ ནང་དུ་སྡུད་པ་དང་། ཆོས་ཐུན་རིང་དྲགས་པས་ བཀྲེས་སྐོམ་ཚ་གྲང་སྤྱོགས་
ཀྱིས་གདུངས་ནས་ ཉན་མི་འདྤྱོད་པར་ སྐྱོ་བས་ཉན་པ་རྣམས་ནི། ཚེ་འདིར་ཡང་ ཚིག་དྤྱོན་ཕུན་སུམ་
ཚྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་ལ་བར་དུ་གཅོད་
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ཅིང་ ཕྱི་མར་ཆོས་དང་མི་འཕྲད་པའི་ཉེས་པས་ འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་ འཁྱམ་པར་འགྱུར་བས་ རབ་
ཏུ་གུས་པས་ སྤྱོད་ལམ་བསམས་ཤིང་ ལེགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ ཉན་དགོས་སྤྱོ།།  

མི་འཛིན་པ་ལྔ་ནི། ཚིག་འཛིན་ལ་དྤྱོན་མི་འཛིན་པ་དང་། དྤྱོན་འཛིན་ལ་ཚིག་མི་འཛིན་པ་དང་། བར་མ་
འཕྲྤྱོད་པར་འཛིན་པ་དང་། གོང་འྤྱོག་ནྤྱོར་ནས་འཛིན་པ་དང་། དྤྱོན་ལྤྱོག་པར་འཛིན་པ་རྣམས་སང་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྔ་རིམ་པར་ ཚིག་སྙན་ཅིང་ལེགས་པ་རེ་ ཆེད་དུ་འཛིན་ཅིང་ དྤྱོན་ཟབ་མྤྱོ་ལ་
རྟྤྱོག་དཔྤྱོད་མི་འཇུག་ན་ དེས་སེམས་ལ་ཕན་མི་ཐྤྱོགས། ཚིག་གིས་ཅི་བྱ་སྙམ་དུ་ ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ 
དྤྱོན་ཟབ་མྤྱོ་ཞེས་ སར་ཟིན་བྱས་ཀྱང་ ཚིག་ལ་མ་བསྟེན་པར་དྤྱོན་མི་འབྱུང་། དྲང་ངེས་ལྡེམ་དགོངས་
ཀྱི་ གསུང་ས་ཚྤྱོགས་པ་ བར་མ་འཕྲྤྱོད་པར་གཟུང་ན་ ཡང་དག་པའི་ཆོས་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འགྲོ། 
གོང་འྤྱོག་ནྤྱོར་ནས་གཟུང་ན་ བསྟན་པའི་བབས་དང་མི་མཐུན་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འགལ་འདུ་ཅན་དུ་
འགྱུར། དྤྱོན་ལྤྱོག་པར་གཟུང་ན་ ལྤྱོག་རྟྤྱོག་རྒྱུན་འབྱམས་ནས་རང་རྒྱུད་ཆུད་ཟ་ཞིང་ བསྟན་པའི་རྐང་
འདྲེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ སང་དགོས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

གཉིས་པ་བླང་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ འདུ་ཤེས་བཞི་བརྟེན་པ་ ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། སྤྱོད་
ལམ་གཞན་བསྟན་པའྤྱོ།། དང་པྤྱོ་འདུ་ཤེས་བཞི་བརྟེན་པ་ནི། སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་ 
ཁྱོད་ཀྱིས། བདག་ཉིད་ལ་ནད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། ཆོས་ལ་ སན་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་
བྱའྤྱོ།། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ ནད་ཉེ་བར་འཚྤྱོ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ལ་ སན་པ་མཁས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། ཞེས་སྤྱོ།། 

ཆོས་ཉན་པའི་རྣལ་འབྱྤྱོར་ ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་བཅས་པ་ནི། ཉན་པ་པྤྱོས་ ཆོས་འཆད་པའི་སྟན་
དང་། མཆོད་པ་མེ་ཏྤྱོག་སྤྱོགས་འབུལ་བ་ནི་སྦྱིན་པ། ས་ཕྱྤྱོགས་དག་པར་བྱ་བ་དང་། ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ མ་དད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བསམས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས། ཆོས་གྲལ་དུ་ལྷག་པའི་ འབུ་
སྦྲང་སྤྱོགས་ལ་མི་འཚེ་ཞིང་ ཤིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ གནྤྱོད་པ་ཆེ་ཆུང་བཟྤྱོད་པ་ནི་བཟྤྱོད་པ། ཆོས་སྟྤྱོན་པ་
ལ་ གསྤྱོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ ཉན་པར་བརྩྤྱོན་པ་ནི་ བརྩྤྱོན་འགྲུས། སེམས་མ་ཡེངས་པར་ ཉན་ཅིང་
ཐྤྱོས་པ་འཛིན་པ་ནི་བསམ་གཏན། རང་གི་རྟྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་ལ་དཔྤྱོད་པ་དང་ ཐེ་ཚྤྱོམ་གྱི་གཞིར་འགྱུར་
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ན་ བླ་མ་ལ་འདྲིས་ཤིང་རྩྤྱོད་པས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི་ ཤེས་རབ་སྟེ་ ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ 
རྤྱོགས་པར་ལྡན་པ་དང་།  

འཆད་པ་པྤྱོ་ལའང་ ཆོས་བསྟན་པ་ནི་སྦྱིན་པ། ཉོན་མྤྱོངས་པ་མེད་པ་ནི་ ཚུལ་ཁྲིམས། ཆོས་སྟྤྱོན་པ་ལ་ 
སྐྱོ་ངལ་དང་གནྤྱོད་འཚེ་བཟྤྱོད་པས་བཟྤྱོད་པ། སྤྱོ་བས་བརྩྤྱོན་འགྲུས། ཆོས་འཆད་པ་ལ་ གཞན་དུ་མ་
གཡེང་པས་ བསམ་གཏན། ཚིག་དྤྱོན་འབྱེད་པས་ཤེས་རབ་སྟེ་ དྲུག་པྤྱོ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

སྤྱོད་ལམ་གཞན་བསྟེན་པ་ནི། མ་དད་པ་ལ་ཆོས་མི་བཤད། །མི་ན་བཞིན་དུ་མགོ་དཀྲིས་
དང་། །གདུགས་དང་འཁར་བ་མཚྤྱོན་ཐྤྱོགས་དང་། །མགོ་བྤྱོ་གཡྤྱོགས་པ་དག་ལ་མིན། །ཞེས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའྤྱོ།། 

གསུམ་པ་དཔྤྱོན་སྤྱོབ་གཉིས་ཀྱིས་ འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་བགྱི་བའི་ཚུལ་ལ། ཆིངས་ཆེན་པྤྱོ་ལྔའམ་ གསུམ་
གྱིས་བཅིངས་ནས་འཆད་དེ། དང་པྤྱོ་ཆིངས་ཆེན་པྤྱོ་ལྔ་ནི། རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། མདྤྱོ་དྤྱོན་སྨྲ་བར་
འདྤྱོད་རྣམས་ལ། །མན་ངག་ཅུང་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱ། །དེ་ལ་མན་ངག་འདི་ཡིན་ཏེ། །དགོས་པ་བསྡུས་
པའི་དྤྱོན་བཅས་དང་། །ཚིག་དྤྱོན་བཅས་དང་མཚམས་སྦྱྤྱོར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏེ་བསྟན་པར་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞུང་འདི་འཆད་དགོས་པའི་དགོས་དྤྱོན། ནང་དྤྱོན་མདྤྱོར་བསྡུས་ནས་
བསྟན་པའི་བསྡུད་དྤྱོན། གཞུང་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཀྱི་ ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚིག་དྤྱོན། ནང་དྤྱོན་གོང་འྤྱོག་
གི་ འབྲེལ་བ་སྟྤྱོན་པའི་མཚམས་སྦྱྤྱོར། ནང་དྤྱོན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་མེད་པ་དང་ རྩྤྱོད་སྤྱོང་བསྟན་པའི་
བརྒལ་ལན་དང་བཅས་སྟེ་ལྔའྤྱོ།། 

ཆིངས་གསུམ་ནི། དཀྱུས་ཀྱི་ས་གཅོད་པ་ སྟག་མྤྱོའི་མཆོང་སྟབས་ལྟ་བུ། ཚིག་གི་འབྲུ་ནྤྱོན་པ་ རུས་
སྦལ་གྱི་ནུར་འགྲོས་ལྟ་བུ། སྐབས་ཀྱི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ སེངྒེའི་འགྱིང་ལྟ་བུའྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་ཆིངས་ཆེན་པྤྱོ་ལྔའམ་གསུམ་པྤྱོ་རྣམས་ནི་ གཞུང་གི་སྐབས་དང་སྐབས་སུ་སྟྤྱོན་པར་འགྱུར་བ་ 
དེ་དང་དེར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལས་ འདིར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་མེད་དྤྱོ།།  
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དྲི་བ།  

༡༽  སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གསུམ་ལས་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་སངས་རྒྱས་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འཆད་
ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡྤྱོད། 

༢༽  བརྩི་སྒོ་ཡན་ལག་ལྔའི་གོ་དྤྱོན་བྲིས།  
༣༽  སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྤྱོ་དང་ཆུང་ངུའི་ཀུན་སྤྱོང་གི་ཁྱད་པར་ཞྤྱོག  
༤༽  སྤྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ དྲི་མ་དྲུག་ མི་འཛིན་པ་ལྔ་རྣམས་ཐྤྱོ་བཀོད།  
༥༽  ཆོས་ཉན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞི་པྤྱོ་ དཔེ་དང་སྦྱར་ཏེ་བྲིས།  
༦༽  ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱོབ་ཁང་ནང་དུ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
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༄༅། །བྤྱོ་དྷི་སཏྭ་ཙརྱཱ་ཨ་བ་ཏཱ་ར་ནཱ་མྤྱོ་པ་བྲྀཏྟི་བི་ཧ་ར་ཏི་ས། ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་བཞུགས་སྤྱོ།། 

 

ལེའུ་དང་པ།  

སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་པ་ཕན་ཡྤྱོན་གྱི་ལེའུ།  
ཐྤྱོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དྤྱོན། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དྤྱོན། མཐའ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དྤྱོན་དང་
གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ཐྤྱོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་དྤྱོན་ལའང་། མཚན་དྤྱོན་དང་འགྱུར་ཕྱག་གཉིས། དང་པྤྱོ་
མཚན་དྤྱོན་ལ་དྲུག མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྤྱོས་པ། བྤྱོད་སྐད་དུ་སྤྱོས་པ། སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དུ་སྤྱོས་པ། 
མཚན་དྤྱོན་འགྲེལ་བ། མཚན་བཏགས་ཚུལ། མཚན་བཏགས་པའི་དགོས་པའྤྱོ།།  

དང་པྤྱོ་མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྤྱོས་པ་ལ། 

སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་དང་འདྤྱོད་རྒྱལ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྗེས་སྒྲུབ་ནི། རྒྱ་གར་ཞེས་པ་ཡུལ་ཐ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་
གོས་སྤྱོགས་དཀར་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དཀར་དང་། ཡུལ་ཐ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཞྭ་གོས་
སྤྱོགས་ནག་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

ཞྭ་གོས་དཀར་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འཛིན་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཞྭ་གོས་ནག་པྤྱོ་ནི་བདུད་ཀྱི་གོས་ཡིན་པས་ན་དཀར་
པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། ཞྭ་གོས་ནག་པྤྱོ་ གཙྤྱོ་བྤྱོ་འཛིན་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དཀར་པྤྱོ་ནི་མ་ངན་གྱི་
གོས་ཡིན་པས་ན་ནག་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

འྤྱོ་ན་རྒྱ་དཀར་ཞེས་བརྗོད་ན་ཀ་གར་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་
ལས། ཕྤྱོ་ཡིས་ཕྤྱོ་ཡི་མིང་མཐའ་དྲངས། །མྤྱོ་ཡིས་མྤྱོ་ཡི་མིང་མཐའ་དྲངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
སྐབས་འདིར་མྤྱོ་ཡིས་མྤྱོའི་མིང་མཐའ་དྲངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། དེར་མ་ཟད་འཇིག་རྟེན་
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པའི་ཁ་སྐད་ལའང་ཕྱུགས་ཀྱི་ངོ་དཀར་བ་ལ་གྭ་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་ཀ་གར་བསྒྱུར་བ་ལ་འགལ་
བ་མེད་དྤྱོ།།  

གཉིས་པ་སྒྲ་འདྤྱོད་རྒྱལ་དུ་བཤད་པ་ནི། 

ཡུལ་མཐའ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག་མ་ཟད་ལི་ཡུལ་དང་ཁ་ཆེ་སྤྱོགས་ལའང་ཡྤྱོད་པས་ངེས་པ་
མེད་ལ་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོས་པ་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ།།  

འྤྱོ་ན་རྒྱ་གར་ཞེས་པའི་རྣམ་བཞག་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་མེ་ཏྤྱོག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས། 
མཉན་ཡྤྱོད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ཀ། ཝ་ར་ན་སི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པྤྱོའི་ཁབ་བཅས་དྲུག་པ་
སྟེ། །འདི་དག་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པྤྱོ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུལ་ཆེན་པྤྱོ་དྲུག་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་
རྒྱ་གར་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

སྐད་དུ་ཞེས་པ་ནི། ཡུལ་ཕྱྤྱོགས་དེ་དག་རྣམས་སུ་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་ མི་
རིགས་མི་འདྲ་བ་ བདུན་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་སྤྱོགས་མང་དུ་ཡྤྱོད་པ་ལས་སྐབས་འདིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ཟླྤྱོས་གར་གྱི་བསྟན་བཅོས་རྩྤྱོམ་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྐད་རིགས་ཆེན་པྤྱོ་བཞི་ནི། སམ་སྐྲྀ་ཏ་ལེགས་
སྦྱར་ལྷའི་སྐད། པྲ་ཀྲི་ཏ་རང་བཞིན་གྱི་སྐད། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ཟུར་ཆག་གི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ཤ་ཟའམ་འདྲེ་མྤྱོའི་
སྐད་དེ་སྐད་རིགས་ཆེན་པྤྱོ་བཞིའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་སམ་སྐྲྀ་ཏ་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་ཡིན་ཏེ། 
མདྤྱོ་ལས། ལེགས་སྦྱར་ཞེས་པ་ལྷ་ཡི་ནི། །སྐད་དུ་དྲང་སྲྤྱོང་ཆེན་པྤྱོས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར། །སྐབས་འདིར་སམ་སྐྲྀཏ་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལ། བྤྱོ་དྷི་སྭ་
ཏྭ་ཙརྱ་ཨ་བ་ཏ་ར་ན་མ་ཞེས་བྱུང་ངོ་།།  

གཉིས་པ་མཚན་བྤྱོད་སྐད་དུ་སྤྱོས་པ་ལ། 

སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་། འདྤྱོད་རྒྱལ་དུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྗེས་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་ནི། 
བྤྱོད་ཅེས་པ། སྔོན་རྒྱལ་པྤྱོ་སྐྱ་བསེང་གི་བུ་སྤུན་ལྔ་དང་། དགྲ་ངན་དཔུང་ཚྤྱོགས་བཅུ་གཉིས་དམག་
འཐབ་སྟེ། སྐྱ་བསེང་གི་བུ་སྤུན་ལྔ་པྤྱོ་སྟྤྱོབས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་དགྲ་ངན་དཔུང་ཚྤྱོགས་བཅུ་གཉིས་ཕམ་
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སྟེ། དཔུང་ཚྤྱོགས་གཅིག་གིས་ ཆུ་བྤྱོ་གངྒཱའི་ཤར་ནས་རི་རྩེ་ཁ་བ་བསྒྲིབ་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་བྤྱོས་ཏེ། ཐམས་
ཅད་ཁ་ཐྤྱོར་སྤྱོང་བས་རི་རྩེ་དང་ཤིང་རྩེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བྤྱོད་པས་ན་བྤྱོད་ཅེས་གྲགས་སྤྱོ།།  

དེར་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ལ་དཔག་ན་བྤྱོད་སྒྲ་ཐྤྱོས་པའི་ས་ཙམ་ལས་མེད་པས་ན་བྤྱོད་ཅེས་བརྗོད་པ་
ཡིན་ནྤྱོ།། འྤྱོ་ན་གཙང་ནས་བྤྱོད་པ་དབུས་ནས་མི་ཐྤྱོས་སྤྱོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཀྱང་དམན་ལ་དགག་སྒྲ་
སྦྱར་བ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དྤྱོ།།  

གཉིས་པ། སྒྲ་འདྤྱོད་རྒྱལ་དུ་བཤད་པ་ནི། གྲོགས་པྤྱོ་ལ་ཁ་འཐྤྱོར་སྤྱོང་བ་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་བྤྱོད་པ་
ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོས་པ་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ།།  

འྤྱོ་ན་བྤྱོད་ཅེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཅི་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། སྟྤྱོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་
བཞི། སད་མདྤྱོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་དང་བཅས་པ་ལ་བྤྱོད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

སྟྤྱོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། སྤུ་ར་གངས་ཀྱི་སྐོར། མང་ཡུལ་ཆབ་ཀྱི་སྐོར། གུ་རྒྱལ་གཡག་གི་སྐོར་
དང་གསུམ་ཡིན་ལ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ནི། གཙང་གཡས་རུ་དང་རུ་ལག །དབུས་དབུ་རུ་དང་
གཡྤྱོ་རུ་བཞི་ཡིན་ལ། སད་མདྤྱོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ནི། གྲུ་ར་ཟེ་མ་སྒང་། མེ་ཉ་ཕྲ་མ་སྒང་། ཚ་བ་སྒང་། 
དམག་ཁ་སྒང་། བ་རེ་སྒང་། སྤུངས་པ་སྒང་དང་དྲུག་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང་
རྗེས་སུ་མཐུན་པ་བྤྱོད་དབུས་གཙང་དག་པའི་སྐད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལ། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལའཇུག་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་།།  
 

གསུམ་པ་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དུ་སྤྱོས་པ་ལ། 

སྒྲ་ཐལ་བསྒྱུར། ལྤྱོག་བསྒྱུར། དཀྲུགས་བསྒྱུར་དང་གསུམ་ལས། འདིར་ཐལ་བསྒྱུར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
ཏེ། བྤྱོ་ངྷྜི་ནི་བྱང་ཆུབ། །ས་ཏྭ་ ནི་སེམས་དཔའ། ཙརྱ་ནི་སྤྱོད་པ། ཨ་བ་ཏྭ་ར་ནི་འཇུག་པ། ན་མ་ནི་
ཞེས་བྱ་བའྤྱོ།།  
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བཞི་པ་མཚན་དྤྱོན་འགྲེལ་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སང་
བྱ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་བས་ན་བྱང་། རྟྤྱོགས་བྱ་
མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡྤྱོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུབ་པས་ན་ཆུབ་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་དྲྲྭ་བ་ལས། 
དྲི་མ་བལ་བས་བྱང་བ་དང་། །ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱས་པའི་ཆུབ་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སྤྱོ།།  

དེ་ལྟ་བུའི་ འཐྤྱོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་འདི་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། འགྲོ་མང་གི་མཐའ་ལ་མི་
སྐྱོ། །བསྐལ་པའི་ཡུན་ལ་མི་སྐྱོ། བྱ་དཀའ་བའི་གནས་ལ་མི་སྐྱོ་བ་སྟེ། མི་སྐྱོ་བ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སེམས་
མི་ཞུམ་པར་དཔའ་བས་ན་སེམས་དཔའ་སྟེ། སྡུད་པ་ལས། གཏྤྱོང་བ་ཆེ་དང་བླྤྱོ་ཆེ་བ་དང་མཐུ་ཆེ་
དང་། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་མཆོག་ལ་ཞུགས་པ་དང་། །གོ་ཆ་ཆེན་པྤྱོ་བགོས་ཤིང་བདུད་ཀྱི་རྒྱུད་
འདུལ་བ། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་རབ་བརྗོད་དྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་དང་། ལམ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་པས་ན་སྤྱོད་པ་སྟེ། ཀུན་
མཁྱེན་དྲི་མེད་འྤྱོད་ཟེར་ཞབས་ཀྱིས། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ལ་བསབ་བྱ་སྟེ། །གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་
པ་དྲུག་ལ་བསབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི་བརྗོད་
བྱ་བསྟན་བཅོས་ལེའུ་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ཡིན་པས་འཇུག་པའྤྱོ།།  
 

ལྔ་པ་མཚན་བཏགས་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་བརྒྱད། 

བརྗོད་བྱ་དྤྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། དྤྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྒོ་
ནས་བཏགས་པ། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། ཞུ་བ་པྤྱོ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། 
རྩྤྱོམ་སའི་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། རྩྤྱོམ་པའི་དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། དཔེའི་སྒོ་ནས་བཏགས་
པ་སྟེ་བརྒྱད་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། དེ་ཡང་དང་པྤྱོ་བརྗོད་བྱ་དྤྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། རྨད་བྱུང་གི་རྒྱུད་དང་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་དྤྱོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་
ནི། མདྤྱོ་སྡེ་ས་བཅུ་པ་དང་སྟྤྱོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གསུམ་པ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་
བཏགས་པ་ནི། རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་དང་སྒྲ་སྦྱྤྱོར་བམ་པྤྱོ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། བཞི་པ་ཚིག་གི་རྣམ་
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གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་ཀཱ་རི་ཀཱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ལྔ་པ་ཞུ་བ་པྤྱོ་
འཁོར་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། དཔལ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་དང་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་མདྤྱོ་ལྟ་བུ་
དང་། དྲུག་པ་རྩྤྱོམ་སའི་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། མདྤྱོ་སྡེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་དང་འགྲེལ་པ་
བཅོམ་བརླག་མ་ལྟ་བུ་དང་། བདུན་པ་རྩྤྱོམ་པའི་དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། མ་ངན་འདས་ཀྱི་མདྤྱོ་
དང་ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྤྱོ་ལྟ་བུ་དང་། བརྒྱད་པ་དཔེའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ནི། འགྲེལ་ཆེན་མུ་ཏིག་
འཕྲེང་མཛེས་དང་མངོན་བརྗོད་རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆུ་ཐིག་ལྟ་བུའྤྱོ།། སྐབས་འདིར་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་
ལ་བརྗོད་བྱ་དྤྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

དྲུག་པ་མཚན་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ལ་དྲུག 

སྤྱིར་མིང་དུ་བཏགས་པའི་དགོས་པ། བྱེ་བག་ཏུ་དབང་པྤྱོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དགོས་པ། རྒྱ་གར་
ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པའི་དགོས་པ། རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་དགོས་པ། སྐད་ལ་བག་ཆགས་
འཇོག་པའི་དགོས་པ། ལྤྱོ་ཙཱ་བའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་དགོས་པའྤྱོ།། དང་པྤྱོ་སྤྱིར་མིང་དུ་བཏགས་པའི་
དགོས་པ་ནི། མདྤྱོ་སྡེ་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་
ཅད་རྨྤྱོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་མགོན་པྤྱོ་ཐབས་མཁས་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་གདགས་པར་
མཛད། །ཅེས་གསུངས་སྤྱོ།། གཉིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་དབང་པྤྱོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གྱི་དགོས་པ་ནི། དབང་
པྤྱོ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་དྤྱོན་མཐྤྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་གཞུང་དབུ་ཞབས་ཀྱི་དྤྱོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྟྤྱོགས་པའི་
དགོས་པ་ཡྤྱོད་དེ། དཔེར་ན་སན་པ་མཁས་པས་ནད་པའི་ལག་རྩ་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ ལུས་མགོ་
མཇུག་གི་ནད་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་ རྟྤྱོགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། དབང་པྤྱོ་འབྲིང་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་དྤྱོན་
མཐྤྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྡེ་སྤྱོད་ཕྱྤྱོགས་དབྱེ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡྤྱོད་དེ། དཔེར་ན་དམག་མི་ལ་བར་བྱང་
བཏགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། དབང་པྤྱོ་མཐའ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་དྤྱོན་མཐྤྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་གླེགས་བམ་
བཙལ་ས་བའི་དགོས་པ་ཡྤྱོད་དེ། དཔེར་ན་སན་སྤྱོད་ལ་ཁ་བྱང་བཏགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། གསུམ་པ་རྒྱ་
གར་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པའི་དགོས་པ་ནི། དཔེར་ན་མཚྤྱོ་ཆེན་པྤྱོ་མ་དྲྤྱོས་པ་ལ་ཤིང་འཛམ་བུའི་བྲྀཀྴའི་
འབས་བུ་ལྷུང་བས་གསེར་གྱི་གོང་བུར་སྤྱོང་བས་ གསེར་དེ་ནི་བཞུ་བརྟུལ་སྤྱོགས་བྱ་མི་དགོས་པ་ལྷད་
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མེད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱང་ དང་པྤྱོ་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུ་བ་མཛད། བསྟན་བཅོས་རྣམས་གནས་
ལུགས་རིག་པའི་པནྟི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད། མཁས་པ་སྟྤྱོང་གིས་འཆད་ཉན་མཛད། གྲུབ་ཐྤྱོབ་བྱེ་བས་
ཉམས་སུ་བླངས། དཔྤྱོད་ལྡན་འབུམ་གྱིས་ཞུན་མཐར་བཅད། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པྤྱོས་དཔང་པྤྱོར་མཛད་
པས་ན་རྒྱ་གར་ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། བཞི་པ་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ནི། 
སྔོན་གྱི་ལྤྱོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནས་ཆོས་བསྟན་ཏེ་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལམ་དང་
འབས་བུར་བཀོད་ཅིང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྤྱོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་བར་ཡིན་པས་ན་རྒྱུད་ལ་བྱིན་
བརླབས་འཇུག་པའི་དགོས་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། ལྔ་པ་སྐད་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་དགོས་པ་ནི། ད་ལྟ་
མཚན་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་སྤྱོས་པས་མ་འྤྱོངས་པ་ན་རང་ཉིད་ཀྱང་རྤྱོ་རྗེ་གདན་གྱི་རིའི་སྤྱོ་ལ་མངོན་
པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ་ཆོས་ཀྱིའཁོར་ལྤྱོ་ཐམས་ཅད་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་བསྐོར་དགོས་པས་ན་སྐད་ལ་བག་
ཆགས་འཇོག་པའི་དགོས་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། དྲུག་པ་ལྤྱོ་ཙྭ་བའི་བཀྲིན་དྲན་པའི་དགོས་པ་ནི། ལེགས་སྦྱར་གྱི་
སྐད་ནས་རྟྤྱོགས་པར་དཀའ་བའི་དྤྱོན་རྣམས་ད་ལྟ་བྤྱོད་སྐད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐྤྱོས་བསམ་ལ་དཀའ་ཚེགས་
མེད་པར་འཇུག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་ནི་སྔོན་གྱི་ལྤྱོ་ཙྭ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ནྤྱོ།། 
 
གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ལ། གང་ལ་འཚལ་བའི་ཡུལ། གང་གིས་འཚལ་བའི་གང་ཟག །ཇི་ལྟར་འཚལ་
བའི་ཚུལ། ཇི་ཙམ་འཚལ་བའི་དུས། དགོས་ཆེད་སུ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འཚལ་བ་དང་བཅས་ལྔའྤྱོ།།  

དང་པྤྱོ་གང་ལ་འཚལ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ།། 
གཉིས་པ་གང་གིས་འཚལ་ན། སྔ་འགྱུར་གྱི་ལྤྱོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་འཚལ་བའྤྱོ།། 
གསུམ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཚལ་ན། སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པྤྱོས་འཚལ་བའྤྱོ།། བཞི་པ་དུས་ནམ་འཚལ་ན། 
བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱ་གར་ནས་བྤྱོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དུས་སུ་འཚལ་བའྤྱོ།། ལྔ་པ་དགོས་ཆེད་སུ་ཞིག་གི་
ཆེད་དུ་འཚལ་ན། ལྤྱོ་ཙཱ་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྒྱུར་བ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། 
རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཐྤྱོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་འཚལ་བའྤྱོ།།  
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གཞན་ཡང་སྡེ་སྤྱོད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཕྱག་གམ་རྒྱལ་པྤྱོ་བཀས་བཅད་ཀྱི་ཕྱག་ནི། འདུལ་བ་དང་འདུལ་བའི་
ཕྱྤྱོགས་སུ་གཏྤྱོགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་འགྱུར་ཕྱག་མཛད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། མདྤྱོ་དང་མདྤྱོའི་
ཕྱྤྱོགས་སུ་གཏྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་ཕྱག་
མཛད། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་གྱི་
ཚུལ་མཛད་པས་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་ཕྱག་མཛད་པ་ཡིན་
ནྤྱོ།།  

མངོན་པ་དང་མངོན་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་གཏྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འགྱུར་ཕྱག་མཛད། 
ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རབ་དབྱེ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་རྣམས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་
ཕྱྤྱོགས་གཅིག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འགྱུར་ཕྱག་མཛད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 

༡༽  སྐད་རིགས་ཆེན་པྤྱོ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན།  
༢༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཟེར་བའི་གོ་དྤྱོན་འགྲེལ།  
༣༽  མཚན་བཏགས་ཚུལ་རྣམ་པ་བརྒྱད་པྤྱོ་གང་ཡིན། 
༤༽  གཞུང་འདིའི་མཚན་གང་གི་སྒོ་ནས་བཏགས་འདུག། རྒྱུ་མཚན་བཅས་འབྲི།  
༥༽  མཚན་བཏགས་པའི་དགོས་པ་གང་ཡིན། 
༦༽  གཞུང་འདིའི་འགྱུར་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡུལ་ གང་ཟག་ ཚུལ་ དུས་ དགོས་ཆེད་རྣམས་ 
    ངོས་འཛིན་བགྱི། 
 
 
གཉིས་པ་བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་དྤྱོན་དངོས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་རྩྤྱོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་
ལག། བརྩམ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་དངོས། མཇུག་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་བྱ་བ་དང་
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གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ཁེངས་པ་སྐྱུང་བ། སྤྱོ་
བ་བསྐྱེད་པ་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ནི། 

བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་སྲས་བཅས་དང་། །ཕྱག་འྤྱོས་ཀུན་ལའང་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ། 

བདེ་བའི་སྒྲ་ནི་མཛེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོན་གསུམ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ རང་བཞིན་མེད་
པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་རྟྤྱོགས་པས་མཛེས་པར་གཤེགས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་
ཉེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ངར་འཛིན་པའི་ས་བྤྱོན་མ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས་སར་མི་ལྡྤྱོག་པར་
གཤེགས་པ་དང་། ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་གྱི་
མཚན་ཉིད་དང་རང་གི་རྟྤྱོགས་པའི་ལམ་སྟྤྱོན་པ་ལ་མི་གསལ་བ་སངས་པས་མ་ལུས་པར་གཤེགས་པ་སྟེ། 
དེ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟྤྱོགས་པ་དང་
བསྟན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་བ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བརྙེས་པ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་པ་དམ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛྤྱོད་འཛིན་པ། གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་བསྐྱང་བ་སྟེ་རྒྱུ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ཚྤྱོགས་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱག་བྱ་བར་འྤྱོས་པ་མཁན་པྤྱོ་དང་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་ལ་
སྤྱོགས་པ་ཀུན་ལའང་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།  
 

གཉིས་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀྱི་སྤྱོམ་ལ་འཇུག་པ་ནི། །ལུང་བཞིན་མདྤྱོར་བསྡུས་ནས་ནི་བརྗོད་པར་བྱ། ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོམ་པའམ་བསབ་པར་བྱ་བ་དག་ལ་ཇི་
ལྟར་འཇུག་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུང་རབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ལུང་བཞིན་དུ་བདག་གིས་
མདྤྱོར་བསྡུས་ནས་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། མདྤྱོ་སྡེ་ས་ཚྤྱོགས་པ་རྣམས་སུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་
བྤྱོས་མདྤྱོར་བསྟན་པར་བྱའྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།།  
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གསུམ་པ་ཁེངས་པ་སྐྱུང་བ་ནི། 

སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །སྡེབ་སྦྱྤྱོར་མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡྤྱོད་མིན་ཏེ། ། 
  དེ་ཕྱིར་གཞན་དྤྱོན་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད། །རང་གི་ཡིད་ལ་གོམས་ཕྱིར་ངས་འདི་

བརྩམས། ། 

དྤྱོན་ཟབ་མྤྱོ་ལུང་ལས་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་ཡང་འདིར་བརྗོད་པ་མེད་ལ། ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱྤྱོར་མཁས་པའང་
བདག་ལ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་དག་ལས་ལྷག་པའི་གཞན་
དྤྱོན་འབྱུང་བའི་བསམ་པའང་བདག་ལ་མེད་ཀྱང་། རང་གི་ཡིད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམས་ནས་
གོམས་པར་བྱའི་ཕྱིར་ངས་བསྟན་བཅོས་འདི་བརྩམས། འདས་པའི་རྐྱེན་བསྟན་པ་ནི་ནང་གི་དངོས་པྤྱོ་
རྤྱོགས་པར་ ཐུགས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

བཞི་པ་སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི།  

དགེ་བ་བསྒོམ་ཕྱིར་བདག་གི་དད་པའི་ཤུགས། །འདི་དག་གིས་ཀྱང་རེ་ཞིག་འཕེལ་འགྱུར་ལ། ། 
བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་། །ཅི་སྟེ་འདི་དག་མཐྤྱོང་ན་དྤྱོན་ཡྤྱོད་འགྱུར། ། 

ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ་སྟེ་བསྐྲུན་པའི་ཕྱིར་བདག་གི་དད་པའི་ཤུགས་ཏེ། 
སེམས་དྭང་བའི་རྒྱུན་ བསྟན་བཅོསབརྩམས་པ་ འདི་དག་གིས་ཀྱང་ རེ་ཞིག་སྟེ་ཐྤྱོག་མར་གོང་ནས་
གོང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་
གཞན་གྱིས་ཀྱང་། ཅི་སྟེ་ གཞུང་ངམ་དྤྱོན་འདི་དག་མཐྤྱོང་ཞིང་རྟྤྱོགས་ན་ དྤྱོན་ནམ་དགོས་པ་ཡྤྱོད་
པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  
 



22 

 

གཉིས་པ་བརྩམ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་དངོས་བཤད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་
པྤྱོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་
བར་ཤྤྱོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་རང་རྒྱུད་
ལ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། མི་ཉམས་
པར་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའི་ལེའུ་གསུམ། དེ་ལྟར་སྤེལ་བའི་འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་བསྔོ་
བ་དང་ སྤྱོན་པའི་ལེའུ་གཅིག་སྟེ། གཞུང་ལེའུ་བཅུའི་རང་བཞིན་ ས་བཅད་བཞིས་ཡྤྱོངས་སུ་བསྡུས་
ཏེ་ འཆད་པར་བྱེད་པ་ལས། དང་པྤྱོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ རང་གི་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་
པར་བྱེད་པའི་ལེའུ་གསུམ་ལའང་། དང་པྤྱོ་ཕན་ཡྤྱོན་གྱི་སྒོ་ནས་ སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ལེའུ། གཉིས་པ་མི་
མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ལེའུ། གསུམ་པ་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་བྱང་སེམས་ཡྤྱོངས་བཟུང་གི་ལེའུ་
དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་པ་ཕན་ཡྤྱོན་གྱི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་མཚན་གཉིས་ལས། དང་
པྤྱོ་གཞུང་ལའང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟེན་བཤད་པ་དང་ བརྟེན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་བཤད་པ་
གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་ལུས་རྟེན་རྙེད་པར་དཀའ་བ་དང་། སེམས་རྟེན་བསྐྱེད་དཀའ་བ་བཤད་པ་
གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ལུས་རྟེན་རྙེད་པར་དཀའ་བ་ནི། 

 དལ་འབྱྤྱོར་འདི་ནི་རྙེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །སྐྱེས་བུའི་དྤྱོན་སྒྲུབ་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། ། 
གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱྤྱོར་པར་ག་ལ་འགྱུར། ། 

སྤྱོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ གླེང་བསང་བ་ནི། དལ་འབྱྤྱོར་གྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་པྤྱོ་ཚྤྱོགས་པ་འདི་ནི་རྙེད་
པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ། སྐྱེས་བུའི་དྤྱོན་ མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་ ངེས་པར་ལེགས་པའི་ མཚན་ཉིད་དེ་ 
སྒྲུབ་པའམ་རྤྱོགས་པར་བྱེད་པའི་ ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ ལུས་རྟེན་ཐྤྱོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། གལ་ཏེ་ དེ་
ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འདི་ལ་ རང་དང་གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་ ཕན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་ མ་བསྒྲུབས་ན། ཕྱིས་
ནི་འདི་འདྲ་བ་ ཡང་དག་པར་འབྱྤྱོར་པའམ་ཕྲད་པ་ ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་ མི་ཁོམས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ 
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ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ན་ ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱ་བར་ མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ 
སྙམ་དུ་དགོངས་པའྤྱོ།།  
 

གཉིས་པ་སེམས་རྟེན་བསྐྱེད་པར་དཀའ་བ་ནི།  

   ཇི་ལྟར་མཚན་མྤྱོ་མུན་ནག་སྤྲིན་རུམ་ན། །གློག་འགྱུ་སྐད་ཅིག་རབ་སང་སྟྤྱོན་པ་ལྟར། ། 
  དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། །འཇིག་རྟེན་བསྤྱོད་ནམས་བླྤྱོ་གྲོས་ཐང་འགའ་

འབྱུང་། ། 

ད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བའི་དྤྱོན་དུ་དེ་ལ་འདྤྱོད་པར་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཕན་ཡྤྱོན་བསྟན་
པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ ཉི་མ་མེད་པའི་མཚན་མྤྱོ་ ཟླ་བ་མེད་པའི་མུན་ནག་ སྐར་མ་མེད་པའི་སྤྲིན་རུམ་ན། 
གློག་འགྱུ་བ་ན་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ དངོས་པྤྱོར་གྱུར་བ་རྣམས་ རབ་ཏུ་སང་བར་སྟྤྱོན་པ་ལྟར། དེ་
བཞིན་དུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོའི་རྒྱུད་
ལ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་བླྤྱོ་གྲོས་ ཐང་འགའ་ཙམ་འབྱུང་ངོ་།། 
 
དྲི་བ།  
༡༽  སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༢༽  བདེ་བའི་སྒྲ་མཛེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་གསུམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽  ཕྱག་འྤྱོས་ཀུན་ལའང་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ།། ཞེས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡུལ་

འཚལ་བ་པྤྱོ་ འཚལ་ཚུལ་ འཚལ་བའི་དུས་ འཚལ་བའི་དགོས་པ་རྣམས་གང་ཡིན། 
༤༽  རྩྤྱོམ་པར་དམ་བཅའ་བའི་དགོས་པ་ཞྤྱོག 
༥༽  དེང་དུས་ཁྱོད་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལྟ་བུའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་པས་ བསྟན་བཅོས་སྤྱོད་འཇུག་

འདྲ་བ་ 
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    བརྩམ་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁེངས་པར་སྐྱུང་ངམ་མི་སྐྱུང། རྒྱུ་མཚན་བཅས་བཤད།  
༦༽  རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ཡིས་ ལུས་རྟེན་རྙེད་པར་དཀའ་བ་དང་ སེམས་རྟེན་བསྐྱེད་པར་དཀའ་

བ་ ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་གསུངས་འདུག། 
 

གཉིས་པ་ལའང་ སེམས་བསྐྱེད་སྤྱིའི་ཕན་ཡྤྱོན། སྤྱོན་འཇུག་སྤྱོ་སྤྱོའི་ཕན་ཡྤྱོན། སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་
ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་ཆེ་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་དགེ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན། མིང་དྤྱོན་གནས་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡྤྱོན། ཕན་ཡྤྱོན་དཔེའི་སྒོ་ནས་ བསྟན་པ་
དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་དགེ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནི། 

    དེ་ལྟས་དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རྟག །སྡིག་པ་སྟྤྱོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། ། 
   དེ་ནི་རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མིན་པ། །དགེ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་པར་

འགྱུར། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་ དགེ་བ་ཉམ་ཆུང་ངུ་ སྟྤྱོབས་དང་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དུས་རྟག་ཏུ་སྡིག་པ་སྟྤྱོབས་ཆེན་
པྤྱོ་ དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པས་ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། དེ་ནི་རྤྱོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདྤྱོན་པར་བྱ་བའི་སེམས་མིན་པ། དགེ་བ་གཞན་གང་
ཞིག་གིས་ ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་པར་འགྱུར།  

 བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་དགོངས་མཛད་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། ། 
འདིས་ནི་ཚད་མེད་སྐྱེ་བྤྱོའི་ཚྤྱོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བདེ་མཆོག་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་ཐྤྱོབ་པར་བྱེད། ། 

སྔོན་སྤྱོབ་པ་ལམ་གྱི་དུས་ན་ བསྐལ་པ་དུ་མར་འབད་པས་ རབ་ཏུ་དགོངས་པར་མཛད་པ་ཡི་ཐུབ་
དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ སེམས་འདི་ཉིད་ ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པར་
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གཟིགས་ཏེ། འདིས་ནི་ཚད་མེད་ཅིང་ གཞལ་དུ་མེད་པའི་ སྐྱེ་བྤྱོའི་ཚྤྱོགས་རྣམས་ཀྱིས། བདེ་བའི་
མཆོག་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ བདེ་བླག་སྟེ་ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཐྤྱོབ་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  

སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་གཞྤྱོམ་འདྤྱོད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་མི་བདེ་བསལ་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། ། 
  བདེ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་རྟག་ཏུ་གཏང་མི་བྱ། ། 

རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྤྱོངས་སུ་གཏང་བར་མི་
བྱའྤྱོ། ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟེ་མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ་དག་གཞྤྱོམ་པར་
འདྤྱོད་ཅིང་། བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མི་བདེ་བ་མཐའ་དག་ 
བསལ་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་ ངེས་པར་ལེགས་པའི་ བདེ་བ་མང་པྤྱོ་བརྒྱ་ཕྲག་
དག་ལ་སྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཉིད་ དུས་རྟག་ཏུ་གཏང་བར་མི་བྱའྤྱོ།།  

གཉིས་པ་མིང་དྤྱོན་གནས་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙྤྱོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། ། 
བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཞེས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕྱག་བྱར་འགྱུར། ། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ན་ སྐད་ཅིག་གིས། འཁོར་བའི་བཙྤྱོན་རར་འདྤྱོད་
ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པས་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས། མིང་གནས་འགྱུར་ཏེ་ བདེ་བར་གཤེགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ སྲས་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་ཞིང་། དྤྱོན་གནས་གྱུར་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ མིར་
བཅས་པའི་ཕྱག་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གསུམ་པ་ཕན་ཡྤྱོན་དཔེ་ཡིས་བསྟན་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པྤྱོ་གསེར་འགྱུར་རྩིའི་དཔེས་ 
སངས་རྒྱས་འཐྤྱོབ་པར་བསྟན་པ་ནི།  

གསེར་འགྱུར་རྩི་ཡི་རྣམ་པ་མཆོག་ལྟ་བུར། །མི་གཙང་ལུས་འདི་བླངས་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། ། 
རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པར་སྒྱུར་བས་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་རབ་བརྟན་གཟུང་། ། 
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ཡྤྱོན་ཏན་དང་ཕན་ཡྤྱོན་མཐྤྱོང་བ་ འདི་ལས་ཀྱང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བླང་བ་ལ་ འབད་པར་བྱའྤྱོ་
ཞེས་བསྟན་པ་ནི། གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་ཡི་རྣམ་པ་ ཤིན་ཏུ་ཆེར་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་མཆོག་ལྟ་བུ། མི་
གཙང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ ལུས་འདི་བླངས་ནས་བཟུང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་སྐུ། རིན་ཆེན་རིང་ཐང་མེད་པར་
བསྒྱུར་བར་བྱེད་པས་ན། དེ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ ཇི་ལྟར་བླང་བ་
བཞིན་ གཡྤྱོ་བ་མེད་པར་ རབ་ཏུ་བརྟན་པར་ཟུངས་ཤིག། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དངུལ་ཆུའི་རིགས་ གསེར་དུ་སང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྤྱོད་དེ། དེ་
སྲང་གཅིག་གིས་ཀྱང་ ལྕགས་སྲང་སྟྤྱོང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་རྤྱོ།། དངུལ་ཆུ་སྲང་གཅིག་པྤྱོ་དེ་ནི་ ལྕགས་
སྲང་སྟྤྱོང་པྤྱོ་དེས་ ཟད་པར་བྱ་བའམ་ ལྕགས་སུ་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་སྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་ ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ སེམས་བསྐྱེད་པའི་བཅུད་ཀྱིས་ལེན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡྤྱོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་གཟུང་བ་ནི་ ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྒྲིབ་པའི་ ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱས་ཏེ། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ གསེར་གྱི་ཁ་དྤྱོག་ཏུ་བྱས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ སེམས་
བསྐྱེད་པའི་ བཅུད་ཀྱིས་ལེན་གཅིག་པྤྱོ་དེ་ནི་ ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ཀྱང་ ཉོན་མྤྱོངས་པའམ་ཟད་པར་བྱ་བར་མི་ནུས་སྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 
  

གཉིས་པ་ནི་རིན་པྤྱོ་ཆེའི་དཔེས་དྤྱོན་ཆེ་བར་བསྟན་པ་ནི།  

འགྲོ་བའི་དེད་དཔྤྱོན་གཅིག་པུ་ཚད་མེད་བླྤྱོས། །ལེགས་པར་ཡྤྱོངས་སུ་བརྟགས་ན་རིན་ཆེ་བས། ། 
འགྲོ་བའི་གནས་དང་བལ་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལེཊ་བརྟན་པར་བཟུང་། ། 

སྲིད་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ འབྱྤྱོར་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ འདིར་ཐེ་ཚྤྱོམ་དང་ ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་
མི་བྱའྤྱོ་ ཞེས་བསྟན་པ་ནི། འགྲོ་བའི་དེད་དཔྤྱོན་གཅིག་པུ་ རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ ཚད་མེད་ཅིང་ གཞལ་དུ་མེད་པའི་བླྤྱོས། །ལེགས་པར་ཡྤྱོངས་སུ་བརྟགས་
ན་ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ 
རིན་ཐང་ཆེ་བས། འགྲོ་བ་ལྔའི་གནས་དང་བལ་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས། རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
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འདི་ཉིད་ དྲན་པའི་སྒོ་ནས་ ལེགས་པར་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་སྒོ་ནས་ བརྟན་པར་ཟུངས་ཤིགདེ་ཡང་
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཇི་སྲིད་དུ་ ཉི་མ་
དང་ཟླ་བའི་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ འྤྱོད་ཀྱིས་སང་བར་བྱེད་པ་དེ་སྲིད་དུ། ནྤྱོར་དང་། འབྲུ་དང་། རིན་པྤྱོ་
ཆེ་དང་། ས་ལེ་སྦྲམ་དང་། དངུལ་དང་། མེ་ཏྤྱོག་དང་། སྤྱོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། 
གོས་དང་། ལྤྱོངས་སྤྱོད་གང་ཇི་སྙེད་པ་ དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ ནྤྱོར་བུ་རིན་པྤྱོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་
པྤྱོའི་རིན་དུ་མི་བཟྤྱོད་དྤྱོ།།  དེ་བཞིན་དུ་ ཇི་སྲིད་དུ་དུས་གསུམ་དུ་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུལ་སང་བར་མཛད་པ་ དེ་སྲིད་དུ་ ལྷ་དང་མིའི་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དང་། ཉན་ཐྤྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་ ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ 
གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ནྤྱོར་བུ་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ དབང་གི་
རྒྱལ་པྤྱོའི་རིན་དུ་མི་ཆོག་གོ། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
 

གསུམ་པ་ལྗོན་ཤིང་གི་དཔེས་འབས་བུ་མི་ཟད་པར་བསྟན་པ་ནི།  

དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་ནི། །འབས་བུ་བསྐྱེད་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། ། 
  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་རྟག་པར་ཡང་། །འབས་བུ་འབྱིན་པས་མི་ཟད་འཕེལ་བར་འགྱུར། ། 

མཆོག་ཏུ་ཐུན་མྤྱོང་མ་ཡིན་པ་ ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་ དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལྟ་བུ་ ཆེ་བའི་
བདག་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ ཟིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ ཆུ་ཤིང་
གིས་འབས་བུ་ ལན་གཅིག་བསྐྱེད་ནས་ སར་མི་བསྐྱེད་པ་བཞིན་དུ་ནི། ལྷ་དང་མིའི་བདེ་བའི་ 
འབས་བུ་བསྐྱེད་ནས་ དགེ་བ་རང་ཉིད་ ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ དགེ་
བ་ནི་ ལྗོན་ཤིང་བཟང་པྤྱོ་བཞིན་དུ་ དུས་རྟག་པར་ཡང་། ལྷ་དང་མིར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་ བདེ་བ་ཕུན་
སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་འབས་བུ་འབྱིན་པས་ཀྱང་ མི་ཟད་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་ འཕེལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། དེ་
ཡང་བླྤྱོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། བཙུན་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏི་བུ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆེན་
པྤྱོར་ ཆུའི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ནི་ བསྐལ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ བར་མ་དྤྱོར་ ཡྤྱོངས་སུ་ཟད་
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པའམ་ གཏུགས་པ་མེད་དྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ ཡྤྱོངས་སུ་བསྔོས་པའི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་ནི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པྤྱོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་བར་མ་དྤྱོར་ཡྤྱོངས་སུ་ཟད་པའམ་གཏུགས་པ་མེད་དྤྱོ།། ཞེས་
གསུངས་སྤྱོ།།  

བཞི་པ་སྐྱེལ་མ་དཔའ་བྤྱོའི་དཔེས་ ངེས་པའི་སྡིག་པ་ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་པར་བསྟན་པ་ནི།  

སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བྱས་ན་ཡང་། །དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལྟར། ། 
གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུད་ཀྱིས་སྒྲོལ་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་མི་བསྟེན། ། 

ཡང་མི་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ ཟད་པར་བྱེད་པའི་ རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། སྡིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་
པ་ མཚམས་མེད་པའི་ ལས་ལྟ་བུར་ བྱས་ན་ཡང་། སྐྱེས་བུ་དཔའ་བྤྱོ་ སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་
བརྟེན་ནས་ འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལས་ སྒྲོལ་བ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ སྐད་
ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཉིད་ཀྱིས་ སྒྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ ཅིས་མི་བསྟེན། 
དེའང་བླྤྱོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ སྐྱེས་བུ་དཔའ་བྤྱོ་ལ་ 
ཡང་དག་པར་བསྟེན་པ་ན་ དགྲ་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་འཇིགས་སྤྱོ། དེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་
བསྐྱེད་པའི་ སྐྱེས་བུ་དཔའ་བྤྱོ་ ཡང་དག་པར་བསྟེན་པའི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ ཉེས་པར་སྤྱོད་
པའི་ དགྲ་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ མི་འཇིགས་སྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 
  

ལྔ་པ་དུས་མཐའི་མེའི་དཔེས་ མ་ངེས་པའི་སྡིག་པ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པར་བསྟན་པ་ནི།  

དེས་ནི་དུས་མཐའི་མེ་བཞིན་སྡིག་ཆེན་རྣམས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངེས་པར་སྲེག་པར་བྱེད། ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ སྡིག་པ་ཟད་པའི་དཔེ་གཞན་ཡང་། དེས་ནི་ དུས་མཐའི་མེས་ བསམ་གཏན་
དང་པྤྱོ་མན་ཆད་ སྲེག་པ་དེ་བཞིན་དུ་ སྡིག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ ངན་སྤྱོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས། སྐད་ཅིག་
གཅིག་གིས་ ངེས་པར་བསྲེག་པར་བྱེད་པས་དེ་ལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་མི་བསྟེན།  
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དྲུག་པ་འདིར་མ་བཤད་པ་གཞན་དུ་ཞལ་འཕངས་པ་ནི།  

དེ་ཡི་ཕན་ཡྤྱོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག །བྱམས་མགོན་བླྤྱོ་དང་ལྡན་པས་ནྤྱོར་བཟང་བཤད། ། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཡི་ཕན་ཡྤྱོན་ཏེ་ ངོ་བྤྱོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ ཡྤྱོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དགབྱམས་
མགོན་བླྤྱོ་དང་ལྡན་པས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ གཞྤྱོན་ནུ་ནྤྱོར་བཟང་ལ་བཤད་དྤྱོ ། དེ་ལྟར་ཡང་
སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་
བྤྱོན་ལྟ་བུའྤྱོ།། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀར་པྤྱོའི་ཆོས་ རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་ ཞིང་ས་ལྟ་
བུའྤྱོ།། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅན་བརྟེན་པས་མ་ལྟ་བུའྤྱོ།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོངས་སུ་
བསྲུངས་བས་ཕ་ལྟ་བུའྤྱོ།། དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ ཡང་དག་པར་གཅོད་པས་རྣམ་ཐྤྱོས་ཀྱི་བུ་ལྟ་བུའྤྱོ།། 
དྤྱོན་ཐམས་ཅད་ ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པས་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུའི་རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་བུའྤྱོ།། བསམ་པ་
ཐམས་ཅད་ ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པར་བྱེད་པས་བུམ་པ་བཟང་པྤྱོ་ལྟ་བུའྤྱོ།། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ དགྲ་ཕམ་
པར་བྱ་བ་ལ་མདུང་ཐུང་ལྟ་བུའྤྱོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སྤྱོ།། 
 
 དྲི་བ།  
༡༽  བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པ་གང་ཡིན། 
༢༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་སྟྤྱོན་པའི་དཔེ་ལྔ་པྤྱོ་ཞྤྱོག 
༣༽  དཔེ་ལྔ་པྤྱོ་དེས་སྟྤྱོན་པའི་དྤྱོན་རྣམས་བཀོད།  
༤༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་སྟྤྱོན་པའི་དྤྱོན་བཞི་གང་ཡིན། 
༥༽  དེ་རིང་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་མིང་དང་དྤྱོན་གནས་འགྱུར་རམ་

མི་ འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་བཅས་བཤད། 
 
གཉིས་པ་སྤྱོན་འཇུག་སྤྱོ་སྤྱོའི་ཕན་ཡྤྱོན་ལ། སྤྱོན་འཇུག་གི་དབྱེ་བ་དང་། ཕན་ཡྤྱོན་གྱི་ཁྱད་པར། ལུང་
རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས།  
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དང་པྤྱོ་སྤྱོན་འཇུག་གི་དབྱེ་བ་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་མདྤྱོར་བསྡུས་ན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བྱ་སྟེ། ། 
བྱང་ཆུབ་སྤྱོན་པའི་སེམས་དང་ནི། །བྱང་ཆུབ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ། །  

ད་ནི་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ ཕན་ཡྤྱོན་བསྟན་མ་ཐག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་དེ་ མདྤྱོར་བསྡུ་ན། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ འཁོར་བ་ལས་
སྒྲོལ་ཏེ་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྤྱོར་ བཀོད་པར་སྤྱོན་པའི་སེམས་དང་ནི། སེམས་སྔ་མ་དེ་ སྔོན་
དུ་སྤྱོང་ནས་ སྤྱོམ་པ་བླངས་ཏེ་ བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར་ ཚྤྱོགས་རྣམས་ལ་ འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། 
ཉིད་ཀྱི་སྒྲས་ འདི་གཉིས་ཁོ་ནའྤྱོ་ ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། དེ་སྐད་དུའང་ སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་
ཀྱི་བུ་ སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་གང་དག་བླ་ན་མེད་པ་ ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་
ཆུབ་ཏུ་སྤྱོན་པ་ དེ་དག་ཀྱང་དཀོན་ནྤྱོ།། དེ་བས་ཀྱང་ གང་བླ་ན་མེད་པ་ ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ 
བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ ཤིན་ཏུ་དཀོན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
 

འགྲོ་བར་འདྤྱོད་དང་འགྲོ་བ་ཡི། །བྱེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར། ། 
    དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀྱི། །བྱེ་བག་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱ། ། 

ད་ནི་དབྱེ་བ་དེ་ཉིད་དཔེས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི། དཔེར་ན་ སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ མངོན་པར་འདྤྱོད་
པའི་ ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ འགྲོ་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། ཡང་གཞན་ཞིག་ནི་ དེར་ཕྱིན་པར་
བྱ་བའི་ཆེད་ དངོས་སུ་འགྲོ་བ་ཡི། བྱེ་བག་ཇི་ལྟར་ སྤྱོ་སྤྱོར་ཤེས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱོན་པ་དང་འཇུག་པའི་ སེམས་འདི་གཉིས་ཀྱི། བྱེ་བག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའྤྱོ།། 
དེའང་འཕགས་པ་བྱམས་པའི་ རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྤྱོ་རྗེ་རིན་
པྤྱོ་ཆེ་ནི་ ཆག་ཀྱང་གསེར་གྱི་རྒྱན་ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་ཅིང་། རྤྱོ་
རྗེ་རིན་པྤྱོ་ཆེའི་མིང་ཡང་མི་འདྤྱོར་ལ། དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ རྣམ་པར་བཟླྤྱོག་གོ། རིགས་ཀྱི་བུ། 
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དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ སེམས་བསྐྱེད་པའི་ རྤྱོ་རྗེ་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ ནན་ཏན་དང་བལ་བས་ཀྱང་ 
ཉན་ཐྤྱོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་ཅིང་ ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ མིང་ཡང་མི་འདྤྱོར་ལ། འཁོར་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ རྣམ་པར་
བཟླྤྱོག་གོ། ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་གདམས་པའི་མདྤྱོ་ལས་ཀྱང་། རྒྱལ་པྤྱོ་ཆེན་པྤྱོ། ཁྱོད་
བྱ་བ་མང་བ་བྱེད་པ་མང་བ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ བསབ་པ་ནས་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བར་ལ་ བསབ་པར་མི་ནུས་ཀྱི། དེ་བས་ན་རྒྱལ་པྤྱོ་ཆེན་པྤྱོ། ཁྱོད་ཡང་
དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་ལ་འདུན་པ་དང་། དད་པ་དང་། དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། སྤྱོན་པས་
འགྲོ་ཡང་རུང་། འགྲེང་ཡང་རུང་། འདུག་ཀྱང་རུང་། ཉལ་ཀྱང་རུང་། སད་ཀྱང་རུང་། ཟ་ཡང་རུང་། 
འཐུང་ཡང་རུང་། རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་ དྲན་པར་གྱིས་ལ་ ཡིད་ལ་བཟུང་སྟེ་ སྒོམས་ཤིགཅེས་པ་ནས། 
རྒྱལ་པྤྱོ་ཆེན་པྤྱོ། ཁྱོད་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ དགེ་བའི་རྩ་བའི་ ལས་ཀྱི་
རྣམ་པར་སྨིན་པས་ ལན་དུ་མར་ ལྷའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། ལན་དུ་མར་ མིའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ ལྷ་དང་
མི་ཐམས་ཅད་དུ་ སྐྱེས་པ་ན་ དབང་པྤྱོ་བྱེད་པར་གྱུར་ཀྱང་ད་དུང་། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་
གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ།།  

 

གཉིས་པ་ཕན་ཡྤྱོན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི།  

བྱང་ཆུབ་སྤྱོན་པའི་སེམས་ལས་ནི། །འཁོར་ཚེ་འབས་བུ་ཆེ་འབྱུང་ཡང་། ། 
   ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་དུ། །བསྤྱོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མིན། ། 

བྱང་ཆུབ་སྤྱོན་པའི་ སེམས་བསྐྱེད་པ་ལས་ནི། འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ཚེ་ དེ་ལྟར་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེ་བར་
འབྱུང་ཡང་། ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་དུ། བསྤྱོད་ནམས་ཉིད་ རྒྱུན་ཆགས་ཤིང་ བར་མེད་
པར་ འབྱུང་བ་མིན་ནྤྱོ།།  

       གང་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་ཅན་ཁམས། །མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། ། 
       མི་ལྡྤྱོག་པ་ཡི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །སེམས་དེ་ཡང་དག་བླངས་གྱུར་པ། ། 
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 དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཉིད་ལྤྱོག་གམ། །བག་མེད་གྱུར་ཀྱང་བསྤྱོད་ནམས་ཤུགས། ། 
       རྒྱུན་མི་འཆད་པར་དུ་མ་ཞིག །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། ། 

དུས་གང་ནས་བཟུང་སྟེ་ སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས། མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ རབ་ཏུ་དགྲོལ་བར་བྱ་བའི་
ཕྱིར། སྦྱིན་སྤྱོགས་ལ་འཇུག་པ་ མི་ལྡྤྱོག་པ་ཡི་སེམས་ཀྱིས་སུ། འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ ཡང་
དག་པར་བླངས་བར་གྱུར་པ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ གཉིད་ལྤྱོག་གམ། བག་མེད་པ་དང་ འགྲོ་བ་དང་ 
འགྲེང་བ་དང་ འདུག་པ་དང་ བརྒྱལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པར་གྱུར་ཀྱང་ བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཤུགས། རྒྱུན་མི་
ཆད་པ་ དུ་མ་ཞིག། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་།། དེའང་ 
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་གཞྤྱོན་ནུ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོར་གྱུར་པ་ལ་ 
བསབ་པར་བྱ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞྤྱོན་ནུ། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོར་བྱེད་པ་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ ཡང་དག་
པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
 

གསུམ་པ་ལའང་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པྤྱོ་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི།  

འདི་ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པར། །ལག་བཟང་གིས་ནི་ཞུས་པ་ལས། ། 
      དམན་མྤྱོས་སེམས་ཅན་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། ། 

འདི་ནི་ བསྤྱོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ འཐད་པ་དང་བཅས་པར། ལག་བཟང་གིས་ནི་
ཞུས་པ་ལས། ཐེག་པ་ དམན་པ་ལ་མྤྱོས་པའི་ སེམས་ཅན་རྣམས་ དེ་ལས་བཟླྤྱོག་པའི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར་
དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་སྤྱོ།།  

གཉིས་པ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལའང་ སྤྱོན་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང། འཇུག་
པའི་ཕན་ཡྤྱོན་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས།  
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དང་པྤྱོ་སྤྱོན་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི།  

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཀླད་ནད་ཙམ། །བསལ་ལྤྱོ་སྙམ་དུ་བསམ་ན་ཡང་། ། 
   ཕན་འདྤྱོགས་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཏེ། །བསྤྱོད་ནམས་དཔག་མེད་ལྡན་འགྱུར་ན། ། 

        སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མི་བདེ་བ། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསལ་འདྤྱོད་ཅིང་། ། 
རེ་རེའང་ཡྤྱོན་ཏན་དཔག་མེད་དུ། །བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

དེ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། སྔགས་དང་སན་གྱིས་སེམས་ཅན་ ཀླད་ནད་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཀླད་པའི་ནད་
ཙམ། བསལ་ལྤྱོ་སྙམ་དུ་ བསམས་ན་ཡང་། ཕན་འདྤྱོགས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཏེ། བསྤྱོད་ནམས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ ལྡན་པར་འགྱུར་ན། འགྲོ་བ་ཚད་མེད་པ་ལས་ སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མི་བདེ་བ། 
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ བསལ་བར་འདྤྱོད་ཅིང་། རེ་རེའང་ མ་
ངན་ལས་འདས་པའི་ ཡྤྱོན་ཏན་དཔག་མེད་དུ། བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ལ བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཤུགས་ནམ་
མཁའ་དང་ མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ སྤྱོས་ཅི་དགོས། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྟྤྱོབས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་
སྡིག་པ་ཟད་བྱེད་ཅིང་། །བསྤྱོད་ནམས་རྒྱ་མཚྤྱོ་སྡུད་བྱེད་པས། །ཉན་ཐྤྱོས་རྣམས་པས་མཆོག་ཏུ་
བཤད། །ཅེས་ཀྱང་འཆད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

ཕའམ་ཡང་ན་མ་ཡང་རུང་། །སུ་ལ་འདི་འདྲའི་ཕན་སེམས་ཡྤྱོད། ། 
 ལྷ་དང་དྲང་སྲྤྱོང་རྣམས་ཀྱང་རུང་། །ཚངས་པ་ལ་ཡང་འདི་ཡྤྱོད་དམ། ། 

དེ་ལྟར་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་བསྔགས་པར་བསྟན་པ་ནི། རང་གི་ཕའམ་ཡང་ན་མ་ཡང་རུང་སྟེ། སུ་
ལ་འདི་འདྲ་བའི་ ཕན་སེམས་ག་ལ་ཡྤྱོད། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྷ་དང་། སེར་སྐྱ་ལ་སྤྱོགས་པ་ 
དྲང་སྲྤྱོང་རྣམས་ཀྱང་རུང་། མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པྤྱོ་ཚངས་པ་ལ་ཡང་ ཕན་པ་ལ་སྦྱྤྱོར་བའི་སེམས་འདི་
ལྟ་བུ་ཡྤྱོད་དམ་ཅི།  

སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ལ་སྔོན། །རང་གི་དྤྱོན་དུ་འདི་འདྲའི་སེམས། ། 
         རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། །གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་ག་ལ་སྐྱེ། ། 
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སྤྱོས་མ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ལ་ སྔོན་ཆད། རང་གི་དྤྱོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་
བལ་བར་འདྤྱོད་པའི་འདི་འདྲ་བའི་སེམས། མཚན་མྤྱོ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་ 
དེ་འདྲ་བའི་བླྤྱོ་ག་ལ་སྐྱེ།  
 

  གཞན་དག་རང་གི་དྤྱོན་དུ་ཡང་། །མི་འབྱུང་སེམས་ཅན་དྤྱོན་སེམས་གང་། ། 
སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཁྱད་པར་འདི། །སྔ་ན་མེད་པའི་རྨད་ཅིག་འཁྲུངས། ། 

གཞན་དག་ རང་གི་དྤྱོན་དུ་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ ཉེ་བར་ཞི་བར་འདྤྱོད་པའི་ བླྤྱོ་མི་འབྱུང་
ན་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་དྤྱོན་ལ་སེམས་པ་གང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལས་
བྱེད་པས་ སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནི། སྔ་ན་མེད་པའི་ ངོ་མཚར་གྱི་ཆོས་ རྨད་དུ་
བྱུང་བ་ཅིག་འཁྲུངས་སྤྱོ།།  
 

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དགའ་བའི་རྒྱུ། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྩིར་གྱུར་པ། ། 
རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱི་བསྤྱོད་ནམས་གང་། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གཞལ་གྱིས་ལང་། ། 

ལྷ་ལ་སྤྱོགས་པ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་དགའ་བའི་རྒྱུ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སན་ཆེན་པྤྱོའི་རང་བཞིན་གྱི་རྩིར་གྱུར་པ། རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་བསྤྱོད་ནམས་གང་ཡིན་པ། དེ་ལ་ བླྤྱོས་ཇི་ལྟར་གཞལ་གྱིས་ལང་སྟེ། འཕགས་པ་དཔལ་
བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྤྱོད་ནམས་གང་། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆིས་
ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སྟེ། །དེ་བས་ཀྱང་ནི་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་འཇུག་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།  

   ཕན་པར་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་མཆོད་ལས་ཁྱད་འཕགས་ན། ། 
སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བདེ་དྤྱོན་བརྩྤྱོན་པ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

ཡང་འདི་ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་དྤྱོགས་པ་ལ་ འཐད་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ 
བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་ སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ ཕན་པར་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ལ་ མཆོད་པ་ལས་ ཁྱད་པར་འཕགས་པར་གསུངས་ན། དེ་དག་གང་ལས་གསུངས་ཞེ་ན། 
དཔལ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། གངྒཱའི་བྱེ་མའི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་མི་གང་
གིས། །རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་བཀང་བྱས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །གང་ཞིག་ཐལ་མྤྱོ་
སྦྱར་བྱས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ན། །གང་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་པའི། །མཆོད་པ་འདི་ནི་
ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། དེ་བས་ན་ སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་
མཉམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། བདེ་བའི་དྤྱོན་དུ་དངོས་སུ་བརྩྤྱོན་པ་ལ་ བསྤྱོད་ནམས་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་
བར་ སྤྱོས་ཅི་དགོས།  
 

      སྡུག་བསྔལ་འདྤྱོར་འདྤྱོད་སེམས་ཡྤྱོད་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་རྒྱུག །  
བདེ་བ་འདྤྱོད་ཀྱང་གཏི་མུག་པས། །རང་གི་བདེ་བ་དགྲ་ལྟར་འཇོམས། ། 

བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་སང་བའི་ཐབས་ལ་ སེམས་ཅན་རང་ཉིད་མཁས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་
ལ་གྲོགས་ཅི་དགོས་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་འདྤྱོར་བར་འདྤྱོད་པའི་སེམས་ཡྤྱོད་ཀྱང་། 
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ སྲྤྱོག་གཅོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉིད་ལ་ མངོན་པར་རྒྱུགས་ཏེ་དེ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 
བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་ཀྱང་ གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་རང་གི་བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་ དགེ་བའི་བྱ་བ་
རྣམས་ དགྲ་ལྟར་དུ་འཇོམས་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  
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གང་ཞིག་བདེ་བས་ཕྤྱོངས་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་མང་ལྡན་དེ་དག་ལ། ། 
  བདེ་བ་ཀུན་གྱིས་ཚིམ་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་གཅོད་བྱེད་ཅིང་། ། 

         གཏི་མུག་ཀྱང་ནི་སེལ་བྱེད་པ། །དེ་དང་དགེ་མཚུངས་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 
         དེ་འདྲའི་བཤེས་ཀྱང་ག་ལ་ཡྤྱོད། །བསྤྱོད་ནམས་དེ་འདྲའང་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 

རྒྱལ་སྲས་གང་ཞིག་ སེམས་ཅན་བདེ་བ་མ་རྙེད་པས་ཕྤྱོངས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་ མང་པྤྱོ་
དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལ། བྱམས་པ་ཆེན་པྤྱོས་ བདེ་བ་ཀུན་གྱིས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་
པྤྱོས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པྤྱོས་ བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་ 
ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟན་ནས་ གཏི་མུག་ཀྱང་ནི་ བསལ་བར་བྱེད་པ། བདག་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་དེ་དང་ དགེ་
ལེགས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཚུངས་པ་གཞན་ ག་ལ་ཡྤྱོད། དེ་འདྲ་བའི་ ཕན་བདེ་ལ་སྦྱྤྱོར་བའི་ བཤེས་
ཀྱང་ག་ལ་ཡྤྱོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསྤྱོད་ནམས་དེ་འདྲའང་ག་ལ་ཡྤྱོད།  
 

གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་ནི།  

ཕན་བཏགས་ལན་ལྡྤྱོན་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཡང་རེ་ཞིག་བསྔགས་འྤྱོས་ན། ། 
མ་བཅོལ་ལེགས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

ཡང་དེ་ལྟར་ ཅིའི་ཕྱིར་བརྗོད་ཅེ་ན། སྔར་འཇིགས་ཤིང་ དྤྱོགས་པ་དང་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ལ་ 
ཕན་བཏགས་པ་ན་ འདིས་ཕན་བཏགས་སྤྱོ་ཞེས་ དྲིན་ལན་ལྡྤྱོན་པ་གང་ཡིན་པ། དེ་ཡང་རེ་ཞིག་ 
འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པར་འྤྱོས་ན། མ་བཅོལ་བཞིན་དུ་ ལེགས་པར་དགེ་བ་ལ་སྦྱྤྱོར་བར་
བྱེད་པ་ཡི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ བསྔགས་པར་འྤྱོས་པ་སྤྱོས་ཅི་དགོས།  
 

འགྲོ་བ་ཉུང་ཟད་ནར་མའི་ཟས་སྦྱྤྱོར་བ། །སྐད་ཅིག་ཟས་ཙམ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། ། 
  བརྙས་བཅས་ཉིན་ཕྱེད་འགྲངས་པར་བྱེད་པ་ཡང་། །དགེ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཀུན་གྱིས་བཀུར། ། 
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  སེམས་ཅན་གྲངས་མཐའ་ཡས་ལ་དུས་རིང་དུ། །བདེ་བར་གཤེགས་ཀྱི་བདེ་བ་བླ་ན་མེད། ། 
ཡིད་ལ་བསམ་པ་མཐའ་དག་རྤྱོགས་བྱེད་པ། །རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལྟ་ཞིག་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

འགྲོ་བ་ཉུང་ཟད་ཡྤྱོད་པ་དག་ལ་ དུས་ནར་མའི་ཟས་སྦྱྤྱོར་བ་ན། སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལ་ ཟས་ངན་
ངོན་ཙམ་ སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཚུལ་བརྙས་པ་དང་བཅས་པས་ ཕན་པའི་ཁྱད་པར་ཉིན་
ཕྱེད་ཙམ་ འགྲང་བར་བྱེད་པ་ཡང་། དགེ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ སྐྱེ་བྤྱོ་ཕལ་པ་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་
བྱེད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པ་ནི་ དེ་ལས་བཟླྤྱོག་པས་ སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་ མཐའ་
ཡས་པ་རྣམས་ལ་ དུས་རིང་པྤྱོ་ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྤྱོ་ལ་ མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། ཕན་པའི་ཁྱད་པར་ བདེ་
བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཉིད། ཡིད་ལ་བསམ་པ་མཐའ་དག་ རྤྱོགས་པར་བྱེད་
པའི་ཚུལ་གྱིས། རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པ་བྱེད་པ་ལ་ བཀུར་སྟི་འྤྱོས་པ་ནི་ ལྟ་ཞིག་སྤྱོས་ཅི་དགོས།  
 

གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་རྒྱལ་སྲས་སྦྱིན་བདག་ལ། །གལ་ཏེ་ངན་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ། ། 
ངན་སེམས་བསྐྱེད་པའི་གྲངས་བཞིན་བསྐལ་པར་ནི། །དམལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་
གསུངས། ། 

གང་ཞིག་དེ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་སྲས་སྦྱིན་པའི་བདག་པྤྱོ་རྣམས་ལ། གལ་ཏེ་ངན་སེམས་ཏེ་སྡིག་པའི་སེམས་
སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ། ངན་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྐད་ཅིག་གི་གྲངས་བཞིན་དུ་བསྐལ་བར་ནི། དམལ་བར་
གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས་སྤྱོ།། དེའང་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མདྤྱོ་
ལས། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་
བརྙས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ དེ་སྲིད་དུ། དེས་བདག་བསྐལ་བར་ དམལ་བར་གནས་པར་བྱའྤྱོ་ཞེས་ 
གོ་ཆ་བགོ་བར་བྱའྤྱོ་ ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
 

    འྤྱོན་ཏེ་གང་ཞིག་ཡིད་རབ་དང་བྱེད་ན། །དེ་ཡི་འབས་བུ་དེ་བས་ལྷག་པར་འཕེལ། ། 
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་དྤྱོ་གལ་ཆེན་པྤྱོས་ཀྱང་། །སྡིག་པ་མི་འབྱུང་དགེ་བ་ངང་གིས་འཕེལ། ། 
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ཡང་གང་ཞིག་ དེ་ལ་སེམས་དྭང་བ་བསྐྱེད་པ་ དེའི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་ ཇི་ཙམ་ཞིག་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་ཞེ་ན། འྤྱོན་ཏེ་ གང་ལ་ལ་ཞིག་ རྒྱལ་སྲས་དེ་ལ་ ཡིད་རབ་དྭང་བར་བྱེད་ན། དེ་ཡི་འབས་བུ་ 
སྡིག་པའི་འབས་བུ་དེ་བས་ ལྷག་པར་འཕེལ་ཏེ། ངེས་པ་དང་ མ་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ ཕྱག་རྒྱའི་མདྤྱོ་
ལས། འཇམ་དཔལ། ཡྤྱོངས་སུ་བརྟག་པ་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ མིག་བཏྤྱོན་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ཡྤྱོངས་སུ་བརྟག་པ་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ། 
གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་ རིགས་ཀྱི་བུ་མྤྱོ་ བྱམས་པའི་སེམས་ལ་གནས་པ་ འགའ་ཞིག་གིས་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མིག་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་བས། འཇམ་དཔལ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་ རིགས་ཀྱི་བུ་མྤྱོ་གང་
གཞན་ཞིག་གིས་ ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་མྤྱོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སེམས་དྭང་བས་ལྟ་ན། འདི་
ནི་དེ་བས་ བསྤྱོད་ནམས་ཆེས་ལྷག་པར་སྐྱེས་སྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་ བསྤྱོད་ནམས་
ཀྱི་ཞིང་ཆེན་པྤྱོ་ལ་ མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བའི་སེམས་ཉིད་དུ་བྱའྤྱོ།། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་དྤྱོ་གལ་
ཏེ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པྤྱོས་ཀྱང་། སྡིག་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་ བསྡུ་དངོས་བཞིས་ སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
འདྤྱོགས་པའི་དགེ་བ་ངང་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། ད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ལ་ 
བསྟན་བཅོས་བྱེད་པ་པྤྱོ་ ཤིན་ཏུ་ཡང་ ཡིད་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི། 
 

གང་ལ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆེན་དེ། །སྐྱེས་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། ། 
    གང་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ཀྱང་བདེ་འབྲེལ་བ། །བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

སེམས་ཅན་གང་ལ་ སེམས་ཀྱི་དམ་པ་ རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཉིད། སྐྱེས་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཐུགས་མངའ་བ་གང་ལ་བརྟེན་ཏེ་ གནྤྱོད་
པ་བྱས་ཀྱང་ གནྤྱོད་བྱེད་དེ་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་ བདེ་བ་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པས། བདེ་བའི་འབྱུང་
གནས་དེ་ལ་ སྐྱབས་སུ་མཆིའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
སྟེ་ལེའུ་དང་པྤྱོའྤྱོ།། ། ། 

 
དྲི་བ།  
༡༽  སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་དྤྱོན་ཞྤྱོག །  
༢༽  སེམས་བསྐྱེད་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་ རྐྱེན་བཞི་ སྟྤྱོབས་བཞི་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས།  
༣༽  སེམས་བསྐྱེད་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་རྟེན་གཉིས་པྤྱོ་གང་ཡིན། 
༤༽  བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་གང་ཡྤྱོད། 
༥༽  ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གཉིས་ སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐྤྱོག་ནས་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཕྱེ། 
༦༽  སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ བཞི་རུ་དབྱེ་བ་རྣམས་ཞྤྱོག །  
༧༽  སྤྱོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་འཇུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕན་ཡྤྱོན་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༨༽  བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ཡྤྱོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྔགས་པ་ཇི་ལྟར་བརྗོད། 
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ལེའུ་གཉིས་པ།  

མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ལེའུ།  
གཉིས་པ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ལེའུ་ལ་གཞུང་དང་། མཚན་གཉིས་ལས། 
དང་པྤྱོ་ལའང་། མཆོད་པ་འཕུལ་བའི་ཡན་ལག། ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག། 
སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་དང་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་མཆོད་པ་འཕུལ་བའི་ཡན་ལག་ལའང་། དངོས་སུ་
འབྱྤྱོར་བའི་མཆོད་པ། ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ། སྤྱོན་ལམ་སྟྤྱོབས་ཀྱི་མཆོད་པ། བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ། 
བསྟྤྱོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་ བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ། 
བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ། ལུས་འབུལ་བའི་མཆོད་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་ནི། 

རིན་ཆེན་སེམས་དེ་བཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས། ། 
དཀོན་མཆོག་དྲི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། ། 

དེ་ལྟར་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ རྙེད་པར་དཀའ་བ་ཐྤྱོབ་ཅིང་ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ ཕན་ཡྤྱོན་
རིག་ནས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བླང་བའི་དྤྱོན་དུ་ ཕན་ཡྤྱོན་བསྟན་མ་ཐག་པའི་ རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ 
བདག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་རྣམས་དང་ ལུང་དང་རྟྤྱོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས། དཀོན་མཆོག་སྒྲིབ་པ་གཉིས་
ཀྱི་ དྲི་མ་མེད་པ་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྲས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་མཐའ་ཡས་པའི་
རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ལ་ ཤིན་ཏུ་དྭང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ ལེགས་པར་མཆོད་དྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་བདག་པྤྱོས་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་ནི།  

མེ་ཏྤྱོག་འབས་བུ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་དང་། །སན་གྱི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡྤྱོད་པ་དང་། ། 
འཇིག་རྟེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་དང་། །ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ཅི་ཡྤྱོད་དང་། ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ན་ མེ་ཏྤྱོག་དང་འབས་བུ་ ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་དང་། སན་གྱི་རྣམ་པར་གནས་པ་ གང་
དག་ཡྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ རིན་ཆེན་ཀྱི་བྱེ་བག་ ཇི་རྙེད་ཡྤྱོད་པ་དང་། ཆུ་གཙང་
ཞིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ ཅི་ཡྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་།  

  རིན་ཆེན་རི་བྤྱོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །ནགས་ཚལ་ས་ཕྱྤྱོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང་། ། 
ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏྤྱོག་རྒྱན་སས་སྤུད་པ་དང་། །ཤིང་གང་འབས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང་། ། 

རིན་པྤྱོ་ཆེའི་རི་བྤྱོ་དང་དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་ རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ནགས་ཚལ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་
བ་དང་། ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏྤྱོག་ ས་ཚྤྱོགས་པའི་ རྒྱན་གྱིས་སས་པས་ མཛེས་ཤིང་སྤུད་པ་དང་། ཤིང་གང་ཞིག་ 
ཁ་དྤྱོག་དང་ དྲི་རྤྱོ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་ འབས་བུ་བཟང་པྤྱོ་དང་ལྡན་པས་ ཡལ་ག་དུད་པ་དང་།  

   ལྷ་སྤྱོགས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་དྲི་དང་ནི། །སྤྱོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་། ། 
མ་རྨྤྱོས་འཁྲུངས་པའི་ལྤྱོ་ཏྤྱོག་རྣམ་པ་དང་། །གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འྤྱོས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི། ། 

   མཚྤྱོ་དང་རྫིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག །ངང་པ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡིད་འྤྱོང་ལྡན། ། 
  ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ། །ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། ། 

   བླྤྱོ་ཡིས་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག། སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་ན། ། 
  ཡྤྱོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། ། 

ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དྲི་དང་ནི། སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱོས་དང་ འདྤྱོད་
དགུ་འབྱུང་བའི་ དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་ རིན་ཆེན་ས་ཚྤྱོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་དང་། གཤྤྱོལ་གྱིས་མ་
རྨྤྱོས་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་འཁྲུངས་པའི་ ལྤྱོ་ཏྤྱོག་གི་རྣམ་པ་སྟེ་ འབྲུའི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་། དེ་དག་ལས་
གཞན་ཡང་ མཆོད་པར་འྤྱོས་པའི་རྒྱན་གྱི་བྱེ་བག་རྣམས་ནི། མཚྤྱོ་དང་རྫིང་བུ་ མེ་ཏྤྱོག་པདྨས་ཡྤྱོངས་སུ་གང་
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བས་ བརྒྱན་པ་དག་ལ་གནས་པའི། བྱ་ངང་པ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་པ་ ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ། 
ནམ་མཁའི་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱི་ མཐས་གཏུགས་པ་ན། བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་ཡི་ མཆོད་
རས་དེ་དག་ཀུན། རང་གི་བླྤྱོ་ཡིས་བླངས་ནས་ ཐུབ་པ་སྐྱེས་བུ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །སྲས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ ཚྤྱོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ ལེགས་པར་འབུལ་ན། མཆོད་གནས་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡིན་པས་ 
ཡྤྱོན་གནས་དམ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བར་དགོངས་པའི་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་
པ་རྣམས་ཀྱིས། སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་བདག་ལ་ བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་ བདག་གི་མཆོད་པའི་དངོས་པྤྱོ་
འདི་དག་བཞེས་པར་མཛྤྱོད་ཅིག།  

བདག་ནི་བསྤྱོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་པའི་ནྤྱོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། ། 
དེས་ན་གཞན་དྤྱོན་དགོངས་པའི་མགོན་གྱིས་འདི། །བདག་གི་དྤྱོན་སད་ཉིད་ཀྱི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །  

བདག་ནི་ སྔོན་ཆད་བསྤྱོད་ནམས་བསགས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ ད་ལྟ་ཡང་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། མཆོད་པའི་ནྤྱོར་ 
སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་ བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས་པས། དེས་ན་ གཞན་དྤྱོན་ཁོ་ན་དགོངས་པའི་
འགྲོ་བའི་མགོན་གྱིས་ མཆོད་པའི་དངོས་པྤྱོ་འདི་དག། བདག་གི་ཚྤྱོགས་རྤྱོགས་པའི་དྤྱོན་གྱི་སད་དུ་ ཉིད་ཀྱི་
ཐུགས་རྗེའི་མཐུས་བཞེས་ཤིག།  
 

གསུམ་པ་ལུས་འབུལ་བའི་མཆོད་པ་ནི།  

 རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི། ། 
སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡྤྱོངས་བཞེས་ཤིག །གུས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། ། 

རྒྱལ་བ་རྤྱོགས་པའི་ སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ དེ་ཡི་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ བདག་གིས་ནི། 
བདག་གི་ཇི་སྙེད་ལེན་པའི་ལུས་ཀུན་ དུས་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི་ཡིས། སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ 
སྤྱོ་སྤྱོར་ནས་བདག་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་བཞེས་ཤིག །བདག་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་གུས་པས་ ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་སྟེ་ 
བན་གྱི་དངོས་པྤྱོར་ ཁས་བླང་བར་བགྱིའྤྱོ།།  
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བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །སྲིད་ན་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། ། 
སྔོན་གྱི་སྡིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགྱིད་ཅིང་། །སྡིག་པ་གཞན་ཡང་སན་ཆད་མི་བགྱིད་དྤྱོ། །  

བདག་ནི་ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། ཆེན་པྤྱོ་ལ་བརྟེན་པའི་མི་བཞིན་དུ་ སྲིད་པའི་གནས་
འདི་ན་ སྡུག་བསྔལ་གང་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་པར་ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ ཕན་པར་བགྱི། མ་རིག་པའི་དབང་
གིས་བསགས་པའི་ སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་ལས་ གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་ ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བགྱིད་
ཅིང་། སྡིག་པ་གཞན་གང་ཡང་ སན་ཆད་མི་བགྱིད་དྤྱོ།། ཞེས་དམ་བཅའྤྱོ།།  

 
གཉིས་པ་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་ལའང་། ཁྲུས་དང་སྐུ་ཕྱིས་སྤྱོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་། ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་
པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཁྲུས་དང་སྐུ་ཕྱིས་སྤྱོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། 

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསྟར། ། 
རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འྤྱོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འྤྱོད་ཆགས་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར། ། 
དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་དེ་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པྤྱོ་སྤྱོས་ཀྱི་ཆུ། ། 

   ཡིད་འྤྱོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ནི། །རྤྱོལ་མྤྱོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསྤྱོལ། ། 
      དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱི་འྤྱོ། །  

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ ཨ་ག་རུ་ནག་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆུས་བྱུགས་པས་ ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་ 
གསལ་ཞིང་དྭངས་ལ་ འྤྱོད་འཚེར་བ་བསྟར། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ རིན་ཆེན་འྤྱོད་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་དུ་
འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་ མུ་ཏིག་འྤྱོད་ཆགས་པའི་བླ་རེ་བྲེས་པ་དེར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ 
དེ་ཡི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ། རིན་ཆེན་བཻཌུརྱ་ལ་སྤྱོགས་པའི་བུམ་པ་མང་པྤྱོ་སྤྱོས་ཀྱི་ཆུ། ཡིད་
དུ་འྤྱོང་བས་ལེགས་པར་བཀང་བ་དང་ བསྟྤྱོད་པའི་གླུ་དང་ནི། པི་ཝཾ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྤྱོལ་མྤྱོར་བཅས་པ་ བརྒྱ་
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སྟྤྱོང་དུ་མས་ སྐུ་ཁྲུས་གསྤྱོལ་ལྤྱོ། དེ་དག་གི་སྐུ་ལ་ རིན་ཐང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། གཙང་ལ་བདུག་
སྤྱོས་ཀྱི་དྲི་རབ་ཏུ་བསྒོས་པས་སྐུ་ཕྱིའྤྱོ།།  

    དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དྤྱོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། ། 
གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་དང་། །རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། ། 
འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང་། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྱོགས་ལའང་ 

    བརྒྱན་པར་བགྱི། ། 

བྱི་དྤྱོར་བྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་ དེ་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ལ་ སྔོན་པྤྱོ་དང་བཙག་
དང་ ངུར་སྨྲིག་གསུམ་གྱིས་ ཁ་དྤྱོག་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་ལྟ་བུའི་ ན་བཟའ་ 
བདུག་སྤྱོས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྒོས་པའི་ དྲི་ཞིམ་པ་དམ་པ་སྟེ་ བླ་ན་མེད་པ་དག་འབུལ་ལྤྱོ། ལྷའི་གོས་བཟང་པྤྱོ་ 
སྲབ་ལ་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་དང་། རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པྤྱོ་དང་ རྗེ་མཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་། སན་རས་གཟིགས་ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྱོགས་ལའང་བརྒྱན་
པར་བགྱིའྤྱོ།།  

གཉིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི།  

སྟྤྱོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་སྐུ། ། 
གསེར་སྦྱངས་བཙྤྱོ་མ་བྱི་དྤྱོར་བྱས་པ་ལྟར། །འྤྱོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། ། 

སྟྤྱོང་གསུམ་གྱི་སྟྤྱོང་ཆེན་པྤྱོའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། དྲི་མཆོག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ 
ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོ་ ཀུན་གྱི་སྐུ། གསེར་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པར་བྱས་པའི་ བཙྤྱོ་མ་བྱི་དྤྱོར་བྱས་པ་ལྟར། རང་དྤྱོན་
འྤྱོད་ཆགས་པ་དང་ གཞན་དྤྱོན་འྤྱོད་འབར་བ་ དེ་དག་ལ་བྱུག་པར་བགྱིའྤྱོ།།  
 

ཐུབ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འྤྱོང་བའི། །མེ་ཏྤྱོག་མནྡ་ར་དང་པདྨ་དང་། ། 
     ཨུཏྤལ་ལ་སྤྱོགས་དྲི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཡིད་འྤྱོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། ། 
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ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོ་ མཆོད་གནས་ཀྱི་དམ་པ་མཆོག་ལ་ ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི། ལྷའི་མེ་ཏྤྱོག་ མནྡ་ར་བ་དང་ པདྨ་
དང། ཨུཏྤལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ དྲི་ཞིམ་པྤྱོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། མེ་ཏྤྱོག་གི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་པ་ ཡིད་དུ་
འྤྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་དྤྱོ།།  

སྤྱོས་མཆོག་ཡིད་འཕྲྤྱོག་དྲི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡི། །བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚྤྱོགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ། ། 
ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་ས་ཚྤྱོགས་བཅས་པ་ཡི། །ལྷ་བཤྤྱོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། ། 

སྤྱོས་ཀྱི་མཆོག་ ཡིད་འཕྲྤྱོག་པའི་ དྲི་ཡི་ངད་པ་ ཕྱྤྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡི། བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚྤྱོགས་ ནམ་
མཁའ་དང་མཉམ་པ་རྣམས་ཀྱང་ དེ་དག་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའྤྱོ། ཞལ་དུ་གསྤྱོལ་བའི་ ཟས་བཟའ་བ་དང་
བཏུང་བའི་ བྱེ་བག་ས་ཚྤྱོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡི། ལྷ་ལ་འྤྱོས་པའི་ བཤྤྱོས་རྣམས་ཀྱང་ དེ་དག་ལ་དབུལ་
བར་བགྱིའྤྱོ།།  

གསེར་གྱི་པདྨ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། ། 
ས་གཞི་བསྟར་བ་སྤྱོས་ཀྱིས་བྱུག་པ་དེར། །མེ་ཏྤྱོག་ཡིད་འྤྱོང་སིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི། ། 

གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ལས་བྱས་པའི་ པདྨ་ཚར་དུ་དངར་བ་དག་ལ་ བརྟེན་པ་ཡི། རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པ་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་མུན་པ་སེལ་བའི་ སྒྲོན་མེ་རྣམས་ཀྱང་ དེ་དག་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའྤྱོ།། ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི་ ས་
གཞི་ཁོད་མཉམ་པས་བསྟར་བ་ ཙནྡན་དང་ གུར་གུམ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ སྤྱོས་ཀྱིས་བྱུག་པ་དེར། མེ་ཏྤྱོག་ཡིད་
དུ་འྤྱོང་བ་ འདབ་མ་རེ་རེ་ བ་གླང་གི་ཀོ་བའི་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ སིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི་ཞིང་ དབུལ་
བར་བྱའྤྱོ།།  
 

གཞལ་མེད་ཕྤྱོ་བང་བསྟྤྱོད་དབྱངས་ཡིད་འྤྱོང་ལྡན། །མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕྱང་མཛེས་འབར་བ། ། 
དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་དག་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། ། 

བླྤྱོས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཕྤྱོ་བང་ འདྤྱོད་སམ་དུ་ ལྷའི་བུ་མྤྱོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟྤྱོད་པའི་དབྱངས་ ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་
དང་ལྡན་པས་ བསྟྤྱོད་ཅིང་། མུ་ཏིག་ལ་སྤྱོགས་པ་ རིན་ཆེན་ས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཆུན་པྤྱོའི་རྒྱན་འཕྱང་བས་ མཛེས་
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ཤིང་འྤྱོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འབར་བ། ཆུ་ཞེང་གི་ཚད་ དཔག་ཡས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་
གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོའི་ རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ལ་ དབུལ་བར་བགྱིའྤྱོ།།  

རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། །ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འྤྱོང་བརྒྱན། ། 
དབྱིབས་ལེགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒྲེང་བ་ཡང་། །རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། ། 

རྒྱུ་གོས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་དང་ ལྭ་བ་རིན་ཆེན་དག་ལས་གྲུབ་པའི་ གདུགས་མཛེས་པ་ གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། ཁོ་ར་
ཁོར་ཡུག་ཏུ་ མུ་ཏིག་དམར་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དུ་མས་བརྒྱན་པ། ཧ་ཅང་མཐྤྱོ་
བ་མ་ཡིན་ཏེ་ ཧ་ཀྱང་དམའ་བ་མ་ཡིན་པས་ དབྱིབས་ལེགས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ མང་པྤྱོ་བསྒྲེང་བ་ཡང་། 
རྟག་ཏུ་ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོ་ སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ དབུལ་བར་བགྱིའྤྱོ།།  
 

གསུམ་པ་སྤྱོན་ལམ་སྟྤྱོབས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི།  

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚྤྱོགས། །རྤྱོལ་མྤྱོ་དབྱངས་སྙན་ཡིད་འྤྱོང་ལྡན། ། 
སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་པའི། །སྤྲིན་རྣམས་སྤྱོ་སྤྱོར་གནས་གྱུར་ཅིག །  

དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་ མཆོད་པའི་ཚྤྱོགས། ར་རྔ་ལ་སྤྱོགས་པ་ རྤྱོལ་མྤྱོའི་བྱེ་བག་ དབྱངས་སྙན་པ་ ཡིད་
དུ་འྤྱོང་བ་དང་ལྡན་པས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ རྣ་བའི་ལམ་དུ་སྤྱོན་པ་ན་ དགའ་བས་སིམ་
པར་བྱེད་པའི། མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྣམས་སྤྱོ་སྤྱོར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།  

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་། །མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ། ། 
      རིན་ཆེན་མེ་ཏྤྱོག་ལ་སྤྱོགས་ཆར། །རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབབ་པར་ཤྤྱོག །  

དམ་པའི་ཆོས་ དཀོན་མཆོག་གསུང་རབ་ གླེགས་བམ་གྱི་རྣམ་པར་གནས་པ་ ཐམས་ཅད་དང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྐུ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ། 
རིན་ཆེན་གྱི་ཆར་དང་ མེ་ཏྤྱོག་དང་ཙནྡན་དང་ གོས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆར། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ འབབ་
པར་ཤྤྱོག་ཅིག།  
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བཞི་པ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ནི།  

ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སྤྱོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། ། 
དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པྤྱོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། ། 

ཇི་ལྟར་ན་ འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་
རྣམས་ལ་ མཆོད་རས་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་ བླ་ན་མེད་པ་དག་གིས་ མཆོད་པར་མཛད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ བདག་གིས་
ཀྱང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། །མགོན་པྤྱོ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་མྤྱོས་པ་བྱའྤྱོ།།  

ལྔ་པ་བསྟྤྱོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི།  

  ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་རྣམས་ལ་བདག། བསྟྤྱོད་དབྱངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚྤྱོས་བསྟྤྱོད། ། 
       བསྟྤྱོད་དབྱངས་སྙན་སྤྲིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག།  

ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུའི་ སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ བདག་གིས། བསྟྤྱོད་པའི་
དབྱངས་ འགྱུར་ཁུག་ འདེགས་འཇོག་ལྔའི་ རྗེས་སུ་སྐྱེས་པ། དྲུག་གི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་པ་ བར་མའི་དབྱངས་ལ་
སྤྱོགས་པ་ ཡན་ལག་རྒྱ་མཚྤྱོས་བསྟྤྱོད། བསྟྤྱོད་དབྱངས་སྙན་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྣམས་ དེ་དག་གི་སྙན་གྱི་ལམ་ལ། 
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་ འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག།  
 

དྲི་བ།  
༡༽  མ་རྨྤྱོས་པའི་ལྤྱོ་ཏྤྱོག་གང་བྱུང་གང་འྤྱོས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྡུ་སྟེ་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕུལ་

འདུག །དེ་ལྟར་བྱས་པ་འདི་བདག་པྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་པ་དང་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པ་གང་ཡིན། 
རྒྱུ་མཚན་བཅས་བཀོད།  

༢༽  སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་ལ་ ལུས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། 
༣༽  མཆོད་པ་གང་འདྲ་ ཡིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་ནམ། 
༤༽  ཆོ་ག་གནང་སྐབས་ བླ་མ་ཆོས་པས་ ཁྲུས་གསྤྱོལ་གནང་རྒྱུ་ཡྤྱོད་པ་འདི་ ཅིའི་མཆོད་པ་ཡིན། 
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༥༽  ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༦༽  ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོའི་མཆོད་པ་ཟེར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 
༧༽  བསྟྤྱོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཞེས་པའི་གོ་དྤྱོན་ཞྤྱོག། 

གཉིས་པ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི།  

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ཆོས་དང་ཚྤྱོགས་ཀྱི་མཆོག་བཅས་ལ། ། 
ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པས་ནི་བདག་ཕྱག་འཚལ། ། 

འདས་པ་དང་ མ་འྤྱོངས་པ་དང་ ད་ལྟར་འབྱུང་བའི་ དུས་གསུམ་དུ་གཤེགས་པའི་ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་ ། 
ལུང་དང་རྟྤྱོགས་པའི་ ཆོས་དང་ཚྤྱོགས་ཀྱི་མཆོག་ བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ། 
ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། ལུས་ངག་གི་བླྤྱོ་ཡིས་སྤྲུལ་ནས་ གུས་པས་བཏུད་
པ་དང་བཅས་པས་ནི་ བདག་གིས་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ།།  

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཞི་རྣམས་དང་། །མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། ། 
མཁན་པྤྱོ་དེ་བཞིན་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །  

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཞི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྡེ་སྤྱོད་རྣམས་དང་ མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ གནས་
རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་ཡང་ བདག་གིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། བསབ་པ་
སྦྱིན་པའི་ མཁན་པྤྱོ་དང་ དེ་བཞིན་དུ་ སང་བླང་གི་གནས་སྟྤྱོན་པའི་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
མཆོག་ གོས་ངུར་སྨྲིག་གི་ རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་རྣམས་ལ་ ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ།།  
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གསུམ་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག་ནི།  

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྤྱོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 
ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚྤྱོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པྤྱོར་ མཆིས་ཀྱི་བར་ཏེ་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ མ་འཐྤྱོབ་ཀྱི་བར་དུ་ ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ སྟྤྱོན་པར་བཟུང་སྟེ་སྐྱབས་སུ་མཆི། 
བདེན་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། ཚྤྱོགས་ལའང་ དེ་བཞིན་དུ་ 
བསྒྲུབ་བྱའི་ལམ་དང་ གྲོགས་སུ་དམ་བཅས་ནས་ སྐྱབས་སུ་མཆིའྤྱོ།།  
 

བཞི་པ་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ལའང་། བཤགས་ཡུལ་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་། བཤགས་པ་དངོས་བཤད་
པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བཤགས་ཡུལ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནི།  

ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡི། །རྤྱོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། ། 
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་མངའ་རྣམས་ལ། །ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་ཏེ་གསྤྱོལ་བ་ནི། ། 

ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ན་ བཞུགས་པ་ཡི། ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་མངའ་བ་ ཇི་སྙེད་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ། གུས་པས་ཐལ་མྤྱོ་
སྦྱར་ཏེ་ ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པས་གསྤྱོལ་བ་ནི།  
 

གཉིས་པ་བཤགས་པ་དངོས་བཤད་པ་ལའང་། སུན་འབྱིན་པའི་སྟྤྱོབས། རྟེན་གྱི་སྟྤྱོབས། གཉེན་པྤྱོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་
པའི་སྟྤྱོབས། སྤྱོར་ཆུད་པའི་སྟྤྱོབས་དང་བཞི་ལས། 
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དང་པྤྱོ་རྣམ་པ་སུན་འབྱིན་པའི་སྟྤྱོབས་ནི།  

ཐྤྱོག་མ་མེད་ལྡན་འཁོར་བ་ནས། །ཚེ་རབས་འདི་འམ་གཞན་དག་ཏུ། ། 
 བདག་གིས་མ་འཚལ་སྡིག་བགྱིས་པའམ། །བགྱིད་དུ་བསྩལ་བ་ཉིད་དང་ནི། ། 

ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་བ་ནས། ཚེ་རབས་འདིའམ་ སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་ གཞན་དག་ཏུ། བདག་
གིས་མ་འཚལ་ཏེ་ ཉེས་དམིགས་མ་ཤེས་པས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ སྡིག་པ་བགྱིས་པའམ། གཞན་ལ་
བསྒོས་ཏེ་ བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་ཉིད་དང་ནི།  

གཏི་མུག་འཁྲུལ་པས་བདག་ནྤྱོན་ཏེ། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་གང་བགྱིས་པ། ། 
  ནྤྱོངས་པ་དེ་ནི་མཐྤྱོང་བགྱིས་ནས། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགོན་ལ་བཤགས། ། 

གཏི་མུག་འཁྲུལ་པས་ བདག་ནྤྱོན་པར་གྱུར་ཏེ། གཞན་གྱིས་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བ་གང་
བགྱིས་པ། ནྤྱོངས་པ་སྟེ་ ཉེས་པ་དེ་ནི་ མཐྤྱོང་བར་བགྱིས་ནས། བསམ་པ་ཐག་པས་ མགོན་པྤྱོ་རྣམས་ལ་ 
བཤགས་པར་བྱའྤྱོ།།  

བདག་གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ནི། །ཕ་མའམ་བླ་མ་གཞན་དག་ལ། ། 
ཉོན་མྤྱོངས་སྒོ་ནས་ལུས་ངག་དང་། །ཡིད་ཀྱིས་གནྤྱོད་བགྱིས་གང་ལགས་པ། ། 

       ཉེས་པ་དུ་མས་སྐྱོན་ཆགས་པའི། །སྡིག་ཅན་བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་། ། 
       ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགྱིས་པ་དེ། །ཐམས་ཅད་འདྲེན་པ་རྣམས་ལ་བཤགས། ། 

བདག་གིས་ཡྤྱོན་ཏན་ བླ་ན་མེད་པའི་ཞིང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ནི། ཕན་འདྤྱོགས་པའི་ཞིང་ཕ་མའམ་ 
ཡྤྱོན་ཏན་དང་ཕན་འདྤྱོགས་པ་གཉིས་ཀའི་ཞིང་ བླ་མ་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཡང་། བསམ་པ་ཉོན་
མྤྱོངས་པའི་སྒོ་ནས་ ལུས་དང་ངག་དང་། ཡིད་ཀྱིས་གནྤྱོད་པ་བགྱིས་པ་གང་ལགས་པ། རང་དབང་མེད་པའི་
འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ ཉེས་པ་དུ་མས་སྐྱོན་ཆགས་པའི། སྡིག་པ་ཅན་བདག་གིས་ ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གྱི་སྡིག་པ་གང་། ཤིན་ཏུ་མ་རུང་བ་ མི་བཟད་པར་བགྱིས་པ་དེ། ཐམས་ཅད་ སྐྱབས་ཡུལ་འདྲེན་པ་
རྣམས་ལ་བཤགས་སྤྱོ།།  
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བདག་ནི་སྡིག་པ་མ་བྱང་བར། །སྔོན་དུ་འགུམ་པར་འགྱུར་དུ་མཆི། ། 
 ཇི་ལྟར་འདི་ལས་ངེས་ཐར་བར། །མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསྤྱོལ། ། 

ཅིའི་ཕྱིར་ རིངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཤགས་ཞེ་ན། བདག་ནི་ ཐྤྱོགས་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་བསགས་པའི་ སྡིག་པ་
འདི་དག་མ་བྱང་པར། སྡིག་པ་དག་པའི་སྔོན་དུ་ འགུམ་པར་འགྱུར་དུ་མཆི། དེ་བས་ན་ ཇི་ལྟར་སྡིག་པ་འདི་
ལས་ ངེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ བསྐྱབ་ཏུ་གསྤྱོལ།  

ཡིད་བརྟན་མི་རུང་འཆི་བདག་འདི། །བྱས་དང་མ་བྱས་མི་སྤྱོད་པས། ། 
         ན་དང་མི་ན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། །གློ་བུར་ཚེ་ལ་ཡིད་མི་བརྟན། ། 

ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བའི་ འཆི་བདག་འདི། བྱ་བ་འགའ་ཞིག་བྱས་པ་དང་ མ་བྱས་པས་ཀྱང་ མི་སྤྱོད་པ་
ཡིན་པས། ན་བ་དང་ ན་བ་མིན་པའམ་མི་ན་བའི་སྐྱེ་བྤྱོ་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། གློ་བུར་བའི་ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ ཡིད་
མི་བརྟན་ཏེ་ དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་ངོ་།།  

 ཐམས་ཅད་བྤྱོར་ཏེ་ཆ་དགོས་པར། །བདག་གིས་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པས། ། 
མཛའ་དང་མི་མཛའི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། །སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་བྱས། ། 

དེ་ལྟར་སྡིག་པས་འཇིགས་ན། འྤྱོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་བྱེད་ཅེ་ན། མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ་ ཐམས་ཅད་བྤྱོར་ཏེ་ 
ཆ་བགོས་ནས་ འགྲོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པར། བདག་གིས་ དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པས། མཛའ་བ་ལ་ ཕན་འདྤྱོགས་པ་
དང་ མི་མཛའ་བ་ལ་གནྤྱོད་པར་ བྱ་བའི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ་ དུ་མར་བྱས་སྤྱོ།།  

མི་མཛའ་རྣམས་ཀྱང་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར། ། 
      བདག་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར། ། 

གང་གི་དྤྱོན་དུ་ སྡིག་པ་བྱས་པའི་ མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱང་ མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱང་ 
མེད་པར་འགྱུར་ལ། བདག་ཀྱང་ཤི་ནས་ མེད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་གང་གི་དྤྱོན་དུ་ འབད་པར་
བྱས་པའི་ དངོས་པྤྱོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ མེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  
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རྨི་ལམ་ཉམས་སུ་མྤྱོང་བ་བཞིན། །དངོས་པྤྱོ་གང་དང་གང་སད་པ། ། 
དེ་དེ་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར། །འདས་པ་ཐམས་ཅད་མཐྤྱོང་མི་འགྱུར། ། 

རང་འཆི་བའི་ཚེ་ན་ རྨི་ལམ་དུ་ རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྤྱོང་བ་བཞིན་དུ། དངོས་པྤྱོ་གང་
དང་གང་ལ་སད་པ། དེ་དང་དེ་ དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཙམ་ལས། འདས་པ་ཐམས་ཅད་ སར་ནས་མཐྤྱོང་
བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  

  རེ་ཞིག་གསྤྱོན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལའང་། །མཛའ་དང་མི་མཛའ་དུ་མ་འདས། ། 
དེ་དག་དྤྱོན་དུ་བྱས་པའི་སྡིག །མི་བཟད་གང་ཡིན་མདུན་ན་གནས། ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ སྡིག་པ་ཡང་ དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ འགྲོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། ཚེ་རབས་གཞན་ ལྟ་
ཞྤྱོག་ རེ་ཞིག་གསྤྱོན་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ འདི་ཉིད་ལའང་། མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ་དུ་མ་ཞིག་ འདས་པར་
གྱུར་ལ། དེ་དག་གི་དྤྱོན་དུ་བྱས་པའི་ སྡིག་པ། མི་བཟད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ རང་གི་མདུན་ན་ གནས་པ་
ཡིན་ནྤྱོ།།  

   དེ་ལྟར་བདག་ནི་གློ་བུར་ཞེས། །བདག་གིས་རྟྤྱོགས་པར་མ་གྱུར་པས། ། 
གཏི་མུག་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གིས། །སྡིག་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས། ། 

དེ་ལྟར་བདག་ནི་ གློ་བུར་དུ་འཆི་བའི་ ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞེས། བདག་གིས་ སྔོན་ཆད་རྟྤྱོགས་པར་མ་གྱུར་པས། 
བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་ལ་ རྨྤྱོངས་པའི་གཏི་མུག་དང་ ཡུལ་ལ་རེ་བའི་ འདྤྱོད་ཆགས་དང་ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པའི་ 
ཞེ་སང་གི་དབང་གིས། ལུས་གང་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ སྡིག་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱས་སྤྱོ།།  

  ཉིན་མཚན་སྤྱོད་པ་ལྤྱོང་མེད་པར། །ཚེ་འདི་རྟག་ཏུ་འགོད་འགྱུར་ཞིང་། ། 
སྤྱོན་པ་གུད་ནས་འྤྱོང་མེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། ། 

དེ་མྱུར་དུ་ བཤག་པར་མ་བྱེད་ན་ ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ སྤྱོད་པའི་ལྤྱོང་མེད་པར། ཚེ་འདི་
ནི་ ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་བཞིན་ རྟག་ཏུ་འགོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཚེའི་སྤྱོན་པ་ཞིག་གུད་ནས་འྤྱོང་བ་མེད་
ན། བདག་ལྟ་བུ་ཞིག་ འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར།  
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    བདག་ནི་མལ་ན་འདུག་བཞིན་དུ། །གཉེན་བཤེས་ཀུན་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཀྱང་། ། 
སྲྤྱོག་ཆད་པ་ཡི་ཚྤྱོར་བ་དག །བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་མྤྱོང་བར་འགྱུར། ། 

ངེས་པར་འཆི་བར་འགྱུར་མྤྱོད། དེའི་ཚེ་གཉེན་བཤེས་སྤྱོགས་ཡྤྱོད་པས་ མི་འཇིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། བདག་ནི་ 
མལ་གྱི་ཐ་མ་ན་ འདུག་བཞིན་དུ། གཉེན་དང་མཛའ་བཤེས་ཀུན་གྱིས་ མཐའ་ནས་བསྐོར་ཀྱང་། སྲྤྱོག་ཆད་
པ་ཡི་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚྤྱོར་བ་དག། བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་ མྤྱོང་བར་འགྱུར་གྱི། དེའི་ཆ་ཕྲ་མྤྱོ་ཡང་ གཞན་
ལ་བགོ་རྒྱུ་མེད་དྤྱོ།།  

གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉས་ཟིན་པ་ལ། །གཉེན་གྱིས་ཅི་ཕན་བཤེས་ཅི་ཕན། ། 
 དེ་ཚེ་བསྤྱོད་ནམས་གཅིག་སྐྱབས་ན། །དེ་ཡང་བདག་གིས་མ་བསྟེན་ཏྤྱོ། །  

གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉ་ འཇིགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ། གཉེན་གྱིས་ཅི་ཞིག་ཕན་ཞིང་ མཛའ་བཤེས་
རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ ཅི་ཞིག་ཕན། དེ་ཚེ་ བསྤྱོད་ནམས་གཅིག་པུ་སྐྱབས་སུ་འྤྱོས་ན། བསྤྱོད་ནམས་དེ་ཡང་ 
བདག་གིས་ རང་གི་རྒྱུད་ལ་ མ་བསྟེན་ཏྤྱོ།།  

    མགོན་པྤྱོ་བག་མེད་བདག་གིས་ནི། །འཇིགས་པ་འདི་འདྲ་མ་འཚལ་ནས། ། 
མི་རྟག་ཚེ་འདིའི་ཆེད་དག་ཏུ། །སྡིག་པ་མང་པྤྱོ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས། ། 

མགོན་པྤྱོ། ཞེས་བྤྱོས་ནས་ བག་མེད་པའི་དབང་དུ་སྤྱོང་བ་བདག་གིས་ནི། དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འཇིགས་
པ་འདི་འདྲ་ཡྤྱོད་པར་ མ་འཚལ་ནས། མི་རྟག་པ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ མི་གནས་པའི་ཚེ་འདིའི་ ལྤྱོངས་སྤྱོད་
ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆེད་དག་ཏུ། རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་ སྡིག་པ་མང་པྤྱོ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་སྤྱོ།།  

  སྐྱེ་བྤྱོ་ཡན་ལག་གཅོད་པའི་སར། །དེ་རིང་འཁྲིད་པའང་བྲེད་འགྱུར་ཏེ། ། 
ཁ་སྐམ་མིག་རྩ་ངན་ལ་སྤྱོགས། །སྔ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་སང་ན། ། 

དཔེར་ན། སྐྱེ་བྤྱོ་ཉེས་པ་ཅན་འགའ་ཞིག་ ཡན་ལག་གཅོད་པའི་སར། དེ་རིང་ཁྲིད་པ་ན་ དེའང་བྲེད་པར་གྱུར་
ཏེ། ཁ་བསྐམས་ཤིང་ མིག་རྩ་ངན་ཏེ་ ཕྤྱོངས་པའི་ ལྟ་སྟངས་བྱེད་པ་ ལ་སྤྱོགས་པ། སྔ་མའི་གནས་སྐབས་
ལས་ གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སང་ན།  
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   གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟའི། །ཤ་ཚུགས་ཅན་གྱིས་བཟུང་གྱུར་ཅིང་། ། 
འཇིགས་ཆེན་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་གྱུར་པ། །རབ་ཏུ་ཉམ་ཐག་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉ་ འཇིགས་འཇིགས་ལྟ་བུའི། ཤ་ཚུགས་ཅན་གྱིས་ཏེ་ སྤྱོ་ཞྤྱོ་ངོམ་པ། ཨམ་གཙིགས་བསམས་
པ། སྐྲ་ཐྤྱོར་ཅོག་ཏུ་བཅིངས་པ། མིག་ཤེལ་མིག་ཏུ་བགྲད་པ། བྱིན་པ་ཐག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གཟུང་བར་
གྱུར་ཅིང་། འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོའི་ ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པར་གྱུར་པ་ན། རབ་ཏུ་ཉམ་ཐག་པར་འགྱུར་བ་ནི་ སྤྱོས་
ཅི་དགོས།  

 སུ་ཞིག་འཇིགས་ཆེན་འདི་ལས་བདག །ལེགས་པར་སྐྱོབ་པར་བྱེད་འགྱུར་ཞེས། ། 
བྲེད་ཤ་ཐྤྱོན་པའི་མིག་བགྲད་ནས། །ཕྱྤྱོགས་བཞིར་སྐྱབས་དག་ཚྤྱོལ་བར་བྱེད། ། 

དེའི་ཚེ་ན་ སུ་ཞིག་གིས་ འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་འདི་ལས་ བདག །ལེགས་པར་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས། 
བྲེད་ཤ་ཐྤྱོན་པའི་སྟེ་ ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པའི་དབང་གིས་ མིག་ཀླད་པའི་དཀྱིལ་དུ་བགྲད་ནས། ཕྱྤྱོགས་བཞིར་ 
འཇིགས་པ་སེལ་བའི་ སྐྱབས་དག་ཚྤྱོལ་བར་བྱེད་དྤྱོ།།  

ཕྱྤྱོགས་བཞིར་སྐྱབས་མེད་མཐྤྱོང་ནས་ནི། །དེ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡིད་མུག་འགྱུར། ། 
       གནས་དེར་སྐྱབས་ཡྤྱོད་མ་ཡིན་ན། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱ། ། 
དེ་ལྟར་བཙལ་ཀྱང་ ཕྱྤྱོགས་བཞིར་སྐྱབས་མེད་པར་མཐྤྱོང་ནས་ནི། དེ་ནས་སར་ཡང་ ཀུན་ཏུ་ཡིད་མུག་པར་
འགྱུར་རྤྱོ། འཇིགས་པའི་གནས་དེར་ སྐྱབས་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ བདག་གིས་
ཇི་ལྟར་བྱ།  

གཉིས་པ་རྟེན་གྱི་སྟྤྱོབས་ནི།  

དེ་བས་རྒྱལ་བ་འགྲོ་བའི་མགོན། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་དྤྱོན་བརྩྤྱོན་པ། ། 
 སྟྤྱོབས་ཆེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བ། །དེ་རིང་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ ཕྱིར་བཅོས་པ་ཉམས་སུ་བླང་བར་རིགས་སྤྱོ་ ཞེས་པ་ནི། དེ་བས་ན་ རྒྱལ་བ་
འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་མགོན་དུ་གྱུར་པ། རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ སྐྱོབ་པའི་དྤྱོན་ལ་བརྩྤྱོན་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ 
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ནུས་པ་ཐྤྱོགས་པ་མེད་པས་ སྟྤྱོབས་ཆེན་པྤྱོ་ འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བའི་ མཐུ་མངའ་བ་རྣམས་ལ། བདག་
གིས་དེ་རིང་ཉིད་ནས་ སྐྱབས་སུ་མཆིའྤྱོ།།  

       དེ་ཡི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆོས། །འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་བ་དང་། ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚྤྱོགས་ལ་ཡང་། །དེ་བཞིན་ཡང་དག་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡིས་ ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ ལུང་དང་རྟྤྱོགས་པའི་ཆོས། ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ 
གཉེན་པྤྱོར་གྱུར་པས་ འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ བསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ དགེ་
འདུན་ཚྤྱོགས་ལ་ཡང་། དེ་བཞིན་དུ་ སྤྱོམ་ཉི་མེད་པར་ ཡང་དག་པར་སྐྱབས་སུ་མཆིའྤྱོ།།  

བདག་ནི་འཇིགས་པས་རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉིད་འབུལ། ། 
 འཇམ་པའི་དབྱངས་ལའང་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །བདག་གི་ལུས་འདི་དབུལ་བར་བགྱི། ། 

བདག་ནི་ དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འཇིགས་པས་རྣམ་པར་སྐྲག་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པྤྱོ་ལ་ བདག་ཉིད་འབུལ་ཞིང་། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལའང་ བདག་ཉིད་ཀྱིས། སེམས་རབ་ཏུ་དྭང་
བས་ གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་ བདག་གི་ལུས་འདི་ ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་དབུལ་བར་བགྱིའྤྱོ།།  

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱོད་པ་མ་འཁྲུལ་བ། །སན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་ལ་ཡང་། ། 
ཉམ་ཐག་ང་རྤྱོས་འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད། །སྡིག་ལྡན་བདག་ལ་སྐྱབས་ཏུ་གསྤྱོལ། ། 

ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱོད་པ་ རང་དྤྱོན་གྱི་འཁྲི་བ་མེད་པས་ མ་འཁྲུལ་བ། འཕགས་པ་སན་རས་
གཟིགས་མགོན་དེ་ལ་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ ཉམ་ཐག་པའི་ང་རྤྱོས་ འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད་བཞིན་པས་ སྐྱབས་སུ་
མཆི་ན། སྡིག་པ་དང་ལྡན་པ་བདག་ལ་ སྐྱབས་ཏུ་གསྤྱོལ།  

འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྤྱོ་དང་། །ས་ཡི་སྙིང་པྤྱོ་དག་དང་ནི། ། 
   ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མགོན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐྱབས་ཚྤྱོལ་སྙིང་ནས་འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད། ། 
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གཞན་ཡང་ འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྤྱོ་དང་། འཕགས་པ་ས་ཡི་སྙིང་པྤྱོ་དག་དང་ནི། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་
དང་ སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་གྱུར་
པ་ ཐམས་ཅད་ལ། སྐྱབས་འཚྤྱོལ་ཞིང་ ཉམ་ཐག་པས་སྙིང་ནས་ འྤྱོ་དྤྱོད་འབྤྱོད་དྤྱོ།།  

གང་ཞིག་མཐྤྱོང་ནས་གཤིན་རྗེ་ཡི། །ཕྤྱོ་ཉ་ལ་སྤྱོགས་སང་བ་རྣམས། ། 
  སྐྲག་ནས་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་འབྱེར་བྱེད་པ། །རྤྱོ་རྗེ་ཅན་ལའང་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

གང་ཞིག་མཐྤྱོང་ནས་གཤིན་རྗེ་ཡི། ཕྤྱོ་ཉ་དང་། གནྤྱོད་སྦྱིན་དང་། སྲིན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་ སང་བར་བྱེད་པ་
རྣམས། སྐྲག་ནས་ ཕྱྤྱོགས་བཞིར་འབྱེར་ཏེ་ བྤྱོས་བར་བྱེད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྗེ་ཅན་དེ་
ལ་ སྐྱབས་སུ་མཆིའྤྱོ།།  

སྔོན་ཆད་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ལས་འདས། །ད་ནི་འཇིགས་པ་ཆེར་མཐྤྱོང་ནས། ། 
ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ལགས་ཀྱིས། །འཇིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསྤྱོལ། ། 

སྔོན་ཆད་ནི་ སྐྱབས་སུ་འྤྱོས་པ་ ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། ད་ནི་ མི་དགེ་བའི་
འབས་བུའི་ འཇིགས་པ་ཆེར་མཐྤྱོང་ནས། ཁྱེད་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ སྐྱབས་སུ་མཆི་བ་ལགས་ཀྱིས། འཇིགས་
པ་ཐམས་ཅད་ མྱུར་དུ་བསལ་བར་མཛད་དུ་གསྤྱོལ།  

གསུམ་པ་གཉེན་པྤྱོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟྤྱོབས་ལའང་། གཉེན་པྤྱོ་བསྟེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གཉེན་པྤྱོ་
དངོས་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་གཉེན་པྤྱོ་བསྟེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  

ཐ་མལ་ནད་ཀྱིས་འཇིགས་ན་ཡང་། །སན་པའི་ངག་བཞིན་བྱ་དགོས་ན། ། 
འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་ཉེས་བརྒྱ་ཡི། །ནད་ཀྱིས་རྟག་བཏབ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

རླུང་དང་ མཁྲིས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ ཐ་མལ་པའི་ནད་ཀྱིས་ འཇིགས་ན་ཡང་། སན་པ་མཁས་པའི་ ངག་
བཞིན་དུ་ ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་ ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྱ་དགོས་ན། འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ 
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ཉེས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡི། ནད་ཀྱིས་ དུས་རྟག་ཏུ་ བཏབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་
དགོས་པ་ ལྟ་ཞིག་སྤྱོས་ཅི་དགོས།  

དེ་གཅིག་གིས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་ན། །གནས་པའི་མི་ཀུན་བརླག་བྱེད་ན། ། 
དེ་དག་གསྤྱོ་བའི་སན་གཞན་ནི། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ནས་མི་རྙེད་ན། ། 

དེ་དག་ལས་ འདྤྱོད་ཆགས་ལྟ་བུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ འཛམ་བུའི་གླིང་ན། གནས་པའི་མི་ཀུན་ ངན་འགྲོའི་
གནས་སུ་ རླག་པར་བྱེད་ན། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ནད་དེ་དག་ གསྤྱོ་བའི་སན་ནི་ ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལས་
གཞན་ཞིག་ནི། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ནས་མི་རྙེད་ན།  

དེ་ལ་སན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་འབྱིན་པ་ཡི། ། 
བཀའ་ལྟར་མི་བྱེད་སེམས་པ་ནི། །ཤིན་ཏུ་གཏི་མུག་སད་པའི་གནས། ། 

དེ་གསྤྱོ་བ་ལ་ སན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ལུས་དང་ སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་འབྱིན་པ་
དེ་ཡི། བཀའ་ལྟར་མི་བྱེད་པར་ ཐབས་གཞན་ལ་སེམས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ གཏི་མུག་ཅན་ མཁས་པས་ སད་
པའི་གནས་སྤྱོ།། 

གཡང་ས་ཐ་མལ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །བག་ཡྤྱོད་གནས་པར་བྱ་དགོས་ན། ། 
དཔག་ཚད་སྟྤྱོང་དུ་ལྷུང་བ་ཡི། །ཡུན་རིང་གཡང་སར་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

རི་ལ་སྤྱོགས་པའི་ གཡང་ས་ཐ་མལ་པའི་ འཇིགས་པ་ཆུང་ངུ་དེ་ལའང་། དེར་ལྷུང་དུ་དྤྱོགས་ཏེ་ བག་ཡྤྱོད་
དང་བཅས་པས་ གནས་པར་བྱ་དགོས་ན། དཔག་ཚད་སྟྤྱོང་ཕྲག་མང་པྤྱོའི་ལམ་དུ་ལྷུང་བ་ཡི། ཡུན་རིང་པྤྱོར་ 
སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བ་ དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ གཡང་སར་ བག་ཡྤྱོད་བྱ་དགོས་པར་ སྤྱོས་ཅི་དགོས། 

དེ་རིང་ཁོ་ན་མི་འཆི་ཞེས། །བདེ་བར་འདུག་པ་རིགས་མ་ཡིན། ། 
  བདག་ནི་མེད་པར་འགྱུར་བའི་དུས། །དེ་ནི་གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་འགྱུར། ། 
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དེ་ལྟར་ཡིན་མྤྱོད་ཀྱི། ཕྱིས་རིམ་གྱིས་ བཤགས་པས་ཆོག་གོ་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཁོ་ན་ཙམ་དུ་ཡང་ བདག་མི་འཆི་
ཞེས། སྡིག་པ་དག་པའི་ ཐབས་ལ་མི་འབད་པར་ ཡིད་བདེ་བར་འདུག་པ་ནི་ རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་
གི་ལུས་འདི་ནི་ མེད་པར་འགྱུར་བའི་དུས། དེ་ནི་གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་ འྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

བདག་ལ་མི་འཇིགས་སུ་ཡིས་བྱིན། །འདི་ལས་ཇི་ལྟར་ངེས་ཐར་འགྱུར། ། 
གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་མེད་འགྱུར་ན། །ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཡིད་བདེ་བར་འདུག །  

བདག་ལ་ འཆི་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་ མི་འཇིགས་པའི་དམ་པ་ སུ་ཡིས་བྱིན། གསྤྱོན་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ འཆི་བས་
མཐར་གཏུགས་པར་འགྱུར་བས་ འཆི་བ་འདི་ལས་ ཇི་ལྟར་ངེས་པར་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་
མེད་པར་འགྱུར་ན། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་གི་ཡིད་ བདེ་བར་འདུག་པར་རིགས།  

སྔོན་ཆད་མྤྱོང་སྟེ་ཞིག་པ་ལས། །བདག་ལ་ལྷག་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ན། ། 
    བདག་ནི་དེ་ལ་མངོན་ཞེན་ནས། །བླ་མའི་བཀའ་དང་འགལ་བར་བྱས། ། 

སྔོན་ཆད་ཡུལ་གྱི་ དགའ་བ་མྤྱོང་ཏེ་ ཞིག་པ་ལས། ད་ལྟ་བདག་ལ་ ལྷག་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་ཅིའང་མེད་ན། 
བདག་ནི་ ད་དུང་ཡང་ ལུས་དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ནས། བླ་མའི་གནས་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་དང་འགལ་བར་བྱས་པ་འདི་ནི་ མཚངས་ཆེའྤྱོ།།  

   གསྤྱོན་ཚེ་འདི་དང་དེ་བཞིན་དུ། །གཉེན་དང་བཤེས་པ་རྣམས་སངས་ནས། ། 
གཅིག་པུ་ག་ཤེད་འགྲོ་དགོས་ན། །མཛའ་དང་མི་མཛའ་ཀུན་ཅི་རུང་། ། 

གསྤྱོན་པྤྱོའི་རང་བཞིན་གྱི་ ཚེ་འདི་སྤྱོང་བ་དང་ དེ་བཞིན་དུ། གཉེན་དང་བཤེས་པའི་ གྲོགས་རྣམས་ཀྱང་
སངས་ནས། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ ག་ཤེད་དེ་ ངེས་པ་མེད་པའི་ ཕྱྤྱོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་ན། མཛའ་བ་དང་མི་
མཛའ་བ་ ཀུན་ལ་ཞེན་པས་ ཅི་ཞིག་རུང་།  

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ངེས་ཐར་ཞེས། ། 
   ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་ནི། །འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་བསམ་པར་རིགས། ། 
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མི་དགེ་བའི་ ལས་བྱས་པ་ལས་ འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བས། མི་དགེ་བ་དེ་ལས་ ཇི་ལྟར་ངེས་པར་ ཐར་
བར་འགྱུར་ཞེས། ཉིན་དང་མཚན་དང་ དུས་རྟག་ཏུ་ བདག་གིས་ནི། སྡིག་པ་དག་པའི་ཐབས་འདི་ཉིད་ 
འབའ་ཞིག་བསམ་པར་རིགས་སྤྱོ།།  

གཉིས་པ་གཉེན་པྤྱོ་དངོས་ནི།  

བདག་ནི་མི་ཤེས་གཏི་མུག་པས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོའམ། ། 
བཅས་པའི་སྡིག་པ་གང་ཡིན་ལས། །གང་ཡང་རུང་བ་བགྱིས་པ་རྣམས། ། 

ད་ནི་ལས་དང་འབས་བུ་ ངེས་པར་བྱས་པས་ མངོན་པར་ཞེན་པ་ཆེན་པྤྱོའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ ལྟུང་བ་བཤག་པར་
བྱའྤྱོ་ ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། བདག་ནི་མི་ཤེས་པ་ གཏི་མུག་མ་རིག་པས་ ཟིལ་གྱིས་ནྤྱོན་ཏེ། རང་བཞིན་གྱི་
ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་ མི་དགེ་བ་བཅུ་ལྟ་བུའམ། སྤྱོམ་པ་བླངས་ཏེ་ བཅས་པའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ སྡིག་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ལས། གང་ཡང་རུང་བ་ཅི་བགྱིས་པ་རྣམས།  

མགོན་པྤྱོའི་སན་སྔར་མངོན་སུམ་དུ། །ཐལ་སྦྱར་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་སེམས་ཀྱིས། ། 
ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། ། 

འགྲོ་བའི་མགོན་པྤྱོའི་སན་སྔར་ མངོན་སུམ་དུ་ འདུག་པར་བསམ་ཏེ། ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་སྡུག་བསྔལ་
ལ་ འཇིགས་པའི་སེམས་ཀྱིས། སྐྱོ་ཤས་དྲག་པྤྱོས་ ཡང་དང་ཡང་དུ་ ཉེས་པ་དག་པའི་ཐབས་སེམས་བཞིན་ 
ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སྡིག་ལྟུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ བཤག་པར་བགྱིའྤྱོ།།  
 

བཞི་པ་ཉམས་པ་སྤྱོར་ཆུད་པའི་སྟྤྱོབས་ནི།  

འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་སྡིག། ནྤྱོངས་པ་ལགས་པར་བཟུང་དུ་གསྤྱོལ། ། 
འདི་ནི་བཟང་པྤྱོ་མ་ལགས་པས། །སན་ཆད་བདག་ནི་ཡྤྱོང་མི་བགྱིད། ། 
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འདྲེན་པ་རྤྱོགས་པའི་ སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ བདག་གི་སྡིག་པ་འདི། ནྤྱོངས་པའམ་ 
ཉེས་པ་ལགས་པར་ གཟུང་དུ་གསྤྱོལ། སྡིག་པ་འདི་ནི་ རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འྤྱོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ 
བཟང་པྤྱོ་མ་ལགས་པས། སན་ཆད་བདག་ནི་ མི་དགེ་བའི་ལས་འདི་དག་ཡྤྱོང་མི་བགྱིད་དྤྱོ།།  
 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའྤྱོ།། །། 

དྲི་བ།  
༡༽  ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་ སྐྱབས་འགྲོའི་ཐྤྱོག་ནས་ཇི་ལྟར་ཕྱེ།  
༢༽  རི་དང་ནགས་ཚལ་ ཡུལ་ལྷ་སྤྱོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདི་ སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་
 པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག།  
༣༽  གང་ཟག་ཞིག་གིས་ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྤྱོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས། དུས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྤྱོའི་
བར་དུ་སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་འདུག ཁོའི་སྐྱབས་འགྲོ་འདི་ཐེག་ཆེན་ཐེག་དམན་གང་
ཡིན། རྒྱུ་མཚན་བཅས་བཤད།  

༤༽  གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོབས་བཞི་ནི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གོ་དྤྱོན་དང་བཅས་བྲིས།  
༥༽  ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ཚུན་ ཤ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་ གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོབས་བཞིའི་ཐྤྱོག་ནས་  
    ཇི་ལྟར་བཤགས།  
༦༽  ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་སྐབས་ ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡུལ། འཚལ་བ་པྤྱོ། འཚལ་ཚུལ།  
    འཚལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཞྤྱོག 
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 ལེའུ་གསུམ་པ།   

མཐུན་ཕྱྤྱོགས་བྱང་སེམས་ཡྤྱོངས་བཟུང་གི་ལེའུ།  
གསུམ་པ་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་བྱང་སེམས་ཡྤྱོངས་བཟུང་གི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་
སྦྱྤྱོར་བ་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་དང་། དངོས་གཞི་དམ་བཅའ་བ། མཇུག་རང་གཞན་དགའ་བ་སྒོམ་པ་དང་གསུམ་
ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ཚྤྱོགས་བསགས་
པ་དང་། ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་བ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལས། མཆོད་ཕྱག་སྐྱབས་
འགྲོ་སྡིག་བཤགས་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞི་ ལེའུ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ནས། འདིར་བཤད་པར་
བྱ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག མ་ངན་ལས་མི་འདའ་
བར་གསྤྱོལ་བར་འདེབས་པའི་ཡན་ལག དགེ་རྩ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བའི་ཡན་ལག་དང་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལགནི། 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ངན་སྤྱོང་གི །སྡུག་བསྔལ་ངལ་བསྤྱོའི་དགེ་བ་དང་། ། 
སྡུག་བསྔལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ། །དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །  

སེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་ ཀུན་གྱི་ ངན་སྤྱོང་གི། སྡུག་བསྔལ་ལས་ ངལ་བསྤྱོ་བའི་ཕྱིར་ དགེ་བ་བཅུ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡི་འབས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་ཅན་དག་ ལྷ་དང་མིའི་གནས་སུ་ བདེ་བར་གནས་
པ་ལ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ།། 

         བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་དགེ་བསགས་པ། །དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །  
ལུས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །ངེས་པར་ཐར་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །  

ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བམ་ རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ དགེ་བ་གང་བསགས་པ། དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དེའི་འབས་བུ་ལུས་ཅན་ཏེ་ སེམས་ཅན་
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ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས། ངེས་པར་ཐར་པ་ འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ རྗེས་སུ་
ཡི་རང་ངོ་།། 

སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། །རྒྱལ་སྲས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ་། །  
     སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་དགེ་བ་རྒྱ་མཚྤྱོ་དང་། ། 

སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། །དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །  

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབས་བུ་ རྒྱལ་
སྲས་ཀྱི་ས་ལའང་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་།། དེའི་རྒྱུ་ བསམ་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ བདེ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར། 
ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བ་ གཏིང་དཔག་པར་དཀའ་བ་ རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་དང་། སྦྱྤྱོར་བ་བསྡུ་བའི་དངོས་པྤྱོ་བཞི་
ཡིས་ སེམས་ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། དགའ་བས་སྙིང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་།། 

གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྤྱོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ནི།  

ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་ཏེ་གསྤྱོལ་བ་ནི། ། 
སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མུན་འཐྤྱོམས་ལ། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སར་དུ་གསྤྱོལ། ། 

ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། བདག་གིས་ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་ཏེ་
གསྤྱོལ་བ་ནི། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ ཡྤྱོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ མུན་པར་འཐྤྱོམས་པ་རྣམས་ལ། ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ སར་བར་མཛད་དུ་གསྤྱོལ། 
 

གསུམ་པ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྤྱོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།  

རྒྱལ་བ་མ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་ཏེ་གསྤྱོལ་བ་ནི། ། 
        འགྲོ་འདི་ལྡྤྱོངས་པར་མི་འགོད་ཅིང་། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་བཞུགས་པར་གསྤྱོལ། ། 
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རྒྱལ་བ་གང་དག་ བྱ་བ་བྱས་པས་ མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པའི་ ཐུགས་མངའ་བ་རྣམས་ལ། བདག་
གིས་ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་ཏེ་ གསྤྱོལ་བ་ནི། འགྲོ་བ་འདི་དག་ ལྡྤྱོངས་པར་ཏེ་ མི་ཤེས་པ་དང་ སེམས་པ་མེད་པར་ 
མི་འགོད་ཅིང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་ དུ་མར་བཞུགས་པར་གསྤྱོལ་བ་འདེབས་པའྤྱོ།། 

བཞི་པ་དགེ་བ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བ་ནི།  

དེ་ལྟར་འདི་དག་ཀུན་བྱས་ཏེ། །དགེ་བ་བདག་གིས་བསགས་པ་གང་། ། 
  དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤྤྱོག །  

དེ་ལྟར་མཆོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ འདི་དག་ཀུན་བྱས་ཏེ། དགེ་བ་བདག་གིས་ བསགས་པ་གང་ཡིན་པ། དེས་ནི་
མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ བསལ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

འགྲོ་བ་ནད་པ་ཇི་སྲིད་དུ། །ནད་སྤྱོས་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ནི། ། 
    སན་དང་སན་པ་ཉིད་དག་དང་། །དེ་ཡི་ནད་གཡྤྱོག་བྱེད་པར་ཤྤྱོག །  

འགྲོ་བ་ནད་པ་རྣམས་ ཇི་སྲིད་དུ། སྤྱོ་སྤྱོའི་ནད་རྣམས་ སྤྱོས་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་ དེ་སྲིད་དུ་ནི། བདག་སན་
དུ་གྱུར་པ་དང་ སན་པ་མཁས་པ་ཉིད་དག་དང་། ནད་པ་དེ་ཡི་ ནད་གཡྤྱོག་བྱེད་པས་ དེ་ལ་ཕན་པ་ ཉེ་བར་
བསྒྲུབ་པར་ཤྤྱོག།  

   ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་ཆར་ཕབ་སྟེ། །བཀྲེས་དང་སྐོམ་པའི་གནྤྱོད་པ་བསལ། ། 
མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ། །བདག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་དུ་གྱུར། ། 

ཁ་ཟས་དང་སྐོམ་སྟེ་ བཏུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་རྒྱུན་གྱི་ ཆར་ཕབ་སྟེ། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པའི་ གནྤྱོད་
པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་དང༌། མུ་གེའི་ཚར་ཕྱིན་པའི་ བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ། བདག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་སྟེ་ 
བཏུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག།  
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   སེམས་ཅན་ཕྤྱོངས་ཤིང་དབུལ་བ་ལ། །བདག་ནི་མི་ཟད་གཏེར་གྱུར་ཏེ། ། 
ཡྤྱོ་བྱད་མཁོ་དགུ་ས་ཚྤྱོགས་སུ། །མདུན་ན་ཉེ་བར་གནས་གྱུར་ཅིག །  

སེམས་ཅན་ནྤྱོར་མེད་པས་ ཕྤྱོངས་ཤིང་དབུལ་བ་རྣམས་ལ། བདག་ནི་མི་ཟད་རིན་པྤྱོ་ཆེའི་ གཏེར་དུ་གྱུར་ཏེ། 
ཡྤྱོ་བྱད་མལ་ཆས་དང་། སྟན་དང་། གནས་དང་། ན་བཟའ་དང་། བྱུག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་མཁོ་དགུ་ས་ཚྤྱོགས་སུ། 
དེ་དག་གི་མདུན་ན་ ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །རྒྱས་པར་འཕགས་པ་རྤྱོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ མདྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ལས་ རྟྤྱོགས་པར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ།  
༡༽  ལེའུ་འདིར་ཚྤྱོགས་བསགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཡྤྱོད  རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།  
༢༽  སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་རྒྱུ་འབས་ལ་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽  བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ ཞིང་དུ་ཕེབས་པར་བཞེད་པ་རྣམས་ལ་ མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་

 གསྤྱོལ་བ་འདེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཕན་ཡྤྱོན་བཀོད།  
༤༽  དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། 
༥༽  རང་གི་དགེ་བ་ མི་ནད་པ་ བཀྲེས་སྐོམ་ དབུལ་པྤྱོ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བསྔོ། 
 
གཉིས་པ་བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་བ་ལ། བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་དངོས་དང་། དེའི་འཐད་པ་འགོད་པ། ལུས་བྱེ་བག་ཏུ་གཏྤྱོང་བ། བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་གི་
འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བ་དང་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་དངོས་ནི། 

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། 
སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དྤྱོན་སྒྲུབ་ཕྱིར། །ཕྤྱོངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བྱ། ། 
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རང་གི་ལུས་དང་དེ་བཞིན་དུ་ ཉེ་བར་སད་པར་བྱ་བའི་ ལྤྱོངས་སྤྱོད་དང་། དུས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ 
དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་ ངེས་པར་ལེགས་པའི་ དྤྱོན་ཐམས་
ཅད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཕྤྱོངས་པ་མེད་པར་ བླྤྱོ་ཡིས་གཏང་བར་བྱ། འྤྱོ་ན་མ་འྤྱོངས་པའི་ རང་བཞིན་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་པ་ འདི་ཇི་ལྟར་གཏང་དུ་རུང་ཞེ་ན། བདེན་མྤྱོད་ཀྱི། འྤྱོན་ཀྱང་ དེ་ཡྤྱོད་པའི་དུས་སུ་ དེ་ལ་ཞེན་པ་
བཟླྤྱོག་པའི་ཕྱིར་དང་། ད་ལྟ་ཡང་ དེ་ཡྤྱོངས་སུ་བཏང་ནས་ བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ འཕེལ་བར་བྱ་བའི་
དྤྱོན་དུ་ཡང་ཡིན་ནྤྱོ།། 

གཉིས་པ་དེའི་འཐད་པ་འགོད་པ་ནི།  

ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མ་ངན་འདའ། །བདག་བླྤྱོ་མ་ངན་འདས་པ་བསྒྲུབ། ། 
 ཐམས་ཅད་གཏྤྱོང་བ་ཆབས་གཅིག་ལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །  

འྤྱོ་ན་བདག་གི་དྤྱོན་དུ་ཡང་ ཅུང་ཟད་བསྲུང་བར་ རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། ལུས་ལ་སྤྱོགས་པ་ ཐམས་
ཅད་གཏང་བར་བྱས་ན་ མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་གི་བླྤྱོ་ནི་ མ་ངན་ལས་འདས་པ་བསྒྲུབ་པ་
ཡིན་པས། འཆི་བའི་ཚེ་ ལུས་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་གཏང་བར་ ཆབས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་
བས་ན་ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ བཏང་བ་འདི་ཉིད་མཆོག་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

གསུམ་པ་ལུས་བྱེ་བག་ཏུ་གཏྤྱོང་བ་ནི།  

བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་འདི་ཅི་བདེར་བྱིན་ཟིན་གྱིས། ། 
རྟག་ཏུ་གསྤྱོད་དང་སྤྱོད་པའམ། །བརྡེག་སྤྱོགས་ཅི་དགར་བྱེད་ལ་རག །  

དེ་བསྟན་པ་ནི་ བདག་གིས་ལུས་ཅན་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ལུས་འདི་ཉིད་ ཅི་བདེར་ལྤྱོངས་སྤྱོད་
པའི་ཕྱིར་ བྱིན་ཟིན་གྱིས། དུས་རྟག་ཏུ་ བརྡེག་སྟེ་གསྤྱོད་པ་དང་ བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་བརྗོད་པས་ སྤྱོད་
པའམ། དབྱུག་པ་ལ་སྤྱོགས་ཀྱིས་ བརྡེག་པ་དང་རྡུལ་གྱིས་ འཐྤྱོར་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ ཅི་དགར་བྱེད་པ་ལ་རག་
གོ།  



66 

 

བདག་གི་ལུས་ལ་རྩེ་བྱེད་དམ། །ཅོ་འདྲི་ག་ཞའི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱང་། ། 
བདག་གི་ལུས་འདི་བྱིན་ཟིན་གྱིས། །འདི་ཡི་ཁ་ཏས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

བདག་གི་ལུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ རྩེ་བར་བྱེད་དམ། ཅོ་འདྲི་སྟེ་ ཐྤྱོ་འཚམས་པ་དང་ ག་གཞའི་རྒྱུ་བྱས་ནས་ 
བཞད་གད་བྱས་ཀྱང་རུང་། བདག་གི་ལུས་འདི་ བྱིན་ཟིན་པ་ཡིན་གྱིས། ལུས་འདི་བསྲུང་བ་ཡི་ ཁ་ཏས་ཅི་
ཞིག་བྱ།  

བཞི་པ་བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་གི་འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བ་ནི།  

དེ་ལ་གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བའི། །ལས་གང་ཡིན་པའང་བྱེད་དུ་ཆུག །  
བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་དུ་ཡང་། །འགའ་ཡང་དྤྱོན་མེད་མ་གྱུར་ཅིག །  

སེམས་ཅན་དེ་ལ་ འདི་དང་ཕྱི་མར་ གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བའི། ལས་གང་ཡིན་པའང་ བྱེད་དུ་ཆུག་ཅིག། 
བདག་ལ་དམིགས་ནས་ དུས་ནམ་དུ་ཡང་། སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ རེ་བ་དྤྱོན་མེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག།  

      བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གིས། །ཁྲོ་འམ་དད་པའི་སེམས་འབྱུང་ན། ། 
དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི། དྤྱོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །  

བདག་ལ་དམིགས་ནས་ སྐྱེ་བྤྱོ་གང་དག་གིས། ཁོང་ཁྲོ་བའམ་ དད་པའི་སེམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། བསམ་
པ་དེ་ཉིད་ དུས་རྟག་ཏུ་གང་ཟག་དེ་དག་གི། ཡིད་ལ་རེ་བའི་ དྤྱོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།  

གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །གཞན་དག་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་འམ། ། 
 དེ་བཞིན་ཕྱར་ཀ་གཏྤྱོང་ཡང་རུང་། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་གྱུར། ། 

སྐྱེ་བྤྱོ་གང་དག་ བདག་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བྱེད་དེ་ ཁ་ཟེར་རམ། གཞན་དག་གིས་ བརྡེག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ 
གནྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ གནྤྱོད་པ་བྱེད་པའམ། དེ་བཞིན་དུ་ ལ་ལ་དག་ ལྐོག་ནས་ཕྱར་ཀ་གཏྤྱོང་ཡང་རུང་
སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པའི་ སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། 
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     བདག་ནི་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོན། །ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔྤྱོན་དང་། ། 
བརྒལ་འདྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་གྲུ་དང་ནི། །གཟིངས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ། 

བདག་ནི་ མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དང་། ལམ་དུ་ཉེ་བར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ དེད་དཔྤྱོན་དང་། ཆུ་
ལས་བརྒལ་འདྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་ ཆུ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་གྲུ་དང་ནི། འབྲིང་ལ་ གཟིངས་དང་ ཆུང་ངུ་ལ་ ཟམ་པ་ཉིད་དུ་
གྱུར་ཅིག།  

གླིང་དྤྱོན་གཉེར་ལ་གླིང་དང་ནི། །མར་མེ་འདྤྱོད་ལ་མར་མེ་དང་། ། 
     གནས་མལ་འདྤྱོད་ལ་གནས་མལ་དང་། །བདག་ནི་ལུས་ཅན་བན་འདྤྱོད་པ། ། 

ཀུན་གྱི་བན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྤྱོག །  

རྒྱ་མཚྤྱོར་ཞུགས་ཏེ་ རིང་པྤྱོར་སྤྱོང་ནས་ གླིང་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ གླིང་དང་ནི། མུན་པ་ན་གནས་པའི་ 
མར་མེ་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མར་མེ་དང་། གནས་མལ་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ གནས་མལ་དང་། བདག་ནི་ལུས་
ཅན་ རིམ་གྲོའི་དྤྱོན་དུ་ བན་འདྤྱོད་པ། ཀུན་གྱི་བན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག།  
 

ཡིད་བཞིན་ནྤྱོར་དང་བུམ་པ་བཟང་། །རིག་སྔགས་གྲུབ་དང་སན་ཆེན་དང་། ། 
དཔག་བསམ་གྱི་ནི་ཤིང་དག་དང་། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདྤྱོད་འཇོར་གྱུར། ། 

བསམ་པའི་འབས་བུ་ སྟེར་བར་བྱེད་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུ་དང་། དངོས་པྤྱོ་གང་དང་གང་འདྤྱོད་པའི་
བསམ་པས་ དེར་ལག་པ་བཅུག་ན་ དེ་དང་དེ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ བུམ་པ་བཟང་པྤྱོ་དང་། གང་འདྤྱོད་པའི་ 
ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ནུས་པའི་ རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པ་དང་། གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ ཞི་བའི་རྒྱུ་
གཅིག་པུ་ སན་ཆེན་པྤྱོ་དང་། འདྤྱོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ དཔག་བསམ་གྱི་ནི་ཤིང་དག་དང་། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ 
གང་འདྤྱོད་པར་བཞྤྱོར་ཡྤྱོད་པའི་ འདྤྱོད་འཇོར་གྱུར་ཅིག།  
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ས་སྤྱོགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པྤྱོ་དང་། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་ཡང་། ། 
སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི། །རྣམ་མང་ཉེར་འཚྤྱོའི་གཞིར་ཡང་ཤྤྱོག །  

ས་དང་ཆུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འབྱུང་བ་ཆེན་པྤྱོ་རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ བདག་ཀྱང་དུས་རྟག་པར་
ཡང་། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡི་དྤྱོན་དུ། རྣམ་པ་མང་པྤྱོའི་སྒོ་ནས་ ཉེ་བར་འཚྤྱོ་བའི་ གཞིར་ཡང་
འགྱུར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག།  

    དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། ། 
ཐམས་ཅད་མ་ངན་འདས་བར་དུ། །བདག་ནི་ཉེར་འཚྤྱོའི་རྒྱུར་ཡང་ཤྤྱོག །  

དེ་བཞིན་དུ་ ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ ཐམས་ཅད་ལ་ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་ འདས་པར་འགྱུར་གྱི་བར་དུ། བདག་ནི་ ཉེ་བར་འཚྤྱོ་བའི་ 
རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག།  
 

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དམ་བཅའ་བ་ནི།  

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང་། ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། ། 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་གསུམ་གྱིས་ གཞི་བཟུང་། དགོངས་སུ་གསྤྱོལ་བ་གསུམ་ སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་བཅས་པས། 
ཇི་ལྟར་ན་ སྔོན་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ 
དགོད་པར་འདྤྱོད་པའི་ ཐུགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ བསབ་པར་བྱ་བ་
རྣམས་ལ། དེ་དག་གི་གོ་རིམ་ མ་ནྤྱོར་བ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལྟར་དང་།  
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དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དྤྱོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང་། ། 
དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསབ་པ་ལའང་། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསབ་པར་བགྱི། ། 

དེ་དག་གི་ ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་ བདག་ཀྱང་ འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ ཕན་པའི་དྤྱོན་དུ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ 
རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ དགོད་པར་འདྤྱོད་པའི་སེམས་ནི་ བསྐྱེད་པར་བགྱི་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ བསབ་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལའང་། གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བསབ་པར་བགྱི། 
ཞེས་དམ་བཅས་ཏེ་ རང་གི་ནུས་པ་བཞིན་ བསབ་པར་བྱའྤྱོ།།  
 

དྲི་བ།  
༡༽  ཕྤྱོངས་པ་མེད་པར་གཏང་དགོ་པའི་ དངོས་པྤྱོ་གང་དང་གང་ཡིན།  

༢༽  བདྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་ སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་དུ་བཏང་བའི་ཕན་ཡྤྱོན་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད།  

༣༽  བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་གི་འབས་བུ་ གཞན་དྤྱོན་དུ་སྤྱོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་དགོས། ལྔ་ཐྤྱོ་བཀོད།  
༤༽  རང་གི་ལུས་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་གཏྤྱོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་བཅས་བཀོད།  
༥༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྱོམ་པ་ལེན་ཚུལ་ལ་ སྤྱོབ་དཔྤྱོན་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་དང་ཐྤྱོགས་མེད་ཀྱི་ལུགས་

གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
 

 

གསུམ་པ་མཇུག་རང་གཞན་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་ལ། རང་དགའ་བསྒོམ་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་བསྒོམ་དུ་
བཅུག་པ་གཉིས་ལས།  
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དང་པྤྱོ་རང་དགའ་བ་སྒོམ་པ་ནི།  

དེ་ལྟར་བླྤྱོ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རབ་དྭང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཟུང་ནས། ། 
 མཇུག་ཀྱང་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །སེམས་ནི་འདི་ལྟར་གཟེངས་བསྟྤྱོད་དྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་བླྤྱོ་དང་ལྡན་པ་ རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ མིང་འཛིན་པ་ བདག་ཅག་ལྟ་བུ་ཡིས། སེམས་རབ་ཏུ་དྭང་བ་དང་
བཅས་པས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ རང་རྒྱུད་དུ་བཟུང་ནས། མཇུག་ཀྱང་ མི་ཉམས་པར་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། 
སེམས་ནི་འདི་ལྟར་ གཟེངས་བསྟྤྱོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་དྤྱོ།།  

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡྤྱོད། །མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐྤྱོབ། ། 
 དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏྤྱོ། །  

དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ཐྤྱོག་མ་མེད་པའི་ ཚེ་རབས་བརྒྱུད་པ་དག་ཏུ་ ནམ་ཡང་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ ཐྤྱོབ་
པར་མ་གྱུར་པས་ དེང་དུས་བདག་གི་ཚེ་ འབས་བུ་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིང་། མི་ཡི་སྲིད་པ་འདི་ ལེགས་པར་ཐྤྱོབ་
ལ། དེ་རིང་ནས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པས་ ད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏྤྱོ།། ཞེས་ ང་རྒྱལ་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ སེམས་དམན་པ་ཉིད་ ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བའྤྱོ།།  

  ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། ། 
སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། ། 

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གདུང་དང་འཚམས་པའམ་ རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་ ཁོ་
ན་བརྩམས་ཏེ། ཐྤྱོག་མ་དང་ བར་དང་ ཐ་མར་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པའི་ སྐྱོན་མེད་ཅིང་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། 
བདག་གི་ཉེས་པས་ ཅི་ནས་ཀྱང་རྙོག་པར་མི་འགྱུར་བ་ དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ།།  

ལྤྱོང་བས་ཕྱགས་དར་ཕུང་པྤྱོ་ལས། །ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། ། 
  དེ་བཞིན་ཅི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་བདག་ལ་སྐྱེས། ། 
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ཤིན་ཏུ་འཕྲད་པར་དཀའ་བ་ནི་ དཔེར་ན་ མིག་མེད་པའི་ལྤྱོང་བས་ ཕྱགས་དར་གྱི་ཕུང་པྤྱོ་སྟེ་ ལམ་པྤྱོ་ཆེའི་ 
ཉལ་ཉིལ་སྤུངས་པ་དག་ལས། ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་ རིན་ཐང་མེད་པ་རྙེད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ ཇི་ཞིག་ལྟར་
སྟེས་ནས་ཏེ་ སྟེས་དབང་གིས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་འདི་ བདག་ལ་སྐྱེས།  
 

      འགྲོ་བའི་འཆི་བདག་འཇོམས་བྱེད་པའི། །བདུད་རྩི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནྤྱོ། །  
འགྲོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡི། །མི་ཟད་གཏེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནྤྱོ། །  

འགྲོ་བའི་འཆི་བདག་གི་ བདུད་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ བཅུད་ཀྱིས་ལེན་གྱི། བདུད་རྩི་མཆོག་ཀྱང་ བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་འདི་ཡིན་ནྤྱོ།། འགྲོ་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ཡི། མི་ཟད་པའི་གཏེར་ཡང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་འདི་ཡིན་ནྤྱོ།།  

འགྲོ་བའི་ནད་རབ་ཞི་བྱེད་པའི། །སན་གྱི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནྤྱོ།།  
   སྲིད་ལམ་འཁྱམ་ཞིང་དུབ་པ་ཡི། །འགྲོ་བའི་ངལ་བསྤྱོའི་ལྗོན་ཤིང་ཡིན། ། 

འགྲོ་བའི་ལུས་དང་ སེམས་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་ རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི། སན་གྱི་མཆོག་ཀྱང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་འདི་ཡིན་ནྤྱོ། སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་དང་ འཆི་བའི་སྲིད་པ་དང་ སྲིད་པ་བར་དྤྱོའི་ སྲིད་པའི་ལམ་དུ་འཁྱམས་
ཤིང་ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དུབ་པ་ཡི། འགྲོ་བའི་ངལ་གསྤྱོ་བའི་གནས་ གྲིབ་མ་བསིལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ ལྗོན་
ཤིང་ཡང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

 འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ངན་འགྲོ་ལས། །སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་སྤྱི་སྟེགས་ཡིན། ། 
འགྲོ་བའི་ཉོན་མྤྱོངས་གདུང་སེལ་བའི། །སེམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིན། ། 

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ དམལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ ངན་འགྲོ་ལས། སྒྲོལ་བའམ་ འདའ་བར་བྱེད་
པའི་ སྤྱི་སྟེ་ ཐུན་མྤྱོང་གི་སྟེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཡིན་ནྤྱོ།། འགྲོ་བའི་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ 
ཚ་གདུང་བསལ་བར་བྱེད་པའི། སེམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡང་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཡིན་ལ།  
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འགྲོ་བའི་མི་ཤེས་རབ་རིབ་དག །དཔྱིས་འབྱིན་ཉི་མ་ཆེན་པྤྱོ་ཡིན། ། 
དམ་ཆོས་འྤྱོ་མ་བསྲུབས་པ་ལས། །མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིན། ། 

འགྲོ་བའི་ མི་ཤེས་པ་སྟེ་ མ་རིག་པའི་ རབ་རིབ་དག དཔྱིས་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་ ཉི་མ་ཆེན་པྤྱོ་ཡང་ 
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འྤྱོ་མ། ཐྤྱོས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྲུབས་པ་ལས། མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ཕྱུང་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
  

འགྲོ་བའི་མགྲོན་པྤྱོ་སྲིད་པའི་ལམ་རྒྱུ་ཞིང་། །བདེ་བའི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་སད་པར་འདྤྱོད་པ་ལ། ། 
འདི་ནི་བདེ་བའི་མཆོག་ཏུ་ཉེར་གནས་ཏེ། །སེམས་ཅན་མགྲོན་ཆེན་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ། 

འགྲོ་བའི་མགྲོན་པྤྱོ་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ ལམ་དུ་རྒྱུ་ཞིང་། བདེ་བའི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་མང་པྤྱོར་ 
སད་པར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ནི་ བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ རྒྱུའི་མཆོག་ཏུ་ཉེ་བར་
གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་མགྲོན་ཆེན་པྤྱོ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གཉིས་པ་གཞན་དགའ་བ་བསྒོམ་དུ་བཅུག་པ་ནི།  

 བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། ། 
བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བྤྱོས་ཟིན་གྱིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སྤྱོགས་དགའ་བར་གྱིས། ། 

དེ་ལྟར་སེམས་བརྟན་པ་ ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་སེམས་དྭང་བ་བསྐྱེད་དུ་འཇུག་པ་ནི། བདག་གིས་ དེ་རིང་ཕྱྤྱོགས་
བཅུའི་ སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། སན་སྔར་ འགྲོ་བ་རྣམས་མཐར་ཐུག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ གོ་འཕང་ཉིད་
དང་ནི། དེ་མ་འཐྤྱོབ་ཀྱི་བར་དུ་ ལྷ་དང་མིའི་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་བདེ་བ་ལ་ མགྲོན་དུ་བྤྱོས་ཟིན་གྱིས། ལྷ་
དང་ལྷ་མིན་དང་ གནྤྱོད་སྦྱིན་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ སེམས་རབ་ཏུ་དྭང་བས་ དགའ་བར་གྱིས་ཤིག།  
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གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི།  

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ ལེའུ་
གསུམ་པའྤྱོ།། །། 
 

དྲི་བ།  
༡༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྱོམ་པ་ཐྤྱོབ་པའི་རྗེས་སུ་ དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།  
༢༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྱོམ་པ་ཐྤྱོབ་པའི་རྗེས་སུ་ དགའ་བ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་དགོས། 
༣༽  བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ ངལ་གསྤྱོའི་ལྗོན་ཤིང། མར་གྱི་ཉིང་ཁུ། མི་ཟད་པའི་གཏེར། ཉི་མ་ཆེན་

 པྤྱོ། ཟླ་བ། སྤྱི་སྟེགས། བདུད་རྩིའི་མཆོག་ ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན། 
༤༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མགྲོན་ཆེན་ཚིམ་པར་བྱེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།  
༥༽  གཞན་དགའ་བ་བསྒོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན།
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ལེའུ་བཞི་པ། 

འཇུག་ལྡྤྱོག་གི་གནས་ལ་གཟྤྱོབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་བག་ཡྤྱོད་ཀྱི་ལེའུ། 
གཉིས་པ་སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ལ། འཇུག་ལྡྤྱོག་གི་གནས་ལ་གཟྤྱོབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་བག་ཡྤྱོད་ཀྱི་ལེའུ། 
རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡང་བརྟག་པ་ཤེས་བཞིན་གྱི་ལེའུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ཁོང་ཁྲོའི་
གཉེན་པྤྱོ་བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་འཇུག་ལྡྤྱོག་གི་གནས་ལ་གཟྤྱོབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་བག་ཡྤྱོད་ཀྱི་
ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་། མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལའང། མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་
ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་རབ་བརྟན་བཟུང་ནས། ། 
གཡེལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་ཡང་། །བསབ་ལས་མི་འདའ་འབད་པར་བྱ། ། 

ད་ནི་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོར་བྱེད་པ་ལ་ བྱང་ཆུབ་ཡྤྱོད་ཀྱི། དེ་ལས་ གཞན་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ ཞེས་བསྟན་པའི་
ཕྱིར། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུར། བསྟན་མ་ཐག་པའི་ཚྤྱོགས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ རབ་ཏུ་བརྟན་བར་
བཟུང་ནས། ལེ་ལྤྱོའི་གཡེལ་བ་མེད་པར་ དུས་རྟག་ཏུ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལས་ མི་
འདའ་བར་འབད་པར་བྱའྤྱོ།། དེའང་འཕགས་པ་ག་ཡ་གོ་རི་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོར་
བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ བྱང་ཆུབ་ཡྤྱོད་ཀྱི། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། །འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་པྤྱོ་ལས་ཀྱང་། གཞྤྱོན་ནུ། ཁྱོད་དེ་ལྟ་བས་ན་ སྒྲུབ་པ་
སྙིང་པྤྱོར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ དེ་ལྟར་བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། གཞྤྱོན་ནུ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྤྱོར་བྱེད་
པ་ལ་ནི་ བླ་ན་མེད་པ་ ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་
སྤྱོ།། 
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གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་བསབ་པ་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ། རྟེན་དལ་འབྱྤྱོར་ལ་
བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ། སང་བྱ་ཉོན་མྤྱོངས་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་
ལའང་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་བྱ་བ་དང་། སྦྱྤྱོར་བ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་
བ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་བྱ་བ་ནི། 

 བབ་ཅོལ་བརྩམས་པ་གང་ཡིན་པའམ། །གང་ཞིག་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་པ། ། 
       དེ་ནི་དམ་བཅས་བྱས་གྱུར་ཀྱང་། །བྱ་འམ་བཏང་ཞེས་བརྟག་པའི་རིགས། ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དེ་ཡི་སྲས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྤྱོས་གང་བརྟགས་ཤིང་། ། 
       བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བརྟགས་བརྟགས་པ། །དེ་ལ་བཤྤྱོལ་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་དེ་ཡང་ ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པྤྱོ་ ལ་
སྤྱོགས་པའི་དབྱེ་བས་ བླྤྱོ་གྲོས་མི་ཟད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལ་སྤྱོགས་པའི་ མདྤྱོ་རྣམས་ལས་ རྒྱ་ཆེར་
བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། ཐྤྱོག་མ་ཉིད་དུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོམ་པ་ལ་ བདག་ཉིད་ནུས་པ་ཡྤྱོད་དམ་མེད་ 
ཤེས་པར་བྱས་ལ་ སྤྱོམ་པ་མནྤྱོད་དྤྱོ།།  
དེ་ནས་སྤྱོམ་པ་མནྤྱོད་པའི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་གང་ཡང་ བབ་
ཅོལ་དུ་ མ་བརྟག་པར་ བརྩམས་པ་གང་ཡིན་པའམ། གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་བརྟགས་ཀྱང་ལེགས་པར་མ་
བརྟགས་པ། དེ་ནི་དམ་བཅའ་བར་བྱས་པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀྱང་། བྱའམ་ཡང་ན་ མི་བྱ་བར་གཏང་ངོ་ཞེས་ སར་
ཡང་བརྟགས་པའི་སྒོ་ནས་ འཇུག་རིགས་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་ དེ་ཡི་སྲས། ཤེས་
རབ་ཆེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གང་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་ཤིང་། བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ ཤེས་རབ་ཀྱི་
ནུས་པ་ ཅི་ཡྤྱོད་པས་བརྟགས་བརྟགས་པ། དེ་ལ་བཤྤྱོལ་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་
བཞིན་དུ་ ལེགས་པར་བརྩམས་པ་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
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གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དམ་བཅས་ནས། །ལས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མ་བྱས་ན། ། 
    སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀུན་བསླུས་པས། །བདག་གི་འགྲོ་བ་ཅི་འདྲར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་ དེ་ལྟར་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་ བསྒྲལ་བ་དང་ མ་གྲོལ་བ་རྣམས་ དགྲོལ་བ་དང་ དབུག་མ་དབྱ ྱ ང་
བ་རྣམས་ དབུགས་ཕྱ ྱ ངས་བ་དང་། ཡྤྱོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མ་འདའ་བ་རྣམས་ འདའ་བར་བྱ་ཞེས་དམ་
བཅས་ནས། བྱ་བའི་ལས་ཀྱིས་ བསྒྲུབས་པར་མ་བྱས་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ ལྷ་
དང་བཅས་པའི་ སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀུན་བསླུས་པས། བདག་གི་འགྲོ་བ་ཅི་འདྲར་འགྱུར། སེམས་ཅན་དམལ་
བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ འགྲོ་བ་ལས་ གཞན་གྱི་འགྲོ་བ་མེད་དྤྱོ་ སྙམ་དུ་དགོངས་པའྤྱོ།། 

 དངོས་པྤྱོ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་ལའང་། །ཡིད་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བསམ་བྱས་ནས། ། 
        མི་གང་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་པ། །དེ་ཡང་ཡི་དྭགས་འགྱུར་གསུངས་ན། ། 
        བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགྲོན་གཉེར་ནས། ། 
        འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བྱས་ན། །བདེ་འགྲོར་ཇི་ག་འགྲོ་འགྱུར་རམ། ། 

དངོས་པྤྱོ་ཕལ་པ་ ཟན་ལ་སྤྱོགས་པ་ཅུང་ཟད་ལའང་། ཡིད་ཀྱིས་འདི་ སྦྱིན་པར་བྱའྤྱོ་ཞེས་ བསམ་པར་བྱས་
ནས། མི་གང་ཞིག་ སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་པ། དེ་ཡང་ ཡི་དྭགས་སུ་འགྱུར་བར་ མདྤྱོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞགས་ལས་
གསུངས་ན། བླ་ན་མེད་པ་ གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་མཐར་ཐུག་ངེས་པར་ལེགས་པའི་ བདེ་བ་ལ། 
བསམ་པ་ཐག་པས་ རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སན་སྔར་ མགྲོན་དུ་གཉེར་བ་བྱས་ནས། འགྲོ་བ་ཐམས་
ཅད་ བསླུས་པར་བྱས་ནས། བདེ་འགྲོར་ཇི་ག་འགྲོ་འགྱུར་རམ་སྟེ་ མི་འགྱུར་རྤྱོ།། དེ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། 
ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ སྦྱིན་པར་བསམ་པ་ལ་ མ་བྱིན་ན་ ཡི་དྭགས་ཀྱི་འགྲོ་བར་སྐྱེ་ལ།དམ་བཅས་པ་ལས་ མ་
བྱིན་ན་ སེམས་ཅན་དམལ་བའི་འགྲོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། ཞེས་བསྟན་ཏྤྱོ།། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ འཕགས་པ་ཤྭརིའི་
བུའི་ སྔོན་གྱི་ཚེ་རབས་སུ་ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་དྤྱོན་དུ་
གཉེར་བས་ ཚྤྱོགས་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་བྱས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་སྟྤྱོང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ བསྙེན་བཀུར་བྱས་
ནས། །དེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་ཐྤྱོ་འཚམས་པས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཏང་ངོ་ཞེས་ཐྤྱོས་ཏེ། དེ་ལྟར་ནའང་ ཉན་
ཐྤྱོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ་ འདི་ཇི་ལྟར་དུ་དྲང་སྙམ་ན། 
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         མི་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཏང་ཡང་། །དེ་དག་ཐར་པར་མཛད་པ་ནི། ། 
ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོ་ནས་མཁྱེན། ། 

མི་གང་ཞིག་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཏང་ཡང་། རང་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་ སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐར་པར་
མཛད་པ་ནི། ཚུ་རྤྱོལ་མཐྤྱོང་བའི་ སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ ལས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ ཁོ་ནས་མཁྱེན་པའི་ ཡུལ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

          དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །ལྟུང་བའི་ནང་ན་ལྕི་བ་སྟེ། ། 
འདི་ལྟར་དེ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ན། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དྤྱོན་ལ་དམན། ། 

སེམས་བསྐྱེད་གཏང་བ་དེ་ནི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། ལྟུང་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་
ལྕི་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་ལྟུང་བ་དེ་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ དམན་པར་འགྱུར་
རྤྱོ།། 

    གང་གཞན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འདིའི། །བསྤྱོད་ནམས་བར་ཆད་གེགས་བྱེད་པ། ། 
སེམས་ཅན་དྤྱོན་ལ་དམན་གྱུར་པས། །དེ་ཡི་ངན་འགྲོ་མུ་མཐའ་མེད། ། 

གང་སེམས་ཅན་གཞན་འགའ་ཞིག་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདིའི། བསྤྱོད་ནམས་ལ་ 
བར་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་ གེགས་བྱེད་པ་ཡང་། རྒྱལ་བའི་སྲས་དེ་ སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་བྱེད་པ་ལ་ དམན་
པར་གྱུར་པས། གེགས་བྱེད་པ་པྤྱོ་དེ་ཡི་ ངན་འགྲོ་ལ་ མུ་དང་མཐའ་མེད་དྤྱོ།། དེ་ཡང་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ རྣམ་
པར་གདྤྱོན་མི་ཟ་བའི་ ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མདྤྱོ་ལས།འཇམ་དཔལ །རིགས་ཀྱི་བུའམ་ རིགས་ཀྱི་བུ་མྤྱོ་ གང་ལ་ལ་
ཞིག་ འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ སྲྤྱོག་དང་ཕྲལ་ཞིང་ བདྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲལ་ལ། 
འཇམ་དཔལ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་ རིགས་ཀྱི་བུ་མྤྱོ་གང་གཞན་དག་གིས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་
སེམས་ཀྱི་ བར་ཆད་བྱེད་དེ། ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་སྟེར་བ་ལས་
བྱུང་བའི་ དགེ་བའི་བར་དུ་གཅོད་ན་ དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་གྲངས་མེད་པའི་ སྡིག་པ་བསྐྱེད་དྤྱོ།། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་
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ན། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བར་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཀྱི་ བར་ཆད་བྱེད་པར་གནས་པར་བྱུང་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་བདེ་བ་ཡང་། །བཤིག་ན་བདག་ཉིད་ཉམས་གྱུར་ན། ། 
ནམ་མཁའ་མ་ལུས་མཐའ་ཀླས་པའི། །ལུས་ཅན་བདེ་བཤིག་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་ཡང་། བཤིག་སྟེ་ གསད་པར་བྱས་ན་ བདག་ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་ཉམས་
པར་འགྱུར་ན། ནམ་མཁའ་མ་ལུས་མཐའ་ཀླས་པའི། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ བདེ་བའི་རྒྱུ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་བཤིག་པས་ བདག་ཉིད་ཉམས་པ་ སྤྱོས་ཅི་དགོས། 

དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་སྟྤྱོབས་ལྡན་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྟྤྱོབས་ལྡན་པ་དག ། 
འཁོར་བར་རེས་ཀྱིས་འདྲེས་བྱེད་ན། །ས་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་ཐྤྱོགས། ། 

དེ་ལྟར་ རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། དེའི་གཉེན་པྤྱོ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་
དག།འཁོར་བར་རེས་མྤྱོས་ཀྱིས་ འདྲེ་བར་བྱེད་ན། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ས་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ ཡུན་རིང་
ཐྤྱོགས་ཤིང་ དུས་རིང་པྤྱོར་ འཁོར་བར་ཡྤྱོངས་སུ་ སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

གཉིས་པ་སྦྱྤྱོར་བ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ནི། 

   དེ་ལྟས་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་བཞིན། །བདག་གིས་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། ། 
དེང་ནས་བརྩྤྱོན་པར་མ་བྱས་ན། །འྤྱོག་ནས་འྤྱོག་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། 

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བས་ན་ ཐྤྱོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་ ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་བཞིན་
དུ། བདག་གིས་གུས་པས་ དང་དུ་བླངས་ཏེ་ བསྒྲུབ་པར་བྱ། ཕྱི་བཤྤྱོལ་མེད་པར་ དེང་ནས་བརྩྤྱོན་པར་མ་
བྱས་ན། ངན་འགྲོ་ནས་ ངན་འགྲོ་བརྒྱུད་དེ་ འྤྱོག་ནས་འྤྱོག་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

      སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་མཛད་པའི། །སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་འདས་གྱུར་ཀྱང་། ། 
        བདག་ནི་རང་གི་ཉེས་པས་དེའི། །གསྤྱོ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་གྱུར་ཏྤྱོ། །  



79 

 

དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཞིག་དང་ ཕྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ 
སང་བའི་ཕྱིར་ ངན་འགྲོའི་དྤྱོགས་པ་ ག་ལ་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ ཕན་པར་མཛད་པའི། 
རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ གྲངས་མེད་ཅིག་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། བདག་ནི་ རང་གི་ཉེས་པར་སད་པས་ 
སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་དེའི། གསྤྱོ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་ མ་གྱུར་ཏྤྱོ།། 

        ད་དུང་དེ་བཞིན་བདག་བྱེད་ན། །ཡང་དང་ཡང་དུའང་དེ་བཞིན་ཏེ། ། 
  ངན་འགྲོར་ནད་དང་འཆིང་བ་དང་། །བཅད་དང་གཤགས་སྤྱོགས་མྤྱོང་བར་འགྱུར། ། 

གང་ཞིག་ནམ་དུ་ཡང་ མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ འགྱུར་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ་ ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་ རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། 
ད་དུང་ཡང་ སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་ བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་ན། ཡང་དང་ཡང་དུའང་ སྔ་མ་དེ་བཞིན་ཏེ། 
ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་དང་ མཐྤྱོ་རིས་ཐྤྱོབ་ཀྱང་ ནད་ཀྱིས་མནར་བ་དང་ རྒྱལ་པྤྱོས་འཆིང་བ་དང་ ། རྐང་ལག་
དང་ རྣ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ བཅད་པ་དང་ ཕྱེད་ཚལ་དུ་ གཤགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ མྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 
 

དྲི་བ། 
༡༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྱོམ་པ་ལེན་ཡྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ རང་གི་དམ་བཅའ་འདྤྱོར་ན་ 

ཉེས་པ་ཅི་ཡྤྱོད། 
༢༽  ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་མི་ཉམས་པར་ཇི་ལྟར་བསྲུང། 
༣༽ དེ་རིང་ནས་བརྩྤྱོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ རང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་མ་བསྒྲུབ་ན་ འྤྱོག་

ནས་འྤྱོག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་ན་ཡང་ སངས་རྒྱས་ལ་ལ་དང་མཇལ་ཏེ་ ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བས་ངན་
འགྲོའི་དྤྱོགས་པ་མེད་ཟེར་བ་ལ་ རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་ལན་ཇི་ལྟར་གསུངས་འདུག། 

༤༽  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ འབས་བུ་ཐར་པ་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་ཐྤྱོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། 
༥༽  བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཏང་བ་འདི་ ལྟུང་བའི་ནང་ནས་ལྕི་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། 
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གཉིས་པ་རྟེན་དལ་འབྱྤྱོར་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ་ལའང་། དལ་འབྱྤྱོར་རྙེད་དཀའི་ཚུལ་ལ་བསམས་
ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ། ངན་སྤྱོང་ལས་ཐར་དཀའ་བ་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ། དལ་འབྱྤྱོར་འཐྤྱོབ་
དུས་དགེ་བ་ལ་འབད་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་དལ་འབྱྤྱོར་རྙེད་དཀའི་ཚུལ་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ་ནི། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། །དད་དང་མི་ལུས་ཐྤྱོབ་པ་དང་། ། 
དགེ་གོམས་རུང་བ་དེ་ལྟ་བུ། །དཀོན་ན་ནམ་ཞིག་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར། ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་དང་། རང་ཉིད་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་ མི་ཁོམས་པ་སངས་ཏེ་ 
མི་ལུས་ཐྤྱོབ་པ་དང་། དབང་པྤྱོ་ཚང་བ་ལ་སྤྱོགས་པས་ དགེ་བ་གོམས་རུང་བ་ དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི། 
ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་གྱུར་ན་ སར་ནམ་ཞིག་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

ནད་མེད་ཉི་མ་འདི་ལྟ་བུ། །ཟས་བཅས་འཚེ་བ་མེད་ཀྱང་ནི། ། 
ཚེ་ནི་སྐད་ཅིག་བསླུ་བ་སྟེ། །ལུས་ནི་ཐང་ཅིག་བརྙན་པྤྱོ་བཞིན། ། 

ནད་མེད་པའི་ཉི་མ་འདི་ལྟ་བུ་ལ། ཟས་དང་བཅས་པ་དང་ ཆོམ་རྐུན་དང་སྦྲུལ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ འཚེ་བ་མེད་ཀྱང་ནི། ཚེ་ནི་གློ་བུར་དུ་ ཐྤྱོག་ཆེན་པྤྱོ་འབབ་པ་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསླུ་བ་སྟེ། ལུས་ནི་ 
བདག་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པས་ ཐང་གཅིག་གི་བརྙན་པྤྱོ་བཞིན་ཏེ་ གློ་བུར་དུ་འཆི་བདག་གིས་ འབལ་
བར་བྱེད་དྤྱོ།། 

བདག་གི་སྤྱོད་པ་འདི་འདྲས་ནི། །མི་ཡི་ལུས་ཀྱང་འཐྤྱོབ་མི་འགྱུར། ། 
མི་ལུས་འཐྤྱོབ་པར་མ་གྱུར་ན། །སྡིག་པ་འབའ་ཞིག་དགེ་བ་མེད། ། 

ཕྱིས་མི་ལུས་ཐྤྱོབ་པའི་ཚེ་ དགེ་བ་ལ་འབད་པར་བྱའྤྱོ་སྙམ་ན། བདག་གི་ ད་ལྟའི་སྤྱོད་པ་འདི་འདྲ་བས་ནི་ 
ཐར་པ་ལྟ་ཞྤྱོག མི་ཡི་ལུས་ཀྱང་ འཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། མི་ལུས་ཐྤྱོབ་པར་མ་གྱུར་པ་ དེའི་ཚེ་ན། སྡིག་པ་
འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་ལས་ དགེ་བ་གང་ཡང་ འགྲུབ་པ་མེད་དྤྱོ།།  
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གང་ཚེ་དགེ་སད་སྐལ་ལྡན་ཡང་། །དགེ་བ་བདག་གིས་མ་བྱས་ན། ། 
ངན་སྤྱོང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྨྤྱོངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད། ། 

གང་གི་ཚེ་ ད་ལྟ་དགེ་བ་སད་པའི་ སྐལ་བ་དང་ལྡན་ཡང་། དགེ་བ་བདག་གིས་ སྤྱོད་པར་མ་བྱས་ན། ངན་
སྤྱོང་གི་ སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བ་དང་ ཀུན་ཏུ་རྨྤྱོངས་པར་གྱུར་པ། དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད་དེ་ དགེ་བ་བྱེད་
པའི་ གོ་སྐབས་མེད་དྤྱོ།། 

དགེ་བ་དག་ཀྱང་མ་བྱས་ལ། །སྡིག་པ་དག་ཀྱང་ཉེར་བསགས་ན། ། 
བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །བདེ་འགྲོའི་སྒྲ་ཡང་ཐྤྱོས་མི་འགྱུར། ། 

མངོན་པར་མཐྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ དགེ་བ་དག་ཀྱང་མ་བྱས་ལ། ངན་སྤྱོང་ལ་ གཞྤྱོལ་བར་བྱེད་པའི་ སྡིག་པ་དག་ཀྱང་ 
ཉེ་བར་བསགས་པ་ན། ངན་སྤྱོང་གཅིག་ནས་ གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནི། བདེ་འགྲོའི་
སྒྲ་ཙམ་ཡང་ རྣ་བས་ཐྤྱོས་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆེར་གཡེངས་གཉའ་ཤིང་གི ། 
བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྲིན་ཆུད་ལྟར། །མི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཐྤྱོབ་དཀའ་གསུངས། ། 

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་ བཅོམ་ལྡན་གྱིས། བརྟག་པར་བཟུང་སྟེ། རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆེན་པྤྱོར་ རྣམ་པར་གཡེངས་པའི་གཉའ་
ཤིང་གི བུ་གར་ རུས་སྦལ་ཞར་བ་ ལྤྱོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་ མགྲིན་པ་ལན་རེ་འདེགས་པ་ དེའི་མགྲིན་པ་ཆུད་པ་
ལྟར། མི་ཉིད་ཀྱང་ ཤིན་ཏུ་ འཐྤྱོབ་པ་དཀའ་བར་གསུངས་སྤྱོ།། 
 

གཉིས་པ་ངན་སྤྱོང་ལས་ཐར་དཀའ་བ་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ་ནི། 

སྐད་ཅིག་གཅིག་བྱས་སྡིག་པས་ཀྱང་། །བསྐལ་པར་མནར་མེད་གནས་འགྱུར་ན། ། 
ཐྤྱོག་མེད་འཁོར་བར་བསགས་སྡིག་གིས། །བདེ་འགྲོར་མི་འགྲོ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 
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ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ ངན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་
བྱས་པའི་ སྡིག་པས་ཀྱང་། བསྐལ་པར་ཡང་ མནར་མེད་པར་ གནས་པར་འགྱུར་ན། ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་ 
འཁོར་བར་བསགས་པའི་ སྡིག་པ་མང་པྤྱོ་དག་གིས། བདེ་འགྲོར་མི་འགྲོ་བ་ནི་ སྤྱོས་ཅི་དགོས། 

དེ་ཙམ་ཁོ་ན་མྤྱོང་གྱུར་ནས། །དེ་ནི་རྣམ་ཐར་མི་འགྱུར་ཏེ། ། 
འདི་ལྟར་དེ་ནི་མྤྱོང་བཞིན་དུ། །སྡིག་པ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྐྱེ། ། 

སྔར་གྱི་ཉེས་པར་སད་པའི་ འབས་བུ་དེ་ཙམ་ ཁོ་ན་མྤྱོངས་པར་གྱུར་ནས། བྱེད་པ་པྤྱོ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ 
རྣམ་པར་ཐར་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ སྡུག་བསྔལ་སྔ་མ་དེ་ནི་ མྤྱོང་བཞིན་དུ། འབས་བུ་མྤྱོང་བར་བྱེད་
པའི་ སྡིག་པ་ཕྱི་མ་གཞན་དག་ཀྱང་ རབ་ཏུ་སྐྱེའྤྱོ།། 
 

གསུམ་པ་རྟེན་དལ་འབྱྤྱོར་ཐྤྱོབ་དུས་དགེ་བ་ལ་འབད་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི། 

འདི་འདྲའི་དལ་བ་རྙེད་གྱུར་ནས། །བདག་གིས་དགེ་གོམས་མ་བྱས་ན། ། 
 འདི་ལས་བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་རྨྤྱོངས་པའང་གཞན་མེད་དྤྱོ། །  

ཡང་ དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ ཐྤྱོབ་པ་ཡང་ ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་དགོངས་ནས་ གལ་ཏེ་ དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ 
འཕེལ་བའི་ཕྱིར་ བརྩྤྱོན་པར་མི་བྱེད་ན་ རབ་ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པ་ནི། འདི་འདྲ་བའི་ དལ་བ་ཕུན་
སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ རྙེད་པར་གྱུར་ནས། བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་དེ་ གོམས་པར་མ་བྱས་ན། 
དགེ་བའི་ནྤྱོར་ཉམས་པར་བྱེད་པ་འདི་ལས་ བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། དགེ་བའི་ཆོས་ ལག་ན་གནས་བཞིན་
དུ་ འདྤྱོར་བ་འདི་ལས་ རྨྤྱོངས་པའང་གཞན་མེད་དྤྱོ།། 

   གལ་ཏེ་བདག་གིས་དེ་རྟྤྱོགས་ནས། །རྨྤྱོངས་པས་ཕྱིས་ཀྱང་སྒྱིད་ལུག་ན། ། 
འཆི་བར་འགྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །མ་ངན་ཆེན་པྤྱོ་ལྡང་བར་འགྱུར། ། 



83 

 

གལ་ཏེ་བདག་གིས་ མི་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ སྟྤྱོབས་ཆེ་བ་དང་ དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ དཀོན་པ་དང་ གཏི་
མུག་ནི་ ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ རྟྤྱོགས་ནས། རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་ ཕྱིས་ཀྱང་སྒྱིད་ལུག་པར་གྱུར་
ན། རང་ཉིད་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་ དུས་ཀྱི་ཚེ་ན། འགྱོད་ཅིང་མ་ངན་ཆེན་པྤྱོ་ ལྡང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

དམལ་མེ་བཟྤྱོད་དཀས་ཡུན་རིང་དུ། །བདག་གི་ལུས་ལ་བསྲེག་གྱུར་ན། ། 
འགྱོད་པ་མི་བཟད་མེ་འབར་བས། །སེམས་གདུང་འགྱུར་བ་གདྤྱོན་མི་ཟ། ། 

བག་མེད་པའི་འབས་བུ་གཞན་ཡང་ ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པ་ནི། སེམས་ཅན་དམལ་བའི་ མེ་ཤིན་ཏུ་བཟྤྱོད་པར་
དཀའ་བས་ ཡུན་རིང་དུ། བདག་གི་ལུས་ལ་བསྲེག་པར་གྱུར་ན། བདག་གིས་ དེ་ལྟར་ཅི་སྟེ་བྱ་སྙམ་དུ་ 
འགྱོད་པ་མི་བཟད་པའི་ མེ་འབར་བས། སེམས་གདུང་བར་འགྱུར་བ་ གདྤྱོན་མི་ཟའྤྱོ།། 

       ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་ཕན་པའི་ས། །ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་རྙེད་གྱུར་ནས། ། 
       བདག་ཉིད་ཤེས་དང་ལྡན་བཞིན་དུ། །ཕྱིར་ཡང་དམལ་བ་དེར་ཁྲིད་ན། ། 

སྔགས་ཀྱིས་རྨྤྱོངས་པར་བྱས་པ་བཞིན། །བདག་ལ་འདིར་སེམས་མེད་དུ་ཟད། ། 
       ཅིས་རྨྤྱོངས་བདག་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏེ། །བདག་གི་ཁོང་ན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

ཡང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ འདི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་ ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ས། དལ་
བའི་རྟེན་ འདི་ཇི་ཞིག་ལྟར་ སྟེས་དབང་གིས་རྙེད་པར་གྱུར་ནས། བདག་ཉིད་ཁེ་ཉེན་ལ་དཔྤྱོད་པའི་ ཤེས་པ་
དང་ལྡན་བཞིན་དུ། ཕྱིར་ཡང་ དམལ་བའི་གནས་དེར་འཁྲིད་ན། སྔགས་ཀྱིས་ རྨྤྱོངས་པར་བྱས་པ་བཞིན་དུ། 
བདག་ལ་ འདིར་སེམས་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཟད་ལ། ཅིས་རྨྤྱོངས་པར་གྱུར་པ་ བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏེ། 
བདག་གི་ཁོང་ན་ ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅེས་ དེ་ལ་བརྟག་པར་བྱའྤྱོ།། 

 
དྲི་བ། 
༡༽  དལ་འབྱྤྱོར་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཡིན། རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད། 
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༢༽ འདི་འདྲའི་དལ་བ་རྙེད་པར་གྱུར་ནས་ རང་གིས་དགེ་བ་གོམས་པར་མ་བྱས་ན་ ཉེས་པ་དང་སྐྱོན་ཇི་
ལྟར་ཡྤྱོད། 

༣༽ སྡིག་པའི་འབས་བུ་ལས་བརྟེན་ ལན་ཅིག་ངན་སྤྱོང་དུ་ཚུད་ན་ དེ་ལས་ཐར་བར་དཀའ་བའི་ཁུངས་
ཤྤྱོད། 

༤༽ ཚེ་འདིར་དགེ་བ་གོམས་པ་མེད་ཀྱང་ ཕྱི་མ་མི་ལུས་ཐྤྱོབ་ཚེ་ དགེ་བ་ལ་བརྩྤྱོན་པར་བྱ་སྙམ་པ་ལ་ 
རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས་ཅི་གསུངས་འདུག། 

༥༽  དལ་འབྱྤྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་དཔེ་གསར་པ་ཞིག་བཀོད། 
 
གསུམ་པ་སང་བྱ་ཉོན་མྤྱོངས་ལ་བསམས་ཏེ་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱ་བ་ལའང། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་
དང་། ཉོན་མྤྱོངས་སྤྱོང་བའི་དཀའ་སད་བཟྤྱོད་པ། ཉོན་མྤྱོངས་ཇི་ལྟར་སྤྱོང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྤྱོ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པནི། 

ཞེ་སང་སྲེད་སྤྱོགས་དགྲ་རྣམས་ནི། །རྐང་ལག་ལ་སྤྱོགས་ཡྤྱོད་མིན་ལ། ། 
  དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཇི་ཞིག་ལྟར། །དེ་དག་གིས་བདག་བན་བཞིན་བྱས། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་ ཡྤྱོད་དྤྱོ་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཡང་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། ཞེ་སང་དང་སྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་ནི། རྐང་པ་དང་ ལག་པ་དང་ མགོ་ལ་སྤྱོགས་པ་ གང་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། 
བརྱ ྱྤྱོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པའི་ དཔའ་བྤྱོ་དང་ ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ མཛངས་པ་མིན་ཡང་། ཇི་ཞིག་
ལྟར་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་དེ་དག་གིས་ བདག་བན་བཞིན་དུ་ བཀོལ་བར་བྱས་སྤྱོ་སྙམ་པ་ བདག་ཉིད་ལ་ རྣམ་
པར་དཔྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

    བདག་གི་སེམས་ལ་གནས་བཞིན་དུ། །དགའ་མགུར་བདག་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་པ། ། 
དེ་ལའང་མི་ཁྲོ་བཟྤྱོད་པ་ནི། །གནས་མིན་བཟྤྱོད་པ་སད་པའི་གནས། ། 
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བདག་གི་སེམས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་བཞིན་དུ། དགའ་མགུར་ཏེ་ འཛེམ་པ་མེད་པར་ བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་
བྱེད་པ་ མི་རིགས་པའི་ཚུལ་ཅན། དེ་ལའང་མི་ཁྲོ་བར་བཟྤྱོད་པ་ནི། བཟྤྱོད་པའི་གནས་མིན་པ་ལ་ བཟྤྱོད་པ་
ནི་ སད་པའི་གནས་སྤྱོ།། 

   གལ་ཏེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྲར་ལངས་ཀྱང་། ། 
དེ་དག་གིས་ཀྱང་མནར་མེད་པའི། །མེ་ནང་ཁྲིད་ཅིང་འཇུག་མི་ནུས། ། 
 ཉོན་མྤྱོངས་སྟྤྱོབས་ཆེན་དགྲ་འདིས་ནི། །གང་དང་ཕྲད་ན་རི་རབ་ཀྱང་། ། 
ཐལ་བ་ཡང་ནི་མི་ལུས་པ། །དེར་བདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདྤྱོར། ། 

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གྱི་ཚྤྱོགས་རྣམས། ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ དགྲར་ལངས་སུ་ཟིན་
ཀྱང་། དེ་དག་གིས་ཀྱང་ བདག་སྲྤྱོག་དང་བལ་བ་ཙམ་ལས་ མནར་མེད་པའི། མེ་ནང་དུ་ཁྲིད་ཅིང་ འཇུག་
པར་མི་ནུས་ལ། ཉོན་མྤྱོངས་པ་སྟྤྱོབས་ཆེན་པྤྱོའི་ དགྲ་འདིས་ནི། གང་དང་འཕྲད་ན་ རི་རབ་ལྷུན་པྤྱོ་ཉིད་ཀྱང་། 
ཐལ་བ་ཙམ་དུ་ཡང་ནི་ མི་ལུས་པ། མནར་མེད་པའི་མེ་དེར་ བདག་ཀྱང་ སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ འདྤྱོར་བར་
བྱེད་དྤྱོ།། 

    བདག་གི་ཉོན་མྤྱོངས་དགྲ་བྤྱོ་གང་། །དུས་རིང་ཐྤྱོག་མཐའ་མེད་པ་ལྟར། ། 
དགྲ་གཞན་ཀུན་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུར། །ཡུན་རིང་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །  

བདག་གི་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ དགྲ་བྤྱོ་གང་ཡིན་པ་འདི། དུས་རིང་པྤྱོ་ ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་ མཐའ་མེད་པའི་བར་
དུ་ གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ལྟར། ལྷ་དང་མི་ལ་སྤྱོགས་པའི་ དགྲ་བྤྱོ་གཞན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་ དེ་ལྟ་བུར། ཡུན་རིང་
དུ་ གནྤྱོད་པར་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

མཐུན་པར་རིམ་གྲོ་བསྟེན་བྱས་ན། །ཐམས་ཅད་ཕན་དང་བདེ་བྱེད་ན། ། 
 ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་བསྟེན་བྱས་ན། །ཕྱིར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད། ། 
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དེ་ བདག་གི་བླྤྱོ་དང་མཐུན་པར་ རིམ་གྲོ་བྱས་ཏེ་ བསྟེན་པར་བྱས་ན། དགྲ་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ བདག་ལ་
ཕན་པ་དང་ བདེ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་ དེ་ལྟར་བསྟེན་པར་བྱས་ན། ཕྱིར་ཞིང་སར་
ཡང་ སེམས་ཅན་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གནྤྱོད་པ་བྱེད་དྤྱོ།། 

དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་རྒྱུན་ཆགས་དགྲར་གྱུར་པ། །གནྤྱོད་པའི་ཚྤྱོགས་རབ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ། ། 
བདག་གི་སྙིང་ལ་ངེས་པར་གནས་འཆའ་ན། །འཁོར་བ་འཇིགས་མེད་དགའ་བར་ག་ལ་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པྤྱོ་ ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་ རྒྱུན་ཆགས་སུ་དགྲར་གྱུར་པ། སེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སྤྱོགས་པ་ གནྤྱོད་པའི་ཚྤྱོགས་རྣམས་ རབ་ཏུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ། དེ་ཉིད་བདག་གི་སྙིང་ལ་ ངེས་
པར་གནས་འཆའ་བར་བྱེད་ན། བདག་སྤྱོགས་འཁོར་བར་ འཇིགས་པ་མེད་པར་དགའ་བར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་
རིགས་སྤྱོ།། 

འཁོར་བའི་བརྩྤྱོན་རའི་སྲུང་མ་དམལ་སྤྱོགས་སུ། །གསྤྱོད་བྱེད་གཤེད་མར་གྱུར་པ་འདི་དག་ནི། ། 
གལ་ཏེ་བླྤྱོ་གནས་ཆགས་པའི་དྲྲྭ་བ་ན། །གནས་ན་བདག་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 

འཁོར་བའི་བཙྤྱོན་ར་ལས་ཐར་བ་མི་སྟེར་བའི་སྲུང་མ་དང་། དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནས་སུ། གསྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ 
གཤེད་མར་གྱུར་པའི་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་འདི་དག་ནི། གལ་ཏེ་ བླྤྱོ་ཡི་གནས་ལ་ ཆགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ དྲྲྭ་
བ་སྟེ་གཟེབ་ཉིད་ན། གནས་པར་གྱུར་ན་ བདག་ལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ།། 
 

གཉིས་པ་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དཀའ་སད་བཟྤྱོད་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་ཇི་སྲིད་བདག་གིས་དགྲ་འདི་མངོན་སུམ་དུ། །ངེས་པར་མ་བཅོམ་དེ་སྲིད་བདག་འདིར་བརྩྤྱོན་མི་འདྤྱོར། ། 
རེ་ཞིག་གནྤྱོད་བྱེད་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ཁྲོས་གྱུར་པ། །ང་རྒྱལ་བདྤྱོ་རྣམས་དེ་མ་བཅོམ་པར་གཉིད་མི་འྤྱོང་། ། 

དེ་ལྟར་ འདི་ནི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ རྒྱུ་ཡིན་པས་ ཇི་སྲིད་བདག་གིས་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་འདི་མངོན་སུམ་
དུ། ངེས་པར་དྲུངས་ནས་ཕྱུངས་ཏེ་ མ་བཅོམ་པ་དེ་སྲིད་དུ་ བདག་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་པའི་དུས་འདིར་ བརྩྤྱོན་
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པ་མི་འདྤྱོར་ཏེ། རེ་ཞིག་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ ཁྲོས་པར་གྱུར་པ། ང་རྒྱལ་བདྤྱོ་བ་རྣམས་ 
གནྤྱོད་བྱེད་དེ་ མ་བཅོམ་པར་ གཉིད་ཀྱང་མི་འྤྱོང་ན་ ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་གཞྤྱོམ་པར་འདྤྱོད་པས་ བརྩྤྱོན་པ་
དྲག་པྤྱོས་འབད་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། 

རང་བཞིན་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་དག །གཡུལ་ངོར་དངར་ཚེ་ནན་གྱིས་གཞྤྱོམ་པར་འདྤྱོད་པ་ཡང་། ། 
མདའ་མདུང་མཚྤྱོན་གྱིས་ཕྤྱོག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཁྱད་བསད་ནས། །དྤྱོན་མ་གྲུབ་པར་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་འབྱེར་བར་མི་བྱེད་ན། ། 

རང་བཞིན་ཏེ་ ངོ་བྤྱོ་ཉིད་ཀྱིས་ འཆི་བས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་ ཉོན་མྤྱོངས་ཏེ་ སྙིང་རྗེའི་གནས་སུ་གྱུར་
པ་དག གཡུལ་ངོར་དངར་བ་སྟེ་ འཐབ་པའི་ཚེ་ ནུས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ ནན་གྱིས་གཞྤྱོམ་པར་འདྤྱོད་པ་
ཡང་། མདའ་དང་མདུང་ལ་སྤྱོགས་པའི་ མཚྤྱོན་གྱིས་ཕྤྱོག་པའི་ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ ཁྱད་དུ་སད་ནས། 
མངོན་པར་འདྤྱོད་པའི་ དྤྱོན་མ་འགྲུབ་པར་ ཁ་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་ཏེ་འབྱེར་བར་མི་བྱེད་ན། 

  རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །རང་བཞིན་དགྲར་ངེས་གཞྤྱོམ་བརྩྤྱོན་བདག་ལ་འདིར། ། 
སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱུར་གྱུར་གང་གིས་ཀྱང་། །ཡི་ཆད་སྒྱིད་ལུག་མི་འགྱུར་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

དུས་རྟག་ཏུ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། རང་གི་རང་བཞིན་གྱིས་ དགྲར་ངེས་པའི་ཉོན་
མྤྱོངས་པ་རྣམས་ གཞྤྱོམ་པ་ལ་ བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་པ་ན་ བདག་ལ་དེང་འདིར། སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྤྱོའི་
རྒྱུར་གྱུར་པའི་ གནྤྱོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་། ཡི་ཆད་དེ་ སེམས་ཞུམ་པ་དང་ སྤྱོ་བ་མེད་པའི་སྒྱིད་ལུག་པར་མི་
འགྱུར་བར་སྤྱོས་ཅི་དགོས། 

དྤྱོན་མེད་དགྲ་ཡིས་རྨ་སྲྤྱོལ་བཏྤྱོད་པ་ཡང་། །ལུས་ལ་རྒྱན་དང་འདྲ་བར་སྲེལ་བྱེད་ན། ། 
   དྤྱོན་ཆེན་སྒྲུབ་ཕྱིར་ཡང་དག་བརྩྤྱོན་གྱུར་པ། །བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཕྱིར་གནྤྱོད་བྱེད་ཡིན། ། 

འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ལ་ཕན་པ་མེད་པའི་ དྤྱོན་མེད་པ་དགྲ་ཡིས་ རྨ་སྲྤྱོལ་གསར་དུ་བཏྤྱོད་པ་ཡང་། ལུས་ལ་རྒྱན་
ཆ་དང་འདྲ་བར་ སྲེལ་བའམ་འཆང་བར་བྱེད་ན། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ སངས་རྒྱས་འཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་ཆེན་པྤྱོ་
བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ ཡང་དག་པར་བརྩྤྱོན་པར་གྱུར་པ། བདག་ལ་ སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ ཅིའི་ཕྱིར་ན་ 
གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་མིན་ནྤྱོ།། 
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ཉ་པ་གདྤྱོལ་པ་ཞིང་པ་ལ་སྤྱོགས་པ། །རང་གི་འཚྤྱོ་བ་ཙམ་ཞིག་སེམས་པ་ཡང་། ། 
    གྲང་དང་ཚ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་བཟྤྱོད་ན། །འགྲོ་བ་བདེ་ཕྱིར་བདག་ལྟས་ཅིས་མི་བཟྤྱོད། ། 

གལ་ཏེ་ དེ་ལྟར་བརྩྤྱོན་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ རང་གི་བདེ་བ་དང་ མི་འགལ་བ་ཉིད་དུ་ བྱ་རིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། 
ཉ་པ་དང་ གདྤྱོལ་པ་དང་ ཞིང་ལས་བྱེད་པ་ ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས། རང་གི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་ འཚྤྱོ་བ་ཙམ་ཞིག་ 
སྒྲུབ་པར་སེམས་པ་ཡང་། དགུན་གྱི་གྲང་བ་དང་ དབྱར་གྱི་ཚ་བ་དང་ ཆར་དང་མུན་པ་དང་སྡིག་སྦྲུལ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟྤྱོད་ན། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ བདེ་བའི་ཕྱིར་ བདག་ལྟ་ཞིག་ ཅིས་མི་བཟྤྱོད། 

    ཕྱྤྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། །འགྲོ་བ་ཉོན་མྤྱོངས་ལས་བསྒྲལ་བར། ། 
དམ་བཅས་གང་ཚེ་བདག་ཉིད་ཀྱང་། །ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ལས་མ་གྲོལ་བར། ། 

       བདག་གི་ཚྤྱོད་ཀྱང་མི་ཤེས་པར། །སྨྲ་བ་ཇི་ལྟར་སྤྱོན་པ་མིན། ། 
       དེ་ལྟས་ཉོན་མྤྱོངས་གཞྤྱོམ་པ་ལ། །རྟག་ཏུ་ཕྱིར་མི་ལྡྤྱོག་པར་བྱ། ། 

ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ 
འཆིང་བ་ལས་བསྒྲལ་བར། དམ་བཅས་པ་གང་ཚེ་ བདག་ཉིད་ཀྱང་། སྲེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ ཉོན་མྤྱོངས་
རྣམས་ལས་མ་གྲོལ་ན། བདག་གི་ནུས་པའི་ ཚྤྱོད་ཀྱང་མི་ཤེས་པར། སྨྲ་བ་དེ་ནི་ ཇི་ལྟར་སྤྱོན་པ་མིན། རྒྱུ་
མཚན་དེ་ལྟ་བས་ན་ ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་གཞྤྱོམ་པ་ལ། དུས་རྟག་ཏུ་ ཕྱིར་མི་ལྡྤྱོག་པར་ འབད་པར་བྱའྤྱོ།། 
 

གསུམ་པ་ཉོན་མྤྱོངས་ཇི་ལྟར་སྤྱོང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། 

འདི་ལ་བདག་གིས་ཞེན་བྱ་ཞིང་། །ཁོན་དུ་བཟུང་ནས་གཡུལ་སད་དེ། ། 
   རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་ཉོན་མྤྱོངས་པ། །ཉོན་མྤྱོངས་འཇོམས་བྱེད་མ་གཏྤྱོགས་སྤྱོ། །  

ཉོན་མྤྱོངས་པ་གཞྤྱོམ་པ་འདི་ལ་ བདག་གིས་བརྩྤྱོན་པ་ ཤུགས་དྲག་པྤྱོས་ཞེན་པར་བྱ་ཞིང་། ཉོན་མྤྱོངས་པ་ལ་ 
འཁོན་དུ་བཟུང་ནས་ སང་བྱ་དང་གཉེན་པྤྱོ་ གཡུལ་སད་དེ་ གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ།། གལ་ཏེ་ ཉོན་མྤྱོངས་ཐམས་
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ཅད་སང་བྱ་ཡིན་མྤྱོད། ཞེན་པ་དང་འཁོན་འཛིན་དེ་ཡང་ ཇི་ལྟར་སང་བྱ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་ཉོན་
མྤྱོངས་པ་ལྟར་སང་བ་དེ་ནི། ཉོན་མྤྱོངས་འཇོམས་བྱེད་ཡིན་པས་ སང་བྱར་མ་གཏྤྱོགས་སྤྱོ།། 

བདག་ནི་བསྲེགས་ཏེ་བསད་གྱུར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བྤྱོ་བཅད་ཀྱང་བླའི། ། 
       རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི། །དགྲ་ལ་འདུད་པར་མི་བྱའྤྱོ། །  

བདག་ནི་ མེ་དྤྱོང་དུ་བསྲེགས་ཏེ་ གསད་པར་གྱུར་ཏམ། བདག་གི་མགོ་བྤྱོ་ དྲུངས་ནས་བཅད་ཀྱང་བླའི། 
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟེ་ དུས་ནམ་དུའང་ ཉོན་མྤྱོངས་པའི། དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་ལ་ མགོ་འདུད་པར་བྱས་ནས་ རྗེས་སུ་
འབང་བར་མི་བྱའྤྱོ།། 

    ཐ་མལ་དགྲ་བྤྱོ་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡྤྱོངས་བཟུང་ནས། ། 
ནུས་པ་བརྟས་ནས་དེ་ནས་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་གི །ཉོན་མྤྱོངས་དགྲ་ཚུལ་དེ་དང་འདྲ་མ་ཡིན། ། 

འདི་སང་བར་བྱས་ཀྱང་ སར་ལྡྤྱོག་པར་གྱུར་ན་ དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའི་ དགྲ་བྤྱོ་
གཞན་དག་ ལན་གཅིག་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ ཡུལ་དེ་ཉིད་ཡྤྱོངས་སུ་
བཟུང་ནས། རང་གི་ནུས་པ་བརྟས་ཤིང་ སྟྤྱོབས་བརྙེས་ནས་ དེ་ནས་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་གི། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་ཡི་
ཚུལ་ནི་ དེ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལན་གཅིག་སངས་ཟིན་ནས་ སར་ལྡྤྱོག་པ་ནི་མེད་དྤྱོ།། 

  ཉོན་མྤྱོངས་ཉོན་མྤྱོངས་ཤེས་རབ་མིག་གིས་སྤྱོང་། །བདག་ཡིད་ལས་བསལ་གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། 
  གང་དུ་གནས་ནས་བདག་གནྤྱོད་བྱ་ཕྱིར་འྤྱོང་། །བླྤྱོ་ཞན་བདག་ལ་བརྩྤྱོན་པ་མེད་པར་ཟད། ། 

ཡང་དེ་སང་བར་ག་ལ་ནུས་ཞེ་ན། ཉོན་མྤྱོངས་པ་ ཡང་དག་པར་མ་ཡིན་པའི་ ཀུན་ཏུ་རྟྤྱོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ 
གསྤྱོག་གསྤྱོབ་སྙིང་པྤྱོ་མེད་པའི་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་བལྟས་ནས་སང་བར་བྱ་སྟེ། 
བདག་གི་ཡིད་འདི་ལས་བསལ་ཏེ་ ཡུལ་ཕྱུང་ན་ གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། གང་དུ་གནས་པར་བྱས་ནས་
བདག་ལ་ གནྤྱོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འྤྱོང་ཏེ་། འདིའི་གནས་གང་ཡང་ མ་མཐྤྱོང་བས་ དེས་ན་ བླྤྱོ་ཞན་པ་
བདག་ལ་ སྔོན་ཆད་བརྩྤྱོན་པ་མེད་པར་ཟད་དྤྱོ།། 
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  ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་ཡུལ་ན་མི་གནས་དབང་ཚྤྱོགས་ལ་མིན་བར་ནའང་མིན། ། 
 དེ་ལས་གཞན་ནའང་མིན་ན་འདི་དག་གར་གནས་འགྲོ་བ་ཀུན་གནྤྱོད་བྱེད། ། 

         འདི་ནི་སྒྱུ་འདྲ་དེ་ཕྱིར་སྙིང་ལ་འཇིགས་སྤྱོངས་ཤེས་ཕྱིར་བརྩྤྱོན་པ་བསྟེན། ། 
         དྤྱོན་མེད་ཉིད་དུ་བདག་ལ་དམལ་སྤྱོགས་རྣམས་སུ་ཅི་སྟེ་གནྤྱོད་པ་བྱེད། ། 

དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ མིག་གིས་བལྟ་བའི་ཚུལ་ནི། ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ནི་ ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ ཡུལ་
མཐྤྱོང་ཡང་ དབང་པྤྱོ་བསམས་པ་རྣམས་ལ་ ཉོན་མྤྱོངས་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་བརྟགས་ན་ རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཙམ་ཡང་ མ་གྲུབ་པས། ཡུལ་ན་མི་གནས་ཤིང་ ཆོས་ལ་སེམས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚེ་ དབང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་ཀྱང་ 
ཉོན་མྤྱོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལ་ཡང་ རང་བཞིན་མེད་པས་ དབང་པྤྱོའི་ཚྤྱོགས་ལ་ཡང་ ཡྤྱོད་མིན་
ལ། དེ་དག་གི་ཚེ་ རྣམ་ཤེས་ཡྤྱོད་ཀྱང་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ ངོ་བྤྱོ་ཉིད་
མེད་པས་ བར་ནའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཞིང་། དེ་དག་ལས་ གཞན་གང་ནའང་ ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་ ཉོན་མྤྱོངས་པ་དེ་
དག་ གར་གནས་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་དེ། འདི་ནི་སྒྱུ་མའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ རྟ་དང་གླང་པྤྱོ་
ལ་སྤྱོགས་པར་ སང་བ་དང་འདྲ་བ་ དེ་ཡི་ཕྱིར་ སྙིང་ལ་འཇིགས་པ་སངས་ཏེ་ ཉོན་མྤྱོངས་པའི་རང་བཞིན་
ཤེས་པའི་ཕྱིར་ བརྩྤྱོན་པ་བསྟེན་དགོས་ཏེ། དྤྱོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ བདག་ལ་དམལ་བ་དང་ ཡི་དྭགས་ལ་
སྤྱོགས་པ་རྣམས་སུ་ ཅི་སྟེ་གནྤྱོད་པ་བྱེད། 

དེ་ལྟར་རྣམ་བསམ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཡི། །བསབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པར་བྱ། ། 
སན་པའི་ངག་མ་ཉན་ན་སན་དག་གིས། །བཅོས་དགོས་ནད་པ་སྤྱོས་པ་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 

ད་ནི་སྔར་བསྟན་པའི་ དྤྱོན་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ སྔར་བསྟན་པའི་དྤྱོན་ལ་ རྣམ་པར་
བསམས་ནས་ མདྤྱོའི་དྤྱོན་ བསྟན་བཅོས་འདིར་བསྡུས་ཏེ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཡི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་
པ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ འབད་པར་བྱའྤྱོ། སན་པ་མཁས་པའི་ངག་མ་མཉན་ན་སན་དག་གིས། 
བཅོས་དགོས་པའི་ནད་པ་སྤྱོས་པ་ག་ལ་ཡྤྱོད། དེ་བཞིན་དུ་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སན་པ་ཆེན་པྤྱོས་ ལུང་
ཕྤྱོག་པའི་བསབ་པ་བསྒྲུབ་པར་མ་བྱས་པར་ ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པས་བསྐྱེད་པའི་ སྐྱེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལས་ རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡྤྱོད། 
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གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །བག་ཡྤྱོད་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པའྤྱོ།། །། 
 

དྲི་བ། 
༡༽  ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་དང་ཕལ་པའི་དགྲ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཞི་བྲིས། 
༢༽  ཉོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྤྱོང་དགོས་པ་ཡིན། སང་ཐབས་བཞི་བཀོད། 
༣༽  སན་པའི་ངག་མ་ཉན་ན་སན་དག་གིས། །བཅོས་དགོས་ནད་པ་སྤྱོས་པ་ག་ལ་ཡྤྱོད། །ཟེར་བའི་དཔེ་ 
    འདིས་སྟྤྱོན་པའི་དྤྱོན་ཅི་ཡིན། 
༤༽  ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་ལ་བཟྤྱོད་པ་བསྒོམ་པ་འདི་ སད་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད། 
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ལེའུ་ལྔ་པ། 
ལུས་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བརྟག་པ་ཤེས་བཞིན་གྱི་ལེའུ། 

གཉིས་པ་ལུས་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བརྟག་པ་ཤེས་བཞིན་གྱི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་
ལའང་བསབ་པ་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་སེམས་བསྲུང་བ། སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ། 
དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་སྦྱྤྱོང་གི་སྤྱོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་ཡན་ལག་
གཞན་བསྟན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ། བསབ་པ་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་སེམས་བསྲུང་བ་ལའང་། མདྤྱོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

   བསབ་པ་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་པ་ཡིས། །རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་སེམས་བསྲུང་སྟེ། ། 
སེམས་འདི་བསྲུང་བར་མ་བྱས་ན། །བསབ་པ་བསྲུང་བར་ཡྤྱོང་མི་ནུས། ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསབ་པ་མི་ཉམས་པ་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་པ་ཡིས། རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་སེམས་ཡུལ་
གྱི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་འདི་ཡུལ་ལ་
གཡྤྱོ་བ་ལས་བསྲུང་བར་མ་བྱས་ན། བསབ་པ་མི་ཉམས་པར་བྱས་ཏེ་བསྲུང་བར་ཡྤྱོང་མི་ནུས་སྤྱོ།། 
 
 
དྲི་བ།  

༡༽  དྲན་པའི་ངོ་བྤྱོ་ཞྤྱོག  
༢༽  ཅིའི་ཕྱིར་དུ་སེམས་འདི་བསྲུང་དགོས་པ་ཡིན། 
༣༽  སེམས་བསྲུང་བར་མི་ནུས་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡྤྱོད། 
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གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་ གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་བྱུང་ཚུལ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་
ལས་བྱུང་ཚུལ། དེས་ན་ངེས་པར་སེམས་བསྲུང་དགོས་པར་གདམས་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནི། 

   སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་ཡན་བཏང་བས། །མནར་མེད་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལྟར། ། 
གླང་ཆེན་མ་ཐུལ་མྤྱོས་པ་ཡིས། །འདི་ན་དེ་འདྲའི་གནྤྱོད་མི་བྱེད། ། 

འདི་ལས་ཀྱང་སེམས་ཁོ་ན་བསྲུང་བར་རིགས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་ཡན་པར་བཏང་བས། མནར་མེད་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་གནས་སུ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལྟར། གླང་ཆེན་འདུལ་སྦྱྤྱོང་གིས་མ་ཐུལ་བ་རབ་ཏུ་མྤྱོས་པ་ཡིས། འདི་ན་
དམལ་བར་འཕེན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་འདྲ་བའི་གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་དྤྱོ།། 

ཀུན་ནས་དྲན་པའི་ཐག་པ་ཡིས། །སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་དམ་བཏགས་ན། ། 
  འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་འྤྱོང་། ། 

སྒོ་ཀུན་ནས་བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པའི་ཐག་པ་ཡིས། སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་
དམ་ཏུ་བཏགས་ན། གཅན་གཟན་གཏུམ་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་འྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

སྟག་དང་སེངྒེ་གླང་ཆེན་དྲེད། །སྦྲུལ་དང་དགྲ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་། ། 
སེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྲུང་མ་དང་། །བྱད་མ་དེ་བཞིན་སྲིན་པྤྱོ་རྣམས། ། 

སྟག་དང་སེང་གེ་དང་གླང་ཆེན་དང་དྲེད་དང་། སྦྲུལ་དང་དགྲ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་དམལ་བའི་
སྲུང་མ་རྣམས་དང་། བྱད་མའི་གདྤྱོན་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྲིན་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱང་།  

སེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཏགས་པ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་འགྱུར། ། 
སེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཏུལ་བས་ན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཐུལ་བར་འགྱུར། ། 



94 

 

སེམས་འདི་གཅིག་པུ་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡིས། གནྤྱོད་བྱེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
བཏགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། སེམས་འདི་གཅིག་པུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྟྤྱོང་པ་
ཉིད་བསྒོམས་པས་བཏུལ་བ་ན། གནྤྱོད་བྱེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

འདི་ལྟར་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་། ། 
སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས། །ཡང་དག་གསུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན། ། 

འདི་ལྟར་གོང་དུ་བསྟན་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་། སེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས། དངོས་པྤྱོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡང་དག་པར་གསུངས་པ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་
བསྟན་ཏྤྱོ།། དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཉིད་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

སེམས་ཅན་དམལ་བའི་མཚྤྱོན་ཆ་རྣམས། །སུ་ཞིག་གིས་ནི་ཆེད་དུ་བྱས། ། 
ལྕགས་བསྲེགས་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས། །མྤྱོ་ཚྤྱོགས་དེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང་། ། 

དེ་ལྟར་འཇིགས་པ་དེ་དག་ནི་གཞན་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྲུང་མ་
རྣམས་ཀྱི་མཚྤྱོན་ཆ་དང་རལ་གྲི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས། སུ་ཞིག་གིས་ནི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱས། 
ལྕགས་སྲེག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ས་གཞི་དེ་ཡང་སུ་ཡིས་བྱས། ཤལ་མ་ལིའི་སྤྱོང་པྤྱོའི་སྟེང་དང་འྤྱོག་ཏུ་སང་བའི་
མྤྱོ་ཚྤྱོགས་དེ་དག་རྒྱུ་ཅི་ལས་བྱུང་།  

དེ་འདྲ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སྡིག་སེམས་ཡིན་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། ། 
དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པྤྱོ་ན། །སེམས་ལས་འཇིགས་པ་གཞན་འགའ་མེད། ། 

དེ་འདྲ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། སྡིག་པའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་སེམས་ཉིད་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པར་
ཐུབ་པས་གསུངས་ཏེ། དེ་སྐད་དུའང་། །སེམས་དུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་ཏེ། །སེམས་དུལ་བ་ནི་བདེ་བ་
འཐྤྱོབ། །ཅེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པྤྱོ་ན། 
སྡིག་པའི་སེམས་ལས་འཇིགས་པའི་རྒྱུ་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་དྤྱོ།། 
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དྲི་བ།  
༡༽ སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་ཡན་པར་བཏང་བའི་གནྤྱོད་པ་དང་ གླང་ཆེན་མ་ཐུལ་བ་མྤྱོས་པའི་གནྤྱོད་པ་གཉིས་

ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
༢༽  དྲན་པའི་ཐག་པས་སེམས་ཀྱི་གླང་པྤྱོ་དམ་པར་བཏགས་ནུས་ན་ དེའི་ཕན་པ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད།  
༣༽ སྟག་དང་སེངྒེ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚེ་འདིའི་འཇིགས་པ་དང་ དམལ་བའི་སྲུང་མ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱ་དགོས་ན་ཐབས་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད།   
༤༽  ཤལ་མ་ལིའི་སྤྱོང་པྤྱོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ངོས་ཟུངས། 

གཉིས་པ་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནི། 

གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་དབུལ་བྤྱོར་བས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་ཡིན་ན། ། 
ད་དུང་འགྲོ་བཀྲེན་ཡྤྱོད་ན་སྔོན། །སྐྱོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན། ། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ། སྦྱིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་དབུལ་བ་སེལ་བར་བྱེད་
པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཏེ་དབུལ་བ་བྤྱོར་བར་བྱས་པས། སྦྱིན་
པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྤྱོགས་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་ཡང་འགྲོ་བའི་དབུལ་བ་ཉེ་བར་མ་ཞི་སྟེ་འགྲོ་བ་བཀྲེན་པ་མང་
དུ་ཡྤྱོད་ན་སྔོན་གྱི། སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རབ་ཏུ་རྤྱོགས་པ་ཡིན་ནམ།  

བདྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་ཏེ། །སྐྱེ་བྤྱོ་ཀུན་ལ་གཏྤྱོང་སེམས་ཀྱིས། ། 
        སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དྤྱོ། །  

བདྤྱོག་པ་སྟེ་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པའི་འབས་བུ་དང་བཅས་ཏེ། ཆགས་པ་མེད་པར་སྐྱེ་བྤྱོ་
ཀུན་ལ་གཏྤྱོང་བའི་སེམས་གོམས་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱིས། སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་རྤྱོགས་པར་
བླྤྱོ་གྲོས་མི་ཟད་པར་བསྟན་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དྤྱོ།།  

ཉ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཞིག་ཏུ། །དེ་དག་གསྤྱོད་མི་འགྱུར་བར་བསྐྲད། ། 
 སྤྱོང་བའི་སེམས་ནི་ཐྤྱོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་པར་བཤད། ། 
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ཕྱིར། བྱ་དང་ཉ་དང་རི་དྭགས་ལ་
སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཡུལ་གང་ཞིག་ཏུ། དེ་དག་གསྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བར་བསྐྲད་པ་དང་། མདྤྱོར་ན་སྲྤྱོག་གཅོད་པ་
ལ་སྤྱོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་བའི་སེམས་ནི་ཐྤྱོབ་པ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་ཡིན་
པར་བླྤྱོ་གྲོས་མི་བཟད་པར་བསྟན་པའི་མདྤྱོ་ལས་བཤད་དྤྱོ།།  

   སེམས་ཅན་མི་བསྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དེ་དག་གཞྤྱོམ་གྱིས་ཡྤྱོང་མི་ལང་། ། 
ཁྲོ་བའི་སེམས་ནི་གཅིག་བཅོམ་ན། །དགྲ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་དང་འདྲ། ། 

བཟྤྱོད་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་མི་སྲུན་པ་
རྣམས་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མཐའ་མེད་པས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞྤྱོམ་གྱིས་ཡྤྱོང་མི་ལྤྱོངས་ལ། རང་གི་ཁྲོ་
བའི་སེམས་འདི་གཅིག་པུ་བཅོམ་པར་བྱས་ན། དགྲ་བྤྱོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆོམ་པ་དང་འདྲའྤྱོ།།  

        ས་སྟེང་འདི་དག་ཀོས་གཡྤྱོག་ཏུ། །དེ་སྙེད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང་། ། 
ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་ཀོ་བས་ནི། །ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡྤྱོགས་དང་འདྲ། ། 

དཔེར་ན་ཚེར་མ་སྤྱོགས་ཀྱི་གནྤྱོད་པ་བསྲུང་བའི་དྤྱོན་དུ་ས་སྟེང་འདི་དག་ཀོ་བས་གཡྤྱོག་ཏུ་འདྤྱོད་ཀྱང་། དེ་སྙེད་
ཅིག་ཀོ་བས་གཡྤྱོག་པར་ག་ལ་ལངས། རང་གི་ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་ཀོ་བས་ནི། ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཀོ་བས་
གཡྤྱོགས་པ་དང་འདྲའྤྱོ།  

དེ་བཞིན་ཕྱི་རྤྱོལ་དངོས་པྤྱོ་ཡང་། །བདག་གིས་ཕྱིར་བཟླྤྱོག་མི་ལང་གི ། 
     བདག་གི་སེམས་འདི་ཕྱིར་བཟླྤྱོག་བྱའི། །གཞན་རྣམས་བཟླྤྱོག་གོ་ཅི་ཞིག་དགོས། ། 

དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རྤྱོལ་ཀྱི་དགྲ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་ཡང་། བདག་གིས་ཕྱིར་བཟླྤྱོག་གིས་མི་ལངས་ཀྱི། 
བདག་གི་སེམས་ཀྱི་ཁྲོ་བ་འདི་ཕྱིར་བཟླྤྱོག་པར་བྱའི། གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཟླྤྱོག་གོ་ཞེས་འབད་པ་ཅི་ཞིག་
དགོས། 
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སེམས་གསལ་གཅིག་བསྐྱེད་འབས་བུ་གང་། །ཚངས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར། ། 
       ལུས་ངག་བཅས་པའི་འབས་བུ་ཡང་། །སྤྱོད་པ་ཞན་པས་དེ་ལྟ་མིན། ། 

བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱོ་བའི་རང་བཞིན་ཡང་སེམས་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་
བཤད་པ། བསམ་གཏན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེམས་ཀྱི་འཇུག་པ་གསལ་བ་གཅིག་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་གང་། 
ཚངས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། ལུས་དང་ངག་བཅས་པས་འབད་པའི་འབས་བུ་ཡང་།  
སྤྱོད་པ་ཞན་པས་ན་དེ་ལྟར་འཐྤྱོབ་པ་མིན་ནྤྱོ།། 

བཟླས་བརྗོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སད་བྱས་ཀྱང་། ། 
   སེམས་གཞན་གཡེངས་བས་བྱས་པ་ནི། །དེ་ཉིད་རིག་པས་དྤྱོན་མེད་གསུངས། ། 

བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་པ། ངག་གི་བཟླས་བརྗོད་དང་ནི་ལུས་ཀྱི་
དཀའ་ཐུབ་ཀུན། ཡུན་རིང་པྤྱོའི་དུས་སུ་སད་པར་བྱས་ཀྱང་། སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་བཞིན་པས་བྱས་པ་ནི། 
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྤྱོན་མེད་པར་གསུངས། ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་
བསྡུས་པའི་མདྤྱོ་ལས། དགེ་སྤྱོང་དག་འདྤྱོད་པ་ལ་སེམས་གཡེངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དང་ཁ་ཏྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་
འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། ཞེས་སྤྱོགས་གསུངས་སྤྱོ།། དེ་ཡང་འབས་བུ་དམན་པ་ལ་འབས་བུ་མེད་པར་
བཏགས་པའྤྱོ།། 

གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་མཆོག །སེམས་ཀྱི་གསང་འདི་མ་ཤེས་ན། ། 
     བདེ་ཐྤྱོབ་སྡུག་བསྔལ་གཞྤྱོམ་འདྤྱོད་ཀྱང་། །དེ་དག་དྤྱོན་མེད་གྱི་ནར་འཁྱམས། ། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ། འཁོར་བའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་གང་
གིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་མཆོག བྱིས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཀྱི་གསང་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་མ་ཤེས་ན། བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཞྤྱོམ་པར་འདྤྱོད་ཀྱང་། 
དེ་དག་དྤྱོན་མེད་པའི་བྱ་བ་གྱི་ནར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 
༡༽ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སེམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྤྱོགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་རིམ་པར་འཁོད། 
༢༽ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 
༣༽ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ངོ་བྤྱོ་དང་དབྱེ་བ་ ཕན་ཡྤྱོན་དང་སྐྱོན་རྣམས་ཁ་གསལ་འཁོད། 
༤༽ གལ་ཏེ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྤྱོགས་ཚུལ་ལ་སེམས་ཉིད་གཙྤྱོ་བྤྱོ་མ་ཡིན་པར་དངོས་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོར་ཡིན་ན་

སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༥༽ སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བཞིན་དུ་བྱེད་པའི་ལུས་ངག་གི་དགེ་བ་ནི་དྤྱོན་མེད་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་

དགོངས་པ་ཞྤྱོག  
 

གསུམ་པ་དེས་ན་ངེས་པར་སེམས་བསྲུང་དགོས་པར་གདམས་པ་ནི། 

       དེ་ལྟས་བདག་གི་སེམས་འདི་ནི། །ལེགས་བཟུང་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བྱ། ། 
སེམས་བསྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་གཏྤྱོགས་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྤྱོས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གི་སེམས་འདི་ནི། བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པས་ལེགས་
པར་བཟུང་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བརྟག་པའི་ཤེས་བཞིན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བྱ་ཞིང་། 
སེམས་བསྲུང་བ་ཉིད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཡིན་པས་དེ་མ་གཏྤྱོགས་པ། བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྤྱོ་གཞན་གྱིས་
བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།   

 མ་གྲངས་གྲོལ་བའི་ཁྲོད་གནས་ན། །བསྒྲིམས་ཏེ་རྨ་ཡི་བག་བྱེད་བཞིན། ། 
སྐྱེ་བྤྱོ་ངན་ཁྲོད་གནས་པས་ཀྱང་། །སེམས་ཀྱི་རྨ་འདི་རྟག་ཏུ་བསྲུང་། ། 

དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སེམས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་དཔེ་བརྗོད་པ། སྒོ་
གསུམ་མ་བསམས་པ་སྤྱོད་པ་ཐུག་ཐུབ་ཏུ་གནས་པའི་མ་གྲངས་གྲོལ་བའི་ཁྲོད་དུ་གནས་ན། ཤིན་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་
རྨ་ཡི་བག་ཟྤྱོན་བྱེད་པ་བཞིན། སེམས་གཡེང་བའི་རྐྱེན་སྐྱེ་བྤྱོ་ངན་པའི་ཁྲོད་ན་གནས་པས་ཀྱང་། སེམས་ཀྱི་རྨ་
འདི་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱའྤྱོ།།  
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         རྨ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཡིས། །སྐྲག་པའང་རྨ་ཡི་བག་བྱེད་ན། ། 
 བསྡུས་འཇོམས་རིས་འཇོམས་སྐྲག་པ་ཡིས། །སེམས་ཀྱི་རྨ་ལྟ་ཅིས་མི་སྲུང་། ། 

ལུས་ཀྱི་རྨ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཡིས། སྐྲག་པའང་རྨ་ཡི་རྐྱེན་གྱིས་བག་ཡྤྱོད་པར་བྱེད་ན། བསྡུས་འཇོམས་ཀྱི་
རི་བྤྱོས་ལུས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་སྐྲག་པ་དག སེམས་ཀྱི་རྨ་ལྟ་ཞིག་ཅིས་མི་བསྲུང་སྟེ་བསྲུང་བར་བྱའྤྱོ།། 

སྤྱོད་པ་འདི་འདྲས་གནས་བྱེད་ན། །སྐྱེ་བྤྱོ་ངན་པའི་ཁྲོད་གནས་སམ། ། 
   བུད་མེད་ཁྲོད་ན་གནས་ཀྱང་རུང་། །སྤྱོམ་བརྩྤྱོན་བརྟན་པ་ཉམས་མི་འགྱུར། ། 

སེམས་བསྲུང་བའི་སྤྱོད་པ་འདི་འདྲ་བས་གནས་པར་བྱེད་ན། སྐྱེ་བྤྱོ་ངན་པ་སྲིན་པྤྱོ་ལྟ་བུའི་ཁྲོད་ན་གནས་སམ། 
བུད་མེད་ལྷའི་བུ་མྤྱོ་ལྟ་བུའི་ཁྲོད་ན་གནས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྤྱོམ་པ་ལ་བརྩྤྱོན་པའི་སེམས་ཀྱི་ངང་བརྟན་པ་ཉིད་
ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

བདག་གི་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །ལུས་དང་འཚྤྱོ་བ་མེད་བླ་ཞིང་། ། 
དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཉམས་བླ་ཡི། །སེམས་ནི་ནམ་ཡང་ཉམས་མི་བྱ། ། 

བདག་གི་ཆོས་གོས་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྙེད་པ་དང་གུས་པས་ཕྱག་བྱ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་བཀུར་སྟི་དང་། ལུས་དང་
འཚྤྱོ་བའི་སྲྤྱོག་ཀྱང་མེད་པར་བླ་ཞིང་། ལུས་དང་ངག་གི་དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཉམས་བླ་ཡི། སེམས་ཀྱི་དགེ་བ་ནི་
ནམ་ཡང་ཉམས་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  
 

དྲི་བ། 
༡༽ སེམས་བསྲུང་ཚུལ་གྱི་ཐབས་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༢༽ སེམས་བསྲུང་ཚུལ་གྱི་དཔེ་ཞིག་འཁོད།  
༣༽ སེམས་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡྤྱོན་རྩ་ཚིག་ལྟར་འགྲེལ། 
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གཉིས་པ་སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་ལའང་། མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་
པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི།  

སེམས་བསྲུང་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དག ། 
ཐམས་ཅད་འབད་པས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས། །བདག་ནི་དེ་ལྟར་ཐལ་མྤྱོ་སྦྱྤྱོར། ། 

སེམས་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ནི། བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་དང་ནི་ལུས་སེམས་ལ་ཡང་
ཡང་བརྟག་པའི་ཤེས་བཞིན་དག་ སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་འབད་པས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས། བདག་ནི་དེ་ལྟར་བསྲུང་
བའི་ཕྱིར་ཐལ་མྤྱོ་སྦྱར་རྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽  གོང་གི་རྩ་ཚིག་གི་གོ་དྤྱོན་རྤྱོང་ཁ་ནང་བྲིས།  

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་། ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་དང་། དྲན་པ་བསྟེན་ཐབས་
དངོས་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་ནི།  

ནད་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའི་མི་དག་ནི། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མེད་པ། ། 
   དེ་བཞིན་རྨྤྱོངས་པས་སེམས་དཀྲུགས་པ། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མེད་དྤྱོ། །  

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནད་ཀྱིས་ལུས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པའི་མི་དག་ནི། འགྲོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན་
ལ་མཐུ་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་དྲན་ཤེས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་རྨྤྱོངས་པས་སེམས་དཀྲུགས་པ་ན། ཐྤྱོས་པ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མེད་དྤྱོ།། 
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ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སེམས་ལྡན་པའི། །ཐྤྱོས་དང་བསམ་དང་བསྒོམ་པ་ཡང་། ། 
        གློ་རྤྱོལ་བུམ་པའི་ཆུ་བཞིན་དུ། །དྲན་པ་ལ་ནི་དེ་མི་གནས། ། 

ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི། ཐྤྱོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་ཅི་ལྟར་བྱས་ན་ཡང་། དཔེར་ན་
གློ་རྤྱོལ་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཟག་པ་དེ་བཞིན་དུ། དྲན་པ་ལ་ནི་ཐྤྱོས་སྤྱོགས་དེ་དག་ནམ་ཡང་མི་
གནས་སྤྱོ།  

ཐྤྱོས་ལྡན་དད་པ་ཅན་དང་ནི། །བརྩྤྱོན་པ་ལྷུར་ལེན་དུ་མ་ཡང་། ། 
ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སྐྱོན་ཆགས་པས། །ལྟུང་བའི་རྙོག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། ། 

མང་དུ་ཐྤྱོས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་དད་པ་ཅན་དང་ནི། བསབ་པ་ལ་གུས་པས་བརྩྤྱོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དུ་མ་ཡང་། 
ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སྐྱོན་ཆགས་པས། ལྟུང་བའི་རྙོགས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་དག །དྲན་པ་ཉམས་པའི་རྗེས་འབང་བས། ། 
    བསྤྱོད་ནམས་དག་ནི་ཉེར་བསགས་ཀྱང་། །རྐུན་པྤྱོས་འཕྲྤྱོག་བཞིན་ངན་འགྲོར་འགྲོ། ། 

ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཆོམ་རྐུན་དག བསྲུང་བར་བྱེད་པའི་དྲན་པ་ཉམས་པའི་རྗེས་སུ་འབང་བས། 
བསྤྱོད་ནམས་དག་ནི་ཉེ་བར་བསགས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་རྐུན་པྤྱོས་འཕྲྤྱོག་པ་བཞིན་དུ་ཟད་པར་བྱས་ནས་ངན་
འགྲོར་འགྲོའྤྱོ།། 

ཉོན་མྤྱོངས་ཆོམ་རྐུན་ཚྤྱོགས་འདི་ནི། །གླགས་སྐབས་ཚྤྱོལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། ། 
    གླགས་རྙེད་གྱུར་ནས་དགེ་འཕྲྤྱོག་ཅིང་། །བདེ་འགྲོའི་སྲྤྱོག་ཀྱང་འཇོམས་པར་བྱེད། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཆོམ་རྐུན་གྱི་ཚྤྱོགས་འདི་ཡིས་ནི། གླགས་ལྟ་བ་དང་སྐབས་ཚྤྱོལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། གླགས་རྙེད་
པར་གྱུར་ནས་དགེ་བའི་ནྤྱོར་ཐམས་ཅད་འཕྲྤྱོག་ཅིང་མེད་པར་བྱས་ནས། བདེ་འགྲོའི་སྲྤྱོག་ཀྱང་འཇོམས་པར་
བྱེད་དྤྱོ།། 
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དྲི་བ།   
༡༽  ཤེས་བཞིན་མེད་པའི་སྐྱོན་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།    
 

གཉིས་པ་དྲན་པ་བསྟེན་ཐབས་དངོས་བཤད་པ་ནི། 

དེ་བས་དྲན་པ་ཡིད་སྒོ་ནས། །གུད་དུ་ནམ་ཡང་མི་གཏང་ངོ་། །  
  སྤྱོང་ནའང་ངན་འགྲོ་གནྤྱོད་པ་དག །དྲན་པར་བྱས་ཏེ་ཉེ་བར་བཞག ། 

དེ་བས་ན་དྲན་པ་ཡིད་ཀྱི་མཁར་སྒོ་ནས། གུད་དུ་སྟེ་ཐ་དད་པར་ནམ་ཡང་མི་གཏང་ངོ་། གལ་ཏེ་གཞན་དུ་སྤྱོང་
ནའང་དེའི་ཚེ་ངན་འགྲོའི་གནྤྱོད་པ་དག དྲན་པར་བྱས་ཏེ་སར་ཡང་ཉེ་བར་བཞག་གོ། 

བླ་མ་དང་ནི་འགྲོགས་པ་ལས། །མཁན་པྤྱོས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དང་། ། 
འཇིགས་པས་སྐལ་ལྡན་གུས་བྱེད་ལ། །དྲན་པ་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་སྐྱེ། ། 

བླ་མ་དང་ནི་འགྲོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། མཁན་པྤྱོས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་སྐྱེ་བ་དང། དེ་དག་
གིས་ཁྲེལ་བའི་འཇིགས་པས་སྐལ་ལྡན་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ། དྲན་པ་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་སྐྱེའྤྱོ།།  

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །ཀུན་ཏུ་ཐྤྱོགས་མེད་གཟིགས་པར་ལྡན། ། 
      དེ་དག་ཐམས་ཅད་སན་སྔ་ན། །རྟག་པར་བདག་ནི་གནས་སྤྱོ་ཞེས། ། 

རང་ཉིད་གཅིག་པུ་དབེན་པར་གནས་པའི་ཚེ་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག དུས་ཀུན་ཏུ་
ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྤྱོགས་པ་མེད་པའི་གཟིགས་པར་ལྡན་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སན་སྔ་ན། རྟག་པར་
བདག་ནི་གནས་སྤྱོ་ཞེས།  
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      དེ་ལྟར་བསམ་ནས་ངོ་ཚ་དང་། །གུས་དང་འཇིགས་ལྡན་དེ་བཞིན་མནྤྱོས། ། 
      དེས་ནི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་པའང་། །དེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། ། 

དེ་ལྟར་བསམ་ནས་བདག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་ལ་འཛེམ་པའི་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། བསབ་པ་ལ་གུས་
པ་དང་གཞན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་ལ་འཛེམ་པའི་འཇིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མནྤྱོས་ཤིག་
དང་། དེ་ལྟར་གནས་པ་དེས་ནི་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའང་།  དེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབད་པ་མེད་པར་
འབྱུང་ངོ་།།  

གང་ཚེ་དྲན་པ་ཡིད་སྒོ་ནས། །བསྲུང་བའི་དྤྱོན་དུ་གནས་གྱུར་པ། ། 
  དེ་ཚེ་ཤེས་བཞིན་འྤྱོང་འགྱུར་ཞིང་། །སྤྱོང་བ་དག་ཀྱང་ཕྱིར་འྤྱོང་འགྱུར། ། 

གང་གི་ཚེ་དྲན་པ་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཆོམ་རྐུན་གྱི་ཚྤྱོགས་འཇུག་པ། ཕྱིར་བཟླྤྱོག་སྟེ་བསྲུང་བའི་
དྤྱོན་དུ་གནས་པར་གྱུར་པ། དེ་ཚེ་ཤེས་བཞིན་ཡང་འབད་པ་མེད་པར་འྤྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དྲན་པ་སྤྱོང་བ་
དག་ཀྱང་ཕྱིར་འྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  
 

དྲི་བ།  
༡༽  དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན། 
༢༽  དྲན་པ་བསྲུང་བའི་འབས་བུ་ཞྤྱོག 
༣༽ དེ་ལྟར་བསམ་ནས་ངོ་ཚ་དང་། །གུས་དང་འཇིགས་ལྡན་དེ་བཞིན་མནྤྱོས། །ཞེས་པའི་གོ་དྤྱོན་འགྲེལ། 
༤༽ བླ་མ་དང་མཁན་པྤྱོ་སྤྱོགས་མེད་ལ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་དབེན་པར་གནས་པའི་ཚེ་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས། 
༥༽ ཁྱོད་རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལ་དྲན་པ་མ་ཉམས་པར་བཞག་ཐུབ་ན་ཕན་པ་ཇི་ལྟར་འྤྱོང་། བསམ་འཆར་བྲིས། 
 

གསུམ་པ་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བླྤྱོ་སྦྱྤྱོང་གི་སྤྱོད་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལའང་ ཉེས་སྤྱོད་སྤྱོམས་པའི་ཚུལ་
ཁྲིམས། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། སེམས་ཅན་དྤྱོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ཉེས་
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སྤྱོད་སྤྱོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལའང་ སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱ་བ་དང་། བསབ་མི་ཉམས་པར་
བསྲུང་བ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱ་བ་ནི། 

  རེ་ཞིག་དང་པྤྱོར་འདི་འདྲའི་སེམས། །འདི་ནི་སྐྱོན་བཅས་ཤེས་བྱས་ནས། ། 
དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཤིང་བཞིན་དུ། །ཟུངས་ཐུབ་པར་ནི་གནས་པར་བྱ། ། 

རེ་ཞིག་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་འཇུག་པའི་དང་པྤྱོར་རང་གི་སེམས་ལ་བརྟགས་ནས་སེམས་དེ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་དུ་
འདུག་ན་འདི་འདྲ་བའི་སེམས། འདི་ནི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེ་ཚེ་བདག་གིས་
ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་རྣམ་རྟྤྱོག་གིས་མི་གཡྤྱོ་བར་ཤིང་བཞིན་དུ། ཟུངས་ཐུབ་པར་ནི་
གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

དྤྱོན་མེད་གཡེང་བར་ལྟ་བ་ནི། །ནམ་ཡང་བདག་གིས་མི་བྱ་སྟེ། ། 
ངེས་པར་སེམས་པས་རྟག་ཏུ་ནི། །མིག་ནི་ཕབ་སྟེ་བལྟ་བར་བྱ། ། 

དྤྱོན་མེད་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ནི། དུས་ནམ་དུ་ཡང་བདག་གིས་མི་བྱ་སྟེ། སང་བླང་གི་གནས་ལ་
ངེས་པར་སེམས་པས་རྟག་ཏུ་ནི། མིག་ནི་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་དུ་ཕབ་སྟེ་བལྟ་བར་བྱ།  

ལྟ་བ་ངལ་བསྤྱོའི་ཆེད་དུ་ནི། །རེས་འགའ་ཕྱྤྱོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ། ། 
     འགའ་ཞིག་མིག་ལམ་སང་གྱུར་ན། །བལྟས་ནས་འྤྱོང་བ་ལེགས་ཞེས་བརྗོད། ། 

ཧ་ཅང་སྐྱོ་ན་ལྟ་བ་ངལ་བསྤྱོ་བའི་ཆེད་དུ་ནི། རེས་འགའ་ཕྱྤྱོགས་དང་ཕྱྤྱོགས་སུ་ཡང་བལྟ་བར་བྱ། སྐྱེ་བྤྱོ་འགའ་
ཞིག་མིག་ལམ་དུ་སང་བར་གྱུར་ན། དེ་ལ་བལྟས་ནས་ཁྱོད་འྤྱོང་བ་ལེགས་སྤྱོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའྤྱོ།།  

ལམ་སྤྱོགས་འཇིགས་པ་བརྟག་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་བལྟ། ། 
       ངལ་བསྤྱོའི་ཁ་ནི་ཕྱིར་བལྟས་ནས། །རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱྤྱོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ། ། 
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ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ན་ཆོམ་རྐུན་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་བརྟག་པའི་ཕྱིར། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱྤྱོགས་བཞིར་བལྟ་
ཞིང་། ངལ་བསྤྱོ་བའི་ཚེ་ནའང་ཁ་ནི་ཕྱིར་བལྟས་ནས། རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱྤྱོགས་སུ་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་དམ་མེད་ཅེས་བལྟ་བར་
བྱ།  

མདུན་དང་རྒྱབ་ཏུ་བརྟགས་བྱས་ནས། །འགྲོ་འམ་ཡང་ན་འྤྱོང་བྱ་སྟེ། ། 
 དེ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དགོས་པ་ཤེས་ནས་སད་པར་བྱ། ། 

མདུན་དང་རྒྱབ་ཏུ་གཡང་ས་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་པ་བརྟག་པར་བྱས་ནས། གནྤྱོད་པ་མེད་པ་ན་འགྲོའམ་ཡང་
ན་གནྤྱོད་པ་འབྱུང་གིས་དྤྱོགས་ན་སར་འྤྱོང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྤྱོད་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། 
དགོས་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སད་པར་བྱའྤྱོ།།  

ལུས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གནས་བྱ་ཞེས། །བྱ་བ་བསྤྱོགས་ནས་དེ་ནས་ནི། ། 
སྐབས་སུ་ལུས་འདི་ཇི་ལྟ་བུར། །གནས་པ་ཡིན་ཞེས་བལྟ་བར་བྱ། ། 

སྤྱོད་ལམ་བཞི་ལས་སྤྱོད་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ལུས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གནས་པར་བྱ་ཞེས། བྱ་བ་ཉེ་བར་
བསྤྱོགས་པ་སྟེ་བརྩམ་པར་བྱས་ནས་དེ་ནས་ནི། སྐབས་དང་སྐབས་སུ་བདག་གི་ལུས་འདི་ཇི་ལྟ་བུར། གནས་པ་
ཡིན་ཞེས་ལུས་ལ་བལྟ་བར་བྱ། 

སེམས་ཀྱི་གླང་ཆེན་མྤྱོས་པ་ནི། །ཆོས་ལ་སེམས་པའི་ཀ་ཆེན་ལ། ། 
   ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་མི་འཆོར་བར། །དེ་ལྟར་འབད་པ་ཀུན་གྱིས་བརྟག ། 

ཡང་སེམས་ཀྱི་གླང་ཆེན་མྤྱོས་པ་ནི། བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་ཆོས་ལ་སེམས་པའི་ཀ་
ཆེན་ལ། ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་དེ་གཞན་དུ་མི་འཆོར་བར། དེ་ལྟར་འབད་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ་ཀུན་གྱིས་བརྟག་དགོས་
སྤྱོ།། 

 ཅི་ནས་ཏིང་འཛིན་བརྩྤྱོན་པ་ནི། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ཀྱང་མི་འཆོར་བར། ། 
བདག་གི་ཡིད་འདི་གར་སྤྱོད་ཅེས། །དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་སྤྱོ་སྤྱོར་བརྟག ། 
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ཅི་ནས་ཀྱང་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྩྤྱོན་པ་ནི། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ཀྱང་དམིགས་པ་
ལས་གཞན་དུ་མི་འཆོར་བར། བདག་གི་ཡིད་འདི་ད་ལྟ་གར་སྤྱོད་ཅེས། དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་ཡང་སྤྱོ་སྤྱོར་བརྟག་གོ། 
 

འཇིགས་དང་དགའ་སྟྤྱོན་སྤྱོགས་འབྲེལ་བར། །གལ་ཏེ་མི་ནུས་ཅི་བདེར་བྱ། ། 
འདི་ལྟར་སྦྱིན་པའི་དུས་དག་ཏུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཏང་སྙོམས་བཞག་པར་གསུངས། ། 

མེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དགའ་སྟྤྱོན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་
ལ་སྤྱོགས་པ་དང་འབྲེལ་བར་གྱུར་པ་ན། གལ་ཏེ་གནས་པར་མི་ནུས་ན་དེའི་ཚེ་ཅི་བདེར་བྱ་སྟེ་ལྟུང་བ་དང་
བཅས་པར་མི་གྱུར་རྤྱོ། འདི་ལྟར་སྦྱིན་པ་བྱེད་པའི་དུས་དག་ཏུ་དེ་ཉིད་གཙྤྱོ་བྤྱོར་གྱུར་པས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
བསབ་པ་ཕྲན་ཚེགས་རྣམས་ནི་གལ་ཏེ་མི་ནུས་ན་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པར་བླྤྱོ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདྤྱོ་ལས་
གསུངས་སྤྱོ།།  

   གང་ཞིག་བསམས་ཏེ་བྱར་བརྩམས་པ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་བསམ་སྟེ། ། 
དེར་གཏད་པ་ཡི་བསམ་པ་ཡིས། །དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ། ། 

ཐྤྱོས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཞིག་བྱེད་པར་བསམས་ཏེ་བྱ་བར་བརྩམས་པ་ན། དེ་ལས་གཞན་པ་ཉིད་དུ་མི་
བསམས་ཏེ། སྔ་མ་དེར་གཏད་པ་ཡི་བསམ་པ་ཡིས། དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་སྟེ་ཐྤྱོག་མར་བསྒྲུབ་པར་བྱ།  

དེ་ལྟ་ན་ནི་ཀུན་ལེགས་བྱས། །གཞན་དུ་གཉིས་ཀར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  
ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་ཉེ་ཉོན་མྤྱོངས། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འཕེལ་མི་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟར་ན་ནི་ཀུན་ལ་ལེགས་པར་བྱས་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ན་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། གང་ལ་
ཡང་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཉེ་བའི་ཉོན་མྤྱོངས་པའང་། དེ་ལྟར་ན་ནི་འཕེལ་བར་
མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 
 
༡༽   རང་གི་སེམས་ལ་དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་རྟྤྱོག་སྐྱེ་ན་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན།  
༢༽  མིག་གིས་བལྟ་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་གྱི་བལྟ་ཚུལ་དང་། བལྟ་བ་ངལ་གསྤྱོའི་ཕྱིར་དུ་བལྟ་ཚུལ། ལམ་སྤྱོགས་

འཇིགས་པ་བརྟག་པའི་ཕྱིར་དུ་བལྟ་ཚུལ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།  
༣༽   དཔེར་ན་ཐ་མལ་པའི་གླང་ཆེན། ཐག་པ། ཀ་བ། མི། བཅས་པ་བཞིའི་དྤྱོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦྱར། 
༤༽ འདི་ལྟར་སྦྱིན་པའི་དུས་དག་ཏུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཏང་སྙོམས་བཞག་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་

པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་གང་ཡིན་ངོས་ཟུངས།  
༥༽  སྤྱོད་ལམ་བཞི་གང་དང་ག་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས།  
༦༽  ཉེ་བའི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཉི་ཤུའི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 

གཉིས་པ་བསབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ནི། 

  བྲེ་མྤྱོའི་གཏམ་ནི་ས་ཚྤྱོགས་དང་། །ངོ་མཚར་ལྟད་མྤྱོ་རྣམ་མང་པྤྱོ། ། 
ཀུན་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ལ་ཆགས་པ་སང་བར་བྱ། ། 

བྲེ་མྤྱོའི་སྟེ་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་གཏམ་ནི་ས་ཚྤྱོགས་པ་དང་། མིག་འཕྲུལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟད་མྤྱོ་རྣམ་པ་
མང་པྤྱོ། ཀུན་ལ་བདག་ཉིད་འཇུག་པར་གྱུར་པ་ན། དེ་དག་ལ་ཞེན་པའི་ཆགས་པ་སང་བར་བྱ།  

དྤྱོན་མེད་ས་རྐོ་རྩྭ་གཅོད་དང་། །ས་རིས་འབྲི་སྤྱོགས་བྱེད་གྱུར་ན། ། 
  བདེ་གཤེགས་བསབ་པ་དྲན་བྱས་ནས། །སྐྲག་པས་དེ་ཡི་མྤྱོད་ལ་དྤྱོར། ། 

དྤྱོན་ནམ་དགོས་པ་མེད་པའི་ས་བརྐོ་བ་དང་རྩྭ་གཅོད་པ་དང་། ས་རིས་བྲིས་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱེད་པར་གྱུར་ན། 
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསབ་པ་དྲན་པར་བྱས་ནས། སྐྲག་པས་དེ་ཡི་མྤྱོད་ལ་མྱུར་དུ་དྤྱོར་རྤྱོ།།  

གང་ཚེ་བསྐྱོད་པར་འདྤྱོད་གྱུར་ཏམ། །སྨྲ་བར་འདྤྱོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། ། 
དང་པྤྱོ་རང་གི་སེམས་བརྟག་ནས། །བརྟན་པས་རིགས་པ་ལྡན་པར་བྱ། ། 
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གང་གི་ཚེ་ལུས་བསྐྱོད་པར་འདྤྱོད་པར་གྱུར་ཏམ། ངག་གི་གཏམ་སྨྲ་བར་འདྤྱོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། དང་པྤྱོར་
རང་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་བརྟག་པར་བྱས་ནས། བརྟན་པས་རིགས་ཤིང་འཐད་པ་དང་ལྡན་པར་བྱའྤྱོ།  

གང་ཚེ་རང་ཡིད་ཆགས་པ་དང་། །ཁྲོ་བར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡི་ཚེ། ། 
ལས་སུ་མི་བྱ་སྨྲ་མི་བྱ། །ཤིང་བཞིན་དུ་ནི་གནས་པར་བྱ། ། 

གང་གི་ཚེ་རང་གི་ཡིད་སྡུག་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་ལ་ཁྲོ་བར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡི་ཚེ། ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། 
ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་ཤིང་བཞིན་དུ་ནི་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

རྒོད་དང་ག་ཞར་བཅས་པའམ། །གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་རྒྱགས་ལྡན་པའམ། ། 
 མཚང་འབྲུ་བ་ཡི་བསམ་པ་དང་། །གལ་ཏེ་སྐྱོར་འབྱིན་བསླུ་སེམས་སམ། ། 

སྔར་འདྤྱོད་ཡྤྱོན་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་། རྒོད་པ་དང་ངག་གིས་ཐྤྱོ་འཚམས་པ་ལ་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་པའི་ག་
ཞར་བཅས་པའམ། གལ་ཏེ་སེམས་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་། ༼དབྱེ་ན་བདུན་ཏེ། ང་རྒྱལ་ཙམ་
དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་དང་། ངའྤྱོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་
དང་། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལྤྱོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལྤྱོ།༽ ༼རྒྱགས་པ་ལའང། རིགས་ཀྱི་རྒྱགས་པ་
དང་། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱགས་པ་དང་། དབང་ཐང་གི་རྒྱགས་པ་དང་། ཐྤྱོས་པའི་རྒྱགས་པ་དང་། ལང་ཚྤྱོའི་རྒྱགས་
པ་སྟེ་རྒྱགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའམ།༽ གཞན་ལ་མཚངས་འབྲུ་བར་འདྤྱོད་པ་ཡི་བསམ་པ་དང་། གལ་ཏེ་སྐྱོར་
འབྱིན་ཏེ་གྱ་གྱུ་ཅན་ནམ་གཡྤྱོ་དང་བསླུ་སེམས་སམ་སྒྱུ་དང་། 

གང་ཚེ་བདག་བསྟྤྱོད་ལྷུར་ལེན་པའམ། །གཞན་ལ་སྤྱོད་པ་ཉིད་དང་ནི། ། 
 གཤེ་བཅས་འགྱེད་དང་བཅས་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱ། ། 

གང་ཚེ་བདག་ལ་བསྟྤྱོད་པ་ལྷུར་ལེན་པར་འདྤྱོད་པའམ། གཞན་ལ་སྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་སེམས་པ་དང་ནི། གཤེ་
བཅས་ཏེ་གཞན་གྱི་ཚིག་ལ་སྤྱོད་པ་དང་རྟག་ཏུ་འཐབ་པ་དང་རྩྤྱོད་པའི་འགྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་བྱུང་བར་
གྱུར་པ། དེ་ཡི་ཚེ་ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་ཤིང་བཞིན་དུ་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  
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རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་གྲགས་འདྤྱོད་པའམ། །གཡྤྱོག་འཁོར་དྤྱོན་དུ་གཉེར་འདྤྱོད་པའམ། ། 
བདག་སེམས་རིམ་གྲོ་འདྤྱོད་གྱུར་ན། །དེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱ། ། 

རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་གྲགས་པ་རྣམས་འདྤྱོད་པའམ། བན་དང་བན་མྤྱོ་དང་ལས་བྱེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
གཡྤྱོག་འཁོར་དྤྱོན་དུ་གཉེར་འདྤྱོད་པའམ། བདག་སེམས་ལ་རྐང་ཁྲུས་དང་བསྐུ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རིམ་གྲོ་
འདྤྱོད་པར་གྱུར་པའི་བླྤྱོ་འབྱུང་ན། དེ་ཡི་ཚེ་ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་ཤིང་བཞིན་དུ་
གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

   གཞན་དྤྱོན་ཡལ་བར་འདྤྱོར་བ་དང་། །རང་དྤྱོན་གཉེར་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། ། 
སྨྲ་བར་འདྤྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ན། །དེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱ། ། 

གཞན་དྤྱོན་ལས་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་ཏེ་ཡལ་བར་འདྤྱོར་བ་དང་། རང་དྤྱོན་ཁོ་ན་གཉེར་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་
ཕྱིར་སྨྲ་བར་འདྤྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ན། དེ་ཡི་ཚེ་ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་ཤིང་བཞིན་དུ་
གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

མི་བཟྤྱོད་ལེ་ལྤྱོ་འཇིགས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་སྤྱི་བརྟྤྱོལ་མུ་ཅོར་དང་། ། 
རང་གི་ཕྱྤྱོགས་ཞེན་སེམས་བྱུང་ན། །དེ་ཚེ་ཤིང་བཞིན་གནས་པར་བྱ། ། 

ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་བ་མི་བཟྤྱོད་པ་དང་ཐྤྱོས་པ་སྤྱོགས་ལ་ལེ་ལྤྱོ་བྱེད་པ་དང་ཟབ་མྤྱོའི་དྤྱོན་ལ་འཇིགས་པ་དང་། དེ་
བཞིན་དུ་སྤྱི་བརྟྤྱོལ་ཏེ་ཕྤྱོད་པ་ཆེ་བ་དང་མུ་ཅོར་ཏེ་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། 
རང་གི་ཕྱྤྱོགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཞེན་པའི་སེམས་བྱུང་ན། དེ་ཡི་ཚེ་ལུས་ལས་སུ་མི་བྱ། ངག་སྨྲ་བར་མི་བྱ། སེམས་
ཤིང་བཞིན་དུ་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

     དེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མྤྱོངས་དང་། །དྤྱོན་མེད་བརྩྤྱོན་པའི་ཡིད་བརྟགས་ནས། ། 
དེ་ཚེ་དཔའ་བྤྱོས་གཉེན་པྤྱོ་ཡིས། །དེ་ནི་བརྟན་པྤྱོར་གཟུང་བར་བྱ། ། 
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དེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཉེས་སད་ཀྱི་འབྱུང་སྒོ་རྣམས་དང་། དྤྱོན་མེད་ས་རྐོ་རྩྭ་གཅོད་སྤྱོགས་ལ་བརྩྤྱོན་
པའི་ཡིད་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་ཞེས་བརྟགས་ནས། དེ་ཚེ་དཔའ་བྤྱོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཉེན་པྤྱོ་ཡིས། སེམས་
དེ་ནི་མི་གཡྤྱོ་བར་བརྟན་པྤྱོར་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ།།  

ཤིན་ཏུ་ངེས་དང་རབ་དད་དང་། །བརྟན་དང་གུས་དང་ཞེ་སར་བཅས། ། 
 ངོ་ཚ་ཤེས་དང་འཇིགས་བཅས་དང་། །ཞི་ཞིང་གཞན་དགའ་བྱེད་ལ་བརྩྤྱོན། ། 

ཐྤྱོས་པ་སྤྱོགས་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་ངེས་པ་དང་དེ་ལ་རབ་ཏུ་དད་པ་དང་། དེ་ལ་སེམས་བརྟན་པ་དང་
སེམས་གུས་པ་དང་ལུས་ཞེ་སར་བཅས་པ་དང་། བདག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་གཞན་གྱི་དབང་
དུ་བྱས་ཏེ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དབང་པྤྱོ་ཞི་ཞིང་གཞན་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པ་ལ་
བརྩྤྱོན་པར་བྱ་བ་དང་།  

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་བྱིས་པ་ཡི། །འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྐྱོ་ཞིང་། ། 
   ཉོན་མྤྱོངས་སྐྱེས་པས་འདི་དག་གི །སེམས་འདི་བྱུང་སྙམ་བརྩེར་ལྡན་དང་། ། 

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་བྱིས་པ་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྐྱེ་བྤྱོ་ཡི། འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཡིད་མི་སྐྱོ་ཞིང་། ཉོན་མྤྱོངས་སྐྱེས་
ཏེ་རང་དབང་མེད་པས་འདི་དག་གི།  མི་མཐུན་པའི་སེམས་འདི་བྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་བརྩེ་བར་ལྡན་པ་དང་།  

ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་མེད་དངོས་ལ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་དབང་བྱས་ཤིང་། ། 
         སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་ང་མེད་པར། །ཡིད་ནི་རྟག་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ། ། 

རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མེད་པའི་དངོས་པྤྱོ་རྣམས་ལ། བདག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་ངོ་ཚ་ཤེས་
པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་། ཁྲེལ་ཡྤྱོད་པ་ལ་གནས་ནས་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་བཞིན་དུ་ང་མེད་པར་
ཤེས་པའི། ཡིད་འདི་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་པར་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ།།  

རིང་ཞིག་ལྤྱོན་ནས་དལ་བའི་མཆོག །ཐྤྱོབ་པ་ཡང་དང་ཡང་བསམས་ནས། ། 
       སེམས་དེ་ལྟ་བུར་རི་རབ་ལྟར། །རབ་ཏུ་མི་གཡྤྱོ་གཟུང་བར་བྱ། ། 
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དུས་ཡུན་རིང་པྤྱོ་ཞིག་ལྤྱོན་ནས་དལ་བའི་མཆོག་ འཐྤྱོབ་པ་འདི་འདུན་པ་དྲག་པྤྱོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་
ནས། སེམས་འདི་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུ་རི་རབ་ལྟར། འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པའི་རླུང་
གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡྤྱོ་བར་བཟུང་བར་བྱའྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽ དྤྱོན་མེད་ཀྱི་ལས་ལ་ཡེངས་སྐབས་གང་ཡིད་ལ་དྲན་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། 
༢༽ ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱུང་སྒོ་ཉེར་བདུན་རིམ་པར་བྲིས། 
༣༽ ང་རྒྱལ་བདུན་དང་རྒྱགས་པ་ལྔའི་གོ་དྤྱོན་བྲིས་ནས་ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཕྱེ།  
༤༽ དགེ་བ་བྱེད་པའི་དངོས་པྤྱོ་དགུ་གང་དང་གང་ཡིན། 
 

གཉིས་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ལའང་ བསབ་པ་ལ་མི་སྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོང་དགོས་
པར་བསྟན་པ་དང་། བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བསབ་པ་ལ་མི་སྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོང་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི། 

བྱ་རྒོད་ཤ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །ཕན་ཚུན་ཀུན་ཏུ་བཤལ་ཁྲིད་ཀྱང་། ། 
         ཡིད་ཁྱོད་མི་དགར་མི་བྱེད་ན། །ད་ལྟ་ཅི་ཕྱིར་ཁ་ཏ་བྱེད། ། 

ལུས་ནི་དེ་ལྟར་གཅེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཤི་བའི་ཚེ་བྱ་རྒོད་རྣམས་ཤ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། 
ཕན་ཚུན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ས་ནས་བཤལ་ཅིང་ཁྲིད་པར་གྱུར་ཀྱང་། དེའི་ཚེ་ཡིད་ཁྱོད་མི་དགའ་བར་མི་
བྱེད་ན། ད་ལྟ་ཅིའི་ཕྱིར་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་ལུས་དེའི་ཁ་ཏ་བྱེད།། 

ལུས་འདི་བདག་གིར་གཟུང་བྱས་ནས། །ཡིད་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་སྲུང་བར་བྱེད། ། 
        ཁྱོད་དང་འདི་གཉིས་སྤྱོ་སྤྱོ་ན། །དེས་ཀོ་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 
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དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཁོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ལུས་ལ་ལྟྤྱོས་པ་དང་བཅས་པ་དགག་པ་ནི། ལུས་འདི་བདག་
མ་ཡིན་ཀྱང་བདག་གིར་གཟུང་བར་བྱས་ནས། ཡིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་བསྲུང་བར་བྱེད། ཁྱོད་དང་འདི་
གཉིས་སྤྱོ་སྤྱོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན། ལུས་དེ་ཀོ་སེམས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། སྔར་ཡུན་རིང་བ་ནས་བདག་གིར་བྱས་
པས་བསྲུང་དགོས་སྤྱོ་ཞེ་ན།  

རྨྤྱོངས་པའི་ཡིད་ཁྱོད་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །ཤིང་གཟུགས་གཙང་མ་གཟུང་མི་བྱེད། ། 
མི་གཙང་ཚྤྱོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི། །རུལ་པ་བསྲུངས་ཏེ་ཅི་ཞིག་རུང་། ། 

ཀྱེ་རྨྤྱོངས་པའི་ཡིད་ཁྱོད་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར། ཤིང་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་བྱས་པའི་གཟུགས་གཙང་མ་གཟུང་བར་མི་
བྱེད། མི་གཙང་བའི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ལྟ་བུའི། རུལ་བ་ཞིག་བསྲུངས་ཏེ་ཅི་ཞིག་རུང་།   

ཐྤྱོག་མར་པགས་པའི་རིམ་པ་འདི། །རང་གི་བླྤྱོ་ཡིས་ཐ་དད་ཕྱེ། ། 
ཤ་ཡང་རུས་པའི་དྲྲྭ་བ་ལས། །ཤེས་རབ་མཚྤྱོན་གྱིས་གུད་དུ་ཕྱེ། ། 

ཅི་གཞན་ལ་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་དམ་ཞེ་ན། ཐྤྱོག་མར་པགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རིམ་པ་འདི། རང་གིས་བླྤྱོ་
ཡིས་ཁོག་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ། ཤ་ཡང་རུས་པའི་དྲྲྭ་བ་དག་ལས། བསམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚྤྱོན་གྱིས་གུད་དུ་
ཕྱེ། 

          རུས་པ་རྣམས་ཀྱང་དབྱེ་བྱས་ནས། །རྐང་གི་བར་དུ་བལྟ་བྱ་ཞིང་། ། 
འདི་ལ་སྙིང་པྤྱོ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅེས། །བདག་ཉིད་ཀྱིས་ནི་བརྟག་པར་གྱིས། ། 

རུས་པ་རྣམས་ཀྱང་དུམ་བུ་སྤྱོ་སྤྱོར་དབྱེ་བར་བྱས་ནས། རྐང་ལ་གཏུགས་ཀྱི་བར་དུ་བལྟ་བར་བྱ་ཞིང་། ལུས་
འདི་ལ་སྙིང་པྤྱོ་ཅི་ཡྤྱོད་ཅེས། བདག་ཉིད་ཀྱི་ནི་རབ་ཏུ་བརྟག་པར་གྱིས་ཤིག། 

དེ་ལྟར་འབད་དེ་བཙལ་ཀྱང་དེར། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྙིང་པྤྱོ་མ་མཐྤྱོང་ན། ། 
ད་དུང་ཅི་ཕྱིར་ཆགས་ཚུལ་གྱིས། །ཁྱོད་ནི་ལུས་འདི་སྲུང་བར་བྱེད། ། 
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དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་དེ་ནི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འབད་དེ་བཙལ་བར་བྱས་ཀྱང་དེར། ཁྱོད་ཀྱིས་
སྙིང་པྤྱོ་ཅི་ཡང་མ་མཐྤྱོང་ན། ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ད་དུང་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཆགས་པའི་ཚུལ་གྱིས། ཁྱོད་
ནི་རྣག་གི་ལུས་འདི་ཉིད་སྲུང་བར་བྱེད། 

   ཁྱོད་ཀྱིས་མི་གཙང་བཟར་མི་རུང་། །ཁྲག་ཀྱང་བཏུང་དུ་མི་རུང་ལ། ། 
རྒྱུ་ལྟྤྱོའང་གཞིབ་ཏུ་མི་རུང་ན། །ལུས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 
 ཉིས་ན་ཝ་དང་བྱ་རྒོད་ཀྱི། །ཟས་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་འདི་བསྲུང་རིགས། ། 
མི་འྤྱོ་ཅོག་གི་ལུས་འདི་ནི། །བཀོལ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཟད། ། 

འདི་ལ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤང་གཅི་ལ་སྤྱོགས་པའི་མི་གཙང་བ་རྣམས་
བཟར་མི་རུང་ཞིང་། རྩ་དང་ཁོང་པ་ན་ཡྤྱོད་པའི་ཁྲག་ཀྱང་བཏུང་དུ་མི་རུང་ལ། ནང་ཁྲོལ་གྱི་རྒྱུ་ལྟྤྱོའང་ཁ་ཡིས་
གཞིབ་ཏུ་མི་རུང་ན། ལུས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་གཅིག་ཏུ་དགོས་པ་མེད་ལ། ཉིས་ན་སྟེ་གཉིས་སུ་ན་ཝ་
དང་བྱ་རྒོད་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི། ཁ་ཟས་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་ལུས་འདི་བསྲུང་བར་བྱེད་ན་དེ་ནི་རིགས་ཞེས་བསྟིང་
ཚིག་མཛད་པའྤྱོ།། འྤྱོ་ན་བདག་གི་ལུས་འདིས་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། མི་འྤྱོ་ཅོག་གི་ལུས་འདི་ཐམས་ཅད་
ནི། དགེ་བའི་ལས་ལ་བཀོལ་བར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་ཟད་དྤྱོ།།  

འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུངས་ཀྱང་ནི། །འཆི་བདག་བརྩེ་བ་མེད་པ་ཡིས། ། 
འཕྲྤྱོག་སྟེ་བྱ་དང་ཁྱིར་བྱིན་ན། །དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད། ། 

འདི་ལྟར་སེམས་ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་པས་བསྲུང་བར་བྱས་ཀྱང་ནི། འཆི་བདག་བརྩེ་བ་མེད་པ་དེ་ཡིས། ལུས་འདི་
སྟྤྱོབས་ཀྱིས་འཕྲྤྱོགས་ཏེ་བྱ་དང་ཁྱིར་བྱིན་ན། དེ་ཡི་ཚེ་སེམས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད་དེ་སར་འཆོས་པ་མེད་དྤྱོ།།  

བན་གཡྤྱོག་བཀོལ་དུ་མི་བཏུབ་ལའང་། །གོས་ལ་སྤྱོགས་པ་མི་སྦྱིན་ན། ། 
        ལུས་འདི་བསྙོད་ཀྱང་གཞན་འགྲོ་ན། །ཁྱོད་ཀོ་ཅི་སྟེ་ཤ་ཐང་གསྤྱོ། །  
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དེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ཟས་གོས་སྤྱོགས་ཀྱིས་བསྐྱང་བར་བྱ་འྤྱོས་སྤྱོ་ཞེ་ན། བན་གཡྤྱོག་ལས་ལ་བཀོལ་དུ་མི་
བཏུབ་པ་རྣམས་ལའང་། གོས་དང་ཟས་ལ་སྤྱོགས་པ་མི་སྦྱིན་ན། ལུས་འདི་བསྙོད་དེ་གསྤྱོས་ཀྱང་གདྤྱོན་མི་ཟ་
བར་གཞན་དུ་འགྲོ་ན། ཁྱོད་ཀོ་ཅི་སྟེ་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་གསྤྱོ་བར་བྱེད།  

འདི་ལ་གླ་རྔན་བྱིན་ནས་ནི། །ད་ནི་རང་གི་དྤྱོན་བྱེད་ཆུག ། 
ཕན་པ་མེད་པར་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་མི་བྱའྤྱོ། །  

ལུས་འདི་ལ་ཟས་གོས་ཀྱི་གླ་རྔན་ཙམ་ཞིག་བྱིན་ནས་ནི། ད་ནི་སེམས་རང་གི་དྤྱོན་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་དུ་ཆུག 
ཕན་པ་མེད་པར་ལུས་འདི་ལ་ནི། ཡྤྱོ་བྱད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་མི་བྱའྤྱོ།། 
  

འགྲོ་དང་འྤྱོང་བའི་རྟེན་ཙམ་དུ། །ལུས་ལ་གྲུ་ཡི་བླྤྱོ་བཞག་སྟེ། ། 
      སེམས་ཅན་རྣམས་དྤྱོན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཡིད་བཞིན་གྱི་ནི་ལུས་སུ་བསྒྱུར། ། 

ཐར་པར་འགྲོ་བ་དང་གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་འྤྱོང་བའི་རྟེན་ཙམ་དུ། ལུས་འདི་ལ་གྲུ་ཡི་བླྤྱོ་བཞག་སྟེ་བསྐྱང་བར་བྱ་
ཞིང་། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡི་ནི་ལུས་སྟེ་
རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཉིད་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱའྤྱོ།། 
 
དྲི་བ།   
༡༽ བསབ་པ་ལ་མི་སྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། 
༢༽ རང་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སང་ཚུལ་བྲིས་དགོས་ན་ཇི་ལྟར་བྲིས། 
༣༽ རང་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སང་ཚུལ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཡྤྱོད་དམ། ཅིའི་ཕྱིར། 
 

གཉིས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་ནི། 

དེ་ལྟར་རང་དབང་ཡྤྱོད་ཀྱིས་ཏེ། །རྟག་ཏུ་འཛུམ་པའི་བཞིན་དུ་གྱིས། ། 
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  ཁྲོ་གཉེར་ངོ་ཟུམ་ཡྤྱོངས་ཐྤྱོངས་ཏེ། །འགྲོ་བའི་བཤེས་དང་གསྤྱོང་པྤྱོར་གྱིས། ། 

དེ་ལྟར་ལུས་དང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཡྤྱོད་པར་གྱིས་ཏེ། དུས་རྟག་ཏུ་འཛུམ་པའི་བཞིན་གྱིས་བལྟ་བ་ཉིད་དུ་
གྱིས། ཁྲོ་གཉེར་བསྡུ་བ་དང་ངོ་ཟུམ་གནག་པ་ཡྤྱོངས་སུ་ཐྤྱོངས་ཏེ། འགྲོ་བའི་བཤེས་སུ་གྱུར་པ་དང་བདེན་པའི་
ངག་གསྤྱོང་པྤྱོར་སྨྲ་བར་གྱིས། 

ཁྲི་ལ་སྤྱོགས་པ་བབ་ཅོལ་དུ། །སྒྲ་དང་བཅས་པར་མི་དྤྱོར་རྤྱོ། །  
སྒོ་ཡང་དྲག་ཏུ་མི་དབྱེ་སྟེ། །རྟག་ཏུ་གཅོམ་སྐྱུང་དགའ་བར་བྱ། ། 

ཁྲི་ལ་སྤྱོགས་པ་བབ་ཅོལ་དུ་མ་བརྟག་པར། ཚན་གྱི་སྒྲ་དང་བཅས་པར་མི་དྤྱོར་རྤྱོ། སྒོ་ཡང་དྲག་ཏུ་སྒྲ་དང་
བཅས་པར་མི་དབྱེ་སྟེ། རྟག་ཏུ་སྒྲ་མེད་པར་གཅོམ་སྐྱུང་བ་ལ་དགའ་བར་བྱའྤྱོ།། དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པར་ཅིའི་ཕྱིར་
ཞེ་ན།  

ཆུ་སྐྱར་བྱི་ལ་ཆོམ་རྐུན་དག །སྒྲ་མེད་འཇབ་ཅིང་འགྲོ་བ་ཡིས། ། 
 མངོན་པར་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ། །ཐུབ་པས་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་སད། ། 

དཔེར་ན་ཆུ་སྐྱར་དང་བྱི་ལ་དང་ཆོམ་རྐུན་པ་དག་ སྒྲ་མེད་པར་འཇབ་ཅིང་འགྲོ་བ་ཡིས། ཡིད་ལ་མངོན་པར་
འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ། ཐུབ་པ་སྟེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་དུ་སད་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཚེར་མ་སངས་ཤིང་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

གཞན་ལ་བཞེན་བསྐུལ་འདེབས་མཁས་ཤིང་། །མ་བཅོལ་ཕན་པར་བྱེད་པའི་ངག ། 
      གུས་པས་སྤྱི་བྤྱོར་བླང་བགྱིས་ཏེ། །རྟག་ཏུ་ཀུན་གྱི་སྤྱོབ་མར་གྱུར། ། 
གཞན་རྣམས་ལ་གཞེན་བསྐུལ་ཏེ་ཉེས་པ་འཆགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གྲོསའདེབས་པ་ལ་མཁས་ཞིང་། མ་བཅོལ་
བཞིན་དུ་བདག་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པའི་ངག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱང་། གུས་པས་སྤྱི་བྤྱོར་བླང་བར་བགྱིས་ཏེ། དུས་རྟག་
ཏུ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོབ་མར་འགྱུར་པར་བྱའྤྱོ།།  

ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །དགེ་བར་གསུངས་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ། ། 
བསྤྱོད་ནམས་བྱེད་པ་མཐྤྱོང་གྱུར་ན། །བསྟྤྱོད་པས་ལེགས་པར་དགའ་བ་བསྐྱེད། ། 
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གཞན་ལ་ཆོས་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། དགེ་བར་གསུངས་སྤྱོ་འདི་ནི་བཟང་ངོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་
ཞིང་། བསྤྱོད་ནམས་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པ་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་ན། བསྟྤྱོད་པ་བརྗོད་པས་དེའི་སེམས་ལ་ལེགས་
པར་དགའ་བར་བསྐྱེད་པར་བྱ།  

  ལྐོག་ན་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་བྱ་ཞིང་། །ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་ན་རྗེས་སུ་བརྗོད། ། 
རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་ན་དེ། །ཡྤྱོན་ཏན་ཤེས་པར་རིག་པར་བྱ། ། 

ཁ་གསགས་སུ་དྤྱོགས་པ་བཟླྤྱོག་པའི་དྤྱོན་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་ལྐོག་ན་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་པར་བྱ་ཞིང་། 
འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་ན་དེ་དང་མཐུན་པར་དེའི་རྗེས་སུ་བརྗོད། རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་འགའ་
ཞིག་གིས་བརྗོད་ན་སེམས་ཁེངས་པ་མེད་པར་བརྗོད་པ་པྤྱོ་དེ། ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཆ་ལ་ཞེན་ནས་ཡྤྱོན་ཏན་ཤེས་པར་
རིག་པར་བྱ། 

རྩྤྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་ཕྱིར་ཏེ། །དེ་ནི་རིན་གྱིས་ཉོ་ནའང་དཀོན། ། 
དེ་ལྟས་གཞན་བྱས་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས། །དགའ་བའི་བདེ་བ་སད་པར་བྱ། ། 

ཡྤྱོངས་སུ་ངལ་བའི་རྩྤྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་ཉིད་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགའ་བ་དེ་ནི་ནྤྱོར་བཏབ་སྟེ་རིན་
གྱིས་ཉོ་ནའང་དཀོན། དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས། འབད་རྩྤྱོལ་མེད་པར་རྙེད་པའི་དགའ་
བའི་བདེ་བ་དེ་ཉིད་སད་པར་བྱའྤྱོ།།  

བདག་ལ་འདིར་གོད་ཡྤྱོང་མེད་ལ། །ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་བདེ་བ་ཆེ། ། 
   ཉེས་པས་མི་དགའ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་། །ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། ། 

བདག་གི་དགའ་བ་ལ་ཚེ་འདིར་གོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱོང་མེད་ལ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་བདེ་བ་ཆེ། རང་གི་
ཉེས་པས་གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་མི་དགའ་ན་ཚེ་འདིར་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་
ཆེའྤྱོ།། 

སྨྲ་ན་ཡིད་ཕེབས་འབྲེལ་བ་དང་། །དྤྱོན་གསལ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་། ། 
ཆགས་དང་ཞེ་སང་སངས་པ་དང་། །འཇམ་ཞིང་རན་པར་སྨྲ་བར་བྱ། ། 
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སྨྲ་ན་ཡིད་བག་ཕེབས་པ་དང་ཚིག་འབྲེལ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེ་ཚྤྱོམ་ཆོད་པས་དྤྱོན་གསལ་བ་དང་ཡིད་
ཚིམ་པར་བྱེད་པས་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་བ་སངས་པ་དང་། ཚིག་རྩུབ་མེད་པས་འཇམ་
ཞིང་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་དུ་མ་སྤྱོང་བར་རན་པར་སྨྲ་བར་བྱའྤྱོ།།  

མིག་གིས་སེམས་ཅན་ལྟ་ན་ཡང་། །འདི་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བདག  ། 
སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས། །དྲང་ཞིང་བྱམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྟ། ། 

མིག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བལྟ་ན་ཡང་། འདི་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་བྱས་ནས་བདག རྙེད་པར་དཀའ་
བའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས། རྒྱུད་དྲང་ཞིང་དེ་ལ་བྱམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བལྟའྤྱོ།། 

 རྟག་པར་མངོན་ཞེན་གྱི་བསངས་པའམ། །གཉེན་པྤྱོ་ཡིས་ནི་བསངས་པ་ཉིད། ། 
ཡྤྱོན་ཏན་དང་ནི་ཕན་འདྤྱོགས་ཞིང་། །སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དགེ་ཆེན་འགྱུར། ། 

དུས་རྟག་པར་བསམ་པ་འདུན་པ་དྲང་པྤྱོའི་མངོན་ཞེན་གྱིས་བསངས་པའམ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་འཇོམས་པར་
ནུས་པའི་གཉེན་པྤྱོ་ཡིས་ནི་བསངས་པ་ཉིད་དང་། ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཞིང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་
སྤྱོགས་པ་དང་ནི་ཕན་འདྤྱོགས་པའི་ཞིང་ཕ་དང་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའི་ཞིང་ཡུན་རིང་གི་ནད་པ་
སྤྱོགས་ལ་བརྟེན་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་པྤྱོ་འགྱུར་རྤྱོ།། 

མཁས་ཤིང་དད་དང་ལྡན་བྱས་ནས། །ལས་རྣམས་བདག་གིས་རྟག་ཏུ་བྱ། ། 
        ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་སུ་ལ་ཡང་། །ལྟྤྱོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །  

དགེ་བའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་རབ་ཏུ་སྤྱོ་བའི་དད་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས། རང་དང་གཞན་གྱི་
དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ལས་རྣམས་བདག་གིས་རྟག་ཏུ་བྱ། དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡང་རག་
ལས་ཏེ། ལྟྤྱོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་ལ་སྤྱོགས། །གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་སད། ། 
ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་ནི་ཆེ་མི་གཏང་། །གཙྤྱོ་ཆེར་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བསམ་མྤྱོ། ། 
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སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་། གོང་ནས་གོང་དུ་སྦྱིན་པ་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁྱད་ཞུགས་པར་
སད་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་བས་བཟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆུང་ངུའི་
ཕྱིར་ནི་གོང་མ་ཆེ་བ་དག་མི་གཏྤྱོང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་གཙྤྱོ་ཆེར་གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་གང་འགྱུར་བ་ལ་བསམ་
མྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 

༡༽ ཐུབ་པས་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་སད། །ཅེས་པའི་དཔེ་གང་ཡིན་བྲིས།  
༢༽ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་དྤྱོན་ཚན་འདི་གིས་ཕན་ཐྤྱོགས་འདུག་གམ་ཇི་ལྟར།  
༣༽ རང་གིས་གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་ཚུལ་བྲིས་ནས་ གཞན་གྱིས་རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་ན་ཇི་ལྟར་

བསམ་དགོས། 
༤༽ དགེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 
༥༽ སྦྱིན་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན་ལ་སྤྱོགས། །གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་སད། །ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་ནི་ཆེ་མི་

གཏྤྱོང་། །གཙྤྱོ་ཆེར་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བསམ་མྤྱོ། །ཞེས་པའི་གོ་དྤྱོན་འགྲེལ། 
 

གསུམ་པ་སེམས་ཅན་དྤྱོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལའང་ གཞན་དྤྱོན་ལྷུར་ལེན་པ། ཟང་ཟིང་དང་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བ། 
ཕ་རྤྱོལ་གྱི་མ་དད་པ་བསྲུང་བ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྤྱོ་གཞན་དྤྱོན་ལྷུར་ལེན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་རིག་བྱས་གཞན་དྤྱོན་ལ། །རྟག་ཏུ་བརྩྤྱོན་པར་གནས་པར་བྱ། ། 
ཐུགས་རྗེ་མངའ་བ་རིང་གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་གནང་། ། 

དེ་ལྟར་རིག་པར་བྱས་ནས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་ལ། དུས་རྟག་ཏུ་བརྩྤྱོན་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པར་བྱ། ཐུགས་རྗེ་མངའ་
བ་རིང་དུ་གཟིགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། བླྤྱོ་དམན་པ་དག་ལ་བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་
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གཞན་དྤྱོན་བྱེད་པ་དེ་ལ་གནང་། དེ་ཡང་གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་ཤེས་པར་
བྱའྤྱོ།། སན་དང་གོས་ལ་སྤྱོགས་པས་བདག་གི་ལུས་ཡྤྱོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བྱ་སྟེ་གཞན་གྱི་དྤྱོན་ལ་མཁོ་བའི་ཕྱིར་
རྤྱོ།། དེའི་དྤྱོན་དུ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ན་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་བསབ་པ་ལ་དྲན་པ་བཞག་སྟེ་རྒྱུ་བར་བྱའྤྱོ།། 
 
 
དྲི་བ། 
༡༽ ཐུགས་རྗེ་མངའ་བ་རིང་དུ་གཟིགས་པས་ཐེག་དམན་ལ་ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བདུན་པྤྱོ་བཀག་པ་རྣམས་

ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དྤྱོན་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་གནང་ཚུལ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བཅས་བྲིས། 
 

གཉིས་པ་ཟང་ཟིང་དང་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བ་ནི། 

    ལྤྱོག་པར་ལྟུང་དང་མགོན་མེད་དང་། །བརྟུལ་ཞུགས་གནས་ལ་བགོ་བྱ་ཞིང་། ། 
རན་པ་ཙམ་དུ་བཟའ་བྱ་སྟེ། །ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གཏྤྱོགས་པ་སྦྱིན། ། 

དེ་ནས་བསྤྱོད་སྙོམས་རྙེད་པ་ལས་ཆ་བཞིར་བགོས་ལ། ལྤྱོག་པར་ལྟུང་བ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ་དང་མགོན་མེད་པ་སྤྱོང་
མྤྱོ་བ་དང་། ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་བགོ་བར་བྱ་ཞིང་། རང་གིས་
བཟའ་བའི་ཚེ་རྒྱས་པར་བསབ་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་དུ་གྱུར་པ་མ་
ཡིན་པ་རན་པ་ཙམ་དུ་བཟའ་བར་བྱ་སྟེ། གོས་ལས་ཀྱང་ལུས་བསྲུང་བའི་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གཏྤྱོགས་པ་ཐམས་
ཅད་སྦྱིན་ནྤྱོ།། ཤཱ་རིའི་བུ། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཡྤྱོངས་སུ་བཏང་ནས་སྤྱོང་བ་པ་ལ་
གཙྤྱོ་བྤྱོར་བྱེད་ན་དེས་ནི་འདྤྱོད་པ་ཆུང་བ་བསྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། ཞེས་བཀག་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་
གཏང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། གཞན་ཡང་ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་རྙེད་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ས་བདུན་གྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་བཀང་སྟེ་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བྱེད་པ་བས། ཤཱ་རིའི་བུ། རབ་ཏུ་བྱུང་
བར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་གིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་བསྟན་ན་འདི་ནི་དེ་བས་ཆེས་
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བསྤྱོད་ནམས་མང་དུ་བསྐྱེད་དེ། །ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བྱ་
བར་མ་གནང་ངོ་།། ཤཱ་རིའི་བུ། གང་གིས་ལྷུང་བཟེད་དུ་འྤྱོངས་པ་ལྷུང་བཟེད་དུ་ཆུད་པའི་རྙེད་པ་ཆོས་དང་
མཐུན་པ་ཆོས་ཀྱིས་རྙེད་པར་གྱུར་ན། དེ་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཐུན་མྤྱོང་དུ་
བཟའ་བར་བྱའྤྱོ།། ཞེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།། 
 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤྱོད་པའི་ལུས། །ཕྲན་ཚེགས་ཆེད་དུ་གནྤྱོད་མི་བྱ། ། 
དེ་ལྟར་བྱས་ན་སེམས་ཅན་གྱི། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར། ། 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་ལུས་འདི་ནི། དགོས་པ་ཕྲན་ཚེགས་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་གནྤྱོད་པར་མི་བྱ་ཞིང་། 
དེ་ལྟར་བསམ་པས་ལུས་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བཏང་ནས། སྦྱྤྱོར་བས་གཞན་དྤྱོན་དུ་ལུས་འདི་བསྲུང་བར་
བྱས་ན་སེམས་ཅན་གྱི། བསམ་པ་མྱུར་དུ་རྤྱོགས་ནུས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལུས་འདི་གཏང་བར་མི་བྱ་སྟེ། ། 
ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །དྤྱོན་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་གཏང་ངོ། ། 

མཛའ་བ་དང་མི་མཛའ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འཇུག་པའི་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་ཡྤྱོངས་སུ་མ་དག་
པར།  ལུས་འདི་གཞན་ལ་གཏང་བར་མི་བྱ་སྟེ། བསབ་བཏུས་སུའང་། དཔེར་ན་སན་ཤིང་ལྗོན་པ་ལྟ་སྡུག་
པ། །རྩ་བ་ལ་སྤྱོགས་སད་འྤྱོས་ས་བྤྱོན་ནི། །སྦྱིན་ཡང་དུས་མིན་སྤྱོད་ལས་སྲུང་བྱེད་པ། །རྤྱོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་སན་ཤིང་དེ་བཞིན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཅི་ནས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། རང་
གཞན་གྱི་དྤྱོན་ཆེན་པྤྱོ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་མཐྤྱོང་ན་གཏང་ངོ་།། 

      མ་གུས་པ་ལ་ཆོས་མི་བཤད། །མི་ན་བཞིན་དུ་མགོ་དཀྲིས་དང་། ། 
གདུགས་དང་འཁར་བ་མཚྤྱོན་ཐྤྱོགས་དང་། །མགོ་བྤྱོ་གཡྤྱོགས་པ་དག་ལའང་མིན། ། 
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བསམ་པ་ཆོས་ལ་མ་གུས་པ་དག་ལ་ཆོས་མི་བཤད་དེ། མ་གུས་པའི་སྤྱོད་ལམ་མི་ན་བཞིན་དུ་མགོ་གོས་ཀྱིས་
དཀྲིས་པ་དང་། ལག་ན་གདུགས་དང་། འཁར་བ་དང་། མཚྤྱོན་ཆ་ཐྤྱོགས་པ་དང་། རྔུལ་གཟན་ལ་སྤྱོགས་པས་
མགོ་བྤྱོ་གཡྤྱོགས་པ་དག་ལའང་མིན་ནྤྱོ།།  

       དམན་ལ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་དང་། །སྐྱེས་པ་མེད་པར་བུད་མེད་མིན། ། 
དམན་དང་མཆོག་གི་ཆོས་རྣམས་ལ། །མཚུངས་པར་གུས་པས་ཀུན་ཏུ་སད། ། 

བླྤྱོ་དམན་པ་རྣམས་ལ་བརྗོད་བྱ་ཟབ་མྤྱོ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་བསྟན་པར་མི་བྱ་བ་དང་། སྐྱེས་
པ་མེད་པར་བུད་མེད་གཅིག་པུ་ལ་ཡང་བཤད་པར་བྱ་བ་མིན། ཐེག་པ་དམན་པ་དང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཆོས་
རྣམས་ལ། མཚུངས་པར་བྱས་ཏེ་གུས་པས་མཉན་པ་ལ་སྤྱོགས་པར་ཀུན་ཏུ་སད། གཞན་དུ་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ། གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་
འདུ་ཤེས་པར་བྱེད། ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤེས་པར་བྱེད་ན་དེ་དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོང་བའྤྱོ།། གང་འདི་ནི་རིགས་
པའྤྱོ།། འདི་ནི་མི་རིགས་པའྤྱོ། ཞེས་གང་སྨྲ་བ་དེས་དམ་པའི་ཆོས་སངས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་བ་
འདེབས་པ་ཡིན། དགེ་འདུན་ལ་ངན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་སྤྱོགས་གསུངས་སྤྱོ།། 

 
རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་གྱུར་པ། །དམན་པའི་ཆོས་ལ་སྦྱར་མི་བྱ། ། 
སྤྱོད་པ་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་མི་བྱ། །མདྤྱོ་དང་སྔགས་ཀྱིས་འདྲིད་མི་བྱ། ། 

རྒྱ་ཆེ་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་གྱུར་པ་རྣམས། ཐེག་པ་དམན་པའི་ཆོས་ལ་སྦྱར་བར་མི་བྱའྤྱོ། སྤྱོད་པ་སྟེ་
བསབ་པར་བྱ་བ་རྣམས་ཡྤྱོངས་སུ་འདྤྱོར་མི་བྱ། བསབ་པ་ལས་བཟླྤྱོག་ནས་མདྤྱོ་སྡེ་བཀླགས་པ་དང་གཟུངས་
སྔགས་བཟླས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱོད་དག་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་འདྲིད་པར་མི་བྱའྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽ རང་གི་བསྤྱོད་སྙོམས་བརྙེས་པ་ལས་ཆ་བཞིར་བགོ་ཚུལ་བྲིས། 
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༢༽ རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་གོས་གསུམ་སྦྱིན་པ་གཏང་མི་རུང་བའི་ཁུངས་
ཤྤྱོད། 

༣༽ སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར་ལུས་སྦྱིན་པ་གཏང་ན་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༤༽ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ཕྱིའི་སྤྱོད་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆོས་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། 
༥༽ དམན་དང་མཆོག་གི་ཆོས་རྣམས་ལ། །མཚུངས་པར་གུས་པས་ཀུན་ཏུ་སད། །ཅེས་པའི་གོ་དྤྱོན་བྲིས། 

 

གསུམ་པ་ཕ་རྤྱོལ་གྱི་མ་དད་པ་བསྲུང་བ་ནི། 

        སྤྱོ་ཤིང་དང་ནི་མཆིལ་མ་དག །དྤྱོར་བ་ན་ནི་དགབ་པར་བྱ། ། 
གཅིན་ལ་སྤྱོགས་པའང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི། །ཆུ་དང་ཐང་ལ་དྤྱོར་བ་སད། ། 

ཕ་རྤྱོལ་གྱི་མ་དད་པ་སྲུང་ཚུལ་ནི། སྤྱོ་ཤིང་དང་ནི་མཆིལ་མ་དག དྤྱོར་བ་ན་ནི་ས་ལ་སྤྱོགས་པས་དགབ་པར་བྱ། 
གཅི་བ་དང་བཤང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའང་གཞན་གྱིས་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་ཆུ་དང་ཐང་ལ་དྤྱོར་བ་སད་པའི་གནས་དང་།  

 ཁ་བཀང་བ་དང་སྒྲ་བཅས་དང་། །ཁ་གདངས་ནས་ནི་བཟའ་མི་བྱ། ། 
རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་མི་འདུག་ཅིང་། །ལག་པ་མཉམ་པར་མི་མཉེའྤྱོ།།  

ཁ་ཁམ་གྱིས་བཀང་བ་དང་སྒྲ་དང་བཅས་པ་དང་། ཁམ་ཟས་པ་ན་ཁ་ཧ་ཅང་གདངས་ནས་ནི་བཟའ་བར་མི་བྱ་
ལ། ཁྲི་ལ་སྤྱོགས་པར་རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་མི་འདུག་ཅིང་། ལག་པ་བཀྲུ་བ་ན་གཉིས་ཀ་མཉམ་པར་མི་མཉེའྤྱོ།། 

  བཞྤྱོན་པ་མལ་སྟན་གནས་དག་ཏུ། །བུད་མེད་གཞན་དང་གཅིག་མི་བྱ། ། 
འཇིག་རྟེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །མཐྤྱོང་དང་དྲིས་ཏེ་སང་བར་བྱ། ། 

ཤིང་རྟ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞྤྱོན་པ་དང་མལ་སྟན་དང་གནས་དག་ཏུ། མ་དང་སྲིང་མྤྱོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་
གཞན་པ་དག་དང་གཅིག་ཏུ་འདུག་པར་མི་བྱ། མདྤྱོར་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་མ་དད་པར་གྱུར་པ་ཀུན། རང་གིས་
མཐྤྱོང་བ་དང་གཞན་ལ་དྲིས་ཏེ་སང་བར་བྱའྤྱོ།། 
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           སྤྱོར་མྤྱོས་བར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། །གུས་དང་བཅས་པས་གཡས་པ་ཡི། ། 
ལག་པ་དག་ནི་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། །ལམ་ཡང་དེ་ལྟར་བསྟན་པར་བྱ། ། 

སྤྱོར་མྤྱོ་གཅིག་གིས་བར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། གུས་པ་དང་བཅས་པས་གཡས་པ་ཡི། ལག་པ་དག་ནི་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཀུན་
གྱིས་ཀྱང་། ལམ་ཡང་དེ་ལྟར་གཞན་ལ་བསྟན་པར་བྱ།  
 

   ལག་པ་ཤས་ཆེར་བསྐྱོད་མིན་ཏེ། །ཅུང་ཟད་བསྐྱོད་ལ་སྒྲ་བསྒྲགས་པ། ། 
སེ་གོལ་ལ་སྤྱོགས་བར་བྱ་སྟེ། །གཞན་དུ་མ་བསམས་པར་གྱུར་རྤྱོ།།  

དགོས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་ལག་པ་ཤས་ཆེར་བསྐྱོད་པ་མིན་ཏེ། ཅུང་ཟད་བསྐྱོད་ལ་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་དང་། སེ་གོལ་
གཏྤྱོགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་བར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་སྤྱོད་པ་མ་བསམས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

   མགོན་པྤྱོ་མ་ངན་འདས་གཟིམས་ལྟར། །འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་ཉལ་བར་བྱ། ། 
ཤེས་བཞིན་མྱུར་དུ་ལྡང་སེམས་ལ། །ཐྤྱོག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྦྱར། ། 

ཉལ་བའི་ཚེ་མགོན་པྤྱོ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་གཟིམས་པར་ལྟར། འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་
སུ་མགོ་བསྟན་ལ་གློ་གཡས་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་རྐང་པའི་སྟེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་ལ་ལག་པ་གཡས་པ་འགྲམ་པའི་འྤྱོག་
དང་། གཡྤྱོན་པ་བརླ་ཡི་སྟེང་ནས་བརྐྱངས་ཏེ་ཉལ་བར་བྱ་ཞིང་། ལུས་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བརྟག་པའི་ཤེས་
བཞིན་དང་ལྡན་པས་མྱུར་དུ་ལྡང་བའི་སེམས་ལ། ཉལ་བའི་ཐྤྱོག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྦྱར་བར་བྱའྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ སྤྱོ་ཤིང་དང་། མཆིལ་མ་དང་། གཅིན་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོར་ཚུལ་གསུངས་ཡྤྱོད་པ་དེ་མི་སྡེ་ན་དགོས་མཁོ་

ཇི་ལྟར་འདུག་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད།  
༢༽ གཞན་ལ་ལམ་བསྟན་ཚུལ་དང་། ཉལ་བའི་ཚུལ་དང་ ཟས་ཟ་བའི་ཚུལ་རྣམས་རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་

ལམ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་དབྱེ་བ་དཔད།   
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བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་ཡན་ལག་གཞན་བསྟན་པ་ལའང་། སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་ཡན་
ལག་དངོས་དང་། ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་ནས་ལེའུའི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་ཡན་ལག་དངོས་ནི། 

     བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དག །ཚད་མེད་པར་ནི་གསུངས་པ་ལས། ། 
སེམས་སྦྱྤྱོང་བ་ཡི་སྤྱོད་པ་ནི། །ངེས་པར་དེ་སྲིད་སད་པར་བྱ། ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་དག ཚད་མེད་པར་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདྤྱོ་སྡེ་དག་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ལས། 
ཆེས་ཐྤྱོག་མར་སེམས་སྦྱྤྱོང་བ་ཡི་སྤྱོད་པ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ནི། ངེས་པར་བླྤྱོ་མ་འབྱུང་གི་བར་དེ་སྲིད་དུ་ནི་
སད་པར་བྱའྤྱོ།། 

ཉིན་དང་མཚན་མྤྱོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པྤྱོ་གདྤྱོན་བྱ་ཞིང་། ། 
རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བརྟེན་ནས། །ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དེས་ཞི་བྱ། ། 

ཉིན་དང་མཚན་མྤྱོ་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ། སྡིག་པ་བཤགས་པ་དང་། བསྤྱོད་ནམས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། 
བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའི་ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པྤྱོའི་མདྤྱོ་གདྤྱོན་པར་བྱ་ཞིང་། རྒྱལ་བ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རང་གི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས། རྩ་བ་ལས་གཞན་ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པྤྱོ་དེས་
ཞི་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱའྤྱོ།། 

རང་ངམ་གཞན་གྱི་དབང་ཡང་རུང་། །གནས་སྐབས་གང་དུ་ཅི་སྤྱོད་ཀྱང་། ། 
བསབ་པ་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པའི། །གནས་སྐབས་དེ་ལ་འབད་དེ་བསབ། ། 

རང་གི་དབང་ངམ་གཞན་གྱི་དབང་ཡང་རུང་། གནས་སྐབས་གང་དུ་བྱ་བ་ཅི་སྤྱོད་ཀྱང་། མདྤྱོ་ལས་རྒྱལ་སྲས་
ཀྱི་བསབ་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པའི། གནས་སྐབས་དེ་དང་དེ་ལ་འབད་དེ་བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། 

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བསབ་པ། །དེ་ནི་གང་ཡང་ཡྤྱོད་མིན་ཏེ། ། 
  དེ་ལྟར་གནས་པའི་མཁས་པ་ལ། །བསྤྱོད་ནམས་མི་འགྱུར་གང་ཡང་མེད། ། 
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་དྤྱོན་དུ་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་
མི་བསབ་པ། དེ་ནི་གང་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་མ་རྨྤྱོངས་པར་ལེགས་པར་གནས་པའི་མཁས་པ་
དེ་ལ། ཇི་ལྟར་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྤྱོད་ནམས་གསྤྱོག་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་དྤྱོ།། 

   དངོས་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཀྱང་རུང་། །སེམས་ཅན་དྤྱོན་ལས་གཞན་མི་སད། ། 
སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའྤྱོ། །  

བསབ་པའི་གཞི་མདྤྱོར་བསྡུས་པ་ནི། དངོས་སུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་
ནས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་ལས་གཞན་མི་སད་དེ། བརྒྱུད་ནས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བྱེད་པ་ནི་སེམས་ཅན་
ཁོ་ནའི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར་དུ། དགེ་བའི་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་བསྔོའྤྱོ།། 

རྟག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི། །ཐེག་ཆེན་དྤྱོན་ལ་མཁས་པ་དང་། ། 
  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག །སྲྤྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ་། ། 

དུས་རྟག་པར་དགེ་བའི་ཤེས་གཉེན་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྤྱོན་ལ་མཁས་པ་དང་། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ནི། རང་གི་སྲྤྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་ངོ་།། 

དཔལ་འབྱུང་བ་ཡི་རྣམ་ཐར་ལས། །བླ་མ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལྟར་བསབ། ། 
   འདི་དང་སངས་རྒྱས་བཀའ་སྩལ་གཞན། །མདྤྱོ་སྡེ་བཀླགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ། ། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པའི་མདྤྱོའི་དཔལ་འབྱུང་བ་ཡི་རྣམ་ཐར་ལས། 
བླ་མ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལྟར་བསབ། ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པ་ལས། འཕགས་པ་དཔལ་འབྱུང་
གིས་བསྟན་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡང་དག་པར་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ངན་
འགྲོར་མི་ལྟུང་ངོ་།། ཞེས་བྱ་བ་ནས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་
པའྤྱོ།། བག་མེད་པའི་གནས་ལས་ཡང་དག་པར་བཟླྤྱོག་པའྤྱོ།། འཁོར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འདྤྱོན་པའྤྱོ།། རིགས་
ཀྱི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བར་
བྱའྤྱོ།། ཁུར་ཐམས་ཅད་འཁུར་བས་ཡྤྱོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བས་ས་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། བསམ་པ་མི་ཕྱེད་པས་རྤྱོ་རྗེ་ལྟ་
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བུའི་སེམས་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བསྒུལ་བའི་ཕྱིར་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། ལས་
ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་མི་སྤྱོད་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བན་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། ང་རྒྱལ་དང་ཆེ་བའི་ང་
རྒྱལ་རྣམ་པར་སངས་པས་ཕྱགས་དར་བ་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། ཁུར་ལྕི་བ་འཁུར་བས་ཐེག་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་
དང་། མི་ཁྲོ་བས་ཁྱི་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། འགྲོ་ཞིང་འྤྱོང་བས་ཡྤྱོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བས་གྲུ་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་། 
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ངོར་ལྟ་བས་བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྙེན་
བཀུར་བྱའྤྱོ།། རིགས་ཀྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ནི་ནད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ལ་ནི་སན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ནི་སན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་བླང་
བ་ལ་ནི་ནད་འཚྤྱོ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། རིགས་ཀྱི་བུ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ནི་འཇིགས་པའི་འདུ་ཤེས་
བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ནི་དཔའ་བྤྱོའི་འདུ་ཤེས་དང་། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ནི་མཚྤྱོན་ཆའི་
འདུ་ཤེས་དང་། ནན་ཏན་ལ་ནི་དགྲ་བསལ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའྤྱོ།། བླ་མ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་འདི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པའི་བསབ་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པྤྱོའི་མདྤྱོ་སྡེ་བཀླགས་ནས་ཤེས་པར་བྱའྤྱོ།། 

   མདྤྱོ་སྡེ་རྣམས་ལས་བསབ་པ་སང་། །དེ་བས་མདྤྱོ་སྡེ་བཀླག་པར་བྱ། ། 
ནམ་མཁའི་སྙིང་པྤྱོའི་མདྤྱོ་སྡེ་ནི། །ཐྤྱོག་མ་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བྱ། ། 

མདྤྱོ་སྡེ་རྣམས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླང་དྤྱོར་གྱི་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱེད་པས། དེ་བས་ན་
མདྤྱོ་སྡེ་དག་འབད་པས་བཀླག་པར་བྱའྤྱོ།། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྤྱོའི་མདྤྱོ་སྡེ་ནི། 
མདྤྱོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐྤྱོག་མ་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལས་ནི་ལྟུང་བའི་རྣམ་གྲངས་དང་དེ་དག་པའི་ཐབས་
ཀྱང་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

གང་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་སད་པ་ནི། །དེ་ལས་རྒྱ་ཆེར་རབ་སྟྤྱོན་པས། ། 
   བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡང་། །ངེས་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ། ། 
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གང་གི་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་སད་པར་བྱ་བ་ནི། དེ་ལས་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་སྟྤྱོན་པར་བྱེད་པས།  
སྤྱོབ་དཔྤྱོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་ཡང་། ངེས་པར་
གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་ཞིང་གོམས་པར་བྱ།  

ཡང་ན་རེ་ཞིག་མདྤྱོར་བསྡུས་པའི། །མདྤྱོ་རྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བལྟ། ། 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི། །གཉིས་པྤྱོའང་འབད་པས་བལྟ་བར་བྱ། ། 

ཡང་ན་དེ་གོམས་པར་བྱེད་མི་ནུས་ན་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་མདྤྱོར་བསྡུས་པའི། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་འདིས་མཛད་པའི་མདྤྱོ་
རྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ།། ཡབ་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པྤྱོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
མཛད་པའི། བསབ་བཏུས་དང་མདྤྱོ་བཏུས་གཉིས་པྤྱོའང་འབད་པས་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ།།  

       གང་ལ་གང་ནི་མ་བཀག་པ། །དེ་ཉིད་སད་པར་བྱ་བ་སྟེ། ། 
འཇིག་རྟེན་སེམས་ནི་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །བསབ་པ་མཐྤྱོང་ནས་ཡང་དག་སད། ། 

བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་དག་ལས་བྱ་བ་གང་ནི་མ་བཀག་པ། དེ་ཉིད་སད་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་
སྟེ། འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ནི་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། བསབ་བཏུས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་གསུངས་པའི་བསབ་པ་མཐྤྱོང་
ནས་ཡང་དག་པར་སད་དྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པ་ལས་ངེས་པར་སད་དགོས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་གང་ཡིན། 
༢༽ ཕུང་པྤྱོ་གསུམ་པྤྱོའི་མདྤྱོ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣༽ ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད་བྲིས། 
༤༽ མདྤྱོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐྤྱོག་མར་བཀླག་དགོས་པའི་མདྤྱོ་སྡེ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་བཀླག་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བྲིས། 
༥༽ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི། །གཉིས་པྤྱོའང་འབད་པས་བལྟ་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདྤྱོ་

སྡེ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
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༦༽ འདུ་ཤེས་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 
 

གཉིས་པ་ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་ནས་ལེའུའི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། 

  ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟག་བྱ་བ། ། 
དེ་ཉིད་ཁོ་ན་མདྤྱོར་ན་ནི། །ཤེས་བཞིན་བསྲུང་བའི་མཚན་ཉིད་དྤྱོ། །  

ད་ནི་ཤེས་བཞིན་སྲུང་བའི་ཚུལ་མདྤྱོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ། ཡང་དང་ཡང་དུ་སྤྱོ་སྤྱོར་བརྟག་པར་བྱ་བ། འདི་ཉིད་ཁོ་ན་མདྤྱོར་ན་ནི། ཤེས་
བཞིན་སྲུང་བའི་ཐབས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དྤྱོ།།  

ལུས་ཀྱིས་འདི་དག་སད་པར་བྱ། །ཚིག་ཙམ་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། ། 
སན་དཔད་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ། ། 

ལུས་ཀྱིས་འདི་དག་ནན་ཏན་དུ་སད་པར་བྱའི། འདི་ལྟར་སད་པར་བྱ་དགོས་ཞེས་ཚིག་ཙམ་དུ་བརྗོད་པས་
དགོས་པའི་དྤྱོན་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། དཔེར་ན་སན་དཔད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བཀླག་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། སན་བསྟེན་པར་
མ་བྱས་ན་ནད་པ་དག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་རམ་ཅི། དེ་བས་ན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽ ཤེས་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་བྲིས། 
༢༽ ལུས་ཀྱིས་འདི་དག་སད་པར་བྱ། །ཚིག་ཙམ་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ། །སན་དཔད་བཀླགས་པ་ཙམ་

གྱིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ། །ཞེས་པའི་བཅུད་དྤྱོན་བྲིས། 
 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །ཤེས་བཞིན་བསྲུང་བར་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་ལྔ་པའྤྱོ།། །།
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ལེའུ་དྲུག་པ། 

འགལ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཁྲུག་པ་བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ། 
གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ཁོང་ཁྲོའི་གཉེན་པྤྱོ་བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ་ལ་། གཞུང་དང་། མཚན་
གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་གཞུང་ལའང་ཁོང་ཁྲོ་སྤྱོང་བ་དང་། བཟྤྱོད་པ་བསྒོམ་པའི་ཚུལ། སེམས་ཅན་ལ་གུས་པར་
བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཁོང་ཁྲོ་སྤྱོང་བ་ནི། 

བསྐལ་པ་སྟྤྱོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སྤྱོགས། ། 
ལེགས་སད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀྱང་། །ཁོང་ཁྲོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད། ། 

བསྐལ་པ་སྟྤྱོང་ཕྲག་དུ་མར་བསགས་པ་ཡི། སྦྱིན་པ་གཏང་བ་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་སྟེ་ཆོས་
དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་པ་དང་། སྤྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་ལེགས་པར་སད་པ་གང་
ཡིན་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་། སེམས་བསྐྱེད་པའི་བྱང་སེམས་གཞན་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལན་གཅིག་སྐྱེས་པ་གང་གིས་འཇོམས་
པར་བྱེད། འྤྱོ་ན་བྱང་སེམས་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ཁྲོས་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་མདྤྱོ་ལས། དེ་ལྟ་
བས་ན་མགལ་དུམ་ལ་ཡང་སེམས་ཀྱིས་ཁྲོ་བར་མི་བྱ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། 
ཞེས་གསུངས་པས་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེའྤྱོ།། 
 

ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། །བཟྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་མེད། ། 
དེ་བས་བཟྤྱོད་ལ་ནན་ཏན་དུ། །ས་ཚྤྱོགས་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 

བསྤྱོད་ནམས་ཟད་པར་བྱེད་པས་ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། དེའི་གཉེན་པྤྱོ་བཟྤྱོད་པ་སྲན་ཚུགས་པ་ལྟ་བུའི་
དཀའ་ཐུབ་མེད། དེ་ལྟ་བས་ན་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ། འྤྱོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ས་
ཚྤྱོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ།། 
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ཞེ་སང་ཟུག་རྔུའི་སེམས་འཆང་ན། །ཡིད་ནི་ཞི་བ་ཉམས་མི་མྤྱོང་། ། 
     དགའ་དང་བདེ་བའང་མི་འཐྤྱོབ་ལ། །གཉིད་མི་འྤྱོང་ཞིང་བརྟན་མེད་འགྱུར། ། 

ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གདུང་བར་བྱེད་པའི་ཞེ་སང་ཟུག་རྔུའི་སེམས་འཆང་ན། ཡིད་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཞི་བ་
ཉམས་སུ་མི་མྤྱོང་ལ། སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་ལུས་ལ་བདེ་བའང་མི་འཐྤྱོབ་ལ། མཚན་མྤྱོ་གཉིད་མི་འྤྱོང་ཞིང་
ཉིན་མྤྱོ་ལུས་སེམས་གསྤྱོ་མི་ཐུབ་པས་བརྟན་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

གང་དག་ནྤྱོར་དང་བཀུར་སྟི་ཡིས། །དྲིན་བྱིན་དེ་ལ་བརྟེན་གྱུར་པ། ། 
         དེ་དག་ཀྱང་ནི་སང་ལྡན་པའི། །རྗེ་དཔྤྱོན་དེ་ལ་གསྤྱོད་པར་རྒོལ། ། 

  དེ་ཡི་མཛའ་བཤེས་སྐྱོ་བར་འགྱུར། །སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་བསྟེན་མི་བྱེད། ། 

བན་གཡྤྱོག་གང་དག་ནྤྱོར་དང་བཀུར་སྟི་ཡིས། དྲིན་བྱིན་པའི་རྗེ་དཔྤྱོན་དེ་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་པ་ན། བན་
གཡྤྱོག་དེ་དག་ཀྱང་ནི་ཞེ་སང་དང་ལྡན་པའི། རྗེ་དཔྤྱོན་དེ་ལ་གསྤྱོད་པའི་བར་དུ་རྒོལ་བར་བྱེད། ཞེ་སང་སྐལ་
ངན་གཏུམ་པྤྱོ་དེ་ཡིས་མཛའ་བཤེས་དག་ཀྱང་སྐྱོ་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་བན་གྱི་ཚྤྱོགས་རྣམས་
ཀྱིས་བསྟེན་པར་མི་བྱེད་དྤྱོ།། 

མདྤྱོར་ན་ཁྲོ་བས་བདེར་གནས་པ། །དེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
ཁྲོ་བའི་དགྲ་ཡིས་དེ་ལ་སྤྱོགས། །སྡུག་བསྔལ་དག་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། ། 
གང་ཞིག་བསྒྲིམས་ཏེ་ཁྲོ་འཇོམས་པ། །དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ། ། 

མང་དུ་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་དགོས། མདྤྱོར་ན་ཁྲོ་བས་བདེ་བར་གནས་པ། དེ་ནི་འགའ་སུ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན། 
ཁྲོ་བའི་དགྲ་ཡིས་དེ་དག་ལ་སྤྱོགས་པའི། ཚེ་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། 
གང་ཞིག་ལེགས་པར་སད་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲིམས་ཏེ་ཁྲོ་བའི་སེམས་འཇོམས་པ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་
དང་གཞན་ཕ་རྤྱོལ་དུ་ཡང་བདེའྤྱོ།། 
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མི་འདྤྱོད་བྱས་དང་འདྤྱོད་པ་ཡི། །གེགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། ། 
  ཡིད་མི་བདེ་བའི་ཟས་རྙེད་ནས། །ཞེ་སང་བརྟས་ཏེ་བདག་འཇོམས་སྤྱོ། །  

བདག་ལ་མི་འདྤྱོད་པ་བྱས་པ་དང་བདག་གི་འདྤྱོད་པ་ཡི། གེགས་བྱས་པ་དེ་གཉིས་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པ། ཐྤྱོག་
མར་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ཟས་ཤིག་རྙེད་ནས། ཞེ་སང་གི་ནུས་པ་བརྟས་ཏེ་བདག་འཇོམས་སྤྱོ།།  

དེ་ལྟས་བདག་གིས་དགྲ་བྤྱོ་དེའི། །ཟས་ནི་རྣམ་པར་གཞྤྱོམ་པར་བྱ། ། 
འདི་ལྟར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་ལས། །དགྲ་འདི་ལ་ནི་ལས་གཞན་མེད། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་ཞེ་སང་གི་དགྲ་བྤྱོ་དེའི། ཟས་ཡིད་མི་བདེ་དེ་ནི་རྣམ་པར་གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ།། འདི་ལྟར་
བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལས། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་འདི་ལ་ནི་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས།  

ཅི་ལ་བབ་ཀྱང་བདག་གིས་ནི། །དགའ་བའི་ཡིད་ནི་དཀྲུག་མི་བྱ། ། 
   མི་དགའ་བྱས་ཀྱང་འདྤྱོད་མི་འགྲུབ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར། ། 

དགོས་པ་ཅི་ལ་བབ་ཀྱང་བདག་གིས་ནི། དགའ་བའི་ཡིད་འདི་ཁོང་ཁྲོ་བས་དཀྲུག་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  སེམས་མི་
དགའ་བར་བྱས་ཀྱང་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་ཅིང་། རང་གི་དགེ་བ་དག་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡྤྱོད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 
གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན། ། 

གལ་ཏེ་མི་འདྤྱོད་པའམ་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱས་པ་དེ་ཉིད་བཅོས་སུ་ཡྤྱོད་ན་ནི། བཅོས་སུ་རུང་བ་དེ་ལ་མི་དགར་
ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། གལ་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། དེ་ལ་མི་དགའ་བར་བྱས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་ཕན། དེ་ལྟར་རྣམ་
པར་དཔད་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བ་བསལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱའྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 
༡༽ ཁོང་ཁྲོ་གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཞྤྱོམ་བྱའི་དགེ་བ་དང་། འཇོམས་བྱེད་ 

གཞྤྱོམ་ཚུལ་བཅས་མ་འདྲེས་པར་བྲིས། 
༢༽ ཁོང་ཁྲོའི་ཉེས་དམིགས་ལ་མ་མཐྤྱོང་བ་ཚེ་ཕྱི་མའི་ཉེས་དམིགས་དང་མཐྤྱོང་བ་ཚེ་འདིའི་ཉེས་དམིགས་

རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣༽ ཁོང་ཁྲོ་སང་བའི་ཕན་ཡྤྱོན་རྩ་ཚིག་ལྟར་འགྲེལ། 
༤༽ ཞེ་སང་གི་རྒྱུ་དང་ཟས་ངོས་འཛིན་གྱིས། 
༥༽ མི་འདྤྱོད་པ་བྱེད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་བཅུ་གཉིས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲི།  

   

གཉིས་པ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ལའང་། བཟྤྱོད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་དངོས་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བཟྤྱོད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། 

བདག་གམ་བདག་གི་བཤེས་རྣམས་ལ། །སྡུག་བསྔལ་བརྙས་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་། ། 
       མི་སྙན་ཞེས་བྱ་མི་འདྤྱོད་དེ། །དགྲ་ལ་དེ་ལས་བཟླྤྱོག་པས་སྤྱོ། །  

བདག་གམ་བདག་གི་མཛའ་བཤེས་རྣམས་ལ། ལུས་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་པ་དང་སེམས་ལ་
གནྤྱོད་པའི་བརྙས་པར་བྱེད་པ་དང་ཞེར་འདེབས་པའི་ཚིག་རྩུབ་དང་། གྲགས་པ་མ་ཡིན་པའི་མི་སྙན་པ་ཞེས་བྱ་
བ་དེ་རྣམས་མི་འདྤྱོད་དེ། དགྲ་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་བཟླྤྱོག་པས་སྤྱོ།། དེ་ཡང་། ༡ བདག་ལ་སྡུག་
བསྔལ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ བརྙས་སྤྱོགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༤ མི་
སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༡ བདག་གི་བཤེས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ བརྙས་སྤྱོགས་བྱེད་
པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༤ མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༡ དགྲ་ལ་བདེ་བར་བྱེད་
པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ རྙེད་པ་སྦྱིན་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ བསྟྤྱོད་པ་བརྗོད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༤ སྙན་པར་སྨྲས་པ་ལ་
བཟྤྱོད་པ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་དང་།  
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ཡང་། ༡ བདག་ལ་བདེ་བའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ རྙེད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ བསྟྤྱོད་
པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༤ སྙན་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༡ བདག་གི་བཤེས་ལ་བདེ་བའི་
གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ རྙེད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ བསྟྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་
པ། ༤ སྙན་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༡ དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༢ 
བརྙས་སྤྱོགས་ཀྱི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༣ ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། ༤ མི་སྙན་པའི་
གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྟེ་བཟྤྱོད་ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ དགྲ་ལ་དེ་ལས་བཟླྤྱོག་པས་སྤྱོ།། ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཟླྤྱོག་ཚུལ་བྲིས། 
༢༽ བཟྤྱོད་ཡུལ་ལ་དབྱེ་བ་ཇི་ཙམ་ཡྤྱོད། དེ་རྣམས་ལས་ཁྱེད་རང་ལ་ལས་ས་ཤྤྱོས་འདི་གང་ཡིན། 

གཉིས་པ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་དངོས་ལའང་། མི་འདྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་དང་། འདྤྱོད་པའི་གེགས་
བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་མི་འདྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ལའང་། བདག་ལ་
སྡུག་བསྔལ་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། བདག་ལ་བརྙས་སྤྱོགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། བདག་གི་བཤེས་ལ་མི་འདྤྱོད་པ་
བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ། བདག་གི་དགྲ་ལ་ལེགས་པར་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་བདག་ལ་སྡུག་
བསྔལ་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་ལའང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྤྱོད་པ། ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་བཟྤྱོད་པ། 
གནྤྱོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟྤྱོད་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྤྱོད་པ་ནི།  

བདེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རེས་འགའ་འབྱུང་། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། ། 
     སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ངེས་འབྱུང་མེད། །དེ་བས་སེམས་ཁྱོད་བརྟན་པར་མནྤྱོས། ། 

བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ཉེ་བར་བསྟེན་པ་ནི་རེས་འགའ་ཙམ་འབྱུང་ལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མི་དགེ་བ་ནི་
ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ་འབད་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་འཁོར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་སྐྱོ་བ་
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མེད་པས་དེ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མེད་པ། དེ་བས་སེམས་ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་ལ་བརྟན་པར་
མནྤྱོས་ཤིག 

   དཀའ་ཟླྤྱོག་དད་དང་ཀརྞ་པ། །བསྲེག་དང་བཅད་སྤྱོགས་ཚྤྱོར་བ་ནི། ། 
དྤྱོན་མེད་བཟྤྱོད་བྱེད་ཐར་པ་ཡི། །དྤྱོན་དུ་བདག་ཀོ་ཅི་ཕྱིར་སར། ། 

ལྷ་དབང་ཕྱུག་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་ལས་བཟླྤྱོག་པའི་དཀའ་ཟླྤྱོག་མ་སྟེ་ལྷ་མྤྱོ་ཨུ་མ་ལ་དད་པ་དང་། ཡུལ་ཀརྞ་པ་
རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲན་ནས། ལུས་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་དང་མགོ་དང་ཡན་ལག་བཅད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚྤྱོར་བ་ནི། 
དྤྱོན་མེད་དུ་བཟྤྱོད་པར་བྱེད་ན་ཐར་པ་ཡི། དྤྱོན་དུ་བདག་ཀོ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་སར། 

གོམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
 དེ་བས་གནྤྱོད་པ་ཆུང་གོམས་པ། །གནྤྱོད་པ་ཆེན་པྤྱོའང་བཟྤྱོད་པར་བྱྤྱོས། ། 

གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ནི་བཟྤྱོད་པར་ནུས་ཀྱི། མགོ་དང་ཡན་ལག་བཅད་པ་སྤྱོགས་ནི་བཟྤྱོད་པར་མི་
ནུས་སྤྱོ་ཞེ་ན། གོམས་པར་བྱས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། དངོས་པྤྱོ་དེ་གང་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་བས་
ན་གནྤྱོད་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཐྤྱོག་མར་གོམས་པས། ཕྱི་ནས་གནྤྱོད་པ་ཆེན་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱང་བཟྤྱོད་པར་བྱྤྱོས་ཤིག  

སྦྲུལ་དང་ཤ་སྦྲང་དག་དང་ནི། །བཀྲེས་སྐོམ་ལ་སྤྱོགས་ཚྤྱོར་བ་དང་། ། 
  གཡན་པ་ལ་སྤྱོགས་བཅས་པ་ཡི། །དྤྱོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་ཅིས་མ་མཐྤྱོང་། ། 

གནྤྱོད་པ་ཆུང་ངུ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྦྲུལ་དང་ཤ་སྦྲང་དག་གིས་གནྤྱོད་པ་དང་ནི། བཀྲེས་སྐོམ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚྤྱོར་
བ་དང་། གཡན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡི། དྤྱོན་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་ཅིས་མ་མཐྤྱོང་།  

ཚ་གྲང་ཆར་དང་རླུང་སྤྱོགས་དང་། །ནད་དང་འཆིང་དང་རྡེག་སྤྱོགས་ལ། ། 
         བདག་གིས་བཟེ་རེ་མི་བྱ་སྟེ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་གནྤྱོད་པ་འཕེལ། ། 
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དེ་བཞིན་དུ་དབྱར་གྱི་ཚ་བ་དང་དགུན་གྱི་གྲང་བ་དང་ཆར་དང་རླུང་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། ནད་ཀྱི་ཐེབས་པ་དང་
རྒྱལ་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་འཆིང་བ་དང་གཞན་གྱིས་བརྡེགས་པ་སྤྱོགས་ལ། བདག་གིས་མི་བཟྤྱོད་པར་བཟེ་རེ་མི་
བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཟེ་རེ་བྱས་ན་གནྤྱོད་པ་སར་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

ལ་ལ་བདག་གི་ཁྲག་མཐྤྱོང་ན། །དཔའ་བརྟན་ལྷག་པར་སྐྱེ་འགྱུར་ཡྤྱོད། ། 
ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཁྲག་མཐྤྱོང་ན། །བྤྱོག་ཅིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྤྱོད། ། 

སེམས་བརྟན་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གནྤྱོད་པར་ཡང་མི་ནུས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་དཔའ་བྤྱོ་ལ་ལ་གཡུལ་ངོའི་སར་
བདག་གི་ཁྲག་མཐྤྱོང་ན། སྙིང་ལ་དཔའ་བརྟན་ལྷག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡྤྱོད་ལ། ཡང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་
སར་མ་ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཁྲག་མཐྤྱོང་ན། དེས་ཀྱང་བྤྱོག་ཅིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡྤྱོད་པས།  

དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་ངང་བརྟན་དང་། །སར་མའི་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན། ། 
   དེ་བས་གནྤྱོད་པ་ཁྱད་བསད་ཅིང་། །སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་བྱྤྱོས། ། 

སྔ་མ་དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་ངང་བརྟན་པ་ལ་གོམས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་སར་མའི་ཚུལ་ལ་གོམས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པ། 
དེ་བས་ན་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་དུ་བསད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་
རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མི་ཚུགས་པ་བྱྤྱོས་ཤིག 

མཁས་པས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ཡང་ནི། །སེམས་ཀྱི་རབ་དྭངས་རྙོག་མི་བྱ། ། 
   ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་དང་གཡུལ་འགྱེད་ལ། །གཡུལ་འགྱེད་ཚེ་ན་གནྤྱོད་པ་མང་། ། 

མཁས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་ནི། སེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དྭངས་པ་འཁྲུགས་པས་རྙོག་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཉོན་
མྤྱོངས་པའི་དགྲ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཡུལ་འགྱེད་པ་ལ། གཡུས་འགྱེད་པའི་ཚེ་ན་གནྤྱོད་པ་མང་ངོ།། 

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་བསད་ནས། །ཞེ་སང་ལ་སྤྱོགས་དགྲ་འཇོམས་པ། ། 
      དེ་དག་རྒྱལ་བྱེད་དཔའ་བྤྱོ་སྟེ། །ལྷག་མ་རྤྱོ་ལ་གསྤྱོད་པའྤྱོ། །  
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སྐབས་དེར་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་དུ་བསད་ནས། ཞེ་སང་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་རྣམས་
འཇོམས་པར་བྱེད་པ། དེ་དག་ནི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་དཔའ་བྤྱོ་སྟེ། དཔའ་བྤྱོ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་རྤྱོ་ལ་
གསྤྱོད་པའྤྱོ།། 

གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡྤྱོན་ཏན་ནི། །སྐྱོ་བས་དྲེགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། ། 
        འཁོར་བ་པ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། །སྡིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགེ་ལ་དགའ། ། 

ཡྤྱོན་ཏན་བསྟན་པ་འདི་ལས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླང་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པ་ནི། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་
འདིའི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི། སེམས་སྐྱོ་བར་གྱུར་པས་རིགས་དང་དབང་ཐང་ལ་སྤྱོགས་པས་བསྐྱེད་པའི་དྲེགས་པ་སེལ་
བར་བྱེད་དེ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་ཞིང་། 
འདི་ནི་སྡིག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་དུ་རིག་ནས་སྡིག་པ་ལ་འཛེམས་ཤིང་དགེ་བའི་ལས་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་
རྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ བདེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རེས་འགའ་འབྱུང་། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། །ཞེས་པ་ལྟར་བདེ་བའི་རྒྱུ་རེས་

འགའ་བ་འབྱུང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
༢༽ སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽ དཀའ་བཟླྤྱོག་པ་དང་ཀརྞ་པ་ལ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ནི་དྤྱོན་མེད་ཡིན་པའི་ཁུངས་བྲིས། 
༤༽ ལ་ལ་བདག་གི་ཁྲག་མཐྤྱོང་ན་དཔའ་བརྟན་ལྷག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཁྲག་

མཐྤྱོང་ན་བྤྱོག་ཅིང་བརྒྱལ་བ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། 
༥༽ དཔའ་བྤྱོ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་རྤྱོ་ལ་གསྤྱོད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཁུངས་བྲིས།  
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གཉིས་པ་ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་བཟྤྱོད་པ་ནི། 

མཁྲིས་པ་ལ་སྤྱོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །འབྱུང་གནས་ཆེ་ལ་མི་ཁྲོ་བར། ། 
སེམས་ཡྤྱོད་རྣམས་ལ་ཅི་སྟེ་ཁྲོ། །དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ། ། 

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དགྲ་ལ་ཁྲོ་བར་རིགས་སྤྱོ་སྙམ་ན། མཁྲིས་པ་དང་བད་ཀན་ལ་སྤྱོགས་པ་སྡུག་
བསྔལ་གྱི། འབྱུང་གནས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་མི་ཁྲོ་བར། སེམས་ཡྤྱོད་པའི་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཅི་
སྟེ་ཁྲོ་སྟེ། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དྤྱོ།། 

དཔེར་ན་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་ཡང་། །ནད་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། ། 
དེ་བཞིན་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་ཡང་། །ནན་གྱིས་ཉོན་མྤྱོངས་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 

དཔེར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་ཡང་། མཁྲིས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ནད་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་སེམས་ལ་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་ཡང་། ནན་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་ཉོན་མྤྱོངས་པ་
རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

         ཁྲོ་བར་བྱ་ཞེས་མ་བསམས་ཀྱང་། །སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་གྱི་ནར་ཁྲོ། ། 
བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞེས་མ་བསམས་ཀྱང་། །ཁྲོ་བ་དེ་བཞིན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 

ཅི་སྟེ་དགྲས་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ནད་ཀྱིས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་ན། ཐྤྱོག་མ་
ནས་བདག་ཁྲོ་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས་མ་བསམས་ཀྱང་། སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་རྐྱེན་གྱི་ནར་ཙམ་གྱིས་ཁྲོ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཁྲོ་
བ་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞེས་མ་བསམས་ཀྱང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ཚྤྱོགས་པ་ན་ཁྲོ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་རྤྱོ།། 

ཉེས་པ་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་དང་། །སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ། ། 
དེ་ཀུན་རྐྱེན་གྱི་སྟྤྱོབས་ལས་བྱུང་། །རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །  
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དེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉེས་པ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སྲྤྱོག་གཅོད་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་རྐྱེན་གྱི་སྟྤྱོབས་ལས་བྱུང་བས། ཐམས་
ཅད་ལ་རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

  རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་། །བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞེས་སེམས་པ་མེད། ། 
དེས་བསྐྱེད་དེ་ཡང་བདག་བསྐྱེད་ཅེས། །སེམས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །  

རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་། རང་རང་གི་འབས་བུ་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞེས་སེམས་པ་མེད་ལ། རྐྱེན་རྣམས་
ཚྤྱོགས་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་དེ་ཡང་བདག་རྐྱེན་གྱི་ཚྤྱོགས་པས་བསྐྱེད་ཅེས། དེ་ལ་སེམས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ།། 

 གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཞེས་བྱར་གང་འདྤྱོད་དང་། །བདག་ཅེས་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ། ། 
དེ་ཉིད་བདག་ནི་འབྱུང་བྱ་ཞེས། །ཆེད་དུ་བསམས་ཤིང་འབྱུང་བ་མེད། ། 

གལ་ཏེ་གྲངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་དང་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་དང་རིགས་པ་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་
བདག་བེམ་པྤྱོ་སྤྱོགས་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་རང་དབང་ཅན་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དྤྱོ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད་
ཅེ་ན། གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཞེས་བྱ་བར་གང་འདྤྱོད་པ་དང་། དངོས་པྤྱོ་འགའ་ཞིག་ལ་བདག་ཅེས་བཏགས་ཤིང་ཞེན་པ་གང་
ཡིན་པ། དེ་ཉིད་རྒྱུ་གཞན་མེད་པར་བདག་ནི་འབྱུང་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས། ཆེད་དུ་བསམས་ཤིང་འབྱུང་བ་མེད་དྤྱོ།། 

         མ་སྐྱེས་པ་ནི་དེ་མེད་ན། །དེ་ཚེ་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་གང་། ། 
ཡུལ་ལ་རྟག་ཏུ་གཡེང་འགྱུར་བས། །འགག་པར་འགྱུར་བའང་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

མ་སྐྱེས་པར་ནི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། མྤྱོ་གཤམ་གྱི་བུ་ལ་བུར་གྱུར་པ་དེ་ཡི་ཚེ་སྐྱེ་བར་
འདྤྱོད་པར་གྱུར་པ་གང་ཞིག་ཡིན། རྒྱས་པར་འྤྱོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། བདག་དེ་རྟག་པ་ཞིག་ན་གཙྤྱོ་བྤྱོས་
བྱས་པའི་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་ཚེ་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་གཡེང་བར་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ལས། དུས་ནམ་ཡང་འགག་
པའམ་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་བའང་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། གལ་ཏེ་ལྡྤྱོག་ན་དེ་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 
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ཅི་སྟེ་བདག་དེ་རྟག་ན་ནི། །མཁའ་བཞིན་བྱེད་པ་མེད་པར་མངོན། ། 
 རྐྱེན་རྣམས་གཞན་དང་ཕྲད་ན་ཡང་། །འགྱུར་བ་མེད་ལ་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད། ། 

ཅི་སྟེ་སེམས་པ་མེད་པའི་བདག་དེ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་ན་ནི། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་གང་ཡང་མེད་པར་
མངོན་ནྤྱོ། འྤྱོན་ཏེ་ལྷན་གཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་སེམས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ན་བདག་དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་
འཇུག་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་དང་རྩྤྱོལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྐྱེན་རྣམས་གཞན་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། རྟག་
པའི་རང་བཞིན་གྱི་བདག་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལ་ཅི་བྱར་ཡྤྱོད།  

བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་སྔོན་བཞིན་ན། །བྱེད་པས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས། ། 
  དེ་ཡི་བྱེད་པ་འདི་ཡིན་ཞེས། །འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

རྐྱེན་གཞན་གྱིས་ཡུལ་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་བདག་དེ་ཉིད་སྔོན་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་འདྤྱོད ་ན། 
རྐྱེན་གྱི་བྱེད་པས་བདག་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གསར་པ་ཅི་ཞིག་བྱས། དེ་ལ་ངོ་བྤྱོ་བདག་གཅིག་དང་དེ་ལས་དེ་འབྱུང་
གི་འབྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་མེད་པས། བདག་དེ་ཡི་བྱེད་པ་འདི་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས། འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ཡྤྱོད་
དེ་མེད་དྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཞན་གྱི་དབང་། །དེ་ཡི་དབང་གིས་དེ་དབང་མེད། ། 
        དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྤྲུལ་ལྟ་བུའི། །དངོས་པྤྱོ་ཀུན་ལ་ཁྲོ་མི་འགྱུར། ། 

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་གཞན་གྱི་དབང་གིས་འབྱུང་བས། ཁོང་ཁྲོ་ལྟ་བུ་དེ་ཡི་
དབང་གིས་དགྲ་བྤྱོ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་རང་དབང་མེད་པ། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
ཤེས་ནས་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། ཡིད་དུ་མི་འྤྱོང་བའི་དངོས་པྤྱོ་ཀུན་ལའང་ཁྲོ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

 
གང་གིས་གང་ཞིག་བཟླྤྱོག་བྱ་སྟེ། །བཟླྤྱོག་པའང་རིགས་པ་མིན་ཞེ་ན། ། 

   དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །རྒྱུན་ཆད་འགྱུར་འདྤྱོད་མི་རིགས་མེད། ། 
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གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་དེའི་ཚེ་གཉེན་པྤྱོ་གང་གིས་ཁོང་ཁྲོ་གང་ཞིག་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་
སྟེ། བཟླྤྱོག་པ་དེའང་རིགས་པ་མིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གཉེན་པྤྱོ་བཟྤྱོད་པ་བསྒོམ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཁྲོ་བས་བསྐྱེད་
པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བར་འདྤྱོད་པ་ནི་མི་རིགས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་
མའི་རྒྱལ་པྤྱོའི་དཔུང་གིས་སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པྤྱོ་གཞན་ཕམ་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། 

དེ་བས་དགྲའམ་མཛའ་ཡང་རུང་། །མི་རིགས་བྱེད་པ་མཐྤྱོང་གྱུར་ན། ། 
འདི་འདྲའི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་ཏྤྱོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་སྤྱོམས་ཏེ་བདེ་བར་མནྤྱོས། ། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་དགྲའམ་མཛའ་བཤེས་ལྟ་བུ་ཡང་རུང་སྟེ། བདག་རང་ལ་མི་རིགས་པར་བྱེད་པ་མཐྤྱོང་བར་
གྱུར་ན། དེ་ཡང་འདི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་ཏྤྱོ་ཞེས། དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམས་ཏེ་བདེ་བར་མནྤྱོས་ཤིག། 
 

དྲི་བ། 
༡༽ ཉེས་པ་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་དང་། །སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ། །དེ་ཀུན་རྐྱེན་གྱི་སྟྤྱོབས་ལས་

བྱུང་། །རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཞྤྱོག 

༢༽ གྲངས་ཅན་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པས་བདག་འདྤྱོད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན།  
༣༽ གང་གིས་གང་ཞིག་བཟླྤྱོག་བྱ་སྟེ། །བཟླྤྱོག་པའང་རིགས་པ་མིན་ཞེ་ན། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་

རྣམས། །རྒྱུན་ཆད་འགྱུར་འདྤྱོད་མི་རིགས་མེད། །ཅེས་པའི་གོ་དྤྱོན་ཁོད། 
 

གསུམ་པ་གནྤྱོད་བྱེད་ལ་ཇི་སྙམ་པའི་བཟྤྱོད་པ་ནི། 
གལ་ཏེ་རང་དགས་འགྲུབ་གྱུར་ན། །འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་པས། ། 
ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སུ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། ། 
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གལ་ཏེ་རང་དགའ་བ་ཙམ་གྱིས་འདྤྱོད་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་རང་ཉིད་ལ་
སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མི་འདྤྱོད་པས། ལུས་ཅན་དག་ནི་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། སུ་ལའང་ནམ་ཡང་
སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

 བག་མེད་པས་ནི་བདག་ལའང་བདག  །ཚེར་མ་ལ་སྤྱོགས་གནྤྱོད་པ་བྱེད། ། 
བུད་མེད་ལ་སྤྱོགས་ཐྤྱོབ་བྱའི་ཕྱིར། །རྔམ་ཞིང་ཟས་གཅོད་ལ་སྤྱོགས་བྱེད། ། 

བག་མེད་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ནི་བདག་གི་ལུས་ལའང་བདག་ཉིད་ཀྱིས། ཚེར་མ་དང་མི་འཕྲྤྱོད་པའི་ཟས་ལ་
སྤྱོགས་པས་གནྤྱོད་པ་བྱེད་ཅིང་། བུད་མེད་དང་ནྤྱོར་རས་ལ་སྤྱོགས་པ་འཐྤྱོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བརྣབ་སེམས་
ཀྱིས་རྔམ་ཞིང་ཟས་གཅོད་པ་དང་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་པ་བྱེད་དྤྱོ།།  

ཁ་ཅིག་འགག་ཅིང་གཡང་སར་མཆོང་། །དུག་དང་མི་འཕྲྤྱོད་ཟ་བ་དང་། ། 
བསྤྱོད་ནམས་མ་ཡིན་སྤྱོད་པ་ཡིས། །རང་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ཡྤྱོད། ། 

ཁ་ཅིག་འགག་ཅིང་དཔང་བ་དང་རི་ལ་སྤྱོགས་པའི་གཡང་སར་མཆོངས་པ་དང་། དུག་བཟའ་བ་དང་མི་འཕྲྤྱོད་
པའི་ཟས་ཟ་བ་དང་། བསྤྱོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མི་དགེ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིས། རང་ཉིད་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ཡང་
ཡྤྱོད་དྤྱོ།། 

     གང་ཚེ་ཉོན་མྤྱོངས་དབང་གྱུར་པས། །བདག་སྡུག་ཉིད་ཀྱང་གསྤྱོད་བྱེད་པ། ། 
དེ་ཚེ་དེ་དག་གཞན་ལུས་ལ། །གནྤྱོད་མི་བྱེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

གང་གི་ཚེ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཁོང་ཁྲོའི་དབང་དུ་གྱུར་པས། བདག་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་ཉིད་ཀྱང་གསྤྱོད་པར་བྱེད་པ། དེ་
ཚེ་དེ་དག་གིས་གཞན་གྱི་ལུས་ལ། གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། 

ཉོན་མྤྱོངས་སྐྱེས་པས་དེ་ལྟ་བུར། །བདག་གསྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་ཞུགས་པ་ལ། ། 
         སྙིང་རྗེ་རྒྱ་ལ་མ་སྐྱེས་ན། །ཁྲོ་བར་འགྱུར་བ་ཅིའི་ཐ་ཚིག ། 
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དེ་དག་སྙིང་བརྩེ་བའི་གནས་ཡིན་གྱི། ཞེ་སང་གི་གནས་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པ། ཉོན་མྤྱོངས་པ་དྲག་པྤྱོ་སྐྱེས་
པས་དེ་ལྟ་བུར། བདག་རང་ཉིད་བསད་པ་དང་བརྡེགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། སྙིང་རྗེ་
ཞིག་བརྒྱ་ལ་མ་སྐྱེ་ན། སར་ཡང་དེ་ལ་ཁྲོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ཅིའི་ཐ་ཚིག་ཡིན་ཏེ་མི་རིགས་སྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་གཞན་ལ་འཚེ་བྱེད་པ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ན། ། 
དེ་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། །སྲེག་པའི་རང་བཞིན་མེ་བཀོན་འདྲ། ། 

གལ་ཏེ་གཞན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པ། འདི་བྱིས་པ་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བར་
མི་རིགས་ཏེ། སྲེག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མེ་ལག་ཏུ་ཐྤྱོགས་ནས་དེ་ལ་བཀོན་པ་དང་འདྲའྤྱོ།།  

འྤྱོན་ཏེ་སྐྱོན་འདི་གློ་བུར་ལ། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་དེས་པ་ནའང། ། 
འྤྱོ་ནའང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། །མཁའ་ལ་དུད་འཐུལ་བཀོན་པ་བཞིན། ། 

འྤྱོན་ཏེ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྐྱོན་འདི་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཞི་ཞིང་དེས་པ་ཞིག་
ཡིན་ནའང་། འྤྱོ་ནའང་དེ་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་དུད་པ་འཐུལ་བས་མཚུལ་དུ་དཀུ་བ་ན་ནམ་
མཁའི་རང་བཞིན་ལ་བཀོན་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། 

  དབྱུག་པ་ལ་སྤྱོགས་དངོས་བཀོལ་ཏེ། །གལ་ཏེ་འཕེན་པ་ལ་ཁྲོ་ན། ། 
དེ་ཡང་ཞེ་སང་གིས་རྦད་པས། །ཉིས་ན་ཞེ་སང་ལ་ཁྲོ་རིགས། ། 

དབྱུག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་རྣམས་བཀོལ་ཏེ་ལུས་ལ་བརྡེག་པ་ན། གལ་ཏེ་འཕེན་པ་པྤྱོ་ཉིད་ལ་ཁྲོ་ན། དེ་
ཡང་དབྱུག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་དུ་ཞེ་སང་གིས་རྦད་པར་བྱས་པས། གཅིག་ཏུ་དབྱུག་པ་སྤྱོགས་དང་ཉིས་ན་
སྟེ་གཉིས་སུ་ན་ཞེ་སང་ལ་ཁྲོ་བར་རིགས་སྤྱོ།། 

བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སེམས་ཅན་ལ། །འདི་འདྲ་བ་ཡི་གནྤྱོད་པ་བྱས། ། 
དེ་བས་སེམས་ཅན་འཚེ་བྱེད་པ། །བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་འདི་འབྱུང་རིགས། ། 
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ཐམས་ཅད་ལས་ལ་རག་ལས་པར་བསམ་པ་ནི། བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ། ད་ལྟ་བདག་ལ་
བྱུང་བ་འདི་འདྲ་བ་ཡི་གནྤྱོད་པ་མང་པྤྱོ་བྱས་པས། དེ་བས་ན་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་པྤྱོ། བདག་ལ་
གནྤྱོད་པ་འདི་དག་ནི་འབྱུང་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

དེ་ཡི་མཚྤྱོན་དང་བདག་གི་ལུས། །གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ། 
         དེས་མཚྤྱོན་བདག་གི་ལུས་ཕྱུང་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྲོ་བར་བྱ། ། 

དགྲ་བྤྱོ་དེ་ཡི་མཚྤྱོན་དང་བདག་གི་ལུས། གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ལེན་
པའི་རྒྱུ་དང་། མཚྤྱོན་ཆ་སྡུག་བསྔལ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པས་སྤྱོ།། དགྲ་བྤྱོ་དེས་མཚྤྱོན་ཕྱུང་ཞིང་བདག་
གིས་ལུས་ཕྱུང་ན། དེ་ལས་གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྱོད་ཁྲོ་བར་བྱ་བ་ཡིན།། 

ཤུ་བ་མི་ཡི་གཟུགས་འདྲ་བ། །རེག་ཏུ་མི་བཟྤྱོད་སྡུག་བསྔལ་ཅན། ། 
སྲེད་ལྡྤྱོངས་བདག་གིས་བཟུང་གྱུར་ན། །དེ་ལ་གནྤྱོད་པ་སུ་ལ་ཁྲོ། ། 

གང་འབས་བུ་དྤྱོན་དུ་མི་གཉེར་བ་དེས་དེའི་རྒྱུ་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན། ཤུ་བ་སྨིན་པ་མི་ཡི་གཟུགས་འདྲ་བ། ཚ་
གྲང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་རེག་ཏུ་མི་བཟྤྱོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཅན། སྡུག་བསྔལ་སང་བར་འདྤྱོད་པ་དང་བདེ་བ་
འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པའི་སྲེད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ལྡྤྱོངས་པ་འདི་བདག་གིས་གཟུང་བར་གྱུར་ན། དེ་ལ་གནྤྱོད་
པ་འབྱུང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་གཞན་སུ་ཞིག་ལ་ཁྲོ་བར་བྱེད།། 

བྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་ཅིང་། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་བརྐམ་པས་ན། ། 
         རང་གི་ཉེས་པས་གནྤྱོད་གྱུར་པ། །གཞན་ལ་བཀོན་དུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

བྱིས་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མི་འདྤྱོད་ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལུས་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་དག་ལ་
བརྐམ་པས་ན། རང་གི་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཉེས་པས་གནྤྱོད་པར་གྱུར་པ་ན། གཞན་དགྲ་བྤྱོ་དག་ལ་
བཀོན་ཏུ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད།  
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དཔེར་ན་དམལ་བའི་སྲུང་མ་དང་། །རལ་གྲི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལྟར། ། 
         རང་གི་ལས་ཀྱིས་འདི་བསྐྱེད་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྲོ་བར་བྱ། ། 

དཔེར་ན་དམལ་བའི་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་དང་། རལ་གྲི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྟར། རང་གི་
ལས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་འདི་དག་བསྐྱེད་པ་ན། གཞན་གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྲོ་བར་བྱས། 

བདག་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བྱས་ནས། །བདག་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་སྟེ། ། 
      དེས་ནི་སེམས་ཅན་དམལ་འདྤྱོང་ན། །བདག་གིས་དེ་དག་མ་བརླག་གམ། ། 

གལ་ཏེ་བདག་གིས་འདི་འདྲ་བའི་ལས་མ་བྱས་ན་དེའི་ཚེ་དེ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་
བས་བདག་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བར་བྱས་ནས། བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པའི་དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་འབྱུང་སྟེ། དེས་ནི་
དགྲ་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འདྤྱོང་ན། བདག་གིས་དགྲ་བྤྱོ་དེ་དག་མ་བརླག་གམ། 

འདི་དག་ལ་ནི་རྟེན་བཅས་ནས། །བཟྤྱོད་པས་བདག་སྡིག་མང་དུ་འབྱང་། ། 
བདག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་ནི། །ཡུན་རིང་སྡུག་བསྔལ་དམལ་བར་འདྤྱོང་། ། 

གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་འདི་དག་ལ་ནི་རྟེན་བཅས་ནས། བཟྤྱོད་པ་བསྒོམ་པས་བདག་གི་སྡིག་པ་མང་དུ་འབྱང་ན་སྟེ་
ཟད་པར་འགྱུར་ཞིང་། བདག་ལ་བརྟེན་ནས་གནྤྱོད་བྱེད་དེ་དག་ནི། ཡུན་རིང་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བའི་དམལ་
བར་འདྤྱོང་ངོ་།། 

 བདག་ནི་དེ་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་ལ། །དེ་དག་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་ན། ། 
ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །མ་རུངས་སེམས་ཁྱོད་ཁྲོ་བར་བྱེད། ། 

དེ་བས་ན་བདག་གིས་ནི་དེ་དག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་ལ། དེ་དག་གིས་ནི་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་པར་བྱེད་ན། 
སར་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཁྱོད་དེ་ལ་ཁྲོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་བདག་ལ་བསམ་པ་ཡི། །ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་ན་དམལ་མི་འགྲོ། ། 
   གལ་ཏེ་བདག་གིས་བདག་བསྲུངས་ན། །དེ་དག་ལ་འདིར་ཅི་ཞིག་བྱུང་། ། 
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དེ་ལྟར་ན་བདག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དམལ་བར་འགྲོའྤྱོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་ལ་བསམ་པ་ཡི། ཡྤྱོན་ཏན་བཟྤྱོད་
པའི་དཀའ་ཐུབ་ཡྤྱོད་ན་དམལ་བར་མི་འགྲོའྤྱོ།། འྤྱོ་ན་དགྲ་བྤྱོ་དེ་བདག་གི་བཟྤྱོད་པ་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པས་
དེའི་ཕན་ཡྤྱོན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འབྱུང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་གིས་བདག་ཉིད་ཁོང་ཁྲོ་བ་ལས་བསྲུང་བར་བྱས་ན།  
དེ་དག་ལ་འདིར་བཟྤྱོད་པའི་འབས་བུ་ཅི་ཞིག་བྱུང་།  

འྤྱོན་ཏེ་ལན་དུ་གནྤྱོད་བྱས་ན། །དེ་དག་བསྲུངས་པར་མ་གྱུར་ལ། ། 
      བདག་གི་སྤྱོད་པའང་ཉམས་པར་འགྱུར། །དེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཞིག་པར་འགྱུར། ། 

འྤྱོན་ཏེ་བརྡེག་པ་སྤྱོགས་ལ་ལན་དུ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན། དེ་དག་གི་སེམས་བསྲུང་བར་མ་གྱུར་ལ། བདག་གི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའང་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེས་ན་བཟྤྱོད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱང་ཞིག་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 
  

དྲི་བ། 
༡༽ ཉོན་མྤྱོངས་པ་བག་མེད་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་བདག་གིས་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་ཚུལ་གང་ཤེས་
 ཤིག་བྲིས། 
༢༽ བདག་ནི་དེ་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་ལ། །དེ་དག་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་ན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་

གིས་དགྲ་ལ་གནྤྱོད་ཚུལ་དང་དགྲས་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་ཚུལ་ཁ་གསལ་བྲིས། 
༣༽ གལ་ཏེ་བདག་དགྲ་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་ཡིན་པ་དང་དགྲ་དེ་བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་བྱེད་ཡིན་ན་དེའི་འབས་

བུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འབྱུང་སྙམ་ན་དེའི་ལན་བྲིས།  

གཉིས་པ་བདག་ལ་བརྙས་སྤྱོགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ནི། 

ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས། །སུས་ཀྱང་གང་དུའང་གཞྤྱོམ་མི་ནུས། ། 
ལུས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ན། །ལུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་གནྤྱོད། ། 
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ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པས། གང་ཟག་སུས་ཀྱང་གནས་གང་དུའང་གཞྤྱོམ་པར་མི་ནུས་ལ། ལུས་
ལ་ངའྤྱོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ན། ལུས་ནི་མཚྤྱོན་གྱིས་བསྣུན་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་
གནྤྱོད་དྤྱོ།།  

བརྙས་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང་། །མི་སྙན་པ་ཡི་ཚིག་དེ་ཡིས། ། 
ལུས་ལ་གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་ན། །སེམས་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྲོ། ། 

བརྙས་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང་། མི་སྙན་པ་ཡི་ཚིག་བརྗོད་པ་དེ་ཡིས། ལུས་ལའང་གནྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་ན། 
སེམས་ཁྱོད་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྲོ་བར་བྱེད།། 

    གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བ། །དེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་གཞན་ལ། ། 
བདག་ལ་ཟ་བར་མི་བྱེད་ན། །བདག་ནི་ཅི་ཕྱིར་དེ་མི་འདྤྱོད། ། 

དེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀྱི་དེ་ཐྤྱོས་པས་བདག་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་སེམས་མ་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་དེ་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 
གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བར་བྱེད་པ། དེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་གཞན་ལའང་། བདག་ལ་ཟ་བར་ནི་མི་བྱེད་
ན། བདག་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མ་དད་པ་དེ་མི་འདྤྱོད་ཅེས་འདྲིའྤྱོ།། 

རྙེད་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་བདག་འདི་མི་འདྤྱོད་ན། ། 
  བདག་གིས་རྙེད་པ་འདིར་འདྤྱོར་གྱི། །སྡིག་པ་དག་ནི་བརྟན་པར་གནས། ། 

ཟ་བར་མི་བྱེད་མྤྱོད་ཀྱི་རྙེད་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མ་དད་པ་འདི་བདག་གིས་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 
བདག་གིས་རྙེད་པ་ནི་ཚེ་འདིར་འདྤྱོར་བར་འགྱུར་གྱི། དེའི་དྤྱོན་དུ་བྱས་པའི་སྡིག་པ་དག་ནི་བར་མ་དྤྱོར་འཇིག་
པ་མེད་པར་བརྟན་པར་གནས་སྤྱོ།།  

བདག་ནི་དེང་ཉིད་ཤི་ཡང་བླའི། །ལྤྱོག་འཚྤྱོས་ཡུན་རིང་གསྤྱོན་མི་རུང་། ། 
བདག་ལྟ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཀྱང་། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་ཡིན། ། 
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བདག་ནི་རྙེད་པ་མེད་པས་དེང་ཉིད་དུ་ཤི་ཡང་བླའི། གཞན་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་རྙེད་པའི་ལྤྱོག་པའི་འཚྤྱོ་བས་
ཡུན་རིང་དུ་གསྤྱོན་པར་མི་རུང་སྟེ། བདག་ལྟ་ཞིག་ཡུན་རིང་པྤྱོ་གནས་པར་གྱུར་ཀྱང་། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་
དེ་ཉིད་དེ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

རྨི་ལམ་ལྤྱོ་བརྒྱར་བདེ་མྤྱོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་དང་། ། 
གཞན་ཞིག་ཡུད་ཙམ་བདེ་མྤྱོང་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ། ། 

          སད་པ་དེ་དག་གཉིས་ཀ་ལའང་། །བདེ་བ་དེ་ནི་ཕྱིར་འྤྱོང་མེད། ། 
          ཚེ་རིང་ཚེ་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡང་། །འཆི་བའི་དུས་ན་དེ་འདྲར་ཟད། ། 

དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་རྨི་ལམ་དུ་ལྤྱོ་བརྒྱར་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བདེ་བ་མྤྱོང་བར་རྨིས་ནས། སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་
པ་དང་། གཞན་ཞིག་ཡུད་ཙམ་ལ་དེ་འདྲ་བའི་བདེ་བ་མྤྱོང་བར་རྨིས་ནས། སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ། སད་
པ་དེ་དག་གཉིས་ཀ་ལའང་། རྨི་ལམ་གྱི་བདེ་བ་དེ་ནི་ཕྱིར་འྤྱོང་བ་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཚེ་རིང་བ་དང་ཚེ་ཐུང་བ་
གཉིས་ཀ་ཡང་། འཆི་བའི་དུས་ན་སྔོན་བདེ་བ་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ཕྱིར་འྤྱོང་བ་མེད་པ་ནི་དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཟད་
དྤྱོ།། 

རྙེད་པ་མང་པྤྱོ་ཐྤྱོབ་གྱུར་ཏེ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་བདེ་སད་ཀྱང་། ། 
 ཆོམ་པྤྱོས་ཕྲྤྱོགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྒྲེན་མྤྱོ་ལག་པ་སྟྤྱོང་པར་འགྲོ། ། 

རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པྤྱོ་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར་ཏེ། ཡུན་རིང་པྤྱོའི་དུས་སུ་དེའི་བདེ་བ་ལ་སད་ཀྱང་། ཆོམ་པྤྱོས་ཕྲྤྱོགས་པ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། གོས་མེད་པར་སྒྲེན་མྤྱོ་ལག་པ་སྟྤྱོང་པར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་རྙེད་པས་གསྤྱོན་གྱུར་ན། །སྡིག་ཟད་བསྤྱོད་ནམས་བྱ་ཞེ་ན། ། 
 རྙེད་པའི་དྤྱོན་དུ་ཁྲོས་གྱུར་ན། །བསྤྱོད་ནམས་ཟད་སྡིག་མི་འགྱུར་རམ། ། 
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གལ་ཏེ་བདག་རྙེད་པས་ཡུན་རིང་དུ་གསྤྱོན་པར་གྱུར་ན། སྡིག་པ་ཟད་པའི་ཐབས་དང་བསྤྱོད་ནམས་གསྤྱོག་པར་
བྱའྤྱོ་ཞེ་ན། རྙེད་པ་འཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་དེའི་བར་ཆད་བྱེད་པ་ལ་ཁྲོས་པར་གྱུར་ན། བསྤྱོད་ནམས་ཟད་ཅིང་སྡིག་
པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ། 

གང་གི་དྤྱོན་དུ་བདག་གསྤྱོན་པ། །དེ་ཉིད་གལ་ཏེ་ཉམས་གྱུར་ན། ། 
           སྡིག་པ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་ཡི། །གསྤྱོན་པ་དེས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

གང་གི་དྤྱོན་དུ་བདག་གསྤྱོན་པར་འདྤྱོད་པའི། བསྤྱོད་ནམས་དེ་ཉིད་གལ་ཏེ་ཉམས་པར་འགྱུར་ན། སྡིག་པ་མི་
དགེ་བ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་ཡི། གསྤྱོན་པ་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།  

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཉམས་བྱེད་པས། །མི་སྙན་སྨྲ་ལ་ཁྲོ་ཞེ་ན། ། 
 གཞན་ལ་མི་སྙན་བརྗོད་ལའང་ཁྱོད། །དེ་བཞིན་ཅི་སྟེ་ཁྲོ་མི་བྱེད། ། 

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དེའི་རྒྱུད་ཉམས་པར་བྱེད་པས། བདག་ལ་མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཁྲོ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་
སེམས་ཅན་གཞན་ལ་མི་སྙན་པ་བརྗོད་པ་ལའང་ཁྱོད། དེ་བཞིན་དུ་ཅི་སྟེ་ཁྲོ་བར་མི་བྱེད་དེ་མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་དེ་
ཡང་སེམས་ཅན་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་འདི་ལ་ཡང་ཁྲོ་བའི་ཚུལ་རིགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

མ་དད་གཞན་ལ་རག་ལས་པ། །དད་པ་མེད་ལ་ཁྱོད་བཟྤྱོད་ན། ། 
 ཉོན་མྤྱོངས་སྐྱེས་ལ་རག་ལས་པས། །མི་སྙན་སྨྲ་ལ་ཅིས་མི་བཟྤྱོད། ། 

དེ་དག་ལ་མ་དད་པ་ནི་གཞན་ཡུལ་དུ་བྱ་བ་དག་ལ་རག་ལས་པས། དད་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ཁྱོད་བཟྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 
ཉོན་མྤྱོངས་སྐྱེས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་རག་ལས་པས། རང་ལ་མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་
བཟྤྱོད་དེ་འདི་དག་ནི་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡ ཡིད་ནི་གང་ཟག་སུས་ཀྱང་འཇོམས་མི་ནུས་པ་དང་། ལུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དག་གི་གནྤྱོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བྲིས། 
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༢ ཚེ་རིང་ཚེ་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡང་། །འཆི་བའི་དུས་ན་དེ་འདྲར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔེ་དང་དྤྱོན་
སྦྱར་ཏེ་བྲིས། 

༣ གལ་ཏེ་རྙེད་པའི་བདག་གསྤྱོན་པར་གྱུར་ན་སྡིག་པ་ཟད་ཅིང་བསྤྱོད་ནམས་བྱ་བར་རིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་
ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས། 

 

གསུམ་པ་བདག་གི་བཤེས་ལ་མི་འདྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ནི། 

  སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་དམ་ཆོས་ལ། །འཁྱལ་ཞིང་འཇིག་པར་བྱེད་པ་ལའང་། ། 
བདག་གིས་ཞེ་སང་མི་རིགས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་སྤྱོགས་ལ་གནྤྱོད་མི་མངའ། ། 

སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་དང་དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། ངག་གིས་འཁྱལ་ཞིང་ལུས་ཀྱིས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་
རྣམས་ལའང་། བདག་གིས་ཞེ་སང་བར་མི་རིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་པ་
མི་མངའ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

  བླ་མ་གཉེན་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། །བཤེས་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་རྣམས་ལའང་། ། 
སྔ་མའི་ཚུལ་གྱི་རྐྱེན་དག་ལས། །འགྱུར་བར་མཐྤྱོང་ནས་ཁྲོ་བ་བཟླྤྱོག ། 

རང་གི་བླ་མ་དང་གཉེན་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་། མཛའ་བཤེས་དག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལའང་། ཉེས་པ་ཇི་
སྙེད་ཐམས་ཅད་དང་། སྡིག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ། དེ་ཀུན་རྐྱེན་གྱི་སྟྤྱོབས་ལས་བྱུང་། རང་དབང་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་བསྟན་ཟིན་པས་སྔ་མའི་ཚུལ་གྱི་རྐྱེན་དག་ལས། འགྱུར་བར་མཐྤྱོང་ནས་ཁྲོ་བ་བཟླྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ།། 

   ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཡྤྱོད་དང་། །སེམས་མེད་གཉིས་ཀས་གནྤྱོད་བྱས་ན། ། 
སེམས་ཡྤྱོད་ཅི་སྟེ་བཀར་ཏེ་བཀོན། །དེ་བས་གནྤྱོད་པ་བཟྤྱོད་པར་གྱིས། ། 
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ལུས་ཅན་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཡྤྱོད་པའི་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་མེད་པའི་ནད་ལ་སྤྱོགས་པ་གཉིས་
ཀས་གནྤྱོད་པར་བྱས་ན། སེམས་ཡྤྱོད་པ་དེ་ཉིད་ཅི་སྟེ་དམིགས་ཀྱིས་བཀར་ཏེ་བཀོན། དེ་བས་ན་གནྤྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་བཟྤྱོད་པར་གྱིས་ཤིག 

ལ་ལ་རྨྤྱོངས་པས་ཉེས་པ་བྱེད། །ལ་ལ་རྨྤྱོངས་ཏེ་ཁྲོས་གྱུར་ན། ། 
དེ་ལ་སྐྱོན་མེད་གང་གིས་བྱ། །སྐྱོན་དང་བཅས་ཏེ་གང་ཞིག་ཡིན། ། 

བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་ལ་རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་སྲྤྱོག་བཅད་པ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ཉེས་པ་བྱེད་ལ། ལ་ལ་རྨྤྱོངས་ཏེ་དེ་ལ་ཁྲོས་པར་གྱུར་ན། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་གདྤྱོན་གྱིས་ཟིན་པ་དེ་གཉིས་ལ་
སྐྱོན་མེད་པ་གང་གིས་བྱ། སྐྱོན་དང་བཅས་པ་དེ་གང་ཞིག་ཡིན། འདི་དག་གཉིས་ཀ་ཡང་སྐྱོན་དང་བཅས་པའྤྱོ་
ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། 

གང་གིས་གཞན་དག་གནྤྱོད་བྱེད་པའི། །ལས་དེ་སྔོན་ཆད་ཅི་ཕྱིར་བྱས། ། 
ཐམས་ཅད་ལས་ལ་རག་ལས་ན། །བདག་གིས་འདི་ལ་ཅི་སྟེ་བཀོན། ། 

གང་གིས་གཞན་དག་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པའི། ལས་དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་ཅིའི་ཕྱིར་ན་བྱས། 
གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ན། བདག་གིས་དགྲ་བྤྱོ་འདི་དག་ལ་ཅི་སྟེ་བཀོན་པར་
བྱེད། 

དེ་ལྟར་མཐྤྱོང་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བྱང་སེམས་སུ། ། 
འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་ནི། །བསྤྱོད་ནམས་དག་ལ་བསྒྲིམས་ཏེ་བྱ། ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཕན་ཚུན་མི་རིགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་བཟླྤྱོག་པར་
མི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་མཐྤྱོང་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་། དགྲ་གཉེན་བར་མའི་ཕྱྤྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་
བྱམས་སེམས་དང་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་སུ། འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་ནི། བསྤྱོད་ནམས་དག་ལ་
བསྒྲིམས་ཏེ་བརྩྤྱོན་པར་བྱའྤྱོ།། 
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  དཔེར་ན་ཁྱིམ་འཚིག་གྱུར་པའི་མེ། །ཁྱིམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤྱོང་ནས་ནི། ། 
རྩྭ་སྤྱོགས་གང་ལ་མཆེད་བྱེད་པ། །དེ་ནི་ཕྱུང་སྟེ་དྤྱོར་བར་རིགས། ། 

དཔེར་ན་ཁྱིམ་གཅིག་མེས་འཚིག་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། མེ་དེ་ཉིད་ཁྱིམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤྱོང་ནས་ནི། རྩ་དང་ཤིང་ལ་
སྤྱོགས་པ་གང་ལ་མཆེད་པར་བྱེད་པ། དེ་ནི་ཐྤྱོག་མ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་འདྤྱོར་བར་རིགས་སྤྱོ།། 

དེ་བཞིན་གང་ལ་སེམས་ཆགས་ནས། །ཞེ་སང་མེ་ནི་མཆེད་གྱུར་པ། ། 
བསྤྱོད་ནམས་འཚིག་པར་དྤྱོགས་པ་ཡིས། །དེ་ནི་དེ་ཡི་མྤྱོད་ལ་དྤྱོར། ། 

དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོ་གང་ལ་སེམས་ལྷག་པར་ཆགས་ནས། ཞེ་སང་གི་མེ་ནི་མཆེད་པར་གྱུར་པ་ན། བསྤྱོད་
ནམས་ཀྱི་ཕུང་པྤྱོ་འཚིག་པར་དྤྱོགས་པ་ཡིས། ཆགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དངོས་པྤྱོ་དེ་ནི་དེ་ཡི་མྤྱོད་ལ་སྟེ་
མྱུར་དུ་དྤྱོར་བར་བྱའྤྱོ།།  

གསད་བྱའི་མི་ཞིག་ལག་གཅད་དེ། །གལ་ཏེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལེགས། ། 
གལ་ཏེ་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །དམལ་བ་བལ་ན་ཅིས་མ་ལེགས། ། 

གསད་པར་བྱ་བའི་མི་ཞིག་ལག་པ་ཙམ་ཞིག་བཅད་དེ། གལ་ཏེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལེགས། དེ་འཆི་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ལས་ལག་པ་བཅད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་
བརྡེག་པ་དང་འཆིང་བ་དང་བརྙས་པ་ཙམ་གྱིས། སེམས་ཅན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་ན་ཅིས་མ་
ལེགས། དེ་བས་ན་མཁས་པ་རྣམས་འདི་ལ་ཡིད་བདེ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་རིགས་སྤྱོ།། 

ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཙམ་ལའང་། །བདག་གིས་བཟྤྱོད་པར་མི་ནུས་ན། ། 
       དེས་ན་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །ཁྲོ་བ་ཅི་སྟེ་བཟླྤྱོག་མི་བྱེད། ། 

ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གྱིས་བརྙས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་ཙམ་ལའང་། བདག་གིས་བཟྤྱོད་པར་བྱ་བར་མི་ནུས་
ན། དེས་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆེན་པྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ། རང་དང་གཞན་གྱི་ཁྲོ་བ་
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འདི་ཅི་སྟེ་བཟླྤྱོག་པར་མི་བྱེད། སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ནས་ཀྱང་བཟླྤྱོག་པར་རིགས་སྤྱོ་ཞེས་
པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། 

    འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་དུ་སྲེག་ལ་སྤྱོགས། །དམལ་བ་སྟྤྱོང་ཕྲག་མྤྱོང་གྱུར་ཀྱང་། ། 
བདག་གིས་རང་གི་དྤྱོན་དང་ནི། །གཞན་གྱི་དྤྱོན་ཡང་མ་བྱས་སྤྱོ། །  

ཁོང་ཁྲོའི་དབང་གིས་འདྤྱོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་དྤྱོན་དུ་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ། དམལ་བར་སྐྱེས་ཏེ་ལན་
གྲངས་སྟྤྱོང་ཕྲག་དུ་མར་སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བར་གྱུར་ཀྱང་། བདག་གིས་རང་གི་དྤྱོན་མཐྤྱོང་བ་དང་མ་མཐྤྱོང་བའི་
འབས་བུ་དང་ནི། གཞན་གྱི་དྤྱོན་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་སྤྱོ།། 

འདི་ནི་དེ་ཙམ་གནྤྱོད་མིན་ལ། །དྤྱོན་ཆེན་དག་ཀྱང་འགྲུབ་འགྱུར་བས། ། 
   འགྲོ་བའི་གནྤྱོད་སེལ་སྡུག་བསྔལ་ལ། །དགའ་བ་འབའ་ཞིག་འདིར་བྱ་རིགས། ། 

ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་དེ་ཙམ་གྱི་གནྤྱོད་པ་ཆེན་པྤྱོ་མིན་ལ། དྤྱོན་ཆེན་པྤྱོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་
དང་བདེ་བའི་གཏེར་དུ་གྱུར་པ་དག་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་
བསལ་བར་བྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། དགའ་བ་འབའ་ཞིག་འདིར་བྱ་བར་རིགས་ཀྱི་མི་འདྤྱོད་པར་མི་བྱའྤྱོ་སྙམ་
དུ་དགོངས་པའྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽ གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་སྤྱོགས་ལ་འཁྱལ་ཞིང་འཇིག་པར་བྱེད་པ་རྣམས་

ལ་བདག་གིས་ཁོང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
༢༽ དཔེར་ན་ཁྱིམ་འཚིག་གྱུར་པའི་མེ། །ཁྱིམ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤྱོང་ནས་ནི། །རྩྭ་སྤྱོགས་གང་ལ་མཆེད་བྱེད་

པ། །དེ་ནི་ཕྱུང་སྟེ་དྤྱོར་བར་རིགས། །ཞེས་པའི་དཔེས་དྤྱོན་གང་ཞིག་སྟྤྱོན། དཔེ་དྤྱོན་སྦྱར་ཏེ་བྲིས། 
༣༽ འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། བདག་གིས་དགའ་བ་

འབའ་ཞིག་བྱ་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
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བཞི་པ་བདག་གི་དགྲ་ལ་ལེགས་པར་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ནི། 

གཞན་གྱིས་ཡྤྱོན་ཏན་ལྡན་བསྟྤྱོད་ནས། །གལ་ཏེ་དགའ་བའི་བདེ་ཐྤྱོབ་ན། ། 
         ཡིད་ཁྱོད་ཀྱང་ནི་དེ་བསྟྤྱོད་ནས། །ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་དགའ་མི་བྱེད། ། 

གཞན་གྱིས་དགྲ་བྤྱོ་དེ་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དྤྱོ་ཞེས་བསྟྤྱོད་ནས། གལ་ཏེ་བསྟྤྱོད་པ་པྤྱོ་དེ་དགའ་བའི་བདེ་བ་
ཐྤྱོབ་པས་མི་བཟྤྱོད་ན། ཡིད་ཁྱོད་ཀྱང་ནི་དགྲ་བྤྱོ་དེ་བསྟྤྱོད་པར་བྱས་ནས། ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་དགའ་བའི་བདེ་བ་
ཉམས་སུ་མྤྱོང་བར་མི་བྱེད།  

 
ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བའི་བདེ་བ་འདི། །བདེ་འབྱུང་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་མེད། ། 

      ཡྤྱོན་ཏན་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་། །གཞན་སྡུད་པ་ཡི་མཆོག་ཀྱང་ཡིན། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་གཞན་དེ་ལ་བསྟྤྱོད་པའི་དགའ་བའི་བདེ་བ་འདི་ནི། བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མེད་པ། ཡྤྱོན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བ་དང་། གཞན་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཡི་
མཆོག་ཀྱང་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་བདེ་འགྱུར་ཞེས། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་བདེ་མི་འདྤྱོད་ན། ། 
     གླ་རྔན་སྦྱིན་སྤྱོགས་སངས་པའི་ཕྱིར། །མཐྤྱོང་དང་མ་མཐྤྱོང་ཉམས་པར་འགྱུར། ། 

གཞན་བསྟྤྱོད་པའི་ཡུལ་དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བདེ་བར་འགྱུར་ཞེས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་བདེ་བ་འདི་མི་འདྤྱོད་ན། 
རང་བདེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བན་ལ་གླ་རྔན་སྦྱིན་པ་དང་ཕན་འདྤྱོགས་པ་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདྤྱོགས་པ་སྤྱོགས་ཀྱང་
སང་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་མཐྤྱོང་བ་ཚེ་འདི་དང་མ་མཐྤྱོང་བ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཉམས་
པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 

 རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚེ། །གཞན་ལ་བདེ་བའང་འདྤྱོད་པར་བྱེད། ། 
གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚེ། །རང་ལའང་བདེ་བ་མི་འདྤྱོད་བྱེད། ། 
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གཞན་གྱིས་རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚེ། གཞན་ལ་དེ་བརྗོད་པའི་བདེ་བའང་འདྤྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་། གཞན་
གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་རང་གིས་བརྗོད་པའི་ཚེ། ཕྲག་དྤྱོག་གི་དྲི་མས་རང་ལའང་དེ་བརྗོད་པའི་བདེ་བ་མི་འདྤྱོད་པར་བྱེད་
པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་འགལ་བ་ཁོ་ནའྤྱོ།། 
 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་འདྤྱོད་པས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། ། 
        སེམས་ཅན་རང་གི་བདེ་རྙེད་ནས། །དེས་ཀོ་ཅི་སྟེ་ཁྲོ་བར་བྱེད། ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་འདྤྱོད་པས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པར་
བྱས་ནས། སེམས་ཅན་རང་རང་གིས་ཡིད་བདེ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་རྙེད་པ་ན། དེས་ཀོ་ཅི་སྟེ་ཁྱོད་ཁོང་ཁྲོ་བར་བྱེད་པ་
ཡིན། 

   འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཆོད་འཚང་རྒྱ་བར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདྤྱོད་ཅེ་ན། ། 
བསྙེན་བཀུར་ངན་ངོན་ཙམ་མཐྤྱོང་ནས། །ཅི་ཕྱིར་དེ་ལ་གདུང་བར་བྱེད། ། 

གལ་ཏེ་དེས་བརྗོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གཞན་གྱིས་ཐྤྱོས་པ་ན་ཡིད་དད་པས་དེ་དག་ལ་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་འབུལ་
བར་བྱེད་པས་དེ་མི་བཟྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། འདྤྱོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་
མཆོད་པའི་གནས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བར། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདྤྱོད་ཅེ་ན། བསྙེན་བཀུར་ངན་ངོན་ཙམ་
འབྱུང་བར་མཐྤྱོང་ནས། ཅི་ཡི་ཕྱིར་དེ་ལ་སེམས་གདུང་བར་བྱེད། 

གསྤྱོ་བྱ་གང་ཞིག་ཁྱོད་གསྤྱོ་བ། །ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སྦྱིན་བྱ་དེ། ། 
  གཉེན་གྱིས་འཚྤྱོ་བ་རྙེད་གྱུར་ན། །དགར་མི་འགྱུར་བ་སར་ཁྲོའམ། ། 

གསྤྱོ་བར་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་གསྤྱོ་བར་བྱ་བ་དང་། ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ་དགོས་པ་
ཉིད་དེ། གཉེན་གྱིས་ཏེ་ཕ་མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འཚྤྱོ་བ་རྙེད་པར་གྱུར་ན། དེས་དགའ་བར་མི་
འགྱུར་བ་སར་དེ་ལ་ཁྲོའམ་ཅི། འྤྱོན་ཏེ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་བྱ་བར་བདག་གིས་དམ་བཅས་ཀྱི། བདེ་བ་
གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན།  
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དེ་ཅི་འགྲོ་ལ་མི་འདྤྱོད་ན། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་འདྤྱོད་གང་ཡིན། ། 
  གང་ཞིག་གཞན་འབྱྤྱོར་ཁྲོ་དེ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 

དེ་ཅི་འཕྲལ་གྱི་རྙེད་བཀུར་ཙམ་ཡང་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མི་འདྤྱོད་ན། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་འདྤྱོད་པ་གང་ཞིག་ཡིན། 
བླུན་པྤྱོ་གང་ཞིག་གཞན་གྱི་འབྱྤྱོར་པ་ལ་ཁྲོ་བ་དེ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད་དེ། དེ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱྤྱོགས་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

    གལ་ཏེ་དེས་དེ་ལས་རྙེད་དམ། །སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་ན་གནས་གྱུར་པ། ། 
ཀུན་ཏུའང་དེ་ཁྱོད་ལ་མེད་ན། །བྱིན་མ་བྱིན་རུང་དེས་ཅི་བྱ། ། 

གཞན་ལ་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དེ་མེད་ན་ཡང་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཁྱོད་ལ་ནི་མི་འབྱུང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པར་བདག་
ཉིད་འཇོམས་པའི་དྤྱོན་དུ་འབད་ཅེས་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ་འགྲན་ཟླ་དེས་སྦྱིན་བདག་དེ་ལས་དངོས་པྤྱོ་རྙེད་དམ། 
འྤྱོན་ཏེ་སྦྱིན་བདག་རང་གི་ཁྱིམ་ན་གནས་པར་གྱུར་པའང་རུང་། ཀུན་ཏུའང་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཁྱོད་ལ་ནི་མེད་པ་ཡིན་
ན། བྱིན་ཀྱང་རུང་མ་བྱིན་ཀྱང་རུང་དེས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།  

བསྤྱོད་ནམས་དང་ནི་དད་པའམ། །རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོར། ། 
          རྙེད་པར་གྱུར་པ་མི་འཛིན་པ། །གང་གིས་ཁྲོ་བར་མི་བྱེད་སྨྲྤྱོས། ། 

ཁྱོད་མི་དགའ་བ་ཙམ་གྱིས་སྦྱིན་བདག་གིས་བསྤྱོད་ནམས་བསགས་པ་དང་ནི་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་དག་གི་
དད་པ་སྐྱེ་བའམ། ཡུལ་དེ་ཡང་རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོར་བར་བྱེད། ཁྱོད་རང་གི་རྙེད་པར་གྱུར་པའི་
ཡྤྱོན་ཏན་མི་འཛིན་པ་ལ། རྒྱུ་གང་གིས་ཁྲོ་བར་བྱེད་པར་སྨྲྤྱོས་ཤིག 

       ཁྱོད་ནི་རང་གི་སྡིག་བྱས་ལ། །མ་ངན་མེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། ། 
བསྤྱོད་ནམས་བྱས་པ་གཞན་དག་དང་། །ལྷན་ཅིག་འགྲན་པར་བྱེད་འདྤྱོད་དམ། ། 

ཅི་སྟེ་གཞན་ལ་ནི་རྙེད་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་ལ། བདག་ལ་དེ་མེད་པས་ན་བདག་མི་དགའྤྱོ་སྙམ་ན། 
ཁྱོད་ནི་རང་གིས་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ནས་སྡིག་པ་བྱས་པ་ལ། འགྱོད་པའི་མ་ངན་མེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། སྔོན་ཆད་
བསྤྱོད་ནམས་བྱས་པ་གཞན་དག་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲན་པར་བྱེད་པར་འདྤྱོད་དམ།། 
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བམ་པྤྱོ་གཉིས་པ།། །། 

དྲི་བ། 
༡༽ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་བསྟྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་དགའ་བ་འདི་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་ཚུལ་བྲིས། 
༢༽ འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཆོད་འཚང་རྒྱ་བར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདྤྱོད་ཅེ་ན། །བསྙེན་བཀུར་ངན་ངོན་

ཙམ་མཐྤྱོང་ནས། །ཅི་ཕྱིར་འདི་ལ་གདུང་བར་བྱེད། །ཅེས་པའི་དྤྱོན་བྲིས། 
༣༽ རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་གཞན་གྱིས་བརྗོད་པའི་ཚེ་ན་གཞན་ལ་བདེ་བར་འདྤྱོད་པ་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་

ཏན་རང་གིས་བརྗོད་པའི་ཚེ་ན་རང་ལའང་བདེ་བ་མི་འདྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁ་གསལ་བྲིས། 
 

གཉིས་པ་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ལའང་། དགྲ་ལ་མི་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་
པ་སྒོམ་པ་དང་། བདག་དང་བདག་གི་བཤེས་ལ་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་དགྲ་ལ་མི་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ནའང་། །དེ་ལ་ཁྱོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 
         ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་སྤྱོན་ཙམ་གྱིས་ནི། །དེ་ལ་གནྤྱོད་པའི་རྒྱུར་མི་གྱུར། ། 

  ཁྱོད་ཀྱི་འདྤྱོད་པས་སྡུག་བསྔལ་དེ། །གྲུབ་ནའང་ཁྱོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

གལ་ཏེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ནའང་། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བར་འགྱུར་
བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་པར་འདྤྱོད་པའི་ཡིད་སྤྱོན་ཙམ་གྱིས་ནི། དགྲ་བྤྱོ་དེ་ལ་གནྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གང་ཡང་
མི་འགྱུར་རྤྱོ།། ཁྱོད་ཀྱི་འདྤྱོད་པས་དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དེ། གྲུབ་ནའང་དེ་ལ་ཁྱོད་དགའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། 

       གལ་ཏེ་འཚེངས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ལས་ཕུང་བ་གཞན་ཅི་ཡྤྱོད། ། 
       ཉོན་མྤྱོངས་ཉ་པས་བཏབ་པ་ཡི། །མཆིལ་པ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟེ། ། 
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    དེས་བཟུང་སེམས་དམལ་བུམ་པར་ཡང་། །དམལ་བའི་བསྲུང་མས་བདག་འཚེད་ངེས། ། 

གལ་ཏེ་བདག་འཚེངས་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། བསམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་པ་དེ་ལས་ཕུང་བའང་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། 
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཉ་པས་བཏབ་པ་ཡི། མཆིལ་པ་སྟེ་ལྕགས་ཀྱུ་འདི་ནི་འཇིགས་པའི་གནས་ཡིན་
པས་མི་བཟད་པར་གཟེ་བ་ཡིན་ལ། དེས་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་དམལ་བའི་བུམ་པར་ཡང་། དམལ་བའི་སྲུང་
མ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་འཚེད་པར་ངེས་སྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 

༡༽ གལ་ཏེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ན་དེ་ལ་བདག་འཚེངས་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། 
དེའི་ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས་དགོས། 
གཉིས་པ་བདག་དང་བདག་གི་བཤེས་ལ་འདྤྱོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒོམ་པ་ནི། 

བསྟྤྱོད་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲོ་ནི། །བསྤྱོད་ནམས་མི་འགྱུར་ཚེར་མི་འགྱུར། ། 
       བདག་སྟྤྱོབས་མི་འགྱུར་ནད་མེད་མིན། །ལུས་བདེ་བ་ཡང་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །  

གང་བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གེགས་བྱེད་པས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་མ་བརྟགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་
པ་ནི། བསྟྤྱོད་པ་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲོས་ནི། མ་འྤྱོངས་པ་ལ་ཕན་པའི་བསྤྱོད་ནམས་སུ་མི་འགྱུར་ཞིང་འདིར་
བདེ་བའི་ཚེར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། བདག་སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ནད་མེད་པ་འཐྤྱོབ་པའང་མིན་ལ། 
ལུས་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུར་ཡང་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 

       བདག་ནི་རང་དྤྱོན་ཤེས་གྱུར་ན། །དེ་ལ་རང་དྤྱོན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 
ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་འདྤྱོད་ན་ནི། །རྒྱན་སྤྱོགས་ཆང་ཡང་བསྟེན་དགོས་སྤྱོ། །  

བདག་ནི་རང་གི་དྤྱོན་ཅུང་ཟད་ཤེས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་རང་དྤྱོན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་བརྟག་པར་རིགས་སྤྱོ། འདི་ལ་
ཡིད་བདེ་བ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བར་བྱ་བའྤྱོ་ཞེ་ན། ཡིད་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་འདྤྱོད་ན་ནི། རྒྱན་
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པྤྱོ་འགྱེད་པ་སྤྱོགས་དང་ཆང་ཡང་བསྟེན་པར་བྱ་དགོས་སྤྱོ།། དེ་བས་ན་ཡིད་བདེ་བའི་རྒྱུ་བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་
དང་གླུ་གར་དང་འཇོ་སྒེག་བསྟེན་པ་ནི་བླུན་པྤྱོ་དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟེ་མཁས་པས་ནམ་ཡང་བསྟེན་པར་མི་
བྱའྤྱོ།། 

གྲགས་པའི་དྤྱོན་དུ་ནྤྱོར་གཏྤྱོང་ཞིང་། །བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་གསྤྱོད་བྱེད་ན། ། 
        ཚིག་འབྲུ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཤི་ན་དེས་ཀོ་སུ་ལ་བདེ། ། 

སྐྱེ་བྤྱོ་རྨྤྱོངས་པ་འགའ་ཞིག་གཏྤྱོང་ཕྤྱོད་ཀྱི་གྲགས་པའི་དྤྱོན་དུ་ནྤྱོར་རས་རྣམས་རྩྭ་བཞིན་དུ་བཏང་ཞིང་། དཔའ་
རྩལ་གྲགས་པ་འདྤྱོད་པས་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བའི་གཡུལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་གསད་པར་བྱེད་ན། 
བསྟྤྱོད་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་འབྲུ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ། རང་ཉིད་ཤི་བར་གྱུར་ན་བསྟྤྱོད་པ་དེས་ཀོ་སུ་ལ་བདེ།  

བྱེ་མའི་ཁང་བུ་རྡིབ་གྱུར་ན། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ངུ། ། 
       དེ་བཞིན་བསྟྤྱོད་དང་གྲགས་ཉམས་ན། །རང་གི་སེམས་ནི་བྱིས་པ་བཞིན། ། 

བྱེ་མའི་ཁང་བུ་བརྩིགས་ཏེ་དེ་བརྡིབ་པར་གྱུར་པ་ན། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ཆད་དུ་ངུ་ཞིང་ཆོ་ངེ་འདེབས་པ། 
དེ་བཞིན་དུ་བསྟྤྱོད་པ་དང་གྲགས་པ་ཉམས་པའི་ཚེ་མ་ངན་བྱེད་པ་ན། རང་གི་སེམས་ནི་བྱིས་པ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་
དྤྱོན་མེད་པར་མ་ངན་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

རེ་ཞིག་སྒྲ་ལ་སེམས་མེད་ཕྱིར། །བདག་ལ་བསྟྤྱོད་སེམས་ཡྤྱོད་མི་སྲིད། ། 
བདག་ལ་གཞན་དགའ་ཞེས་གྲགས་པ། །དེ་ནི་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གྲང་། ། 

རེ་ཞིག་ངག་སྒྲ་དེ་ལ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར། བདག་ལ་བསྟྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པའི་སེམས་ཡྤྱོད་མི་སྲིད་ལ། བདག་
ལ་གཞན་བསྟྤྱོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དགའ་བ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་པ། དེ་ནི་བདག་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འགྱུར་གྲང་
ན།  

གཞན་ནམ་ཡང་ན་བདག་ལའང་རུང་། །གཞན་དགའ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན། ། 
      དགའ་བ་དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱི། །བདག་གིས་དེ་ལས་ཤས་མི་འཐྤྱོབ། ། 
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སེམས་ཅན་གཞན་ནམ་ཡང་ན་བདག་ལའང་རུང་སྟེ། གཞན་གྱི་དགའ་བ་དེས་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན། དགའ་
བའི་བདེ་བ་དེ་ནི་བསྟྤྱོད་པ་པྤྱོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པས། བདག་གིས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྤྱོད་པའི་དགའ་བ་དེ་ལས་
ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ།། 

དེ་བདེ་བ་ཡིས་བདག་བདེ་ན། །ཀུན་ལའང་དེ་བཞིན་བྱ་དགོས་ན། ། 
ཅིའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་དགའ་བ་ཡིས། །བདེ་བར་གྱུར་ན་བདག་མི་བདེ། ། 

ཅི་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་གཞན་བདེ་བས་བདེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལས་ཤས་མི་འཐྤྱོབ་ཅེ་
ན། བསྟྤྱོད་པར་བྱེད་པ་དེ་བདེ་བ་ཡིས་བདག་བདེ་བར་འདྤྱོད་ན། དེའི་ཚེ་ཀུན་ལ་བསྟྤྱོད་པ་པྤྱོ་དེ་དགའ་བས་
བདེ་བར་གྱུར་པ་ལའང་ཁྱོད་དེ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་བྱ་དགོས་ན། ཅི་ལྟར་གཞན་ལ་བསྟྤྱོད་དེ་དགའ་བ་ཡིས། 
བདེ་བར་གྱུར་ན་བདག་མི་བདེ་ཞེས་འདྲིའྤྱོ།། 

དེ་བས་བདག་ནི་བསྟྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས། །རང་གི་དགའ་བ་སྐྱེ་འགྱུར་བ། ། 
དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་འཐད་པས། །བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད། ། 

དེ་བས་ན་བདག་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་བསྟྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས། རང་གི་སེམས་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པར་འགྱུར་བ། དེ་ཡང་
དེ་ལྟར་དགའ་བར་མི་འཐད་པས། བྱིས་པའི་རྩེད་མྤྱོ་དང་འདྲ་བའི་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དྤྱོ།། 

བསྟྤྱོད་སྤྱོགས་བདག་ནི་གཡེང་བར་བྱེད། །དེས་ནི་སྐྱོ་བའང་འཇིག་པར་བྱེད། ། 
ཡྤྱོན་ཏན་ལྡན་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་དང་། །ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའང་འཇིག་པར་བྱེད། ། 

བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་བདག་ནི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལས་གཡེང་བར་བྱེད། བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེས་ནི་འཁོར་
བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྐྱོ་བའང་འཇིག་པར་བྱེད། ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མི་བཟྤྱོད་པའི་ཕྲག་དྤྱོག་དང་། 
གཞན་གྱི་རྙེད་བཀུར་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའང་འཇིག་པར་བྱེད་དྤྱོ།། 

   དེ་ཕྱིར་བདག་གི་བསྟྤྱོད་སྤྱོགས་ནི། །གཞིག་ཕྱིར་གང་དག་ཉེར་གནས་པ། ། 
དེ་དག་བདག་ནི་ངན་སྤྱོང་དུ། །ལྟུང་བ་བསྲུང་ཕྱིར་ཞུགས་མིན་ནམ། ། 
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བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྟྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་
ནི། གཞིག་པའི་ཕྱིར་དགྲ་བྤྱོ་གང་དག་ཉེ་བར་གནས་པ། དེ་དག་ལེགས་པར་བརྟག་ན་བདག་ནི་ངན་སྤྱོང་
གསུམ་དུ། ལྟུང་བ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་མིན་ནམ་ཅི། 

བདག་གི་གྲོལ་བ་དྤྱོན་གཉེར་ལ། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟིས་འཆིང་མི་དགོས། ། 
         གང་དག་བདག་བཅིངས་གྲོལ་བྱེད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ། ། 

བདག་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་ལ། དེ་དང་འགལ་བའི་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟིས་འཆིང་བར་བྱེད་མི་
དགོས་སྤྱོ། སྐྱེ་བྤྱོ་གང་དག་བདག་རྙེད་བཀུར་དང་ཕྲལ་ཏེ་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ། ཕན་འདྤྱོགས་པ་
དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ།  

བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཇུག་འདྤྱོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་བྱིན་བརླབས་བཞིན། ། 
       མི་གཏྤྱོང་སྒོ་འཕར་ཉིད་གྱུར་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ། ། 

བདག་ནི་རྙེད་བཀུར་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པས་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇུག་པར་འདྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་
དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པྤྱོ་བཞིན་དུ། གནས་དེར་མི་གཏྤྱོང་བའི་སྒོ་འཕར་ཏེ་སྒོ་གླེགས་
ཉིད་དུ་གྱུར་པ། རྙེད་པ་སྤྱོགས་རྒྱུན་གཅོད་པ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ། 

འདི་ནི་བསྤྱོད་ནམས་གེགས་བྱེད་ཅེས། །དེ་ལའང་ཁྲོ་བར་རིགས་མིན་ཏེ། ། 
བཟྤྱོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་ཡྤྱོད་མིན་ན། །དེ་ལ་བདག་ནི་མི་གནས་སམ། ། 

དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདིས་ནི་བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་གེགས་བྱེད་ཅེས། བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་གེགས་བྱེད་པ་དེ་
ལའང་ཁྲོ་བར་བྱ་རིགས་པ་མིན་ཏེ། བཟྤྱོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། 
བཟྤྱོད་པའི་དཀའ་ཐུབ་དེ་ལ་བདག་ནི་མི་གནས་སམ།  

གལ་ཏེ་བདག་ནི་རང་སྐྱོན་གྱིས། །འདི་ལ་བཟྤྱོད་པ་མི་བྱེད་ན། ། 
     བསྤྱོད་ནམས་རྒྱུ་ནི་ཉེར་གནས་པ། །འདི་ལ་བདག་གེགས་བྱེད་པར་ཟད། ། 
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གལ་ཏེ་བདག་ནི་རང་གི་སྐྱོན་གྱིས། དགྲ་བྤྱོ་འདི་ལ་བཟྤྱོད་པར་མི་བྱེད་ན། བསྤྱོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་
དགྲ་དེ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ། འདི་ལ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་གེགས་བྱེད་པར་ཟད་དྤྱོ།།  

གང་ཞིག་གང་མེད་མི་འབྱུང་ལ། །གང་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་ཡྤྱོད་གྱུར་པ། ། 
           དེ་ཉིད་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ན། །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་གེགས་ཞེས་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་གེགས་ནི་དགྲ་བྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། བཟྤྱོད་པ་གང་ཞིག་དགྲ་བྤྱོ་གང་མེད་ན་མི་འབྱུང་ལ། 
དགྲ་བྤྱོ་གང་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་བཟྤྱོད་པ་དེ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་དུ་རུང་བ་དེའི་ཕྱིར། དགྲ་བྤྱོ་དེ་ཉིད་བཟྤྱོད་པ་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་
ན། ཇི་ལྟར་དགྲ་བྤྱོ་དེ་ལ་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་གེགས་ཞེས་བྱ།  

དུས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོང་མྤྱོ་བས། །སྦྱིན་པའི་གེགས་བྱས་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་བྱེད་གྱུར་པ། །རབ་བྱུང་གེགས་ཞེས་བྱར་མི་རུང་། ། 

དཔེར་ན་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོང་མྤྱོ་བ་རྣམས་ཀྱིས། སྦྱིན་པའི་གེགས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་འབྱིན་པར་བྱེད་པར་གྱུར་པ་མཁན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གེགས་ཡིན་ཞེས་
བྱ་བར་མི་རུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ།། 

འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྤྱོང་བ་མྤྱོད། །གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་དཀོན་པ་སྟེ། ། 
 འདི་ལྟར་ཕར་གནྤྱོད་མ་བྱས་ན། །འགའ་ཡང་གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་དྤྱོ། །  

གཞན་ཡང་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ཡིན་པ་དེ་དང་ཕྲད་པ་ན་དགའ་བ་ཁོ་ནར་རིགས་སྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པ་
ནི། འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྤྱོང་མྤྱོ་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མྤྱོད་ལ། གནྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ནི་དེ་བས་རབ་ཏུ་དཀོན་པ་སྟེ། འདི་
ལྟར་རང་གིས་ཕར་གནྤྱོད་པར་མ་བྱས་ན། སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་དྤྱོ།།  

དེ་བས་ངལ་བས་མ་བསྒྲུབས་པའི། །ཁྱིམ་དུ་གཏེར་ནི་བྱུང་བ་ལྟར། ། 
  བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་གྱུར་པས། །བདག་གིས་དགྲ་ལ་དགའ་བར་བྱ། ། 
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དེ་བས་ན་ངལ་བས་མ་བསྒྲུབས་པའི། དབུལ་པྤྱོའི་ཁྱིམ་དུ་མི་ཟད་པའི་གཏེར་ནི་བྱུང་བ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་
པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པས། བདག་གིས་དགྲ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བར་བྱའྤྱོ།།  

    འདི་དང་བདག་གིས་བསྒྲུབས་པས་ན། །དེ་ཕྱིར་བཟྤྱོད་པའི་འབས་བུ་ནི། ། 
འདི་ལ་ཐྤྱོག་མར་བདར་འྤྱོས་ཏེ། །འདི་ལྟར་འདི་ནི་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ། ། 

དགྲ་བྤྱོ་འདི་དང་བདག་རང་གི་འབད་པ་དག་གིས་བཟྤྱོད་པ་དེ་བསྒྲུབས་པས་ན། དེ་ཡི་ཕྱིར་བཟྤྱོད་པས་ཐྤྱོབ་པའི་
འབས་བུ་ནི། ཆོས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཐྤྱོག་མར་བདར་བར་བྱ་འྤྱོས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་
བྱེད་པ་དེ་ནི་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་བཟྤྱོད་བསྒྲུབས་བསམ་མེད་པས། །དགྲ་འདི་མཆོད་བྱ་མིན་ཞེ་ན། ། 
         འགྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྒྱུར་རུང་བ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཅི་སྟེ་མཆོད། ། 

གལ་ཏེ་བདག་ལ་བཟྤྱོད་པ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་མེད་པས། དགྲ་འདི་མཆོད་པར་བྱ་འྤྱོས་པ་མིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཡྤྱོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ཡི་ནི་རྒྱུར་རུང་བ། དམ་པའི་ཆོས་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱང་ཅི་སྟེ་མཆོད་དེ་བསམ་པ་
དེས་སྟྤྱོངས་པའི་ཕྱིར་སྙམ་དུ་དགོངས་པའྤྱོ།།   

གལ་ཏེ་དགྲ་འདི་གནྤྱོད་བྱ་བའི། །བསམ་ཡྤྱོད་མཆོད་བྱ་མིན་ཞེ་ན། ། 
 སན་པ་བཞིན་དུ་ཕན་བརྩྤྱོན་ན། །བདག་གིས་བཟྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། ། 

གལ་ཏེ་དགྲ་འདི་གནྤྱོད་པར་བྱ་བའི། བསམ་པ་ཡྤྱོད་པས་མཆོད་བྱ་མིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། སན་པ་བཟང་པྤྱོ་བཞིན་དུ་
བདག་ལ་ཕན་པའི་རིམ་གྲོར་བརྩྤྱོན་ན། བདག་གིས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། 

དེ་བས་རབ་ཏུ་སང་སེམས་ལ། །བརྟེན་ནས་བཟྤྱོད་པ་སྐྱེ་བས་ན། ། 
   དེ་ཉིད་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། །དམ་པའི་ཆོས་བཞིན་མཆོད་པར་འྤྱོས། ། 
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དེ་བས་ན་རབ་ཏུ་སང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་དགྲ་བྤྱོ་ལ། བརྟེན་ནས་བཟྤྱོད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་ན། དགྲ་
བྤྱོ་དེ་ཉིད་བཟྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། བཟྤྱོད་པ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་མེད་ཀྱང་དམ་པའི་ཆོས་བཞིན་དུ་མཆོད་པར་
འྤྱོས་སྤྱོ།།  

 
དྲི་བ། 
༡༽ བསྟྤྱོད་པ་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲོས་ཕན་པ་མེད་ཚུལ་བྲིས། 
༢༽ བསྟྤྱོད་གྲགས་ལ་ཞེན་པའི་སེམས་ནི་དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་བྲིས། 
༣༽ བསྟྤྱོད་པ་དང་གྲགས་པའི་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་ཚུལ་ཞྤྱོག 
༤༽ རང་ལ་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ལ་བདག་གིས་བདག་ཉིད་ལ་གེགས་བྱེད་ཚུལ་བྲིས། 
༥༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་དཀོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད། 
༦༽ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་དགྲ་ལ་དགའ་ཚུལ་གྱི་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༧༽ བཟྤྱོད་པའི་འབས་བུ་ནི་ཐྤྱོག་མར་དགྲ་ལ་བདར་བར་འྤྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 

གསུམ་པ་སེམས་ཅན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་ལའང་། བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ། རྒྱལ་བ་
དགྱེས་པ་ལ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ། ཕན་གནྤྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་གསུམ་
ལས།  

དང་པྤྱོ་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ་ནི། 

   དེ་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཞིང་དང་ནི། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། ། 
འདི་དག་མགུ་བྱེད་མང་པྤྱོ་ཞིག །འདི་ལྟར་ཕུན་ཚྤྱོགས་ཕ་རྤྱོལ་ཕྱིན། ། 

དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་ཞིང་དང་ནི། རྒྱལ་བའི་ཞིང་གཉིས་ཀ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ཞིང་ཡིན་ཞེས་ཐུབ་པས་
གསུངས་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདྤྱོ་ལས། སེམས་ཅན་གྱི་ཞིང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟེ་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་གྱི། དེར་ནི་ལྤྱོག་པར་བསྒྲུབ་པ་མི་
རིགས་སྤྱོ། ཞེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།། སེམས་ཅན་འདི་དག་མགུ་བར་བྱས་ནས་མང་པྤྱོ་ཞིག འདི་
ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏྤྱོ།།  

སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་འདྲ་བ་ལ། ། 
        རྒྱལ་ལ་གུས་བྱེད་དེ་བཞིན་དུ། །སེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚུལ། ། 

དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་དག་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྟྤྱོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་
འགྲུབ་པ་ནི་འདྲ་བ་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་ལ་གུས་པ་མིན་པ་འདི་ཅི་
ཡི་ཚུལ་ཡིན།  

བསམ་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་རང་གིས་མིན། །འབས་བུ་ལས་ཡིན་དེས་མཚུངས་པར། ། 
        སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད། །དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་མཉམ་པ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བསམ་པ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་དང་བཅས་པས་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དང་ཇི་ལྟར་
མཚུངས་ཤེ་ན། བསམ་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་རང་གིས་མཉམ་པ་མིན་ཡང་། འབས་བུ་འགྲུབ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ་སངས་
རྒྱས་དེས་ཕན་འདྤྱོགས་པ་དང་མཚུངས་པར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པ་ལ་ཕན་འདྤྱོགས་པའི་
ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་པས། དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་མཉམ་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

བྱམས་སེམས་ལྡན་ལ་མཆོད་པ་གང་། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཆེ་བ་ཉིད། ། 
   སངས་རྒྱས་དད་པའི་བསྤྱོད་ནམས་གང་། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆེ་བ་ཉིད། ། 

ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ཏེ་བྱམས་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་ལ་སྟན་ལས་མ་
བཞེངས་པའི་ཚེ་མཆོད་པ་གང་བྱས་པའི་འབས་བུ། མཐྤྱོང་བའི་ཆོས་སུ་འབྱུང་བ་དེ་ནི་ཡུལ་སེམས་ཅན་མེད་ན་
མི་འབྱུང་བས་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེ་བ་ཉིད་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པའི་སྒོ་ནས་བསྤྱོད་ནམས་གང་བྱས་པ་ན། 
འབས་བུ་མཐྤྱོང་ཆོས་སུ་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆེ་བ་ཉིད་དྤྱོ།།  
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         སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་ཆ་ཡྤྱོད་པ། །དེས་ན་དེ་དག་མཉམ་པར་འདྤྱོད། ། 
  ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་མཐའ་ཡས་པའི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འགའ་མི་མཉམ། ། 

སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། མདྤྱོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྟྤྱོབས་ལ་སྤྱོགས་པ་འགྲུབ་པའི་ཆ་གཅིག་སེམས་ཅན་
ལ་ཡྤྱོད་པ། དེས་ན་དེ་དག་མཉམ་པར་འདྤྱོད་པ་ཡིན་ལ། ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའི། རྤྱོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འགའ་ཡང་ཡྤྱོན་ཏན་མི་མཉམ་མྤྱོ།། 

ཡྤྱོན་ཏན་མཆོག་ཚྤྱོགས་གཅིག་པུ་ཡི། །ཡྤྱོན་ཏན་ཤས་ཙམ་འགའ་ཞིག་ལ། ། 
སང་ནའང་དེ་ལ་མཆོད་དྤྱོན་དུ། །ཁམས་གསུམ་ཕུལ་ཡང་ཆུང་བར་འགྱུར། ། 

ཡྤྱོན་ཏན་མཆོག་གི་ཚྤྱོགས་ཐམས་ཅད་མངའ་བ་སངས་རྒྱས་གཅིག་པུ་ཡིན་པས་དེ་ཡི། ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་
མྤྱོ་ཙམ་ཞིག་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ། སང་ནའང་དེ་ལ་མཆོད་པའི་དྤྱོན་དུ། ཁམས་གསུམ་གྱི་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་དགུ་ཐམས་ཅད་ཕུལ་ཡང་ཆུང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

སངས་རྒྱས་ཆོས་མཆོག་སྐྱེ་བའི་ཤས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྤྱོད་པས་ན། ། 
 འདི་ཙམ་དག་གིས་ཆ་བསྟུན་ནས། །སེམས་ཅན་མཆོད་བྱར་རིགས་པར་འགྱུར། ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མཆོག་སྟྤྱོབས་ལ་སྤྱོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་ཤིག སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་
པས་ན། འདི་ཙམ་དག་གིས་ཆ་བསྟུན་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བ་རིགས་པར་
འགྱུར་རྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽ བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་གཉིས་བྲིས། 
༢༽ གལ་ཏེ་སྐྱོན་ཡེ་ཟད་ཡྤྱོན་ཏན་ཡེ་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་

ལྟར་མཉམ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ཇི་ལྟར། 
༣༽ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྟྤྱོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 
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གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པ་ལ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ་ནི། 

གཞན་ཡང་གཡྤྱོ་མེད་གཉེན་གྱུར་ཅིང་། །ཕན་པ་དཔག་མེད་མཛད་རྣམས་ལ། ། 
སེམས་ཅན་མགུ་བྱ་མ་གཏྤྱོགས་པ། །གཞན་གང་ཞིག་གིས་ལན་ལྤྱོན་འགྱུར། ། 

རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་གཡྤྱོ་དང་སྒྱུ་མེད་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པྤྱོ་གྱུར་
ཅིང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛད་པ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བ་
ཁོ་ན་མ་གཏྤྱོགས་པ། གཞན་ཐབས་གང་ཞིག་གིས་དེའི་དྲིན་ལན་ལྤྱོན་པར་འགྱུར། 

 གང་ཕྱིར་སྐུ་གཏྤྱོང་མནར་མེད་འཇུག་པ་ལ། །དེ་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་ལྤྱོན་འགྱུར་བས་ན། ། 
དེ་བས་འདི་དག་གནྤྱོད་ཆེན་བྱེད་ནའང་། །ཐམས་ཅད་བཟང་དགུ་ཞིག་ཏུ་སད་པར་བྱ། ། 

སེམས་ཅན་གང་དག་གི་ཕྱིར་རང་གི་སྐུ་གཏྤྱོང་ཞིང་དེ་དག་གི་གནྤྱོད་པ་ཞི་བའི་དྤྱོན་དུ་མནར་མེད་པར་ཡང ་
འཇུག་པར་མཛད་པ་ལ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཕན་བཏགས་པས་དེའི་དྲིན་ལན་ལྤྱོན་པར་འགྱུར་བས་ན། དེ་
བས་སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་གནྤྱོད་པ་ཆེན་པྤྱོ་བྱེད་ན་ཡང་། གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་དགུ་ཞིག་ཏུ་སད་
པར་བྱ་ཞིང་དང་དུ་ལེན་པར་བྱའྤྱོ།།  

རེ་ཞིག་བདག་གི་རྗེར་གྱུར་ཉིད་ཀྱང་ནི། །གང་ཕྱིར་རང་གི་སྐུ་ལའང་མི་གཟིགས་པ། ། 
      དེ་ལ་རྨྤྱོངས་པ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ན། །ང་རྒྱལ་བྱ་ཞིང་བན་གྱི་དངོས་མི་བྱ། ། 

རེ་ཞིག་བདག་གི་རྗེ་བྤྱོར་གྱུར་པ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱང་ནི། སེམས་ཅན་གང་གི་ཕྱིར་རང་གི་སྐུ་ལའང་
མི་གཟིགས་པར་གཏྤྱོང་བར་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་རྨྤྱོངས་པ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ན། ཤེས་བཞིན་དུ་ང་
རྒྱལ་བྱ་ཞིང་ཇི་ལྟར་ན་བན་གྱི་དངོས་པྤྱོར་མི་བྱ། 

གང་དག་བདེ་བས་ཐུབ་རྣམས་དགྱེས་འགྱུར་ཞིང་། །གང་ལ་གནྤྱོད་ན་མི་དགྱེས་འབྱུང་འགྱུར་བ། ། 
   དེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་དགྱེས་ཤིང་། །དེ་ལ་གནྤྱོད་བྱས་ཐུབ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས། ། 
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བུ་སྡུག་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་གང་དག་བདེ་བས་ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོ་རྣམས་བཞེད་པ་གྲུབ་པས་ན་དགྱེས་པར་
འགྱུར་ཞིང་། སེམས་ཅན་གང་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་མ་གྲུབ་པས་མི་དགྱེས་པ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་བའི། ཡུལ་སེམས་ཅན་དེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་། དེ་དག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་
ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་ཀུན་ནས་མེ་འབར་བ། །འདྤྱོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་བདེར་མི་འགྱུར་བ། ། 
   དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་གནྤྱོད་པ་བྱས་ནའང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཐབས་མེད་དྤྱོ། །  

དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ནས་མེ་འབར་བར་གྱུར་པ་ན། འདྤྱོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་
ཀུན་གྱིས་ཡིད་བདེ་བར་མི་འགྱུར་བ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པྤྱོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཐབས་མེད་དྤྱོ།།  

    དེ་བས་བདག་གིས་འགྲོ་ལ་གནྤྱོད་བྱས་པས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཀུན་མི་དགྱེས་གྱུར་པ་གང་། ། 
སྡིག་དེ་དེ་རིང་སྤྱོ་སྤྱོར་བཤག་བགྱི་ཡིས། །མི་དགྱེས་གང་ལགས་དེ་ཀུན་བཟྤྱོད་པར་གསྤྱོལ། ། 

དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་བདག་རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་
དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཐུགས་མི་དགྱེས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའི། སྡིག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་རིང་ནས་སྤྱོ་སྤྱོར་
བཤག་པར་བགྱི་ཡིས། མི་དགྱེས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟྤྱོད་པར་མཛད་དུ་གསྤྱོལ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དགྱེས་པར་བགྱི་སད་དུ། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་བན་དུ་མཆི། ། 
  འགྲོ་མང་རྤྱོག་པས་བདག་གི་སྤྱིར་འཚྤྱོག་གམ། །འགུམས་ཀྱང་མི་བསྤྱོ་འཇིག་རྟེན་མགོན་དགྱེས་མཛད། ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་པར་བགྱི་བའི་སད་དུ། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་རང་གི་ཁྲོ་བ་དང་
ཁེངས་སེམས་ལ་སྤྱོགས་པ་ངེས་པར་བཏུལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་བན་དུ་མཆིའྤྱོ། འགྲོ་བ་མང་པྤྱོས་རྤྱོག་པས་
བདག་གི་སྤྱི་བྤྱོར་འཚྤྱོག་གམ། འགུམས་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་མི་བསྤྱོ་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པྤྱོ་
རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་པར་མཛྤྱོད་ཅིག 
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འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཅན་དེས། །བདག་ཏུ་མཛད་པ་འདི་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་མེད། ། 
སེམས་ཅན་ངོ་བྤྱོར་མཐྤྱོང་བ་འདི་དག་ཉིད། །མགོན་དེ་བདག་ཉིད་ཅི་ཕྱིར་གུས་མི་བྱེད། ། 

འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེས། ཐྤྱོག་མར་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་
བདག་ཏུ་མཛད་པ་འདི་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་མེད་པས། སེམས་ཅན་གྱི་ངོ་བྤྱོར་མཐྤྱོང་བ་འདི་དག་ཉིད། མགོན་པྤྱོ་དེ་ཡི་
བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ཅི་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་གུས་པར་མི་བྱེད། 

འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཉེས་བྱེད་ཡིན། །རང་དྤྱོན་ཡང་དག་སྒྲུབ་པའང་འདི་ཉིད་དྤྱོ།།  
འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའང་འདི་ཉིད་དེ། །དེ་ལྟས་བདག་གིས་རྟག་ཏུ་འདི་ཉིད་བྱ། ། 

སེམས་ཅན་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་འདི་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐུགས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱི་གཙྤྱོ ་
བྤྱོ་ཡིན་ཞིང་། རང་གི་དྤྱོན་ཚྤྱོགས་གཉིས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའང་འདི་ཉིད་དྤྱོ། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
སེལ་བའང་འདི་ཉིད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ལ་གུས་པ་འདི་ཉིད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
བྱའྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽ འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དྲིན་ལན་ལྤྱོན་

དགོས་ན་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལྤྱོན་དགོས། 
༢༽ གང་དག་བདེ་བས་ཐུབ་རྣམས་དགྱེས་འགྱུར་ཞིང་། །གང་ལ་གནྤྱོད་ན་མི་དགྱེས་འབྱུང་འགྱུར་

བ། །དེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་དགྱེས་ཤིང་། །དེ་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས། །ཞེས་
གསུངས་པའི་དྤྱོན་འགྲེལ་གྱིས་ཤིག 

༣༽ བདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐུགས་མཉེས་པའི་ཐབས་དང་ རང་དྤྱོན་ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་དང་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་སེལ་དགོས་ན་ཐབས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱ་དགོས། 
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གསུམ་པ་ཕན་གནྤྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་བསམས་ཏེ་གུས་པར་བྱ་བ་ནི། 

 དཔེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོའི་མི་འགའ་ཞིག །སྐྱེ་བྤྱོ་མང་ལ་གནྤྱོད་བྱེད་ཀྱང་། ། 
           སྐྱེ་བྤྱོ་མིག་རྒྱང་རིང་པྤྱོ་དག །ནུས་ཀྱང་ཕྱིར་གནྤྱོད་མི་བྱེད་དེ། ། 

  འདི་ལྟར་དེ་གཅིག་མ་ཡིན་གྱི། །རྒྱལ་པྤྱོའི་མཐུ་སྟྤྱོབས་དེ་ཡི་དཔུང་། ། 

གཞན་ཡང་མ་འྤྱོངས་པའི་འཇིགས་པ་བསྟན་པས་ཀྱང་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་ལས་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་པར་བྱའྤྱོ་
ཞེས་བསྟན་པ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོས་མངགས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གིས། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོལ་རལ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་ཀྱང་། སྐྱེ་བྤྱོ་མིག་རྒྱང་རིང་པྤྱོ་འཚྤྱོ་ཤེས་པ་དག ནུས་པ་ཡྤྱོད་ཀྱང་གནྤྱོད་པ་མི་
བྱེད་དེ། འདི་ལྟར་དེ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་གྱི། རྒྱལ་པྤྱོའི་མཐུ་སྟྤྱོབས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་དཔུང་ཡིན་ནྤྱོ།།  

དེ་བཞིན་གནྤྱོད་བྱེད་ཉམ་ཆུང་བ། །འགའ་ཡང་ཁྱད་དུ་བསད་མི་བྱ། ། 
  འདི་ལྟར་དམལ་བའི་སྲུང་མ་དང་། །ཐུགས་རྗེ་ལྡན་རྣམས་དེ་ཡི་དཔུང་། ། 

     དེ་ལྟས་དམངས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཏུམ་བཞིན། །སེམསཅན་རྣམས་ནི་མགུ་བར་བྱ། ། 

དེ་བཞིན་དུ་གནྤྱོད་བྱེད་ཉམ་ཆུང་བ། འགའ་ཡང་བདག་གིས་ཁྱད་དུ་བསད་པར་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་དམལ་
བའི་སྲུང་མ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་དང་། ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱང་མི་དགྱེས་པས་དེ་ཡི་
དཔུང་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་དམངས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པྤྱོ་གཏུམ་པྤྱོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དག་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ། 
སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་མགུ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའྤྱོ།།  

          རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་ཁྲོས་ན་ཡང་། །སེམས་ཅན་མི་མགུ་བྱས་པ་ཡིས། ། 
མྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། །དམལ་བའི་གནྤྱོད་པ་དེས་བྱེད་དམ། ། 
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རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་རྣམས་མི་མགུ་བར་བྱས་པ་ཡིས། སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བར་
འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། དམལ་བའི་གནྤྱོད་པ་རྒྱལ་པྤྱོ་དེས་བྱེད་དམ་ཅི།  

རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་མགུ་ན་ཡང་། །སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱས་པ་ཡིས། ། 
འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་སྦྱིན་མི་སྲིད་དྤྱོ།།  

རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མགུ་ན་ཡང་། སེམས་ཅན་རྣམས་མགུ་བར་བྱས་པ་ཡིས། འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་བ་གང་
ཡིན་པ། རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་སྦྱིན་པར་མི་སྲིད་དྤྱོ།།  

སེམས་ཅན་མགུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །མ་འྤྱོངས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ལྟ་ཞྤྱོག ། 
ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དཔལ་ཆེན་དང་། །གྲགས་དང་སྐྱིད་འགྱུར་ཅིས་མ་མཐྤྱོང་། ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་མགུ་བར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། འབས་བུ་མ་འྤྱོངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ལྟ་ཞྤྱོག 
ཚེ་འདི་ཉིད་ལའང་དཔལ་གྱི་འབྱྤྱོར་པ་ཆེན་པྤྱོ་འཐྤྱོབ་པ་དང་། སྙན་པར་གྲགས་པ་དང་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་འགྱུར་
བ་དག་ཅིས་མ་མཐྤྱོང་། 

    འཁོར་ཚེ་བཟྤྱོད་པས་མཛེས་སྤྱོགས་དང་། །ནད་མེད་པ་དང་གྲགས་པ་ཡིས། ། 
ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཚྤྱོ་བ་དང་། །འཁོར་ལྤྱོས་སྒྱུར་བའི་བདེ་རྒྱས་ཐྤྱོབ། ། 

འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་བཟྤྱོད་པ་བསྒོམས་པས་གཟུགས་མཛེས་པ་སྤྱོགས་དང་། ནད་མེད་པ་དང་གྲགས་པ་
དང་ལྡན་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་འཚྤྱོ་བ་དང་། འཁོར་ལྤྱོས་སྒྱུར་བའི་བདེ་བ་རྒྱས་པ་དང་ལྤྱོ་ལེགས་པ་ལ་
སྤྱོགས་པ་འཐྤྱོབ་བྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽ དཔེར་ན་རྒྱལ་པྤྱོས་མངགས་པའི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ཀྱང་སྐྱེ་བྤྱོ་མིག་རྒྱང་

རིང་པྤྱོས་ནུས་པ་ཡྤྱོད་ཀྱང་ཕྱིར་གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་པའི་ཁུངས་ཤྤྱོད། 
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༢༽ རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་ཁྲོས་ན་ཡང་། །སེམས་ཅན་མི་མགུ་བྱས་པ་ཡིས། །མྤྱོང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་
པ། །དམལ་བའི་གནྤྱོད་པ་དེས་བྱེད་དམ། །རྒྱལ་པྤྱོ་ལྟ་ཞིག་མགུ་ན་ཡང་། །སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱས་པ་
ཡིས། །འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་སྦྱིན་མི་སྲིད་དྤྱོ།། ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་
གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་དྤྱོན་ནི། དཔེ་དྤྱོན་སྦྱར་ཏེ་བྲིས། 

༣༽ སེམས་ཅན་རྣམས་མགུ་བར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༤༽ བཟྤྱོད་པ་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་བྲིས། 
༥༽ བཟྤྱོད་པའི་ལེའུ་ལ་སྤྱོབ་སྦྱྤྱོང་བྱས་ཡྤྱོད་པའི་འབས་བུ་ནི་ཁྱོད་རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ལ་འབྲེལ་བ་

དང་ཕན་པ་ཇི་ལྟར་འདུག བསམ་འཆར་བྲིས། 
 
 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བཟྤྱོད་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་དྲུག་པའྤྱོ།། །། 
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ལེའུ་བདུན་པ། 

ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ཀ་སྤེལ་བ་གྲོགས་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ལེའུ། 
གསུམ་པ་མི་ཉམས་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་ལ། ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
རྣམ་པ་གཉིས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ཐབས་སམ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ལེའུ། ཀུན་རྤྱོབ་སེམས་
བསྐྱེད་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ། དྤྱོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་
བར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེའུ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་། མཚན་གཉིས་
ལས། དང་པྤྱོ་གཞུང་ལའང་བརྩྤྱོན་འགྲུས་རྩྤྱོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བརྩྤྱོན་ཚུལ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་རྩྤྱོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་བཟྤྱོད་པས་བརྩྤྱོན་འགྲུས་བརྩམ། །འདི་ལྟར་བརྩྤྱོན་ལ་བྱང་ཆུབ་གནས། ། 
རླུང་མེད་གཡྤྱོ་བ་མེད་པ་བཞིན། །བསྤྱོད་ནམས་བརྩྤྱོན་འགྲུས་མེད་མི་འབྱུང་། ། 

དེ་ལྟར་བཟྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པས་བརྩྤྱོན་འགྲུས་བརྩམ་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་བརྩྤྱོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་གོ་འཕང་ལག་པའི་རྩེ་ན་གནས་ཀྱི། རླུང་མེད་ན་གཡྤྱོ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུན་བསྤྱོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚྤྱོགས་གཉིས་བརྩྤྱོན་འགྲུས་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་།། 

དྲི་བ། 
༡༽ བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་དཔེ་ཞྤྱོག 
༢༽ ཚྤྱོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། ངོ་བྤྱོ་དང་། འབས་བུ་དང་། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྤྱོ་སྤྱོར་བྲིས། 
 
གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་བརྩྤྱོན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་། བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། བརྩྤྱོན་
འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྤྱོང་བ། མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྒྲུབ་པ་སྟེ་གསུམ་ལས།  
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དང་པྤྱོ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། 

བརྩྤྱོན་གང་དགེ་ལ་སྤྱོ་བའྤྱོ།།  

བརྩྤྱོན་འགྲུས་གང་ཞེ་ན་དགེ་བའི་ལས་སྦྱིན་པ་སྤྱོགས་དང་ཐྤྱོས་པ་སྤྱོགས་ལ་སྤྱོ་བའྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽ བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་བྱྤྱོས། 

གཉིས་པ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྤྱོང་བ་ལའང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་ལེ་ལྤྱོ་རྒྱུ་འབས་དང་བཅས་པ་
ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ཇི་ལྟར་སྤྱོང་ཐབས་ཀྱི་གཉེན་པྤྱོ་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་ལེ་ལྤྱོ་རྒྱུ་འབས་དང་བཅས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། 

དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་བཤད་བྱ། །ལེ་ལྤྱོ་ངན་ལ་ཞེན་པ་དང་། །སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པའྤྱོ།།  

བརྩྤྱོན་འགྲུས་དེ་ཡི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྤྱོ་དང་། བྱ་བ་ངན་པ་ལ་
ཞེན་པའི་ལེ་ལྤྱོ་དང་། དཀའ་བའི་ལས་ལ་སྒྱིད་ལུག་སྟེ་བདག་ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྤྱོའྤྱོ།།  

  སྙོམ་ལས་བདེ་བའི་རྤྱོ་མང་དང་། །གཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་སྲེད་པ་ཡིས། ། 
འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐྱོ་ལས། །ལེ་ལྤྱོ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 

ལེ་ལྤྱོ་དགག་པའི་དྤྱོན་དུ་དེའི་རྒྱུ་རེ་ཞིག་བསྟན་པར་འདྤྱོད་ནས་བཤད་པ་ནི། སྙོམ་ལས་ཀྱི་བདེ་བའི་རྤྱོ་མང་བ་
ལ་བརྟེན་ནས་སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྤྱོ་སྐྱེ་བ་དང་། གཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་སྲེད་པ་ཡིས། སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་
བརྙས་པའི་ལེ་ལྤྱོ་སྐྱེ་བ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་སྐྱོ་བ་ལས། བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྤྱོ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་རྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 
༡༽ བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་རེ་བཞིན་དུ་རྐང་གྲངས་ཙམ་ཞིག་བྲིས། 
༢༽ ལེ་ལྤྱོ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 

གཉིས་པ་དེ་སྤྱོང་ཐབས་ཀྱི་གཉེན་པྤྱོ་བཤད་པ་ལའང་། སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ། བྱ་བ་
ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ། སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ་དང་
གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ཉོན་མྤྱོངས་རྒྱ་པས་བཤྤྱོར་ནས་ནི། །སྐྱེ་བའི་རྒྱར་ནི་ཆུད་གྱུར་ནས། ། 
འཆི་བདག་ཁར་ནི་སྤྱོང་གྱུར་པ། །ཅི་སྟེ་ད་དུང་མི་ཤེས་སམ། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་པའི་རྒྱ་པས་བཤྤྱོར་ཏེ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནི། མིའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱར་ནི་ཆུད་པར་གྱུར་ནས། འཆི་བདག་
གི་ཁར་ནི་སྤྱོང་བར་གྱུར་པ་དེ། ཅི་སྟེ་ད་དུང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཤེས་སམ། སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ངེས་པར་འཆི་
བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།།  

  རང་སྡེ་རིམ་གྱིས་གསྤྱོད་པ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྤྱོང་བར་མ་གྱུར་ཏམ། ། 
འྤྱོན་ཀྱང་གཉིད་ལ་བརྟེན་པ་གང་། །གདྤྱོལ་པ་དང་ནི་མ་ཧེ་བཞིན། ། 

སྐྱོ་བའི་རྒྱུ་གཞན་ཡང་འདིར་གསུངས་པ་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱིས་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་རྤྱོལ་ཅིང་
དགོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རང་གི་སྡེ་ཚན་རྣམས་འཆི་བདག་གིས་རིམ་གྱིས་གསྤྱོད་པ་ཡང་། བླྤྱོ་རྨྤྱོངས་པ་ཁྱོད་
ཀྱིས་མཐྤྱོང་བར་མ་གྱུར་ཏམ། འྤྱོན་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་གཉིད་ལ་བརྟེན་པར་བྱེད་ཅིང་དགེ་བའི་ལས་ལ་མི་སྦྱྤྱོར་
བར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། གདྤྱོལ་པ་དང་ནི་གསད་བྱའི་མ་ཧེ་བཞིན་ནྤྱོ།།  

  ལམ་ནི་ཀུན་ནས་བཀག་ནས་ཀྱང་། །འཆི་བདག་གིས་ནི་བལྟས་བཞིན་དུ། ། 
ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་ཟ་དགའ་ཞིང་། །འདི་ལྟར་གཉིད་ལྤྱོག་ཇི་ལྟར་དགའ། ། 
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སྐྱེ་བའི་ལམ་པྤྱོ་ཆེ་དེ་ནི་འཆི་བའི་དམག་གིས་ཀུན་ནས་བཀག་ནས་སུ། འཆི་བདག་གིས་ནི་གསད་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར་བལྟས་བཞིན་དུ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་ཉིན་མྤྱོ་ཟས་ཟ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་། མཚན་མྤྱོ་འདི་ལྟར་གཉིད་ལྤྱོག་པ་ལ་
ཇི་ལྟར་དགའ།  

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་འགྱུར་བས། །ཇི་སྲིད་དུ་ནི་ཚྤྱོགས་བསགས་བྱ། ། 
         དེ་ཚེ་ལེ་ལྤྱོ་སངས་ཀྱང་ནི། །དུས་མ་ཡིན་པར་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་བར་གྱུར་བས། ཇི་སྲིད་འཆི་བ་ལ་ཐུག་པ་དེ་སྲིད་དུ་ནི་ཚྤྱོགས་བསག་པར་བྱ། འཆི་བདག་
གིས་ཟིན་པ་དེ་ཡི་ཚེ་ལེ་ལྤྱོ་སྤྱོངས་ཀྱང་ནི། བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་པའི་དུས་མ་ཡིན་པར་ལེ་ལྤྱོ་སངས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་བྱ། 

འདི་ནི་མ་བྱས་བརྩམས་པ་དང་། །འདི་ཕྱེད་བྱས་པར་གནས་པ་ལ། ། 
   གློ་བུར་འཆི་བདག་འྤྱོངས་ནས་ནི། །ཀྱི་ཧུད་བཅོམ་ཞེས་སེམས་པར་འགྱུར། ། 

བྱ་བ་འདི་ནི་མ་བྱས་པ་དང་འདིའི་མགོ་བརྩམས་པ་དང་། འདི་ཕྱེད་ཙམ་བྱས་པར་གནས་པ་ལ། གློ་བུར་དུ་འཆི་
བདག་འྤྱོངས་པར་གྱུར་ནས་ནི། ཀྱི་ཧུད་བདག་འཆི་བས་བཅོམ་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་སེམས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

མ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྲངས་པ་ཡི། །མིག་དམར་གདྤྱོང་ལ་མཆི་མ་འཛག ། 
        ཉེ་དུ་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། །གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉའི་བཞིན་ལ་བལྟ། ། 

སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་མ་ངན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྲངས་པ་ཡི། མིག་དམར་པྤྱོར་གྱུར་ཅིང་གདྤྱོང་ལ་མཆི་མ་འཛག་
པ་དང་། ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་གསྤྱོན་པའི་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། གཤིན་རྗེའི་ཕྤྱོ་ཉའི་བཞིན་ལ་ལྟ་བ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཁྲོ་
གཉེར་ཅན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དག་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་།  

རང་སྡིག་དྲན་པས་གདུང་བ་དང་། །དམལ་བའི་སྒྲ་ནི་ཐྤྱོས་པ་ཡིས། ། 
སྐྲག་པས་མི་གཙང་ལུས་གོས་ཤིང་། །མྤྱོས་པར་གྱུར་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 
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རང་གི་སྡིག་པ་དྲན་པས་འདི་ཅིའི་ཕྱིར་བདག་གིས་བྱས་སྙམ་དུ་སེམས་གདུང་བ་དང་། དམལ་བའི་འྤྱོ་འདྤྱོད་
འབྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྒྲ་ནི་ཐྤྱོས་པ་ཡིས། སྐྲག་པའི་དབང་གིས་མི་གཙང་བས་ལུས་ལ་གོས་ཤིང་། རང་
དབང་མེད་པ་མྤྱོས་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

ཁྱོད་ནི་ཉ་གསྤྱོན་འགྲེ་བ་ལྟའི། །ཚེ་འདིར་འཇིགས་དང་ལྡན་གྱུར་ན། ། 
   སྡིག་བྱས་དམལ་བ་མི་བཟད་པའི། །སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་སྤྱོས་ཅི་དགོས། ། 

འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྤྱོ་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ་བཟྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ་སྙམ་ན། ཁྱོད་ནི་ཉ་གསྤྱོན་པྤྱོ་བྱེ་ཚན་དུ་འགྲེ་བ་ལྟ་
བུའི། ཚེ་འདིར་ཚ་གྲང་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཡང་མི་བཟྤྱོད་པར་འཇིགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན། སྡིག་པ་བྱས་
པའི་འབས་བུ་དམལ་བ་མི་བཟད་པའི། སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་བཟྤྱོད་པར་མི་ནུས་པ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། 

          ཆུ་ཚན་གྱིས་ནི་རེག་པ་ན། །གཞྤྱོན་ཤ་ཅན་ལ་རབ་ཚ་བའི། ། 
དམལ་བ་ཡི་ནི་ལས་བྱས་ནས། །ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བདེ་བར་གནས། ། 

ཁྲོ་ཆུ་དང་ཟངས་ཞུན་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆུ་ཚན་གྱིས་ནི་ལུས་ལ་རེག་པ་ན། ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་གཞྤྱོན་ཤ་ཅན་དག་
ལ་རབ་ཏུ་ཚ་བའི། དམལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡི་ནི་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་ནས། ཅི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་སེམས་བདེ་བར་
གནས་པར་བྱེད། 

བརྩྤྱོན་མེད་འབས་བུ་འདྤྱོད་པ་དང་། །བཟེ་རེ་ཅན་ལ་གནྤྱོད་མང་ཞིང་། ། 
 འཆི་བས་བཟུང་བཞིན་ལྷ་འདྲ་བ། །ཀྱི་ཧུད་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་བཅོམ། ། 

དགེ་བ་ལ་བརྩྤྱོན་པ་མེད་པར་འབས་བུ་བདེ་བ་འདྤྱོད་པ་དང་། བཟེ་རེ་ཅན་བཟྤྱོད་བསྲན་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་
གནྤྱོད་པ་མང་ཞིང་། འཆི་བས་བཟུང་བཞིན་དུ་འདྤྱོད་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་འདྲ་བ་བག་མེད་པར་གནས་པ་ནི། ཀྱི་
ཧུད་གློ་བུར་དུ་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་བཅོམ་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་སུ། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བྤྱོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ། ། 
    གྲུ་འདི་ཕྱིས་ནས་རྙེད་དཀའ་བས། །རྨྤྱོངས་པ་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལྤྱོག ། 
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མི་ཡི་ལུས་ཀྱི་གྲུ་བྤྱོ་ཆེ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སུ། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བྤྱོ་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱ་དགོས་ལ། གྲུ་
འདི་ཕྱིས་ནས་ཡང་དང་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་བས། ཀྱེ་རྨྤྱོངས་པ་ཁྱོད་བརྩྤྱོན་འགྲུས་བརྩམ་དགོས་པའི་དུས་སུ་
གཉིད་མ་ལྤྱོག་ཅིག། 

དྲི་བ། 
༡༽ ཉོན་མྤྱོངས་རྒྱ་པས་བཤྤྱོར་ནས་སྐྱེའི་རྒྱར་ཆུད་པ་གྱུར་པ་རྣམས། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཁར་སྤྱོང་བར་

གྱུར་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཞིག་བཀོད་ནས་དེ་དཔེ་དྤྱོན་སྦྱར་ཏེ་བྲིས། 
༢༽ རང་སྡེ་རིམ་གྱིས་གསྤྱོད་པ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྤྱོང་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །འྤྱོན་ཀྱང་གཉིད་ལ་བརྟེན་པ་

གང་། །གདྤྱོལ་པ་དང་ནི་མ་ཧེ་བཞིན། །ཞེས་པའི་དྤྱོན་འགྲེལ་ནས་དཔེ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་མ་ཡིན་
པར་ མ་ཧེ་ལ་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

༣༽ སྙོམ་ལས་འཛིན་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 

གཉིས་པ་བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

  དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་ཆོས་དགའ་བའི་མཆོག་སངས་ནས། ། 
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡིས་གཡེང་བ་དང་། །རྒོད་སྤྱོགས་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་དགའ། ། 

དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པར་གྱུར་པའི། དམ་པའི་ཆོས་དགའ་བའི་མཆོག་འདི་ཉིད་སངས་ནས། སྡུག་
བསྔལ་ཐ་དག་གི་རྒྱུ་འདྤྱོད་ཡྤྱོན་ལྔ་ཡིས་གཡེང་བ་དང་། དགོད་པ་དང་རྩེ་བ་སྤྱོགས་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་དགའ་བར་
བྱེད་ཅེས་འདྲི་བའྤྱོ།།  

སྒྱིད་ལུག་མེད་དང་དཔུང་ཚྤྱོགས་དང་། །ལྷུར་བླང་བདག་ཉིད་དབང་བྱ་དང་། ། 
       བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་དང་། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བར་གྱིས། ། 
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སྒྱིད་ལུག་པ་མེད་པ་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དཔུང་གི་ཚྤྱོགས་དང་། གཉེན་པྤྱོ་ལྷུང་བླང་བ་དང་བདག་ཉིད་
དབང་དུ་བྱ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་དང་། 
བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བར་གྱིས་ཤིག 

དྲི་བ། 
༡༽ བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྤྱོ་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། 
 

གསུམ་པ་སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་གཉེན་པྤྱོ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

       བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་ཞེས། །སྒྱིད་ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། ། 
འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། །བདེན་པ་གསུངས་པས་བདེན་འདི་གསུངས། ། 

བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་འཐྤྱོབ་བར་འགྱུར་ཞེས། སྒྱིད་ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ནི། ཤིན་ཏུ་བདེན་པ་གསུངས་པས་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་གསུངས་ཏེ།  

        སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང་། །དེ་བཞིན་སྲིན་བུར་གང་གྱུར་པ། ། 
དེས་ཀྱང་བརྩྤྱོན་པའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་ན། །བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་དཀའ་བླ་མེད་འཐྤྱོབ། ། 

སྦྲང་བུ་དང་ཤ་སྦྲང་དང་བུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྲིན་བུར་གང་གྱུར་པ། དེས་ཀྱང་བརྩྤྱོན་པའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་
པར་བྱས་ན། བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་དཀའ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འཐྤྱོབ་ན།  

 བདག་ལྟ་རིགས་ཀྱིས་མིར་སྐྱེས་ལ། །ཕན་དང་གནྤྱོད་པ་ངོ་ཤེས་པས། ། 
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐྤྱོབ། ། 

བདག་ལྟ་བུ་ནི་རིགས་ཀྱིས་མིར་སྐྱེས་ལ། ཕན་པ་དང་གནྤྱོད་པ་ངོ་ཤེས་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་མ་
གཏང་ན། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ཅིས་མི་འཐྤྱོབ། དེ་ཡང་ལག་བཟང་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས། གཞན་
ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་སྤྱོབ་སྟེ། གང་དག་སེང་གེ་དང་། སྟག་དང་། ཁྱི་
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དང་། བྱ་རྒོད་དང་། ཁྲུང་ཁྲུང་དང་། བྱ་རྤྱོག་དང་། འུག་པ་དང་། སྲིན་བུ་དང་། སྦྲང་མ་དང་། སྦྲང་བུ་དང་། 
ཤ་སྦྲང་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ན། བདག་མིར་གྱུར་བཞིན་དུ་
སྲྤྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པའི་བརྩྤྱོན་འགྲུས་ཉམས་པར་བྱེད། ཅེས་སྤྱོགས་གསུངས་སྤྱོ།།  

འྤྱོན་ཏེ་རྐང་ལག་ལ་སྤྱོགས་པ། །བཏང་དགོས་བདག་ནི་འཇིགས་ཤེ་ན། ། 
ལྕི་དང་ཡང་བ་མ་དཔད་པར། །རྨྤྱོངས་པས་བདག་ནི་འཇིགས་པར་ཟད། ། 

འྤྱོན་ཏེ་དེའི་དྤྱོན་དུ་མགོ་དང་རྐང་ལག་ལ་སྤྱོགས་པ། གཏང་དགོས་ན་བདག་ནི་དེ་ལ་འཇིགས་ཤེ་ན། ལྕི་བ་དང་
ཡང་བའི་ཁྱད་པར་ལ་མ་དཔད་པར། རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་བདག་ནི་འཇིགས་པར་ཟད་དྤྱོ།།  

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ། །ལན་གྲངས་དུ་མར་བཅད་པ་དང་། ། 
    དབུག་དང་བསྲེག་དང་གཤགས་འགྱུར་གྱི། །བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །  

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཁོར་བ་འདིར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ། ལན་གྲངས་དུ་མར་མགོ་དང་ཡན་ལག་
བཅད་པ་དང་། མདའ་དང་མདུང་ལ་སྤྱོགས་པས་དབུག་པ་དང་མེར་བསྲེགས་པ་དང་སྤྱོག་ལེ་འབར་བ་ལ་
སྤྱོགས་པས་གཤགས་པར་འགྱུར་གྱི། སྡུག་བསྔལ་དེས་ནི་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  

བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་ཚྤྱོད་ཡྤྱོད་དེ། ། 
    ཟུག་རྔུ་ཁོང་བརླག་གནྤྱོད་བསལ་ཕྱིར། །ལུས་རྨ་བཏྤྱོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན། ། 

བདག་གིས་རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ཡི། སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངོ་བྤྱོ་དང་མྤྱོང་བའི་དུས་ཀྱང་
ཚྤྱོད་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་ཟུག་རྔུ་ཁོང་བརླག་གི་གནྤྱོད་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ལུས་ལ་རྨ་བཏྤྱོད་ནས་དེ་
འབྱིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཟྤྱོད་པ་བཞིན་ནྤྱོ།།  

སན་པ་ཀུན་ཀྱང་གསྤྱོ་དཔད་ཀྱིས། །མི་བདེ་བ་ཡིས་ནད་མེད་བྱེད། ། 
དེ་བས་སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་དག །གཞྤྱོམ་ཕྱིར་མི་བདེ་ཆུང་བཟྤྱོད་བྱ། ། 
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སན་པ་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་མེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གསྤྱོ་དཔད་ཀྱིས། མི་བདེ་བ་ཡི་ནད་མེད་པར་བྱེད་པ། དེ་
བས་ན་ངན་སྤྱོང་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་དག གཞྤྱོམ་པའི་ཕྱིར་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མི་
བདེ་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་བཟྤྱོད་པར་བྱའྤྱོ།།  

གསྤྱོ་དཔད་ཕལ་པ་འདི་འདྲ་བ། །སན་པ་མཆོག་གིས་མ་མཛད་དེ། ། 
ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྤྱོ་ཡིས། །ནད་ཆེན་དཔག་མེད་གསྤྱོ་བར་མཛད། ། 

གསྤྱོ་དཔད་ཕལ་པ་ལུས་ལ་ཟུག་རྔུ་བསྐྱེད་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི། སན་པ་མཆོག་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དག་གིས་
མ་མཛད་དེ། བསྒྲུབ་པར་ས་བའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྤྱོ་ཡིས། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ནད་ཆེན་པྤྱོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
གསྤྱོ་བར་མཛད་དྤྱོ།།  

     ཚྤྱོད་མ་ལ་སྤྱོགས་སྦྱིན་པ་ལའང་། །འདྲེན་པས་ཐྤྱོག་མར་སྦྱྤྱོར་བར་མཛད། ། 
དེ་ལ་གོམས་ནས་ཕྱི་ནས་ནི། །རིམ་གྱིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏྤྱོང་། ། 

རང་གི་ཤ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་གཏང་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཇི་ལྟར་ཆོ་ག་འཇམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚྤྱོད་མ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་དངོས་པྤྱོ་དམན་པ་སྦྱིན་པ་ལའང་། འདྲེན་པ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐྤྱོག་མར་སྦྱྤྱོང་བར་མཛད་དེ། དེ་
ལ་གོམས་པར་གྱུར་ནས་ཕྱི་ནས་ནི། རིམ་གྱིས་རང་གི་ཤ་ཡི་བར་དུ་ཡང་གཏྤྱོང་བར་གསུངས་སྤྱོ།།  

གང་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ནི། །ཚྤྱོད་སྤྱོགས་ལྟ་བུའི་བླྤྱོ་སྐྱེས་པ། ། 
དེ་ཚེ་ཤ་ལ་སྤྱོགས་གཏྤྱོང་བ། །དེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པ་གང་གི་ཚེ་རང་གི་ལུས་འདི་ལ་ནི། ཞེན་པ་སངས་ཏེ་ཚྤྱོད་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྟ་བུའི་
བླྤྱོ་སྐྱེས་པ། དེ་ཡི་ཚེ་ན་ལུས་ཀྱི་ཤ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཏྤྱོང་བ། དེ་ལ་ཡང་བྱ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

སྡིག་པ་སང་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་མེད། །མཁས་པའི་ཕྱིར་ན་མི་དགའ་མེད། ། 
འདི་ལྟར་ལྤྱོག་པར་རྟྤྱོག་པ་དང་། །སྡིག་པས་སེམས་དང་ལུས་ལ་གནྤྱོད། ། 
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དེ་ལྟར་འྤྱོང་བ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞེ་ན། སྡིག་པ་སངས་བའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཅིང་། ཆོས་ཀྱི་གནས་
ལུགས་ལ་མཁས་པའི་ཕྱིར་ན་སེམས་ལ་མི་དགའ་བ་མེད་དྤྱོ། འདི་ལྟར་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པའི་
ལྤྱོག་པར་རྟྤྱོག་པ་དང་། སྲྤྱོག་གཅོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡིག་པས་རིམ་པ་ལྟར་སེམས་དང་ལུས་ལ་གནྤྱོད་དྤྱོ།།  

བསྤྱོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ལུས་བདེ་ལ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་སེམས་བདེ་ན། ། 
གཞན་དྤྱོན་འཁོར་བར་གནས་ཀྱང་ནི། །སྙིང་རྗེ་ཅན་དག་ཅི་སྟེ་སྐྱོ། ། 

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སང་བའི་ཕྱིར་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ནས། ད་ནི་འདི་ལ་
བདེ་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་པ་ནི། བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པྤྱོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ལུས་བདེ་ལ། 
གནས་ལུགས་ལ་མཁས་པ་ཡིས་ནི་སེམས་བདེ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་ན། གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་འཁོར་བར་གནས་
ཀྱང་ནི། རྒྱལ་སྲས་སྙིང་རྗེ་ཅན་དག་དེ་ལ་ཅི་སྟེ་སྐྱོ།  

འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྟྤྱོབས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་ཟད་བྱེད་ཅིང་། ། 
    བསྤྱོད་ནམས་རྒྱ་མཚྤྱོ་སྡུད་བྱེད་ཕྱིར། །ཉན་ཐྤྱོས་རྣམས་པས་མཆོག་ཏུ་བཤད། ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྟྤྱོབས་ཉིད་ཀྱིས། སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་རྣམས་ཟད་པར་བྱེད་
ཅིང་། བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པྤྱོ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་པས་
མཆོག་ཏུ་བཤད་དྤྱོ།།  

དེ་བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སེལ་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟར་ཞྤྱོན་ནས། ། 
བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་ལ། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྒྱིད་ལུག་འགྱུར། ། 

དེ་བས་ན་སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་བ་དང་ལུས་ཀྱི་ངལ་བ་ཀུན་སེལ་བའི་རང་བཞིན། མཐའ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟ་བཟང་པྤྱོ་ལ་ཞྤྱོན་ནས། ལམ་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་
བདེ་བ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འགྲོ་བ་ལ། སེམས་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེ་བུ་སུ་ཞིག་སྒྱིད་ལུག་པར་འགྱུར། 
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སེམས་ཅན་དྤྱོན་འགྲུབ་བྱ་ཕྱིར་དཔུང་། །མྤྱོས་བརྟན་དགའ་དང་དྤྱོར་བ་ཡིན། ། 
མྤྱོས་པ་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་པ་དང་། །དེ་ཡི་ཕན་ཡྤྱོན་བསམས་པས་བསྐྱེད། ། 

སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཔུང་བཞི་སྟེ། དགེ་བ་བྱེད་པར་འདྤྱོད་པའི་མྤྱོས་པ་དང་། ཕྱིར་མི་
ལྡྤྱོག་པ་བརྟན་པ་དང་། དམ་པའི་ལས་ལ་དགའ་བ་དང་མི་ནུས་པ་དག་རེ་ཞིག་དྤྱོར་བ་རྣམས་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་ལས་
མྤྱོས་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལ་འཇིགས་པ་དང་། དགེ་བ་ལ་གོམས་པ་དེ་ཡི་ཕན་ཡྤྱོན་
བསམས་པས་བསྐྱེད་དྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽ སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པའི་ལེ་ལྤྱོའི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་སང་ཚུལ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

བདེན་པའི་ཚིག་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་བྲིས། 
༢༽ འྤྱོན་ཏེ་མགོ་དང་རྐང་ལག་ལ་སྤྱོགས་པ་བཏང་དགོས་ན་བདག་ནི་དེ་ལ་འཇིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ཇི་

ལྟར་འདེབས། 
༣༽ སན་པ་མཆོག་དང་ཕལ་པའི་གསྤྱོ་དཔད་དང་གསྤྱོ་བྱ། གསྤྱོ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་བྲིས། 
༤༽ འྤྱོ་ན་རང་གི་ཤ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་བཏང་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་འཇམ་པྤྱོ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་

ལན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
༥༽ དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཚྤྱོད་མ་སྤྱོགས་ལྟ་བུའི་བླྤྱོ་བསྐྱེད་ནས་རང་གི་ལུས་བཏང་བ་ལ་དཀའ་བ་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།  
༦༽ དེ་བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སེལ་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟར་ཞྤྱོན་ནས། །བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་

ལ། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྒྱིད་ལུག་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྤྱོན་བྲིས། 
༧༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ཞྤྱོག 
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གསུམ་པ་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྒྲུབ་པ་ལ། མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སངས་ཏེ། །མྤྱོས་དང་ང་རྒྱལ་དགའ་དང་དྤྱོར། ། 
   ལྷུར་བླང་དབང་བསྒྱུར་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་ནི། །བརྩྤྱོན་འགྲུས་སྤེལ་ཕྱིར་འབད་པར་བྱ། ། 

ད་ནི་དཔུང་གི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་ལེ་ལྤྱོ་སང་བར་བྱས་ཏེ། 
མྤྱོས་པའི་དཔུང་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་དཔུང་དང་དགའ་བའི་དཔུང་དང་དྤྱོར་བའི་དཔུང་བཞི་བསགས་པ་དང་། གཉེན་
པྤྱོ་ལྷུར་ལེན་པའི་སྟྤྱོབས་དང་བདག་ཉིད་དབང་སྒྱུར་བའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་ནི། བརྩྤྱོན་འགྲུས་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་འབད་
པར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ གཉེན་པྤྱོ་བརྩྤྱོན་འགྲུས་སྤེལ་བའི་རྒྱུ་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་། དཔུང་བཞི་བསགས་པ་དང་། སྟྤྱོབས་གཉིས་བསྐྱེད་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་
ལས། དང་པྤྱོ་དཔུང་བཞི་བསགས་པ་ལའང་། མྤྱོས་པའི་དཔུང་བཤད་པ། བརྟན་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱི་དཔུང་
བཤད་པ། དགའ་བའི་དཔུང་བཤད་པ། དྤྱོར་བའི་དཔུང་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས།   

དང་པྤྱོ་མྤྱོས་པའི་དཔུང་བཤད་པ་ནི། 

བདག་དང་གཞན་གྱི་ཉེས་པ་ནི། །དཔག་མེད་བདག་གིས་གཞྤྱོམ་བྱ་སྟེ། ། 
         གང་དུ་ཉེས་པ་རེ་རེ་ལའང་། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚྤྱོར་ཟད་འགྱུར་པ། །  
         ཉེས་ཟད་རྩྤྱོམ་པ་དེ་ཡི་ནི། །ཆ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐྤྱོང་ན། ། 

སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གནས། །བདག་ཀོ་ཅི་ཕྱིར་སྙིང་མ་གས། ། 
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བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཟིན་པས་བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་
ཉེས་པ་ནི། དཔག་གིས་མི་ལྤྱོངས་ཤིང་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པ་དེ་དག་བདག་གིས་གཞྤྱོམ་བྱ་སྟེ། གང་དུ་ཉེས་པ་
དེ་དག་རེ་རེ་སྤྱོང་བ་ལའང་། བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་ཟད་པའམ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་དགོས་པ་དེའི་ཕྱིར། ཉེས་པ་
ཟད་པའི་བརྩྤྱོན་འགྲུས་རྩྤྱོམ་པ་དེ་ཡི་ནི། ཆ་ཙམ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐྤྱོང་ན། སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་
གནས་ཏེ། རྟེན་དུ་གྱུར་པས་བདག་ཀོ་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་སྙིང་འདི་དུམ་བུར་མ་གས་པ་ཡིན། 

  བདག་དང་གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི། །མང་པྤྱོ་བདག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྟེ། ། 
དེ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་རེ་རེ་ཡང་། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚྤྱོས་གོམས་འགྱུར་ན། ། 
བདག་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་ཆ་ལ་ཡང་། །གོམས་པ་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ། 
ཇི་ཞིག་ལྟར་རྙེད་སྐྱེ་བ་ནི། །བདག་གིས་དྤྱོན་མེད་བྱས་པ་མཚར། ། 

བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི། མང་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡང་། བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་གོམས་པར་འགྱུར་དགོས་ན། 
བདག་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་དེ་དག་གི་ཆ་ཙམ་ལ་ཡང་། གོམས་པ་དུས་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་དབང་
གིས་རྙེད་པའི་སྐྱེ་བ་འདི་ནི། བདག་རང་གིས་དྤྱོན་མེད་པར་བྱས་པ་ནི་མཚར་ཆེའྤྱོ།།  

བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་མ་མཆོད་ཅིང་། །དགའ་སྟྤྱོན་ཆེན་པྤྱོའི་བདེ་མ་བྱིན། ། 
       བསྟན་ལ་བྱ་བ་མ་བྱས་དང་། །དབུལ་པྤྱོའི་བསམ་པ་རྤྱོགས་མ་བྱས། ། 
       འཇིགས་ལ་མི་འཇིགས་མ་བྱིན་དང་། །ཉམ་ཐག་བདེ་མ་བྱིན་ན་བདག ། 
       མ་ཡི་མངལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་ཟད། ། 

ཇི་ལྟར་དྤྱོན་མེད་པར་བྱས་ཞེ་ན། བདག་གིས་བཅོས་ལྡན་འདས་ལ་ལྷ་ཁང་དང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་སྤྱོགས་པས་
མ་མཆོད་ཅིང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཚྤྱོགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟྤྱོན་ཆེན་པྤྱོའི་བདེ་བ་ཡང་མ་བྱིན་ལ། བསྟན་པ་ལ་བྱ་
བ་སྡེ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་དང་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང་། ནྤྱོར་གྱི་ཕུང་པྤྱོ་
ཆེན་པྤྱོའི་བགོ་བཤར་གྱིས་དབུལ་པྤྱོའི་བསམ་པ་ཡང་རྤྱོགས་པར་མ་བྱས་ཤིང་། དགྲ་ལ་སྤྱོགས་པས་འཇིགས་པ་
རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པ་གང་ཡང་མ་བྱིན་པ་དང་། ལུས་དང་སེམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བའི་ཉམ་ཐག་པ་
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རྣམས་ལ་དེ་དང་བལ་བའི་བདེ་བ་མ་བྱིན་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་བདག མ་ཡི་
མངལ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་དང་། མ་དེ་ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་ཟད་ཀྱི་དལ་འབྱྤྱོར་
འཐྤྱོབ་པའི་དགོས་པ་མ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། 

བདག་ནི་སྔོན་དང་ད་ལྟར་ཡང་། །ཆོས་ལ་མྤྱོས་དང་བལ་བ་ཡིས། ། 
ཕྤྱོངས་པ་འདི་འདྲ་བྱུང་བར་གྱུར། །སུ་ཞིག་ཆོས་ལ་མྤྱོས་པ་གཏྤྱོང་། ། 

བདག་ནི་ཚེ་རབས་སྔོན་དང་ད་ལྟར་ཡང་། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་མྤྱོས་པ་དང་བལ་བ་ཡིས། བདེ་བས་ཕྤྱོངས་པ་
འདི་འདྲ་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་པས། དཔྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཆོས་ལ་མྤྱོས་པ་གཏང་བར་བྱེད།  

དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྩ་བ་མྤྱོས་པ་ཐུབ་པས་གསུངས། ། 
          དེ་ཡི་རྩ་བ་རྟག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུ་བསྒོམས་པས་སྤྱོ། །  

དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ནི་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། རྩ་བ་ཡང་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བའི་མྤྱོས་པའམ་འདུན་པ་ཡིན་པར་ཐུབ་
པས་གསུངས་ཏེ། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་མྤྱོས་པའྤྱོ་ཞེས་དང་། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་ཡིན་
ཏེ། །འདུན་པའི་རྩེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞེས་སྤྱོ།། འདུན་པ་དེ་ཡི་རྩ་བ་ཡང་དུས་རྟག་ཏུ་ནི། ལས་དང་ལས་ཀྱི་
རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབས་བུ་བསྒོམས་པ་ཁོ་ནས་སྐྱེ་བར་གསུངས་སྤྱོ།།  

སྡུག་བསྔལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། །འཇིགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་དང་། ། 
འདྤྱོད་པ་རྣམས་དང་བལ་བ་ནི། །སྡིག་པ་སྤྱོད་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 

དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། ལུས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སེམས་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། སྲྤྱོག་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་འཚེ་
བའི་འཇིགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ་དང་། འདྤྱོད་པ་རྣམས་དང་བལ་ཏེ་མི་འདྤྱོད་པ་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར་བ་ནི། 
སྡིག་པ་སྤྱོད་པ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དགེ་བྱས་པས། །གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་འགྱུར་བ། ། 
    དེ་དང་དེར་ནི་བསྤྱོད་ནམས་དེས། །འབས་བུའི་ཡྤྱོན་གྱིས་མངོན་མཆོད་འགྱུར། ། 
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ཡིད་ལ་བསམ་པའམ་སྤྱོན་པའི་དགེ་བ་བྱས་པས། གནས་རིས་གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ། དེ་དང་
དེར་ནི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་དེས། འབས་བུའི་ཡྤྱོན་ཏན་ནམ་རིན་གྱིས་མངོན་པར་མཆོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

སྡིག་པ་བྱས་པ་བདེ་འདྤྱོད་ཀྱང་། །གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་འགྱུར་བ། ། 
   དེ་དང་དེར་ནི་སྡིག་པ་དེས། །སྡུག་བསྔལ་མཚྤྱོན་གྱིས་རྣམ་པར་འཇོམས། ། 

སྡིག་པ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བྤྱོ་དག་ཡིད་ལ་བདེ་བ་འདྤྱོད་ཀྱང་། གནས་རིས་གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ། དེ་
དང་དེར་ནི་སྡིག་པ་དེས། འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཚྤྱོན་གྱིས་ལུས་སེམས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  

           རྒྱ་ཆེ་དྲི་བཟང་བསིལ་བའི་པདྨའི་སྙིང་པྤྱོར་གནས། ། 
           རྒྱལ་བའི་གསུང་སྙན་ཟས་ཀྱིས་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་བྱས་པ། ། 
           ཐུབ་འྤྱོད་ཀྱིས་རྒྱས་པདྨ་ལས་བྱུང་ལུས་མཆོག་ཅན། ། 

རྒྱལ་བའི་མདུན་གནས་བདེ་གཤེགས་སྲས་སུ་དགེ་བས་འགྱུར། ། 

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དྲི་བཟང་ཞིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་རེག་བྱ་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་པདྨའི་སྙིང་པྤྱོར་གནས་ནས། 
རྒྱལ་བའི་གསུང་སྙན་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་ཟས་ཀྱིས་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་པར་བྱས་པ། 
ཐུབ་པའི་དབང་པྤྱོའི་སྐུ་ཡི་འྤྱོད་ཀྱིས་རྒྱས་ཤིང་ཁ་བྱེ་བའི་པདྨ་ལས་བྱུང་བ་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་མཆོག་
ཅན། དག་པའི་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་མདུན་ན་གནས་ཤིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲས་སུ་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་
ཀྱིས་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

  གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུས་པགས་པ་མ་ལུས་བཤུས་པས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་ཅིང་། ། 
རབ་ཏུ་ཚ་བའི་མེ་ཡིས་བཞུས་པའི་ཟངས་ཞུན་ལུས་ལ་བླུགས་གྱུར་ལ། ། 

   འབར་བའི་རལ་གྲི་མདུང་ཐུང་གིས་བསྣུན་ཤ་ཡི་དུམ་བུ་བརྒྱར་ལྷགས་ཤིང་། ། 
ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞིར་ལྷུང་བ་མི་དགེ་མང་པྤྱོས་འགྱུར། ། 

         དེ་བས་དགེ་ལ་མྤྱོས་བྱ་ཞིང་། །གུས་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 
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གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་མ་ལུས་པ་
བཤུས་པས་ཉམ་ཐག་ཅིང་། དུས་ཀྱི་མཐའི་མེ་ལས་ཀྱང་བདུན་འགྱུར་དུ་རེག་བྱ་རབ་ཏུ་ཚ་བའི་མེ་ཡིས་བཞུས་
པའི་ཁྲོ་ཆུ་དང་ཟངས་ཞུན་ལུས་ལ་བླུག་པར་གྱུར་ལ། དེ་ལ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་རལ་གྲི་དང་མདུང་ཐུང་
དག་གིས་བསྣུན་པས་ཤ་ཡི་དུམ་བུ་བརྒྱར་ས་ལ་ལྷགས་ཤིང་། མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་འབར་བའི་ལྕགས་ཀྱི་ས་གཞིར་ལྷུང་
བ་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་མང་པྤྱོའི་དབང་གིས་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བ་ལ་མྤྱོས་པས་འདུན་པར་བྱ་ཞིང་། གུས་པ་
ཉིད་དུ་བྱས་ཏེ་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽ བདག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཟིན་པས་བདག་གི་གཞྤྱོམ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༢༽ ཇི་ཞིག་ལྟར་ལྟེས་དབང་གིས་རྙེད་པའི་སྐྱེ་བ་ནི་བདག་གིས་དྤྱོན་མེད་བྱས་པ་མཚར་ཞེས་གསུངས་པས། 

དྤྱོན་མེད་བྱས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽ ལས་ཀྱི་འབས་བུ་མྤྱོང་ཚུལ་ལ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ། གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་ཀྱི་

འབས་བུ། གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་མྤྱོང་ཚུལ་རྣམས་ནི་རྩ་བ་ལྟར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 

གཉིས་པ་བརྟན་པའམ་ང་རྒྱལ་གྱི་དཔུང་བཤད་པ་ལའང་། སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས་
ལས།  

དང་པྤྱོ་སྤྱིར་བཤད་པ་ནི།  

རྤྱོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཆོ་ག་ཡིས། །བརྩམས་ནས་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 
དང་པྤྱོར་འབྱྤྱོར་པ་བརྟགས་ནས་ནི། །བརྩམ་མམ་ཡང་ན་མི་བརྩམ་བྱ། ། 
མ་བརྩམས་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་གྱི། །བརྩམས་ནས་ལྡྤྱོག་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  

ཕལ་པྤྱོ་ཆེའི་རྤྱོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཆོ་ག་ཡིས། བརྩམས་ནས་གང་ཡང་འགྲུབ་པར་ནུས་སྤྱོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་
པར་བྱ། དེ་ལ་འཇུག་པའི་དང་པྤྱོར་མངོན་པར་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་འབྱྤྱོར་པ་བརྟགས་ནས་ནི། 
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སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་བརྩམ་མམ་ཡང་ན་སྟྤྱོབས་མེད་པ་ན་མི་བརྩམ་བྱ། མི་ནུས་པ་དེ་ནི་དང་པྤྱོ་ཉིད་དུ་
མ་བརྩམས་པ་ཉིད་མཆོག་ཡིན་གྱི། བརྩམས་པར་བྱས་ནས་སར་ལྡྤྱོག་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  

སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེ་གོམས་ཤིང་། །སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་འགྱུར་ཏེ། ། 
གཞན་དང་འབས་བུའི་དུས་ཀྱང་ནི། །དམན་འགྱུར་དེ་ཡང་སྒྲུབ་མི་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་ལྡྤྱོག་པར་བྱས་ན་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་རྩྤྱོམ་ལྡྤྱོག་བྱེད་པ་དེ་གོམས་ཤིང་། དམ་བཅའ་ལས་ཉམས་པའི་སྡིག་པ་
དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། སྔ་མ་ཉམས་པར་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་དང་སྔ་
མ་དེའི་འབས་བུའི་དུས་ཀྱང་ནི། འབས་བུ་དམན་པར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་དེ་ཡང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  

ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་ནུས་པས་ཏེ། །གསུམ་པྤྱོ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ། ། 

དགེ་བའི་ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པ་གཞྤྱོམ་པ་དང་དེའི་ནུས་པ་སྟེ། གསུམ་པྤྱོ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ། 

དྲི་བ། 
༡༽ མངོན་པར་འདྤྱོད་པའི་བྱ་བ་མ་བརྩམ་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་པ་དང་ བརྩམས་ནས་ལྡྤྱོག་པར་བྱས་ན་དེའི་

ཉེས་དམིགས་བཅས་བྲིས། 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལའང་། ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ། ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ། ཉོན་མྤྱོངས་
པའི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱའྤྱོ་ཞེས། །འདི་ནི་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཉིད། ། 
     ཉོན་མྤྱོངས་དབང་མེད་འཇིག་རྟེན་འདིས། །རང་དྤྱོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། ། 

འགྲོ་བས་བདག་ལྟར་མི་ནུས་ཏེ། །དེ་བས་བདག་གིས་འདི་བྱའྤྱོ། །  
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གང་ཅུང་ཟད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མེད་པའི་ལས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་གཅིག་
པུས་བྱའྤྱོ་ཞེས། འདི་ནི་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཉིད་དེ། ཉོན་མྤྱོངས་པས་རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་
འདིས། རང་གི་དྤྱོན་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གིས་འདྤྱོད་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་
མི་ནུས་སྟེ། དེ་བས་ནི་བདག་རང་གིས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ།།  

གཞན་དག་དམན་པའི་ལས་བྱེད་ན། །བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཇི་ལྟར་འདུག ། 
        ང་རྒྱལ་གྱིས་ནི་མི་བྱས་ཏེ། །བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་མཆོག ། 

གཞན་དག་གིས་དམན་པའི་ལས་མི་དགེ་བ་གསྤྱོག་པར་བྱེད་ན། བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་བག་བསྐྱངས་ཏེ་ཇི་ལྟར་
འདུག ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩྤྱོན་པ་ལྷུར་ལེན་པར་བྱའྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། དེ་ལྟར་ན་ཡང་
ང་རྒྱལ་གྱིས་ནི་ཁེངས་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དེ། བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ནི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་མཆོག་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽  ང་རྒྱལ་གསུམ་གྱ ྱྜི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 
༢༽  ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས།  
  

གཉིས་པ་ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ཤི་བའི་སྦྲུལ་དང་ཕྲད་གྱུར་ན། །ཁྭ་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ལྟ་བུར་སྤྱོད། ། 
གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཉམ་ཆུང་ན། །ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་གནྤྱོད་པར་བྱེད། ། 

ཤི་བའི་སྦྲུལ་གྱི་རྤྱོ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ན། དམན་པར་གྱུར་པའི་ཁྭ་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ལྟ་བུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་དྤྱོ།། 
དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་སེམས་ཀྱི་སྟྤྱོབས་དམན་ཏེ་ཉམ་ཆུང་བར་འགྱུར་ན། ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་བདག་ལ་
གནྤྱོད་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  
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ཞུམ་བཅས་རྩྤྱོལ་བ་དྤྱོར་བ་ལ། །ཕྤྱོངས་ལས་ཐར་བ་ཡྤྱོད་དམ་ཅི། ། 
ང་རྒྱལ་རྩྤྱོལ་བ་བསྐྱེད་པས་ནི། །ཆེན་པྤྱོ་ཡིས་ཀྱང་ཐུབ་པར་དཀའ། ། 

བསམ་པ་ཞུམ་པ་དང་བཅས་པས་སྦྱྤྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དྤྱོར་བ་དེ་ལ། ཕྤྱོངས་པའི་གནས་སྐབས་ལས་དུས་ནམ་
ཡང་ཐར་པ་ཡྤྱོད་དམ་ཅི། གཉེན་པྤྱོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ང་རྒྱལ་དང་རྩྤྱོལ་བའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་པར་བྱས་ན། སང་བྱ་
ཆེན་པྤྱོ་ཡིས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་དེ་ཉིད་ལ་ཐུབ་པར་དཀའྤྱོ།།  

      དེ་བས་སེམས་ནི་བརྟན་པ་ཡིས། །ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་གཞྤྱོམ་བྱ་སྟེ། ། 
བདག་ནི་ལྟུང་བས་ཕམ་བྱས་ན། །ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་འདྤྱོད་བཞད་གད་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་བས་ན་སེམས་ནི་བརྟན་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་གྱི་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡིས། ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་མཐུ་མེད་པར་
གཞྤྱོམ་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་བདག་ནི་ལྟུང་བས་ཕམ་པར་བྱས་ན། ཁམས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡང་
བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་རྤྱོ།།  

བདག་གིས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱ་སྟེ། །བདག་ལས་སུ་ཡང་རྒྱལ་མི་བྱ། ། 
རྒྱལ་བ་སེང་གེའི་སྲས་བདག་གིས། །ང་རྒྱལ་འདི་ལ་གནས་པར་བྱ། ། 

བདག་གིས་རང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བྱ་སྟེ། བདག་ལས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་དེ་དག་སུ་
ཡང་རྒྱལ་བར་མི་བྱ་ཞིང་། རྒྱལ་བ་མི་ཡི་སེང་གེའི་སྲས་སུ་གྱུར་པ་བདག་གིས་ནི། ང་རྒྱལ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་
གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

འགྲོ་གང་ང་རྒྱལ་གྱིས་བཅོམ་དེ། །ཉོན་མྤྱོངས་ང་རྒྱལ་ཅན་མ་ཡིན། ། 
ང་རྒྱལ་ཅན་དགྲའི་དབང་མི་འགྲོ། །དེ་དག་ང་རྒྱལ་དགྲ་དབང་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་དགྲ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་རྒྱལ་བའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱང་བསྔགས་པར་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་
འགྱུར་ཞེ་ན། འགྲོ་བ་གང་ཞིག་རང་གི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས་ཁེངས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བདག་ཉིད་བཅོམ་པ་དེ་དག་ནི། 
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ཉོན་མྤྱོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ཡིན་གྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། ང་རྒྱལ་ཅན་ནི་མི་མཐུན་པའི་དགྲའི་དབང་དུ་
མི་འགྲོ་ལ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ང་རྒྱལ་གྱི་དགྲ་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

ཉོན་མྤྱོངས་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་ན། །ངན་འགྲོར་ང་རྒྱལ་གྱིས་འཁྲིད་ཅིང་། ། 
         མི་ཡི་དགའ་སྟྤྱོན་བཅོམ་པ་དང་། །གཞནགྱི་ཟས་ཟའི་བན་དང་ནི། ། 
         གླེན་པ་མི་སྡུག་ཉམ་ཆུང་དང་། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་བརྙས་པར་འགྱུར། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སེམས་ཁེངས་ནས་འཇུག་པ་དག་ངན་འགྲོར་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁྲིད་པར་བྱེད་
ཅིང་། བརྒྱ་ལ་མིའི་དངོས་པྤྱོར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་མི་ཡི་དགའ་སྟྤྱོན་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་དང་། ཟས་མེད་པ་
གཞན་གྱི་ཟན་ལ་ཟ་བའི་བན་དང་ནི། གླེན་པ་ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པ་ལག་བར་བྱེད་པ་དང་མདྤྱོག་མི་སྡུག་པ་དང་
ལུས་ཉམ་ཆུང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་གཞན་གྱིས་བརྙས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

       ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །དེ་ཡང་ང་རྒྱལ་ཅན་གཏྤྱོགས་ན། ། 
       དམན་པ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་སྨྲྤྱོས། ། 

འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་འདིར་གཏྤྱོགས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་གྱིས་
རྒྱུད་ཁེངས་ཤིང་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ལུས་ཟུངས་པའི་རྒྱུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟས་མི་ཟ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན། དེ་འདྲ་བ་
ཡང་གཉེན་པྤྱོའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་གཏྤྱོགས་ན། དམན་པ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་སྨྲྤྱོས་ཤིག 

གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཕྱིར་ང་རྒྱལ་འཆང་། །དེ་ནི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་རྣམ་རྒྱལ་དཔའ་དེ་ཉིད། ། 
གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་དགྲ་བདྤྱོ་བ་ཡང་ངེས་བཅོམ་སྟེ། །འགྲོ་ལ་འདྤྱོད་བཞིན་རྒྱལ་བའི་འབས་བུ་རྤྱོགས་པར་བྱེད། ། 

འྤྱོ་ན་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། གང་ཞིག་ཁམས་གསུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་
བའི་ཕྱིར་གཉེན་པྤྱོའི་ང་རྒྱལ་འཆང་བ། དེ་ནི་ང་རྒྱལ་ཅན་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་དཔའ་བྤྱོ་ཡང་དེ་ཉིད་དེ། 
གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་གྱི་དགྲ་ཤིན་ཏུ་བདྤྱོ་བ་དེ་ཡང་ངེས་པར་བཅོམ་སྟེ། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་
དུ་རྒྱལ་བའི་འབས་བུ་རྤྱོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཉམ་ཆུང་ན། །ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་གནྤྱོད་པར་བྱེད། །ཅེས་པའི་དྤྱོན་དེའི་དཔེ་བྲིས། 
༢༽ ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་གཉེན་པྤྱོའི་ང་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞུང་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་དུ་བྲིས། 
 

གསུམ་པ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ཉོན་མྤྱོངས་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཁྲོད་གནས་ན། །རྣམ་པ་སྟྤྱོང་དུ་བསྲན་གཟུགས་ཏེ། ། 
ཝ་ལ་སྤྱོགས་པས་སེང་གེ་བཞིན། །ཉོན་མྤྱོངས་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་བྱ། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་སྐྱེ་བྤྱོ་མི་སྲུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གནས་ན། རྣམ་པ་སྟྤྱོང་དུ་ཡང་རིག་པ་ལ་བསྲན་
གཟུགས་ཏེ། དཔེར་ན། ཝ་ལ་སྤྱོགས་པས་སེང་གེ་ལ་མི་ཚུགས་པ་བཞིན་དུ། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་
བདག་ལ་མི་ཚུགས་པར་བྱའྤྱོ།།  

ཉམ་ང་ཆེ་ཐང་བྱུང་གྱུར་ཀྱང་། །མི་ཡིས་མིག་ནི་བསྲུང་བ་ལྟར། ། 
དེ་བཞིན་ཉམས་ང་བྱུང་གྱུར་ཀྱང་། །ཉོན་མྤྱོངས་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བྱ། ། 

ཉམ་ང་ཆེ་ཐང་སྟེ་འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོར་བྱུང་བར་གྱུར་ཀྱང་། མི་ཡིས་མིག་ནི་བསྒྲིམས་ཏེ་བསྲུང་བ་ལྟར། དེ་
བཞིན་དུ་ཉམ་ང་ཆེན་པྤྱོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བར་གྱུར་ཀྱང་། སེམས་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱའྤྱོ།།  

བདག་ནི་བསྲེགས་ཏེ་བསད་གྱུར་ཏམ། །བདག་གི་མགོ་བྤྱོ་བཅད་ཀྱང་བླའི། ། 
       རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི། །དགྲ་ལ་འདུད་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  

དེ་བཞིན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རིགས་པ་ལས་ནི་གཞན་མི་སད། ། 

བདག་ནི་མེ་ནང་དུ་བསྲེགས་ཏེ་བསད་པར་གྱུར་ཏམ། བདག་གི་མགོ་བྤྱོ་དྲུངས་ནས་བཅད་ཀྱང་བླའི། རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི། དགྲ་བྤྱོ་འདི་ལ་གུས་པས་འདུད་པར་མི་བྱའྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་དུས་དང་གནས་སྐབས་
ཐམས་ཅད་དུ། རིགས་ཤིང་འཐད་པ་ལས་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ལས་གང་ཡང་མི་སད་དྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ བདག་མེར་བསྲེགས་པ་དང་། མགོ་བྤྱོ་བཅད་པ་སྤྱོགས་ནི་བླ་བ་ཡིན་ལ་ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉོན་མྤྱོངས་

པའི་དགྲ་ལ་འདུད་པར་མི་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
 

གསུམ་པ་དགའ་བའི་དཔུང་བཤད་པ་ནི། 

རྩེད་མྤྱོའི་བདེ་འབས་འདྤྱོད་པ་ལྟར། །འདི་ཡིས་བྱ་བའི་ལས་གང་ཡིན། ། 
         ལས་དེ་ལ་ནི་ཞེན་བྱ་སྟེ། །ལས་དེས་མི་ངོམས་དགའ་བར་བྱ། ། 

རྩེད་མྤྱོ་ལ་དགའ་བ་དག་རྩེ་མྤྱོའི་བདེ་བའི་འབས་བུ་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བར་འདྤྱོད་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
འདི་ཡི་བྱ་བའི་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་གང་ཡིན་པའི། ལས་དེ་ཉིད་ལ་ནི་
དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཞེན་པར་བྱ་སྟེ། ལས་དེས་དུས་ནམ་ཡང་མི་ངོམས་པར་དགའ་བར་བྱའྤྱོ།། 

    བདེ་བའི་དྤྱོན་དུ་ལས་བྱས་ཀྱང་། །བདེ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གཏྤྱོལ་མེད་ཀྱི། ། 
གང་གི་ལས་ཉིད་བདེ་འགྱུར་བ། །དེ་ལས་མི་བྱེད་ཇི་ལྟར་བདེ། ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་ཉིད་བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་ལས་བྱས་ཀྱང་། དེས་འབས་བུ་བདེ་
བར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་གཏྤྱོལ་མེད་ཀྱི། རྒྱལ་སྲས་གང་གི་ལས་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཡི་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡིན་
པས། རྒྱལ་སྲས་དེ་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ལས་མི་བྱེད་ན་ཐུགས་ཇི་ལྟར་བདེ། ཐུགས་བདེ་བའི་རྒྱུ་གཞན་གྱི་
དྤྱོན་ལ་བརྩྤྱོན་པ་ཁོ་ནའྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།།  

སྤུ་གྲིའི་སྤྱོར་ཆགས་སྦྲང་རྩི་ལྟའི། །འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ངོམས་ན། ། 
        རྣམ་སྨིན་བདེ་ལ་ཞི་བ་ཡི། །བསྤྱོད་ནམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅི་སྟེ་ངོམས། ། 

སྤུ་གྲིའི་སྤྱོར་ཆགས་པའི་སྦྲང་རྩི་ལ་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི། ཁེ་ཆུང་ལ་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བའི་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་
ངོམས་ན། རྣམ་སྨིན་བདེ་ལ་ངོ་བྤྱོ་ཞི་བ་ཡི། བདུད་རྩི་དང་འདྲ་བའི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅི་སྟེ་ངོམས་པར་བྱེད། 
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དེ་ལྟས་ལས་ཚར་ཕྱིན་བྱའི་ཕྱིར། །ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་གདུངས་པ་ཡི། ། 
  གླང་ཆེན་མཚྤྱོ་ཕྲད་མཚྤྱོར་འཇུག་ལྟར། །ལས་དེ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་བྱ། ། 

དེ་ལྟ་བུས་ལས་བརྩམས་པ་དེ་ཚར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སྤྱོ་ག་ཉི་མ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་ཚ་བས་གདུངས་པ་ཡི། 
གླང་ཆེན་གང་མཚྤྱོར་ཕྲད་པ་ན་མཚྤྱོ་དེར་འཇུག་པ་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་ལས་དེ་ལ་ཡང་
འཇུག་པར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ དགའ་བའི་དཔུང་གི་དཔེ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པ་བྱིས་པ་རྩེད་མྤྱོ་ལ་རྤྱོལ་བ་ལྟ་བུ་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི། 
༢༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་ལས་དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་བྲིས། 
 

བཞི་པ་དྤྱོར་བའི་དཔུང་བཤད་པ་ནི། 

སྟྤྱོབས་ཉམས་པ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ན། །སར་བྱའི་དྤྱོན་དུ་འདྤྱོར་བར་བྱ། ། 
        ལེགས་པར་ཟིན་ན་ཕྱི་མ་དང་། །ཕྱི་མ་འདྤྱོད་པས་དེ་སང་བྱ། ། 

ནུས་པའི་སྟྤྱོབས་ཉམས་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ན། སར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དྤྱོན་དུ་རེ་ཞིག་འདྤྱོར་བར་བྱ། ཐྤྱོས་
པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚེ་དགེ་བའི་ལས་སྔ་མ་དག་ལེགས་པར་ཟིན་ན་སར་ཡང་ཕྱི་མ་དང་། དེའི་ཕྱི་མ་གཞན་བསྒྲུབ་
པར་འདྤྱོད་པས་སྔ་མ་དེ་སང་བར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ དྤྱོར་བའི་དཔུང་གི་ངོ་བྤྱོ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༢༽ དཔུང་བཞིའི་དཔེ་ནི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད། 
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གཉིས་པ་སྟྤྱོབས་གཉིས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལའང་། ལྷུར་ལེན་པའི་སྟྤྱོབས་དང་། དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟྤྱོབས་གཉིས་
ལས།  

དང་པྤྱོ་ལྷུར་ལེན་པའི་སྟྤྱོབས་ནི།  

     འཐབ་རྙིང་དགྲ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གཡུལ་ངོར་རལ་ཁ་ལྷགས་པ་བཞིན། ། 
ཉོན་མྤྱོངས་མཚྤྱོན་ལས་གཟུར་བྱ་ཞིང་། །ཉོན་མྤྱོངས་དགྲ་རྣམས་གཞྤྱོམ་པར་བཏགས། ། 

གཡུལ་དུ་འཐབ་རྙིང་པ་ཡང་ཡང་གོམས་པ་དག་དགྲ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། གཡུལ་ངོར་སྤྱོད་དེ་རལ་ཁ་བཀྱེ་བའི་
སར་ལྷགས་པ་ན་རང་ལ་མཚྤྱོན་གྱིས་མི་ཕྤྱོག་པར་དགྲ་སྡེ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ནུས་པ་བཞིན་དུ། ཉོན་མྤྱོངས་
པའི་མཚྤྱོན་ལས་གཟུར་བར་བྱ་ཞིང་། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་སར་སྐབས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་བར་
བྱས་ཏེ་འཇེབས་པར་བཏགས།  

གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་ལྷུང་གྱུར་ན། །འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་ལེན་པ་ལྟར། ། 
དེ་བཞིན་དྲན་པའི་མཚྤྱོན་ཤྤྱོར་ན། །དམལ་བའི་འཇིགས་དྲན་མྱུར་དུ་བླང་། ། 

དཔེར་ན། གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་ས་ལ་ལྷུང་བར་གྱུར་ན། འཇིགས་སྐྲག་དང་བཅས་པས་མྱུར་དུ་ལེན་པ་ལྟར། དེ་
བཞིན་དུ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བླང་དྤྱོར་གྱི་གནས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་
པའི་མཚྤྱོན་ཆ་དེ་ཤྤྱོར་བར་གྱུར་ན། དམལ་བའི་འཇིགས་པ་རྣམས་དྲན་པར་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་བླང་ངོ་།། 

ཇི་ལྟར་ཁྲག་ལ་བརྟེན་བཅས་ནས། །དུག་ནི་ལུས་ལ་ཁྱབ་འགྱུར་བ། ། 
དེ་བཞིན་གླགས་ནི་རྙེད་པ་ན། །ཉེས་པས་སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། ། 

ཇི་ལྟར་མདའ་དུག་ཅན་གྱིས་ཕྤྱོག་པ་ན་ཁྲག་ལ་བརྟེན་བཅས་ནས། དུག་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་
པ། དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་གླགས་ནི་རྙེད་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་པས་སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར། 
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ཡུངས་མར་བཀང་བའི་སྤྱོད་བསྐུར་ལ། །རལ་གྲི་ཐྤྱོགས་པས་དྲུང་བསད་དེ། ། 
   བྤྱོར་ན་གསྤྱོད་བསྡིགས་འཇིགས་པ་ལྟར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་དེ་བཞིན་སྒྲིམ། ། 

དེ་བས་ན་ཡུངས་མར་གྱིས་བཀང་བའི་སྤྱོད་ལག་ཏུ་བསྐུར་ལ། རལ་གྲི་ཐྤྱོགས་པ་དུ་མས་དྲུང་དུ་བསད་དེ། ཅུང་
ཟད་ཅིག་བྤྱོར་ན་མགོ་བྤྱོ་ས་ལ་དྤྱོར་ཏེ་གསྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས་བསྡིགས་པས་འཇིགས་པ་ལྟར། སྤྱོམ་བརྩྤྱོན་བརྟུལ་ཞུགས་
ཅན་གྱིས་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲིམ་པར་བྱའྤྱོ།། 

དེ་བས་པང་དུ་སྦྲུལ་འྤྱོངས་ན། །ཇི་ལྟར་རིངས་པས་ལྡང་བ་ལྟར། ། 
  དེ་བཞིན་གཉིད་དང་སྙོམ་འྤྱོངས་ན། །མྱུར་དུ་དེ་དག་བཟླྤྱོག་པར་བྱ། ། 

དེ་བས་ན་སར་མའི་པང་དུ་སྦྲུལ་འྤྱོངས་པ་ན། ཇི་ལྟར་བདག་ལ་དུག་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར་སྙམ་སྟེ་རིངས་པས་
ལྡང་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་གཉིད་དང་སྙོམ་ལས་འྤྱོངས་ན། མྱུར་དུ་དེ་དག་བཟླྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ།།  

ཉེས་པ་བྱུང་བ་རེ་རེ་ཞིང་། །བདག་ལ་སད་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་། ། 
  བདག་ལ་ཕྱིས་འདི་མི་འབྱུང་བ། །དེ་ལྟར་བྱ་ཞེས་ཡུན་རིང་བསམ། ། 

དེ་ལྟར་འབད་པར་བྱས་ཀྱང་བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་རེ་འབྱུང་སྲིད་པས་ཉེས་པ་བྱུང་བ་རེ་རེ་ཞིང་། བདག་
རང་ལ་སད་པར་བྱས་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་། བདག་ལ་ཕྱིས་ནི་ཉེས་པ་འདི་མི་འབྱུང་བ། དེ་ལྟར་འབད་པར་བྱ་ཞེས་
ཡུན་རིང་དུ་བསམ་མྤྱོ།། 

ཇི་ལྟར་གནས་སྐབས་འདི་དག་ལ། །དྲན་པ་གོམས་པ་ཉིད་འགྱུར་ཞེས། ། 
         རྒྱུ་འདི་ཡིས་ནི་ཕྲདཔའམ། །རིགས་པའི་ལས་ནི་འདྤྱོད་པར་བྱ། ། 

ཇི་ལྟར་ཉོན་མྤྱོངས་པ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་འདི་དག་ལ། ཇི་ལྟར་ཉེས་པ་དེའི་གཉེན་པྤྱོ་དྲན་པ་གོམས་པ་
ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས། དེ་གོམས་པའི་རྒྱུ་འདི་ཡིས་ནི་སྟེ་མཁན་པྤྱོ་དང་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚངས་
པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་མང་དུ་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་དང་ཕྲད་པའམ། དེ་དག་ལས་ཐྤྱོབ་པའི་རིགས་ཤིང་འཐད་པའི་
ལས་གདམ་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་ནི་འདྤྱོད་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་བྱའྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 

༡༽ གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་ལྷུང་གྱུར་ན། །འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་ལེན་པ་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་པའི་དཔེ་དེས་
 དྤྱོན་ཅི་ཞིག་བསྟན། 
༢༽ སྤྱོམ་བརྩྤྱོན་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་སེམས་

སྒྲིམ་ཚུལ་གྱི་དཔེ་ཁ་གསལ་བྲིས། 

བཞི་པ་བདག་ཉིད་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྟྤྱོབས་ནི། 

ཅི་ནས་ལས་བྱེད་སྔོན་རྤྱོལ་ན། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཐུ་ཡྤྱོད་པ། ། 
 དེ་ལྟར་བག་ཡྤྱོད་གཏམ་དྲན་ཏེ། །བདག་ཉིད་ལྡང་བ་ཡང་བར་བྱ། ། 

ཅི་ནས་ཀྱང་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྔོན་རྤྱོལ་ནས། ལས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བརྩྤྱོན་པས་
དབང་སྒྱུར་བའི་མཐུ་ཡྤྱོད་པ། དེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བག་ཡྤྱོད་བསྟན་པའི་ཚུལ་གྱི་གཏམ་དྲན་ཏེ། བདག་ཉིད་
གཞན་གྱི་དྤྱོན་ལ་འཇུག་པ་ན་ལྡང་བ་ཡང་བར་བྱའྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་རླུང་ནི་འགྲོ་བ་དང་། །འྤྱོང་བས་ཤིང་བལ་དབང་བསྒྱུར་བ། ། 
དེ་བཞིན་སྤྱོ་བས་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ། 

དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རླུང་ནི་འགྲོ་བ་དང་། འྤྱོང་བས་ལམ་གྱི་ཤིང་བལ་གཡྤྱོ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། དེ་བཞིན་དུ་
སེམས་ཀྱི་སྤྱོ་བས་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་བསྒྲུབས་པས། དེ་ལྟར་ན་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་
པར་འགྱུར་རྤྱོ།། 
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གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བརྩྤྱོན་འགྲུས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་བདུན་པའྤྱོ།། །། 
 

དྲི་བ། 
༡༽ ཇི་ལྟར་རླུང་ནི་འགྲོ་བ་དང་། །འྤྱོང་བས་ཤིང་བལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །དེ་བཞིན་སྤྱོ་བས་དབང་བསྒྱུར་

ཏེ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་བཅུད་དྤྱོན་བྲིས། 
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ལེའུ་བརྒྱད་པ། 

ཀུན་རྤྱོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤེལ་བ་བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ། 
གཉིས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་སེམས་བསྐྱེད་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་
མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་གཞུང་ལའང་མཚམས་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་
མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྤྱོང་བ། བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་དངོས་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་མཚམས་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་བརྩྤྱོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞག ། 
སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡེངས་པའི་མི། །ཉོན་མྤྱོངས་མཆེ་བའི་ཕྲག་ན་གནས། ། 

དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་རྩད་ནས་བཏྤྱོན་པའི་ཕྱིར་བརྩྤྱོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནས་ནི། ཡིད་ནི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་དགོས་ཏེ། བརྩྤྱོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀྱང་སེམས་ནི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་
རྣམ་པར་གཡེང་བའི་མི་དེ་ནི། སྲིན་པྤྱོ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆེ་བའི་ཕྲག་སྟེ་དབུས་ན་གནས་སྤྱོ།།  
 
གཉིས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་སྤྱོང་བ་ལའང་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་
ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

  ལུས་དང་སེམས་ནི་དབེན་པ་ཡིས། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་མི་འབྱུང་ངོ་། །  
དེ་བས་འཇིག་རྟེན་སང་བྱ་ཞིང་། །རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར། ། 

དེ་ལ་རེ་ཞིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱྤྱོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སང་བར་འདྤྱོད་ནས་གཞི་འཆའ་བ་ནི། 
ལུས་འདུ་འཛི་ལས་དབེན་པ་དང་སེམས་ནི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ལས་དབེན་པ་ཡིས། །འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་རྣམ་
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པར་གཡེང་བ་མི་འབྱུང་ངོ། །དེ་བས་ན་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་སྤྱོགས་པ་སང་བར་བྱ་ཞིང་། །སེམས་
ཀྱི་འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བར་བྱའྤྱོ།།  
 
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་། འཇིག་རྟེན་སྤྱོང་བ་དང་། རྣམ་རྟྤྱོག་དྤྱོར་བ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་འཇིག་
རྟེན་སྤྱོང་བ་ལའང་། འཇིག་རྟེན་སྤྱོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། ནང་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆགས་
པ་སྤྱོང་ཚུལ། ཕྱི་རྙེད་སྤྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་སྲེད་པ་སང་ཚུལ། སངས་ནས་དབེན་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་བསྟེན་ཚུལ་
བཤད་པ་དང་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་འཇིག་རྟེན་སྤྱོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། 

ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་རྙེད་སྤྱོགས་ལ། །སྲེད་པས་འཇིག་རྟེན་མི་སྤྱོང་སྟེ། ། 
དེ་བས་འདི་དག་ཡྤྱོངས་སྤྱོངས་ལ། །མཁས་པས་འདི་ལྟར་སད་པར་བྱ། ། 

དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་མི་སྤྱོང་བའི་རྒྱུ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ལ་
སྤྱོགས་ལ། སྲེད་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་མི་སངས་ཏེ། དེ་བས་ན་ཐྤྱོག་མར་འདི་དག་ཡྤྱོངས་སུ་སངས་ལ། 
མཁས་པས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟར་སད་པར་བྱའྤྱོ།།  

ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐྤྱོང་གིས། །ཉོན་མྤྱོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། ། 
  ཐྤྱོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བྱ་དེ་ཡང་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངོན་དགས་འགྲུབ། ། 

སེམས་བཏང་འགྲོ་བཞག་སྤྱོད་ལ་རང་དབང་ཐྤྱོབ་པའི་ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ཚེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་པར་ཇི་ལྟ་
བུར་གྱུར་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷག་མཐྤྱོང་གིས། ཉོན་མྤྱོངས་པ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འཇོམས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས། ཐྤྱོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ་ཞི་གནས་དེ་ཡང་ནི། སེམས་ཅན་དང་
རྙེད་བཀུར་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས་འགྲུབ་ཀྱི་གཞན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་
ནྤྱོ།། དེ་སྐད་དུ། མཉམ་བཞག་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཕྱི་རྤྱོལ་
གཡྤྱོ་བ་བཟླྤྱོག་པ་ཡིས། །སེམས་ནི་ཞི་ལས་གཡྤྱོ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོང་ཚུལ་ནི། 

      མི་རྟག་སུ་ཞིག་མི་རྟག་ལ། །ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱེད་པ་ཡྤྱོད། ། 
      དེས་ནི་ཚེ་རབས་སྟྤྱོང་ཕྲག་ཏུ། །སྡུག་པ་མཐྤྱོང་བར་ཡྤྱོང་མི་འགྱུར། ། 
      མ་མཐྤྱོང་ན་ནི་དགར་མི་འགྱུར། །ཡིད་ཀྱང་མཉམ་འཇོག་མི་འགྱུར་ལ། ། 

མཐྤྱོང་ཡང་ངོམས་པར་མི་འགྱུར་བས། །སྔར་བཞིན་སྲེད་པས་གདུང་བར་འགྱུར། ། 

རང་ཉིད་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་སུ་ཞིག་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་མི་རྟག་པ་རྣམས་ལ། ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱེད་པ་
ཡྤྱོད་དེ། ཆགས་པ་དེས་འཕངས་པའི་འབས་བུ་ནི་ཚེ་རབས་སྟྤྱོང་ཕྲག་ཏུ། སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི་དངོས་པྤྱོ་
མཐྤྱོང་བར་ཡྤྱོང་མི་འགྱུར། སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་གྲོགས་དག་མ་མཐྤྱོང་ན་ནི་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཡིད་ཀྱང་
ཏེང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་མི་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་མཐྤྱོང་ཡང་ངོམས་ཤིང་ཚིམས་པར་མི་འགྱུར་བས། 
སྔར་བཞིན་དུ་ལྷག་པར་སྲེད་པས་གདུང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བྱས་ན། །ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཀུན་ནས་སྒྲིབ། ། 
སྐྱོ་བའི་སེམས་ཀྱང་འཇིག་པར་བྱེད། །ཐ་མར་མ་ངན་གདུང་བར་འགྱུར། ། 
དེ་ལ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གིས། །ཚེ་འདི་དྤྱོན་མེད་འདའ་བར་འགྱུར། ། 

  རྟག་པ་མེད་པའི་མཛའ་བཤེས་ཀྱིས། །གཡུང་དྲུང་ཆོས་ཀྱང་འཇིག་པར་འགྱུར། ། 

གཞན་ཡང་དྤྱོན་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ཆགས་པར་བྱས་ན། མ་ནྤྱོར་བའི་ཡྤྱོན་ཏན་དང་སྐྱོན་མི་མཐྤྱོང་བས་ཡང་དག་པ་ཉིད་ལ་ཀུན་ནས་སྒྲིབ་
ཅིང་། སྐྱོ་བའི་སེམས་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇིག་པར་བྱེད། ཐ་མར་
གྲོགས་དེ་དང་འབལ་བའི་མ་ངན་གྱི་ཡིད་གདུང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། སྡུག་པ་དེ་ལ་སེམས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ངང་
ནས། ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་འདི་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་ཟད་དེ་དྤྱོན་མེད་ཉིད་དུ་འདའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། རྟག་པ་མེད་
པའི་མཛའ་བཤེས་རྣམས་ཀྱིས། གཡུང་དྲུང་སྟེ་དུས་རིང་པྤྱོའི་ཚྤྱོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱང་འཇིག་པར་འགྱུར་
རྤྱོ།། 
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བྱིས་དང་སྐལ་པ་མཉམ་སྤྱོད་ན། །ངེས་པར་ངན་འགྲོར་འགྲོ་འགྱུར་ཏེ། ། 
         སྐལ་མི་མཉམ་པར་འཁྲིད་བྱེད་ན། །བྱིས་པ་བསྟེན་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

བྱིས་པའི་གྲོགས་རྣམས་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པར་བྱས་ན། ངེས་པར་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། 
འཕགས་པ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པར་འཁྲིད་པར་བྱེད་ན། བྱིས་པའི་གྲོགས་ལ་བསྟེན་པས་ཅི་ཞིག་བྱ།  

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཛའ་འགྱུར་ལ། །ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་དགྲར་ཡང་འགྱུར། ། 
      དགའ་བའི་གནས་ལ་ཁྲོ་བྱེད་པས། །སྤྱོ་སྤྱོའི་སྐྱེ་བྤྱོ་མགུ་བར་དཀའ། ། 
      ཕན་པར་སྨྲས་ན་ཁྲོ་བར་བྱེད། །བདག་ཀྱང་ཕན་ལས་བཟླྤྱོག་པར་བྱེད། ། 
      དེ་དག་ངག་ནི་མ་མཉན་ན། །ཁྲོ་བས་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། 

དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་འཛའ་བཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་
ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་དགྲར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་། དགའ་བའི་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྙེད་པ་ལ་ཁྲོ་
བར་བྱེད་པས། སྤྱོ་སྤྱོའི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་མགུ་བར་དཀའྤྱོ།། འདི་ནི་བྱ་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་
ཕན་པར་གྱུར་པའི་ངག་སྨྲས་ན་ཁྲོ་བར་བྱེད་ཅིང་། སར་བདག་ཉིད་ཀྱང་ཕན་པའི་ལམ་ལས་ཟླྤྱོག་པར་བྱེད་ལ། 
དེའི་ཚེ་བྱིས་པ་དེ་དག་གི་ངག་ནི་མི་མཉན་ན། དེ་ཉིད་ཁྲོ་བས་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

མཐྤྱོ་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་མཉམ་དང་འགྲན། །དམའ་ལ་ང་རྒྱལ་བསྟྤྱོད་ན་དྲེགས། ། 
        མི་སྙན་བརྗོད་ན་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ། །ནམ་ཞིག་བྱིས་ལས་ཕན་པ་འཐྤྱོབ། ། 

བྱིས་པའི་ཆོས་གཞན་ཡང་མཐྤྱོ་བ་རྣམས་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་དང་མཉམ་པ་དག་དང་འགྲན་སེམས་དང་། དམའ་བ་
ལའང་ང་རྒྱལ་དང་བསྟྤྱོད་ན་ང་རྒྱལ་གྱིས་དྲེགས་པ་དང་། མི་སྙན་པ་བརྗོད་ན་སེམས་འཁྲུགས་ཏེ་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་བ་
ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ན་ནམ་ཞིག་བྱིས་པའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས་པ་ལས་ཕན་པ་འཐྤྱོབ་སྟེ་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ།། 

བྱིས་དང་འགྲོགས་ན་བྱིས་པ་ལ། །བདག་བསྟྤྱོད་གཞན་ལ་སད་པ་དང་། ། 
འཁོར་བར་དགའ་བའི་གཏམ་ལ་སྤྱོགས། །མི་དགེ་ཅིས་ཀྱང་ངེས་པར་འབྱུང་། ། 
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བྱིས་པ་རྣམས་དང་འགྲོགས་པ་བྱིས་པ་དེ་དག་ལས། བདག་གི་ཕྱྤྱོགས་ལ་བསྟྤྱོད་པ་དང་གཞན་གྱི་ཕྱྤྱོགས་ལ་
སད་པ་དང་། འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ། མི་དགེ་བ་དག་ཅིས་ཀྱང་ངེས་པར་
འབྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་བསྟེན་པ། །དེས་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར་བར་ཟད། ། 
        དེས་ཀྱང་བདག་དྤྱོན་མ་བྱས་ལ། །བདག་ཀྱང་དེ་དྤྱོན་མི་འགྱུར་བས། ། 
        བྱིས་ལས་ཐག་རིང་བྱྤྱོལ་བར་བྱ། ། 

དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་ཕན་ཚུན་བསྟེན་ཏེ་འགྲོགས་པ་ནི། མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེས་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར་
བར་ཟད་དྤྱོ།། དེས་ཀྱང་བདག་གི་དྤྱོན་མ་བྱས་ལ། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དེ་ཡི་དྤྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བས། 
བྱིས་པ་རྣམས་ལས་ཐག་རིང་བྱྤྱོལ་བར་ཏེ་བྤྱོས་པར་བྱའྤྱོ།།  

ཕྲད་ན་དགའ་བས་མགུ་བྱས་ཏེ། །འདྲིས་ཆེན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར། ། 
         ཐ་མལ་པ་ཙམ་ལེགས་པར་བྱ། །བུང་བས་མེ་ཏྤྱོག་སྦྲང་རྩི་བཞིན། ། 

 ཆོས་ཀྱི་དྤྱོན་ཙམ་བླངས་ནས་ནི། །ཀུན་ལས་སྔོན་ཆད་མ་མཐྤྱོང་བཞིན། ། 
         འདྲིས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་དབེན་པར་གནས་པའི་ཚེ་འགའ་ཞིག་དང་འཕྲད་པར་གྱུར་ན་དགའ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་མགུ་
བར་བྱས་ཏེ། ཧ་ཅང་འདྲིས་ཆེན་པྤྱོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར། ཆགས་སང་དང་བལ་བས་ཐ་མལ་པ་ཙམ་དུ་ལེགས་
པར་བྱའྤྱོ།། བུང་བས་མེ་ཏྤྱོག་ལས་སྦྲང་རྩི་བླངས་ཏེ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་བ་བཞིན། ཆོས་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་
ཆོས་གོས་དང་བསྤྱོད་སྙོམས་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་བླངས་ནས་ནི། ཀུན་ལ་སྔོན་ཆད་ནམ་ཡང་མ་མཐྤྱོང་བ་
བཞིན་དུ། ཕན་ཚུན་འདྲིས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

དྲི་བ། 
༡༽  བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བྤྱོ། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ་བཅས་བྲིས། 
༡༽  ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
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༢༽  བསམ་གཏན་གྱི་མི་མཐུན་ཕྱྤྱོགས་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣༽  འཇིག་རྟེན་སང་དགོས་པའི་ཁུངས་ཤྤྱོད། 
༤༽  སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་པས་འཕངས་པའི་འབས་བུ་གང་ཡྤྱོད། 
༥༽  ཁྱོད་ཀྱིས་མི་སྡེ་ནང་ བྱིས་པའི་གྲོགས་བསྟེན་ན་ ཅིའི་ཕྱིར་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་མི་འཐྤྱོབ།  
 

གསུམ་པ་ཕྱི་སྤྱོད་སྤྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་སྲེད་པ་སྤྱོང་ཚུལ་ནི། 

བདག་ནི་རྙེད་མང་བཀུར་སྟི་བྱས། །བདག་ལ་མང་པྤྱོ་དགའ་འྤྱོ་ཞེས། ། 
         དེ་འདྲའི་སྙེམས་པ་འཆང་གྱུར་ན། །ཤི་བའི་འྤྱོག་ཏུ་འཇིགས་པ་སྐྱེ། ། 

དེ་བས་རྣམ་པར་རྨྤྱོངས་པའི་ཡིད། །གང་དང་གང་ལ་ཆགས་གྱུར་པ། ། 
 དེ་དང་དེ་བསྤྱོངས་སྟྤྱོང་འགྱུར་དུ། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཅིང་ལྡང་། ། 

བདག་ནི་རྙེད་པ་མང་བ་དང་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་པ་དང་། བདག་ལ་སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་དགའྤྱོ་ཞེས། དེ་འདྲའི་
སྙེམས་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་འཆང་བར་གྱུར་ན། དེའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ཤི་བའི་འྤྱོག་ཏུ་འཇིགས་པ་སྐྱེའྤྱོ།། དེ་བས་ན་རྣམ་
པར་རྨྤྱོངས་པའི་ཡིད་འདི། རྙེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་དང་གང་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་པ། དེ་དང་དེ་ཐམས་ཅད་
ཕྱྤྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྤྱོངས་པའམ་བསྤྱོམས་ཏེ་དེའི་སྟྤྱོང་འགྱུར་དུ། སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་
མང་པྤྱོ་ལྡང་ངོ་།།  

དེ་བས་མཁས་པས་ཆགས་མི་བྱ། །ཆགས་པ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་སྐྱེ། ། 
    འདི་བདག་རང་བཞིན་འདྤྱོར་འགྱུར་བས། །བརྟན་པར་གྱིས་ཏེ་རབ་ཏུ་རྟྤྱོགས། ། 

དེ་བས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་ལས་ནི་དམལ་བ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་དག་རང་བཞིན་
གྱིས་གདྤྱོན་མི་ཟ་བ་འདྤྱོར་བར་འགྱུར་བས། དེའི་ཚུལ་ལ་བླྤྱོ་བརྟན་པར་གྱིས་ཏེ་རབ་ཏུ་རྟྤྱོགས་ཤིང་། 
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རྙེད་པ་དག་ནི་མང་བྱུང་ཞིང་། །གྲགས་དང་སྙན་པ་བྱུང་གྱུར་ཀྱང་། ། 
   རྙེད་དང་གྲགས་པའི་ཚྤྱོགས་བཅས་ཏེ། །གང་དུ་འདྤྱོང་བའི་གཏྤྱོལ་མེད་དྤྱོ། །  

ནྤྱོར་རས་ཀྱི་རྙེད་པ་དག་ནི་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཕྱྤྱོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བར་གྱུར་
ཀྱང་། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་གྲགས་པའི་ཚྤྱོགས་དང་བཅས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་གང་དུ་འདྤྱོང་བའི་གཏྤྱོལ་
མེད་དྤྱོ།།  

  བདག་ལ་སྤྱོད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན། །བསྟྤྱོད་པས་བདག་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 
བདག་ལ་བསྟྤྱོད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན། །སད་པས་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

བདག་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན། འགའ་ཞིག་གིས་བསྟྤྱོད་པས་བདག་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། 
དེ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་བསྟྤྱོད་པར་བྱེད་པ་གཞན་ཡྤྱོད་ན། སད་པས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། 

         སེམས་ཅན་མྤྱོས་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ། །རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་མི་མགུ་ན། ། 
བདག་འདྲ་ངན་པས་སྤྱོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་རྟེན་བསམ་པ་བཏང་། ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་མྤྱོས་པ་ས་ཚྤྱོགས་པ་ཡིན་པས། འགའ་ཞིག་རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་མི་མགུ་ན། བདག་འདྲ་བའི་
ཤེས་རྒྱུད་ངན་པས་མི་མགུ་བ་སྤྱོས་ཅི་དགོས། དེ་བས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དང་འགྲོགས་པའི་བསམ་པ་དེ་
བཏང་བར་བྱའྤྱོ།།  

སེམས་ཅན་རྙེད་པ་མེད་ལ་སྤྱོད། །རྙེད་པ་ཅན་ལ་མི་སྙན་བརྗོད། ། 
     རང་བཞིན་འགྲོགས་དཀའ་དེ་དག་གིས། །དགའ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྙེད་པ་མེད་པ་དག་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། རྙེད་པ་ཅན་རྣམས་ལའང་མི་སྙན་པ་བརྗོད་པར་བྱེད་
པས། རང་བཞིན་གྱིས་འགྲོགས་པར་དཀའ་བ་དེ་དག་གིས། བདག་ལ་དགའ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། 

      གང་ཕྱིར་བྱིས་པ་རང་དྤྱོན་ནི། །མེད་པར་དགའ་བ་མི་འབྱུང་བས། ། 
བྱིས་པ་འགའ་ཡང་བཤེས་མིན་ཞེས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། ། 
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གང་གི་ཕྱིར་བྱིས་པ་རྣམས་རང་གི་དྤྱོན་ལྷག་པར་གྲུབ་པ་ནི། མེད་པར་སེམས་ལ་དགའ་བ་མི་འབྱུང་བས། བྱིས་
པ་འགའ་ཡང་ཕན་འདྤྱོགས་པའི་བཤེས་མིན་ཞེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཏེ།  ཇི་ལྟར་
གཅན་གཟན་ཁྲོད་གནས་ན། །ནམ་ཡང་དགའ་བར་མི་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་བྱིས་པ་བརྟེན་པས་ཀྱང་། །ནམ་
ཡང་དགའ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། ཞེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།། དེ་ལྟར་ན་གཞན་གྱི་དྤྱོན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་
པས་སེམས་བསྐྱེད་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ཕན་ལས་ལ་མཐུ་མེད་
ཀྱང་། །དེ་ཡི་བསམ་པ་རྟག་ཏུ་བྱ། །གང་ལ་བསམ་པ་དེ་ཡྤྱོད་པ། །དེ་ནི་དེ་ལ་དྤྱོན་གྱིས་ཞུགས། །ཞེས་པ་
བཞིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽  བདག་གིས་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་གང་ཡྤྱོད། 
༢༽  འཇིག་རྟེན་པ་དང་འགྲོགས་པའི་བསམ་པ་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། 
༣༽  བྱིས་པ་བསྟེན་པས་དགའ་བ་མེད་ཚུལ་བཀོད།  
༤༽  སྐབས་འདིར་བྱིས་པ་ཞེས་པ་སུ་ལ་གོ་དགོས། 
 

བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་སངས་ནས་དབེན་པར་བསྟེན་ཚུལ་ནི། 

ནགས་ན་རི་དྭགས་བྱ་རྣམས་དང་། །ཤིང་རྣམས་མི་སྙན་བརྗོད་མི་བྱེད། ། 
  འགྲོགས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་དང་། །ནམ་ཞིག་ལྷན་ཅིག་བདག་གནས་འགྱུར། ། 

ནགས་ཚལ་དབེན་པ་ན་རི་དྭགས་དང་བྱ་རྣམས་དང་། ཤིང་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མི་སྙན་པ་བརྗོད་པར་མི་བྱས་
པས། འགྲོགས་ན་རབ་ཏུ་བདེ་བ་དེ་དག་དང་། དུས་ནམ་ཞིག་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བདག་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་
སྤྱོན་པ་དང་།  

ཕུག་གམ་ལྷ་ཁང་སྟྤྱོང་པའམ། །ལྗོན་ཤིང་དྲུང་དུ་གནས་བཅས་ཏེ། ། 
ནམ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་མི་ལྟ་ཞིང་། །ཆགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞིག་གུ། ། 
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དེར་བག་རིའི་ཕུག་གམ་སྐྱེ་བྤྱོའི་ཚྤྱོགས་དང་བལ་བའི་ལྷ་ཁང་སྟྤྱོང་པའམ། ལྗོན་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་གནས་བཅས་ཏེ། 
ནམ་ཞིག་ཁྱིམ་གྱི་བྱ་བ་སྤྱོགས་ལ་རྒྱབ་ཏུ་མི་བལྟ་ཞིང་། གང་ལ་ཡང་ཆཊ་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཞིག་གུ།  

ས་ཕྱྤྱོགས་བདག་གིར་བཟུང་མེད་པ། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཡངས་རྣམས་སུ། ། 
རང་དབང་སྤྱོད་ཅིང་ཆགས་མེད་པར། །ནམ་ཞིག་བདག་ནི་གནས་པར་འགྱུར། ། 

ས་ཕྱྤྱོགས་གཞན་གྱིས་བདག་གིར་བཟུང་བ་མེད་པ། རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་
རྣམས་སུ། གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་ཅིང་དེ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པར། ནམ་ཞིག་ན་
བདག་ནི་གནས་པར་འགྱུར།  

ལྷུང་བཟེད་ལ་སྤྱོགས་ཉི་ཚེ་དང་། །ཀུན་ལ་མི་མཁོའི་གོས་འཆང་ཞིང་། ། 
ལུས་འདི་སྦ་བ་མ་བྱས་ཀྱང་། །འཇིགས་མེད་གནས་པ་ནམ་ཞིག་འགྱུར། ། 

དེར་ས་ལས་བྱས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོ་བྱད་དམན་པ་ཉི་ཚེ་དང་། ཕྱགས་དར་ཁྲོད་ལས་བྱས་པའི་
ཀུན་ལ་མི་མཁོ་བའི་གོས་འཆང་ཞིང་། ལུས་འདི་ཆོམ་རྐུན་སྤྱོགས་ལ་སྦ་བར་མ་བྱས་ཀྱང་། འཇིགས་པ་མེད་
པའི་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པར་ནམ་ཞིག་ན་འགྱུར།  

དུར་ཁྲོད་སྤྱོང་ནས་གཞན་དག་གི། །རུས་གོང་དག་དང་བདག་གི་ལུས། ། 
འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དག་ཏུ་ནི། །ནམ་ཞིག་མགོ་སྙོམས་བྱེད་པར་འགྱུར། ། 

ལུས་ལ་ཞེན་པ་འདྤྱོར་བའི་ཕྱིར་དུ་དུར་ཁྲོད་དུ་སྤྱོང་ནས་གཞན་སྔར་ཤི་བ་དག་གི་རུས་གོང་འཐྤྱོར་བ་དག་དང་
བདག་གི་ལུས་འདི་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན། འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་འདི་ལྟ་བུ་ལས་མ་འདས་
པའྤྱོ་ཞེས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དག་ཏུ་ནི། ནམ་ཞིག་ན་མགོ་སྙོམས་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བར་དུ་སྤྱོན་པའྤྱོ།།  

བདག་གི་ལུས་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱང་། །གང་གི་དྲི་ཡིས་ཝ་དག་ཀྱང་། ། 
དྲུང་དུ་ཉེར་འགྲོ་མི་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་འགྱུར་བར་འྤྱོང་། ། 
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ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་བདག་གི་ལུས་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྤྱོར་གྱུར་ཏེ། ལུས་རུལ་བ་གང་གི་དྲི་ཡིས་ཤ་ལ་
དགའ་བའི་ཝ་དག་ཀྱང་། དྲུང་དུ་ཉེར་བར་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་བ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་གདྤྱོན་མི་ཟ་བར་འགྱུར་བ་འྤྱོང་
ངོ་།།  

ལུས་འདི་གཅིག་པུ་བྱུང་བ་ཡང་། །ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་དག། 
  ཞིག་སྟེ་སྤྱོ་སྤྱོར་འགྱེས་འགྱུར་ན། །མཛའ་བ་གཞན་དག་ཅི་ཞིག་སྤྱོས། ། 

འཇིག་རྟེན་ན་ཐ་དད་པར་མ་གྲགས་པས་ལུས་འདི་གཅིག་པུ་རུ་བྱུང་ཡང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་དང་རུས་པ་
དག་ཞིག་སྟེ་སྤྱོ་སྤྱོར་ཐ་དད་དུ་འགྱེས་པར་འགྱུར་ན། མཛའ་བ་གཞན་དག་སྤྱོ་སྤྱོར་འབལ་བར་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྤྱོས།   

སྐྱེ་ན་གཅིག་པུ་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་འཆི་སྟེ། ། 
   སྡུག་བསྔལ་སྐལ་གཞན་མི་ལེན་ན། །གེགས་བྱེད་མཛའ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

དེ་ལྟར་ནའང་གཉེན་འདུན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་རིགས་སྤྱོ་སྙམ་ན། 
སྐྱེ་བའི་ཚེ་ན་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འཆི་ནའང་དེ་ཉིད་གཅིག་པུ་གྲོགས་མེད་པར་འཆི་སྟེ། 
སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྐལ་བ་གཞན་སུས་ཀྱང་མི་ལེན་ན། དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་གེགས་བྱེད་པའི་བདུད་སྡིག་ཅན་དང་
འདྲ་བའི་མཛའ་བ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དྤྱོ།།  

ལམ་དག་ཏུ་ནི་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཇི་ལྟར་གནས་ནི་འཛིན་བྱེད་ལྟར། ། 
  དེ་བཞིན་སྲིད་པའི་ལམ་ཞུགས་པའང་། །སྐྱེ་བའི་གནས་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་འཛིན། ། 

དཔེར་ན་ལམ་དག་ཏུ་ནི་ཞུགས་པའི་མགྲོན་པྤྱོ་རྣམས། ཇི་ལྟར་གྲོགས་གཞན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚྤྱོང་ཁང་ལ་
སྤྱོགས་པའི་གནས་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ལྟར་དུ། དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ལམ་དུ་བཞུགས་
པའམ། སྐྱེ་བའི་གནས་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་འཛིན་པ་ན་རིགས་གཅིག་པ་དང་སག་གི་གཉེན་མཚམས་ལ་སྤྱོགས་པ་
རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱོད་དེ། སར་ཡང་དེ་དག་སངས་ནས་གྲོགས་མེད་པར་གཅིག་པུར་འགྲོའྤྱོ།། 
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འཇིག་རྟེན་ཀུན་ནས་གདུང་བཞིན་དུ། །ཇི་སྲིད་སྐྱེས་བུ་བཞི་ཡིས་ནི། ། 
          དེ་ལས་དེ་ནི་མ་བཏེགས་པ། །དེ་སྲིད་དུ་ནི་ནགས་སུ་སྤྱོང་། ། 

འཇིག་རྟེན་གཉེན་བཤེས་ཀྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཀུན་ནས་གདུང་བཞིན་དུ། ཇི་སྲིད་སྐྱེས་བུ་བཞི་ཡིས་
ཁྱོགས་སུ་བླངས་ནས་ནི། ཁྱིམ་དེ་ལས་ལུས་དེ་ནི་དུར་ཁྲོད་དུ་མ་བཏེགས་པ། དེ་སྲིད་དུ་ནི་ནགས་སུ་སྤྱོང་ཞིག། 

བཤེས་མེད་འཁོན་པའང་མེད་བྱས་ནས། །ལུས་འདི་གཅིག་པུ་དབེན་གནས་ཏེ། ། 
      སྔ་ནས་ཤི་དང་འདྲར་བརྩིས་ན། །ཤི་ནའང་མ་ངན་བྱེད་པ་མེད། ། 

དེར་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། བཤེས་མེད་ཅིང་འཁོན་པའང་མེད་པར་བྱས་ནས། ལུས་
འདི་ཉིད་གཅིག་པུར་དབེན་པར་གནས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་དང་འབྲེལ་ཆོད་པས་ཉེ་དུ་སྤྱོགས་ཀྱིས་སྔ་ནས་ཤི་བ་དང་
འདྲ་བར་བརྩིས་ན། ཤི་ནའང་དེའི་ཚེ་མ་ངན་བྱེད་པ་འགའ་ཡང་མེད་དྤྱོ།།  

དྲུང་ན་འཁོད་པ་སུ་དག་ཀྱང་། །མ་ངན་གནྤྱོད་པ་བྱེད་མེད་པས། ། 
འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྤྱོགས། །སུས་ཀྱང་གཡེངས་པར་འགྱུར་བ་མེད། ། 

དྲུང་ན་འཁོད་པ་སུ་དག་ཀྱང་། མ་ངན་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདྤྱོན་པ་ལྟ་བུས་བདག་གི་ཡིད་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱེད་པ་མེད་
པས། དབེན་པར་གནས་པ་འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྟེ་ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། 
དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། གཏྤྱོང་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལྷ་རྗེས་སུ་
དྲན་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་སུས་ཀྱང་སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བར་འགྱུར་
བ་མེད་དྤྱོ།།  

        དེ་བས་ཤིན་ཏུ་མདངས་དགའ་བའི། །ནགས་ཚལ་ཚེགས་ཆུང་བདེ་སྐྱིད་ཅིང་། ། 
གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བྱེད་པར། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུར་གནས་པར་བྱ། ། 
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མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་བས་ཤིན་ཏུ་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཉམས་དགའ་བའི། ནགས་ཚལ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་འཚྤྱོ་
བ་མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་ཅིང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་གཡེང་བ་
ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་དེར། བདག་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་གྲོགས་མེད་པར་གནས་པར་བྱའྤྱོ།།  

བསམ་པ་གཞན་ནི་ཀུན་བཏང་སྟེ། །བདག་ལ་སེམས་པ་གཅིག་པུ་ཡིས། ། 
སེམས་ནི་མཉམ་པར་བཞག་ཕྱིར་དང་། །དུལ་བར་བྱ་ཕྱིར་བརྩྤྱོན་ཏེ་བྱ། ། 

དེའི་ཚེ་བསམ་པ་གཞན་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ནི་ཆ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཏང་སྟེ། བདག་གི་སེམས་དུལ་
བའི་ཐབས་ལ་སེམས་པ་གཅིག་པུ་ཡིས། སེམས་ནི་ཞི་གནས་ཀྱིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷག་
མཐྤྱོང་གིས་དུལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བརྩྤྱོན་པར་བྱའྤྱོ།། 

དྲི་བ། 
༡༽  གནས་དབེན་པ་བསྟེན་པ་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་། 
༢༽  དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རུས་གོང་དང་ རང་ལུས་མཉམ་པར་ལྟ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། 
༣༽  བདག་གི་གཉེན་འདུན་གྱི་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སངས་དགོས་པའི་ཁུངས་ཤྤྱོད། 
༤༽  བདག་གི་མཛའ་བཤེས་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་གེགས་ཡིན་ཚུལ་བཀོད། 

 
གཉིས་པ་རྣམ་རྟྤྱོག་འདྤྱོར་བ་ལའང་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕ་རྤྱོལ་ཏུའང་། །འདྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་ཁྲོལ་བསྐྱེད། ། 
འདིར་ནི་བསད་དང་བཅིངས་དང་གཅོད། །ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ནི་དམལ་སྤྱོགས་སྒྲུབ། ། 
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འཇིག་རྟེན་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུའང་། གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་འདྤྱོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་ནི་ཕུང་ཁྲོལ་
བསྐྱེད་པའི་གཞི་སྟེ། འདིར་ནི་གསད་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་གཅོད་པ་དང་། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ནི་དམལ་བ་དང་ཡི་
དྭགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་ནང་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ་སྤྱོང་བ། ཕྱི་རྙེད་སྤྱོགས་ལ་སྲེད་པ་སྤྱོང་བ། དབེན་
པའི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནང་བུད་མེད་ལའང་རྒྱུ་སྒྲུབ་དཀའ་བར་བསམས་པ། ངོ་བྤྱོ་མི་
གཙང་བ་ཡིན་པར་བསམས་པ། འབས་བུ་གནྤྱོད་པ་མང་བར་བསམས་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་རྒྱུ་སྒྲུབ་དཀའ་བར་བསམས་པ་ནི། 

       ཕྤྱོ་ཉ་ཕྤྱོ་ཉ་མྤྱོ་ཡིས་སྔོན། །གང་ཕྱིར་དུ་མར་གསྤྱོལ་བཏབ་ཅིང་། ། 
སྡིག་པ་རྣམས་བསམ་གྲགས་མིན་ལའང་། །གང་གི་དྤྱོན་དུ་མ་འཛེམས་པར། ། 

       འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བདག་ཞུགས་ཤིང་། །རས་ཀྱང་ཟད་པར་བྱས་གྱུར་ཏེ། ། 
       གང་ལ་ཡྤྱོངས་སུ་འཁྱུད་པས་ན། །མཆོག་ཏུ་དགའ་འགྱུར་དེ་དག་ཉིད། ། 
       ཀེང་རུས་ཉིད་ཡིན་གཞན་མིན་ན། །རང་དབང་དང་ནི་བདག་མིན་ལ། ། 
       རབ་ཏུ་འདྤྱོད་ཅིང་ཡྤྱོངས་ཞེན་ནས། །ཅི་ཕྱིར་མ་ངན་འདས་མི་འགྲོ། ། 

ཕྤྱོ་ཉ་དང་ཕྤྱོ་ཉ་མྤྱོ་ཡིས་བསྐུལ་ཏེ་དེ་དང་ཕྲད་པའི་སྔོན། བུད་མེད་གང་གི་ཕྱིར་ལན་གྲངས་དུ་མར་གསྤྱོལ་བ་
བཏབ་ཅིང་། དེའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་སམ་འཇིག་
རྟེན་འདི་ལ་གནྤྱོད་པའི་གྲགས་པ་མིན་པ་ལའང་། བུད་མེད་གང་ཞིག་གི་དྤྱོན་དུ་མ་འཛེམས་པར། རྒྱལ་པྤྱོས་
ཆད་པ་དང་ཁྱི་གཏུམ་པྤྱོས་གནྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་ལ་ཡང་བདག་ཞུགས་ཤིང་། གོས་དང་རྒྱན་དང་
ག་བུར་ལ་སྤྱོགས་པའི་བྱུག་པར་སད་པས་རས་ཀྱང་ཡྤྱོངས་སུ་ཟད་པར་བྱས་པར་གྱུར་ཏེ། རྣག་ཁྲག་གི་ལུས་
གང་ལ་ཡྤྱོངས་སུ་འཁྱུད་པས་ན། ཁྱོད་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལུས་དེ་དག་ཉིད། ཀེང་རུས་
ཉིད་ཡིན་གྱི་འདྤྱོད་བྱ་ཡིད་འྤྱོང་གི་དངོས་པྤྱོ་གཞན་མིན་ན། རང་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཆུང་མ་དང་ནི་བདག་
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གིས་ཐྤྱོབ་པ་མིན་པའི་མཛའ་ན་མྤྱོ་ལྟ་བུ་ལ། རབ་ཏུ་འདྤྱོད་ཅིང་ཡྤྱོངས་སུ་ཞེན་ནས། ཁྱོད་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་མ་ངན་
ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྲོ།  

གཉིས་པ་ངོ་བྤྱོ་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་བསམས་པ་ནི། 

       གང་ཞིག་དང་པྤྱོ་འབད་དེ་བཏེག །དྲངས་ཀྱང་ངོ་ཚས་འྤྱོག་ཏུ་ལྟ། ། 
སྔོན་ནི་མཐྤྱོང་ངམ་མ་མཐྤྱོང་ཡང་། །གོས་ཀྱིས་གདྤྱོང་ནི་གཡྤྱོགས་པར་གྱུར། ། 

ཆགས་ལྡན་གང་ཞིག་དང་པྤྱོ་བུད་མེད་དེའི་གདྤྱོང་གསལ་པྤྱོར་བལྟ་བར་འདྤྱོད་པས་འབད་དེ་བཏེག་ཅིང་། གོས་
དེ་གྱེན་དུ་དྲངས་ཀྱང་ཆུང་མ་དེ་ངོ་ཚ་བས་འྤྱོག་ཏུ་བལྟ་བར་བྱེད་དེ། དུར་ཁྲོད་དུ་འགྲོ་བའི་སྔོན་ནི་གཞན་གྱིས་
མཐྤྱོང་ངམ་མ་མཐྤྱོང་ཡང་། གོས་ཏེ་སེང་རས་ཀྱིས་གདྤྱོང་ནི་གཡྤྱོགས་པར་གྱུར་རྤྱོ།།  

ཁྱོད་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་གདྤྱོང་དེ་ནི། །ད་ལྟ་མངོན་སུམ་འགྱུར་བ་བཞིན། ། 
        བྱ་རྒོད་ཀྱིས་བསལ་བྱས་མཐྤྱོང་ནས། །ད་ལྟ་ཅི་ཕྱིར་འབྱེར་བར་བྱེད། ། 

དེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གང་ལ་བལྟ་བར་འདྤྱོད་དེ་ཁྱོད་ཉོན་མྤྱོངས་པར་གྱུར་པའི་གདྤྱོང་
དེ་ནི། ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བཞིན་གྱི་རས་དག། བྱ་རྒོད་ཀྱིས་བསལ་བར་བྱས་པ་མཐྤྱོང་ནས། ད་ལྟ་ཅི་
ཡི་ཕྱིར་འབྱེར་བར་བྱེད་ཅིང་བྤྱོས་པར་བྱེད།  

གཞན་རྣམས་མིག་གིས་བལྟ་ན་ཡང་། །གང་ཞིག་ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་གྱུར་པ། ། 
       ཇི་སྲིད་དེ་ནི་དེས་ཟ་ན། །སེར་ས་ཅན་ཁྱོད་ཅིས་མི་བསྲུང་། ། 
       ཤ་ཡི་ཕུང་པྤྱོ་འདི་མཐྤྱོང་ནས། །བྱ་རྒོད་དང་གཞན་ཟ་བྱེད་ན། ། 
       གཞན་གྱི་ཟས་ལ་མེ་ཏྤྱོག་གི །ཕྲེང་བ་ཙནྡན་རྒྱན་གྱིས་མཆོད། ། 

སྐྱེས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མིག་གིས་བལྟ་ན་ཡང་། གང་ཞིག་ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་བར་གྱུར་པ། ཇི་སྲིད་བུད་མེད་
ཀྱི་ལུས་དེ་ནི་བྱ་རྒོད་ལ་སྤྱོགས་པ་དེས་བཟའ་ན། སེར་ས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཅིས་མི་བསྲུང་། ཤ་ཡི་ཕུང་པྤྱོ་བུད་
མེད་གཞྤྱོན་ནུའི་ལུས་དེ་ཡང་འཕགས་པ་མི་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀེང་རུས་སུ་མཐྤྱོང་བ་དང་། སྐྱེ་བྤྱོ་
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ཆགས་སྲེད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འདྤྱོད་བྱ་ཡིད་འྤྱོང་གི་དངོས་པྤྱོར་མཐྤྱོང་བ་དང་ཡང་འདི་ཉིད་མཐྤྱོང་ནས། བྱ་རྒོད་
དང་གཞན་ཅེ་སང་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་སུ་མཐྤྱོང་ནས་བཟའ་བར་བྱེད་ན། གཞན་གྱིས་ཟས་ལ་མེ་ཏྤྱོག་
གི་མགོ་རྒྱན་དང་། རིན་པྤྱོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་དང་ཙནྡན་གྱི་བྱུག་པ་དང་གསེར་གྱི་རྒྱན་གྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་ན་མཆོད་པར་
བྱེད་དེ་མི་རིགས་སྤྱོ།།  

རུས་གོང་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་ནས་ནི། །མི་འགུལ་ཡང་ནི་ཁྱོད་སྐྲག་ན། ། 
རྤྱོ་ལངས་བཞིན་དུ་འགའ་ཡིས་ཀྱང་། །བསྐྱོད་པར་གྱུར་ན་ཅིས་མི་འཇིགས། ། 

དུར་ཁྲོད་ན་སྒལ་ཚིགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་རུས་པའི་གོང་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་ནས་ནི། ཤིང་དང་བྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ལྟར་མི་གཡྤྱོ་ཞིང་མི་འགུལ་ཡང་དེ་ལ་ཁྱོད་སྐྲག་པ་སྐྱེ་ན། འབྱུང་པྤྱོའི་གདྤྱོན་གྱིས་བསྐྱོད་པའི་རྤྱོ་ལངས་
བཞིན་དུ་རླུང་སེམས་འགའ་ཡིས་ཀྱང་། བསྐྱོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ལ་ཅིས་མི་འཇིགས།  

གང་ལ་གཡྤྱོགས་ཀྱང་འདི་ཆགས་པ། །དེ་མ་གཡྤྱོགས་ན་ཅིས་མི་འདྤྱོད། ། 
        དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་ན་ནི། །གཡྤྱོགས་པ་ལ་ནི་ཅི་ཕྱིར་འཁྱུད། ། 

གང་ལ་གོས་ལ་སྤྱོགས་པས་གཡྤྱོགས་ཀྱང་ལུས་འདི་ལ་ཆགས་པར་བྱེད་ན། དེ་གོས་ལ་སྤྱོགས་པས་མ་གཡྤྱོགས་
ན་ཅིས་མི་འདྤྱོད། མ་གཡྤྱོགས་པར་དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་ན་ནི། གཡྤྱོགས་པ་ལ་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྱུད་པར་བྱེད།  

ཟས་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད་ལས་ནི། །བཤང་དང་ཁ་ཆུ་བྱུང་གྱུར་ན། ། 
དེ་ལས་བཤང་ལ་མི་དགའ་ཞིང་། །ཁ་ཆུ་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་དགའ། ། 

འབས་ཆན་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཟས་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་ནི། དེའི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་བཤང་གཅི་དང་ཁ་ཆུ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལས་བཤང་གཅི་ལ་མི་དགའ་ཞིང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་ཆུ་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཡི་ཕྱིར་དགའ་བར་
བྱེད། 

ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པ་ཡི། །སྔས་ལ་དགའ་བར་མི་བྱེད་པར། ། 
དྲི་ང་འཛག་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །འདྤྱོད་ལྡན་མི་གཙང་བ་ལ་རྨྤྱོངས། ། 
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བཤང་གཅི་ནི་དྲི་ང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཕྱིར་ཕྱྤྱོགས་པར་འྤྱོས་ཀྱི་གཞན་ཤ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་
རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པ་ཡི། རང་བཞིན་གྱི་སྔས་དང་མལ་སྟན་དག་ལ་
དགའ་བར་མི་བྱེད་པར། དྲི་ང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་བཞིན་དུ་དྲི་ང་འཛག་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས། འདྤྱོད་ལྡན་རྣམས་
མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པའི་རྨྤྱོངས་པ་འབྱུང་ངོ་།།  

འདྤྱོད་ལྡན་ངན་པ་རྨྤྱོངས་པ་རྣམས། །ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པ་ལའང་། ། 
        ཉལ་པྤྱོ་བྱ་བར་མི་ནུས་ཞེས། །དེ་ལ་ཁྲོ་བ་དག་ཏུ་བྱེད། ། 

འདྤྱོད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ངན་པའི་ངང་ཚུལ་འཆང་བའི་རྨྤྱོངས་པ་རྣམས། ཤིང་བལ་རེག་ན་འཇམ་པའི་མལ་སྟན་
དག་ལའང་། འདི་ཉལ་པྤྱོ་བྱ་བར་མི་ནུས་སྤྱོ་ཞེས། དེ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱྤྱོགས་ཏེ་ཁྲོ་བ་དག་ཏུ་བྱེད་དྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཆགས་མེད་ན། །རུས་གཟེབ་རྒྱུས་པས་སྦྲེལ་བ་ལ། ། 
 ཤ་ཡི་འདམ་གྱིས་ཞལ་ཞལ་བྱས། །གཞན་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད། ། 
ཁྱོད་ཉིད་མི་གཙང་མང་ཡྤྱོད་པ། །དེ་ཉིད་ལ་ཁྱོད་གཏན་སྤྱོད་ཅིང་། ། 

     མི་གཙང་རྐྱལ་པ་གཞན་དག་ལའང་། །མི་གཙང་བརྐམ་པས་འདྤྱོད་པར་བྱེད། ། 

གལ་ཏེ་མི་གཙང་བ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེན་པ་མེད་ན། རུས་པའི་གཟེབ་ཕན་ཚུན་རྒྱས་
པས་སྦྲེལ་བ་ལ། ཤ་ཡི་འདམ་གྱིས་བསྐུས་ཏེ་ཞལ་ཞལ་བྱས་པའི། གཞན་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཡི་
ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད་པར་བྱེད། ཁྱོད་རང་ཉིད་མཆིལ་མ་དང་སབས་དང་ཀླད་རྒྱས་དང་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་ལ་
སྤྱོགས་པ་མི་གཙང་བ་མང་དུ་ཡྤྱོད་པ། དེ་ཉིད་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏན་དུ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཅིང་། མི་གཙང་བའི་རྐྱལ་པ་
གཞན་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་དག་ལའང་། མི་གཙང་བ་ལ་བརྐམ་པས་ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོད་པར་བྱེད།  

བདག་ནི་ཤ་འདི་ལ་དགའ་ཞེས། །རེག་དང་བལྟ་བར་འདྤྱོད་ན་ཀོ། 
སེམས་མེད་པ་ཡི་རང་བཞིན་གྱི། །ཤ་ནི་ཁྱོད་ཀོ་ཇི་ལྟར་འདྤྱོད། ། 

བདག་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཤ་འདི་ལ་དགའྤྱོ་ཞེས། དེ་ལ་རེག་པར་དང་བལྟ་བར་འདྤྱོད་ན་ཀོ། ཤི་བར་གྱུར་
ཏེ་སེམས་མེད་པ་ཡི་རང་བཞིན་གྱི། ཤ་ནི་རྨྤྱོངས་པ་ཁྱོད་ཀོ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་མི་འདྤྱོད་པ་ཡིན།  
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འདྤྱོད་པའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ། །རེག་དང་ལྟ་བར་མི་ནུས་ལ། ། 
གང་ཞིག་ནུས་དེ་ཤེས་པ་མིན། །དྤྱོན་མེད་འཁྱུད་དེས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་སེམས་ཡྤྱོད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་འདྤྱོད་པའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་
ལ་ནི། རེག་པ་དང་བལྟ་བར་མི་ནུས་ལ། གང་ཞིག་རེག་པ་དང་བལྟ་བར་ནུས་པའི་ལུས་དེ་ནི་ཤེས་པ་མིན་པས། 
དྤྱོན་མེད་པར་དེ་ལ་འཁྱུད་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱ།  

མི་གཙང་རང་བཞིན་གཞན་གྱི་ལུས། །མི་རྟྤྱོགས་ངོ་མཚར་མི་ཆེ་ཡི། ། 
 རང་ཉིད་མི་གཙང་ཉིད་ཡིན་པར། །རྟྤྱོགས་པར་མི་འགྱུར་ངོ་མཚར་ཆེ། ། 

མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གཞན་ལུས་དེ། མི་གཙང་བར་མི་རྟྤྱོགས་ཀྱང་དེ་ལ་ངོ་མཚར་མི་ཆེ་ཡི། རང་ཉིད་
ཀྱི་ལུས་འདི་མི་གཙང་བ་ཉིད་ཡིན་པར། རྟྤྱོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེའྤྱོ།། 

སྤྲིན་བལ་ཉི་ཟེར་གྱིས་ཕྱེ་བའི། །པདྨ་གཞྤྱོན་ནུ་སངས་ནས་ནི། ། 
   མི་གཙང་ཞེན་པའི་སེམས་ཀྱིས་ནི། །མི་གཙང་གཟེབ་ལ་ཅི་ཕྱིར་དགའ། ། 

བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ནི་ཁ་དྤྱོག་གསལ་བ་ཡིན་པས་དག་ནི་དེ་ལ་དགའྤྱོ་ཞེ་ན། སྤྲིན་དང་བལ་བའི་ཉི་མའི་འྤྱོད་ཟེར་
གྱིས་ཕྱེ་བའི། མེ་ཏྤྱོག་པདྨ་གཞྤྱོན་ནུ་ཁ་དྤྱོག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དག་སངས་ནས་ནི། མི་གཙང་བ་ལ་རབ་ཏུ་ཞེན་
པའི་སེམས་ཀྱིས་ནི། མི་གཙང་བའི་གཟེབ་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་དགའ།  

  ས་ཕྱྤྱོགས་མི་གཙང་གིས་གོས་པ། །གལ་ཏེ་རེག་པར་མི་འདྤྱོད་ན། ། 
གང་ལས་དེ་ནི་བྱུང་བ་ཡི། །ལུས་ལ་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་རེག་འདྤྱོད། ། 

ས་ཕྱྤྱོགས་གང་ཞིག་བཤང་གཅི་ལྟ་བུའི་མི་གཙང་བ་དག་གིས་གོས་པར་གྱུར་པ་ལ། གལ་ཏེ་བལྟ་བ་དང་ལུས་ཀྱི་
རེག་པར་མི་འདྤྱོད་ན། གང་ལས་དེ་ནི་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་ཡི། ལུས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་རེག་པར་འདྤྱོད་པ་
ཡིན།  
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གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཆགས་མེད་ན། །མི་གཙང་ཞིང་ལས་བྱུང་གྱུར་ཅིང་། ། 
         དེ་ཡི་ས་བྤྱོན་དེས་བསྐྱེད་པ། །གཞན་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད། ། 

གལ་ཏེ་བདག་མི་གཙང་བ་ལ་ཆགས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། མི་གཙང་བའི་ཞིང་མའི་མངལ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་ཅིང་། 
མི་གཙང་བ་དེ་ཡི་ས་བྤྱོན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་དང་ཟས་ལ་སྤྱོགས་པ་དེས་བསྐྱེད་ལ། གཞན་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་དེར་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད་པར་བྱེད།  

མི་གཙང་ལས་བྱུང་མི་གཙང་སྲིན། །ཆུང་ངུའང་ཁྱོད་འདྤྱོད་མི་བྱེད་ལ། ། 
   མི་གཙང་མང་པྤྱོའི་རང་བཞིན་ལུས། །མི་གཙང་སྐྱེས་པའང་འདྤྱོད་པར་བྱེད། ། 

བཤང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་ལས་བྱུང་བའི་མི་གཙང་བའི་སྲིན་བུ། ཆུང་ངུ་ལའང་ཁྱོད་
འདྤྱོད་པར་མི་བྱེད་ལ། མི་གཙང་བ་མང་པྤྱོ་ཚྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ལུས། མི་གཙང་བ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ལའང་
ཅིའི་ཕྱིར་འདྤྱོད་པར་བྱེད།  

         ཁྱོད་ནི་རང་ཉིད་མི་གཙང་ལ། །སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། ། 
མི་གཙང་རྐྱལ་པ་མི་གཙང་ལ། །བརྐམ་པས་གཞན་ཡང་འདྤྱོད་པར་བྱེད། ། 

གལ་ཏེ་བདག་ཀྱང་དེའི་ལུས་ལྟར་ཡིན་པས་མི་གཙང་བ་མི་གཙང་བ་དང་ཕྲད་པ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡྤྱོད་དེ། གནྤྱོད་
སྦྱིན་ཇི་ལྟ་བར་གཏྤྱོར་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་དྤྱོན་དང་བལ་བ་ཤིན་ཏུ་སད་པའི་གནས་ཏེ་ཁྱོད་ནི་
རང་ཉིད་མི་གཙང་བ་ཡིན་པ་ལ། སྤྱོད་པ་མི་བྱེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། མི་གཙང་བའི་རྐྱལ་པ་ཁྱོད་ཉིད་མི་གཙང་བ་
ལ། བརྐམ་པས་གཞན་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་ཡང་འདྤྱོད་པར་བྱེད་དམ་ཅི།  

ག་བུར་ལ་སྤྱོགས་ཡིད་འྤྱོང་དང་། །འབས་ཆན་དག་གམ་ཚྤྱོད་མའང་རུང་། ། 
ཁར་བཅུག་ཕྱིར་ཕྱུང་བྤྱོར་བ་ཡིས། །ས་ཡང་མི་གཙང་བཙྤྱོག་པར་འགྱུར། ། 
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ག་བུར་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བའི་དངོས་པྤྱོ་དང་། འབས་ཆན་དག་གམ་དེ་རྤྱོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཚྤྱོད་
མའང་རུང་། བུད་མེད་དེའི་ཁར་བཅུག་སྟེ་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་བྤྱོར་བ་ཡིས། སྐྱུགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་དེ་ཡང་མི་
གཙང་བ་བཙྤྱོག་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་མི་གཙང་འདི་འདྲ་བ། །མངོན་སུམ་གྱུར་ཀྱང་ཐེ་ཚྤྱོམ་ན། ། 
   དུར་ཁྲོད་དག་ཏུ་བྤྱོར་བའི་ལུས། །མི་གཙང་གཞན་ཡང་བལྟ་བར་གྱིས། ། 

གལ་ཏེ་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་འདི་འདྲ་བ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཀྱང་ད་དུང་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཟ་ན། དུར་ཁྲོད་དག་ཏུ་
བྤྱོར་བའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས། མི་གཙང་གཞན་ལ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་གྱིས་ཤིག། 

  གང་ལས་པགས་པའི་ཁ་ཕྱེ་ན། །འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་སྐྱེ་འགྱུར་བར། ། 
ཤེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་དེ་ཉིད་ལ། །ཕྱིར་ཞིང་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 

ལུས་གང་ལས་པགས་པའི་ཁ་ཕྱེ་བ་ན། འཇིགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ། ཤེས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ན་ལུས་དེ་ཉིད་
ལ། ཕྱིར་ཞིང་སར་ཡང་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་སྐྱེ་བར་འྤྱོས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

  ལུས་ལ་བསྐུས་པའི་དྲི་དེ་ཡང་། །ཙནྡན་སྤྱོགས་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན། ། 
གཞན་གྱི་དྲི་དེས་གཞན་དག་ལ། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ཆགས་པར་བྱེད། ། 

དྲི་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་འདི་ལ་ཆགས་པར་རིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། ལུས་ལ་བསྐུས་པའི་དྲི་དེ་ཡང་། 
ཙནྡན་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཡིན་གྱི་གཞན་ལུས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པས། དངོས་པྤྱོ་གཞན་གྱི་དྲི་དེ་ཡིས་གཞན་དག་
ལ། ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་འདྤྱོད་ཅིང་ཆགས་པར་བྱེད།  

      གལ་ཏེ་རང་བཞིན་དྲི་ང་བས། །འདི་ལ་མ་ཆགས་ལེགས་མིན་ནམ། ། 
            འཇིག་རྟེན་དྤྱོན་མེད་སྲེད་པ་དག །ཇི་སྟེ་དེ་ལ་དྲི་ཞིམ་སྐུད། ། 

འྤྱོན་ཏེ་དྲི་ཞིམ་ཙནྡན་ན། །ལུས་ལ་འདིར་ནི་ཅི་ཞིག་བྱུང་། ། 
   གཞན་གྱི་དྲི་ཡིས་གཞན་དག་ལ། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ཆགས་པར་བྱེད། ། 
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གལ་ཏེ་དྲི་ལ་ཆགས་པར་བྱེད་ན་ལུས་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་དྲི་ང་བ་ཡིན་པས། འདི་ལ་མ་ཆགས་ན་ལེགས་པ་
མིན་ནམ། འཇིག་རྟེན་པ་དྤྱོན་མེད་པ་ལ་སྲེད་པ་དག ཇི་སྟེ་ལུས་དེ་ལ་དྲི་ཞིམ་སྐུད་པར་བྱེད། འྤྱོན་ཏེ་དྲི་ཞིམ་པྤྱོ་
དེ་ནི་ཙནྡན་ལ་སྤྱོགས་པའི་དྲི་ཡིན་ན། ལུས་ལས་འདིར་དྲི་ཞིམ་པ་ནི་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སྟེ། དེ་བས་ན་དངོས་པྤྱོ་
གཞན་གྱི་དྲི་ཡིས་གཞན་དག་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ཆགས་པར་བྱེད།  

གལ་ཏེ་སྐྲ་སེན་རིང་བ་དང་། །སྤྱོ་སྐྱ་དྲིར་བཅས་འདམ་གྱི་དྲི། ། 
    བསྒོས་པས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །གཅེར་བུ་འཇིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ། 
  རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་མཚྤྱོན་བཞིན་དུ། །དེ་འབད་ཅི་ཕྱིར་བྱི་དྤྱོར་བྱེད། ། 

གལ་ཏེ་ལུས་འདི་བཅོས་པར་མ་བྱས་ན་སྐྲ་དང་སེན་མྤྱོ་རིང་བ་དང་། སྤྱོ་སྐྱ་བྤྱོ་དྲི་མར་བཅས་པ་འདམ་གྱི་དྲིས། 
བསྒོས་པས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ནི། གོས་མེད་པའི་གཅེར་བུ་ཡི་དྭགས་བཞིན་དུ་འཇིགས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་
ཡིན་ན། རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་དྤྱོན་དུ་མཚྤྱོན་ཆ་བྱི་དྤྱོར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། ལུས་དེ་ལ་འབད་པས་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་བྱི་
དྤྱོར་བྱེད།  

   བདག་ལ་རྨྤྱོངས་པའི་འབད་པ་ཡིས། །སྤྱོས་པས་ས་འདི་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས། ། 
རུས་གོང་འབའ་ཞིག་མཐྤྱོང་ནས་ནི། །དུར་ཁྲོད་དུ་ནི་ཡིད་འབྱུང་ན། ། 
གཡྤྱོ་བའི་རུས་གོང་གིས་ཁྱབ་པའི། །གྲོང་གི་དུར་ཁྲོད་ལ་དགའ་འམ། ། 

བདག་ཉིད་ལ་རྨྤྱོངས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་གི་འབད་པ་ཡིས། སྤྱོས་པས་ས་འདི་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་ཤིང་ཁྱབ་
པར་གྱུར་ཏྤྱོ། རུས་གོང་འབའ་ཞིག་སྤྱོ་སྤྱོ་ན་གནས་པ་མཐྤྱོང་ནས་ནི། དུར་ཁྲོད་དུ་ནི་ཉམས་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་
འབྱུང་བར་གྱུར་ན། རླུང་སེམས་ཀྱིས་གཡྤྱོ་བའི་རུས་གོང་གིས་ཁྱབ་པའི། གྲོང་གི་དུར་ཁྲོད་འདི་ལ་ཁྱོད་དགའ་
འམ་ཅི།  

དྲི་བ། 
༡༽  གཞི་བུད་མེད་ལ་བརྟེན་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྐྱོན་གང་ཡྤྱོད། 
༢༽  བུད་མེད་ལུས་ལ་ལྟ་དུས་ མཐྤྱོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
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༣༽  རང་ལུས་མི་གཙང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་རྗེས་གཞན་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ངོ་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱ། 
༤༽  གཞི་བུད་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་རང་ལ་གནྤྱོད་པའི་སྐྱོན་ཡྤྱོད་པ་ལྟར། གཞི་སྐྱེས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་ བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་དམ། ཅིའི་ཕྱིར། 
 

གསུམ་པ་འབས་བུ་གནྤྱོད་པ་མང་བར་བསམས་པ་ནི། 

        དེ་ལྟར་མི་གཙང་གྱུར་པ་དེ། །རིན་མེད་པར་ནི་མི་རྙེད་དྤྱོ།།  
དེ་དྤྱོན་བསྒྲུབས་པས་ཤ་ཐང་དང་། །དམལ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་པར་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟར་མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་དེའང་། རིན་དུ་ནྤྱོར་མེད་པར་ནི་མི་རྙེད་དྤྱོ། རྙེད་ནས་ཀྱང་
བུད་མེད་དེ་ཡི་དྤྱོན་བསྒྲུབས་པས་ཤ་ཐང་ཆད་པ་དང་། ཕྱི་མ་དམལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་ཀྱང་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

བྱིས་པ་ནྤྱོར་སྤེལ་མི་ནུས་པས། །དར་ལ་བབ་ན་འདི་ཅི་བདེ། ། 
    ནྤྱོར་གསྤྱོག་པ་ཡིས་ཚེ་གཏུགས་ན། །རྒས་ནས་འདྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

བྱིས་པའི་དུས་སུ་ནྤྱོར་སྤེལ་མི་ནུས་པས། དར་ལ་བབ་པ་ན་ནྤྱོར་སྤེལ་བའི་ངལ་བ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བ་ལས་
ཆུང་མ་འདིས་ཅི་ཞིག་བདེ། ནྤྱོར་གསྤྱོག་པ་ཡིས་ཚེ་མཐར་གཏུགས་པ་ན། རྒས་ནས་འདྤྱོད་པ་བསྟེན་པའི་ནུས་
པ་མེད་པས་དེས་ཅི་ཞིག་བྱ།  

འདྤྱོད་ལྡན་ངན་པ་ཁ་ཅིག་ནི། །ཉིན་རིང་ལས་ཀྱིས་ཡྤྱོངས་དུབ་སྟེ། ། 
ཁྱིམ་དུ་འྤྱོངས་ནས་ཆད་པའི་ལུས། །རྤྱོ་དང་འདྲ་བར་ཉལ་བར་བྱེད། ། 

ཡང་འདྤྱོད་ལྡན་ངན་པ་གཞན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཁ་ཅིག་ནི། ཉིན་མྤྱོའི་མཐར་ཐུག་པའི་རིང་ལ་ཕྲག་ཁུར་ཁྱེར་བ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ལས་ཀྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་དུབ་སྟེ། མཚན་མྤྱོ་ཁྱིམ་དུ་འྤྱོངས་ནས་ཐང་ཆད་པའི་ལུས། རྤྱོ་དང་འདྲ་བར་
གཉིད་ལྤྱོག་སྟེ་ཉལ་བར་བྱེད་དྤྱོ།།  



220 
 

ཁ་ཅིག་བྱེས་བགྲོད་ཉོན་མྤྱོངས་དང་། །རིང་དུ་སྤྱོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཅན། ། 
བུ་སད་འདྤྱོད་བཞིན་བུ་སད་རྣམས། །ཁྱུད་ཁོར་ལྤྱོན་ཀྱང་མཐྤྱོང་མི་འགྱུར། ། 

ཁ་ཅིག་བྱེས་སུ་བགྲོད་པས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་དང་། རང་གི་གནས་ལས་རིང་དུ་སྤྱོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཅན། བུ་སད་
རྣམས་དང་ཕྲད་པར་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་བུ་སད་རྣམས། ཁྱུད་ཁོར་ལྤྱོན་ཀྱང་དེ་དག་གིས་མཐྤྱོང་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  

   བདག་ལ་ཕན་འདྤྱོད་རྣམ་མྤྱོངས་པས། །གང་དྤྱོན་ཉིད་དུ་བཙྤྱོང་བ་ཡང་། ། 
དེ་མ་ཐྤྱོབ་པར་དྤྱོན་མེད་པའི། །གཞན་གྱི་ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་བདས། ། 

བདག་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་ཀྱང་དེ་ལ་རྣམ་པར་རྨྤྱོངས་པས། བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པ་གང་གི་དྤྱོན་ཉིད་དུ་
རང་གི་ལུས་བཙྤྱོངས་པ་སྟེ་ཚེ་ཟད་པ་ལ་རྩིས་མེད་པར་བྱས་ནས་ནྤྱོར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ན་ཡང་། བདེ་བ་དེ་མ་ཐྤྱོབ་
པར་དྤྱོན་མེད་པའི་བྱ་བ། བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་རླུང་གིས་བདས་སྤྱོ།།  

ལ་ལ་རང་གི་ལུས་བཙྤྱོང་ཞིང་། །དབང་མེད་གཞན་གྱིས་བཀོལ་གྱུར་ཏེ། ། 
        ཆུང་མ་དག་ཀྱང་བུ་བྱུང་ན། །ཤིང་དྲུང་དགོན་པར་བབ་བབ་འབྱུང་། ། 

ལ་ལ་རང་གི་ལུས་གཞན་གྱི་བན་དུ་བཙྤྱོངས་ཤིང་། རང་དབང་མེད་པར་གཞན་གྱིས་བཀོལ་བར་གྱུར་ཏེ། དེར་
ཆུང་མ་དག་ཀྱང་བུ་བྱུང་བ་ན། རང་ལ་ཁྱིམ་མེད་པའི་ཤིང་དྲུང་དང་དགོན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་བབ་བབ་ཏུ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

འདྤྱོད་པས་བསླུས་པའི་གླེན་པ་དག །འཚྤྱོ་འདྤྱོད་འཚྤྱོ་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས། ། 
སྲྤྱོག་སྟྤྱོར་དྤྱོགས་བཞིན་གཡུལ་དུ་འཇུག  །ཁེ་ཕྱིར་བན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད། ། 

ཡང་འདྤྱོད་པས་བསླུས་པའི་བྱིས་པ་གླེན་པ་དག་ཡིད་ཀྱིས་སྲྤྱོག་འཚྤྱོ་བར་འདྤྱོད་ཅིང་འཚྤྱོ་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས་ངག་ཏུ་
བརྗོད་ནས་བདག་གསྤྱོན་པར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་སྙམ་སྟེ། སྲྤྱོག་སྟྤྱོར་བའི་དྤྱོགས་པ་དང་བཅས་བཞིན་གཡུལ་
དུ་འཇུག་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ན་དེ་ལས་ཁེ་ཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་ལ་དག་གི་བན་དུ ་
འགྲོ་བར་བྱེད་དྤྱོ།།   
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འདྤྱོད་ལྡན་ལ་ལ་ལུས་ཀྱང་བཅད། །ཁ་ཅིག་གསལ་ཤིང་རྩེ་ལ་བཙུགས། ། 
ཁ་ཅིག་མདུང་ཐུང་དག་གིས་བསྣུན། །ཁ་ཅིག་བསྲེགས་པ་དག་ཀྱང་སང་། ། 

འདྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཆུང་མ་དང་ནྤྱོར་འཕྲྤྱོགས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ཀྱང་བཅད། ཁ་ཅིག་རྒྱལ་
པྤྱོའི་ཆད་པས་གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་ལ་བཙུགས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གཡུལ་དུ་མདུང་ཐུང་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་གིས་
བསྣུན་ཅིང་། ཁ་ཅིག་མེ་ནང་དུ་བསྲེགས་པ་དག་ཀྱང་སང་ངོ་།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽  གཉེན་གྲོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནྤྱོད་པ་འབྱུང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༢༽   བུད་མེད་སད་དུ་དཀའ་སད་ཁྱད་དུ་གསྤྱོད་པ་དང་གཞན་དྤྱོན་རླབས་ཆེན་བརྩྤྱོན་སྐབས་ངལ་བ་དང་

 དུ་ལེན་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད། ཁ་གསལ་བྲིས། 
༣༽  བུད་མེད་བསྟེན་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐྤྱོབ་པའི་སྐལ་བ་ཡྤྱོད་
 དམ། ཁུངས་ཤྤྱོད། 

གཉིས་པ་ཕྱི་རྙེད་སྤྱོགས་ལ་སྲེད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

བསགས་དང་བསྲུང་དང་བརླགས་པའི་གདུང་བ་ཡིས། །ནྤྱོར་ནི་ཕུང་ཁྲོལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་པར་བྱ། ། 
ནྤྱོར་ལ་ཆགས་པས་གཡེངས་པར་གྱུར་པ་རྣམས། །སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་སྐབས་མེད་དྤྱོ། །  

བདེ་བའི་ཕྱིར་ནྤྱོར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ནི། ཐྤྱོག་མར་བསག་དཀའ་བ་དང་བར་དུ་
བསྲུང་དཀའ་བ་དང་ཐ་མར་བརླགས་པའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་ཡིས། ནྤྱོར་ནི་ཕུང་ཁྲོལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་
མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ནྤྱོར་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པས་དུས་རྟག་ཏུ་དེ་ལ་གཡེངས་པར་གྱུར་
པ་རྣམས། ཆོས་འགྲུབ་པའི་སྐབས་མེད་པས་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལས་གྲོལ་བའི་སྐབས་མེད་དྤྱོ།། 
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         འདྤྱོད་ལྡན་རྣམས་ལ་དེ་ལ་སྤྱོགས། །ཉེས་དམིགས་མང་ལ་མནྤྱོག་ཆུང་སྟེ། ། 
ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་ཕྱུགས་དག་གིས། །རྩྭ་ནི་ཁམ་འགའ་ཟྤྱོས་པ་བཞིན། ། 

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་བསྡུས་ནས་འདྤྱོད་པ་ལ་ཞེན་པ་ཡྤྱོངས་སུ་སང་བའི་ཆེད་དུ་སྐྱོ་བའི་གཏམ་གྱིས་སར་ཡང་
བསྙད་པ་ནི། འདྤྱོད་ལྡན་རྣམས་ལ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་སྤྱོགས་པའི། ཉེས་དམིགས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མང་
ལ་མནྤྱོག་ཆུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁུར་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས་ངལ་བའི་ལུས་དང་ལྡན་པ་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་
ཕྱུགས་དག་གིས། རྩྭ་ནི་ཁམ་འགའ་ཙམ་ཟྤྱོས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།།  

ཕྱུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནའང་མི་དཀོན་པའི། །མནྤྱོག་ཆུང་གང་ཡིན་དེ་དྤྱོན་དུ། ། 
དལ་འབྱྤྱོར་ཕུན་སུམ་རྙེད་དཀའ་འདི། །ལས་ཀྱི་མནར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ། ། 

ཕྱུགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནའང་མི་དཀོན་པའི། མནྤྱོག་ཆུང་ངུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡི་དྤྱོན་དུ། དལ་འབྱྤྱོར་ཕུན་
སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་འདི། སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་མནར་ཏེ་བླང་དྤྱོར་ལ་རྨྤྱོངས་པའི་འགྲོ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  

འདྤྱོད་པ་ངེས་པར་འཇིག་འགྱུར་ཞིང་། །དམལ་ལ་སྤྱོགས་པར་ལྟུང་བྱེད་པ། ། 
       ཆེན་པྤྱོ་མིན་ཕྱིར་དུས་ཀུན་ཏུ། །དུབ་པའི་ཚེགས་བྱུང་གང་ཡིན་པ། ། 
       དེ་ཡི་བྱེ་བའི་ཆ་ཙམ་གྱི། །ཚེགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཉིད་འགྲུབ་ན། ། 
       འདྤྱོད་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་བས། །སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ལ་བྱང་ཆུབ་མེད། ། 

འདྤྱོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་ནི་ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལ་ཞེན་པའི་འབས་བུ་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་
པར་ལྟུང་བར་བྱེད་པ། མཚམས་མེད་པའི་ལས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཆེན་པྤྱོ་མིན་པ་ཉེས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་དུས་
ཀུན་ཏུ། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དུབ་པའི་ཚེགས་ཆེན་པྤྱོ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། དེ་ཡི་བྱེ་བ་མང་པྤྱོར་བགོས་པའི་ཆ་
ཤས་ཙམ་གྱི། ཚེགས་ཀྱིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཉིད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། འདྤྱོད་ལྡན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྤྱོད་པ་སད་པ་བས། སྡུག་བསྔལ་སྟྤྱོང་འགྱུར་དུ་ཆེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པ་མེད་དྤྱོ།། 
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དམལ་སྤྱོགས་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བྱས་ནས། །འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མཚྤྱོན་དང་ནི། ། 
      དུག་དང་མེ་དང་གཡང་ས་དང་། །དགྲ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེར་མི་ཕྤྱོད། ། 

དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བསམས་པར་བྱས་ན། དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདྤྱོད་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་
ལ་མཚྤྱོན་ཆ་དང་ནི། དུག་དང་མེ་དང་གཡང་ས་དང་། དགྲ་བྤྱོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དཔེར་མི་ཕྤྱོད་དྤྱོ།།  

 
གསུམ་པ་དབེན་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་དྲན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་འདྤྱོད་ལ་སྐྱོ་བྱས་ཏེ། །དབེན་པ་ལ་ནི་དགའ་བ་བསྐྱེད། ། 
  རྩྤྱོད་དང་ཉོན་མྤྱོངས་ཀྱིས་སྟྤྱོང་པ། །ཞི་བའི་ནགས་ཀྱི་ནང་དག་ཏུ། ། 

དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་རིམ་པས་འདྤྱོད་པ་ལ་སྐྱོ་བར་བྱས་ཏེ། དབེན་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་ལ་ནི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ། 
གང་དུ་གནས་ནས་བྱ་ཞེ་ན། ཕྱིའི་རྩྤྱོད་པ་དང་ནང་གི་ཉོན་མྤྱོངས་རྣམས་ཀྱིས་སྟྤྱོང་པ། ཆོམ་རྐུན་ལ་སྤྱོགས་པའི་
གནྤྱོད་པ་ཞི་བའི་ནགས་ཀྱི་ནང་དག་ཏུའྤྱོ།།  

 སྐལ་ལྡན་ཟླ་འྤྱོད་ཙནྡན་གྱིས་བསིལ་བའི། །ཡངས་པའི་རྤྱོ་ལེབ་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། ། 
སྒྲ་མེད་ཞི་བའི་ནགས་རླུང་གཡྤྱོ་བ་ཡིས། །གཞན་ལ་ཕན་དྤྱོན་སེམས་ཤིང་འཆག་པར་བྱེད། ། 

ལེགས་པར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་ལྡན་དེ་ནི་ཟླ་བའི་འྤྱོད་ཀྱི་ཙནྡན་གྱིས་བསིལ་བར་གྱུར་བའི། སྤྱོད་ལམ་བཞི་ཤྤྱོང་གི་
ཡངས་པའི་རྤྱོ་ལེབ་ཀྱི་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བ་དེར། ཉིན་མྤྱོ་མིའི་ཅ་ཅོ་དང་མཚན་མྤྱོ་དགྲའི་གླགས་ཅོར་ལྟ་
བུའི་ཡིད་དུ་མི་འྤྱོང་བའི་སྒྲ་མེད་ཅིང་རྩུབ་པའི་རེག་པ་ཞི་བའི་ནགས་ཀླུང་གིས་གཡྤྱོབ་པ་ཡིས། གཞན་སེམས་
ཅན་མང་པྤྱོ་ལ་ཕན་པའི་དྤྱོན་ལ་སེམས་ཤིང་འཆག་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  

      ཁང་སྟྤྱོང་ཤིང་དྲུང་ཕུག་དག་ཏུ། །གང་དུ་ཇི་སྲིད་འདྤྱོད་གནས་ཤིང་། ། 
      ཡྤྱོངས་འཛིན་སྲུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་སངས། །ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་བག་ཡངས་སྤྱོད། ། 
      རང་དབང་སྤྱོད་ཅིང་ཆགས་མེད་ལ། །གང་དང་ཡང་ནི་འབྲེལ་མེད་པ། ། 
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      ཆོག་ཤེས་བདེ་སྤྱོད་གང་ཡིན་པ། །དབང་པྤྱོས་ཀྱང་ནི་དེ་རྙེད་དཀའ། ། 

དབེན་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་ཐུན་མྤྱོང་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་པ་ནི། ཁང་སྟྤྱོང་དང་ཤིང་
དྲུང་དང་བག་རིའི་ཕུག་དག་ཏུ། གང་དུ་ཇི་སྲིད་དུག་འདྤྱོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་གནས་ཤིང་། ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཡྤྱོངས་སུ་
འཛིན་པ་དང་བསྲུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་སངས་ཏེ། གྱ་ནྤྱོམ་པའི་ཡྤྱོ་བྱད་མེད་པས་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་བག་ཡངས་སུ་
སྤྱོད་དྤྱོ།། གནས་དེ་ལ་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་ཅིང་ཆགས་པ་མེད་ལ། དགྲ་གཉེན་གང་དང་ཡང་ནི་འབྲེལ་བ་མེད་
པར། འདྤྱོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པའི་བདེ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ། ལྷའི་དབང་པྤྱོས་ཀྱང་ནི་དེ་རྙེད་པར་
དཀའྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽  རྒྱུ་ནྤྱོར་ལྤྱོངས་སྤྱོད་དེ་རང་ཅག་རྣམས་ལ་བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༢༽  བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ནྤྱོར་སྒྲུབ་ཚེ་ཐྤྱོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༣༽  གནས་དབེན་པ་བསྟེན་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གང་ཡྤྱོད། 
༤༽  སྤྱོད་ལམ་བཞིའི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 
གསུམ་པ་བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་དངོས་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མདྤྱོར་བསྟན་པ། བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་
པར་བཤད། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་གདམས་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

    དེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས། །དབེན་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་བསམ་བྱས་ནས། ། 
རྣམ་རྟྤྱོག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 

སྔར་བརྗོད་པའི་རིམ་པ་དེ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས། ལུས་སེམས་དབེན་པར་བྱས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་བསམས་
པར་བྱས་ནས། རྣམ་རྟྤྱོག་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་
བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ལའང་བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་དང་། བདག་གཞན་
བརྗེ་བ་སྒོམ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་ལའང་མདྤྱོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད། 
དྤྱོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་ནི། །དང་པྤྱོ་ཉིད་དུ་འབད་དེ་བསྒོམ། ། 
བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་པས་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་བསྲུང་བར་བྱ། ། 

བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ནི། དང་པྤྱོ་ཉིད་དུ་འབད་དེ་བསྒོམས་ནས་ཕྱིས་ནི་བདག་
དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བའྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྤྱོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་
པ་ལ་མཉམ་པས་ན། ཐམས་ཅད་བདག་གི་ལུས་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བྱའྤྱོ།།  

 
གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་། མཉམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ། དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། དེ་ལྟར་གོམས་པའི་
ཕན་ཡྤྱོན་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་མཉམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་དབྱེ་བ་རྣམ་མང་ཡང་། །ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་བྱའི་ལུས་སུ་གཅིག་པ་ལྟར། ། 
དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་ཐ་དད་བདེ་སྡུག་དག །ཐམས་ཅད་བདག་བཞིན་བདེ་བ་འདྤྱོད་མཉམ་གཅིག། 

དཔེར་ན་ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་མགོ་བྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་མང་ཡང་། ཡྤྱོངས་སུ་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་
ལུས་སུ་གཅིག་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་ཐ་དད་པའི་བདེ་སྡུག་ས་ཚྤྱོགས་པ་དག་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་བདག་
བཞིན་དུ་བདེ་བར་འདྤྱོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་པ་ལ་མཉམ་པས་གཅིག་ཏུ་བལྟའྤྱོ།།  
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གལ་ཏེ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །གཞན་གྱི་ལུས་ལ་མི་གནྤྱོད་པ། ། 
དེ་ལྟའང་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དེ། །བདག་ཏུ་ཞེན་པས་མི་བཟྤྱོད་ཉིད། ། 

   དེ་བཞིན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །བདག་ལ་འབབ་པར་མི་འགྱུར་ཡང་། ། 
  དེ་ལྟའང་དེ་བདག་སྡུག་བསྔལ་དེ། །བདག་ཏུ་ཞེན་པས་བཟྤྱོད་པར་དཀའ། ། 

གལ་ཏེ་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་བ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཞན་ལ་
གནྤྱོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཀྱང་བདག་ལ་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་སྙམ་ན། གལ་ཏེ་བདག་གི་
སྡུག་བསྔལ་གྱིས། གཞན་གྱི་ལུས་ལ་མི་གནྤྱོད་པ། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ། རང་
གི་ལུས་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་པས་མི་བཟྤྱོད་པ་ཉིད་དྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག བདག་ལ་འབབ་
པར་མི་འགྱུར་ཡང་། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་ཉིད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་
པས་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

བདག་གིས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཕྱིར་བདག་སྡུག་བཞིན། ། 
    བདག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བྱ། །སེམས་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་བདག་ལུས་བཞིན། ། 

བདག་གིས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་བདག་རང་གི་
སྡུག་བསྔལ་བཞིན་ནྤྱོ།། ཡང་བདག་གིས་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་། དཔེར་ན། བདག་གི་ལུས་བཞིན་ནྤྱོ།།  

གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ག །བདེ་བར་འདྤྱོད་དུ་མཚུངས་པ་ལ། ། 
 བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད་ན། །གང་ཕྱིར་བདག་གཅིག་བདེ་བར་བརྩྤྱོན། ། 
 གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ག །སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་མཚུངས་པ་ལ། ། 
བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད་ན། །གང་ཕྱིར་གཞན་མིན་བདག་སྲུང་བྱེད། ། 

གང་གི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པ་ལ། བདག་དང་གཞན་
ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དྤྱོན་མ་ཡིན་པར་བདག་གཅིག་པུ་བདེ་
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བར་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད། ཡང་གང་གི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ སྡུག་བསྔལ་མི་འདྤྱོད་པར་མཚུངས་པ་ལ། 
བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་གཞན་མིན་པར་བདག་གཅིག་པུ་
བསྲུང་བར་བྱེད།  

གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བས། །བདག་ལ་མི་གནྤྱོད་ཕྱིར་མི་བསྲུང་། ། 
མ་འྤྱོངས་པ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །གནྤྱོད་མི་བྱེད་ན་དེ་ཅི་བསྲུང་། ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བས། བདག་ལ་མི་གནྤྱོད་པའི་ཕྱིར་མི་བསྲུང་ངོ་ཞེ་ན། མ་འྤྱོངས་པ་ཡི་དམལ་
བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། ཚེ་འདིར་གནྤྱོད་པ་མི་བྱེད་ན་དེ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་བསྲུང་བར་བྱེད།  

བདག་གིས་དེ་ནི་མྤྱོང་སྙམ་པའི། །རྣམ་པར་རྟྤྱོག་དེ་ལྤྱོག་པ་སྟེ། ། 
 འདི་ལྟར་ཤི་བའང་གཞན་ཉིད་ལ། །སྐྱེ་བ་ཡང་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པས་མ་འྤྱོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཀྱང་གནྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། བདག་གིས་
མ་འྤྱོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་མང་ངོ་སྙམ་པའི། རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་དེ་ཡང་ལྤྱོག་པ་ཁོ་ན་སྟེ། འདི་ལྟར་ཤི་བར་
འགྱུར་བའི་ཚེ་འདིའང་གཞན་ཉིད་ཡིན་ལ། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དེ་ཡང་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གང་ཚེ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ་གང་། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྲུངས་ན། ། 
རྐང་པས་སྡུག་བསྔལ་ལག་པས་མིན། །ཅི་ཕྱིར་དེས་ནི་དེ་བསྲུང་བྱ། ། 

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་དུས་གང་གི་ཚེ་སེམས་ཅན་གང་གི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡིན་པ། དེ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་རང་
ཉིད་ཀྱིས་བསྲུང་དགོས་ན། རྐང་པ་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་ལག་པས་མྤྱོང་བ་མིན་པས། ཅི་
ཕྱིར་རྐང་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ལག་པ་དེས་བསྲུང་བར་བྱ་སྟེ་བྱ་བར་མི་རིགས་སྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་རིགས་པ་མིན་ཡང་འདིར། །བདག་ཏུ་འཛིན་པས་འཇུག་ཅེ་ན། ། 
བདག་གཞན་མི་རིགས་གང་ཡིན་ཏེ། །ཅི་ནུས་པར་ནི་སང་བྱ་ཉིད། ། 
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གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བསྲུང་བ་དེ་རིགས་ཤིང་འཐད་པ་མིན་ཡང་འདིར། ལུས་འདི་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གོམས་པས་
སྲུང་བའི་བླྤྱོ་འཇུག་པ་ཡིན་ཅེ་ན། བདག་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་གང་ན་ཡྤྱོད་ཀྱང་རུང་སྟེ་མི་རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི། ཅི་ནུས་པར་ནི་སང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།།  

རྒྱུད་དང་ཚྤྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །ཕྲེང་བ་དམག་ལ་སྤྱོགས་བཞིན་བརྫུན། ། 
སྡུག་བསྔལ་ཅན་གང་དེ་མེད་པ། །དེས་འདི་སུ་ཞིག་དབང་བར་འགྱུར། ། 

        སྡུག་བསྔལ་བདག་པྤྱོ་མེད་པར་ནི། །ཐམས་ཅད་བྱེ་བག་མེད་པ་ཉིད། ། 

ཐ་དད་པར་འདྲ་ཡང་རང་གི་ཚེ་སྔ་ཕྱི་རྒྱུད་གཅིག་དང་རྐང་ལག་སྤྱོགས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་ཚྤྱོགས་པ་གཅིག་ཡིན་པས་
སེམས་ཅན་གཞན་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་ན། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ལུས་ཀྱི་ཚྤྱོགས་པ་གཅིག་ཅེས་བྱེ་བ་ནི། 
ཕྲེང་བ་ལ་རྒྱུད་གཅིག་དང་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་ཚྤྱོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་བརྫུན་
པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནྤྱོ།། སྡུག་བསྔལ་ཅན་གྱི་བདག་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པ། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་འདི་སུ་ཞིག་
ལ་དབང་བར་འགྱུར། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདག་པྤྱོ་མེད་པ་ནི། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱེ་བག་མེད་པ་ཉིད་དྤྱོ།།  

སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཕྱིར་དེ་བསལ་བྱ། །ངེས་པས་དེར་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་བསལ་བར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་དུ་འདྲ་
ཡང་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་གྱི། གཞན་གྱི་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ངེས་པས་འདིར་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ།  

       ཅི་ཕྱིར་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི། །བཟླྤྱོག་པར་བྱ་ཞེས་བརྩད་དུ་མེད། ། 
གལ་ཏེ་བཟླྤྱོག་ནའང་ཐམས་ཅད་བཟླྤྱོག །དེ་མིན་བདག་ཀྱང་སེམས་ཅན་བཞིན། ། 

ཅི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི། བདག་གིས་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་ཞེས་བརྩྤྱོད་དུ་མེད་དེ། གལ་ཏེ་སྡུག་
བསྔལ་ཡིན་པས་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་བཟླྤྱོག་ནའང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ་དེ་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་ལ། དེ་བཟླྤྱོག་བྱ་མིན་ན་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ཀྱང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་བཞིན་བཟླྤྱོག་པར་མི་བྱའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

སྙིང་རྗེ་སྡུག་བསྔལ་མང་གྱུར་པ། །ཅི་ཕྱིར་ནན་གྱིས་སྐྱེད་ཅེ་ན། ། 
    འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བྱས་ན། །ཇི་ལྟར་སྙིང་རྗེ་སྡུག་བསྔལ་མང་། ། 

སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་པ་ནི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟྤྱོད་པའི་བླྤྱོ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རང་གི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་
མང་པྤྱོར་གྱུར་པས། དེ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ནན་གྱིས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། འགྲོ་བའི་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་སྡུག་བསྔལ་
རྣམས་ལ་བསམ་པར་བྱས་ནས་དེ་དག་ལ་ལྟྤྱོས་ན། ཇི་ལྟར་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་པ་སྡུག་བསྔལ་མང་སྟེ་མང་བ་མ་ཡིན་
ནྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་གིས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་མེད་འགྱུར་ན། ། 
        བརྩེ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་དེ། །རང་དང་གཞན་ལ་བསྐྱེད་བྱ་ཉིད། ། 

གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་གིས་ནི། སེམས་ཅན་མང་པྤྱོ་ལ་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མང་པྤྱོ་མེད་པར་འགྱུར་ན། ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་དེ། རང་དང་གཞན་ལ་བསྐྱེད་
པར་བྱ་ཞིང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དྤྱོ།།  

དེས་ན་མེ་ཏྤྱོག་ཟླ་མཛེས་ཀྱིས། །རྒྱལ་པྤྱོའི་གནྤྱོད་པ་ཤེས་ཀྱང་ནི། ། 
    བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་མ་བསལ་ཏེ། །མང་པྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་འགྱུར་ཕྱིར། ། 

དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེ་ཏྤྱོག་ཟླ་མཛེས་ཀྱིས། རྒྱལ་པྤྱོ་དཔལ་བྱིན་ལས་འབྱུང་བའི་གནྤྱོད་པ་ནི་རྒྱལ་
པྤྱོའི་གནྤྱོད་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་འབྱུང་བར་ཤེས་ཀྱང་ནི། བདག་གི་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་བསལ་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་སེམས་ཅན་མང་པྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་གོམས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནི། 

དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནི་གོམས་གྱུར་པ། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་དགའ་བས། ། 
པདྨའི་མཚྤྱོ་རུ་ངང་པ་ལྟར། །མནར་མེད་པ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། ། 
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གཞན་སྡུག་བསྔལ་བས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་སྙིང་རྗེ་ཅན་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྤྱོས་ཀྱང་གནྤྱོད་པར་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ལ་རྒྱུད་ནི་གོམས་པར་གྱུར་པ་དེ། 
གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས། པདྨའི་མཚྤྱོ་རུ་ངང་པ་དགའ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་
ལྟར། གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་མནར་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

   སེམས་ཅན་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ན། །དགའ་བའི་རྒྱ་མཚྤྱོ་གང་ཡིན་པ། ། 
དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཆོག་མིན་ནམ། །ཐར་པ་འདྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་
རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་ན། དགའ་བའི་རྒྱ་མཚྤྱོ་མཐའ་ཡས་པར་ཐྤྱོབ་པ་གང་ཡིན་པ། 
དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོག་པ་མིན་ནམ། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཐར་པ་འདྤྱོད་པས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ།  

དེ་ལྟས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བྱས་ཀྱང་། །རླྤྱོམ་སེམས་དང་ནི་ངོ་མཚར་མེད། ། 
གཅིག་ཏུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་དགའ་བས། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུའི་རེ་བ་མེད། ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་གྱི་དྤྱོན་བྱས་ཀྱང་། རླྤྱོམ་སེམས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་དང་ནི་རང་ལ་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པ་མེད་
ཅིང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་དྤྱོན་བྱེད་པ་ལ་དགའ་བས། བདག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་
འདིའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབས་བུ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་འབྱུང་ངོ་སྙམ་པའི་རེ་བ་མེད་དྤྱོ།།  

གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། 

དེ་བས་ཇི་ལྟར་ཆུང་ངུ་ན། །མི་སྙན་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་བ། ། 
    དེ་བཞིན་གཞན་ལས་བསྲུང་སེམས་དང་། །སྙིང་རྗེའི་སེམས་ནི་དེ་ལྟར་བྱ། ། 

བདག་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱུང་ནའང་། 
མི་སྙན་པ་བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་བ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་བསྲུང་བའི་སེམས་དང་། སྙིང་རྗེའི་
སེམས་ནི་དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱའྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽  བདག་གཞན་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཡྤྱོད། 
༢༽  གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་ཏེ་ཕན་འདྤྱོགས་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༣༽  སྐྱེ་བྤྱོ་ཕལ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཞན་དྤྱོན་བྱེད་ཐངས་ཐད་མི་འདྲ་བ་གང་ཡྤྱོད། 
གཉིས་པ་བདག་གཞན་བརྗེ་བ་ལ། རྒྱུ་མཚན་བརྗོད་པས་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་རྒྱུ་མཚན་བརྗོད་པས་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

གོམས་པ་ཡིས་ནི་གཞན་དག་གི །ཁུ་བ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ལ། ། 
  དངོས་པྤྱོ་མེད་པར་གྱུར་ཀྱང་ནི། །བདག་གོ་ཞེས་ནི་ཤེས་པ་ལྟར། ། 

   དེ་བཞིན་གཞན་གྱི་ལུས་ལ་ཡང་། །བདག་ཅེས་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་གཟུང་། ། 
    བདག་གི་ལུས་ནི་གཞན་དག་ཏུའང་། །བཞག་པ་དེ་ལྟར་དཀའ་བ་མེད། ། 

གོམས་པ་ཡི་ནི་གཞན་ཕ་མ་དག་གི་ཁུ་བ་དང་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ཙམ་ལ། བདག་གི་དངོས་པྤྱོ་མེད་པར་གྱུར་ཀྱང་
ནི། གོམས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བདག་གོ་ཞེས་ནི་ཤེས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་གོམས་པར་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་
གཞན་གྱི་ལུས་ལ་ཡང་། བདག་ཅེས་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་མི་གཟུང་སྟེ་བཟུང་བར་ནུས་སྤྱོ། བདག་གི་ལུས་ནི་གཞན་
དག་ཏུའང་། བཞག་པ་དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་ན་དཀའ་བ་མེད་དྤྱོ།། 

   བདག་ཉིད་སྐྱོན་བཅས་གཞན་ལ་ཡང་། །ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོར་ཤེས་བྱས་ནས། ། 
བདག་འཛིན་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བ་དང་། །གཞན་བླང་བ་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 

བདག་ཉིད་ལ་གཅེས་པར་གཟུང་ན་སྐྱོན་དང་བཅས་པར་ཤེས་པ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གཅེས་པར་གཟུང་བ་
ལ་ཡང་། ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱས་ནས། བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་འཁྲི་བ་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་བ་དང་། 
གཞན་དང་དུ་བླང་བ་ནི་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང་བརྗེ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ། གཉེན་པྤྱོའི་ཁྱད་པར་བྱེ་བག་ཏུ་སྒོམ་པ། 
བརྗེས་ནས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་བརྗེ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལའང་། གཞན་དང་དུ་བླང་བ། 
བདག་གཅེས་འཛིན་དྤྱོར་བ།་བདག་གཞན་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བྱས་པའི་སྐྱོན་ཡྤྱོན། དེས་ན་ངེས་པར་བརྗེས་དགོས་པར་
གདམས་པ་དང་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་གཞན་དང་དུ་བླང་བའི་ཚུལ་ནི། 

ཇི་ལྟར་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ། །ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡིན་འདྤྱོད་ལྟར། ། 
དེ་བཞིན་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ། །ཅི་ཕྱིར་ལུས་ཅན་རྣམས་མི་འདྤྱོད། ། 

སེམས་ཅན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མང་པྤྱོ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བ་བསྒོམ་པར་ནུས་སྙམ་ན། ཇི་
ལྟར་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ། ཐ་དད་པ་མང་པྤྱོ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལུས་དེ་ནི་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པར་
འདྤྱོད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ནས་འགྲོ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ། ཅི་ཡི་ཕྱིར་ལུས་ཅན་
རྣམས་མི་འདྤྱོད་དེ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་བདག་མེད་ལུས་འདི་ལ། །གོམས་པས་བདག་གི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ། ། 
 དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་། །གོམས་པས་བདག་བླྤྱོ་ཅིས་མི་སྐྱེ། ། 

བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བ་འདི་ཡང་གོམས་པ་ཁོ་ནས་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བདག་མེད་པའི་ལུས་
ཀྱི་ཚྤྱོགས་པ་འདི་ལ། གོམས་པར་གྱུར་པས་བདག་གི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ལ་
ཡང་། གོམས་པར་གྱུར་པས་བདག་གི་བླྤྱོ་ཅིས་མི་སྐྱེ་སྟེ་སྐྱེའྤྱོ།།  

དེ་ལྟ་ན་ནི་གཞན་གྱི་དྤྱོན། །བྱས་ཀྱང་ངོ་མཚར་རླྤྱོམ་མི་འབྱུང་། ། 
བདག་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཟས་ཟྤྱོས་ནས། །ལན་ལ་རེ་བ་མི་འབྱུང་བཞིན། ། 

སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ལ་བདག་གི་བླྤྱོ་སྐྱེས་པ་དེ་ལྟར་ན་ནི་གཞན་གྱི་དྤྱོན། ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་རང་ལ་ངོ་
མཚར་དུ་མི་འཛིན་ཅིང་རླྤྱོམ་པས་ཁེངས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ཟས་ཟྤྱོས་ནས། དེའི་ལན་ལ་
རེ་བ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་བྱས་ཀྱང་དེའི་འབས་བུ་ལ་རེ་བ་མེད་དྤྱོ།།  
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དེ་བས་ཇི་ལྟར་ཆུང་ངུ་ན། །མི་སྙན་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་བ། ། 
     དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་བསྲུང་སེམས་དང་། །སྙིང་རྗེའི་སེམས་ནི་གོམས་པར་བྱ། ། 

དེ་བས་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡང་། མི་སྙན་པ་བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་བ། དེ་
བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་གཞན་ལ་སྲུང་སེམས་དང་། སྙིང་རྗེའི་སེམས་ནི་དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པར་བྱའྤྱོ།།  

དེ་བས་མགོན་པྤྱོ་སན་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོས་འགྲོ་བ་ཡིས། ། 
    འཁོར་གྱི་འཇིགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །རང་གི་མཚན་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ། 

དེ་ལྟར་གོམས་པ་དེ་བས་ན་མགོན་པྤྱོ་སན་རས་གཟིགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་པ་དེས་འགྲོ་བ་ཡི། འཁོར་
གྱི་ནང་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པའང་བསལ་བའི་ཕྱིར། རང་གི་མཚན་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དྤྱོ།། 
དེ་ཡང་སྤྱོང་པྤྱོ་བཀོད་པ་ལས། བདག་གི་མིང་ལན་གསུམ་དྲན་པས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པ་
མེད་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་གསུངས་སྤྱོ།།  

དཀའ་ལས་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་མི་བྱ་སྟེ། །འདི་ལྟར་གོམས་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི། ། 
  གང་གིས་མིང་ཐྤྱོས་འཇིགས་པ་ཡང་། །དེ་ཉིད་མེད་ན་མི་དགར་འགྱུར། ། 

དཀའ་བ་དག་ལས་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་པར་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་གོམས་པར་གྱུར་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི། གང་གི་མིང་རྣ་བའི་
ལམ་དུ་ཐྤྱོས་པ་ན་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་མཛའ་བར་གྱུར་ཏེ། སར་དེ་ཉིད་མེད་ན་བདག་མི་དགའ་བར་འགྱུར་
བ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

   གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་བསྐྱབ་པར་འདྤྱོད་པ་དེས། ། 
བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བྱ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སད་པར་བྱ། ། 

གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི། མྱུར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་
བསྐྱབ་པར་འདྤྱོད་པ་དེས་ནི། བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་བྱ་བར། བླྤྱོ་དམན་པ་རྣམས་
ལ་གསང་བར་བྱ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དམ་པ་འདི་ཉིད་སད་པར་བྱའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་བདག་ལ་གཅེས་འཛིན་དྤྱོར་བའི་ཚུལ་ནི། 

བདག་ལུས་གང་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །འཇིགས་གནས་ཆུང་ལ་འཇིགས་སྐྱེ་བ། ། 
       འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་ལུས་དེ་ལ། །སུ་ཞིག་དགྲ་བཞིན་སང་མི་བྱེད། ། 

ཇི་ལྟར་བདག་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སང་བར་བྱ་ཞེ་ན། བདག་གི་ལུས་གང་ལ་
རབ་ཏུ་ཆགས་པ་ཡིས། འཇིགས་པའི་གནས་ཆུང་ངུ་སྦྲང་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་ལའང་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། 
འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ལུས་དེ་ལ། སེམས་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་དགྲ་བཞིན་དུ་སང་བར་མི་
བྱེད།  

ལུས་གང་བཀྲེས་དང་སྐོམ་སྤྱོགས་ནད། །གསྤྱོ་བའི་ཆོ་ག་བྱེད་འདྤྱོད་པས། ། 
བྱ་དང་ཉ་དང་རི་དྭགས་དག །གསྤྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་ལམ་སྒུག་བྱེད། ། 

ལུས་གང་གི་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་དང་གོས་མེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་ནད་དང་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད། གསྤྱོ་བའི་
ཆོ་ག་བྱེད་པར་འདྤྱོད་པས། བྱ་དང་ཉ་དང་རི་དྭགས་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་གསྤྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་གཞན་གྱི་ནྤྱོར་
འཕྲྤྱོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ལམ་སྒུག་བྱེད་དྤྱོ།།  

གང་ཞིག་ཁེ་དང་རིམ་གྲོའི་ཕྱིར། །ཕ་དང་མ་ཡང་གསྤྱོད་བྱེད་ཅིང་། ། 
       དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དཀོར་བརྐུས་ནས། །དེས་ན་མནར་མེད་བསྲེག་འགྱུར་ན། ། 

མཁས་པ་སུ་ཞིག་ལུས་དེ་ལ། །འདྤྱོད་ཅིང་བསྲུང་དང་མཆོད་བྱེད་ཀྱི། ། 
         འདི་ལ་སུ་ཞིག་དགྲ་བཞིན་དུ། །བལྟ་བར་མི་བྱེད་བརྙས་མི་བྱེད། ། 

དེ་བཞིན་དུ་ལུས་གང་ཞིག་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཁེ་དང་སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་ལས་རིམ་གྲོ་ཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར། ཕ་དང་མ་
ཡང་གསྤྱོད་པས་མཚམས་མེད་པའི་ལས་བྱེད་ཅིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དཀོར་བརྐུས་ཏེ་ཉེ་བའི་མཚམས་
མེད་པའི་ལས་བྱས་ནས། དེས་ནི་མནར་མེད་པའི་མེ་ནང་དུ་བསྲེག་པར་འགྱུར་ན། རྣམ་པར་དཔྤྱོད་པ་དང་ལྡན་
པའི་མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཉེས་པ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལུས་དེ་ལ། མངོན་པར་འདྤྱོད་ཅིང་བསྲུང་བ་དང་མཆོད་
པར་བྱེད་ཀྱི། ལུས་འདི་ལ་སུ་ཞིག་དགྲ་བཞིན་དུ་ལྟ་བར་མི་བྱེད་ཅིང་བསྙས་པར་མི་བྱེད་དེ་བྱེད་པར་རིགས་སྤྱོ།།  
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གསུམ་པ་བདག་གཞན་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བྱས་པའི་སྐྱོན་ཡྤྱོན་ནི། 

གལ་ཏེ་བྱིན་ན་ཅི་སྤྱོད་ཅེས། །བདག་དྤྱོན་སེམས་པ་འདྲེ་ཡི་ཚུལ། ། 
གལ་ཏེ་སད་ན་ཅི་སྦྱིན་ཅེས། །གཞན་དྤྱོན་སེམས་པ་ལྷ་ཡི་ཆོས། ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པྤྱོ་འདི་གཞན་ལ་བྱིན་ན་བདག་རང་གིས་ཅི་སྤྱོད་ཅེས། བདག་གི་དྤྱོན་ལ་སེམས་པ་ནི་འདྲེ་སྟེ་ཡི་
དྭགས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡི་ཚུལ་དང་། གལ་ཏེ་འདི་བདག་གིས་སད་ན་གཞན་དག་ལ་ཅི་སྦྱིན་ཞེས། གཞན་གྱི་དྤྱོན་
ལ་སེམས་པ་ནི་ལྷ་ཡི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆོས་སྤྱོ།།  

 བདག་ཕྱིར་གཞན་ལ་གནྤྱོད་བྱས་ན། །དམལ་ལ་སྤྱོགས་པར་གདུང་བར་འགྱུར། ། 
གཞན་ཕྱིར་བདག་ལ་གནྤྱོད་བྱས་ན། །ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐྤྱོབ། ། 

བདག་བདེ་བར་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པར་བྱས་ན། དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པར་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་གདུང་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་གྱི་བདེ་བའི་ཕྱིར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་ན། ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་
ཡྤྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

   བདག་ཉིད་མཐྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་དེས། །ངན་འགྲོ་ངན་དང་གླེན་པར་འགྱུར། ། 
དེ་ཉིད་གཞན་ལ་སྤྱོ་བྱས་ན། །བདེ་འགྲོ་རིམ་གྲོ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར། ། 

བདག་ཉིད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་མཐྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་དེས། ངན་འགྲོ་རུ་སྐྱེ་བ་དང་མིར་གྱུར་ཀྱང་རིགས་དང་
གཟུགས་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པའི་ངན་པ་དང་གླེན་པར་འགྱུར་ཞིང་། མཐྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཉིད་གཞན་ལ་སྤྱོ་བར་
བྱས་ན། བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བ་དང་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པའི་རིམ་གྲོ་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར་རྤྱོ།།  

བདག་གི་དྤྱོན་དུ་གཞན་བཀོལ་ན། །བན་ལ་སྤྱོགས་པ་མྤྱོང་བར་འགྱུར། ། 
གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་བདག་སད་ན། །རྗེ་དཔྤྱོན་ཉིད་སྤྱོགས་མྤྱོང་བར་འགྱུར། ། 
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བདག་གི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་དྤྱོན་དུ་གཞན་དབང་མེད་དུ་བཀོལ་བར་བྱས་ན། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་རང་ཉིད་བན་དང་
སྤྱོང་མྤྱོའི་འཚྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནས་སྐབས་མྤྱོང་བར་འགྱུར་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དྤྱོན་དུ་བདག་ང་རྒྱལ་མེད་
པར་བན་དུ་སད་ན། རྗེ་དཔྤྱོན་ཉིད་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་མྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདྤྱོད་ལས་བྱུང་། ། 
འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདྤྱོད་ལས་བྱུང་། ། 

ད་ནི་བརྗོད་པའི་དྤྱོན་ཉིད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ན་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ། དེ་དག་ཀུན་གཞན་ལ་
ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཐབས་བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་ན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ། དེ་
དག་ཀུན་རང་ཉིད་བདེ་བའི་ཐབས་བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་ངོ་།།  

མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་ཞིག་དགོས། །བྱིས་པ་རང་གི་དྤྱོན་བྱེད་དང་། ། 
ཐུབ་པ་གཞན་གྱི་དྤྱོན་མཛད་པ། །འདི་གཉིས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟྤྱོས། ། 

དེ་དག་གི་དཔེ་བསྟན་པ་ནི་རྒྱས་པར་མང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་ཅི་ཞིག་དགོས། མདྤྱོར་བསྡུ་ན་བྱིས་པ་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྐྱོ་བྤྱོ་
རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་དྤྱོན་བྱེད་པ་དང་། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་མཛད་པ། 
འདི་གཉིས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟྤྱོས་ཤིག། 

 བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྗེ་བར་མ་བྱས་ན། ། 
སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། ། 

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ལམ་དེ་དགོས་ཀྱང་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་
པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་འདི་བསྟན་པས་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
དག་ཡང་དག་པར་བརྗེ་བར་མ་བྱས་ན། རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་གྲུབ་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་འཁོར་བ་ན་
ཡང་མཐྤྱོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པ་མེད་དྤྱོ།།  
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འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཕར་ཞྤྱོག་གི། །བན་གཡྤྱོག་ལས་མི་བྱེད་པ་དང་། ། 
རྗེ་དཔྤྱོན་རྔན་པ་མི་སྟེར་བའི། །ཚེ་འདིའི་དྤྱོན་ཡང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། ། 

ཤིན་ཏུ་ལྐོག་འགྱུར་གྱི་དངོས་པྤྱོ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཉིད་ཕར་ཞྤྱོག་གི། བན་གཡྤྱོག་རང་གི་ལས་མི་བྱེད་པ་དང་། 
རྗེ་དཔྤྱོན་ཇི་ལྟར་འྤྱོས་པའི་རྔན་པ་མི་སྟེར་བ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ནི། མཐྤྱོང་བའི་ཆོས་ཚེ་འདིའི་དྤྱོན་ཡང་འགྲུབ་པར་
མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  

མཐྤྱོང་དང་མ་མཐྤྱོང་བདེ་འགྲུབ་པའི། །ཕུན་སུམ་བདེ་སྐྱིད་ཡྤྱོངས་བྤྱོར་ཞིང་། ། 
གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པའི་རྒྱུས། །རྨྤྱོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་ལེན། ། 

མཐྤྱོང་བ་ཚེ་འདི་དང་མ་མཐྤྱོང་བ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་བདེ་བ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི། ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་བདེ་
སྐྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བའི་སེམས་དེ་ཡྤྱོངས་སུ་བྤྱོར་ཞིང་། གཞན་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་
བསྐྱེད་པར་བྱས་པའི་རྒྱུས། རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་དམལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་དག་ལེན་
ཅིང་འཛིན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

བཞི་པ་དེས་ན་ངེས་པར་བརྗེ་དགོས་པར་གདམས་པ་ནི། 

འཇིག་རྟེན་དག་ན་འཚེ་བ་གང་ཡྤྱོད་དང་། །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་གྱུར་པ། ། 
    དེ་ཀུན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་ན། །འདྲེ་ཆེན་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་འཚེ་བ་གང་ཡྤྱོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་འཇིགས་པ་དང་
ལུས་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་པ། དེ་ཀུན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ན། 
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདྲེ་ཆེན་དེས་ཀོ་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དྤྱོ།།  

     བདག་ཉིད་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཏང་ན། །སྡུག་བསྔལ་སྤྱོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། ། 
ཇི་ལྟར་མེ་ནི་མ་བཏང་ན། །སྲེག་པ་སྤྱོང་བར་མི་ནུས་བཞིན། ། 
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བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ཡྤྱོངས་སུ་མ་བཏང་ན། སྡུག་བསྔལ་རྣམས་སྤྱོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། ཇི་ལྟར་མེ་ལག་ཏུ་
ཐྤྱོགས་པ་དེ་ནི་མ་བཏང་ན། མེ་དེས་སྲེག་པ་སྤྱོང་བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་བདག་གནྤྱོད་ཞི་བ་དང་། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱའི་ཕྱིར། ། 
   བདག་ཉིད་གཞན་ལ་གཏང་བྱ་དང་། །གཞན་རྣམས་བདག་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ། ། 

བདག་ཏུ་འཛིན་པས་རང་དང་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གི་གནྤྱོད་པ་ཞི་བ་དང་། 
གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་གཞན་ལ་བཏང་བ་དང་། གཞན་རྣམས་
བདག་བཞིན་དུ་གཟུང་བར་བྱའྤྱོ།།  

བདག་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གྱུར་ཅེས། །ཡིད་ཁྱོད་ངེས་པར་ཤེས་གྱིས་ལ། ། 
སེམས་ཅན་ཀུན་དྤྱོན་མ་གཏྤྱོགས་པར། །ད་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་མི་བསམ། ། 

བདག་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཅེས། ཡིད་ཁྱོད་ཀྱི་ངེས་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ལ། སེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པ་མ་གཏྤྱོགས་པར། ད་ནི་ཡིད་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་རང་གི་དགོས་པའི་དྤྱོན་ལ་མི་
བསམ་མྤྱོ།། 

     གཞན་དབང་མིག་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིས། །རང་དྤྱོན་སྒྲུབ་པར་རིགས་མ་ཡིན། ། 
དེ་དྤྱོན་མིག་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིས། །དེ་ལ་ལྤྱོག་པར་བྱ་མི་རིགས། ། 

གཞན་རྣམས་ལ་དབང་བའི་མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིས་ཀྱང་། རང་གི་དྤྱོན་སྒྲུབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ལ། 
གཞན་དེའི་དྤྱོན་དུ་བཏང་བའི་མིག་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིས། དེ་དག་ལ་ལྤྱོག་པར་བྱ་མི་རིགས་སྤྱོ།།  

 དེས་ན་སེམས་ཅན་གཙྤྱོར་བྱས་ཏེ། །བདག་གི་ལུས་ལ་ཅི་མཐྤྱོང་བ། ། 
དེ་དང་དེ་ནི་ཕྲྤྱོགས་ནས་ཀྱང་། །གཞན་དག་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱོད། ། 

 
དེས་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་ལས་སེམས་ཅན་གཙྤྱོ་བྤྱོར་བྱ་སྟེ། བདག་གི་ལུས་ལ་གོས་སྤྱོགས་འདྤྱོད་བྱ་
ཡིད་འྤྱོང་གི་དངོས་པྤྱོ་ཅི་མཐྤྱོང་བ། དེ་དང་དེ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏེ་སེར་སའི་
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དབང་གིས་སྦྱིན་པར་མི་ནུས་ན་གཉེན་པྤྱོའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་དེ་ཡྤྱོ་བྱད་དེ་དག་ཕྲྤྱོགས་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་
དག་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱོད་ཅིག། 
 
དྲི་བ། 
༡༽  བདག་གཞན་བརྗེ་བ་དེ་གོམས་པ་ཉག་གཅིག་ལ་རག་ལས་པའི་ཁུངས་ཤྤྱོད། 
༢༽  སེམས་ཅན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་མང་པྤྱོ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བར་སྒོམ་པར་ནུས། 
༣༽  བླྤྱོ་དང་ལྡན་པས་ལུས་དེ་ལ་དགྲ་བཞིན་སང་བ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡིན། 
༤༽  ལུས་དེ་ཉེས་པ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༥༽  ཚེ་ཕྱི་མ་རང་ཉིད་བན་དང་ཡང་ན་རྗེ་དཔྤྱོན་དུ་གྱུར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན། 
༦༽  བདག་མཐྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པས་ཕྱི་མ་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་མྤྱོང་དགོས། 
༧༽   འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདྤྱོད་ལས་བྱུང་། །འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་

 སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདྤྱོད་ལས་བྱུང་། ཞེས་པའི་བཅུད་དྤྱོན་བྲིས། 
༨༽  བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་བརྗེ་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡྤྱོད། 
༩༽  སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདྲེ་ཆེན་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༡༠༽  རང་ཉིད་གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་དྤྱོན་དུ་ཇི་ལྟར་གཏྤྱོང་། 
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གཉིས་པ་གཉེན་པྤྱོའི་ཁྱད་པར་བྱེ་བག་ཏུ་སྒོམ་པ་ལ་མདྤྱོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

དམན་སྤྱོགས་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། །གཞན་ཉིད་དུ་ནི་བདག་བྱས་ནས། ། 
རྣམ་རྟྤྱོག་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །ཕྲག་དྤྱོག་འགྲན་དང་ང་རྒྱལ་བསྒོམ། ། 

ད་ནི་དམན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོགས་པའི་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་བསལ་བར་བཞེད་ནས་དམན་པ་
དང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྟེ་མཉམ་པ་དང་ཆེ་བ་རྣམས་བདག་ཏུ་གཟུང་བར་བྱས་པ་དང་། གཞན་གྱི་གོ་ས་ཉིད་དུ་ནི་
བདག་འདུག་པར་བྱས་ནས། རྣམ་རྟྤྱོག་སྟེ་ཐེ་ཚྤྱོམ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སུ། དམན་པ་དང་བརྗེས་ནས་ཕྲག་
དྤྱོག་དང་མཉམ་པ་དང་བརྗེས་ནས་འགྲན་སེམས་དང་ཆེ་བ་དང་བརྗེས་ནས་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་མྤྱོ། །མཐྤྱོ་ལ་ཕྲག་
དྤྱོག་མཉམ་དང་འགྲན། དམའ་ལ་ང་རྒྱལ་ཞེས་གསུངས་པས་འདི་དག་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཀྱང་
བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེས་པས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའྤྱོ།།  
 
གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལའང་། དམན་པ་དང་བརྗེས་ནས་ཕྲག་དྤྱོག་སྒོམ་པ། མཉམ་པ་དང་བརྗེས་ནས་འགྲན་
སེམས་སྒོམ་པ། ལྷག་པ་དང་བརྗེས་ནས་ང་རྒྱལ་སྒོམ་པ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་དམན་པ་དང་བརྗེས་ནས་ཕྲག་དྤྱོག་སྒོམ་པ་ནི། 

 འདི་ནི་བཀུར་བྱས་བདག་ནི་མིན། །འདི་བཞིན་བདག་གིས་མ་རྙེད་ཅིང་། ། 
འདི་ནི་བསྟྤྱོད་བྱས་བདག་ལ་སྤྱོད། །འདི་བདེ་བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ། ། 

        བདག་ནི་ལས་རྣམས་བྱེད་པ་དང་། །འདི་ནི་བདེ་བ་ཉིད་དུ་གནས། ། 

དེ་ནས་ཕྲག་དྤྱོག་བསྒོམ་པ་ལ་གཞན་དང་བདག་བརྗེས་ནས་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་བཀུར་བར་བྱས་ཤིང་བདག་
ནི་དེ་ལྟར་མིན་ནྤྱོ། འདི་ཡིས་རྙེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་མ་རྙེད་ཅིང་། འདི་ལ་ནི་བསྟྤྱོད་པ་བྱས་ཏེ་བདག་ལ་
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ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་དྤྱོ། འདི་བདེ་བར་གནས་ཤིང་བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་ནི་ཁུར་
ཁྱེར་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་དམན་པའི་ལས་རྣམས་བྱེད་པ་དང་། འདི་ནི་ལུས་དང་སེམས་བདེ་བ་ཉིད་དུ་གནས་སྤྱོ།།  

   འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆེ་དང་། །བདག་དམན་ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པར་གྲགས། ། 
ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །བདག་ཀུན་ཡྤྱོན་ཏན་ལྡན་པ་ཉིད། ། 

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆེ་བར་གྲགས་པ་དང་། བདག་ནི་དམན་པ་ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པར་གྲགས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཡྤྱོན་
ཏན་དང་ལྡན་པར་བྱས་པས་ཆོག་མྤྱོད། བདག་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པས་ཁྱེད་ཅག་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། བདག་ཀྱང་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་ཡྤྱོན་ཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་པས་ཡྤྱོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དྤྱོ།།  

གང་བས་དེ་དམན་དེ་ཡྤྱོད་ཅིང་། །གང་བས་བདག་མཆོག་དེ་ཡང་ཡྤྱོད། ། 
   ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བ་གུད་སྤྱོགས་ནི། །ཉོན་མྤྱོངས་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་བདག་དབང་མིན། ། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ནང་ན་གང་ལ་ལ་བས་འདི་དམན་པ་དེ་ཡང་ཡྤྱོད་ཅིང་། གང་ལ་ལ་བས་བདག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
དེ་ཡང་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། གལ་ཏེ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྟ་བ་ཉམས་པ་སྤྱོགས་ཀྱིས་བདག་ལ་བརྙས་པར་བྱེད་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་
དང་ལྟ་བ་རྒུད་པ་སྤྱོགས་ནི། ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་ཡིན་གྱི་བདག་རང་གི་དབང་གིས་ནི་མིན་ནྤྱོ།།  

  ཅི་ནུས་བདག་ནི་གསྤྱོ་དགོས་ཏེ། །གནྤྱོད་པའང་བདག་གིས་དང་དུ་བླང་། ། 
འྤྱོན་ཏེ་བདག་འདིའི་གསྤྱོ་བྱ་མིན། །ཅི་ཕྱིར་བདག་ལ་བརྙས་པ་བྱེད། ། 

ཁྱོད་སྙིང་རྗེ་ཅན་དུ་བལྟ་ན་ཅི་ནུས་པར་བདག་ནི་གསྤྱོ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གནྤྱོད་པའང་བདག་གིས་དང་དུ་
བླང་བར་བྱའྤྱོ།། འྤྱོན་ཏེ་བདག་འདིའི་གསྤྱོ་བར་བྱ་བ་ནི་མིན་པས། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡི་ཕྱིར་བདག་ལ་བརྙས་པ་བྱེད། 

བདག་ལ་དེ་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས། །ཅི་བྱ་འདི་དག་ཡྤྱོན་ཏན་ཅན། ། 
  ངན་འགྲོ་གདུག་པའི་ཁར་གནས་པ། །འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་པས་འདི། ། 
 ཕྱིར་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་རླྤྱོམ་པ་ཡིས། །མཁས་པ་དག་ལ་བདྤྱོ་བར་འདྤྱོད། ། 
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དེ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་དུ་ཆུག་ཀྱང་བདག་གསྤྱོ་བར་མི་ནུས་ན་བདག་ལ་དེ་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས། ཅི་ཞིག་བྱ་འདི་ཡིས་
བདག་རང་ཉིད་ཡྤྱོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐྤྱོང་ཞིང་། སྐྱེ་བྤྱོ་དམན་པ་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པས་ངན་འགྲོ་གདུག་པའི་
ཁར་གནས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད་པས་འདི་ཉིད། ཕྱིར་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅན་དུ་རླྤྱོམ་པ་ཡིས། 
རང་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་མཁས་པ་དག་ལ་ཡང་བསྤྱོ་བར་འདྤྱོད་པས་འདི་ནི་སྐྱོན་ཅན་ནྤྱོ།། ཞེས་སེམས་པར་བྱས་
ཏེ། མཇུག་ཏུ་ཕྲག་དྤྱོག་འདི་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། འཁོར་བར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས། ཞེས་དྤྱོན་
བསྡུ་བར་བྱའྤྱོ།།  

གཉིས་པ་མཉམ་པ་དང་བརྗེས་ནས་འགྲན་སེམས་སྒོམ་པ་ནི། 

བདག་དང་མཉམ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་ནི། །གང་གིས་རང་ནི་ལྷག་བྱའི་ཕྱིར། ། 
བདག་ནི་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་ནི། །རྩྤྱོད་པ་ཡིས་ཀྱང་ངེས་པར་བསྒྲུབ། ། 

བདག་དང་མཉམ་པ་ཞིག་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་ནི། རྙེད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་དག་གིས་རང་ཉིད་ལྷག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། 
བདག་གི་ནྤྱོར་གྱི་རྙེད་པ་དང་ཕྱག་བྱ་ལ་སྤྱོགས་པའི་བཀུར་སྟི་ནི། འཐབ་མྤྱོ་རྩྤྱོད་པ་ཡིས་ཀྱང་ངེས་པར་བསྒྲུབ་
པར་བྱའྤྱོ།།  

ཅི་ནས་བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གསལ་བ་དང་། ། 
གཞན་ཡང་འདི་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གང་། །སུས་ཀྱང་ཐྤྱོས་པར་མི་འགྱུར་བྱ། ། 

ཅི་ནས་ཀྱང་བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་ནི། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་མངོན་པར་གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་འགྲན་
ཟླ་འདི་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གང་དག་སུས་ཀྱང་ཐྤྱོས་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱའྤྱོ།།  

བདག་གི་སྐྱོན་ཡང་སྦ་བྱ་ཞིང་། །བདག་ནི་མཆོད་འགྱུར་འདི་ལ་མིན། ། 
  བདག་དེང་རྙེད་པ་ལེགས་རྙེད་ཅིང་། །བདག་ནི་བཀུར་འགྱུར་འདི་ལ་མིན། ། 
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བདག་གི་སྐྱོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་སྦ་བར་བྱ་ཞིང་། འདིའི་སྐྱོན་རྣམས་གསལ་བར་བྱས་
ནས་བདག་ནི་སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོས་མཆོད་པར་གྱུར་ཞིང་འདི་ལ་དེ་ལྟར་མིན་པ་དང་། བདག་ནི་དེང་ནས་རྙེད་པ་
ལེགས་པར་རྙེད་ཅིང་འདི་དེ་ལྟར་མིན་པ་དང་བདག་ནི་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་གྱུར་ཞིང་འདི་ལ་མིན་པ་དང་། 

འདི་ནི་མ་རུང་བྱས་པ་ལ། །ཡུན་རིང་བདག་ནི་དགའ་བས་ལྟ། ། 
འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བཞད་གད་དང་། །ཕན་ཚུན་སྤྱོད་པ་དག་ཏུ་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་མ་རུངས་པའི་བྱས་པར་གྱུར་པ་ནི་དེ་ལ། ཡུན་རིང་པྤྱོར་
བདག་ནི་དགའ་བས་བལྟ་ཞིང་། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་དེ་ལ་ཁྲེལ་ཏེ་བཞད་གད་དང་། ཕན་ཚུན་འདུས་ཏེ་སྤྱོད་པ་
དག་ཏུ་བྱའྤྱོ་ཞེས་བསམས་ནས། ཡང་མཇུག་ཏུ་འགྲན་སེམས། འདི་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་
བར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས། ། ཞེས་དྤྱོན་བསྡུ་བར་བྱའྤྱོ།།  

གསུམ་པ་ལྷག་པ་དང་བརྗེས་ནས་ང་རྒྱལ་སྒོམ་པ་ནི། 

ཉོན་མྤྱོངས་འདི་ཡང་བདག་དང་ནི། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནི་འགྲན་ཅེས་གྲགས། 
འདི་དག་ཐྤྱོས་དང་ཤེས་རབ་བམ། །གཟུགས་རིགས་ནྤྱོར་གྱིས་མཉམ་མམ་ཅི། ། 

ཉོན་མྤྱོངས་ཏེ་དམན་པ་འདི་ཡང་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས་མངོན་པར་མཐྤྱོ་བ་བདག་དང་ནི། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནི་འགྲན་པ་ཡིན་
ཞེས་གྲགས་ཀྱང་། འདི་དང་བདག་ཐྤྱོས་པ་དང་ཤེས་རབ་བམ། གཟུགས་དང་རིགས་དང་ནྤྱོར་གྱིས་མཉམ་མམ་
ཅི།  

དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་པ་ཡི། །བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་ཐྤྱོས་ནས་ནི། ། 
སྤུ་ལྡང་དགའ་བར་སྐྱེ་འགྱུར་བའི། །བདེ་སྐྱིད་ལ་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་སྤྱོད། ། 

དེ་ལྟར་མི་མཉམ་པའི་ཚུལ་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཡི། བདག་གི་ཡྤྱོན་ཏན་སྐྱེ་བྤྱོ་ཀུན་གྱིས་ཐྤྱོས་ནས་ནི། ལུས་ལས་
བ་སྤུ་ལྡང་བར་གྱུར་པའི་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི། བདེ་སྐྱིད་དེ་ཉིད་ལ་ནི་བདག་ཡྤྱོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དྤྱོ།།  
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ཅི་སྟེ་འདི་ལ་རྙེད་ཡྤྱོད་ཀྱང་། །གལ་ཏེ་ང་ཡི་ལས་བྱེད་ན། ། 
  འདི་ལ་འཚྤྱོ་བ་ཙམ་བྱིན་ནས། །བདག་གི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་དེ་བླང་བྱ། ། 

ཅི་ཏེ་བརྒྱ་ལམ་ཞིག་ན་འདི་ལ་རྙེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་ཀྱང་། གལ་ཏེ་ང་ཡི་ལས་བཀའ་བསྒོ་བ་བཞིན་
དུ་བྱེད་ན། དེའི་ཚེ་འདི་ལ་འཚྤྱོ་བ་ཙམ་ཞིག་བྱིན་ནས། བདག་གི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་རྙེད་པ་དེ་དག་བླང་བར་བྱའྤྱོ།།  

འདི་ནི་བདེ་ལས་ཉམས་བྱ་ཞིང་། །བདག་གི་གནྤྱོད་དང་རྟག་སྦྱར་བྱ། ། 
འདི་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་བར་དག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས། ། 

གལ་ཏེ་འདི་ནི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་བདེ་བ་དེ་ལས་ཉམས་པར་བྱ་ཞིང་། བདག་གིས་འདི་གནྤྱོད་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱའྤྱོ་ཞེས་བསམས་ནས། མཇུག་ཏུ་ང་རྒྱལ་འདི་ཡིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་
ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། འཁོར་བའི་གནས་འདིར་བདག་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པས་དེ་ནི་འདིའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་མི་
བྱའྤྱོ་ཞེས་ཅིས་ཀྱང་དྲན་པར་བྱའྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽  ལེའུ་འདིར་བཤད་པའི་ཕྲག་དྤྱོག་ འགྲན་སེམས་ ང་རྒྱལ་གསུམ་པྤྱོ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་རང་བཞིན་

 ཡིན་ཀྱང་སང་བྱ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། 
༢༽  དམན་པ་དང་བརྗེས་ནས་ཕྲག་དྤྱོག་ཇི་ལྟར་སྒོམ། 
༣༽  མཉམ་པ་དང་བརྗེས་ནས་འགྲན་སེམས་སྒོམ་ཚུལ་བྲིས། 
༤༽  ལྷག་པ་དང་བརྗེས་ནས་ང་རྒྱལ་སྒོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
 
གསུམ་པ་བརྗེས་ནས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། འཇམ་པྤྱོའི་སྒོ་ནས་གདམས་པ་དང་། རྩུབ་མྤྱོའི་སྒོ་ནས་ཚར་
གཅོད་པ་གཉིས་ལས།  
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དང་པྤྱོ་འཇམ་པའི་སྒོ་ནས་གདམས་པ་ནི། 

ཡིད་ཁྱོད་རང་དྤྱོན་བྱེད་འདྤྱོད་པས། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འདས་གྱུར་ཀྱང་། ། 
ངལ་བ་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ལྟ་བུར། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབས། ། 

ཀྱེ་མ་ཡིད་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་དྤྱོན་འབའ་ཞིག་བྱེད་པར་འདྤྱོད་པ་ཡིས། ཐྤྱོག་མ་མེད་པའི་འཁོར་བར་གཞལ་བར་མི་
ནུས་པའི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་ཆེན་པྤྱོ་དེ་
ལྟ་བུས། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱས་སྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་ངེས་པར་གཞན་དག་གི །དྤྱོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་གིས་དང་། ། 
ཐུབ་པའི་བཀའ་ནི་མི་སླུ་བས། །དེ་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་ཕྱིས་མཐྤྱོང་འགྱུར། ། 

སྔར་རང་ཉིད་ཀྱི་དྤྱོན་ལ་འབད་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་སེམས་ཅན་གཞན་དག་གི དྤྱོན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་གྱིས་
ཤིག་དང་། ཐུབ་པའི་བཀའ་ཡིས་ནི་དུས་ནམ་དུ་ཡང་མི་བསླུ་བས། བདག་གཞན་བརྗེ་བ་དེ་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་ཕྱིས་
ཁྱོད་ཀྱིས་མཐྤྱོང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

       གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔ་དུས་སུ། །ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནི། ། 
སངས་རྒྱས་ཕུན་སུམ་བདེ་མིན་པ། །གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་འགྱུར་མི་སྲིད། ། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔ་དུས་སུ། བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནི། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་
ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་བདེ་བ་མིན་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་སྐབས་འདི་འདྲ་བར་འགྱུར་མི་སྲིད་དྤྱོ།།  

       དེ་བས་འདི་ལྟར་གཞན་དག་གི །ཁུ་བ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ལ། ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ངར་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་གཞན་ལའང་གོམས་པར་གྱིས། ། 

དེ་བས་ན་འདི་ལྟར་གཞན་དག་གི་ཁུ་བ་དང་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ཉིད་བདག་གི་ལུས་སྤྱོ་ཞེས་ངར་
འཛིན་བྱས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་ལའང་གོམས་པར་གྱིས་ཤིག། 
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གཞན་གྱི་རྟྤྱོག་ཆེན་བྱས་ནས་ནི། །བདག་གི་ལུས་ལ་ཅི་སང་བ། ། 
དེ་དང་དེ་ཉིད་ཕྲྤྱོགས་བྱས་ནས། །ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་སྤྱོད། ། 

གཞན་གྱི་རྟྤྱོག་ཆེན་པ་བྱས་ནས་ནི། བདག་གི་ལུས་ལ་བརྟགས་ནས་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་ཅི་སང་བ། དེ་དང་དེ་ཉིད་
གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་ཞིང་གལ་ཏེ་སྦྱིན་པར་མ་ནུས་ན་ཕྲྤྱོགས་པར་བྱས་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་
པར་སྤྱོད་ཅིག། 

བདག་སྐྱིད་གཞན་ནི་མི་སྐྱིད་ལ། །བདག་མཐྤྱོ་གཞན་ནི་དམའ་བ་དང་། ། 
བདག་ནི་ཕན་བྱེད་གཞན་མིན་ཞེས། །བདག་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་ཅིས་མི་བྱེད། ། 

བདག་སྐྱིད་ཅིང་གཞན་ནི་མི་སྐྱིད་ལ། བདག་མཐྤྱོ་ཞིང་གཞན་ནི་དམའ་བ་དང་། བདག་ལ་ནི་ཕན་པར་བྱེད་
པའི་གཉེན་ཡྤྱོད་ལ་གཞན་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་ཞེས། བདག་ལ་ཕྲག་དྤྱོག་ཅིས་མི་བྱེད།  

   བདག་ནི་བདེ་དང་བལ་གྱིས་ཏེ། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་སྦྱྤྱོར། ། 
གང་ཚེ་འདི་ནི་ཅི་བྱེད་ཅེས། །བདག་གི་སྐྱོན་ལ་བརྟག་པར་གྱིས། ། 

བདག་ནི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོགས་པའི་བདེ་བ་དང་འབལ་བར་གྱིས་ཏེ། གཞན་གྱི་དབུལ་ཕྤྱོངས་ལ་སྤྱོགས་པའི་
སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བདག་ལ་སྦྱྤྱོར། གང་གི་ཚེ་འདི་ཡིས་ནི་ད་ལྟ་ཅི་བྱེད་པ་ཡིན་ཅེས། བདག་གི་ཆོས་མིན་བྱེད་
པའི་སྐྱོན་ལ་བརྟག་པར་གྱིས།  

གཞན་གྱིས་ཉེས་པ་བྱས་པ་ཡང་། །རང་གི་སྐྱོན་དུ་བསྒྱུར་བྱྤྱོས་ལ། ། 
བདག་གིས་ཉེས་པ་ཆུང་བྱས་ཀྱང་། །སྐྱེ་བྤྱོ་མང་ལ་རབ་ཏུ་ཤྤྱོགས། ། 

གཞན་གྱིས་ཉེས་པ་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། བདག་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་རང་གི་སྐྱོན་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱྤྱོས་ལ། 
བདག་གིས་ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་། སྐྱེ་བྤྱོ་མང་པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་ཤྤྱོགས་ཤིག། 

   གཞན་གྱི་གྲགས་པ་ལྷག་བརྗོད་པས། །རང་གི་གྲགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན། ། 
བདག་ནི་བན་གྱི་ཐ་མ་ལྟར། །དྤྱོན་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀོལ་བར་གྱིས། ། 
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རང་ལ་གྲགས་པ་འདྤྱོད་པ་ནི་གཞན་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་གྲགས་པ་ལྷག་པར་བརྗོད་པས། རང་གི་གྲགས་པ་ཟིལ་
གྱིས་ནྤྱོན་པ་དང་། བདག་ནི་བན་གྱི་ཐ་མ་ལྟར་ང་རྒྱལ་མེད་པར་བྱས་ནས། གཞན་གྱི་དགོས་པའི་དྤྱོན་རྣམས་
ཀུན་ལ་བཀོལ་བར་གྱིས་ཤིག། 

འདི་ནི་སྐྱོན་ཅན་རང་བཞིན་ཏེ། །གློ་བུར་ཡྤྱོན་ཏན་ཆས་མི་བསྟྤྱོད། ། 
འདི་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ནས་ཀྱང་། །འགས་ཀྱང་མི་ཤེས་དེ་ལྟར་གྱིས། ། 

བདག་འདི་ནི་ཉེས་པ་དུ་མའི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། གློ་བུར་གྱི་ཡྤྱོན་ཏན་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་ཀྱང་དེའི་ཆ་
ལས་མི་བསྟྤྱོད་དྤྱོ། འདི་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ཕྱྤྱོགས་ཐམས་ཅད་ཅི་ནས་ཀྱང་། སྐྱེ་བྤྱོ་འགས་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་སྦ་
བར་གྱིས་ཤིག། 

མདྤྱོར་ན་བདག་གི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནྤྱོད་བྱས་གང་། ། 
གནྤྱོད་དེ་སེམས་ཅན་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་ཉིད་ལ་ནི་འབབ་པར་གྱིས། ། 

མདྤྱོར་ན་སྔར་བདག་གི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པའི། གནྤྱོད་པ་དེ་འདྲ་བ་
རྣམས་ད་ཕྱིན་ཆད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྤྱོན་གྱི་ཕྱིར། བདག་རང་ཉིད་ལ་ནི་འབབ་པར་གྱིས་ཤིག། 

འདི་ནི་གཉའ་དྲག་འགྱུར་ཚུལ་དུ། །ཤེད་སྐྱེད་པར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། ། 
བག་མ་གསར་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ། །ངོ་ཚ་འཇིགས་དང་བསམས་ཏེ་བཞག ། 

བདག་འདི་ནི་མགོ་འཕང་བསྟྤྱོད་དེ་གཉའ་དྲག་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དུ། ཤེད་བསྐྱེད་པར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། བག་མ་
གསར་པ་འྤྱོང་བའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་བར་མི་འྤྱོས་པའི་ལས་བྱེད་པ་ལ། ངོ་ཚ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལས་
ཉམས་ཀྱིས་དྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་དབང་པྤྱོ་རྣམས་བསམས་ཏེ་བཞག་པར་བྱའྤྱོ།།  

དེ་བྱ་དེ་ལྟར་གནས་བྱ་ཞིང་། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་བྱ་བ། ། 
 དེ་ལྟར་འདི་ནི་དབང་བྱ་སྟེ། །དེ་ལས་འདས་ན་ཚར་བཅད་བྱ། ། 
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ཐྤྱོག་མར་བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བའི་བསམ་པ་དེ་བྱ་ལ་སྦྱྤྱོར་བས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནས་པར་བྱ་ཞིང་། གལ་ཏེ་
དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་བྱ་བ། དེ་ལྟར་ན་སེམས་འདི་ནི་གཉེན་པྤྱོས་དབང་དུ་བྱ་སྟེ། སང་བླང་གི་གནས་དེ་ལས་
འདས་ན་སེམས་ཁྱོད་ཚར་གཅད་པར་བྱའྤྱོ།།  

 
གཉིས་པ་རྩུབ་མྤྱོའི་སྒོ་ནས་ཚར་གཅོད་པ་ལའང་ཡིད་ཚར་གཅོད་པ་དང། ལུས་ཚར་གཅོད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པྤྱོ་ཡིད་ཚར་གཅོད་པ་ནི། 

འྤྱོན་ཏེ་དེ་ལྟར་གདམས་ཀྱང་ནི། །སེམས་ཁྱོད་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་ན། ། 
ཁྱོད་ལ་ཉེས་པ་ཀུན་བསྟེན་པས། །ཁྱོད་ཉིད་ཚར་བཅད་བྱ་བར་ཟད། ། 

འྤྱོན་ཏེ་འཇམ་པྤྱོའི་ངག་གིས་དེ་ལྟར་གདམསས་ཀྱང་ནི། སེམས་ཁྱོད་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་ན། ཁྱོད་ལ་
རང་དྤྱོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཉེས་པ་ཀུན་བསྟེན་པས། ཁྱོད་ཉིད་ཚར་གཅད་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དྤྱོ།།  

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བྤྱོ་གར་བརླག་པའི། །སྔོན་གྱི་དུས་དེ་གཞན་ཡིན་ཏེ། ། 
ངས་མཐྤྱོང་ཁྱོད་ད་གང་དུ་འགྲོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཀུན་གཞྤྱོམ་བྱ། ། 

ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་དྤྱོན་བྱ་བ་ལ་སེམས་པས་ཁོ་བྤྱོ་གར་བརླག་པར་བྱས་པའི། སྔོན་གྱི་དུས་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་མ་
མཐྤྱོང་བའི་དུས་གཞན་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་ངས་གསུང་རབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏེ་ལེགས་པར་བརྟགས་པས་སེམས་
འདི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་མཐྤྱོང་བས་ད་ཁྱོད་ཉིད་གང་དུ་འགྲོ། ཁྱོད་ཀྱི་ངར་འཛིན་པའི་དྲེགས་པ་ཀུན་
གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  

ད་དུང་བདག་ལ་རང་གི་དྤྱོན། །ཡྤྱོད་སྙམ་སེམས་པ་དེ་དྤྱོར་ཅིག། 
   བདག་གིས་གཞན་ལ་ཁྱོད་བཙྤྱོང་གིས། །སྐྱོ་བར་མ་སེམས་ཞྤྱོ་ཤ་ཕུལ། ། 
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ད་དུང་དུ་ཡང་བདག་ལ་རང་གི་དྤྱོན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག། ཡྤྱོད་སྙམ་པའི་སེམས་པ་དེ་མྱུར་དུ་དྤྱོར་ཅིག། བདགགིས་
མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་ཁྱོད་བཙྤྱོང་གིས། ཁྱོད་གཞན་གྱི་དྤྱོན་མི་ནུས་སྤྱོ་སྙམ་དུ་སྐྱོ་བར་
སེམས་པར་ཞྤྱོ་ཤ་སྟེ་ནུས་པ་ཕུལ་ཅིག། 

  གལ་ཏེ་བག་མེད་གྱུར་ནས་ཁྱོད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱིན་ན། ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བྤྱོ་དམལ་བ་ཡི། །སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་དུ་ངེས། ། 

རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ནི་བདག་ལ་མི་མགུ་བའི་བླྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་གཏང་བར་སྤྱོད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་བླང་དྤྱོར་གྱི་
གནས་བག་མེད་པར་གྱུར་ནས་སེམས་ཁྱོད། བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱིན་ན། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བྤྱོ་དམལ་བ་ཡི། སྲུང་མ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་དུ་ངེས་ཏེ་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་རེ་ལྟ་ཞིག །ཁོ་བྤྱོ་བྱིན་པས་ཡུན་རིང་སྡུག ། 
    ད་ནི་འཁོན་རྣམས་དྲན་བྱས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་རང་དྤྱོན་སེམས་པ་གཞྤྱོམ། ། 

འྤྱོན་ཏེ་བདག་གིས་དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་གནྤྱོད་པ་བྱས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔར་ཡང་རེ་ལྟ་ཞིག་སྟེ་ཡུན་
རིང་དུ། ཁོ་བྤྱོ་དམལ་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་པས་ཡུན་རིང་པྤྱོར་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་པས། ད་ནི་སྔར་གྱི་
འཁོན་རྣམས་ཀྱང་དྲན་པར་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་དྤྱོན་བྱེད་པར་སེམས་པ་དེ་གཞྤྱོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  

དེ་སྟེ་བདག་ནི་དགའ་འདྤྱོད་ན། །རང་ལ་བདག་གིས་དགར་མི་བྱ། ། 
དེ་སྟེ་བདག་ནི་བསྲུང་འདྤྱོད་ན། །གཞན་དག་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱ། ། 

དེ་སྟེ་བདག་ནི་དགའ་བའི་ཐབས་ལ་བརྩྤྱོན་པར་འདྤྱོད་ན། རང་ལ་བདག་གིས་དགའ་བར་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་སྟེ་
བདག་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བར་འདྤྱོད་ན། སེམས་ཅན་གཞན་དག་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་
ལས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱའྤྱོ།།  
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གཉིས་པ་ལུས་ཚར་གཅོད་ཚུལ་ནི། 

   ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལུས་འདི་ནི། །ཡྤྱོངས་སུ་སྐྱོང་བར་བྱེད་འགྱུར་པ། ། 
དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ནི། །བཟེ་རེ་ཅན་གྱུར་ཉིད་དུ་ལྟུང་། ། 

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལུས་འདི་ནི། གཅེས་པར་བཟུང་སྟེ་ཡྤྱོངས་སུ་སྐྱོང་བར་བྱེད་
པར་གྱུར་པ། དེ་ལ་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ནི། བཟེ་རེ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མྤྱོ་ཙམ་ཡང་བཟྤྱོད་པར་མི་ནུས་པ་
ཉིད་དུ་ལྟུང་བར་གྱུར་རྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་དེ་ཡི་ཡང་། །འདྤྱོད་པ་ས་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ། 
རྤྱོགས་པར་ནུས་པ་ཡྤྱོད་མིན་ན། །དེ་ཡི་འདྤྱོད་པ་སུས་བྱེད་ནུས། ། 

      ནུས་མེད་འདྤྱོད་པ་ཉོན་མྤྱོངས་དང་། །བསམ་པ་ཉམས་པའང་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 

ལྟུང་དུ་ཆུག་མྤྱོད་དེ་ལ་ཉམས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ཡི་ཡང་། འདྤྱོད་པ་ནི་ས་ཡི་
དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། རྤྱོགས་པར་ནུས་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། དེ་ཡི་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་སུ་ཞིག་
གིས་བྱེད་པར་ནུས། ནུས་པ་མེད་ཅིང་འདྤྱོད་པ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཞེ་སང་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་དང་། ཕྲག་
དྤྱོག་གི་དབང་གིས་བསམ་པ་ཉམས་པའང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

 གང་ཞིག་ཀུན་ལ་ལྟྤྱོས་མེད་པར། །དེ་ཡི་ཕུན་ཚྤྱོགས་ཟད་མི་ཤེས། ། 
དེ་བས་ལུས་ཀྱི་འདྤྱོད་པ་ནི། །འཕེལ་ཕྱིར་སྐབས་དབྱེ་མི་བྱ་སྟེ། ། 
གང་ཞིག་ཡིད་འྤྱོང་མི་འཛིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པྤྱོ་བཟང་པྤྱོ་ཡིན། ། 

གང་ཞིག་ལུས་དང་ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཀུན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་གནས་པ། དེ་ཡི་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་ནི་ཟད་མི་ཤེས་
པས། དེ་བས་ན་རང་གི་ལུས་ཀྱི་འདྤྱོད་པ་ནི། འཕེལ་བའི་ཕྱིར་སྐབས་དབྱེ་བར་མི་བྱ་སྟེ། གང་ཞིག་འདྤྱོད་པར་
བྱ་བའི་དངོས་པྤྱོ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་མི་འཛིན་པ། དེ་ནི་དང་པྤྱོ་བསྒྲུབ་ས་ཞིང་བར་དུ་དེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་ཐ་མ་
བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པས་དངོས་པྤྱོ་བཟང་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
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    ཐ་མར་ཐལ་བའི་མཐར་གཏུགས་ཤིང་། །མི་གཡྤྱོ་གཞན་གྱིས་བསྐྱོད་བྱ་བ། ། 
མི་གཙང་གཟུགས་ནི་མི་བཟད་པ། །འདི་ལ་ཅི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འཛིན། ། 

ལྤྱོངས་སྤྱོད་འདི་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་ལུས་འདི་གཅེས་པར་འཛིན་འྤྱོས་སྤྱོ་ཞེ་ན། ལུས་འདི་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཐ་མར་
ཐལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་མཐར་གཏུགས་ཤིང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་གཡྤྱོ་བ་གཞན་གྱིས་ཏེ་ཡིད་ཀྱིས་
བསྐྱོད་པར་བྱ་བ། མི་གཙང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གཟུགས་དེ་ནི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་མི་
བཟད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་ཅི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད།  

གསྤྱོན་ནམ་ཡང་ན་ཤི་ཡང་བླའི། །བདག་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་འདིས་ཅི་བྱ། ། 
        བྤྱོང་སྤྱོགས་འདི་ཁྱད་ཅི་ཡྤྱོད་ན། །ཀྱི་ཧུད་ང་རྒྱལ་སེལ་མི་བྱེད། ། 

བདག་གསྤྱོན་ནམ་ཡང་ན་ཤི་ཡང་བླའི། བདག་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། བྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་
དང་ལུས་འདི་ཁྱད་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་ན། ཀྱི་ཧུད་འདི་ལ་ངའྤྱོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཅིའི་ཕྱིར་སེལ་བར་མི་བྱེད།  

  ལུས་ཀྱི་ཁ་ཏ་བྱས་པ་ཡིས། །དྤྱོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་ཉེར་བསགས་ནས། ། 
རྗེས་སུ་ཆགས་དང་ཁོང་ཁྲོ་བ། །ཤིང་མཚུངས་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

ལུས་ཀྱི་ཁ་ཏ་བྱས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིས། དྤྱོན་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་མང་པྤྱོ་ཉེ་བར་བསགས་ནས། ལུས་ཀྱི་
ཕྱིར་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་བ་ཡིས། ཤིང་དང་མཚུངས་པ་འདི་ལ་འབད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ།  

བདག་གིས་འདི་ལྟར་བསྐྱངས་པའམ། །བྱ་རྒོད་སྤྱོགས་ཀྱིས་ཟྤྱོས་ཀྱང་རུང་། ། 
        ཆགས་མེད་ཞེ་སང་ཡྤྱོད་མིན་ན། །ཅི་སྟེ་དེ་ལ་ཆགས་པར་བྱེད། ། 

བདག་གིས་འདི་ལྟར་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའམ། བྱ་རྒོད་དང་ཝ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟྤྱོས་ཀྱང་རུང་། 
བདག་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་བྱ་རྒོད་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་དག་ལ་ཞེ་སང་བ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། ཅི་སྟེ་བདག་ལུས་དེ་ལ་
ཆགས་པར་བྱེད།  
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  གང་ཞིག་སྤྱོད་པས་ཁྲོ་བ་དང་། །གང་ཞིག་བསྟྤྱོད་པས་མགུ་གྱུར་བ། ། 
གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་ཤེས་མེད་ན། །བདག་གིས་གང་གི་ངལ་བ་བྱས། ། 

ལུས་གང་ཞིག་སྤྱོད་པས་ཁྲོ་བ་མེད་པ་དང་། ལུས་གང་ཞིག་བསྟྤྱོད་པས་མགུ་བར་འགྱུར་བ་མེད་པས། གལ་ཏེ་
ལུས་དེ་ཉིད་ལ་ཤེས་པ་མེད་ན། བདག་གིས་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ངལ་བ་བྱས་ཏེ་དེ་ནི་དྤྱོན་མེད་དྤྱོ་སྙམ་དུ་
དགོངས་པའྤྱོ།།  

གང་ཞིག་ལུས་འདི་འདྤྱོད་གྱུར་པ། །དེ་དང་བདག་བཤེས་ཡིན་ཞེ་ན། ། 
ཐམས་ཅད་རང་གི་ལུས་འདྤྱོད་པས། །དེ་ལ་བདག་གོ་ཅིས་མི་དགའ། ། 

ལུས་ཀྱིས་དེ་དག་མི་ཤེས་ཀྱང་གང་ཞིག་ལུས་འདི་འདྤྱོད་ཅིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བར་གྱུར་པ། དེ་དང་བདག་བཤེས་པ་
ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལུས་འདྤྱོད་ཅིང་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བར་གྱུར་པས། དེ་ལ་བདག་ཀོ་ཅིས་
མི་དགའ་སྟེ་དགའ་བར་རིགས་སྤྱོ།།  

དེ་བས་བདག་གིས་ཆགས་མེད་པར། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ལུས་བཏང་བྱ། ། 
དེས་ན་འདི་ལ་ཉེས་མང་ཡང་། །ལས་ཀྱི་སད་བཞིན་གཟུང་བར་བྱ། ། 

དེ་བས་བདག་གིས་ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་མེད་པར། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ལུས་འདི་གཏང་བར་བྱའྤྱོ། 
དེས་ན་ལུས་འདི་ལ་ཉེས་པ་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་མང་ཡང་། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སད་དེ་མཁོ་བའི་དངོས་པྤྱོ་བཞིན་
དུ་བཟུང་བར་བྱའྤྱོ།།  

གསུམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་གདམས་པ་ནི། 

དེ་བས་བྱིས་པའི་སྤྱོད་པས་ཆོག །བདག་གི་མཁས་པའི་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ། ། 
བག་ཡྤྱོད་གཏམ་ནི་དྲན་བྱས་ནས། །གཉིད་དང་རྨུགས་པ་བཟླྤྱོག་པར་བྱ། ། 

དེ་བས་བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་དྤྱོན་མེད་པ་ལ་ཞེན་པས་ཆོག་སྟེ་དགོས་པ་མེད་ལ། བདག་གིས་མཁས་པའི་ཚྤྱོགས་
རྒྱལ་བའི་སྲས་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ། ལེའུ་བཞི་པ་ལ་སྤྱོགས་པར་བསྟན་པའི་བག་ཡྤྱོད་ཀྱི་གཏམ་ནི་
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དྲན་པར་བྱས་ཏེ་སེམས་ལ་བཞག་ནས། གཉིད་དང་རྨུགས་པ་ལ་སྤྱོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་བཟླྤྱོག་
པར་བྱའྤྱོ།།  

རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་ལྟར། །རིགས་པའི་བསྲན་ནི་གཟུགས་བྱས་ཏེ། ། 
ཉིན་མཚན་ཕྱེད་པར་མ་འབད་ན། །བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ནམ་མཐར་ཕྱིན། ། 

རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་མངའ་བ་རྣམས་ལྟར། རིགས་པའི་ལས་ལ་གཉེན་པྤྱོའི་བསྲན་ནི་གཟུགས་པར་བྱ་སྟེ། 
ཉིན་མཚན་ཕྱེད་པར་ཏེ་མཉམ་པར་མ་འབད་ན། བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནམ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་རྤྱོ།།  

དེ་བས་སྒྲིབ་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ལྤྱོག་པའི་ལམ་ལས་སེམས་བླན་ཏེ། ། 
    ཡང་དག་དམིགས་ལ་རྟག་པར་ཡང་། །བདག་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱ། ། 

དེ་བས་ན་སེར་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་རྟྤྱོགས་པའི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་
པ་དག་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་པའི་ལམ་ལས་སེམས་བླན་ཏེ། ཡང་དག་པ་དགེ་བའི་དམིགས་པ་སྤྱི་དང་
བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་དང་བརྗེ་བའི་དྤྱོན་ལ་རྟག་པར་ཡང་། བདག་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱའྤྱོ།།  
 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བསམ་གཏན་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་བརྒྱད་པའྤྱོ།། །། 
 
དྲི་བ། 
༡༽  གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ལུས་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད། 
༢༽  རང་དྤྱོན་དྤྱོར་ནས་གཞན་དྤྱོན་ལ་མ་འཇུག་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡྤྱོད། 
༣༽  སེམས་འདི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༤༽  བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ་ལྷབ་སྦྱང་བྱེད་དགོས་པའི་ཕན་པ་གང་ཡིན། 
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༥༽  བསམ་གཏན་གྱི་ལེའུ་ལྷབ་སྦྱངས་བྱས་མཐར་ཁྱོད་ཀྱིས་དགྲ་གཉེན་རྣམས་ལ་སང་སྲེད་དང་བལ་ནས་བྱམས་
བརྩེ་ཐྤྱོག་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐྤྱོགས་འདུག་གམ། རྒྱུ་མཚན་བཅས་བྲིས། 
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ལེའུ་དགུ་པ། 

དྤྱོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤེལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེའུ། 
གསུམ་པ་དྤྱོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་གྱི་ལེའུ་ལ། གཞུང་དང་། 
མཚན་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་གཞུང་ལའང་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་མདྤྱོར་བསྟན་པ་ནི། 

  ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དྤྱོན་དུ་གསུངས། ། 
དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སྡུག་བསྔལ་དག །ཞི་བར་འདྤྱོད་པས་ཤེས་རབ་བསྐྱེད། ། 

དེ་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིར་བརྗོད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡན་ལག་འདི་དག་
ཐམས་ཅད་ནི། ཐུབ་པས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དངོས་པྤྱོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་གསུངས་ཏེ། སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་འཁོར་གསུམ་མི་
དམིགས་པའི་སྦྱྤྱོར་བས་ཡྤྱོངས་སུ་སྦྱངས་ཏེ་དུས་རིང་དུ་གོམས་པས་མ་རིག་པས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་པར་
རྟྤྱོག་པའི་དྲྲྭ་བ་མཐའ་དག་བལ་ནས་སྒྲིབ་གཉིས་སངས་ཤིང་། བདག་མེད་གཉིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་
རང་བཞིན་ཕན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པ་དྤྱོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་པར་ཐྤྱོབ་པར་བྱེད་པས་ཤེས་རབ་ནི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཡིན་ཅིང་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ནི་ཕལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟྤྱོང་
ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རབ་འབྱྤྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་
གླིང་བཞིར་ལས་བྱེད་ཅིང་། གླིང་བཞིའི་རྗེས་སུ་འབང་ངོ་། རབ་འབྱྤྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔར་ལས་བྱེད་ཅིང་། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔའི་རྗེས་སུ་འགྲོའྤྱོ།། ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔའི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབལ་ན་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ལྔས་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། རབ་འབྱྤྱོར་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལྤྱོས་བསྒྱུར་བའི་
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རྒྱལ་པྤྱོ་དང་འབལ་ན་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ས་བདུན་གྱིས་འཁོར་ལྤྱོས་བསྒྱུར་བའི་མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། རབ་འབྱྤྱོར་དེ་
བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབལ་ན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་
མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། ཞེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།།  
ཡང་ན་ཡན་ལག་ཅེས་པ་འདས་མ་ཐག་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཏེ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཡྤྱོངས་སུ་
དག་པར་བྱས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཞིང་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་
བཞིན་དུའྤྱོ།། དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་སྡུག་
བསྔལ་དག ཞི་བར་འདྤྱོད་པས་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་
ཐྤྱོག་མར་རྒྱུ་དང་ཕྱིས་འབས་བུའི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པར་བྱའྤྱོ།། 
  
དྲི་བ། 
༡༽ ཐུབ་པས་སྦྱིན་སྤྱོགས་ཡན་ལག་ལྔ་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱི་དྤྱོན་དུ་གསུངས་པ་ལ་

སྦྱིན་སྤྱོགས་ཡན་ལག་རྣམས་ནི་ཕལ་པ་ཡིན་པ་དང་ ཤེས་རབ་ནི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཁ་གསལ་བྲིས། 

གཉིས་པ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ། བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ། 
གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདྤྱོགས་བཅད་པ། སྟྤྱོང་ཉིད་རྟྤྱོགས་པའི་བྱེད་ལས་དང་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་ལྟ་
བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལའང་། བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་བཞག་པ། དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། ཐེག་ཆེན་
མཆོག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལའང། བདེན་གཉིས་
ཀྱི་དབྱེ་བ། བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་ལ་འབེབས་པའི་གང་ཟག་དང་
གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི། 

ཀུན་རྤྱོབ་དང་ནི་དྤྱོན་དམ་སྟེ། །འདི་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདྤྱོད། ། 
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སྒྲིབ་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་སྟེ་མ་རིག་པ་དང་། བརྟེན་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་སྟེ་འདི་ཡྤྱོད་པས་འདི་འབྱུང་བ་
སྤྱོགས་དང་། བརར་བཏགས་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་སྟེ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་བདེན་པ་
དང་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉི་ག་དང་གཉི་ག་བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་གདྤྱོད་མ་ནས་ཉེ་བར་
ཞི་བ་ནི་དྤྱོན་དམ་པ་སྟེ། འདི་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདྤྱོད་ལ། བདེན་པ་བཞིར་བཤད་པ་ཡང་འདིར་
འདུས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པ་རྣམས་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་བདེན་པ་
དང་། འགོག་བདེན་ནི་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 

༡༽ གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྩྤྱོད་སྤྱོང་ལ། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཞྤྱོག 
༢༽ ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག 
༣༽ ཀུན་རྤྱོབ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྤྱོག 
༤༽ ཡང་དག་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག  
༥༽ སྒྲིབ་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༦༽ རྟེན་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༧༽ བརར་བཏགས་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༨༽ རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༩༽ དྤྱོན་དམ་བདེན་པའི་རྣམ་བཞག་ཞྤྱོག། 

གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི། 

དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །བླྤྱོ་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་བརྗོད། ། 

དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པའི་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་
མིན་ལ། བླྤྱོ་ལ་སང་བ་དང་མི་སང་བའི་དབང་གིས་དངོས་པྤྱོ་དང་དངོས་མེད་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་
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མིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་བརྗོད་དེ། ཇི་སྐད་
དུ། །རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སྤྱོགས་པའི། །ངོ་བྤྱོ་ལྤྱོག་པ་གང་ཡིན་རྣམ་བརྟགས་པ། །དེ་ཉིད་
བདག་ཉིད་གང་དུ་མིག་དག་པས། །མཐྤྱོང་དེ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་འདིར་ཤེས་ཀྱིས། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 
  
དྲི་བ། 
༡༽ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཞྤྱོག 
༢༽ བླྤྱོ་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༣༽ དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༤༽ དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གཟིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༥༽ འྤྱོ་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཐབས་གང་གིས་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།  
༨༽ དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བའི་མཐྤྱོང་ཚུལ་ཞྤྱོག 
༩༽ ངེས་ཚིག་དང་བདེན་པ་གཉིས་ངོ་བྤྱོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སྤྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞྤྱོག 
༡༠༽ བདེན་གཉིས་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ཞྤྱོག 
༡༡༽ རྣམ་གྲངས་པའི་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་དང་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དྤྱོན་དམ་བདེན་པའི་ངོས་

འཛིན་བྱྤྱོས། 

གསུམ་པ་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གང་ཟག་ནི། 

དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་རྣམ་གཉིས་མཐྤྱོང་། །རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་ཕལ་པའྤྱོ། །  
 དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ནི། །རྣལ་འབྱྤྱོར་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་ཅིང་། ། 

བདེན་པ་གཉིས་པྤྱོ་དེ་ལ་རྟྤྱོགས་པ་པྤྱོ་འཇིག་རྟེན་རྣམ་པ་གཉིས་མཐྤྱོང་སྟེ། ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་
ལ་ཡྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་དེ་མེད་པའི་ཕལ་པའྤྱོ། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནི། རྣལ་འབྱྤྱོར་
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འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་ཅིང་། སར་ཅིག་ཤྤྱོས་ཀྱིས་ནི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་ཤེས་པ་ལ་གནྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གྱིས་དམིགས་པ་ཡིས། །རབ་རིབ་མེད་ཤེད་ལ་གནྤྱོད་མིན་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲི་
མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའི་བླྤྱོས། །དྲི་མེད་བླྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡང་བླྤྱོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནྤྱོད། ། 

ཕལ་པ་འབའ་ཞིག་ལ་གནྤྱོད་པར་མ་ཟད་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡང་བླྤྱོ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྤྱོགས་ཀྱིས། ས་གོང་མ་གོང་མ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འྤྱོག་མ་
འྤྱོག་མ་དག་ལ་གནྤྱོད་དྤྱོ།། གནྤྱོད་ཅེས་པ་ནི་ཟིལ་གྱིས་གནྤྱོན་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ། 

དྲི་བ། 
༡༽ བདེན་པ་གཉིས་རྟྤྱོགས་པའི་གང་ཟག་གི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག  
༢༽ གང་ཟག་འདི་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཞྤྱོག 
༣༽ ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 
༤༽ གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་བདེན་གཉིས་འདྤྱོད་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ལའང། གཞི་བདེན་གཉིས་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། ལམ་སྟྤྱོང་ཉིད་ལ་རྩྤྱོད་པ་
སྤྱོང་བ། འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་གཞི་བདེན་གཉིས་ལ་རྩྤྱོད་
པ་སྤྱོང་བ་ལའང། འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། སེམས་ཙམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་འདྤྱོད་པའི་དཔེས། །འབས་བུའི་དྤྱོན་དུ་མ་དཔད་ཕྱིར། ། 
འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་དངོས་མཐྤྱོང་ཞིང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུའང་རྟྤྱོག་བྱེད་ཀྱི། ། 

        སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མིན་པས་འདིར། །རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་རྩྤྱོད། ། 
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རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་བླྤྱོའི་ཁྱད་པར་ལས་ཕལ་པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་རྟྤྱོགས་པར་ནུས་ཞེ་
ན། རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་ཕལ་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པར་
འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་དཔེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྟྤྱོན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་གདྤྱོན་པའི་བསམ་པས་སྦྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚྤྱོགས་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཡང་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 
འབས་བུའི་དྤྱོན་དུ་མ་དཔད་པར་དེའི་རྒྱུ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དེ་ལ་འདི་ནི་རྟེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྤྱོ།། གལ་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལ་
སྤྱོགས་པ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པྤྱོའི་རང་གི་ངོ་བྤྱོ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་རྟྤྱོགས་པ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བྤྱོ་ཕལ་པས་
རྟྤྱོགས་ན་ཇི་ལྟར་གོང་དུ་ལྤྱོག་པར་རྟྤྱོག་པར་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་
བརྟེན་པའི་དངོས་པྤྱོའི་རང་བཞིན་མཐྤྱོང་ཞིང་མཐྤྱོང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། ཡང་དག་པ་སྟེ་དྤྱོན་དམ་
པ་ཉིད་དུའང་རྟྤྱོགས་པར་བྱེད་ཀྱི། རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་མཐྤྱོང་བ་བཞིན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐྤྱོང་བ་མིན་པས་
འདིར། རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་ལྷན་ཅིག་རྩྤྱོད་དྤྱོ།། 
  
དྲི་བ། 
༡༽  དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ནི། །རྣལ་འབྱྤྱོར་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་ཅིང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་

གནྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༢༽ རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡང་བླྤྱོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་

གནྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༣༽ འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བ་ཡི། །དངོས་རྙེད་ངོ་བྤྱོ་གཉིས་ནི་འཛིན་

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སྙད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་གཅིག་ལ་ཡང་དག་པར་མཐྤྱོང་བ་དང་
རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 

༤༽  འྤྱོ་ན་འཇིག་རྟེན་པས་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
༥༽  རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་ཡང་དག་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
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༦༽ འྤྱོ་ན་ལམ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དྤྱོན་མེད་པར་ཐལ། ལམ་དང་འབས་བུའི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༧༽  འྤྱོ་ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་གཅིག་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་དང་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་མཐྤྱོང་བ་འདྲ་ན། 
འཇིག་རྟེན་པས་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 

གཉིས་པ་ཉན་ཐྤྱོས་རྣམས་ཀྱི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

 གཟུགས་སྤྱོགས་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱང་ནི། །གྲགས་པས་ཡིན་གྱི་ཚད་མས་མིན། ། 
        དེ་ནི་མི་གཙང་ལ་སྤྱོགས་ལ། །གཙང་སྤྱོགས་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་བརྫུན། ། 

དེ་ལྟར་ གྱུར་ན་ཡང་གང་སྐྱེ་བྤྱོ་མ་ལུས་པས་ཐུན་མྤྱོང་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་མཐྤྱོང་བའི་དངོས་
པྤྱོའི་རང་བཞིན་དེ་དྤྱོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ཇི་ལྟར་བསྙོམ་པར་ནུས་ཞེས་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་
དྤྱོགས་པ་བསུས་ནས་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱང་ནི། འཇིག་རྟེན་
པའི་ཡྤྱོངས་སུ་གྲགས་པས་ཡིན་གྱི་ཚད་མས་རྟྤྱོགས་པ་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་པ་
མིན་ཏེ། དེ་ནི་དྤྱོན་དམ་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སྤྱོགས་མི་གཙང་བ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ། 
གཙང་བ་དང་རྟག་པ་སྤྱོགས་སུ་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་རྫུན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

འཇིག་རྟེན་གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་ནི། །མགོན་པྤྱོས་དངོས་བསྟན་དེ་ཉིད་དུ། ། 
         དེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་མིན། ། 

འདི་ལྟར་ཕུང་པྤྱོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྤྱོགས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡྤྱོད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་མདྤྱོ་ལས་བསྟན་པ་དང་། དེ་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་བསྟན་ཏྤྱོ་ཞེ་ན། དངོས་
པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་རིམ་གྱིས་གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་ནི། མགོན་
པྤྱོས་དངོས་པྤྱོ་རྣམས་བསྟན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ། ཕུང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀྱང་མིན་
ནྤྱོ།། 
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         ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ཞེ་ན། །རྣལ་འབྱྤྱོར་ཀུན་རྤྱོབ་ཉེས་མེད་དེ། ། 
         འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟྤྱོས་དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་། ། 

འྤྱོ་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ཏེ་སུས་ཀྱང་མཐྤྱོང་བར་མི་ནུས་སྤྱོ་ཞེ་ན། ཚུལ་རྤྱོལ་མཐྤྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་
སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་མ་རྟྤྱོགས་མྤྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་མཐྤྱོང་བས་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་
ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐྤྱོང་གི །ཚུལ་རྤྱོལ་མཐྤྱོང་བ་
རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ཏེ་དབང་པྤྱོ་ལས་འདས་པ་མཐྤྱོང་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གཞན་དུ་བུད་མེད་མི་གཙང་བར། །དེས་རྟྤྱོག་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་འགྱུར། ། 

གཞན་དུ་ན་མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པའི་དུས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་མི་གཙང་བར། ངེས་པར་རྟྤྱོགས་པ་དེ་
འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་པར་གྱུར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་གཙང་བ་ཉིད་དུ་ཞེན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

སྒྱུ་འདྲའི་རྒྱལ་ལས་བསྤྱོད་ནམས་ནི། །ཇི་ལྟར་དངོས་ཡྤྱོད་ལ་ཇི་བཞིན། ། 

འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་ཕན་པ་དང་གནྤྱོད་པ་དག་
ལ་ཇི་ལྟར་བསྤྱོད་ནམས་དང་སྡིག་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྱུ་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆོད་པ་དང་
བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ལས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་དངོས་
པྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་བ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པའི་བསྤྱོད་ནམས་སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནྤྱོ།། དེ་
ལྟར་ན་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བརྗོད་ཅེ་ན། དེ་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དེ་ལྷའི་
བུ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྤྱོ། ཞེས་སྤྱོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་སྒྱུ་འདྲ་ན། །ཤི་ནས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ཞེ་ན། ། 
       ཇི་སྲིད་རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་སྒྱུ་མའང་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
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གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། རིགས་མཐུན་བཏང་སྟེ་ཤི་ནས་ཇི་ལྟར་ཡང་སྐྱེ་བ་འབྱུང་
ཞེ་ན། ཇི་སྲིད་སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་གྱུར་པ། དེ་སྲིད་དུ་སྒྱུ་མའང་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་སྲིད་དུ་མ་རིག་པ་དང་ལས་དང་སྲེད་པའི་རང་བཞིན་ཚྤྱོགས་པ་དེ་སྲིད་
དུ་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྱུ་མ་ཡང་འབྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

རྒྱུན་རིང་ཙམ་གྱིས་ཇི་ལྟར་ན། །སེམས་ཅན་བདེན་པར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་མེད་ན་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུན་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཇུག་
པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱུན་རིང་བ་ཙམ་གྱིས་ཇི་ལྟར་ན། སེམས་ཅན་བདེན་པར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ཞེས་འདྲི་
བའྤྱོ།། 
  

སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་སྤྱོགས་ལ། །སེམས་མེད་ཕྱིར་ན་སྡིག་མེད་དེ། ། 
སྒྱུ་མའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །བསྤྱོད་ནམས་དང་ནི་སྡིག་པ་འབྱུང་། ། 

  སྔགས་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་ནུས་མེད་ཕྱིར། །སྒྱུ་མའི་སེམས་ནི་འབྱུང་བ་མེད། ། 

འྤྱོ་ན་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་སྲྤྱོག་གཅོད་པ་སྤྱོགས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་
པའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་གྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 
སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་དང་འདི་ལ་མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་སྤྱོགས་ལ། སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་སྡིག་པ་
མེད་དེ་མི་དགེ་བའི་དངོས་གཞི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། 
ཕན་འདྤྱོགས་པས་བསྤྱོད་ནམས་དང་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ལས་ནི་སྡིག་པ་འབྱུང་ངོ་།། དེ་ལ་གཞན་གྱིས་
སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་
གྱི་སེམས་ནི་འབྱུང་བ་མེད་པས་བརྫུན་པ་ཉིད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 

ས་ཚྤྱོགས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་ས་ཚྤྱོགས་ཉིད། ། 
རྐྱེན་ཅིག་གིས་ནི་ཀུན་ནུས་པ། །གང་ན་ཡང་ནི་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
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ས་ཚྤྱོགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་ས་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། 
རྐྱེན་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ། ཡུལ་དང་དུས་གང་ན་ཡང་ནི་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་མ་ངན་འདས། །འཁོར་བ་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ལྟ་ན། ། 
    སངས་རྒྱས་ཀྱང་ནི་འཁོར་འགྱུར་བས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་
དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། འཁོར་བ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡིན་
པ་དེ་ལྟར་ན། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་ནི་སྐྱེ་བ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བར་འགྱུར་བས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་
སྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན།  

 རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་མ་ཆད་ན། །སྒྱུ་མའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་གྱི། ། 
རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་ཆད་པ་ན། །ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ། ། 

དེ་ལ་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་མ་ཆད་ཅིང་མ་ཉམས་ན། འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་མ་
ཡིན་པར་སྒྱུ་མའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་གྱི། རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་ཆད་པ་ན། ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འཁོར་བ་
མི་འབྱུང་ངོ། །རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་གོམས་པར་བྱས་པས་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་རིམ་གྱིས་འགག་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 

༡༽ ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ན་རེ་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་དབང་པྤྱོའི་མངོན་སུམ་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མ་
ཡིན་ནམ། འདི་ཇི་ལྟར་བསྙོན་པར་ནུས་ཞེ་ན།  

༢༽ འྤྱོ་ན་གཟུགས་སྤྱོགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་ཡྤྱོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཐུན་པའི་དཔེ་
ཞྤྱོག 
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༣༽ འྤྱོ་ན་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པའི་མདྤྱོ་ལས་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དག་གི་སྐད་ཅིག་
མ་ཡང་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༤༽ འྤྱོ་ན་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ཞྤྱོག 
༥༽ འྤྱོ་ན་སྐད་ཅིག་མ་དེ་དྤྱོན་དམ་དུ་མ་བསྟན་ན། ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་སུས་

ཀྱང་མཐྤྱོང་བ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  
༦༽ འྤྱོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འགྱུར་ལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

སངས་རྒྱས་དེ་ལ། བསྤྱོད་ནམས་དང་སྡིག་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཞེ་ན།  
༧༽ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གྱུར་ན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བརྗོད་ཅེ་ན། 
༨༽ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། རིགས་མཐུན་བཏང་སྟེ་ཤི་ནས་སར་ཡང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། སྒྱུ་མའང་ཤི་ནས་སར་ཡང་ལྡྤྱོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  
༩༽ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་མི་འདྲ་སྟེ། སེམས་ཅན་ནི་རྒྱུན་རིང་ལ་སྒྱུ་མ་ནི་རྒྱུན་ཐུང་བའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན་སྐད་ཅིག་མ་དང་བསྐལ་པ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  
༡༠༽ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་འདྲ་བར་བཞག་ན། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉེས་པ་

མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་བསད་པ་ལའང་ཉེས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་
ཐལ་ཞེ་ན།  

༡༡༽ འྤྱོ་ན། སྔགས་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་ནུས་མེད་ཕྱིར། །སྒྱུ་མའི་སེམས་ནི་འབྱུང་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 
སྒྱུ་མ་ནི་རྫུན་པ་ཡིན་ཏེ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེ་ན།  

༡༢༽ འྤྱོ་ན། གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་མ་ངན་འདས། །འཁོར་བ་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ལྟ་ན། །སངས་རྒྱས་ཀྱང་ནི་
འཁོར་འགྱུར་བས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །སྟེ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འཁོར་བ་
སངས་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྤྱོབ་པ་མ་ཡིན་པར་འཁོར་འདས་གཞི་མཐུན་དུ་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེ་ན།  
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༡༣༽ གློ་བུར་དྲི་བཅས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྣམ་བཞག་ཞྤྱོག 
 

གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

གང་ཚེ་འཁྲུལ་པའང་ཡྤྱོད་མིན་ན། །སྒྱུ་མ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར། ། 

ད་ནི་རྣལ་འབྱྤྱོར་སྤྱོད་པའི་ལྤྱོག་པར་རྟྤྱོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་དེའི་ལུགས་ཀྱིས་ཉེས་པ་བརྗོད་པ་ནི། 
གང་གི་ཚེ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་པར་ཁས་བླངས་པས་འཁྲུལ་བ་སྟེ་སེམས་དེའང་
ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། དེའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།  

གང་ཚེ་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། ། 
གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་ཡྤྱོད། །རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་ཡིན། ། 
གང་ཚེ་སེམས་ཉིད་སྒྱུ་མ་ན། །དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྤྱོང་། ། 

གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་ཉིད། མེད་ནའང་དེ་ཚེ་འདིར་ཅི་ཞིག་ལ་དམིགས། 
གལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ ་ཞེ་ན། 
དེ་ཡང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གང་གི་ཚེ་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལས་
གཞན་མ་ཡིན་ན། དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྤྱོང་། དེ་བས་ན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལྤྱོང་བ་ཉིད་ཐྤྱོབ་
པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་དགོངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

འཇིག་རྟེན་གྱི་ནི་མགོན་པྤྱོས་ཀྱང་། །སེམས་ཀྱིས་སེམས་མི་མཐྤྱོང་ཞེས་གསུངས། ། 
      རལ་གྲི་སྤྱོ་ནི་རང་ལ་རང་། །ཇི་ལྟར་མི་གཅོད་དེ་བཞིན་ཡིད། ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ནི་མགོན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་། བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའི་
ཕྱིར་སེམས་ཀྱིས་སེམས་མི་མཐྤྱོང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་རལ་གྲི་རྣྤྱོན་པྤྱོའི་སྤྱོ་ནི་རང་ལ་རང་། ཇི་
ལྟར་མི་གཅོད་པ་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱང་བདག་ཉིད་བདག་ཉིད་མི་མཐྤྱོང་སྟེ་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་རིག་
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པར་བྱ་བ་དང་། རིག་པར་བྱེད་པ་དང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་གསུམ་མི་རིགས་ཏེ་ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་
ལ་རང་བཞིན་གསུམ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་མར་མེ་རང་གི་དངོས། །ཡང་དག་གསལ་བར་བྱེད་བཞིན་ན། ། 

འདིར་སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བས་རང་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བ་བསལ་བར་འདྤྱོད་ཅིང་རང་གི་ཕྱྤྱོགས་བསྒྲུབ་
པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་བརྗོད་པ། ཇི་ལྟར་མུན་པས་བསྒྲིབས་པའི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྟྤྱོགས་པའི་ཆེད་དུ་མར་
མེ་འདེགས་པར་བྱེད་པ་ན་མར་མེ་རང་གི་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཡང་། ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་
མི་འགལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན།  

མར་མེ་གསལ་བར་བྱ་མིན་ཏེ། །གང་ཕྱིར་མུན་གྱིས་བསྒྲིབས་པ་མེད། ། 

མར་མེ་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བྱ་བ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་མུན་གྱིས་བསྒྲིབས་ཏེ་
གཡྤྱོགས་པ་མེད་དྤྱོ།།  

ཤེལ་བཞིན་སྔོན་པྤྱོ་སྔོ་ཉིད་ལ། །གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
    དེ་བཞིན་འགའ་ཞིག་གཞན་ལ་ནི། །ལྟྤྱོས་དང་ལྟྤྱོས་མེད་པ་ཡང་མཐྤྱོང་། ། 

སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀྱི་འྤྱོན་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་
ཞིག་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཤེལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྔོན་པྤྱོ་མ་ཡིན་པ་གཞན་
འདབ་མ་སྔོན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་ལ་ལྟྤྱོས་དགོས་ཤིང་རང་བཞིན་གྱིས་སྔོ་བ་ཉིད་ནི་སྔོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་
ལ། ཁྱད་པར་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་
འགའ་ཞིག་མར་མེ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་ལ་ནི། ལྟྤྱོས་པས་གསལ་བར་མཐྤྱོང་བ་དང་མར་མེ་རང་གི་ངོ་
བྤྱོ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པ་ཡང་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་ངོ་ཞེ་ན།  

སྔོ་ཉིད་མིན་ལ་སྔོན་པྤྱོ་དེ། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་བྱས་པ་མེད། ། 
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དེ་ལ་སྔོན་པྤྱོ་ཉིད་རེ་ཞིག་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། 
སྔོ་ཉིད་མིན་ལ་སྔོན་པྤྱོར་གྱུར་བ་དེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟྤྱོས་པར་བདག་གིས་བདག་ཉིད་བྱས་པ་ནི་མེད་
དྤྱོ།།  

མར་མེ་གསལ་བར་བྱེད་དྤྱོ་ཞེས། །ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་བརྗོད་བྱེད་ན། ། 
བླྤྱོ་ནི་གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཞེས། །གང་གིས་ཤེས་ནས་དེ་སྐད་བརྗོད། ། 

མར་མེ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་བླྤྱོ་རང་རིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འདྲ་བའི་
དཔེ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་མར་མེ་གསལ་བར་བྱེད་དྤྱོ་ཞེས། གང་ཟག་གི་ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་
བརྗོད་པར་བྱེད་ན། བླྤྱོ་ནི་གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས། རང་དང་གཞན་གང་གིས་ཤེས་ནས་དེ་སྐད་དུ་
བརྗོད་ཅེས་འདྲི་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 
གང་ཚེ་འགས་ཀྱང་མཐྤྱོང་མིན་ན། །གསལ་བ་འམ་ནི་མི་གསལ་བ། ། 
མྤྱོ་གཤམ་བུ་མྤྱོའི་འགྱིང་བག་བཞིན། །དེ་ནི་བརྗོད་ཀྱང་དྤྱོན་མེད་དྤྱོ། །  

གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་དང་དུས་མཉམ་པ་འགས་ཀྱང་མཐྤྱོང་བ་མིན་ན། མར་མེ་བཞིན་དུ་
གསལ་བའམ་བུམ་པ་བཞིན་དུ་ནི་མི་གསལ་བ་ཡིན་པ་གང་བརྗོད་ཀྱང་། མྤྱོ་གཤམ་གྱི་བུ་མྤྱོའི་ལུས་ཀྱི་
འགྱིང་བག་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ། དེ་ནི་བརྗོད་པར་བྱས་ཀྱང་དྤྱོན་མེད་དྤྱོ།། 
 

གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡྤྱོད་མིན་ན། །རྣམ་ཤེས་དྲན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

སྨྲས་པ། འདི་རིགས་པས་སྟྤྱོངས་ཤིང་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིགས་པ་ནི་འདི་སྟེ། གལ་ཏེ་ཤེས་པས་
རང་རིག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། ཡུལ་མྤྱོངས་བ་ན་ཕྱིས་སུ་དེ་དང་དུས་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲན་
པར་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཏེ། ཉམས་སུ་མ་མྤྱོངས་བ་དྲན་པར་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་
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ན་ཉམས་སུ་མྤྱོངས་བའི་འབས་སུ་དྲན་པ་དུས་ཕྱིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་
ཞེས་དཔྤྱོག་པར་བྱའྤྱོ།།  

གཞན་མྤྱོང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ལས། །དྲན་འགྱུར་བྱི་བའི་དུག་བཞིན་ནྤྱོ།།  

དེ་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་པ་ལས་གཞན་གཟུང་བར་བྱ་བའི་དངོས་པྤྱོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཉམས་སུ་
མྤྱོངས་བ་ཉིད་དྲན་པ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའང་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་བྱི་
བའི་དུག་བཞིན་ནྤྱོ།། འདི་ལྟར་བྱི་བའི་དུག་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ལུས་ལ་འཕྤྱོས་ནས་ཡང་དུས་གཞན་
དུ་འབྲུག་གི་སྒྲའི་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པ་ལས་རང་རིག་པས་བཞག་པའི་དྲན་པས་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་བྤྱོན་
མེད་པར་ཡང་རྐྱེན་དང་དྲན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྐད་ཅིག་གཞན་དུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་ཐྤྱོབ་སྟེ། དེ་བཞིན་
དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་དྤྱོ་ཞེས་དགོངས་སྤྱོ།། 

རྐྱེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། །མཐྤྱོང་ཕྱིར་རང་ཉིད་རང་གསལ་ན། ། 

སར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་རང་རིག་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་གཞན་བསྟན་
པའི་ཕྱིར། རྐྱེན་གཞན་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་ཉིད་རང་ལ་གསལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན།  

གྲུབ་པའི་མིག་སན་སྦྱྤྱོར་བ་ལས། །བུམ་མཐྤྱོང་མིག་སན་ཉིད་འགྱུར་མིན། ། 

འདིས་ཀྱང་ཤེས་པའི་རང་རིག་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གྲུབ་པའི་མིག་སན་གྱི་སྦྱྤྱོར་
བ་ལས། ས་འྤྱོག་གི་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་མཐྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་མིག་སན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་པས་དེ་
ལྟར་ན་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མཁོ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་མཐྤྱོང་ཐྤྱོས་ཤེས་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་པར་བྱ་མིན་ཏེ། ། 
   འདིར་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པ། །བདེན་པར་རྟྤྱོགས་པ་བཟླྤྱོག་བྱ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རང་རིག་པའི་ངོ་བྤྱོར་མ་འགྱུར་ན་དྤྱོན་ཡང་རྟྤྱོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 
ཇི་ལྟར་ན་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བ་དང་གང་ཟག་གཞན་ལས་ཐྤྱོས་པ་དང་
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ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ངེས་པས་ཤེས་པ་དག འདིར་ནི་དགག་པར་བྱ་བ་མིན་ཏེ། ཇི་
ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་མ་དཔད་པའི་ངོ་བྤྱོར་ཁས་བླང་བར་བྱའྤྱོ། འདིར་ནི་
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། བདེན་པར་རྟྤྱོགས་པའི་གཏི་མུག་ཉིད་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་བ་ཡིན་
ནྤྱོ།།  

  སེམས་ལས་སྒྱུ་མ་གཞན་མིན་ཞིང་། །གཞན་མིན་པར་ཡང་མི་རྟག་ན། ། 
དངོས་ན་ཇི་ལྟར་དེ་གཞན་མིན། །གཞན་མིན་ཞེ་ན་དངོས་པྤྱོར་མེད། ། 

ད་ནི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པར་བྱས་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། སེམས་ལས་
སྒྱུ་མ་གཞན་ཡིན་པར་གྱུར་པའམ། གཞན་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའམ། གཉིས་གའི་རང་བཞིན་ཡིན་
པའམ། གཉིས་གའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྟག་ན། ཕྱྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་དུ་འདྤྱོད་
པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། ཕྱྤྱོགས་གཉིས་པ་ལ་ནི། གང་ཚེ་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །མེད་
ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། །ཞེས་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། ཕྱྤྱོགས་གསུམ་པ་ཡང་གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་
འགལ་བས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཕྱྤྱོགས་བཞི་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སེམས་ལས་ཡུལ་སྒྱུ་མ་དེ་གཞན་
མིན་ཞིང་། གཞན་མིན་པར་ཏེ་གཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བརྟག་ཅེ་ན་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་མ་དེ་
དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་དེ་གཞན་མིན་ཏེ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་རྤྱོ།། གཞན་མིན་ཞེ་ན་སེམས་
ཉིད་སྒྱུ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པྤྱོར་མེད་དེ་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྤྱོ།།  

ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་བདེན་མིན་ཡང་། །བལྟ་བྱ་དེ་བཞིན་ལྟ་བྱེད་ཡིན། ། 

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལ་བདེན་པའི་དངོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཡང་། བལྟ་བྱར་འྤྱོས་པ་དེ་
བཞིན་དུ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱང་དྤྱོན་དམ་པར་དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་མཐྤྱོང་བར་བྱེད་ནུས་པ་
ཡིན་ནྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དངོས་རྟེན་ཅན། །དེ་ནི་གཞན་དུ་མཁའ་འདྲར་འགྱུར། ། 
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གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་སྨྲས་པ། 
གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དངོས་པྤྱོའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ལ། དངོས་པྤྱོ་ནི་སེམས་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། སེམས་ལ་བརྟེན་པ་
ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བརྗོད་ན། དེ་ཅི་དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ནམ། དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན། དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་
སེམས་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་ཡིན། དང་པྤྱོ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་དེ་སང་བྱ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། 
གཉིས་པ་ལྟར་ན་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།། འྤྱོན་ཏེ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། 
དེ་ནི་དྤྱོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པས་དངོས་པྤྱོ་ལས་གཞན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

 དངོས་མེད་དངོས་ལ་བརྟེན་པས་ན། །བྱེད་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནི་གྲོགས་མེད་པར། །གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། ། 
 གང་ཚེ་སེམས་ནི་གཟུང་བལ་བ། །དེ་ཚེ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས། ། 

          དེ་ལྟ་ན་ཡང་སེམས་ཙམ་དུ། །བརྟགས་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཡྤྱོད་པའི་དངོས་པྤྱོར་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་བརྟེན་པས་དེ་དྤྱོན་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་རྤྱོ་ཞེ་
ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དངོས་པྤྱོ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངོ་བྤྱོ་ཡིན་པས་དངོས་མེད་ནི་གང་གི་ཡང་
འབས་བུར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དངོས་པྤྱོ་ལ་བརྟེན་པས་ན། དྤྱོན་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེ་
བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་གྲོགས་མེད་པར། གཉིས་སྟྤྱོང་གི་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་སེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་
ལ། དེ་ཡི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ན་
ཡང་སེམས་ཙམ་དུ། རྟྤྱོག་པས་བརྟགས་པ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོངས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 

༡༽ སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། དབུ་མ་པ་ལ་ཉེས་པ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། གང་ཚེ་འཁྲུལ་པའང་ཡྤྱོད་
མིན་ན། །སྒྱུ་མའང་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་
འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་པར་ཁས་བླང་ན་འཁྲུལ་པ་སྟེ་སེམས་དེའང་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་དེའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་
གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན། 

༢༽ སར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་ཡྤྱོད། །རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་
ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་ཉིད་དུ། ཕྱི་དྤྱོན་བེམ་པྤྱོ་ལས་གཞན་དུ་
གྱུར་པའི་དམིགས་བྱ་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ། དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་
ཡིན་གྱི་ཕྱི་དྤྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༣༽ དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་འདྤྱོད་པ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་སྲིད་པ་གསུམ་པྤྱོ་འདི་དག་སེམས་ཙམ་མྤྱོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་ཐལ་
ཞེ་ན།  

༤༽ དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གིས་རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་བསྟན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་
མར་མེ་རང་གི་དངོས། །ཡང་དག་གསལ་བར་བྱེད་བཞིན་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་
ན་མུན་པས་བསྒྲིབ་པའི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྟྤྱོགས་པའི་ཆེད་དུ་མར་མེ་འདེགས་པར་བྱེད་པ་ན་
མར་མེ་རང་གི་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཡང་རྐྱེན་ཉི་ཟླ་སྤྱོགས་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པར་རང་གིས་རང་ལ་ཡང་དག་
པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་རང་གིས་རང་རིག་པ་ནི་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༥༽ སར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་གཞན་བསྟན་པ་ནི། 
ཤེལ་བཞིན་སྔོན་པྤྱོ་སྔོ་ཉིད་ལ། །གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་འགའ་ཞིག་གཞན་
ལ་ནི། །ལྟྤྱོས་དང་ལྟྤྱོས་མེད་པ་ཡང་མཐྤྱོང༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་སྔོ་བ་ཤེལ་
ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་རང་གིས་རང་ཉིད་སྔོ་བ་བཻཌཱུརྻ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཡྤྱོད་ལ། 
དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་འགའ་ཞིག་མར་མེ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་ལ་
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ལྟྤྱོས་པས་གསལ་བ་མཐྤྱོང་བ་དང༌། མར་མེ་རང་གི་ངོ་བྤྱོ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་ཡང་
གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༦༽ དེ་ལྟར་ན་ཡང་མར་མེ་རང་གིས་རང་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་དགོས་སྤྱོ་ཞེ་ན།  
༧༽ དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས། །རྣམ་ཤེས་

ཙམ་དུ་དེ་ཉིད་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རང་གིས་རང་མཐྤྱོང་བ་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་
འདྤྱོད་དགོས་སྤྱོ་ཞེ་ན།  

༨༽ སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ། སར་རྗེས་
དཔག་གི་སྒོ་ནས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡྤྱོད་མིན་ན། །རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་
ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་གིས་རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། 
སྔར་ཡུལ་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
རྤྱོ།། སྔར་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་དྲན་པ་འགྱུར་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་
ན་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་བུམ་པ་སྔར་མ་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་དྲན་པ་འགྱུར་དགོས་པ་ཐལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན།  

༩༽ སར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་རིགས་པའི་རྣམ་པ་
གཞན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྐྱེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། །མཐྤྱོང་ཕྱིར་རང་ཉིད་རང་གསལ་
ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྐྱེན་གཞན་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། 
ཐག་རིང་བ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཐྤྱོང་ན་ཐག་ཉེ་བ་རང་གི་སེམས་མི་མཐྤྱོང་བ་མི་སྲིད་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རིང་བའི་སྤུ་མཐྤྱོང་ན་ཉེ་བའི་ཐག་པ་མཐྤྱོང་ངེས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན།  

༡༠༽ སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་རང་ཤེས་པ་མེད་ན་མིག་གིས་མཐྤྱོང་བ་དང་རྣ་བས་ཐྤྱོས་པ་
ལ་སྤྱོགས་པ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དྤྱོན་གང་ཡང་རྟྤྱོགས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༡༡༽ འྤྱོ་ན་ཅི་ཞིག་འགོག་སྙམ་ན། 
༡༢༽ སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཡུལ་སྒྱུ་མ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་

ཀྱང་རྫུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན།  
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༡༣༽ དེ་ལ་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་དངོས་པྤྱོ་མེད་ན་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  
༡༤༽ ཡང་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་དྤྱོན་དམ་པ་ཡྤྱོད་པའི་རང་རིག་

པའི་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དངོས་རྟེན་ཅན། །དེ་ནི་གཞན་དུ་མཁའ་འདྲར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་འདི་དངོས་པྤྱོའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ལ། དངོས་པྤྱོའི་
རྟེན་ཅན་མ་ཡིན་ན། རྟེན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་འཇིམ་པ་མེད་པའི་བུམ་པ་དང༌། སལ་
མ་མེད་པའི་སམ་བུ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་དངོས་པྤྱོ་ནི་སེམས་ཡིན་པར་
འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༡༥༽ རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཡྤྱོད་པའི་དངོས་པྤྱོར་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་བརྟེན་པས་
དེ་དྤྱོན་བྱེད་ནུས་པ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

 
གཉིས་པ་ལམ་སྟྤྱོང་ཉིད་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ལའང། མདྤྱོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། 

དང་པྤྱོ་མདྤྱོར་བསྟན་ནི།   

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་ན་ཡང་། །ཇི་ལྟར་ཉོན་མྤྱོངས་ལྡྤྱོག་འགྱུར་ཏེ། ། 
གང་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ། །དེ་བྱེད་ཉིད་ཀྱང་ཆགས་སྐྱེ་འགྱུར། ། 

ཅི་སྟེ་ཁྱེད་དབུ་མར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་
ཤེས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ། འཐད་
པ་ནི་གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ། དེ་བྱེད་པ་པྤྱོ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྤྱོ་ཉིད་ཀྱང་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་
རྤྱོ་ཞེ་ན།  

དེ་བྱེད་པ་ནི་ཤེས་བྱ་ལ། །ཉོན་མྤྱོངས་བག་ཆགས་མ་སངས་པ། ། 
དེས་ན་དེ་མཐྤྱོང་བ་ན་དེ། །སྟྤྱོང་ཉིད་བག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ཉིད། ། 
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དེ་ལ་ལན་ནི། སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་དེ་བྱེད་པ་པྤྱོ་ནི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། ཉོན་མྤྱོངས་པ་དང་དེའི་བག་
ཆགས་མ་སངས་པ། དེས་ན་བུད་མེད་དེ་མཐྤྱོང་བ་ན་མཐྤྱོང་བ་པྤྱོ་དེ། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བག་ཆགས་ཏེ་
གོམས་པ་ཉམ་ཆུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་དེ་སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 

སྟྤྱོང་ཉིད་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནི། །དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་སྤྱོང་འགྱུར་ཞིང་། ། 

འྤྱོ་ན་ཇི་ལྟར་དེ་བཟླྤྱོག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནི། མེ་
དང་ཉེ་བར་གྱུར་པའི་གྲང་བའི་རེག་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོར་འཛིན་ཅིང་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་ཏེ་གོམས་
པ་སང་བར་འགྱུར་ཞིང་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད་དྤྱོ།། དངོས་པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའམ། སྟྤྱོང་
ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་གཉིས་ཀ་རྟྤྱོག་པ་ལས་མ་འདས་པས་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  

ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་གོམས་པས་ནི། །དེ་ཡང་ཕྱི་ནས་སྤྱོང་བར་འགྱུར། ། 

དངོས་པྤྱོ་དང་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་གོམས་པར་བྱས་པས་ནི། རང་བཞིན་
མེད་པར་འཛིན་པའི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་པའི་གཟིངས་དང་འདྲ་བར་ཕྱིས་ནས་སྟྤྱོང་ཉིད་མངོན་དུ་
བྱེད་པ་ན་སང་བར་གྱུར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་རྟྤྱོག་ཐམས་ཅད་སང་བྱའི་ཕྱིར། །སྟྤྱོང་ཉིད་བདུད་རྩི་སྟྤྱོན་
མཛད་ལ། །གང་ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་ན། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་སད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་མ་པ་ལ་ཉེས་པ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་ན་

ཡང༌། །ཇི་ལྟར་ཉོན་མྤྱོངས་ལྡྤྱོག་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ། །དེ་བྱེད་ཉིད་ཀྱང་
ཆགས་སྐྱེ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁྱེད་ཅག་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པྤྱོ་འདི་
དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། ཆགས་སྤྱོགས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཇི་ལྟར་ལྡྤྱོག་པར་
འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ། དེ་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་
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ཀྱང་བྱེད་པ་པྤྱོ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྤྱོ་ཉིད་ཀྱང་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་དེ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༢༽ འྤྱོ་ན་ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་དེ་ཇི་ལྟར་བཟླྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་བ་ཐལ་ཞེ་ན།  

༣༽ འྤྱོ་ན་དངོས་པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་རྣམ་
རྟྤྱོག་ལས་མ་འདས་པས་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ནི། 

  གང་ཚེ་གང་ཞིག་མེད་དྤྱོ་ཞེས། །བརྟག་བྱའི་དངོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ། ། 
དེ་ཚེ་དངོས་མེད་རྟེན་འབྲེལ་བ། །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་ཇི་ལྟར་གནས། ། 

སྟྤྱོང་ཉིད་ཀྱི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་གཞིག་པས་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་ལྡྤྱོག་ཏུ་ཆུག་ནའང་དེ་ལ་འགོག་པའི་ཕྱིར་
དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་གིས་ལྡྤྱོག་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གང་གི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་ཞིག་མེད་དྤྱོ་
ཞེས། འགོག་པར་བྱས་ནས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་མཐྤྱོང་བ་ན་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་སྐྲའི་དྤྱོག་པ་ལྟར་
བརྟག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ། དེ་ཡི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རྟེན་དངོས་པྤྱོ་དང་བལ་བ་དེས་
ན། བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་རྟེན་མེད་པའི་དངོས་མེད་དེ་ཇི་ལྟར་གནས་ཏེ་གནས་པ་མེད་དེ། དེ་ཡང་དངོས་པྤྱོར་
མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དུ་གོམས་པས་སང་བར་བརྗོད་ལ། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཞེན་པ་དེ་ཡང་སྤྱོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལས་སང་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། ། 
དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། ། 

དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་ནུབ་པས་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་བཤད་
པ། གང་གི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་དང་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དག བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། དེ་ཡི་
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ཚེ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དང་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་
རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

 
དྲི་བ། 
༡༽ འྤྱོ་ན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་ལྡྤྱོག་ཏུ་ཆུག་ནའང་དངོས་མེད་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་གང་གིས་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ཞེ་ན།  
༢༽ འྤྱོ་ན་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པའི་རྣམ་རྟྤྱོག་ལས་འདས་ན་གྲོལ་བ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། གྲོལ་བ་ཤེས་

པའི་བླྤྱོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  
གསུམ་པ་འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

ཡིད་བཞིན་ནྤྱོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །ཇི་ལྟར་རེ་བ་ཡྤྱོངས་སྐོང་བ། ། 
དེ་བཞིན་གདུལ་བྱར་སྤྱོན་ལམ་གྱི། །དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྐུར་སང་ངོ། ། 

དེ་ལྟར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་དྤྱོན་རྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པ། བསམ་
པའི་འབས་བུ་སྟེར་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལ། རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་མེད་ཀྱང་
སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བར་རེ་བ་ཡྤྱོངས་སུ་བསྐང་བ། དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱར་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་
སྐབས་ན་བཏབ་པའི་སྤྱོན་ལམ་གྱི། དབང་གིས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྤྱོའི་མཚན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བའི་སྐུར་
སང་ངོ་།།  

    དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ནི། །མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་ནས་འདས་གྱུར་པ། ། 
དེ་འདས་ཡུན་རིང་ལྤྱོན་ཡང་དེ། །དུག་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞི་བྱེད་བཞིན། ། 

     བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྗེས་མཐུན་པར། །རྒྱལ་བའི་མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང་། ། 
       བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ངན་ལས། །འདས་ཀྱང་དྤྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཛད། ། 
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དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རིག་སྔགས་གྲུབ་པས་ནི། རྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་ལ་མཆོད་སྤྱོང་
བསྒྲུབས་ནས་མཁའ་ལྡིང་གྲུབ་པ་དེ་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། དེ་འདས་ནས་ཡུན་རིང་ལྤྱོན་ཡང་དེ་ཡི་
མཐུས། དུག་དང་གདྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་བཞིན། བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པའི་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚྤྱོ་
ལྟ་བུ་ལ་བསབ་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར། དེའི་འབས་བུ་རྒྱལ་བའི་མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་པ་དེ་ཡང་། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས། འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་དྤྱོན་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་དྤྱོ།།  

སེམས་མེད་པ་ལ་མཆོད་བྱས་པས། །ཇི་ལྟར་འབས་བུ་ལྡན་པར་འགྱུར། ། 

ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པས། 
ཇི་ལྟར་ན་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན།  

གང་ཕྱིར་བཞུགས་པའང་མ་ངན་འདས། །མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་བཤད་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

གང་གི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའམ་དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རིང་བསྲེལ་ལ་
མཆོད་པ་གཉིས་ཀྱི། བསྤྱོད་ནམས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

ཀུན་རྤྱོབ་བམ་ནི་དེ་ཉིད་དུའང་། །རུང་སྟེ་དེ་འབས་ལུང་ལས་ཡིན། ། 
   དཔེར་ན་བདེན་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཇི་ལྟར་འབས་བུ་བཅས་པ་བཞིན། ། 

ཁ་ཅིག་གིས་འབས་བུ་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་དང་། ལ་ལ་དྤྱོན་དམ་པར་འདྤྱོད་ཀྱང་འདིས་དཔད་པ་བཏང་སྙོམས་
སུ་བྱས་ཏེ། ཀུན་རྤྱོབ་བམ་ནི་དེ་ཉིད་དུའང་། རུང་སྟེ་དེའི་འབས་བུ་མཉམ་པ་ནི་ལུང་ལས་ཡིན་ཏེ། 
གང་ཞིག་བཞུགས་ལ་མཆོད་པ་དང་། །མི་གནས་མ་ངན་འདས་པ་ལ། །སེམས་ནི་མཉམ་པར་དྭང་བ་
ཡི། །བསྤྱོད་ནམས་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད། །ཅེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ།། དཔེར་ན་དྤྱོན་དམ་པར་
ཡྤྱོད་པར་བདེན་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པས། ཇི་ལྟར་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུར་བཅས་
པ་བཞིན་ནྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ འྤྱོ་ན་མཐར་ཐུག་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གཉིས་སང་ནུབ་དགོས་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གཞན་དྤྱོན་རྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་དེ་མི་མཛད་པར་ཐལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པར་མི་མངའ་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༢༽ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་རྟྤྱོག་མེད་ན། སྔོན་གྱིས་སྤྱོན་ལམ་གྱིས་འཕྲིན་ལས་དེ་ལྟ་བུ་གང་ལ་
འབྱུང་སྟེ་མི་འབྱུང༌བར་ཐལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན།  

༣༽ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་
དེ་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པས། ཇི་ལྟར་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་བ་ཐལ། ཐུགས་མཉེས་པ་དང་བྱས་པ་ཤེས་པའི་བླྤྱོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༤༽ འྤྱོ་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་གང་གི་དབང་དུ་འབྱུང་སྟེ་མི་འབྱུང་བ་
ཐལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན།  

 
གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལའང་། ལུང་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་པ་དང་། ལམ་སྟྤྱོང་ཉིད་གཉེན་
པྤྱོར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ལུང་ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

བདེན་པ་མཐྤྱོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་གྱི། །སྟྤྱོང་ཉིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་བར་མི་བཟྤྱོད་
པར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མཐྤྱོང་བ་དང་བསྒོམ་པ་ནི་དེའི་ཐབས་སུ་འདྤྱོད་པས་སྨྲས་པ། 
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྤྱོ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་གྱི་མཚན་
ཉིད་རྣམས་མཐྤྱོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་འགྲོལ་བར་འགྱུར་གྱི། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དེ་ཆོས་ཐམས་
ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེ་ན།  
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གང་ཕྱིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། ། 

གང་གི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུང་ལས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ལམ་འདི་ནི། མེད་
པར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་པྤྱོ་གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབྱྤྱོར་ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་
བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། རབ་
འབྱྤྱོར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་
བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། རབ་འབྱྤྱོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་
ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བྱའྤྱོ།། ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ནི་ཇི་ལྟར་གྲུབ། ། 

ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའི་ཚིག་འདི་མ་བཟྤྱོད་ནས་གལ་ཏེ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞེ་ན། འདིར་གཞན་དང་ལན་མཚུངས་པའི་སྒོ་ནས་སུན་དབྱུང་བ་ནི། ཁྱོད་
ཀྱི་ལུང་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སྟེ་ཚད་མ་ལྷག་པ་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་པར་མ་མཐྤྱོང་
ངོ་།། 

གང་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལ་འདི་གྲུབ། །དང་པྤྱོ་ཁྱོད་ལ་འདི་མ་གྲུབ། ། 
 རྐྱེན་གང་གིས་ནི་དེར་ཡིད་ཆེས། །དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་མཚུངས། ། 

རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་ཁྱོད་དང་ཁོ་བྤྱོ་ཅག་གཉིས་ཀ་ལ་བདག་གི་ལུང་འདི་ལུང་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ། ཁྱོད་
ཀྱི་ལུང་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དང་པྤྱོ་སྟེ་ལུས་ལེན་པའི་སྔོན་རྤྱོལ་དུ་ཁྱོད་ལ་འདི་ལུང་དུ་མ་གྲུབ་
བྤྱོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཉིད་དུ་བླ་མ་དང་སྤྱོབ་མ་བརྒྱུད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་
ཡང་མདྤྱོ་སྡེ་ལ་འཇུག འདུལ་བ་ལ་སང་། མངོན་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། རྐྱེན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ནི་དེར་ཡིད་ཆེས་པའི། རྒྱུ་
མཚན་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་ཡང་མཚུངས་སྤྱོ།། གལ་ཏེ་ཡུ་བུ་ཅག་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དེ་
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ལས་གཞན་པ་གཉིས་ལ་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ནི་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་
ལས་བཟླྤྱོག་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན།  

གཞན་གཉིས་འདྤྱོད་པས་བདེན་ན་ནི། །རིག་བྱེད་སྤྱོགས་ཀྱང་བདེན་པར་འགྱུར། ། 

གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་ཀྱིས་འདྤྱོད་པས་བདེན་པའི་དྤྱོན་ཡིན་ན་ནི། རིག་བྱེད་དང་སྲིད་སྲུང་
སྙན་ངག་མངོན་བརྗོད་སྤྱོགས་ཀྱང་བདེན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

       ཐེག་ཆེན་རྩྤྱོད་བཅས་ཕྱིར་ཞེ་ན། །ལུང་ལ་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་དང་། ། 
ལུང་གཞན་ལ་ཡང་རང་གཞན་དག །རྩྤྱོད་བཅས་ཡིན་ཕྱིར་དྤྱོར་བྱར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལུང་མ་ཡིན་གྱི་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དྤྱོར་བྱ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་
བླངས་པའི་ལུང་ལ་ཁྱོད་དང་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན་དུ་རྩྤྱོད་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་
བླངས་བའི་ལུང་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་སྡེ་པ་ལས་གྱེས་པ་རྣམས་དང་སྡེ་པ་གཞན་དག་
གིས་ཀྱང་། རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དྤྱོར་བྱར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

      བསྟན་རྩ་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཡིན་ན། །དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས། ། 
སེམས་ནི་དམིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །མ་ངན་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས། ། 

དེ་ལྟར་ལན་དང་སུན་འབྱིན་པ་མཚུངས་པར་བརྗོད་ནས། ཡང་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་
གྱི་སྒོ་ནས་སུན་འབྱིན་པར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དགེ་སྤྱོང་
ཉིད་ཡིན་ན། སྟྤྱོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བ་ལས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་དུ་གྱུར་
པ་ཉིད་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས་སྤྱོ།། དགེ་སྤྱོང་འབའ་ཞིག་དཀའ་བ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ནི་མཐར་འཛིན་
གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའང་ཐྤྱོབ་
པར་དཀའ་བར་གནས་ཏེ། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྤྱོའི་འཛིན་པ་ཡྤྱོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ངར་འཛིན་པ་དང་། ལས་དང་
དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  



282 

 

 ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པས་གྲོལ་ན་དེའི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་རྤྱོ། །  
ཉོན་མྤྱོངས་མེད་ཀྱང་དེ་དག་ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་སྤྱོགས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་
བར་འགྱུར་བར་འདྤྱོད་ན། ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པ་དེའི། རྗེས་ཐྤྱོབ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲོལ་བ་དེར་འགྱུར་རྤྱོ།། 
དེ་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་མེད་ཀྱང་
འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་ལ། སྔོན་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྡུག་བསྔལ་སྨིན་པར་དངོས་
སུ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་པས། དེ་བས་ན་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པའི་རྗེས་ལ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་
བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

        རེ་ཞིག་ཉེར་ལེན་སྲེད་པ་ནི། །མེད་ཅེས་ངེས་པ་ཉིད་ཅེ་ན། ། 
སྲེད་འདི་ཉོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་། །ཀུན་རྨྤྱོངས་བཞིན་དུ་ཅི་སྟེ་མེད། ། 

རེ་ཞིག་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཡི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་མ་རིག་པ་སངས་པས་ཡང་སྲིད་ཕུང་པྤྱོ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྐྱེན་སྲེད་པ་
ནི། མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་དེས་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་
སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མ་རིག་པ་སངས་པ་ཉིད་
འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡྤྱོད་པས་སྲེད་པ་སངས་པ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཉོན་མྤྱོངས་པ་
དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་སྲེད་པ་འདི། ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་མིན་ཡང་ཉོན་མྤྱོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་
ཀུན་ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱྤྱོར་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཅི་སྟེ་མེད་དེ་
ཡྤྱོད་དྤྱོ།།  

ཚྤྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྲེད་པ་ཡིན། །ཚྤྱོར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད། ། 

འདིས་ཀྱང་སྲེད་པ་སྤྱོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། ཚྤྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྲེད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། རྒྱུ་ཚྤྱོར་བ་
སྡུག་བསྔལ་སྤྱོགས་ནི་ཉམས་པ་མེད་པར་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། དེ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་
མེད་པའི་ཚྤྱོར་བ་ཡྤྱོད་ན་ཡང་སྲེད་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དངོས་པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཅན་ཁ་ན་
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མ་ཐྤྱོ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། དེའི་ཕྱིར་གལ་ཏེ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་
པ་ཡྤྱོད་ཀྱང་སྲེད་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མཐྤྱོང་བ་དང་བལ་བས་རིགས་པའི་
སྟྤྱོབས་ཀྱིས་འཐྤྱོབ་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། འདིར་བསྡུས་པའི་དྤྱོན་ནི་གང་གི་ཚེ་རྒྱུད་གྲོལ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ལས་
འབས་བུ་སྟེར་བ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ལ། སྲེད་པ་དང་ཚྤྱོར་བ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་པ་ན་དེའི་
ཚེ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པ་ལའང་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཟ་བས་ཇི་ལྟར་གྲོལ་བར་ངེས་པར་གྱིས། དེ་ལྟ་བས་ན་སྟྤྱོང་པ་
ཉིད་མེད་པར་ཇི་ལྟར་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ལེགས་པར་གནས་པར་སང་བར་འགྱུར།  

དམིགས་པ་དང་ནི་བཅས་པའི་སེམས། །འགའ་ཞིག་ལ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། ། 
       སྟྤྱོང་ཉིད་དང་ནི་བལ་བའི་སེམས། །འགགས་པ་སར་ཡང་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། ། 
       འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་བཞིན། །དེས་ན་སྟྤྱོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 

སེམས་ནི་དམིགས་དང་སྤྱོགས་ཀྱི་དྤྱོན་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་འདས་ལ་སང་བླང་སྤྱོགས་སུ་འཛིན་
པའི་དམིགས་པ་དང་ནི་བཅས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་འཕགས་པའི་བདེན་པའམ་དེ་བསྒོམས་པའི་འབས་བུ་
སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་རེ་ཞིག་འགག་པ་ལྟ་བུར་ཡུལ་འགོག་པའི་དབྱིངས་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་
པས་གནས་པར་འགྱུར་ལ། མཚན་མའི་སྤྱོས་པ་མཐའ་དག་གིས་སྟྤྱོང་པའི་སྟྤྱོང་ཉིད་རྟྤྱོགས་པ་དང་ནི་
བལ་བའི་སེམས་མཐར་འཛིན་གྱི་དམིགས་པའི་ཞགས་པས་བསམས་ཏེ་རེ་ཞིག་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བར་
གྱུར་ཏེ་འགགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ། དེ་ནི་སར་ཡང་སྲེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། 
དཔེར་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་རེ་ཞིག་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་འགགས་ཀྱང་སར་
ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནྤྱོ།། དེས་ན་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་དང་མ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཉིད་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་མཚན་མའི་སྤྱོས་པ་མཐའ་དག་གིས་སྟྤྱོང་པའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་བསྒོམ་
པར་བྱའྤྱོ།། དེ་བསྒོམས་པས་ནི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་འཐྤྱོབ་པར་
འགྱུར་གྱི། གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བསྒོམས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།།  

ངག་གང་མདྤྱོ་སྡེ་ལ་འཇུག་དེ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་གསུངས་འདྤྱོད་ན། ། 
ཐེག་ཆེན་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཅག་གི །མདྤྱོ་དང་མཚུངས་འདྤྱོད་མིན་ནམ་ཅི། ། 
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གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གསུང་རབ་ཀྱི་
ངག་གང་ཞིག་མདྤྱོ་སྡེ་ལ་འཇུག་པ་དེ། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་མི་མཉམ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཅག་གི། མདྤྱོ་དང་མཚུངས་པར་
འདྤྱོད་པ་མིན་ནམ་ཅི། 

གལ་ཏེ་མ་རྟྤྱོགས་གཅིག་གིས་ནི། །ཐམས་ཅད་སྐྱོན་དང་བཅས་འགྱུར་ན། ། 
  མདྤྱོ་མཚུངས་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཅིས་མ་ཡིན། ། 

ཡང་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཕྱྤྱོགས་འགའ་ཞིག་མི་མཐུན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 
གལ་ཏེ་དེའི་ཕྱྤྱོགས་སུ་མ་གཏྤྱོགས་པ་གཅིག་གིས་ནི། ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་སྐྱོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་
ན། ཁྱོད་ཀྱི་མདྤྱོ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཆེན་པྤྱོ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་
སྟྤྱོན་པ་གཅིག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ནི། རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཅིས་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

   ངག་གང་འྤྱོད་སྲུངས་ཆེན་པྤྱོ་ལ། །སྤྱོགས་པས་གཏིང་དཔྤྱོག་མ་གྱུར་པ། ། 
དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་རྟྤྱོགས་པས། །གཟུང་བྱ་མིན་པར་སུ་ཞིག་བྱེད། ། 

ངག་གང་ཞིག་འྤྱོད་སྲུངས་ཆེན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་ཀྱང་གཏིང་དཔྤྱོག་པར་མ་གྱུར་པ། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་
རྟྤྱོགས་པས། གཟུང་བར་བྱ་བ་མིན་པར་སུ་ཞིག་གིས་བྱེད། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

རྒོལ་བ་ནི། བདེན་པ་མཐྤྱོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་གྱི། །སྟྤྱོང་ཉིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྤྱོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་གི་
བདེན་པ་དང༌། འགོག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ལམ་གྱི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་མཐྤྱོང་བས་
སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་གྱི། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  
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༢༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་སྟྤྱོང་པ་
ཉིད་དུ་སྨྲ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ནི་བདག་ཅག་ལ་ལུང་ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་མ་
ངན་ལས་འདས་པའི་འྤྱོག་ཏུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༣༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། གང་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལ་འདི་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་
གང་གི་ཕྱིར་དབུ་མ་པ་ཁྱོད་དང་ཁོ་བྤྱོ་ཅག་ཉན་ཐྤྱོས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བདག་ཅག་གི་ལུང་སྡེ་བཞི་
ལ་སྤྱོགས་པའི་ལུང་འདི་རྒྱལ་བའི་ལུང་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༤༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཅག་ལ་དང་པྤྱོ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡིད་
ཆེས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་བླ་མ་དང་སྤྱོབ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པར་གྲུབ་ལ། གཞན་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༥༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀ་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་གཞན་པ་
གཉིས་ལ་དྲི་ཡི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ནི་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་ལས་བཟླྤྱོག་
བྱ་སྟེ་བླང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན།  

༦༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཐེག་ཆེན་རྩྤྱོད་བཅས་ཕྱིར་ཞེ་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐེག་པ་
ཆེན་པྤྱོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་མ་ཡིན་གྱི་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ལུང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་
པར་དྤྱོར་བྱ་ཡིན་པ་ཐལ་ཞེ་ན།  

༧༽ འྤྱོ་ན་ཅི་ཕྱིར་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྟྤྱོང་ཉིད་མེད་ཀྱང་བདེན་པ་
མཐྤྱོང་བ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།  

༨༽ ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པས་གྲོལ་བ་དེ་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན།  
༩༽ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་འདི་ལ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྨིན་པར་མཐྤྱོང་ཡང་སྐྱོན་མེད་དེ། རེ་

ཞིག་ཉེར་ལེན་སྲེད་པ་ནི། །མེད་ཅེས་ངེས་པ་ཉིད་ཅེ་ན། །ཞེས་པ་སྟེ། རེ་ཞིག་འཁོར་བའི་རྩ་བ་
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མ་རིག་པ་སངས་པའི་སྲིད་པ་ཡང་སྲིད་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྲེད་པ་ནི་མེད་ཅེས་གྲོལ་བ་ངེས་པ་ཉིད་
དུ་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

༡༠༽ འྤྱོ་ན་གང་ཞིག་བསྒོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཞྤྱོག 
༡༡༽ གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན་དེའི་ལན་

ཞྤྱོག 
༡༢༽ འྤྱོ་ན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཕྱྤྱོགས་འགའ་ཞིག་མི་མཐུན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་ཡིན་ནྤྱོ་

ཞེ་ན།  

གཉིས་པ་ལམ་སྟྤྱོང་ཉིད་གཉེན་པྤྱོར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

     རྨྤྱོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཅན་དྤྱོན་དུ། །ཆགས་དང་འཇིགས་མཐའ་ལས་གྲོལ་བ། ། 
འཁོར་བར་གནས་པ་གྲུབ་འགྱུར་བ། །འདི་ནི་སྟྤྱོང་ཉིད་འབས་བུ་ཡིན། ། 

ད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པ། ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་རྨྤྱོངས་པས་སྡུག་
བསྔལ་ཅན་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྤྱོན་དུ། ཆགས་པའི་མཐའ་དང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་
མཐའ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བའི། སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་གིས་འཁོར་བར་གནས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ། 
འདི་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྤྱོས་པ་དང་བལ་བའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་བསྒོམས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་སྐད་དུ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས། །སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་བསྒོམས་བྱས་
ནས། །བླྤྱོ་ནི་གཞན་དྤྱོན་ལ་དགའ་བར། །འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་མེད། །ཅེས་དང་། ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཞབས་ཀྱིས། གདྤྱོད་ནས་སྐྱེད་མེད་རང་བཞིན་འདི། །བླྤྱོ་ཡིས་གཏིང་ནས་རྟྤྱོགས་གྱུར་ན། །འཁོར་བའི་
འདམ་དུ་བྱིངས་པ་ལ། །སྙིང་རྗེ་ངང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཕྱྤྱོགས་ལ། །སུན་འབྱིན་པ་ནི་འཐད་མ་ཡིན། ། 
           དེས་ན་ཐེ་ཚྤྱོམ་མི་ཟ་བར། །སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་བསྒོམ་པར་བྱ། ། 
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དེ་ལྟར་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱྤྱོགས་ལ། སུན་འབྱིན་པ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། དེས་ན་ཐེ་ཚྤྱོམ་མི་ཟ་བར། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མི་དམིགས་པའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ།།  

ཉོན་མྤྱོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཡི། །མུན་པའི་གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད། ། 
 མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་འདྤྱོད་པས། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་མི་བྱེད། ། 

ཡང་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་དང་འཁོར་
གསུམ་དུ་དམིགས་པའི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཡི། མུན་པའི་གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། མྱུར་དུ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པར་མི་བྱེད། དེ་ཡང་
འཁོར་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་དེ་ལ་གཉིས་སུ་ཞེན་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྔ་མ་ཉོན་སྒྲིབ་དང་ཕྱི་
མ་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རིགས་པའི་ཚད་དུ་བྱེད་པ་ནི་ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ནྤྱོ།།  

 དངོས་གང་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །དེ་ལ་སྐྲག་པ་སྐྱེ་འགྱུར་ན། ། 
སྟྤྱོང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་པ། །དེ་ལ་འཇིགས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ། ། 

སྐྲག་པས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་སྤྱོང་བ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དངོས་པྤྱོ་གང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ། 
དེ་ལ་སྐྲག་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ། དེ་ལ་འཇིགས་པ་
ཇི་ལྟར་སྐྱེ། ཡྤྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་དགའ་བ་ཉིད་དུ་རིགས་སྤྱོ་ཞེས་
དགོངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་བདག་འགའ་ཡྤྱོད་ན་ནི། །ཅི་ཡང་རུང་ལ་འཇིགས་འགྱུར་ན། ། 
    བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་མིན་པས། །འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་སུ་ཞིག་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་ན་ནི། འཇིགས་པའི་གནས་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་
འཇིགས་པར་འགྱུར་ན། བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་མིན་པས། འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་སུ་ཞིག་
ཡིན། 
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དྲི་བ།  
༡༽ སྟྤྱོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་འབས་བུ་ཞྤྱོག། 
༢༽ ཆགས་པའི་མཐའ་དང་འཇིགས་པའི་མཐའ་གཉིས་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣༽ སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་པྤྱོ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ངེས་པར་

འཐྤྱོབ་དགོས་ན་གང་ཞིག་བསྒོམ་དགོས། 
༤༽ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
༥༽ སྐྲག་པས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་སང་བར་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད། 
 

གཉིས་པ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལའང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་ལའང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་
བདག་སྟྤྱོང་པར་སྒོམ་ཚུལ་དང་། ཀུན་བཏགས་ཀྱི་བདག་སྟྤྱོང་པར་སྒོམ་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྤྱོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་སྟྤྱོང་པར་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 
སྤྱོ་དང་སྐྲ་སེན་བདག་མ་ཡིན། །བདག་ནི་རུས་པ་ཁྲག་མ་ཡིན། ། 
སབས་མིན་བད་ཀན་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆུ་སེར་དང་ནི་རྣག་ཀྱང་མིན། ། 

  བདག་ནི་ཞག་དང་རྔུལ་མིན་ཏེ། །གློ་མཆིན་དག་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན། ། 
  ནང་ཁྲོལ་གཞན་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། །བདག་ནི་ཕྱི་ས་གཅིན་མ་ཡིན། ། 
 ཤ་དང་པགས་པ་བདག་མིན་ཏེ། །དྲྤྱོད་དང་རླུང་ཡང་བདག་མ་ཡིན། ། 
 བུ་ག་བདག་མིན་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན། ། 

བརྟགས་ཤིང་དཔད་ན་བདག་གི་ངོ་བྤྱོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ། ས་དང་ཆུའི་
ཁམས་ཀྱི་སྤྱོ་དང་སྐྲ་དང་སེན་མྤྱོ་རྣམས་བདག་མ་ཡིན་ལ། བདག་ནི་རུས་པ་དང་ཁྲག་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
སབས་བདག་མིན་ལ་བད་ཀན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་སེར་དང་ནི་རྣག་ཀྱང་བདག་མིན་ན། བདག་ནི་
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ཞག་དང་རྱ ྱ ལ་ཡང་མིན་ཏེ། གློ་བ་དང་མཆིན་པ་དག་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན་ལ། ནང་ཁྲོལ་གཞན་རྒྱུ་
མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། བདག་ནི་ཕྱི་ས་དང་གཅིན་མ་ཡིན་ལ། ཤ་དང་པགས་པ་དག་ཀྱང་
བདག་མིན་ཏེ། མེའི་ཁམས་ཀྱི་དྲྤྱོད་དང་རླུང་ཁམས་ཀྱི་དབུགས་དེ་ཡང་བདག་མ་ཡིན། ནམ་མཁའི་
ཁམས་བུ་ག་ཡང་བདག་མིན་ཞིང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དྲུག་པྤྱོ་དག་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན་
ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་དང་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་བདག་གཉིས་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༢ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་གི་གདག་གཞི་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་འཛིན་སྤྱོང་ཚུལ་ཞྤྱོག 

གཉིས་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་བདག་སྟྤྱོང་པར་སྒོམ་ཚུལ་ལའང་། བདག་ཤེས་པར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ། 
བདག་བེམ་པྤྱོར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ། བདག་མེད་པའི་དྤྱོན་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་བདག་ཤེས་པར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་སྒྲ་ཡི་ཤེས་རྟག་ན། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་སྒྲ་འཛིན་འགྱུར། ། 

དེ་ལ་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ནི་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་
པའི་རང་བཞིན་གྱི་བདག་རྟག་པར་འདྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་བདག་དགག་པར་བྱེད་སྙམ་པ་ལ་
བཤད་པ། གལ་ཏེ་སྒྲ་ཡི་ཤེས་པ་རྟག་ན། སྒྲ་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་སྒྲ་འཛིན་
པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

 ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཅི་ཞིག་རིགས། །གང་གིས་ཤེས་པ་ཞེས་བརྗོད་བྱེད། ། 
  གལ་ཏེ་ཤེས་མེད་ཤེས་ཡིན་ན། །ཤིང་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ། 
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དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཉེར་གནས་པ། །མེད་པར་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་ངེས། ། 

གལ་ཏེ་སྒྲ་ནི་རྟག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་གྱི། རྟག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་པྤྱོ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་
དེའི་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་མི་འཛིན་ནྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་མེད་པ་ན་ཤེས་པ་དེས་ཅི་ཞིག་རིག་
ནས། རྒྱུ་གང་གིས་ཤེས་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་ཡུལ་ཤེས་པའི་བྱ་བ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་
ཡིན་ན། ཤེས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཤིང་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཡུལ་མེད་པར་ཤེས་
པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཉེ་བར་གནས་པ། མེད་པར་དེར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡང་
མེད་ཅེས་ངེས་པར་བྱའྤྱོ།།  

   དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་ཤེས་ན། །དེ་ཚེ་ཐྤྱོས་པའང་ཅི་སྟེ་མིན། ། 
གལ་ཏེ་སྒྲ་མི་ཉེ་ཕྱིར་ན། །དེས་ན་དེ་ཡི་ཤེས་པའང་མེད། ། 

སྒྲ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གཟུགས་འཛིན་པ་དེ་ཚེ་སྒྲ་ཐྤྱོས་པའང་ཅི་
སྟེ་མིན་ཏེ་སྒྲའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། གལ་ཏེ་སྒྲ་དྲུང་ན་མེད་པས་མི་ཉེ་བའི་ཕྱིར་མི་འཛིན་པ་ཡིན་
ཞེ་ན། དེས་ན་སྒྲ་དེ་ཡིས་ཤེས་པའང་མེད་པ་ཉིད་དྤྱོ།།  

སྒྲ་འཛིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་གཟུགས་འཛིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སྒྲའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་གཟུགས་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དྤྱོ་ཞེས་
བཤད་པ། སྒྲ་འཛིན་ཤེས་པའི་རང་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། དེ་ཡིས་གཟུགས་འཛིན་པར་ཇི་ལྟར་
འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་ཆ་ཤེས་མེད་པ་གཅིག་ལ། གཟུགས་འཛིན་དང་སྒྲ་འཛིན་གཉིས་ཡིན་པར་མི་རིགས་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

  གཅིག་ནི་ཕ་དང་བུ་ཉིད་དུ། །བརྟགས་ཡིན་ཡང་དག་ཉིད་མིན་ཏེ། ། 
  འདི་ལྟར་སྙིང་སྟྤྱོབས་རྡུལ་དང་ནི། །མུན་པ་བུ་མིན་ཕ་ཡང་མིན། ། 
 དེ་ནི་སྒྲ་འཛིན་དང་ལྡན་པའི། །རང་བཞིན་དུ་ནི་མཐྤྱོང་མ་ཡིན། ། 
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ཅི་སྟེ་དཔེར་ན་གཅིག་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་ཕ་ཡིན་ལ། འགའ་ཞིག་ལ་ལྟྤྱོས་ཏེ་དེ་ཉིད་བུ་ཡིན་པར་
འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཡང་གཟུགས་ཤེས་དང་སྒྲ་ཤེས་གཉིས་པྤྱོ་དག་ཤེས་པའི་ངོ་བྤྱོ་
གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ནི་སྐྱེད་པ་པྤྱོ་ཕ་དང་བསྐྱེད་བྱ་བུ་ཉིད་དུ། བླྤྱོས་སྒྲོ་
བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་ཡང་དག་པ་དྤྱོན་དམ་པ་རང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀ་ཉིད་མིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སྙིང་
སྟྤྱོབས་ཏེ་བདེ་བ་དང་རྡུལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི། མུན་པ་སྟེ་མ་རིག་པ་རྣམས་བུ་དང་ཕའི་གནས་
སྐབས་དག་ཏུ་བུ་ཡང་མིན་ལ་ཕ་ཡང་མིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་གཅིག་ཁོ་ནར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
དེ་བས་ན་གཟུགས་འཛིན་པ་པྤྱོ་དེ་ནི་སྒྲ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི། རང་བཞིན་དུ་ནི་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

   གར་མཁན་ལྟ་བུར་ཚུལ་གཞན་གྱིས། །དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་ན་དེ་རྟག་མིན། ། 
  གལ་ཏེ་ཚུལ་གཞན་བདེན་མིན་ན། །དེ་ཡི་རང་གི་རང་བཞིན་སྤྱོས། ། 
ཤེས་ཉིད་ཅེ་ན་དེ་ལྟ་ན། །སྐྱེས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར། ། 

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གར་མཁན་གཅིག་པུ་ཉིད་ས་ཚྤྱོགས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་
བབས་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གར་མཁན་ལྟ་བུར་སྔ་མའི་རང་བཞིན་ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་ནས་ཚུལ་
གཞན་གྱིས། དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་ན་དེ་རྟག་པ་མེད་པས་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པའི་དཔེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
འྤྱོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དངོས་པྤྱོ་དེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་སར་ཡང་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་འགག་
པ་དེ་ན་ཉེས་པ་འདི་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཚུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་ཀྱང་དེ་ཉིད་དེ་གཅིག་ཏུ་
བརྗོད་ན། གཅིག་ཉིད་དེ་ནི་སྔོན་འཇིག་རྟེན་ན་མེད་པའི་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན། རིག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་
བདག་ལས་གཞན་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ནི་ཤེལ་གྱི་སྔོན་པྤྱོ་བཞིན་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་
བཤད་པ། གལ་ཏེ་ཚུལ་གཞན་བདེན་པ་མིན་ན། གཉུག་མ་དེ་ཡི་རང་གི་རང་བཞིན་དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་
པར་སྨྲྤྱོས་ཤིག དུས་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེ་ན་དེ་ལྟར་ན། 
སྐྱེས་བུ་ཀུན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཤེས་པ་ཉིད་ཐུན་མྤྱོང་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་སྤྱོ།།  

སེམས་པ་སེམས་མེད་དེ་དག་ཀྱང་། །གཅིག་འགྱུར་གང་ཕྱིར་ཡྤྱོད་ཉིད་མཚུངས། ། 
      གང་ཚེ་བྱེ་བག་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག །དེ་ཚེ་འདྲ་བའི་རྟེན་གང་ཡིན། ། 



292 

 

གཞན་ཡང་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་སངས་ཏེ་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་
ན་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་སེམས་མེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་། གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་གང་གི་ཕྱིར་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཅི་སྟེ་འདི་ལ་ཡང་དངོས་པྤྱོ་ཐ་དད་ཀྱང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཅིག་པ་ཉིད་
དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་གང་འདྤྱོད་པའི་དངོས་པྤྱོ་བསྒྲུབ་པས་ཉེས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཚེ་བྱེ་བག་ཐམས་
ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བྱེད་པའི་འདྲ་བའི་
རྟེན་གང་ཞིག་ཡིན། 
 
དྲི་བ།  
༡༽ མུ་སྟེགས་གྲངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་རྐང་གྲངས་ཞྤྱོག 
༢༽ གྲངས་ཅན་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་དང་བདག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤྤྱོད། 
༣༽ གྲངས་ཅན་པའི་བདག་རྟག་པར་འདྤྱོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན།  
༤༽ བདག་རྟག་པར་འདྤྱོད་པ་དེ་འགོག་ཚུལ་ཞྤྱོག 

གཉིས་པ་བདག་བེམ་པྤྱོར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ནི། 

     སེམས་མེད་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། །སེམས་མེད་ཉིད་ཕྱིར་བུམ་སྤྱོགས་བཞིན། ། 
འྤྱོན་ཏེ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། །ཤེས་ན་མི་ཤེས་འཇིག་པར་ཐལ། ། 

ད་ནི་རིག་པ་ཅན་ལ་སྤྱོགས་པས་བརྟགས་པའི་སེམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་བདག་དགག་པའི་ཕྱིར་
བཤད་པ། སེམས་མེད་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། སེམས་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་ཤིང་ལ་
སྤྱོགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། འྤྱོན་ཏེ་འདི་ལ་བླྤྱོའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པར་འགྱུར་ན་བརྒྱལ་བ་ལ་
སྤྱོགས་པས་མི་ཤེས་པའི་ཚེ་ན་བླྤྱོ་དང་འབྲེལ་བ་དེ་འཇིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

ཅི་སྟེ་བདག་ལ་འགྱུར་མེད་ན། །སེམས་པས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས། ། 
དེ་ལྟར་ཤེས་མེད་བྱ་བལ་བ། །ནམ་མཁའ་བདག་ཏུ་བྱས་པར་འགྱུར། ། 
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འདི་ལ་སེམས་དང་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་གཉི་ག་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དྤྱོ་
ཞེ་ན། ཅི་སྟེ་བདག་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་བ་མེད་ན། སེམས་པས་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གསར་པ་
ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བྱས། དེ་ལྟར་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་བྱ་བ་དང་བལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་
བདག་ཏུ་བྱས་པར་འགྱུར་རྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ རིགས་པ་ཅན་དང་གྲངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་བདག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤྤྱོད།  
༢༽ རིགས་པ་ཅན་གྱི་བདག་འདྤྱོད་ཚུལ་ཞྤྱོག 
༣༽ བེམ་པྤྱོའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བདག་འགོག་ཚུལ་ཤྤྱོད། 

གསུམ་པ་བདག་མེད་པའི་དྤྱོན་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ལའང་། བདག་མེད་ན་ལས་འབས་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་
པ་སྤྱོང་བ་དང་། བདག་མེད་ན་སྙིང་རྗེ་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། བཏགས་པའི་བདག་མི་འགོག་
པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྤྱོ་བདག་མེད་ན་ལས་འབས་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

    གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཡྤྱོད་མིན་ན། །ལས་འབས་འབྲེལ་བ་རིགས་མིན་ཏེ། ། 
ལས་བྱས་ནས་ནི་ཞིག་པས་ན། །སུ་ཡི་ལས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ། 

ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་བདག་བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་ནས་གལ་ཏེ་བདག་འཛིན་རྟེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་དེ་ནི་
ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། ལས་བྱས་པ་འབས་བུ་དང་འབལ་བ་རིགས་པ་མིན་ཏེ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་ལས་བྱས་ནས་ནི་བྱེད་པ་པྤྱོ་དེ་ཉིད་ཞིག་སྟེ་འགག་པར་གྱུར་པས་ན། སུ་ཡི་ལས་སུ་
འགྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན།  
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བྱ་བ་འབས་གཞི་ཐ་དད་དང་། །དེར་བདག་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡང་། ། 
འུ་བུ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས། །འདིར་བརྩད་དྤྱོན་མེད་མ་ཡིན་ནམ། ། 

དེ་ལ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་དང་། འབས་བུ་ལ་སྤྱོད་པའི་གཞི་ཐ་དད་པ་དང་། 
ལས་བྱེད་པ་དང་འབས་བུ་མྤྱོང་བའི་དུས་དེར་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་རྟག་པའི་ཕྱིར་བདག་དེ་ལ་བྱེད་
པ་མེད་པས་ལས་འབས་འབྲེལ་བའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་ཡྤྱོད་པ་ཡང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་བདག་
མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡུ་བུ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས། འདིར་བརྩད་པ་ལ་དྤྱོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

རྒྱུ་ལྡན་འབས་བུ་དང་བཅས་ཞེས། །མཐྤྱོང་བ་འདི་ནི་སྲིད་མ་ཡིན། ། 
རྒྱུན་གཅིག་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ། །བྱེད་པྤྱོ་སྤྱོད་པྤྱོ་ཞེས་བྱར་བསྟན། ། 

རྒྱུ་ལས་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ན་ཡང་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས། བྱ་བ་མཐྤྱོང་བ་འདི་ནི་སྲིད་པ་མ་
ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་མ་དུ་མར་འདུས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ། ལས་བྱེད་པ་པྤྱོ་དང་འབས་
བུ་ལ་སྤྱོད་པ་པྤྱོ་ཞེས་བྱ་བར་གདུལ་བྱའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསྟན་ཏྤྱོ།། 
གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཡང་བདག་མེད་ན་འྤྱོ་ན། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱི། །གཞན་ནི་སུ་ཞིག་
མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ལེགས་པར་དུལ་བ་ཡིས། །མཁས་པས་མཐྤྱོ་རིས་འཐྤྱོབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། སེམས་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྟེན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་འདི་ལ་བདག་གི་སྒྲར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། མདྤྱོ་སྡེ་གཞན་དུ། སེམས་དུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་
སྟེ། །སེམས་དུལ་བ་ནི་བདེ་བ་འཐྤྱོབ། །ཅེས་སེམས་འདུལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། དེ་ཡང་བདག་
ཏུ་ལྟ་བའི་མངོན་ཞེན་གྱི་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤྱོང་པའི་ཕྱིར་དྲངས་བའི་དྤྱོན་གྱིས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་སེམས་
ལ་བདག་ཅེས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། གང་ཟག་རྒྱུད་དང་ཕུང་པྤྱོ་
དང་། །རྐྱེན་དང་རྡུལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །གཙྤྱོ་བྤྱོ་དབང་ཕྱུག་བྱེད་པྤྱོ་དག །སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་ང་སྨྲའྤྱོ།། 
ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

    འདས་དང་མ་འྤྱོངས་པ་ཡི་སེམས། །བདག་མིན་དེ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར། ། 
   འྤྱོན་ཏེ་སྐྱེས་སེམས་བདག་ཡིན་ན། །དེ་ཞིག་ན་ཡང་བདག་མེད་དེ། ། 



295 

 

དཔེར་ན་ཆུ་ཤིང་སྤྱོང་པྤྱོ་དག །ཆ་ཤས་ཕྱེ་ན་འགའ་མེད་པ། ། 
      དེ་བཞིན་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡིས། །བཙལ་ན་བདག་ཀྱང་ཡང་དག་མིན། ། 

དེའི་ཕྱིར་དངོས་པྤྱོ་ལ་སེམས་ཀྱང་ངའྤྱོ་སྙམ་ནས་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་
པ། འདས་པ་དང་མ་འྤྱོངས་པ་ཡི་སེམས། བདག་མིན་ཏེ་དེ་ནི་ཞིག་པ་དང་མ་སྐྱེས་པས་མེད་པའི་ཕྱིར་
རྤྱོ།། འྤྱོན་ཏེ་ད་ལྟར་སྐྱེས་པའི་སེམས་བདག་ཡིན་ན། དེ་འགགས་ཏེ་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་བདག་
མེད་དྤྱོ།། དཔེར་ན་ཆུ་ཤིང་གི་སྤྱོང་པྤྱོ་དག ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེས་ཏེ་རྣམ་པར་ཞིག་པ་ན་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་
དངོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡིས། བཙལ་ན་བདག་ཀྱང་ཡང་དག་པ་
མིན་ཏེ་འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
  
དྲི་བ། 
༡༽ བདག་མེད་ན་ལས་འབས་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་ཚུལ་དང་དེ་སྤྱོང་ཚུལ་ཞྤྱོག 
༢༽ བདག་ཅེས་པ་ནི་བཙལ་ན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་ཞྤྱོག 

གཉིས་པ་བདག་མེད་ན་སྙིང་རྗེ་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

       གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཡྤྱོད་མིན་ན། །སུ་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱ་ཞེ་ན། ། 
འབས་བུའི་དྤྱོན་དུ་ཁས་བླངས་པའི། །རྨྤྱོངས་བས་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པའྤྱོ། །  

ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་བདག་བསྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་ནས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དང་གང་ཟག་དང་
བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སུ་ལ་སྙིང་
རྗེ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཐྤྱོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་འགྲོ་བ་
སྒྲོལ་བར་ཁས་བླངས་པའི། རྨྤྱོངས་པ་མ་རིག་པས་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལའྤྱོ།། 
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དྲི་བ། 
༡༽ གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཡྤྱོད་པར་མིན་ན་སུ་ཞིག་ལ་སྙིང་རྗེ་བྱ་ཞེ་ན།  

གསུམ་པ་བཏགས་པའི་བདག་མི་འགོག་པར་བསྟན་པ་ནི། 

སེམས་ཅན་མེད་འབས་སུ་ཡི་ཡིན། །བདེན་ཏེ་འྤྱོན་ཀྱང་རྨྤྱོངས་ལས་འདྤྱོད། ། 

ཅི་སྟེ་དྤྱོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་མེད་ན་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་སྐྱེས་ནས་ཞིག་པའི་ཕྱིར་འབས་བུ་
དེ་སུ་ཡི་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་འྤྱོན་ཀྱང་རྨྤྱོངས་པས་རྣམ་པར་བཏགས་པ་ལས་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ།།  
 
 

སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་དྤྱོན་དུ། །འབས་བུའི་རྨྤྱོངས་པ་ཟླྤྱོག་མི་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་རྨྤྱོངས་པ་ཞེས་པ་ནི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན་དེ་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པ།  
རྨྤྱོངས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། འཁོར་བ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དང་། དེ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་རྒྱུའྤྱོ།། དེ་ལས་སྔ་
མ་སྤྱོང་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དྤྱོན་དུ། ཕྱི་མ་འབས་བུའི་རྨྤྱོངས་པ་
དེ་ནི་བཟླྤྱོག་པར་མི་བྱ་སྟེ། དྤྱོན་དམ་པ་རྟྤྱོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡི་ང་རྒྱལ་ནི། །བདག་ཏུ་རྨྤྱོངས་པས་འཕེལ་བར་འགྱུར། ། 
         དེ་ལས་ཀྱང་བཟླྤྱོག་མེད་ཅེ་ན། །བདག་མེད་བསྒོམ་པ་མཆོག་ཡིན་ནྤྱོ། །  

འྤྱོ་ན་བདག་ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་ཡང་བཟླྤྱོག་པར་མི་བྱ་སྟེ་དེའི་དངོས་པྤྱོ་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་སྙམ་
པ་ལ་བཤད་པ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཡི་ངའྤྱོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། བདག་ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་རབ་ཏུ་
འཇུག་པས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། བདག་ལ་ཆགས་པའི་ངར་འཛིན་པ་དེ་ལས་ཀྱང་བཟླྤྱོག་ཏུ་མེད་ཅེ་
ན། བདག་མེད་པ་བསྒོམ་པ་ནི་དེ་བཟླྤྱོག་པའི་མཆོག་ཡིན་ནྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ འྤྱོ་ན་དྤྱོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་མེད་ན་འབས་བུ་འདི་སུ་ཡི་ཡིན་ཞེ་ན།  
༢༽ རྨྤྱོངས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་གང་དང་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༣༽ འབས་བུའི་རྨྤྱོངས་པ་ནི་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
 

གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་ལ། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྒོམ་ཚུལ། ཚྤྱོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་
བཞག་སྒོམ་ཚུལ། སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྒོམ་ཚུལ། ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྒོམ་ཚུལ་དང་བཞི། 
དང་པྤྱོ་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྒོམ་ཚུལ་ལའང། ལུས་སྤྱིར་བརྟགས་པ། ཡན་ལག་བྱེ་བག་ཏུ་
བརྟགས་པ། དེས་ན་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོང་དགོས་པར་བསྟན་པ་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་ལུས་སྤྱིར་བརྟགས་པ་ནི། 

ལུས་ནི་རྐང་པ་བྱིན་པ་མིན། །བརླ་དང་རྐེད་པའང་ལུས་མ་ཡིན། ། 
 ལྟྤྱོ་དང་རྒྱབ་ཀྱང་ལུས་མིན་ཏེ། །བང་དང་དཔུང་པའང་ལུས་མ་ཡིན། ། 

     རྩིབ་ལྤྱོགས་ལག་པའང་ལུས་མིན་ཏེ། །མཆན་ཁུང་ཕྲག་པའང་ལུས་མ་ཡིན། ། 
  ནང་ཁྲོལ་རྣམས་ཀྱང་དེ་མིན་ལ། །མགོ་དང་མགྲིན་པའང་ལུས་མིན་ན། ། 

          འདི་ལ་ལུས་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལུས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པ། རྐང་པ་
ལ་སྤྱོགས་པ་འགའ་ཞིག་གཅད་ན་ལུས་ཞིག་པར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་ལུས་ནི་རྐང་པ་དང་བྱིན་པ་མིན་ལ། བརླ་དང་རྐེད་པའང་ལུས་མ་ཡིན་ཅིང་། ལྟྤྱོ་བ་དང་རྒྱབ་
ཀྱང་ལུས་མིན་ཏེ། བང་དང་དཔུང་པའང་ལུས་མ་ཡིན་ལ། རྩིབས་ལྤྱོགས་དང་ལག་པའང་ལུས་མིན་ཏེ། 
མཆན་ཁུང་དང་ཕྲག་པའང་ལུས་མ་ཡིན། ནང་ཁྲོལ་རྣམས་ཀྱང་ལུས་དེ་མིན་ལ། མགོ་དང་མགྲིན་
པའང་ལུས་མིན་ན། འདི་ལ་ལུས་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། 
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  གལ་ཏེ་ལུས་འདི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྱྤྱོགས་རེ་ཡིས་ནི་གནས་གྱུར་ན། ། 
ཆ་རྣམས་ཆ་ལ་གནས་འགྱུར་མྤྱོད། །དེ་རང་ཉིད་ནི་གང་ལ་གནས། ། 

 གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀུན་གྱི་ལུས། །ལག་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་གནས་ན་ནི། ། 
         ལག་སྤྱོགས་དེ་དག་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་སྲིད་ཀྱི་ནི་ལུས་སུ་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟ་མྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལུས་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་བཤད་
པ། ཡན་ལག་རྣམས་ལ་དེ་ཕྱྤྱོགས་གཅིག་པའམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྤྱོད་གྲང་། གལ་ཏེ་ལུས་འདི་ཡན་ལག་
ཐམས་ཅད་ལ་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ཆས་འགའ་ལས་ཁྱབ་སྟེ་ཕྱྤྱོགས་རེ་ཡིས་ནི་གནས་པར་གྱུར་ན། ལུས་
ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཡན་ལག་གི་ཆ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་མྤྱོད། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལུས་དེ་རང་ཉིད་ནི་གང་ན་
གནས་པ་ཡིན། འྤྱོན་ཏེ་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་གཉིས་པ་གལ་ཏེ་ཕྱྤྱོགས་གཅིག་མ་ཡིན་པ་བདག་ཉིད་ཀུན་གྱི་
ལུས། ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ན་ནི། ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་དག་ཇི་སྙེད་
ཡྤྱོད་པ། དེ་སྙེད་ཀྱི་ནི་གྲངས་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སུ་འགྱུར་རྤྱོ།།  

ཕྱི་དང་ནང་ན་ལུས་མེད་ན། །ཇི་ལྟར་ལག་སྤྱོགས་ལ་ལུས་ཡྤྱོད། ། 
 ལག་སྤྱོགས་རྣམས་ལས་གཞན་མེད་ན། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན། ། 

དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་ཕྱི་དང་ནང་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་མེད་ན། ཇི་ལྟར་ཏེ་རྣམ་པ་གང་གིས་ལག་པ་
སྤྱོགས་ལ་ལུས་དེ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར། ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལས་གཞན་མེད་ན། ལུས་ཞེས་བྱ་བ་
དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད་པ་ཡིན། 

  དེས་ན་ལུས་མེད་ལག་སྤྱོགས་ལ། །རྨྤྱོངས་པ་ཡིས་ནི་ལུས་བླྤྱོར་འགྱུར། ། 
དབྱིབས་སུ་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ལ་ནི་མི་བླྤྱོ་བཞིན། ། 

དེས་ན་ལུས་མེད་ཀྱང་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ། རྨྤྱོངས་པ་མ་རིག་པ་ཡི་དབང་གིས་ནི་ལུས་ཀྱི་
བླྤྱོར་འགྱུར་རྤྱོ།། དཔེར་ན་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབྱིབས་སུ་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་། 
ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ལ་ནི་མི་ཡི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཡང་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།།  
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ཇི་སྲིད་རྐྱེན་ཚྤྱོགས་དེ་སྲིད་དུ། །ལུས་ནི་སྐྱེས་བུ་ལྟར་སང་བ། ། 
  དེ་བཞིན་ཇི་སྲིད་ལག་སྤྱོགས་ལ། །དེ་ཡྤྱོད་དེ་སྲིད་དེར་ལུས་སང་། ། 

ཇི་སྲིད་དུ་ས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཁམས་དྲུག་དང་། རེག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྟེན་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་ཡིད་ཀྱི་
ཉེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལས་ལ་རག་ལས་པའི་རྐྱེན་ཚྤྱོགས་པ་དེ་སྲིད་དུ། ལུས་ནི་དྤྱོན་
དམ་པར་སྟྤྱོང་ཡང་ཡྤྱོངས་སུ་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་སྟེ་གང་ཟག་ལྟར་སང་བ་དང་ཐ་སྙད་
ཀྱང་བྱེད་དྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་སྲིད་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ། རྐྱེན་ཚྤྱོགས་པ་དེ་ཡྤྱོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་དེར་
རྟྤྱོག་པའི་དབང་གིས་ལུས་སུ་སང་ཡང་དྤྱོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ རྐང་པ་དང་བྱིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ནི་ལུས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན།  
༢༽ ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལུས་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་ན། དེ་འགོག་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽ དེས་ན་ལུས་མེད་ཀྱང་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ཀྱི་བླྤྱོར་འགྱུར་

ཚུལ་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 

གཉིས་པ་ཡན་ལག་བྱེ་བག་ཏུ་བརྟགས་པ་ནི། 

 དེ་བཞིན་སྤྱོར་མྤྱོའི་ཚྤྱོགས་ཡིན་ཕྱིར། །ལག་པའང་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར། ། 
       དེ་ཡང་ཚིགས་ཀྱི་ཚྤྱོགས་ཡིན་ཕྱིར། །ཚིགས་ཀྱང་རང་གི་ཆ་ཕྱེ་བས། ། 
       ཆ་ཡང་རྡུལ་དུ་ཕྱེ་བ་སྟེ། །རྡུལ་དེའང་ཕྱྤྱོགས་ཆའི་དབྱེ་བ་ཡིས། ། 

ཕྱྤྱོགས་དབྱེའང་ཆ་ཤས་དང་བལ་ཕྱིར། །མཁའ་བཞིན་དེས་ན་རྡུལ་ཡང་མེད། ། 
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གལ་ཏེ་ལུས་མེད་ན་ཡང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་དགག་པར་མི་
ནུས་སྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་ལུས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོར་མྤྱོའི་ཚྤྱོགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལག་པའང་གང་ཞིག་ཡིན་པར་གྱུར་ཏེ་མེད་དྤྱོ།། སྤྱོར་མྤྱོ་དེ་ཡང་ཚིགས་ཀྱི་ཚྤྱོགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཚིགས་ཀྱང་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་བས་མེད་ལ། ཆ་ཡང་རྡུལ་དུ་ཕྱེ་བས་
བསལ་ཏེ། རྡུལ་དེའང་ཤར་ནུབ་ལྷྤྱོ་བྱང་སྟེང་འྤྱོག་གི་ཕྱྤྱོགས་ཆའི་དབྱེ་བ་ཡིས་དྲུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཇི་སྐད་
དུ། དྲུག་གིས་གཅིག་ཆར་སྦྱར་བས་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པྤྱོ་དག་ནི་གོ་གཅིག་
ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། ཕྱྤྱོགས་དབྱེའང་སྔར་བཞིན་དཔད་པས་
ཆ་ཤས་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དེས་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་ཡང་མེད་དྤྱོ།།  
 

དྲི་བ། 
༡༽ གལ་ཏེ་ལུས་མེད་ན་རྐང་ལག་སྤྱོགས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་དགག་པར་མི་ནུས་སྤྱོ་
ཞེ་ན།  
༢༽ མཛྤྱོད་ལས། དྲུག་གིས་གཅིག་ཆར་སྦྱར་བ་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པྤྱོ་

དག་ནི་གོ་གཅིག་ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྤྱོན་ཞྤྱོག 

གསུམ་པ་དེས་ན་ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤྱོང་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡི། །གཟུགས་ལ་དཔྤྱོད་ལྡན་སུ་ཞིག་ཆགས། ། 
         གང་ཚེ་དེ་ལྟར་ལུས་མེད་པ། །དེ་ཚེ་སྐྱེས་གང་བུད་མེད་གང་། ། 

དེ་ལྟར་དཔད་པས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡི། གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་དཔྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཆགས། སུ་
ཞིག་ཞེ་སང་བར་འགྱུར་ཞིང་། སུ་ཞིག་རྨྤྱོངས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཀྱང་རིག་པར་བྱའྤྱོ།། གང་གི་ཚེ་དེ་
ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་དེའི་ཚེ་ལུས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡི་ཚེ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཅིང་བུད་མེད་ཀྱང་
གང་ཞིག་ཡིན། 
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དྲི་བ། 
༡༽ ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བསྒོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤྤྱོད། 
 
གཉིས་པ་ཚྤྱོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྒོམ་ཚུལ་ལའང་། ཚྤྱོར་བའི་ངོ་བྤྱོ་ལ་བརྟག་པ། ཚྤྱོར་བའི་རྒྱུ་ལ་
བརྟག་པ། ཚྤྱོར་བའི་འབས་བུ་ལ་བརྟག་པ། ཚྤྱོར་བ་པྤྱོ་ལ་བརྟགས་པ་དང་བཞི་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཚྤྱོར་བའི་ངོ་བྤྱོ་ལ་བརྟག་པ་ནི། 

སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་དུ་ཡྤྱོད་ན། །ཅི་སྟེ་རབ་དགའ་ལ་མི་གནྤྱོད། ། 
 བདེ་ན་མ་ངན་གདུང་སྤྱོགས་ལ། །ཞིམ་སྤྱོགས་ཅི་སྟེ་དགའ་མི་བྱེད། ། 

དེ་ལ་གཟུགས་བཞིན་དུ་ཚྤྱོར་བ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡྤྱོད་ན། ཅི་སྟེ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མི་གནྤྱོད་དེ་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་
འགྱུར། བདེ་བ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་ན་མ་ངན་དང་འཇིགས་པས་གདུང་བ་སྤྱོགས་ལ། རྤྱོ་མཆོག་གི་
བཟའ་བཏུང་ཞིམ་པྤྱོ་དང་མེ་ཏྤྱོག་དང་ཙནྡན་སྤྱོགས་ལ་ཅི་སྟེ་དགའ་བར་མི་བྱེད་དེ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རྤྱོ།།  

སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པས་ཟིལ་མནན་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་དེ་མྤྱོང་མ་ཡིན་ན། ། 
གང་ཞིག་ཉམས་མྤྱོང་བདག་ཉིད་མིན། །དེ་ནི་ཚྤྱོར་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན། ། 

དེ་ལ་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པས་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་མྤྱོང་བ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མྤྱོང་བ་ཉིད་ནི་ཚྤྱོར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་གང་ཞིག་ཉམས་
སུ་མྤྱོང་བའི་བདག་ཉིད་མིན་པ། དེ་ཡི་ཚེ་ཚྤྱོར་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
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སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མྤྱོ་ཉིད་དུ་ཡྤྱོད། །འདི་ཡི་རགས་པ་བསལ་མིན་ནམ། ། 
         དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་དགའ་ཙམ། །ཞེ་ན་ཕྲ་ཉིད་དེ་ཡང་དེའི། ། 
         གལ་ཏེ་འགལ་རྐྱེན་སྐྱེས་པས་ན། །སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་མིན་ན་ནི། ། 
         ཚྤྱོར་བ་རྟྤྱོག་པ་མངོན་ཞེན་ཉིད། །ཡིན་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་མིན་ནམ། ། 

འྤྱོན་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་མྤྱོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཉམས་སུ་མྤྱོང་ན་ཡང་ཕྲ་བས་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བ་
དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ཆ་ཕྲ་མྤྱོ་ཉིད་དུ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། རབ་ཏུ་
དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ན་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཡི་རགས་པ་བསལ་བ་མིན་ནམ། དེ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་
བདེ་བ་དེ་ལ་གཞན་དགའ་བའི་ཆ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས། སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དགའ་བ་
ཕྲ་མྤྱོ་ཉིད་དེ་ཡང་དགའ་བ་ནི་བདེ་བའི་རིགས་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་དེའི། གལ་ཏེ་འགལ་རྐྱེན་དུ་སྐྱེས་
པས་ན། དེའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་མིན་ན་ནི། ཚྤྱོར་བར་རྟྤྱོག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉིད། ཡིན་
ཅེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་མིན་ནམ་ཅི། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། སྦྲུལ་ལ་རྨ་བྱ་དགའ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །དུག་ལ་
གོམས་པ་རྣམས་ལ་དགའ་ཉིད་རྩེན། །རྔ་མྤྱོའི་ཁ་ན་ཚེར་མ་ཚྭ་བཞིན་དུ། །དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་
བསྐྱེད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སྤྱོ།།  

དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་འདི་ཡིན་ནི། །གཉེན་པྤྱོར་རྣམ་དཔད་འདི་བསྒོམ་སྟེ། ། 
   རྣམ་བརྟགས་ཞིང་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །བསམ་གཏན་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡི་ཟས། ། 

ཚྤྱོར་བ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྡྤྱོག་པར་ནུས་སྤྱོ་ཞེས་
བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདི་ཡི་ནི། 
གཉེན་པྤྱོ་རྣམ་པར་དཔད་པ་འདི་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་ཞིང་ས་བཟང་པྤྱོ་ལས་བྱུང་
བ་ཡི། བསམ་གཏན་དེ་ནི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱི་ལུས་ཟུངས་སྐྱེད་པའི་ཟས་སྤྱོ།། དེ་སྐད་དུ་
ཡང་། སྤྱོ་སྤྱོ་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་རྟྤྱོག་པས་བཅིངས། །མི་རྟྤྱོག་རྣལ་འབྱྤྱོར་རྣམས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །རྟྤྱོག་
རྣམས་ལ ྤྱོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ། །རྣམ་པར་དཔད་པའི་འབས་བུར་མཁས་རྣམས་
གསུངས། །ཞེས་སྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ ཚྤྱོར་བ་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་ན་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། 
༢༽ དེ་ལ་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ན། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྤྱོད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པས་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་
འདི་མྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ཤྤྱོད། 

༣༽ གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཆ་ཕྲ་མྤྱོ་
ཉིད་དུ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་འདེབས། 

༤༽ ཚྤྱོར་བ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྡྤྱོག་པར་ནུས་
ཚུལ་བྲིས། 

གཉིས་པ་ཚྤྱོར་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟག་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་དབང་དྤྱོན་བར་བཅས་ན། །དེ་དག་གང་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར། ། 
བར་མེད་ན་ཡང་གཅིག་ཉིད་དེ། །གང་ཞིག་གང་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར། ། 

ད་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚྤྱོར་བ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ཡུལ་དང་དབང་པྤྱོ་
དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕྲད་པ་ལས་རེག་པ་དང་། རེག་པ་དེ་ལས་ཚྤྱོར་བ་སྐྱེ་བ་ཡིན་
ན་དེ་དག་བར་དང་བཅས་པའམ་བར་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་གྲང་། གལ་ཏེ་དབང་པྤྱོ་དང་དྤྱོན་དག་བར་
དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་འདུས་ཤིང་ཚྤྱོགས་ཏེ་གང་དུ་འཕྲད་པར་འགྱུར། བར་མེད་པར་འདྤྱོད་
ན་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ལ། གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར་གང་ཞིག་གང་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་ཏེ་བདག་ཉིད་
བདག་དང་འཕྲད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པའྤྱོ།།  
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        རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན་ལ་འཇུག་མེད། །དེ་ནི་སྐབས་མེད་མཉམ་པ་ཡིན། ། 
        མ་ཞུགས་པ་ལ་འདྲེས་མེད་ཅིང་། །མ་འདྲེས་པ་ལ་ཕྲད་པ་མེད། ། 
        ཆ་མེད་པ་ལའང་ཕྲད་པ་ཞེས། །བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། ། 
        ཕྲད་པ་དང་ནི་ཆ་མེད་པར། །གལ་ཏེ་མཐྤྱོང་ན་བསྟན་པར་གྱིས། ། 
        རྣམ་ཤེས་ལུས་མེད་པ་ལ་ནི། །ཕྲད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཉིད། ། 

གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕྲད་པ་ལས་འདུ་བར་འགྱུར་སྙམ་པ་ལ་བཤད་པར་བྱ་
སྟེ། གང་གི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མེད་དེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ནི་གོ་སྐབས་ཀྱི་
ནམ་མཁའ་མེད་པ་དང་བྤྱོང་ཚྤྱོད་མཉམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། གལ་ཏེ་འཇུག་པ་མེད་ཀྱང་བླའི་ཕྲད་པ་
ཙམ་འབའ་ཞིག་ནི་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། མ་ཞུགས་པ་ལ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་ཅིང་། མ་འདྲེས་པ་
ལ་ཚྤྱོགས་ཤིང་ཕྲད་པ་མེད་དྤྱོ།། ཆ་མེད་པ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྲད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་
ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཆ་མེད་པ་ལའང་ཕྲད་པ་ཞེས། བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་གྱུར་ཏེ་ཆ་མེད་པ་ནི་ཆ་
ཤས་ཀྱིས་སྟྤྱོང་པ་ཡིན་ལ། ཕྲད་པ་ནི་དངོས་པྤྱོའི་ཚྤྱོགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཕྲད་པ་དང་ནི་ཆ་མེད་པར། གལ་
ཏེ་མཐྤྱོང་ན་དེའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱང་བསྟན་པར་གྱིས་ཤིག། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་མེད་
པའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡང་ནི། ཕྲད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྤྱོ།། 

   ཚྤྱོགས་པའང་དངོས་པྤྱོ་མེད་ཕྱིར་ཏེ། །སྔར་ནི་ཇི་ལྟར་རྣམ་དཔད་བཞིན། ། 
དེ་ལྟར་རེག་པ་ཡྤྱོད་མིན་ན། །ཚྤྱོར་བ་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
ངལ་འདི་ཅི་ཡི་དྤྱོན་དུ་ཡིན། །གང་གིས་གང་ལ་གནྤྱོད་པར་འགྱུར། ། 

ད་ནི་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད་ཀྱང་དངོས་པྤྱོ་ལ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཚྤྱོགས་པའང་རྟའི་རྭ་
བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བཞིན་སྤྱོར་མྤྱོའི་ཚྤྱོགས་ཡིན་ཕྱིར་སྤྱོགས་ཀྱིས་སྔར་ནི་ཇི་ལྟར་
རྣམ་པར་དཔད་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པས་རེག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ཚྤྱོར་བ་རྒྱུ་གང་ཞིག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སང་བའི་ཆེད་དུ་ངལ་
བ་བྱེད་པ་འདི་ཅི་ཡི་དྤྱོན་དུ་ཡིན། ཚྤྱོར་བ་གང་གིས་གང་ཟག་གང་ལ་གནྤྱོད་པར་གྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ ཚྤྱོར་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
༢༽ མ་ཞུགས་པ་ལ་འདྲེས་མེད་ཅིང་། །མ་འདྲེས་པ་ལ་ཕྲད་པ་མེད། །ཆ་མེད་པ་ལའང་ཕྲད་པ་

ཞེས། །བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་གོ་དྤྱོན་ཤྤྱོད། 
 

གསུམ་པ་ཚྤྱོར་བའི་འབས་བུ་ལ་བརྟག་པ་ནི། 

གང་ཚེ་ཚྤྱོར་བ་འགའ་མེད་ཅིང་། །ཚྤྱོར་བའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ། ། 
དེ་ཚེ་གནས་སྐབས་འདི་མཐྤྱོང་ནས། །སྲིད་པ་ཅི་ཕྱིར་ལྡྤྱོག་མི་འགྱུར། ། 

ད་ནི་ཚྤྱོར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་དྤྱོན་དམ་པར་སྐྱེ་
བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། གང་གི་ཚེ་ཚྤྱོར་བ་མྤྱོང་བ་པྤྱོ་འགའ་མེད་
ཅིང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དཔད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཚྤྱོར་བའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ། དེའི་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གནས་
སྐབས་འདི་མཐྤྱོང་ནས། ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་སྲེད་པ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ ཚྤྱོར་བའི་འབས་བུ་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 

 
བཞི་པ་ཚྤྱོར་བ་པྤྱོ་ལ་བརྟག་པ་ནི། 

མཐྤྱོང་བའམ་ནི་རེག་པ་ཡང་། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་འདྲའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས། ། 
སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། །ཚྤྱོར་བ་དེ་ཡིས་མཐྤྱོང་མ་ཡིན། ། 
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གལ་ཏེ་རེག་པར་བྱ་བའི་དངོས་པྤྱོ་ཉིད་མེད་ན་ཇི་ལྟར་མཐྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་
སྙམ་ན། གང་མིག་གི་དབང་པྤྱོས་མཐྤྱོང་བའམ་ནི་ལུས་ཀྱིས་རེག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་། རྨི་
ལམ་དང་སྒྱུ་མ་འདྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་གྱི་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་
སེམས་ཀྱིས་མཐྤྱོང་བའི་ཚྤྱོར་བ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་སེམས་དང་ཚྤྱོར་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཕན་
ཚུན་འབྲེལ་བ་མེད་པས། ཚྤྱོར་བ་དེ་སེམས་དེ་ཡིས་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

         སྔ་དང་ཕྱི་མར་སྐྱེས་པས་ཀྱང་། །དྲན་པར་འགྱུར་གྱི་མྤྱོང་མ་ཡིན། ། 
  རང་གིས་བདག་ཉིད་མྤྱོང་མིན་ལ། །གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མྤྱོང་མ་ཡིན། ། 

         ཚྤྱོར་བ་པྤྱོ་འགའ་ཡྤྱོད་མིན་ཏེ། །དེས་ན་ཚྤྱོར་བ་དེ་ཉིད་མིན། ། 
 དེ་ལྟར་བདག་མེད་ཚྤྱོགས་འདི་ལ། །འདི་ཡིས་ཅི་སྟེ་གནྤྱོད་པར་བྱས། ། 

འྤྱོན་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དུས་ཕྱི་མ་ལ་འཛིན་པར་བརྗོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 
ཚྤྱོར་བ་སྔར་སྐྱེས་པ་དང་སེམས་ཕྱི་མར་སྐྱེས་པས་ཀྱང་དེའི་དུས་ན་ཚྤྱོར་བ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། 
དྲན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གྱི་མྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། རང་རིག་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་ཚྤྱོར་བ་དེ་རང་གིས་
བདག་ཉིད་མྤྱོང་བ་མིན་ལ། ཤེས་པ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་སྔར་བཀག་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 
ཚྤྱོར་བ་ཅུང་ཟད་མ་མྤྱོང་བས་ཚྤྱོར་བ་པྤྱོ་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། དེས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་
སྟྤྱོང་པས་ཚྤྱོར་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ནྤྱོ།། དེ་ལྟར་བདག་མེད་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བའི་ཚྤྱོགས་པ་འདི་ལ། ཚྤྱོར་བ་འདི་ཡིས་ཅི་སྟེ་གནྤྱོད་པར་བྱས་ཏེ་མ་བྱས་སྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ ཚྤྱོར་བ་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
༢༽ ཚྤྱོར་བ་པྤྱོ་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁུངས་ཤྤྱོད། 

གསུམ་པ་སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལའང། སེམས་རང་བཞིན་མེད་པ་བརྟགས་པདང་། སེམས་སྐྱེ་བ་
མེད་པར་བརྟག་པ་གཉིས་ལས།  
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དང་པྤྱོ་སེམས་རང་བཞིན་མེད་པ་བརྟགས་པ་ནི། 

    ཡིད་ནི་དབང་རྣམས་ལ་མི་གནས། །གཟུགས་སྤྱོགས་ལ་མིན་བར་ནའང་མིན། ། 
ནང་ནའང་སེམས་མིན་ཕྱི་མིན་ཞིང་། །གཞན་དུ་ཡང་ནི་རྙེད་མ་ཡིན། ། 

      གང་ཞིག་ལུས་མིན་གཞན་དུའང་མིན། །འདྲེས་མིན་ལྤྱོགས་སུའང་འགར་མེད་པ། ། 
དེ་ནི་ཅུང་ཟད་མིན་དེའི་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་མ་ངན་འདས། ། 

ད་ནི་སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། ཡིད་ནི་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབང་པྤྱོ་
རྣམས་ལ་མི་གནས་ཤིང་། ལུས་ལས་ཐ་དད་པའི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་གནས་པ་
མིན་ལ་དབང་པྤྱོ་དང་ཡུལ་གྱི་བར་ནའང་གནས་པ་མིན་ནྤྱོ།། ལུས་ཀྱི་ནང་ནའང་སེམས་གནས་པ་མིན་
ལ་ཕྱིའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་པ་མིན་ཞིང་། དེ་དག་ལས་གཞན་གང་དུ་ཡང་ནི་རྙེད་པ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ།། སེམས་གང་ཞིག་ཕྱི་དང་ནང་གི་ལུས་མིན་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། ལུས་
དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་གནས་པའང་མིན་ཅིང་ལྤྱོགས་སུའང་རང་དབང་ཅན་འགར་མེད་པས་ན། དེ་ནི་
ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་རང་
བཞིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ ཡིད་ནི་དབང་རྣམས་ལ་མི་གནས། །གཟུགས་སྤྱོགས་ལ་མིན་བར་ནའང་མིན། །ནང་ནའང་

སེམས་མིན་ཕྱི་མིན་ཞིང་། །གཞན་དུ་ཡང་ནི་རྙེད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་བཅུད་དྤྱོན་
བྲིས། 

གཉིས་པ་སེམས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བརྟག་པ་ནི། 

ཤེས་བྱ་ལས་སྔར་ཤེས་ཡྤྱོད་ན། །དེ་ནི་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ། ། 
ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ལྷན་ཅིག་ན། །དེ་ནི་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ། ། 
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           འྤྱོན་ཏེ་ཤེས་བྱའི་ཕྱིས་ཡྤྱོད་ན། །དེ་ཚེ་ཤེས་པ་གང་ལས་སྐྱེ། ། 

དེ་ལྟར་ཡིད་རྣམ་པར་དཔད་ནས་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དཔད་པའི་ཆེད་དུ་ཤེས་
བྱ་སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་ན། ཤེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་མེད་པས་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ། ཤེས་པ་དང་
ཤེས་བྱ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་དུས་གཅིག་ཅར་སྐྱེ་ན། ཤེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པས་
ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ། འྤྱོན་ཏེ་ཤེས་བྱའི་ཕྱིས་སུ་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་ན། དེ་ཚེ་ཤེས་བྱ་འགགས་ཟིན་པས་
ཤེས་པ་གང་ལས་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཡུལ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚྤྱོགས་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་པར་མི་
འགྲུབ་བྤྱོ།། 
 
དྲི་བ། 
༡༽ སེམས་རང་བཞིན་མེད་པར་བརྟག་པ་བསྟན་པ་དང་། སེམས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བརྟགས་པ་

བསྟན་པའི་དྤྱོན་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 

 
བཞི་པ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལའང་། ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བཞག་དངོས་དང་། དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་
གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དངོས་ནི། 

དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐྱེ་བ་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། ། 

ད་ནི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྔར་རམ་དུས་མཚུངས་
པའམ་ཕྱི་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱིས་མཚྤྱོན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་
བྤྱོ། སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བ་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐྱེ་བ་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ནི་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱྤྱོས། 
 
གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ལའང། བདེན་གཉིས་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། གཏན་ཚིགས་མེད་
པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ། རྣམ་དཔྤྱོད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་དང་གསུམ་ལས།  

དང་པྤྱོ་བདེན་གཉིས་མི་འཐད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཀུན་རྤྱོབ་མེད། །དེ་ལ་བདེན་གཉིས་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 
དེ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་གཞན་གྱིས་ན། །སེམས་ཅན་མ་ངན་ག་ལ་འདའ། ། 

         འདི་ནི་གཞན་སེམས་རྣམ་རྟྤྱོག་སྟེ། །དེ་ནི་རང་གི་ཀུན་རྤྱོབ་མིན། ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་ཤིང་མ་འགགས་པར་བསྟན་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་བདེན་པ་མེད་པས། 
དེ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ག་ལ་ཡྤྱོད་དེ་དྤྱོན་དམ་པ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་ནི་རྣམ་པར་
རྟྤྱོག་པ་གཞན་གྱིས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་རྟྤྱོག་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་ན། དྤྱོན་དམ་པ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་
ཡང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་བླྤྱོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མི་དམིགས་པའི་སྦྱྤྱོར་བ་རྟྤྱོགས་ཀྱང་དེ་རྟྤྱོགས་པ་པྤྱོ་
སེམས་ཅན་རྣམས་མ་ངན་ལས་ག་ལ་འདའ་སྟེ། དེ་ཡང་གཞན་གྱི་བླྤྱོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ་ཞེ་ན། 
སྒྲུབ་པ་པྤྱོས་ལན་བརྗོད་པ། དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་འདི་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པའི་
སེམས་ཅན་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་སྟེ། དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་
འགྱུར་བ་དེ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་རང་གི་ཀུན་རྤྱོབ་མིན་ཏེ། འདི་རང་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་
པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  
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ཕྱིས་དེ་ངེས་ན་དེ་ཡྤྱོད་དེ། །མིན་ན་ཀུན་རྤྱོབ་མེད་པ་ཉིད། ། 

གལ་ཏེ་རང་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་ནི། གཞན་གྱི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱང་ཀུན་རྤྱོབ་ཉིད་དུ་
ཇི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་པ་ལ། ཕྱིས་མངོན་པར་རྤྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་
གང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དེ་ངེས་པར་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ཡྤྱོད་དྤྱོ།། 
གང་གི་ཚེ་དེ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེའི་ངོར་ཀུན་རྤྱོབ་མེད་པ་ཉིད་དེ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏྤྱོག་
བཞིན་ནྤྱོ།། འདི་ལྟར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བླྤྱོ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཙམ་གྱིས་
དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་རང་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པའི་སྤྱོས་པ་
ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉོན་མྤྱོངས་
པའི་སྒྲིབ་པ་སངས་པའི་འདྤྱོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡང་འདྤྱོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་
རྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱིས་དམིགས་ན་
ཡང་རང་ཉིད་འདིར་དྤྱོན་དམ་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
རང་བཞིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་གདྤྱོད་ནས་ཞི་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བརྗོད་དྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཀུན་རྤྱོབ་མེད། །དེ་ལ་བདེན་གཉིས་ག་ལ་ཡྤྱོད། །དེ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་གཞན་གྱི་

ན། །སེམས་ཅན་མ་ངན་ག་ལ་འདའ། །ཞེས་རྩྤྱོད་པའི་ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས། 

གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

རྟྤྱོག་དང་བརྟག་པར་བྱ་བ་དག །གཉིས་པྤྱོ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཡིན། ། 
  ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པར་དཔྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བརྗོད། ། 
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དེ་ལྟར་ན་འདིར་གང་ཞིག་གང་གིས་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ། 
དེ་ལྟ་བས་ན་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་བྱའྤྱོ་ཞེ་ན། རྟྤྱོག་པ་སྟེ་སྒྲོ་འདྤྱོགས་པའི་བླྤྱོ་དང་དེར་བརྟག་པར་
བྱ་བ་འདི་དག གཉིས་པྤྱོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་པ་ཡིན་པས། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་
པའི་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས། རྣམ་པར་དཔད་པ་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ གང་ཞིག་གང་གིས་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་དཔྤྱོད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་བས་ན་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་བྱའྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ཞྤྱོག 

གསུམ་པ་རྣམ་དཔད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ནི། 

གང་ཚེ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡི། །རྣམ་དཔྤྱོད་ཀྱིས་ནི་དཔྤྱོད་བྱེད་ན། ། 
དེ་ཚེ་རྣམ་དཔྤྱོད་དེ་ཡང་ནི། །རྣམ་དཔྤྱོད་ཕྱིར་ན་ཐུག་པ་མེད། ། 

གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡི། རྣམ་དཔད་ཀྱིས་ནི་ཡུལ་རྣམས་ལ་དཔད་དེ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ངེས་པར་
བྱེད་ན། དེ་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ནི། རྣམ་དཔྤྱོད་གཞན་གྱིས་དཔད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་
ཐུག་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན།  

     དཔད་བྱ་རྣམ་པར་དཔད་བྱས་ནས། །རྣམ་དཔྤྱོད་ལ་ནི་རྟེན་ཡྤྱོད་མིན། ། 
རྟེན་མེད་ཕྱིར་ན་མི་སྐྱེ་སྟེ། །དེ་ཡང་མ་ངན་འདས་པར་བརྗོད། ། 

དཔད་པར་བྱ་བ་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་དེ་རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བྱས་ན། རྣམ་
དཔྤྱོད་་བླྤྱོ་ལ་ནི་རྣམ་པར་དཔད་པའི་གཞིའམ་རྟེན་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། རྟེན་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་སྒྲོ་འདྤྱོགས་
པར་མི་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བརྗོད་དེ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ལྤྱོག་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཐམས་
ཅད་དུ་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་བས་དེ་ཉིད་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བརྗོད་དྤྱོ།།  
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དྲི་བ། 
༡༽ རྣམ་དཔྤྱོད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་རྩྤྱོད་པའི་ལན་བྲིས། 

གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདྤྱོགས་གཅོད་པ་ལ། དངོས་པྤྱོར་སྨྲ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ། སྟྤྱོང་
པར་སྨྲ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགོད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་དངོས་པྤྱོར་སྨྲ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནི། 

 གང་གི་ལྟར་ན་འདི་གཉིས་བདེན། །དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་གནས། ། 
གལ་ཏེ་ཤེས་དབང་ལས་དྤྱོན་གྲུབ། །ཤེས་ཡྤྱོད་ཉིད་ལ་རྟེན་ཅི་ཡྤྱོད། ། 

གང་གི་ལྟར་ན་ཚད་མ་དང་རྣམ་པར་བརྟག་པར་བྱ་བའམ་གཞལ་བར་བྱ་བ་འདི་གཉིས་བདེན་པར་
འདྤྱོད་པ། དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བར་གནས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཚད་མའི་དབང་ལས་ཏེ་
སྟྤྱོབས་ཀྱིས་དྤྱོན་གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་བལྟ་ན། དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྟེན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་
དེ་རང་གིས་རང་རིག་པ་ནི་མེད་ལ། ཚད་མ་གཞན་ཚྤྱོལ་ན་ཡང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

འྤྱོན་ཏེ་ཤེས་བྱ་ལས་དྤྱོན་གྲུབ། །ཤེས་བྱ་ཡྤྱོད་ལའང་རྟེན་ཅི་ཡྤྱོད། ། 
དེ་སྟེ་ཕན་ཚུན་དབང་གིས་ཡྤྱོད། །གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་མེད་པར་འགྱུར། ། 

འྤྱོན་ཏེ་ཤེས་བྱ་ལས་ཤེས་པ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཡྤྱོད་པ་ལ་རྟེན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། དེ་སྟེ་ཤེས་པའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་
ཤེས་བྱ་དང་ཤེས་བྱའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་ཤེས་པ་འཇོག་པས་ཕན་ཚུན་གྱི་དབང་གིས་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་ན། དེའི་
ཚེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཅིག་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་
ཡང་མི་འགྲུབ་བྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་བུ་མེད་ཕ་མིན་ན། །བུ་ཉིད་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ། 
བུ་མེད་པར་ནི་ཕ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་དེ་གཉིས་མེད་པ་ཉིད། ། 
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འདིར་རང་བཞིན་མཐུན་པའི་དཔེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བུ་སྐྱེད་པ་ན་ཕར་
འགྱུར་གྱི་བུ་མེད་པའི་སྔ་རྤྱོལ་དུ་ཕ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། ཇི་སྲིད་དུ་ཕ་མེད་པ་དེ་སྲིད་དུ་བུ་ཉིད་གང་ལས་
བྱུང་བ་ཡིན། བུ་མེད་པ་སྟེ་མ་སྐྱེས་པར་ནི་ཕ་ཡང་མེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དེ་གཉིས་
ཀ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།།  

མྱུ་གུ་ས་བྤྱོན་ལས་སྐྱེ་ཞིང་། །ས་བྤྱོན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྟྤྱོགས་བཞིན། ། 
          ཤེས་བྱ་ལས་སྐྱེས་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཡྤྱོད་པ་ནི་ཅིས་མི་རྟྤྱོགས། ། 

མྱུ་གུ་ས་བྤྱོན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་པའང་མྱུ་གུ་ཡྤྱོད་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྟྤྱོགས་པ་
བཞིན་དུ། ཤེས་བྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིས། ཤེས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡྤྱོད་པ་ནི་ཅིས་མི་རྟྤྱོགས་ཞེ་ན།  

 མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཤེས་པ་ཡིས། །ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་ཅེས་རྟྤྱོགས་འགྱུར་ན། ། 
གང་ཕྱིར་ཤེས་བྱ་དེ་རྟྤྱོགས་པས། །ཤེས་པ་ཡྤྱོད་ཉིད་གང་ལ་རྟྤྱོགས། ། 

འདི་ནི་དཔེ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པ་ཡིས་མྱུ་
གུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། འདི་ན་ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་ཅེས་གོ་བར་བྱེད་ཅིང་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕྱིར་
ཤེས་བྱ་དེ་རྟྤྱོགས་པར་བྱེད་པའི། ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་གང་ལས་རྟྤྱོགས་ཏེ་རང་རིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་
གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཤེས་པ་མིན་ཏེ་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པྤྱོའི་ཕྱྤྱོགས་ལ་ཤེས་པ་
དང་ཤེས་བྱ་གྲུབ་པ་དཔད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྟགས་པའི་ཕྱྤྱོགས་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་བཞིན་
དུ་ཐ་སྙད་ལ་བརྟེན་ནས་ནུས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ངེས་སྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ དངོས་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་འདི་གཉིས་བདེན་པར་འདྤྱོད་པ་ནི། 

ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཚུལ་ཞྤྱོག 
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༢༽ ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཆོས་གཅིག་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མཐུན་
པའི་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 

 

གཉིས་པ་སྟྤྱོང་པར་སྨྲ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགོད་པ་ལའང། རྒྱུ་ལ་དཔྤྱོད་པ་རྤྱོ་རྗེའི་གཟེགས་མ། ངོ་བྤྱོ་ལ་
དཔྤྱོད་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་མྤྱོ། འབས་བུ་ལ་དཔྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་དང་གསུམ། དང་པྤྱོ་རྒྱུ་ལ་
དཔྤྱོད་པ་རྤྱོ་རྗེའི་གཟེགས་མ་ལའང་། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ། གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་
འདྤྱོད་པ་དགག་པ། བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་དང་བཞི་
ལས།  

དང་པྤྱོ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ནི། 

རེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མངོན་སུམ་གྱིས། །རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐྤྱོང་བ་ཡིན། ། 
       པདྨའི་སྤྱོང་བུ་སྤྱོགས་དབྱེ་ནི། །རྒྱུ་ཡི་དབྱེ་བས་བསྐྱེད་པ་ཡིན། ། 

རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། འགྲོ་བ་ས་ཚྤྱོགས་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུའང་། པདྨ་གེ་
སར་ལ་སྤྱོགས་པ། །རྣམ་པ་ས་ཚྤྱོགས་སུ་ཡིས་བྱས། །རྨ་བྱའི་མདྤྱོངས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡི། །ས་ཚྤྱོགས་ཁྲ་
བྤྱོ་སུ་ཡིས་སྤྲུལ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྤྱོ་སྙམ་པ་ལ་བརྗོད་པ། རེ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་སུམ་གྱིས། ས་ཚྤྱོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། མེ་ཏྤྱོག་པདྨའི་
སྤྱོང་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་སྔོན་དུ་སྤྱོང་བ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། པདྨའི་སྤྱོང་བུ་དང་ལྤྱོ་མ་དང་འདབ་མ་
དང་ཡལ་ག་དང་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབྱེ་བ་ནི། རྒྱུ་ཡི་དབྱེ་བ་ཐ་དད་པས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། 
གཞན་དུ་ན་ངེས་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

རྒྱུ་དབྱེ་གང་གིས་བྱས་ཤེ་ན། །སྔར་གྱི་རྒྱུ་དབྱེ་ཉིད་ལས་སྤྱོ། །  
ཅི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཡིས་འབས་བསྐྱེད་ནུས། །སྔར་གྱི་རྒྱུ་ཡི་མཐུ་ཉིད་ལས། ། 
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རྒྱུ་ཡི་དབྱེ་བ་འདི་དག་གང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྔར་གྱི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་ཉིད་ལས་སྤྱོ།། དེ་
ལྟར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མའི་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ཞེས་ལན་བརྗོད་པར་བྱ་ལ། ཐུག་
པ་མེད་པ་མི་འདྤྱོད་པ་ཅུང་ཟད་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ལ་ཐྤྱོག་མ་མེད་པས་སྔོན་གྱི་
མཐའ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཅི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཡི་འབས་བུ་བསྐྱེད་པར་
ནུས་ཤེ་ན། གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་སྔར་གྱི་རྒྱུ་ཡི་མཐུ་ཉིད་ལས་སྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་འདྤྱོད་པ་བྲིས། 
༢༽ དེ་དགག་ཚུལ་བྲིས། 

 

གཉིས་པ་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ནི། 

དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། །རེ་ཞིག་དབང་ཕྱུག་གང་ཡིན་སྤྱོས། ། 
        འབྱུང་རྣམས་ཤེ་ན་དེ་ལྟ་མྤྱོད། །མིང་ཙམ་ལ་ཡང་ཅི་ཞིག་ངལ། ། 

འདིར་དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དག་ན་རེ། རྒྱུ་དེ་ཡྤྱོད་དུ་ཆུག་ཀྱང་དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་བླྤྱོ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་
དེ་ཉིད་ཀྱིས། ལུས་ཅན་དང་གནས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་རྟྤྱོགས་པས་དེའི་ཕྱིར། 
དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་སེམས་ན། རེ་ཞིག་དབང་ཕྱུག་ཉིད་གང་ཡིན་པར་སྨྲྤྱོས་ཤིག 
གལ་ཏེ་དེ་དག་ན་རེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཁོ་བྤྱོ་ཅག་ཀྱང་དེ་རྣམས་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་
མ་ཕྱི་མ་འབས་བུའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་པས་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཟད་མྤྱོད། དྤྱོན་གྱི་དབྱེ་
བས་སྟྤྱོང་པའི་མིང་ཙམ་ལ་ཡང་ཅི་ཞིག་ངལ་བར་བྱེད། 

འྤྱོན་ཀྱང་ས་སྤྱོགས་དུ་མ་དང་། །མི་རྟག་གཡྤྱོ་མེད་ལྷ་མིན་ཞིང་། ། 
འགོམ་བྱ་ཉིད་དང་མི་གཙང་བས། །དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་མ་ཡིན། ། 
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འྤྱོན་ཀྱང་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་དག་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན་པས་མི་རྟག་པ་དང་བླྤྱོའི་
གཡྤྱོ་བ་མེད་པ་དང་བརྟེན་པར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷ་མིན་ཞིང་། འགོམ་པར་བྱ་བ་ཉིད་དང་མི་གཙང་
བ་དང་འབྲེལ་བས། དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ནི་འདི་ལྟར་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་དང་རྟག་པ་
ཉིད་དང་བླྤྱོའི་གཡྤྱོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་ལྷའི་འགྲོ་བས་བསྡུས་པ་དང་གཙང་ཞིང་མཆོད་པར་འྤྱོས་པའྤྱོ་
ཞེས་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

     དབང་ཕྱུག་མཁའ་མིན་གཡྤྱོ་མེད་ཕྱིར། །བདག་མིན་སྔར་ནི་བཀག་ཟིན་ཕྱིར། ། 
བསམ་མིན་པ་ཡི་བྱེད་པྤྱོ་ཡང་། །བསམ་མིན་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

གལ་ཏེ་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་དབང་ཕྱུག་མ་ཡིན་གྱི་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་ནམ་
མཁའ་མིན་ཏེ་གཡྤྱོ་བ་དང་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། འྤྱོ་ན་བདག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། བདག་མིན་ཏེ་སྔར་ནས་
བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རི་བྤྱོང་གི་རྭ་དང་འདྲའྤྱོ།། གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡིན་ནྤྱོ་
ཞེས་འདྤྱོད་ན། བསམ་བྱ་མིན་པ་ཡི་བྱེད་པ་པྤྱོ་ཡང་མེད་ལ། བསམ་པར་བྱ་བ་མིན་པ་དེ་ཉིད་བརྗོད་
པས་ཅི་ཞིག་བྱ། 

    དེས་བསྐྱེད་འདྤྱོད་པའང་གང་ཞིག་ཡིན། །བདག་ནི་དེ་དང་ས་སྤྱོགས་དང་། ། 
དབང་ཕྱུག་ངོ་བྤྱོའང་རྟག་མིན་ནམ། །ཤེས་པ་ཤེས་བྱ་ལ་སྐྱེས་དང་། ། 

དེས་བསྐྱེད་པར་འདྤྱོད་པའི་དངོས་པྤྱོ་དེའང་གང་ཞིག་ཡིན། བདག་ཅེས་བྱ་བ་འབྱིན་པར་འདྤྱོད་ན་ནི་
བདག་དེ་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་དུས་དང་ཕྱྤྱོགས་
ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་རྟག་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་རང་གི་ངོ་བྤྱོའང་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་
མིན་ནམ་ཅི། མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་དམིགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། ཐྤྱོག་མ་མེད་པའི་
དུས་ནས་འྤྱོང་བའི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་ཡིན་ལ། དབང་ཕྱུག་དེ་
ཡིས་གང་ཞིག་བསྐྱེད་པར་སྨྲྤྱོས་ཤིག 
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རྒྱུ་ལ་ཐྤྱོག་མ་ཡྤྱོད་མིན་ན། །འབས་བུའི་ཐྤྱོག་མ་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 
རྟག་ཏུ་ཅི་ཕྱིར་བྱེད་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མིན། ། 

རྒྱུ་སྟེ་བྱེད་པ་པྤྱོ་ལ་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཐྤྱོག་མ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། དེའི་ཚེ་འབས་བུའི་ཐྤྱོག་མ་ཡང་ག་ལ་ཡྤྱོད། 
དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྟག་ཏུ་མི་བྱེད་དེ་ལྟྤྱོས་ནས་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། རྟག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱེད་པ་མིན་
ཏེ། དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་རིགས་པ་མིན་ནྤྱོ།།  

དེས་བྱས་མིན་གཞན་ཡྤྱོད་མིན་ན། །དེས་འདི་གང་ལ་ལྟྤྱོས་པར་འགྱུར། ། 
         གལ་ཏེ་ལྟྤྱོས་ན་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད། །རྒྱུ་ཡིན་འགྱུར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མིན། ། 
         ཚྤྱོགས་ན་མི་སྐྱེ་དབང་མེད་ཅིང་། །དེ་མེད་པར་ནི་སྐྱེ་དབང་མེད། ། 

དབང་ཕྱུག་དེས་བྱས་པ་མིན་པའི་དངོས་པྤྱོ་གཞན་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། དེ་བས་འདི་གང་ཞིག་ལ་ལྟྤྱོས་པར་
འགྱུར། གལ་ཏེ་ལྟྤྱོས་པར་ཁས་ལེན་ན་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད། རྒྱུ་ཡིན་པར་འགྱུར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མིན་ནྤྱོ།། 
རྒྱུ་ཚྤྱོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པ་ན་འབས་བུ་དེ་མི་སྐྱེ་བའི་དབང་མེད་ཅིང་། ཚྤྱོགས་པ་ཚང་བ་དེ་མེད་
པར་ནི་སྐྱེ་བའི་དབང་མེད་དྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་མི་འདྤྱོད་བཞིན། །བྱེད་ན་གཞན་གྱི་དབང་དུ་ཐལ། ། 
  འདྤྱོད་ནའང་འདྤྱོད་ལ་རག་ལས་འགྱུར། །བྱེད་ནའང་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན། ། 

        གང་དག་རྡུལ་ཕྲན་རྟག་སྨྲ་བ། །དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྔར་བཟླྤྱོག་ཟིན། ། 

ཡང་ཚྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་པ་ན་བྱེད་པ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་དུ་ཆུག་མྤྱོད། དེའི་ཚེ་རང་ཉིད་མི་འདྤྱོད་ཀྱང་དྲངས་
ནས་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། འྤྱོན་ཏེ་འདྤྱོད་ནས་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་བརྟགས་ན། གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་མི་
འདྤྱོད་བཞིན་དུ། འབས་བུ་བྱེད་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་རག་ལས་ཤིང་གཞན་གྱི་དབང་དུ་སྤྱོང་
བར་ཐལ། འྤྱོན་ཏེ་འདྤྱོད་ནས་བྱེད་ནའང་འདྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། འབས་བུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་ནའང་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་འགལ་
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བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། དཔྤྱོད་པ་བ་གང་དག་རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པར་སྨྲ་བ། དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྔར་རྡུལ་དེའང་
ཕྱྤྱོགས་ཆའི་དབྱེ་བ་ཡིས་སྤྱོགས་ཀྱི་བཟླྤྱོག་ཟིན་ཏྤྱོ།། 
  
དྲི་བ། 
༡༽ དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། དེ་ལ་སྐྱོན་བསྟན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར། 
༢༽ དབང་ཕྱུག་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པ་དང། བདག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པ་དང་། བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་ན། དེའི་ལན་བྲིས། 
 
གསུམ་པ་བདག་ལས་སྐྱེ་བར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ལའང། གཙྤྱོ་བྤྱོ་དགག་པ་དང་། བདག་སྐྱེ་དགག་པ་
དངོས་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་དགག་པ་ནི། 

གཙྤྱོ་བྤྱོ་རྟག་པར་འགྲོ་བ་ཡི། །རྒྱུ་ཡིན་པར་ནི་གྲངས་ཅན་འདྤྱོད། ། 
  སྙིང་སྟྤྱོབས་རྡུལ་དང་མུན་པ་ཞེས། །བྱ་བའི་ཡྤྱོན་ཏན་མཉམ་གནས་ནི། ། 
 གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཞེས་བྱར་རབ་བརྗོད་དེ། །མི་མཉམ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་བརྗོད། ། 

གཙྤྱོ་བྤྱོ་རྟག་པ་གཡྤྱོ་བ་དང་མི་གཡྤྱོ་བའི་འགྲོ་བ་ཡི། ཡྤྱོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ནི་གྲངས་ཅན་པ་
འདྤྱོད་དྤྱོ།། གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྙིང་སྟྤྱོབས་ཏེ་བདེ་བ་དང་། རྡུལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་། མུན་པ་སྟེ་
བཏང་སྙོམས་ཞེས། བྱ་བའི་ཡྤྱོན་ཏན་མཉམ་པར་གནས་པ་ནི། གཙྤྱོ་བྤྱོ་ཞེས་བྱ་བར་རབ་ཏུ་བརྗོད་དེ་
རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྐབས་ཡིན་ལ། མི་མཉམ་པ་ནི་འགྲོ་བ་ས་ཚྤྱོགས་པར་ཡྤྱོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་
བརྗོད་དྤྱོ།། གང་གི་ཚེ་སྐྱེས་བུ་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པའི་འདྤྱོད་པ་སྐྱེ་བ་དེའི་ཚེ་སྐྱེས་བུའི་འདྤྱོད་པ་རང་
བཞིན་གྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་ནས་སྒྲ་ལ་སྤྱོགས་པ་འབྱིན་པའི་ངོ་བྤྱོས་ཡྤྱོངས་སུ་གྱུར་པས་ཉེ་བར་འགྱུར་
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རྤྱོ།། དེའི་ཚེ་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ལས་ནི་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ལས་ནི། ངར་འཛིན་དེ་ལས་ཚྤྱོགས་
ནི་བཅུ་དྲུག་ཡིན། བཅུ་དྲུག་པྤྱོ་ཡི་ནང་ནས་ལྔ་པྤྱོ་རྣམས། དེ་ལས་ཀྱང་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་ཡིན། 
དེའི་དྤྱོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ལས་ཆེན་པྤྱོ་ནི་གཙྤྱོ་བྤྱོ་ལས་ཆེན་པྤྱོ་ཡིན་ལ། ཆེན་པྤྱོ་ཞེས་པ་ནི་གློ་
བུར་དུ་འབྱུང་བའྤྱོ།། དེ་ལས་ངར་འཛིན་པ་དང་། དེ་ལས་ཚྤྱོགས་བཅུ་དྲུག་སྟེ། དབང་པྤྱོ་བཅུ་གཅིག་
དང་དེ་ཙམ་ལྔའྤྱོ།། དེ་ལ་ལས་ཀྱི་དབང་པྤྱོ་ལྔ་ནི། ཁ་དང་། རྐང་པ་དང་། ལག་པ་དང་། འདྤྱོམས་
དང་། རྐུབ་སྟེ་རིམ་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། སྟེར་བ་དང་། འཁྲིགས་པ་དང་། བཤང་བའི་
ལས་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
བླྤྱོའི་དབང་པྤྱོ་ལྔ་ནི། རྣ་བ་དང་། ལུས་དང་། མིག་དང་། ལྕེ་དང་། སའྤྱོ།། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནི་
ཡིད་ཀྱི་དབང་པྤྱོའྤྱོ།། དེ་ཙམ་ལྔ་ནི། སྒྲ་དང་། རེག་བྱ་དང་། གཟུགས་དང་། རྤྱོ་དང་། དྲི་དེ་ཙམ་
མྤྱོ། །ཡང་སྒྲ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་། རེག་བྱ་ལས་རླུང་དང་། གཟུགས་ལས་མེ་དང་། རྤྱོ་ལས་ཆུ་དང་། 
དྲི་ལས་ས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། དང་པྤྱོ་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ་འབས་བུ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། ཆེན་པྤྱོ་
དང་ངར་འཛིན་པ་དང་སྒྲ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་ནི་འབས་བུ་ཡང་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ནྤྱོ།། དབང་པྤྱོ་བཅུ་
གཅིག་པྤྱོ་རྣམས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་པྤྱོ་རྣམས་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 
སྐྱེས་བུ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་སངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
དེ་ཡང་། རྩ་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་འགྱུར་མིན་ལ། ཆེན་པྤྱོ་སྤྱོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་
ཡིན། བཅུ་དྲུག་པྤྱོ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། ཞེས་སྤྱོ།། 
གཙྤྱོ་བྤྱོ་དེ་ཡང་འབས་བུ་མ་ལུས་པ་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལས་
འབས་བུ་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་འབས་བུ་ས་ཚྤྱོགས་
པའི་གཟུགས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། མ་ལུས་ནུས་པའི་ཚྤྱོགས་རྣམས་ཀྱི། །རང་བཞིན་
འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་ལས། །འབས་བུའི་ཁྱད་པར་འཇུག་པ་ནི། །དངོས་པྤྱོ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ནྤྱོ།། གལ་ཏེ་
རྒྱུ་ཡི་བདག་ཉིད་ལ། །ནུས་པའི་ངོ་བྤྱོར་འབས་མེད་ན། །དེ་ཉིད་བསྐྱེད་པར་ནུས་མིན་ཏེ། །མེད་ཕྱིར་
ནམ་མཁའི་མེ་ཏྤྱོག་བཞིན། །ཞེས་ཟེར་རྤྱོ།། 
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གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་ཉིད་ནི། །རིགས་མིན་དེ་ལ་དེ་ཡྤྱོད་མིན། ། 
དེ་བཞིན་ཡྤྱོན་ཏན་ཡྤྱོད་མིན་ཏེ། །དེ་ཡང་སྤྱོ་སྤྱོར་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར། ། 
ཡྤྱོན་ཏན་མེད་ན་སྒྲ་སྤྱོགས་ཀྱང་། །ཡྤྱོད་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་རིང་འགྱུར། ། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་བྲིས་པའི་རི་མྤྱོ་བཞིན་དུ་སང་བ་ཡིན་ཞེས་དགོངས་ནས་
གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་སུན་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་བཤད་པ། གཙྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་ལ་རྡུལ་གྱི་རང་བཞིན་དང་མུན་
པ་དང་སྙིང་སྟྤྱོབས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསུམ་ཉིད་ནི། རིག་པ་མིན་པས་དེས་ན་གཙྤྱོ་བྤྱོ་དེ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ནྤྱོ།། 
དེ་བཞིན་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱོ་སྤྱོར་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རྤྱོ།། དེ་ལྟར་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་མེད་པ་ན་སྒྲ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་དག་ཀྱང་། ཡྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་
བརྗོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་རིང་པྤྱོར་འགྱུར་རྤྱོ།།  

སེམས་མེད་གོས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ། །བདེ་སྤྱོགས་ཡྤྱོད་པའང་སྲིད་པ་མིན། ། 
དངོས་རྣམས་དེ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ན། །དངོས་པྤྱོ་རྣམ་དཔད་ཟིན་མིན་ནམ། ། 

སེམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་གོས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ། སེམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་
པ་སྲིད་པའང་མིན་ལ། དངོས་པྤྱོ་རྣམས་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཡི་རྒྱུ་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བྤྱོ་
ཉིད་ཡིན་ན། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་པྤྱོ་དག་རྣམ་པར་དཔད་ཟིན་པ་མིན་ནམ། 

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་བདེ་སྤྱོགས་ཉིད། །དེ་ལས་སམ་སྤྱོགས་འབྱུང་བའང་མེད། ། 
སམ་སྤྱོགས་ལས་ནི་བདེ་སྤྱོགས་ཡིན། །དེ་མེད་ཕྱིར་ན་བདེ་སྤྱོགས་མེད། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ལ་
སྤྱོགས་པ་དེ་ལས་སམ་བུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་འབྱུང་བའང་མེད་ལ། སམ་བུ་དང་ཙནྡ་ལ་སྤྱོགས་པ་
ལས་ནི་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡིན་ན། སམ་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་མེད་
དེ། དེ་དག་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  
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བདེ་སྤྱོགས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་། །ནམ་ཡང་དམིགས་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
         བདེ་སྤྱོགས་གསལ་བ་ཡྤྱོད་ཉིད་ན། །མྤྱོང་བ་ཅི་ཕྱིར་འཛིན་མ་ཡིན། ། 
         དེ་ཉིད་ཕྲ་མྤྱོར་གྱུར་ན་དེ། །རགས་དང་ཕྲ་བའང་ཇི་ལྟར་ཡིན། ། 

བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྟག་པ་གཙྤྱོ་བྤྱོའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡང་། དུས་ནམ་ཡང་ནི་དམིགས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་
ནྤྱོ།། བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གསལ་བ་འགའ་ཞིག་རྟག་པ་རུ་ཡྤྱོད་པ་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་ན། ཐམས་ཅད་དུ་དེ་
མྤྱོང་བ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མ་ཡིན། དེ་ཉིད་ཕྲ་མྤྱོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་ཉིན་མྤྱོའི་སྐར་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་
མི་དམིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། དེ་རགས་པ་དང་ཕྲ་བའང་ཇི་ལྟར་ཡིན་རྟག་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་དུ་མ་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

རགས་པ་དྤྱོར་ནས་ཕྲ་གྱུར་པས། །ཕྲ་རགས་དེ་དག་མི་རྟག་ཉིད། ། 
དེ་བཞིན་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ནི། །མི་རྟག་ཉིད་དུ་ཅིས་མི་འདྤྱོད། ། 
རགས་པ་བདེ་ལས་གཞན་མིན་ན། །བདེ་བ་གསལ་བ་མི་རྟག་ཉིད། ། 

གལ་ཏེ་རིམ་གྱིས་རགས་པ་སངས་ནས་ཕྱིས་ཕྲ་བར་འགྱུར་གྱི། གཅིག་ཅར་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཞེ་ན། རགས་
པའི་ངོ་བྤྱོ་དེ་དྤྱོར་ནས་ཕྲ་བར་འགྱུར་བས། ཕྲ་རགས་དེ་དག་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཆེན་
པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི། མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཅིས་མི་འདྤྱོད། ཕྲ་བ་དང་རགས་
པའི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་ཡིན་གྱི། གནས་སྐབས་ཅན་གྱི་གཞི་བདེ་བ་ལ་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། 
གསལ་བའི་ངོ་བྤྱོར་གྱུར་པའི་བདེ་བ་རགས་པ་དེ་བདེ་བ་ལས་གཞན་མིན་ན། བདེ་བ་ཡང་གསལ་བ་
བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ མུ་སྟེགས་གྲངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་རྐང་གྲངས་ཞྤྱོག 
༢༽ གྲངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་པའི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་མིན་གྱི་མུ་བཞི་བྲིས། 
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གཉིས་པ་བདག་སྐྱེ་དགག་པ་དངོས་ནི། 

གལ་ཏེ་མེད་པ་འགའ་ཡང་ནི། །སྐྱེ་མིན་མེད་ཕྱིར་ཞེས་འདྤྱོད་ན། ། 
གསལ་བར་བྱེད་པར་སྐྱེ་བ་ནི། །ཁྱོད་མི་འདྤྱོད་ཀྱང་གནས་པ་ཉིད། ། 

གལ་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་ཞིག་སྟེ་མེད་པར་གྱུར་བ་འགའ་ཡང་ནི། སར་སྐྱེ་བ་མིན་ཏེ་མེད་
པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་ཨུཏྤལ་བཞིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་ན། གསལ་བ་སྔར་མེད་པར་ཕྱིས་སྐྱེ་བར་ནི། ཁྱོད་
ཀྱིས་མི་འདྤྱོད་ཀྱང་གནས་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། གཞན་དུ་ན་སྔར་ཡང་དེ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་མ་བཞིན་དུ་སྔར་
ཡང་དེ་དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ།། ཇི་ལྟར་གསལ་བ་སྔར་མེད་པ་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོ་
གཞན་ཡང་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབས་གནས་ན། །ཟན་ཟ་མི་གཙང་ཟ་བར་འགྱུར། ། 
རས་ཀྱི་རིན་གྱིས་རས་བལ་གྱི། །ས་བྤྱོན་ཉོས་ལ་བགོ་བར་གྱིས། ། 

འདི་ལ་གནྤྱོད་པ་གཞན་ཡང་ཡྤྱོད་དེ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པར་ལྟ་ན། ཟན་ཟ་བའི་ཚེ་མི་
གཙང་བ་བཟའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། རས་ཀྱི་རིན་གྱིས་རས་བལ་གྱི་ས་བྤྱོན་ཉོས་ལ་དེ་ཉིད་ལུས་ལ་བགོ་
བར་གྱིས་ཤིག 

འཇིག་རྟེན་རྨྤྱོངས་པས་མ་མཐྤྱོང་ན། །དེ་ཉིད་ཤེས་ཀྱིས་བཞག་དེ་ཉིད། ། 
         ཤེས་དེ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཡང་ནི། །ཡྤྱོད་པས་ཅི་སྟེ་མཐྤྱོང་མ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་རྨྤྱོངས་པ་སྟེ་མི་ཤེས་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པ་མཐྤྱོང་ངོ་སྙམ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
ཤེས་ཤིང་མ་རྨྤྱོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་པ་རྨྤྱོངས་པར་བཞག་པ་དེ་ཉིད་རང་ལའང་གནས་པ་ཉིད་
དེ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པ་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། འགྱུར་ལ་ལར། དེ་ཉིད་ཤེས་ལའང་དེ་གནས་ཉིད། 
ཅེས་སང་སྟེ་དྤྱོན་ལ་གྲངས་ཅན་པ་དག་ཀྱང་ཟན་ཟ་བ་དང་། རས་བལ་ཉིད་ཉོ་བ་ལ་འཇུག་གི། གཞན་
ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ།། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་རྟྤྱོག་པའི་ཤེས་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
ནི། ཡྤྱོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པ་དེ་ཅི་སྟེ་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན། 
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འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་ཉིད་མིན་ན། །གསལ་བ་མཐྤྱོང་བའང་བདེན་མ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཉིད་མིན་པས་མི་མཐྤྱོང་ངོ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པས་སྒྲ་
ལ་སྤྱོགས་པ་གསལ་བ་མཐྤྱོང་བའང་བདེན་པ་མ་ཡིན་པས་མེད་པ་ཉིད་དྤྱོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པྤྱོའི་དེ་
ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐྤྱོབ་པ་མ་ཡིན་པས་འདི་ཁོ་བྤྱོ་ཅག་གི་འདྤྱོད་པ་སྟེ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་
ཐམས་ཅད་དྤྱོན་དམ་པར་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཚད་མིན་ན། །དེས་གཞལ་བརྫུན་པར་མི་འགྱུར་རམ། ། 
          དེ་ཉིད་དུ་ན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད། །སྒོམ་པ་དེ་ཕྱིར་མི་འཐད་འགྱུར། ། 

དེ་ལ་རྒོལ་བས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཚད་མ་མིན་ན། ཚད་མ་དེས་
གཞལ་བ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པར་མི་འགྱུར་རམ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་དྤྱོན་དམ་དུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་མེད་པའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད། སྒོམ་པ་ཡང་ཚད་མས་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མི་
འཐད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན།  

བརྟག་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། ། 
 དེ་ཕྱིར་རྫུན་པའི་དངོས་གང་ཡིན། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་གསལ་བར་རྫུན། ། 

འདི་ལ་ལན་བསྟན་པ། བརྟག་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དངོས་པྤྱོ་ལ་མ་རེག་པར། དེ་ཡི་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའང་
འཛིན་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡི་ཕྱིར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་རྫུན་པའི་དངོས་པྤྱོ་གང་ཡིན་པ། དེ་ཡི་དངོས་
པྤྱོ་མེད་པ་དེ་ཡང་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་རྫུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

དེས་ན་རྨི་ལམ་བུ་ཤི་ན། །དེ་མེད་སྙམ་པའི་རྣམ་རྟྤྱོག་ནི། ། 
    དེ་ཡྤྱོད་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་ཡི། །གེགས་ཡིན་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན། ། 

དེས་ན་གཉིད་ཀྱིས་ནྤྱོན་པའི་རྨི་ལམ་ན་བུ་སྐྱེས་ཏེ་ཤི་བ་རྨིས་པ་ལ། བུ་དེ་མེད་དྤྱོ་སྙམ་པའི་རྣམ་རྟྤྱོག་ནི། 
ཐྤྱོག་མར་བུ་དེ་ཡྤྱོད་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་དེ་ཡི། གེགས་ཡིན་མྤྱོད་ཀྱི་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན་
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ཏེ། རྨི་ལམ་གྱི་བུ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགག་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དང་
འགག་པ་རྟྤྱོག་པས་བཏགས་པར་བལྟ་བར་བྱའྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབས་གནས་ན། །ཟས་སུ་མི་གཙང་ཟ་བར་འགྱུར། །རས་ཀྱི་རིན་གྱི་རས་བལ་

གྱི། །ས་བྤྱོན་ཉོས་ལ་བགོ་བར་གྱིས། །ཞེས་པའི་བཅུད་དྤྱོན་བྲིས། 
༢༽ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་བསྒོམ་པ་ཡང་ཚད་མས་ངེས་

པ་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་བྲིས། 

བཞི་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། 

 དེ་བས་དེ་ལྟར་རྣམ་དཔད་པས། །འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། 
སྤྱོ་སྤྱོ་བའམ་འདུས་པ་ཡིས། །རྐྱེན་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་མ་ཡིན། ། 

 གཞན་ནས་འྤྱོངས་པའང་མ་ཡིན་ལ། །གནས་པ་མ་ཡིན་འགྲོ་མ་ཡིན། ། 

དེ་བས་ན་བརྗོད་མ་ཐག་པར་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པས། དངོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་སྐྱེས་བུ་
དང་དུས་ལ་སྤྱོགས་པས་བྱས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་སྤྱོ་སྤྱོ་རེ་རེ་བའམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིས། 
རྐྱེན་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱེ་བའི་ངོ་བྤྱོ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། གཞན་དེ་འདས་པའི་ས་ནས་འྤྱོངས་བའང་མ་
ཡིན་ལ། ད་ལྟ་བར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་མ་འྤྱོངས་པའི་སར་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  

གཉིས་པ་ངོ་བྤྱོ་ལ་དཔྤྱོད་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་མྤྱོའི་གཏན་ཚིགས་ནི། 

རྨྤྱོངས་པས་བདེན་པར་གང་བྱས་འདི། །སྒྱུ་མ་ལ་ནི་ཁྱད་ཅི་ཡྤྱོད། ། 
སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པ་གང་ཡིན་དང་། །རྒྱུ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གང་སྤྲུལ་པ། ། 

   དེ་ནི་གང་ནས་འྤྱོངས་གྱུར་ཅིང་། །གང་དུ་འགྲོ་བའང་བརྟག་པར་གྱིས། ། 
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འྤྱོ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་སྟེ་བདེན་པར་རྟྤྱོག་སྙམ་ན། རྨྤྱོངས་པ་སྟེ་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་
བདེན་པར་བརྟགས་ཤིང་ཁས་བླངས་པ་གང་བྱས་པ་འདི། སྒྱུ་མ་ལས་ཏེ་མིག་འཕྲུལ་མཁན་གྱིས་བྱས་
པའི་གླང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། 
རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གང་ཞིག་སྤྲུལ་པ། དེ་དག་ཐྤྱོག་མར་ནི་གང་ནས་འྤྱོང་བར་
གྱུར་ཅིང་། མཐར་གང་དུ་འགྲོ་བའང་བརྟག་པར་གྱིས་ཤིག། 

གང་ཞིག་གང་ནི་ཉེ་བ་ཡིས། །མཐྤྱོང་འགྱུར་དེ་མེད་ན་མིན་པ། ། 
      བཅོས་བུ་གཟུགས་བརྙན་དང་མཚུངས་ལ། །དེ་ལ་བདེན་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། ། 

འབས་བུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་དངོས་པྤྱོ་གང་ནི་ཉེ་བ་ཡིས། མཐྤྱོང་བ་སྟེ་དམིགས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་
མེད་ན་དམིགས་པ་མིན་པ། གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་བཅོས་བུ་མེ་ལྤྱོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཐྤྱོང་བའི་
གཟུགས་བསྙན་དང་མཚུངས་པ། དེ་ལ་བདེན་པ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། དེ་སྐད་དུ། གང་དག་རྒྱུ་ལས་
འབྱུང་བ་རྣམས། །དེ་མེད་པར་ནི་ཡྤྱོད་མིན་གང་། །དེ་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་དང་མཚུངས་
པར། །གསལ་བར་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ འྤྱོ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་སྟེ་བདེན་པར་རྟྤྱོགས་སྙམ་ན། དེའི་ལན་ཇི་ལྟར་འདེབས། 

གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་དཔྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་ནི། 

དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་པ་ལ། །རྒྱུ་ཡིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 
བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱུ་ཡིས་ཀྱང་། །དངོས་པྤྱོ་མེད་པར་བསྒྱུར་དུ་མེད། ། 

དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྒྱུ་ནི་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། འབས་བུའི་དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་ལ་ནི། འབས་བུ་གྲུབ་ཟིན་
པས་རྒྱུ་ཡིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། འྤྱོན་ཏེ་འབས་བུ་དེ་ནི་མེད་ན་ཡང་། རྒྱུ་ཡིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་
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ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ།། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རྒྱུ་ཡིས་ཀྱང་། དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་དེ་དངོས་པྤྱོར་
བསྒྱུར་དུ་མེད་དྤྱོ།།  

     གནས་སྐབས་དེ་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན། །དངོས་འགྱུར་གཞན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། ། 
མེད་ཚེ་དངོས་ཡྤྱོད་སྲིད་མིན་ན། །དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར། ། 

མེད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་དངོས་པྤྱོ་ཇི་ལྟར་ཡིན། མེད་པ་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པྤྱོར་འགྱུར་བ་
གཞན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་སྲིད་པ་མིན་ན། དངོས་པྤྱོ ་
ཡྤྱོད་པ་དུས་ནམ་ཞིག་ན་འགྱུར།  

 དངོས་པྤྱོ་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་པར། །དངོས་མེད་དང་ནི་འབལ་མི་འགྱུར། ། 
         དངོས་མེད་དང་ནི་མ་བལ་ན། །དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་སྐབས་མི་སྲིད། ། 

     དངོས་པྤྱོའང་མེད་པར་འགྱུར་མིན་ཏེ། །རང་བཞིན་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། ། 

དངོས་པྤྱོ་སྐྱེས་པར་མ་གྱུར་ཅིང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་པར། དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་དང་ནི་འབལ་བར་མི་འགྱུར་
ལ། དངོས་མེད་དང་ནི་མ་བལ་ན། དེ་ལ་དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་སྐབས་མི་སྲིད་དེ། དངོས་པྤྱོ་འབྱུང་བ་
དང་འགལ་བ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཉིད་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། ཇི་ལྟར་དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་དངོས་པྤྱོར་མི་འགྱུར་
བ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་གང་གི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་
བཞིན་དུ་འགྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་གཅིག་ཉིད་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  

 དེ་ལྟར་འགག་པ་ཡྤྱོད་མིན་ཞིང་། །དངོས་པྤྱོའང་ཡྤྱོད་མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། ། 
འགྲོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །རྟག་ཏུ་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་ཉིད། ། 

         འགྲོ་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། །རྣམ་པར་དཔད་ན་ཆུ་ཤིང་འདྲ། ། 
         མ་ངན་འདས་དང་མ་འདས་པའང་། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་མེད། ། 

དེ་ལྟར་འགག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཞིང་། དངོས་པྤྱོའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་དེ་འདི་
དག་ཐམས་ཅད་ནི། དུས་རྟག་ཏུ་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགག་པ་ཉིད་དེ། འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་རྨི་ལམ་
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ལྟ་བུར་འཁོར་བ་སྟེ། དེ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཆུ་ཤིང་དང་འདྲ་བར་སྙིང་པྤྱོ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ།། ཆོས་
ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགག་པ་དེའི་ཕྱིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ་འདས་པའང་། དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དྤྱོ།།  
 
དྲི་བ། 
༡༽ མང་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ་འདས་པའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཚུལ་

བྲིས། 

བཞི་པ་སྟྤྱོང་ཉིད་རྟྤྱོགས་པའི་བྱེད་ལས་ལ། རང་དྤྱོན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་པ་དང་། གཞན་དྤྱོན་དུ་
བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་རྩྤྱོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་རང་དྤྱོན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་པ་ནི། 

         དེ་ལྟར་སྟྤྱོང་པའི་དངོས་རྣམས་ལ། །ཐྤྱོབ་པ་ཅི་ཡྤྱོད་ཤྤྱོར་ཅི་ཡྤྱོད། ། 
གང་གིས་རིམ་གྲོ་བྱས་པའམ། །ཡྤྱོངས་སུ་བརྙས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ། 

   བདེ་བའམ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལས་ཡིན། །མི་དགར་ཅི་ཡྤྱོད་དགར་ཅི་ཡྤྱོད། ། 
         དེ་ཉིད་དུ་ནི་བཙལ་བྱས་ན། །གང་ཞིག་སྲེད་ཅིང་གང་ལ་སྲེད། ། 

  དཔད་ན་གསྤྱོན་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི། །གང་ཞིག་འདིར་ནི་འཆི་འགྱུར་ཏེ། ། 
    འབྱུང་འགྱུར་གང་ཡིན་བྱུང་གྱུར་གང་། །གཉེན་གང་བཤེས་ཀྱང་གང་ཞིག་ཡིན། ། 
    ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་ནི། །བདག་འདྲས་ཡྤྱོངས་སུ་གཟུང་བར་གྱིས། ། 

བྱིས་པའི་སྐྱེ་བྤྱོ་དྤྱོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡྤྱོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་མངོན་པར་ཞེན་པས་སྒྲོ་བཏགས་པས་
འགྲོ་བའི་ཚྤྱོགས་ལ་ཉེ་བར་བརྟགས་ནས་བདག་ཉིད་འཁྲུག་པར་བྱེད་དྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ། 
དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་པའི་དངོས་པྤྱོ་རྣམས་ལ། རྙེད་པ་ཐྤྱོབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅིང་ཤྤྱོར་བའང་ཅི་
ཞིག་ཡྤྱོད། སེམས་ཅན་གང་གིས་བསྟྤྱོད་ཅིང་རིམ་གྲོ་བྱས་པའམ། སད་དེ་ཡྤྱོངས་སུ་བརྙས་པར་བྱས་
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པའང་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། ཕན་འདྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་བདེ་བའམ་གནྤྱོད་པར་བྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་
སྡུག་བསྔལ་ཡང་གང་ལས་ཡིན། མི་སྙན་པར་བརྗོད་པས་མི་དགའ་བར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅིང་སྙན་པར་
སྨྲས་པས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ནི་བཙལ་བར་བྱས་ན། ཡུལ་ཅན་གང་
ཞིག་སྲེད་ཅིང་སྲེད་ཡུལ་གང་ལ་སྲེད། དཔད་ན་གསྤྱོན་པྤྱོའི་འཇིག་རྟེན་འདི་མ་གྲུབ་པས། གང་ཞིག་
འདིར་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱི་མར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཅིང་སྔ་མ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་
དེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། གཉེན་དང་མཛའ་བཤེས་རྣམས་ཀྱང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ནི། བདག་དང་འདྲ་བའི་རྒྱལ་སྲས་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་ཚྤྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡྤྱོངས་སུ་གཟུང་བར་གྱིས་ཤིག 
 
དྲི་བ།  
༡༽ ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ནི། །བདག་འདྲས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱིས། །ཞེས་པའི་

བཅུད་དྤྱོན་བྲིས། 

གཉིས་པ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་རྩྤྱོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། 

 བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདྤྱོད་རྣམས་ནི། །འཐབ་དང་སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་དག་གིས། ། 
རབ་ཏུ་འཁྲུག་དང་དགའ་བར་བྱེད། །མ་ངན་འབད་རྩྤྱོལ་རྩྤྱོད་པ་དང་། ། 

  ཕན་ཚུན་གཅོད་དང་འབིགས་པ་དང་། །སྡིག་དག་གིས་ནི་ཚེགས་ཆེན་འཚྤྱོ། ། 

བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདྤྱོད་པའི་རྨྤྱོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི། རེས་ཕན་ཚུན་འཐབ་
པའི་རྒྱུ་དང་རེས་སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་དག་གིས། ཡིད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དང་དགའ་བར་བྱེད་ཅིང་། ཡང་བདེ་
བ་མ་ཐྤྱོབ་པས་མ་ངན་བྱེད་པ་དང་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་རྩྤྱོལ་དང་ཕན་ཚུན་རྩྤྱོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་
མགོ་དང་རྐང་ལག་གཅོད་པ་དང་མདའ་ལ་སྤྱོགས་པས་འབིགས་པ་དང་། སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་དག་གིས་
ནི་ཚེགས་ཆེན་པྤྱོར་འཚྤྱོའྤྱོ།།  
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བདེ་འགྲོ་ཡང་དང་ཡང་འྤྱོངས་ཏེ། །བདེ་བ་མང་པྤྱོ་སད་སད་ནས། ། 
  ཤི་ནས་ངན་སྤྱོང་སྡུག་བསྔལ་ནི། །ཡུན་རིང་མི་བཟད་རྣམས་སུ་ལྟུང་། ། 

དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབས་པས་བདེ་འགྲོར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འྤྱོངས་ཏེ། མཐྤྱོ་རིས་ཀྱི་དགའ་
བའི་བདེ་བ་མང་པྤྱོ་ལ་སད་སད་ནས། དེ་ལས་ཚེ་འཕྤྱོས་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ནས་ངན་སྤྱོང་གི་གནས་ཀྱི་ཚ་
གྲང་དང་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ཡུན་རིང་བ་དེ་ལ་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བ་མི་བཟད་པ་རྣམས་སུ་
ལྟུང་ངོ་།། 

སྲིད་པ་ན་ནི་གཡང་ས་མང་། །དེར་ནི་དེ་ཉིད་མིན་འདི་འདྲ། ། 
     དེར་ཡང་ཕན་ཕུན་ཚུན་འགལ་བས་ན། །སྲིད་ན་དེ་ཉིད་འདི་འདྲ་མེད། ། 

སྲིད་པ་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པར་བྱེད་པའི་གཡང་ས་མང་ཞིང་། གནས་དེར་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མིན་པ་
འདི་འདྲ་བའི་འཁྲུལ་སང་གི་ནགས་ཚལ་མཐུག་པྤྱོར་འཁྱམ་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། དེར་ཡང་ཕན་ཚུན་
དངོས་སུ་འགལ་བས་ན། སྲིད་པའི་གནས་འདི་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདི་འདྲ་བའི་གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོབས་ཆེ་བ་
གཞན་མེད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟྤྱོན་པར་བྱེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་
མ་ངན་བྱ་བར་འྤྱོས་སྤྱོ།།  

       དེར་ཡང་དཔེ་མེད་མི་བཟད་པའི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚྤྱོ་མཐའ་ལས་འདས། ། 
དེར་ནི་དེ་ལྟར་སྟྤྱོབས་ཆུང་ཞིང་། །དེར་ནི་ཚེ་ཡང་ཐུང་བ་ཉིད། ། 

དེར་ཡང་དཔེ་མེད་པ་མ་རུང་བ་མི་བཟད་པའི། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆེན་པྤྱོ་མཐའ་ལས་འདས་པས་
ཐར་པའི་གོ་སྐབས་དེ་ཡང་ནམ་ཞིག་ལྤྱོན། དེར་ནི་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བལ་བས་དམ་
པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྟྤྱོབས་ཆུང་ཞིང་། དེར་ནི་དལ་འབྱྤྱོར་ལན་གཅིག་ཐྤྱོབ་པ་འདི་ཚེ་ཡང་ཐུང་བ་
ཉིད་དྤྱོ།།  

དེ་ཡང་གསྤྱོན་དང་ནད་མེད་ཀྱི། །བྱེད་དང་བཀྲེས་དང་ངལ་བ་དང་། ། 
  གཉིད་དང་འཚེ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །བྱིས་དང་འགྲོགས་པ་དྤྱོན་མེད་ཀྱིས། ། 
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 ཚེ་ནི་དྤྱོན་མེད་གྱུར་འདའ་ཡིས། །རྣམ་དཔྤྱོད་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། ། 
 དེར་ཡང་རྣམ་གཡེང་གོམས་པ་ནི། །བཟླྤྱོག་པའི་ཐབས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད། ། 

ཅུང་ཟད་གནས་པའི་དུས་དེར་ཡང་གསྤྱོན་པའི་རིམ་གྲོ་དང་ནད་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་དྤྱོན་དུ། བཅུད་ཀྱིས་
ལེན་པ་སྤྱོགས་བྱེད་པ་དང་བཀྲེས་སྐོམ་དང་ངལ་བ་རྣམས་གསྤྱོ་བའི་ཐབས་དང་། མཚན་མྤྱོ་གཉིད་ལྤྱོག་
པ་དང་གཞན་གྱིས་འཚེ་བ་བསྲུང་བ་དང་དེ་བཞིན་དུ། བྱིས་པ་དང་འགྲོགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོན་མེད་
ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས། ཚེ་ནི་དྤྱོན་མེད་པར་མྱུར་དུ་འདའ་ཡི། གནས་ལུགས་ཀྱི་དྤྱོན་ལ་རྣམ་པར་དཔྤྱོད་
པའི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་། དེར་ཡང་ལན་འགར་ངོ་བྤྱོ་ཉིད་མེད་པར་སྟྤྱོན་པའི་བསྟན་
བཅོས་མཉན་པར་བྱས་ཀྱང་ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་གོམས་པ་འདི་ནི། མྱུརདུ་བཟླྤྱོག་
པའི་ཐབས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད།  

དེར་ཡང་ངན་སྤྱོང་ཆེན་པྤྱོར་ནི། །ལྟུང་ཕྱིར་བདུད་ནི་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད། ། 
དེར་ནི་ལྤྱོག་པའི་ལམ་མང་ཞིང་། །ཐེ་ཚྤྱོམ་ལས་ཀྱང་བརྒལ་དཀའ་སྟེ། ། 

  སར་ཡང་དལ་བ་རྙེད་དཀའ་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་རྙེད་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ། 
ཉོན་མྤྱོངས་ཆུ་བྤྱོ་བརྒལ་དཀའ་སྟེ། །ཨེ་མ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་པར་གྱུར། ། 

གལ་ཏེ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་ལན་མང་དུ་གོམས་པར་འདྤྱོད་པའི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ་སྲིད་ན་དེར་ཡང་ངན་སྤྱོང་ཆེན་
པྤྱོར་ནི། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་བདུད་ནི་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་ཅིང་། དེར་ནི་ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་ལ་རྒྱབ་
ཀྱིས་ཕྱྤྱོགས་པར་གྱུར་པའི་ལྤྱོག་པའི་ལམ་བསྟན་བཅོས་ངན་པར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་མང་ཞིང་། རང་
བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་པའི་དྤྱོན་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཟ་བ་ལས་ཀྱང་བརྒལ་བར་དཀའ་སྟེ་ཐེ་ཚྤྱོམ་གྱི་དབང་གིས་གནས་
ལུགས་མ་རྟྤྱོགས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ན། སར་ཡང་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་འདི་འདྲ་བ་
རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་དེ་བས་ཀྱང་རྙེད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ། 
དེ་དཀའ་བས་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་གི་འབས་བུ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་ཆུ་སང་བར་དཀའ་སྟེ། དེ་སང་
བར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ནི་ཨེ་མ་ཞེས་སྨྲ་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟར་འབད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་
བརྒྱུད་པར་གྱུར་རྤྱོ།།  
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དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །རང་སྡུག་མི་མཐྤྱོང་གང་ཡིན་པ། ། 
སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བྤྱོར་གནས་འདི་དག །ཀྱི་ཧུད་མ་ངན་བྱ་བར་འྤྱོས། ། 

དེ་ལྟར་སྲིད་པའི་གནས་འདིར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ཡང་། རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་སྐབས་མི་མཐྤྱོང་བ་གང་ཡིན་པ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཆུ་བྤྱོར་གནས་པ་འདི་
དག་གི་ཕྱིར་དུ། ཀྱི་ཧུད་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མ་ངན་བྱ་བར་འྤྱོས་སྤྱོ།།  

དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཁྲུས། །བྱས་ཏེ་ཡང་ཡང་མེར་འཇུག་པ། ། 
   དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར། །གནས་ཀྱང་བདག་ཉིད་བདེར་རླྤྱོམ་བཞིན། ། 

དཔེར་ན་སྐྱེ་བྤྱོ་མྤྱོས་པ་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་དུ་ཆུར་ཞུགས་ནས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་ཡང་ཡང་མེར་འཇུག་པ། 
དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་ཀྱང་ད་དུང་བདག་ཉིད་བདེ་བར་རླྤྱོམ་པ་བཞིན་ནྤྱོ།།  

དེ་ལྟར་རྒ་དང་འཆི་མེད་པ། །བཞིན་དུ་སྤྱོད་པས་གནས་རྣམས་ལ། ། 
དང་པྤྱོ་ཉིད་དུ་བསད་བྱས་ནས། །ངན་སྤྱོང་ལྟུང་བ་མི་བཟད་འྤྱོང། ། 

དེ་ལྟར་རྒ་བ་མེད་པ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་འདྤྱོད་པའི་ཡུལ་དག་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པ་རྣམས་ལ། 
དང་པྤྱོ་ཉིད་དུ་འཆི་བདག་གིས་གསད་པར་བྱས་ནས། དེའི་རྗེས་སུ་ཡུན་རིང་པྤྱོར་ངན་སྤྱོང་དུ་ལྟུང་བ་མི་
བཟད་པ་ཞིག་འྤྱོང་ངོ་།། 

   དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མེས་གདུངས་ལ། །བསྤྱོད་ནམས་སྤྲིན་ལས་ལེགས་བྱུང་བའི། ། 
རང་གི་བདེ་བའི་ཚྤྱོགས་ཆར་གྱིས། །ཞི་བྱེད་པར་བདག་ནམ་ཞིག་འགྱུར། ། 

དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མེས་ཤིན་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་སྤྲིན་
ཚྤྱོགས་ལས་ལེགས་པར་བྱུང་བའི། རང་གི་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚྤྱོགས་བསགས་པའི་ཆར་གྱིས། 
སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ཞི་བར་བྱེད་པར་བདག་ནམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འྤྱོང་།  
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   ནམ་ཞིག་དམིགས་པ་མེད་ཚུལ་དུ། །གུས་པས་བསྤྱོད་ནམས་ཚྤྱོགས་བསགས་ཏེ། ། 
དམིགས་པས་ཕུང་བར་འགྱུར་རྣམས་ལ། །སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་སྟྤྱོན་པར་འགྱུར། ། 

ནམ་ཞིག་ན་བདག་གིས་དམིགས་པ་མེད་པ་སྟེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་དུ། གུས་པས་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་
ཚྤྱོགས་མཐའ་ཡས་པ་བསགས་ཏེ། དམིགས་པས་བཅིངས་ཏེ་ཕུང་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ། སྤྱོས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་སྟྤྱོན་པར་འགྱུར། ཞེས་སེམས་ཅན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མ་རྟྤྱོགས་པ་
རྣམས་ལ་བདག་གིས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྤྱོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་སྟྤྱོན་པར་སྤྱོན་པའྤྱོ།། 
 

དྲི་བ། 
༡༽ རང་གི་ཚེ་ནི་དྤྱོན་མེད་པ་མྱུར་དུ་འདའ་བ་ནི་རྒྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ཁུངས་ཤྤྱོད།  
༢༽ ངན་སྤྱོང་ཆེན་པྤྱོར་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་བདུད་ནི་བརྩྤྱོན་པར་བྱེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༣༽ དཔེར་ན་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཁྲུས། །བྱས་ཏེ་ཡང་ཡང་མེར་འཇུག་པ། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག 
བསྔལ་བ། །གནས་ཀྱང་བདག་ཉིད་བདེར་རླྤྱོམ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དཔེ་དེས་དྤྱོན་གང་ཞིག་

བསྟན། 
༤༽ སེམས་ཅན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མ་རྟྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་བདག་གི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྤྱོག་པར་ཁོང་

དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་སྟྤྱོན་པར་སྤྱོན་ཚུལ་བྲིས། 
༥༽ ཚྤྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བྤྱོ་དང་རྒྱུ། འབས་བུ་དང་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་
པའྤྱོ།། ། ། 
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ལེའུ་བཅུ་པ། 

དེ་ལྟར་སྤེལ་བའི་དགེ་བ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བའི་ལེའུ། 

བཞི་པ་དེ་ལྟར་སྤེལ་བའི་འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔོ་བའི་ལེའུ་ལ། བསྔོ་བ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། 
དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས།  

དང་པྤྱོ་བསྔོ་བ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། 

 བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརྩམས་པ་ཡི། ། 
དགེ་བ་གང་དེས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤྤྱོག ། 

བདག་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ། འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བརྩམས་པ་
ཡི། དགེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེས་འགྲོ་བ་ཀུན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པར་ཤྤྱོག་
ཅིག །དེ་ཡང་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སད་པར་སྤྱོན་པ་དང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐྤྱོབ་
པར་སྤྱོན་པ་ལ་དྤྱོན་གྱི་དབང་ཐ་དད་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།།  
 
གཉིས་པ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལའང། གཞན་དྤྱོན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ། རང་དྤྱོན་བྱང་
ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ། གཉིས་དྤྱོན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བསྔོ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་གཞན་
དྤྱོན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་ལའང་། དམན་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་འབལ་བར་བསྔོ་བ་དང་། 
མཆོག་གི་དགོངས་པ་རྤྱོགས་པར་བསྔོ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྤྱོ་དམན་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་
བ་ལའང་། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་སྤྱི་ཁྱབ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ་དང་། ངན་སྤྱོང་
གསུམ་སྤྱོགས་འགྲོ་བ་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བག་དང་འབལ་བར་བསྔོ་བ་གཉིས་ལས།  



334 

 

 

དང་པྤྱོ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་སྤྱི་ཁྱབ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ་ནི། 

ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས། །སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇི་རྙེད་པ། ། 
དེ་དག་བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱིས། །བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག ། 

        དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། ། 
        འགྲོ་བས་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །བདེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག ། 

ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ། སེམས་སྡུག་
བསྔལ་བ་དང་ལུས་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་ཇི་སྙེད་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་
སྟྤྱོབས་ཀྱིས། ལུས་ལ་བདེ་བ་དང་སེམས་ལ་དགའ་བ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། དེ་ལྟར་ཐྤྱོབ་
པ་དེ་དག་འཁོར་བ་འདིར་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ། ནམ་ཡང་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ལས་ཉམས་པར་མ་
གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་
འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

གཉིས་པ་ངན་སྤྱོང་གསུམ་སྤྱོགས་འགྲོ་བ་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བག་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ་ནི། 

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་དམལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་རྣམས། ། 
དེ་དག་ཏུ་ནི་ལུས་ཅན་རྣམས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤྤྱོག ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དག་གི་སྡུག་བསྔལ། གང་དག་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡྤྱོད་པ་
རྣམས། དེ་དག་ཏུ་ནི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས། སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་དང་བལ་ནས་བདེ་ཅན་གྱི་བདེ་
བས་དགའ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

གྲང་བས་ཉམ་ཐག་དྲྤྱོ་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། ། 
བྱུང་བའི་ཆུ་བྤྱོ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤྤྱོག ། 
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གྲངས་བས་ཉམ་ཐག་པ་ཆུ་བུར་ཅན་དང་། ཆུ་བུར་རྤྱོལ་བ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་དང་། སྤྱོ་ཐམ་ཐམ་པ་
དང་། ཀྱི་ཧུད་ཟེར་བ་དང་། ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་ལྟར་གས་པ་དང་། པདྨ་ལྟར་ཆེར་གས་
པ་སྟེ་བརྒྱད་པྤྱོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་དང་བལ་ཏེ་དྲྤྱོ་བའི་བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་བསྤྱོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། བྱུང་བའི་ཆུ་བྤྱོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྱིས། 
ཚ་བས་ཉམ་ཐག་པའི་ཡང་སྤྱོས་དང་། ཐིག་ནག་དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ངུ་འབྤྱོད་དང་། ངུ་
འབྤྱོད་ཆེན་པྤྱོ་དང་། ཚ་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། མནར་མེད་པ་རྣམས་སྤྱོ་སྤྱོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་
བལ་ཏེ་བསིལ་བའི་བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

རལ་གྲི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང་། །དེ་ལ་དགའ་ཚལ་སྡུག་གུར་ཤྤྱོག ། 
ཤལ་མ་རི་ཡི་སྤྱོང་པྤྱོ་ཡང་། །དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤྤྱོག ། 

ལྤྱོ་མ་རལ་གྲི་རྣྤྱོན་པྤྱོར་གྱུར་པའི་ནགས་ཐིབ་པྤྱོར་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་
བསྔལ་དེ་དང་བལ་ཏེ་རལ་གྲི་ལྤྱོ་མའི་ནགས་ཚལ་དེ་ཡང་། དེ་དག་ལ་དགའ་བའི་ཚལ་ལྟ་ན་སྡུག་གུར་
འགྱུར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། ཤལ་མ་ལི་རིའི་སྤྱོང་པྤྱོའི་རྩེར་འཛེགས་པ་ན་ལམ་དུ་ཚེར་མ་རྣྤྱོན་པྤྱོས་འབིགས་
པ་དང་། སྲིན་མྤྱོ་མ་རུངས་པས་བཟའ་བར་བྱེད་པ་དག་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་བལ་ནས་ཤལ་མ་རི་ཡི་སྤྱོང་
པྤྱོ་དེ་ཡང་། དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་འཁྲུང་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

མཐིང་རིལ་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང་། །བཞད་སྤྱོགས་སྐད་སྙན་འབྱིན་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག ། 
  པདྨ་དྲི་བསུང་ཆེ་ལྡན་མཚྤྱོ་དག་གིས། །དམལ་བའི་ས་ཕྱྤྱོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤྤྱོག ། 

དེའང་བྱའི་ཚྤྱོགས་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་མཐིང་རིལ་དང་། ངུར་པ་དག་དང་། ངང་པ་དང་བཞད་ལ་སྤྱོགས་པ་
སྐད་སྙན་པར་འབྱིན་པས་མཛེས་པར་གྱུར་ཅིག། པདྨ་དྲི་བསུང་པྤྱོའི་ངད་དང་བཅས་པ་ཆེ་ཞིང་བཀོད་
ལེགས་པ་དང་ལྡན་པའི་མཚྤྱོ་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་དམལ་བའི་ས་ཕྱྤྱོགས་དག་ནི་རབ་ཏུ་
ཉམས་དག་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

    སྤྱོལ་ཕུང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ཕུང་པྤྱོར་གྱུར། །ས་བསྲེགས་ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་བསྟར་བར་ཤྤྱོག ། 
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   བསྡུས་འཇོམས་རི་བྤྱོ་རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་
ཤྤྱོག ། 

མནར་མེད་པའི་གནས་སུ་ལྕགས་སྲེག་གི་དུམ་བུ་རི་རབ་ཙམ་དུ་བཅེར་བའི་དབུས་སུ་ཚུད་དེ་སྡུག་
བསྔལ་བ་རྣམས་གནྤྱོད་པ་དེ་དང་བལ་ཏེ་སྤྱོལ་བའི་ཕུང་པྤྱོ་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ཀྱི་ཕུང་པྤྱོར་འགྱུར་བར་ཤྤྱོག་
ཅིག། ས་གཞི་མེ་ལྕེ་མངོན་པར་འབར་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་བསྲེགས་པ་ཡང་ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་བསྟར་བ་
སྟེ་ཁོད་སྙོམས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཐྤྱོང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། བསྡུས་འཇོམས་ཀྱི་རི་བྤྱོ་རབ་ཏུ་འབར་བ་
རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པ་ཡི། གཞལ་མེད་ཁང་དུ་གྱུར་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རབ་ཏུ་མང་པྤྱོས་གང་བར་
ཤྤྱོག་ཅིག།  

མདག་མ་རྤྱོ་བསྲེགས་མཚྤྱོན་གྱི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་ཟུང་སྟེ་མེ་ཏྤྱོག་ཆར་པར་གྱུར། ། 
ཕན་ཚུན་མཚྤྱོན་གྱིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེང་ནས་རྩེ་ཕྱིར་མེ་ཏྤྱོག་འཕེན་པར་ཤྤྱོག ། 

ཡང་སྤྱོས་པ་དག་ལ་མདག་མེ་དང་རྤྱོ་བསྲེགས་དང་མཚྤྱོན་གྱི་ཆར་འབབ་པ་དག། དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་
མེ་ཏྤྱོག་གི་ཆར་བབ་པར་གྱུར་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མཚྤྱོན་གྱིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། 
དེང་ནས་མངོན་པར་རྩེ་བའི་ཕྱིར་མེ་ཏྤྱོག་འཕེན་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

ཆུ་བྤྱོ་རབ་མེད་མེ་དྤྱོང་འདྲ་ནང་བྱིང་བ་དག །ཤ་ཀུན་ཞིག་གྱུར་རུས་གོང་མེ་ཏྤྱོག་ཀུན་དའི་མདྤྱོག ། 
བདག་གི་དགེ་བའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐྤྱོབ་ནས། །ལྷ་མྤྱོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དལ་གྱིས་འབབ་ 

གནས་ཤྤྱོག ། 

ཆུ་བྤྱོ་རབ་མེད་པ་མེ་དྤྱོང་འདྲ་བའི་ནང་དུ་བྱིང་བ་དག །ཤ་ཀུན་ཞིག་པར་གྱུར་ཅིང་རུས་གོང་མེ་ཏྤྱོག་
ཀུནྡའི་མདྤྱོག་ལྟར་དཀར་པྤྱོར་གྱུར་པ་རྣམས། བདག་གི་དགེ་བའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་གནས་དེ་ནས་ཚེ་འཕྤྱོས་
ཏེ་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐྤྱོབ་ནས། ལྷ་མྤྱོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྷའི་ཆུ་བྤྱོ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ན་དགའ་བས་
གནས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག།  
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      ཅི་ཕྱིར་འདིར་ནི་གཤིན་རྗེའི་མི་དང་ཁ་དང་བྱ་རྒོད་མི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བྱེད། ། 
ཀུན་ནས་མུན་གསལ་བདེ་དགའ་བསྐྱེད་པའི་མཐུ་བཟང་འདི་ཀོ་སུ་ཡི་མཐུ་སྙམ་སྟེ། ། 
གྱེན་དུ་བལྟས་ན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ན་ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྗེ་འབར་བ་བཞུགས་མཐྤྱོང་ནས། ། 

 རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྡིག་དང་བལ་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པར་ཤྤྱོག ། 

ཅི་ཕྱིར་གནས་འདིར་ནི་གཤིན་རྗེའི་མི་མ་རུངས་པ་རྣམས་དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒོད་མི་བཟད་པ་རྣམས་ཀྱང་
སྐྲག་པར་བྱེད་ཅིང་། ཀུན་ནས་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་ལུས་ལ་བདེ་བ་དང་སེམས་ལ་དགའ་བ་
སྐྱིད་པའི་མཐུ་བཟང་པྤྱོ་འདི་ཀོ་སུ་ཡི་མཐུ་ཡིན་སྙམ་སྟེ། གྱེན་དུ་བལྟས་པས་ན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ན་རྗེ་
བཙུན་ཕྱག་ན་རྤྱོ་རྗེ་འྤྱོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྐུར་བཞུགས་པ་མཐྤྱོང་བར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་དད་པ་
སྐྱེས་ཏེ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་སྡིག་པ་དང་བལ་ནས་རྒྱལ་སྲས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
འགྲོགས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

           མེ་ཏྤྱོག་ཆར་པ་སྤྱོས་ཆུ་དང་འདྲེས་བབ་པ་ཡིས། ། 
           དམལ་བའི་མེ་མདག་ཆིལ་ཆིལ་གསྤྱོད་པ་མཐྤྱོང་གྱུར་ནས། ། 
           གློ་བུར་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང་། ། 
           སེམས་དམལ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ན་པདྨྤྱོ་མཐྤྱོང་བར་ཤྤྱོག ། 

མེ་ཏྤྱོག་གི་ཆར་པ་སྤྱོས་ཆུ་དང་འདྲེས་པ་བབས་པ་ཡིས། དམལ་བའི་མེ་དང་མདག་མ་དག་ཆིལ་ཆིལ་
ཞེས་གསྤྱོད་པ་མཐྤྱོང་བར་གྱུར་ནས། བདག་ཅག་རྣམས་གློ་བུར་དུ་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདི་ཅི་ལས་བྱུང་
བ་ཡིན་ཞེས་བསམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་ཕྱག་ན་པདྨ་དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་
བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

གྲོགས་དག་འཇིགས་པ་བྤྱོར་ལ་རིངས་བར་ཚུར་ཤྤྱོག་འུ་བུའི་ཐད་དུ་ནི། ། 
    གང་གི་མཐུ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་དགའ་བའི་ཤུགས་ཕྱིན་ལ། ། 
  འགྲོ་བ་ཀུན་ནས་ཡྤྱོངས་སྐྱོབས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩེ་བ་སྐྱེས་གྱུར་པ། ། 
གཞྤྱོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་སུ་ཞིག་ཕྱིན། ། 
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རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞྤྱོན་ནུའི་མཐུ་ཡིས་དམལ་བའི་སེམས་ཅན་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་གྲོགས་པྤྱོ་
དག་ཅེས་བྤྱོས་ནས་འཇིགས་པ་བྤྱོར་ལ་རིངས་པར་ཚུར་ཤྤྱོག་ཅིག་དང་འུ་བུའི་ཐད་དུ་ནི། གང་གི་མཐུ་
ཡིས་བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང་དགའ་བའི་ཤུགས་ཕྱིན་ལ། འགྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་
བསྔལ་ལས་ཀུན་ནས་ཡྤྱོངས་སུ་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩེ་བ་སྟེ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྤྱོ་སྐྱེ་
བར་གྱུར་པ། གཞྤྱོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འྤྱོད་ཟེར་འབར་བའི་སྐུ་ཅན་འདི་མ་ཡིན་པ་བདག་ཅག་ལ་
འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་གཞན་སུ་ཞིག་ཕྱིན།   

ཁྱོད་ཀྱི་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨྤྱོ་ལ་མཆོད་ཅིང་། ། 
  ཐུགས་རྗེས་བརླན་སན་དབུ་ལ་མེ་ཏྤྱོག་དུ་མའི་ཚྤྱོགས་ཀྱིས་ཆར་འབབ་པ། ། 
ཁང་བརྩེགས་ཡིད་འྤྱོང་ལྷ་མྤྱོ་བསྟྤྱོད་དབྱངས་སྒྲོག་ལྡན་འདི་ལྟྤྱོས་ཞེས། ། 

   འཇམ་དབྱངས་དེ་འདྲ་མཐྤྱོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམལ་ཀུ་ཅོ་འདྤྱོན་པར་ཤྤྱོག ། 

ཁྱོད་ཀྱི་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨྤྱོ་ལ་མཆོད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེས་བརླན་པའི་སན་
དཀྱུས་བཟང་པྤྱོ་ཅན་དབུ་ལ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏྤྱོག་དུ་མའི་ཚྤྱོགས་ཀྱི་ཆར་བབས་པ། ཕྱྤྱོགས་དང་
ཕྱྤྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཡིད་དུ་འྤྱོང་བ་མང་པྤྱོ་ནས་ལྷ་མྤྱོ་སྟྤྱོང་ཕྲག་དུ་མས་བསྟྤྱོད་
པའི་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་ལྟྤྱོས་ཞེས། འཇམ་པའི་དབྱངས་དེ་འདྲ་བའི་བསྟྤྱོད་པ་དང་
བཅས་པ་མཐྤྱོང་ནས་ད་ནི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་རྣམས་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་འདྤྱོན་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

དེ་ལྟར་བདག་གི་དགེ་རྩ་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སྤྱོགས། ། 
  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་མེད་སྤྲིན་བདེ་བ་དང་། ། 

    བསིལ་ཞིང་དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡན་ཆར་པ་འབེབས་མཐྤྱོང་ནས། ། 
   སེམས་ཅན་དམལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགར་གྱུར་ཅིག ། 

དེ་ལྟར་བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྤྱོ་དང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྟེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པྤྱོ་དང་། ས་
ཡི་སྙིང་པྤྱོ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་དང་བྱམས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སྤྲིན་ལས་རེག་ན་བདེ་བ་དང་། བསིལ་ཞིང་དྲི་ཞིམ་པྤྱོའི་ངད་པ་དང་ལྡན་
པའི་ཆར་པ་འབེབས་པ་མཐྤྱོང་ནས། སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ཅིག། 

   དུད་འགྲོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བལ་བར་ཤྤྱོག ། 
སྒྲ་མི་སྙན་པའི་མི་བཞིན་དུ། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་བདེ་བར་གྱུར། ། 

དུད་འགྲོ་རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག ཟ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་ཤྤྱོག་
ཅིག བྱང་གི་སྒྲ་མིན་སྙན་པའི་མི་རྣམས་བཞིན་དུ། ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཟས་སྐོམ་གྱིས་ཕྤྱོངས་པ་མེད་
པ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག།  

  འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་གི །ཕྱག་ནས་འབབ་པའི་འྤྱོ་རྒྱུན་གྱིས། ། 
ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམ་བྱས་ཤིང་། །ཁྲུས་བྱས་རྟག་ཏུ་བསིལ་བར་ཤྤྱོག ། 

འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི ཕྱག་ནས་འབབ་པའི་འྤྱོ་མའི་རྒྱ་མཚྤྱོ་ཆེན་པྤྱོའི་རྒྱུན་གྱིས། 
ཡི་དྭགས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་རྣམས་ནི་ཚིམ་པར་བྱས་ཤིང་། ལུས་ལ་ཁྲུས་བྱས་ནས་རྟག་ཏུ་
བསིལ་བ་འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག།  

ལྤྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་མཐྤྱོང་ཞིང་། །འྤྱོན་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐྤྱོས་ཤྤྱོག ། 
ལྷ་མྤྱོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནྤྱོད་མེད་བཙའ་བར་ཤྤྱོག ། 

ལྤྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་མཐྤྱོང་ཞིང་། འྤྱོན་པས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐྤྱོས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག ལྷ་མྤྱོ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་མ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ། སྦྲུམ་མ་ཇི་སྙེད་པའང་གནྤྱོད་པ་
མེད་པར་བཙའ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

         གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་གོས་དག་དང་། །བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་དང་ནི། ། 
སྐོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་དག་དང་། །བཏུང་བ་ཞིམ་པྤྱོ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག ། 
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གཅེར་བུ་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྤྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གོས་དག་དང་། བཀྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་དང་ནི། སྐོམ་པ་སྟེ་སྐོམ་ཚད་ཀྱིས་གདུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་དག་དང་། གཞན་ཡང་
བཏུང་བ་ཞིམ་པྤྱོའི་རིགས་རྣམས་འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

བཀྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྤྱོར་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག །མ་ངན་ཉམས་ཐག་དགའ་ཐྤྱོབ་ཤྤྱོག ། 
ཡི་ཆད་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་སྤྱོས་ཤིང་། །བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པར་ཤྤྱོག ། 

ཕྤྱོངས་ཤིང་དབུལ་བར་གྱུར་པའི་བཀྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྤྱོར་རས་མང་དུ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག མ་ངན་གྱི་
ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་དགའ་བ་འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག བྱ་བ་གང་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་ཡི་ཆད་པ་
རྣམས་ཀྱང་ཡིད་སྤྱོས་ཤིང་། ཡིད་བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

 སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག ། 
འགྲོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུས་པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤྤྱོག ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་ན་སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་རྣམས། མྱུར་དུ་ནད་ཀྱི་རིགས་ཐམས་
ཅད་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ཅིག འགྲོ་བའི་ནད་ནི་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཅོག་མ་ལུས་པ་རྣམས། དུས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་
མེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

  སྐྲག་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤྤྱོག །བཅིངས་པ་རྣམས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། ། 
མཐུ་མེད་རྣམས་ནི་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །སེམས་ནི་ཕན་ཚུན་མཉེན་གྱུར་ཅིག ། 

རྒྱལ་པྤྱོའི་ཆད་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་སྐྲག་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག བཙྤྱོན་རར་བཅིངས་
པ་རྣམས་ནི་གྲོལ་བར་གྱུར་པ་དང་། བྱ་བའི་ལས་གང་ལ་ཡང་མཐུ་མེད་པ་རྣམས་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་
ཞིང་། དེ་དག་ཀྱང་སེམས་ནི་ཕན་ཚུན་མཉེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག། 

    མགྲོན་པྤྱོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤྤྱོག ། 
གང་གི་དྤྱོན་དུ་འགྲོ་བྱེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ། 
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ཟྤྱོང་དྤྱོན་དུ་གཉེར་བར་བྱེད་པའི་མགྲོན་པྤྱོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། གང་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱྤྱོགས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག དངོས་པྤྱོ་གང་གི་དྤྱོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ན། དངོས་པྤྱོ་དེ་འབད་མི་
དགོས་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། 

གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་གྲུབ་གྱུར་ཏེ། ། 
   ཆུ་ཡི་ངོགས་སུ་བདེར་ཕྱིན་ནས། །གཉེན་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་བར་ཤྤྱོག ། 

གྲུ་དང་གྲུ་ཆེན་པྤྱོ་དག་ལ་ཞུགས་པ་རྒྱ་མཚྤྱོར་འགྲོ་བ་རྣམས། ཡིད་ལ་གང་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་
པར་འགྱུར་ཏེ། ཆུ་ཡི་ཚུ་རྤྱོལ་གྱི་ངོགས་སུ་བདེ་བར་ཕྱིན་ནས། གཉེན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྲད་དེ་
དགའ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག།  

མ་ངན་ལམ་གོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས། །མགྲོན་པྤྱོ་དག་དང་ཕྲད་གྱུར་ནས། ། 
ཆོམ་རྐུན་སྟག་སྤྱོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་བླག་འདྤྱོང་བར་ཤྤྱོག ། 

མ་ངན་གྱི་དགོན་པར་ལམ་གོལ་ཞིང་འཁྱམས་པ་རྣམས། ལམ་མཁན་བཟང་པྤྱོ་རྙེད་པའི་མགྲོན་པྤྱོ་དག་
དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ནས། ཆོམ་རྐུན་པའི་འཇིགས་པ་དང་སྟག་ལ་སྤྱོགས་པའི་གཅན་གཟན་གྱི་འཇིགས་
པ་མེད་པར། མི་ངལ་བ་སྟེ་ངལ་དུབ་མེད་པར་བདེ་བླག་ཉིད་དུ་གང་དུ་ཕྱིན་པར་འདྤྱོད་པའི་གནས་དེར་
འདྤྱོང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

དགོན་སྤྱོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་རྒན་པྤྱོ་མགོན་མེད་པ། ། 
གཉིད་ལྤྱོག་མྤྱོས་ཤིང་རབ་མྤྱོས་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བར་བྱེད་པར་ཤྤྱོག ། 

འབྤྱོག་དགོན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལམ་མེད་ཅིང་ཉམ་ང་བར་ཕྱིན་པའི་དབང་པྤྱོ་མ་སྨིན་པའི་བྱིས་པ་དང་
འབྱུང་བ་རྒུད་པར་གྱུར་བའི་རྒན་པྤྱོ་དང་མགོན་མེད་པའི་ནད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཉིད་ལྤྱོག་པས་མྤྱོས་
ཤིང་རབ་ཏུ་མྤྱོས་པ་རྣམས། དཀར་པྤྱོའི་ཕྱྤྱོགས་ཀྱི་ལྷ་དག་གིས་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 
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མི་དལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང་། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརྩེ་ལྡན་ཞིང་། ། 
ཟས་དང་སྤྱོད་པ་ཕུན་ཚྤྱོགས་ནས། །རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་གྱུར་ཅིག ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་དལ་བའི་གནས་བརྒྱད་པྤྱོ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་དད་པ་
དང་གསུང་རབ་ཀྱི་དྤྱོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བར་ལྡན་
ཞིང་། ལྤྱོག་འཚྤྱོ་སྤྱོང་བའི་ཟས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་ནས། རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་སྔ་
མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ཅིག། 

     ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛྤྱོད་བཞིན་དུ། །ལྤྱོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤྤྱོག ། 
རྩྤྱོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཛྤྱོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐྤྱོབ་པ་བཞིན་དུ། ལྤྱོངས་སྤྱོད་རྒྱུན་ཆད་པ་
མེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། ལྤྱོངས་སྤྱོད་ལ་ཕན་ཚུན་རྩྤྱོད་པ་མེད་ཅིང་གཞན་གྱིས་འཚེ་བ་མེད་པར། རང་
དབང་དུ་ནི་ལྤྱོངས་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

སེམས་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆུང་ངུ་གང་། །དེ་དག་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པྤྱོར་ཤྤྱོག ། 
དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ། །གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་གྱུར་ཅིག ། 

སེམས་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆུང་ངུ་གཞན་གྱི་གདྤྱོང་ལ་བལྟ་མི་ནུས་པ་གང་དག་ཡྤྱོད་པ། དེ་དག་གཟི་
བརྗིད་ཆེན་པྤྱོ་དང་ལྡན་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་ཞིག་གཟུགས་ངན་པར་གྱུར་པ་རྣམས་
སྐུའི་ཉམས་བརྟས་ཤིང་། གཟུགས་བཟང་པྤྱོ་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པར་གྱུར་ཅིག། 

འཇིག་རྟེན་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་དག་སྐྱེས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ། 
   མ་རབས་རྣམས་ནི་མཐྤྱོ་ཐྤྱོབ་ཅིང་། །ང་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཅོམ་པར་ཤྤྱོག ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ། དེ་དག་སྐྱེས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་སྙིང་སྟྤྱོབས་ཕུན་
སུམ་ཚྤྱོགས་པས་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །རིགས་དམན་པར་སྐྱེས་པའི་མ་རབས་རྣམས་ནི་མཐྤྱོ་
བའི་གནས་ཐྤྱོབ་ཅིང་། སེམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཅོམ་པར་ཤྤྱོག། 



343 

 

    བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། ། 
སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་དགེ་བ་བྱེད་པར་ཤྤྱོག ། 

བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་འདི་ཡིས་ནི། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། 
སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། དུས་རྟག་ཏུ་དགེ་བ་བྱེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང་། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞྤྱོལ་བ་དང་། ། 
     སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡྤྱོངས་བཟུང་ཞིང་། །བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྤྱོང་བར་ཤྤྱོག །  

བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་མི་འབལ་ཞིང་། སྦྱྤྱོར་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་ལ་གཞྤྱོལ་
བ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་ཞིང་། བདུད་ཀྱི་ལས་ལྟ་སྤྱོད་ཕྱིན་ཅི་ལྤྱོག་
པ་རྣམས་སྤྱོང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

 སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚེ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤྤྱོག ། 
རྟག་ཏུ་བདེ་བ་འཚྤྱོ་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་བའི་སྒྲ་ཡང་གྲགས་མ་གྱུར། ། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། ཚེ་ཡང་རྤྱོགས་ལྡན་གྱི་དུས་ལྟར་
ལྤྱོ་དཔག་མེད་ཐུབ་པསརིང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག དེ་ཡང་དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་བར་འཚྤྱོ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འཆི་
བའི་སྒྲ་ཙམ་ཡང་གྲགས་པར་མ་གྱུར་ཅིག། 

 དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐྱེད་མྤྱོས་ཚལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་རྒྱས་སྲས། ། 
ཆོས་སྙན་སྒྲོག་པས་གང་བ་ཡི། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤྤྱོག ། 

རྩ་བ་དང་སྤྱོང་བུ་དང་ཡལ་ག་ལ་སྤྱོགས་པས་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པའི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གི་སྐྱེད་མྤྱོས་
ཚལ་དུ། ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་སྙན་པར་སྒྲོགས་པས་གང་བ་ཡིས། ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 
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ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སྤྱོགས་མེད་པ་དང་། ། 
   ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུཪཡའི། །རང་བཞིན་འཇམ་པྤྱོར་གནས་གྱུར་ཅིག ། 

ཞིང་གི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་གཞི་དག རྤྱོ་དང་གསེག་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་མེད་པ་དང་། གཞྤྱོན་ནུ་
དར་མའི་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་ཞིང་བཻཌཱུརྱའི། རང་བཞིན་འཇམ་པྤྱོར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག། 

འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྤྱོད་དགུར་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པྤྱོ་དག ། 
རང་བཞིན་ལེགས་པས་ས་སྟེང་དག །བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྤྱོད་དགུར་ཡང་། ས་ཆེན་པྤྱོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་མང་པྤྱོ་དག རང་གི་ལེགས་པའི་ཡྤྱོན་ཏན་གྱིས་ས་སྟེང་མཐའ་དག བརྒྱན་པར་མཛད་པས་
བཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག། 

ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིས་བྱ་དང་ནི། །ཤིང་དང་འྤྱོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང་། ། 
ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཐྤྱོས་པར་ཤྤྱོག ། 

ལུས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་བྱ་དང་ནི། ཤིང་ལྗོན་པ་དང་འཇའ་ཚྤྱོན་ལ་
སྤྱོགས་པ་འྤྱོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའ་སྟྤྱོང་པ་ལས་ཀྱང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། 
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཐྤྱོས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

དེ་དག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅིག ། 
མཆོད་པའི་སྤྲིན་ནི་མཐའ་ཡས་པས། །འགྲོ་བའི་བླ་མ་མཆོད་པར་ཤྤྱོག ། 

སེམས་ཅན་དེ་དག་དུས་རྟག་ཏུ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག མཆོད་པའི་སྤྲིན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐའ་ཡས་པས། འགྲོ་བའི་
བླ་མ་འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚྤྱོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 
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ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལྤྱོ་ཏྤྱོག་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པར་ཤྤྱོག ། 
རྒྱལ་པྤྱོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤྤྱོག ། 

ལྷ་ཡང་དགོས་པའི་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། ས་གཞིའི་ལྤྱོ་ཏྤྱོག་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག 
རྒྱལ་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག དེའི་མངའ་འབངས་འཇིག་རྟེན་དག་
ཀྱང་འབྱྤྱོར་ཞིང་རྒྱས་ལ་རབ་ཏུ་དར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

    སན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་གྲུབ་པར་ཤྤྱོག ། 
མཁའ་འགྲོ་སྲིན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ། །སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག ། 

སན་རྣམས་ནད་གསྤྱོ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་
འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་ཡི་དྭགས་དང་སྲིན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་། སྙིང་རྗེའི་
སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 

སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར། །སྡིག་པར་མ་གྱུར་ན་མ་གྱུར། ། 
འཇིགས་དང་བརྙས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་གྱུར། ། 

སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག སྡིག་པ་བྱེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ན་བར་མ་གྱུར་
ཅིག གང་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་སུས་ཀྱང་བརྙས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། འགའ་ཡང་ཡིད་མི་
བདེ་བའི་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་པར་མ་གྱུར་ཅིག 

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་དང་། །ཁ་ཏྤྱོན་གྱིས་རྒྱས་ལེགས་གནས་ཤྤྱོག ། 
རྟག་ཏུ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དང་། །དགེ་འདུན་དྤྱོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག ། 

དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་ཐྤྱོས་བསམ་གྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་བརྩྤྱོན་པ་དང་། 
གཞུང་ལུགས་དུ་མ་བླྤྱོར་ཆུབ་པའི་ཁ་ཏྤྱོན་ཅན་གྱིས་གང་བས་དར་ཞིང་རྒྱས་ནས་ལེགས་པར་གནས་
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པར་ཤྤྱོག་ཅིག དུས་རྟག་ཏུ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་པ་དང་། དགེ་འདུན་
གྱི་དྤྱོན་ཀློག་སྤྱོང་གི་བྱ་བ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པ་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

བསབ་པ་འདྤྱོད་པའི་དགེ་སྤྱོང་དག །དབེན་པ་དག་ཀྱང་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག ། 
 གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་རུང་སྒོམ་གྱུར་ཅིག ། 

ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སྤྱོགས་པའི་བསབ་པ་འདྤྱོད་པའི་དགེ་སྤྱོང་དག འདུ་འཛི་སངས་པའི་དབེན་པ་དག་
ཀྱང་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག ཕྱི་དང་ནང་གི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི། སེམས་ནི་ལས་
སུ་རུང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བདག་མེད་པའི་དྤྱོན་བསྒོམ་པར་གྱུར་ཅིག།  

  དགེ་སྤྱོང་མ་རྣམས་རྙེད་ལྡན་ཞིང་། །འཐབ་དང་གནྤྱོད་པ་སང་བར་ཤྤྱོག ། 
དེ་བཞིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག ། 

 ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བས་ཡིད་བྱུང་ནས། །རྟག་ཏུ་སྡིག་པ་ཟད་བྱེད་ཤྤྱོག ། 
   བདེ་འགྲོ་དག་ཀྱང་ཐྤྱོབ་གྱུར་ནས། །དེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མི་ཉམས་ཤྤྱོག ། 

དགེ་སྤྱོང་མ་རྣམས་ཀྱང་རྙེད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་དང་གཞན་གྱི་གནྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་
སང་བར་ཤྤྱོག་ཅིག དེ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཇི་སྙེད་ཡྤྱོད་པ་ཀུན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མེད་པ་རང་
གི་སྲྤྱོག་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་གྱུར་ཅིག སྔར་བསབ་པ་ཉམས་པ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བས་ཡིད་བྱུང་
སྟེ་གཉེན་པྤྱོའི་སྟྤྱོབས་བསྐྱེད་ནས། རྟག་ཏུ་སྡིག་པ་ཟད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་བྱེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག དེ་
དག་སྡིག་པ་ཟད་དེ་བདེ་འགྲོ་དག་ཀྱང་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར་ནས། དེར་ཡང་སྔར་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་སྱ ང་པས་
བརྟུལ་ཞུགས་མི་ཉམས་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

 མཁས་པ་རྣམས་ནི་བཀུར་བ་དང་། །བསྤྱོད་སྙོམས་དག་ཀྱང་རྙེད་པར་ཤྤྱོག ། 
རྒྱུད་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པ་དང་། །ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པར་ཤྤྱོག ། 
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མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་དང་། ལྤྱོག་འཚྤྱོ་སངས་པའི་བསྤྱོད་སྙོམས་དག་ཀྱང་བདེ་བླག་
ཏུ་རྙེད་པར་ཤྤྱོག་ཅིག །ང་རྒྱལ་མེད་པ་རྒྱུད་ནི་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཕྱྤྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་
པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

ངན་སྤྱོང་སྡུག་བསྔལ་མི་མྤྱོང་ཞིང་། །དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་མེད་པར་ཡང་། ། 
ལྷ་བས་ལྷག་པའི་ལུས་ཀྱིས་ནི། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤྤྱོག ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་མྤྱོང་ཞིང་། ཡུན་རིང་དུ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་མེད་པར་
ཡང་། ལྷ་བས་ལྷག་པའི་དལ་འབྱྤྱོར་གྱི་ལུས་རྙེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་
དེ་དག་གིས་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

གསུམ་པ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་རྤྱོགས་པར་བསྔོ་བ་ནི། 

    སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལན་མང་དུ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། ། 
སངས་རྒྱས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག ། 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལན་མང་དུ། ཡང་དང་ཡང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་ཅིང་། 
དེའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྱིས། དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་ཅིག། 

     བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །འགྲོ་དྤྱོན་ཐུགས་ལས་དགོངས་འགྲུབ་ཤྤྱོག ། 
མགོན་པྤྱོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འབྱྤྱོར་ཤྤྱོག ། 

 དེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐྤྱོས་རྣམས་ཀྱང་བདེ་གྱུར་ཅིག ། 

ས་ཆེན་པྤྱོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། འགྲོ་བའི་དྤྱོན་ཐུགས་ལ་ཇི་ལྟར་
དགོངས་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། མགོན་པྤྱོ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་
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པ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་འབྱྤྱོར་བར་ཤྤྱོག་ཅིག།  དེ་བཞིན་དུ་རང་སངས་རྒྱས་
རྣམས་དང་། ཉན་ཐྤྱོས་རྣམས་ཀྱང་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 

གཉིས་པ་རང་དྤྱོན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ་བ་ནི། 

བདག་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐྤྱོབ་བར་དུ། ། 
རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག ། 

བདག་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། ས་དང་པྤྱོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་མ་འཐྤྱོབ་ཀྱི་
བར་དུ། དུས་རྟག་ཏུ་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་
འཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

བདག་ནི་ཁ་ཟས་གྱི་ནས་ཀྱང་། །ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་འཚྤྱོ་བར་ཤྤྱོག ། 
ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ། །ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག ། 

བདག་ནི་ཁ་ཟས་གྱི་ན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། ལུས་འདི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་འཚྤྱོ་བར་ཤྤྱོག ཚེ་རབས་ཀུན་
ཏུ་དབེན་པར་གནས་པ། དྤྱོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚྤྱོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་བ་ཐྤྱོབ་པར་ཤྤྱོག་ཅིག། 

       གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདྤྱོད་པའམ། །ཅུང་ཟད་དྲི་བར་འདྤྱོད་ན་ཡང། ། 
མགོན་པྤྱོ་འཇམ་དབྱངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐྤྱོང་བར་ཤྤྱོག ། 

གང་གི་ཚེ་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཞལ་བལྟ་བར་འདྤྱོད་པའམ། དཀའ་བའི་གནས་ཅུང་ཟད་དྲི་བར་འདྤྱོད་ན་
ཡང་། མགོན་པྤྱོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དེ་ཉིད་ནི། སྒྲིབ་པའི་གེགས་མེད་པར་ཡང་མྱུར་དུ་མཐྤྱོང་བར་
ཤྤྱོག་ཅིག། 

ཕྱྤྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པས། །སེམས་ཅན་ཀུན་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། ། 
     ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱོད་མཛད་པ། །བདག་གི་སྤྱོད་པའང་དེ་འདྲར་ཤྤྱོག ། 
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ཕྱྤྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པར། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སེམས་ཅན་
གྱི་དྤྱོན་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་མགོན་པྤྱོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ས་ཚྤྱོགས་པའི་
མཛད་པ། ཇི་འདྲ་བར་བདག་གི་སྤྱོད་པའང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག 

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། ། 
  དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤྤྱོག ། 

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་འཇིག་པ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་གྱུར་པ། དེ་སྲིད་དུ་
བདག་ནི་འགྲོ་བའི་དྤྱོན་དུ་འཁོར་བ་འདིར་གནས་པར་གྱུར་ནས། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
བདག་གིས་སེལ་བར་ཤྤྱོག་ཅིག 

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅིའང་རུང་། །དེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱིས། །འགྲོ་བ་བདེ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འགྲོ་བའི་གནས་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅི་མཆིས་པའང་རུང་སྟེ། དེ་
དག་ཀུན་བདག་གཅིག་པུའི་ལུས་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱི་མཐུ་
ཡིས། འགྲོ་བ་རྣམས་བདེ་བ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤྤྱོག 

གསུམ་པ་གཉིས་དྤྱོན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བསྔོ་བ་ནི། 

   འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །  
བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག ། 

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་སན་གཅིག་པུ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་
གི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པྤྱོ་ཆེ་ལུང་དང་རྟྤྱོགས་པའི་བདག་
ཉིད་དེ་ནི་རྙེད་པ་དང་བཅས་བཀུར་སྟི་དང་། བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་དུ་འཇིག་རྟེན་འདིར་གནས་པར་གྱུར་
ཅིག། 
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གསུམ་པ་མཇུག་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་བྱ་བ་ལ། བཀྲིན་དྲན་པའི་ཕྱག་བྱ་བ། ལེའུའི་མཚན་བཤད་པ། 
གང་གིས་བརྩམས་པའི་མཛད་བྱ། མཇུག་ལྤྱོ་ཙཱ་བའི་བསྒྱུར་བྱང་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པྤྱོ་བཀྲིན་དྲན་པའི་ཕྱག་བྱ་བ་ནི། 

གང་གི་དྲིན་གྱིས་དགེ་བླྤྱོ་གང་། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྤྱོ། །  
  གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ཕྱག་འཚལ། ། 

གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདག་ལ་དགེ་བའི་བླྤྱོ་འབྱུང་བས། མགོན་པྤྱོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་
འཚལ་ལྤྱོ།། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདག་གི་དགེ་བའི་ཕྱྤྱོགས་ཐམས་ཅད་དར་བའི་རྒྱུ། དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ལའང་བདག་གིས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་འཚལ་ལྤྱོ།།  
 

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བཤད་པ་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བསྔོ་བཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའྤྱོ།། །། 
 

དྲི་བ། 
༡༽ ཁམས་གསུམ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
༢༽ མཆོག་གི་དགོངས་པ་རྤྱོགས་པར་བསྔོ་ཚུལ་བྲིས། 
༣༽ རང་དྤྱོན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་ཚུལ་བྲིས། 
༤༽ བསྔོ་བ་དང་སྤྱོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྤྱོག 
༥༽ མཇུག་བསྔོ་བའི་ལེའུ་སྦྱང་བརྩྤྱོན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༦༽ གཞུང་འདིར་དགེ་བ་བསྔོ་ཚུལ་ནི་རྒྱུ་འབས་གང་གི་ཆེད་དུ་བསྔོ། 
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༧༽ སྦྱྤྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་མམ་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྩིས་འཛིན་པའི་དགེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གོ། 
༨༽ བསྔོ་བ་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དུ་བསྔོ་ཚུལ་བྲིས། 
༩༽ སྤྱོ་སྤྱོ་སྐྱེ་བྤྱོ་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཀྱི་བསྔོ་བ་བསྔོ་མི་ནུས་ན་ དེ་ལ་ཐབས་  
   ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས། 

གསུམ་པ་གང་གིས་བརྩམས་པའི་མཛད་བྱང་ནི། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་སྤྱོབ་དཔྤྱོན་ཤཱནྟི་དེ་བས་མཛད་པ་རྤྱོགས་སྤྱོ།།  །། 

བཞི་པ་མཇུག་ལྤྱོ་ཙྭ་བའི་བསྒྱུར་བྱང་བཤད་པ་ནི། 

གཞུང་འདི་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པྤྱོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལྷ་
དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལྤྱོ་ཙྭ་བ་བནྡེ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་པ་
ཕབ་པ་ལས། སད་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པྤྱོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་སྟེ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པྤྱོ་དང་། །ཞུ་ཆེན་གྱི་ལྤྱོ་
ཙྭ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པྤྱོ་དང་། ཤཱཀྱ་བླྤྱོ་གྲོས་ཀྱིས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དཔེ་དང་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་
པར་བཅོས་ཤིང་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱོ།། །། 

ཡང་དུས་ཕྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པྤྱོ་སུ་མ་ཏི་ཀཱིརྟི་སྟེ་བླྤྱོ་བཟང་གྲགས་པ་དང་། །ཞུ་ཆེན་གྱི་ལྤྱོ་ཙྭ་བ་དགེ་
སྤྱོང་རྔོག་བླྤྱོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དག་པར་བཅོས་ཤིང་བསྒྱུར་ཏེ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱོ།། །། 

འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གནས་ལྔ་མཐར་སྤྱོན་པའི་པནྜྜི་ཏ་ཆེན་པྤྱོ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གཞི་
བྱས། སྐུ་ཚེ་རིལ་པྤྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩྤྱོན་པས་ཆོས་དང་རང་
རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དཔལ་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པྤྱོའི་ཞལ་རྒྱུན་དྲིན་ཅན་བླ་
མ་ལས་ཇི་ལྟར་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་པའི་མཆན་འདི་ནི་མཉམ་མེད་དྭགས་པྤྱོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་
བསྟན་པའི་སྲྤྱོག་ཤིང་དུ་གྱུར་པ་དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཡྤྱོན་ཏན་ཟླ་བ་ཚེས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་སྐྱབས་
མགོན་སི་ཏུ་རིན་པྤྱོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་སང་བན་གཞན་ཕན་བྱམས་པའི་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བས་རྒྱལ་
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བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་གདན་ས་ཤར་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པྤྱོར་སྦྱར་བ་དགེ་
ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  
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༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་ཤེས་རབ་ལེའུའི་རྩྤྱོད་སྤྱོང་ལྟ་གྲུབ་གསལ་བྱེད་མེ་ལྤྱོང་བཞུགས་སྤྱོ།། 
 

དྲི་བ་༡ གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྩྤྱོད་སྤྱོང་ལ། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཞྤྱོག  
ལན་ འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། དམ་པའི་དྤྱོན་གྱི་བདེན་པ་སྟེ། རྩ་ཤེར་ལས། རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྤྱོབ་
བདེན་པ་དང༌། །དམ་པའི་དྤྱོན་གྱི་བདེན་པའྤྱོ། ། ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢ ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག  
ལན་ ལྤྱོག་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་དང༌། ཡང་དག་ཀུན་རྤྱོབ་གཉིས་སྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༣ འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྤྱོག  
ལན་ དྤྱོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལྤྱོག་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་དང༌། དྤྱོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་དག་ཀུན་རྤྱོབ་སྟེ། དབུ་

མ་བདེན་གཉིས་ལས། སང་དུ་འདྲ་ཡང་དྤྱོན་བྱེད་དག །ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་ནུས་
ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི། །ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་ནི་དབྱེ་བ་བྱས། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༤ ཡང་དག་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག  
ལན་ སྒྲིབ་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ། བརྟེན་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ། བརར་བཏགས་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ། རྫུན་པ་

བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་བྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༥ བསྒྲིབ་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ འཇུག་པ་ལས། གཏི་མུག་རང་བཞིན་སྒྲིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྤྱོབ་སྟེ། །དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་

པར་སང་དེ་ཉིད། །ཀུན་རྤྱོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་



354 

 

བདེན་གཉིས་ལས། གང་ཞིག་གང་གིས་གང་ཞིག་ལ། །ཡང་དག་སྒྲིབ་ཕྱིར་ཀུན་རྤྱོབ་
འདྤྱོད། །ཅེས་སྤྱོ།། 

དྲི་བ་༦ བརྟེན་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་  མདྤྱོ་ལས། དགེ་སྤྱོང་དག་འདི་ཡྤྱོད་པས་འདི་འབྱུང༌། །འདི་སྐྱེས་པས་འདི་སྐྱེ། །ཞེས་
གསུངས་སྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༧  བརར་བཏགས་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་  ལང་གཤེགས་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨྤྱོངས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང༌། ཤར་གྱི་རི་བྤྱོའི་སྡེ་ལས། མིང་མེད་པ་ཡི་ཆོས་རྣམས་ལ། །བསམ་དུ་
མེད་པའི་མིང་དག་གིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྤྱོངས་བརྗོད་པ། །དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་མཐུན་
འཇུག་ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༨ རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
ལན་ རྩ་ཤེར་ལས། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཉིད། །ཅེས་

དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངོས་པྤྱོ་མི་རྟག་བསླུ་བའི་ཆོས། །གསྤྱོག་དང་སྟྤྱོང་པ་
བདག་མེད་པར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༩ དྤྱོན་དམ་བདེན་པའི་རྣམ་བཞག་ཞྤྱོག 
ལན་ འཕགས་པའི་སྤྱོ་སྤྱོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་ན་བདེན་པས་ན་བདེན་པ་སྟེ། རྩ་ཤེར་ལས། 

མ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པར་གསུངས། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་
ལྤྱོག་པ་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་འདྤྱོད་མི་བྱེད། །ཅེས་སྤྱོ།། 
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དྲི་བ༡༠ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཞྤྱོག  
ལན་ བླྤྱོ་འཁྲུལ་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། འཁྲུལ་ཟད་བླྤྱོ་འདས་

ཆེན་པྤྱོ་དྤྱོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དེ། གཞུང་འདི་ཉིད་ལས། དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་
མིན། །བླྤྱོ་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་བརྗོད། །ཅེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༡༡ བླྤྱོ་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 
ལན་ ཡུལ་གྱི་སྤྱོས་པ་མ་བཅད་པར་བླྤྱོའི་འཇུག་པ་མི་ཞི་བས། བླྤྱོ་ནི་གཉིས་སུ་སང་བ་དང་བཅས་

པས་དྤྱོན་ཅན་གྱིས་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པ་སྟེ། མདྤྱོ་ལས། དྤྱོན་དམ་པ་ནི་ལུས་དང་ངག་དང་
སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འགྱུར་གྱི་དྤྱོན་དམ་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །ཞེས་
སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༡༢ དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ དྤྱོན་དམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་འདས་པ་སྟེ། མདྤྱོ་ལས། 

འྤྱོད་སྲུང་དྤྱོན་དམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་གཟིགས་མི་གཟིགས་གཟིགས་
པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༡༣ མ་གཟིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་  འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདུན་ན་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་གང་ཡང་མི་འདུག་གོ །ཞེས་སྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༡༤ འྤྱོ་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཐབས་གང་གིས་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར།  
ལན་ ལྟ་བ་ཐྤྱོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསྒོམས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐྱེ་མེད་དུ་ཐག་

ཆོད་ན། ཡུལ་ཅན་གྱི་བླྤྱོ་ཡང་ཡུལ་དང་བལ་བའི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་དེའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་མེད་དུ་སྤྱོང་ནས་
ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་སྤྱོགས་གཟུང་འཛིན་གྱི་སང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་དྤྱོན་དམ་རྟྤྱོགས་པའི་ཐ་
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སྙད་འཇོག་པ་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཚེ་སྐྱེ་མེད་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་བླྤྱོ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་བལ་
བ། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམ་རྟེན་ལས་དེ་ཡིས་དེ་ཉིད་རྟྤྱོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༡༥ དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བའི་མཐྤྱོང་ཚུལ་ཞྤྱོག  
ལན་ ལྗོན་ཤིང་ལས། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོས་བལ་དུ། །རང་གིས་མྤྱོང་ལ་དྤྱོན་

དམ་མཐྤྱོང་ངོ་ཞེས། །ཐ་སྙད་དབང་གིས་མིང་དུ་གདགས་པ་ལས། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
ཚུལ་གྱིས་མཐྤྱོང་བ་མིན། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ལས། མ་མཐྤྱོང་བ་ནི་དེ་མཐྤྱོང་
བ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མདྤྱོ་ལས་གསུངས༑ །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༡༦ བདེན་པ་གཉིས་རྟྤྱོགས་པའི་གང་ཟག་གི་དབྱེ་བ་ཞྤྱོག  
ལན་ རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༡༧ འདི་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཞྤྱོག  
ལན་ ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་མཚན་ཉིད་དང་རྟྤྱོག་བཏགས་འཁྲུལ་

པའི་བླྤྱོ་དང་བཅས་པ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་མཚན་ཉིད་དྤྱོ།། 
 
དྲི་བ་༡༨ དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ནི། །རྣལ་འབྱྤྱོར་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་ཅིང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་

གནྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ འཇུག་པ་ལས། མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གྱིས་དམིགས་པ་ཡིས། །རབ་རིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནྤྱོད་

མིན་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའི་བླྤྱོས་། །དྲི་མེད་བླྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མ་
ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ།། 
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དྲི་བ་༡༩ རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་ཡང་བླྤྱོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གནྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་
གནྤྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 

ལན་ ཉན་ཐྤྱོས་པས་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དང་འཛིན་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དྤྱོན་དམ་དུ་འདྤྱོད་པ་
ལ། སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པ་དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་སྦྱར་བ་སྤྱོགས་ཀྱི་གནྤྱོད་པ་དང༌། སེམས་
ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་རང་རིག་རང་གསལ་དྤྱོན་དམ་དུ་འདྤྱོད་པ་ལ། 
དབུ་མ་པས་རང་རིག་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཇི་སྙེད་པས་གནྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༠ འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན། །དངོས་རྙེད་ངོ་བྤྱོ་གཉིས་ནི་

འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་སྙད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་གཅིག་ལ་ཡང་དག་པར་
མཐྤྱོང་བ་དང་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག 

ལན་ རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པས་མཐྤྱོང་བ་གཉིས་བླྤྱོ་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་
རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་ཡང་དག་མཐྤྱོང་བ་དང་འཇིག་རྟེན་པས་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༡ འྤྱོ་ན་འཇིག་རྟེན་པས་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་དངོས་པྤྱོའི་རྣམ་པར་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པར་འཛིན་པ་སྟེ། མདྤྱོ་ལས། དངོས་རྣམས་ཡྤྱོད་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ། །དམ་
པའི་དྤྱོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་གང༌། །དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་
རྤྱོབ་འདྤྱོད། །ཅེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༢ རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་ཡང་དག་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་འདྤྱོད་པའི་དཔེས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་ཕལ་པ་གཉིས་

ཀ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པར་འདྤྱོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་
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རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དཔེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་
ཉིད་དུ་རྟྤྱོགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༣ འྤྱོ་ན་ལམ་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དྤྱོན་མེད་པར་ཐལ། ལམ་དང་འབས་བུའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར།  
ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། འབས་བུའི་དྤྱོན་དུ་མ་དཔད་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འབས་བུ་དྤྱོན་

དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མ་བརྟགས་མ་དཔད་པར་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་དེའི་རྒྱུ་ལམ་ཕ་རྤྱོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༤ འྤྱོ་ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་དངོས་པྤྱོ་གཅིག་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་དང་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་མཐྤྱོང་བ་འདྲ་ན། 

འཇིག་རྟེན་པས་རྫུན་པ་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞྤྱོག  
ལན་ འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དངོས་མཐྤྱོང་ཞིང༌། །ཡང་དག་ཉིད་དུའང་རྟྤྱོག་བྱེད་ཀྱི། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མིན་

པས་འདིར། །རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་རྩྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་རྒྱུ་
དང་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་པའི་དངོས་པྤྱོའི་རང་བཞིན་མཐྤྱོང་ཞིང་མཐྤྱོང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཡང་
དག་པར་ཉིད་དུའང་རྟྤྱོག་པར་བྱེད་ཀྱི། རྣལ་འབྱྤྱོར་པས་མཐྤྱོང་བ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་
ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐྤྱོང་བ་མིན་པས་སྐབས་འདིར་རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་ལྷན་ཅིག་
ཏུ་རྩྤྱོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་ང་དང་ལྷན་ཅིག་རྩྤྱོད་ཀྱི། ང་ནི་འཇིག་རྟེན་
དང་མི་རྩྤྱོད་དྤྱོ། །གང་འཇིག་རྟེན་ན་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཉིད་ང་ཡང་ཡྤྱོད་པར་
དང་མེད་པར་བཞེད་དྤྱོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་ཐུབ་དབང་དེ་ཉིད་འཇིག་
རྟེན་ལྷན་ཅིག་རྩྤྱོད་མི་མཛད་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ།།  
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ཉན་ཐྤྱོས་པའི་རྩྤྱོད་སྤྱོང་ལ། 
དྲི་བ་༢༥ ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་དབང་པྤྱོའི་མངོན་སུམ་དུ་ཚད་མ་གྲུབ་པར་

འདྤྱོད་པ་དེ་ཡང༌། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་
འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར། 

ལན་ དེ་ཡང་གཟུགས་སྤྱོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཟུགས་སྤྱོགས་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱང་
ནི། །གྲགས་པས་ཡིན་གྱི་ཚད་མས་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་
པྤྱོ་གང་ཞིག་དབང་པྤྱོའི་མངོན་སུམ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱང་ནི། འཇིག་རྟེན་པས་ཡྤྱོངས་སུ་གྲགས་པ་
ཙམ་ཡིན་གྱི་རྣལ་འབྱྤྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་ངོ་ན་གཟུགས་སྤྱོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། །འཇིག་རྟེན་དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་
བའི་འཕགས་གཞན་གྱིས། །ཅི་དགོས་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་ཅི་ཞིག་བྱ། །བླུན་པྤྱོ་ཚད་མ་
རིག་པའང་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞེས་དང༌། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པྤྱོ་ལས། མིག་དང་རྣ་བ་སང་ཡང་ཚད་
མ་མིན། །ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀྱང་ཚད་མ་མིན། །གལ་ཏེ་དབང་པྤྱོ་འདི་དག་ཚད་ཡིན་
ན། །འཕགས་པའི་ལམ་གྱིས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་སྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༢༦ འྤྱོ་ན་གཟུགས་སྤྱོགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་ཡྤྱོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཐུན་པའི་

དཔེ་ཞྤྱོག  
ལན་ དེ་ནི་མི་གཙང་ལ་སྤྱོགས་ལ། །གཙང་སྤྱོགས་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་རྫུན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡང་ཁྱེད་ཅག་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་དྤྱོན་
དམ་པར་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སྤྱོགས་མི་གཙང་བ་དང་མི་རྟག་པ་སྤྱོགས་སུ་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡང་
འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙང་བ་དང་རྟག་པ་སྤྱོགས་སུ་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་
སྤྱོགས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་དེ་ཡང་རྫུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། ། 
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དྲི་བ༢༧ འྤྱོ་ན་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་
ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པའི་མདྤྱོ་ལས་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་དག་གི་
སྐད་ཅིག་མ་ཡང་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། 

ལན་ དེ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་གྱི། འཇིག་རྟེན་གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་ནི། །མགོན་པྤྱོས་དངོས་བསྟན་
དེ་ཉིད་དུ། །དེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགོངས་གཞི་དངོས་པྤྱོ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་རིམ་གྱིས་གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་ནི། 
འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པྤྱོ་རྒྱལ་བ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་
རྣམས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡྤྱོད་པར་བསྟན་ལ་དྤྱོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཕུང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་མ་ཟད་དེ་
དག་གི་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀྱང་ཡྤྱོད་པར་མ་བསྟན་ཏྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༢༨ འྤྱོ་ན་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན།  
ལན་ རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགོངས་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་

གསུངས་ལྟར། །ཕུང་པྤྱོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །དེ་བཞིན་དགོངས་པའི་དབང་གིས་
གསུངས། །ཞེས་དང༌།འཇུག་པ་ལས། འཇིག་ཚྤྱོགས་ལྟ་དང་བལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཇི་
ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་བསྟན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་མྤྱོད་ཀྱི། །ཡྤྱོད་
ཅེས་དྲང་དྤྱོན་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༢༩ འྤྱོ་ན་སྐད་ཅིག་མ་དེ་དྤྱོན་དམ་དུ་མ་བསྟན་ན། ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པ་སུས་

ཀྱང་མཐྤྱོང་བ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། 
ལན་ འཇིག་རྟེན་པའི་མ་མཐྤྱོང་ཡང༌། རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱྤྱོར་ཀུན་རྤྱོབ་ཉེས་

མེད་དྤྱོ། །འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟྤྱོས་དེ་ཉིད་མཐྤྱོང༌། །གཞན་དུ་བུད་མེད་མི་གཙང་བར། །ངེས་
རྟྤྱོགས་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཆོས་
ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པས་ཉེས་པ་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ ལྟྤྱོས་ཏེ་
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དབང་པྤྱོ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་མ་མཐྤྱོང་བས། དྤྱོན་དམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐྤྱོང་བ་
ཡིན་ནྤྱོ། །དེ་ཉིད་མཐྤྱོང་མ་མཐྤྱོང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པ་གཞན་དུ་ན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་
སྡུག་པ་བསྒོམས་པའི་དུས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་མི་གཙང་བར་ངེས་པར་རྟྤྱོགས་པ་དེ་ལ་འཇིག་
རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་དྤྱོན་ནི་འཇིག་རྟེན་གྲགས་རྙེད་
ཀྱི། །གལ་ཏེ་བསལ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱིས་གནྤྱོད་འགྱུར། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༣༠ འྤྱོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འགྱུར་ལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ། བསྤྱོད་ནམས་དང་སྡིག་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ་སྙམ་ན། 
ལན་ སྒྱུ་འདྲའི་རྒྱལ་ལས་བསྤྱོད་ནམས་ནི། །ཇི་ལྟར་དངོས་ཡྤྱོད་ལ་ཇི་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ལས་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུའི་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཁྱེད་ཅག་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྤྱོན་དམ་པ་
དངོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་བ་ལ། བདེན་པའི་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ་བདེན་པའི་བསྤྱོད་ནམས་
སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། དངོས་པྤྱོ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་
གཏྤྱོགས་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་མི་འབྱུང་གི་ཁྱད་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༣༡ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གྱུར་ན། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བརྗོད། 
ལན༌ སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དེ། མདྤྱོ་ལས། ལྷའི་བུ་སེམས་ཅན་

དེ་རྣམས་ཀྱང་སྒྱུ༌མ་ལྟ༌བུའྤྱོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ༌མ་ལྟ་བུའྤྱོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 
 
དྲི་བ༌༣༢ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། རིགས་མཐུན་བཏང་སྟེ་ཤི་ནས་སར་ཡང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། སྒྱུ༌མའང་ཤི་ནས་སར་ཡང་ལྡྤྱོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །  
ལན༌ ཇི་སྲིད་རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་སྒྱུ༌མའང་འབྱུང་བ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

ཇི་སྲིད་སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཚྤྱོགས་པར་གྱུར་པ་དུས་དེ་སྲིད་དུ་
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སྒྱུ༌མའང་མི་ལྡྤྱོག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྐྱེན་
རྣམས་ཚྤྱོགས་པ་དུས་དེ་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སྒྱུ༌མ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྐྱེན་རྣམས་
ཀྱི་འཇུག་པ་ཡྤྱོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

 
དྲི་བ༌༣༣ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ༌མ་མི་འདྲ་སྟེ། སེམས་ཅན་ནི་རྒྱུན་རིང་ལ་སྒྱུ༌མ་ནི་རྒྱུན་ཐུང་བའིཕྱིར། 

དཔེར་ན་སྐད་ཅིག་མ་དང་བསྐལ་པ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །  
ལན༌ རྒྱུན་རིང་ཙམ་གྱིས་ཇི་ལྟར་ན། །སེམས་ཅན་བདེན་པར་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ༌མ༌འདྲ་བར་བཞག་པ་ནི་རྒྱུན་རིང་ཐུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སང་
ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ལས་བཞག་པ་ཡིན་ནྤྱོ། ། 
 

དྲི་བ༌༣༤ འྤྱོ་ན་སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ༌མ་འདྲ་བར་བཞག་ན། སྒྱུ༌མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཉེས་
པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་བསད་པ་ལའང་ཉེས་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
བའིཕྱིར།། 

ལན་ སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བསད་སྤྱོགས་ལ། །སེམས་མེད་ཕྱིར་ན་སྡིག་མེད་དེ། །སྒྱུ༌མའི་སེམས་དང་
ལྡན་པ་ལ། །བསྤྱོད་ནམས་དང་ནི་སྡིག་པ་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་
བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་སྡིག་པ་མེད་དེ། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གྱིས་
སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། ཕན་འདྤྱོགས་པ་དང་གནྤྱོད་པ་བྱས་པ་ལས་བསྤྱོད་ནམས་དང་སྡིག་པ་
འབྱུང་ངོ༌། ། 

 
དྲི་བ༌༣༥ འྤྱོ་ན། སྔགས་སྤྱོགས་རྣམས་ལ་ནུས་མེད་ཕྱིར། །སྒྱུ༌མའི་སེམས་ནི་འབྱུང་བ་མེད། །ཅེས་

གསུངས་ཏེ། སྒྱུ༌མ་ནི་རྫུན་པ་ཡིན་ཏེ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ་
སེམས་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར།  
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ལན༌ འདི་གཉིས་སེམས་ཡྤྱོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏྤྱོགས་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། ས་ཚྤྱོགས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་ས་ཚྤྱོགས་ཉིད། །རྐྱེན་གཅིག་གིས་ནི་
ཀུན་ནུས་པ། །གང་ན་ཡང་ནི་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་ཚྤྱོགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་
དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། སྒྱུ༌མ་དེ་ཡང་ས་ཚྤྱོགས་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། རྐྱེན་གཅིག་གིས་
ནི་འབས་བུ་ཀུན་སྐྱེད་ནུས་པ། ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་ནི་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དཔེར་ན་
སྒྱུ༌མའི་རྟ་དང་བ་གླང་དུ་སང་བ་ལ་སེམས་ཡྤྱོད་མེད་ཁྱད་པར་མ་གཏྤྱོགས་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་
པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྤྱོ།། 

 
དྲི་བ༌༣༦ འྤྱོ་ན། གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་མ་ངན་འདས། །འཁོར་བ་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ལྟ་ན། །སངས་རྒྱས་ཀྱང་ནི་

འཁོར༌འགྱུར༌བས། །བྱང༌ཆུབ༌འདྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །སྟེ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འཁོར་
བ་སངས་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྤྱོབ་པ་མ་ཡིན་པར་འཁོར་འདས་གཞི་མཐུན་དུ་འདྤྱོད་པའི་
ཕྱིར། 

ལན༌ རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཁོར་འདས་གཞི་མཐུན་དུ་འདྤྱོད་པ་ལ་འགལ་བ་
མེད་དེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འཁོར་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་མ་ངན་
འདས་པར་བརྗོད། །འཁོར་བ་སངས་ནས་གཞན་དུ་ན། །མ་ངན་འདས་པ་ཐྤྱོབ་མི་
འགྱུར། །ཞེས་དང༌། རྩ་ཤེར་ལས། འཁོར་བ་མ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་
ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །མ་ངན་འདས་པའང་འཁོར་བ་ལས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་མ་
ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ༌༣༧ གློ་བུར་དྲི་བཅས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྣམ་གཞག་ཞྤྱོག  
ལན༌ རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་མ་ཆད་ན། །སྒྱུ༌མའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་གྱི། །རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་ཆད་

པ་ན། །ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པའི་
རྐྱེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་མ་ཆད་ན། སྒྱུ༌མའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་གྱི། དཔེར་ན་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་
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རྣམས་རྒྱུན་ནི་ཆད་པ་ན། སངས་རྒྱས་དྤྱོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འཁོར་བ་མི་འབྱུང་
ངོ༌། །ཁྱེད་ཅག་འཁོར་འདས་རང་བཞིན་གྱིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འདྤྱོད་པའི་ཕྱྤྱོགས་ལ། 
འཁོར་བ་སངས་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྤྱོབ་པར་མི་སྲིད་དེ། སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གྱིས། ཡྤྱོད་ཕྱིར་
ཡྤྱོད་པ་སྐྱེ་མིན་ཏེ། །མེད་ཕྱིར་མེད་པའང་སྐྱེ་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། རྩ་ཤེར་ལས། གང་ལ་
སྟྤྱོང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ།། །། 

 
༈ སེམས་ཙམ་པའི་རྩྤྱོད་སྤྱོང་ལ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། དབུ་མ་པ་ལ་ཉེས་པ་བརྗོད་པའིཕྱིར། 
དྲི༌བ༌༣༨ གང་ཚེ་འཁྲུལ་པའང་ཡྤྱོད་མིན་ན། །སྒྱུ༌མའང་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དབུ་མ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྟྤྱོང་པར་ཁས་བླངས་ན་
འཁྲུལ་པ་སྟེ་སེམས་དེའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་དེའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡུལ་
སྒྱུ༌མ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
གྱི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

ལན༌ དེ་ལ་རིགས་པ་སྒོ་མཚུངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གང་ཚེ་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ༌མ་
ཉིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ༌སྨྲ་བ་
ཁྱོད་ལ་ཡུལ་སྒྱུ༌མ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་ཡུལ་སྒྱུ༌མ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་མེད་ན་དེའི་ཚེ་ཡུལ་
ཅན་གྱི་བླྤྱོ་ཡྤྱོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས་
གང་རུང་ཞིག་མེད་ན་དམིགས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ༌༣༨ སར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་ཡྤྱོད། །རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་

ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་ཉིད་དུ། ཕྱི་དྤྱོན་བེམ་པྤྱོ་ལས་གཞན་དུ་
གྱུར་པའི་དམིགས་བྱ་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ། དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་
ཡིན་གྱི༌ཕྱི་དྤྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 
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ལན༌ སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད༌སྨྲ་བ་དེ་ཡང་འབྲེལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གང་ཚེ་
སེམས་ནི་སྒྱུ་མ་ན། །དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྤྱོང༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཉིད་ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། དུས་དེའི་ཚེ་ཡུལ་
གང་ཞིག་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་གང་གིས་མཐྤྱོང་སྟེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པར་
འདྤྱོད་ན། མཐྤྱོང་བྱ་མཐྤྱོང་བྱེད་དུ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་འགྲོ་བ་མཐའ་
དག་ལྤྱོང་བ་ཉིད་དུ་ཐྤྱོབ་པར་ཐལ། མཐྤྱོང་བྱ་མཐྤྱོང་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༣༩ དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གིས་འདྤྱོད་པ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སྲིད་པ་གསུམ་པྤྱོ་འདི་དག་སེམས་ཙམ་མྤྱོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་
ཐལ། 

ལན་ མི་འགལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་འཛིན་པ་ལྡྤྱོག་པའི་ཕྱིར་དྲང་དྤྱོན་དུ་གསུངས་པ་
ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གཟུགས་བཟླྤྱོག་པ་སྟེ་དེ་ཡང་དྲང་དྤྱོན་ཉིད། །རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདྤྱོ་
སྡེ་གཞན་ཡང་ནི། །དྲང་དྤྱོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བྱེད། །ཅེས་དང༌། དེར་མ་ཟད་
ངེས་དྤྱོན་གྱི་མདྤྱོ་ལས། སྲིད་པ་གསུམ་ནི་བརྟགས་པ་ཙམ། །ངོ་བྤྱོ་ཉིད་ཀྱིས་རང་བཞིན་
མེད། །བརྟགས་པའི་དངོས་པྤྱོའི་ངོ་བྤྱོ་ཉིད། །རྟྤྱོག་གེ་བ་དང་རྟྤྱོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་
སྤྱོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་རང་རིག་པ་འདྤྱོད་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ལུང་
གི་སྒོ་ནས་དགག་པར་བསྟན་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་ནི་མགོན་པྤྱོས་ཀྱང༌། །སེམས་ཀྱིས་སེམས་
མི་མཐྤྱོང་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའིཕྱིར། སེམས་ཀྱིས་སེམས་མི་མཐྤྱོང་ཞེས་
གསུངས་སྤྱོ། །ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། རལ་གྲི་སྤྱོ་ནི་རང་ལ་རང༌། །ཇི་ལྟར་མི་གཅོད་དེ་བཞིན་
ཡིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་རལ་གྲི་རྣྤྱོན་པྤྱོའི་སྤྱོ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་ཇི་ལྟར་མི་གཅོད་
པ་དང༌། སྤྱོར་རྩེས་སྤྱོར་རྩེ་ལ་མི་རེག་པ་དང༌། སྐྱེ་བྤྱོ་ཡང་གཟྤྱོར་ཅན་གྱི་རང་གི་ཕྲག་པར་
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རང་གིས་མི་ཞྤྱོན་པ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཆ་ཤས་མེད་པར་གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༠ དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གིས་རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་བསྟན་པ་ནི། ཇི་

ལྟར་མར་མེ་རང་གི་དངོས། །ཡང་དག་གསལ་བར་བྱེད་བཞིན་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེ་
ཇི་ལྟར་ན་མུན་པས་སྒྲིབ་པའི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྟྤྱོགས་པའི་ཆེད་དུ་མར་མེ་འདེགས་པར་
བྱེད་པ་ན་མར་མེ་རང་གི་དངོས་པྤྱོ་དེ་ཡང་རྐྱེན་ཉི་ཟླ་སྤྱོགས་ལ་མི་ལྟྤྱོས་པར་རང་གིས་རང་ལ་
ཡང་དག་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་རང་གིས་རང་རིག་པ་ནི་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

ལན་ དེ་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། མར་མེ་གསལ་བར་བྱ་མིན་ཏེ། །གང་ཕྱིར་མུན་གྱིས་
བསྒྲིབས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མར་མེ་མུན་པས་སྒྲིབ་པའི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསལ་
བ་བཞིན་དུ། མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་བྱ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱིར་
མར་མེ་ལ་མུན་གྱིས་བསྒྲིབས་ཏེ་གཡྤྱོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །གསལ་བྱ་མུན་པ་མེད་ཀྱང་
མར་མེ་གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་ན། མར་མེ་འདིས་ཉི་ཟླ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་གྱི་གསལ་བྱེད་དུ་
འགྱུར་དགོས་པ་ཐལ། དེར་མར་ཟད་མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་གྱུར་ན། མུན་པས་
ཀྱང་མུན་པ་སྒྲིབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༡ སར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་རིག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་གཞན་བསྟན་པ་ནི། ཤེལ་

བཞིན་སྔོན་པྤྱོ་སྔོ་ཉིད་ལ། །གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་འགའ་ཞིག་གཞན་ལ་
ནི། །ལྟྤྱོས་དང་ལྟྤྱོས་མེད་པ་ཡང་མཐྤྱོང༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་སྔོ་བ་ཤེལ་
ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་རང་གིས་རང་ཉིད་སྔོ་བ་བཻཌཱུརྻ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཡྤྱོད་ལ། 
དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་འགའ་ཞིག་མར་མེ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་ལ་
ལྟྤྱོས་པས་གསལ་བ་མཐྤྱོང་བ་དང༌། མར་མེ་རང་གི་ངོ་བྤྱོ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་ཡང་
གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་ 
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མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 
ལན་ དེ་ལ་བཻཌཱུརྻ་ཡི་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སྔོ་ཉིད་མིན་ལ་སྔོན་པར་དེ། །བདག་གིས་

བདག་ཉིད་བྱས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། བཻཌཱུརྻ་སྔར་སྔོ་བ་ཉིད་མིན་ལ། ཕྱི་ནས་སྔོན་
པྤྱོར་གྱུར་པ་དེ། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟྤྱོས་པར་བདག་གིས་བདག་ཉིད་སྔོན་པྤྱོ་བྱས་པ་ནི་མེད་
དྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༢ དེ་ལྟར་ན་ཡང་མར་མེ་རང་གིས་རང་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་དགོས་སྤྱོ། ། 
ལན་ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གིས་རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་མར་མེ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར། མར་མེ་གསལ་བར་བྱེད་དྤྱོ་ཞེས། །ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་རྗོད་བྱེད་ན། །བླྤྱོ་ནི་གསལ་
བ་ཉིད་ཡིན་ཅེས། །གང་གིས་ཤེས་ནས་དེ་སྐད་བརྗོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མར་མེ་གསལ་
བར་བྱེད་དྤྱོ་ཞེས། གང་ཟག་གིས་ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱེད་དུ་ཆུག་ཀྱང༌། བླྤྱོ་ནི་རང་
གིས་རང་གསལ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྤྱོ་རང་དང་གཞན་གང་གིས་ཤེས་པས་ཤེས་ནས་དེ་སྐད་དུ་
བརྗོད། རང་གིས་རང་ཤེས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྐབས་ཀྱི་དཔད་བྱར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་
གྱིས་ཤེས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ། 

 
དྲི་བ་༤༣ དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས། །རྣམ་

ཤེས་ཙམ་དུ་དེ་ཉིད་རྟྤྱོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རང་གིས་རང་མཐྤྱོང་བ་ནི་ཅི་
ནས་ཀྱང་འདྤྱོད་དགོས་སྤྱོ། 

ལན་ སྐབས་ཀྱི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གང་ཚེ་འགས་ཀྱང་མཐྤྱོང་མིན་ན། །གསལ་བའམ་ནི་
མི་གསལ་བ། །མྤྱོ་གཤམ་བུ་མྤྱོའི་འགྱིང་བག་བཞིན། །དེ་ནི་བརྗོད་ཀྱང་དྤྱོན་མེད་དྤྱོ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། རང་གིས་རང་རིག་པ་སྒྲུབ་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ནི་འདས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར་མཐྤྱོང་བ་མེད་ལ། ཕྱི་མ་ནི་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་མཐྤྱོང་བ་མེད་པ་དང༌། དུས་མཉམ་པ་ནི་བ་
གླང་གི་•་ལྟར་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མཐྤྱོང་བ་མི་འཐད་དེ། 
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སྔ་ཕྱི་བ་ལ་གང་རུང་མེད། །དུས་མཉམ་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད། །ཅེས་སྤྱོ། །རང་དང་གཞན་
གྱིསྐྱེ་བྤྱོ་འགས་ཀྱང་བླྤྱོ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐྤྱོང་བ་མིན་ན་མར་མེ་བཞིན་དུ་གསལ་བའམ་བུམ་
པ་བཞིན་དུ་མི་གསལ་བ་གང་བརྗོད་ཀྱང་དྤྱོན་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཁྱད་གཞི་མྤྱོ་གཤམ་གྱི་བུ་མ་
གྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མྤྱོ་གཤམ་གྱི་བུ་མྤྱོའི་ལུས་ཀྱི་འགྱིང་བག་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ། དེ་ནི་
གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བའི་རྣམ་བཞག་གང་བརྗོད་པར་བྱས་ཀྱང་དྤྱོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༤ སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ། སར་རྗེས་

དཔག་གི་སྒོ་ནས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡྤྱོད་མིན་ན། །རྣམ་ཤེས་དྲན་
པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་གིས་རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་
ན། སྔར་ཡུལ་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་རྤྱོ། །སྔར་ཉམས་སུ་མ་མྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་དྲན་པ་འགྱུར་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་
ཏེ། དཔེར་ན་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་བུམ་པ་སྔར་མ་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིས་སུ་དྲན་པ་འགྱུར་དགོས་པ་
ཐལ།  

ལན་ དེ་ལ་དབུ་མ་པས་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གཞན་མྤྱོང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ལས། །དྲན་འགྱུར་བྱི་
བའི་དུག་བཞིན་ནྤྱོ།། ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཕྱི་རྤྱོལ་གྱི་ཡུལ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་དངོས་པྤྱོ་
ཉམས་སུ་མྤྱོང་བ་ཉིད་སྔར་རང་གིས་རང་ཉམས་སུ་མྤྱོང་བའི་འབྲེལ་རྟགས་མིན་ཏེ། གཞན་
ཡུལ་དུ་མྤྱོང་བའི་དྲན་པ་འདི་དང༌། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་འབྲེལ་བ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་
ཡང་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བྱི་བའི་དུག་བཞིན་ནྤྱོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 
གང་ཕྱིར་གང་གིས་ཡུལ་མྤྱོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྤྱོད་མིན་པར། །དེ་
བཞིན་ང་ཡིས་མཐྤྱོང་སྙམ་དྲན་གྱུར་ཏེ། །དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། མ་བརྟག་མ་དཔད་པར་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁ་སང་གི་དངོས་པྤྱོ་
དེ་དེ་རིང་དྲན་ནྤྱོ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། ། 
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དྲི་བ་༤༥ བསར་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་རིགས་པའི་རྣམ་
པ་གཞན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྐྱེན་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། །མཐྤྱོང་ཕྱིར་རང་ཉིད་རང་
གསལ་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྐྱེན་གཞན་ཞི་གནས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དག་དང་
ལྡན་པ་ནི། ཐག་རིང་བ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཐྤྱོང་ན་ཐག་ཉེ་བ་རང་རིག་གི་སེམས་
མི་མཐྤྱོང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རིང་བའི་སྤུ་མཐྤྱོང་ན་ཉེ་བའི་ཐག་པ་མཐྤྱོང་ངེས་པ་
བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ།། 

ལན་ དཔེ་འདིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མཁོ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གྲུབ་
པའི་མིག་སན་སྦྱྤྱོར་བ་ལས། །བུམ་མཐྤྱོང་མིག་སན་ཉིད་འགྱུར་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
སྔགས་དང་རས་ལ་སྤྱོགས་པའི་གྲུབ་པའི་མིག་སན་གྱི་སྦྱྤྱོར་བ་མིག་ལ་བསྐུས་པ་ལས་ཐག་
རིང་བ་ས་འྤྱོག་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་མཐྤྱོང་ཡང་ཐག་ཉེ་བ་རང་གི་མིག་ལ་བསྐུས་པའི་མིག་སན་
ཉིད་མཐྤྱོང་བ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༦ སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་རང་ཤེས་པ་མེད་ན་མིག་གིས་མཐྤྱོང་བ་དང་རྣ་བས་ཐྤྱོས་

པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དྤྱོན་གང་ཡང་རྟྤྱོགས་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།  
ལན་ མེད་པ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཇི་ལྟར་མཐྤྱོང་ཐྤྱོས་ཤེས་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་པར་བྱ་མིན་ཏེ། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བ་དང་གང་
ཟག་གཞན་ལས་ཐྤྱོས་པ་དང་དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན་མེ་ཡྤྱོད་དེ་དུ་བ་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ཚུལ་
གསུམ་པྤྱོའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་དེ་དག་མ་བརྟགས་ཉམས་དགའ་ཙམ་གྱིས་དབང་
དུ་བྱས་ཏེ་འདིར་དགག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 
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དྲི་བ་༤༧ འྤྱོ་ན་ཅི་ཞིག་འགོག་སྙམ་ན།  
ལན་ འདིར་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པ། །བདེན་པ་རྟྤྱོག་པ་བཟླྤྱོག་བྱ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འདིར་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དངོས་པྤྱོ་ལ་བདེན་པར་རྟྤྱོགས་པའི་གཏི་
མུག་མ་རིག་པ་ཉིད་བཟླྤྱོག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༤༨ སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཡུལ་སྒྱུ་མ་རང་བཞིན་གྱི་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་

ཀྱང་རྫུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་དྤྱོ།།  
ལན་ འྤྱོ་ན་སེམས་ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལས་གཞན་ཡིན་པའམ། གཞན་མ་ཡིན་པའམ། གཉིས་གའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པའམ། གཉིས་གའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་རྟགས་རྣམ་པ་བཞིར་དྲངས་ཏེ་དྲི་
བ་ནི། ཕྱྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ལྟར་གཞན་ཐ་དད་དུ་འདྤྱོད་ན་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལས་འགལ་བ་དང༌། 
ཕྱྤྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་གཞན་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཏུ་འདྤྱོད་ན། གང་ཚེ་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་
ཉིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཉེས་པ་ཐྤྱོབ་པ་ཡིན་
ནྤྱོ། །ཕྱྤྱོགས་གསུམ་པ་ལྟར་གཉིས་གའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན་གཞི་གཅིག་ལ་ཕན་
ཚུན་ནང་འགལ་བའི་ཕྱིར་མི་སྲིད་དྤྱོ། །ཕྱྤྱོགས་བཞི་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སེམས་ལས་ཡུལ་སྒྱུ་
མ་དེ་གཞན་མིན་ཞིང༌། གཞན་མིན་པར་ཏེ་གཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བརྟགས་ཅེས་བརྗོད་ན་དེ་ཡང་
རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དངོས་ན་ཇི་ལྟར་དེ་གཞན་མིན། །གཞན་མེད་ཞེ་ན་
དངོས་པྤྱོར་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་དེ་དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ཡུལ་སྒྱུ་མ་
ལས་གཞན་མིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་སྲིད་པའི་
ཕྱིར་རྤྱོ། །གཞན་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཏུ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། འྤྱོ་ན་ཡུལ་སྒྱུ་མ་ཡིན་པས་
སེམས་ཀྱང་དངོས་པྤྱོ་མེད་པར་ཐལ། སེམས་རང་རིག་རང་གསལ་དྤྱོན་དམ་པ་ཡྤྱོད་པར་མ་
ཡིན་པ། སྒྱུ་མ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 
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དྲི་བ་༤༩ དེ་ལ་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་དངོས་པྤྱོ་མེད་ན་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་
རྒོལ་བ་ལ།  

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་བདེན་མིན་ཡང༌། །བལྟ་བྱ་དེ་བཞིན་ལྟ་བྱེད་
ཡིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཡུལ་སྒྱུ་མ་བདེན་པའི་དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་
བལྟ་བྱ་དངོས་པྤྱོར་འྤྱོས་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་སེམས་སམ་ཡིད་ཀྱང་དྤྱོན་དམ་པ་
དངོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཐ་སྙད་དུ་མཐྤྱོང་བ་བྱེད་ནུས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༥༠ ཡང་རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་དྤྱོན་དམ་པ་ཡྤྱོད་པའི་རང་

རིག་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་དངོས་རྟེན་ཅན། །དེ་ནི་གཞན་དུ་མཁའ་
འདྲར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་འདི་དངོས་པྤྱོའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ལ། 
དངོས་པྤྱོའི་རྟེན་ཅན་མ་ཡིན་ན། རྟེན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་འཇིམ་པ་མེད་པའི་བུམ་
པ་དང༌། སལ་མ་མེད་པའི་སམ་བུ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་དངོས་པྤྱོ་ནི་
སེམས་ཡིན་པར་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

ལན་ འྤྱོ་ན་རྣམ་རྫུན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བརྗོད་ན། འཁོར་བ་དེ་ཅི་
དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ནམ་དངོས་མེད་ཡིན། དངོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་སེམས་ཡིན་ནམ། སེམས་དེ་ལས་
གཞན་ཡིན་ནམ། ཕྱྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ལྟར་སེམས་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན་འཁོར་བ་དེ་སེམས་བཞིན་དུ་
སང་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྱྤྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་སེམས་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན་རང་གི་
གྲུབ་མཐའ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གཉིས་པ་ལྟར་དངོས་མེད་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན་དངོས་
མེད་དེ་ནི་དྤྱོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་དངོས་པྤྱོ་ལས་གཞན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་མཐྤྱོང་ཐྤྱོས་
ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ 
རྤྱོ།། 
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དྲི་བ་༥༡ རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཡྤྱོད་པའི་དངོས་པྤྱོར་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་བརྟེན་
པས་དེ་དྤྱོན་བྱེད་ནུས་པ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དངོས་མེད་དངོས་ལ་བརྟེན་པས་ན། །བྱེད་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བརྟེན་དང་རྟེན་པའི་དངོས་པྤྱོ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངོ་བྤྱོ་ཡིན་
པས་དངོས་མེད་ནི་གང་གིས་ཀྱང་འབས་བུ་མི་རུང་བའིཕྱིར། དཔེར་ན་རི་བྤྱོང་གི་•་ཡི་ས་རྐོ་
བ་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོ་ལ་བརྟེན་པས་ཀྱང་དྤྱོན་བྱེད་པར་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་
ཏེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །དངོས་པྤྱོ་དང་དངོས་མེད་གཉིས་དུས་ནམ་ཡང་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་མི་སྲིད་
པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནི་གྲོགས་མེད་པར། །གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །གང་
ཚེ་སེམས་ནི་གཟུང་བལ་བ། །དེ་ཚེ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སེམས་
ཙམ་དུ། །བརྟགས་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་སེམས་
ཙམ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་གྲོགས་བཟུང་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མི་འཐད་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་སེམས་ནི་གཟུང་
འཛིན་དང་བལ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བ་
དུས་དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐྤྱོག་མ་ཉིད་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགྱུར་དགོས་པ་
ཐལ། ལམ་ལ་ལྟྤྱོས་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཁས་བླངས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་
སེམས་ཙམ་མྤྱོ་ཞེས་སེམས་ཙམ་དུ་རྟྤྱོག་པས་བརྟགས་པ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད། 
གཉིས་སང་དགག་མི་དགོས་གཉིས་སྟྤྱོང་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ལམ་དེའི་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༥༢ གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་མ་པ་ལ་ཉེས་པ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་ན་

ཡང༌། །ཇི་ལྟར་ཉོན་མྤྱོངས་ལྡྤྱོག་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་ལ། །དེ་བྱེད་ཉིད་ཀྱང་
ཆགས་སྐྱེ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁྱེད་ཅག་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པྤྱོ་འདི་
དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། ཆགས་སྤྱོགས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་ཇི་ལྟར་ལྡྤྱོག་པར་
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འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ། དེ་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་
ཤེས་ཀྱང་བྱེད་པ་པྤྱོ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྤྱོ་ཉིད་ཀྱང་སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་དེ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། དེ་བྱེད་པ་ནི་ཤེས་བྱ་ལ། །ཉོན་མྤྱོངས་བག་ཆགས་མ་སངས་པ། །དེ་
ན་དེ་མཐྤྱོང་བ་ན་དེ། །སྟྤྱོང་ཉིད་བག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། སྒྱུ་མའི་བུད་
མེད་དེ་བྱེད་པ་པྤྱོ་ནི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། ཉོན་མྤྱོངས་པ་དང་དེའི་བག་ཆགས་མ་སངས་པ། 
རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན། སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་དེ་མཐྤྱོང་བ་ན་མཐྤྱོང་བ་པྤྱོ་དེའི་རྒྱུད་ལ། གཉེན་པྤྱོ་
སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱང་བག་ཆགས་གོམས་པ་ཉམས་ཆུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་དེ་
སྟྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༥༣ འྤྱོ་ན་ཐྤྱོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་དེ་ཇི་ལྟར་བཟླྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ་

མི་འགྱུར་བ་ཐལ།  
ལན་ ཐལ་བ་དེས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྟྤྱོང་ཉིད་བག་ཆགས་གོམས་པ་ནི། །དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་སྤྱོང་

འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་གོམས་པས་ནི། 
མེ་དང་ཉེ་བར་གྱུར་པའི་གྲང་བའི་རེག་པ་བཞིན་དུ་དངོས་པྤྱོར་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་སྤྱོང་
བར་འགྱུར་ཞིང་རྩ་བ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད་དྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༥༤ འྤྱོ་ན་དངོས་པྤྱོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་གཉིས་ཀ་རྣམ་

རྟྤྱོག་ལས་མ་འདས་པས་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  
ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་གོམས་པས་ནི། །དེ་ཡང་ཕྱི་ནས་སྤྱོང་བར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དངོས་པ་དང་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་
སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མངོན་དུ་གོམས་པར་བྱས་པས། མེད་པར་འཛིན་པའི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ཆུ་བརྒལ་བའི་
གཟིངས་དང་འདྲ་བར་ཕྱི་ནས་སྟྤྱོང་ཉིད་སྤྱོས་བལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་
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ཏེ། །ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་རྟྤྱོག་ཐམས་ཅད་སང་བྱའི་ཕྱིར། །སྟྤྱོང་ཉིད་བདུད་རྩིའི་སྟྤྱོན་མཛད་
ལ། །གང་ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་ན། །དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་སད། །ཅེས་དང༌། རྩ་ཤེར་ལས། 
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྟྤྱོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱིན་པར་གསུངས། །གང་དག་སྟྤྱོང་པ་
ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་བ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་སྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༥༥ འྤྱོ་ན་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྟྤྱོབས་ཀྱིས་དངོས་པྤྱོའི་བག་ཆགས་ལྡྤྱོག་ཏུ་ཆུག་ནའང་དངོས་མེད་ལ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་གང་གིས་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ།། 
ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གང་ཚེ་གང་ཞིག་མེད་དྤྱོ་ཞེས། །བརྟག་བྱའི་དངོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་

པ། །དེ་ཚེ་དངོས་མེད་རྟེན་འབྲེལ་བ། །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་ཇི་ལྟར་གནས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
སྟྤྱོང་ཉིད་སྤྱོས་བལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་གང་
ཞིག་མེད་དྤྱོ་ཞེས། བརྟག་པར་བྱའི་དངོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ། དེའི་ཚེ་བརྟེན་པར་བྱ་བའི་
དངོས་པྤྱོ་མེད་པས་རྟེན་དངོས་པྤྱོ་དང་བལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་རྟེན་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་དངོས་མེད་དེ་ཇི་ལྟར་གནས་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། 
དངོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མེད་གཞན་དུ་ག་ལ་ཡྤྱོད། །ཅེས་དང༌། རྩ་ཤེར་ལས། 
གལ་ཏེ་སྟྤྱོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད། །སྟྤྱོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར། །མི་སྟྤྱོང་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་
མིན་ན། །སྟྤྱོང་པ་ཡྤྱོད་པ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སྤྱོ། 

 
དྲི་༥༦ འྤྱོ་ན་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པའི་རྣམ་རྟྤྱོག་ལས་འདས་ན་གྲོལ་བ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། གྲོལ་བ་ཤེས་

པའི་བླྤྱོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  
ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་

པ། །དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྙེད་པར་དུས་གང་གི་ཚེ་དངོས་པྤྱོ་དང་དངོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་
དག་གང་ཡང་བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ་དུས་དེའི་ཚེ་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་
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རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། དམིགས་པའི་གཏད་སྤྱོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཏེ་དམིགས་པ་མེད་
པར་ རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཤེས་བྱའི་བུད་ཤིང་སྐམ་པྤྱོ་མ་ལུས་
པ། །བསྲེགས་པས་ཞི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སྟེ། །དེ་ཚེ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་
མེད། །སེམས་འགགས་པ་དེ་སྐུ་ཡིས་མངོན་སུམ་མཛད། །ཅེས་སྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༥༧ འབས་བུ་གཞན་དྤྱོན་ལ་རྩྤྱོད་པ་སྤྱོང་བ་ལ། འྤྱོ་ན་མཐར་ཐུག་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སྤྱོགས་

པའི་གཉིས་སང་ནུབ་དགོས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་དྤྱོན་རྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་
དེ་མི་མཛད་པར་ཐལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པར་མི་མངའ་བའི་ཕྱིར།  

ལན་ དེ་ལ་བསྟན་པ་ནི། ཡིད་བཞིན་ནྤྱོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །ཇི་ལྟར་རེ་བ་ཡྤྱོངས་སྐོང་
བ། །དེ་བཞིན་གདུལ་བྱར་སྤྱོན་ལམ་གྱི། །དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྐུར་སང་ངོ༌། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྤྱོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལ་རྣམ་པར་རྟྤྱོག་པ་
མེད་ཀྱང༌། སེམས་ཅན་གྱི་འདྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡྤྱོངས་སུ་བསྐང་བ་མཛད་པ་
དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
གནས་སྐབས་ན་བཏབ་པའི་སྤྱོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྤྱོའི་མཚན་དང་ལྡན་པའི་
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སང་ངོ༌། ། 

 
དྲི་བ་༣༨ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་རྟྤྱོག་མེད་ན། སྔོན་གྱིས་སྤྱོན་ལམ་གྱིས་འཕྲིན་ལས་དེ་ལྟ་བུ་གང་ལ་

འབྱུང་སྟེ་མི་འབྱུང༌།།  
ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ནི། །མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་ནས་འདས་

གྱུར་པ། །དེ་འདས་ཡུན་རིང་ལྤྱོན་ཡང་དེ། །དུག་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞིབྱེད་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་
སྤྱོད་པའི་རྗེས་མཐུན་པར། །རྒྱལ་བའི་མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་མ་ངན་ལས། །འདས་ཀྱང་དྤྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཛད།། ཅེས་གསུངས་ཏེ། སངས་
རྒྱས་ལ་རྣམ་རྟྤྱོག་མེད་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བམ་ཟེ་ཤང་ཀུ་ཏ་ཡིས་
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ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རིགས་སྔགས་གྲུབ་པས་ནི། ས་དང་རྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངོས་པྤྱོ་ལ་མཆོད་
སྤྱོང་བསྒྲུབས་ནས་མཁའ་ལྡིང་གྲུབ་པ་དེ་འདས་པར་གྱུར་ནས། དེ་འདས་ནས་ཡུན་རིང་པྤྱོ་
ལྤྱོན་ཡང་ཇི་སྲིད་མཆོད་སྤྱོང་མ་ཞིག་བར་དུ་དུག་དང་གདྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པའི་གནྤྱོད་པ་ཞི་བར་
བྱེད་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་
པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚྤྱོ་ལྟ་བུ་ལ་བསབ་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར། དེའི་འབས་
བུ་རྒྱལ་བའི་མཆོད་སྤྱོང་བསྒྲུབས་པ་ཡང༌། བསྒྲུབ་མཁན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞྤྱོན་ནུ་
དྤྱོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང༌། གདུལ་བྱའི་དྤྱོན་
རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་དེ། 
འཇུག་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ར་མཁན་སྟྤྱོབས་ཆེན་ལྡན་པས་འདིར། །ཡུན་རིང་ཆེས་འབད་བས་
བསྐོར་འཁོར་ལྤྱོ་ནི། །དེའི་རྩྤྱོལ་ད་ལྟ་སྐྱེས་པ་མེད་བཞིན་དུ། །འཁོར་ཞིང་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་རྒྱུར་མཐྤྱོང་ལྟར། །དེ་བཞིན་ད་ལྟ་སྐྱེས་རྩྤྱོལ་མེད་བཞིན་དུ། །ཆོས་ཀྱིས་བདག་ཅན་སྐུ་ཉིད་
ལ་ཞུགས་དེ། །འཇུག་པ་སྐྱེ་བྤྱོའི་དགེ་དང་སྤྱོན་ལམ་གྱི། །ཁྱད་པར་གྱིས་འཕངས་ལས་ཆེས་
བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

 
དྲི་བ་༥༩ འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་སངས་

རྒྱས་དེ་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པས། ཇི་ལྟར་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་
ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། ཐུགས་མཉེས་པ་དང་བྱས་པ་ཤེས་པའི་བླྤྱོ་མེད་པའི་ཕྱིར། 

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གང་ཕྱིར་བཞུགས་པའམ་མ་ངན་འདས། །མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་བཤད་
ཕྱིར་རྤྱོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་མེད་པ་ལ་མཆོད་པས་འབས་བུ་མེད་པར་འདྤྱོད་པ་དུས་
གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའམ་དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་
གདུང་རིང་བསྲེལ་ལ་མཆོད་པ་གཉིས་ཀྱི་བསྤྱོད་ནམས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་རྒྱལ་བའི་ལུང་ཚད་
མ་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 
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དྲི་བ་༦༠ འྤྱོ་ན་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུ་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་གང་གི་དབང་དུ་འབྱུང་སྟེ་འབྱུང་བ་
མི་འགྱུར་བ་ཐལ།  

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། ཀུན་རྤྱོབ་བམ་ནི་དེ་ཉིད་དུའང༌། །རུང་སྟེ་དེ་འབས་ལུང་ལས་
ཡིན། །དཔེར་ན་བདེན་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །ཇི་ལྟར་འབས་བུར་བཅས་པ་བཞིན། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཀུན་རྤྱོབ་བམ་ནི་དྤྱོན་དམ་དེ་ཉིད་དུའང་རུང་སྟེ་དེའི་འབས་བུ་མཉམ་པ་ནི་རྒྱལ་
བའི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ཡིན། གང་ཞིག་བཞུགས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །མི་གནས་མ་ངན་
འདས་པ་ལ། །སེམས་ནི་མཉམ་པར་སྦྱང་བ་ཡིས། །བསྤྱོད་ནམས་ལ་ནི་ཁྱད་པར་
མེད། །ཅེས་གསུངས་སྤྱོ། །སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པའི་བསྤྱོད་ནམས་ཀྱིས་འབས་བུ་ནི་དཔེར་
ན་ཁྱེད་ཅག་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་བདེན་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པས། ཇི་ལྟར་
བསྤྱོད་ནམས་ཀྱི་འབས་བུར་འབྱུང་བ་འདྤྱོད་པ་ལྟར། བདག་ཅག་མ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ལ་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་མཆོད་པར་བྱས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་
ནྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༦༡ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་

པའིཕྱིར་རྒོལ་བ་ནི། བདེན་པ་མཐྤྱོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་གྱི། །སྟྤྱོང་ཉིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྤྱོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། 
ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་དང༌། འགོག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ལམ་གྱི་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་
རྣམས་མཐྤྱོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་
འཕངས་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དུ་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་དགོས་
པ་མེད་པའི་ཕྱིར།  

ལན་ དེ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གང་ཕྱིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མེད་པར་
གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་པ་དུས་
གང་གི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། མེད་པར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་
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པྤྱོ་གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབྱྤྱོར་ཉན་ཐྤྱོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་
འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་
བྱའྤྱོ། །རབ་འབྱྤྱོར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བྱའྤྱོ། །རབ་འབྱྤྱོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་
བྱའྤྱོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༦༢ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་སྟྤྱོང་

པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ནི་བདག་ཅག་ལ་ལུང་ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། སངས་
རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་འྤྱོག་ཏུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཡིན་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།  

ལན་  དེ་ལ་རིག་པ་སྒོ་མཚུངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ནི་ཇི་ལྟར་
གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཉན་ཐྤྱོས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་སྡེ་བཞི་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ནི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སྟེ་ཐེག་ཆེན་ལས་ཚད་མ་ལྷག་པ་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པར་
མ་མཐྤྱོང་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༦༣ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། གང་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལ་འདི་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་གང་གི་ཕྱིར་དབུ་མ་པ་ཁྱོད་དང་ཁོ་བྤྱོ་ཅག་ཉན་ཐྤྱོས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བདག་ཅག་གི་
ལུང་སྡེ་བཞི་ལ་སྤྱོགས་པའི་ལུང་འདི་རྒྱལ་བའི་ལུང་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། དང་པྤྱོ་ཁྱོད་ལ་འདི་མ་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། འྤྱོ་ན་དང་པྤྱོ་སྟེ་ཁྱོད་
ཀྱི་ལུང་སྡེ་བཞི་ལ་སྤྱོགས་པ་ཁས་ལེན་པའི་སྔོན་རྤྱོལ་དུ་ཁྱོད་ལ་ཐེག་པ་དམན་པ་འདི་ལུང་
ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 
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དྲི་བ་༦༣ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཅག་ལ་དང་པྤྱོ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡིད་

ཆེས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུད་བླ་མ་དང་སྤྱོབ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པར་གྲུབ་ལ། གཞན་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རྤྱོ།  

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། རྐྱེན་གང་གི་ནི་དེར་ཡིད་ཆེས། །དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་
མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྐྱེན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་དེར་ཡིད་ཆེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བླ་མ་
རྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།། 

 
དྲི་བ་༦༤ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀ་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་གཞན་

པ་གཉིས་ལ་དྲི་ཡི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ནི་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་ལས་
བཟླྤྱོག་བྱ་སྟེབླང་བ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

ལན་ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། གཞན་གཉིས་འདྤྱོད་པས་བདེན་ན་ནི། །རིག་བྱེད་སྤྱོགས་ཀྱང་བདེན་
པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཡང་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་ཀྱིས་འདྤྱོད་
པས་བདེན་པའི་དྤྱོན་ཡིན་པར་གྲུབ་ན་ནི། ཕྱི་རྤྱོལ་པའི་རིག་བྱེད་སྤྱོགས་ཀྱང་བདེན་པ་ཉིད་དུ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཁས་བླང་བའི་གང་ཟག་མང་དུ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ་༦༥ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཐེག་ཆེན་རྩྤྱོད་བཅས་ཕྱིར་ཞེ་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐེག་པ་

ཆེན་པྤྱོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་མ་ཡིན་གྱི་རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ལུང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་
པར་དྤྱོར་བྱ་ཡིན་པ་ཐལ།  

ལན་ དྤྱོར་བྱ་ཡིན་པ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུང་ལ་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་དང༌། །ལུང་གཞན་ལ་ཡང་རང་
གཞན་དག །རྩྤྱོད་བཅས་ཡིན་ཕྱིར་དྤྱོར་བྱར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་
པས་བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། སྤྱིར་ཕྱི་ནང་དུ་རྩྤྱོད་པའི་བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་པའམ། 
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བྱེ་བག་ནང་གསེས་སུ་རྩྤྱོད་པའི་བཀའ་མ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་པ་སྟེ། རྟགས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་
དྲང་སྟེ་དྲི་ན། ཕྱྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ལྟརསྤྱིར་ཕྱི་ནང་དུ་རྩྤྱོད་པའི་བཀའ་མ་ཡིན་པ་འདྤྱོད་ན། ཉན་
ཐྤྱོས་པ་ ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ལ་ཁྱོད་དང་མུ་སྟེགས་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་ཡང་དག་ཡིན་མིན་དུ་རྩྤྱོད་པ་
དེ་ཡང་བཀའ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཕྱྤྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་བྱེ་བག་ནང་གསེས་སུ་རྩྤྱོད་པའི་བཀའ་
མ་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁས་བླངས་པའི་ལུང་གཞན་ཡང་རང་གི་སྡེ་པ་དང་སྡེ་པ་
གཞན་དེ་དག་གིས་ཀྱང༌། རྩྤྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཅག་ཐེག་དམན་གྱི་གྲུབ་
མཐའ་དེ་ཡང་དྤྱོར་བྱར་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་ཕ་རྤྱོལ་པྤྱོའི་ལན་དང་སུན་
འབྱིན་བརྗོད་ཟིན་ནས། གཞན་ཡང་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁས་བླངས་པ་ལ་དབུ་མ་པས་
རིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་བསུན་འབྱིན་པའི་ཕྱིར། །བསྟན་རྩ་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཡིན་
ན། །དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་པ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ བསྟན་པའི་
རྩ་བ་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཡིན་པར་གསུངས་ན། དེ་ཡང་དགེ་སྤྱོང་གི་སྒྲ་བཤད་འཇུག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་
སྟེ། མིང་གི་དགེ་སྤྱོང༌། ཁས་འཆེའི་དགེ་སྤྱོང༌། སྤྱོང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་
དགེ༌སྤྱོང་།380བསྙེན་པར་རྤྱོགས་པའི་དགེ་སྤྱོང༌། ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་སྟེ་ལྔ་
ལས། དང་པྤྱོ་གསུམ་ནི་མིང་ཙམ་གྱི་དགེ་སྤྱོང་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་ནི་མཆོག་ཡིན་གྱི། བསྟན་
པའི་རྩ་བ་ཡིན་ལ།380དེ་ལས་ཀྱང་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། 
སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བ་ལས་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་དུ་
གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་གནས་སྤྱོ། ། 

 
དྲི་བ༌༦༦ འྤྱོ་ན་ཅི་ཕྱིར་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྟྤྱོང་ཉིད་མེད་ཀྱང་བདེན་

པ༌མཐྤྱོང་བ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རྤྱོ།།  
ལན༌ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། སེམས་ནི་དམིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །མ་ངན་འདས་པའང་

དཀའ་བར་གནས། །ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པས་གྲོལ་ན་དེའི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་
རྤྱོ། །ཞེས་པ་སྟེ། སེམས་ནི་བདེན་འཛིན་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་མེད་མ་
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ངན་ལ་འདས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་སྟེ་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པའི་དགེ་སྤྱོང་མ་ཟད་ལྷག་བཅས་ཀྱི་
དགེ་སྤྱོང་ཉིད་ཀྱང་ཐྤྱོབ་པ་དཀའ་བར་གནས་ཏེ། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཆར་
གཏྤྱོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྤྱོ་འཛིན་ཡྤྱོད་
པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཉིད། །ངར་འཛིན་ཡྤྱོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐྱེ་བ་
ཡིན། །ཞེས་དང༌།སྤྱོབ་དཔྤྱོན་གྱིས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྤྱོ་མ་འགག་ན། །ཉོན་མྤྱོངས་སངས་ཀྱང་
ཐར་མི་འགྱུར། །ཞེས་སྤྱོ། །དེར་མ་ཟད་གལ་ཏེ་ཉོན་མྤྱོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་སངས་པས་གྲོལ་
བར་འགྱུར་ན་ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པ་དེའི་མྤྱོད་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་དགོས་པ་ཐལ། 

 
དྲི་བ༌༦༧ ཉོན་མྤྱོངས་སངས་པས་གྲོལ་བ་དེ་ལ་ཐེ་ཚྤྱོམ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ།། 
ལན༌ དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་ནི། ཉོན་མྤྱོངས་མེད་ཀྱང་དེ་དག་ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྤྱོང་བ་

ཡིན། །ཞེས་པ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མྤྱོངས་པ་མེད་
ཀྱང་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་མྤྱོའུ་གལ་གྱི་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྟ་བུར་དེ་དག་རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་
ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྨིན་པར་ཚེ་འདི་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་པས། ཉོན་མྤྱོངས་པ་སངས་
པའི་རྗེས་ལ་གྲོལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ།། 

 
དྲི་བ༌༦༨ དེ་ལ་ཉན་ཐྤྱོས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་འདི་ལ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྨིན་པར་མཐྤྱོང་ཡང་སྐྱོན་མེད་དེ། 

རེ་ཞིག་ཉེར་ལེན་སྲེད་པ་ནི། །མེད་ཅེས་ངེས་པ་ཉིད་ཅེ་ན། ཞེས་པ་སྟེ། རེ་ཞིག་འཁོར་བའི་
རྩ་བ་མ་རིག་པ་སངས་པའི་སྲིད་པ་ཡང་སྲིད་ཉེ་བར་ལེན་པའི་སྲེད་པ་ནི་མེད་ཅེས་གྲོལ་བ་
ངེས་པ་ཉིད་དུ་འདྤྱོད་པའི་ཕྱིར།  

ལན༌ དེ་ལ་ལན་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། སྲེད་འདི་ཉོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང༌། །ཀུན་རྨྤྱོངས་བཞིན་དུ་ཅི་
སྟེ་མེད། །ཚྤྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྲེད་པ་ཡིན། །ཚྤྱོར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད། །ཅེས་པ་སྟེ། 
ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་གྲོལ་བ་ཡྤྱོད་དུ་ཆུག་ཀྱང༌། ཁྱོད་ཀྱི་འདྤྱོད་པ་བཞིན་དུ་མར་
མེ་རྒྱུན་ཆད་པར་ལྟར་དེའི་མྤྱོད་ལ་གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཉོན་མྤྱོངས་ཅན་དང་མཚུངས་པ་མི་
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ལྡན་པའི་སྲིད་པ་འདི་ངར་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་པའི་ཉོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང༌། དཔེར་ན་ཉོན་
མྤྱོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་
རྣལ་འབྱྤྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི༌རྒྱུད་ལ་ཅི་སྟེ་མེད། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕྱིར་
དེ་ཡྤྱོད་ན་ཚྤྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྲེད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། རྒྱུ་ཚྤྱོར་བ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁྱོད་
ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད་དེ།ཁྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱྤྱོར་པའི་རྒྱུད་ལ་གདགས་གཞི་ལྷན་
སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཡྤྱོད་ཀྱང༌། གདགས་ཆོས་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་སང་བར་འདྤྱོད་
པ་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། རང་ཁྱིམ་རྩིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐྤྱོང་བཞིན་དུ། །འདི་ན་གླང་ཆེན་
མེད་ཅེས་དྤྱོགས་བསལ་ཏེ། །ˆྱ ལ་གྱི་འཇིགས་པའང་སྤྱོང་བར་བྱེད་པ་ནི། །ཀྱེ་མ་གཞན་
གྱིས་གནམ་པྤྱོར་འགྱུར་ཉིད་དྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ། །སྐབས་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་བསྟན་པ་ནི། དམིགས་པ་
དང་ནི་བཅས་པའི་སེམས། །འགའ་ཞིག་ལ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། །སྟྤྱོང་ཉིད་དང་ནི་བལ་
བའི༌སེམས། །འགགས་པ་སར་ཡང་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་
བཞིན། །ཞེས་པ་སྟེ། བདེན་འཛིན་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་དེ་ཡང༌། བདེན་
བཞི་བསྒོམས་པའི་འབས་བུ་འགོག་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གྱི་མཚན་མ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞི་བ་གྱ་ནྤྱོམ་
པར་མངོན་པར་ཞེན་པས་གནས་པར་འགྱུར་ལ། མཐའ་བཞི༌སྤྱོས་པ་དང་བལ་བའི་སྟྤྱོང་ཉིད་
དང་ནི་བལ་བའི་སེམས་ཡྤྱོད་མིན་གྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པས་དམིགས་པའི་ཞགས་པས་
དམ་དུ་བསམས་ཏེ། རེ་ཞིག་འགོག་པའི་དབྱིངས་སུ་འགགས་པ་དེ་ནི་སར་ཡང་འཁོར་བ་སྐྱེ་
བར་འགྱུར་ཏེ། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་དང་དེའི་གཉེན་པྤྱོ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་མ་རྟྤྱོགས་པའི་ཕྱིར་
དཔེར་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་བསྒོམ་པ་ལས་དེའི་འབས་བུ་འདུ་ཤེས་པའི་ལྷར་
སྐྱེས་པ་རྣམས་སར་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལྤྱོག་སྟེ་འཁོར་བར་ལྡྤྱོག་པ་
བཞིན་ནྤྱོ། ། 
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དྲི་བ༌༦༩ འྤྱོ་ན་གང་ཞིག་བསྒོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཞྤྱོག  
ལན༌ དེས་ན་སྟྤྱོང་ཉིད་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྟྤྱོང་པ་ཉིད་དང་བལ་བའི་འབས་བུ་མི་

ཐྤྱོབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་ལྷག་ལྷག་མེད་ཀྱི་དགེ་སྤྱོང་ཉིད་འཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་
ཚྤྱོམ་མི་ཟ་བ་སྟྤྱོང་པ་ཉིད་ནི་བསྒོམ་པར་བྱའྤྱོ། །སྟྤྱོང་ཉིད་དེ་བསྒོམས་པས་ནི་ཉོན་མྤྱོངས་པ་
སང་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་གྱི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་བཞི་
ལ་སྤྱོགས་པ་བསྒོམས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་གསུངས་སྤྱོ།། །། 

ཅེས་པ་འདིའང་ཕ་སྡིངས་བྱམས་ཁང་བཤད་གྲྭར་འདིའི་འཆད་ཉན་སྐབས་སྤྱོབ་བུ་རྣམས་ལ་ཉིན་རིམ་
ཁ་སྤྱོབ་ཏུ་བཅུག་པ་ལས། སར་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་རྒྱུན་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་བླྤྱོ་ཐྤྱོག་ནས་ཡི་གེར་
དགོད་དེ་སྣུམ་དཔར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། 
 
 

༈ ཨོ་སྭསྟི། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དངོས་རྒྱུ་ཐུན་མིན་ལམ། །གཞུང་བཟང་གང་འདིར་བྤྱོད་ཡུལ་ས་ལ་ཡང་། ། 
དྤྱོན་འགྲེལ་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས་ཀྱང་གཞུང་དྤྱོན་གྱི། །གནད་ལ་རེག་པའི་གཏམ་ནི་འགའ་ཞིག་ཙམ། ། 

 
དེས་ན་ཕྱྤྱོགས་འཐེན་དབྱུངས་ནས་རྩྤྱོད་མེད་པར། །རྒྱ་གར་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་གཙང་མ་ཉིད། ། 

དྲང་པྤྱོར་སྲྤྱོང་བའི་བླྤྱོ་དེ་སྨྲ་བའི་དབང་། །གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སང་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱུར། ། 
 

དྲང་པྤྱོར་ཞུགས་ཚེ་ཡ་ཡྤྱོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི། །དངོས་ལ་གཟན་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་གཞུང་ཤིང་ནི། ། 
གཅིག་པུར་ངེས་པའི་མཆན་འགྲེལ་འདི་ལྟར་ལ། །གཟུར་གནས་སྐྱེས་རྣམས་མི་གུས་སྲིད་དམ་ཅི། ། 

 
དེ་ཕྱིར་གཞན་ཕན་རྒྱ་མཚྤྱོ་འབྱུང་བའི་བླྤྱོས། །དཔལ་སྤུངས་གདན་སར་ཆོས་སྦྱིན་ཕྱི་མྤྱོའི་འཕྲུལ། ། 
བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚྤྱོགས་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་གྱི། །གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐྤྱོབ་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག ། 
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ཅེས་པའང་རྣམ་དཀར་སྒྲུབ་པ་པྤྱོ་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པྤྱོས་སྨྲས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་

ཏུ།། །། 


