༄༅། །འདུལ་ཊིཀ་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལེགས་བཤད་ལུང་རིགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་
བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད་དང་བཅས་པ་བཞུགས།། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་
རྣམ་འབེད་འཆད་དེ། འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་
རྣམ་འབེད་འདི་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས་ལེའུ་ལློགས་སུ་བཤད་པའི་འཐད་པ་དང་། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་
འབེད་ཀི་ཕྱི་ནས་བཤད་པའི་འཐད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཅིར་འགྱུར་གི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་གང་གི་
ཕྱིར་ལུས་ཀི་བེ་བྲག་གིས་བསམ་པའི་བེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་ལ། བསམ་པའི་བེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བའི་བེ་བྲག་ཏུ་
འགྱུར་ཞིང་། ལྟུང་བའི་བེ་བྲག་གིས་བཅས་པའི་བེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་བས། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་འདུལ་བ་ལློགས་
ཤིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དློན་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་མཚན་གི་བེ་བྲག་གིས་ལུས་མི་
འདྲ་ཞིང་། ལུས་མི་འདྲ་བས་དེ་ལ་བརེན་པའི་བསམ་པ་མི་འདྲ་ལ། བསམ་པའི་བེ་བྲག་ློན་མློངས་པ་རགས་མི་
རགས་ལ་སློགས་པ་མི་འདྲ་བས། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གི་ེས་པར་སློད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཅིང་།
དེ་དག་དགག་པའི་བཅས་པ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ན། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་འདི་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་
འབེད་ལས་ལློགས་ཤཤིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གློ །དེའང་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་
ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་ཡློད་དེ། ཡློད་མེད་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཆེ་ཆུང་དང་། མང་ཉུང་དང་། སེ་
ཚན་དང་། སེ་དུས་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་ཡློད་མེད་མི་འདྲ་བ་ནི་དགློན་པ་པའི་འབྲལ་ལྟུང་དགེ་སློང་ཕ་ལ་
ཡློད་ཀང་། དགེ་སློང་མ་ལ་མེད་པ་དང་། ིན་མློ་འབྲལ་བའི་ལྟུང་བ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡློད་ཀང་། དགེ་སློང་ཕ་ལ་
མེད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བ་ཆེ་ཞིང་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་ཡློད་དེ། མཚན་
མི་མཐུན་པ་ལ་དགེ་སློང་མས་རེག་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། མཚན་མི་མཐུན་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་ན་ལྷག་
མར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་ཆེ་ཞིང་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་གིས་ཁུ་བ་
འབིན་ན་ལྷག་པར་འགྱུར་ཞིང་། གཏམ་གི་གཞི་ལས་དགེ་སློང་མས་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། དགེ་སློང་གིས་ཡང་ཡང་ཟ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དགེ་སློང་མས་ཡང་ཡང་ཟ་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་
བ་ལྟ་བུའློ། །མང་ཉུང་མི་འདྲ་བ་ནི་དགེ་སློང་ལ་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་ིད་དུ་བཅས་ཀང་། དགེ་སློང་མ་ལ་
ནི་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་བཞི་ཡློད་པ་དང་། དགེ་སློང་ལ་སློད་པའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་ིད་དུ་བཅས་ཀང་དགེ་སློང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མ་ལ་སློད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །སེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཟས་བསློད་པ་བླངས་ཏེ་ཟ་
བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་དགེ་སློང་མས་ཟས་བསློད་པ་བླངས་ཏེ་ཟ་བ་ལ་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་
བར་འགྱུར་ཏེ་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་ཚན་དང་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་སེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ིད་དློ།་་་་་འདི་ནི་མང་ཉུང་མི་འདྲ་བ་
ིད་ཀང་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་མས་འློ་མ་ལ་སློགས་པ་སློང་བའི་སློ་སློར་བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་དང་། དགེ་སློང་གིས་ཟས་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་བཅས་སློ།

།སེ་

དུས་མི་འདྲ་བ་ནི། དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ཞག་བཅུའི་མཐའ་ལ་སེ་ཞིང་། དགེ་སློང་མའི་
ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་ནི་ཞག་གཅིག་གི་མཐའ་ལ་སེ་བའློ། །གིས་པ་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཕྱི་
ནས་བཤད་པའི་འཐད་པ་ནི་འགའ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་འདི་ཆློས་ཅན། དགེ་སློང་ཕའི་
རྣམ་འབེད་ཀི་ཕྱི་ནས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཡི་གེ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ།
རགས་གཞུང་གིས་གྲུབ་ཅིང་། ཁབ་པ་ནི་སྒྲའི་བསྟན་བཅློས་ལས། གིས་ལས་ཡི་གེ་རབ་ཉུང་ངམ། །ཡང་ན་
མཆློད་འློས་སློན་དུ་སྦྱར། །ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ་བློ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་སྒྲའི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི་
རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་ན་ཡི་གེ་ཉུང་ཤློས་སློན་དུ་སྦྱློར་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་གི། འདིར་རྣམ་འབེད་གིས་ཀི་གློ་རིམ་
ས་ཕྱི་བཟློག་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། གཙོ་འཁློར་གི་གློ་རིམ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གློ་རིམ་དང་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་གཙོ་འཁློར་གི་ཆ་ནས་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་འཁློར་གཙོ་བློ་ལ་ཆུ་
འཐློར་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་འཁློར་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དགེ་སློང་མ་རྣམས་
གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་ན། འཁློར་གཙོ་བློ་དགེ་སློང་གི་འདུལ་བ་ཕྱི་ནས་བཤད་ཅིང་། གཙོ་བློ་མ་ཡིན་
པ་དགེ་སློང་མའི་འདུལ་བ་སློན་ལ་བཤད་ན། གཙོ་འཁློར་གི་གློ་རིམ་ས་ཕྱི་བཟློག་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་
རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆ་ནས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་དགེ་སློང་རྣམས་ལས་དགེ་སློང་མས་བསེན་པར་རློགས་པ་དགེ་
སློང་མའི་དངློས་པློ་སྩལ་བར་བའློ་ཞེས་དགེ་སློང་རྒྱུ་དང་དགེ་སློང་མ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་ན། རྒྱུ་
དགེ་སློང་གི་འདུལ་བ་ཕྱི་ནས་བཤད་ཅིང་། འབྲས་བུ་དགེ་སློང་མའི་འདུལ་བ་སློན་ལ་བཤད་ན། འབྲས་བུ་སློན་
ལ་བསྟན་ནས། རྒྱུ་ཕྱི་ནས་བསྟན་པས། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གློ་རིམ་ས་ཕྱི་བཟློག་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་དགེ་སློང་ཕ་
མའི་རྣམ་འབེད་འདི་གིས་ཀི་གློ་རིམ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་འདི་རིགས་པས་ཀང་འཐད་དེ། གཙོ་འཁློར་གི་གློ་རིམ་
དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གློ་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ཕན་ཚུན་ཅིར་འགྱུར་གི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དློན་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པློ་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་སྟློན་པར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སློ་སློའ་ི དློན་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་
མློང་བ་དབང་དུ་བེད་པའི་མདློ་དང་། ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་སློ་སློར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚིགས་
ཡན་ཆད་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིའློ་ཞེས་སློ། །འདི་ནི་ལུང་དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་། ལུང་དགེ་སློང་མའི་
རྣམ་འབེད་ལས་ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་ཞེས་ལན་ིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གསུངས་པ་རྣམས་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
པའློ། །གིས་པ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཕམ་པའི་སེ་འཆད་དློ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པ་བརྒྱད་ལ་
ཚན་པ་གིས་སུ་དབེ་སྟེ། ཕམ་པ་ཐུན་མློང་བ་གངས་ཙམ་དུ་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པ་དང་། ཕམ་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་
བེ་བྲག་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་་་་་་སར་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་གསུངས་པ་མི་ཚངས་སློད་ལ་སློགས་པའི་ཕམ་པ་བཞི་པློ་དག་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ཀིའང་ཕམ་པ་སྟེ་ཕམ་པ་ཐུན་མློང་བ་

ནི་བཞི་པློ་དག་གློ་ཞེས་སློ། །དེའང་ཕམ་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་

མློང་སྟེ། རེན་དགེ་སློང་ཕ་མ་ལ་ལྟུང་བ་མམ་པློར་བཅས་ལ་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕམ་པ་དང་
པློ་ལ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་དབེ་སྟེ། དེའང་རང་གི་ཁའམ་བཤང་
ལམ་དུ་གཞན་གི་རེན་བེད་དང་དུ་བླངས་པའི་ཕམ་པ་དང་པློ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་གི། དེ་
ལས་གཞན་པའི་ཕམ་པ་དང་པློ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་གི་ཕམ་པ་དང་པློ་ནི་
སེམས་ཅན་སིས་བསེད་ཡིན་ལ། དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པ་དང་པློ་ནི་སེམས་ཅན་སིས་བསེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
དགེ་སློང་མས་ཕ་རློལ་པློ་རེན་བེད་དང་ལྡན་པ་སེས་པའམ་མཚན་གིས་པ། ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་དགེ་སློང་
མའི་ཕམ་པ་དང་པློ་འབྱུང་གི དགེ་སློང་མས་ཕ་རློལ་པློ་བུད་མེད་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པ་དང་
པློ་འབྱུང་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རང་གི་བརེན་པར་བ་བར་རློ་ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་མི་ཚངས་པར་སློད་ན་ཕམ་
པར་གསུངས་པ་དེའང་དགེ་སློང་ཕ་ཁློ་ན་ལ་འབྱུང་གི དགེ་སློང་མ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་ནི་
མི་སིད་དློ། །གིས་པ་ཕམ་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བེ་བྲག་ཏུ་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་པ་ནི་བདག་གིར་བེད་པ་ལའློ་ཞེས་པ་
ལ་སློགས་པའློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། གཞུང་སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་སིའི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མའི་
ཕམ་པ་འདི་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། རེག་པའི་ཕམ་པའི་དློད་པློ་རེག་པའི་ལྷག་མ་ཡིན་ལ། དགེ་
སློང་མ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་ཚོད་ཀི་ཡུལ་སེས་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །མཚན་མི་
མཐུན་པ་དང་ལུས་བཀན་པ་ནི་དགེ་སློང་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་ལ། འཆབ་པ་ནི་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གི་ཕམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པ་འཆབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ལ། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པ་འཆབ་ན་ེས་བས་སློ། །བཟློག་པའི་
ཕམ་པར་འགྱུར་ཚོད་དེ་དགེ་སློང་གིས་བས་ན། སྤངས་པ་རེས་སུ་ཕྱློགས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །གིས་
པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་རེག་པའི་ཕམ་པ་ནི། བདག་གིར་བེད་པ་ལའློ། །ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་
ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་མན་ཡློད་ན་རི་དྭགས་འཛིན་གི་བུ་དགེ་བསེན་ས་ག་ཞེས་བ་བས་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ལ་གནས་་་་་་དབར་ཁང་བིན་ནས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དབར་ཁང་ན་གནས་པ་ན། དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་
བསློད་སློམས་ལ་སློང་བའི་ཚེ། དགེ་སློང་མ་སློམ་དགའ་མློ་རི་དྭགས་འཛིན་གི་བུ་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་་་་་་དགེ་སློང་
ནས་མའི་་་་་་པུས་མློ་ཡན་ཆད་མིག་མན་ཆད་སྤྲད་ཅིང་རེག་པར་བས་པ་ལས་རེག་པའི་ཕམ་པར་བཅས་
སློ། །དགག་བ་ནི་རེག་པའི་བ་བ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་འཕེལ་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་བཅས་ལྡན་
དགེ་སློང་མས་རང་གི་མིག་ནས་པུས་མློའ ་ི བར་གིས་སེས་པ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་དངློས་མ་མས་པ་
ལ་བསམ་པ་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་ཀིས་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་
གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་འློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མ་རང་གི་མིག་ནས་པུས་མློའ ་ི བར་
གིས་སློ་ཞེས་ཏེ། བར་དེ་ན་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རགས་པས་ཆགས་པ་ལྷག་པར་རློགས་པའི་ཕྱིར་
རློ། །སེས་པའི་མིག་ནས་པུས་མློའ་ི བར་ལ་རེག་པ་ནི་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་མིན་ཏེ་སེས་པའི་རྐང་མཐིལ་ལ་
རེག་གམ་སི་བློ་ལ་རེག་ནའང་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་སེས་པའི་སའི་་་་་་ལན་བུ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གློས་
ནི་ལུས་དང་འདྲ་བ་ིད་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་རེག་ན་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི་སེས་པའི་སའི་་་་་་ལན་
བུ་དང་ལུས་དངློས་ཚོགས་དློན་ལ་རེག་པར་དགློངས་སློ། །ཞེས་རིགས་སློ། །རེག་པའི་ཕམ་པ་བསེད་པ་ལ་
སེས་པའི་ཆགས་སེམས་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཀང་རེག་པའི་ན་སྨད་བསེད་པ་ལ་སེས་པའི་ཆགས་སེམས་
ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སེམས་གཞན་གིས་ནི་ན་སྨད་དློ། །དེའང་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་མས་་་་་་
ཆགས་སེམས་ལས་

སེམས་གཞན་གིས་་་་་་ཏེ་ཆགས་སེམས་མེད་པར་སེས་པ་ལ་རེག་པ་དེའི་ཚེ་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བརེན་ནས་

སེས་པ་ཕློའ་ི ཆགས་སེམས་ཡློད་པ་དེ་སེས་པ་འདི་བདག་ལ་ཆགས་སློ་སམ་དུ་དགེ་སློང་མ་དེས་ཤེས་པ་ན་
ལྟུང་བ་ན་སྨད་པའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདིར་སེས་པའི་འདློད་ཆགས་ཡན་ལག་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ཆེས་ན་སྨད་པ་
ནི་གལ་ཏེ་མེད་ན་ནི་ཞེས་སློ། །བདག་གིར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་འདིར་གཏློགས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་ཡིན་གི། བདག་གིར་མི་བེད་ཀང་བསབ་བའི་ེས་བས་ནི་ཡློད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ལ་ཡང་
རེག་པར་མི་བའློ་ཞེས་འློག་ནས་འབྱུང་བ་དེའི་ེས་བས་ནི་ཡློད་དློ། །ཞེས་སློ། །བུ་ལ་རེག་པ་ལ་ནི་ཞེས་པ་དང་
གཞན་ཡིན་ན་བིས་པ་ལ་ཡང་ཞེས་པའི་མདློ་འདི་གིས་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་སེད་མ་ལ་གཞློན་ནུ་འློད་སྲུང་
བཙས་པའི་བྱུང་བ་ལས་སློ། །སེས་པ་བེད་པ་པློ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་ནི། འདློད་པ་དང་ལྡན་པ་་་་་དགེ་སློང་མས་སེས་པ་ལ་
རེག་པ་དང་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་

ལུས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་་་་་་ཕ་རློལ་པློ་དེ་ལ་འཁིག་པ་བསྟེན་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡློད་པ་

ིད་ཀི་ཕློ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །འདློད་པ་དང་ལྡན་པ་ཚིག་ལས་གྱུར་པ་་་་་་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་
པ་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་དང་ཁིམ་པའི་རྣ་བར་གཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ལ་ཕ་རློལ་པློ་དེ་་་་་་ཚིག་དེ་དང་ལྡན་པའི་་་་་་དློན་གློ་བར་ནུས་པ་སྟེ། དློན་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་མཐུ་ཡློད་པ་ིད་ཀི་ཕློ་ནི་་་་་་ལྟུང་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པ་ིད་ཡིན་ནློ།་་་་་གཞན་དུ་ན་
འློག་མའི་འློ་ཞེས་པ་འདིར་ཡང་སྦྱར་རློ།

།ཊི་ཀ་ལས་མཐུ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕློ་ནི་་་་་་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་བེད་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་

སློ། །གིས་པ་ལུས་བཀན་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་ལ་
ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ་དུས་བཏབ་བས་ནས་འཁིག་ཐབས་སུ་ེ་བས་ལུས་བཀན་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་
དྲན་ཏེ་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་དེ་ལ་རློག་པ་རྒྱབ་ནས། བདུད་བཅློམ་མློ། །བདུད་བཅློམ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་ལུས་
བཀན་པའི་ཕམ་པར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་
སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སེས་པ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཆེད་དུ་ེ་བར་གནས་པ་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལུས་བཀན་པ་རློགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་ལུས་
བཀན་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་ལུས་བཀན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལ་བའློ་ཞེས་སློ། །བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་ཞེ་ན་
དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་་་་་་ཏེ་སྤྲློད་པ་ལ་འབྱུང་བའི་འདློད་ཆགས་ཀི་སེམས་ཀིས་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །ལུས་བཀན་ནའློ། །འློ་ན་
དགེ་སློང་མས་སེས་པ་དང་ལུས་བཀན་པ་ིད་ཀིས་ཆགས་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཆགས་
པར་གྱུར་པས་ཞེས་སྨློས་མི་དགློས་ཞེ་ན་ཊི་ཀ་ལས་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་ལུས་བཀན་པ་ཡང་སིད་ལ། ལན་
འགའ་བསན་པའི་ཕྱིར་ལུས་བཀན་པ་ཡང་སིད་པས། དེའི་ཕྱིར་ཆགས་པར་གྱུར་པས་ཞེས་སྨློས་ཏེ། སྤྲློད་པ་
ལས་བྱུང་བ་འདློད་ཆགས་ཀི་སེམས་ཀིས་སློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་འཇིགས་པ་དང་བསན་པའི་ཕྱིར་ལུས་བཀན་ན་
ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན་ཊི་ཀ་ལས་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་་་་་་ཆློམ་རྐུན་པ་ལ་སློགས་པས་མི་མཐློང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ལུས་ལ་བ་སྟེ་ལུས་བཀན་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

5

པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །བསན་པའི་ཕྱིར་ལུས་བཀན་པ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་དློ།་་་་་།འདི་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཁློད་ཁློ་མློ་
ལ་ཞློན་ཕློད་ན་ཁློ་མློ་ལ་ལློ་ཞེས་ལུས་བཀན་པ་སིད་ཅེས་སློ། །སྟེང་ན་ཞློན་པའི་ལིད་ཀིས་གནློན་པའི་སྡུག་བསལ་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནམ་ཅི།

འློ་ན་ཟ་སེས་པ་དེ་ཇི་

ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ལུས་བཀན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་ཕྱིར་ེ་བར་གནས་པའི་སེས་པ་ཆགས་
པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ཡང་སེས་པ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ལྷག་སྟེ། བསྟེན་པའི་
ཕྱིར་ེ་བར་གནས་པའི་སེས་པ་ཞེས་སྨློས་པས། སེས་པ་དེ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་དེ་མ་སྨློས་ཀང་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཊི་ཀ་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། དགེ་སློང་མ་དེ་ཡུན་རིང་དུ་ཐློགས་ཏེ་འློང་ལ། སེས་པ་དེ་
ཡུན་རིང་དུ་སློད་སློད་པས་ཆགས་སེམས་ལློག་སྟེ་སེམས་ཁློས་པར་གྱུར་པ་ཡང་སིད་ཅིང་། ཁློས་པ་དེ་དང་
དགེ་སློང་མས་ལུས་བཀན་ཡང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བས་སློ། །དེས་ན་སེས་པ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྨློས་
སློ། །དེས་སྤྲད་དུ་རུང་བ་ིད་ལའློ་ཞེས་པ་ནི། སེས་པས་བུད་མེད་བགློད་དུ་རུང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱློགས་སུ་ལུས་
བཀན་ན་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཕྱིར་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་གནས་སུའློ་ཞེས་གསུངས་་་་་་དེའང་ཕྱིར་བཟློག་ཏུ་དཀའ་བ་ལ་
དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིར་བཟློག་ཏུ་གཏན་ནས་མེད་ན་ནི། གེང་གཞི་ལས་རློག་པས་བསྣུན་ཏེ་ཕྱིར་བཟློག་པར་གསུངས་པས་གནློད་དློ། །

སློ།་་་་་གཞློག་སྟེགས། འཕྱར་གཡེང་ཙབ་

ཧྲལ་དང་གསུམ་གི་འབྲུ་སྣློན་ནི་གཞུང་གི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་པློ་བཀློད་པས་དེར་བལྟའློ། །གསུམ་པ་འཆབ་པའི་ཕམ་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས།

གེང་

གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་མཛའ་མློ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ལས་མས་ཏེ་བབས་ནས་ཚོའི་དུས་བས་པ་ན། དེའི་ཕུ་ནུ་མློ་མཛའ་
ཅན་མས་སློན་མཛའ་མློ་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་དྲན་ནས་ངུ་བར་བེད་དེ། དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་མང་པློས་སྨྲས་པ། ཁློད་ཀིས་ནི་ཁ་
ན་མ་ཐློ་བ་བཅབས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་བྱུང་བ་ལས་འཆབ་པའི་ཕམ་པར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཆབ་པའི་སེད་པ་འཕེལ་
བ་དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་ེས་པ་གཅིག་གིས་འཆབ་ཅིང་མཚང་གློགས་སུ་གྱུར་ན། བརྒྱུད་ནས་དགེ་
སློང་མ་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་མི་དག་པར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་ངེས་
པར་ཤེས་སམ་ཡིད་གིས་ཟ་བཞིན་དགེ་སློང་མ་མཐློལ་ཡུལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་བརློད་པར་བཅབས་ཏེ་མཚན་མློ་
མཐའི་སྐད་ཅིག་འདས་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་གི་ཕམ་པ་འཆབ་ན་
འཆབ་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་ིན་མཚན་གི་མཐར་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་
དློ། །གཏམ་གི་གཞི་ལས་ས་རེངས་ཤར་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་
གསུངས་པའློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་མདུན་རློལ་ཏུ་ནི་ན་སྨད་དློ་ཞེས། བཞི་པ་བཟློག་པའི་ཕམ་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་

དགེ་སློང་གེ་སེས་འཐབ་ཀློལ་བེད་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དང་འདྲེ་ཞིང་གནས་པ་དེ་དགེ་འདུན་གིས་གནས་ནས་
6

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཕྱུང་བ་ན། དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་བ་བའི་འློས་མ་ཡིན་པའི་སློམ་པ་བས་སློ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་གེ་
སེས་འདི་སམ་དུ། མི་གང་ཞིག་སའི་སྟེང་དུ་འགེལ་ནས་དེ་ིད་ལ་བརེན་ནས་ལྡང་བ་བཞིན་དུ། དགེ་འདུན་ལ་
བཟློད་པ་གསློལ་བར་བའློ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །དེ་ལ་་་་་་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་སེ་ནི་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་དང་མའི་སློ་སློའ ་ི ཐར་པའི་
འགེལ་བ་ལས། སློམ་དགའ་མློ་དང་གཙུག་དགའ་མློ་དང་དགའ་མློ་དང་ེ་དགའ་མློ་དང་རྒྱལ་དང་ེ་རྒྱལ་དང་། རྒྱལ་གློགས་མ་དང་རྒྱལ་སློང་མ་དང་བཟང་མློ་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ་དང་
མཛེས་དགའ་མློ་དང་རྒྱལ་ལྡན་མའློ། །

བཅུ་གིས་སེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། རིགས་སྣ་ཚོགས་རུས་སྣ་ཚོགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་མ་བེད་ཅིག བདག་ཅག་གིས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་ཅི་དང་
ཅིས་བྲེལ་བ་དེ་དང་དེས་མི་བྲེལ་བར་བསེན་བཀུར་བགིའློ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་སེ་ལ་དེ་
ལྟར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་བཞམས་ཏེ་བསློ་བ་དང་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པར་བའློ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་ལས་བཟློག་པའི་ཕམ་པར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཡུལ་དེ་ིད་དང་རང་
རིགས་ཀི་དགེ་འདུན་མ་ལ་གནློད་པའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་
དེ་ལ་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ཕྱག་བ་བའི་འློས་མ་ཡིན་པའི་སློམ་པ་བིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་ཤེས་
སམ་ཡིད་གིས་ཟ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མས་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ཀིས་བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་དེའི་མཐའ་ལ་མི་
གཏློང་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཞེས་
སློ། །བཟློད་པར་གསློལ་བར་ངེས་པ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་ནི་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་བེད་ན་ཡང་ངློ་། །་་་་་
དགེ་སློང་མའི་ཕམ་པའི་སེའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེ་འཆད་དེ། འདི་
ལ་གིས་ཏེ། སི་དློན་དང་སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ཀིས་བརློད་པ་
རྣམས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཅིར་འགྱུར་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཀི་བརློད་པ་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་
འགྱུར་རློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་གི་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཐུན་མློང་བ་བདུན་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དྲུག་
སྟེ། དེའང་སྨྱན་དང་གཞི་མེད་དང་། བག་ཙམ་དང་གསུམ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་ལ། དབེན་
བེད་པ་ལ་སློགས་པ་བསློ་གྱུར་བཞི་ནི་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་མློང་ཡིན་ནློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དྲུག་ནི། འབིན་
རེག་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའང་གཏམ་གི་གཞི་ལས་དགེ་སློང་མས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་མས་སེས་པ་ལ་རེག་ན་
ཕམ་པར་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་ཆགས་སེམས་ཀིས་བུད་མེད་ལ་རེག་ན་སློམ་པློར་
གསུངས་སློ། །ཞུ་བ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་སེས་པ་ལ་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་ན་ ་་་་་འདི་ནི་ངག་གིས་གཞློགས་སྟེགས་
དང་འཕྱར་གཡེང་ཙབ་ཧྲལ་བེད་པའི་སློམ་པློ་ཡིན་པས་

སློམ་པློར་གསུངས་ཤིང་། ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་དང་ཞུ་འགེལ་ལས་དགེ་སློང་མས་

བསེན་བཀུར་བསགས་ན་ེས་བས་སུ་གསུངས་སློ། །ལུང་ཞུ་བ་ཆེ་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་མས་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་
བརིགས་ན་སློམ་པློ་བཏགས་པ་བ་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ཆུང་ཤློས་དང་ཞུ་བའི་འགེལ་པ་ལས་ེས་བས་སུ་བཤད་པ་དེ་
ལེགས་་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་སེས་པ་ལ་འཁིག་ཚིག་སྨྲས་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ཞུ་བ་ཆུང་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་མས་
བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལ་ནི་ེས་བས་སུ་བརློད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ནི་ཤས་ཆེར་བསེན་བཀུར་བ་བའི་ཞིང་ིད་མ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་མས་རང་ལ་བསེན་
བཀུར་བསགས་པ་བརློད་པ་འབྱུང་རིང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བརློད་དློ། །ལུང་ཞུ་བ་ཆེ་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་མས་ཁང་པ་བརིགས་པར་བགིས་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །གཙུག་
ལག་ཁང་ཆེན་པློ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་། ལུང་ཞུ་བ་ཆུང་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་མས་ཁང་པ་བརིག་ཏུ་བསྩལ་ན་ཅིར་འགྱུར། ེས་བས་སློ། །གཙུག་གལ་
ཁང་ཆེན་པློ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གཙོ་བློར་གཟུང་ངློ་། །

སློ། །དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཀིས་བརློད་པ་རྣམ་དགེ་

སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུ་གསུམ་དངློས་སུ་གསུངས་
པ་ལས། ཊི་ཀ་ལས་མཚན་མློ་འབྲལ་བ་དང་། ིན་མློ་འབྲལ་བ་དང་། ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆུ་བརྒལ་བ་ཞེས་
བ་བ་གཅིག་པུ་རྒྱུ་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་པློ་དག་ལ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་གཅིག་པུ་འགློ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །དེ་དག་མ་གཏློགས་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པ་ནས། སེ་ཞིང་གནས་སུ་འཇུག་པ་ཡན་ཆད་དགེ་
སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དགུ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་
ལས་་་་་་དགེ་སློང་གིས་ཤི་བའི་ནློར་ལེན་པ་ནི་ཆློས་གློས་ཀི་རིན་བསྐུར་བ་ལས་བསང་བའི་ཆློ་ག་ལས་འདས་ན་་་་་་སྟེ་
བསྐུལ་བསད་དྲུག་ལས་ལྷག་ན་

ནི་་་་་་བསྐུར་བའི་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་བླ་མ་རྣམས་ནི་དགེ་སློང་

གིས་ཤི་བའི་ནློར་ལེན་པ་འདི་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡིད་ལ་འཚམ་མློ། །གིས་པ་སློ་སློའ ་ི
དློན་ནི། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ི་ཤུ
ཤ ་ལ། ཚན་པ་གིས་སུ་དབེ་སྟེ། དང་པློ་ལས་གྱུར་པ་བཅུ་གིས་
དང་། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པ་བརྒྱད་དློ། །དང་པློ་ལས་གྱུར་པ་བཅུ་གིས་ནི། དགེ་སློང་དང་ཐུན་མློང་བ་གསུམ་
དང་། དགེ་སློང་མའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དགུའློ། །ཐུན་མློང་བ་གསུམ་ནི་སྨྱན་བེད་པའློ། །་་་་་ཚོགས་ཅན་མ་དང་ཟློང་ིད་དུ་
གཏློང་བ་ནི་གནས་དེ་ིད་དུ་དང་ཡུལ་གཞན་དུ་གཏློང་བ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །ཤ་མེའློ།
8

།གཞི་མེད་པའློ། །བག་ཙམ་མློ་ཞེས་པས་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསྟན་ཏེ། དེ་གསུམ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སྟེ་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་
ནློ།་་་་་།འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཕམ་པས་མས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྷག་མ་བསེད་པ་ལ་མཚན་མཐུན་པ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མས་པ་ལ་ཡང་ཞེས ་པའི་རང་
འགེལ་སར་དྲངས་ཟིན་པ་དང་འགལ་ཞིང་མཚན་གི་ཕྱློགས་ལས་རང་ིད་ནི་འདིར་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །འློ་ན་གཞི་མེད་བག་ཙམ་མཚན་

ིད་སི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་གི་སྐབས་སུ་ཕློ་ིད་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་་་་་་ལ་་་་་་འདིར་ནི་མློ་ིད་དློ།
ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་་་་་་

།བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལ་བ་ལ་སློགས་པ་མློ་

དེ་ལ་ནི་འདིར་ཕློ་ིད་ཅེས་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་མློང་གི་ཡན་ལག་བསྟན་པས་སྐབས་འཆློལ་བའི་

སློན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། སིར་ན་གཞི་མེད་བག་ཙམ་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་ཡང་། བེ་བྲག་གི་ཆ་
ནས་འཆློལ་བའི་སློན་མེད་དེ། མཚན་མཐུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ལ་སར་དགེ་སློང་ཕའི་
སྐབས་སུ་ཕློ་ིད་ལ་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྐབས་འདིར་མློ་ིད་དེ་ ་་་་་མཚན་མཐུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་ིད་མཚན་མི་
མཐུན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ལ། སར་དགེ་སློང་ཕའི་སྐབས་སུ་མློ་ིད་དེ་ལ་ནི་དགེ་སློང་
མའི་སྐབས་འདིར་་་་་་མཚན་མི་མཐུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་ཕློ་ིད་དློ་ཞེས་བསྟན་པས་སློ། །དེར་མ་ཟད་མདློ་འདི་ནི་
སིར་བསྟན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་པ་ལ་་་་་་ཕློ་ིད་་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལ་ནི་་་་་་སྐབས་འདིར་མློ་་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ིད་
དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་བིན་འཕྲློགས་དང་སློན་སྨྲ་ལ་སློགས་པ་མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་པ་ལ་་་་་་མློ་་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ིད་དེ་ལ་་་་་་སྐབས་འདིར་ནི་ཕློ་་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
ིད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་དབེན་པ་འདུག་འགེང་ལ་སློགས་པ་མཚན་མི་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ཐམས་ཅད་

པ་

ལ་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །དགེ་སློང་མའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དགུ་ནི་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པ་ལ་སློགས་དགུ་
མཐར་ཆགས་སུ་བསྟན་ཏེ། དང་པློ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་
མློ་དང་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་གིས་ཀ་ཕན་ཚུན་་་་་་གཅིག་ལ་གཅིག་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་
ལས་ཅུང་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་འཁིག་པའི་ག་ཟད་བདག་གིར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་
འཕེལ་བར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སེས་པ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ཆགས་པར་
གྱུར་པ་ལས་འཁིག་པའི་ག་བརྔན་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པར་བེད་ཅིང་ཐློབ་བླློ་སེས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་
དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཅི་ཡང་རུང་བ་ཞེས་སློ། །ཆེས་ན་སྨད་པ་ནི། ཊི་ཀ་་་་་་ེས་བས་སུ་བསྟན་པ་འདི་ལ་
གཞུང་གི་བཤད་ཚུལ་གིས་སུ་ཡློད་དློ། །

ལས་དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་སེས་པ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པ་ལས་ཅི་ཡང་རུང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བ་བདག་གིར་བེད་ན་་་་་་

ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་དེ། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་་་་་་དགེ་སློང་མ་ཆགས་པས་

སེས་པ་མ་ཆགས་པ་ལས་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྐབས་འདིར་དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་
འགེལ་བ་ལས་ནི། གིས་ཀ་མ་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བླངས་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་ན།
དགེ་སློང་མ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས། སེས་པ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པ་ལས་ཅི་ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བེད་ན་་་་་་ནི་ེས་བས་
སློ་ཞེས་པ་སྟེ་ེས་བས་ཕྲ་མློའ །ློ །བཤད་ལུགས་དེ་གིས་ཀ་ལྟར་གཟུང་ངློ་།་་་་་།ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འདི་
ལ་བདག་གིར་བེད་པ་དང་སེས་པའི་ཆགས་སེམས་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་མློད་ཀང་། སྐབས་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་ཅི་
ཡང་རུང་བ་བདག་གིར་བེད་པ་དང་སེས་པ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་འདི་གིས་ནི་ཤེས་ཀང་རུང་དློགས་ཀང་རུང་
ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་སྟེ། གལ་ཏེ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡློད་ན་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་འགྱུར་ཏེ།
འདིར་བསམ་པའི་ེས་པས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཡློད་ཀང་རུང་
མེད་ཀང་རུང་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་དགློངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི་བདག་གིར་བེད་པ་
དང་། སེས་པ་ལ་ཆགས་པའི་ངློ་བློ་གིས་ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་ཞེས་བསྟན་པ་མ་ཡིན་གི། སེས་པའི་
འདུ་ཤེས་གིས་པློ་དེ་ཡློད་པར་དགེ་སློང་མས་ཤེས་ཀང་རུང་དློགས་ཀང་རུང་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། དེའང་སེས་པའི་
འདུ་ཤེས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་འདི་བདག་གིར་བེད་དློ་སམ་དུ་ཤེས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་འདི་བདག་ལ་ཆགས་
ནས་འདུག་གློ་སམ་དུ་ཤེས་པའི་འདུ་ཤེས་གིས་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་མའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་ཀང་རུང་དློགས་
ཀང་རུང་ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་ཞེས་བསྟན་པའློ་ཞེས་་་་་་ཤ་མི་སས་ཏི་ལ་སློགས་པ་སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་
གསུང་ངློ་། །གིས་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལེན་དུ་འཇུག་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་
གཙུག་དགའ་མློ་ལ། ཀེ་ཕུ་ནུ་མློ་ཁློད་མ་ཆགས་པར་གིས་ལ་སེས་པ་ཆགས་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ལློང་ཞིག་ཅེས་
ལེན་དུ་བཅུག་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་རང་རིགས་ལ་གནློད་པའློ། །ངློ་ཏི་
ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་ལ་རང་ལ་ཆགས་པ་མངློན་གྱུར་མེད་ན་སེས་པ་ཆགས་པ་ལས་བརྔན་པ་
ལེན་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་ངག་གིས་གློ་བར་བས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །གསུམ་པ་
མཚན་མློ་འབྲལ་བ་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་མློང་གི་རྣམ་གཞག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། སྐབས་འདི་
ིད་ཀི་ལྟུང་བ་བེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་འློག་མ་བཞི་པློ་དག་ལ་ནི་ཁིམས་གློགས་མ་མེད་པ་དེ་ཐུན་མློང་
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གི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །ཁིམས་གློགས་་་་་་དགེ་སློབ་མ་སུམ་ཆ་དང་བྲལ་ཞེས་པ་ནི། ལྷག་མའི་སློམ་པློ་དང་དངློས་གཞི་ཁེགས་པས་་་་་་
ཁིམས་གློགས་སུམ་གིས་ཀིས་གློ་ཆློད་པ་སྟེ་ེས་བས་སུ་ནི་འགྱུར་རློ། །ཁིམས་གློགས་་་་་་དགེ་ཚུལ་མ་ནི་སུམ་ཆ་
ཞེས་པ་ལྷག་མ་དངློས་གཞི་ཁེགས་ཀང་་་་་་ནི་ེས་པ་སུམ་གིས་མི་ཐུབ་སྟེ་སྦྱློར་བའི་དུས་ན་ེས་བས་དང་མཐར་ཐུག་ན་
སློམ་པའློ། །མི་འདློད་བཞིན་དུ་བྲལ་ཞེས་པ་ནི། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བའི་དགེ་སློང་
མ་ཤིའམ་མས་སམ་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏམ་བྲློས་པར་གྱུར་ན་གཅིག་པུ་ལམ་དུ་འགློ་བ་ལ་་་་་་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ།
མས་པ་དང་ལྟུང་བ་ནི་བབས་པ་དང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་ནི། མཚན་མློ་དབར་ཁང་
ལས་ཞེས་སློ། །འདིར་མཚན་མློ་འབྲལ་བའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་མཛའ་མློ་རང་གི་
ེས་པ་ཁས་བླངས་པས་བསིལ་བའི་ཚེ། ཁིམ་གི་སློ་ཚིས་བེད་ཅིང་། བུ་དང་བུ་མློ་དག་ཀང་སེས་སློ། །དུས་
ཕྱིས་མཛའ་མློ་གསད་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་ན། དགེ་སློང་མ་མཛའ་ཅན་མས་ན་བ་དེ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་གཅིག་པུ་
སློང་སྟེ། མཛའ་མློ་ནུབ་མློ་ཚེའི་དུས་བས་པ་ན། མཛའ་ཅན་མ་ལ་ཁིམ་བདག་དེས་ཁློད་ཀིས་ངའི་ཁིམ་འདི་
སློངས་ཤིག མ་བཞུད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ། ཁློད་ཀི་ཁིམ་མེས་འཚིག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་སློང་
ངློ་། །དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཁློད་མདང་སུམ་ཁིམ་དེ་ན་ལ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་ཁློད་བརྟུལ་ཞུགས་
དང་ཕྲལ་ན་ཁློད་ཀིས་ཅི་བར་ཡློད་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་སློ་ནས་
རང་གི་བསབ་པ་ལས་འདྲལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་ཟ་མློ་དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་
གང་ན་འདུག་པའི་གནས་དེ་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་་་་་་ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་སྟེ་ཁིམས་གློགས་ཆློས་འདི་པའི་
རབ་བྱུང་མློ་གང་ཡང་མེད་པར་དགེ་སློང་མ་རང་གཅིག་པུས་མཚན་མློ་གནས་ཏེ་ས་རེངས་ཤར་བ་ལས་གྱུར་
པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །བཞི་པ་ིན་མློ་འབྲལ་བའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་
བྲམ་ཟེ་དང་ཁིམ་བདག་གི་ཁིམ་ན་གཅིག་པུ་ི་མ་ནུབ་ནུབ་ཏུ་ཆློས་བཤད་ནས། དབར་ཁང་དུ་འློངས་ཏེ་ཁློ་
མློའ ་ི རྒྱབ་དང་རྐེད་པ་རིས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་ཁློད་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཕྲལ་ན་ཁློད་ཀིས་ཅི་
བར་ཡློད་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་ཟ་མློ་དགེ་སློང་མ་
གཞན་རྣམས་གང་ན་འདུག་པའི་གནས་དེ་ལས་ཕྱི་རློལ་ཁིམས་གློགས་ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་མློ་གང་ཡང་
མེད་པར་དགེ་སློང་མ་རང་གཅིག་པུ་ིན་མློ་གནས་ཏེ་ི་མ་ནུབ་པའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་འདས་པ་ལས་གྱུར་པའི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ལྔ་པ་གཅིག་པུ་ལམ་དུ་འགློ་བའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་
གཅིག་པུ་ལམ་པློ་ཆེ་དང་བཞི་མདློ་དག་ཏུ་འདུག་ནས་གློང་ཁེར་ཆེན་པློ་དྲུག་གི་ལམ་དུ་སློང་སྟེ་ི་མ་ནུབ་པ་ན།
དབར་ཁང་དུ་འློངས་ནས་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་བ་ལས་ངལ་ཆད་དེ་་་་་་བདག་གི་རྒྱབ་རིས་ཤིག་རྐེད་པ་རིས་ཤིག་ཅེས་གཞློན་
རབས་དག་ལ་སྨྲས་པ་ན། འགའ་ཞིག་གིས་ཁློད་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཕྲལ་ན་ཁློད་ཀིས་ཅི་བར་ཡློད་ཅེས་ཟེར་བ་
ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་ལམ་དེ་ན་ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་་་་་་
ཁིམས་གློགས་ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་མློ་གང་ཡང་མེད་པར་ས་ལ་བརེན་པའི་ལམ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐའ་ཡན་
ཆད་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །དྲུག་པ་གཅིག་པུ་ཆུ་ལ་བརྒལ་བའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་
ལས། གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་མང་པློ་ཆུ་བློའ་ི ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་བར་འདློད་པ་ན། ཕ་རློལ་གི་འགམ་ན་གྲུ་ཕུར་བ་
བཏབས་ཏེ་འདུག་པ་དེ་བླང་བའི་ཕྱིར་སློན་མན་པ་མློ་བེད་བེད་པ་དགེ་སློང་མ་ནག་མློས་རྐྱལ་བས་པས་ཆུའི་
དབུས་སུ་གཏིང་དུ་བིང་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་ནས། ངལ་ཆད་དེ་ཆུ་འགམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ི་མ་ནུབ་པ་དང་དབར་ཁང་
དུ་འློངས་པ་ན། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། འགའ་ཞིག་གིས་ཁློད་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཕྲལ་ན་ཁློད་ཀིས་ཅི་
བར་ཡློད་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་དང་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་སློ་
ནས་རང་གི་བསབ་པ་ལས་འདྲལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམས་གློགས་ཆློས་འདི་པའི་
རབ་བྱུང་མ་གང་ཡང་མེད་པར་བརྒལ་བས་མི་ཐར་པའི་ཆུ་ལ་གྲུ་ལ་སློགས་པས་འགློ་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་མ་
གྱུར་ཀང་གྲུ་ཚུགས་ལས་འདས་པར་ཕྱིན་པ་དང་ལག་རྐྱལ་དག་གིས་འགློ་ན་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་
ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། གྲུ་ལ་སློགས་པ་མེད་ན་་་་་་བརྒལ་བས་མི་ཐར་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་་་་་་ཊི་ཀ་
ལས་དགེ་སློང་མས་ཁིམས་ཟ་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པར་

གྲུ་ལ་སློགས་པས་བརྒལ་བ་ལའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདིར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཞེས་སྨློས་

པ་ནི་དཔེ་་་་་འམ་མཚོན་བེད་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་་་་་་ཕ་རློལ་ཏུ་མ་ཕྱིན་ཀང་གྲུ་ལ་སློགས་པས་རྒྱུན་ཕྱློགས་སམ་རྒྱུན་ལས་བཟློག་
ཕྱློགས་སུ་འགློ་ན་གྲུ་ཚུགས་ཙམ་ལས་འདས་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ ་་་་་ཆུ་བློ་ཁ་ཞེང་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་བ་ལ་ནི་ཐད་ཀར་འགློ་ནའང་གྲུ་ཚུགས་ཙམ་ལས་འདས་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་གི། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ནི་མི་ལྟློས་ཏེ། ཆུ་བློ་ཁ་ཞེང་ཆུང་ངུ་ལག་རྐྱལ་གིས་ཆློད་པར་ནུས་པ་ལ་
ལག་རྐྱལ་གིས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་སློ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་བཀར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

སློ། །ཡུར་ཕྲན་ནི་མཆློངས་པས་བརྒལ་བར་ནུས་པ་སྟེ་ཞེས་

ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །བདུན་པ་རབ་ཏུ་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ནི་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གི་དམག་མི་རྣམས་རི་བྲག་པ་དང་འཐབ་པའི་ཕྱིར་
དམག་ལ་འགློ་བ་ན་ཁིམས་སུ་བཅས་པ། བདག་ཅག་དམག་ལ་སློང་བ་ན། །བདག་ཅག་གིས་ཆུང་མས་སེས་པ་
གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་མི་རིགས་པ་བས་ན་དེའི་མགློ་བཅད་ནས་དློར་བར་བའློ་ཞེས་སློ། །དེ་ནས་དམག་དཔློན་
གི་བུ་མློ་སེ་ཅན་མ་ཞེས་བ་བས་ཁིམས་དང་འགལ་བར་བས་པ་ན། དེ་དམག་མི་རྣམས་ཀིས་དམག་དཔློན་ལ་
སྨྲས་ནས། དམག་དཔློན་གིས་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ཁིམས་བཅས་ལ། བདག་གིས་དྲལ་དུ་ག་ལ་རུང་སམ་
ནས་དམག་དཔློན་གིས་སེ་ཅན་མ་ཡློངས་སུ་བཏང་ནས། དམག་མི་རྣམས་ལ་སློད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསློའ །ློ །སེ་
ཅན་མ་འཇིགས་ཤིང་སག་སྟེ་ངུ་བར་བེད་པ་ན། དགེ་སློང་མ་འཕྱར་མློས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལས་བཅས་
སློ། །དགག་བ་ནི་མི་རིགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བསྟན་པ་ལ་རྨ་འབིན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་མཁན་
མློས་་་་་་བུད་མེད་དེ་གསད་པའི་ཕྱིར་དམག་མི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིད་མཐུན་པ་བུད་མེད་དེའི་བདག་པློས་ཡློངས་སུ་བཏང་བ། རྒྱལ་པློས་རེས་སུ་གནང་བ་དེ་བུད་མེད་
སློན་གསུམ་ལྡན་རབ་ཏུ་འབིན་པའམ་སློམ་པ་སྦྱིན་པའི་བ་བ་རློགས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་
གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལའློ་ཞེས་པས་སློ། །སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་
འབེད་ལས་ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་འབིན་ཞིང་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསེན་པར་རློགས་པར་
བེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་་་་་་རབ་བྱུང་བར་མའི་དགེ་བ་མ་སྦྱིན་པར་གལ་ཏེ་དང་པློ་ཁློ་ནར་དགེ་ཚུལ་མ་ལ་
སློགས་པའི་དངློས་པློ་ཁློ་ནར་བེད་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །བརྒྱད་པ་ཤི་
བའི་ནློར་ལེན་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་ཁིམ་བདག་གཅིག་གསད་ནད་ཀིས་ཐེབས་ནས་དགེ་
སྦྱློང་དང་བྲམ་ཟེ་དང་བཀེན་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བེད་དློ། །དེ་སློམ་དགའ་མློས་ཐློས་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་
སློང་སྟེ། ཆློས་བཤད་པ་བས་ནས་བསངས་པ་དང་། དེས་དེ་ལ་བུ་ལློན་ཆགས་རྒྱ་བིན་ནས། དགེ་སློང་མས་
ཕྱག་རྒྱའི་བུ་ལློན་དེད་པ་གཞན་དག་འཕྱ་བར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་བུད་མེད་སེས་པའི་ཆློས་
ལྟར་བེད་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་མི་རིགས་པས་མ་དད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རང་འདློད་ཆེ་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་
སློང་མས་རིགས་བརྒྱུད་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་གྱུར་པའི་ཤི་བའི་ནློར་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་རི་བའི་དངློས་པློ་ལེན་
ཅིང་བར་འཕྲློད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཤི་བའི་ནློར་ཞེས་པ་ཊི་ཀ་ལས་
ཤི་བ་དེའི་རིགས་བརྒྱུད་མེད་ཅིང་བུ་ཚ་འགའ་ཡང་མ་ལུས་པའི་འློ་ཞེས་སློ། །རིགས་བརྒྱུད་ཡློད་པ་ལ་སློམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པློའ །ློ །གཞན་ལན་དུ་བཅུག་ནའང་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་ཀང་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །ལེན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཤི་བའི་བུ་
ལློན་དེད་པ་ལས་ཏེ། དེད་པའི་དུས་ཁློ་ནར་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་གི། ཐློབ་པའི་དུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་
དློ་ཞེས་སློ། །དགེ་འདུན་གི་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཐློབ་ན་སྟེ། བསྐུལ་བསད་དྲུག་
ཚུན་ཆད་ཀིས་ཐློབ་ནའློ། །དགེ་འདུན་དབང་བ་སྟེ་དེའང་ཊི་ཀ་ལས་གལ་ཏེ་ཚོགས་དང་བཅས་ཤིང་ ་་་་་སྟེ་བསྐུལ་བསད་
དྲུག་ཡན་ཆད་ཀིས་ལེན་ན་དགེ་འདུན་གི་ཁློངས་སུ་རང་ཡང་གཏློགས་པས་

རང་གི་དློན་དང་བཅས་པ་ིད་དུ་ལེན་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའློ། །གཞན་་་་་་གཞན་གི་དློན་ལགས་པ་དེ་གི་དློན་ིད་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་རང་གི་སྐལ་བའི་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་པ་མེད་
པ་ལ་ནི་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་སློ། །དགུ་པ་བཟློད་པ་གསློལ་དུ་འཇུག་པ་ནི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཞེས་སློ། །འདིའི་
སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་འདུན་མ་ཞེས་བ་བ་འཐབ་མློ་མང་པློ་བེད་པ་དེའི་བུ་མློ་དགེ་
སློང་མ་འདུན་པ་མློས་གཏམ་ཐློས་སློ་ཅློག་མི་ལ་ཟློས་པར་བེད་དློ། །དེའི་རྒྱུས་རློད་པ་འཕེལ་བར་གྱུར་ནས།
འདུན་མ་བསློད་སློམས་ལ་སློང་བའི་འློག་ཏུ་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀིས་འདུན་པ་མློ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་
བས་པ་ན། འདུན་པ་མློ་ངུ་ཞིང་ང་གནས་ནས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་མ་ལ་སྨྲས་པ་དང་། འདུན་མས་དེ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་
རློལ་ཏུ་ཁིད་དེ་བཟློད་པ་གསློལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དང་རིགས་
མཐུན་པས་རང་རིགས་ལ་གནློད་པའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ནན་ཏུར་བས་པ་དང་
འབྲེལ་བ་ལ་ཆད་པ་གཅློད་བེད་ཀི་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་མ་ཚོགས་པའམ་ཆད་པ་གཅློད་བེད་ཀི་གང་ཟག་མ་
ཚོགས་པར་དགེ་སློང་མས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ལམ་མཚམས་ནང་དུ་བཟློད་པ་བླངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་
དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། གེང་གཞིའི་དབང་གིས་མཚོན་པ་སྟེ།
ཊི་ཀ་ལས་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བཟློད་པ་གསློལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་སྟེ་འདི་་་་་་ནི་སིག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་
སྟེ་དགེ་འདུན་གི་དབེན་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མའི་
རྣམ་འབེད་ལས་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ལས་ཞེས་གསུངས་ཀང་། དེ་ནི་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་མཚོན་པ་སྟེ།
ཊིཀ་ལས་དེ་ནི་ཆད་པའི་ལས་དག་གི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དེས་ན་དེ་ིད་མདློར་མ་བྲིས་སློ་ཞེས་སློ། །ད་ནི་
བསློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བརྒྱད་འཆད་དློ། །འདི་ལ་བཞི་ཚན་གིས་ཏེ། དགེ་སློང་མའི་ཐུན་
མློང་མ་ཡིན་པའི་བསློ་གྱུར་བཞི་དང་། དགེ་སློང་དང་ཐུན་མློང་བའི་བསློ་གྱུར་བཞིའློ། །བཞི་ཚན་དང་པློ་ལ་ལྟུང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི་དཀློན་མཆློག་གཏློང་བའློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློན་མུ་སྟེགས་
ཅན་ལས་གྱུར་པ་དགེ་སློང་མ་ནག་མློ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དང་འཐབ་པ་ན་ཁློས་ནས་ཤཱཀ་བུའི་དགེ་སྦྱློང་འདི་
དག་ཁློ་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ཞིང་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་
དགེ་སྦྱློང་གཞན་ཡང་ཡློད་པས། དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་ཚངས་པར་སློད་པ་སད་ཀིས། སངས་རྒྱས་གཏློང་
ངློ་། །ཆློས་དང་དགེ་འདུན་གཏློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། དགེ་སློང་མ་ནག་མློ་ལ་བཞམས་ཏེ་བསློ་བ་དང་གསློལ་བ་
དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་ལས་དཀློན་མཆློག་གཏློང་
བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་སློམ་པའི་
རེན་མས་པར་བེད་པའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་དཀློན་མཆློག་གཏློང་བར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ཀིས་བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་དེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏློང་
བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །གིས་པ་འཐབ་ཀློལ་བེད་པའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་
སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མ་གཞན་རྣམས་དང་འཐབ་པར་བེད་པ་ན། འཐབ་མློ་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་དེ་ལ་དགེ་
སློང་མ་རྣམས་ཀིས་བསློ་བ་ན། སློམ་དགའ་མློ་ཁློས་ནས་ཁེད་ཅག་ཁློ་མློ་ལ་རྒློལ་བར་བེད་ལ། གཞན་ལ་ནི་མི་
བེད་པས། དགེ་སློང་མ་ཁེད་ཅག་ནི་འདུན་པས་འགློ་བའློ། །ཞེ་སང་གིས་འགློ་བའློ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། དེ་ལ་
བཞམས་ཏེ་བསློ་བ་དང་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཟློག་ཀང་མི་
གཏློང་བ་ལས་འཐབ་ཀློལ་བེད་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ཀི་དགེ་འདུན་
མའི་སེམས་བདེ་བ་ལ་གནློད་པའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་འཐབ་ཀློལ་བས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་དགེ་
སློང་མ་རྣམས་ཀིས་བསློ་བ་ན་ཁེད་ཅག་འདུན་པ་ལ་སློགས་པས་འགློ་བའློ་ཞེས་དགེ་འདུན་མ་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་པར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་་་་་་ཁློད་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་བཞམས་བསློ་
དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་དེའི་མཐའ་ལ་་་་་་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེ་མི་གཏློང་བ་
ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །གསུམ་པ་སེ་ཞིང་གནས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་
དགེ་སློང་མ་འཆི་ལྟས་དང་ེ་བའི་འཆི་ལྟས་གིས་འདྲེ་བས་གནས་པར་བེད་དེ། རྒློད་པ་དང་རེ་བ་དང་ལུས་ཀི་
ཙབ་ཧྲལ་བེད་པ་ན། དེ་དག་ལ་བཞམས་ཏེ་བསློ་བ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པར་བའློ་ཞེས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གསུངས་ཏེ། བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་ལས་སེ་ཞིང་གནས་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་
ཆགས་པ་དང་རྒློད་བག་འཕེལ་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་ལ་སློགས་པ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་
གཞློག་སྟེགས་དང་འཕྱར་གཡེང་དང་ཙབ་ཧྲལ་་་་་་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གད་མློ་བྲློར་རུང་བ་བེད་པ་ན། དེ་ལ་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་ཀིས་བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་། ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་དེའི་མཐའ་
ལ་མི་གཏློང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། སེ་ཞིང་གནས་པ་སྟེ་རེ་ཞིང་གནས་
པ་ལའློ། །སུ་དང་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་དང་ངློ་ཞེས་སློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གཞློག་སྟེགས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་མཐློ་
འཚམས་པའློ། །འཕྱར་གཡེང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རེ་བའློ། །ཙབ་ཧྲལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཀུ་ཅློ་འདློན་པའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །སྐབས་འདིར་ཊི་ཀ་ལས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་
ཆེན་པློའ ་ི བེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་བེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བ་ཆེ་ཆུང་ཐ་དད་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཞེས་པས་སློ་གསུང་ངློ་། །

རང་གི་

རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་ཞེས་གསུངས་པར་ཟད་ཀི། ཁིམ་བུ་མློ་དང་
མུ་སྟེགས་ཅན་མློ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སིག་ཆེ་བའི་ཕྱིར་
དེ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས་
ཀང་། དགེ་སློང་མ་གང་བུད་མེད་དང་སེ་ཞིང་གནས་པར་བེད་ན་ཞེས་བུད་མེད་སི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་ལ། མདློ་
ར་བ་ིད་ཀིས་ཀང་བུད་མེད་དང་བསྟན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའློ་ཞེས་བུད་མེད་སི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་སློ། །ཊི་
ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་སེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བར་རིག་པར་
བའློ་ཞེས་པ་ནི་དགེ་སློང་མས་སེ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕམ་པ་དང་པློའ ་ི ཚུལ་དུ་རྣམ་འགྱུར་བེད་ཅིང་རེ་ཞིང་གནས་
ནའློ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་དང་སེ་ཞིང་གནས་པ་འདི་ལ་ཡང་གལ་ཏེ་ཕམ་པ་དང་པློའ ་ི ཚུལ་དུ་རྣམ་འགྱུར་
བེད་ཅིང་རེ་ཞིང་གནས་ན་ནི། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་ཕྱིར་ལུས་བཀན་པ་
ནི་སློམ་པློའ །ློ །དེའི་ཕྱིར་མལ་ཤློམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །བཞི་པ་སེ་ཞིང་
གནས་སུ་འཇུག་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་འཆི་ལྟས་དང་ེ་བའི་འཆི་ལྟས་
གིས་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་ཚེ་ན། སློམ་དགའ་མློས་སྨྲས་པ། ཁེད་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་གནས། ཁེད་ཅག་
འདྲེ་ཞིང་གནས་པར་གིས་ཤིག བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འབེལ་བའི་གཏམ་གིས་ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་མ་
གསུངས་སམ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། སློམ་དགའ་མློ་ལ་བཞམས་ཏེ་བསློ་བ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་པར་
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བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་ལས་སེ་ཞིང་གནས་སུ་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་བཅས་
སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བའློ། །ངློ་ཏི་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ས་གཞན་ལ་འདྲེ་
ཞིང་གནས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་ངག་གི་རིག་བེད་གིས་བསློ་བར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ ་་་་་ཁློད་
སེ་ཞིང་གནས་སུ་འཇུག་པར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་

བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་

དེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏློང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་སེ་བ་དེ་ཞེས་སློ། །ད་ནི་
དགེ་སློང་དང་ཐུན་མློང་བའི་བསློ་གྱུར་བཞི་འཆད་དེ། རེན་དགེ་སློང་མས་དགེ་འདུན་འབེད་པ་ལ་སློགས་པ་
བཞི་ནི་ཡུལ་དགེ་སློང་མའི་སྐབས་ལས་བཞི་པློ་དེ་དག་རང་རང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ།་་་་་དགེ་སློང་མའི་དགེ་
འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་འབེད་པ་དེའི་རེས་སུ་ཕྱློགས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་ཁིམ་སུན་ཕྱུང་བ་དེས་རང་སློད་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་
པ་འདེབས་པ་དང་དགེ་སློང་མ་དག་ལ་དཀའ་བླློ་མི་བདེ་བ་ིད་དུ་བེད་པ་དང་བཞི་སྟེ། དེ་དག་ལ་བཞམས་བསློ་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་ན། དགེ་སློང་མ་ལ་
དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཞི་པློ་དེ་དག་བསེད་དློ་ཞེས་པའློ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སེའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།།

༈ །།ད་ནི་ལྟུང་བེད་ཀི་སེ་

འཆད་དེ། འདི་ལ་གིས་ཏེ། སྤང་བའི་ལྟུང་བ་དང་། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པའློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་སྟེ། དེའང་ཐུན་མློང་གི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་བཞིའློ། །དང་པློ་བཅུ་དགུ་ནི། བཅུ་
པའློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། སློ་སློའ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། འཆང་བའི་
སྤང་བ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དགུ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཅིར་འགྱུར་དང་། སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་དགེ་སློང་
མ་ལ་ཅིར་འགྱུར་རློ། །དང་པློ་ནི། འཆང་བའི་སྤང་བ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དགུའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་ནི་
དགེ་སློང་ཕ་མའི་ཐུན་མློང་གི་སྤང་ལྟུང་སྟེ་ཆློས་གློས་འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གསུམ་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་
དང་། ཞག་གཅིག་འབྲལ་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་འབྲལ་དང་ཟ་འཇློག་ཁྲུར་འཇུག་ལེན། །ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་དང་འཕྲློག་པའློ། །དྲུག་ནི་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་

མློང་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཅས་པའི་དབང་གིས་སློ། །གིས་པ་སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་པ་ལ་
སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་དགེ་སློང་མ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། འདི་ལ་རྣམ་གཞག་ལུགས་གིས་ཏེ། དགེ་སློང་མའི་སློ་
སློ་ཐར་པ་དང་མདློ་ར་འགེལ་དབང་བཙན་དུ་བས་པ་དང་། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་དང་ལུང་ཞུ་བ་དབང་
བཙན་དུ་བས་པའློ། །རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་པློ་ལྟར་ན། བཅུ་གཅིག་པློ་འདི་དག་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟེ།
མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་བསློམས་ལས། སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་དང་། །དྲུག་དང་མཐློ་གང་ལམ་དང་
ནི། །འཁྲུ་དང་འཆང་དང་བརད་དང་དགློན། །རས་ཆེན་དང་བཅུ་གཅིག་པློ་་་་་་མ་གཏློགས་ལྷག་མ་་་་་་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་ནི་དགེ་སློང་མའི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། མདློ་ར་བའི་རྒྱ་ཆེ་འགེལ་བ་ལས་ཀང་། སིན་བལ་གི་སྟན་དང་བལ་ནག་པློ་

འབའ་ཞིག་གི་སྟན་དང་། ཆ་གིས་བསེ་བ་དང་ལློ་དྲུག་ཏུ་བཅང་བ་དང་། མཐློ་གང་དང་། བལ་ཐློགས་པ་དང་
བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་དག་དང་། བཅུ་པ་གསུམ་པ་ལས་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་དང་བརད་པ་ལས་བྱུང་
བ་དང་། ཞག་བདུན་ན་འབྲལ་བ་དང་དབར་གི་རས་ཆེན་གི་སྤང་བ་ཞེས་བ་བ་བཞི་པློ་དག་སྟེ། རྣམ་པ་བཅུ་
གཅིག་པློ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་རྣམ་པ་བཅུ་
གཅིག་པློ་དེ་དག་ནི་འདིར་སྤངས་པའི་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་རྣམས་ལས་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མ་
གིས་ཀ་ལ་སྤང་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཡང་། དངློས་གཞིར་འགྱུར་བའི་དུས་ཐ་དད་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་རྣམ་
པར་བཞག་གློ །དགློན་པ་པའི་འབྲལ་བ་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་
དགློན་པ་བ་གཞི་མ་གནང་བས་དགློན་པ་བའི་འབྲལ་ལྟུང་གི་བཅས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེས་ན་དགེ་སློང་
མས་དགློན་པར་གནས་ཏེ་ཆློས་གློས་གློང་དུ་བཞག་པ་དང་འབྲལ་བར་བེད་ན་ཞག་གཅིག་འབྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་
དུ་འགྱུར་རློ། །ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་དང་དགློན་པ་བའི་འབྲལ་བ་དེ་གིས་མ་གཏློགས་པ་སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་
པ་ནས། དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ལ་བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པའི་བར་བདུན་པློ་དག་དང་བརད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་
རས་ཆེན་ལས་གྱུར་པ་སྟེ། དགུ་པློ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ེས་བས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་གློ །དེའང་
ལུང་ཞུ་བ་ཆེ་ཤློས་ལས་སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་པའི་སྐབས་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ེས་བས་སློ་ཞེས་
བཤད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་དང་། དྲུག་དང་མཐློང་གང་ལམ་དང་ནི། །འཁྲུ་བ་དང་ནི་
ཞེས་པ་དང་། །རས་ཆེན་བཙལ་ས་བ་སྟེ། །བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་ལུང་ཞུ་བ་གིས་ཀ་ལ་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ལ་ེས་བས་སློ་ཞེས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་སློ། །རྣམ་པར་བཞག་པ་གིས་པ་ལྟར་ན་གཞན་རྣམས་
སར་དང་འདྲ་ཞིང་། སིན་བལ་དང་བརད་བྱུང་གིས་སར་དང་མི་འདྲ་བ་ནི། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་
ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་མློན་དར་གསར་པ་ལས་སྟན་བེད་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ། །མློན་དར་ཞེས་བ་བ་ནི་སིན་
བལ་ལ་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས། དགེ་སློང་གི་སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་ན་སྤང་བའི་
ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། དགེ་སློང་མས་སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་ན་ཡང་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་
ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ཞུ་བའི་འགེལ་བ་ལས་ཁ་ཅིག་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་སིན་བལ་གི་སྤང་བར་མི་འདློད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དློ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་སིན་བལ་གི་སྟན་གསར་པ་བེད་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ། །ཞེས་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་པར་འབེད་པ་དག་ལས་དེ་རྣམས་ལ་འདི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
བཤད་དློ། །ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་དགེ་སློང་མས་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ར་ཞག་བཅུ་མ་ཚང་བ་ཚུན་ཆད་
དུ་བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གློས་རེད་ན་དགེ་སློང་མ་དེས་བླང་བར་བའློ། །བླངས་ནས་གློས་སྦྱིན་པའི་དུས་ཀིས་
བར་དུ་བཅང་བར་བའློ། །དེ་ལས་འདས་པར་འཆང་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་ཞུ་བ་གིས་
ཀ་ལས་དགེ་སློང་མས་བརད་པའི་གློས་དེ་གློས་འབུལ་བའི་དུས་ལས་འདས་པར་བཞག་ན་ཅིར་འགྱུར། སྤང་
བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་སིན་བལ་དང་བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤང་ལྟུང་དེ་གིས་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡློད་པར་བཤད་པ་་་་་་ལུགས་དེ་གིས་ནི་ལག་ལེན་དློག་མཐའ་གཟུང་སྟེ་ལུགས་
ཕྱི་མ་ལྟར་གཟུང་ངློ་།་་་་་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་བཀའ་སྡུད་པ་པློས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་གཞིའི་གཞུང་མས་པར་གསུངས་ལ། སྨན་བླའི་མདློ་ལས་དགེ་སློང་མ་
གང་དག་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དག་འཛིན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མདློ་ར་བའི་མཚན་གི་སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་སློང་མའི་ཁིམས་ལྔ་བརྒྱ་བསྲུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་
པའི་གནད་ཀིས་ལུགས་ཕྱི་མ་ལྟར་བཤད་ན་ལེགས་སམ་མློ། །

དེ་ལྟར་སི་དློན་བསྟན་ནས། གིས་པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ནི། བཅུ་པའློ་ཞེས་པ་

ནས། གསློག་འཇློག་ལས་གྱུར་པའློ་ཞེས་པའི་བར་གིས་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ཐུན་མློང་གི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུ་བསྟན་
ཏློ། །དེའི་ནང་ནས་ཁད་པར་མི་འདྲ་བ་འཁྲུ་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་དགེ་སློང་གིའློ་ ་་་་་དགེ་སློང་གི་དབང་བའི་གློས་དེ་འཁྲུ་བ་དང་འཚེད་པ་
དང་འཆག་པ་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་སྤང་བར་འགྱུར་ཏེ་

ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས་ཀང་དགེ་སློང་མ་གང་དགེ་སློང་

ེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་གློས་རིང་པ་འཁྲུའམ་འཚེད་དམ་འཆག་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་
འབྲངས་པའློ། །་་་་་དེ་ལྟར་ན་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་འཁྲུ་ན། དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀ་ལ་སྤང་ལྟུང་བསེད་ཀང་། དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་བལ་འཁྲུ་ན་དགེ་
སློང་ཕ་ལ་སྤང་ལྟུང་དང་དགེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ེས་བས་སློ། །

ཞུ་འགེལ་ལས་ཁ་ཅིག་དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་འཁྲུར་འཇུག་ན་དགེ་སློང་མ་

རྣམས་ལ་སྤང་བར་འགྱུར་བར་འདློད་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་ལ་
སྤང་བ་འབྱུང་བར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གཞན་གི་ཡང་རང་གིར་མ་བས་པ་ཁློ་ནས་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
བཤད་ཀང་། མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མདློ་ར་འགེལ་གཙོ་བློར་བཟུང་ངློ་། །གཞན་ཡང་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་
འབེད་ཀི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པའི་སྐབས་ལས། ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་ེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་གློས་རིང་པ་འཁྲུའམ་
ཁ་དློག་བསྒྱུར་རམ་འཆག་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པའི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

19

སྐབས་ནས་བཤད་ཀང་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་དགློངས་པར་རིགས་སློ། །ལྷ་རེན་བཅང་བར་མི་བ་ཞེས་པ་
ནི། སློམ་དགའ་མློས་བཅངས་པས་ལྷ་བློན་མློའ ་ི འཚོ་བ་ལ་གནློད་ནས་འཕྱ་བ་ལས་སློ། །དགེ་སློང་མའི་སྤང་བའི་
ལྟུང་བེད། འཆང་བའི་སྤང་བ་ལ་སློགས་པ་དགེ་སློང་དང་ཐུན་མློང་བ་བཅུ་དགུའློ་ཞེས་དངློས་སུ་སྨློས་པས།
སིན་བལ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། དེའི་དློན་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་
ཏློ། །ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྤང་ལྟུང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུ་བཞི་འཆད་དེ། ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་
པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སི་དློན་དང་། སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་སི་དློན་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་
ཀིས་བརློད་པ་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་གཅིག་ལས་
འདས་པར་འཆང་བ་དང་། ཆློས་གློས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་དང་། གློས་ལི་བ་དང་ཡང་བ་
བསྟེན་པ་སྟེ། བཞི་ནི་དགེ་སློང་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བ་བའི་དགག་བ་སེས་པ་ལ་མེད་པའི་
ཕྱིར་རློ། །དེ་དག་མ་གཏློགས་པ་གཞན་བཅུ་གཅིག་ནི་དགེ་སློང་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་དབང་
དུ་བ་བའི་དགག་བ་སེས་པ་ལ་མ་རློགས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་འདིར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུ་བཞི་ལ་ཕྱེ་
བས་ེས་མེད་བཞི་དང་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་བཅུ་གཅིག་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། བིན་གིས་མི་རླློབ་པའི་
སྤང་བ་ལ་གིས་ཡློད་དེ། ཆློས་གློས་ི་མ་དང་པློ་ལ་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་དང་། ཆློས་གློས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་
བིན་གིས་མི་རླློབ་པའློ། །ཕྱི་མ་ནི་དགེ་སློང་ལ་ེས་པ་མེད་ལ། ས་མ་ནི་དགེ་སློང་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རློ། །སགས་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་གློས་མེད་པའི་ེས་བས་ཏེ་་་་་་དེའང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆློས་གློས་མེད་པའི་ེས་བས་
སློ། །་་་་་དེ་དག་བཞག་སྟེ་ས་རེངས་འཆར་བར་འདས་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འདས་པའི་ེས་བས་སློ། །གིས་པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ལ་བཅུ་བཞི་ལས།
དང་པློ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་ལྷུང་བཟེད་རེད་པ་རྣམས་
གསློག་པར་བེད་ཅིང་། བདག་ིད་ཀང་སད་པར་མི་བེད། གཞན་ལ་ཡང་སྦྱིན་པར་མི་བེད་པ་ལས་བཅས་
སློ། །དགག་བ་ནི་སྣློད་སད་ལ་ཆགས་དེ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་དབང་བའི་ལྷུང་
བཟེད་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་ལྷག་པ་དེ་བིན་རླབས་གང་ཡང་མེད་པར་ཞག་གཅིག་ལས་འདས་པར་འཆང་
བ་ལ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །་་་་་དགེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་ལ་ཞག་བཅུ་འདས་དགློས་ཀང་། དགེ་སློང་མའི་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་ལ་ཞག་
གཅིག་འདས་པས་ཆློག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཊི་ཀ་ལས་བུད་མེད་རྣམས་ནི་ཡློ་བད་ལས་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་དམ་པས་ན་ཞེས་སློ། །
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གིས་པ་བིན་གིས་མི་རླློབ་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པའི་སྤང་བ་ལ་གིས་ལས་ཆློས་གློས་ི་མ་དང་པློ་ལ་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་འདི་ལ་གེང་གཞི་ནི་འདུལ་བའི་ལུང་
དང་བསྟན་བཅློས་་་་་་དགེ་སློང་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་བ་ལ་སློགས་པ་གང་ནའང་མི་སྣང་ངློ་། །དགག་བ་ནི་དགེ་སློང་མའི་ཁད་པར་གི་
ཆ་ལུགས་མས་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་ཆློས་གློས་ལྔ་
ལས་གང་ཡང་རུང་བ་མེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབ་པར་འློས་པའི་ཆློས་གློས་དེ་གསར་དུ་རེད་ན་ནམ་རེད་པའི་ི་
མ་དང་པློ་ལ་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ཞག་གཅིག་གི་མཚན་མློ་མཐའི་སྐད་ཅིག་འདས་ཏེ་ས་རེངས་དང་པློ་ཤར་
བ་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ། །འདི་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཆློས་གློས་མེད་པའི་སྤང་བ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྤང་ལྟུང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུ་བཞིའི་ཁློངས་སུ་
གཏློགས་སློ། །དགེ་སློང་མའི་ཆློས་གློས་འཆང་བ་ནི་གློས་བིན་གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུ་འདས་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ། །དགེ་སློང་དང་ཐུན་མློང་གི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་དགུའི་དང་པློ་

ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་མའི་རྣམ་འབེད་ཀི་སྐབས་

ཡིན་ནློ། །་་་་་

གཞན་ལས་དང་། དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ལས། བུད་མེད་ནི་བརེད་ངེས་པ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་གློས་བིན་གིས་བརླབས་པ་བརེད་ནས་ཆློས་གློས་གང་དག་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་
བརླབས་པ་མ་ཤེས་ཏེ། བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྣམ་སྦྱར་གང་ཡིན། བླ་གློས་གང་ཡིན། མཐང་གློས་དང་རྡུལ་
གཟན་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པར་གྱུར་ནས། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ཆློས་གློས་རྣམས་བིན་
གིས་རླློབ་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། སློམ་དགའ་མློས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ཆློས་གློས་བིན་གིས་
རླློབ་པར་མི་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་གློས་ལ་ཆགས་པའི་ློན་མློངས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་
དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ཆློས་གློས་ལྔ་ལས་གང་རུང་བ་སར་བིན་གིས་བརླབས་ཟིན་པ་དེ་ཡང་ཟ་བ་ཕྱེད་
ཕྱེད་ཅིང་བིན་རླབས་བསར་དགློས་པ་ལས་བིན་གིས་མ་བརླབས་ན་ཞག་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་རེངས་དང་པློ་ཤར་
ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཞག་བཅློ་ལྔ་པ་དེ་ིད་ནི་ཟ་བ་ཕྱེད་ལ་ཕྱི་མ་ཤློས་ཀི་ི་མ་དང་པློ་ིད་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་ཀང་ཚུལ་དེ་
བཞིན་དུ་ཟ་བ་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབ་པར་ཞེས་སློ། །དེ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་གསློ་སྦྱློང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཚེ་ན་གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་སུ་ཆློས་གློས་བིན་གིས་བརླབས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལློ། །

ཟ་བ་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་རླློབ་པ་འདི་བིན་རླབས་བསར་བ་ཡིན་གི། སར་གི་བིན་རླབས་ཞིག་ནས་བིན་

གིས་རླློབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་མདུན་རློལ་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་པས་ཟ་བ་ཕྱེད་
ཕྱེད་ཀི་གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་ན་ཕྱིན་ཆད་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་འློང་ངློ་ཞེས་སློ། །ས་བརྐྱང་
འབིན་པའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས་གེང་གཞི་ནི་སྤློམ་དགའ་མློས་ས་བརྐྱང་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ཀི་དགེ་འདུན་མ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ས་
བརྐྱང་བཏིང་བ་ལ་མ་ཞིག་པ་དེ་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་རྐྱེན་མེད་པར་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་ཕྱུང་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་
བེད་དློ། །སྐབས་འདིར་ཊི་ཀ་ལས་ས་བརྐྱང་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་སློ་སློར་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་
རེ་རེར་འགྱུར་ཞེས་སློ། །དཔིད་ཟ་ར་བའི་་ཞེས་པ་འདི་ནི་དབར་ས་མ་ཁས་བླངས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ།
གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་མ་ཐམས་ཅད་དབར་ཕྱི་མ་ཁས་བླངས་ཏེ་ས་བརྐྱང་བཏིང་ན་ནི་དཔིད་ཟ་འབྲིང་པློའ ་ི འི་
མདུན་རློལ་ཏུ་ཕྱུང་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བའློ། །ཟ་བ་བཤློལ་བློར་བས་དགུན་ཟ་འབྲིང་པློ་གིས་བྱུང་བ་ན་ནི།
དགུན་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་་ལ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བར་རིགས་ཏེ། ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་པའི་དུས་ཀི་ཚད་
ཟ་བ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེའི་ཚེ་ན་དགུན་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་འི་མདུན་རློལ་ཏུ་འབིན་ན་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་
རློ། །ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་དེ་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་སིར་དབང་བ་ན་སྤང་བར་བ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ས་བརྐྱང་གི་རེད་
པ་དེ་ཡང་མ་བགློས་པའི་གནས་སྐབས་ཁློ་ན་སྤང་བར་བ་བ་ིད་ཡིན་གི་དགློས་པ་ལ་ནི་སྤང་བར་བ་བ་ིད་
མེད་དེ། རེད་པའི་དངློས་པློ་གང་ཟག་གིར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་སློ། །ས་བརྐྱང་མི་འབིན་པའི་སྤང་བ་འདི་ལ་
གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཁློ་མློ་སེ་སྣློད་གསུམ་པ་ཡིན་པས་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་དུས་ཤེས་
སློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་དུས་སུ་མ་ཕྱུང་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་་་་་་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པས་རང་གི་དགེ་
འདུན་མ་ལ་གནློད་པ་དང་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ལ་བཏང་བས་

ས་བརྐྱང་གི་གློས་ལ་མ་གུས་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ས་བརྐྱང་

དུས་སུ་མི་འབིན་པ་ལ་སྟེ། དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ས་བརྐྱང་དུས་སུ་འབིན་པར་འདློད་པ་ན་ས་བརྐྱང་བཏིང་བ་
དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་མས་ས་བརྐྱང་འབིན་པ་ལ་ཚོགས་པ་སྦྱིན་པར་མི་བེད་པ་དེ་ལ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ། །འློ་ན་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དང་འདིའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན་་་་་་ ཆློམ་རྐུན་་་་་་དགེ་སློང་
མ་ཆློམ་རྐུན་པས་བཅློམ་པའི་དློན་ིད་དུ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སློ། །བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་
ཁུངས་སུ་དྲངས་སློ། །དེས་ན་ལུང་དང་བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་གིས་ཀ་ལས་གསུངས་པས་སློ། །

པས་བཅློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་དབང་གིས་དུས་

ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བ་ལ་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་ཊི་ཀ་ལས་
བཤད་དློ། །རིན་པློ་ཆེ་སློང་བའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་གསེར་མགར་གི་
ཆུང་མ་ལ་གསེར་གི་རྣ་གདུབ་བླངས་པ་ན། དེ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་པ་དང་། སློམ་དགའ་མློས་རྣ་གདུབ་དེ་ཁེར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཏེ་སློང་བ་ན། གསེར་མགར་གིས་དེར་རྒྱུགས་ཏེ་མགློ་རེག་མ། ངན་པ་མློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། དེས་དེ་ལ་ཁུ་ཚུར་
གིས་བསྣུན་ནས། ཁ་ནས་ཁག་བྱུང་བྱུང་དུ་བརེགས་ཏེ། མིག་ཕུགས་སངས་པར་གྱུར་པ་ལས་བཅས་
སློ། །དགག་བ་ནི་དངློས་པློ་ཁད་པར་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་གི་ལློངས་སློད་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་
དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་ལ་དབིག་དང་གསེར་ལ་སློགས་པ་རིན་པློ་ཆེ་རང་དློན་དུ་ངག་གི་རིག་བེད་ཀིས་
སློང་བ་ལ་ཐློབ་ཅིང་ཐློབ་བླློ་སེས་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །སློ་སློ་ཐར་པ་ལས་བདག་གི་ཕྱིར་མངློན་
མཚན་ཅན་སློང་ན་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་མློད་ཀི། དེའི་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལས་མངློན་མཚན་ཅན་
ཞེས་བ་བ་ནི་དབིག་གམ་གསེར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པློ་ཆེ་མཚོན་་་་་་
དབིག་དང་གསེར་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མུ་ཏིག་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚོན་

པའི་དློན་དུ་བེ་བྲག་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་

སློ། །གློས་ཟ་བའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཆློས་གློས་ལྔ་རིངས་ཤིང་། བུད་
མེད་རྣམས་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་ན། དེ་དག་གི་སྐུད་པ་དག་བསྟན་ནས་འཕགས་མའི་ཆེད་དུ་འདི་རྣམས་གློས་འཐག་
ཏུ་བཅུག་ནས་འབུལ་ལློ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། ཁེད་ཀིས་དགེ་སློང་མའི་གློས་ཇི་ལྟར་བ་བ་མི་ཤེས་པས། ཁློ་མློ་རང་
གིས་བཏག་གློ་ཞེས་སྐུད་པ་དེ་རྣམས་ཁེར་ནས། ཀརྴ་པ་ནར་བཅློངས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཁ་ཟས་ློས་ནས།
གཡློས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་ནས། ཁློ་མློ་སེ་སྣློད་གསུམ་པ་བ་ཡིན་པས་ཁ་ཟས་ངན་པས་
འཚོ་བར་མི་ནུས་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་འཕྱ་བར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་
ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་དག་མ་དད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཟས་ལས་གཞན་གེགས་བམ་
འདྲི་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད་པའི་གློས་དེ་ཟས་སུ་བསྒྱུར་བར་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཇློག་པ་ལ་
སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །དེའང་བཞག་པ་ལས་སྤང་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཟློས་ཟིན་པ་ིད་ནི་སྤང་དུ་མེད་
པའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་བཤགས་པར་བའློ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཊི་ཀའི་སྐབས་གཞན་ལས་བཤད་དློ། །གློས་རྒྱུ་ལ་
སློགས་པ་ཟ་བའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གློས་རྒྱུ་ཟ་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཆློས་གློས་ལྔ་
རིངས་ཤིང་བཙུན་མློ་ཕྲེང་ལྡན་མར་ཆློས་སྟློན་པ་ན། འཕགས་མ་ཁློད་ཀི་ཆློས་གློས་རྣམས་རིངས་སློ་ཞེས་ཟེར་
བ་ལས། དེས་སྨྲས་པ། ཅི་བདག་ལ་རྒྱལ་པློ་གསུམ་པློ་ཆེ་ཁད་བགིད་དམ། འློན་ཏེ་དཔ་བསྡུ་བའི་ཡུལ་ཀློ་ས་ལ་
བདློག་གམ་ཅི། བུད་མེད་ནི་རེད་པ་ཆུང་བ་ལགས་སློ། །དེ་ནས་བཙུན་མློས་ཆློས་གློས་ལྔའི་རྒྱུར་རས་ཡུག་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཆེན་དག་བིན་ནློ། །དེས་བླངས་ཏེ་འཚོང་པ་ལ་བཙོངས་ནས་ཁ་ཟས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་
པ་ལས། དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་གློས་ཀི་རྒྱུ་ཟ་བའི་སྤང་བར་བཅས་
སློ། །མལ་ཆའི་རྒྱུ་ཟ་བའི་གེང་གཞི་ནི། དབར་ཁང་གི་གནས་མལ་ཁི་དང་ཁིའུ་ལ་སློགས་པ་གྲུགས་ཤིང་ཆག་
པ་ན། སློམ་དགའ་མློ་ལ་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་ཀིས་མལ་ཆ་བཅློས་པའི་ཕྱིར་ཀར་ཤ་པ་ན་མང་པློ་བིན་
པ་ན། དེ་དག་བཙོངས་ནས་ཁ་ཟས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་པ་ལས་མལ་ཆའི་རྒྱུ་ཟ་བའི་སྤང་
བར་བཅས་སློ། །དབར་ཁང་གི་རྒྱུ་ཟ་བའི་གེང་གཞི་ནི། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅློ་ལྔ་ལ་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་མང་
པློས་ཆློས་མན་པའི་ཕྱིར་དབར་ཁང་དུ་འློངས་པ་ན། ཆར་བབ་པས་དབར་ཁང་ཐམས་ཅད་ཐིགས་པ་འཛག་
པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཆུང་མ་དེ་རྣམས་ཀིས་སློམ་དགའ་མློ་ལ། དབར་ཁང་བཅློས་པའི་ཕྱིར་ཀརྵ་པ་ན་མང་པློ་
བིན་པ་དེ་དག་བཙོངས་ཁ་ཟས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་པ་ལས་དབར་ཁང་གི་རྒྱུ་ཟ་བའི་སྤང་
བར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཟས་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་གློས་དང་མལ་ཆ་
དང་དབར་ཁང་གི་ཆེད་དུ་རེད་པའི་དངློས་པློ་གློས་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ཟས་སུ་བས་ཏེ་བཟའ་བའི་
ཕྱིར་འཇློག་པ་ལ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་འདི་གསུམ་དུ་འགྱུར་རློ། །གང་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་པ་ནི། ལུང་རྣམ་འབེད་
ལས་གསེར་དང་དངུལ་ལམ་གཞན་ཅི་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའང་གློས་ལས་གཞན་པ་སྟེ་གློས་
ཡིན་ན་གློས་ཟ་བའི་སྤང་བར་འགྱུར་བའློ། །སེ་བློ་མང་པློ་ལ་བསློས་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་བསློས་པ་བིན་གིས་
རླློབ་པའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་ལློངས་གཞན་ནས་དགེ་སློང་མ་རབ་ཏུ་མང་པློ་མན་ཡློད་དུ་
གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་རབ་ཏུ་མང་པློ་དེ་དག་གི་ཕྱིར་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་ཀིས་རེད་པ་
མང་དུ་གཏད་ནས། གདུགས་ཚོད་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། སློམ་དགའ་མློས་སྨྲས་པ། འདི་འདྲ་ཉུང་གི་ཡང་
དང་ཡང་དུ་སྣློན་ཅིག དེ་དག་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བིན་ནས་ཀང་ད་ནི་གདུགས་ཚོད་བགི་བའི་དུས་ལ་བབ་བློ་
ཞེས་་་་་་བུད་མེད་དེ་དག་གིས་བསྐུལ་ཡང་། ད་དུང་ཟན་བ་བའི་དུས་ལ་མ་བབ་བློ་ཞེས་་་་་་སློམ་དགའ་མློས་ཟེར་རློ། །དེ་ནས་དགེ་
སློང་མ་དེ་རྣམས་ཡུལ་ལློངས་གཞན་དུ་སློང་བའི་ཚེ། རེད་པ་དེ་ལས་སློམ་དགའ་མློས་ཁ་ཟས་ཀི་རྣམ་གངས་
བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་པ་ལས་སེ་བློ་མང་པློ་ལ་བསློས་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྤང་བར་བཅས་ཤིང་།
སློམ་དགའ་མློས་དགེ་འདུན་མའི་ཕྱིར་ཟས་དག་སྐུལ་བར་བེད་པ་ན། ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་ཀིས་དགེ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

འདུན་མའི་ཟས་ཀི་རེད་པ་ཕུལ་བ་ལ། འདི་འདྲ་ཉུང་ངློ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསངས་ནས། སློམ་དགའ་མློ་
གཅིག་པུས་ཁ་ཟས་ཀི་རྣམ་གངས་བཅློ་བརྒྱད་པ་བས་ཏེ་ཟློས་པ་ལས་དགེ་འདུན་ལ་བསློས་པ་བིན་གིས་
བརླབ་པའི་སྤང་བར་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི། བ་བ་སློ་སློ་དང་འབྲེལ་ནས་རང་རིགས་དགེ་འདུན་མའི་འཚོ་བ་
ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ལ་སྐབས་འདིར་ཁ་ཅིག་་་་་་ཚར་རློང་བ་ན་རེ་གློས་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་ཞེས་
ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་བ་ལས། དགེ་འདུན་ལ་བསློས་པ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སྐབས་སུ།
རེད་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ་སྐབས་འདིར་ནི་་་་་་ཟས་དང་གློས་གིས་ཀ་ལས་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་བསྟེན་པར་འློང་
ངློ་། །དེ་དག་ནི་མི་རིགས་ཏེ་་་་་་གློས་བསློས་པ་ལས་བསྒྱུར་བ་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་དང་ཟློས་སློན་དུ་འགྱུར་ཞིང་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་
ཀི་སྤང་ལྟུང་འདི་གིས་ཀི་སྐབས་ལས་དློན་འདི་ལ་ནི་ཟས་ཀི་རེད་པ་ཡིན་པར་དགློངས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་ལ། སྦྱློར་་་་་་མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་དུ་བཅུག་ཅེས་ཟས་ཀི་སྒྲ་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལློ། །གཞུང་གི་དློན་
དངློས་ནི་སྐབས་འདིའི་སྤང་ལྟུང་འདི་གིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས། བཞི་ལ་སློགས་
པའི་གངས་ཚད་ཡློད་མེད་ཀིས་ཕྱེ་བར་གསུངས་ཏེ། དེའང་ས་མ་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མའི་སེ་བློ་མང་པློ་
སྟེ་བཞི་ཡན་ཆད་གངས་ཆད་པ་ཁ་ཅིག་གི་ཕྱིར་ཟས་ཀི་རེད་པ་སྦྱིན་བདག་ལ་སྦྱློར་དུ་བཅུག་ནས་རང་ིད་
གཅིག་པུ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ་བསྒྱུར་ཞིང་འཇློག་པ་ལ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཕྱི་མ་ནི་དགེ་
སློང་མའི་དགེ་འདུན་གི་ཕྱིར་ཏེ་གངས་ཆད་པ་མེད་པར་དགེ་འདུན་མ་སིའི་ཕྱིར་ཡང་ངློ་སྟེ་སྦྱློར་དུ་བཅུག་ནས་
རང་ལ་ཡློངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལའློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། སྒྱུར་ཞིང་འཇློག་པ་ལ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
རློ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས། ས་མ་ལ་གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་ཞེས་དངློས་སུ་
གསུངས་པས། ཕྱི་མ་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་ཅེས་ཟེར་ཡང་ངེས་པ་མེད་དེ་ཕན་ཚུན་
འཁྲུལ་མློར་སྦྱར་རློ། །བཅིངས་པ་འགློལ་དུ་འཇུག་པའི་སྤང་བ་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་
སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་ལ་ཆགས་པས། བཞིན་བཟང་རྒེའུ་ཤེར་གི་ཐུམ་པློ་ཆིངས་ཤིག དེ་འཆིང་བ་ལ་ཞུགས་པ་
དང་། མ་ཡིན། མ་ཡིན། པི་པི་ལིང་གི་ཐུམ་པློ་ཆིངས་ཤིག བུད་མེད་ནི་བརེད་ངེས་པ་ཡིན་པས་བུ་རམ་གི་
ཐུམ་བུ་ཆིངས་ཤིག མ་ཡིན། མ་ཡིན། ཤ་ཁ་རའི་ཐུམ་པློ་ཆིངས་ཤིག དེ་ལ་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བའི་དགེ་སློང་མས་
སྨྲས་པ། དེ་ཙམ་ཡང་བརེད་ན་ཁློད་ཀིས་སེ་སྣློད་གསུམ་པློ་ལེགས་པར་སྟློན་ནམ། བླུན་མློ་ཁློ་མློས་བརེད་སམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མམ། ཁློ་མློ་ཚིག་ཙམ་བདག་གིར་བེད་དློ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་
འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། སེ་པ་ལ་ཆགས་པའི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ཚིག་ན་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་སེས་
པ་འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་ཡློད་ཅིང་དློན་གློ་བར་ནུས་པ་ལ་རས་ཀི་ཐུམ་པློ་འཆིང་དུ་བཅུག་ཅིང་བཅིངས་པ་
འགློལ་དུ་འཇུག་པ་ལས་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདིར་ཐུམ་པློ་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་ནང་གི་
སིམ་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ཕྱི་རློལ་གི་སྤྲློག་མ་ལ་སློགས་པ་དག་གི་དཔེ་ཡིན་ནློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གཞན་དབང་བའི་ཐུམ་བུ་བཅིང་བ་
དང་འགློལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རློགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚིག་ན་དུ་གཞུག་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལ་དངློས་པློ་སྤང་བར་བ་བ་ནི་མེད་པས། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་
བཤགས་པར་བའློ། །ཞེས་སློ།

།གློས་ལི་བ་བསྟེན་པའི་སྤང་པ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་ཡུལ་ལུས་འཕགས་ཀི་རྒྱལ་པློས་

རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་ལ། ལྭ་བ་རིན་པློ་ཆེ་སེས་སུ་བསྐུར་བ་དེ་རལ་གི་མཐུ་ཅན་པའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་བིན་ནློ། །དེ་རྣམས་
ཀིས་དགེ་སློང་མ་ཆློས་སྦྱིན་མ་ལ་བིན་ཞིང་། དེས་ཀང་་་་་་ཊི་ཀར་སློམ་དགའ་མློ་ཟེར་ཡང་ལུང་ལས་གཙུག་དགའ་མློ་ལ་བིན་ནས།

དེས་དེ་གློན་ཏེ་ལམ་པློ་ཆེ་དག་ཏུ་འཁམས་པ་ན། དེ་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ནས། ཕ་གི་ཚོང་དཔློན་གི་ཆུང་
མའམ་དེད་དཔློན་གི་ཆུང་མའམ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་གློས་ལི་བ་
ལ་ཆགས་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། ལིད་ཀིས་ལི་བ་་་་་་རྒྱ་གར་གི་སང་བརྒྱ་ལ་བློད་ཀི་སང་ིས་བརྒྱ་ཡློད་སང་བརྒྱ་པ་ལ་སློགས་པ་་་
་་འི་སྒྲས་ནི་སང་བརྒྱ་ཡན་ཆད་ནས་གངས་མེད་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དག་བསྡུའློ་ཊི་ཀ་

དང་། རིན་གིས་ལི་བ་ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུ་ལ་སློགས་པ་་་་་འི་སྒྲས་

ནི་ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུ་ར་གཅིག་ཡན་ཆད་ནས་གངས་མེད་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དག་བསྡུའློ་ཊི་ཀ་

རི་བའི་གློས་དགེ་སློང་མས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སྤང་

བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་བདག་གིར་བེད་པ་ལས་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ན་གློན་པ་ལ་ལྟ་སྨློས་
ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ་ཞེས་སློ། །གློན་པའི་ར་བ་གཅློད་པའི་ཕྱིར་བདག་གིར་བེད་པ་ལས་དགག་པར་མཛད་དློ་ཞེས་ཊི་ཀས་སློ། །ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུ་མི་རི་བའི་སང་བརྒྱ་
པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ི་ཤུ་མི་རི་ཡང་གློས་བཟང་པློ་སང་བརྒྱ་པ་ལས་ནི་དངློས་གཞི་རློགས་པར་རིགས་སློ། །གློས་ངན་པ་བེམ་པློ་སང་བརྒྱ་པ་འཆང་བ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་པར་
གསལ་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་བུད་མེད་ནི་གློས་བཟང་པློ་གློན་ན་མེ་རེ་སེ་བས་གློས་ལི་ཡང་འདི་གིས་བཀག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པའློ། །ཊི་ཀ་ལས་བརེ་བའི་ཕྱིར་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་
ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །བཙོངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་བདག་གིར་བེད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སྤང་བར་འགྱུར་རློ། །རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པ་རུང་བར་བས་པ་དེས་འདི་ཡང་བིན་གིས་
བརླབས་ཏེ་ལེན་པ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་གིས་གློན་པ་ལ་སྤང་བར་བ་བའི་དངློས་པློ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ།་་་་་

།གློས་

ཡང་བ་བསྟེན་པའི་སྤང་བ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་ཡུལ་ཀ་ལིང་ཀའི་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་
ལ་སེང་རས་རིན་ཆེ་བ་སེས་སུ་བསྐུར་བ་དེ། རལ་གི་མཐུ་ཅན་པའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་བིན་ནློ། །དེ་རྣམས་
ཀིས་དགེ་སློང་མ་ཆློས་སྦྱིན་མ་ལ་བིན་ཞིང་། དེས་ཀང་གཙུག་དགའ་མློ་ལ་བིན་ནས། དེས་གློན་ཏེ་ལམ་སང་
26

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དུ་ཞུགས་པ་ན། དེའི་ལུས་གཡློགས་ཀང་སྒྲེན་མློ་འདྲ་བར་སྣང་ངློ་། །དེ་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ནས། ཕ་གི་
ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློའམ་དེད་དཔློན་གི་ཆུང་མའམ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་
བ་ནི་གློས་ཡང་བ་ལ་ཆགས་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུ་རི་
ཞིང་། ལིད་སང་ལྔ་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་གློས་དགེ་སློང་མས་བདག་གིར་བེད་པ་ལས་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ། །ལུང་ལས་སང་ལྔ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སང་ལྔ་པའམ་ལྔ་པ་ལས་ཆུང་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་
ལས་གློས་ཡང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལིད་ཀིས་ཡང་བ་ི་ཚེ་ལ་བ་སྟེ། འདིར་རིན་ཐང་གིས་ཡང་བར་ནི་མི་སྦྱར་ཏེ།
ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུ་མི་རི་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་རློགས་
སློ།། ༈ །།ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་འཆད་དེ། འདི་ལ་ཚན་པ་གིས་སུ་
དབེ་སྟེ། ཐུན་མློང་བ་བདུན་ཅུ་ར་གིས་སུ་དབེ་བ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་དབེ་བའློ། །དང་
པློ་ནི་དགེ་སློང་གི་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་ལས། གཞུང་འློག་མས་སྟློན་པའི་དམིགས་བསལ་བཅློ་
བརྒྱད་པློ་མ་གཏློགས་པ་བདུན་ཅུ་ར་གིས་ནི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་
ནློ། །དེའང་་་་་་བདུན་ཅུ་ར་གིས་པློ་དེ་དག་ནི་སར་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །ཤེས་བཞིན་རྫུན་སྨྲ་ལ་སློགས་པ་མཚན་ིད་ཅི་
འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་བ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། སློན་ནས་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་མློང་བ་སུམ་ཅུ་ར་
བདུན་ནློ། །དེའང་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པ་ལ་་་་་་ལྷག་མ་འཆབ་པ་དང་ཕམ་པ་འཆབ་པ་གིས་ལས། མཚན་མཐུན་གི་ལྷག་མ་
འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་ནི། ཐུན་མློང་བ་བདུན་ཅུ་ར་གིས་ཀི་གངས་སུ་གཏློགས་ལ། མཚན་མཐུན་གི་ཕམ་པ་
འཆབ་པ་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ལ་་་་་་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཡང་། དགེ་སློང་མ་ནི་
འཆབ་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའློ། །་་་་་མཚན་མི་མཐུན་པ་སྤང་བའི་རེས་སུ་ཕྱློགས་ན་ནི་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་ཀི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཡང་། དགེ་སློང་མ་ལ་ནི་
བཟློག་པའི་ཕམ་པ་བསེད་པ་ཡློད་དློ། །

བདུན་ཅུ་ར་གིས་པློ་དེ་དག་གཞན་སེལ་གི་སློ་ནས་ངེས་བཟུང་བ་ནི། མ་བསྐློས་པ་ལ་

སློགས་པ་བཅུ་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་བཅློ་བརྒྱད་ནི། སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློར་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་
མློང་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་མ་གཏློགས་སློ། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མ་བསྐློས་པར་་་་་་དགེ་སློང་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་
དང་། ི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་དགེ་སློང་ལ་་་་་་ཆློས་སྟློན་པ་དང་། ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕྱིར་ཆློས་སྟློན་པ་ལས་གྱུར་པ་སྟེ།
གསུམ་པློ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཀིས་དགེ་སློང་དག་ལ་ཆློས་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སིར་བཏང་ལ་བསྟན་
པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའློ། །དགེ་སློང་ལ་་་་་་གློས་སྦྱིན་པ་དང་དགེ་སློང་གི་་་་་་གློས་བཟློ་་་་་་བེད་པ་གིས་ཀང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ལ་ལྟུང་བེད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་ནི་འཁློར་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མཆློད་པའི་
གནས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་ལ་དགེ་སློང་མས་གློས་སྦྱིན་པ་དང་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་གི་གློས་བཟློ་
བེད་པ་ལ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མཚང་པློ་ཆེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་དང་་་་་་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགློ་བ་
དང་དགེ་སློང་དང་་་་་་ལྷན་ཅིག་གྲུར་འགློ་བ་ཡང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། ཊི་ཀ་
ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ནི་མཐུ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་བསྟེན་ཏེ་ལམ་དུ་འགློ་བ་ལ་མཚང་པློ་ཆེ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རློ་ཞེས་སློ། །དབེན་པ་འདུག་འགེང་གིས་ཀང་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མློང་དུ་མི་བཞག་སྟེ། ལྟུང་བེད་
ཀི་དབེ་བ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་ལ་དབེན་པ་ན་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་བཅས་ལ། དགེ་
སློང་མ་རྣམས་ལ་དབེན་པ་ན་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་བཞི་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དབེན་པ་ན་འདུག་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ནི་དགེ་སློང་མ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་
ཅིག་འགེང་བ་ལ་ེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་ཟ་བ་ཡང་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་སེས་པས་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་བུད་མེད་ཀིས་ཟ་བ་ལ་ནི་
དེ་ཙམ་སེ་བློས་སྨད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །སད་པ་ཡང་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མློང་དུ་མི་
བཞག་སྟེ། ལྟུང་བེད་ཀི་དབེ་བ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་ལ་སློད་པའི་ལྟུང་བེད་གཅིག་ཏུ་བཅས་ལ།
དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་སློད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཡང་ཟ་བ་ཡང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ལ་ལྟུང་བེད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ནི་ཤས་ཆེར་མཆློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་དེ་དག་ལ་དེ་འབྱུང་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ཟས་བསློད་པ་སློང་བའང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བེད་
དུ་མི་བཞག་སྟེ། ལྟུང་བེད་ལས་སེ་ཚན་ཐ་དད་པ་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །མ་ལློན་པ་
དང་ཞེས་པ་མ་ལློན་པ་བསེན་རློགས་བེད་པ་ཡང་། དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མློང་དུ་མི་བཞག་སྟེ། ལྟུང་
བེད་ཀི་དབེ་བ་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་ལ་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་བསེན་པར་རློགས་པའི་ལྟུང་བེད་
གཅིག་ཏུ་བཅས་ལ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ནི་སློམ་ལེན་་་་་་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པ་དེ་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པའི་བེ་བྲག་ཡིན་མློད་ཀི་ལློ་བཅུ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གིས་མ་ལློན་པ་དང་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་སྟེ། མ་ལློན་པ་བསེན་རློགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་སུ་བཅས་པའི་
ཕྱིར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་དབར་གི་རས་ཆེན་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ལྟུང་བེད་ཀང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་
བཞག་སྟེ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་རས་ཆེན་གི་དློད་པློར་ཆུ་གློས་གནང་བ་་་་་་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་རས་ཆེན་འཆང་བ་ིད་ཀང་མ་
བཅས་པས་རས་ཆེན་གི་ཚད་ངེས་པ་རྣམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ཁད་པར་དུའང་འདུག་པ་དང་
འགེང་བ་དང་ཕྱིར་མ་བླངས་པར་སློད་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ལྟུང་བ་འདི་གསུམ་ལ་ནི། རྣམ་པར་བཞག་པ་
ལུགས་གིས་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མདློ་ར་འགེལ་དབང་བཙན་དུ་བས་པ་དང་། ལུང་དགེ་
སློང་མའི་རྣམ་འབེད་དང་ལུང་ཞུ་བ་དབང་བཙན་དུ་བས་པའློ། །རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་པློ་ལྟར་ན་ལ་ཤློམ་འདུག་འགེང་
གིས་དང་གདེང་མེད་པར་སློད་པ་སྟེ་་་་་་

ལྟུང་བེད་འདི་གསུམ་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་མེད་དེ། དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་

ལས། སློད་དང་མ་བསྐློས་ི་ནུབ་དང་། །ཟས་དང་ཆློས་གློས་གིས་དག་དང་། །དློན་མཐུན་གྲུ་དང་དབེན་པ་
གིས། །སྦྱློར་བཅུག་ཡང་ཡང་བསད་པ་དང་། །ལ་སར་འདུག་དང་འགེང་བ་དང་། །གདེང་མེད་ི་ཤུ་མ་ལློན་
དང་། །རས་ཆེན་ལྟུང་བེད་བཅློ་བརྒྱད་པློ། །བཀློལ་བའི་ལྷག་མ་འདིར་འདློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་དང་
མདློ་ར་འགེལ་མཐུན་ནློ། །ཁད་པར་དུའང་ལ་པློ་བེད་པར་ཤློམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པ་དང་འགེང་བ་དང་། ཕྱིར་
མ་བླངས་པར་སློད་པ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་འདི་དག་་་་་་དངློས་བཅས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་འདྲ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཆ་མཐུན་པ་ལ་
བསྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདུལ་བ་མདློར་བསྡུས་པ་ལས་ེས་བས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་ཀང་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་ལ་ལྟུང་བེད་ིད་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་གློ་ཞེས་བཤད་དློ། །རྣམ་པར་བཞག་པ་གིས་པ་ལྟར་ན། ལ་
ཤློམ་འདུག་འགེང་གིས་དང་གདེང་མེད་པར་སློད་པ་སྟེ།་་་་་

གསུམ་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དེ། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་

འབེད་ལས། ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་ལ་པློ་བེད་པར་ཤློམ་པའི་ཁིམ་དུ་འདུག་པ་བེད་ན་ལྟུང་བེད་
དློ། །ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་ཤེས་བཞིན་དུ་ལ་པློ་བེད་པར་ཤློམ་པའི་ཁིམ་དུ་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འགེང་
ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་་་་་་སློམ་དགའ་མློས་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུ་ལ་པློ་བེད་པར་ཤློམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་འགེང་བས་པའི་གེང་གཞི་དང་བཅས་པར་
གསུངས་སློ། །ལ་པློ་བེད་པར་ཤློམ་པའི་ཁིམ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཀང་དགེ་སློང་མས་
འཚལ་བཞིན་་་་་་ཤེས་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་དང་བཅས་པའི་་་་་་ལ་པློ་བེད་པ་གློང་་་་་་ཁིམ་དུ་ནན་གིས་མཆིས་པར་བགིད་ན་ཅིར་་་་་་
འདུག་པར་བགིད་ན་

འགྱུར་ལྟུང་བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་དང་བཅས་པར་འགེང་བ་ལ་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དློ། །གདེང་མེད་པར་སློད་པ་ལ་ཡང་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་དགེ་སློང་མ་ལ་
གློས་དག་བིན་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་ཕྱིར་མ་བླངས་པར་སློད་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་་་་་་སློམ་དགའ་མློས་ེ་གནས་མ་ལ་གློས་བིན་ནས་གདེང་
མེད་པར་སད་པའི་ཕྱིར་

གེང་གཞི་དང་བཅས་པར་གསུངས་སློ། །མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེང་པ་ལས་ཀང་། ཡང་དགེ་སློང་

མ་གང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་གློས་བིན་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་གདེང་མེད་པར་གློན་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་།
གདེང་མེད་སློགས་བཅློ་བརྒྱད་བཀློལ་ལློ་ཞེས་་་་་་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམས་ཚིག་ལས་འབྱུང་མློད་ཀི། གདེང་མེད་ནི་བཀློལ་
དུ་མི་རུང་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་་་་་་གློང་དུ་སློམས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཀང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི། འགེལ་བ་དེ་ིད་ལས་བཤད་དློ། །འློ་ན་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལུགས་
གིས་པློ་གང་གི་རེས་སུ་འབྲང་ཞེ་ན། ལག་ལེན་དློག་མཐའ་གཟུང་སྟེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ཡང་དག་
བསྡུས་པའི་གཞི་མས་ཕྱིར། །ཞེས་་་་་་བཀའ་སྡུད་པ་པློས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་གཞི་གཞུང་མས་པར་གསུངས་ལ། སྨན་བླའི་མདློ་
ལས་དགེ་སློང་མ་གང་དག་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དག་འཛིན་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མདློ་ར་བའི་
མཚན་འགྱུར་སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་སློང་མའི་ཁིམས་ལྔ་བརྒྱ་བསྲུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་
ཀིས། ལུགས་ཕྱི་མ་ལྟར་བཤད་ན་ལེགས་སམ་སམ་མློ། །ལྟུང་མེད་དང་བསབ་བ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པ་ནི། དགེ་
སློང་གིས་་་་་་དགེ་སློང་མ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མློའ ་ི ་་་་་ལ་སྦྱིན་པ་ཕྱིར་ཟས་གློས་ལ་སློགས་པ་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་ེ་བར་སྒྲུབ་ཏུ་
རུང་སྟེ། ཕློངས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་བྱུང་ནའློ། །དེའང་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་དགེ་སློང་དེས་མུ་གེའི་དུས་ན་
དགེ་སློང་མ་བསློད་སློམས་ཀིས་ཕློངས་པ་དེ་ལ་བསློད་སློམས་ཀི་ཕྱེད་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བུ་ཆུང་ངུ་
དང་ཞེས་པ་ནི་མ་ལས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་མལ་མི་ཐུབ་པའི་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་རང་གི་བུ་ཆུང་
ངུ་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་སྟེ། དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་
པའློ། །དུས་ཕྱིས་བུ་དེ་ཆེན་པློར་གྱུར་ན་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་དགེ་སློང་མས་ནམ་་་་་་ཞིག་ན་རང་གི་བུ་ཆེན་པློར་
གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་ལ་བར་མི་རུང་སྟེ། ཇི་ལྟར་་་་་་སེས་པ་དང་ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་ལ་བའི་བསབ་
པ་བཅས་པ་བཞིན་སློབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་
ཁང་པ་གཅིག་ཏུ་ལ་བའི་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ལ་ེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་དགློས་པར་ ་་་་་ཤ་ལུགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་མི་
རིགས་སློ། །ད་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་དབེ་བ་འཆད་དེ། རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་ཞེས་པ་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ་སིའི་དློན་དང་། སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་སི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མའི་
ལྟུང་བེད་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པློ་འདི་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྟུང་མེད་དུ་འགྱུར་བ་བཅློ་ལྔ་སྟེ། ལློ་བཅུ་
མ་ལློན་་་་་་པས་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེར་འཇློག་དང་། །ལློའ་ི རེས་སུ་རབ་ཏུ་འབིན་པ་སྟེ་་་་་་འཁློར་མང་གསློག་དང་གནློད་

གིས་་་་་་

འགྱུར་སྤང་་་་་་སྐབས་ཀི་གསུམ་ནི་ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་ཁིམ་གཞན་དུ་མཚན་མི་འདའ་བར་བེད་པ་དང་མཚན་མློ་མ་རགས་པར་སབས་ཡློད་པར་འདའ་བར་བེད་པ་དང་
གནས་ཁང་དུ་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པར་མཚན་མློ་འདའ་བར་བེད་པ་སྟེ་

གསུམ་དང་། །སྨེ་གབ་མི་འཆང་ཆུ་གློས་མི་འཆང་དང་། །བཀྲུ་

བཤལ་བ་ལ་གློས་ནི་འཁྲུར་འཇུག་དང་། །ལི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པའི་སྐབས་ཀི་བཞི།་་་་་ནི་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་དགེ་སློང་
རྣམས་ལས་གདམས་ངག་དང་རེས་བསྟན་མས་སུ་མྱློང་བར་མི་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མེད་པར་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་ཁས་ལེན་པ་
དང་། དབར་གནས་པས་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབེ་མི་བེད་པ་སྟེ་བཞི་དང་

ཕྱི་སར་གཅིག་པུར་འགློ་དང་བཅློ་ལྔའློ། །ཞེས་བསྡུ་བའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །དེ་དག་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་མེད་དུ་བཞག་པ་ནི། སེས་པ་ལ་དེ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བ་བའི་
དགག་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་འཛུད་པའི་དློད་པློ་དགེ་སློང་གི་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་
མ་སྟེ། གལ་ཏེ་ན་དགེ་སློང་གིས་རང་གི་ཁའམ་བཤང་ལམ་དུ་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་འཇུག་ན་ནི་སློམ་པློར་
འགྱུར་བར་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །ེས་མེད་བཅློ་ལྔ་དང་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་འཛུད་པ་སྟེ་་་་་་བཅུ་དྲུག་པློ་དེ་དག་མ་གཏློགས་པ་འདི་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དགེ་སློང་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དབང་དུ་བ་བའི་དགག་བ་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པའི་
ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་སི་དློན་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ལ། མ་ལློན་པས་ེ་བར་འཇློག་པ་འདི་ལ་
གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་བསེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པས་གཞན་བསེན་
པར་རློགས་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རེན་དང་བརེན་པ་གིས་བསབ་པ་མི་བརན་པར་འགྱུར་
བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་རང་བསེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པས་མཁན་མློ་བས་ཏེ་གཞན་རབ་
ཏུ་འབིན་པ་དང་བསེན་རློགས་བེད་པ་ལའློ་་་་་་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པའི་སྐབས་སུ་ཐུན་
མློང་གི་བསབ་བ་ནི། འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེར་འཇློག་གི་གནང་བ་སྦྱིན་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་
ལས། དང་པློ་གནང་བ་བིན་པའི་དགློས་པ་ནི། གནང་བ་མ་ཐློབ་པར་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་གནང་བ་བིན་པས་
འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་བཞག་ཀང་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཁློད་ཀིས་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློག་གསུང་ན། ངས་ཀང་ེ་

་་་་་

བར་འཇློག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་རུང་ཞེས་དྲན་ནས་བཅས་པའི་རྒྱ་རལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་ལས་ཀི་ཚེགས་བིན་པས་་་་་་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་
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པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། མཁན་མློར་འློས་པའི་
མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ལ་སྟེ། བཙུན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དག་པ་དང་། བརན་པའི་ཡན་
ལག་ཏུ་བསེན་པར་རློགས་ནས་བར་མ་ཆད་པར་ལློ་བཅུ་གིས་ལློན་པ་དང་། མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུལ་
བ་ཤེས་པ་དང་། ཕན་འདློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་སིང་རེ་དང་བཟློད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་སར་ལྔ་ཕྲུགས་ཀི་
སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་མཁན་མློར་འློས་པའི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་གི་ཐུན་མློང་བ་འདི་རྣམས་བསྣན་ཏེ་་་་་་
མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་དང་། ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་དང་། སར་གནང་བ་བིན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་།
རང་གིས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་སྦྱིན་པ་ནི། དགེ་
འདུན་མ་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་སྦྱིན་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ།
སྦྱློར་བ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་ཙོག་ཙོག་པློར་འདུག་པ་སློད་ལམ་བསྟེན་ཏེ་གསློལ་བ་
ལན་གསུམ་གདབ་པ་་་་་་

དང་། དངློས་གཞི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་དང་། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །བཞི་

པ་གནང་བ་བིན་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་མཚན་གྱུར་པ་དང་བབས་པ་དང་ཤི་བ་དང་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་བྱུང་བ་
ལ་སློགས་་་་་་འདི་ལ་ཆློ་ག་རྣམས་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་པློའ ་ི སྒྲུབ་བེད་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་གློ་རིམ་བཞིན་
ནློ། །

པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་འཁློར་དང་འཁློར་མང་པློ་ཞེས་སློ། །འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པ་འདི་ལ་གསུམ་ལས།

གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་འདུན་མ་ལ་གནང་བ་མ་ཞུས་པར་འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པར་བེད་པ་ན། དློན་
ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁློར་རེས་སུ་མི་སློང་པས་འཁློར་རྣམས་
ཚུལ་ཁིམས་མས་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་སར་ེ་བར་འཇློག་པའི་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་ལ་ལྟུང་བེད་
འདིར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་གནང་བ་མ་ཐློབ་པའི་དགེ་སློང་མ་དེས་འཁློར་གཅིག་གམ་གིས་ཙམ་ེ་བར་འཇློག་
ནའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རབ་ཏུ་འབིན་པ་དང་བསེན་རློགས་བེད་པ་དང་དགེ་སློབ་
མར་བེད་པ་དང་གནས་སྦྱིན་པ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་པ་བཞིའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འཁློར་མང་པློ་ེ་བར་འཇློག་པ་
འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་འདློད་ཆེན་གིས་འཁློར་མང་པློ་ེ་བར་བཞག་ནས་ཆློས་མི་
སྟློན་གདམས་ངག་མི་སྟེར་བས། དེ་དག་མ་དུལ་མ་ཞི་མ་བསྲུངས་པར་གྱུར་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་
འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པ་ལས་ཅིག་ཤློས་འཁློར་མང་པློ་ེ་བར་འཇློག་པའི་ལྟུང་བེད་ནི།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

འཁློར་མང་པློ་སྟེ་འཁློར་གསུམ་ཡན་ཆད་ེ་བར་འཇློག་ནའློ། །དེའང་འཁློར་མང་ེར་འཇློག་གི་གནང་བ་མ་ཐློབ་
པའི་དགེ་སློང་མས་འཁློར་གསུམ་ཡན་ཆད་ེ་བར་འཇློག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ེ་བར་འཇློག་པ་ནི་རྣམ་པ་
བཞི་སྟེ་ས་མ་བཞིན་ནློ། །འཁློར་མང་པློ་ཞེས་པ་ནི་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་མང་པློའ ་ི སྒྲ་འཇུག་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་
ལས་སློབ་མ་དང་ེ་གནས་མང་དུ་འཆང་ན་ལྟུང་བའློ། །གློང་མ་ནི་སློབ་མ་གཅིག་གིས་ཙམ་ལ་བའློ་ཞེས་
བཤད་དློ། །ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པ་བསེན་རློགས་བེད་པ་དང་། ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་བསེན་རློགས་བེད་པ་འདི་
གིས་འཆད་དློ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་སློ་བཟུང་བ་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་
པ་དང་། གཞློན་ནུ་མ་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་དག་བསེན་པར་རློགས་པ་ན། དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་
པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་བསེན་རློགས་མི་རན་པ་ལ་བས་པས་གཞན་གི་རྒྱུད་ཆུད་ཟློས་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་བུད་མེད་ཁིམ་སློ་བཟུང་བ་་་་་་མངལ་དང་བཤློལ་ཟ་དང་བཅས་ཏེ་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པ་བསེན་
རློགས་བེད་ན་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །བུད་མེད་ཁིམ་སློ་བཟུང་བ་ལས། གཞན་གཞློན་ནུ་མ་ནི་ལློ་
ི་ཤུའི་མདུན་རློལ་ཏུ་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་ན་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཚིགས་ལས་འདས་
པའི་ལྟུང་བ་གིས་འཆད་དེ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་མ་
བིན་པར་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་མི་བརན་པར་འགྱུར་
བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་མ་བིན་པ་ཁིམ་སློ་བཟུང་བ་དང་ཁིམ་སློ་མ་བཟུང་བ་གིས་
མཁན་མློ་ིད་ཀིས་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ལའློ། །ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་གིས་
སློ། །འློ་ན་ཚངས་སློད་ེར་གནས་མ་བས་པར་བསེན་རློགས་བེད་ན་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་འདྲི་ན། མདློ་ར་
འགེལ་ནས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ལློ་ི་ཤུ་ལློན་པ་ཚངས་པར་
སད་པ་ལ་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་མ་གསློལ་བར་དགེ་སློང་མའི་དངློས་པློར་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་
ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ལ། མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་ལློ་
ི་ཤུ་ལློན་པ་ཚངས་པར་སློད་པ་ལ་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་མ་བིན་པར་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་ན་ལྟུང་
བེད་དློ་ཞེས་བཤད་དློ། །ལྟུང་བེད་དེ་ནི་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མདློ་ར་འགེལ་ལས་ནི་མ་བཤད་དློ། །བསབ་པ་
ལ་མ་བསབས་པ་བསེན་རློགས་བེད་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་ལློ་གིས་སུ་མ་སད་པ་དེ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློམ་དགའ་མློས་བསེན་རློགས་བེད་པ་ལ། དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་
བ་ནི་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་མི་བརན་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློབ་མའི་སློམ་པ་བིན་དུ་ཟིན་
ཀང་། དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་དེ་ལ་ལློ་གིས་སུ་མ་སད་པ་ིད་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ལའློ་ཞེས་ས་
མར་སྦྱར་ཏེ། མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །བསབ་པ་ལ་བསབས་པ་བསེན་རློགས་མི་བེད་པ་འདིའི་སི་
དློན་ལ་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ེ་གནས་དག་དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་ལ་ལློ་
གིས་སུ་བསབས་ནས། དེས་དེ་དག་བསེན་རློགས་མི་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆློས་ལ་སེར་སྣར་
འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ལློ་གིས་སུ་དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པས་སད་ཟིན་པ་ིད་བསེན་པར་རློགས་པར་
འདློད་པ་དེ་མཁན་མློ་ིད་ཀིས་བསེན་པར་རློགས་པར་མི་བེད་པའི་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །་་་་་རྐྱེན་
མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་བསེན་རློགས་མི་བེད་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །

ཆློས་འཚོང་བའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་

ལ་དགེ་སློབ་མས་བདག་བསེན་པར་རློགས་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། གལ་ཏེ་ཁློ་མློ་ལ་གློས་བིན་
ན། དེའི་འློག་ཏུ་ཁློད་བསེན་རློགས་བའློ་ཞེས་སྨས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆློས་འཚོང་བ་ལས་ལློག་འཚོ་དང་
ལྡན་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། གལ་ཏེ་ཁློ་མློ་ལ་ཁློད་བསེན་རློགས་བེད་པའི་བརྔན་པ་གློས་སྦྱིན་པ་་་་་་
གློས་ལ་སློགས་པ་སྦྱིན་པ་

ལྟ་ན་དེའི་ཕྱིར་ཁེད་བསེན་རློགས་བའློ་ཞེས་བསེན་རློགས་་་་་་སློམ་པ་ལེན་འདློད་པ་ལ་་་་་་དེ་སྐད་ཟེར་

བ་ལས་་་་་་ཕ་རློལ་པློ་དེས་དློན་གློ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདིར་གློས་སྨློས་པ་ནི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་རིན་པློ་
ཆེ་དང་། ཐ་མར་གྱུར་པ་ཐ་ན་རྐང་པ་མེ་བ་ལ་སློགས་པའི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་
འགྱུར་ཞེས་སློ། །་་་་་སློམ་པ་གཞན་བླང་བའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཟེར་བ་དང་ཀློག་ཏུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །འདྲིད་པའི་
ལྟུང་བེད་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་གློའུ་ཏ་མ་སྐེམ་མློ་ལ་བུད་མེད་གཅིག་གིས་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་འཚལ་ལློ་ཞེས་
ཟེར་བ་ན། ཁློད་ཀིས་ཁིམ་རྒྱས་པར་བ་བ་སྤློངས་དང་དེའི་འློག་ཏུ་ཁློད་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དཀའ་བར་མི་འགྱུར་རློ་
ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་དེ་སྤངས་ཏེ་འློངས་པ་ན་དེས་དེ་རབ་ཏུ་མ་ཕྱུང་བ་ལས་བདག་ནི་ཁིམ་ན་གནས་པ་ཡང་
མ་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཁ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་འདྲིད་པ་སྟེ་གཞན་ལ་
གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། ཊི་ཀ་ལས་ཁློད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འགྱུར་བ་མི་དཀའ་འློ་ཞེས་་་་་་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདློད་པའི་བསམ་པ་སེ་
བ་དང་མཐུན་པའི་ཚིག་ཁིམ་པ་མློ་ལ་བསྟན་པས་ཁིམ་རྒྱས་པར་བ་བ་སྟེ་ཁིམ་ན་གནས་པ་ལ་དགློ ས་པའི་ཡློ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བད་རྣམས་སྤློང་དུ་བཅུག་ནས་རབ་ཏུ་མི་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །་་་་་ཊི་ཀར་གཞན་གིས་འདྲིད་པ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་
ཞེས་སློ། །

འཁློར་མང་པློ་གསློག་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་རེ་རེ་ཞིང་ལློ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། དེ་དག་ལ་

འབློད་པའི་ཚེ། ལློ་གཅིག་པ་ལློ་གིས་པ་ལློ་ལྔ་པ་ཞེས་འབློད་པ་དང་། གཞན་གིས་སྨྲས་པ། ཅི་ཁློད་ཀིས་འདི་
རྣམས་ཀི་མིང་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། འདི་སེད་ཀི་མིང་སུས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་མང་པློ་མི་སློང་བས་སློམ་པ་མས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་མཁན་མློ་གང་
ཞིག་གིས་ལློ་གང་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བའི་ལློ་དེ་ིད་ལ་་་་་་སར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟིན་པ་དེ་ལས་གཞན་རབ་ཏུ་འབིན་ནམ་ལློ་དེའི་རེས་
སུ་ཕྱི་དེ་ལློ་ལ་གཞན་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ལློའ ་ི རེས་སུ་ལློ་གིས་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབིན་
པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ན། ལློ་དེ་ིད་ལྟ་ཅི་སྨློས་པའློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ལློ་གསུམ་པ་ལ་
སློགས་པ་དག་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མ་གནང་བ་སྡུད་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་བུད་མེད་གཅིག་
ཁིམ་ཐབས་དང་རློད་ཅིང་འདུག་པ་ན། སློམ་དགའ་མློས་ཁློད་ཅིའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་མི་འབྱུང་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། དེས་དེ་
རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་ཁིམ་བདག་དེ་ཁ་ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དེའི་ཁིམ་ཐབས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་
བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། བུད་མེད་བདག་པློས་མ་གནང་བ་སྟེ་ཆུང་མ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་ཁིམ་ཐབ་ཀིས་མ་གནང་
བ་ིད་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་བུད་མེད་ཁིམ་ཐབ་མེད་པ་ཕ་མས་མ་གནང་བ་རབ་ཏུ་
ཕྱུང་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་ཀང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས། བདག་པློ་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་ཆུང་མ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ན་གཏན་བྲལ་དུ་འགློ་བས་གནློད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་
རབ་ཏུ་བྱུང་ན་གཏན་བྲལ་དུ་འགློ་བ་ཙམ་དུ་གནློད་པར་མི་འགྱུར་བས་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་ཕ་མས་མ་གནང་བ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ན་ེས་བས་སློ། །

སློན་ཅན་སྡུད་པའི་

ལྟུང་བེད་བཞིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་སྨད་འཚོང་མ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་། དེས་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་རབ་ཏུ་
ཕྱུང་བ་དང་། དེས་བུད་མེད་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་པ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་དང་། བུད་མེད་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་མློ་འཐབ་
ཀློལ་ཅན་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁྲུལ་པ་མློ་དེ་ིད་དང་གཞན་གི་སློམ་པ་མས་པར་
བེད་ཅིང་གཞན་རྣམས་མ་དད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རབ་བྱུང་སྦྲུམ་མ་ཧ་ཅང་མི་རིགས་སློ། །ཞེས་འཕྱ་བའི་
གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། མྱ་ངན་སངས་པ་ན་སློམ་པ་མི་བརན་པས་བསྟན་པ་ལ་རྨ་འབིན་པར་འགྱུར་བ་དང་།
འཐབ་རློད་འཕེལ་བས་རབ་བྱུང་མློ་རྣམས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། འཁྲུལ་བ་མློ་དང་སྦྲུམ་
མ་དང་བུད་མེད་མྱ་ངན་གིས་གཟིར་བ་དང་ཙབ་ཀློལ་ཅན་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རློ་ཞེས་རེ་རེ་ནས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །འཁྲུལ་པ་མློ་ཞེས་པའི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སྨད་འཚོང་མ་རབ་ཏུ་འབིན་ན་
ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་སྨད་འཚོང་ཡིན་ཡང་རུང་མ་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། སྨད་འཚོང་
མ་ནི་མ་ཡིན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁྲུལ་བ་མློར་སློད་པ། སས་མློ་ལྷ་ལྟློས་ལྟ་བུ་འདློམས་པ་ལྟ་བུའློ།་་་་་

།མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས་བུད་མེད་འཁྲུལ་མློ་ཞེས་

སིར་གསུངས་ལ། དེའི་འགེལ་བ་ལས་བུད་མེད་འཕྱློན་མ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་བཤད་དློ། །ཙབ་ཀློལ་
ཅན་ནི་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་བུད་མེད་གཏུམ་མློ་ཁློ་བ་འཐབ་ཀློལ་ཅན་ནློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཙབ་ཀློལ་ཅན་་་་་་ཊི་
ཀར་རབ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཟད་ཀི་

ནི་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་བུད་མེད་ཙབ་

ཀློལ་ཅན་བསྟན་པ་ལ་བཞུགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །

སྦྲུམ་མ་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ནི་ེས་བས་སློ་

ཞེས་གསུངས་པས། འཁྲུལ་པ་མློ་དང་མྱ་ངན་གཟིར་བ་བསེན་རློགས་བེད་ན་ཡང་ེས་བས་སུ་སྦྱར་རློ། །ཡལ་
བར་འདློར་བའི་ལྟུང་བེད་བཞིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ནས། དེ་དག་ལ་གདམས་ངག་མི་
འབློགས་ཕན་མི་འདློགས་པ་ལས་ནི་དང་པློ་བཅས་སློ། །སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་ཐབས་བེས་སུ་སློང་བའི་ཆུང་མ་
རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལས། དུས་ཕྱིས་ཁིམ་ཐབས་དེ་འློང་པར་ཐློས་ནས་བདག་ཕྱློགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཀར་དུ་གསློལ་
ཞེས་སྨྲས་ཀང་། དེས་དེ་མ་བཀར་བ་དང་། ཁིམ་ཐབས་དེས་དེ་བཟུང་བ་ལས་གིས་པ་བཅས་སློ། །སློམ་
དགའ་མློས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ནས་དེ་དག་ལ་བསབ་པ་རྣམས་སློབ་པར་མི་བེད་པ་ལས་གསུམ་པ་བཅས་སློ། །སློམ་
དགའ་མློས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ེ་གནས་དག་ེ་བར་བཞག་ནས་ན་བ་ལ་ནད་གཡློག་མི་བེད་པ་ལས་དེ་
དག་མགློན་མེད་པས་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་པ་ལས་བཞི་པ་བཅས་སློ། །འདི་རྣམས་ཀི་དགག་བ་ནི་ལྷན་ཅིག་
གནས་པ་དང་ེ་གནས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། རང་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསེན་
རློགས་བས་པ་དག་ལ། ཆློས་སམ་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་འདློགས་དགློས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་། རང་ལ་ནུས་པ་
ཡློད་བཞིན་དུ་ཆློས་སམ། ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་མི་འདློགས་པའི་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །འདིར་བླ་མ་
རྣམས་ནི་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པས་ཕན་མི་འདློགས་པ་དེས་གཟུང་དུ་འཆད་ཀང་དེར་མ་ཟད་དེ་་་་་་

འདི་ིད་ཀི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཕན་མི་

འདློགས་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆློས་གློས་དང་སྐ་རགས་དང་ལུང་དབློག་པ་དང་ཀློག་པ་དང་རྣལ་
འབློར་ཡིད་ལ་བེད་པས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རང་གིས་དབྱུང་རློགས་བས་པའི་སློབ་མ་དེ་་་་་་ེ་དུས་རབ་བྱུང་ལས་འབེབས་
འདློད་པ་ལ་སློགས་པ་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་མཐློང་ན་་་་་་བར་ཆད་མེ་ད་པའི་གནས་སུ་མི་འདྲེན་པའི་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དུ་འགྱུར་བའློ། །རང་གིས་བསེན་རློགས་བས་པའི་སློབ་མ་་་་་་དགེ་སློང་མའི་བསབ་པའི་ཁིམས་རྣམས་ལ་མི་སློབ་པའི་མཁན་མློ་
ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །རང་གིས་དབྱུང་རློགས་བས་པའི་སློབ་མ་་་་་་ནད་པ་དག་ལ་ནད་གཡློག་མི་བེད་པའི་མཁན་མློ་ལ་
ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །སློབ་མ་ན་བའི་ནད་གཡློག་མི་བེད་ན་ནི་་་་་་མཁན་མློ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད་ཀི་གནས་ཀི་སློབ་
དཔློན་མ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་ེ་གནས་དང་བཅས་པ་གནས་ཀི་སློབ་དཔློན་མས་ཀང་ངློ་སྟེ། ནད་གཡློག་མི་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །

འདློད་པ་བསྟེན་པའི་ལྟུང་བེད་འདིའི་གེང་གཞི་ནི། སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་ཐབས་བེས་སུ་སློང་བའི་ཆུང་

མ་ལ་དྲིས་པ། ཁློད་དེའི་བར་དུ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ློན་མློངས་པ་་་་་་མངློན་གྱུར་སེལ་བར་བེད། རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་
བཅངས་པ་ལས་སློ། །དེ་ནས་སློམ་དགའ་མློས་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཚིགས་མ་མཁན་ལ། རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་ློས་ཏེ་
ློན་མློངས་བསེལ་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི།
དགེ་སློང་མ་རང་གིས་རང་གི་བསྟེན་བའི་ནང་དུ་ཊི་ཀ་ལས་་་་་་སློར་གིས་ལས་འདས་པར་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་
འཛུད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཆང་བུ་འཛུད་པ་འདི་ལ་ཊི་ཀ་ལས་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །་་་་་དེ་ཡང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་བཅུག་པ་ཙམ་ལ་ནི་ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །ཁུ་བ་བྱུང་བའི་མཐར་ཡང་ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་
ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་རང་གི་འཛུད་པ་ལས་བའི། གཞན་འཛུད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་མི་ཚངས་པར་སློད་པར་གཏློགས་པའི་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །རྒྱ་སེགས་ཀི་
ཆང་བུ་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་རས་འཇམ་པློ་ཧ་ཅང་མི་འཕྲ་བ་གཞན་དག་གི་དཔེ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

མདློ་ར་འགེལ་ལྟར་ན་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕྱློགས་སུ་

བརལ་ན་བསབ་བ་ལས་འདས་པའི་ེས་བས་སློ། །འདི་ལ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ནི་སློམ་
པློར་གསུངས་ཏེ།་་་་་ལུང་ལས་དགེ་སློང་མས་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་ཕྱློགས་སུ་འདུག་སྟེ་རེག་པས་དགའ་བར་བེད་ན་ལྟུང་བ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་
འགེལ་བ་ལས་ཀང་རེག་པ་བདག་གིར་བེད་པ་དེ། མི་ཚངས་པར་སད་པའི་ཕམ་པ་སློད་པར་འགྱུར་བའི་ེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

སློམ་པློ་བཏགས་པ་

བར་དགློངས་སློ། །འདློད་པ་བསྟེན་པ་ལྟར་བཅློས་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་གསང་གནས་སུ་ལག་
པ་བཅུག་ནས་ློན་མློངས་པ་ཞི་བར་གྱུར་གི་བར་དུ་བཀྲུས་པས་དེའི་གསང་གནས་སངས་པར་གྱུར་ ་་་་་ཏེ་པུ་ཤེལ་ཙི་
དང་ཙན་དན་ལ་སློགས་པའི་བྱུག་པ་ེ་གནས་རྣམས་ལ་བླངས་

པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ས་མ་དང་འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་

མས་རང་གི་སློར་མློའ ་ི ཚིགས་གིས་ལས་ལྷག་པས་རང་གི་མློ་མཚན་གི་ནང་འཁྲུ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
བའློ། །་་་་་དྲི་ངན་པ་འཁྲུ་བའི་ཕྱིར་སློར་གིས་ཙམ་གཞུག་པ་གནང་བར་ལུང་དང་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་པ་དང་། ཚིགས་གིས་འདས་ན་ེས་བས་ཞེས་མའི་སློ་སློ་
ཐར་འགེལ་ལས་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཆགས་སེམས་ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་ཁད་པར་རློ། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

འདློད་པ་བསྟེན་པ་ལྟར་གནློད་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་
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སློམ་དགའ་མློས་ློན་མློངས་པས་ེན་ནས་འདློད་ཆགས་ཞི་བར་གྱུར་གི་བར་དུ་གསང་བའི་ཕྱློགས་སུ་ཐལ་མློ་
བསྣུན་པས་ཅི་ཙམ་ན་སངས་པར་གྱུར་ཏེ། ན་ནས་ངུ་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་
དང་རང་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་མས་རང་གི་མློ་མཚན་་་་་་དེ་ལ་ལག་མཐིལ་གི་ཐལ་ལག་་་་་་ཆགས་སེམས་ཀིས་
ཀང་རུང་ཆགས་པར་མ་གྱུར་པས་ཀང་རུང་སྟེ། ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །

བསྣུན་པ་ལས་ཞེས་སློ། །བསྟེན་པར་བ་བ་འཆློས་པ་འདིའི་གེང་

གཞི་ནི། སློམ་དགའ་མློས་འདློམས་ཀི་སྤུའི་ལས་བས་པ་་་་་་ནི་སྤུ་སྒྲེལ་བ་ཡིན་པར་ཤ་མི་ཡར་སྟློད་པ་གསུང་ཡང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སྤུའི་ལས་
བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྨློངས་འདྲེག་ནས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

དེ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏེ། ཏིལ་འབྲུས་ཁ་བློར་བས་པ་སྤེན་རེ་ལྟར་

འདུག་པ་ལ་བལྟློས། ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། འདི་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་འཚམ་པ་མ་ལགས་སློ་ཞེས་སྨློད་པར་བེད་
པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་་་་་་དགེ་སློང་མས་རང་གི་མློ་མཚན་དེ་ལ་སྤུ་འཐློག་པར་
བེད་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལའློ་་་་་་ཕལ་ཆེར་བཏློགས་པར་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །ད་ནི་རིག་བ་མ་ཡིན་པ་དང་བསྟེན་
པའི་ལྟུང་བེད་བཅུ་གཅིག་ལས། འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་བཞི་འཆད་དེ། ཁིམ་པ་དང་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་
འགེང་བའི་གེང་གཞི་ནི། སློམ་དགའ་མློས་སེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སབས་ཡློད་པ་ན་གཏམ་བེད་པ་དང་། ཁིམ་
བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ཁེད་ིན་མློ་བར་བས་ནས་མཚན་མློ་ེས་པར་སློད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་
ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་ཁིམ་པ་་་་་་
འཁིག་པ་བསྟེན་པའི་མཐུ་མེད་པའློ།

དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འདློམ་གང་གི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་

འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་དང་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འགེང་བའི་གེང་གཞི་ནི་སེད་མས་འཆར་ཀ་དང་
དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འགེང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་རང་རིགས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནློད་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་དང་ངློ་ཞེས་པ་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ། །ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །ཁིམ་པ་དང་བླ་གབ་མེད་པ་ན་འགེང་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་སེས་པ་ཞིག་དང་
ལྷན་ཅིག་བླ་གབ་མེད་པ་ན་འགེང་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་བླ་གབ་མེད་པ་
སྟེ་སྟེང་གཡློགས་མེད་པ་ན་ས་མ་ཁིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དགེ་སློང་མས་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་་་་་་འདློམ་གང་དང་
ཁིམས་གློགས་མེད་པ་ལ་སློགས་པ་

ས་མར་སྦྱར་རློ། །བླ་གབ་མེད་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་་་་་་རིག་པ་དང་ཡློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་སབས་མེད་

པ་ནའློ། །དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་བླ་གབ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཐང་ལའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བླ་གབ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་བར་ཆད་མེད་པའི་ཕྱློགས་ན་ཞེས་བཤད་དློ། །དགེ་སློང་དང་བླ་གབ་མེད་པ་ན་འགེང་
བའི་གེང་གཞི་ནི་སེད་མས་འཆར་ཀ་དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་བླ་གབ་མེད་པ་ན་འགེང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་
ཆགས་པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་རང་རིགས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། ཕྱི་མ་དང་ངློ་ཞེས་པ་སྟེ། ཕྱི་
མ་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་གབ་མེད་པ་ན་དགེ་སློང་མས་འགེང་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་
རློ། །འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་བཞི་པློ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་མས་སེས་པ་དང་དབེན་པ་ན་འདུག་པ་ལ་ཅིར་
འགྱུར་ཞེ་ན། འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་འདི་དག་ནི་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མདློ་ར་བ་ལས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་
ཀང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་་་་་་འགེང་བའི་ལྟུང་བེད་བཞི་པློ་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ནི་འདུག་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་
འགྱུར་ཏེ། འགེང་བ་བས་ཀང་འདུག་པའི་་་་་་ཚུལ་དེ་དག་ནི་ཆེས་ལི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་དག་ནི་ལུང་ཞུ་
བ་ལས་དངློས་སུ་ཡང་གསུངས་ཏེ། དབེན་པ་ན་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་སྐབས་ཀི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་
མས་སེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དབེན་པ་སབས་མཆིས་་་་་་ཏེ་སབས་ཡློད་པ་ན་མཆིས་་་་་་ཏེ་འདུག་ན་ཅིར་འགྱུར། ལྟུང་བེད་
ཅེས་གསུངས་ལ། ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་སློང་མ་གང་གཅིག་པུ་སེས་པ་གཅིག་དང་ལྷན་
ཅིག་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འདུག་པ་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །དགེ་སློང་མ་གང་གཅིག་པུ་དགེ་སློང་གཅིག་དང་ལྷན་
ཅིག་དབེན་པ་སབས་ཡློད་པ་ན་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །དགེ་སློང་མ་གང་གཅིག་པུ་སེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་
གབ་མེད་པ་དབེན་པར་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་དགེ་སློང་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་གབ་
མེད་པ་དབེན་པར་འདུག་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་འདུག་པའི་ལྟུང་བེད་བཞི་པློ་གེང་གཞི་དང་བཅས་པར་གསུངས་
སློ། །བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་བཞི་འཆད་དེ། འདི་རྣམས་ཀི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་
ཁིམ་པའི་རྣ་བར་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དང་། ཁིམ་པས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དེ་དགེ་སློང་མ་དེས་ན་པ་དང་། སེད་མས་
འཆར་ཀའི་རྣ་བར་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དང་། འཆར་ཀས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དེ་སེད་མས་ན་པ་ལས་བཅས་
སློ། །དགག་བ་དེ་ས་མ་གིས་ཀི་དགག་བ་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱི་མ་གིས་ཀི་དགག་བ་ཆགས་
པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་རང་རིགས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པའི་རྣར་མ་རེག་
ཙམ་དུ་རྣ་དྲུང་དུ་བསེན་ཏེ་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་་་་་་དློན་དང་བཅས་པ་དང་དློན་མེད་པའི་ཚིག་གང་སྨྲས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་ཏེ། གློ་ནས་རྣ་བར་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་ན་ན་པ་པློའ ་ི དཔུང་མགློའ ་ི ཕྱི་རློལ་གི་མཐའ་ལས། སྨྲ་བ་པློའ ་ི ཁའི་སློ་འདས་ཏེ་སྨྲ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །མདུན་རློལ་ནས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ན་ན་པ་པློའ ་ི སིང་ཁའི་རུས་པ་ལས་འདས་ནའློ། །རྒྱབ་ངློས་ནས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་ན་མཆན་ཁུང་གི་ཐད་ཀ་ནས་ཕྲག་པའི་ཕྱློགས་སུ་འདས་ཏེ་སྨྲ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །

རློ། །ཁིམ་པས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དེ་ལས་དགེ་སློང་མ་དེས་ཚིག་དེ་ན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་

འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་གིའློ་ཞེས་པ་དགེ་སློང་གི་རྣ་བར་དགེ་སློང་མས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
རློ། །དེ་ལས་ཀང་ངློ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་བཤུབ་ཅིང་སྨྲ་བ་དེ་ལས་ཀང་དགེ་སློང་མ་དེས་ཚིག་དེ་ན་པ་ལ་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །རིག་པ་ལེན་ཀློག་གི་ལྟུང་བེད་གིས་ལས། ཁིམ་པ་ལས་རིག་པ་ལེན་པའི་གེང་གཞི་ནི།
སློམ་དགའ་མློ་སེས་པ་ལ་ཆགས་ནས་སྤློས་འཚོང་གི་ཁེའུའི་གློང་དུ་སློང་སྟེ། བཞིན་བཟང་རིག་པ་ཅུང་ཟད་
ཀློག་གམ། ཐློན་ཅིག་དང་བསབ་པློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁེའུ་དེས་འདི་སྐད་ཅེས། ས་རི་ཕུ། བི་སི་རི་ཕུ། སི་རི།
བི་སི་རི། ཕུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྨྲས་པ་ན་སློམ་དགའ་མློས་འདི་སྐད་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརློད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་
དང་། དེ་ཁློས་ནས་མགློ་རེག་མློ་ངན་པ་ཞེས་སློས་པའི་བྱུང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་
བ་དང་། རབ་བྱུང་གིས་ཁིམ་པ་ལ་ཆློས་མན་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སློགས་པ་བླ་མ་ལ་མ་གུས་པའི་ཀུན་ཏུ་སློད་པས་་་་་་ཆློས་ལ་མ་གུས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་
བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་མས་ཆློས་འཆད་པ་པློ་ཁིམ་པ་ལས་རིག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་རིག་པ་ནི་ནང་རིག་པས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མའི་སློ་ཐར་འགེལ་བ་ལས་ཁིམ་པ་ལས་གཙུག་ལག་སློབ་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་རིག་
པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལེན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ནང་རིག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞེས་རིགས་སློ་ཞེས་སློ། །

ཁིམ་པ་ལས་རིག་པ་ཀློག་པའི་གེང་གཞི་ནི། སློམ་

དགའ་མློས་སེས་པ་ཞིག་རིག་པ་ཀློག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། ཀེ་ནང་རེ། ས་རི་ཕུ། བི་སི་རི་ཕུ། སི་རི་པི་རི་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ།
ཞེས་ཟུངས་ཞིག་ཅེས་ལན་གསུམ་བཏློན་པ་དང་། མི་དེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ཀུན་ཆུབ་པར་བཟུང་བ་ལགས་
སློ། །སློམ་དགའ་མློས་སྨྲས་པ། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཟུངས་ཞིག་ཅེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརློད་པ་དང་། མི་དེ་ཁློས་
ནས་མགློ་རེག་མློ་ངན་པ་ཁློད་ཀང་མ་མཐློང་ཡང་ས། རིགས་པ་ཡང་མེད་དུ་ཟད་དློ་ཞེས་ཟེར་བའི་བྱུང་བ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །་་་་་སྟེ་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་ཆློས་ལ་མ་གུས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གཞུང་གི་དློན་ནི་འདིར་ཁ་
ཅིག་ན་རེ་འདི་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་ལ་སྟློན་པར་བེད་པ་སྟེ། ལུང་གི་གེང་གཞིས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །་་་་་
ཁིམ་པ་ལ་ཆློས་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད་དང་ཟློས་པའི་སློན་འློང་ཞེས་གསུང་ཡང་ཟློས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཁིམས་གློགས་མེད་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཤིང་ཚིགས་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་
ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ། འདི་ལ་ནི་དེ་དག་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་པས་སློ། །དེས་ན་ཟློས་སློན་མི་འློང་ཡང་། །སློན་གཞན་ཡློད་དེ། རབ་བྱུང་གིས་ཁིམ་པ་ལ་ཆློས་ན་ན་ཕྱག་འཚལ་བ་
ལ་སློགས་པ་བླ་མ་ལ་མ་གུས་པའི་ཀུན་ཏུ་སློད་པ་རྣམས་མ་གྲུབ་སྟེ།

དེ་ལྟར་མདློ་ར་ལས་ཁིམ་པ་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལ། ལུང་གི་གེང་གཞི་ལས་ཁེད་ཟེར་བ་ལྟར་བྱུང་ཡང་། གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་འབྲེལ་བའི་ངེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གསུངས་སློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན་བླ་མ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་གསུང་སྟེ། ལས་ཞེས་བ་བ་ནི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒྲ་ཡིན་་་་་་
ཏེ་རི་ལས་གསེར་འབྱུང་ས་བློན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ལ་ཁིམ་པ་དེ་ལས་ཞེས་ཁིམ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒྲས་བརློད་བྱུང་

བས་ན། ནང་རིག་པའི་ཚིག་ཀློག་པར་བེད་པ་པློ་ཁིམ་པ་དེ་ལས་རིག་པ་དེ་ཀློག་པ་ལ་ན་པ་པློའ ་ི དགེ་སློང་མ་
ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་ས་མ་ནི་ནང་རིག་པའི་དློན་བཤད་པ་ལེན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མས་དློན་གློ་ན་
ལྟུང་བེད་དློ། །འདི་ནི་ནང་རིག་པའི་ཚིག་ཀློག་པ་ན་པ་སྟེ་དགེ་སློང་མས་ཚིག་ཐློས་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །ཞེས་
གསུངས་སློ། །རྨ་བཅིངས་པ་འགློལ་དུ་འཇུག་པའི་གེང་གཞི་ནི་གཙུག་དགའ་མློའ ་ི དཔུང་བར་ཕློལ་མིག་བྱུང་
ནས། དེ་སྨན་པ་ལ་འཆིང་དུ་བཅུག་ནས་བཅིངས་ཟིན་པ་དང་ཧ་ཅང་དམ་ཆེས་སློ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །ལྷློད་པར་
བས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ལྷློད་ཆེས་སློ། །ཞེས་ཏེ་ལྟར་འཆིང་དུ་བཅུག་ཅིང་འགློལ་དུ་བཅུག་སྟེ། ཆགས་སེམས་ཀིས་
ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་ལྟར་བས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་
སློང་མས་སེམས་ློན་མློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཐབས་ཀི་་་་་་རང་གི་ལག་པ་སློགས་པའི་ནི་རྨ་བཅིངས་ཤིང་སེས་པ་་་་་་འཁིད་པ་བསྟེན་
པའི་མཐུ་ཡློད་པའི་

ལས་འགློལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །བུ་འཚོ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་གེང་གཞི་ནི་ཁིམ་

བདག་གི་ཆུང་མ་ལ་བུ་བཙས་པ་ན། སློམ་དགའ་མློས་ཁེའུ་དེ་བླངས་ཏེ་ཆུ་དྲློན་གིས་བཀྲུས། མིག་ཏུ་མིག་སྨན་
བླུགས། ས་ཞག་གིས་ཐིག་ལེ་བྲིས།་་་་་གནློད་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་སློའ ་ི ས་ལས་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་གསུམ་བས་ཞེས་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་བ་ལས་བཤད་དློ། །མི་
མ་ཡིན་གི་གནློད་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

སྦྲང་རི་དང་མར་གིས་བསློད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་བིས་པ་ལ་སེད་པའི་ློན་

མློངས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་བུ་ཆུང་ངུ་ལས་གཞན་པའི་བུ་འཚོ་བ་སྟེ། ཁེའུ་
དང་མ་ནིང་དང་བུ་མློ་དག་འཚོ་ཞིང་རེ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་མ་སེད་མས་གཞློན་ནུ་འློད་སྲུངས་ལྟ་
བུ་རང་གི་བུ་ཆུང་ངུ་འཚོ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ།་་་་་

།ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་ཁམ་གཞན་དུ་མཚན་འདའ་བའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་

སློང་མ་རབ་ཏུ་མང་པློ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་འདློང་པ་ན། ཐ་ག་པའི་ཁིམ་དུ་ནུབ་མློ་བྲང་བཏབ་སྟེ་འདུག་གློ །དེའི་འློག་
ཏུ་མུན་སློས་པ་དང་ཁིམ་བདག་དེ་འློངས་ནས། དེས་དགེ་སློང་མ་དེ་དག་མ་མཐློང་མ་ཐློས་པར། དེས་ཆུང་མ་
དང་ཀུན་ཏུ་སློད་པ་དེ་དགེ་སློང་མ་གཞློན་ནུ་ཞིག་གིས་ཚོར་ནས་གད་མློ་བགད་པ་དང་། ཁིམ་བདག་དེ་ཁློས་ཏེ།
དགེ་སློང་མ་དེ་དག་ནམ་ཕྱེད་ནས་སློར་བཏློན་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་གཞན་གིས་བསབ་པ་དང་འབྲལ་བའི་
རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་་་་་་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་བདག་ལ་མ་དྲིས་པར་་་་་་ར་ཕྱུགས་ཀི་ལྷས་མ་མགློན་ཁང་ལ་སློགས་པ་ཁིམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཞན་དུ་མཚན་མློ་འདའ་བར་བེད་པ་ལས་སློ་ཞེས་སློ། །མཚན་མློ་མ་བརགས་པར་འདའ་བའི་གེང་གཞི་ནི་
དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལློངས་རྒྱུ་བ་ན་ཁིམ་བདག་གཅིག་ལ་གནས་བརས་ཏེ་ནུབ་མློ་དེ་ན་འཁློད་པ་ལས། མཚན་
མློ་ཆར་བབ་ནས། དེ་དག་ཕུགས་ལློགས་སུ་ཕུར་ཏེ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་ན་སེས་པ་སར་ཞུགས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་
དེས་དགེ་སློང་མ་གཟུང་བ་ན། དེ་དག་གིས་ཁུས་བཏབ་བློ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་་་་་་གཞན་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་་་་་་ཞུ་བ་
གསློལ་བ་བས་ཏེ་་་་་་བཟུང་བ་དེ་བཏང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲ་འློ།་་་་་སྟེ་གཞན་གིས་བསབ་པ་དང་འབྲལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་
བ། །

གཞུང་གི་དློན་ནི་་་་་་དགེ་སློང་མས་མཚན་མློ་་་་་་གནས་འདིར་སར་ནས་སེས་པ་མ་ཞུགས་སམ་ཞེས་མ་བརགས་པར་སབས་་་་་་མུན་ཁུངས་དང་

ནག་ཐིབས་ལ་སློགས་པ་

ཡློད་པར་་་་་་མཚན་མློ་འདའ་བར་བེད་པ་ལའློ་་་་་་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །གནས་ཁང་དུ་མཚན་མློ་

འདའ་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་སེས་པ་ལ་བར་བས་ཏེ་སེས་པ་དེ་དབར་ཁང་གི་གནས་ཁང་དུ་འློངས་
པ་ན། དེ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་འཕྲིགས་ཏེ་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །གཞུང་
གི་དློན་ནི་གནས་ཁང་དུ་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་སྟེང་གཡློགས་པའི་ཕྱློགས་གཞན་ཡང་
ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདྲའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྟེང་གཡློགས་དང་བཅས་པའི་གནས་དེར་དགེ་སློང་མ་གཞན་མེད་པར་
དགེ་སློང་མ་གཅིག་པུ་མཚན་མློ་འདའ་བར་བེད་པ་ལས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །མལ་ཁི་ལ་སློ་སློར་་་་་་ལློངས་སློད་ཅིང་
གནས་པ་བཏང་བའི་གེང་གཞི་ནི། དགེ་སློང་མ་འཆི་ལྟས་མ་དང་ེ་བའི་འཆི་ལྟས་མ་གིས་ཁི་གཅིག་ལ་ལ་ཏེ་
སེས་པ་དང་བུད་མེད་འཁློད་པ་བཞིན་དུ་རྒློད་པ་དང་འཕྱར་གཡེང་དང་ལུས་ཀི་ཙབ་ཧྲལ་བེད་པ་ལ་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་འཕྱ་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་དློན་ནི། དགེ་སློང་མས་
དགེ་སློང་མ་གཞན་དང་ཁི་གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་ཤ་མཐང་རེག་པ་དང་བཅས་ཤིང་མཚན་མློ་ལ་བ་ལ་ས་རེངས་
འཆར་བ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཁི་གཅིག་ལ་ལ་བ་མ་ཡིན་ཡང་སྟན་གདིང་བ་གཅིག་ལ་ལ་ན་ཡང་སྟེ།
ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་དགེ་སློང་མ་གང་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གདིང་བ་གཅིག་ལ་བར་དུ་མ་བཅད་པར་ལ་
ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སློ། །བི་དློར་ལས་གྱུར་པ་བརྒྱད་ལས་དང་པློ་ལྔའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་
མློས་རང་གི་ལུས་ཀི་དྲིལ་ཕྱི་དགེ་སློང་མ་བེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། དུར་ཁློད་བསྟེན་པ་འདི་དྲིལ་ཕྱི་བས་ཏེ་ཅི་བ་
ཞེས་ཟེར་རློ། །དེས་སྨྲས་པ། པགས་པའི་མདློག་འདི་འཚེར་ཞིང་གསལ་བར་བས་པ་དང་། བརྒྱན་པློ་པ་དང་
ནལ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་སིང་འགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལས། དགེ་སློང་མ་རང་གི་ལུས་ལ་དགེ་སློང་མ་དྲིལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཕྱི་བེད་དུ་འཇུག་པ་བཀག་པ་དང་། དེ་ནས་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དང་ཁིམ་པ་མློ་དང་། མུ་སྟེགས་མློ་
དྲིལ་ཕྱི་བེད་དུ་འཇུག་སྟེ། ས་མ་ས་མ་བཀག་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་བ་བ་
སློ་སློ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་ལ་འདག་རས་
ཀིས་དྲིལ་ཞིང་ཕྱི་བའི་ལུས་ཀི་དྲིལ་ཕྱི་དགེ་སློང་མ་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། དགེ་སློབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་
མ་དང་། ཁིམ་པ་མློ་དང་མུ་སྟེགས་མློ་བེད་དུ་འཇུག་ན་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེ་སྟེ་ལྟུང་བེད་ལྔའློ། །བཀྲུ་བཤལ་
བེད་དུ་འཇུག་པའི་གེང་གཞི་ནི་་་་་་འདི་ནི་ལུང་ན་མི་སྣང་ཡང་མའི་སློ་སློ་ཐར་འགེལ་ལས་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་སེ་དེ་དག་གིས་
སྨྲས་པ། མར་དང་བག་ཕྱེ་དང་ཏིལ་གིས་བསྐུ་བ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མ་གནང་བས། ཆུས་དྲག་ཏུ་བསྲུབ་
ཅིང་བཀྲུས་ལ་ལུས་འཇམ་ཞིང་དཀར་པར་བའློ་ཞེས་ལུས་ལ་ཆུས་བསྲུབ་ཅིང་དྲག་ཏུ་འཁྲུ་བར་བེད་པ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་ལ་ཆུ་འབའ་ཞིག་གིས་
དྲི་མ་བཀྲུ་བཤལ་བུད་མེད་གཞན་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །རས་དྲི་ཞིམ་པློ་བསྐུད་པའི་གེང་
གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ལུས་ལ་དྲི་ཞིམ་པློས་བསྐུད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་འཕེལ་
བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་་་་་་ཙན་དན་ལ་སློགས་པ་རས་དྲི་ཞིམ་པ་དག་གིས་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ལུས་བསྐུད་པ་ལ་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །འབྲུ་མར་གི་ཚིགས་མས་བསྐུད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཏིལ་གི་འབྲུ་མར་གི་
ཚིགས་མས་ལུས་ཕྱི་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་འབྲུ་མར་གི་
ཚིགས་མ་དགེ་སློང་མ་རང་གི་ལུས་ལ་བསྐུད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཆུ་ལ་ལློངས་སློད་པའི་གེང་གཞི་ནི་
བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་མང་པློ་དང་ལག་པ་སྒྲེལ་ནས་འབབ་ཆུ་ཨ་ཛ་ར་བ་ཏིར་ཞུགས་ནས་
ལུས་ཁྲུས་བེད་པ་ན། གཅིག་ལ་་་་་་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་ལས་མློ་མཚན་ལ་གཅིག་མཛུབ་མློ་འཛུགས་ཤིང་། རེ་བར་བེད་ཅིང་
ལུས་ཀི་ཙབ་ཧྲལ་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒློད་བག་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་མས་བུད་
མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་པ་སྦྲེལ་ཏེ། ཆུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཁྲུས་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་
ལྟེ་བར་སློན་ན་དངློས་གཞིའློ་ཞེས་སློ།་་་་་།སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཁྲུས་ནི་གིས་ཏེ། དབང་སྐུར་བའི་ཁྲུས་དང་། འཇུག་པའི་ཁྲུས་ལས་དློན་
འདི་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཁྲུས་ལ་བ་བར་དགློངས་པའློ། །ཞེས་སློ། །

འཆློས་པ་ལས་གྱུར་པ་དྲུག་ལས། ས་ཤད་པ་བཞིའི་གེང་གཞི་ནི་བཅུ་

གིས་སེ་རྣམས་པུ་ཤེལ་ཙིས་ས་ཤད་པ་ན་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ཕུ་ནུ་མློ་དག་འདིས་ཅི་བེད། དེ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དག་གིས་སྨྲས་པ། ས་མ་འཛིངས་པར་བསེད་མློད། ཁེད་ཅག་ནི་ས་བསེད་པ་མ་ཡིན་གི། ློན་མློངས་པ་བསེད་
དློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཅུ་གིས་སེས་སློ་མང་དང་། རྩྭའི་ཐུམ་བུ་དང་། དེ་གསུམ་སྦྲག་གཤིབས་
པས་ས་ཤད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ས་མ་
འཛིངས་པར་ལེགས་པར་བཅློས་པའི་ཕྱིར་པུ་ཤེལ་ཙིས་ས་ཤད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །པུ་ཤེལ་ཙི་ནི་
མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་བ་ལས་དྲེས་མའི་ར་བ་ལས་བས་པའློ་ཞེས་སློ། །སྐབས་འདི་ིད་ཀི་་་་་་དགེ་སློང་མའི་ལུང་
རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་པུ་ཤེལ་ཙི་ཞེས་བ་བ་ནི་བི་ར་ཎའི་ར་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། བི་ར་ཎ་ཞེས་བ་བ་ནི་དྲེས་མ་
ཡིན་པར་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དློ། །དགེ་སློང་མས་ས་བཅློས་པའི་ཕྱིར་སློ་མང་
དང་སྨྱུག་ཤད་དང་་་་་་པུ་ཤེལ་ཙི་དང་སློ་མང་དང་སྨྱུག་བཤད་དང་དེ་དག་གསུམ་ཆར་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་དག་གིས་ས་ཤད་པ་
ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་རེ་རེར་འགྱུར་རློ། །ས་བརན་ཐློགས་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་བསམས་པ། བདག་
གིས་བས་སློ་ཅློག་ཐམས་ཅད་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བས་ཀིས། བདག་གིས་ས་བརན་ཡང་ཐློགས་པར་བའློ་སམ་
ནས། གར་མཁན་ལ་ས་བརན་བརས། རློལ་མློ་མཁན་ལ་གློས་དང་ལྷམ་ཟུང་གཅིག་བརས་ཏེ། སྨད་འཚོངས་
ཡློད་པའི་རགས་བཙུགས་ཏེ། གནས་གཅིག་ཏུ་བསློད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་
གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ས་བརན་གིས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ས་ཚབ་གློན་ནའློ། །ཁིམ་པའི་རྒྱན་ཐློགས་
པའི་གེང་གཞི་ནི། ཕྱུག་པློའ ་ི བུད་མེད་དེ་དག་སའི་བི་དློར་བེད་པ་ན་རྒྱན་རྣམས་རྒྱན་གི་སྣློད་སྤྲློག་མ་དག་ཏུ་
བཞག་པ་ན། དེ་སློམ་དགའ་མློས་བླངས་ཏེ་རྒྱན་དེ་དག་ཐློགས་པ་དང་། འཕགས་མ་ཅི་མཛད། རྒྱན་གིས་
མཛེས་སམ་བལྟ་མློད། དེ་ལ་མཛེས་སུ་ཅི་ཡློད་ཅེས་ཁ་ཟེར་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རྒྱགས་པ་
འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ཁིམ་པའི་རྒྱན་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྒྱན་རྣམ་པར་བཅད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞི་བ་ལ་དགའ་བའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་ཡང་རྒྱན་གི་བླློ་སེ་
བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པའི་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེ་ལས་བས་པའི་མགུལ་རྒྱན་དང་གདུབ་བུ་རྒྱན་
ཅན་དང་དཔུང་རྒྱན་དང་དློ་ཤལ་དང་སེ་མློ་དློ་དང་མུ་ཏིག་གི་ཆུན་པློ་ལ་སློགས་པ་ཐློགས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཐློགས་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་བརྒྱན་པར་བེད་ནའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་་་་་་རིན་པློ་ཆེ་
ལས་བས་པའི་རྒྱན་ཐློགས་པ་
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འདི་ལ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བེད་གཞན་ཡང་འབྱུང་བར་རིག་པར་བའློ། །རིན་པློ་ཆེ་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །རྒྱགས་པ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་གི་གེང་གཞི་སློམ་དགའ་མློས་
རྒྱལ་རིགས་ཀི་་་་་་དགའ་འདུན་ནི་རློལ་མློ་མཁན་ཏེ་སེ་བློ་རྣམས་དགའ་ཞིང་འདུན་པར་བེད་པས་དགའ་འདུན་ཞེས་སློ། །དགའ་འདུན་རྣམས་ལ་གར་
སློབ་པར་བེད། གར་སྟློན་པར་བེད་པ་ལས། གར་བེད་པ་དང་བྲློ་བརྡུང་བ་བཀག་ཅིང་། བྲམ་ཟེའི་དགའ་འདུན་
རྣམས་སློམ་དགའ་མློའ ་ི དྲུང་དུ་སློང་སྟེ། བདག་ཅག་ལ་ཡང་གླུ་སློབས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ན། དེས་དེ་དག་ལ་གླུ་
སློབ་པར་བེད། གླུ་སྟློན་པར་བེད་པ་ལས་གླུ་ལེན་པ་བཀག་གློ །རྒྱལ་རིགས་ཀི་དགའ་འདུན་རྣམས་སློམ་དགའ་
མློའ ་ི དྲུང་དུ་སློང་སྟེ། བདག་ཅག་ལ་ཡང་རློལ་མློ་སློབས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ན། དེས་དེ་དག་ལ་རློལ་མློ་སློབ་པར་
བེད། རློལ་མློ་སྟློན་པར་བེད་པ་ལས་རློལ་མློ་བེད་པ་བཀག་པའློ། །དགག་བ་ནི་རྒློད་བག་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་
གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་རང་གིས་བྲློ་བརྡུང་བའམ་གར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཐ་ན་སྨིན་མ་
བསློད་པ་ལ་སློགས་པས་ཀང་ངློ་ཞེས་་་་་་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་མཆློད་པའི་ཕྱིར་གར་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ེས་མེད་ཅེས་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་ལས་བཤད་
དློ། །

སློ། །དགེ་སློང་མ་རང་གིས་གླུ་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་

འདློན་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མ་རང་གིས་པི་ཝང་ལ་སློགས་པའི་རློལ་མློ་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་
རློ། །་་་་་རློལ་མློ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་པི་ཝང་དང་གིང་བུ་དང་ར་རྔ་དང་སིལ་ཁློལ་ལ་སློགས་པ་ཞེས་སློ། །ལློངས་འཆློས་པ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་ལས།
གདུགས་ཐློགས་པའི་གེང་གཞི་ནི་གཙུག་དགའ་མློ་གདུགས་ཐློགས་ཏེ་བསློད་སློམས་ལ་རྒྱུ་བ་ན། དེ་ལ་སེ་བློ་
མང་པློ་གད་མློ་དགློད་ཅིང་ཁིམ་བདག་རྣམས་འཕྱ་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ལློངས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་
དློན་ནི་་་་་་དར་གིས་བརྒྱན་པ་ལ་སློགས་པ་ལློངས་སློད་དུ་གྱུར་པའི་གདུགས་དགེ་སློང་མས་རང་གི་སྟེང་དུ་ཕུབ་སྟེ་ཐློགས་པ་
ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །མཆིལ་ལྷམ་གློན་པའི་ལྟུང་བེད་ཀི་གེང་གཞི་ནི་གཙུག་དགའ་མློས་ལློངས་སློད་དུ་
གྱུར་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གློན་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ལློངས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་
ལློངས་སློད་དུ་གྱུར་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གློན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ལློངས་སློད་དུ་གྱུར་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གློན་པ་ལ་
ཞེས་བཤད་ཅིང་། མའི་སློ་ཐར་འགེལ་པ་ལས་དགེ་སློང་མ་གང་མཆིལ་ལྷམ་ཁ་བློ་གློན་ན་ལྟུང་བེད་ཞེས་བཤད་དློ། །ལློངས་སློད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་མཆིལ་ལྷམ་ནི་ཡུལ་དབུས་སུ་
རྐང་པ་བསབ་པའི་ཕྱིར་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། གནས་མལ་བསྲུང་འི་ཕྱིར་དུ་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ནི་རྐང་པ་བསབ་པའི་དློན་དུ་ཡང་ེས་པ་མེད་དློ། །ཞེས་བླ་མ་
རྣམས་གསུང་ངློ་། །

ཁིའུའི་བསེན་བཀུར་མས་སུ་མྱློང་བར་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་

ལ་ཆློས་སྟློན་པར་བེད་ཅིང་། དེས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ཁློ་མློའ ་ི ཕྱིར་ཕྱློགས་ག་གེ་མློ་ཞིག་ཏུ་ཁིའུ་ཤློམས་ལ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འདུག་ཏུ་ཆུག་ཅིང་ཅེས་བསློ་ཞིང་། ཡང་གནས་ཁང་གི་ེ་འཁློར་དང་ཁམས་དང་སློ་ཁང་དང་ཡང་ཐློག་དང་ཁང་
སྟེང་ག་གེ་མློ་ཞིག་ཏུ་ཁིའུ་ཁེར་ལ་ཁློ་མློ་འདུག་ཏུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་མདློ་ར་བའི་
ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྟེགས་བསེད་དུ་བཅུག་ཅིང་། སྟན་ཁེར་
ལ་གནས་ག་གེ་མློ་ཞིག་ཏུ་ཐིང་ཞིག་ཅེས་བསློ་བར་བེད་པ་ལས་བསབ་པ་འདི་བཅས་པར་གསུངས་སློ། །དགག་
བ་ནི་ལློངས་པ་འཕེལ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཁི་ཆུང་དུ་ནི་ཁིའུ་ཞེས་བ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཁིའུ་དེ་
ལ་བདག་ིད་འདུག་འཇུག་པའི་བསེན་བཀུར་ཁིའུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤློམ་དུ་འཇུག་པ་མས་སུ་མྱློང་བར་བེད་
པའི་དགེ་སློང་མ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །སྐབས་འདི་ིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་དགེ་སློང་མ་ཁིའི་ཐློག་ན་འདུག་
ལ། ཁིའི་ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་ནས་སློབ་མ་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་ཐེག་ཅིང་སློད་ན་ལྟུང་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་།
རྒས་པ་སྦྱློར་མི་བཟློད་པའམ་ནད་པ་ཞིག་ཆློས་འཆད་པ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་
འབེད་ལས་བཤད་དློ། །ཐུགས་ཐུབ་ཏུ་ཕྱིས་གནློན་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་བསློད་སློམས་ཀི་ཕྱིར་
ཁིམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་བྲམ་ཟེའི་སྟན་ལ་འདུག་གློ །བྲམ་ཟེ་དེ་འློངས་པ་ན། སློམ་དགའ་མློ་སྟན་དེའི་སྟེང་ན་འདུག་པ་
མཐློང་ནས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་མ་དད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་
ཁིམ་གཞན་དུ་བདག་པློས་མ་བསློ་བར་ཁིམ་པའི་སྟན་ལ་འདུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །སྟན་ནི་ནང་ཚངས་
ཅན་དང་གིངས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་གི། རྩྭ་དང་སློག་མ་ལ་སློགས་པ་འདུག་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བཤམས་
པ་དེ་དག་ལ་མ་བསློ་བར་འདུག་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་དེ། ཐུགས་ཐུབ་མ་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྩྭ་དང་སློག་མ་ལ་
སློགས་པ་ལ་་་་་་དེའང་མ་བཤམས་པ་ལ་ར་འམ་ལློ་མ་ལ་སློགས་བརེགས་ཏེ་འདུག་པ་དེ་ལས་རང་གིས་ཕབ་ནས་བཏིང་སྟེ་འདུག་ན་ནི་་་་་་མ་བསློ་བར་སྟན་ལ་འདུག་
པའི་

ེས་བས་སློ། །ཁིམ་དེར་་་་་་སློག་མ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ཡང་རས་ཀིས་གཡློགས་པའི་སྟན་ལ་འདུག་པའི་དློན་དུ་་་་་་
་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བཤམས་པ་ལ་ནི་མ་བསློ་བར་འདུག་ན་ེས་བས་སློ། །ཁིམ་དེར་་་་་་སློག་མ་ལ་སློགས་པ་རས་

ཁང་བའི

ཀིས་གཡློགས་པ་དེ་ཡང་ཁིམ་པས་་་་་་མ་བཤམས་་་་་་པར་དགེ་སློང་མ་རང་གིས་བཤམས་པ་ལ་ནི་ཁིམ་པས་་་་་་མ་བསློ་བར་འདུག་ན་ཁ་
ན་མ་ཐློ་བ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཐུགས་ཐུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཊི་ཀ་
ལས་བཤད་དློ། །་་་་་ཐུགས་ཐུབ་ཏུའློ་ཞེས་བ་བ་ནི་བཙན་ཐབས་སུའློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །ཐུགས་ཐུབ་ཏུ་ཕྱིས་གནན་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དུ། ཁིམ་པ་ལ་ལློག་
ཐབས་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་ཁིམ་པ་མློ་མང་པློས་སློམ་དགའ་མློ་ལ་འཕགས་མ་ཆློས་བཤད་དུ་གསློལ་ཞེས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཞུས་ནས། ཁིམ་པ་མློ་རྣམས་ཀིས་སྟན་བཤམས་པ་ལ་དེ་འདུག་ནས་ཁ་རིག་པ་ལ་གཏང་དེ། ན་ཐློས་ཀི་མདློ་རྣམ་པ་བཞི་
པློ་ལུང་རིང་པློ་དང་། ལུང་བར་མ་དང་། ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲློས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་དང་བཞི་ལས་་་་་་

མདློ་རིང་པློ་འཆད་པ་ན། ཁིམ་པ་མློ་

དེ་རྣམས་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལས་ནི་ཀགས་པ་དང་དྲན་པར་བ་བ་འདི་ཁློ་ནར་ཟད་
ཀི། བདག་ཅག་ནི་ཁིམ་གི་བ་བ་མས་པར་འགྱུར་རློ་སམ་ནས་དེ་དག་ལངས་ཏེ་སློང་ངློ་། །དེ་ནས་ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བའི་དགེ་
སྦྱློང་མ་དེས་སྨྲས་པ་འཕགས་མ་སུ་ལ་ཆློས་འཆད་པ་ཡིན། དེས་སྨྲས་པ་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་ལའློ། །དེ་དག་ནི་སློ་ནས་སློང་ལགས་སློ། །དེ་ནས་་་་་་

སློམ་དགའ་

མློས་ཀང་སྟན་བློར་ཏེ་སློང་བ་དང་། སྟན་དེ་རྐུན་པློས་ཁེར་བ་ལ་ཁིམ་པ་མློ་དེ་རྣམས་ཁ་ཟེར་བར་བེད་པ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་ཁིམ་པ་མློའ་ི ལློངས་སློད་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཆློས་འཆད་ཅིང་
ཁིམ་པ་ཆློས་ན་དུ་གཞུག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁིམ་པའི་སྟན་གདིང་བ་ལ་དགེ་སློང་མས་ལློངས་སློད་པ་ཁིམ་
པ་ལ་མ་སྦྲན་པར་བློར་ཏེ་འགློ་བ་ལ་འདློམ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་འདས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཁིམ་པ་མློའ ་ི བཟློ་
སྟློན་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྐུད་པ་འཁལ་བ་དང་། ཁིམ་གི་བ་བ་བེད་པ་དང་། རེན་པ་འཚོད་པའློ། །དང་
པློ་ལ་གིས་ཏེ། སྐུད་པ་འཁལ་བ་དངློས་དང་། སྐབས་སུ་ལྟུང་བེད་གཞན་གིས་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་སྐུད་པ་
འཁལ་བ་ལའློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་གེང་གཞི་ནི་གཙུག་དགའ་མློ་ཁིམ་དུ་བསློད་སློམས་དུ་སློང་སྟེ། བསློད་སློམས་
བིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་ན། བདག་སྐུད་པ་འཁལ་བས་གློ་བ་བྲེལ་ལློ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁློད་སློང་ལ་བསློད་
སློམས་ལློང་ལ་ཤློག་ཅིག་དང་ཁློ་མློས་སྐུད་པ་བཀལ་ལློ་ཞེས་དེས་བསློད་སློམས་ཀི་ཕྱིར་སྐུད་པ་བཀལ་བ་ལས་
སློ། །་་་་་དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན་སེ་རྒུའི་བདག་མློ་ཆེན་མློས་ཁིམ་དེར་བསློད་སློམས་བླངས་པ་ན། འཕགས་མ་སྐུད་པ་ཁློལ་ཅིག་དང་། དེའི་བར་དུ་བསློད་སློམས་ཁེར་ཏེ་འློང་ངློ་
ཟེར་བ་ལ། སྨྲས་པ་ཁློ་མློ་ཁིམ་པ་མློར་གྱུར་པ་ན་འཁལ་མ་མྱློང་ན། ད་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འཁལ་ལམ་ཞེས་ཟེར་བ།

དགག་བ་ནི་དློན་དང་བ་བ་མང་

བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་སྐུད་པ་འཁལ་བ་སྟེ་བལ་འཁལ་བ་ལས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེའང་
གློས་ཀི་རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ལྡང་བ་བ་བའི་ཕྱིར་སྐ་རགས་ལས་གཞན་པའི་ཆེད་དུ་བལ་འཁལ་
ན་འཕང་ལ་དཀིས་པ་ལན་ཅིག་རློགས་ནའློ། །རྣམ་འབེད་ལས་གློས་རྒྱུ་བདུན་པློ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བའློ་
ཞེས་་་་་་བལ་གློས་དང་ཤ་ནའི་གློས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་རུང་བ་བདུན་པློ་གསུངས་མློད་ཀི། དེ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་རུང་བ་མ་
ཡིན་པའི་སྐུད་པ་འཁལ་བ་ལ་ཡང་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ཏེ་བཟློ་སྟློན་པའི་ེས་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
སློ། །སྐབས་སུ་ལྟུང་བེད་གཞན་གིས་བསྟན་པ་ནི། ཚོགས་ཀི་གློས་བདག་གིར་བེད་པ་དང་ཟས་འཚོང་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གིས་སློ། །འློ་ན་བཟློ་སྟློན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་གི་བར་སྐབས་འདིར་ལྟུང་བེད་གཞན་གིས་པློ་
འདི་དག་སྨློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངློ་བློ་
ིད་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་སྒྲུབ་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དློན་ནི་སྐུད་པ་འཁལ་བ་
ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གློས་འབྱུང་བས་གློས་བདག་གིར་བེད་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་འློག་ཏུ་
ཟས་འཚོང་བ་བསྟན་པ་ནི། ཚོགས་ཀི་གློས་བདག་གིར་བེད་པ་དང་ཟས་འཚོང་བ་གིས་ནི་རེད་པ་སྒྲུབ་པའི་
རྣམ་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་སྐབས་བསྒྲུབས་ནས་ཚོགས་ཀི་གློས་བདག་གིར་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི།
བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་རྨེ་གབ་རེས་སུ་གནང་ངློ་ཞེས་སློམ་དགའ་མློས་བཙུན་མློ་འཕྲེང་
ལྡན་མ་ལ་སྨྲས་པ་དང་། བཙུན་མློས་གློས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒྲློམ་དག་སློམ་དགའ་མློ་ལ་གཏད་ནས་གློས་འདི་རྣམས་
དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམས་ཤིག་ཅེས་བསློའ །ློ །དེ་ནས་སློམ་དགའ་མློས་གློས་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་བདག་གིར་བས་ཏེ། དགེ་སློང་མ་གཞན་གིས་བསངས་པ་ན་དེས་མ་སྟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དགེ་
སློང་མའི་ལློངས་སློད་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་གང་གིས་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གཅིག་གམ་གིས་སམ་གསུམ་གི་ལ་
ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་ནི་

དགེ་སློང་མའི་་་་་་བཞིར་ལློངས་པ་ཚོགས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་གློས་དེ་

བདག་ིད་དབང་ངློ་སམ་དུ་ངེས་པའི་རློག་པའི་དབང་གིས་རང་འབའ་ཞིག་གིས་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་
དུ་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་འློད་ལྡན་ལས་བདག་གིས་་་་་་རས་འདི་རེད་དློ་སམ་དུ་ངེས་པའི་རློག་པའི་དབང་གིས་བདག་
གིར་བས་ཀང་་་་་་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པར་རྣམ་པར་མི་བཞག་གློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཟས་འཚོང་བའི་གེང་གཞི་ནི་
སློམ་དགའ་མློས་བསློད་སློམས་མང་དུ་རེད་པ་དང་། ཟས་བསློད་པ་རྣམས་ནི་རང་གིས་ཟློས་ཤིང་། འབྲས་ཆན་
ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་གཞན་ལ་བཙོངས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་མ་རབས་ཀི་སློད་པ་དང་ལྡན་པས་མ་དད་
པ་སེ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཕྱེ་དང་འབྲས་ཆན་དང་མར་དང་སྣུམ་འཁུར་ལ་སློགས་པ་་་་་་ཅི་ཙམ་
ཡང་རུང་སྟེ་

ཟས་འཚོང་བ་བས་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེའང་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་རིན་རང་གིར་མ་བས་པ་

དེ་སིད་དུ་ེས་བས་སློ། །རིན་རང་གིར་བས་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །་་་་་ཟས་དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་ཟས་འཚོང་བ་ལས་ཡིན་
གི་མངློན་པ་ནས་བཤད་པའི་རེག་པའི་ཟས་དང་སེམས་པའི་ཟས་ལ་སློགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

ཟས་འཚོང་བ་དེ་ཡང་སེད་ཀི་ཕྱིར་འཚོང་ན་སེད་ཕྱིན་

ན་ློ་ཚོང་གི་སྤང་བར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་ཞར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བྱུང་དུ་བསྟན་ཟིན་་་་་་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་ནས་ད་ནི་ཁིམ་པ་མློའ ་ི བཟློ་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་པ་སྟློན་ཏེ།
ཁིམ་གི་བ་བ་བས་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ལ་བསློད་སློམས་བསངས་པ་
ན། འཕགས་མ་བདག་གི་ཁིམ་གི་གློ་རེ་ལློང་མཛོད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་ཐམས་ཅད་
ཆག་ཆག་ལེགས་པར་བཏབ། ཕྱག་བདར་ལེགས་པར་བས་ནས་མལ་བཅས། སྣློད་སད་རྣམས་བི་དློར་བས་
ནས་བཞག་སྟེ་ཁིམ་དེ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བས་པ་ལ། དློན་ཉུང་་་་་་བ་བ་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་
པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དློན་དང་བ་བ་མང་ཞིང་་་་་་མི་འློས་པའི་བ་བ་བས་པས་མ་དད་པ་སེ་བའློ། །གཞུང་གི་
དློན་ནི་ཁིམ་གི་བ་བ་ཡང་བས་པ་ལའློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་མློས་བ་བར་འློས་པའི་་་་་་ཁིམ་
དུ་ཆག་ཆག་དང་ཕྱག་བདར་དང་འབྲས་དྲུ་བ་ལ་སློགས་པ་

འཕྲལ་གི་བ་བ་རྣམས་བས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །སྐབས་སུ་བསབ་

བའི་ེས་བས་གིས་བསྟན་པ་ནི། ཆང་གི་ལས་མི་བ་བ་དང་། ཆང་ཁང་བེད་དུ་མི་གཞུག་པ་སྟེ། འདི་གིས་ནི་
དགེ་སློང་ལ་ཡང་བསབ་བའི་ེས་བས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །ཁིམ་པ་མློའ ་ི བཟློ་སྟློན་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་པ་རེན་
པ་འཚོད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་ལ་བསློད་སློམས་བླངས་པ་ན། འཕགས་མ་
བཅའ་བ་འདི་ཆློས་ལ་བདག་ལ་བིན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། སློམ་དགའ་མློས་དློག་ལེ་བཀྲུས་བཤལ་སེགས་ཏེ་
མར་ཁུས་བཀང་ནས། ཀུན་ཏུ་གཡློས་པ་དང་ལེགས་པར་གཡློས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བས་ཏེ། གློང་བརལ་དེའི་ཕྱེད་
དྲི་ཡིས་ཁབ་པར་བས་པ་ན། གཡློས་མཁན་གིས་འཚོ་བ་བཅད་དློ་ཞེས་འཕྱ་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་
ནི་དློན་དང་བ་བ་མང་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དངློས་པློ་རེན་་་་་་པར་རང་ངམ་རང་དང་འདྲ་བ་ལློངས་སློད་པའི་ཆེད་མེ་
དང་འབྲེལ་བས་

འཚོད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ལྟློ་འདུན་ནི་་་་་་ཟས་ལ་གདུང་བ་དང་བརྐམ་ཆགས་ཆེ་བའློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །ལས་གྱུར་

པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ནངས་པར་སར་ལངས་ཏེ་བསློད་སློམས་བླངས་ནས་ཟ་བར་བེད་ཅིང་། ཟ་
འཕྲློ་ལ་ལངས་ནས་འཆག་པར་བེད། བཅགས་ནས་ཡང་ཟ་བར་བེད། ཡང་འཆག་པར་བེད་ཅིང་ཡང་ཟ་བར་
བེད་དེ། དྲློ་ཁའི་བར་དུ་ཟས་མ་སྤངས་པར་དེ་ལྟར་བེད་པ་ལས་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །གེང་
གཞི་འདི་ནི་དེང་སང་ལུང་ན་མི་སྣང་ངློ་། །དགག་བ་ནི་བརམ་ལྡང་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་ལྟློ་འདུན་ཆེས་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཟས་ཟློས་ནས་དེའི་འཕྲློ་ལ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ་ཡང་ཟ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རློ། །འློ་ན་སྤངས་ཟ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་སམ་ན། སྤངས་ཟ་ལ་ནི་ཟས་སྤངས་པ་དང་ལྷག་པློར་མ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ། འདི་ལ་ནི་དེ་གིས་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏེ། འདི་ནི་ཟས་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་ཟས་
མ་སྤངས་པར་ཟ་འཕྲློ་ལ་ལངས་ཏེ་སར་ཡང་ཟ་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་དེ་་་་་་ཟས་གཅིག་གི་ཟ་འཕྲློ་ལ་ལངས་ཏེ་སར་ཡང་ཟ་བ་ིད་ལ་སྤངས་
ཤིང་ལྷག་པློར་མ་བས་པར་ཟ་ན་ནི་་་་་་འདི་དང་སྤངས་ཟའི་ལྟུང་བ་གིས་ཀ་ཡང་དུས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་བཤད་

དློ། །ཚོགས་པར་མི་དབྱུང་བའི་དྲི་བསྟེན་པའི་གེང་གཞི་ནི་མི་ཞིག་ལ་སློག་སའི་ལྡུམ་ར་ཡློད་པ་ལས་སློམ་
དགའ་མློས་སློག་ས་འབིན་པར་བེད་པ་དང་། ཁིམ་བདག་དེས་དེ་ལ་བརེགས་ཏེ། མིག་ཕུགས་སངས་ཤིང་
དབར་ཁང་དུ་འློངས་པ་ན། དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་བཅས་སློ། །དགག་བ་ནི་
ཚོགས་པར་དབྱུང་བར་མི་འློས་པས་མ་དད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་སློག་ས་ཟ་བ་ལའློ་
ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ་ལྟུང་བེད་དུ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་སློག་ས་ཇི་ཙམ་ཟློས་ཀང་རུང་སྟེ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཀུན་དློང་ཀིའུ་དག་ཟ་བ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་
སློ། །

འགྱུར་རློ། །གསུ་འཕེལ་བ་ལས་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྨེ་གབ་མེ་འཆང་བའི་གེང་གཞི་ནི། དགེ་

སློང་མ་རྣམས་ཟ་བ་ངློ་རེ་ཞིང་ཟ་མཚན་འཛག་པར་གྱུར་ནས། སྨེ་གབ་བཅང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་།
སློམ་དགའ་མློ་སྨེ་གབ་མི་འཆང་བས། དེ་བིན་པ་ལ་ཁག་འཛག་ཅིང་སློང་བ་མཐློང་ནས། ཁག་འདི་ཅི་ལགས་
ཞེས་དྲིས་པ་དང་། མ་ལ་དྲིས་ཤིག་སིང་མློ་ལ་དྲིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ངློ་ཚ་འཕེལ་བར་
འགྱུར་དང་། མ་དད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཟ་བ་རེ་རེ་ཞིང་ཟ་མཚན་འཛག་པའི་
དུས་སུ་མངལ་གི་སློར་སྨེ་གབ་མི་འཆང་བ་་་་་་སྟེ་གློས་ང་ནི་མ་བཟློག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་་་་་་སྨེ་གབ་དེ་ཐ་གུས་སྐེད་པ་ལ་བཏགས་ཏེ་
མངལ་གི་སློར་བཞག་པར་བའློ། །སྨེ་གབ་འཆང་བ་འདི་ནི་ཤམ་ཐབས་ལ་སློགས་པའི་གློས་ཁག་གིས་མ་རུང་བར་གྱུར་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །

རློ། །གིས་པ་

ཆུ་གློས་མི་འཆང་བའི་གེང་གཞི་ནི་བཅུ་གིས་སེ་དག་སྒྲེན་མློར་བྱུང་ནས་ཆུ་ཀླུང་དུ་ཁྲུས་བེ ད་པ་ན། སློམ་
དགའ་མློས་ཁློ་མློའ ་ི སྤུའི་ཚོམས་ཤིན་ཏུ་གནག་ཅིང་ལེགས་པར་འཁིལ་བ་ལ་ལྟློས་ཞེས་སྟློན་པར་བེད་པ་ལས།
དགེ་སློང་མས་ཁྲུས་རས་བཅངས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའི་ཚེ་ན་སློམ་དགའ་མློས་ཁྲུས་རས་བཅང་
བར་མི་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་མ་དད་པ་སེ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཁྲུས་དང་ཆར་ཆུ་ལ་
སློགས་པས་ལུས་གཤེར་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་ཆུ་གློས་མི་འཆང་བ་ལའློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དགེ་
སློང་མས་ཆུ་གློས་མི་འཆང་མི་གློན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་འདློམས་ཀི་སྤུ་མན་ཆད་ནས་
པུས་མློའ ་ི ལྷ་ང་ཡན་ཆད་ཀི་ཕྱློགས་མི་འགེངས་པ་ལ་དངློས་གཞིའློ། །གའ་བ་མན་ཆད་དང་ལློང་བུ་ཡན་ཆད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཀི་ལུས་ཀི་ཕྱློགས་གཞན་མི་འགེབས་པ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་འདི་ནི་
རློ་སྟློད་མ་གཡློགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ིད་དུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཞེས་པ་ནི་རློ་སྟློད་གའ་བ་མན་ཆད་མ་གཡློགས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ེས་བས་ིད་དུ་ཤེས་པར་བ་སྟེའློ། །ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་དབར་གི་གློས་རས་
ཆེན་མ་གསུངས་ཏེ། ཆུ་གློས་་་་་་འདི་ིད་ཀིས་ཆློག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་གློས་
འཁྲུར་འཇུག་པའི་གེང་གཞི་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སློམ་དགའ་མློས་མི་གཙང་བས་གློས་པར་གྱུར་པའི་གློས་
རྣམས་བཙོ་བླག་མཁན་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་། ཁིམ་པ་རྣམས་བདག་ཅག་གི་གློས་ཀང་འདིས་མི་གཙང་བར་
འགྱུར་རློ་ཞེས་ཁ་ཟེར་བར་བེད་པ་ལས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་ལུང་དྲངས་པ་ལས་བཅུ་་་་་་ནི་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་སེ་དག་རྨི་ལམ་ན་
གནློད་པ་མཐློང་བས་གློས་དག་ལ་གློས་པར་གྱུར་ནས་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་། བཀྲུ་བཤལ་བ་དག་གིས་བླངས་ཏེ། ཁིམ་པའི་གློས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་བཀྲུས་པ་ན་དེ་
དག་གིས་འབགས་པས་ཁིམ་པའི་གློས་དཀར་པློ་དག་མི་གཙང་བས་མ་རུང་བར་གྱུར་པ་དང་། ཁིམ་པ་དག་འཕྱ་ཞིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ནི་ེ་བར་མ་ཞི་བའློ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སློ་
ཞེས་

གིས་སེ་ལས་བཅས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཁློངས་སུ་སློམ་དགའ་མློ་འདུས་པས་འགལ་བ་མེད་

དློ། །དགག་བ་ནི་མ་དད་པ་སེ་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་་་་་་ཞེས་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་བཙོ་བླག་
མཁན་ལློ་ཞེས་

རང་གི་གློས་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་བིན་གིས་བརླབས་པ་རང་གི་གློས་

རིང་པ་འཁྲུ་བར་འློས་པ་ཆློས་གློས་དང་གདིང་བ་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདི་འགྱུར་
རློ། །འདིའི་བེ་བྲག་ཞིབ་ཏུ་ནི་འཁྲུར་འཇུག་པའི་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའློ་
ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཆློས་གློས་ལྔ་འཁྲུར་འཇུག་ན་ཞེས་གསུངས་ཀང་། ལྔ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་ཀི་ཤམ་ཐབས་ལ་སློགས་པ་ཆློས་གློས་གང་ཡང་རུང་བ་འཁྲུར་བཅུག་ནས་
སློ། །དགེ་སློང་གིས་བཀྲུ་བཤལ་བ་ལ་འཁྲུར་འཇུག་ན་ནི། བཙོ་བླག་མཁན་ལ་གློས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བ་འཁྲུར་འཇུག་པར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་འདས་པའི་ེས་བས་
སློ། །

གསུ་བེལ་པ་ཞེས་པ་ནི་སང་པར་འློས་པ་དེ་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བ་ལ་བའློ། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་མི་

གུས་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཆློས་གློས་ཀི་གར་བཅའ་བ་བླངས་ཏེ་ཟློས་གར་མཁན་ལ་ཆློས་གློས་
གར་བིན་པ་དང་། དེ་གློན་ནས་ཟློས་གར་བས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་མ་གུས་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་དགེ་སློང་མས་དགེ་སྦྱློང་གི་གློས་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གློས་ལ་སློགས་པ་ཁིམ་པ་ལ་གློས ་སུ་
སྦྱིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །རྒྱལ་མཚན་བརེ་བའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་འདུན་མས་དགེ་སློང་འདུན་
པ་དང་སྣམ་སྦྱར་བརེས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པའི་རྒྱུ་བས་ཏེ། རང་རིགས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནློད་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་་་་་་དགེ་སློང་མའི་ཆློས་གློས་ལ་ཀར་ཤ་པ་ན་ི་ཤུར་ནི་གློས་ལི་བ་བསྟེན་པའི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ེས་པར་འགྱུར་བས་དགེ་སློང་གི་སྣམ་སྦྱར་ངན་པ་དང་བརེ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་པར

་སྣམ་སྦྱར་བཟང་ངན་བརེ་བ་མ་གཏློགས་པར་སྣམ་སྦྱར་བརེ་

བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་བླ་གློས་ལ་སློགས་པ་བརེ་བ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་བ་ལས་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་སྟེ་བརེས་ན་ལྟུང་བེད་དློ་
ཞེས་བཤད་མློད་ཀི་ཊི་ཀ་ལྟར་གཟུང་ངློ་། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་ལ་སྣམ་སྦྱར་ལེན་པ་ལྟུང་བེད་དློ། །བརེ་བ་ནི་ལེན་པའི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ་ཞེས་
སློ། །ལེན་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་གི་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཀང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །

སེར་སྣ་ལས་གྱུར་པ་ལྔ་ལས་བསགས་པ་ལ་

སེར་སྣ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སེ་དགུའི་བདག་མློ་ནི་བསློད་ནམས་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུམ་ཡིན་ཞེས་
གཞན་རྣམས་ཀི་བརློད་པ་ན། སློམ་དགའ་མློས་སྨྲས་པ། དེ་ནི་མཁན་སློབ་མེད་པར་རང་ཞུགས་ཡིན་ནློ་ཞེས་
སྨློད་པར་བེད་དློ། །ཨུཏྤ་ལའི་མདློག་འདི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པ་
ན་དེ་ནི་སློན་སྨད་འཚོང་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྨློད་པར་བེད། གློའུ་ཏ་མ་སྐེམ་མློ་འདི་འདུལ་འཛིན་མ་རྣམས་ཀི་
མཆློག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་པ་ན། དེས་ནི་བུའི་ཤ་ཟློས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་
སློ། །ཁིམ་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཀེའི་ཕུ་ནུ་མློ་དག་
ཁིམ་ག་གེ་མློར་ནི་མ་འགློ་ཞིག ཁློ་མློས་ཁིམ་དེ་ངལ་བ་ཆེན་པློས་ཆློས་བཤད་ནས་དད་པར་བས་པ་ཡིན་ནློ་
ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སློ། །གནས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་བསྒྲུབས་པའི་དབར་ཁང་དུ་
དགེ་སློང་མ་གློ་བུར་དུ་འློང་བ་རྣམས་ཀི་གནས་བིན་ནས་གནས་པ་ན། གློ་བུར་ཏུ་་་་་་དེ་དག་ལ་རེད་པ་དང་བཀུར་
བསྟི་བྱུང་བ་དང་། དེས་སེར་སྣས་དེ་དག་བསད་ནས། ཁློ་མློ་གང་བའི་ཚེ་ན་གང་བས་ེན། ཚ་བའི་ཚེ་ན་ཚ་
བས་ེན་བཞིན་དུ་ངལ་བ་ཆེན་པློས་བསྒྲུབས་པའི་དབར་ཁང་འདི། ཁ་འཇམ་ཅན་འདི་རྣམས་ལ་སྐབས་
དབེའམ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལས་སློ། །རེད་པ་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ལ་སྨྲས་པ། ཕུ་ནུ་མི་དག་བྲམ་ཟེ་ཡ་མཚན་ཅན་རྣམས་ཀིས་བརེགས་ནས་ཀད་པ་གས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་
གིས། ཧ་ཅང་སར་བསློད་སློམས་ལ་མ་འགློ་ཞིག་ཅེས་གཞན་རྣམས་འགློ་བ་བཟློག་ནས། རང་ིད་ནང་པར་
ཆེས་ས་བ་ཞིག་ཏུ་བསློད་སློམས་ལ་ཞུགས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་ཡ་མཚན་གིས་བརེགས་པས་མིག་ཕུགས་སྣད་
ཅིང་དབར་ཁང་དུ་འློངས་པ་ལས་སློ། །ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་ལ་ེ་གནས་རྣམས་
ཀིས་ཆློས་ཀི་ལུང་ཞུས་པ་ན། སློང་ལ་རེ་ཞིག་ཁློ་མློའ ་ི སྣློད་དུ་ཚོས་ཤིག བུ་རམ་དང་སེ་འབྲུ་དག་ེས་ཤིག་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཅེས་སྨྲས་ནས། ད་ཕན་ཚུན་བགངས་ནས་ལུང་མ་བིན་པ་དང་། འཕགས་མ་ཁློད་ཆློས་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་མ་
ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། ཀེའི་བུ་ཟན་མའི་བུ་མློ་དག ཁློ་མློ་དྲུག་སེ་རྣམས་ལ་ལུང་གི་ཆེད་དུ་སེ་འབྲུ་མེས་
པས་ནི་ལག་པ་ལ་སེར་ཀ་བྱུང་། བཟློད་པ་གསློལ་བས་ནི་མགློ་བློ་བིང་། པུས་མློ་བཙུགས་ནས་བཟློད་པ་
གསློལ་བས་ནི་ལློགས་ན། ཁློ་མློ་ཅིའི་ཕྱིར་སེར་སྣ་མི་བེད་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ལ་
གནློད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་དགག་བར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་གཞན་གི་ཡློན་ཏན་
བསགས་པ་་་་་་བརློད་པ་ལ་དགེ་སློང་མས་ལུས་སམ་ངག་གིས་སེར་སྣ་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་གི། ཊི་ཀ་ལས་
ཡིད་ཙམ་གིས་སེར་སྣ་བེད་པ་ནི་བསམ་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་ཏེ་ེས་བས་སློ། །་་་་་འློག་མ་བཞི་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཐམས་ཅད་དུ་
ཡང་བསམ་པར་བ་བ་ནི་ཡིད་ཀི་ེས་བས་ཡིན་པར་རིག་པར་བའློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །
ཁིམ་ག་གེ་མློར་མ་འགློ་ཞིག་

ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་གཞན་དག་ལ་་་་་་

ཁིམ་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་གཞན་དབར་ཁང་ན་གནས་པ་ལྟ་བུས་དགེ་སློང་མས་་་་་་གནས་ལ་སེར་སྣ་

བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་གཞན་གི་གློང་ནས་བསློད་སློམས་རེད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་་་་་་རེད་པ་ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་དང་། ཆློས་འཆད་པར་ཞུས་པ་ན་་་་་་
ཆློས་ལ་སློར་སྣ་བེད་པ་ན་རེ་རེ་ལ་ལྟུང་བེད་རེ་རེའློ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སེར་སྣ་བསེད་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕྲག་
དློག་བསེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་ཀི་གེང་གཞི་ནི། སློམ་དགའ་མློས་གློའུ་ཏ་མ་
སྐེམ་མློ་དབར་ཁང་ནས་ཕྱིར་བསད་པ་དང་། སློམ་དགའ་མློ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་ཁིམ་པའི་ཁིམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་ཁིམ་
དེ་ན་དགེ་སློང་མ་ས་ན་འཁློད་པ་དག་གིས་སློམ་དགའ་མློ་ལ་ཕྱག་བ་བ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རེན་པའི་ཚུལ་དག་
མ་བས་པ་དང་། དེས་དེ་དག་ཁིམ་དེ་ནས་ཕྱིར་བསད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ལ་གནློད་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་འདུན་མའི་དབར་ཁང་ནས་དགེ་སློང་མས་རང་གཞན་གི་ལུས་ངག་
གང་ཡང་རུང་བས་སློད་པ་ལ་ེ་འཁློར་ལས་འདས་ན་་་་་་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པའི་ཁིམ་གཞན་
ནས་དགེ་སློང་མ་ས་ནས་གནས་པ་་་་་་སྦྱློར་བ་ནི་གང་ཡང་རུང་བས་སློད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀས་ཕྱིར་འློངས་པ་ནི་དེར་
གཏློགས་པ་ཤེས་ཆུང་བས་དེར་སློད་པ་ལ་ེས་བས་སློ་གསུངས་་་་་་

མཐློ་འཚམས་པའི་གེང་གཞི་ནི་བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་དགེ་སློང་མ་

རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མ་མཐློང་། ལེགས་པར་མ་ཐློས། ལེགས་པར་མ་དློགས་པས་ེས་པ་གེང་བར་བེད་པ་
ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ནི་ཕམ་
པ་དང་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གིས་ཀིས་གེང་བ་སར་བསྟན་ཟིན་པས་འདི་ནི་ལྟུང་བེད་ལ་སློགས་པ་ལྟུང་བའི་སེ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཚན་གཞན་གེང་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་བླ་མ་རྣམས་ནི་འདི་དང་སྐུར་འདེབས་ཀུན་སློང་
ཐ་དད་དེ། སྐུར་འདེབས་ནི་མས་འདུན་གི་བསམ་པས་ཡིན་ལ། འདི་ནི་མཐློ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ལེགས་
པར་མ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་ལ་ནི་མཐློང་ཐློས་དློགས་པ་ཙམ་མློ་ཡིད་ཆེས་པར་མ་གྱུར་པ་སྟེ། ལ་སློགས་པ་ཞེས་པས་ལེགས་པར་མ་ཐློས་པ་དང་ལེགས་པར་
མི་དློགས་པ་གིས་བསྡུས་

དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་གང་གིས་གེང་བར་བེད་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་འདིར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུང་་་་་་གེང་བར་བེད་པར་མ་ཟད་ཀི་དྲན་པར་བེད་པ་དང་གདམས་ངག་འཇློག་པ་དང་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་འཇློག་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་
འགྱུར་བར་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་ཏེ། ལེགས་པར་མ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་གེང་བ་དང་དྲན་པར་བེད་པ་དང་གདམས་ངག་འཇློག་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་
རྣམས་གང་བས་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་བསྟན་པའློ། །

ངློ་། །ལློག་པར་སྟློན་པའི་གེང་གཞི་ནི་བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་ཁ་མི་འདུམ་པ་ཅི་

བྱུང་ཡང་། སངས་རྒྱས་ལ་མནའ་འདློར་བར་བེད། ཆློས་དང་དགེ་འདུན་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་མནའ་འདློར་བར་
བེད་པ་ལས་སློ། །མའི་སློ་ཐར་འགེལ་པ་ལས། མཐློང་ངམ་ཞེས་དྲིས་ན་མཐློང་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག ཚུལ་ཁིམས་མེད་པར་གྱུར་
དགག་བ་ནི་ལློག་པར་སྟློན་པས་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགར་

ཅིག ཆློས་ཞིག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་ཞེས་སློ། །་་་་་

བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གཞན་གི་མདུན་དུ་མནའ་འདློར་བ་ལ་
ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་གཞན་གི་མདུན་དུ་མ་ཡིན་པར་མནའ་་་་་་རང་ིད་གཅིག་པུ། འདློར་བ་ནི་་་་་་ཚིག་སྨྲས་བེད་པ་
ཚིག་བཀལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ེས་བས་སུ་རིག་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །ལློག་པར་སྟློན་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
བསམ་པ་ལློག་པར་སྟློན་པ་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ནི་བདེན་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ན། མནའ་
འདློར་བ་ནི་ལློག་པར་སྟློན་པ་སྟེ། ཁློ་མློ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་གི། མནའ་འདློར་བས་
འཇུག་པ་དེ་གཅིག་པུ་བདེན་ནློ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བས་ཞེས་ཊི་ཀས་བཤད་དློ། །མི་བརན་པས་རྣམ་པར་
འགྱུར་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དང་འཐབ་མློ་བྱུང་བ་ན་རང་གིས་རང་ལ་འཚོག་
པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་གི་ལུས་སློག་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་ཁློ་བས་
བདག་ིད་ལ་གནློད་པར་བེད་པ་སྟེ་རང་གི་ལུས་ལ་རེག་པར་བེད་ཅིང་ཕློག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །གནློད་
པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་འབེད་ལས་དགེ་སློང་མ་གང་འཁྲུགས་ནས་རང་ལ་བརེག་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །བླ་མར་གྱུར་པ་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཚོགས་ལ་བརེས་ཐབས་བེད་
པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་པ་ལ་མི་སན་པ། ཁིམ་པ་མློ་ཞེས་བ་བ་དང་། ནལ་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མ་ཞེས་བ་བ་དང་། བློང་བུ་དག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་གཤེ་བ་དག་གིས་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་
ནི་རང་རིགས་ཀི་དགེ་འདུན་མའི་སེམས་བདེ་བ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་
མའི་་་་་་བཞིར་ལློངས་པ་ཡན་ཆད་ཚོགས་དགེ་འདུན་མ་ལ་འཚོ་བ་མ་དག་པ་དང་ལྟ་བ་མ་དག་པས་སྨློད་ཅིང་བརས་ཐབས་
བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་བརས་ཐབས་བེད་པ་ཞེས་བ་བར་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྨློད་པར་བེད་དེ། འཚོ་བ་མ་དག་
སྟེ་ཚུལ་འཆློས་དང་ཁ་གསག་དང་གཞློགས་སློང་དང་ཐློབ་ཀི་འཇལ་གིས་འཚོ་བར་བེད་དེ། ལྟ་བ་མ་དག་སྟེ་རྨློངས་པ་མི་མཁས་པ་ཡིན་ནློ། །ལློག་པའི་ཆློས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་དཀིས་པ་
ཡིན་ནློ་ཞེས་གེང་གཞི་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལུང་དྲངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་གཅིག་གམ་གིས་སམ་གསུམ་ལ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །

ཚོགས་

ལ་སློ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ལ་སློ་བ་བས་པ་དང་། ེ་གནས་མ་
རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ལ་སློ་བར་མི་རིགས་སློ། །དེས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀང་མི་རིགས་
ཀང་རུང་སྟེ་ཁློ་མློས་ནི་སློས་སློ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་
སློང་མའི་་་་་བཞིར་ལློངས་ཡན་ཆད་ཚོགས་ལ་་་་་་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་དང་་་་་་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆློ་ག་མ་
དག་པའི་སློ་ནས་སྨློད་ཅིང་སློ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་སློ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་གེང་གཞི་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་
མེད་དེ་འཚོ་བའི་ཕྱིར་ས་བྲེགས་པ། མུ་གེའི་ཕྱིར་ས་བྲེགས་པ་བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སློད་པས་སིག་པའི་ལས་ཅན་ཟློལ་བ་མ་ཕ་རློལ་བསླུ་བ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་
བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་ལུང་དྲངས་སློ། །ཁི་མློ་ཁེད་རྣམས་ཞེས་སློ་བ་ལ་སློགས་པ་སློ་བའི་ཚིག་གཞན་སྨྲས་ན་ཡང་ངློ་། །

འཁློར་གཙོ་བློ་ལ་ཆུ་འཐློར་བའི་

གེང་གཞི་ནི་ཁིམ་བདག་གཅིག་ཆུང་མ་དང་གིས་ཀ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ནས། དགེ་སློང་དེ་དབར་ཁང་དུ་སློང་བ་ན།
དགེ་སློང་མ་དེ་ཡང་ཆུ་སྣློད་གཅིག་ཐློགས་ཏེ་དེའི་མདུན་ན་སློད་ཅིང་འདུག་གློ །དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་དགློད་ཅིང་
ཁློ་བློ་ཁིམ་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་ཁློད་དེ་ལྟར་མདུན་ན་སློད་དློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ཆུ་སྣློད་དེ་ནས་དེའི་མགློར་
གཏློར་ནས། ཁློ་མློ་ནི་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་སྒྲློགས་ན། ཁློད་ཁློ་མློའ ་ི སློན་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་བེད་དམ་ཞེས་སྨྲས་
ནས་བྲློས་ཏེ་སློང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཆགས་པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་རང་རིགས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནློད་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་འཁློར་གཙོ་བློ་དགེ་སློང་ལ་ཆུས་འཐློར་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་
ཀ་ལས་དགེ་སློང་གི་ལུས་ལ་ཐིགས་པ་ཙམ་གིས་ཕློག་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །རབ་བྱུང་
འདི་པ་ལ་སློ་བར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་ལ་སློ་བ་ནི་ེས་བས་སུ་
འགྱུར་རློ། །ེས་བས་དེའི་བེ་བྲག་ནི་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་ལ་སློ་བ་ནི་ལི་བའི་ཆློས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟ་བ་ཕྱེད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

55

མགུ་བ་སད་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་འདི་ནི་དགེ་སློང་མའི་ཚོགས་ལ་སློ་བའི་ལྟུང་བེད་
དངློས་གཞི་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བས་ཀང་། དེའི་སྐབས་ཀི་བསབ་བ་ལས་འདས་པའི་ེས་བས་ཆེད་ལས་ལི་བ་
ཡློད་དློ། །འཁྲུག་ལློང་ཡལ་བར་འདློར་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་འཐབ་མློའ ་ི རྐྱེན་དག་ེ་བར་བསྒྲུབས་
པས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ེ་གནས་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་མློ་ཆེ་ཐང་དུ་བྱུང་བ་ན། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་
འདི་སྐད་ཅེས་ཚུར་སློན་འཐབ་མློ་ེ་བར་ཞི་བར་བགིའློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། སློམ་དགའ་མློས་འདི་སྐད་ཅེས་
མགློས་མགློ་་་་་་རྡུང་ཞེས་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་ལས་སློ། །ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཚལ། ཁློ་མློ་ནི་འཐབ་མློ་བེད་ཀི་ེ་བར་ཞི་བར་མི་བེད་དློ་
ཞེས་ཟེར་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་ཀི་རློད་པ་ེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་མཐུ་ཡློད་བཞིན་དུ་ེ་བར་ཞི་བར་མི་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་བསམ་པ་གཏློང་བར་མི་བེད་པ་དེ་སིད་དུ་ནི་ལྟུང་བེད་
གཅིག་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །ཞི་བར་མི་བེད་པའི་བསམ་པ་བཏང་ནས། ཡང་བསམ་པ་གཞན་སེད་པའི་ཚེ་ན་ལྟུང་
བེད་་་་་་གིས་པ་ཐ་དད་གཞན་དུ་ཡང་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བླློ་མཐུན་པར་མི་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་ལུང་ན་
ཞལ་མི་གསལ་ཡང་། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ཆློས་བཞིན་དུ་ལས་བེད་པ་ལ་སློམ་དགའ་མློས་
འདུན་པ་ཕུལ་བ་ན། དགེ་འདུན་གི་ལས་དེའི་ིན་མློ་མ་བས་ནས། ཕྱི་དེ་ིན་མློ་བ་བར་བརམས་ཏེ། སློམ་
དགའ་མློ་ལ་སྦྲན་པ་དང་། དེ་འློང་དུ་མ་བཏུབ་སྟེ་ཁློ་མློས་འདུན་པ་ཕུལ་ཟིན་ཏློ། །ནམ་ཕུལ། ི་མ་ས་མ་
ལའློ། །ཞག་ལློན་པའི་འདུན་པ་དབུལ་དུ་རུང་ངམ། དེས་སྨྲས་པ་འདུན་པ་སར་ཕུལ་བ་དེ་ཆག་གམ་རུལ་ཏམ་ཅི་
ེས་ཟེར་བ་ལས་བཅས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །དགག་བ་ནི་དགེ་འདུན་མ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་
སློང་མས་དགེ་འདུན་མའི་ལས་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་ནས་ཞག་ལློན་པའི་འདུན་པ་དེ་ིད་སྦྱིན་ཏེ་འདུན་པ་ཕྱི་མ་མི་
སྟེར་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་མི་སྟེར་བའི་ཚིག་སྨྲས་ཏེ་དློན་གློ་ནའློ། །ལེ་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པ་
ལས་གྱུར་པ་བཞི་ལས་དང་པློ་ཟ་ཕྱེད་གདམས་ངག་རེས་བསྟན་མི་ནློད་པའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློ ང་མ་རྣམས་
ཀིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་མས་སུ་མྱློང་བར་བའློ་
ཞེས་་་་་་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ན། བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་དེ་ལྟར་མི་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་བསབ་པ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་མི་བསྒྲུབ་པས་རང་གི་བསབ་པ་ལ་གནློད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དློན་ནི་གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་ཀི་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་དག་
དགེ་སློང་མས་ན་པར་མི་བེད་མས་སུ་མྱློང་བར་མི་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་འདི་ལ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བའི་
དུས་ས་ཕྱི་གིས་ཡློད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་རྐྱེན་མ་བྱུང་བར་གསློ་སྦྱློང་གི་ི་མ་ལས་འདས་ནས་ས་རེངས་ཤར་བ་ན། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ། །རྐྱེན་བྱུང་ན་ནི་ི་མ་འཆར་ཀའི་དུས་
སུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་་་་་་

དགེ་སློང་དག་མེད་པར་གསློ་སྦྱློང་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་

མང་པློ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་བ་ན། དགེ་སློང་མ་ཞིག་དབར་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས། དེ་དག་གིས་དགེ་སློང་མེད་པའི་
གནས་སུ་གསློ་སྦྱློང་བས་ཏེ། དེ་དག་རིམ་གིས་རྒྱུ་ཞིང་མན་ཡློད་དུ་འློངས་པའི་ཚེ། དགེ་སློང་མ་གཞན་
རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ཁེད་ཅག་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་གསློ་སྦྱློང་བས་ཟེར་བ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་གསློ་སྦྱློང་ལ་མཐུན་པ་བསྒྲུབས་
པའི་དགེ་སློང་དག་མེད་པར་དགེ་སློང་མ་ི་ཚེས་་་་་་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་ལས་གཞན་ཆློ་ག་ལས་ལ་བརེན་པའི་གསློ་སྦྱློང་
བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་མའི་སློ་ཐར་འགེལ་པ་ལས་ལམ་རིང་པློར་འགློ་བའི་ཚེ་གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་དགེ་སློང་མེད་ན་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་
སློ། །

ཊི་ཀ་ལས་དློན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དགེ་སློང་མེད་པར་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་

གསློ་སྦྱློང་གི་འདུན་པ་བླངས་པ་མེད་པར་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་འདིར་འགྱུར་
གི། དགེ་སློང་མ་རྣམས་མངློན་སུམ་དུ་མི་འཁློད་པ་ིད་དུ་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་
སློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀིས་ཀང་་་་་་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་ཆློས་འཆད་པ་པློར་བསྐློས་པའི་
དགེ་སློང་ཞིག་ཡློད་ན་དེ་ལ་འདུན་པ་བླངས་པས་ཆློག་སྟེ་དགེ་སློང་ཀུན་ལ་མ་དྲིས་ཀང་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་
སློ། །དེ་ལྟར་ན་དགེ་སློང་མའི་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀས་ཕན་ཚུན་གིས་ཀ་ནས་འདུན་པ་
བླངས་དགློས་པའློ། །གཞི་སྟློད་ཀི་སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་སློང་དག་མེད་པར་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་འདི་
ཡང་ལི་བའི་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་གངས་སུ་བགངས་སློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་རྒྱ་ཆེ་འགེལ་
སློགས་ལས་ལི་བའི་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་གངས་སུ་འདི་མ་བགངས་ལ། འདི་ལི་བའི་ཆློས་དང་ཆ་མཐུན་པ་ཙམ་ཡིན་
གི། ལི་བའི་ཆློས་དངློས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །་་་་་གསུམ་པ་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་ཁས་ལེན་པའི་གེང་
གཞི་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་ཁས་བླངས་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། དགེ་སློང་མ་མང་པློ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་ལ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་དང་འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི།
ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས། མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་ན་ནི་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅིག་གི་ཁློངས་ན་དགེ་སློང་
མེད་པའམ། མཚམས་པློ་ཆེ་མ་བཅད་ན་དཔག་ཚད་གཅིག་གི་ཁློངས་ན་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་
མས་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་ལས་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་ཞེས་བ་
བ་ནི། གང་ན་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པློ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ལ་བའི། གནས་གང་ན་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་གནས་
ཤིང་ལས་བེད་པ་མེད་པ་དེ་ནི་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་ཞེས་བ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདིའི་འགེལ་ཆུང་ལས་
ནི། དགེ་སློང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བར་རྒྱང་གགས་ཕྱེད་ལས་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ན་ལྟུང་བེད་དློ་
ཞེས་བཤད་དློ། །་་་་་ཤ་ལུགས་པ་རྣམས་ན་རེ་དགེ་སློང་རྒྱང་གགས་གཅིག་གི་ཁློངས་ན་མེད་པའི་གནས་སུ་དགེ་སློང་མས་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ། འདིའི་ཚད་རྒྱང་གགས་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གཞུང་གཏན་ནས་མེད་དློ། །

དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀི་གནས་གིས་པློ་དེ་ཙམ་དུ་ཧ་ཅང་ེ་

བ་དེ་ནི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་ས་མ་ལྟར་རིགས་སློ། །བཞི་པ་་་་་་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབེ་མི་
བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ན།
དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སློམ་དགའ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་དགག་དབེ་བ་ཡིས་ཚུར་
སློན། དེས་སྨྲས་པ། ཁློ་མློ་ནི་སེ་སྣློད་གསུམ་པ་ཡིན་པས། ཁློ་མློས་དགག་དབེ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ཤེས་ཏེ། དགེ་སློང་
གི་དགེ་འདུན་ལ་ལག་པློད་དང་ཤུར་ཕུ་ཕྲེའུ་ཕལ་མློ་ཆེ་དབུལ་དགློས་པས། ཁེད་ཅག་དེངས་ཤིག ཁློ་མློ་ནི་དེར་
མི་འགློའ ་ློ ཞེས་ཟེར་བའི་སྐབས་དེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་གསློལ་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དགག་དབེའི་ཕན་
ཡློན་མི་འཐློབ་པ་སྟེ། ཆློས་དག་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་མི་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་
དབར་གནས་་་་་་པར་ཁས་བླངས་པས་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་གནས་གསུམ་གིས་་་་་་མཐློང་བ་ཐློས་པ་དློགས་པ་གསུམ་དགག་
དབེ་མི་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་ཕ་མའི་དགེ་འདུན་གིས་པློ་གང་རུང་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་དགག་
དབེ་མི་བེད་དམ། དགེ་འདུན་གིས་པློ་གང་ལ་ཡང་དགག་དབེ་མི་བེད་པ་ལས་སློ། །གཞན་ལ་གནློད་པར་
སློད་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་་་་་་དབུལ་པློ་ས་བརྐྱང་སྦྱློར་དུ་འཇུག་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་ཁིམ་བདག་
དབུལ་པློ་ནད་པ་ཞིག་ས་བརྐྱང་དབུལ་དུ་འཇུག་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སྦྱིན་བདག་གི་ལློངས་སློད་ལ་གནློད་
པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམ་པ་དབུལ་པློ་ས་བརྐྱང་སྦྱློར་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

་་་ཊི་ཀ་ལས་ཐློབ་ན་དངློས་གཞིའློ། །

ས་བརྐྱང་གི་ཟློང་ཙམ་དབུལ་པློ་སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་དངློས་གཞིའློ་ཞེས་སློ། །ས་

བརྐྱང་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཡློ་བད་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་
ནད་པ་མས་ཆུང་ངུ་ས་བརྐྱང་འབུལ་དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབུལ་པློ་དང་ནད་པ་ཚོགས་
དློན་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་སློ། །མའི་སློ་སློ་ཐར་བའི་འགེལ་པ་ལས་ནི་ཁིམ་པ་དབུལ་པློའམ། ནད་
པ་སྦྱློར་མི་བཟློད་པ་ལ་སློང་ཞིང་སྦྱློར་དུ་འཇུག་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་མློད་ཀི། དབུལ་པློ་ཡིན་ན་
ནད་པ་ཡིན་རུང་མ་ཡིན་རུང་སྟེ་ནད་པ་ཁློ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་་་་་་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བ་ལ་
ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པའི་གེང་གཞི་ནི། ས་བརྐྱང་བཏིང་བ་ལས་དགེ་སློང་མ་ཆློམ་རྐུན་པས་བཅློམ་པའི་དློན་དུ་ས་
བརྐྱང་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་འབིན་པ་ལ་སློམ་དགའ་མློ་འདུར་མི་བཏུབ་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་རང་རིགས་དགེ་
འདུན་མ་རྣམས་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་བག་ཡངས་སུ་
བ་བའི་ལས་ལ་བདག་ིད་མཚམས་ནང་ན་གནས་པས་མི་འདུ་ཞིང་འདུན་པ་མི་སྦྱིན་པས་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་
པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་་་་་་གློས་འགེད་པའི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པའི་གེང་གཞི་ནི་
དགེ་སློང་མ་རྣམས་གློས་ཀི་རེད་པ་འགེད་པ་ལ་སློམ་དགའ་མློ་འདུར་མི་བཏུབ་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་སར་
དང་འདྲའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་གློས་འགེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་བདག་ིད་མཚམས་ནང་ན་གནས་
པས་ཚོགས་པ་མི་སྦྱིན་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་གློས་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་དཔེ་ཙམ་
དུ་ཟད་དེ་ཆློས་དང་ལྡན་པའི་རེད་པ་གཞན་བགློ་བའི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་མ་སྦྱིན་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་
ཞེས་སློ། །དབར་ཁང་ཡལ་བར་འདློར་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློས་དབར་ཁང་སློ་བཅད་ནས་ལྡེ་མིག་ཁེར་
ཏེ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་བ་ལས། དབར་ཁང་དེར་མེ་ཤློར་ཏེ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་མེ་བསད་པར་འདློད་པ་ན་
སློ་དབེར་ལྡེ་མིག་མ་རེད་ནས། དབར་ཁང་མེས་འཚིག་པར་གྱུར་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དབར་ཁང་ཆུད་
ཟློས་པས་ལློངས་སློད་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མ་དབར་ཁང་ནས་གཞན་དུ་འགློ་བ་ན་ཐ་ན་
ཁིམ་པ་ཡན་ཆད་ལ་དབར་ཁང་་་་་་གི་ལྡེ་མིག་ལ་སློགས་པ་མ་གཏད་མ་བཅློལ་བར་འགློ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་
དགེ་འདུན་གི་ཡང་རུང་། གང་ཟག་གི་ཡང་རུང་སྟེ། གཞན་ལ་གཏད་པར་བའློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །

འགློ་བ་དང་མི་འགློ་བ་ལས་གྱུར་པ་བཞི་ལས།

ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་འགློ་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་དབར་གི་ནང་ལློགས་སུ་ལློངས་རྒྱུ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཞིང་འགློ་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་དབར་འདྲལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དབར་གི་ནང་དུ་ཡུལ་
ལྟ་བའི་ཕྱིར་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པར་འགློ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་མའི་སློ་ཐར་
འགེལ་པ་ལས་དབར་ཟ་བ་གསུམ་མ་ཚང་བར་ཚུལ་འདྲལ་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེ ས་བཤད་ཀང་ཚུལ་འདྲལ་བ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ིན་མློ་ལློངས་རྒྱུ་ན་ཡང་ལྟུང་བེད་དློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདི་དགེ་
སློང་ལ་སློགས་པ་གཞན་ལ་ནི་ེས་བས་སློ། །འློན་ཀང་་་་་་

རང་གཞན་གི་ཆློས་ལྡན་གི་བ་བ་བསྒྲུབ་པའི་དབར་ཚུལ་ནང་དུ་དབར་བིན་

གིས་བརླབས་ཏེ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་འགློ་བ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་པར་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །ལློངས་རྒྱུར་མི་འགློ་བའི་
གེང་གཞི་ནི། སློམ་དགའ་མློ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། དགག་དབེ་བགིས་ལགས་ཀིས་ལློངས་རྒྱུ་
ཞིང་བཞུད་དློ། །དེས་སྨྲས་པ། ཁློ་མློ་སེ་སྣློད་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་དུང་རྒྱུ་བའི་དུས་ལ་མ་བབ་བློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་
མི་འགློ་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་གནས་ལ་ཆགས་པ་འཕེལ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་བུད་མེད་རྣམས་ནི་གནས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་བསབ་
པའི་གཞི་བཅས་སློ་ཞེས་སློ། །

བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ནས། དབར་གནས་ཏེ་

དགག་དབེ་བས་པའི་འློག་ཏུ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ལློངས་རྒྱུ་བ་དེར་མི་འགློ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །མའི་སློ་
སློ་ཐར་པ་ལས་དབར་གནས་པའི་འློག་རློལ་ཏུ་རྒྱང་གགས་ཀི་མཐར་མི་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་
ལས་འདིར་འགློ་བའི་ཚད་རྒྱང་གགས་ཀི་ཚད་ཀི་མཐའ་འློ། །དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཐ་ན་དབར་ཁང་
གཅིག་ནས་གཅིག་ཤློས་སུ་ཡང་འདློར་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གནས་ལ་ཞེན་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དབར་
གནས་པའི་འློག་ཏུ་དགེ་སློང་ལ་སློགས་པས་ལློངས་མི་རྒྱུ་ན་ཊི་ཀ་ལས་གཞན་ ་་་་་དགེ་སློང་ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་ེས་བས་
ཡིན་པར་འདུལ་བ་མདློར་བསྡུས་ལས་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཕྱློགས་ཀུན་ནས་འཇིགས་པ་དང་
བཅས་པའམ་ཞེ་འགས་ཡློད་ན་ནི་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་འློག་རློལ་ཏུ་ལམ་གློགས་ལ་སློད་པ་ལ་ནི་
ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཡུལ་འཁློར་དློགས་པ་དང་བཅས་པར་འགློ་བའི་གེང་གཞི་ནི་མ་སེས་དགས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་སུ་ཡང་མ་འགློ་ཤིག་ཅེས་
དྲིལ་བསྒྲགས་པ་བས་སློ། །

དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་རྒྱལ་པློའ ་ི ཁབ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་གང་ན་བ་དེར་རྒྱུ་ཞིང་སློང་བ་ན་

ལམ་ཀར་ཆློམ་རྐུན་པ་དག་གིས་སུན་ཕྱུང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ལུས་སློག་སློགས་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་
གི་དློན་ནི་ཡུལ་འཁློར་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཆློམ་རྐུན་པའི་འཇིགས་པས་དློགས་པ་དང་བཅས་པར་འགློ་བའི་དགེ་སློང་མ་ལ་
ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །མི་མཐུན་པ་དང་པ་དང་བཅས་པར་འགློ་བའི་གེང་གཞི་ནི་ཡངས་པ་ཅན་པ་དག་གིས་
རྒྱལ་པློའ ་ི ཁབ་ཏུ་སུ་ཡང་མ་འགློ་ཤིག་ཅེས་དྲིལ་བསྒྲགས་པ་བས་སློ། །དེ་ནས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དེར་སློང་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ན་སུན་ཕྱུང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ལུས་སློག་ལ་སློགས་པ་ལ་གནློད་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ཡུལ་འཁློར་
གང་ན་དག་བློ་མི་མཐུན་པ་ཡློད་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་ངློ་སྟེ་འགློ་བ་ལའློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་མི་
མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱློགས་འདིར་སུ་ཡང་འགློ་བར་མི་བའློ། །སུ་འགློ་བ་དེ་བསད་པར་བའློ་ཞེས་
འགློ་བ་དགག་པའི་ཁིམས་སུ་བས་པ་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་འདི་དང་ས་མའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ས་མའི་
སྐབས་སུ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་དློགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ནས་ནང་གི་ཡུལ་འཁློར་དུ་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ་
ཞེས་གསུངས་ནས། ཕྱི་མའི་སྐབས་སུ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་དློགས་པ་དང་བཅས་པའི་ནང་ནས་ཕྱི་རློལ་གི་
ཡུལ་འཁློར་དུ་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ནང་གི་ཡུལ་འཁློར་དང་ཕྱི་རློལ་གི་ཡུལ་འཁློར་མཚོན་ཏེ་
གསུངས་པ་ཙམ་མློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཡུལ་འཁློར་ཆློམ་རྐུན་པའི་འཇིགས་པས་དློགས་པ་
དང་བཅས་པ་དང་། ཡུལ་འཁློར་གང་ན་དག་བློ་མི་མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བཤད་དེ། ས་མ་ནི་སློས་དག་
ཡློད་པ་དང་། ཕྱི་མ་་་་་་མི་མཐུན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལ་ཕྱློགས་འདིར་སུ་ཡང་འགློ་བར་མི་བའློ། །སུ་འགློ་བ་དེ་བསད་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་པས་སི་དག་ཡློད་
པ་ིད་དུ་གསལ་བས་

ནི་སི་དག་ཡློད་པ་ཞེས་་་་་་ཤ་མི་སས་ཏི་ལ་སློགས་པ་དེང་སང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་མཐུན་པར་འཆད་

པའློ། །སྨྲ་བ་ལས་གྱུར་པ་གིས་ལས་གཞན་གི་གནས་སུ་སློང་སྟེ་རློད་པ་བེད་པའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་
ལྷ་ཁང་དུ་སློང་ནས་ལྷ་ཁང་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རློད་པ་བ་རྣམས་དང་རློད་པར་བེད་ཅིང་། ཁློ་མློས་ལྷ་
ཁང་དུ་རློད་པ་བ་རྣམས་ཚར་བཅད་དློ་ཞེས་ཟེར་བར་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་གཞན་གི་གནས་སུ་
སློང་སྟེ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སི་བརློལ་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །གཞུང་གི་དློན་
ནི་འཇིག་རེན་པའི་ལྷའི་གནས་དང་ཊི་ཀ་ལས་རྒྱལ་པློའ ་ི ཕློ་བྲང་ལ་སློགས་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་གནས་སུ་
སློང་སྟེ་རློད་པར་བེད་དེ་འཐབ་ཀློལ་བེད་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཚིག་དློན་གིས་བར་འཕྲློད་
པའི་དུས་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །འདིར་རློད་པར་བེད་པ་ནི་འཐབ་པར་བེད་པ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་རློད་པར་བེད་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་འཐབ་

པར་བེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་འདྲི་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སློང་ནས་དགེ་
སློང་ལ་སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་དྲི་བ་དྲིས་པ་དང་། དྲི་བ་དེ་དགེ་སློང་དེས་སྒྲློགས་པར་མ་ནུས་ཏེ་ཞུམ་ཞུམ་པློར་གྱུར་པ་ལས་
སློ། །དགག་བ་ནི་དྲི་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་མཐློ་འཚམ་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་དགེ་སློང་ལ་སློགས་ལ་
ཆློས་འདྲི་བའི་སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་འདྲི་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །་་་་་གེང་གཞི་ལས་ཞེས་ཏེ་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་དང་རྣམ་འབེད་གེང་གཞི་བསྟན་པའི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སྐབས་ལས་

དགེ་སློང་ལ་་་་་་སྐབས་མ་ཕྱེ་བར་འདྲི་ཞེས་གསུངས་མློད་ཀི་་་་་་རྣམ་འབེད་ལྟུང་བ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ལས་་་་་་དགེ་སློང་ལ་ཞེས་མ་གསུངས་པར་སིར་བསྟན་ཏློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །བསབ་བ་ནི་སྟན་བཏིང་སྟེ་ཞེས་
སློ། །སྒྲུབ་པ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་ལས། ཕྱི་སར་གཅིག་པུ་འགློ་བའི་གེང་གཞི་ནི་གཙུག་དགའ་མློས་སེས་པ་
གཅིག་ལ་བར་བས་ནས། སེས་པ་དེ་ནུབ་མློ་འློངས་པ་དང་། དེས་དེ་དབར་ཁང་གི་ཆབ་ཁུང་སར་བཞག་ནས།
གཙུག་དགའ་མློས་བ་བ་མང་པློ་བས་ནས། ཆབ་ཁུང་སར་སློང་སྟེ། སེས་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། གནས་འདི་ནི་
མི་གཙང་གིས་གནས་གཞན་དུ་འདློང་ངློ་། །ཁློ་མློའ ་ི ཕྲག་པ་ལ་བཞློན་ཅིག་ཅེས་སེས་པ་དེས་ཕྲག་པ་ལ་བཞློན་
པ་དང་། དེ་ནས་གཙུག་དགའ་མློས་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་སྣ་ལས་འགློ་བ་གང་ཅི་
ཡང་རུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཡིན་ཏེ། གཙང་མས་འཇིག་རེན་ཟིལ་གནློན་ཏེ། བཙོག་
པས་འཇིག་རེན་ཟིལ་མི་ནློན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའློ་སམ་དུ་བསམས་ནས། བདག་ཆློམ་རྐུན་པས་ཁིད་དློ་ཞེས་
སྨྲས་པ་དང་། སེས་པ་དེས་ཕྲག་པ་ལས་ས་ལ་མཆློངས་ཏེ། མགློ་རེག་མློ་ངན་པ། རང་གི་བར་བས་ལ། ཆློམ་
རྐུན་པས་ཁིད་དློ་ཞེས་སྨྲའམ་ཞེས་སྨྲས་པའི་བྱུང་བ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཁིམས་གློགས་མེད་པས་བསབ་པ་
ལས་འབྲལ་བར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་དབར་ཁང་གི་ེ་འཁློར་
ལས་འདས་ཏེ་ཕྱི་སར་དང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གཅི་བའི་སར་གཅིག་པུ་འགློ་བ་ལ་སྟེ་འགེལ་ཆུང་ལས་
མཚན་མློ་སློང་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །རྩྭ་སློན་མི་གཙང་འདློར་བའི་གེང་གཞི་ནི་སློམ་དགའ་མློ་བསློད་སློམས་
ལ་འགློ་བ་ན་བྲམ་ཟེའི་ཁེའུ་རྣམས་ཀིས་མཐློ་འཚམ་མློ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁེའུ་ལྔ་བརྒྱ་བྲམ་ཟེའི་གསང་ཚིག་
ཀློག་པའི་གནས་ནེའུ་སིང་སློན་པློ་ཡློད་པ་དེར། སློམ་དགའ་མློས་འཁྲུ་སྨན་ཟློས་པ་སྟེ། མང་དུ་འཁྲུས་པ་དེས་
ནེའུ་སིང་སློན་པློ་སགས་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་གཞན་དག་མ་དད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་
སློང་མས་རྩྭ་སློན་པློའ ་ི ་་་་་འམ་ལློ་འདབ་སློན་པློ་ཡང་རུང་སྟེ་འགེལ་ཆུང་ལས་རྩྭ་ལ་སློགས་པ་སློན་པློ་སེ་བ་སྟེང་དུ་བཤང་བ་བེད་པའམ་བས་
ཟིན་པ་འདློར་བ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཕློག་ན་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །བཤང་བ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་གཅི་བ་འདློར་ན་ཡང་་་་་་མའི་སློ་སློ་ཐར་བ་ལས་
རྩྭ་སློན་པློའ ་ི སྟེང་དུ་བཤང་གཅི་འདློར་ན་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །རིག་པའི་ཕག་ཏུ་མ་བལྟས་པར་བཤང་བ་འདློར་
བའི་གེང་གཞི་ནི་གང་པློ་ཆེའི་སྣ་ཆེན་པློ་ལ་གཏློགས་པ་དཔལ་་་་་་རྒྱལ་པློའ ་ི གང་པློ་ཆེ་རྣམས་ཀི་གེར་ཁ་བེད་པའི་མི་རྣམས་ཀི་དཔློན་ཡིན་
ནམ་སེམས་
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སེད་ཅེས་བ་བ། རྒྱལ་པློ་གསལ་རྒྱལ་གི་ཆད་པ་བཅད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ། ནང་པར་གི་དུས་སུ་དབར་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཁང་དང་ེ་བ་ཞིག་ཏུ་སློང་བ་ལ། སློམ་དགའ་མློས་ཆློལ་ཟངས་གཅིན་གིས་གང་བ་མ་བརགས་པར་གཏློར་བས་
མགློ་ལ་ཕློག་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་རིང་བདག་ལ་བཀ་ཤིས་པར་འགྱུར་རམ་འློན་ཏེ་མི་ཤིས་པར་འགྱུར་སམ་པ་ལས།
ཇི་ཙམ་ན་རི་དྭགས་འཛིན་གིས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་ཏེ། རྒྱལ་པློས་དཔལ་སེས་ལ་གང་པློ་ཆེ་པད་མ་དཀར་པློ་ཞེས་
བ་བ་གཅིག་དང་དེའི་དབང་ཐང་ིད་ཀང་སར་བིན་ནློ། །དེ་ནས་དཔལ་བསེད་ཀིས་དགེ་སློང་མ་དེའི་ཆབ་ནི་
བཀ་ཤིས་པ་དག་བེད་པ་ཡིན་པས་ཞེས་རས་ཡུག་པློ་ཆེ་ཁེར་ཏེ་དབར་ཁང་དུ་འློངས་ནས་སློམ་དགའ་མློ་ལ་
བསྐློན་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་གཞན་དག་མ་དད་པར་འགྱུར་བའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་ཁང་སྟེང་གི་རིག་པའི་
ཕག་རིག་པའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགའ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་མི་ཕློག་གམ་ཞེས་མ་བལྟས་པར་བཤང་བའམ་གཅི་བར་
འདློར་བ་ལ་སྟེ། མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་མ་བརགས་པར་བཤང་བའམ་གཅི་བ་འདློར་ན་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བསབ་བ་ནི་མི་གཙང་བ་ལ་ཞེས་ཏེ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་འློད་སྲུངས་
ཆེན་པློའ ་ི བྱུང་བ་ལས་སློ། །ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་པློ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གཞན་ཡང་སློ་སློ་
ཐར་པའི་མདློར་སློམ་གིས་མ་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བེད་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་ནི། ཡང་
དགེ་སློང་མ་གང་རི་མློ་མཁན་གི་ཁང་པའམ། སློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ལྔ་ལས་རི་མློ་མཁན་གི་གནས་དང་་་་་་གར་མཁན་གི་ཁང་པ་
བལྟ་བའི་ཕྱིར་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །དགེ་སློང་མས་རང་གི་གླུ་གར་རློལ་མློ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་གསུམ་གསུངས་ཟིན་ནས་དེའི་རེས་སུ་ནི་གསུམ་གསུང་་་་་་
ཡང་དགེ་སློང་མ་གར་ལ་ལྟར་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །ཡང་དགེ་སློང་མ་གླུ་ལེན་པ་ལ་ལྟར་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །ལྟར་
འགློ་ན་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟད་མློ་འདློད་དེ་་་་་་

ཡང་དགེ་སློང་མ་གང་རློལ་མློ་ལ་ལྟར་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་དློ། །ཞེས་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ཞིང་

སློམ་དགའ་མློའ ་ི གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་གསུངས་སློ། །སྐབས་འདིར་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། སིན་
བལ་་་་་་གི་སྟན་བེད་པ་འབབས་་་་་་བརད་བྱུང་བ་དང་་་་་་དབེན་པར་འདུག་པ་བཞི། །ལ་སར་འདུག་འགེང་གིས་དང་གདེང་
མེད་སློད། ཚངས་སློད་་་་་་།ེར་གནས་མ་བས་་་་་་པར་བསེན་རློགས་སྦྱིན་བེད་དང་དགེ་སློང་མ་གིས་རེག་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་སྟན་གདིང་བ་
གཅིག་་་་་་ལ་ལ་་་་་་བ་དང་།་་་་་བ་གཅིག་པ་དེ་རྣམས་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རི་མློ་མཁན་གི་ཁང་པ་དང་གར་མཁན་གི་་་་་
།ཁང་པ་གིས་བལྟ་གར་གླུ་རློལ་མློ་་་་་་དང་གསུམ་བལྟ། །དེ་ལྟར་་་་་་སྤང་ལྟུང་གིས་དང་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་བཅུ་བཞི་སྟེ་ལྟུང་བེད་བཅུ་

་

དྲུག་པློ་དེ་རྣམས་ནི་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློར་སློམ་གིས་མ་བསྡུས་ཤིང་། མདློ་ར་བ་ལས་མ་བཤད་ཀང་། ལུང་
དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་སློ། །ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློ།། ༈ །།ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅིག་འཆད་དེ། འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་
དང་། སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ཀིས་བརློད་པ་རྣམས་དགེ་སློང་མ་ལ་
ཅིར་འགྱུར་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཀིས་བརློད་པ་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་རློ། །དང་པློ་ནི་སློ་
སློར་བཤགས་པར་བ་བ་ལས། བསབ་པ་བྲལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ཀའི་ཐུན་མློང་བ་
ཡིན་ལ། སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་པློ་དང་གིས་པ་དང་བཞི་པ་ནི་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་མའི་རྣམ་
འབེད་དང་མདློ་ར་འགེལ་ལས་མ་གསུངས་ཏེ། གཞུང་དེ་དག་ལྟར་ན་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་དེ་གསུམ་ནི་
དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཐུན་མློང་དུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་གློ །འློན་ཀང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ནི་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་
དང་པློ་དང་གིས་པ་དང་བཞི་པ་ཡང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ཡློད་པར་གསུངས་ཏེ། སློ་སློར་བཤགས་པར་བབ་
དང་པློའ ་ི ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་མས་ེ་དུ་མ་ལགས་པའི་དགེ་སློང་ལམ་སང་ན་མཆིས་པ་ལས་བསློད་སློམས་
བླངས་ཏེ་འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར། སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་
གིས་པའི་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་མས་མ་བསློ་བའི་ཟས་འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར། སློ་སློར་བཤགས་པར་བའློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་བཞི་པའི་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་མས་རབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་མ་
བརགས་པའི་ནགས་ཀི་ཀུན་དགའ་རྭ་བའི་ནང་དུ་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་བླངས་ཏེ་འཚལ་ན་ཅིར་འགྱུར། སློ་
སློར་བཤགས་པར་བ་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ནི།
མདློ་ར་བ་སློགས་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཁ་བསྐང་བར་བའློ། །འདི་ལ་དྲི་བ་རྒྱ་ཆེ་འགེལ་ལས་
ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལས་ནི། དགེ་སློང་གིས་ནགས་ཚལ་གི་བསེལ་བ་མ་བསྐློས་པར་ཀུན་དགའ་རྭ་བའི་
ཕྱི་རློལ་ཏུ་བཅའ་བ་དང་བཟའ་བ་ལེན་ན་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བར་འགྱུར་ལ། དགེ་སློང་མས་བླངས་ན་ེས་
བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པའང་སྣང་སྟེ། ལུང་ལ་འདློན་པ་ཐ་དད་པའློ། །་་་་་འློ་ན་མདློ་ར་བ་ནས་མ་བཤད་པའི་ལྟུང་བེད་བཅློ་
ལྔ་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་པ་དང་མདློ་ར་བ་ནས་མ་བཤད་པའི་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་གསུང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་
བཞག་ཅེ་ན། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་སར་བཤད་པ་ལྟར། དཀའ་སྡུད་པ་པློས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་གཞི་གཞུང་མས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྨན་བླའི་མདློ་དང་ར་བའི་འགེལ་ཆུང་
ལས་དགེ་སློང་མའི་ཁིམས་ལྔ་བརྒྱ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ལག་ལེན་དློག་མཐའ་བཟུང་སྟེ་ལུང་ལས་ཇ་ིི་ལྟར་གསུངས་བཞིན་བཤད་ན་ལེགས་སམ་མློ། །

གིས་པ་

དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཀིས་བརློད་པ་རྣམས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། འློ་མ་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་ཐུན་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུ་པློ་འདི་དག་ནི། དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བའི་སེ་ཚན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། བསློད་པ་སློང་བའི་
ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ནི་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཚན་པ་གིས་སུ་
དབེ་སྟེ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཅུར་དབེ་བ་དང་ཐུན་མློང་བ་མིང་ཙམ་དུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་གཞན་གི་ཁིམ་
ནས་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །འདི་རྣམས་ཀི་གེང་གཞི་ནི། བཅུ་གིས་སེ་རྣམས་ཀིས་གཞན་གི་ཁིམ་དག་ནས་
འློ་མ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་པློ་འདི་རྣམས་ས་མ་ས་མ་བཀག་པའི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བསངས་ཏེ་དློན་ཉུང་བའི་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་སྨློད་པར་བེད་པ་ལས་སློ། །དགག་བ་ནི་ཁིམ་པའི་ལློངས་སློད་ལ་གནློད་པ་དང་། ཟས་བཟང་པློ་ལ་
རང་འདློད་ཆེས་པའློ། །གཞུང་གི་དློན་ནི་དགེ་སློང་མས་རང་གི་ེ་དུ་ལས་གཞན་གི་ཁིམ་སྟེ་ེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་
ཁིམ་ནས་་་་་་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ེ་དུ་དག་ལས་འློ་མ་སློང་བ་ན་ེས་དམིགས་དེ་ིད་དུ་འགྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་བ། བསངས་བར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་སྦྱིན་
པ་པློ་སྟེ་ེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སར་བཅས་དང་རེས་བཅས་གློ་རིམ་བཞིན་ཏེ། རེས་བཅས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བའློ། །བདག་གི་དློན་དུ་འློ་

མ་ངག་གི་རིག་བེད་ཀིས་བསང་སྟེ་འཐུངས་པ་ལ་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པའློ། །ཞློ་དང་མར་
ལ་སློགས་པ་དགུ་པློ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །འློ་མ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་བསངས་པ་ལས་གཞན་ཐློབ་པ་ལ་་་་་
་སྟེ་འློ་མ་བསངས་པས་ཞློ་ཐློབ་སྟེ་འཐུངས་པ་ལྟ་བུ་

ནི་ན་སྨད་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་སློང་སི་ལ་ཞུགས་ནས་སྦྱློར་བ་བེ་བྲག་ལ་

འཁློགས་ཀང་བསམ་པའི་དློན་ལ་མཐར་ཐུག་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བའློ། །བསློད་པའི་ནང་
ནས་བསློད་ཤློས་བསངས་པས་བསློད་པའི་ནང་ན་མི་བསློད་པ་ཐློབ་སྟེ་་་་་་ཤ་སྐམ་བསངས་པས་འབྲུ་མར་ཐློབ་པ་ལྟ་བུ་དེ་འཐུངས་
པ་ཡང་ན་སྨད་པ་མེད་དློ། །བསློད་པའི་ནང་ནས་མི་བསློད་པ་དེར་གཏློགས་པ་བསངས་པ་ལ་བསློད་པའི་ནང་
ནས་བསློད་ཤློས་དེ་ཐློབ་་་་་་འབྲུ་མར་བསངས་པས་ཤ་སྐམ་མམ་འློ་མ་ཐློབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཟློས་སམ་འཐུངས་པ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དློ། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་་་་་་ནི་འློ་མ་ལ་སློགས་པ་ཟས་བསློད་པ་གང་རེད་ཀང་བསངས་སམ་དུ་ཀུན་སློང་སི་ལ་ཞུགས་པའི་དབང་དུ་བས་སློ་ཞེས་
གསུང་ངློ་། །གིས་པ་ཐུན་མློང་བ་མིང་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ནི། དམག་དཔློན་་་་་་སེང་གེ་་་་་འི་གེང་གཞི་ལས་གྱུར་པའློ་་་་་་བསབ་པ་
བྲལ་ཏེ་ཁིམ་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བ་ནི་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་ཡིན་པར་

ཞེས་སློ། །སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་

རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་དགེ་སློང་མའི་ེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་འཆད་དེ། དགེ་སློང་མས་ཤམ་ཐབས་
རང་གི་ལུས་ཀི་རྐེད་པ་སྣང་བར་བགློ་བར་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནི། དཔི་མགློ་བས་ཤམ་ཐབས་དམའ་བར་བགློ་བར་
མི་བ་ཞེས་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ལས་སློ། །དགེ་སློང་མ་འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་ཀིས་ཆགས་པར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གྱུར་ཅིང་ཁིམ་གཞན་དུ་འགློ་བར་མི་བའློ། །དེ་གིས་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་མ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་ལ་
ེས་པ་མེད་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཡང་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་
པའི་ེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་པློ་དེ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ེས་བས་ཀི་སེའི་བསབ་པ་རྣམས་
ནི་དགེ་སློང་དག་ལས་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །འདི་ལ་དམིགས་བསལ་
གིས་ཏེ། ཁིམ་དུ་མ་བསློ་བར་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་། རྩྭ་སློན་མི་གཙང་འདློར་བ་གིས་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟུང་
བེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་གིས་འདིར་མི་བགང་ངློ་། །དེ་གིས་མ་གཏློགས་པ་ེས་བས་བརྒྱ་ར་བཅུ་ནི་དགེ་སློང་
མ་རྣམས་ཀི་ཡང་ེས་བས་སློ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ས་མ་གིས་བསྣན་པས། དགེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ེས་བས་
བརྒྱ་ར་བཅུ་གིས་སློ། །དགེ་སློང་མའི་བསབ་པའི་ཆློས་མང་པློ་རྣམས་རློགས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་
ཟེར་ལས། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་པར་བེད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བཟང་པློས་སྦྱར་བ་
རློགས་སློ།། ༈ །།དེ་ལྟར་དགེ་ཕ་མའི་རྣམ་འབེད་སློ་སློར་བསྟན་ཟིན་ནས། ཞུ་བའི་སྐབས་སིར་བསྟན་པ་ནི།
མས་པ་དང་མ་སེས་པ་ིད་ཅེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་སློ་སློའ ་ི དློན་
ཏློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་སྟེ། གློ་རིམ་ལ་རློད་པ་སྤང་བའི་དློན་དུ་སིར་བསྟན་ཕྱི་ནས་བཤད་པའི་འཐད་པ་དང་། རང་
བཟློའ ་ི ེས་པ་སྤང་བའི་དློན་དུ་ལུང་གང་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པ་དང་། འབྲས་བུ་མེད་པར་དྭློགས་པ་
སྤང་བའི་དློན་དུ་སིར་བསྟན་པའི་དགློས་པའི་དློན་དང་། དེ་ིད་རློགས་པར་ས་བའི་དློན་དུ་སིར་བསྟན་པའི་
བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ེ་བར་འཁློར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ལྟུང་བའི་མཚན་ིད་རྣམ་པ་གིས་
སུ་གསུངས་ཏེ། ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་སློ་སློར་ངེས་པ་དང་སིར་བསྟན་པའློ། །དེ་ལ་སློ་སློར་
ངེས་པ་་་་་་ཁའི་དང་པློ་ནི་སློ་ཕན་ཆད་དློ་ཞེས་པའམ། ཀ་ཀ་ནི་བཞི་ལ་མ་ཤ་ཀའློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སློ་སློར་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ིད་དང་ཅིག་
ཅར་རྣམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །སིར་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདི་མན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པར་བའློ། །དེ་
ནི་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་་་་་་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཡིན་རྣམ་པར་འབེད་པ་བསྟན་པའི་འློག་ཏུ་སིར་བསྟན་
པ་ིད་བཀློད་དེ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་ལན་འདེབས་དངློས་སུ་གསུངས་པས་རློད་པ་ཤུགས་
ཀིས་བསྟན་ཏེ། སིར་བསྟན་པ་འདི་ཆློས་ཅན། རྣམ་འབེད་གིས་ཀི་ཕྱི་ནས་བསྟན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་
འབེད་གིས་པས་ཡི་གེ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཁབ་པ་ཡློད་དེ། རགས་མདློ་ར་བའི་ལུང་གིས་གྲུབ་བློ། །ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ན་སྒྲའི་བསྟན་བཅློས་དང་འགལ་ཏེ་་་་་་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སྒྲའི་བསྟན་བཅློས་ལས། གློ་རིམ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་་་་་་གིས་ལས་ཡི་གེ་རབ་ཉུང་ངམ། །ཡང་ན་མཆློད་འློས་སློན་ལ་
སྦྱར། །ཞེས་བཤད་དློ་ཞེ་ན། སྒྲའི་བསྟན་བཅློས་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པའི་དབང་དུ་བས་
པ་ཡིན་ལ། འདིར་རྣམ་འབེད་ནི་གཏན་ལ་དབབ་བ་ཡིན་ལ། ཞུ་བ་སིར་བསྟན་པ་ནི་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་
ཡིན་པས། གཏན་ལ་དབབ་བ་བསྟན་པའི་འློག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་བསྟན་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་འཐད་དེ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་་་་་་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ནི་སིར་བསྟན་ཞེས་ལེའུ་ལློགས་ཤིག་ཏུ་ལུང་ལས་
མ་གསུངས་པས། རང་བཟློའ ་ི ེས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། སིར་བསྟན་ལ་མདློ་ཐུན་མློང་བ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་ལས།
རས་བཀག་པ་བས་བཟང་པློ་དང་ཞེས་དང་། འདྲ་བ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་དང་། མི་ལ་དུད་འགློ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་སྟེ།
མདློ་གསུམ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ནས་གསུངས་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ལུང་འདུལ་བེད་
ལས་གསུངས་ཤིང་། སིར་བསྟན་གི་མདློ་གཞན་རྣམས་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་བསྡུས་སློ། །དེ་ཡང་མདློ་
ས་མ་གིས་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་དུ་ཆ་གིས་བསེ་བའི་སྐབས་ལས་བལ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་མློད་པ་དང་རིན་
མམ་པ་དང་དཀར་པློ་དང་འཁློབ་བལ་དཀློན་པ་དང་རིན་ཆེ་བར་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་
འློག་མ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་རེག་པ་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་སྐབས་སུ་དུད་འགློ་མློ་ལ་ེས་
བས་སུ་གསུངས་པ་བསྡུས་སློ། །དེའི་འློག་མ་ནི་ལུང་འདུལ་བེད་ལས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐབས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་
གི་ཆློས་ཅན་མློ་ལ་སྨྲས་ན་སློམ་པློའ །ློ །རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མློ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྨྲས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའློ་
ཞེས་གསུངས་པ་བསྡུས་སློ། །ེས་པ་དེ་མེད་པ་ིད་ལ་འློང་བ་ནི་ཐ་དད་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་ནི་དེང་སང་ལུང་ན་མི་
སྣང་ཡང་། ལློ་དྲུག་གི་སྟན་དང་མགློན་དུ་གེར་བ་ལས་རིང་དུ་འདུག་པའི་ཊི་ཀས་ལུང་ཞུ་བ་ཁུངས་སུ་དྲངས་
སློ། །ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མས་སློ་ཞེས་པ་ནི་་་་་་ཞུ་བར་མ་གསུང་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ཡང་སྤློ་བའི་གཞིའི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་་་་་་
དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ནློངས་པ་ཞིག་བྱུང་ལ་མ་བཤགས་ཤིང་སར་ཕྱིར་བཅློས་མ་བགིས་བཞིན་བང་བར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་དེ་ཐུན་
མློང་མ་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ལ་དེའི་མཚན་འཕློས་ཏེ་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་ནི་འབྱུང་གི་ཞེས་

གསུངས་པ་བསྡུས་ཏེ།

གཏམ་གི་གཞི་ལས་ཀང་་་་་་དགེ་སློང་གིས་ེས་པ་ཐུན་མློང་མིན་པ་སེ་བཞི་པློ་བྱུང་ལ་མ་བཤགས་ཤིང་སར་ཕྱིར་བཅློས་མ་བགིས་པར་ནློངས་པ་མ་མཆིས་པར་
འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་མཚན་འཕློས་པའློ། །ཡང་དགེ་སློང་མ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ེས་པ་སེ་ལྔ་བྱུང་བ་མ་བཤགས་ཤིང་སར་ཕྱིར་བཅློས་མ་བགིས་ཀང་ནློངས་པར་མི་
འགྱུར་བར་མཆིས་སམ་ཡློད་དེ་མཚན་འཕློས་པའློ་ཞེས་གསུངས་པའློ།

།སིར་བསྟན་གི་གཞུང་འདི་རྣམས་ཀིས་མདློར་བསྡུས་བསྟན་པ་ཐམས་

ཅད་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བསྡུས་ཏེ། འདུལ་བ་མདློར་བསྡུས་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་པས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སིར་བསྟན་པ་ལ་ཁད་པར་གི་དགློས་པ་གསུམ་ཡློད་དེ། མདློར་བསྡུས་རློགས་པར་བེད་པ་དང་། ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུང་བ་དང་།
གིས་ཀ་སྟློན་པའི་དགློས་པ་ཡློད་དློ། །དང་པློ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རེག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལུང་འདུལ་བེད་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་
པར་དངློས་སུ་གསུངས་པས། བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་མཚན་མི་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་གཞན་
རྣམས་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་ཏེ་སིར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་མདློ་འདི་ནི་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་བསེན་བཀུར་
བསགས་པ་གིས་ཀ་ལ་ལུང་འདུལ་བེད་ལས་བསྡུས་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལ་ལུང་
འདུལ་བེད་གཏན་ནས་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཊི་ཀ་ལས་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་འདི་ལ་འདུལ་བེད་ལས་འབྱུང་བ་ནི་མེད་
དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་འདིའི་་་་་་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་འདིར་གཞུང་ནི་ལུང་

འདུལ་བེད་ཀི་སྨྲ་བའི་སྐབས་ལས་ཞེས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐབས་འབའ་ཞིག་ལུང་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་དང་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུང་བ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ནི་དློན་གློ་བའློ་ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྫུ་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ་སློགས་པ་མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ི་ཤུ་ར་དགུ་པློ་ཐམས་
ཅད་ལ་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་ཚིག་
ཚོགས་བསྐྱུང་བ་དང་མདློར་བསྡུས་རློགས་པར་བེད་པ་གིས་ཀ་སྟློན་པ་ནི། ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་
ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ཀི་ཞུ་བ་ལས་སློ་སློར་བཤགས་པ་ཡན་ཆད་ལྟུང་བ་
སེ་བཞི་པློ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་རྫུན་སྨྲ་ཕམ་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་བཅུ་ར་གིས་མ་གཏློགས་པ་བསབ་ཚིགས་
གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལས། འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
ཤིང་། བཞི་བཅུ་ར་གིས་པློ་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་ཏེ་་་་་་ཚིག་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ངློ་། །སིར་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་སིར་བསྟན་པའི་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་སྟེ།་་་་་སིར་བསྟན་གི་སྒྲ་བཤད་པ་དང་། ཡན་ལག་རྣམ་པར་
བཞག་པ་དང་། ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སེ་ལུགས་སློ། །

དང་པློ་སིར་བསྟན་གི་སྒྲ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཐའ་དག་ལ་སིར་

བསྟན་པས་ནི་སིར་བསྟན་པ་སྟེ། མདློ་དང་པློ་ལྟ་བུ་སློམ་གིས་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པློ་མཐའ་དག་ལ་སིར་
བསྟན་པའློ། །་་་་་སློམ་གིས་མ་བསྡུས་པའི་ལྟུང་བ་ནི་བཤགས་པ་ལེན་པ་པློ་ལ་སློགས་པས། ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཐབས་ཡློད་ལ་ཕྱིར་མ་བཅློས་ན་ཡང་ེས་བས་སློ་ཞེས་
གསུངས་ཀང་། དགེ་སློང་ཕམ་པར་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་མ་བཅློས་པ་ལ་ནི་ེས་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །
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ཕལ་ཆེར་ལ་སིར་བསྟན་པས་ན་སིར་བསྟན་པ་སྟེ།
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་དག་བཅློམ་ཐློབ་པ་བདེན་སྨྲའི་ལྟུང་བེད་དང་ལས་ཀི་གནས་ནས་མ་སྨྲས་
པར་འགློ་བའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུ་མ་གཏློགས་པར་ཕལ་ཆེར་ལ་སིར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའློ། །སིར་བསྟན་གི་ཞར་ལ་བྱུང་
བས་ན་སིར་བསྟན་པ་ཞེས་བཏགས་ཏེ། མགུ་བ་སད་པ་ནི་དློན་མེད་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །རེག་པར་བ་བ་ིད་ནི་མ་
མས་པའློ། །ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་ལ་ཡང་ངློ་། །སེན་མློ་དང་སློ་དང་ཤ་མེད་པའི་རུས་པ་དང་སྤུ་དག་ནི་གཞན་དང་
ལྡན་པ་ིད་དློ། །ཡང་དག་པར་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་ནི་དེར་མ་ཟད་དློ། །དེ་ནི་སྣློད་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་མདློ་དྲུག་ནི་
སིར་བསྟན་གི་ཞར་ལ་བྱུང་བའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདིར་འགྱུར་གི་ཡན་
ལག་དང་། ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་གློ །དང་པློ་ནི་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རེན་རྣམ་དག་འདིས་ཀང་
འགྱུར་ཏེ། བསབ་པ་བིན་པ་འདིས་ཀང་འགྱུར་ཞེས་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །གིས་
པ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་མློང་གི་ཡན་ལག་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་གློ །དང་
པློ་ནི་བསབ་པའི་ཡན་ལག་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་སེས་ལ་མ་མས་པ་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ།
གཞིའི་ཡན་ལག་དང་། བསམ་པ་དང་། སྦྱློར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པའི་ཡན་ལག་གློ །དང་པློ་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་
སློག་གཅློད་ཕམ་པའི་གཞི་མི་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདུ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པའི་གཞི་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་སློང་སེས་པའི་
གཞི་ཡིན་ལ། སྦྱློར་བ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པས་གཞི་ཞེས་བའློ། །དེ་ཡང་གཞི་སེམས་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་
མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་གིས་ཀ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་སིས་བསེད་པ་ནི་ཕམ་ལྷག་དང་པློ་
གིས་སློ། །སེམས་ཅན་བེ་བྲག་གིས་བསེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། གཞི་མི་ལས་གྱུར་པ་དང་། དུད་འགློ་ལས་གྱུར་
པའློ། །མི་མ་ཡིན་པ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིར་བཅས་པ་མེད་དློ། །དང་པློ་ལ་གིས། མི་སིས་བསེད་པ་དང་།
མི་བེ་བྲག་གིས་བསེད་པའློ། །དང་པློ་ནི་སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ་སྟེ། རང་གིས་ཀང་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཕམ་པ་དེ་
བསེད་པར་ནུས་སློ། །གིས་པ་ལ་ཚན་པ་དགུ་སྟེ། ཐ་སད་དང་ལྡན་པ་སིས་བསེད་པ་བཅུ་གིས་དང་། བསེན་
པར་མ་རློགས་པ་སིས་བསེད་པ་བཞི་དང་། བསེན་པར་རློགས་པ་སིས་བསེད་པ་གསུམ་དང་། དགེ་སློང་ཕས་
བསེད་པ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་དང་། དགེ་སློང་མས་བསེད་པ་བཅུ་བཞི་དང་། དགེ་ཚུལ་གིས་བསེད་པ་གཅིག་དང་།
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་སིས་བསེད་པ་གིས་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་གིས་བསེད་པ་གིས་དང་། ཁིམ་པས་བསེད་
པ་རྣམས་སློ། །དེ་ལ་བཞི་སྟེ། ཁིམ་པ་སིས་བསེད་པ་ི་ཤུ་ར་བདུན་དང་། ཁིམ་པ་ཕློས་བསེད་པ་་་་་་དམག་ལྟུང་གསུམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རྐུན་མ་དང་འགློ་བ་

བཞི་དང་། ཁིམ་པ་མློས་བསེད་པ་་་་་་ཆློས་སྟློན་ལམ་འགློ་གིས་དང་། ཕློ་མློ་ཚོགས་པས་བསེད་པ་་་་་་ལ་ཤློམ་

གིས་སློ། །གཞི་དུད་འགློས་བསེད་པ་ནི་དུད་འགློ་འདེབས་སློད་གསློད་གསུམ་མློ། །གཞི་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་
པས་བསེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། འབྱུང་བས་བསེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པས་བསེད་པའློ། །དང་པློ་ནི་ས་རྐློ་
བ་དང་མེ་ལ་རེག་པ་དང་ཆུ་ལ་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། ཆུ་ལ་རེ་བ་སྟེ་བཞིའློ། །རླུང་ལས་ཀང་བསབ་བའི་ེས་བས་
སུ་འགྱུར་པ་ཡློད་དེ། ས་བློན་འཇློམས་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་དང་ི་མ་ལ་འཇློག་པས་ཀང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་སྦྱློར་བའི་
ཡན་ལག་བསྟན་པ་ཡིན་གི། གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པས་བསེད་པ་ཚན་པ་ལྔ་སྟེ།
གནས་ལས་གྱུར་པ་བཅུ་གསུམ་དང་། གློས་ལས་གྱུར་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དང་། ཟས་ལས་གྱུར་པ་ི་ཤུ་ར་
གིས་དང་། སྣློད་སད་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་དང་། ལྟུང་བ་ལ་བརེན་པ་ལྔའློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ལ་
གིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་ཀུན་སློང་ངློ་། །དང་པློ་ནི་ངེས་པའི་འདུ་ཤེས་སམ་གཞིའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་མ་དློར་
བའི་ཡིད་གིས་ཀང་་་་་་དེ་ཡང་ཡིད་གིས་ནི་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་ནློ་སམ་ན་རུང་སྟེ། འདུལ་བའི་ལུགས་ཀིས་ཡིད་གིས་ཀང་འདུ་
ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་སད་ན་ཞེས་བཤད་དློ། །གཞིའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་
པ་དློར་བའི་ཡིད་གིས་ནི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྣམ་པ་དློར་ཏེ། འདི་མཐློ་ཡློར་ཡིན་ནམ་སློང་
དུམ་ཡིན་སམ་དུ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་ལྟ་བུའློ། །ཀུན་སློང་ལ་གསུམ་ལས། རློགས་པར་བེད་པའི་ཀུན་སློང་ནི་བཏང་
བ་ཡང་ངློ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །རིགས་འབེད་པའི་ཀུན་སློང་ནི། དེའི་ཆ་ནི་དེར་གཏློགས་སློ་ཞེས་
པས་བསྟན་ཏློ། །ཆེད་དུ་བ་བའི་ཀུན་སློང་ནི་རང་གི་དློན་ིད་གཙོ་ཆེར་ཡློད་པའློ་ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་
རང་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་ནི་ཀུན་སློང་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ལ།
དེ་དག་ལས་གཞན་གི་སྐབས་སུ་ནི་ཀུན་སློང་ཆློས་གིས་ལྡན་ནློ། །གསུམ་པ་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ཏེ།
སྦྱློར་བ་རང་ཁློ་ནའི་བེད་པ་ཅན་དང་། གཞན་ལ་བཅློལ་ཡང་རློགས་པའི་བེད་པ་ཅན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས།
སྦྱློར་བ་ལུས་ཁློ་ནའི་བེད་པ་ཅན་ནི་ཕམ་པ་དང་པློ་ལ་སློགས་པའློ། །སྦྱློར་བ་ངག་ཁློ་ནའི་བེད་པ་ཅན་ནི་རྫུན་
སྨྲའི་ཕམ་པ་ལ་སློགས་པའློ། །སྦྱློར་བ་ལུས་ངག་གང་ཡང་རུང་བའི་བེད་པ་ཅན་ནི་བིན་འཕྲློག་བེད་པའི་སྤང་བ་
ལ་སློགས་པའློ། །སྦྱློར་བ་ལུས་ངག་གིས་ཀ་དགློས་པའི་བེད་པ་ཅན་ནི་ཟས་བསློད་པ་ངག་གིས་སློང་ཞིང་ཟ་
བའི་ལྟུང་བེད་ལ་སློགས་པའློ། །བཞི་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ནི། སིལ་བུར་གནས་ཏེ་སིའི་ཆློས་སུ་འགློ་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཤས་ཆུང་ལ། སིར་བསྟན་གི་སྐབས་འདིར་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ནི་དློན་གློ་བའློ་ཞེས་པའི་་་་་་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་
གཞིའི་ཡན་ལག་བསྟན་ལ་

ཕྱློགས་གཅིག་གིས་མཐར་ཐུག་བསྟན་ཏློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་སེ་ལུགས་ནི།

ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་སེ་བ་དང་དུ་མར་སེ་བ་གིས་ལས། དང་པློ་ནི་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་ལ། གིས་པ་ནི་འདིར་
བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་དྲུག་ལས། བསབ་རྒྱུན་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་ེས་པ་དེ་མེད་པ་ིད་ལ་ཞེས་
སློ། །བསམ་རྒྱུན་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་བཏང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་སློ། །བཅས་པ་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་
པ་ནི་གཞི་གཅིག་ལ་དུ་མ་ཞེས་སློ། །ཀུན་སློང་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་དེའི་ཆ་ནི་དེར་གཏློགས་སློ་ཞེས་
སློ། །གཞི་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་དང་སྦྱློར་བ་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་བ་བ་དུ་མའི་འབྲས་བུ་ཞེས་
སློ། །དེ་ལྟར་སིའི་དློན་བསྟན་ནས་སློ་སློའ ་ི དློན་ལ་ལྔ་སྟེ། ལྟུང་བ་བསེད་པ་རེན་གི་ཡན་ལག་དང་། སྦྱློར་བ་
འཇུག་པ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་དང་། ཐ་དད་དུ་སེ་ལུགས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་དངློས་པློའ ་ི
བེད་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། སེལ་བ་དབང་དུ་བེད་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་
བཞི་སྟེ། བསབ་པའི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། བསམ་པའི་ཡན་ལག་སེལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་།
ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་གི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་ལ་
གསུམ་སྟེ། སེལ་བའི་སློ་ནས་བསབ་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་དང་། བསབ་པ་བིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་འབྱུང་རུང་
དུ་བསྟན་པ་དང་། བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། སློམ་པ་སེས་
ལ་མ་མས་པའི་སེལ་བ་བསྟན་པ་དང་། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་གསུམ་གི་ལྟུང་བ་བསྟན་པའློ། །དང་
པློ་ནི། མས་པ་དང་མ་སེས་པ་གིས་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་ེས་བས་ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་གིས་ལས། དང་
པློ་སིའི་དློན་ལ་ལྔ་སྟེ། ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་ངློ་བློ་དང་། སེལ་བ་དང་། ཅིར་འགྱུར། རྒྱུ་
མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་ནི་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་
ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པའློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་དེ་ལས་བཟློག་པ་སྟེ། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་མ་བླངས་པ་དང་།
བླངས་ཀང་སློམ་པ་མ་སེས་པ་དང་། སེས་ཀང་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀིས་མས་པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་
སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་པའི་ཁིམ་པ་ཕློ་མློ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ལ། བླངས་ཀང་རློགས་པར་མ་བླངས་པ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་རྣམ་གསུམ་ལ་ེས་བས་གསུམ་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་གནང་བ་རྣམས་ནི་མ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཏློགས་སློ། །མས་པ་དང་མ་སེས་པ་ལ་ནི་ེས་བས་ཙམ་མློ། །དེ་ཡང་རྣམ་འབེད་ཀི་འཕྲློག་པ་དང་སློད་པའི་
སྐབས་ལས་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ནི་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་ངློ་ཞེས་ལྟུང་མེད་དུ་བྱུང་བ་དང་། བསེན་པར་མ་
རློགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ངློ་སྟེ་ེས་བས་སློ་ཞེས་པ་དང་། མས་པ་དང་མ་
སེས་པ་གིས་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ེས་བས་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་
པའི་ཁིམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དེ། བཅས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བཅས་ཀང་ལྡློག་འཇུག་བེད་པའི་དགློས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ། །ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་་་་་་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་འློག་ཏུ་སྟློན་ཏློ། །གིས་པ་ཡན་
ལག་གི་དློན་ནི། མས་པ་ལ་དློན་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གང་མས། གང་ལས་མས། གང་གིས་མས། ཚུལ་ཇི་
ལྟར་མས། དེས་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ཅིར་འགྱུར་དང་། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་དློན་དང་། སྒྲུབ་བེད་ལུང་དང་
སྦྱར་བའློ། །གང་མས་ན་ལྟུང་བ་ཀུན་ཏུ་སློད་པའི་གང་ཟག་དེ་མས་སློ། །གང་ལས་མས་ན་བསེན་རློགས་
ཀི་སློམ་པ་དགློས་པ་སྒྲུབ་ནུས་དེ་ལས་མས་སློ། །གང་གིས་མས་ན་ཕམ་པ་འཆབ་སེམས་དང་བཅས་པ་
དེས་མས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་མས་ན་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་བར་མས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ་ིད་ཀིས་མས་
དེའི་དློན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གིས་ཏེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་

པ་ཡིན་ནློ། །་་་་་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། མདློ་སེ་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། ས་རབས་པའི་ལུགས་དགག་པའློ། །དང་པློ་ལ་
གིས་ལས། ཕྱློགས་ས་འགློད་པ་ནི། མདློ་སེ་པ་ན་རེ། འཆབ་སེམས་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས། ཕམ་པ་
བྱུང་ན་སློམ་པ་ཀུན་གཏློང་། ཕྱིན་ཆད་སློམ་པ་བླངས་ཀང་མི་སེ། ལྟུང་བ་བཤགས་ཀང་མི་འདག་པའི་ཚུལ་དུ་
མས་སློ། །དེ་ཡང་འཆབ་སེམས་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། དགེ་སློང་དགའ་བ་
ཅན་ལ་འཆབ་སེམས་མ་གཏློགས་པའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡང་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལ་ཕམ་
པ་མ་བྱུང་སྟེ། དེའི་སློམ་པ་མ་བཏང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིར་བཅློས་བར་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་གཞི་ལས།
དགེ་སློང་གིས་དེ་བས་ན་བས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དྲང་དུ་མེད་པ་
ཡིན་ནློ། །དཔེར་ན་ཤིང་ཏ་ལའི་མགློ་བཅད་ན་སློན་པློར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་་་་་་དེའི་དགེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་ཕྱིར་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རློ་
ཞེས་གསུངས་པས་ཕམ་པ་བྱུང་ན་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཏང་བར་གྲུབ་ཅིང་། ཕྱིར་བཅློས་བར་མི་རུང་དུ་གྲུབ་
བློ། །འློ་ན་ཕམ་པ་མ་བྱུང་ན་བསབ་པ་སློད་པ་འགལ་ལློ་སམ་ན། དེ་ནི་ཕམ་པའི་སེར་གཏློགས་པའི་སློམ་པློ་ལི་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དེ་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་བསབ་པ་སློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས་་་་་་ལུང་གིས་དགག་པ་ནི་འློད་
ལྡན་དུ་ལུང་མ་མློ་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་ལས་ཕམ་པ་བྱུང་བ་བསབ་པ་བིན་པ་གང་ཞེ་ན། མི་ཚངས་པར་སློད་པ་
བས་ནས་ཐ་ན་སེ་གློལ་གཏློགས་པ་ཙམ་ཡང་འཆབ་པའི་སེམས་མི་བསེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལློ། །འཆབ་སེམས་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ན་ནི་་་་་་མཁས་པ་དབིག་གེན་ཡང་མདློ་སེ་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་འཆབ་སེམས་
ཕམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་བཞེད་ཀང་མཁས་པ་དབིག་གེན་ད་ལྟར་བཞུགས་ནའང་ང་ལ་ཆློས་ཀི་སེས་འདི་ཡློད་དེ།

ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སློང་མས་

ཆློམ་རྐུན་དྲུག་ཅུ་་་་་་ལན་ཚྭའི་བརབ་མློ་བླུད་ནས་འཆི་བར་བས་ཏེ་་་་་་ངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བ་བ་བས་སློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ངས་ཟ་བ་བཞིན་འཆར་ཏེ། འཆབ་
སེམས་གཏན་ནས་མེད་ཀང་སློང་མ་ཕམ་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལློ། །གལ་ཏེ་འཆབ་སེམས་མེད་ཀང་
ཕམ་པ་འབྱུང་ན། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། དགེ་སློང་དག་དགེ་སློང་དགའ་བ་ཅན་གིས་སད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སད་ཀང་
སེམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཀང་མ་བཅབས་པས། འདི་ཕམ་པར་མ་གྱུར་གིས། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བསབ་པ་སྦྱིན་པར་བའློ་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གསློར་མི་རུང་གི་ཕམ་པར་མ་གྱུར་གིས་ཞེས་དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་སློ། །ལུང་
གཞི་ལས། དེའི་དགེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་ཕྱིར་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་དེ་
ལྟར་ཡིན་གི། འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནློ། །ཕམ་པས་སློམ་པ་གཏློང་བར་འདློད་པ་ལ་ནི་འློག་ཏུ་ས་
རབས་པ་དང་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་བེད་དློ། །གིས་པ་ས་རབས་པའི་ལུགས་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། འདློད་པ་འགློད་
པ་ནི་འཆབ་སེམས་སེས་ན་ས་མ་དང་མཐུན་ལ། འཆབ་སེམས་མ་སེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་བར་རུང་ཞིང་
ཕྱིན་ཆད་སློམ་པ་ལེན་ན་ཡང་སེའློ། །འཆབ་སེམས་སེས་རུང་མ་སེས་རུང་ཕམ་པ་བྱུང་བས་སློམ་པ་གཏློང་སྟེ། ཞུ་བ་ལས།
བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། དེ་བཞིན་ཏེ་བསབ་པ་བིན་པ་
ལ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ཀང་། བསབ་པ་བིན་པ་ནི་དགེ་སློང་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཕམ་པ་བྱུང་བས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་ཞིག་ན་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་རིགས་
ལ། བསབ་པ་བིན་པ་ལ་་་་་་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་ཞིག་པར་ཡློད་ན་དགེ་སློང་དངློས་ིད་ཡིན་པས་དགེ་སློང་དང་འདྲ་

བར་མི་རིགས་པ་དང་། ལུང་གཞི་ལས་དེ་བས་ན་བས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་
པས་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བཏང་བར་གྲུབ་བློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། གནློད་བེད་བརློད་པ་
ནི་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཕམ་པས་སློམ་པ་མི་གཏློང་བའི་སྒྲུབ་བེད་ལྔ་འློག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དེ་རྣམས་ནི ་
འདིར་གནློད་བེད་ལྔར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་གཞིག་པ་ནི། ཞུ་བ་ལས་བསབ་པ་བིན་པ་བསེན་པར་མ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རློགས་པར་བཤད་པ་ནི། བསབ་པ་བིན་པས་བིན་ལེན་སྟློབས་པ་པློའ་ི བ་བ་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། དགེ་
སློང་རྣམ་དག་ལ་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་འདྲ་བས་
བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་དགེ་སློང་དང་འདྲ་
ཞེས་འཇུག་ལྡློག་བ་དགློས་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་དག་གི་དགེ་སློང་དང་འདྲ་ཞེས་བསྟན་པའློ། །ལུང་གཞི་ལས་དགེ་
སློང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་དམན་པ་དགག་པ་ ་་་་་མི་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་ལ་མི་རང་མ་ཡིན་ཞེས་བརློད་པའམ། ལྷ་ངན་པ་
ལ་ལྷ་མ་ཡིན་བརློད་པ་ལྟར་

སྟེ། དགེ་སློང་དམན་པ་ལ་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་བརློད་པ་སྟེ། འློད་ལྡན་ལས་་་་་་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་

སྨད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ །ཡང་ན་དློན་དམ་པའི་དགེ་སློང་གི་དངློས་པློ་མ་ཐློབ་པས་ཡློངས་སུ་
མས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་དློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། བེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀིས་ཕམ་པ་
འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་། ཕྱིན་ཆད་སློམ་པ་བླངས་ཀང་མི་སེ། འཆབ་སེམས་སེས་
རུང་མ་སེས་རུང་ཕམ་པས་སློམ་པ་མི་གཏློང་ངློ་། །བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཕམ་པས་སློམ་པ་མི་གཏློང་བ་ལ་སྒྲུབ་
བེད་ལྔ་སྟེ། རང་རྒྱུད་ལ་ལྟུང་བེད་བསེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་རྒྱུད་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བསེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཕམ་པ་བཞི་འབྱུང་བ་སིད་པའི་ཕྱིར་དང་། སློན་གི་སློམ་པའི་གལ་འཐློབ་པའི་ཕྱིར་དང་
རང་གི་བསབ་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །སྒྲུབ་བེད་དང་པློ་ནི། མ་བསྐློས་པར་ཆློས་སྟློན་པའི་ལུང་
རྣམ་འབེད་ལས། ཇི་ལྟར་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ལྟུང་བ་བཞི་པློ་དག་
ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྟློན་པར་
བསྐློས་པ་དེས་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་སྟློན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་་་་་་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྟློན་པར་བསྐློས་
ཀང་། བསྐློ་བའི་ལས་དེ་མ་ཆགས་པས་མ་བསྐློས་པ་ིད་ཡིན་པར་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །

སློ། །དེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་བས་སློམ་པ་མ་བཏང་

བར་གྲུབ་ཅིང་། སློམ་པ་བཏང་ན་ལྟུང་བེད་བསེད་པར་གསུངས་པས་གནློད་དློ། །དེ་ལ་ས་རབས་པའི་འདློད་པ་
འློད་ལྡན་དུ་བཀློད་པ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པ་དེ་ནི་ེས་བས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་
ཏེ་ཞེས་་་་་་ས་རབས་དེ་སྐད་ཟེར་བར་བཤད་དེ་་་་་་ལྟུང་བེད་ལ་ེས་བས་ཡིན་ཞེས་རང་གི་རང་དགར་སྒྲློ་བཏགས་ཏེ་སྨྲ་བར་ཟད་དློ། །སྒྲུབ་
བེད་གིས་པ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་རང་ིད་ན་རེ་བདག་གིས་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་བས་སློ་ཞེས་ཟེར་
བ་ལ་དེ་ལ་དགེ་སློང་གཞན་ཞིག་གིས་གསུམ་པློ་གཞན་དག་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་བེད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མའློ་ཞེས་་་་་་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ནས་རྒྱུད་གཞན་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བསེད་པར་གསུངས་ཤིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་་་་་་སྐུར་འདེབས་ལྷག་མའི་
སྐབས་

ལས་མ་དག་པས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་ནི་གཞི་བཅུ་གཅིག་གིས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་དགེ་འདུན་ལྷག་

མའི་ེས་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་མ་དག་པ་ནི་ཕམ་པ་ཁློ་ནས་ཡིན་པར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་
དགེ་སློང་དག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕམ་པར་གྱུར་བ་བཞི་ལས་གང་རུང་བ་མ་བྱུང་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་
སློ། །འློ་ན་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས། དགེ་སློང་དག་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་
སྐུར་བ་གདབ་པའི་གཞི་དེ་ིད་ཀིས་དག་པ་ཡིན་གིས། ཕམ་པ་ཙམ་གིས་དག་པ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་་་་་་གང་གིས་གེང་བ་དེའི་གཞི་དེ་ིད་་་་་་མ་བྱུང་བ་ིད་དློ་ཞེས་་་་་་
མི་ཚངས་པར་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་གང་གིས་གེང་བར་བ་བ་དེས་ནི་དག་པ་ཡིན་ལ་གཞན་གིས་ནི་མ་དག་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དློ་ཞེས་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་

གསུངས་

པ་དང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུམ་པློ་གཞན་དག་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་པར་བེད་ན་ཞེས་ ་་་་་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་
གཞན་རྒྱུད་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་སེད་པར་

སར་དྲངས་པ་དེས་ཤེས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་སློམ་པ་མ་བཏང་བར་གྲུབ་

བློ། །སློམ་པ་བཏང་ན་སློམ་མེད་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཁིམ་
པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ེས་བས་སུ་གསུངས་ཀི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །སྒྲུབ་བེད་གསུམ་
པ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གཅིག་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞི་ཡང་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པས། ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་སློམ་
པ་མ་བཏང་བར་གྲུབ་སྟེ། ཕམ་པ་ས་མ་བྱུང་བས་སློམ་པ་བཏང་ན་སློམ་མེད་ཀི་ེས་སློད་བས་པ་ལ་ཕམ་པ་ཕྱི་
མ་བསེད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལ་ས་རབས་པའི་འདློད་པ་འློད་ལྡན་དུ་བཀློད་པ་ལས་གཅིག་ལ་མཐར་
འགྱུར་བ་བཞི་ཡང་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་ཅིག་ཅར་རློགས་པ་ལ་དགློངས་ཞེས་
བཤད་ཀང་། དེ་ནི་མི་འདློད་དེ་ཕམ་པ་དང་པློའ ་ི མཐར་ཐུག་བདེ་བ་མས་མྱློང་གི་རློག་པ་དང་མ་བིན་ལེན་གི་
མཐར་ཐུག་གྲུབ་བླློའ་ི རློག་པ་སྟེ། གང་ཟག་གཅིག་ལ་རློག་གིས་ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་
འགེལ་ལས། རློག་གིས་ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་མེད། །འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རློག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འཇུག་པར་
ཡང་དག་རློགས་ཞེས་སློ། །སྒྲུབ་བེད་བཞི་པ་ནི། བསབ་པ་བིན་པས་དག་བཅློམ་ཐློབ་པ་ན་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་
ལས་གང་གི་ཚེ་ཟག་པ་ཟད་པ་དེའི་ཚེ་སློན་གི་གལ་དུ་འདུག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་
ཡང་སློམ་པ་མ་བཏང་བར་གྲུབ་སྟེ། སློན་གི་སློམ་པ་བཏང་ན་སློན་གི་སློམ་པའི་གལ་ཐློབ་པར་མི་རིགས་པས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློ། །འདི་ལ་ས་རབས་པ་ན་རེ་་་་་་སློན་གི་གལ་ཐློབ་པ་དེ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟློད་པའི་
གློ་འཕང་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཕམ་པས་མ་གློས་པའི་རྣམ་དག་དག་བཅློམ་
ཐློབ་ཀང་བསབ་པ་གཞློན་ཤློས་གལ་གློང་དུ་སློད་དུ་མ་གནང་བར་་་་་་ཕམ་པ་བྱུང་བ་གཞློན་ཤློས་གལ་གློང་དུ་སློད་དུ་གནང་ན་ཕམ་པའི་
ེས་སློད་བས་པ་ལ་བ་དགའ་བིན་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་སློ། །སྒྲུབ་བེད་ལྔ་པ་ནི། གཏམ་གི་གཞི་ལས། ཕམ་པའི་
ེས་པ་བྱུང་ལ། དེས་བསབ་པ་ཕུལ་ཏེ་བབས་པ་ན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕམ་པ་བྱུང་ཡང་བསབ་པ་དབུལ་རྒྱུ་
ཡློད་པའི་ཕྱིར་སློམ་པ་མ་བཏང་བར་གྲུབ་བློ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་ལྔ་ལས། དང་པློ་བཞི་ནི་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀིས་གསུངས་པ་སྟེ་འློད་ལྡན་ལས་སློ། །ཐ་མ་ནི་དེང་སང་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦྱར་
བའློ། །་་་་་འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ཆློས་ཅན། སློམ་པ་བཏང་བར་ཐལ། ཕམ་པ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བརློད་ན། ས་རབས་པ་ལྟར་ན་འདློད། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཁབ་པ་མ་གྲུབ།
མདློ་སེ་པ་ལྟར་ན་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཆློས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སློན་གིས་རགས་མ་གྲུབ་བློ། །

མདློར་ན་་་་་་དགེ་སློང་ཕ་ལ་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་གསློར་

མི་རུང་བར་་་་་་གྲུབ་མཐའ་གསུམ་མཐུན་ནློ། །་་་་་དགེ་སློང་མ་རེག་པ་ལུས་བཀན་གི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་ཡང་མཚན་གྱུར་ན་གསློར་རུང་ངློ་། །འཆབ་
སེམས་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་་་་་་དགློས་པར་མདློ་སེ་པ་འདློད་ཀང་མི་དགློས་པར་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་ས་རབས་པ་མཐུན་
ནློ། །ཕམ་པས་སློམ་པ་་་་་་མི་གཏློང་བར་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་འདློད་ཀང་གཏློང་བར་མདློ་སེ་པ་དང་ས་རབས་པ་མཐུན་ནློ། །མི་ཚངས་
སློད་འཆབ་མེད་ཀིས་་་་་་གཏློང་བ་ས་རབས་པ་འདློད་ཀང་སློམ་པ་མི་གཏློང་བར་མདློ་སེ་པ་དང་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་མཐུན་ནློ། །དེ་
ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ཅིར་འགྱུར་ནི། ེས་བས་ཏེ་དེ་ཡང་ེས་བས་ལས་ཆེ་བའི་ལྟུང་བ་མི་སེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
དགློས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སློམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ེས་བས་ཙམ་ཞིག་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དགློས་པ་སྒྲུབ་
མི་ནུས་ཀི་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཡློད་ཅིང་དེ་དང་འགལ་བར་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་ཕམ་པ་དང་པློ་འཆབ་བཅས་ཀིས་དགེ་སློང་རྣམ་
དག་ལས་མས་པ་མ་བིན་ལེན་གི་ལྟུང་བ་ཡ་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན། ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀི་མས་པ་བདག་ིད་ལ་ཕྱིས་འབྱུང་སྦྱློར་བ་གསར་སེད་ཀི་ལྟུང་བ་ཕམ་པ་མི་འབྱུང་སྟེ།
ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་ཀི་མས་པ་བདག་ིད་ལ་ཕྱིས་འབྱུང་སྦྱློར་བ་གསར་སེད་ཀི་ལྟུང་བ་ེས་བས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྨྱློ་བས་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ནི་ལྟུང་མེད་ལ་སྦྱློར་བ་སྟེ།
ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ཞེས་པས་རྣམ་པར་བཅད་དློ། །

དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་དློན་ནི་མས་པ་ལ་ེས་བས་ཞེས་པ་འདི་ནི་དགག་པ་ཡིན་

ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། མས་པ་ལ་ཡང་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་
ན་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་ལ་སློགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ་བ་དེ་དགག་པའི་ཕྱིར་ེས་བས་ཙམ་དུ་བསྟན་པས་
དེ་འགློག་པར་བེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ཁ་ཅིག་་་་་་བང་རློར་ན་རེ་ཕམ་པ་བྱུང་ན་འཆབ་སེམས་མ་སེས་ཀང་དེས་་་་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

་་བསབ་པ་མ་བིན་ན་

ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ེས་བས་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་་་་་་མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ཞེས་མས་པ་སིར་བཏང་བ་དང་

བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་བཀར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ ་་་་་མི་རིགས་ཏེ་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་ཀིས་མས་པ་ཡིན་ན་
རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། མས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ། འདི་ལ་སློམ་པ་ཡློད་དུ་ཟིན་ཀང་དགློས་
པ་མེད་པ་ིད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ་ིད་ཀིས་མས་པ་ཡིན་
ནློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་ཞེས་པས་བསབ་པ་སྦྱིན་རུང་ཡང་འདྲ་བ་ིད་དུ་
མཚོན་པར་བཞེད་དློ། །སྒྲུབ་བེད་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནི་མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་བ་ན་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་
དགེ་སློང་གིས་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་འཁིག་པ་བགིས་ཀང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ།
ཡློད་དེ་སློན་ལྟུང་བ་བྱུང་བའློ་ཞེས་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་ཁུངས་དྲངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་ཞུ་བ་ཁུངས་སུ་
དྲངས་པ་ལས། སར་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་་་་་་ཞེས་པ་ནི་མས་པ་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ལུང་ཡིན་དང་་་་་་མ་སེས་པ་ལ་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ལུང་ནི་རྐུ་
ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་དང་པློ་འཁྲུགས་པ་་་་་་ནི་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་བསེན་རློགས་བས་ཏེ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་སེས་པ་དེ་ཡིན་པར་ལུང་རྣམ་འབེད་
ལས་གསུངས་སློ། །

མ་ནིང་དང་དགེ་སློང་མ་སུན་ཕྱུང་ནས་མས་པར་བས་པ་ནི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་

དློ། །ལུང་དེ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་ལྟུང་བ་སེ་བཞི་པློ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་ལ། ལུང་ཞུ་བ་མང་
ཤློས་ན་ལུང་དེ་མི་སྣང་སྟེ་ལུང་ཡི་གེ་ཆད་པར་སེམས་སློ། །དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བླངས་ཀང་སློམ་
པ་མ་སེས་པ་བར་མའི་དགེ་བའི་ངློ་བློ་ིད་ཀིས་རབ་བྱུང་དང་ལྡན་པས་མི་ཚངས་སློད་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་
ལ་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་ེས་བས་སློ། །འདི་ལ་ེས་བས་ལས་ཆེ་བའི་ལྟུང་བ་མི་སེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློམ་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ། །ེས་བས་ཙམ་པློ་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བར་མའི་དགེ་བ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཞིང་དེ་དང་
འགལ་བར་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་རང་བྱུང་གི་སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་སེས་པ་ངློ་བློ་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པ་དེས་མ་བིན་ལེན་གི་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་
བ་ནི་ཆློས་ཅན། ེས་བས་ཙམ་བསེད་པའི་ཐ་སད་བར་རུང་སྟེ། བེ་བྲག་མ་བིན་ལེན་གི་ེས་བས་ཙམ་བསེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྨྱློ་བས་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ནི་ལྟུང་མེད་ལ་སྦྱློར་བ་སྟེ།
ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ཞེས་པས་རྣམ་པར་བཅད་དློ། །

དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་དློན་ནི། ཊི་ཀ་ལས་མ་སེས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་དེས་སློམ་

པ་མ་ཐློབ་པས་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་
ལས་སློམ་པ་མེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བདེན་མློད་ཀི་འློན་ཀང་མ་སེས་པ་ལ་ནི་སློམ་པ་ཡང་
མ་ཡིན་སློམ་མིན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ངློ་བློ་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡློད་པས་དེ་ལ་ེས་བས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མཛད་དློ། །ཊི་ཀ་ལས་་་་་་ཁིམ་པ་རང་གིས་རགས་བླངས་པ་ལ་ནི་ངློ་བློ་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མེད་པས་དེ་ལ་ེས་
བས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་མཛད་དེ། བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་པློ་སེའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །གིས་པ་ནི་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་སྟློན་ཏེ། བསེན་པར་མ་རློགས་ཤིང་
རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་དབེ་བ་ལ་
གིས་ཏེ། དབེ་བ་དངློས་དང་། དེ་ལ་སྒྲློ་སྐུར་སྤང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ལས་ཆེ་ལློང་དུ་ཕྱེ་ན་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་
ལ་བཅུ་གསུམ་དང་། དགེ་སློབ་མ་ལ་ི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡློད་དློ། །ཞིབ་མློར་ཕྱེ་ན་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་ལ་བཤགས་བ་སུམ་
ཅུ་ར་བདུན་ཏེ། སློག་གཅློད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་སྟེ། མི་གསློད་འདེབས་སློད་དུད་འགློ་གསློད། །རྐུ་དང་མི་ཚངས་
སློད་བེད་དང་།་་་་་རྫུན་བཅུ་བདུན་ཡློད་དེ། །རྫུན་དང་གཞི་མེད་བག་ཙམ་དང་། །དབེན་དང་རེས་ཕྱློགས་ཁིམ་སུན་འབིན།་་་
་་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ།

།ཤེས་བཞིན་བཤེས་ངློར་འཕྱ་དང་ཟས། །ལྷག་མ་གཞི་མེད་བསབ་པ་སྤློང་། །འབྲས་ཆན་

ཚོད་མ་ཕན་ཚུན་འགེབས། །ཙུག་ཙུག་ལ་སློགས་བཞི་ལ་ཡང་། །འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བའི་ཆ་གིས་ཡློད་པ་ལས་་་་་་འདུ་
ཤེས་བསྒྱུར་བའི་ཆ་ནས་་་་་་རྫུན་རྣམ་པ་བཞི། །ཆང་འཐུང་གར་གླུ་རློལ་མློ་བེད། །རྒྱན་འདློམས་ཁ་དློག་དྲི་བྱུག་
དང་། །མལ་ཆེ་མཐློ་དང་དུས་མིན་ཟས། །རིན་ཆེན་རེག་དང་བར་མ་གསུམ། །དགེ་སློབ་མ་ལ་བཅུ་གིས་
བསྣན། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་སྒྲློ་སྐུར་སྤང་བ་ལ་གིས་ཏེ། སྒྲློ་འདློགས་སྤང་བ་དང་སྐུར་འདེབས་སྤང་
བའློ། །དང་པློ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཁང་པ་བརིགས་ན་བཤགས་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཊི་ཀ་
ལས་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆེན་བརིག་པ་ཡང་འདློད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་རབ་བྱུང་གང་ཟག་གི་གནས་
ཁང་བརིག་ན་བསམ་བར་འགྱུར་ཡང་། དགེ་ཚུལ་གིས་ཁིམ་པའི་དློན་དུ་ཡང་་་་་་

འདི་ལྟར་ཁིམ་བེད་ན་ཁིམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཡང་དག་

པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ིད་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་
པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ནི་འློད་ལྡན་ལས་འདློད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ནི། ཁང་པ་དང་ལྷ་ཁང་
དུ་གཏློགས་པ་དག་སྟེ། དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ིད་ཀང་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལློ། །རིགས་པས་ཀང་ེས་པ་དེ་ཁིམ་པའི་རགས་སྤང་བ་མས་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་དགློས་ལ། འདི་ནི་
ཁིམ་པའི་རགས་ངློ་བློའ ་ི སློ་ནས་མ་རློགས་པའི་ཕྱིར་དབིབས་མི་རུང་བ་ཟླུམ་པློ་ལ་ལློངས་སློད་ཀང་བསམ་བ་
ལས་མི་སེད་པ་བཞིན་ནློ། །ཊི་ཀ་ལས་བཤགས་བའི་ེས་བས་སུ་བཤད་པ་དེ་ནི་ཁང་པ་བརིག་པ་ལ་བརེན་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནས་དུད་འགློ་འདེབས་སློད་ཀི་ེས་པ་བྱུང་བ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །གིས་པ་སྐུར་འདེབས་སྤང་བ་
ནི། ཁ་ཅིག་་་་་་མྱང་མཚམས་པ་ན་རེ་དུད་འགློ་འདེབས་སློད་གིས་ཀ་བཤགས་བ་མ་ཡིན་གི་བསམ་བ་ཡིན་ཏེ། སློག་
གཅློད་པ་དངློས་ཀི་ལྟུང་བ་མི་སེད་དེ། བསད་སེམས་མེད་པར་མ་ལྟློས་པའི་བསམ་པས་བསེད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེ་ཡང་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་མདློ་ར་བ་ལས་བསད་སེམས་དགློས་པར་མ་གསུངས་ཤིང་། འདུན་པའི་བྱུང་
བ་ལས་ཀང་མ་ལྟློས་པས་་་་་་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་ལློངས་སློད་པ་ལ་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ནགས་མེས་བཏང་བ་
བསམ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དང་འདི་གིས་བསམ་བ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འློད་
ལྡན་ལས་སློག་ཆགས་རེ་རེའི་ལྟུང་བ་ལི་བ་བྱུང་ཞེས་སྐབས་འདིའི་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་བསེད་པར་གསུངས་
པས། བསད་སེམས་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་གྲུབ་ལ། ལི་བ་ཞེས་པས་ཕྱློགས་མཐུན་མིན་པར་གྲུབ་བློ། །སློབ་
དཔློན་དཔའ་བློའ ་ི ཚིག་གི་བརེད་བང་ལས་འདིར་གསློད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའློ་ཞེས་
པ་དང་། ལུང་་་་་་མི་གསློད་པའི་ཕམ་པ་ལ་བསད་སེམས་དགློས་པར་གསུངས་ནས་སློག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཆུ་ལ་འདེབས་པ་དང་ཞུ་བ་ལས་ཀང་མི་
གསློད་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་བཞིན་རྒྱས་པར་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་དང་འགལ་
ལློ། །ལུང་རྣམ་འབེད་དང་མདློ་ར་བ་ལས་བསད་སེམས་དགློས་པར་མ་གསུངས་པ་ནི་ ་་་་་སློག་གཅློད་པའི་ལྟུང་བ་བཞིའི་དང་
པློ་དང་ཐ་མ་ལ་་་་་་བསད་སེམས་དགློས་པར་གསུངས་པས་བར་པ་གིས་ལ་མ་གསུངས་ཀང་གློ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ།
འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་སྨན་གི་མཚན་ིད་་་་་་འློད་ལྡན་ལས་ར་བའི་སྨན་གི་དློན་དུ་གསལ་ཞིང་ཁ་ཟས་ཀི་དློན་དུ་ནི་མ་ཡིན་པའློ། །སློང་བུའི་སྨན་
དང་ལློ་མའི་སྨན་དང་ཞེས་བ་བ་ནས། འབྲས་བུའི་སྨན་གི་དློན་དུ་གསལ་ཞིང་ཁ་ཟས་ཀི་དློན་དུ་མ་ཡིན་པའློ་ཞེས་བཤད་པ་

བཞིན་ནློ། །འདུན་པའི་བྱུང་བ་ལས་

བཤད་པ་དེ་ནི་བསད་སེམས་ཡིན་ཏེ། སློག་ལ་གནློད་པ་བེད་པའི་བསམ་པས་ངེས་པར་འཆི་བའི་ཐབས་ཤློམ་
པར་འདློད་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྐུར་འདེབས་ལྔ་ནི་བཤགས་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཊི་
ཀ་ལས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་ཚིག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ཡང་གནློད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ནི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ནི་བསམ་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། སྐུར་
འདེབས་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་གང་གིས་འགྲུབ་ན་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་སྐུར་བ་གདབ་པའི་བསམ་
པས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ། །ན་པ་པློ་བསླུ་བའི་བསམ་པས་རྫུན་སྨྲ་བ་ནི་རྫུན་དུ་
སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་ཡིན་ཏེ། དེ་གིས་ཀི་བེ་བྲག་ནི་དེ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་གིས་ཀི་ནང་་་་་་ཕན་ཚུན་གི་ཁད་པར་བཤད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པས་གྲུབ་བློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་རྫུན་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། ལྟུང་བ་སེ་ལྔས་སྐུར་བ་
འདེབས་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འདི་ིད་ལས་རྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སློ། །གཞན་ལ་གནས་པའི་ཚིག་གིས་རྫུན་
ནའློ་ཞེས་་་་་་སྐུར་འདེབས་རྫུན་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དེ་ཡང་རྫུན་གི་ནང་
ཁད་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཊི་ཀ་ལས་སྐུར་འདེབས་བསམ་བར་བཤད་པ་དེ་ཡང་བདེན་པས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལ་
དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མས་འདུན་ཙམ་་་་་་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བདེན་པར་སྨྲས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་
ཐ་སད་མེད་དློ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སྐུར་པ་མི་གདབ་ཅེས་བ་བ་ནི་གཞན་ལ་ཡང་དག་པ་
དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་རུང་བས་སྐུར་པ་མི་གདབ་ཅེས་བཤད་པས་སློ། །བསྟན་བཅས་ལ་
དགློངས་པ་ཅན་མི་རིགས་སློ་ཞེ་ན། འློ་ན་ར་བ་བཞིའི་ེས་པ་ཡང་བཤགས་བ་ཡིན་པར་་་་་་ཐལ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཊི་
ཀ་ལས་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་ནི་དེ་སྤློང་བའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ིད་ཡིན་
པས་དེ་ལ་ནི་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་པས་སློ། །འདློད་ན་ཊི་ཀ་ལས་མས་སུ་
མྱློང་བར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལློ། །ཊི་ཀ་ལས་མི་ཚངས་སློད་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་བའི་ེས་བས་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་སྦྱློར་བའི་གནས་
སྐབས་ལ་དགློངས་སློ་ཞེ་ན། སྐུར་འདེབས་བསམ་བར་བཤད་པ་ཡང་བདེན་པས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལ་དགློངས་
སློ་ཞེས་མཚུངས་སློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བར་མ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ཡང་བསམ་བ་ཡིན་ཏེ། འློད་ལྡན་ལས་དེ་
མས་ཕྱློགས་མཐུན་ཡློངས་སུ་སྤང་བ་སྟེ། ཁིམ་པ་འདྲ་བར་ཤམ་ཐབས་མི་བགློ་ཞིང་། ཁ་དློག་གཅིག་པའམ་ཁ་
ཚར་ཅན་དཀར་མིན་ཞེས་བཤད་པས། བར་མ་གཞན་གིས་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་དང་།
བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། ས་བློན་འཇློམས་དང་བསབ་པའི་གཞི། །བཅུ་པློ་དག་ནི་མ་གཏློགས་པ། །བླངས་པའི་
ཕྱློགས་མཐུན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་རྣམ་
བཤད་ལས། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རགས་འཆང་བ་ནི་ཇི་ལྟར་ཁིམ་པའི་རགས་འཆང་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
རགས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་
ཞེས་གསུངས་ལ། ཊི་ཀ་དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་དེ་སྐད་གསུངས་སློ། །གཞན་ཡང་བར་མ་གསུམ་ལས་
འདས་པ་བསམ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་མཁན་པློ་ལས་གེན་པློ་ལུས་ངག་གིས་དངློས་སུ་བླངས་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དང་འགལ་བར་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པས་
བཤགས་བའི་ེས་བས་བསེད་པར་གྲུབ་བློ། །སྒྲུབ་བེད་གཞིག་པ་ནི་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི་ཁིམ་པའི་
རགས་ངློ་བློའ ་ི སློ་ནས་མ་རློགས་པ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི་འཆང་འབྲལ་
ལ་སློགས་པ་གནང་བ་རྣམས་དང་། བསབ་པའི་གཞི། བཅུ་པློ་དག་ནི་མ་གཏློགས་པ། །བླངས་པའི་ཕྱློགས་
མཐུན་ཤེས་པར་བ་ཞེས་པ་དེ་སློབ་དཔློན་ལས་ཐློབ་པའི་སློམ་པའི་སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བསམ་བར་
གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །མཁན་པློ་ལས་ཐློབ་པའི་བར་མའི་སྐབས་སུ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་བསྡུ་བ་ནི།
མཁན་པློ་ལ་ཐློབ་པ་ལས་འདས་པ་དང་། སློབ་དཔློན་ལ་ཐློབ་པ་ལས་འདས་པ་གིས་སུ་འདུས་སློ། །ཡང་ན་
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་དང་། བག་ཡློད་ཀི་ཡན་ལག་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་ཡན་ལག་གི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་
དང་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། དེ་ཡང་ར་བ་བཞི་དབེ་བ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་དང་། མྱློས་འགྱུར་འཐུང་བའི་ལྟུང་བ་
དང་། ལྟུང་བ་ལྷག་མ་རྣམས་དང་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཛོད་ལས་ཚུལ་ཁིམས་ཡན་ལག་བག་ཡློད་
པའི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སྟེ། །བཞི་གཅིག་དེ་བཞིན་གསུམ་རིམ་བཞིན་ཞེས་བསེན་གནས་ལ་
གསུངས་པ་དེ་འདིར་ཡང་སྦྱར་རློ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ་གིས་ལས། སྐབས་འདིར་བརློད་པའི་ལྟུང་བ་
ཙམ་གི་མཚན་ིད་ནི། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་རང་གི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་
འདས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའློ། །སློ་སློའ ་ི མཚན་ིད་ལ་གིས་ལས། ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་ཀི་མཚན་ིད་
ནི། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་རང་གི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་འདས་པ་གང་ཞིག་
ལྟུང་བ་ངློ་བློའ ་ི ཆ་ནས་ཆང་འཐུང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མན་ཆད་ལ་ལྟློས་ཏེ་ཆད་པ་ལིར་རུང་བའློ། །་་་་་ཕམ་འདྲའི་ེས་བས་
སྐབས་འདིར་བརློད་པའི་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་

འཆབ་བཅས་བསིལ་བ་དང་འཆབ་མེད་བསབ་པ་སིན་དགློས་གིས་ཀ་ལ་བས་པའློ། །

ཀི་མཚན་ིད་ནི། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་རང་གི་བསབ་པའི་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་འདས་
པ་གང་ཞིག་ལྟུང་བའི་ངློ་བློའ ་ི ཆ་ནས་ེས་བས་ཀི་བཤགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅློས་ན་འདག་ཏུ་རུང་
བའློ། །བཞི་པ་གངས་ངེས་པ་ནི་འདིར་སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་ེས་པ་བཅུར་གངས་ངེས་པ་ནི། གཞི་འགེལ་
ལས་བསབ་པའི་གཞི་དེ་དག་ལ་ནི་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡློད་མློད་ཀི་དེ་དག་མང་ཆེས་པས་སྲུང་བར་མི་
ནུས་སློ་སམ་དུ་སྤ་བཀློང་བར་གྱུར་པ་དག་ལ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕྱིར། བསབ་པའི་གཞི་བཅུ་བསྟན་ཏེ། དཔེར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ན་འཕགས་པ་རྒྱ་གར་གི་བུ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་དང་འདྲའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །མཚན་ིད་འདྲ་བ་རྣམས་
ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། གཞི་འགེལ་ལས་གླུ་གར་དང་རློལ་མློའ་ི སྒྲ་སྤློང་བ་ནི་བསབ་པའི་གཞི་གཅིག་སྟེ་
རྒློད་བག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྲེང་བ་དང་སྤློས་བྱུག་པ་དང་རྒྱན་དང་ཁ་དློག་འཆང་བ་སྤློང་བ་ནི་
བསབ་པའི་གཞི་གིས་པ་སྟེ། རྒྱགས་པ་བསེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁི་སྟན་མཐློན་པློ་དང་ཁི་སྟན་ཆེན་པློ་སྤློང་བ་ནི་
བསབ་པའི་གཞི་གསུམ་པ་སྟེ། འདློད་ཞེན་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་སློག་གཅློད་པ་
བཞི་དང་རྫུན་བཅུ་བདུན་ཡང་རེ་རེར་བཞག་སྟེ། སློག་ལ་གནློད་པ་དང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བའི་རང་བཞིན་དུ་
གཅིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྔ་པ་གློ་རིམ་ངེས་པ་ནི། ར་བ་བཞི་ཆད་པ་ལི་བས་དང་པློར་བསྟན་ཏློ། །ཆང་དགག་བ་ཆེ་
བས་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པློར་བསྟན་ལ། ལྔ་པློ་དེ་དག་ནི་ཆང་ལ་ལྟློས་ཏེ་དགག་བ་ཆུང་བས་དེའི་འློག་ཏུ་
བསྟན་ཏློ། །བེ་བྲག་ཏུ་ར་བ་བཞི་ནི་མི་དགེ་བཅུའི་གློ་རིམ་དང་བསྟུན་པའློ། །དྲུག་པ་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། སིར་ན་
ལེགས་པར་མ་བས་ེས་པར་བས་པས་ན་ེས་བས་ཞེས་བ་སྟེ། སི་མིང་བེ་བྲག་ལ་བཏགས་པའློ། །བེ་བྲག་ཏུ་
ར་བ་བཞིའི་ེས་པ་ལ་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་ཞེས་བ་སྟེ། བེད་ལས་ཕམ་པ་དང་འདྲ་ལ་སེ་ཚན་ེས་
བས་སུ་གཏློགས་པའློ། །བླངས་པ་ལས་འདས་པ་་་་་་ཕམ་འདྲའི་ེས་བས་ལས་གཞན་རྣམ་པ་ནི་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་
བས་ཞེས་བ་སྟེ། བཤགས་པས་འདག་ལ་སེ་ཚན་ེས་བས་སུ་གཏློགས་པས་སློ། །བདུན་པ་དེ་ལས་འདས་ན་
ཅིར་འགྱུར་ནི། ར་བ་བཞིའི་བཅས་པ་ལས་འདས་ན་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡན་ལག་
དྲུག་གི་བཅས་པ་དང་བར་མ་གསུམ་ལས་འདས་ན་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་འློད་
ལྡན་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ེས་བས་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཚིག་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་
དང་བམ་ལྔར་དེ་དག་ལས་འདས་ཤིང་འབྲལ་བ་ེས་བས་ཁློ་ནའློ། །

འློ་ན་དགེ་སློང་ལ་ཕམ་ལྷག་ལ་སློགས་པ་བསེད་ཀང་། དགེ་ཚུལ་ལ་

ེས་བས་ལས་ཆེ་བ་མི་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ེར་སས་ཀི་ཞལ་ནས་བསེན་པར་རློགས་པ་དང་བསེན་པར་
མ་རློགས་པ་གིས་ཀི་བེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ལ། ཟ་བ་ནློར་བུའི་ཞལ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཐ་
མར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་གིས་ཀི་དློན་བསྡུ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམ་གསུམ་ནི། སྤང་བ་
ཡློད་ཚད་སྤློང་བ་མ་ཡིན་གི་ཐེག་ཚད་སྤློང་བ་ཡིན་པས་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་མ་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་
པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ལས་གཞན་བསེན་པར་མ་རློགས་ཤིང་ཁིམ་པ་ལས་གཞན་རབ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམ་གསུམ་གིས་ཕྱློགས་མཐུན་ལས་གཞན་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་ངློ་སྟེ་ེས་
བས་སློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་དང་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་ཅི་རིགས་སུ་
བསེད་དློ། །མདློ་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་འཆང་འབྲལ་ལ་སློགས་པ་གནང་བ་རྣམས་དང་ཕྱློགས་མཐུན་རྣམས་མ་
གཏློགས་པ་ལྟུང་བ་སེ་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་
ནི་ེས་བས་སློ་ཞེས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་པ་འདིར་་་་་་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །འློ་
ན་དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ེས་བས་ཡིན་ན། ལུང་འདུལ་བེད་ལས་སིག་ཅན་གི་དགེ་ཚུལ་གསུམ་གིས་
བུད་མེད་བཟུང་སྟེ་ལམ་ཀུན་ཏུ་མི་ཚངས་པར་སད་པ་ལས། བཀའ་སྩལ་པ། ཕམ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབེད་དུ་ཕམ་པའི་སྐབས་ལས་དགེ་སློང་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་
ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འློད་ལྡན་ལས་ཀང་། དེ་བརླག་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་ཚུལ་ཕམ་
པ་ཡིན་ཏེ། ཏ་ལའི་མགློ་བཅད་པ་དང་འདྲ་བར་ཕྱིས་སེ་བའི་སྐལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ཞེ་ན། བེད་ལས་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕམ་པ་ཞེས་བཏགས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ཕམ་པར་
འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །ཀཱ་རི་ཀ་ལས་་་་་་བློལ་སློང་དང་ནི་སེམས་དམྱལ་
དང་། །ཡི་དྭགས་འློན་ཏེ་ལྷ་ཡང་རུང་། །བསད་ན་ངན་འགློར་ལྟུང་བ་ལ། །སིག་པ་སློམ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་

དགེ་ཚུལ་ལ་སློམ་པློ་བསེད་པར་བཤད་པ་

ནི་་་་་་ལྟུང་བ་ེས་བས་ལ་མིང་སློམ་པློར་བཏགས་པ་ཡིན་པས་་་་་་དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ེས་བས་ཡིན་པ་དང་འགལ་བ་མེད་དློ། །ད་ནི་
ཕྱློགས་མཐུན་སྟློན་ཏེ། དེའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ལ་ནི་ཡིད་ཀིའློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ།
ཕྱློགས་མཐུན་རློགས་པར་ས་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་ེས་མེད་དང་པློར་བསྟན་པ་དང་། ཕྱློགས་མཐུན་དངློས་བསྟན་
པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། ེས་པ་མེད་པར་དབེ་བ་དང་། རེན་གང་ལ་ེས་མེད་གང་བཞག་པའློ། །དང་པློ་ནི་
སློ་སློ་ཐར་པར་བསེན་པར་རློགས་པ་ལ་ལྟུང་བར་བཅས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་
ེས་པ་མེད་པ་གཞིར་བས་ནས་གནང་བ་ི་ཤུ་ར་གིས་ཏེ། བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས། འཆང་བ་དང་ནི་འབྲལ་
བ་དང་། །དེ་བཞིན་ས་ནི་བརྐློ་བ་དང་། །གཞན་གི་་་་་་རིན་ཆེན་རེག་དང་མེ་ལ་རེག བསམ་པ་་་་་་།བཏང་ནས་་་་་་ཏེ་ཟས་སྤངས་ནས་
ཟ་བར་བེད་པ་དང་། །ལློན་ཤིང་འཛེགས་དང་ཤིང་གཅློད་དང་། །བིན་ལེན་མ་བས་ཟ་བ་དང་། །རྩྭ་སློན་མི་གཙང་
འདློར་བ་དང་། །དེ་བཞིན་གསློག་འཇློག་ཟ་བ་དང་། །ས་བློན་འཇློམས་དང་བསབ་པའི་གཞི་ཞེས་གསུངས་ཏེ།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འཆང་བ་ལ་གློས་འཆང་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་གིས་སུ་ཕྱེ་བས་གནང་བ་བཅུ་གསུམ་མློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཟ་
འཇློག་དང་དགློན་པའི་འབྲལ་བ་དང་། གསློག་འཇློག་བེད་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ནང་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བ་དང་།
ལས་ཀི་གནས་ནས་མི་སྨྲ་བར་འགློ་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་གནང་བ་ཕྱེད་དང་བཅློ་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཕྱེད་
དུ་འཇློག་པ་ནི་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བའི་ཕྱེད་གནང་བ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་གིས་ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བ་ནི་མ་གནང་ལ། དགེ་ཚུལ་གིས་དགེ་ཚུལ་གཞན་དང་ནུབ་
ལྷག་པར་ལ་བ་གནང་བ་ཕྱེད་གནང་བ་ཞེས་བརློད་དློ། །

ཟ་འཇློག་གནང་བ་ནི་འཆང་བ་གནང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

དང་། སིར་བཏང་ལ་རབ་བྱུང་རྣམ་གསུམ་གི་ཆློས་གློས་ལ་བིན་རླབས་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགློན་པ་པའི་
འབྲལ་བའི་ེས་པ་མེད་པ་ཞག་གཅིག་འབྲལ་བའི་ེས་པ་མེད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སར་
བཞིན་ཆློས་གློས་ལ་བིན་རླབས་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་ལ་གསློག་འཇློག་ཏུ་འཇློག་པའི་ེས་པ་མི་
འབྱུང་བ་ནི། གསློག་འཇློག་གི་རྒྱུ་བིན་ལེན་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གསློག་འཇློག་ཟ་བ་གནང་བའི་ཤུགས་ཀིས་
གྲུབ་བློ། །ཞེས་བསབ་པ་བིན་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ནུབ་ལྷག་བསྲུང་མི་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང་དགེ་ཚུལ་ནང་
ཕན་ཚུན་ནུབ་ལྷག་བསྲུང་མི་དགློས་པ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལས་ཀི་གནས་ནས་མི་སྨྲ་བར་འགློ་
བའི་ེས་པ་མེད་པ་ནི། གནས་དེ་ནས་སློང་ཡང་དགག་བ་མེད་ཅིང་གནས་དེར་འདུག་ན་དགག་བ་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་རློ། །ཆློས་གློས་ི་མ་དང་པློ་ལ་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་དང་། ཆློས་གློས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་
མི་རླློབ་པ་དང་བསབ་པ་ལ་བསབ་པ་བསེན་པར་རློགས་པར་མི་བེད་པ་དང་། རེན་པ་འཚོད་པ་དང་བཞིའི་ེས་
པ་མི་འབྱུང་སྟེ། ཆློས་གློས་བིན་གིས་མི་རླློབ་པ་གིས་ནི། སར་བཞིན་ཆློས་གློས་ལ་བིན་རླབས་མ་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཆློས་གློས་ཞག་བཅུ་འཆང་བ་གནང་བའི་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །གཞན་བསེན་རློགས་མི་བེད་
པའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་པ་ནི། གཞན་ལ་བསེན་རློགས་སྦྱིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རེན་པ་འཚོད་པ་ལ་
ེས་པ་མེད་པར་ཊི་ཀ་ལས་རས་དེ་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་བསྐློལ་བ་ལ་སློགས་པས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་ཀིས་
ཀང་བཙག་པར་བའློ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཚོད་མ་ལ་སློགས་པ་འཚོད་པ་གང་ཡིན་པའི་ཞལ་ཏ་བ་བ་སྟེ།
འདིར་་་་་་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་གཞན་བེད་དུ་གཞུག་པ་ཡིན་གི། དགེ་སློང་རང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་བཙོས་
པའི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཀང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དེ། འློ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་འཆང་བ་གིས་དང་
འབྲལ་བ་གིས་དང་ཟ་འཇློག་དང་གསློག་འཇློག་བེད་པ་དང་སྤང་ཟ་དང་བདུན་ལ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལུང་ཡི་གེ་ནློར་བ་སྟེ། གང་དང་
གང་ལུང་དང་བསྟུན་དགློས་་་་་་

ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་ེས་མེད་དུ་བཤད་པ་དང་བེ་བྲག་བཤད་

མཚོ་ལ་སློགས་པ་བསྟན་བཅློས་་་་་་འློད་ལྡན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལས་ེས་མེད་དུ་བཤད་པའི་གཞུང་གཙོ་བློར་
བའློ། །གིས་པ་རེན་གང་ལ་ེས་མེད་གང་བཞག་པ་ནི། དགེ་ཚུལ་ཕ་ལ་གནང་བ་བཅློ་བརྒྱད་པློ་བཞག་ལ།
དགེ་ཚུལ་མ་ལ་དགློན་པ་པའི་འབྲལ་བའི་ེས་པ་མེད་ཀང་གནང་བའི་ཐ་སད་མི་འཐློབ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་ལ་དགློན་
པ་པའི་འབྲལ་ལྟུང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་བཅུ་བདུན་གི་སྟེང་དུ་འློག་མ་བཞི་སྟེ་ེར་གཅིག དགེ་སློབ་མ་
ལ་ནི་གནང་བ་བཅློ་ལྔ་ཡློད་དློ། །གནང་བ་ེར་གཅིག་པློ་དེ་དག་ལས་གསློག་འཇློག་བེད་པ་ནི་བསམ་བར་
འགྱུར་ལ། རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆློས་དྲུག་གི་འདློམས་ཀི་སྤུ་འབྲེག་པ་མ་གཏློགས་པ་ལྔ་ནི་བཤགས་བའི་ེས་
བས་སུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་དྲུག་པློ་དེ་བཀློལ་བའི་ལྷག་མ་བཅློ་ལྔའློ། །གིས་པ་ཕྱློགས་མཐུན་དངློས་བསྟན་
པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་དབེ་བ་ནི། གཞིའི་སློ་ནས་ཕྱེ་ན་བཅུ་སྟེ། བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས་གསུངས་པ་འློད་ལྡན་
དུ་དྲངས་པ་ལས། བླངས་པ་ལས་བརེན་རགས་དང་ནི། །སློང་སད་ེར་སད་རྒློད་པ་དང་། །འདློད་དང་གནློད་
དང་འགློགས་པ་དང་། །མ་གུས་མི་སྦྱློང་གཞི་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་གློ་བར་ཟད་དློ། །་་་་་རགས་ནི་མུ་སྟེགས་ཀི་
རགས་འཆང་བ་དང་། སྣློད་སད་རུང་བ་མིན་པ་འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་མས་པའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །སློང་བ་ནི་གློས་སློང་བ་ལ་སློགས་པའློ། །ེར་
སད་ནི་ཁབ་རལ་ལ་སློགས་པ་བེད་དུ་འཇུག་པའློ། །དེ་གིས་ནི་གསེར་དངུལ་སློང་བའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །དགློད་པ་ནི་རྒྱུག་པ་དང་འཆློང་བ་དང་། ཆུ་ལ་རེ་བ་ལ་སློགས་པ་སྟེ།
གར་སློགས་ཕྲེང་སློགས་མལ་ཆེ་མཐློའ ་ི ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །འདློད་པ་ནི་འབིན་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལ་སློགས་པ་སྟེ། མི་ཚངས་སློད་ཀི་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
རགས་མས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་ཡང་ཡིན་ནློ། །གནློད་པ་ནི་བརེག་གཟས་ལ་སློགས་པ་སྟེ། སློག་གཅློད་པའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །འགློགས་པ་ནི་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བ་
དང་ལམ་དུ་འགློ་བ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། མི་ཚངས་སློད་ཀི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །ཡང་གནློད་པའི་གཞི་ལ་བྱུང་བ་ནི་དབེན་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། འགློགས་པ་ནི་གཞི་ལས་འབྱུང་
བ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་འགློགས་པ་སྟེ། སློམ་པ་མཐའ་དག་མས་པའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པའློ། །མ་གུས་པའི་ནི་གང་ཟག་གཞན་ལ་མ་གུས་པ་སྟེ། མཁན་པློ་ལ་མ་གུས་པའི་ཕྱློགས་
དང་མཐུན་པའློ། །མི་སྦྱློང་བ་ནི་གསློ་སྦྱློང་དགག་དབེ་མི་བེད་པ་དང་གནས་ལ་མི་བརེན་པ་སྟེ། སློམ་པ་མཐའ་དག་མས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་ནློ། །གིས་པ་བསྡུ་བ་ནི།

སློམ་པ་མས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་དང་། བར་མ་མས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་གིས་སུ་འདུས་ལ། སློ་སློར་མས་པའི་ཕྱློགས་
མཐུན་དང་། མཐའ་དག་མས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་གིས་སུ་ཡང་འདུས་སློ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ལ། ཕྱློགས་མཐུན་ལས་
འདས་པའི་ེས་བས་ཀི་མཚན་ིད་ནི་ེས་པ་གང་ཞིག་གེན་པློ་ལུས་ངག་གིས་དངློས་སུ་མ་བླངས་པའློ། །བཞི་པ་གང་གི་
ཕྱློགས་མཐུན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། འདློད་པའི་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ནི་མི་ཚངས་སློད་ཀི་ཕྱློགས་མཐུན་ཡིན་ལ། གནློད་པའི་གཞི་
ལས་བྱུང་བ་ནི་སློག་གཅློད་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྔ་པ་དེ་ལས་འདས་ན་ཅིར་འགྱུར་ནི། ཡིད་ཀི་བསམ་བར་
འགྱུར་རློ། །འདི་ལ་བཤགས་དགློས་ཡན་ཆད་ཀི་ལྟུང་བ་མི་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དག་སྤློང་བར་ལུས་ངག་གིས་དངློས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

85

སུ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་དེ་དག་སྤློང་བའི་སློམ་པ་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་སྤློང་བའི་བར་མའི་དགེ་བ་ཡང་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར། འློན་ཀང་། ེས་པ་

གཏན་མེད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། འློད་ལྡན་ལས་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་དང་ཤན་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་
དློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དངློས་སུ་བླངས་པ་དེའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ལས་འདས་ཤིང་འགལ་བར་བས་པ་ལ་
ནི་ཡིད་ཀི་བསམ་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའློ། །འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ལྟུང་བ་སེ་བཞིའི་ནང་ནས་་་་་་
འབིན་རེག་ལ་སློགས་པ་

ཕྱློགས་མཐུན་ཀུན་གི་སྐབས་སུ་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་ེས་

བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །ལུང་ལས་ེས་བས་སློ་ཞེས་སིར་
གསུངས་ཀང་། ཡིད་ཀིའློ་ཞེས་ཁད་པར་གི་སྒྲ་སྨློས་པ་ནི་ལུང་གི་དགློངས་པ་བཀལ་བའློ། །་་་་་འདི་ནི་བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་
ལས་ལུང་གི་དགློངས་པ་བཀལ་བའི་རེས་སུ་འབྲང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དློ། །ཕྱློགས་མཐུན་ལས་འདས་པ་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གིས་སྨྱན་བེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཆློས་ཅན། ངློ་བློ་བཤགས་བའི་
ེས་བས་མ་ཡིན་ཏེ། ངློ་བློ་ིད་ཀི་བསམ་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་ཊི་ཀ་ལས་བསམ་པར་བ་བའི་ེས་བས་ཡིན་གི། བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་
ཞེས་སློ།

།གིས་པ་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྟན་པ་ནི། བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་བ་ིད་དློ་

ཞེས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། བསབ་པ་བིན་པའི་རང་བཞིན་དང་། འདྲ་བའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་་་་་་གང་འདྲ་བ་
མདློ་སེ་པ་ལྟར་ན་འདི་ལ་ཕམ་པ་མ་བྱུང་ཡང་སློམ་པློ་ལི་བ་དག་པར་བ་བའི་དློ ན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་

བསབ་བིན་

ཡིན་ནློ། །ས་རབས་པ་ནི་འདི་ལ་ཕམ་པས་སློམ་པ་གཏློང་བས་གཞི་ནས་སློམ་པ་བླངས་ཏེ་སར་གི་སློམ་པ་
གཏློང་བེད་ཀི་ཕམ་པ་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་ཡིན་ནློ། །བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་འདི་ལ་ཕམ་པ་
བྱུང་ཡང་ཕམ་པས་སློམ་པ་མི་གཏློང་ཞིང་སློམ་པ་མས་པར་བས་པས། སློམ་པ་མས་བེད་ཀི་ཕམ་པ་དག་
པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ། ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པ་བར་མས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་གསློལ་
བཞིའི་ལས་ཀིས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བིན་པའློ། །གིས་པ་འདྲ་བའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་གང་འདྲ་ན་
བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་ཕ་མའློ། །གིས་པ་གང་དང་འདྲ་ན་་་་་་ཕམ་པས་མ་གློས་པའི་རྣམ་པར་དག་པའི་དགེ་སློང་ཕ་
མ་དང་ངློ་། །གསུམ་པ་གང་ལ་འདྲ་ན་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་བསེད་པའི་རེན་ལའློ། །བཞི་པ་ཇི་ལྟར་འདྲ་ན་སིར་བཏང་དང་
དམིགས་བསལ་ལློ། །དང་པློ་ནི་དཔེར་ན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་ེས་སློད་ལ་ཞུགས་ན་ལྟུང་བ་
སེ་ལྔ་རློགས་པར་བསེད་པ་བཞིན་དུ་བསབ་པ་བིན་པས་ེས་སློད་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་རློགས་པར་
བསེད་པའློ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་ནི་དག་བཅློམ་བདེན་སྨྲ་དང་འདུན་པ་ཕྱིར་བསྒྱུར་དང་ལས་ཀི་གནས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནས་མི་སྨྲ་བར་འགློ་བ་དང་གསུམ་ལ་ནི་མི་འདྲ་སྟེ་དག་བཅློམ་ཐློབ་པ་ན་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་གློལ་བས།
བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དག་བཅློམ་ཐློབ་པ་བདེན་སྨྲའི་ལྟུང་བེད་བསེད་པ་མི་སིད་ལ། བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ཀི་ཁ་
སྐློང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་ལྟུང་བེད་ཕྱི་མ་གིས་ཀང་མི་སེད་དློ། །ས་མ་་་་་་ཤ་མི་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ན་རེ་བསབ་པ་
བིན་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ་མི་སེད་དེ། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
ཟེར་རློ། །འློན་ཀང་དགེ་འདུན་གི་དབེན་འཆགས་པ་དང་འདིའི་སིག་པ་མཚམས་མེད་འབྱུང་བ་ལ། འབེད་པ་པློ་
ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་གསུངས་ཀང་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ་བསེད་པ་ལ་འབེད་
པ་པློ་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དགློས་པར་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་ལས་མ་གསུངས་པས་སྒྲུབ་བེད་མེད་ལ།
ལུང་ཞུ་བའི་དབེན་བེད་པའི་ལྷག་མ་ལ་སློགས་པ་ལྷག་མ་བསློ་འགྱུར་བཞིའི་སྐབས་ལས་དགེ་སློང་ལ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ ་་་་་ཞུ་ཆུང་
དང་བསྟུན་དགློས་

ལ། ལུང་དེ་ནི་ཞུ་བའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པ་

དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པ་ལ་བསབ་པ་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བིན་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་
བུའི་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་རེན་རྣམ་དག་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་པའི་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་རེན་ལ་དགེ་སློང་རྣམ་
དག་དང་འདྲ་བ་ིད་་་་་་མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། མ་བིན་པ་ལེན་པ་པློ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པ་རང་མཚན་པ་ནི་
ཆློས་ཅན། མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། མ་བིན་ལེན་གི་ཕམ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དམིགས་བསལ་གསུམ་པ་མ་གཏློགས་པ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་
བསབ་པ་བིན་པ་ལ་བསེད་པར་གཞུང་འདིས་བསྟན་པའློ། །

དློ། །འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཇི་ལྟར་དགེ་སློང་ལ་མཐར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་

དུ་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་ཡང་མཐར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ལྟུང་བ་སེ་བཞི་པློ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་པ་ཚིག་
གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །འློ་ན་སྐབས་འདིར་འགེལ་པ་ལས་ཇི་ལྟར་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་བརེག་པ་དང་
གཟས་པ་དང་འགློད་པ་བསེད་པ་དང་བསད་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་
སློང་གིས་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དེ་དག་བས་ན་ཡང་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་
འགལ་བ་བཞི་ཡློད་དེ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀང་ངློ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ཞིང་མ་མས་
པ་ིད་ནི་བསབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས་བསློས་བསྒྱུར་ལ་སློགས་པ་
བཞིའི་སྐབས་སུ་བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པ་ ་་་་་བཞི་པློ་འློག་ཏུ་སྟློན་པ་དང་། ཊི་ཀ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལས་་་་་་བསབ་བིན་དེ་ལ་ཕྲ་མ་བས་ན་ཡང་། དགེ་སློང་ལ་ཕྲ་མ་བས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་
རྣམས་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། སྐབས་་་་་་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དེ་དག་བས་ན་ཡང་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ། བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་ལ་དེ་དག་བས་ན་ཡང་བསབ་པ་
བིན་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ་་་་་་ཤ་མི་སས་ཏི་ལ་སློགས་པ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་མཐུན་པར་
གསུངས་སློ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་་་་་་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་འདྲ་བ་ིད་ཅེས་རེན་སྟློན་པའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་བསྟན་པས་སྐབས་་་་་་ཊི་ཀས་
འཆློལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡུལ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པའློ། །འློ་ན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་དགེ་སློང་གིས་
བསབ་པ་སྩལ་བ་་་་་་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་བརེག་ན་ཅིར་འགྱུར། ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་
གཟས་པ་དང་འགློད་པ་བསེད་པ་དང་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལྟུང་བ་མང་པློ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་དགེ་སློང་གིས་
བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཡུལ་རེན་གིས་
ཀ་བསབ་པ་བིན་པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་པའློ་་་་་་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་མཐུན་པར་འཆད་པར་བེད་དློ། །གསུམ་པ་བསབ་པ་
བིན་པ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དགེ་སློང་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་བསེན་པར་མི་རློགས་
པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བསབ་བིན་ནང་གི་ཡུལ་ལ་བསེན་པར་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། དགེ་སློབ་མའི་ཡུལ་ལ་
བསེན་པར་རློགས་པ་དང་ལྡན་པའློ། །དང་པློ་ནི། རེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གི་ཡུལ་ལ་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་རྣམ་
དག་གི་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀང་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་བཞི་
ལས། དང་པློ་གང་ལྡན་པ་ནི་བསབ་པ་བིན་པའློ། །གིས་པ་གང་དང་ལྡན་པ་ནི་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་
ངློ་། །གསུམ་པ་གང་ལ་ལྡན་པ་ནི་རེན་རྣམ་དག་གི་ཡུལ་ལའློ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལྡན་པ་ལ་མུ་བཞི་ཡློད་པ་
ལས། དང་པློ་སེལ་བའི་སློ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཡུལ་རྣམ་དག་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་
ལྟུང་བ་བརེག་པ་དང་གཟས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ལྟུང་བ་མི་རློགས་ཏེ།
ཡུལ་ཕམ་པས་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལས་དེ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས།
བསློས་བསྒྱུར་ཚིག་ལ་ཁད་དུ་གསློད། །བསབ་པ་སྤློང་དང་མི་སྨྲ་འགློ། །བཞི་ལ་་་་་་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དེ་དག་བས་ན་ལྟུང་བ་
ན་སྨད་དངློས་སུ་གསུངས། །དེ་མཚུངས་གཞན་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །ཡུལ་དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་བཞི་བཅུ་
ར་དྲུག་་་་་་འློག་ཏུ་ངློས་འཛིན་པ་དག་གི་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ནི་ན་སྨད་དློ། །གཞི་མེད། བག་ཙམ། ལྷག་མས་སྐུར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

འདེབས་དང་ཕམ་པ་འཆབ་བརློད་གིས་ཏེ་ལྔ་ནི་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་
དློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་སློ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་འདློན་དང་གནས་ངན་ལེན་དང་ཆློས་
ཞེས་གསུམ་དང་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བ་དང་བཞི་ནི་ཡུལ་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་བསེད་པ་བཞི་ ཞེས་བ་སྟེ།
རེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་བཞི་པློ་དེ་དག་གི་ཡུལ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་བས་ན། ཡུལ་བསེན་པར་མ་
རློགས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། བཞི་པློ་དེ་དག་གི་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་དློ། །ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་་་་་་འདློད་དང་གནས་
ངན་ལེན་བརློད་ལ། །ཞུ་ཆུང་ནས་གསུངས་བསྟན་བཅློས་་་་་་རྣམས་དང་མཐུན། །ཞུ་ཆེན་་་་་་ལས་ལྟུང་བ་ན་སྨད་་་་་་དུ་བཤད་དེ་
སྦྱློར་་་་་་བའི་གནས་སྐབས་ལ་དགློངས། །བདེན་སྨྲ་ནུབ་ལྷག་་་་་་གིས་ཀི་ལྟུང་བེད་བསེད་པར་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་ཞེས་གཟུང་
ངློ་། །གསུམ་པ་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་བ་བ་འགྲུབ་པའི་སློ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལུང་
མ་མློ་ལས་བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་བསེན་པར་རློགས་པ་རྣམས་ལ་བིན་
ལེན་བློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་་་་་་བསབ་པ་བིན་པ་དེས་རེག་ན་ཡང་བིན་ལེན་འཇིག་པ་དང་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་བསེན་རློགས་རྣམ་དག་གི་བ་བ་མི་འགྲུབ་པའི་སློ་ནས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་
དང་ལྡན་པ་ནི། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་ལ་སློགས་པ་རྣམ་དག་གི་བ་བ་རྣམས་ནི་བསབ་པ་བིན་པས་མི་འགྲུབ་སྟེ། ཆློ་
ག་ཁད་པར་ཅན་ལས་མས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུང་ཞུ་བ་ལས་གནས་མལ་དང་གདིང་བ་སྡུད་པ་བཅློལ་བའི་ཡུལ་
དང་ཕྱི་དྲློ་གློང་རྒྱུ་བ་བརློད་བའི་ཡུལ་དང་གསུམ་ལ་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པས་གློ་མི་ཆློད་པར་་་་་་བཤད་དློ། །ཆློས་གློས་བིན་
གིས་བརླབ་པའི་ཡུལ་ལ་སློགས་པ་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་
པ་དེ་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གི་ཡུལ་ལ་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པའམ་འདྲ་བ་ིད་
ཀང་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་སེལ་བའི་སློ་ནས་འདྲ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སློ་ནས་འདྲ་བའློ། །ཀང་ཞེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་
བསེད་པའི་རེན་ལ་དགེ་སློང་རྣམ་དག་དང་འདྲ་བར་མ་ཟད་ཅེས་པའློ། །གིས་པ་ནི། བསབ་པ་བིན་པ་དེ་ལ་
བསབ་པ་བིན་པ་གཞན་ནི་བསེན་པར་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་རང་བཞིན་འདྲ་བའི་ཕྱིར་
རློ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་འདི་ལ་མུ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་རེན་དགེ་སློང་
བསབ་པ་བིན་པས་བརེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་
བསེད་དེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་་་་་་བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་སྩལ་བ་ལ་བརེགས་ན་ཅིར་འགྱུར།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཞེས་དགློངས་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་
མཐུན་པར་གསུངས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་བརེག་པ་དང་གཟས་པ་དང་འགློད་པ་བསེད་པ་དང་བསློད་པ་ལ་སློགས་
པ་མང་པློ་ཞིག་གི་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ལྟུང་བེད་བསེད་པར་ལུང་ལས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་རེན་དགེ་
སློང་བསབ་པ་བིན་པས་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་འདློན་པ་དང་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བ་ལ་
སློགས་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ངློ་། །གསུམ་པ་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་བ་བ་མི་འགྲུབ་པ་ནི་དགེ་
སློང་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པས་བིན་ལེན་བསྟབས་ན་བིན་ལེན་སྟློབས་པ་པློའ་ི གློ་མི་ཆློད་
པ་ལ་སློགས་པ་དང་། བཞི་པ་བསེན་པར་རློགས་པའི་བ་བ་འགྲུབ་པ་ནི། བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་
ཆློས་གློས་བིན་གིན་བརླབ་པའི་ཡུལ་གཞན་མེད་ན་ཡུལ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པས་ཀང་གློ་ཆློད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།
ཕྱི་མ་མུ་གསུམ་པློ་དེ་དག་གི་ལུང་ནི་མདློར་བསྡུས་སློ། །གསུམ་པ་དགེ་སློབ་མའི་ཡུལ་ལ་བསེན་པར་རློགས་
པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ལྟུང་བའི་རེན་དགེ་སློབ་མ་ལ་ཡང་ཡུལ་དགེ་སློང་བསབ་པ་བིན་པ་མློ་དེ་བསེན་པར་མ་
རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་མིན་ཏེ། བསེན་པར་རློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་མུ་བཞི་ལས་་་་་་སྐུར་བ་
འདེབས་པ་ལྟ་བུ་

ཡུལ་རྣམ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལྟུང་བ་བསེད་པ་རྣམས་ཡུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་བསེད་

པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་དང་ཆློས་ལྟ་བུ་་་་་་ཡུལ་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལས་ལྟུང་བ་བསེད་པ་རྣམས་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་
བསབ་པ་བིན་པ་ལས་ལྟུང་བ་མི་བསེད་པ་དང་། བིན་ལེན་་་་་་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློབ་མ་ལ་རྒྱུ་དུས་གསློག་འཇློག་བགིས་པར་འགྱུར།
ལྔ་སྟེ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་མ་བདག་ིད་ཀིས་གསློག་འཇློག་བས་པ་དང་། དགེ་སློབ་མ་གཞན་གིས་གསློག་འཇློག་བས་པ་དང་། དགེ་སློབ་མ་བསབ་པ་བིན་པ་ཆློས་གསློག་འཇློག་
བས་པ་དང་། དགེ་སློང་མས་གསློག་འཇློག་བས་པ་དང་། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་གསློག་འཇློག་བས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་གསློག་འཇློག་དང་བིན་ལེན་
ལྟ་བུ་ལ་མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པར་ཆློ་ག་གཅིག་པར་གསུངས་སློ། །

ལ་སློགས་པས་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་བ་བ་རྣམས་དགེ་སློབ་

མ་བསབ་པ་བིན་པ་མློ་དེས་གློ་ཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ལ་
སློགས་པ་ཡུལ་བསེན་པར་རློགས་པའི་བ་བ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དགེ་སློབ་མ་བསབ་པ་བིན་པ་དེས་ཀང་གློ་ཆློད་པ་
ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་སེལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་
ན་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདིའི་དློན་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གིས་ཏེ། གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་ཆ་ནས་
བསྟན་ལ་དབབ་པ་དང་། སྐབས་དློན་བསམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ཆ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཕམ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལྷག་དང་པློ་གིས་དང་མ་བིན་ལེན་དང་སློག་གཅློད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་སྟེ་ལྟུང་བ་བདུན་གི་དབང་དུ་བས་ནས་
བདག་ིད་དུད་འགློར་སྤྲུལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དགེ་སློང་འགློ་བ་གཞན་གི་་་་་་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ན་་་་་་བདག་ིད་དགེ་སློང་
གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་པ་ལ་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་་་་་་དགེ་སློང་གིས་སགས་སམ་སྨན་གིས་
བདག་ིད་བློལ་སློང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་བགིན་ན་ཅི ར་འགྱུར། དེ་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་འདུ་ཤེས་ཡློད་ན་འཁིག་པའི་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཡིན་པས་མཐར་འགྱུར་རློ། །དེ་སྟེ་དགེ་
སློང་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་ན་སློམ་པློ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་སློག་གཅློད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་ལའང་དངློས་སུ་གསུངས་ཏེ།

མི་ཚངས་སློད་དང་སློག་

གཅློད་བཞིའི། །ལྟུང་བ་རློགས་གསུངས་མདློ་འདིར་བསྡུས། །རྐུ་དང་འབིན་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །སྐབས་
འདིར་ཁ་ཅིག་་་་་་བློད་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ས་རབས་པ་ན་རེ་དགེ་སློང་བདག་ིད་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པས་བས་ན་ལྟུང་བ་
རློགས་པ་འདི་ནི་་་་་་ལྟུང་བ་བདུན་ལ་སྦྱློར་བར་མ་ཟད་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ཏེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཕམ་ལྷག་བཅུ་
བདུན་དང་། སྤང་ལྟུང་དང་པློ་དང་། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དང་པློ་དང་། སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་པློའ ་ི
སྐབས་སུ་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་པ་ལ་ན་སྨད་པ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་
པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བཤད་པ་དེ་མི་རིགས་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་
ལ་སྐབས་འདིར་ལྟུང་བ་རློགས་པར་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བ་མི་རིགས་ཏེ། ལུང་ལས་སྦྱློར་བ་རྫུ་འཕྲུལ་
གིས་བས་ནས། བལ་འཁུར་བ་ལ་སློགས་པ་བཞིའི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པ་དང་། བདག་ིད་ཀི་ལུས་མི་
སྣང་བར་བས་ན་ཕམ་རྫུན་ལ་སློགས་པ་བཞི་བཅུའི་སྐབས་སུ་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པའི་གནད་དང་འགལ་
བས་སློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ལུག་གི་བལ་འཁུར་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སློགས་པ་་་་་་བལ་འཁུར་སེ་བ་
གཅློད་པ་དང་། །དློན་མཐུན་དང་ནི་སེད་དང་བཞི། །རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བས་ན་སྨད་གསུངས། །ལུས་མི་སྣང་བར་
བས་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས། ཕམ་་་་་་དགེ་སློང་གིས་སགས་སམ་སྨན་གིས་བདག་ིད་མི་སྣང་བར་བགིས་ཏེ་མི་ཆློས་བླ་མ་སྨྲས་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལ་སློགས་པ་

རྫུན་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་དང་། །གཞི་མེད་བག་ཙམ་བལ་འཁུར་དང་། །བདེན་སྨྲ་དློན་

མཐུན་གྲུ་དབེན་གིས། །འདུག་གནས་འདུས་ཟ་ལ་ཤློམ་གིས། །གཅེར་བུ་བརེག་གཟས་ནུབ་ལྷག་
དང་། །སྨྲ་དང་བསིལ་སྡུད་འགློད་བསེད་དང་། །རེ་དང་ལྷན་ཅིག་དངངས་བེད་སེད། །གཞི་མེད་སེས་མེད་རྐུ་
དང་ན། །མི་སྨྲ་མ་གུས་དུས་མིན་འགློ། །ཟས་བཅས་ས་རེངས་ད་གདློད་དང་། །སློ་སློར་བཤགས་བ་བཞི་
རྣམས་ཏེ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཞི་བཅུ་ལ། །ལུས་མི་སྣང་བས་ན་སྨད་གསུངས། །དེ་ལྟར་སར་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

91

བདུན་པློ་མ་གཏློགས་པ་ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ནི་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པློ་བདག་ིད་ཀི་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་
ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་སློ། །སེལ་བ་ནི་བདག་ིད་ཀི་ལུས་ཐ་མལ་དུ་མི་གནས་པ་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་བའམ་
བདག་ིད་ཀི་ལུས་མི་སྣང་བར་བས་ཏེ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ལུང་གློང་དུ་
དྲངས་མ་ཐག་པ་དེ་དག་གློ །རིགས་པས་ཀང་འཐད་དེ། བདག་ིད་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་བའམ་བདག་ིད་ཀི་ལུས་མི་སྣང་བར་བས་ན་་་་་་
ལུས་ཀི་ཐ་སད་ལས་མས་པས་རང་རང་གི་དབང་དུ་བས་པའི་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་་་་་་ཤ་ལུགས་
སྨྲ་བ་རྣམས་མཐུན་པར་

གསུང་ངློ་། །གིས་པ་སྐབས་དློན་བསམ་པའི་ཡན་ལག་གི་ཆ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གིས་

ཏེ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའློ། །དང་པློ་ནི་སྐབས་འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་འགློ་བ་གཞན་
གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་ཞེས་པའི་མདློ་འདིས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཡན་ལག་མ་བསྟན་གི། བསབ་
པའི་ཡན་ལག་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློར་བསྟན་ཏེ། རང་ིད་ལ་བསབ་པ་ཡློད་པ་ལ་ཡློད་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་ེས་པ་ལ་
ཞུགས་ན་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་འབྱུང་གི་རང་ལ་སློམ་པ་ཡློད་པ་བརེད་པའམ་མེད་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་ཞུགས་
ན་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་མི་འབྱུང་སྟེ་འདི་ིད་ལས་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ན་དངློས་གཞི། མེད་ན་ན་སྨད་ཅེས་
གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་བདག་ིད་བློལ་སློང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སློད་པར་བགིས་ན་་་་་་དགེ་སློང་དུ་འདུ་ཤེས་
ཡློད་ན་འཁིག་པར་སྦྱློར་བར་བ་བ་ཡིན་པས་མཐར་འགྱུར་རློ། །དེ་སྟེ་དགེ་སློང་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་ན་སློམ་པློར་
འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འློད་ལྡན་ལས། སློམ་བརློན་སློམ་བརློན་ིད་དུ་འདུ་ཤེས་ན། །དངློས་གཞིའློ་
མིན་ན་ལྟུང་བ་ཆུང་དང་ལྡན། །ཞེས་འབྱུང་བས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གནློད་
བེད་བརློད་པ་ནི། ལུང་འདུལ་བེད་དང་འདི་ིད་ལས་བདག་ནི་མས་པའློ་སམ་པའི་བསམ་པ་ཅན་ལ་ཡང་ན་
སྨད་པ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གསློར་རུང་དུ་མས་པའློ་སམ་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེ་
ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་བདག་ནི་ཞིག་པའློ་ཞེས་བཤད་པས་སློ། །བདག་ནི་མས་པའློ་སམ་པའི་བསམ་པ་
ཅན་ལ་ཞེས་པ་དེ་ཕམ་པ་དང་པློའ ་ི སྐབས་ནས་བཤད་པས་ཕམ་པ་དང་པློའ་ི སྐབས་སུ་བསབ་པའི་ཡན་ལག་
དངློས་པློ་གཙོ་ཡང་། ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་བསབ་པའི་ཡན་ལག་འདུ་ཤེས་གཙོ་སྟེ། འདི་ིད་ལས་དགེ་སློང་
གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ན་དངློས་གཞི། མེད་ན་ན་སྨད་དློ་ཞེས་པ་དང་། ལུང་ཞུ་བ་དང་འློད་ལྡན་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་
བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁེད་ཀིས་བསབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གཞུང་དུ་དྲངས་པ་དེ་རྣམས་ལུང་ལས་མི་ཚངས་སློད་ལ་གསུངས་པ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས། ལྟུང་བ་གཞན་གི་
གཞུང་དུ་མི་རུང་ངློ་། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་གཞིག་པ་ནི་ཁེད་ཀིས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་གཞུང་དེ་རྣམས་འགློ་བ་
གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་པས་མཚོན་ནས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡན་
ལག་ཏུ་དགློས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། བསབ་པའི་ཡན་ལག་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སར་གི་
གནློད་བེད་དམིགས་པས་སློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། སློག་གཅློད་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་དབང་དུ་
བས་ནས་མི་གསློད་པར་བེད་པའི་དགེ་སློང་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་པ་ལ་ཆློས་ཅན། སློག་གཅློད་ཕམ་པ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། སློག་གཅློད་ཕམ་

སར་བཤད་པ་ལྟར་ལྟུང་བ་བདུན་གི་དབང་དུ་བས་ནས། དགེ་སློང་་་་་་སྤྲུལ་པ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་

པའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་

འགློ་བ་གཞན་གི་་་་་་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ནི་་་་་་བདག་ིད་ལ་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ཅིང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་

བུ་

གནས་པ་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། དགེ་སློང་གཞན་དང་འདྲ་བར་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་ལ་སློགས་
པའི་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་པའློ། །མེད་ན་ནི་ན་སྨད་པ་ིད་དློ། །དགེ་སློང་སྤྲུལ་བ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བས་མི་
ཚངས་པར་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་ན། དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ཅིང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་
སྦྱློར་བ་བས་ནས། མཐར་ཐུག་གི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་མེད་ཅིང་་་་་་ལུས་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བས་སེམས་ཀང་སྟག་གི་བསམ་པ་
ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་ན་ནི་སྦྱློར་བའི་ཚེ་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ། །མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་

བ་ནི་མེད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་སྦྱློར་བ་ཙམ་ལས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་གི་ཞེས་བཤད་ཅིང་། མེད་ན་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་
བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་ལས་སྦྱློར་བ་ཙམ་ཁློ་ན་ལ་ན་སྨད་པ་འདིར་འགྱུར་གི། དངློས་གཞི་ིད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ།

འདི་ལ་་་་་་

མྱློས་པ་དང་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བ་དག་གིས་ེན་པ་ལ་སློགས་པ་རང་བཞིན་མས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་་་་་་ལ་སློགས་པ་ཞེས་པས་ནི་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་མས་པ་བསྡུའློ། །དློ། །དེ་ལ་སྤྲློས་ཏེ་
སྐབས་འདིར་བསམ་པའི་ཡན་ལག་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི།
ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་རེན་བདག་ིད་
ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་དེ་ལས་ལྡློག་པའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་དེ། སྨྱློ་བ་དང་
སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བས་གཟིར་བ་དང་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་
མེད་པ་སྟེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་གཙོ་བློ་བཞི་དང་། གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པ་བཞི་སྟེ། གིད་ལློག་པ་དང་།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

93

རས་ཆང་ཁད་པར་ཅན་ནམ་ཐང་འབྲུམ་ལྟ་བུའི་་་་་་

རས་ཀིས་མྱློས་ཏེ་ཤེས་པ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། སློམས་པར་ཞུགས་པ་དང་

བརྒྱལ་བར་གྱུར་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། གིད་ལློག་ར་རློ་རས་ཀི་མྱློས། །སློམས་ཞུགས་འགློ་བ་མཐའ་
མའློ་ཞེས་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་ཡུལ་ལ་བཤད་པའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་བ་དང་། བརྒྱལ་བ་ནི་་་་་་འདི་ིད་ལས་ཐ་སད་དུ་
རུང་བའི་འདུ་ཤེས་ལས་མས་པ་ིད་ལ་ནི་ཞེས་པའི་གནད་ཀིས་སློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་གསུམ་ལས།
དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གིས་ཀའི་ཚེ་ན་བདག་ིད་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་ན་ཅིར་འགྱུར་ནི།
ལྟུང་བ་མེད་དེ། ཐ་སད་དུ་རུང་བའི་འདུ་ཤེས་ལས་མས་པ་ིད་ལ་ནི་ཞེས་པ་དང་། རྨི་ལམ་ནི་མེད་པ་དང་འདྲ་
ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་དགེ་སློང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པས་སྦྱློར་བ་བས་ནས་རང་བཞིན་
དུ་གནས་པར་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་ཅིར་འགྱུར་ནི། བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་
བ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བཅས་པའི་རེན་ཅན་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་སྦྱློར་བ་མ་རློགས་པས་མཐར་ཐུག་
གྲུབ་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་དགེ་སློང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་སྦྱློར་བ་
བས་ནས་རང་བཞིན་མི་གནས་པར་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་ཅིར་འགྱུར་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་་་་་་སྦྱློར་བ་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པས་བས་ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ཚེ་

སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་གཙོ་བློའ ་ི སེལ་བ་བཞིར་གྱུར་ན་ནི་སྦྱློར་བ་ལ་རང་རང་གི་

སྦྱློར་ལྟུང་གང་ཡློད་དེ་ིད་འབྱུང་ལ། མཐར་ཐུག་ནི་ལྟུང་བ་ནི་མེད་དེ། ལུང་ལས་སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་
མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །གིས་པ་་་་་་སྦྱློར་བ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་བས་ན། མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ནས་གིད་ལློག་པ་ལ་
སློགས་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པ་བཞིར་གྱུར་ན་ནི། ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་པ་ཡློད་དེ་ཞག་གཅིག་འདས་པ་དང་
འབྲེལ་བ་རྣམས་ཀི་སྦྱློར་བ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་བས་ནས་གིད་ལློག་པ་ལ་སློགས་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་
ན་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པར་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་ཅིང་། འདི་ིད་ལས་བུད་
མེད་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གཅིག་ཏུ་གིད་ལློག་ནའློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། གཏམ་གི་གཞི་ལས་སློམས་པར་
འཇུག་པ་ན་བདག་གི་ཁང་པ་རིགས་ཤིག་ཅེས་བསློ་ནས་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཁང་པ་ཟིན་པར་གྱུར་ན་
དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལ་
གིས་ལས། དང་པློ་སེལ་བའི་སློ་ནས་ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་ནི། ཚིགས་ས་མར་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདི་
ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། ཡན་ལག་གི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་་་་་་སྟེ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་རང་གི་ངློ་བློ་དང་།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སེལ་བ་དང་། ཅིར་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྔ་

ལས་དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བའློ། །དེ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གཞན་

ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྦྱློར་བ་རྒྱུན་ལྡན་དང་རྒྱུན་མི་ལྡན་གིས་ལས། སྦྱློར་བ་རྒྱུན་མི་ལྡན་ལ་
ཚིགས་ཀི་ཁབ་པ་མི་སྦྱློར་ཏེ་ཚིགས་ཀི་སེལ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་
ལས་རེག་་་་་་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་བུད་མེད་ལ་རེག་པར་བཤམས་ལ་བསེན་པར་རློགས་ནས་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སློགས་
པ་སྟེ་

པ་ལ་སློགས་པ་སྦྱློར་བ་རྒྱུན་མི་ལྡན་ལ་ཚིགས་ཀི་སེལ་བ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྦྱློར་བ་རྒྱུན་མི་ལྡན་རྣམས་

ཀི་ཡང་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པར་བསེད་པ་ལ་ནི་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་བསབ་པའི་ཚིག ས་
གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཚང་བས་ཚིགས་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་མི་སྦྱློར་བ་མི་རིགས་སློ། །ཚིགས་ཀི་
སེལ་བ་མི་སིད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་་་་་་དགེ་ཚུལ་ལས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ཚིགས་འཕློ་བ་ལ་སྐད་ཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཚིགས་་་་་་དགེ་སློང་ལས་དགེ་ཚུལ་དུ་བབས་པ་ལྟ་བུ། མར་ལ་འཕློ་བ་ལ་ཤིན་ཏུའང་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་
བཞག་པ་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་དངློས་གཞི་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསེན་རློགས་ཀི་བསབ་པའི་ཚིགས་གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་པར་སྦྱར་རློ། །དགེ་ཚུལ་གིས་སྦྱློར་བ་བས་ནས་དགེ་སློང་གིས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་སློམ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་ཚིགས་གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་སློ། །་་་་་དེ་

ཡང་ེས་བས་ཀི་སེ་ལ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་ེས་བས་ཀི་སེ་མ་གཏློགས་པ་དགེ་སློང་ཕའི་ལྟུང་བ་སེ་བཞི་ལ་ཕམ་
པའི་རྫུན་ལ་སློགས་པ་བཞི་བཅུ་ར་ལྔ་མ་གཏློགས་པ་ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ཀི་ཚིགས་ཀི་ཡན་ལག་དངློས་སུ་
གསུངས་པས་དེ་དག་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་
ཐུག་གིས་ཀའི་གནས་སྐབས་ན་བསེན་རློགས་ཀི་བསབ་པའི་ཚིགས་དེ་ིད་དང་ལྡན་པའློ། །གསུམ་པ་སེལ་
བ་ནི་སྦྱློར་བ་བསབ་པའི་ཚིགས་གཞན་གིས་བས་ན་མཐར་ཐུག་ཚིགས་གཞན་དུ་གྲུབ་པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་
འགྱུར་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི་འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པ་ལ་
ཚིགས་གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཤིང་། ཚིགས་ཐ་དད་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བསེན་པར་
མ་རློགས་པས་མི་ཚངས་པར་སད་པར་བརམས་ནས་བསེན་པར་རློགས་ནས་བཅུག་ན་ཅིར་འགྱུར། མཐར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། འབིན་པའི་སྐབས་ཀི་ཞུ་བ་
ལས་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་བརལ་ནས་བསེན་པར་རློགས་ནས་ཕྱུང་ན་ཅིར་འགྱུར། དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སློགས་ཏེ་་་་་་

ཕམ་པ་ས་མ་

གསུམ་དང་འབིན། །འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་སྨྱན་བེད་དང་། །གཞི་མེད་བག་ཙམ་ལྷག་མས་སྐུར། །དུད་འགློ་
འདེབས་སློད་གསློད་གསུམ་མློ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཅུ་གསུམ་ཚིགས་ཐ་དད་ལ་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པར་ ་་་་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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་ལུང་ལས་

གསུངས་པས་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཊི་ཀ་ལས་ཚིགས་ཕྱི་མར་དངློས་

གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བ་ཚིགས་ས་མར་བས་པ་དེ་ན་སྨད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
གསུངས་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློ་ན་འདི་ིད་ལས་ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་ན་སྨད་
དུ་གསུངས་པ་དེ་ཅི་ཞེ་ན། འདིར་ན་སྨད་དུ་བཤད་པ་ནི་སྦྱློར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་ཆུང་བའམ་ན་སྨད་
པ་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་སྦྱློར་བ་ས་མ་དེ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་
རིགས་ཏེ། ཚིགས་ཐ་དད་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ན། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བསེན་པར་མ་རློགས་པས་རྐུ་བའི་སྦྱློར་བ་
བེད་ལ། བསེན་པར་རློགས་པ་ན་རྐུ་ན་ེས་པ་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཚིགས་འཕློས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ན་
སྨད་དུ་ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། འློད་ལྡན་ལས་ཀང་། དགེ་ཚུལ་ིད་ཀིས་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཙམ་
གི་དབང་གིས་བསེན་པར་རློགས་པ་ིད་དུ་གྲུབ་ན་ཆུང་བ་ིད་ཡིན་ཏེ། ས་མའི་ཚིགས་སུ་སྦྱློར་བ་བས་པའི་
ལས་ཀི་ལམ་ཚིགས་ཕྱི་མ་ལ་རློགས་ན་ཆུང་བ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །རིགས་པས་ཀང་་་་་་
ཁིམ་པ་འམ་དགེ་ཚུལ་གིས་སྦྱློར་བ་བས་ཤིང་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་

དེ་ལ་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་མི་སེད་པར་ཐལ། སྦྱློར་བའི་

གནས་སྐབས་ན་བསེན་རློགས་ཀི་བསབ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལུས་ལས་ལྟུང་བ་བཅུ་གསུམ་
གི་དངློས་གཞི་རློགས་པར་གསུངས་པ་ནི་ཚིགས་ས་མ་ལ་ཁད་རིང་བའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས། ཚིགས་ཕྱི་མ་ལ་
མེད་མི་རུང་གི་སྦྱློར་བ་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་་་་་་དངློས་གཞི་སེད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་པ་ལ་ལྟུང་བ་
དངློས་གཞི་རློགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཚིགས་ཕྱི་མར་དངློས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཚིགས་ཕྱི་མ་ལ་ེས་བས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གཞི་འབྱུང་བ་ལ་དགློངས་
སློ་ཞེས་བརློད་དློ་ཊི་ཀ་ལས་སྦྱློར་བ་ས་མ་དེ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡང་སྦྱློར་བ་ས་མ་དེས་འཕངས་
པའི་ཚིགས་ཕྱི་མའི་ལྟུང་བ་དེ་ན་སྨད་དློ་ཞེས་དགློངས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་སར་གི་གནློད་བེད་དམིགས་པས་
སློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཚིགས་གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཤིང་ཚིགས་ཐ་དད་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་
ལ་སློགས་པ་ས་མ་དང་མཐུན་ལ། མདློ་ར་བ་འདིར་ན་སྨད་དུ་བཤད་པ་ནི་འདུན་པ་ལློག་པའི་ན་སྨད་ཡིན་ཏེ། དེ་
ཡང་ཚིགས་ས་མར་ེས་པའི་སྦྱློར་བ་བས་པ་དེ་ལ་འདུན་པ་མ་ལློག་ན་ཡན་ལག་ངེས་པ་ཡིན་པས་སློམ་པ་མི་
སེ་བ་ལས། ཚིགས་ཕྱི་མའི་སློམ་པ་སེ་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ངེས་པ་མེད་པར་གསལ་ལློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཡིན་ཏེ། སློམ་པའི་བསྲུང་བ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ངློ་སམ་དུ་་་་་་སིར་ལེན་སེམས་ཡློད་ན་བེ་བྲག་རེ་རེ་ནས་མི་དགློས་ཏེ། གལ་ཏེ་
དགློས་ན་ཕྱི་ནང་གི་སྤང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྤང་བ་རེ་རེ་ལ་་་་་་དེའི་སློམ་པའི་ལེན་སེམས་རེ་རེ་་་་་་སློམ་ལེན་གི་
བླློས་མི་ལློགས་པས་སློམ་པ་སེ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་བས་སློ། །དེས་ན་ཡན་ལག་ངེས་པ་ནི་སྤང་བའི་བེ་བྲག་
སྤང་བར་མི་འདློད་པ་ཡིན་པས་ན་ཁློད་ཀི་ལུགས་དེ་མི་འཐད་དློ། །གལ་ཏེ་འློད་ལྡན་ལས་འདུན་པ་ལློག་ན་ེས་
པ་ཆུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་་་་་་འློད་ལྡན་དུ་གཞུང་དྲངས་པས་ཀང་འདུན་
པ་ལློག་པའི་ན་སྨད་དུ་གསལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདུན་པ་ལློག་ན་ེས་པ་ཆུང་བ་དེ་དང་། ེས་པ་ཆུང་བ་ཙམ་དུ་
འདྲ་བའི་མཐུན་དཔེར་བསབ་ཚིགས་ཐ་དད་ཀི་གཞུང་་་་་་འློད་ལྡན་དུ་དྲངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བརློད་དློ། །གིས་པ་རང་
ལུགས་བཞག་པ་ནི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་དངློས་གཞི་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིགས་གཅིག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
ལ། ཚིགས་ཐ་དད་སེལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་་་་་་དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་ཏེ་ཚིགས་ས་མའི་
སྦྱློར་བ་དེའི་རྐྱེན་གིས་ཚིགས་ཕྱི་མར་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན་སིར་བཏང་ལ་དངློས་གཞི་རྣམ་པའི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་
ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་མ་བིན་ལེན་དང་སློག་གཅློད་ལ་སློགས་པ་ལྟུང་བ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ན་སྨད་
དུ་གསུངས་ཤིང་། འདི་ིད་ཀང་ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པ་དང་།
འློད་ལྡན་ལས་ཀང་དགེ་ཚུལ་ིད་ཀི་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཙམ་གི་དབང་གི་ཞེས་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པའི་གཞུང་གློང་
དུ་དྲངས་པ་དེ་དག་གིས་གྲུབ་བློ། །འདི་ལ་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པར་མི་བསེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྦྱློར་
བའི་གནས་སྐབས་ན་བསེན་རློགས་ཀི་བསབ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ན་སྨད་སེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ནི་གཙོ་བློར་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་བཅས་པའི་དབང་གིས་སློ། །དམིགས་བསལ་ནི་འཆང་འབྲལ་ལྟ་བུ་ལ་ཚིགས་
ཀི་སེལ་བ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་ལ། ལློ་དྲུག་སྟན་ལ་ནི་ཚིགས་མར་འཕློས་ན་སྦྱློར་བའི་ེས་བས་བསེད་
ཀང་ཚིགས་ཡར་འཕློས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །གསུམ་པ་རློད་པ་སྤང་བ་ནི་གལ་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ནི་མི་གསློད་
པའི་བསམ་སྦྱློར་གཏན་ནས་མ་བས་པར་དགེ་ཚུལ་གིས་མི་གསློད་པའི་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཙམ་གི་དབང་གིས་
དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ཆློས་ཅན། དགེ་སློང་ལ་མི་གསློད་པའི་ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མི་སེད་
པར་ཐལ། དགེ་སློང་གིས་མི་གསད་པར་གཏན་ནས་མ་བསམས་ཤིང་དགེ་སློང་གི་མི་གསློད་པའི་སྦྱློར་བ་
གཏན་ནས་མ་བས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། དགེ་སློང་མས་མི་གསློད་པའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས་དེ་དགེ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློང་དུ་མཚན་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་མ་ངེས་པ་ཞུགས་སློ། །གཞན་ཡང་ཁེད་ཀིས་བཀློད་
པའི་རགས་དེ་ལ་ཆློས་དེས་ཁབ་པ་མེད་དེ། དགེ་སློང་རང་ིད་དང་ཤེས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གང་ཟག་གིས་སྦྱློར་
བ་བས་པ་ལས་གྱུར་པའི་མཐར་ཐུག་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་སེད་བེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་
ཞུ་བ་་་་་་ཉུང་ཤློས་ལས་སློ། །་་་་་ཤ་ལུགས་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། དགེ་ཚུལ་གིས་མི་གསད་པའི་སྦྱློར་བ་བས་ཏེ། དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་དེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ན་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་
བ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་སློམ་པློར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་

ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཅིར་འགྱུར་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་སློ་ནས་བསྟན་པ་དང་། སྦྱློར་ལྟུང་གི་སློ་ནས་
བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཚིགས་ས་མར་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཞེས་པ་འདི་སྐབས་འདིར་བརློད་ཀི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་
ལ་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ཡང་། བེ་བྲག་ལ་མཚོན་ན་གློ་ས་བས། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལྟ་བུ་ལ་ཚིགས་ས་མར་དགེ་
ཚུལ་གིས་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལ་ཚིགས་ཕྱི་མ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་ངློ་སྟེ ་ན་སྨད་པ་
ིད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །་་་་་ཁང་ཆེན་གི་སློམ་པློ་བསེད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་གིས་ཁང་ཆེན་རིག་པའི་སྦྱློར་བ་
བས་ནས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ཆློས་ཅན། ཁང་ཆེན་གི་སློམ་པློ་འབྱུང་རུང་ཡིན་ཏེ། ཁང་ཆེན་གི་སློམ་པློའ ་ི རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ེས་བས་དང་ལྟུང་
མེད་དུ་བེད་པའི་རྐྱེན་གཞན་མ་བྱུང་བར་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརིག་པ་ན་དགེ་ཚུལ་ིད་ཀིས་སྦྱློར་བ་བས་པ་ཙམ་གི་དབང་གིས་དགེ་སློང་ིད་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་ཆློས་ཅན།
ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་ཡིན་ཏེ། བཅས་པའི་ཁད་པར་སློམ་པློར་བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དེ་ཡང་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་གི་ཞུ་བ་ལས།

བསེན་པར་མ་རློགས་པས་་་་་་བརིག་པར་བརམས་ནས་བསེན་པར་རློགས་ཏེ་་་་་་ཟིན་ལགས་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་
འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྐབས་འདིར་རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་
སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་སྦྱློར་ལྟུང་གི་སློ་ནས་བསྟན་པ་ནི། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བསེན་པར་རློགས་པས་་་་་
བཤམས་ཏེ་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་བརྐུས་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་

་རྐུ་བར་

སུ་འབྲངས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་མ་བིན་ལེན་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས་དེ་དགེ་ཚུལ་དུ་བབས་པ་ན་མཐར་ཐུག་
གྲུབ་ན་དེའི་སྦྱློར་བ་བེད་པ་པློའ་ི ཚིགས་ཕྱི་མ་དགེ་སློང་ལ་ཡང་སྦྱློར་བའི་ན་སྨད་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ནློ་
ཞེས་པའློ། །་་་་་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་དེ་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་མདློ་འདི་ལ་ཊི་ཀ་ལས་ནི་ཚིགས་ཕྱི་མ་སྟེ་བསེན་པར་རློགས་པ་ིད་དློ། །དེ་
ལ་ཡང་ཚིགས་ས་མ་དེ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཤད་དློ། །ཚིགས་ཕྱི་མ་དགེ་སློང་ལ་ཡང་ཚིགས་ས་མ་
དགེ་བསེན་གི་སློམ་པ་དང་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པའི་རྒྱུན་མ་བཏང་བར་ཡློད་པས་སློམ་པ་གསུམ་ལྡན་ནློ། །་་་་་དེ་ཡང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློམ་པ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་ནི་སར་གཞི་སྟློད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

འློ་ན་དགེ་སློང་གིས་མ་བིན་ལེན་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས་དེ་དགེ་

ཚུལ་དུ་བབས་པ་ན་མཐར་ཐུག་གྲུབ་ན། དགེ་ཚུལ་དེ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་སུ་
འགྱུར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་་་་་་བབས་པའི་ཚིགས་དག་ཏུ། དངློས་གཞིར་གྱུར་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་
དློ། །དེ་ཡང་ེས་བས་དེའི་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཡློད་ཅིང་ེས་བས་དེའི་
ཡན་ལག་གཞན་ཚང་གི་དབང་དུ་བས་་་་་་འདིར་སྦྱློར་བ་ནི་ཕམ་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིན་པས། ཕམ་པའི་སྦྱློར་བ་ལས་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་བསེད་པ་
འགལ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་ཆེ་བའི་རྒྱུས་ཆུང་བ་བསེད་པར་རུང་ཞེས་གསུངས་སློ། །
དུ་བསྟན་པ།

པའློ། །གིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་་་་་་ལ་རས་ཀི་ཁད་པར་ལས་གྱུར་པ་ཞར་བྱུང་

ནི་རས་དངློས་སུ་བཀག་པ་བས་དཀློན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་སློ་ནས་བཟང་པློ་ལ་ཡང་བཀག་པ་དེ་དང་ལྡན་

པ་ིད་ཡིན་ནློ། །དེའང་ཡུལ་གང་ན་བལ་ནག་པློ་བས་བལ་དཀར་པློ་དཀློན་ཞིང་རིན་ཆེ་བ་ཡིན་ན་བལ་དཀར་
པློ་ལ་སྟན་བེད་ན་སྤང་ལྟུང་བསེད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཆ་གིས་བསེ་བའི་སྐབས་
ནས་བཤད་དློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ར་བར་རེག་ན་ེས་བས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ན་སྨད་དེ་བཅས་པའི་སློ་ནས་དངློས་སུ་བཀག་པ་ཡིན་ནློ། །ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་དངློས་
པློ་རུང་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ་རས་བཀག་པ་བས་བཟང་པློ་ནི་ལྷའི་རིན་པློ་ཆེ་དེ་དང་བཙུན་མློ་རིན་པློ་

ཆེ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་རས་ཀི་རིན་པློ་ཆེའམ་རིན་པློ་ཆེར་
གཏློགས་པ་ལག་གིས་བཟུང་ན་་་་་་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ནི་དུས་རེ་འགའ་བ་ཡིན་པས་དགག་བ་གནས་སྐབས་ཀི་སློ་ནས་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ེས་
བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་དངློས་སུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། སིར་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་དངློས་སུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་
ར་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་དང་། ཞིང་དང་ཁང་བཟང་ལ་སློགས་པ་ལ་རེག་ན་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ་སམ་དུ་མི་བསམ་སྟེ། དགག་
པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དཀློན་ཞིང་རིན་ཆེ་བའི་སློ་ནས་རས་དངློས་སུ་བཀག་པ་དེ་དང་། འདྲ་བ་ལ་ཡང་ངློ་
སྟེ་བཀག་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །ཊི་ཀ་ལས་སིན་བལ་དང་འདྲ་བ་མློན་དར་དང་དུ་ཀཱུ་ལའི་རས་ལ་སྟན་བེད་ན་སྤང་
བའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་དློ། །འློ་ན་མློན་དར་དེ་སིན་བལ་དང་འདྲ་ན་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་མློན་དར་
ཞེས་བ་བ་ནི་སིན་བལ་ལློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་སམ་ན། མློན་དར་ལ་རིགས་གིས་ཡློད་དེ། སིན་བལ་ལས་བས་པ་
དང་། རྩྭ་ལས་བས་པ་སྟེ། ཕྱི་མ་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས། མློན་དར་འདྲ་བ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་འདི་འློད་ལྡན་ལས་
གུར་ཀུམ་དང་ཁ་དློག་གསལ་ཆེས་པའི་སློ་ནས་འདྲ་བ་མེ་ཏློག་ཤེ་པ་ལི་ཀས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཡང་ན་ཐློས་རྣམས་ལ་བཀག་པར་
བཤད་དློ། །གསེར་ལ་རེག་པ་བཀག་པ་དང་འདྲ་བ་གཡུ་ལ་རེག་པ་ཡང་བཀག་པར་ཤེས་པར་བའློ། །་་་་་དེ་བཞིན་དུ་ཁབ་རིང་མ་ལ་རེག་
པ་དང་བང་ཤ་ཟན་གི་ཡུལ་དུ་རམ་པ་སློང་ན་ཡང་བསློད་པ་སློང་བའི་ལྟུང་བེད་བསེད་པ་སྟེ། འདྲ་བ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་སྦྱར་རློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

བཞི་པ་མཚན་གི་ཡན་
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ལག་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ནི། མཚན་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། ཡན་ལག་
གི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དབེ་བ་ནི། དགེ་སློང་ཕ་
མའི་ལྟུང་བ་ལ་གིས་སུ་དབེ་སྟེ། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། མཚན་ིད་ཅི་
འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་མློང་ངློ་། །དང་པློ་ནི་སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།
རེན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་ལ་ལྟུང་བ་ཆེ་ཆུང་མམ་པློར་བཅས་ཤིང་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་བའློ། །གིས་
པ་རེས་སུ་མཐུན་པ་མིང་ཙམ་གི་ཐུན་མློང་ནི། སློན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུ་སྟེ། རེན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་
ལ་ལྟུང་བ་ཆེ་ཆུང་མམ་པློར་བཅས་ཤིང་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །གིས་པ་ཐུན་མློང་མ་
ཡིན་པ་ནི་རེག་པའི་ཕམ་པའམ་འབིན་པའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་
པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྔ་སྟེ། རེག་པའི་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་་་་་་སེ་ཚན་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། དགེ་སློང་ཕ་མས་ཡང་ཡང་ཟློས་
པའི་ལྟུང་བ་ལྟ་བུ་་་་་་

ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། ིན་མློ་འབྲལ་བའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་་་་་་ཡློད་མེད་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། སློད་པའི་ལྟུང་བེད་

གིས་ནི་བཅས་པའི་་་་་་

དབེ་བ་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་སྤང་ལྟུང་དངློས་གཞིར་་་་་་འགྱུར་དུས་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །བདུན་བཅུ་ར་གིས་སློ་ཞེས་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པ་ཐུན་མློང་བར་བཞག་པ་ནི་ལྷག་མ་འཆབ་པའི་ཆ་
ནས་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བེད་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ནློ། །ཕམ་པ་འཆབ་པའི་ཆ་ནས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཕམ་
པའི་སྐབས་ཀི་གཞུང་ལས་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་བཞི་སྟེ། མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་
ཐུན་མློང་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་
དང་། དེ་དག་གི་འཐད་པ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་་་་་་སར་ལན་གིས་སུ་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་གིས་མི་གསློད་པ་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས་ལན་གསུམ་
པར་མཚན་གྱུར་པ་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དེ་སེ་བའི་ཞིང་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་ལན་ཅིག་མཚན་གྱུར་པ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ན་

ནི་དགེ་སློང་གིས་མི་གསློད་པ་

ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བས་ནས་དགེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་ཏེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ནི་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་དེ་སེ་བའི་
ཞིང་ིད་དེ་རེན་ིད་ཡིན་ནློ། །་་་་་སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། དགེ་སློང་གིས་མི་གསློད་པའི་སྦྱློར་བ་བས་
ནས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་དང་དུས་མམ་དུ་དེ་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་མ་ཆློས་ཅན། སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ་དངློས་སུ་བསེད་དེ། སློག་གཅློད་ཀི་ཕམ་པ་དངློས་སུ་བསེད་པ་དེའི་
ཞིང་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ།

།འདི་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་གི་ལྟུང་བ་དེ་སེས་ཟིན་གནས་པའི་ཞིང་ིད་ཀང་ཡིན་

ནློ། །མཚན་གྱུར་པ་ནི་དེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་ཞེས་པའི་་་་་་མདློ་འདི་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཏེ་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་བ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡློད་དེ། དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་
བ་ལས། རྐུ་དང་སྨྱན་དང་སྐུར་འདེབས་གསུམ། །འཆང་འཇློག་སློང་དང་སློང་རིགས་དང་། །རིན་ཐང་སློ་སློར་
བསྐུར་བ་དང་། །གསེར་དངུལ་སེད་གིས་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ། །འཐག་གིས་རྫུན་འདློན་སེ་བ་གཅློད། །རིམ་
གིས་འདུག་གནས་ཕྱེ་དང་ནི། །སྤངས་ཟ་་་་་་ཁབ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སྤངས་ཟ་ལ་དགེ་སློང་ལས་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ན་ེས་བས་སུ་གསུངས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་
མ་ཚང་བ་ལ་དགློངས་ཏེ། དགེ་སློང་མ་ལས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པར་སྦྱར་རློ། །

དུས་མིན་ཁ་ནས་མིད། །གཅེར་བུ་

དམག་གསུམ་མེ་རེག་དང་། །ནུབ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་རིན་ཆེན་རེག །ཁྲུས་བེད་རེ་དང་རྐུན་མ་དང་། །ས་རྐློ་མགློན་
དང་ཆང་འཐུང་དང་། །དུས་མིན་ཟས་བཅས་ས་རེངས་དང་། །ཁབ་རལ་གདིང་གཡན་བདེ་གཤེགས་
གློས། །བཞི་བཅུ་བརྒྱད་ལ་དངློས་སུ་གསུངས། །མི་ཚངས་སློད་དང་སློག་གཅློད་བཞི། །ཕམ་རྫུན་བདེན་སྨྲ་ས་
བློན་འཇློམས། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་ལ་ནི་མདློ་བསྡུས་སྦྱར་བར་བའློ། །་་་་་ས་བློན་སེ་འཇིག་གིས་པློ་གཅིག་ཏུ་བགངས་ནས་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་ཞེས་བླ་
མ་རྣམས་གསུང་ཡང་ལུང་ལས་སེ་བ་གཅློད་པ་ལ་དངློས་སུ་གསུངས་པས་ས་བློན་འཇློམས་པ་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བ་སྟེ་དངློས་ཀི་ལྟུང་བ་དང་མདློར་བསྡུས་ཀི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་
བགང་ན་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ཅེས་བརློད་དློ། །

དམིགས་བསལ་ནི་་་་་་གཞན་གི་ཡན་ལག་རང་གི་ཁ་འམ་བཤང་ལམ་དུ་བླངས་པའི་ཆ་ནས་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་ཡིན་

ཟག་བེད་ཀིས་་་་་་བུད་མེད་ཀི་ཟག་བེད་དུ་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་་་་་འི་སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པ་ན་མཚན་གྱུར་ན་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་

གི་དགེ་སློང་གི་

དང་། ལྷུང་བཟེད་ཕུལ་དགུ་བས་ཆུང་བའམ་ཆེ་བ་སློང་བ་་་་་་ནི་དགེ་སློང་ལ་སྤང་ལྟུང་སེད་བེད་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཚད་དང་མི་ལྡན་དང་།
གློས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་གློས་ལི་བ་དང་ཡང་བ་འཆང་འཇློག་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་་་་་་ནི་དགེ་སློང་ལ་སྤང་ལྟུང་བསེད་ཀང་
དགེ་སློང་མ་ལ་གློས་རུང་བ་མ་ཡིན་
ཡིན་པར་ཟ་བར་སློགས་པ་

དང་། ཟས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་གསློག་འཇློག་ལག་་ལ་སློགས་དང་འབྲེལ་བ་ ་་་་་དུས་མ་

རྣམས་ནི་མཚན་ིད་ཅི་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལྟུང་བ་དེ་དག་ནི་ཡན་

ལག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་སྦྱློར་
ལྟུང་ཆུང་བ་སློ་ན་ནི་གནས་ཤིང་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་པ་ནི། ན་སྨད་པའི་དློན་གིས་སྦྱློར་བ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་
དགེ་སློང་མ་གིས་ཁི་གཅིག་ལ་ལ་ན་ལྟུང་བེད་བསེད་ལ། དགེ་སློང་ཕ་གིས་ཁི་གཅིག་ལ་ལ་ན་ེས་བས་
བསེད་པ་དེ་གློ་བར་བས་ལ། འགེལ་བས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། དགེ་སློང་གིས་ཁི་གཅིག་ལ་རེག་པ་དང་བཅས་
བཞིན་དུ་ས་རེངས་མ་ཤར་བའི་མདུན་རློལ་ཏུ་ལ་བ་ན་སྨད་པའི་དློན་ེས་བས་ཀི་སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པ་གང་
ཡིན་པ་ིད་ལ་མཚན་གྱུར་ན་ན་སྨད་པ་དེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་སྟེ་དེ་གིས་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ཏེ་ས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རེངས་ཤར་ན་ཡང་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་དེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་ནློ། །སྐབས་འདིར་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཡང་ེས་བས་
ཁློ་ནར་ཟད་ཀི་ཁི་གཅིག་ལ་ལ་བའི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཞུ་འགེལ་་་་་་ལས་བཤད། རང་ཅག་དེའི་རེས་སུ་མི་
འབྲང་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ལྷག་པའི་དློན་གི་སྦྱློར་བ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི། ན་སྨད་པའི་དློན་
གི་སྦྱློར་བ་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལས་ནི་ལྷག་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བས། འདིར་དངློས་གཞི་ཡང་ན་སྨད་པ་
ིད་འབྱུང་གི ལྷག་པ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་ཏློ་ཞེས་བཤད་པ་ནི། མཚན་གྱུར་གི་སི་གཞུང་ལེགས་པ་ཡིན་
ནློ། །ན་སྨད་པའི་དློན་གི་སྦྱློར་བ་ཞེས་པ་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་བརེག་པའི་ེས་བས་དེ་མཚན་མཐུན་
ལ་བརེག་པའི་ལྟུང་བེད་པས་ཆུང་བས་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པའློ། །དེ་ིད་བརློད་པར་བ་བའི་དློན་ཡིན་པས་ན་དློན་
ཏློ་ན་སྨད་པ་དེ་ིད་ཀི་སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པ་གང་ཡིན་པ་ིད་ལས་མཚན་གྱུར་ན་ན་སྨད་པ་དེའི་ཞིང་ིད་ཡིན་
ཏེ་རེན་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་ཀང་སྦྱློར་ལྟུང་ཆུང་བ་ིད་སློ་ན་གནས་སློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །སྐབས་
འདིར་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཡང་ན་སྨད་པ་ཁློ་ནར་ཟད་ཀི་དངློས་གཞི་ིད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །ན་སྨད་པའི་དློན་གིས་སྦྱློར་
མདློ་འདི་ནི་་་་་་དགེ་སློང་མ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་སྦྱློར་བ་བེད་པའི་ེས་བས་ཕྲ་མློ་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ས་མ་ན་བཅས་པ་ཆུང་

བ་ཞེས་པའི་་་་་་

ལྡན་གི་སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པ་ལས་རེན་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་
སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྦྱློར་བ་ཆེ་ཆུང་ཞེས་བར་བཏགས་ཏེ།
མཚན་གྱུར་པ་ན་སྦྱློར་ལྟུང་ཆུང་བ་དེ་སློ་ན་གནས་ཤིང་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་པས་ན་དེ་སྐད་དློ། །གིས་པ་མཐར་
ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཅིང་བཅས་པ་ཡང་ཆུང་དུ་གྱུར་པ་ནི་བས་པ་ནི་དེ་ིད་ཡིན་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་དགེ་
སློང་མ་རེག་པའི་ཕམ་པ་རློགས་པར་བས་པ་དེ་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་ན་སར་གི་རེག་པའི་ཕམ་པ་དེ་ནི་
ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ན་སྨད་པ་དེ་ིད་ཡིན་ནློ། །་་་་་སྐབས་འདིར་ཊི་ཀ་ལས། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དེ་ིད་ཡིན་ནློ་
ཞེས་བཤད་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ན་སྨད་པ་དེ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་སྟེ།
གྱུར་ན།

སྐབས་འདིར་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་རེག་པའི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་མཚན་གྱུར་ཅིང་དགེ་སློང་དུ་

རེག་པ་དེ་དགེ་སློང་དེ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་ངློ་། །འློ་ན་ཊི་ཀ་ལས་བས་པ་ནི་དེ་ིད་ཡིན་ནློ་

ཞེས་འབྱུང་བ་དེའི་ཡུལ་ནི་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བའི་ཞིང་ིད་ཡིན་པར་སྟློན་ཏློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་
ན། དེ་ནི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་དེའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཞིང་ིད་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དངློས་གཞིའི་
ཞིང་ིད་ཡིན་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །འདིར་སྦྱློར་བ་བཀློད་ན་དགེ་སློང་མ་རེག་པའི་ཕམ་པ་རློགས་པར་བས་པ་དེ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་བཞིན་དུ་མཚན་གྱུར་ན་རེག་པའི་ལྟུང་བ་དེ་ཆློས་ཅན། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ན་སྨད་པ་དེ་
ིད་ཡིན་ཏེ། ལྟུང་བ་སློམ་པློར་གྱུར་པ་དེ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བས་པ་ནི་དེ་ིད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་་་་་་མདློ་འདི་ནི་་་་་་དགེ་
སློང་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་པ་ལྟ་བུ།

ལྟུང་བ་ཆེ་བའི་དངློས་གཞི་རློགས་པར་བྱུང་ཟིན་ནས་མཚན་གྱུར་པས་

བཅས་པ་ཆུང་དུ་སློང་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ལྟུང་བ་ཆུང་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་
སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དངློས་གཞི་ཆེ་ཆུང་ཞེས་བར་བཏགས་ཏེ། ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་
པར་བྱུང་ཟིན་པ་ན་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཅིང་ལྟུང་བ་ཡང་ཆུང་དུ་གྱུར་པས་ན་དེ་སྐད་དློ། །་་་་་
སྦྱློར་བ་ཆེ་ཆུང་ཞེས་བར་བཏགས་པ་ཡང་གཞུང་འདིས་མཚོན་ནས་བསྟན་ཏེ། དགེ་སློང་མས་སེས་པ་ལ་རེག་པའི་སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པ་ན་མཚན་གྱུར་ན། སྦྱློར་བ་བེད་བཞིན་པའི་
ལྟུང་བ་ཆུང་དུ་གྱུར་བའློ། །

གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་སློ་ན་གནས་ཤིང་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་པ་ནི་ན་སྨད་པ་ནི་

རང་གི་ིད་དློ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་སེ་ཚན་ན་སྨད་པ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་
བེད་བྱུང་ཟིན་ནས་དགེ་སློང་ཕར་མཚན་གྱུར་ན་ནི་ན་སྨད་པ་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ིད་དློ། །འདིར་བམ་པློ་ལྔ་
བཅུ་པ་ལས་ན་སྨད་པ་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ིད་དློ་ཞེས་བཤད་དློ། །སྐབས་འདིར་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་
ལས་དགེ་སློང་དེ་ལ་ཡང་འབིན་པའི་ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི་འབིན་པའི་ལྷག་མར་ནི་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །ན་སྨད་པ་ནི་རང་གི་ིད་དློ་ཞེས་པའི་་་་་་མདློ་འདི་ནི་་་་་་དགེ་སློང་མས་ཡང་ཡང་ཟློས་པའི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་ེས་བས་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་
ན་སྨད་པའི་མཐར་ཐུག་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་བྱུང་ཟིན་ནས་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་།
མཐར་ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཆེར་མི་འགློ་བར་སློ་ན་གནས་སློ་ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་
སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དངློས་གཞི་ཆེ་ཆུང་ཞེས་བར་བཏགས་ཏེ། མཚན་གྱུར་པ་ན་མཐར་
ཐུག་གི་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་སར་བྱུང་བ་དེའི་རྒྱུན་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་ིད་དུ་སློ་ན་གནས་ཤིང་བཅས་པ་ཆེར་གྱུར་པས་ན་
དེ་སྐད་དློ། །སྐབས་འདིར་རློད་པ་འདི་སྐད་དུ་དགེ་སློང་མ་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལས་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་འབིན་པའི་
ལྟུང་བེད་ཁློ་ནར་འགྱུར་གི། འབིན་པའི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ན། ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་མ་ཁུ་བ་
འབིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་ཏེ་དགེ་སློང་དུ་རེད་ན་ཅིར་འགྱུར། དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་པ་
དང་འགལ་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི།་་་་་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་སྦྱློར་བ་གསར་སེད་ཀིས་ཕྱུང་བ་ལ་
དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་སློ། །གཞན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། བསློས་བསྒྱུར་སློན་སྨྲ་ཕྲ་མ་སློ་སློགས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

103

བེད། །གནས་ངན་ལེན་བརློད་དང་ནི་བཤེས་དེ་དང་། །ཁད་གསློད་ཁི་གདིང་འབྱུང་དང་འདུས་ཟ་དང་། །མི་སྨྲ་
འགློ་དང་མ་གུས་ཟས་བཅས་དང་། །ད་གདློང་ཁི་རྐང་བརལ་དང་བསབ་པ་འདྲལ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཅློ་བརྒྱད་དེ་
རྣམས་ཀི། །སྦྱློར་དང་མཐར་ཐུག་བར་དུ་མཚན་གྱུར་ན། །མཐར་ཐུག་ལྟུང་བེད་བསེད་པར་ལུང་ལས་
གསུངས། །དེ་རྣམས་ཀི་ན་སྨད་སློ་ན་མི་གནས་པར་ལྟུང་བ་ཆེར་འགློ་བར་གསུངས་པ་ནི་མཚན་ཕྱི་མའི་སྐབས་
ཀི་སྦྱློར་བ་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་སྤངས་པའི་རེས་སུ་ཕྱློགས་པའི་ལྟུང་བེད་འབིན་
བཞིན་དུ་མཚན་གྱུར་ན་སྤངས་པའི་རེས་སུ་ཕྱློགས་པ་དེ་དགེ་སློང་མ་དེ་ལ་བཟློག་པའི་ཕམ་པའི་སློམ་པློར་
འགྱུར་ཏེ། དགེ་སློང་མར་གྱུར་པ་ན་་་་་་དེ་ཡང་བཟློག་པའི་ཚུལ་གིས་ཞུགས་ན་ནི་སློམ་པློ་ིད་ཡིན་ལ། མ་ཞུགས་ན་ནི་
ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལྟར་མིན་ན་མཚན་་་་་་ལྟུང་བ་ཆུང་བའི་སྦྱློར་བ་བས་པ་ལས་མཚན་
གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཆེ་བ་བསེད་ན་

གྱུར་གི་བཅས་པའི་སི་གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ལྟུང་མེད་སློ་ན་གནས་ཤིང་

བཅས་པ་ཡློད་པར་གྱུར་པ་ནི། ཞག་བཅུར་མ་ལློན་པ་ཞེས་སློ། །དེ་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་པ་ཞག་བཅུ་ལས་འདས་པར་
བཅངས་ན་སྤང་བར་འགྱུར་ལ། དགེ་སློང་མས་ནི་ཞག་གཅིག་ལས་འདས་པར་བཅངས་ན་སྤང་བར་འགྱུར་པ་དེ་ལ་་་་་་

ཡང་དགེ་སློང་ཕས་ལྷུང་བཟེད་བིན་

གིས་མ་བརླབས་པར་ཞག་བཅུར་མ་ལློན་པ་སྟེ་ཞག་དགུ་ཚུན་ཆད་བཅངས་པ་ལས་དགེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་
ན་སར་གི་ཁག་དགུ་པློ་དེ་དག་ནི་ཞག་གཅིག་གི་ཆ་དང་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་པ་སྟེ། ཞག་གཅིག་གི་ཆ་ས་དྲློ་ཙམ་
ཞིག་བཅངས་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བའི་ལྟུང་བ་མི་བསེད་པ་ིད་དློ། །མདློ་འདིས་དངློས་སུ་བསྟན་
པའི་ཆ་ནས་ནི་ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་འབའ་ཞིག་གི་གཞུང་ཡིན་ནློ། །མདློ་འདིས་མཚོན་ནས་བསྟན་པའི་ཆ་ནས་
ནི་སིར་བསྟན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ལ་ིན་མློ་འབྲལ་བའི་ལྷག་མའི་བཅས་པ་མེད་པ་ལས་དགེ་སློང་མར་མཚན་
གྱུར་པ་ན་བཅས་པ་དེ་ཡློད་པར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་མ་གྱུར་པ་ན་བཅས་པ་དེ་མེད་པ་ལས་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་
དེ་ཡློད་པར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་དེ་ཡློད་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་སི ར་བསྟན་པ་
ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་མེད་ཡློད་ཅེས་བར་བཏགས་ཏེ། བཅས་པ་དེ་མེད་པ་
ལས་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་དེ་ཡློད་པར་གྱུར་པས་ན་དེ་་་་་་སྦྱློར་བ་མེད་ཡློད་དང་དངློས་གཞི་མེད་ཡློད་གིས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་སྐད་་་་་་
བཅས་པ་དེ་མེད་པ་ལས་མཚན་ལན་གསུམ་གྱུར་པ་ནི་བཅས་པ་དེ་ཡློད་པར་མི་འགྱུར་

དློ། །ལྔ་པ་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་བཅས་པ་ཡང་མེད་

པར་གྱུར་པ་ནི། ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་ིན་མློ་འབྲལ་བའི་ལྷག་མ་་་་་་དང་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པ་བསེན་པར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རློགས་པར་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་དང་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློག་པའི་ལྟུང་བེད་དགེ་སློང་ལ་མེད་ཀང་དགེ་སློང་མ་ལ་དེ་རྣམས་ཡློད་པ་

ལྟ་བུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་མཚན་གྱུར་པ་དེ་དགེ་སློང་གིས་ིན་མློ་འབྲལ་བ་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བེད་པ་ན་མཚན་གྱུར་པ་དང་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ན་མཚན་གྱུར་ནས་
ལྟུང་བ་དེའི་ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་དེ་ཡློད་པ་ལས་མས་ཏེ་ལྟུང་

སློ། །་་་་་

བ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་སར་མཚན་མ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་
ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བས་པ་དེ་མས་ཤིང་ཞིག་པ་དང་མེད་པར་རིག་པར་བ་སྟེ་ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་པར་
བ་བ་མི་དགློས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་གཏམ་གི་གཞི་ལས། ལྟུང་བ་བྱུང་ལ་མ་བཤགས་ཤིང་ཕྱིར་བཅློས་མ་བགིས་པར་ནློངས་པ་
མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ་ཡློད་དེ་་་་་་

དགེ་སློང་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ་བཞི་པློ་བྱུང་བའམ་་་་་་སེ་ལྔ་ཞེས་མ་གསུངས་པ་ནི་དགེ་

སློང་གི་ེས་བས་ཀི་སེ་ལ་ཐུན་མློང་མིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དགེ་སློང་མ་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ་ལྔ་པློ་བྱུང་བ་དེ་མཚན་གྱུར་

ན་ལྟུང་བ་དེ་དག་ལས་བྱུང་བར་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྤློ་བའི་གཞིའི་ཞུ་བ་ལས་ཀང་དགེ་འདུན་
ལྷག་མའི་ནློངས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་མ་བཤགས་ཤིང་སར་ཕྱིར་བཅློས་མ་བགིས་བཞིན་བང་བར་འགྱུར་བ་
མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ་དགེ་སློང་དེ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ལ་དེའི་
མཚན་འཕློས་ནའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མས་པ་འདི་ལ་སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་
རྣམས་ཀིས་ནི་ཡློད་མེད་ཅེས་བར་བཏགས་ཏེ། མ་གྱུར་པ་ན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཅས་པ་དང་ལྟུང་བ་དེ་ཡློད་
པ་ལས་མཚན་གྱུར་ནས་བཅས་པ་དེ་དང་ལྟུང་བ་དེ་མེད་པར་གྱུར་པས་ན་དེ་སྐད་་་་་་སྦྱློར་བ་ཡློད་མེད་དང་དངློས་གཞི་ཡློད་མེད་
གིས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་སློང་མས་ིན་མློ་འབྲལ་བ་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་བེད་པ་ན་མཚན་གྱུར་པ་དང་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་ན་མཚན་གྱུར་ནའློ། །

དློ། །སྐབས་འདིར་རློད་

པ་འདི་སྐད་དུ། མཚན་གྱུར་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ན་ནི་སར་ཡང་མཚན་གྱུར་ན་
ལྟུང་བ་དེ་སར་ལློག་པར་མི་རིགས་པ་ལས། སྤློ་བའི་གཞིའི་ཞུ་བ་ལས་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ནློངས་པ་ལས་དག་
པར་བྱུང་བཞིན་དུ། སར་ཡང་ནློངས་པ་དེ་བཤགས་དགློས་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ། འདི་
ལྟར་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ེས་པ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་མཚན་འཕློས་
ཏེ་དགེ་སློང་མར་མཚན་གྱུར་ནས་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་དག་པར་བྱུང་བ་དང་དེ་སར་ཡང་མཚན་འཕློས་ཏེ་
དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་ེས་པ་དེ་བཤགས་དགློས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་
བ་དག་པར་གསུངས་པ་དེ་ནི། མཚན་གྱུར་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཅས་པ་མེད་པར་གྱུར་པས་ན་ལྟུང་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དེའི་ནུས་པ་འབིན་མ་ནུས་པ་ལ་ལྟུང་བ་དག་པར་བཏགས་པ་ཡིན་གི། ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་དག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
སར་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་འབྱུང་བར་གསུངས་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྟུང་བ་ཆེ་བ་ལས་ཆུང་ངུ་
གྱུར་པའང་དེ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་རེག་པའི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་དེ་མཚན་འཕློས་པས་ལྟུང་བ་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ།
ལྟུང་བ་ཆུང་དུ་གྱུར་པས་ན་ལྟུང་བ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་བཅློས་བས་ནས། སར་ཡང་མཚན་འཕློས་ན་ལྟུང་བ་དེ་སར་
ལྡློག་གམ་མི་ལྡློག་སམ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་ལྟུང་བ་ཆུང་དུས་སུ་ཕྱིར་བཅློས་ནས་ལྟུང་བ་སར་མི་ལྡློག་སྟེ་ལྟུང་བ་
དག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟུང་བ་ཆེ་བའི་ངློ་བློར་གནས་པ་དག་གམ་ཆུང་བའི་ངློ་བློར་གནས་པ་
དག ས་མ་ལྟར་ན་ལྟུང་བ་ཆེ་བའི་མིང་རིགས་བརློད་པའི་ཕྱིར་བཅློས་མ་བས་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་
མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཆེ་བའི་ངློ་བློ་དློར་བར་གྱུར་པ་ལས། སར་ཡང་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་སར་ལྡློག་པར་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །་་་་་ལྟུང་བ་དེ་ལས་གློལ་ཞེས་ཀང་བ་ཞིང་། སར་ཡང་ལྟུང་བ་དེ་ིད་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་དགེ་སློང་ལྟུང་བ་
ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ་བཞི་པློ་བྱུང་བའམ། དགེ་སློང་མ་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སེ་ལྔ་པློ་བྱུང་བ་དེ་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་ལས་གློལ་ཞེས་བ་ཞིང་། སར་ཡང་མཚན་གྱུར་ན་ལྟུང་
བ་དེ་ིད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལུང་ལས་བཤད་ཅེས་ས་མ་རྣམས་གསུང་ཡང་དེ་ནི་ལུང་ན་མི་སྣང་ངློ་། །

མཚན་གྱུར་ན་ལྷག་མའི་འཆབ་པ་དག་པར་

བསྟན་པ་ནི་མཚན་གྱུར་པ་དེ་ལ་སར་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ེས་པ་བཅབས་པ་མས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
འཆབ་པ་དེ་ཡློད་པ་ལས་མས་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་སྤློ་བ་སད་མི་དགློས་སློ། །གསུམ་པ་དེ་
དག་གི་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ནི། མགུ་བ་ཞག་དྲུག་གམ་ཟ་བ་ཕྱེད་རལ་གིས་སད་ཀང་རུང་ཆ་ཤས་ཀིས་སད་ཀང་
རུང་སྟེ། སར་མགུ་བ་སད་པ་ནི་ཕྱིས་མཚན་གྱུར་པ་ན་དློན་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ་གདློ ང་མགུ་བ་རློགས་པར་སད་
དགློས་སློ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བེད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་དེ་མགུ་བར་བགི་
བ་སློད་པ་ན་མཚན་འཕློས་ཏེ་དགེ་སློང་མར་གྱུར་ན་ཆད་པ་བྲལ་བ་ཞེས་བགི་བའམ། ཨུ་པ་ལི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་
ཙམ་དུ་སད་པ་དེ་གློངས་ལ་དགེ་འདུན་སེ་གིས་ལ་ཟ་བ་ཕྱེད་དུ་སྐློངས་ཤིག་ཅེས་ཞག་་་་་་སར་མགུ་བར་སད་པ་དེ་ཕྱིས་
མཚན་གྱུར་པ་ན་

གངས་ཀིས་ཁ་སྐློང་བར་བེད་པའི་དློན་ཡློད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེང་སང་་་་་་འདུལ་བ་

ཁ་ཅིག་ན་རེ་སར་མགུ་བ་སད་པ་དློན་མེད་དུ་གསུངས་པ་ནི་ིན་མློ་འབྲལ་བའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཐུན་མློང་

འཛིན་པ་

མ་ཡིན་པའི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ནས་མགུ་བ་སད་པ་ནི་མཚན་གྱུར་པ་ན་དློན་མེད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་མཚན་གྱུར་
པ་ན་ལྟུང་བ་དེ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྨྱན་བེད་པའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཐུན་མློང་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནས་མགུ་བ་སད་པ་ནི་མཚན་གྱུར་ཀང་སར་མགུ་བ་སད་པ་དེ་དློན་ཡློད་པའློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློན་ཀང་དེ་ནི་མི་
བཟང་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལས་དགེ་སློང་མ་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་
མགུ་བ་སད་པ་ནི་མཚན་གྱུར་ཏེ་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ན་ཅི། དེས་དགེ་འདུན་ལ་ཞག་དྲུག་མགུ་བ་སད་པར་བགི་
འཚལ་ལམ་སད་པར་བ་དགློས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་ནི་མགུ་བ་སད་པ་དློན་མེད་པར་བསྟན་ཏེ། སར་གིས་
ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་ཟ་བ་ཕྱེད་མགུ་བ་སད་དུ་ཟིན་ཀང་ཡང་དགེ་འདུན་ལ་ཞག་དྲུག་མགུ་བ་སད་པར་དགློས་
པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་མཁས་པ་ཡློན་ཏན་འློད་ལུང་ཁུངས་དང་བཅས་པའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་
བར། ལུང་ཡི་གེ་མ་དག་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་བར་ཟད་དློ། །བཞི་པ་དེ་དག་གི་འཐད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ནི། འདི་ལ་
ཆློ་ག་རྣམས་གྱུར་ཏློ་སྟེ་མཚན་གྱུར་པ་འདི་ལ་བཅས་པ་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དང་། ་་་་་བཅས་པ་ཆེ་བ་ལས་ཆུང་དུ་གྱུར་པའི་
ཕྱིར་དང་། བཅས་པ་ཡློད་པ་ལས་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར།

ལྟུང་བ་ཆེ་བ་ལས་ཆུང་དུ་གྱུར་པ་དང་ལྟུང་བ་ཡློད་པ་ལས་མེད་པར་གྱུར་

པའི་འཐད་སྒྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ་སྟེ། མགུ་སད་དློན་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཡང་འཐད་སྒྲུབ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་ཆློ་ག་རྣམས་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་
འདི་ནི་་་་་་

མཚན་གྱུར་གི་མདློ་དང་པློ་དང་། གིས་པ་དང་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པའི་འཐད་སྒྲུབ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །་་་་་མཚན་གྱུར་

ཀང་ལྟུང་བ་ནི་ཆེར་མི་འགྱུར་བར་རང་སློ་ན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ཆློ་ག་རྣམས་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀློད་ན་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་བའློ། །

དེ་ལྟར་མཚན་གྱུར་གི་

སྐབས་འདིར་ཞུ་འགེལ་མཁན་པློ་ནི་་་་་་པཎི་ཏ་དགེ་ལེགས་བཤེས་གེན་ལྟུང་བ་ཆུང་བ་ལས་མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཆེར་
འགློ་བར་བཞེད་པ་ལ་་་་་་བློད་ཀི་འདུལ་འཛིན་གཞན་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཁ་བསྐངས་ཏེ་འདི་སྐད་དུ་དགེ་སློང་རེག་པའི་ལྷག་
མ་བྱུང་བ་མཚན་གྱུར་ན་ཕམ་པའི་སློམ་པློར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། དགེ་སློང་མ་རྒྱ་སེགས་ཀི་ཆང་བུ་འཆང་
བའི་ལྟུང་བེད་བྱུང་བ་མཚན་གྱུར་ན་ཕྱུང་བའི་ལྷག་མར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། བཅས་པ་ཆུང་བ་ལས་མཚན་
གྱུར་པས་བཅས་པ་ཆུང་དུ་གྱུར་པ་ན་སར་གི་ལྟུང་བ་ཡང་ཆུང་དུ་འགློ་བ་བཞིན་དུ་མཚན་གྱུར་པས་བཅས་པ་
ཆེར་གྱུར་པ་ན་སར་གི་ལྟུང་བ་ཡང་ཆེར་འགློ་སྟེ། བཅས་པ་གྱུར་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་
རིགས་ཏེ་ལྷག་མ་ལས་སློམ་པློར་གྱུར་པ་དེ་སེ་ཚན་ཆེར་གྱུར་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ཆེར་གྱུར་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རེན་དགེ་སློང་དུ་མཚན་གྱུར་ཀང་། ཆང་བུ་འཆང་བའི་ལྟུང་བེད་དེ་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ིད་
དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། རེན་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ཀང་ལྟུང་བེད་དེ་སློ་ན་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་ལ་ཆང་བུ་
འཆང་བའི་ལྟུང་བེད་ཡློད་པར་ཐལ་ལློ་ཞེ་ན། མདློར་བསྡུས་ཀི་ལྟུང་བེད་ཡློད་པར་འདློད་པའློ། །བཅས་པ་གྱུར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

107

པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དེ་ཡང་བཅས་པ་གྱུར་པ་ཙམ་དུ་འདྲ་ཡང་་་་་་ཆུང་གྱུར་དང་ཆེ་འགྱུར་བེ་བྲག་མི་འདྲ་བའི་
ཕྱིར་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །མཚན་གྱུར་པས་སར་གི་ལྟུང་བ་དེ་ཆེར་འགློ་ན་ནི། ཊི་ཀ་ལས་ལྷག་པའི་དློན་
གི་སྦྱློར་བ་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལས་ནི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི། ན་སྨད་པའི་དློན་གི་སྦྱློར་བ་
ལས་མཚན་གྱུར་པ་ལས་ནི་ལྷག་པ་འབྱུང་བ་མི་འགྱུར་བས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། ལྟུང་བ་ཆུང་བ་
ལས་མཚན་གྱུར་པས་ལྟུང་བ་ཆེན་པློར་འགློ་ཞིང་། ལྟུང་བ་མེད་པ་ལས་མཚན་གྱུར་པ་ཙམ་གིས་ལྟུང་བ་ཡློད་
པར་འགྱུར་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ན་ལྟུང་བ་སྤང་བ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སྦྱློར་བ་
འཇུག་པ་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་ལ་བརེན་པའི་དློགས་པ་བཅད་ནས་
ད་ལྟར་གི་ལུས་ལྟུང་བ་སེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ནི། རེག་པ་ལ་མཚོན་ན། མེད་མི་རུང་གི་སྦྱློར་བ་དང་
མཐར་ཐུག་དེའི་ཚེའི་རེག་ཡུལ་མློའ ་ི དབང་པློ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ནི་རེག་པའི་ལྷག་མ་སེད་པའི་བེད་པ་པློ་ིད་
ཡིན་གི། མེད་མི་རུང་གི་སྦྱློར་བའི་ས་རློལ་དང་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་འློག་རློལ་གི་ལུས་ནི་འདིའི་བེད་པ་པློ་མ་
ཡིན་ནློ། མདློ་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། རེག་སྨྱན་འཁྲུར་འཇུག་ལེན་གློས་ཏེ། །ལྔ་པ་སྦྱློར་དང་མཐར་ཐུག་
གི །བར་དུ་ཡུལ་དེའི་མཚན་གྱུར་ན། །ན་སྨད་གསུངས་བསྡུས་གཞན་ལའང་སྦྱར། །དེའི་ཚེ་ལུས་ནི་མཚོན་པ་
ཙམ་སྟེ། མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་ནི་་་་་་དེའི་ཚེའི་མཚན་མཐུན་བེད་པ་པློ་ིད་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེའི་ལྟ་བ་མཐུན་
པ་བེད་པ་པློ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་རང་རང་གི་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དེའི་ཚེའི་ལྟུང་བ་
རང་རང་གི་གཞིའི་ཡན་ལག་ཚང་བ་བེད་པ་པློ་ིད་དློ་ཞེས་མཚོན་ནས་བསྟན་ཏློ། །དམིགས་བསལ་ནི་མངལ་
ན་གནས་པའི་སྨྱན་བེད་པ་ལ་སྦྱློར་བའི་དུས་ན་མཚན་བསྟེན་རུང་མེད་ ་་་་་ཀང་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་ཡློད་ན་སྨྱན་བེད་པའི་ལྷག་མ་བསེད་
པ་དང་། ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལ་རྨང་བཙུགས་པས་སློག་ཆགས་ཤི་ནས་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་སེ་བ་པློ་ཕྲ་མློ་མེད་ ་་་་་
ཀང་ལྷག་མ་བསེད་

པ་དང་། ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བརིག་པ་ན་་་་་་དང་པློ་རློད་པ་བས་པས་རློད་པ་ཞི་སྟེ་མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་རློད་

བཅས་མ་ཡིན་པ་་་་་་ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་དང་། གློས་སློང་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་དུས་ན་གློས་ཀི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་མཐར་
ཐུག་གི་དུས་ན་ཡློད་ན་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་སེ་གནས་གཞན་ལ་བརེན་པའི་
དློགས་པ་བཅད་ནས་རང་འགློ་བ་གྱུར་གཏློགས་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ནི། ཁྲུང་ཁྲུང་མློ་ལས་སེས་པའི་
མི་གནས་བརན་བྲག་དང་ེ་བྲག་ལྟ་བུ་བསད་ན་དུད་འགློའ ་ི བུ་བསད་པ་ཡིན་པས་དུད་འགློ་བསད་པའི་ལྟུང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བེད་དུ་འགྱུར་རམ་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འགློ་བ་གཞན་དུད་འགློའམ་མི་མ་ཡིན་ལས་སེས་པའི་མི་
ནི་རང་གི་འགློ་བ་ིད་ཡིན་ཏེ་མི་ིད་ཡིན་པས། དེ་བསད་པའམ་དེ་ལ་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ནློ། །འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་བློལ་སློང་མློའ ་ི མངལ་དུ་མི་བཀུམ་ན་ཅིར་འགྱུར། མངལ་ན་གནས་
པ་དེ་ལ་མིར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བཀུམ་ན་ནི་མཐར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་ལས་གྱུར་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འགློ་བ་གཞན་ལས་སེས་པའི་མི་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་
ལས་སེས་པའི་མི་མ་ཡིན་དང་དུད་འགློ་ལས་སེས་པའི་མི་མ་ཡིན་བསད་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞིང་། མི་ལས་
སེས་པའི་དུད་འགློ་དང་མི་མ་ཡིན་ལས་སེས་པའི་དུད་འགློ་བསད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བའློ། །སྐབས་འདིའི་
གནད་ཀིས་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ས་ཆུ་མེ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ལ་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་རང་རང་གི་རྒྱུན་
ལས་སེས་པ་ལྟར་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའི་ས་ཆུ་མེ་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་ཡུལ་དུ་
མཚུངས་པར་སྦྱར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ལ་བརེན་པའི་དློགས་པ་བཅད་ནས་
ཤེས་པའི་རྒྱུད་གར་གཏློགས་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ནི། འགློ་བ་གཞན་གི་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་
ལས་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། འགེལ་བའི་འདློད་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རང་ལུགས་རྣམ་པར་
བཞག་པའློ། །དང་པློ་ནི་རྒྱ་ཆེ་འགེལ་པ་ལས། དགེ་སློང་གིས་མིའི་འགློ་བར་གཏློགས་པ་འགློ་བ་གཞན་གི་ལུས་
ཀི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ཞིག་གསློད་ན། དེར་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་། འགློ་བ་་་་་་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་སྟེ་་་་་
་དུད་འགློའམ་མི་མ་ཡིན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་

བསད་པའི་དུས་ན་དངློས་གཞི་ལ་ནི་ཕམ་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །་་་་་ཞེས་དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས་ཀང་། དགེ་སློང་གིས་མིའི་འགློ་བར་གཏློགས་པ་འགློ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་གསློད་ན་མིར་འདུར་ཤེས་ཀང་རུང་། འགློ་བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་སྟེ།
གང་གསད་པར་བརྣག་པ་དེར་འདུ་ཤེས་པས་བསད་པའི་དུས་ན་ཕམ་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །ཡང་དེ་གིས་ཀ་ལས།

འདིར་ཁུངས་ནི་་་་་་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ཨུ་

ཏྲ་ཡ་ནའི་རློགས་པ་བརློད་པ་དྲན་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་གཙུག་ཕུད་ཅན་གིས་ཕས་དག་བཅློམ་པ་ིད་ཐློབ་པར་
མ་ཤེས་སུ་ཟིན་ཀང་། ཕས་བུ་ལ་ཁློད་ཀིས་མཚམས་མེད་པ་གིས་བས་ཏེ། ཕ་བསད་པའི་ཕྱིར་དང་དག་
བཅློམ་པ་བསད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྤྲིངས་པ་ལྟ་བུའློ་ཞེས་་་་་་ཊི་ཀར་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་བུ་གཞློན་ནུ་གཙུག་ཕུད་ཅན་
གིས་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་དག་བཅློམ་པ་ཡིན་པ་ལ་དག་བཅློམ་པ་ཡིན་པར་མི་ཤེས་ཀང་། ཕ་ཡིན་པ་ལ་ཕ་ཡིན་པར་ཤེས་
ལ། སྐབས་འདིར་ཕ་དང་དག་བཅློམ་པ་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་གཅིག་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཡློད་པས།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དེའི་ཆ་ནས་དག་བཅློམ་པ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་བྱུང་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་གསློད་
པ་ན། སྟག་འདི་བསད་སམ་དུ་སྟག་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་ན་བསད་པའི་དུས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྟག་
འདི་བསད་སམ་དུ་བསམ་པ་ན། འདི་དང་མི་གིས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཅིག་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཡློད་
པས་དེའི་ཆ་ནས་མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་བཞེད་་་་་་ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་མིན་ཏེ་སྦྱློར་ལྟུང་སློམ་པློ་མི་སེད་པའི་ཕྱིར་དློ། །འློན་
ཀང་དེའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་སྟེ། འདི་ལ་གིས་ཏེ། དམ་བཅའ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་དགག་པའློ། །དང་པློ་
སྟག་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་པའམ་མི་མ་ཡིན་དུ་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་པས་མི་གསློད་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་
ན་ནི། ལུང་ཞུ་བ་ལས་མི་ལ་མི་མ་ལགས་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བཀུམ་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞེས་་་་་་སློམ་པློ་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

གསུངས་ཀི། ཕམ་པར་མ་གསུངས་པ་དང་། འློད་ལྡན་ལས་ཀང་མིར་ནི་འདུ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་ནི་འགློ་

བ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ནི་མཐར་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྟློན་ཏློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ། དགག་པའི་་་་་་རྣམ་གངས་
གཞན་ཡང་ཊི་ཀ་ིད་ལས། ལྷས་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་མཆློད་སྦྱིན་བསད་པ་ལ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུར་
ཐལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་གིས་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྷས་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་མཆློད་སྦྱིན་
བསད་པ་ལ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བར་རིགས་སློ། །ཞེས་་་་་་ཊི་ཀ་ིད་ལས་བཤད་ལ། དེ་དང་མཚུངས་པ་བརློད་པ་ནི།
མི་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་གསློད་པ་ན་སྟག་འདི་བསད་སམ་དུ་སྟག་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་པ་ཆློས་ཅན།
མི་གསློད་པའི་ཕམ་པ་མི་སེད་པར་ཐལ། མིར་འདུ་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མི་དང་སྟག་གིས་ནི་འགློ་བ་ཐ་
དད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརློད་དློ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་ནི། གཙུག་ཕུད་ཅན་ལ་མཚམས་མེད་
གིས་བྱུང་བ་མ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་འགེལ་ལས་གང་ཞིག་གིས་ཕ་དག་བཅློམ་པ་བསད་ན་ཡང་དེ་ལ་མཚམས་
མེད་པ་གཅིག་ཁློ་ནར་འགྱུར་ཏེ་རེན་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་བ་ལས་
ཀང་་་་་་གསློད་བེད་གཅིག་གིས་སློག་ཆགས་གཅིག་བསད་པ་ལ་ལས་ཀི་དངློས་གཞི་གིས་མི་སིད་པས། འདིར་
མཚམས་མེད་པ་གཅིག་ལ་མིང་གིས་སུ་བཏགས་ཏེ། འགློད་པ་བསེད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །དག་
བཅློམ་པ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པས་ནི་དག་བཅློམ་པ་བསད་ཀང་དག་བཅློམ་པ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་པར་མི་
འགྱུར་ཏེ་འློད་ལྡན་ལས་ལུས་གཅིག་ལ་དག་བཅློམ་པ་ིད་ཀི་ཆློས་མེད་པར་ནློར་བས་གསློད་ན་མཚམས་མེ ད་
པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གི་འློན་ཀང་ཕམ་པ་ནི་སུས་ཀང་བཟློག་པར་དཀའ་འློ་ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་མཚམས་མེད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་གིས་བས་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཙུག་ཕུད་ཅན་སིག་སྦྱློང་ལ་བརློན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་
སློ་གིས་ནས་སློས་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་འགེལ་ལས་ས་་་་་་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཅན་ལ་ཁློད་ཀིས་ནི་མཚམས་མེད་པ་གིས་
བས་ཏེ། ཕ་བསད་པ་དང་དག་བཅློམ་པ་བསད་པའློ། །ཞེས་བརློད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སློ་གིས་ནས་སློས་པ་
ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་སིར་ན་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ནི་ཡུལ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་
གནས་པ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་པ་དང་དགློས་པ་ལས། དང་པློ་ལ་བདུན་ཏེ་མི་ཚངས་སློད་དང་འབིན་པ་
དང་། །མ་བིན་ལེན་དང་སློག་གཅློད་བཞིའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་སགས་སམ་སྨན་གིས་
མིའི་བུད་མེད་བློལ་སློང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སད་ན་ཅིར་འགྱུར། མཐར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས་
འབིན་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པར་སྦྱར་རློ། །མ་བིན་པར་ལེན་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས། རྐུ་བའི་རས་དེ་དབང་བའི་
མི་དེ་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་དུ་ཟིན་ཀང་ལྟུང་བ་འབིན་པར་བེད་པས་རས་དེ་མིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་
བར་འདུ་ཤེས་ན་ནི་དངློས་པློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློག་གཅློད་པ་ལ་ནི།
ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་སགས་སམ་སྨན་གིས་བློལ་སློང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འཚོ་བ་དང་ཕྲལ་ན་ཅིར་འགྱུར་
མཐར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ནས། དུད་འགློ་འདེབས་སློད་གསུམ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་
སློ། །འདི་ིད་ལས་ཀང་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་བསད་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ལྟུང་
བ་བསེད་པའི་ཡུལ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པ་ནི། སར་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལྟུང་བ་བདུན་
པློ་མ་གཏློགས་པ་སེམས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པར་བསེད་པ་ལ། ཡུལ་དེ་
གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཤིང་། ཡུལ་དེ་གཟུགས་གཞན་དུ་སྤྲུལ་པ་ལས་ནི་ལྟུང་
བ་རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ིད་ལས་་་་་་སྤྲུལ་བ་མློ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་རེག་
པ་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་ནི་་་་་་ལུས་ཀི་ཐ་སད་་་་་་ལས་མས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རྣམ་པར་་་་་་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་བཞག་གློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཀང་། འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་་་་་་འདུལ་བ་ཁད་དུ་གསློད། །ནུབ་ལྷག་ལྷན་ཅིག་་་་་་ལ་དང་རྐུ་་་་་་བ་
དང་དྲུག །སྤྲུལ་བ་ཡུལ་་་་་་དུ་བ་བས་ན་་་་་་ལྟུང་བ་ན་སྨད་་་་་་དུ་དངློས་སུ་གསུངས། །དེ་མཚུངས་གཞན་ལའང་

དང་ལམ་དུ་འགློ་

མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །སྐབས་འདིར་མི་དུད་འགློར་སྤྲུལ་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ལྟུང་བ་མི་རློགས་པ་འདི་
རིགས་པས་ཀང་འཐད་དློ། །ཡུལ་དེ་ལུས་ཀི་ཐ་སད་ལས་མས་པས་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། མི་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་འགློ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ ་་་་་གསློད་ན་འགློ་བ་
གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་སྟེ་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞེས་ཊི་ཀའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་སྟེ་

མིར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བསད་པ་ན་མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་བསེད་

དློ། །ཡང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་རང་གི་འགློ་བ་ིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །མི་མ་ཡིན་དང་དུད་འགློ་
འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པར་བསྟེན་པ་བསད་ན་ཡང་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འབྱུང་ངློ་ཞེས་མདློ་
འདིས་བསྟན་ཏློ། །བཞི་པ་ཡློན་ཏན་གི་ཆ་ལ་བརེན་པའི་དློགས་པ་བཅད་ནས་འཕེན་པ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་
ལུས་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་སློ་སློ་སེ་བློའ ་ི དག་བཅློམ་ཐློབ་ནས་ཀུན་ནས་ློན་མློངས་པའི་ཆློས་མང་པློ་ནུབ་ཅིང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆློས་
མང་པློ་རྒྱུད་ལ་སེས་པས། སློན་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་དང་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བས་སར་ལས་རྒྱུད་གཞན་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་་་་་་

གནས་སྐབས་ལས་

གཞན་མིས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་ནི་མི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ིད་མ་ཡིན་པས་དག་བཅློམ་པའི་རེན་ཅན་བསད་
ན་མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་བསེད་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་དགེ་སློང་གིས་་་་་་མིའི་འགློ་བ་པའི་དག་
བཅློམ་པ་བཀུམ་ན་ཅིར་འགྱུར། ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང་མཚམས་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་
ནློ། །སློག་གཅློད་པ་ལ་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་བེད་ཡིན་ནློ། །གནས་སྐབས་གཞན་ཐློབ་ཅེས་པ་་་་་་མདློ་འདིས་ནི་སློ་སློ་སེ་བློ་
ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པ་ལྟར། དེས་དག་བཅློམ་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་
དངློས་གཞི་བསེད་དློ་་་་་་མཚོན་དཔེ་བྲི་ཞེས་གཞི་མི་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །ཕམ་ལྷག་དང་པློ་
གིས་ནི་སེམས་ཅན་གི་རིགས་སིས་བསེད་པ་ཡིན་ལ། མི་མ་ཡིན་གི་བེ་བྲག་ལྷ་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་མང་དུ་
ཡློད་པས། དེ་དག་ལ་ཡང་དློགས་པ་བཅད་པར་སེམས་སློ་ཞེས་ཀང་གསུང་ངློ་། །དག་བཅློམ་ཡུལ་དུ་བས་པ་
ལས་་་་་་ནུབ་ལྷག་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པའི་དམིགས་བསལ་ནི། དག་བཅློམ་པའི་ཆློས་གློས་ལྷུང་
བཟེད་བརྐུས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་སར་བཤད་པ་དང་། དག་བཅློམ་ལ་སློགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་
ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་མི་སེད་པ་དང་། དག་བཅློམ་ཡུལ་དུ་
བས་པ་ལས་ནི་བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ནུབ་ལྷག་ལ་སློགས་པའི་་་་་་ལྟུང་བ་རྣམས་མི་བསེད་དེ། དག་བཅློམ་པ་་་་་་
བསབ་པ་བིན་པ་ཡིན་པ་ལས་གློལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་དགེ་འདུན་གི་
དབེན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གནས་ངན་བརློད་པ་དང་མི་ཆློས་བླ་མ་བདེན་སྨྲའི་ལྟུང་བེད་མི་སེད་པ་
དང་། འཕགས་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ནི་གཞི་གཅེར་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་་་་་་མུ་སྟེགས་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་མི་སེད་དེ།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དག་བཅློམ་ཐློབ་པ་ན་་་་་་

མུ་སྟེགས་ཀི་ལྟ་བ་ལས་གློལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ཐ་དད་དུ་སེ་ལུགས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་

པ་ལ་གིས་ཏེ། ཐ་དད་དུ་སེ་ལུགས་དངློས་དང་ཞར་ལ་བྱུང་བའློ། །དང་པློ་ནི་སིར་ན་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་སེ་བ་
དང་། ཐ་དད་དུ་སེ་བ་གིས་ལས། གཅིག་ཏུ་སེ་བ་ནི་སར་རྣམ་འབེད་དུ་བསྟན་ལ། ཐ་དད་དུ་སེ་བ་ནི་སྐབས་
འདིར་སྟློན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐ་དད་དུ་སེ་ལུགས་དྲུག་ལས། དང་པློ་བསབ་རྒྱུན་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི་ེས་
པ་དེ་མེད་པ་ཞེས་སློ། །འདི་ནི་དེང་སང་ལུང་ན་མི་སྣང་མློད་ཀི་ལློ་དྲུག་སྟན་དང་མགློན་དུ་གེར་བ་ལས་རིང་དུ་
འདུག་པའི་སྐབས་སུ་ཊི་ཀས་ལུང་ཞུ་བ་ཁུངས་སུ་དྲངས་པས། འདྲ་བ་གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་སིར་
བསྟན་པའློ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་རིག་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བར་སྐབས་སུ་
ཁིམ་པར་བབས་ན། ེས་པ་དེ་བཅས་པ་མེད་པ་ཁིམ་པར་བབས་པས་བར་དུ་ཆློད་པ་ིད་ལ་བསབ་རྒྱུན་ས་ཕྱི་
གིས་སུ་ལྟུང་བ་འློང་བ་ནི་ན་སྨད་ཐ་དད་དློ། །དེ་ཡང་བསབ་རྒྱུན་ས་མའི་རེན་ལ་སྦྱློར་བ་རྣམ་པའི་ན་སྨད་དང་།
བསབ་རྒྱུན་ཕྱི་མའི་རེན་ལ་དངློས་གཞི་རྣམ་པའི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་གི། དངློས་གཞི་རློགས་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་
ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱློར་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བར་སྐབས་སུ་བཅས་པའི་རེན་མ་ཡིན་གིས་བར་དུ་ཆློད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །འློང་བ་ཐ་དད་ཅེས་པ་འདི་ཊི་ཀས་ནི་ལློ་དྲུག་སྟན་ལ་མཚོན་ཏེ་གསུངས་སློ། །དགེ་སློང་གིས་ལློ་དྲུག་གི་ནང་དུ། སྟན་གཅིག་
ཟིན་པར་བས་པ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ། །དེའི་རེས་སུ་སྟན་གིས་པ་བེད་པར་རློམ་ཞིང་སྟན་གིས་པ་དེའི་ཕྱིར་བས་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཁིམ་པར་བབས་ཤིང་། ཡང་ཕྱིར་བསེན་པར་རློགས་
པ་དེས་སྟན་གཞན་གཅིག་བེད་ཅིང་ཟིན་པར་བས་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ། །དེའི་རེས་སུ་བསབ་རྒྱུན་ས་མའི་སྟན་དང་པློ་བས་ནས་ལློ་དྲུག་གི་ནང་དུ། སར་གི་སྟན་གི་བེད་འཕྲློ་སྟན་གི་
བེད་ཕྱི་མ་ཟིན་པར་བས་ན་བསབ་རྒྱུན་ས་ཕྱི་ེས་པ་འློང་བ་ནི་ན་སྨད་ཐ་དད་དློ། །སར་སྟན་བརམས་པ་དེ་ཟིན་པར་བེད་པའི་ཆ་ནས་ཕྱི་མ་དེ་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་དངློས་གཞིའི་བེད་

མདློར་ན་མདློ་འདིས་ནི་དེ་དག་དང་མཚུངས་པའི་ལྟུང་བ་

པ་པློ་ིད་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ན་ཆ་ཕྱི་མ་དེ་ལ་སྟན་གི་ཚད་རློགས་པ་ཡློད་ནའློ། །་་་་་

གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་བསབ་རྒྱུན་ས་ཕྱིར་ལྟུང་བ་འློང་བ་ནི་ན་སྨད་ཐ་དད་དློ་ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་
དག་དང་མི་མཚུངས་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འཆང་འཇློག་ལ་སློགས་པ་གནང་ལ་ཚད་གཟུང་རྣམས་ཀི་
ཞག་ཚོགས་པའི་བར་སྐབས་སུ་ཁིམ་པར་བབས་ན་བསབ་རྒྱུན་ས་ཕྱིར་ན་སྨད་ཐ་དད་དུ་བསེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
བསབ་རྒྱུན་ས་ཕྱི་གིས་ལ་གནས་སྐབས་དེ་གནང་བའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་བསམ་རྒྱུན་ཐ་དད་
པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི། བཏང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་གིས་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ཕྱེད་བརིགས་ཟིན་
པ་ན་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བླློས་བཏང་བ་ལས་སར་ཡང་བསམ་པ་སེས་ཏེ་སར་གི་འཕྲློ་ཟིན་པར་བེད་པ་ན་ཡང་
འློང་བ་ནི་ཐ་དད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། བསམ་རྒྱུན་ས་ཕྱི་གིས་སུ་ལྟུང་བ་འློང་བ་ནི་ན་སྨད་ཐ་དད་ ་་་་་དེ་ཡང་ཊི་ཀ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

113

ལས་བེད་འདློད་པ་ལློག་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

དློ། །དེ་་་་་་ན་སྨད་པ་ཡང་བསམ་རྒྱུན་ས་མའི་སྐབས་སུ་སྦྱློར་བ་རྣམ་པའི་ན་སྨད་

དང་། བསམ་རྒྱུན་ཕྱི་མའི་སྐབས་སུ་དངློས་གཞི་རྣམ་པའི་ན་སྨད་སེད་པའློ། །མདློ་འདིས་ནི་དེ་དང་མཚུངས་
པའི་་་་་་ལློ་དྲུག་སྟན་ལ་སློགས་པ་ལྟུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་བསམ་རྒྱུན་ས་ཕྱིར་ལྟུང་བ་འློང་བ་ནི་ན་སྨད་པ་ཐ་དད་དློ་
ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་རིམ་ལྷག་དང་། །གློས་བེད་ཁབ་རལ་ལ་སློགས་
བདུན། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཅུ་གཅིག་ལ། །བསམ་པས་བཏང་ན་ན་སྨད་གསུངས། །ན་སྨད་ཐ་དད་དློ་ཞེས་པ་ནི་
ལུང་གི་དགློངས་པ་བླངས་པའློ། །གསུམ་པ་བཅས་པ་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི། གཞིའམ་བ་བ་གཅིག་ལ་
བཅས་པའི་རིགས་དུ་མ་ིད་བཅས་པ་ལ་ནི་བཅས་པའི་གངས་ཇི་སེད་ལས་འདས་པ་དེ་སེད་ཀི་ེས་པར་
འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའི་སྐབས་ཀི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྐད་ཅིག་སད་པས་ལྟུང་
བ་བཞིར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ། བིན་ལེན་མ་བས་པ་མི་རུང་བ། གསློག་འཇློག་ཏུ་བཞག་
པར་གྱུར་པ། དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫུན་གིས་ཕྲ་མ་བས་ན་ལྟུང་
བེད་གིས་འབྱུང་ཞིང་། རྫུན་གིས་སློན་ནས་སྨྲ་ན་ལྟུང་བེད་གིས་འབྱུང་ལ་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་
ཏུ་ཞག་གསུམ་ལ་བ་ལ་ནུབ་ལྷག་པར་ལ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་། བསིལ་བ་སྡུད་པའི་ལྟུང་བེད་གིས་འབྱུང་བ་
ལྟ་བུའློ། །དེ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞག་གསུམ་ལ་བ་ལ་ནུབ་ལྷག་པར་
ལ་བའི་ལྟུང་བེད་དང་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་ལྟུང་བེད་གིས་འབྱུང་བ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་
ཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་གང་ཟག་དང་ལྷན་ཅིག་
དགུང་གསུམ་ལ་བ་ལ་ལྟུང་བེད་གིས་འབྱུང་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་ཞག་གིས་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅིག་
ལ་བ་ལ། ཞག་གསུམ་པ་ལ་ཁིམ་པ་མློ་དང་ལྷན་ཅིག་ལ་བ་ལའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །བཞི་པ་ཀུན་སློང་ཐ་
དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཀུན་སློང་ཐ་དད་ཀི་དབེ་བ་དངློས་དང་། དམིགས་བསལ་མཚོན་དཔེ་
དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་ནི་དེའི་ཆ་ནི་དེར་གཏློགས་སློ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་རེས་
སུ་སྦྱློར་བ་དང་། གཞུང་གི་དློན་བེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་ཆ་ནི། ཁུ་
བ་འབིན་པ་དང་ལུས་ཀིས་རེག་པ་དང་འཁིག་པ་སྨྲ་བ་དང་། སྨྱན་བེད་པ་དང་འཁྲུར་འཇུག་པ་ལ་སློགས་
པའློ། །མ་བིན་པ་ལེན་པའི་ཆ་ནི་བིན་འཕྲློག་བེད་པ་དང་། དངློས་བསྒྱུར་དང་སེད་པ་དང་གདེང་མེད་པར་སློད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་དང་རྐུན་མ་དང་ལམ་དུ་འགློ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །མི་གསློད་པའི་ཆ་ནི་ས་བློན་སེ་འཇིག་དང་། སློག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་ལ་སློད་པ་དང་། དམག་ལ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་། རེག་པ་དང་གཟས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །མི་
ཆློས་བླ་མ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནི། གཞི་མེད་བག་ཙམ་དང་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པ་དང་། འཕྱ་བ་དང་གཞློག་
འཕྱས་བེད་པ་དང་། མི་ཆློས་བླ་མ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །ཕམ་པས་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་ཆ་ནི་ལྷག་
མས་སྐུར་པ་འདེབས་པའློ། །དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་ཆ་ནི་དགེ་སློང་ལ་ཕྲ་མ་བེད་པ་དང་། འདུས་ཤིང་ཟ་
བ་དང་། སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་དང་སྤངས་པའི་རེས་ཕྱློགས་དང་བསིལ་བ་སྡུད་པ་དང་མི་སྨྲ་བར་འགློ་བ་ལ་
སློགས་པའློ། །བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ཆ་ནི། བསབ་པ་ལ་ེ་བར་འཇློག་པ་སྤློང་བ་དང་མ་གུས་པའི་ཚུལ་
ལློ། །གསློག་འཇློག་བས་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བེད་ཀི་ཆ་ནི་མཚམས་བཙོས་དང་ནང་དུ་ཞག་ལློན་པ་དང་དགེ་སློང་
གིས་བཙོས་པ་ཟ་བའློ་ཞེས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དློན་བེ་བྲག་ཏུ་
བསྟན་པ་ནི། མི་ཚངས་སློད་ལྟ་བུ་ཆ་ཅན་དེའི་ཆ་འབིན་རེག་དང་དབེན་པ་ན་འདུག་འགེང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་
ནི་ཆ་དེར་གཏློགས་པ་ཡིན་གི། ཆ་ཅན་མི་ཚངས་སློད་ིད་དུ་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །དེ་ཡང་་་་་་མི་ཚངས་སློད་ིད་དུ་མ་
མི་ཚངས་སློད་ཀི་ཀུན་སློང་གིས་ཀུན་ནས་མ་བསངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འབིན་རེག་ལ་སློགས་པ་ཆའི་

གཏློགས་པ་དེ་

ལྟུང་བ་ཆ་ཅན་ིད་དུ་མི་གཏློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཀུན་སློང་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟུང་བ་
བསེད་པ་ལ་རང་རང་གི་ཀུན་སློང་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཀི། ལྟུང་བ་གཞན་གི་ཀུན་སློང་གིས་ལྟུང་བ་གཞན་མི་
སེད་དེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། རེག་་་་་་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་བརེགས་ཀང་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ་རེད་མློར་བསམས་ཏེ་བརེགས་
སམ་བསད་པར་སེམས་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་རེག་པར་གཟས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དགེ་སློང་གིས་རག་ཏུ་ཁྲུས་བགིས་ཀང་ནློངས་པར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་
སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ་ཆུ་རྒལ་བར་བསམ་པའི་ཞེས་སློ། །

གཟས་ཁྲུས་ལ་རང་རང་གི །ཀུན་སློང་དགློས་གསུངས་གཞན་ལའང་

སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །འློ་ན་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གི་ཀུན་སློང་གིས་གཞན་མི་སེད་ན། ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་པའི་་་་་་ཊི་ཀ་
ལས་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་བསམ་པས་བུད་མེད་ལ་རེག་པ་ནི་རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན་གི། ཕམ་
པའི་སློམ་པློ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མི་ཚངས་པར་སློད་པའམ་འཁྱུད་པ་ལ་སློགས་པ་བ་བར་བརམས་ཏེ་དབེན་པ་
སབས་ཡློད་པ་ན་བུད་མེད་གཅིག་པུ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པའམ་འགེང་བར་བེད་པ་ནི་ལྟུང་བེད་ཁློ་ན་ཡིན་གི།
མི་ཚངས་པར་སློད་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའི་ེས་བས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་པ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དང་པློ་ཀུན་སློང་གཞན་གིས་འཕངས་ཀང་བར་སྐབས་སུ་ཀུན་སློང་གཞན་གློ་བུར་དུ་
སེས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུངས་པ་དེ་ལེགས་སློ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་མཚོན་དཔེ་དང་
བཅས་པ་ནི། ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་་་་་་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་གིས་ལས།
དང་པློ་་་་་་ཁུ་བ་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཕྱུང་ཡང་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་བའི་དམིགས་བསལ་ནི། དགེ་སློང་གིས་ལམ་གསུམ་མཚན་ིད་ལྡན་
པར་མཚམས་ལས་འདས་པར་རློལ་ཞིང་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཁུ་བ་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཕྱུང་ཡང་མཐའ་ིད་དེ། མི་
ཚངས་སློད་ཀི་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་འབིན་པའི་ཀུན་སློང་རགས་པས་དེ་སྐད་དུ་བའི། མི་ཚངས་སློད་
ཀི་ཀུན་སློང་ཕྲ་བའི་ཚུལ་གནས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྐབས་འདིར་མི་ཚངས་སློད་ཀི་
ཀུན་སློང་གློ་བུར་བ་ངེས་པར་སེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ཀང་རིགས་སློ། །གིས་པ་་་་་་བསམ་པའི་བེ་བྲག་གིས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་
མཚོན་དཔེ་ནི་མགློ་བཅད་པའི་ཁའམ་ལམ་གསུམ་ནང་མས་པར་མཚམས་ལས་འདས་པར་རློལ་ཞིང་ཕྱུང་བ་
ན་ནི། རྨ་དང་ཡན་ལག་ཕྲད་པའི་བདེ་བ་འདློད་པའི་བསམ་པས་ལམ་་་་་་མགློ་བཅད་པའི་ཁའམ་ལམ་གསུམ་མས་པ་དེ་དག་ཏུ་
རློལ་ཞིང་ཕྱུང་ན་ནི་མི་ཚངས་སློད་ཀི་སློམ་པློར་འགྱུར་ལ། འབིན་པར་འདློད་པའི་བསམ་པས་ལམ་་་་་་མགློ་བཅད་པའི་
ཁ་ལ་སློགས་པ་

དེ་དག་ཏུ་རློལ་ཞིང་ཕྱུང་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཊི་ཀ་

ལས་ཁུ་བ་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལ་ཕམ་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཁུ་བ་འབིན་པའི་དགེ་
འདུན་ལྷག་མར་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་ཀི་ལམ་
མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་མཚམས་ལས་འདས་པར་རློལ་ཞིང་ཁུ་བ་ཕྱུང་ན་ཁུ་བ་འབིན་པའི་འདུན་པས་ཕྱུང་
ཡང་མཐའ་ིད་དེ། མཐའ་ཕམ་པ་ིད་དེ་མ་གཏློགས་པ་དགེ་སློང་གིས་ཁུ་བ་འབིན་པ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་
དངློས་གཞི་རློགས་པ་དགེ་སློང་ལ་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ནི། དགེ་འདུན་ལྷག་མའློ། །དགེ་སློང་གིས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་
ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པ་དེ་མཚན་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྡན་ན་ ་་་་་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མིན་གི་ནི་
ལྟུང་བེད་དློ། །ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བེད་ནི་དགེ་སློང་ལ་ཡློད་པ་ཡང་སིད་དེ། ལྟུང་བེད་དེ་བྱུང་བའི་
དགེ་སློང་མ་མཚན་གྱུར་ནའློ། །ལྔ་པ་གཞི་དང་སྦྱློར་བ་ཐ་དད་པས་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ནི། བ་བ་དུ་མའི་འབྲས་བུ་
ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། བ་བ་གཞི་དུ་མའི་འབྲས་བུ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་པ་དང་། བ་བ་སྦྱློར་བ་དུ་མའི་ལྟུང་
བ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་པའློ། །དང་པློ་ནི་བ་བ་གཞི་མ་རློགས་པ་དུ་མའི་འབྲས་བུས་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་གཅིག་
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ཏུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། གཞི་རིན་ཐང་མ་ཚང་བ་ལེན་དུ་མ་ཞིག་བརྐུས་ན་ཕམ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་སྟེ་སློམ་
པློ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞི་མི་མ་ཡིན་དུ་མ་ཞིག་བསད་ན་ཕམ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་སྟེ་སློམ་པློ་ཐ་དད་དུ་
འགྱུར་བ་དང་། གཞི་སྨྱློན་པ་དུ་མ་ལ་མི་ཆློས་བླ་མ་རྫུན་དུ་སྨྲས་ན་ཕམ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་སྟེ། སེམས་ཅན་
སློ་སློ་ལ་སློམ་པློ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །འདི་དག་གི་གཞུང་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་
བརྐུས་ཀང་མཐར་མི་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་འདི་ལྟར་རེ་རེའམ་གིས་གིས་སམ་གསུམ་གསུམ་མམ་
བཞི་བཞི་བརྐུས་ཀི་ནམ་ཡང་ལྔར་མ་ཚང་ནའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་གཞི་ལ་ནི་སེམས་ཅན་སློ་སློ་ལའློ་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་ཡང་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་ནི་བ་བ་སྦྱློར་བ་མ་རློགས་པས་དུ་མའི་འབྲས་བུ་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་
གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་བཞག་སྟེ། རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་སྦྱློར་བ་མ་རློགས་པ་གཞློགས་སྨློས་ཀི་རྫུན་ལན་དུ་མ་ཞིག་
སྨྲས་ན་ཕམ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་སྟེ་སློམ་པློ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྦྱློར་བ་མི་གསལ་
བ་ལན་དུ་མ་ཞིག་སྨྲས་ན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་པ་དང་། བལ་འཁུར་བ་ལ་སློགས་པ་རྒྱང་གགས་
འདའ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་ི་མ་ཐ་དད་རེ་རེ་ཞིང་རྒྱང་གགས་ཕྱེད་ཕྱེད་ཕྱིན་པ་སིར་བསློམས་པས་རྒྱང་གགས་
ཀི་མཐའ་ལས་འདས་ཀང་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་སྟེ། ན་སྨད་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །་་་་་
སྨྱན་གི་འཕྲིན་ལན་གསུམ་སྦྱློར་བ་ཐ་དད་ཀང་སྨྱན་གི་ལྷག་མ་གཅིག་སེད་དློ། །

མདློར་ན་མདློ་འདིས་ནི་གཞི་མ་རློགས་པ་དུ་མ་དང་། སྦྱློར་བ་

མ་རློགས་པ་དུ་མས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་གློ་ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་
ནློ། །གིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལ་གིས་ལས་དང་པློ་ལས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་སེལ་བ་ནི། ཁང་པ་
ཁང་ཆེན་ལ་སློགས་པ་རང་གིས་ཕྱེད་བས་ཏེ་བློར་བའམ་གཞན་གིས་ཕྱེད་བས་པ་ལ་དེའི་འཕྲློ་ཟིན་པར་བེད་པ་
ནི་ལྟུང་བ་ཕྱེད་ིད་དེ། རང་རང་གི་ན་སྨད་པ་ིད་དློ། །མདློ་འདིས་ནི་ལས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་བཅུ་དགུ་
པློ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ལྟུང་བ་ཕྱེད་ིད་དློ་ཞེས་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས།་་་་་གཞན་གིས་མ་ལགས་མ་
ཟིན་པ་ཟིན་པར་བགིས་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས།

ཁང་པ་ཁང་ཆེན་ལློ་དྲུག་སྟན། །སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་

དང་། །གསུམ་ལ་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་བཤད། །རིམ་ལྷག་་་་་་དགེ་སློང་མའི་གློས་ཀི་བཟློ་བེད་དང་། །ཁབ་རལ་འཆློས་
པ་ལ་སློགས་བདུན། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཅློ་ལྔ་ལ། །ཕྱེད་བས་ཕྱེད་ིད་དངློས་སུ་གསུངས། །འཁྲུར་འཇུག་རྨེལ་
འཇུག་ཐ་ག་གིས། །དེ་ལྟར་བཞི་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །ཞེས་་་་་་བཅིངས་གློལ་ཊི་ཀ་བཞིན་གཟུང་ངློ་། །གལ་ཏེ་་་་་་གདིང་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མཐློ་གང་གིས་་་་་་ཚད་ཀིས་མ་གན་པའི་གདིང་བ་གསར་པ་ལ་ལློངས་སད་པའི་སྤང་བ་ལ་ཡང་ཕྱེད་བས་པ་ལ་ཕྱེད་

ིད་འདི་སྦྱར་ཏེ། མཐློ་གང་གིས་སྤང་བའི་སྐབས་ཀི་ཞུ་བ་ལས་གཞན་གིས་གདིང་བའི་བཟློ་་་་་་མ་ལགས་་་་་་མ་ཟིན་པ་དགེ་
སློང་གིས། ལགས་པར་བགི་ན་ཅིར་འགྱུར། ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ་ཞེ་ན། དློན་་་་་་ལུང་ལས་གསུངས་པ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བཟློ་བེད་པ་སིར་བཀག་པ་ལས་འདས་པའི་ེས་བས་ཡིན་གི་འདིར་གཏློགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
འདིའི་དགག་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སེལ་བ་ནི། གཞི་
མེད་བག་ཙམ་ལྷག་མས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྟེ་སྐུར་འདེབས་གསུམ་དང་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་བརློད་གིས་
ཏེ་ལྔའི་སྐབས་སུ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ན་སྨད་པ་སློམ་པློར་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་སློམ་པློ་འཆབ་བརློད་བེད་པ་དག་
གི་འབྲས་བུའི་ཆ་སྟེ་འབྲས་བུའི་ལྟུང་བ་ིད་ནི་རྒྱུའི་ལྟུང་བ་སློམ་པློ་ལས་ན་སྨད་པ་སྟེ་ེས་བས་ིད་ཡིན་
ནློ། །འདི་ནི་འགློད་པ་སེད་པའི་ཕྱེད་ལ་ཡང་སྦྱར་་་་་་འགློད་པ་བསེད་པ་ལ་གིས་ཏེ། སློམ་པ་མ་སེས་པས་འགློད་པ་བསེད་པ་དང་། ཕམ་པ་བྱུང་བས་
འགློད་པ་བསེད་པའློ། །

ཏེ། ཕམ་པའི་ན་སྨད་་་་་་སློམ་པློ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་འགློད་པ་བསེད་ན་ེས་བས་སློ། །མདློ་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་

ལས། སློམ་པློས་སྐུར་ན་ེས་བས་ཞེས་མཚམས་མེད་གིས་ཀི་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ེས་བས་་་་་་སྐུར་འདེབས་གསུམ་ལ་གསུངས་པ་
བསྡུས། །འཆབ་བརློད་འགློད་བསེད་མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །སྐབས་འདིར་འགལ་བ་སྤང་བ་ནི།
ན་སྨད་པ་དག་གི་ཆ་ིད་ནི་ན་སྨད་པ་ཡིན་ལ། ཕམ་པས་མས་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་
བསེད་པར་གསུངས་པ་འགལ་ཏེ། མས་པས་མི་ཚངས་སློད་ལ་སློགས་པ་བས་ཀང་མས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་
བ་ལ་ེས་བས་ལས་མེད་པ་ལས། ེས་བས་དེས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལས་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བསེད་པས་ན་སྨད་
པའི་ཆ་དེ་ནི་ན་སྟློད་བྱུང་བ་དང་འགལ་ཞེ་ན། མས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕམ་པ་གསློར་རུང་གིས་མས་པ་དང་
ཕམ་པ་གསློར་མི་རུང་གིས་མས་པའློ། །ས་མས་ནི་མི་ཚངས་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་བས་ན་ཕམ་པ་བསེད་
པས། ཕམ་པས་སྐུར་པ་བཏབ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་སེད་ཅིང་། ཕྱི་མས་ནི་མི་ཚངས་སློད་ལ་སློགས་པ་བས་
ཀང་ེས་བས་ལས་མེད་པས། ེས་བས་དེས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལས་ེས་བས་ལས་མི་སེད་དློ། །དེས་ན་འགལ་
བ་མེད་དློ། །གཞན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་
པ་བཏབ་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་
དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་སློམ་པློར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གིས་མི་ཚངས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློད་ལ་སློགས་པ་བས་ཀང་ེས་བས་ལས་མེད་པས། ེས་བས་དེས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལས་སྤློམ་པློ་སེད་ན།
ན་སྨད་པའི་ཆ་དེ་ནི་ན་སྟློད་བྱུང་བ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འདི་ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ། ཕམ་པ་དང་
འདྲ་བའི་ེས་བས་ཀིས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན་པས། ལྟུང་བའི་ཆ་ནས་ནི་བེད་ལས་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བས་སྐུར་པ་
བཏབ་པ་ཡིན་ལ། ཡུལ་གི་ཆ་ནས་ནི་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན་པས་སློམ་པློར་བཅས་
པ་སྟེ། བཅས་པའི་དབང་གིས་སློམ་པློར་འགྱུར་བའློ། །གཞན་ཡང་བཤེས་ངློར་བས་པ་དང་ཟས་ཕྱིར་ཆློས་
བསྟན་པ་ལ་ེས་བས་ལས་མེད་པས། དེ་དག་གིས་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ལྟུང་བེད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན།
དེ་ནི་ལྟུང་བས་མས་པའི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་གི། འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་བའི་རྫུན་གི་ཆ་ནས་ལྟུང་བེད་ཡིན་པས་འགལ་
བ་མེད་དློ། །གཞན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཁིམ་པས་ེས་སློད་བས་ཀང་ལྟུང་བ་མེད་པས། ལྟུང་མེད་ཀིས་སྐུར་པ་བཏབ་
པས་ལྟུང་བ་ེས་བས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལྟུང་བས་མས་པའི་ཆ་ནས་ེས་བས་སུ་བཤད་
པ་མ་ཡིན་གི། སྐུར་འདེབས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའློ། །བཞི་པ་
བསམ་པ་དང་དངློས་པློའ ་ི བེད་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་ལ་གིས་ཏེ། བསམ་པ་དང་དངློས་པློའ ་ི བེད་པ་དངློས་
དང་ཞར་ལ་བྱུང་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་
གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ལ་གསུམ་སྟེ། དངློས་པློ་གཙོ་བློའ ་ི གངས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་འདུ་ཤེས་གཙོ་
བློའ ་ི མཚན་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའློ། །དང་པློ་ནི་ས་རབས་པ་
ཁ་ཅིག་ན་རེ་འདུལ་བའི་གཞུང་རྣམས་ལས་དངློས་སུ་བཤད་ཚོད་རྣམས་བགངས་ན་དངློས་པློ་གཙོ་བློའ ་ི ལྟུང་བ་
བཅུ་ཡློད་དེ། དངློས་པློ་གཙོ་བློ་ཕམ་ལྷག་དང་པློ་གིས། །སློ་སློགས་ས་བློན་སེ་འཇིག་རྫུན་སྨྲའི་ཡུལ། །ཁི་སྟན་
ཆེ་མཐློ་གཟུགས་བསྒྱུར་གསློད་པ་དང་། །བེ་བྲག་མ་ཕྱེད་གཞི་ལས་ཞག་དང་བཅུ། །ཞེས་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའློ། །དེ་ཡང་ཕམ་ལྷག་དང་པློ་གིས་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། འདི་ིད་ལས། མི་ཚངས་པར་སློད་པ་དང་ཁུ་
བ་འབིན་པ་གིས་ལ་ནི་དེར་མ་ཟད་དློ་ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སློ། །སློ་སློགས་བེད་པ་དང་ས་བློན་སེ་འཇིག་
གིས་དང་རྫུན་སྨྲ་བའི་ཡུལ་དང་བཞི་པློ་དེ་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ན་ནི་གཞིའི་
ཡན་ལག་གི་བེ་བྲག་ལ་དེ་མ་ཡིན་དུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་དངློས་གཞི་མི་རློགས་པར་རིགས་པ་ལས། འདི་ིད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལས་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཡང་དངློས་གཞི་རློགས་པར་གསུངས་ཏེ། རློད་པ་གཞན་ིད་ལ་རློད་པ་གཞན་དུ་འདུ་
ཤེས་པ་ནི་དེ་དང་འདྲ་བ་ིད་ཡིན་ནློ། །ས་བློན་ལ་ས་བློན་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་དེ་དང་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་
བཤད་ཅིང་། སེ་བ་གཅློད་པ་ལའང་ཊི་ཀ་ལས་སེ་བ་ལ་ས་བློན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་སེ་བ་དང་འདྲ་བ་ིད་ཡིན་
ཞེས་བཤད་ལ། རྫུན་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ལ་འདི་ིད་ལས་མི་བདེན་པ་ལ་ནི་ན་པ་པློ་ཡང་ངློ་ཞེས་བཤད་དེ། བཞི་པློ་
དེ་དག་ནི་གཞིའི་ཡན་ལག་གི་བེ་བྲག་ལ་དེ་མ་ཡིན་དུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཡང་དངློས་གཞི་རློགས་པར་གསུངས་
པས་དངློས་པློ་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་གྲུབ་བློ། །ཁི་སྟན་ཆེ་མཐློ་གིས་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། འློད་ལྡན་དུ་མལ་ཆེ་མཐློའ ་ི
སྐབས་ལས་བསབ་པའི་གཞི་འདི་ནི་དངློས་པློ་གཙོ་བློར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གཏམ་གི་གཞི་ལས་ལུས་
ཀི་ལྟུང་བ་འབའ་ཞིག་གློ་ཞེས་གསུངས་པས། དེའི་ཕྱིར་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློར་བ་བ་སིར་བཏང་བའི་སྐབས་མེད་
དློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སྤྲུལ་སྟག་ལྟ་བུ་གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་གསློད་པ་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། ཊི་ཀ་
ལས་དགེ་སློང་གིས་མིའི་འགློ་བར་གཏློགས་པ་འགློ་བ་གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ཞིག་གསློད་ན། དེར་
འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཀང་རུང་སྟེ། བསད་པའི་དུས་ན་དངློས་གཞི་ལ་ནི་ཕམ་པ་ཁློ་
ནར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་པས་སློ། །བེ་བྲག་མ་ཕྱེད་པ་ལ་རྐུ་བ་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། བེ་བྲག་མ་ཕྱེད་པ་ལ་ནི་གཞི་
ལས་རྣམ་པར་བཞག་གློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་དེའི་ཊི་ཀ་ལས། གཞིའི་ངློ་བློ་ིད་ལས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་གི འདུ་
ཤེས་ལས་ནི་མི་བཞག་གློ་ཞེས་གསུངས་པས་དངློས་པློ་གཙོ་བློ་ཡིན་པར་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ཡང་་་་་་ཁློད་
ཀིས་དངློས་པློ་གཙོ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བགངས་པ་དེའི་

ཕམ་ལྷག་དང་པློ་གིས་དངློས་པློ་གཙོ་བ་གཞུང་གི་དློན་ལེགས་པར་བཤད་པ་

ཡིན་མློད་ཀི། དེ་ལས་གཞན་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་དངློས་པློ་གཙོ་བློར་འདློད་པ་དེ་མི་རིགས་ཏེ། གཞུང་འདི་ིད་་་་་་ལས་
མི་ཚངས་སློད་དང་ཁུ་བ་འབིན་པ་གིས་དམིགས་ཀིས་བཀར་ཏེ་་་་་་དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློར་གསུངས་
དངློས་པློ་གཙོ་བློར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་སློ་སློགས་བེད་པ་དང་ས་བློན་་་་་་འཇློམས་པ་དང་སེ་
འཇིག་གི་མདློ་ར་བ་འདི་ིད་ལས་ཤེས་གཙོའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །རློད་པ་གཞན་ིད་ལ་རློད་པ་
གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ནི་དེ་དང་འདྲ་ཞེས་པ་དེ་དངློས་པློ་གཙོ་བའི་གཞུང་མ་ཡིན་གི། རློད་པ་བཞི་པློ་གང་ཡིན་ཡང་སློ་སློགས་སུ་
བའློ་སམ་དུ་་་་་་

ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་འདིར་རློད་པ་ཙམ་ིད་ཚད་མ་ཡིན་གི་

རློད་པའི་བེ་བྲག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ཏེ། ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་མ་ཡིན་པར་་་་་་རློད་པའི་བེ་བྲག་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཀུན་སློང་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ནི་རློད་ཙམ་ིད་ཚད་མ་ཡིན་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་དང་མཚུངས་པས་ས་
བློན་ལ་ས་བློན་གཞན་ིད་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། མི་བདེན་པ་ལ་ནི་ན་པ་པློ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་ཡང་ཀུན་སློང་སི་
ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའློ། །འློད་ལྡན་ལས་མལ་ཆེ་མཐློ་གིས་ཀི་ལྟུང་བ་དངློས་པློ་གཙོ་བློར་གསུངས་པ་
དེའང་ལྟུང་བ་གེང་རུང་ཙམ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི། ལྟུང་བ་མཚན་ིད་པ་ལ་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློད་ལྡན་
དུ་གཏམ་གི་གཞི་ལས་ལུས་ཀི་ལྟུང་བ་འབའ་ཞིག་གློ་ཞེས་ལུང་དྲངས་པས་ཤེས་ཏེ། དེའང་གཏམ་གི་གཞི་ལས་
མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ེས་པ་འབྱུང་བ་ཡློད་དེ། འདི་ལྟར་གིད་ལློག་པ་ལས་བཏེག་སྟེ་མལ་སྟན་ཆེན་པློའམ་མཐློན་
པློའ ་ི སྟེང་དུ་བཞག་པའློ་ཞེས་གསུངས་པས་ལྟུང་བ་གེང་རུང་ཙམ་དུ་གསལ་ལློ། །འློ་ན་ལྟུང་བ་གེང་རུང་ཙམ་
ཡང་འབྱུང་བར་མི་རིགས་ཏེ་ལྟུང་བ་མཚན་ིད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ལ་དངློས་པློ་
ལས་བདེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གཟུགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་གསློད་པ་དངློས་པློ་
གཙོ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་བཤད་ཅེས་ཟེར་ཡང་། སྐབས་འདིར་ནི་ཊི་ཀའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་སྟེ་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་
ཏློ། །བེ་བྲག་མ་ཕྱེད་པ་ལ་རྐུ་ན་གཞི་ངློ་བློ་ིད་ལས་བཞག་གི འདུ་ཤེས་ལས་ནི་མི་བཞག་ཅེས་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་
གསུངས་པ་དེ་ཡང་བེ་བྲག་གི་འདུ་ཤེས་ལས་ནི་མི་བཞག་ཅེས་དགློངས་པ་སྟེ། བདག་པློ་གང་གི་ཡིན་ཡང་
བརྐུའློ་སམ་དུ་ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་དེའི་སློན་རློལ་ཏུ་བདག་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་བདག་པློ་སི་ཙམ་དུ་འཛིན་པའི་
འདུ་ཤེས་ལས་ནི་ངེས་པར་ལྟློས་ཏེ་རྣམ་པར་བཞག་གློ །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། དངློས་པློ་གཙོ་བློ་
རིགས་གིས་ཏེ། མི་ཚངས་པར་སློད་པ་དང་ཁུ་བ་འབིན་པ་གིས་ལ་ནི་དེར་མ་ཟད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་
སློ། །མི་ཚངས་སློད་དང་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་ནི་ཕམ་ལྷག་དང་པློ་གིས་ཁློ་ནར་མ་ཟད་དེ། དེ་དག་་་་་་སློད་པ་དང་འབིན་
པའི་

གི་སློམ་པློ་ལ་སློགས་པ་དང་། དགེ་སློང་མས་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བེད་ཀང་། དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ་་་་་་མི་ཚངས་སློད་

དང་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པ་ལས་མ་འདས་སློ། །གསུམ་པ་རློད་པ་སྤང་བ་ནི། ཁ་ཅིག་་་་་་སློག་ན་རེ་་་་་་སློ་
སློགས་བེད་པ་དང་། སེ་འཇིག་ནི་སི་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཡང་། བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། རློད་པ་གཞན་ལ་རློད་པ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཡང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་གསུངས་པས་
ཤེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རློད་པ་ལ་སློ་སློགས་བེད་པ་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་ན་ནི་རློད་པ་ན་ན་བེད་པ་ཡང་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་བློར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ས་བློན་སེ་
འཇིག་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་ན་ནི་ས་རྐློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་བློར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཕམ་པ་

དང་པློ་བེ་བྲག་ལ་དངློས་པློ་གཙོ་མློད་སི་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་སྟེ་གཞན་དུ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་མ་དཀིས་པ་ལ་དཀིས་པར་འདུ་
ཤེས་ཏེ་བཅུག་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློ་འགྱུར་རློ་ཞེས་་་་་་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་་་་་་ལུང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཡི་གེ་མ་ནློར་བར་ངེས་དློན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བླ་མ་བཞད་ཀང་ཁློ་བློ་ནི་

ལུང་ཡི་གེ་ནློར་བར་སེམས་ཏེ། སྐབས་དེ་ིད་ཀི་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་

ལས་བར་ཆད་མ་མཆིས་པ་ལ་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་བཅུག་ན་ཅིར་འགྱུར། མཐར་འགྱུར་རློ་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འློད་ལྡན་གི་ར་བ་ལས། འཁིག་པ་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོར་བ་མིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་
སི་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །

གིས་པ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི མཚན་ིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་འདུ་ཤེས་

གཙོ་བློའ ་ི མཚན་ིད་ནི། ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་བ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པའློ། །དློན་དང་ཕྲད་ན་འཁྲུལ་
མ་འཁྲུལ་ཁད་པར་མེད་པར་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ནི་དངློས་པློ་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་མཐློ་ལ་མིར་
འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་གསློད་འདློད་ཀིས་མཚོན་རེག་པ་ལ་སློགས་ལྟུང་མེད་ཀི་ཡུལ་ལ་ལྟུང་བཅས་ཀི་ཡུལ་དུ་
འཁྲུལ་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ཆློས་ཅན། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འཁྲུལ་བ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་
པའི་ཕྱིར་རློ། །འདློད་ན་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་དང་ཁུ་བ་འབིན་པ་གིས་ལ་ནི་དེར་མ་ཟད་དློ་ཞེས་པའི་ཤུགས་
ཀིས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་འདུ་
ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི མཚན་ིད་ནི་ལྟུང་བ་གང་ཞིག་སེད་པ་ལ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གིས་ལས་གང་རུང་ངེས་
གཟུང་དུ་དགློས་པའློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་དགེ་འདུན་
ལྷག་མ་དང་། བིན་འཕྲློག་བེད་པའི་སྤང་ལྟུང་དང་། སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད་དང་གསུམ་པློ་དེ་དག་ཆློས་
ཅན། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གིས་ཀ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེ་ཡང་མ་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་ནི་མས་པ་ལ་མ་མས་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་ལ། གློ་བའི་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་དང་། བིན་འཕྲློག་བེད་པ་ལ་ནི་དངློས་པློ་དེ་
བདག་པློ་གཞན་དབང་བ་ལ་རང་གི་ཡིན་པར་འཁྲུལ་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ། ཕ་རློལ་པློ་དགེ་སློང་ཡིན་པ་ལ་
དེ་ཡིན་པར་མ་འཁྲུལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་དང་། སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད་སེད་པ་ལ་ནི་བར་དུ་
གཅློད་པ་ལ་མི་གཅློད་པར་འཁྲུལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ། གློ་བའི་ཡུལ་ལ་སློགས་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡན་
ལག་ཏུ་དགློས་པས་གཏན་ཚིགས་དེ་་་་་་གྲུབ་བློ། །འདློད་ན་སར་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི ལྟུང་
བའི་མཚན་ིད་ནི། བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ཆ་ནས་ལས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཞིག རང་གི་གཞིའི་ཡན་ལག་
གི་བེ་བྲག་ལ་འདུ་ཤེས་ཀི་བེ་བྲག་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པའློ། །དེ་ཡང་གཞིའི་ཡན་ལག་གི་བེ་བྲག་ནི་གཞིའི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཡན་ལག་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ཡིན་ལ། འདུ་ཤེས་ཀི་བེ་བྲག་ནི་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའམ་མ་འཁྲུལ་བ་ཅི་རིགས་
པའློ། །ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་ཞེས་པ་ནི་དངློས་པློ་གཙོ་བློ་རྣམས་གཅློད་ཅིང་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་རྣམས་སྡུད་
དློ། །གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བ་ལ་གིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི དངློས་གཞི་བསེད་
པ་ལ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་པར་འདློད་པ་དགག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི སྦྱློར་ལྟུང་བསེད་པ་ལ་དློན་
ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་པར་འདློད་པ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་མཐློ་ཡིན་པ་ལ་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་
འཁྲུལ་ཏེ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་སེད་དེ། འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེ་ཡང་འློད་ལྡན་ལས་འདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་འབྱུང་བའི་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡི ན་གི། གལ་ཏེ་དཔད་པ་
དངློས་སུ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་གྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་
པ་ལ་གིས་ཏེ། དམ་བཅའ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི་སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ་སེད་པ་
ལ། མཐློ་ལ་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་་་་་་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་སྟེ་དློན་ལ་མི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ན།
དེ་ིད་ལས། བསམ་པ་ནི་དེ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །བསམ་པ་ནི་དེ་ིད་དློ་ཞེས་་་་་་དེའི་ཊི་ཀ་ལས་དངློས་
གཞི་ལ་ནི་དློན་ིད་ཡན་ལག་ཡིན་པར་སྟློན་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། དློན་ཇི་ལྟ་བ་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དངློས་
གཞི་དང་ེ་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། སྤྲུལ་བ་བསད་པའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་སློག་གཅློད་པ་ནི་གཞིའི་རྣམ་པ་
ལ་ལྟློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་བཤད་པ་སྟེ་འདུལ་བའི་གཞུང་དེ་རྣམས་དང་འགལ་ལློ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་
དགག་པ་ནི། འདུལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་མ་གྲུབ་སྟེ། མཁན་པློ་དང་
ལས་བེད་པ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལུང་གཞིའི་བརློད་བ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཕལ་ཆེར་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་
མློད་ཀི། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་བརློད་བ་ལྡློག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་དངློས་གཞི་རློགས་
པར་སེད་པ་ལ། འདུ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་ཙམ་གིས་མི་འགྲུབ་ཀི། དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཏེ་སར་བཤད་མ་
ཐག་པའི་གཞུང་དེ་དག་དང་དློན་ཇི་ལྟ་བ་ིད་ལ་ནི་དངློས་གཞིའློ། །དློན་ཇི་ལྟ་བ་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དངློས་
གཞི་དང་ེ་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འློད་ལྡན་ར་བ་ལས། འདུ་ཤེས་གཙོ་ལ་དློན་ིད་ཇི་བཞིན་ན། །ལྟུང་
རློགས་དློན་ིད་ཅི་བཞིན་མིན་ན་ཆུང་། །ཞེས་བཤད་པས་སློ། །ཁེད་ཀི་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་་་་་་འློད་ལྡན་ལས་འདུལ་བ་
ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡང་། འདུལ་བ་ཞེས་པ་ལ་སྒྲ་ཡངས་དློག་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གིས་ལས། སྒྲ་དློག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་འདུལ་བ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་གཞི་ལ་འཇུག་གི་རྣམ་འབེད་ལ་སློགས་པ་
ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གནས་མལ་གི་གཞིའི་ཊི་ཀ་ལས། འདིར་གཞི་དག་ནི་འདུལ་བ་ིད་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །རྣམ་པར་
འབེད་པ་དང་དེར་གཏློགས་པའི་ཕྲན་ཚེགས་ལ་སློགས་པ་དག་ནི་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་བསྟན་ཏློ་
ཞེས་བཤད་དློ། །སར་རློད་པ་ནི་་་་་་གལ་ཏེ་ཕམ་པ་སེད་པའི་གཞི་དེ་མི་ཡིན་པ་ལ་སློགས་པ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
ན་ནི་ཕམ་པ་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་མི་ཤེས་པའི་སློན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གཞི་དེ་དློན་ལ་མི་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེ་ཡང་མིའི་གཟུགས་སུ་གནས་པས་ནི་མི་ཡིན་པར་མ་ངེས་ཏེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་རི་བློ་དང་ཡིད་འློང་གི་བྱུང་
བ་དང་། ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་བྱུང་བ་བཞིན་ནློ་་་་་་ང་རང་ཆློས་དགའ་ན་རེ་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ཞིང་། ང་བསད་ན་ཕམ་པ་བསེད་དམ་མི་སེད། ཕམ་
པ་བསེད་ན་ང་མི་ཡིན་པར་ཅེས་ཤེས། ང་དཔེ་དཀར་མིར་སྤྲུལ་བ་ཡིན་ནམ་ཅི་སྟེ། ཕམ་པ་བྱུང་ངམ་མི་བྱུང་གཏན་ནས་མི་ཤེས་པའི་སློན་དུ་འགྱུར་རློ། །

ཞེས། དེའི་སློན་

མེད་དེ། ལྟུང་བ་བྱུང་བར་ཤེས་པ་ནི་ལྟུང་བ་རློགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ལ། ཕྱིར་བཅློས་འདུ་ཤེས་ཀིས་
འབྲངས་ཏེ་བེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི སྦྱློར་ལྟུང་བསེད་པ་ལ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་
པར་འདློད་པ་དགག་པ་ནི། ཁ་་་་་་བ་ལུགས་པ་ཅིག་ན་རེ་མཐློ་ཡིན་པ་ལ་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་་་་་་བསད་པ་བཏགས་
པ་གསློད། །

བསད་ན། སྦྱློར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་སིར་ན་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀི་

སྦྱློར་ལྟུང་རློགས་པར་བསེད་པ་ལ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཀི། འདུ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་སྟེ། སྦྱློར་བ་ལ་
ནི་འདུ་ཤེས་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་མདློ་དེ་ིད་ཀི་དློན་དེ་ིད་ཡིན་ནློ། །མདློ་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། སྦྱློར་བ་ལ་
ནི་འདུ་ཤེས་ཡན་ལག་ཡིན་གི། དློན་ིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཤད་དློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་མེད་པ་ིད་ལ་
ཡློད་པའི་བླློ་ཅན་ལ་ན་སྨད་དློ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས།་་་་་དངློས་གཞི་དངློས་གཞིའི་ཐད་ཀར་ན་སྨད་དུ་གསུངས་ནས། སྦྱློར་བ་སྦྱློར་བའི་ཐད་ཀར་ན་སྨད་
དུ་གསུངས་ཏེ།

གལ་ཏེ་འཚོལ་བའི་དུས་ན། ཡང་ལྷུང་བཟེད་དེ་ཆུད་ཟློས་པར་གྱུར་ཟིན་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ན་སྦྱློར་བའི་

ལྟུང་བ་ཡང་ན་སྨད་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སྦྱློར་ལྟུང་རློགས་པ་ལ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལློ། །ཡློངས་སུ་མ་གཟུང་བ་ལ་ཡློངས་སུ་གཟུང་བར་འདུ་ཤེས་པའློ་ཞེས་པའི་འློད་ལྡན་ལས། དགློན་པ་སུས་
ཀང་མ་བསམས་པ་ན་ཡློད་པ་དེ་བརྐུས་ན་ནི་གལ་ཏེ་རྐུ་སེམས་སེས་ན་ེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་ཏེ་་་་་་

དངློས་གཞིའི་རྣམ་པར་གཏློགས་པ་རྣམས་ཀི་

ཡན་ལག་རྣམས་འདུས་པའི་ཕྱིར་་་་་་ཏེ་དངློས་གཞི་རྣམ་པའི་སློམ་པློ་ཡན་ལག་རྣམས་མ་ཚང་པའི་ཕྱིར་ཞེས་མཐར་ཐུག་གི་སློམ་པློར་
གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སློམ་པློའ ་ི སྦྱློར་བ་ལ་ེས་བས་ཡིན་པས། སྐབས་འདིར་སྦྱློར་བའི་གནས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སྐབས་སུ་མ་བིན་ལེན་གི་སློམ་པློ་་་་་་ཁེད་ཅག་སེད་པར་འདློད་པ་དེ་ནི་མི་བཟད་དློ། །་་་་་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀིས་སྦྱློར་ལྟུང་རློགས་
པར་སེ་བ་ལ་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་གཞུང་དེ་གིས་ལས་གཞན་མེད་དེ། འདུལ་བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་གང་ནའང་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རློ། །
བདག་པློ་གཏན་མེད་ལ་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་གཟུང་བར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་འདུ་ཤེས་དེ།

རིགས་པས་ཀང་་་་་་

དློན་དང་མ་ཕྲད་ན་ནི་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་

སྦྱློར་ལྟུང་རློགས་པར་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན་དློན་དང་མ་ཕྲད་ན་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་མི་རློགས་པ་བཞིན་
ནློ། །འློ་ན་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་མདློ་ར་འགེལ་གི་དློན་གང་ཞེ་ན་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་འདུ་
ཤེས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི། དློན་ིད་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པའློ། །དེས་ན་མཐློ་
ལ་མི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་སློགས་པའི་་་་་་སྤྲུལ་བ་བསད་པའི་ཊི་ཀ་ལས་སེམས་ཅན་དུ་བགངས་པ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་བ་ལ་མིར་འདུ་ཤེས་པས་གསློད་པའི་
བེད་པ་ལ་ནི་སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློ་སྟེ། མིར་འདུ་ཤེས་པས་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སློ། །

ལྟུང་མེད་ཀི་ཡུལ་ལ་དངློས་གཞིའི་ཡུལ་དུ་འདུ་ཤེས་པས་

ཞུགས་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློར་བཤད་པ་རྣམས་ེས་བས་ལི་བ་ལ་སློམ་པློར་བཏགས་པའློ། །གིས་པ་ཡན་
ལག་གི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་བང་ས་ནི། སློག་གཅློད་པ་ལྟ་བུའི་གཞི་ཐམས་ཅད་
ལ་རང་རང་གི་གཞིའི་རྣམ་པ་མདློར་བའི་་་་་་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་འདུ་ཤེས་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སར་བཤད་པ་ལྟར་མི་འདུ་ཤེས་པས་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་བའི་ཞུགས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་དངློས་གཞི་བསེད་ནུས་ཀི་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་ངེས་
པའི་འདུ་ཤེས་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ལྟུང་བ་མང་པློ་ཞིག་ལ་གསུངས་ཀང་་་་་་མདློ་འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། རྐུ་དང་
སློག་གཅློད་བཞི་དང་རེག །དྲུག་ལ་གསུངས་བསྡུས་གཞན་ལའང་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་འདུ་ཤེས་
གཙོ་བློ་རྣམས་ཀི་ཡན་ལག་ནི་སློག་གཅློད་པ་ལྟ་བུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་རྣམས་ནི་སྦྱློར་བའི་ལྟུང་བ་རློགས་པར་
བསེད་པ་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་་་་་་འདུ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དློན་དང་འདུ་ཤེས་མི་མཐུན་པའི་ཚེ་ན་སྦྱློར་ལྟུང་ཙམ་
བསེད་པ་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་ལྟུང་བར་འཇློག་གི དློན་གི་ཆ་ནས་མི་འཇློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ནློ། །སློག་གཅློད་པའི་ཕམ་པ་ལྟ་བུ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་

རྣམས་ཀི་དངློས་གཞི་རློགས་པར་བསེད་པ་གང་ལ་བསམ་པའི་དློན་དང་ཕྲད་པ་ནི་ཡན་ལག་དེ་ིད་ཡིན་
ནློ། །དེས་ན་འདུ་ཤེས་ཀིས་གང་ལ་བསམ་པའི་དློན་དེ་དང་ཕྲད་ན་དངློས་གཞི་སེད་ ་་་་་ཀི་བསམ་པའི་དློན་དང་མ་ཕྲད་ན་དངློས་
གཞི་མི་སེད།

པ་ིད་དློ། །མདློ་གིས་ཞུ་བ་ལས། ཁང་པ་ཁང་ཆེན་བསློ་གྱུར་ལྔ། །སྣློད་འཆང་བཤེས་ངློ་ཁད་དུ་

གསློད། །བུད་མེད་དང་ལ་ཁབ་རལ་འཆློས། །བཅུ་གིས་ལས་ནི་གཞན་དག་ལ། །དངློས་སུ་གསུངས་པ་
འདིར་བསྡུས་ཤིང་། །བཅུ་གིས་པློ་་་་་་དེ་དག་རྣམས་ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གསུམ་པ་དངློས་པློ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཙོ་བློའ ་ི ཁད་པར་བསྟན་པ་ནི། མི་ཚངས་པར་སློད་པ་དང་ཁུ་བ་འབིན་པའི་ལྟུང་བ་གིས་ལ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀིས་
བསམ་པའི་དློན་དང་ཕྲད་པ་ལ་དངློས་གཞི་བསེད་པ་དེར་མ་ཟད་ཀི། མ་བསམས་པའི་དློན་དང་ཕྲད་པ་ལས་
ཀང་དངློས་གཞི་བསེད་དེ། དངློས་པློ་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མི་ཚངས་སློད་ནི་རེན་འདློད་ཁམས་པ་ལ་
འབྱུང་ེ་ཞིང་སྤང་དཀའ་བས་དློག་ཏུ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། འབིན་པ་ཡང་དེ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དློག་ཏུ་
བཀག་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། གཞི་ལ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་ཡང་། །ཕམ་པ་དང་པློ་རློགས་པར་་་་་་འབྱུང་བར་
གསུངས། །འབིན་དང་རྫུན་སྨྲའི་ཡུལ་ལ་ནི། །འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཡང་ལྟུང་བ་རློགས་པའི་གཞུང་་་་་་དེང་སང་ལུང་ན་མི་སྣང་ངློ་། །ཞེས་
གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་རྫུན་སྨྲ་ཡུལ་གི་བེད་པ་ནི། མི་བདེན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་
བའི་ལྟུང་བ་བསེད་པ་ལ་ནི་ན་པ་པློ་ཡང་། དེར་མ་ཟད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། ན་པ་པློ་བསམ་པའི་དློན་དང་
ཕྲད་པ་ལས་དངློས་གཞི་རློགས་པར་མ་ཟད་ཀི། ན་པ་པློ་མ་བསམས་པའི་དློན་དང་ཕྲད་པ་ལས་ཀང་དངློས་
གཞི་རློགས་པར་འབྱུང་ངློ་། །སུ་དང་ཕྲད་ན་ཡང་རྫུན་སྨྲ་བར་འློ་སམ་དུ་་་་་་འདི་ནི་ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའློ། །འློ་
ན་ཀུན་སློང་སི་ཞུགས་་་་་་ཞེས་མང་དུ་སྨྲ་མློད་དེ་གཞུང་གང་ནས་བཤད་ཅེས་འདྲི་ན།་་་་་ནགས་ལ་མེ་གཏློང་བའི་སྐབས་སུ་འློད་ལྡན་
ལས། ངེས་པར་མ་བས་པར་འདི་ན་གང་ཅི་ཡློད་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པ་དེས་དེ་རྣམས་ཤི་ན་སློག་ཆགས་ ་
་་་་མི་དང་དུད་འགློ་

ཇི་ལྟ་བུ་དང་སློག་ཆགས་བརྒྱ་སྟློང་ལ་སློགས་གངས་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་ལྟུང་བ་་་་་་ཕམ་པ་དང་ལྟུང་བེད་

རྣམས་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་དང་དེ་སེད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་རྣམས་ལ་གཞིའི་
བེ་བྲག་ཕན་ཚུན་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན་ཡང་ཀུན་སློང་སི་ལ་ཞུགས་ནས་དངློས་གཞི་རློགས་པར་བཞེད་དློ། །གལ་
ཏེ་ཀུན་སློང་སི་ལ་ཞུགས་ཀང་བེ་བྲག་ལ་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་མི་བསེད་
པར་ཐལ། ས་བློན་ལ་ས་བློན་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པའམ། ལྷས་བིན་ལ་མཆློད་སྦྱིན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ལ་སློགས་པ་་་་་་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ིད་ལས་
མ་འདས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། རློད་པ་ལ་རློད་པ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། ས་བློན་ལ་ས་
བློན་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དག་བཅློམ་པ་ལ་སློ་སློའ ་ི སེ་བློར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ཏེ་བསད་པ་ཆློས་ཅན། ཐལ་
འགྱུར་དང་རགས་ས་བློན་ལ་ཁེད་ཀིས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །འདློད་ན་སློ་སློགས་བེད་པ་དང་ས་བློན་སེ་འཇིག་
གི་གཞུང་དང་འགལ་ཞིང་། འློད་ལྡན་ལས་ལུས་གཅིག་ལ་དག་བཅློམ་ིད་ཀི་ཆློས་མེད་པར་ནློར་པས་གསློད་ན་
མཚམས་མེད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་གིས་ཕམ་པ་ནི་སུས་ཀང་བཟློག་པར་དཀའ་འློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལློ། །གིས་པ་བསྟེན་དུ་རུང་བའི་ཚད་གཟུང་ནི། མི་ཚངས་སློད་དང་རེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དེ་ནི། ལག་
པས་ལག་པར་དང་རྐང་པས་རྐང་པར་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྨློས་པ་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨློས་
ཀང་མཚོན་པ་སྟེ། མཚན་བསྟེན་དུ་རུང་བའི་ལམ་དང་ཡན་ལག་དང་དུ་བླང་དུ་རུང་བ་ིད་ནི་འཁིག་པ་བསྟེན་ ་་་་་
ནུས་པ་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱིར་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཡན་ལག་ིད་ཡིན་པས་དེ་ལས་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་ལ། མཚན་

བསྟེན་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ནི་རང་རང་གི་ན་སྨད་དློ། །མདློ་འདི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། སྨྱན་དང་དབེན་གིས་ལ་ཤློ་
གིས། །ལྷན་ཅིག་ལམ་འགློ་བདུན་ལ་གསུངས། །མི་ཚངས་སློད་དང་རེག་པ་དང་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་ལ་
སློགས་པ་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དངློས་དང་ཆགས་པ་རྒྱུར་འགྱུར་ལས་གྱུར་པ་གཞན་རྣམས་ལ་མདློར་
བསྡུས་སྦྱར་བའློ། །ལྔ་པ་སེལ་བ་དབང་དུ་བེད་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏེ། སེལ་བ་དབང་
དུ་བེད་པ་དངློས་དང་། ཡན་ལག་སློ་སློའ ་ི དབེ་བ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་གཞུང་འདིའི་སྐབས་འློག་མ་ནས་
འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་བཅློ་བརྒྱད་པློ་དག་ལ་ནི་ཡན་ལག་ཚང་བ་ལས་གཞན་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ལ་
ན་སྨད་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ཡན་ལག་བཅློ་བརྒྱད་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་མིན་མ་མས་ལུས་དངློས་དང་། །ཐ་
སད་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ཁིམ་པ་དང་། །བསེན་རློགས་རྣམ་དག་མཚན་དང་ལྟ་བ་མཐུན། །རུང་དང་ཚད་ལྡན་རང་
དློན་རང་ིད་ཀིས། །བདག་དང་འབྲེལ་བ་ངག་ཏུ་སྨྲས་པ་སྟེ། །འློག་ནས་སྟློན་པའི་ཡན་ལག་བཅློ་བརྒྱད་
དློ། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །ཡན་ལག་་་་་་བཅློ་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་ལས་ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་་་་་་རེག་
པ་ལྟ་བུ་

འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གསུམ་ལ། ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་མི་་་་་་རེག་པ་ལྟ་བུ་

མི་་་་་་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལ་དུད་འགློ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བརེག་གཟས་ལྟ་བུ་་་་་་དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་
སེལ་བ་ཁིམ་པ་ཡིན་ན་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་བ་ལ་དངློས་གཞི་གཞན་དུ་འགྱུར་
བ་ནི། དགེ་སློང་མ་དང་ལམ་དུ་འགློ་བའི་སེལ་བ་ཁིམ་པ་མེ་དང་ལམ་དུ་འགློ་ན་ལྟུང་བེད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་
བུ་སྟེ། དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་ལ་ལྟུང་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། མ་སྨྲས་པར་
ཕྱི་དྲློ་གློང་དུ་འགློ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ཁིམ་པའི་སེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་
ཁང་དུ་ཕྱི་དྲློ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའློ། །དུ་མ་མ་ཚང་བ་ཞེས་པ་ནི། འློག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་
ཡན་ལག་དུ་མ་མ་ཚང་བ་སྟེ། ཡན་ལག་གིས་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་དེ་བས་ཀང་ན་སྨད་པ་སྟེ་ཆེས་ན་སྨད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་རེག་པར་བ་བའི་ལུས་མ་མས་པ་དང་རེག་པར་བེད་པའི་ལུས་མ་མས་པ་ཡན་ལག་
གིས་མ་ཚང་བ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་རྨ་དང་ཤུ་བ་དང་གཡན་པ་དང་ཁི་རྔློ་ལ་སློགས་པས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་མས་པ་ལ་ཁི་རྔློ་ལ་སློགས་པས་དགེ་སློང་གི་་་་་་
ལུས་མས་པས་རེག་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་དང་། སློན་ནས་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བེད་
བསེད་པ་ལ། ཡུལ་རེན་མཚན་མཐུན་ཞིང་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལ། ཡན་ལག་གིས་མ་ཚང་
བ་སྟེ། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་པའི་སློན་ནས་སྨྲས་ན་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའམ།
གློས་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པ་ལ་གློས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལ་
ཡན་ལག་གིས་མ་ཚང་བ་སྟེ་གློས་མི་རུང་ཞིང་ཚད་དང་མི་ལྡན་ན་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །རེག་པ་
འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཡུལ་དེ་མི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་
སེལ་བ་དུད་འགློ་ཡིན་ན་ཡང་ངློ་སྟེ་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །་་་་་རེག་པའི་སྐབས་ཀི་བཅས་ལྡན་དགེ་སློང་
གིས་ཆགས་སེམས་ཀིས་དུད་འགློ་མློ་ལ་རེག་པ་ཆློས་ཅན་ལྟུང་བ་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ་དགག་བ་ཆེས་མ་རློགས་པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

མདློ་འདི་ནི་ལུང་

རྣམ་འབེད་ལས། དུད་འགློ་མློ་ལ་་་་་་རེག་པ་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་་་་་་བསགས་པ་དང་གསུམ་ལ། །ེས་བས་ིད་དུ་གསུངས་
པ་བསྡུས། །རྐུ་དང་མི་གསློད་མ་གཏློགས་པ། །མི་ལས་གྱུར་པ་ཀུན་ལ་སྦྱར།་་་་་ཏློ་དེ་ཡང་ཡུལ་དུད་འགློ་ལས་ནི་ཆེས་ན་སྨད་དློ་ཞེས་
མདློ་ར་བས་བསྟན་ཏློ། །

དེ་ཡང་དུད་འགློ་ལས་བརྐུས་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞིང་། དུད་འགློ་བསད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་

རློ། །དེ་གིས་མ་གཏློགས་པ་མི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་དུད་འགློ་ལས་ནི་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ།
དུད་འགློ་བླུན་ཞིང་གཏི་མུག་པས་དགག་བ་ཤིན་ཏུ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་འགེལ་ཆུང་ལས་དུད་འགློ་མློ་
སྤུ་མེད་ལ་རེག་ན་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་་་་་་ཕྱུགས་ལ་རེག་པ་ཡང་མཆུའམ་མློ་མཚན་ནམ་རིལ་ལ་སློགས་པ་སྤུ་མེད་པ་ལ་རེག་པ་
ནི་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དློ། །ལུང་ཞུ་བ་ལས་དུད་འགློ་མློ་སྤུ་མེད་པ་ལ་རེག་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་ཅེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ཡང་ལུང་ལས་ཡེ་མ་བཤད་
དློ། །

ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སིར་དུད་འགློ་མློ་ལ་རེག་ན་ེས་བས་ཡིན་ཡང་། དམིགས་བསལ་སྤུ་མེད་ལ་རེག་ན་

ཆགས་པ་མངློན་འགྱུར་ཆེ་བས་སློམ་པློ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་སློས་ཀི་དགག་བ་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་
རློ། །འདློད་ན་མིའམ་ཅིའི་བུ་མློ་ཡིད་འཕྲློག་མ་ལ་རེག་ན་ཕམ་པ་སེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མིའི་བུད་མེད་ལ་
རེག་པ་བས་ཀང་ཆགས་པ་མངློན་གྱུར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་གང་གིས་གྲུབ་ན་ལུང་གཞི་ལས། རྒྱལ་བུ་ནློར་
བཟང་གི་བྱུང་བ་ལས་གྲུབ་བློ། །གཞན་ཡང་བུད་མེད་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་ལ་རེག་ཀང་ལྷག་མ་མི་སེད་པར་ཐལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བའི་སློན་ཡང་གནས་སློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན་དུད་འགློ་མློ་ཡི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སྤུ་མེད་པ་དེ་ནི་ཆགས་པ་མངློན་གྱུར་
ཤས་ཆེར་སེ་བས་ེས་བས་ལི་བ་ལ་དགློངས་ནས་ེས་བས་ལ་མིང་སློམ་པློར་བཏགས་པའློ། །་་་་་ལུང་རྣམ་འབེད་འགེལ་
བའི་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐབས་ལས་དུད་འགློ་མློ་ནུས་པ་ལ་སློམ་པློའ ་ློ ཞེས་བཤད་དེ། ེས་བས་ལ་མིང་སློམ་པློར་བཏགས་པའློ་ཞེས་བརློད་ན་ལེགས་སློ། །

གིས་པ་ཡན་

ལག་སློ་སློའ ་ི དབེ་བ་བསྟན་པ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་དང་། བསམ་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་
དང་། གཞི་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་དང་། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། གཞི་
སེམས་ཅན་ལས་གྱུར་པ་དང་། སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་གྱུར་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། གཞི་མཚན་མི་
མཐུན་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། གཞི་ཐ་སད་ལས་གྱུར་པ་དང་། གཞི་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། གཞི་རབ་ཏུ་བྱུང་
བ་ལས་གྱུར་པས་སློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་སྐབས་ཀི་ཡན་ལག་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ིད་མ་
ཡིན་པ་ནི་ཞེས་སློ། །་་་་་སྐབས་འདིར་ཚན་པ་གསུམ་ཡིད་ལ་གཟུང་སྟེ། འབྲུ་སྣློན་དང་ཁབ་པ་དང་རློད་པ་སྤློང་ངློ་། །དེ་ཡང་རེག་པའི་གཙོ་བློ་གསུམ་
སྟེ་མི་ཚངས་སློད་དང་རེག་པའི་ཕམ་པ་དང་རེག་པའི་ལྷག་མའློ། །ཡུལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ལས་ཀང་རེག་པའི་ལྟུང་
བ་གསུམ་པློ་དེ་དག་ནི་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡུལ་བུད་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རེག་པ་
མ་ཡིན་པ་སྟེ་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་བསེན་བཀུར་བསགས་པ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་པའི་ཡན་ལག་
ཡིན་ལ། ཡུལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ལས་ནི་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་ཡིན་་་་་་བསེན་བཀུར་བསགས་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཆློས་ཅན། ཡུལ་
རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དློན་གཞན་ས་མ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ིད་མ་ཡིན་པ་ཡློད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགློ་ལྡློག་བེད་པ་པློ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ་བཞིན་ནློ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་པ་ནི་རྫུ་བ་ལུས་ཀི་ཆློས། འཁྲུལ་བ་སེམས་ཀི་ཆློས་ཞེས་གསུངས་སློ། །

ནློ། །མདློ་འདི་ནི་བུད་

མེད་ལས་གྱུར་པ་ི་ཤུ་ར་གིས་ལ་སིར་བསྟན་པ་སྟེ། འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་སྨྱན་བེད་དང་། །ཁྲུ་འཇུག་
ལེན་རྨེལ་ཚེས་སྟློན་དང་། །མ་བསྐློས་སྟློན་པའི་བཅུ་ཚན་ལས། །སྐུར་འདེབས་མ་གཏློགས་དགུ་དག་
དང་། །ལ་ཤློམ་འདུག་འགེང་ལྷན་ཅིག་ལ། །སེས་པ་མེད་པར་ལམ་འགློ་དང་། །སློ་སློར་བཤགས་བ་རྣམ་
བཞི་ཡི། །དང་པློ་གིས་ཏེ་ི་ཤུ་གིས། །ཞེས་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་
ལྷག་མ་ལ་ནི་ལུང་འདུལ་བེད་ལས་་་་་་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྨྲས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའློ། །རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ལ་སྨྲས་ན་སློམ་པློའ །ློ །ཞེས།
དངློས་སུ་གསུངས་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་ནི་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའློ། །ལྟུང་བ་བསེད་པའི་རེན་དགེ་སློང་མའི་
དབང་དུ་བས་ན་ནི། སེས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ིད་མ་ཡིན་པ་ནི་རེག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཀང་སྦྱར་་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་བུད་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་པ་ལ་འཁིག་ཚིག་དང་ཀུན་སློད་སྨྲས་པ་ནི་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་ཏེ་སློམ་པློའ ློ། །བདག་ིད་འཕྲུལ་ཏེ་ནམ་
མཁའ་ལ་འདུག་ནས་བུད་མེད་ལ་འཁིག་ཚིག་དང་ཀུན་སློད་སྨྲས་པ་ནི་བདག་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བས་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །
་་་་མྱང་མཚམས་པ་

རློ། །སྐབས་འདིར་ཁ་ཅིག་་

ན་རེ་བུད་མེད་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཐློབ་ཀང་ད་ལྟ་རྫུ་འཕྲུལ་དངློས་སུ་མི་བེད་ན་ནི་སེལ་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། དངློས་སུ་མི་བེད་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གི་ཐ་སད་མི་འཐློབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲའློ། །དེ་ལྟར་ན་ཊི་ཀ་ལས་
གང་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཡློད་པ་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་ནློ། །དེའི་དངློས་པློ་ནི་དེ་ིད་རྫུ་འཕྲུལ་ཐློབ་
པའློ། །གང་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་མེད་པ་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པའློ། །དེའི་དངློས་པློ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་
མ་ཐློབ་པའློ་ཞེས་ཐློབ་མ་ཐློབ་ལ་བཤད་ཀི་བེད་མི་བེད་ལ་མ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་མངློན་ཤེས་
ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ད་ལྟར་དངློས་སུ་མི་བེད་ཀང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཐློབ་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་དེ་ལས་འཁིག་ཚིག་ལ་སློགས་
པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པར་མི་རིགས་ཏེ། མངློན་པར་ཞེན་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་གང་གིས་གྲུབ་ན་རྫུ་
འཕྲུལ་མ་ཐློབ་པ་བ་ལང་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་འདློད་ན་ཐག་རིང་བ་ན་འདུག་ཀང་ཟིན་པའི་མངློན་ཞེན་རློགས་པ་ལྟར།
རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ཐློབ་པ་བ་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་འདློད་ན་རྫུ་འཕྲུལ་མི་བེད་པར། དྲུང་ན་འདུག་ཀང་ཟིན་
པའི་མངློན་ཞེན་མི་རློགས་པར་མྱློང་བས་གྲུབ་བློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མློ་ིད་ལ་ནི་བརྟུལ་
དུ་མི་རུང་སྟེ། གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །གལ་ཏེ་་་་་་མྱང་མཚམས་པ་ན་རེ་འདས་པ་དང་མ་འློངས་
པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ནི་ཐློབ་པ་ད་ལྟར་བ་མེད་དེ། མཛོད་ལས། ལུང་བསྟན་མིན་པ་སྟེ་ལུང་མ་བསྟན་རྣམས་ཀི་་་་་་
ཐློབ་ལྷན་ཅིག་སེས་་་་་་ལྷན་ཅིག་སེས་པ་ཁློ་ན་སྟེ་སར་སེ་བ་ཡང་མེད་ལ། དུས་ཕྱིས་སེ་བ་ཡང་མེད་དློ། །ཞེས་མཛོད་འགེལ་ལློ། །ཞེས་བཤད་དློ་ཞེ་ན། རྫུ་
འཕྲུལ་ལུང་མ་བསྟན་ཁ་ཅིག་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། མངློན་ཤེས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་
ཏེ། མཛོད་ལས། མངློན་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མ་གཏློགས་པ་ཞེས་བཤད་་་་་་མངློན་ཤེས་ལ་སློགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་ཡང་ཆློས་འདས་
པ་དང་མ་འློངས་པ་ལ་ཐློབ་པ་འདས་པ། ད་ལྟར་བ་ཡློད་དེ། དཔེར་ན་བཟློ་ལུང་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ཡང་འདས་པ་ན་བཟློ་བས་པ་ལ་ད་ལྟར་བཟློ་མི་བེད་ཀང་དེའི་ཐ་སད་ཐློབ་པ་དང་འདྲའློ ་
ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །

དློ། །རྫུ་འཕྲུལ་དགེ་བ་འདས་པ་དང་མ་འློངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཐློབ་པ་ད་ལྟར་བ་ཤིན་ཏུའང་

ཡློད་པའི་ཕྱིར། རྫུ་འཕྲུལ་དངློས་སུ་བེད་པ་དེ་ཁློ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཐློབ་པ་ཡིན་པར་མི་རིགས་སློ། །གིས་པ་སྐབས་
ཀི་ཞར་བྱུང་ནི་རེག་པའི་ལྷག་མ་བསེད་པ་ལ་ཡུལ་བུད་མེད་ལྟ་བུ་རེག་པར་བ་བ་དང་རེག་པར་བེད་པ་ིད་ནི་
རྨ་དང་། ཤུ་བ་དང་། གཡན་པ་དང་། ཁི་རྔློ་ལ་སློགས་པས་ལུས་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་ས་མར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སྦྱར་རློ། །་་་་་རེག་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཆློས་ཅན། གང་ལ་རེག་པར་བ་བ་དེ་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དློན་གཞན་ས་མ་གང་ལ་རེག་པར་བ་བ་དེ་
མ་མས་པ་ཡློད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགློ་ལྡློག་བེད་པ་པློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

མས་པའི་ཚད་ནི་རེག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མྱློང་བ་ལ་གནློད་པ་

སྟེ། དེ་ལྟར་གཞུང་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། བུད་མེད་ཀི་དབང་པློ་མས་པ་ལ་རེག་ན་
ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་གི་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མས་པས་བུད་མེད་ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་
སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །གིས་ཀའི་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མས་པར་གྱུར་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་
ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གཞན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། རྨས་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །རྨ་
ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའང་མདློ་འདིས་བསྡུས་ཏེ། དེའང་ལུས་མས་པའི་
བེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྐབས་འདིར་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་གསུམ་ཆར་
ལས། འདིར་རློ་ིད་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས། བུད་
མེད་ཀི་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་རེག་པར་བགིད་ན་ཅིར་འགྱུར། དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཞུ་
བའི་འགེལ་བ་ལས་ཀང་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་བཤད་མློད་ཀི། ལུང་ཞུ་བ་མང་ཤློས་ལས། བུད་མེད་ཀི་རློ་དང་
ལྷན་ཅིག་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གཙོ་བློར་བ་སྟེ། སར་རྒྱས་པར་་་་་་རེག་
པའི་ལྷག་མའི་སྐབས་སུ་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །འློ་ན་ལུས་མ་མས་པ་དེ་རེག་པ་ཁློ་ནའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ག་་་་་་ག་ག་ཚིལ་

བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ཆློས་ཅན། ཆློས་རགས་ནི་རེག་པའི་སྐབས་སུ་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

ག་ཚིལ་བེད་པ་ལ་ཡང་རེག་པར་བེད་པ་ིད་ནི་མ་མས་

པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་རློ། །ཡུལ་རེན་གིས་ཀའི་ལུས་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་
ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མས་པས་བུད་མེད་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མ་མས་པ་ལ་ག་ག་ཚིལ་བགིས་
ན་ཅིར་འགྱུར། ེས་བས་སློ། །དགེ་སློང་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མ་མས་པས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ཀི་དབང་པློ་མས་
པ་ལ་ག་ག་ཚིལ་བགིས་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ། །དགེ་སློང་གི་རྨས་ག་ག་ཚིལ་བགིས་སམ། རྨ་ལ་ག་ག་
ཚིལ་བགིས་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བརློད་པ་དེ་གཞུང་འདིར་བསྡུས་པ་
ཡིན་ལ་ེས་བས་སློ་ཞེས་དངློས་སུ་གསུངས་པ་ནི་འློག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སྨད་པ་ཞེས་པས་བསྡུས་
སློ། །གསུམ་པ་དེ་དག་གི་སེལ་བ་བསྟན་པ་ནི། འློ་ན་རེག་པ་དང་ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་གིས་ལ་ཐུན་མློང་བ་དེ་
འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དམ་ཞེ་ན། རེག་པར་བ་བའི་ཡུལ་དང་ག་ག་ཚིལ་བ་བའི་ཡུལ་སེན་མློ་དང་སློ་དང་ཤ་མེད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པའི་རུས་པ་དང་སྤུ་དག་ནི་མ་མས་པའློ་ཞེས་སར་སྨྲས་པ་དེ་ལས་གཞན་ལུས་མས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ལུས་
མས་པ་དང་འདྲ་བ་ིད་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་་་་་་བུད་མེད་ཀི་སེན་མློ་དང་སློ་དང་སྤུ་དག་ལ་རེག་པ་དང་་་་་་དགེ་སློང་གིས་སེན་མློ་
ལ་སློགས་པ་

དེ་དག་གིས་རེག་པ་དང་། དགེ་སློང་གཞན་གི་སེན་མློ་ལ་སློགས་པ་་་་་་དེ་དག་ལ་ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་རང་གི་སེན་

མློ་ལ་སློགས་པ་་་་་་

དེ་དག་གིས་ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་དག་ལ་ནི་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ ་་་་་ཏེ་རེག་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ལ།

ག་ག་ཚིལ་བེད་ན་ེས་བས་སློ། །

རློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། སེན་མློ་ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །སེན་

མློས་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་སློ་དང་སྤུ་ལ་ཡང་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
སེན་མློ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ལ་ག་ག་ཚིལ་བེད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ག་ག་ཚིལ་བེད་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་ལུང་
ལས་གསུངས་སློ། །བུད་མེད་ཀི་ཤ་མེད་པའི་རུས་པ་ལ་དགེ་སློང་གིས་རེག་ན་ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ལས་སློམ་
པློར་གསུངས་ཀང་སློམ་པློ་བཏགས་པ་བར་དགློངས་པ་བཀལ་ལ། ལུང་ཞུ་བ་མང་ཤློས་ལས། བུད་མེད་ཀི་ཀེང་
རུས་ཤ་མེད་པ་ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་ངློ་། །ཤ་མེད་པའི་རུས་
པ་ནི་རེག་བའི་ཡུལ་དུ་གསུངས་ཀི། རེག་བེད་དང་ག་ག་ཚིལ་ལ་ནི་གསུངས་པ་་་་་་ལུང་ན་མི་སྣང་ངློ་། །འློ་ན་སྤུ་ལ་
རེག་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་དུ་གསུངས་པ་དང་། འདིར་ལན་བུ་ནི་དེ་དང་ལྡན་པ་ིད་དློ། །ཞེན་ལན་བུ་ལ་རེག་ན་དགེ་
འདུན་ལྷག་མར་གསུངས་པ་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེའི་འགལ་སྤློང་ནི། སར་རེག་པའི་ལྷག་མའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་
བཤད་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་གཞི་ཐ་སད་ལས་གྱུར་པ་ནི་མིའི་འགློ་བ་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་
ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ལ་གིས་ཏེ། གཞིའི་
ཡན་ལག་གི་ཐ་སད་ཀི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་དང་། བཅློལ་བའི་ཡུལ་གི་ཐ་སད་ཀི་ཁབ་པ་སྦྱར་བའློ། །དང་པློ་ནི། རྐུ་
དང་སློག་གཅློད་མ་གཏློགས་པ། གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་་་་་་།མི་ཡིན་ངེས་གཟུང་་་་་་དུ་དགློས་ཞེས་ཀུན་ལ་་་་་་ཐ་སད་ཀི་ཁབ་པ་སྦྱར། །ཁང་
པ་ཁང་ཆེན་བསློ་གྱུར་ལྔ། །བརད་དང་འབྱུང་དང་རིམ་པ་གིས། །དུས་མིན་ས་རེངས་ཁི་རྐང་བརལ། །བཅུ་
བཞི་མ་གཏློགས་གཞན་རྣམས་ལ། །གསུངས་སློ་དེ་དག་ལ་ཡང་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་ནི། བཅློལ་
ཡང་རློགས་པ་སུམ་ཅུ་གིས། །རྐུ་དང་སློག་གཅློད་བཞི་བཀློལ་བའི། །ལྷག་མ་ི་ཤུ་བདུན་ལ་སྦྱར། །སྨྱན་དང་
ཁང་པ་ཁང་ཆེན་དང་། །ཆ་གིས་དྲུག་དང་བིན་འཕྲློག་དང་། །ཐ་ག་གིས་སློད་རིན་ཆེ་ན་རེག །དངངས་སེད་
བཅུ་གིས་མ་གཏློགས་ལ། །གསུངས་སློ་དེ་དག་ལ་ཡང་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་
132

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ངློ་བློ་ནི། ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་དང་བཞི་ལྡན་ལ་སློགས་པའློ། །དེ་ཡང་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་ནི། མི་ཡིན་པ་དང་སྨྲ་ཤེས་པ་
དང་། དློན་གློ་བ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ལྔ་པློ་དེ་
རྣམས་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའློ། །དེ་ལྟར་ཡང་མིའི་འགློ་བ་པློ་ནི་ཐ་སད་དུ་བ་བ་ིད་ཡིན་ནློ། །སྨྲ་བ་པློ་ིད་ལ་
ཡློད་པ་སྟེ། རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ནི་དློན་གློ་བའློ། །རང་བཞིན་མས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མ་ནིང་དང་མཚན་
གིས་པ་དག་ནི་དེ་དང་ལྡན་པ་ིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ལྟར་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
པ་ནི། ཁིམ་པ་སིས་བསེད་ི་ཤུ་ར་བདུན་དང་། །བསེན་པར་མ་རློགས་པ་སིས་བསེད་བཞི་དང་། །ཐ་སད་སིས་
བསེད་བཅུ་གིས་པློ་རྣམས་སློ། །དེ་ཡང་ི་ཤུ་ར་བདུན་པློ་དང་། །བཞི་པློ་ནི་སྐབས་གཞན་དུ་སྟློན་ཅིང་། །ཐ་
སད་སིས་བསེད་བཅུ་གིས་ནི། །ཕམ་རྫུན་གཞི་མེད་བག་ཙམ་དང་། །ཁིམ་སུན་འབིན་དང་ཤེས་བཞིན་
དང་། །ཟས་ཕྱིར་ཆློས་སྟློན་སིག་ལྟ་འཛིན། །ལྷག་མས་སྐུར་འདེབས་གློ་བ་དང་། །ཁང་པའི་བཙལ་ཡུལ་ཁང་
ཆེན་དག །བཤེས་ངློའ ་ི བསློ་ཡུལ་རིམ་གིས་བདག །ཅེས་གཟུང་ངློ་། །དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ནི་ཐ་སད་ལྔ་དང་
ལྡན་ན། ཁིམ་པ་ཡིན་ཡང་རུང་། རབ་བྱུང་ཡིན་ཡང་རུང་། སེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་ེ་དུ་དང་ེ་དུ་མ་ཡིན་པ་
གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པའི་ཡུལ་དུ་འདྲ་བའློ། །ཐ་སད་བཞི་ལྡན་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་པ་ནི། དམག་ལྟུང་གསུམ་ལྟ་བུ་་་་་་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་སེས་པ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པའམ། ཁིམ་པ་མློ་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་ལྟ་བུ་་་་་་
བུད་མེད་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་པ་རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་དློན་ལ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་མློད་
ཀི། བཞི་ལྡན་ཞེས་བརློད་པ་ནི་མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པ་ཕྲི་བ་སྟེ། ཐ་སད་བཞི་ལྡན་གཞིའི་ཡན་
ལག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ། སེས་པའི་མཚན་དློན་ཡློད་པའམ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་དློན་ཡློད་པ་ཡན་
ལག་ཏུ་བགངས་པ་ན། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་
གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ནི། གཞི་དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་དང་། དགེ་སློང་མ་ལས་གྱུར་པ་
བཅུ་བཞི་དང་། བསེན་རློགས་སིས་བསེད་གསུམ་དང་། དགེ་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་བསིལ་བ་སྡུད་པ་དང་། སེ་ལྔ་
སིས་བསེད་པ་གིས་ཏེ། སེད་པ་དང་མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་འགློ་བའློ། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་དློན་ལ་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་
ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་མློད་ཀི། གསུམ་ལྡན་ཞེས་བརློད་པ་ནི། མི་ཡིན་པ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་
པ་ཕྲི་བ་སྟེ། ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་རྣམ་པར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དག་པའམ་དགེ་སློང་མ་ལ་སློགས་པའི་སློམ་པ་རྣམ་དག་ཡན་ལག་ཏུ་བགངས་པ་ན། མི་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་
ཕྱིར་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་མི་ཡིན་པ་དང་མ་ནིང་དང་
མཚན་གིས་པ་མ་ཡིན་པ་སྨློས་མི་དགློས་པ་ཡིན་གི། དློན་ལ་མི་དགློས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་མ་ཡིན་དང་མ་
ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་ནི། དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གི་ལྟུང་བ་དངློས་
གཞི་བསེད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་་་་་་འགློ་བ་གཞན་དུ་གནས་པ་དང་ལྐུག་པ་དང་གེན་པ་དང་དགེ་སློང་
སྨྱློན་པ་ལ་བརེག་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ། །མ་ནིང་ལ་བརེག་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་དག་ལ་སློགས་པ་

སློང་གིས་བསེད་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་

ཡང་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་སེལ་བའི་སློ་ནས་གསུངས་པས་སློ། །ཐ་སད་ཕྱེད་དང་གིས་ལྡན་
གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ནི་རེག་པའི་ལྷག་མ་སྟེ། གང་ལ་རེག་པའི་ཡུལ་དེ་མི་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
ལ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཕྱེད་ཀང་སྟེ། དེ་ཡང་སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་ལ། གིད་ལློག་པ་ལ་སློགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ཞུ་
བ་ལས་སྨྱློ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལུས་ཀིས་རེག་པར་བགིད་ན་ཅིར་འགྱུར་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་་་་
་་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ཚོར་བས་གཟིར་བ་དང་འགློ་བ་གཞན་གི་རྣམ་པ་བསྟེན་པ་ན་རང་བཞིན་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་སྟེ་

གསུངས་པས་ཤེས་པ་

རང་བཞིན་མི་གནས་པ་གཙོ་བློ་བཞི་ལ་རེག་ཀང་རེག་པའི་ལྷག་མ་མི་སེད་ལ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་
པ་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པ་བཞི་་་་་་སྟེ་གིད་ལློག་པ་དང་ར་རློ་བ་དང་རས་ཀིས་མྱློས་པ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པ་མློ་དང་བཞི་ལ་རེག་ན་ནི་རེག་པའི་
ལྷག་མ་བསེད་དེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བུད་མེད་གིད་ལློག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལུས་ཀིས་རེག་པར་བགིད་ན་ཅིར་
འགྱུར་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་གིས་སློམས་པར་ཞུགས་པ་མློ་ལ་རེག་ན་ཅིར་འགྱུར་དགེ་
འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་་་་་་མིའི་སེལ་བ་མི་མ་ཡིན་པ་དང་་་་་་སྨྲ་ཤེས་ཀི་
སེལ་བ་

ལྐུག་པ་དང་དློན་མི་གློ་བ་དང་སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་སེལ་བར་གཏློགས་

པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་ཐ་སད་ཀི་ཡན་ལག་ལྔ་པློ་རེ་རེ་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་སིར་བཏང་ལ་རང་རང་གི་ན་སྨད་
དུ་འགྱུར་ཏེ། འློག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་བཤད་པས་སློ། །དམིགས་བསལ་ནི་མི་ཡིན་
པའི་སེལ་བ་དུད་འགློ་ལས་ནི་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ལ། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ཡུལ་་་་་་མི་དང་སྨྲ་ཤེས་སློགས་ཐ་
སད་དང་མི་ལྡན་ན་ནི་འཆབ་པའི་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །་་་་་དེ་དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པའི་གཞི་ལས་བཤད། ཡན་ལག་གིས་མ་ཚང་བ་ན་ཆེས་ན་སྨད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དུ་འགྱུར་ཏེ། དུ་མ་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་དེ་བས་ཀང་ངློ་ཞེས་སློ། །

ལྔ་པ་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐ་སད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་རང་རང་གི་

དགག་བ་ངློ་བློའ ་ི སློ་ནས་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་མི་མ་ཡིན་ནི་རང་བཞིན་གིས་བསྐལ་བ་ཡིན་པས་ཐ་
སད་མཐུན་སྣང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྨྲ་མི་ཤེས་ནི་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་དང་འདྲ་བར་གང་དུ་ཡང་གསལ་བར་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། གེན་པ་ལ་སློགས་པ་དློན་མི་གློ་ན་ནི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀི་འབྲས་བུས་དློན་རློགས་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་ནི་ཤེས་པ་གཏད་ཐུབ་ཏུ་གནས་པའི་
རང་བཞིན་ལས་མས་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ལུས་ནི་རློ་ལྟ་བུར་ཡིད་ལ་
སྣང་ངློ་། །སེམས་ནི་གདློན་གིས་བརླམས་པ་དང་འདྲ་བར་མི་གསལ་བས་ནད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་
ཏེ། རང་བཞིན་མས་པ་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་མས་པའི་བ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཟ་མ་ནི་དེ་ལྟ་
མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཐ་སད་དུ་བ་བ་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚན་མེད་པ་ནི་འདིར་མ་ནིང་སྨློས་པ་
ལས་ཐ་མི་དད་པས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་མ་སྨྲས་སློ། །མས་པ་མ་ནིང་ནི་ཇི་སིད་དུ་འགྱུར་བ་བསྟེན་པར་མི་བེད་པ་
སྟེ་དེ་སིད་དུ་དེ་ཐ་སད་བར་མི་རུང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །འགྱུར་བ་བསྟེན་པའི་དུས་ན་ནི་དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་བར་མི་
རུང་བ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི།
ཡུལ་ཕ་རློལ་པློ་མིའི་འགློ་བ་པློ་ནི་རྫུན་སྨྲ་བ་དང་འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ཐ་སད་དུ་བ་བ་རྣམས་ཀི་གཞིའི་
ཡན་ལག་ིད་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་མི་མ་ཡིན་པའི་དྲུང་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་པ་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་འགློ་བ་གཞན་
དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་མི་ཆློས་བླ་མར་གྱུར་པའི་རྫུན་སྨྲས་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་མང་
དུ་གསུངས་སློ། །གིས་པ་གཞིའི་སེལ་བ་ནི། མིའི་འགློ་བ་པ་ཡིན་ཡང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གནས་པ་ལས་
མས་པ་སྨྱློ་བ་སེམས་འཁྲུགས་ཚོར་བས་གཟིར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཏེ་ཐ་སད་དུ་བ་བ་རྣམས་ཀི་དངློས་
གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་སྨྱློན་པ་ལ་མི་ཆློས་བླ་མར་གྱུར་པའི་རྫུན་
སྨྲས་ན་ཅིར་འགྱུར། སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་གསུངས་སློ། །རྒྱུད་གཅིག་ལ་འདློད་
ཆགས་གིས་ཀིས་གནློད་པའི་མ་ནིང་དང་ལུས་གཅིག་ལ་སེས་པ་བུད་མེད་གིས་ཀའི་མཚན་དུས་གཅིག་ཏུ་
ལྡན་པའི་མཚན་གིས་པ་དག་ནི་རང་བཞིན་མས་པའི་བ་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་
ཡུལ་དུ་བས་ན་རེག་པ་ལ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའི་སློ་ནས་སྨྱློ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲ་བ་ིད་དློ། །དེས་ན་མ་ནིང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དང་མཚན་གིས་པ་དག་ལ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའམ་མ་ནིང་དང་མཚན་གིས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའམ་རེག་
གཟས་ལ་སློགས་པ་བེད་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་སྟེ། མདློར་ན་མ་བིན་ལེན་དང་སློག་གཅློད་པ་མ་གཏློགས་པ་
གནློད་པ་ལས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ན་སྨད་དློ། །མ་བིན་ལེན་མ་གཏློགས་པ་གློས་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་ཕྱི་
ལློངས་སློད་ལ་ཆགས་པའི་འདློད་པ་ལས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ན་སྨད་དློ། །ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་
པའི་འདློད་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་ནི་མཚན་གིས་པ་ལ་རེག་པ་ལ་སློགས་པ་བས་ན་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་རློགས་
པར་བསེད་པ་ཡློད་དེ། མཚན་ཅིག་ཤློས་དློན་མེད་དློ། །་་་་་གློང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གསུམ་པ་གཞིའི་ཆ་ནས་འདྲ་བ་ནི། ལྷག་
མ་སེད་བེད་ཀི་རེག་པའི་ཡུལ་ནི་སྨྲ་བའི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་དང་འདྲ་སྟེ། རེག་པའི་ལྷག་མ་བསེད་པ་ལ་གང་ལ་རེག་
པའི་ཡུལ་དེ་མི་ཡིན་པ་དང་། སྨྱློ་བ་སེམས་འཁྲུགས་ཚོར་བས་གཟིར་བ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཏེ་ཡུལ་
དེའི་ཆ་ནས་ཐ་སད་དང་འདྲའློ། །དེས་ན་མི་མ་ཡིན་མེ་ལ་རེག་པ་དང་སྨྱློན་མ་དང་སེམས་འཁྲུགས་མ་དང་ཚོར་
བས་གཟིར་བ་མློ་ལ་རེག་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ལ། བུད་མེད་གིད་ལློག་པ་དང་ར་རློ་བ་དང་རས་ཀིས་མྱློས་པ་
དང་སློམས་པར་ཞུགས་པ་མློ་ལ་རེག་ན་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །་་་་་ལུང་མཚན་དུ་བྲི་རེག་པའི་ལྷག་མ་འདི་
ལ་སྨྲ་ཤེས་པ་དང་དློན་གློ་བ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏེ། ལྐུག་མ་དང་དློན་མི་གློ་བ་ལ་རེག་ན་ཡང་དགེ་འདུན་
ལྷག་མར་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་ནི། ཕྱི་རློལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་
གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་
སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ལ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཁིམ་སུན་འབིན་དང་གློས་སློང་དང་། །སློང་རིགས་རིན་ཐང་སློ་
སློར་བསྐུར། །ལྷུང་བཟེད་སློང་དང་རས་ཆེན་འཚོལ། །སྦྱློར་བཅུག་ཡང་ཡང་འདུག་གནས་དང་། །ཕྱེ་དང་བསློད་
པ་མགློན་གེར་དང་། །ཟས་བཅས་བཅློ་ལྔའི་ཡུལ་ལ་གསུངས། །ཞེས་གཟུང་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་ཁིམ་པ་ཡན་
ལག་ཏུ་དགློས་པར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་སློ། །མངློན་མཚན་ློ་ཚོང་ཐ་ག་གིས། །བརད་བྱུང་དང་ནི་སྟློན་པ་
དང་། །ལ་ཤློམ་གིས་དང་དམག་གསུམ་པ་དེ། །སེས་མེད་འགློ་རྐུ་དུས་མིན་དང་། །ས་རེངས་སློ་སློར་
བཤགས་པ་བཞི། །ི་ཤུ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་སྦྱར། །ཞེས་སྦྱར་ཏེ། ི་ཤུ་པློ་དེ་དག་ལ་ཁིམ་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
པར་ལུང་ཞུ་བ་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་ནི་ཡུལ་ཁིམ་པ་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་པར་དངློས་སུ་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་དགེ་སློང་མ་ལས་ཁ་ཟས་ལེན་པ་ནི་གནས་ཀི་ཆ་ནས་འདིར་་་་་་ཁིམ་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བགངས་པའློ། །དེ་དག་ལ་ཡང་དམག་གི་ལྟུང་བ་གསུམ་དང་རྐུན་མ་དང་ལམ་དུ་འགློ་བ་ནི་ཁིམ་པ་ཕློ་

ལས་གྱུར་པར་

ལས་གྱུར་པའློ། །ཆློས་སྟློན་པ་དང་ལམ་དུ་འགློ་བ་གིས་ནི་ཁིམ་པ་མློ་ལས་གྱུར་པའློ། །ལ་ཤློམ་འདུག་འགེང་
གིས་ནི་གིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལས་གྱུར་པའློ། །དེ་དག་གི་ལྷག་མ་ི་ཤུ་ར་བདུན་ནི་ཁིམ་པ་ཕློ་གང་རུང་ལས་
གྱུར་པའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི། ཁིམ་པ་ཡིན་པ་སྟེ། ཁིམ་པ་གཞིའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་
པའློ། །ཁིམ་པ་ཞེས་པ་ནི། ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཀི་་་་་་ཡང་དག་པར་བླང་བ་སློན་དུ་བཏང་བའི་སློ་ནས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་རྣམ་གིས་ཀི་ཆ་ལུགས་དང་སློམ་པ་གང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་སྟེ། འདི་ིད་དང་ཞུ་བ་ལས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་རྣམ་གིས་སེལ་བར་གསུངས་པས་སློ། །ཁིམ་པ་རང་གིས་རགས་བླངས་པ་ནི་་་་་་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་གནས་ཀང་
ཁིམ་པ་ིད་ཡིན་པར་གསལ་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ཁིམ་པ་རང་གིས་རགས་བླངས་པ་ནི་ངློ་བློ་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
མེད་པས་དེ་ལ་ནི་ེས་བས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་མཛད་དེ་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པ་མང་པློ་སེའློ་ཞེས་
གསུངས་པས་སློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་ཡུལ་དེ་ཁིམ་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཡུལ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རགས་ཅན་དྲུག་
དང་། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་
རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ། སེལ་བ་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གིས་དང་དགེ་སློབ་མ་དང་མས་པ་དང་མ་སེས་པ་དང་ཕྱི་རློལ་
པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྟེ་རགས་ཅན་དྲུག་པློ་ཡུལ་དུ་བས་ན་རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འློག་མ་དག་ལ་ནི་
ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སེལ་བ་བསེན་རློགས་རྣམ་དག་ཡུལ་དུ་བས་ན་ནི་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདིར་
གཏློགས་པ་ལ་ཁིམ་པ་ལ་ནི་རགས་ཅན་ིད་ཀི་བས་ན་སྨད་དློ་ཞེས་བཤད་པས། ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་འདིར་
གཏློགས་པ་ལ་བསེན་རློགས་རྣམ་དག་ལ་ནི་རགས་ཅན་ིད་པས་ན་སྨད་དློ་ཞེས་དློན་གིས་འཐློབ་བློ། །དམིགས་
བསལ་ནི། ཁིམ་པ་ལ་་་་་་གློས་སློང་བ་དང་ཁིམ་པ་མློ་དང་་་་་་ལམ་དུ་འགློ་བ་་་་་་སེལ་བ་ལ་ནི་དགེ་སློང་མ་ལ་གློས་བླངས་པ་དང་་་་་
་དགེ་སློང་མ་དང་མགློན་

ལམ་དུ་ཞུགས་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ལ། ཚིགས་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་་་་་་ཁིམ་པ་མློ་ལ་ཆློས་སྟློན་པ་

དང་མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་དང་ས་དྲློའམ་ཕྱི་དྲློ་་་་་་གློང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་གསུམ་ལས། སེལ་བ་རབ་བྱུང་རྣམ་དག་ལ་་་་་་
ཚིགས་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་

ཆློས་སྟློན་པ་དང་། ཕྱི་དྲློ་མ་སྨྲས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམ་དག་་་་་་དེའི་གནས་ཁང་དུ་འཇུག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་

དེ་དགག་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་
དག་གི་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་གློས་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་ཕྱི་ལློངས་སློད་དང་འབྲེལ་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རྣམས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་ཡློ་བད་མང་པློ་གསློག་པ་རང་རང་གི་སྟློན་པས་བཀག་པས་དེ་
དག་ལ་གློས་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་འབྱུང་རིང་བའམ་་་་་་ཕྱི་རློལ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཡློ་བད་མང་པློ་གསློག་པར་བཀག་པ་ཅིས་ཤེས་ན་འློད་སྲུངས་
ཆེན་པློའ ་ི བྱུང་བ་ལས། རས་ཆློས་ཟུང་ནི་བཅང་བར་བ། །བྲེ་ཆུང་གང་གིས་འབྲས་ཆེན་རུང་། །མལ་གཅིག་གིས་ནི་བདེ་བར་འཚོ། །ལྷག་མ་གཏི་མུག་འཛིན་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་
སློ། །

གྲུབ་མཐས་བླློ་བསྒྱུར་བས་མ་དད་པ་སེ་བའི་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལ་ཤློམ་གིས་དང་

དམག་ལྟུང་གསུམ་དང་རྐུན་མ་དང་ལམ་འགློ་རྣམས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བ་བ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་རིང་
བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡུལ་དགེ་སློང་ཕ་མ་རྣམ་དག་ཡིན་ན་རགས་
ཅན་ིད་པས་ཀང་དགག་བ་ཆེས་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཁིམ་སུན་འབིན་
པའི་ལྷག་མ་ལ་སློགས་པ་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རློལ་མུ་སྟེགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ ་་་་་གཅེར་
བུ་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་སློགས་པ་

དང་ཆློས་འདི་པའི་སློམ་པ་བླངས་ཀང་སློམ་པ་མ་ཆགས་ཏེ་སློམ་པ་མ་སེས་པ་དང་སློམ་པ་

སེས་ཀང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་མས་པ་དག་ནི་ཕྱེད་ིད་ཁིམ་པ་སྟེ་ཡུལ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཁིམ་པ་ལས་གྱུར་
པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིའི་ཕྱེད་བསེད་པ་སྟེ་རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའློ། །བཞི་པ་གཞི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་
གྱུར་པ་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། གཞི་རབ་བྱུང་ལས་
གྱུར་པ་སིར་དབེ་བ་དང་། ཡན་ལག་གི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི། གཞི་དགེ་སློང་ཕ་ལས་གྱུར་པ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་
དང་། དགེ་སློང་མ་ལས་གྱུར་པ་བཅུ་བཞི་དང་། བསེན་རློགས་ཙམ་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་དང་། སེ་ལྔ་གང་ཡང་
རུང་བ་ལས་གྱུར་པ་གིས་དང་། དགེ་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་གཅིག་གློ །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་གིས་ཏེ།
གཞིའི་ཡན་ལག་དང་། གཞིའི་སེལ་བའློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་བསེན་པར་རློགས་པ་ཅན་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདི་
ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི་གཞི་དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏེ།
བསློ་ལྔ་འཕྲློག་དང་དངློས་བསྒྱུར་སློན། །ཕྲ་མ་སློ་སློགས་ལྟུང་བརློད་བཤེས། །ཁད་གསློད་འཕྱ་བསློ་ཁི་གདིང་
སློད། །ཕྱིས་གནློན་འབྱུང་ཟས་སྟློབས་འདུས་དང་། །བརེག་གཟས་འཆབ་དང་བདེ་འདུན་ཆློས། །སྤངས་བསིལ་
འགློད་དང་སློར་མློ་དང་། །དངངས་སེད་གདེང་མེད་ི་ཤུ་བསབ། །འཐབ་དང་མི་སྨྲ་མ་གུས་དང་། །ཟས་བཅས་
ད་གདློད་ཁི་རྐང་བརལ། །སློ་སློར་བཤགས་བ་ཐ་མ་གསུམ། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །དེ་དག་ལ་ཡང་གིས་ཏེ། དགེ་
སློང་གི་དགེ་འདུན་ལས་གྱུར་པ་དང་། དགེ་སློང་གང་ཟག་ལས་ཀང་གྱུར་པའློ། །དང་པློ་ནི་བསློ་བ་ལས་གྱུར་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལྔ་དང་། ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་བསེན་རློགས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་ནི་སློན་ནས་སྨྲ་བ་དང་བརེག་
གཟས་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་ངློ་བློ་ནི་དགེ་སློང་ཕའི་སློམ་པ་སེས་ལ་ཕམ་པས་མ་
མས་པ་སྟེ། གཞུང་འདིའི་དློན་ནི། རེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་ཕྲ་མ་བེད་པའི་ལྟུང་བེད་ལྟ་བུའི་དངློས་གཞི་
བསེད་པ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་བསེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་བསེད་པ་ཅན་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་མ་མས་པ་ིད་
ནི་ཡུལ་གི་བསབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ལྔ་སྟེ། སྐུར་འདེབས་
གསུམ་དང་ཕམ་པ་འཆབ་བརློད་གིས་སློ། །འདི་ིད་ལས་་་་་་དེ་ཡང་དགེ་སློང་མས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། ཕམ་པ་མ་བྱུང་ན་ཕམ་པ་འཆབ་བརློད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡུལ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་མ་མས་པ་ཡན་
ལག་ཏུ་དགློས་་་་་་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནི་མ་མས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ན། ཊི་ཀ་ལས་ཇི་ལྟར་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་ལ་བརེག་
པ་དང་གཟས་པ་དང་འགློད་པ་བསེད་པ་དང་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་
དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་བིན་པ་ལ་དེ་དག་བས་ན་ཡང་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལློ་ཞེ་ན། བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་ལ་དེ་དག་བས་ན་ཡང་བསབ་
པ་བིན་པའི་དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཡུལ་རེན་གིས་ཀ་བསབ་པ་བི ན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ།
དེ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གལ་ཏེ་རེན་དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་བསབ་པ་བིན་པ་ཡུལ་དུ་བས་ན་ནི།
སར་གི་དམིགས་བསལ་ལྔ་མ་གཏློགས་པ་ཡུལ་དགེ་སློང་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་རློགས་པར་མི་བསེད་དེ།
ཡུལ་ཕམ་པས་མ་མས་པ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བསབ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ལ་རེད་པ་
བསློས་པ་བདག་ིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་རེད་པ་མངློན་དུ་གྲུབ་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་
ལས་དེ་ལ་ཕྲ་མ་བས་ན་ཡང་དགེ་སློང་ལ་ཕྲ་མ་བས་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསབ་
པ་བིན་པ་དེ་ལ་ཕྲ་མ་བས་ན་ཡང་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་ཡུལ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བླངས་ཀང་
མ་སེས་པ་དང་། སེས་ཀང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་མས་པའློ། །དེ་དག་ཡུལ་དུ་བས་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་སྟེ། འློག་
མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་སློ། །ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ལས་གྱུར་པ་ནི་དགེ་སློང་མ་བསེན་པར་
རློགས་པ་ཅན་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། གཞི་དགེ་སློང་མ་ལས་
གྱུར་པ་བཅུ་བཞི་ལ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ཡང་འཁྲུར་འཇུག་ལེན་དང་རྨེལ་འཇུག་དང་། །མ་བསྐློས་སྟློན་པའི་བཅུ་ཚན་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལས། །འདུག་པ་མ་གཏློགས་དགུ་དག་དང་། །གློང་དང་ཁིམ་གཞན་བཅུ་བཞིའློ། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་
ཡན་ལག་གི་ངློ་བློ་ནི་ཡུལ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་སེས་པ་ཕམ་པས་མ་མས་པ་སྟེ། གཞུང་འདིའི་དློན་ནི་རེན་
དགེ་སློང་རྣམ་དག་གིས་ཆློས་གློས་འཁྲུར་འཇུག་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་བསེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་
པ་སེས་པ་ཅན་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་མ་མས་པ་ིད་ནི་ཡུལ་གི་བསབ་པ་དག་ལ་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེས་བསྟན་
ཏློ། །འློ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་བསབ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ལ་འཁྲུར་སྩལ་ན་ཅིར་འགྱུར།
སྤང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་བསབ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ལ་གློས་བླངས་ན་ཅིར་
འགྱུར། སྤང་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེས་ན། ལུང་དེ་ནི་ཡུལ་རེན་གིས་ཀ་
བསབ་པ་བིན་པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་
ཡུལ་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་བླངས་ཀང་མ་སེས་པ་དང་སེས་ཀང་ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་མས་པའློ། །དེ་དག་ཡུལ་
དུ་བས་ན་ལྟུང་བ་ན་སྨད་པ་སྟེ། འློག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་སློ། །འློན་ཀང་དགེ་སློང་ཕམ་
པས་མས་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡློད་དེ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནློ། །མཚན་མཐུན་དང་ལྟ་
བ་མཐུན་པ་ནི་མཚན་དང་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་
ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། ལུང་ཞུ་བ་ལས་་་་་་ཡུལ་དགེ་སློང་གིས་བསེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ།
མཚན་མཐུན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་གསུངས། ལྟ་བ་མཐུན་པའི་ཡན་ལག་ནི། །བསློ་བཞི་གནས་ངན་ཁད་དུ་
གསློད། །ཕྱིས་གནློན་འབྱུང་དང་ི་ནུབ་ཟས། །དབེན་འགེང་སྤངས་བསིལ་མི་སྨྲ་འགློ། །ཟས་བཅས་ཁི་བརལ་
བསབ་དྲལ་ནགས། །བཅུ་དགུ་མ་གཏློགས་གཞན་ལ་གསུངས། །དེ་དག་ལ་ཡང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བར་བ་སྟེ།
སྤངས་པ་རེས་ཕྱློགས་དང་བསིལ་བ་སྡུད་པ་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་ངློ་བློ་ནི། ལྟུང་བ་བསེད་
པའི་ཡུལ་དང་རེན་མཚན་མཐུན་པ་དང་། ཡུལ་དང་རེན་ལྟ་བ་མཐུན་པའློ། །འློ་ན་ལྟ་བ་མཐུན་པ་དེ་རང་གང་ཞེ་
ན། འློད་ལྡན་མཁན་པློའ་ི བཞེད་པ་ནི། ལྟུང་བ་བསེད་པའི་གཞི་ལ་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་གཞིར་འདློད་པ་མཐུན་པ་
ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འློད་ལྡན་ལས་ཕམ་པའི་གཞི་དེ་ལ་ཕམ་པའི་གཞི་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ལྟར་བསམ་
པ་མཐུན་པ་གང་ལ་ཡློད་པ་དེ་ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་དག་མེར་མེར་པློ་བླུགས་པར་བས་པ་ཕམ་པའི་
གཞི་ལ་ེས་བས་ཀི་གཞིར་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་དློ། །པཎི་ཏ་གཞན་གི་ལུགས་ལྟར་ན་ནི།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བར་དུ་གཅློད་པའི་གཞི་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་གཞིར་འདློད་པ་མཐུན་པ་ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འདློད་
དེ། འློད་ལྡན་ལས་གཞན་དག་ན་རེ། གཞི་དེ་ལ་ཞེས་བ་བ་བསབ་པའི་བར་དུ་གཅློད་པའི་གཞི་ལ་ལྟ་བ་མཐུན་པ་
ཡིན་ནློ། །གང་ལ་ཡློད་པ་དེ་ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་དེའི་ཕྱིར་འཆི་ལྟས་ལ་སློགས་པ་དག་ནི་ལྟ་བ་མཐུན་པ་མ་ཡིན་
པར་རིག་པར་བ་སྟེ་ཞེས་འཆད་དློ་ཞེས་གཞན་གི་འདློད་པ་བཀློད་དེ་དགག་པ་མ་བས་སློ། །འློ་ན་ལུགས་དེ་
གིས་གང་འཐད་ཅེ་ན། ས་མ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལྟ་བ་མཐུན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་བསེད་པའི་
གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་ལ། གང་ཟག་གི་རློག་པ་ཐ་དད་ཀིས་གཞི་དཔག་མེད་དེ་རྣམས་ལ་འདློད་པ་
མཐུན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟ་བ་མཐུན་པ་མི་སིད་པར་འདློད་ན་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་ནི་རང་གི་ཕྱློགས་
ིད་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་སློ་ཞེས་ལྟ་བ་མཐུན་པ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན། ལྟ་བ་མཐུན་
པའི་དློན་ནི་ཕྱི་མ་་་་་་ལུགས་ཕྱི་མ་ལའང་གཞན་ལ་བརློད་པའི་སློན་འཇུག་སྟེ། བསབ་པའི་བར་དུ་གཅློད་པའི་གཞི་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དེ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་གི་རློག་པ་ཐ་
དད་པ་རྣམས་འདློད་པ་མཐུན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་ཁས་བླངས་སློ། །

ལྟར་ཡིན་ཏེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། མི་རག་པ་དང་སྟློང་པ་

དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་བདག་མེད་པར་ལྟ་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་ཡང་ཕྱི་མ་མཐུན་ནློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་
མཚན་མི་མཐུན་པ་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའློ། །དམིགས་བསལ་ནི་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་དང་སྤངས་པ་རེས་
ཕྱློགས་དང་བསིལ་བ་སྡུད་པ་དང་ན་རྣ་དང་བཞི་ལ་ནི། ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ལ་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བ་མི་
མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སིག་ལྟ་ཅན་ལ་སྤང་བ་དང་བསིལ་བའི་ལས་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྟ་བ་
ལ་ཡང་རློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །བཞི་པ་སེལ་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། རང་རང་གི་ན་
སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ་འློག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ཞེས་སློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་མཚན་དང་ལྟ་བའི་ཕྱློགས་ནས་རང་
ཕྱློགས་ལ་གནློད་པ་འཆང་ཆེ་བ་ལྟར་གཞན་ཕྱློགས་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་རང་གི་ཕྱློགས་
ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་སྨད་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་གཞན་ལ་ལློག་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྨད་པར་བ་བ་ིད་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། བརེག་གཟས་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་
བསེད་པ་ལ་ཡུལ་དེ་མཚན་རང་གི་ཕྱློགས་ིད་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། ཡུལ་
རེན་མཚན་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་སློ། །བརེག་གཟས་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་བསེད་པ་ལ་
རང་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་དག་གིས་ནི་ལྟ་བ་རང་གི་ཕྱློགས་ིད་ཀི་ ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡན་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། ཡུལ་རེན་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་སློ། །བརེག་གཟས་ལ་
སློགས་ཡུལ་དགེ་སློང་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་རྣམས་དང་། འཁྲུར་འཇུག་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་དགེ་སློང་མ་ཡན་
ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ལྟུང་བ་འདིར་གཏློགས་པ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་སེལ་བ་ཁིམ་པ་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་ནི་
ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རགས་ཅན་དྲུག་པློ་ིད་ཀི་ཡུལ་ལས་ན་སྨད་པ་དེ་བས་ཀང་ན་སྨད་པ་སྟེ་ཆེས་ན་སྨད་དློ། །དེ་
ཡང་ཞུ་བ་ལས།་་་་་དགེ་སློང་གིས་ཁམ་པ་ལ་གཞི་མེད་པ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ། ལུང་དང་བསྟུན་དགློས། གཞི་མེད་པ་དང་བག་
ཙམ་ལ། །གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་གཞན་ལ་སྦྱར། །ཞེས་གཟུང་ངློ་། །གིས་པ་གཞི་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་
ལས་གྱུར་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་དག་ལ་ནི་རུང་བ་ིད་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་ིད་དློ་ཞེས་
སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་ལས་དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། གློས་
ལས་གྱུར་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་དང་། ཟས་སྐློམ་ལས་གྱུར་པ་ི་ཤུ་ར་གསུམ་དང་། སྣློད་སད་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་
མློ། །དང་པློ་ནི་སྤང་ལྟུང་བཅུ་ཚན་དང་པློ་དང་། །སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་དང་། །དྲུག་དང་མཐློ་གང་ལམ་
དང་ནི། །རྨེལ་བ་དང་ནི་ཐ་ག་གིས། །བིན་འཕྲློག་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དང་། །དགློན་པ་བ་དང་རས་ཆེན་དང་། །བསློ་
བསྒྱུར་བཤེས་ངློར་གནས་མལ་དང་། །གློས་གིས་ཁ་བསྒྱུར་སེད་དང་གདེང་། །བརལ་ལ་སློགས་པ་ཐ་མ་
ལྔ། །དམིགས་བསལ་གནས་མལ་དང་བརལ་བ་ནི་ཁི་དང་ཁིའུ་ལས་ཀང་རློགས་པར་སེད་དློ། །གཞན་ཡང་
རུང་བ་ཚད་ལྡན་དགློས་པ་ནི་གནས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། ཕལ་ཆེར་གཡློགས་ཤིང་བསྐློར་བའི་སློ་ནས་རུང་
བ་དགློས། ཁང་པ་ལ་ནང་རློལ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དཀྱུས་མཐློ་བཅུ་གིས་དང་། ཞེང་མཐློ་བདུན་དུ་
ལློངས་པ་དགློས་ཤིང་གཞན་རྣམས་ལ། སློད་ལམ་བཞི་ཤློང་གི་ཚད་དུ་ལློངས་པ་དགློས་སློ། །ནློར་ལས་གྱུར་པ་
གསེར་དངུལ་ལ་རེག་པ་དང་། མངློན་མཚན་ཅན་ློ་ཚོང་གིས་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་
ཡང་གཞི་གཞན་གི་སློ་ནས་རུང་བ་དང་། རྒྱན་ཆའང་ཁྲུ་གང་རི་བའི་ཚད་དུ་ལློངས་པ་དགློས། ཁྲུས་བེད་པ། ཆུ་
ལ་རེ་བ། མེ་ལ་རེག་པ། ས་བརྐློ་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགློས་པར་རིགས་
སློ། །གིས་པ་ནི། གསློག་འཇློག་འཕྱ་ཟས་སྦྱློར་བཅུག་དང་། །ཟས་ཀི་བཅུ་ཚན་ཟན་གཅློད་པ། །གཅེར་བུ་
མགློན་གེར་ཆང་འཐུང་དང་། །ཟས་བཅས་སློ་སློར་བཤགས་པ་བཞི། །གསུམ་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་འཆང་བ་
དང་། འཚོལ་བ་གིས། ཁབ་རལ་འཆློས་པའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་རང་གི་ངློ་བློ་ནི་གསུམ་སྟེ། རུང་བ་དང་།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚད་ལས་ལྷག་པའློ། །དང་པློ་ནི་གློས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། རྒྱུ། དབིབས། གནས་
སྐབས། ཁ་དློག་དང་ལྡན་པའློ། །རྒྱུ་ནི་གློས་ཀི་རྒྱུ་བདུན་ལྟ་བུའློ། །དབིབས་ནི་གྲུ་བཞི་ལྟ་བུའློ། །གནས་སྐབས་
ནི་ལློངས་སློད་པར་བཟློད་པའློ། །ཁ་དློག་ནི་རུང་བ་གསུམ་དང་། འཆང་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་་་་་་དཀར་པློ་དང་་་་་་འབའ་ཞིག་ལ་ནག་
པློའ །ློ །ཟས་ལས་གྱུར་པ་ལ་གིས་ལས། ངློ་བློའ ་ི སློ་ནས་རུང་བ་ནི། བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་དང་། བཏུང་བ་མ་
བཀག་ཅིང་གནང་བ་རྣམས་སློ། །ཆློ་གའི་སློ་ནས་རུང་བ་ནི་ལག་་དང་། མཚམས་བཙོས་དང་། ཞག་ལློན་དང་།
རེན་ཚོད་དང་། གསློག་འཇློག་ཏུ་མ་སློང་བའློ། །དམིགས་བསལ་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཟ་བ་དང་། གསློག་འཇློག་
ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཆང་ལས་གྱུར་པའློ། །སྣློད་སད་ནི་ལྷུང་བཟེད་ལ་བཞི་ལས། རྒྱུ་རུང་བ་ནི་ས་དང་ལགས་
སློ། །དབིབས་ནི་ཟླུམ་པློའ །ློ །གནས་སྐབས་ནི་སད་བཟློད་པའློ། །ཁ་དློག་ནི་བསེག་པས་ནག་པའློ། །ཁབ་རལ་
ལ་གསུམ་ལས། རྒྱུ་རུང་བ་ནི། བ་སློ་དང་། རུས་པ་དང་། རྭ་ལྟ་བུའློ། །དབིབས་ནི་སྦུ་གུའམ། ཆང་བ་ལྟ་
བུའློ། །གནས་སྐབས་ནི་སད་བཟློད་པའློ། །གིས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགློས་པ་ནི། གློས་ལ་སི་ཚད་དང་རང་
ཚད་གིས་ལས། དང་པློ་ནི་ཁྲུ་གང་དུ་ལློངས་པའློ། །གིས་པ་ནི་འབྲལ་བ་གིས། མཐློ་གང་རས་ཆེན་བཙལ་
སས། བཞག་འཕྱིས། གློས་ཀི་བཟློ་བེད་པ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་གིས་བརླབ་པ་
ཡློངས་རློགས་ཆགས་པའི་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགློས་སློ། །སྟན་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། སྟན་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ་
དགློས་ཤིང་། ཁད་པར་དུ་ཆ་གིས་བསེ་བ་ལ། ནག་པློ་སྟན་གི་ཕྱེད་ལས་སང་ཕྱེད་ཀིས་ལྷག་པའློ། །བལ་ཁུར་
བ་དང་། བརལ་བ་ལ། བལ་ཁུར་ཚད་དུ་ལློངས་པ་དང་། ཤིང་བལ་གགས་སེའི་ཚད་དུ་ཆློག་པ་དགློས་སློ། །ཟས་
དང་སྐློམ་གི་ཚད་ནི་ཁམ་དང་ཧུབ་ཏུ་ལློངས་པའློ། །ལྷུང་བཟེད་ནི་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་གསུམ་གི་ཚད་
དང་ལྡན་པའློ། །ཁབ་རལ་ནི་གགས་སེའི་ཚད་ལས་མ་འདས་ཤིང་ཁབ་གཞུག་ནུས་པའློ། །གསུམ་པ་ཚད་ལས་
ལྷག་པ་ནི་ཁི་རྐང་གདིང་བ་རས་ཆེན་གཡན་པ་དགབ་པའློ། །གློས་ཀི་སི་ཚད་ལས་གྱུར་པ་དང་། ལྟུང་བེད་ཐ་མ་་
་་་་བདེ་གཤེགས་ཆློས་གློས་ལས་གྱུར་པ་

དང་སྟན་དང་། ཟས་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་གང་

ཡང་རུང་བས་བསེད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་སློགས་པའི་སྒྲས་ནི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བསྡུས་ཏེ། ཆློས་གློས་རང་གི་ཁྲུ་
ཚད་ལས་ལྷག་པ་དང་། གློས་ལྷག་ཀང་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་
རུང་བ་གསུམ་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པའློ། །དེ་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་དག་ལས་ནི་རུང་བ་ིད་དང་ཚད་དང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྡན་པའམ། ཚད་ལས་ལྷག་པ་ིད་ལ་དངློས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །སྟན་ལ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས།
འདིར་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་གཞུང་ནི་སིན་བལ་གི་སྟན་གི་སྐབས་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
གདན་གི་ཚད་བགིད་ན། ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་སྤང་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །འློན་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ལ་དེ་ལྟ་མ་
ཡིན་ཏེ། ས་བ་དང་། དཀར་བ་དང་། ཆེ་བ་རྣམས་ནི་རུང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་དང་ལུང་
ལས་དེ་དག་འཆང་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །ལྷུང་བཟེད་འཚོལ་བ་ལ་ཡང་དེ་དག་རུང་ཞིང་སད་བཟློད་པའློ་
ཞེས་གསུངས་པས། ཚད་ལས་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་ལ་ེས་བས་ལས་མི་བསེད་དློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་དེ་དག་
ལས་བཟློག་པ་སྟེ། མི་རུང་བ་དང་། ཚད་དུ་མ་ལློངས་པ་དང་། འབྲལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་དང་། ཁི་
རྐང་ལ་སློགས་པ་ལ་ཚད་ལས་མ་ལྷག་པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་མི་རུང་བ་དང་ཚད་དུ་མ་ལློངས་པ་ལ་ནི་
རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་རློ། །འབྲལ་བ་གིས་མཐློ་གང་། རས་ཆེན་བཙལ་སས་བཞག་འཕྱིས་གློས་བཟློ་
བེད་པ་སྣློད་སད་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཚད་ལས་ལྷག་ནའང་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དམིགས་བསལ་ས་བརྐྱང་
ལས། འབྲལ་ལྟུང་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །ཚད་ལས་ལྷག་པ་དགློས་པ་རྣམས་ལ།
ཚད་ལས་མ་ལྷག་ན་ལྟུང་བ་མེད་དློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དགག་བ་མ་རློགས་པའློ། །ལྟུང་
མེད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དགག་བ་མེད་པའློ། །ཁད་པར་དུ་ཚད་ལས་ལྷག་ན་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་
དག་ནི་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་རླབས་ཡློངས་རློགས་ཆགས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཚད་ལས་ལྷག་ན་བིན་
རླབས་ཡློངས་རློགས་མི་ཆགས་པའི་ཕྱིར། ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་གང་
དག་གི་ཞེང་དུ་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ། ཆུར་རང་གི་ཁྲུ་ལྔའི་ཚད་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་ལས་ལྷག་པར་བེད་ན་སྤང་བར་
འགྱུར་བ་ིད་དློ་ཞེས་བིན་རླབས་མི་ཆགས་པར་གསུངས་སློ། །གློས་ཀི་བཟློ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་ཞུ་བ་
ལས། དགེ་སློང་གི་གེན་མ་ལགས་པའི་དགེ་སློང་མའི་གློས་ཚད་ལས་ལྷག་པར་བགིས་ན་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་
མི་རུང་ན་ཅིར་འགྱུར་ེས་བས་སློ་ཞེས་སློ། །ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཁབ་རལ་གགས་སེའི་
ཚད་ལས་འདས་ནའང་དགག་བ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་
ལྔའི་རས་གློས་དང་ཟས་དང་སྣློད་སད་དག་ལ་ནི་རྒྱུ་དབིབས་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པ་གཞི་དེ་ིད་དམ། གཞི་
གཞན་གི་སློ་ནས་རུང་བ་ིད་དང་། སི་ཚད་དམ་རང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་ཡན་ལག་ལྡན་པ་ིད་
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དློ། །ཊི་ཀ་ལས་སློགས་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒྲས་ནི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བསྡུས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པས། ཁི་རྐང་འཆློས་
པའི་ལྟུང་བེད་ལ་སློགས་པ་གཞི་ལ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ངེས་གཟུང་དུ་དགློས་སློ། །སི་ཚད་དང་། སྟན་དང་། ས་
བརྐྱང་དང་འབྲལ་བ་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆློས་གློས་ཀི་ཚད་ལས་གྱུར་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་ཚད་
ལས་ལྷག་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །རུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཚད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ནི་དངློས་གཞི་མི་
རློགས་སློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་ནི། རང་གི་དློན་ིད་གཙོ་ཆེར་ཡློད་པའློ་ཞེས་སློ། །འདི་
ལ་གིས་ལས་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། རང་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་སྦྱློར། རྫུན་སྨྲ་འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་དང་། །ཟ་འཇློག་དང་ནི་འཁྲུར་
འཇུག་དང་། །རིན་ཐང་སློ་སློར་བསྐུར་བ་དང་། །དྲུག་དང་མཐློ་གང་ལམ་དང་རྨེལ། །མངློན་མཚན་ློ་ཚོང་ལྷུང་
བཟེད་འཚོལ། །བདེན་སྨྲ་བསློད་པ་ཆུ་ལ་རེ། ཁབ་རལ་གདིང་གཡན་རས་ཆེན་དང་། །བདེ་གཤེགས་གློང་དང་
ཁིམ་གཞན་དང་། །ི་ཤུ་ལྔ་ལ་ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུང་། །ལེན་དང་སློང་དང་སློང་བར་རིགས། །སིན་བལ་འབའ་
ཞིག་ཆ་གིས་དང་། །ཐ་ག་གིས་དང་བརད་པ་དང་། །རས་ཆེན་བསློས་དང་གསློག་འཇློག་དང་། །ཁི་དང་
གདིང་ལ་རུང་མཐུན་སྦྱར་ཅེས་སློ། །རྐུ་དང་འཆང་གིས་གསེར་དངུལ་ལེན། །འཕྱ་དང་སྦྱློར་བཅུག་་་་་་པ་དང་དྲུག་
་དློ་གསུམ་ཙམ། ་་་་་དངློས་སུ་གསུངས། །བདུན་པློ་དེ་དང་བརད་པ་ལས། །བྱུང་བ་ནི་རང་གཞན་མཐུན་

ལ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར

མློང་གི་དློན་ལས་ཀང་བསེད་དློ། །འདི་དག་ཀང་རང་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་འདུས་སློ། །་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ལས། སྐུར་
འདེབས་གསུམ་དང་བིན་འཕྲློག་དང་། །གཅེར་བུ་རེག་གཟས་བདེ་མེ་བདུན། །འགློད་དངངས་བེད་དང་སེད་གདེང་མེད། །མགློན་དང་བསབ་པ་ན་རྣ་དང་། །བསབ་པ་རྣམས་དང་
དགློན་པ་སྟེ། །བཅུ་དགུ་ལ་གསུངས་དགློངས་པ་ཅན། །

གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི། རང་ཁློ་ནའི་དློན་དང་རང་གཞན་ཐུན་

མློང་གི་དློན་ཏློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི། དེ་གིས་ལས་བཟློག་པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི་འཆང་བ་གིས་ཟ་
འཇློག་རས་ཆེན་བརད་བྱུང་ལྔ་ལ། གཞན་ཁློ་ནའི་དློན་ཡིན་ན་ེས་པ་མེད་དློ། །གཞན་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ན་
སྨད་དུ་འགྱུར་རློ། །རང་ཁློ་ནའི་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་རང་གཞན་གིས་ཀའི་དློན་ཡིན་ན་རང་
རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་རློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྟུང་མེད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི་དགག་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ན་
སྨད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི་དགག་བ་མ་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། འཁྲུར་འཇུག་གི་
སྤང་བ་ལྟ་བུ་ལ་རང་འབའ་ཞིག་གི་དློན་ིད་ཀི་ཀུན་སློང་དང་། མ་བིན་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གི་དློན་ིད་གཙོ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཆེར་ཡློད་པ་ཀུན་སློང་ཡན་ལག་ཡིན་པའློ། །གསུམ་པ་གཞི་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ནི། རྣམ་པར་རིགས་
བེད་ལ་ནི་དློན་གློ་བའློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །འདི་ལ་ལྔ་ལས་དང་པློ་ཡན་ལག་
གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་དློན་གློ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ི་ཤུ་ར་དགུ་དང་། བཅློལ་ཡང་རློགས་པས་
བསེད་པ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་། བསློ་བ་ལ་སློགས་པ་ི་ཤུ་ར་དྲུག་རྣམས་ལ་སྦྱློར་རློ། །དང་པློ་ནི་རྫུན་དང་
འཁིག་ཚིག་བསེན་བཀུར་གཞི་མེད་དང་། །བག་ཙམ་ཤེས་བཞིན་སློགས་བཅུ་འདློན་མ་གཏློགས། །འཕྱ་བ་བསློ་
བ་མ་བསྐློས་ི་ནུབ་ཟས། །སྟློབས་བདེ་འདུན་བསྒྱུར་འགློད་དངངས་ལྷག་མས་སྐུར། །བསབ་པ་ན་རྣ་མ་གུས་
ད་གདློད་ཤེས། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི། དློན་གློ་བའློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི། སྨྱློ་བ་དང་སེམས་
འཁྲུགས་པ་དང་། ཚོར་བས་གཟིར་བ་དང་། གེན་པ་དང་དབུས་པ་ལ་མཐའ་འཁློབ་པའི་སྐད་ཀིས་དང་མཐའ་
འཁློབ་པ་ལ་དབུས་པའི་སྐད་ལ་སློགས་པས་དློན་མ་གློ་བའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི། རང་རང་གི་ན་སྨད་པར་
འགྱུར་རློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི། དགག་བ་མ་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། སྦྱློར་བ་ངག་
གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀིས་སྨྲས་པ་རྣམས་ཀི་དངློས་གཞི་ལ་ནི་ཡུལ་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ་ཡན་ལག་ཡིན་
པའློ། །ཞེས་ས་མ་སྦྱར་རློ། །དེས་ན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་གློས་སློང་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་དློན་མ་གློ་ན་
རང་རང་གི་ན་སྨད་དློ། །བཞི་པ་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སྦྱློར་བ་འཇུག་པའི་ཡུལ་
ལློ། །དེ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སྦྱློར་བ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དངློས་ནི། སྨྲ་བ་པློ་ིད་ལ་ཡློད་པ་སྟེ་གསློད་པ་དང་
རང་གི་དློན་དུ་རྐུ་བ་དག་ལས་གཞན་པའི་འློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ལྐུགས་པས་དློན་གློ་བ་ཡང་། དངློས་གཞིའི་ཡན་
ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྨྲ་བ་པློ་ིད་ལ་ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་་་་་་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་མི་ཤེས་ལ་ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་ནི་
མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་སྨྲ་མི་ཤེས་ལ་ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གཞིའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན་ཊི་ཀ་དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། སྨྲ་མི་ཤེས་ལ་ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་དེ་ནི་གསློད་པའི་ལྟུང་བ་བཞི་
དང་། རང་གི་དློན་དུ་རྐུ་བ་སྟེ་ལྔ་པློའ ་ི ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་རིག་བེད་
ཀི་ཡུལ་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །དེས་ན་ལྔ་པློ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་སྨྲ་བ་པློ་ིད་ལ་ཡློད་པའི་
དློན་གློ་བ་དངློས་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །དེ་ནི་དེར་མ་ཟད་དེ་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བ་དང་ལྟུང་བ་མཐློལ་བ་དང་།
བཤགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་དགློས་སློ། །གིས་པ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ནི། ཡང་དག་པར་ལེན་པར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བེད་པ་ལ་དེར་མ་ཟད་དློ་དེ་ནི་སྣློད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །སློམ་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་བེད་པ་ལ་ནི་སྨྲ་བ་པློ་ལ་
ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་དེར་མ་ཟད་ཀི། སྨྲ་མི་ཤེས་པ་ལ་ཡློད་པའི་དློན་གློ་བ་ཡང་ཡན་ལག་
ཡིན་ནློ། །དེས་ན་ལྐུགས་པ་ལ་ཡང་སློམ་པ་དང་བར་མའི་དགེ་བ་བསེད་པ་ཡློད་དེ། གཞུང་དམ་པ་ལས་བཙན་
པ་སྨྱློ་བ་བསེན་པར་རློགས་པར་བགིས་ན། བསེན་པར་རློགས་པར་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་དེ་སྟེ་བསེན་པར་
རློགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ལ། ལུས་སམ་ཚིག་གི་དམིགས་པས་ཁས་བླངས་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་
བའློ། །ཅི་ལྟར་སྨྱློ་བ་བཞིན་དུ། སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ནད་ཀིས་གཟིར་བ་དང་། གེན་པ་དང་། ལྐུགས་པ་དང་།
འློན་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱ་ཆེར་བརློད་པར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཀང་ལྐུགས་པའམ། སྨྲ་བ་པློ་ིད་མ་ཡིན་པ་གཞན་དག་
ལ་ཡང་སློག་གཅློད་པ་སྤང་བ་ལ་སློགས་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །དེ་ནི་སྣློད་
ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ནི། སྨྲ་ཤེས་ཤིང་དློན་གློ་བ་དེ་ནི་ལྟུང་བ་མཐློལ་བ་ལ་སློགས་ཀི་སྣློད་དམ་ཡུལ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་
ཕ་རློལ་པློ་དེས་སྨྲ་མི་ཤེས་སམ། དློན་མི་གློ་ན་དེ་ལ་རང་ངམ་གཞན་གི་ལྟུང་བ་མ་བརློད་ཀང་བཅབ་པའི་ེས་
པར་མི་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་དངློས་ལ་གིས་ཏེ། ངག་གི་རིག་བེད་ཀི་ཁད་པར་ཡན་ལག་
ཏུ་བསྟན་པ་དང་། རང་གི་མངློན་སུམ་དུ་བསྐློས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི་ངག་གིའློ། །རང་
གིའློ། །བདག་ིད་དང་འབྲེལ་བའློ་ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་
ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་སྦྱར་བ་ནི། བརྒྱད་ཅུ་ལའློ། །བསློ་བ་ལ་སློགས་ི་ཤུ་ར་དྲུག་དང་། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་
དགློས་པ་ར་དགུ་ལས་དངངས་བེད་ན་རྣ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་དང་། བཅློལ་ཡང་རློགས་པ་སློ་གིས་ལས།
སློག་གཅློད་བཞི་དང་རྐུ་བ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་དངངས་བེད་ཀི་གློང་དུ་བགངས་ཟིན་འདིར་མ་གཏློགས་སློ། །་་་་་སློ། །འློག་མ་གིས་
གཞན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །དང་པློ་ར་དྲུག་ནི། དབེན་བེད་ལ་སློགས་བསློ་གྱུར་བཞི། །འཁྲུར་འཇུག་པ་དང་ལེན་
པ་དང་། །སློང་དང་སྟློད་གཡློགས་སྨད་གཡློགས་བཅས། །རིན་ཐང་སློ་སློར་རྨེལ་འཇུག་དང་། །མངློན་མཚན་ློ་
ཚོང་ལྷུང་བཟེད་འཚོལ། །རས་ཆེན་བསློས་བསྒྱུར་འདློན་པ་དང་། །གློས་སྟེར་དང་ནི་འདུག་གནས་ཟ། །ཕྱེ་དང་
གསློད་གཅེར་ཆློས་གཏམ་སྨྲ། །མ་ལློན་ཁིམ་དང་བསབ་པ་དྲལ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི། ངག་
མཚན་ིད་ལྔ་ལྡན་ཏེ། རང་གི་དང་བདག་ིད་དང་འབྲེལ་བར་གང་ལ་བསམ་པའི་དློན་གསལ་པློར་སྨྲ་
བའློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི། དེ་ལས་བཟློག་པ་སྟེ། གཞན་སྨྲ་བཅུག་པ་དང་། སྤྲིང་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློགས་པ་དང་། གཞན་ཟེར་རློ་ཞེས་སད་འདློགས་པ་དང་། ནློར་བ་དང་། གཞློགས་སྨློས་སློ། །བཞི་པ་ཅིར་
འགྱུར་ནི། ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་ན་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འློག་མ་དག་ལ་ནི་གཞན་ལ་ན་སྨད་པ་ིད་དློ་ཞེས་
སློ། །ཡན་ལག་ཏུ་མ་མ་ཚང་ན་ཆེས་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དུ་མ་མ་ཚང་བ་ལ་ནི་དེ་བས་ཀང་ངློ་ཞེས་སློ། །ལྔ་པ་
རྒྱུ་མཚན་ནི་དགག་བ་མ་རློགས་པ་དང་། ཆེས་མ་རློགས་པས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་རྫུན་སྨྲའི་
ཕམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཡན་ལག་ཡིན་པའློ། །དེས་ན་སྤྲིང་ཡིག་དང་ལག་བར་ལ་
སློགས་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ལ་ན་སྨད་དློ། །འློ་ན་གཞན་གི་ངག་གིས་ཀང་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་རང་གི་
ངག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡན་ལག་ཡིན་པའློ། །དེས་ན་གཞན་སྨྲར་བཅུག་པ་ལ་ན་སྨད་དློ། །རང་གི་ངག་དེ་ཡང་བདག་ིད་
དང་འབྲེལ་བའི་རང་གི་ངག་ཡན་ལག་ཡིན་པའློ། །དེས་ན་ཆེ་གེ་མློ་ཞིག་ན་རེ་འདི་སྐད་ཟེར་རློ། །ཞེས་བ་བ་ལ་
སློགས་པ་གཞན་ལ་སད་འདློགས་ཤིང་སྨྲ་བ་ལ་ནི་ན་སྨད་དློ། །གིས་པ་རང་གི་མངློན་སུམ་དུ་བསྐློ་བ་ཡན་ལག་
ཏུ་བསྟན་པ་ནི་རང་གིས་བསྐློས་པ་ིད་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སིའི་
དློན་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡན་ལག་གི་ཁབ་པ་ནི། བཅློལ་ཡང་རློགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་ལ་སྦྱར་ཏེ། མ་
བིན་ལེན་དང་སློག་གཅློད་བཞི། །སྨྱན་དང་ཁང་པ་ཁང་ཆེན་དང་། །སིན་བལ་འབའ་ཞིག་ཆ་གིས་དང་། །ལློ་
དྲུག་གསེར་དངུལ་ཐ་ག་གིས། །བིན་འཕྲློག་ས་བློན་སློད་པ་དང་། །རིམ་གིས་མེ་རེག་རིན་ཆེན་རེག །རེ་
དང་དངངས་བེད་སེད་དང་རྐློ། །ཁབ་རལ་ལ་སློགས་ཐ་མ་བདུན། །གཡན་པ་རས་ཆེན་བདེ་གཤེགས་གློས་
སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རང་གི་ངློ་བློ་ནི། རང་གི་དློན་དུ་རྐུ་བ་དང་སློག་གཅློད་བཞི་ལ་ནི། རང་གིས་བསྐློས་པ་
ིད་ཀིས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡན་ལག་ཡིན་གི་མངློན་སུམ་བསྐས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་སློ། །དེ་དག་ལས་
གཞན་ལ་ནི། རང་གི་མངློན་སུམ་བསྐློས་པ་ིད་ཀིས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་སེལ་བ་ནི་
ལློག་ནས་བེད་དུ་བཅུག་པའློ། །བཞི་པ་ཅིར་འགྱུར་ནི། རང་རང་གི་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་རློ། །ལྔ་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི་
མངློན་པར་ཞེན་པ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ལློག་ནས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མངློན་པར་ཞེན་
པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གཞན་ལུགས་དགག་
པ་ནི། མངའ་རིས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཅློལ་བ་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་ཡིན་ལ། བས་པ་ཐམས་ཅད་ལློག་ཏུ་བས་
ཀང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསེད་པ་ཡིན་ཏེ། དུལ་ལྷས་དེ་འདི་ིད་ཀིས་སྐབས་སུ་བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རློ། །འློ་ན་རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པ་གིས་མངློན་སུམ་དུ་བཅློལ་ནས། ལློག་ཏུ་རེག་པ་བས་པ་ཆློས་ཅན། ལྟུང་བ་མི་
རློགས་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་ན་སྨད་ལས་མི་བསེད་པའི་ཕྱིར། རགས་ནི་དེ་བས་ཕ་ཟད་ན་ནི་ཕྱེད་ིད་དེ་ཞེས་པས་
གྲུབ་བློ། །རིགས་པས་ཀང་དེ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཅློལ་བ་དང་
བས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་སུམ་གཅིག་དགློས་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་སྨྱན་བེད་པ་
བསགས་ཤིང་། གཞན་དེས་ཀང་གཞན་ཞིག་ལ་བསགས་ཏེ། གཞན་དེས་ལློག་ཏུ་སྨྱན་རློགས་པར་བས་པ་ཆློས་
ཅན། དགེ་སློང་གིས་སྨྱན་བས་པ་མི་རློགས་པར་ཐལ། དགེ་སློང་གིས་གཞན་ལ་བཅློལ་བས་སྨྱན་བས་པ་ཡིན་
ཞིང་། དགེ་སློང་གིས་མངློན་སུམ་དུ་སྨྱན་མ་བས་པའི་ཕྱིར། རགས་ཚད་གྲུབ་ཁབ་པ་ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་
ཊི་ཀ་ལས་སྨྱན་བེད་པ་འདིར་ནི་བསགས་པ་དང་། བསགས་པས་སྨྱན་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་གིས་བས་པ་
དང་འདྲ་བར་རིག་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི་གསློད་པ་དང་རང་གི་དློན་དུ་རྐུ་བ་ལ་
ནི་ལློག་ཏུ་བསྐློས་ཏེ་བས་པ་ལས་ཀང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་བཅློལ་ཡང་
རློགས་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། རང་གིས་མངློན་སུམ་དུ་བསྐློས་པ་ིད་ཀིས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཊི་
ཀ་ལས་རང་གིས་བསྐློས་པ་ིད་ཅེས་བ་བ་ནི། རང་གིས་མངློན་སུམ་དུ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ིད་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ།
ལློག་ནས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི། དེ་ལྟར་མངློན་པར་ཞེན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །ལློག་ནས་
བསྐློས་པ་ིད་ཀིས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི། ན་སྨད་ལས་མི་བསེད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་དེས་ན་རང་གི་མངློན་སུམ་དུ་
བསྐློས་པ་མ་ཡིན་པར་ལློག་ནས་བསྐློས་པས། བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་ན་སྨད་དློ་ཞེས་སློ། །བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་
ལས་ཀང་། ལློག་ནས་བརྒྱུད་པས་བེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ནི་ན་སྨད་དློ། །ཞེས་སློ། །དེས་ན་གསློད་པ་དང་རང་གི་
དློན་དུ་རྐུ་བ་ལས་གཞན་པའི་བཅློལ་ཡང་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། བཅློལ་བ་མངློན་སུམ་དུ་བས་པ་དགློས་
སམ་ཞེ་ན་གིས་སུ་དབེ་སྟེ། རིན་པློ་ཆེ་ལ་རེག་པ་གིས། ས་བློན་སེ་འཇིག་མེ་ལ་རེག་པ་དང་། ཆུ་ལ་རེ་བ།
ས་རྐློ་བ་རྣམས་མངློན་སུམ་དུ་བས་པ་ཅི་དགློས་སློ། །ལློག་ཏུ་བས་པ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་མི་བྱུང་བའི་ཕྱིར་
རློ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ། ལློག་ཏུ་བས་པས་ཀང་ལྟུང་བ་རློགས་པར་རིགས་སློ། །རྣམ་པར་འབེད་
པར་གཏློགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་སིར་བསྟན་པ་རྣམས་རློགས་སློ། །རྣམ་པར་འབེད་པར་གཏློགས་པ་ཞེས་པ་ནི། དེའི་
ཡན་ལག་སྟློན་པའི་ཞུ་བའློ། །ཕལ་ཆེ་བ་སིར་བསྟན་ཞེས་པ་ནི་ཤས་ཆེར་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་གིས། འགའ་ཞིག་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སིར་མ་བསྟན་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །ཡང་ན་རྣམ་འབེད་དུ་གཏློགས་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། གཞིར་གཏློགས་པ་ཤས་ཆུང་
བའི་བསབ་པ་རྣམས་སིར་བསྟན་པའློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་པ་རློགས་
སློ།། ༈ །།ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དེ་ལྟར་སྤང་བར་བ་བ་ལྡློག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་ནས།
བླང་བར་བ་བ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་པ་ནི། སློད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་
གསུངས་སློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། སིའི་དློན་དང་། སློ་སློའ ་ི དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་གཞི་རྣམས་ཀི་
དབེ་བ་ནི། གཞི་བཅུ་བདུན་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་དང་གསློ་སྦྱློང་གི་གཞི་ནས། གནས་མལ་གི་གཞིའི་བར་
དག་གློ །དེ་ཡང་ལུང་གཞི་ལས། རབ་བྱུང་གསློ་སྦྱློང་གཞི་དང་ནི། །དགག་དབེ་དབར་དང་ཀློ་ལྤགས་
གཞི། །སྨན་དང་གློས་དང་ས་བརྐྱང་དང་། །ཀློའུ་ཤམ་བྷི་དང་ལས་ཀི་གཞི། །དམར་སེར་ཅན་དང་གང་ཟག་
དང་། །སྤློ་དང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་། །གནས་མལ་དང་ནི་རློད་པ་དང་། །དགེ་འདུན་དབེན་རྣམས་བསྡུས་པ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་ཀློའུ་ཤམ་བྷི་བའི་གཞི་ནི་ལས་བེ་བའི་གཞིའློ། །དམར་སེར་ཅན་གི་གཞི་ནི་
ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞིའློ། །གང་ཟག་གི་གཞི་ནི་དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞིའློ། །སྤློ་བའི་གཞི་ནི་
ས་གཞན་ན་གནས་པ་སློད་པའི་གཞིའློ། །གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའི་གཞི་ནི་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་གཞི་ཡིན་ནློ་གིས་
པ་བསྡུ་བ་ནི། གཞི་བཅུ་བདུན་པློ་དེ་རྣམས་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་
གཞི་དང་། ཐློབ་པ་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་བེད་པའི་གཞི་དང་། མས་ན་ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞི་དང་གསུམ་
མློ། །དང་པློ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞིའློ། །གིས་པ་ནི་ལེའུ་བརྒྱད་དེ། བསབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བའི་གཞི་་་་་་གསློ་
སྦྱློང་དང་དབར་དང་དགག་དབེའི་གཞི་སྟེ་
མལ་གི་གཞི་སྟེ་

གསུམ་དང་། བདེ་བར་གནས་པའི་རྐྱེན་གི་གཞི་་་་་་ས་བརྐྱང་དང་གློས་དང་ཀློ་ལྤགས་དང་སྨན་དང་གནས་

ལྔའློ། །གསུམ་པ་ནི་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་གཞི་བདུན་ཏེ། ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞི་དངློས་མན་ཆད་ནས། རློད་

གཞི་ཡན་ཆད་་་་་་དེའི་ལུང་ལས། ཕྱིར་བཅློས་པའི་སློམ་ལ། དམར་སེར་ཅན་དང་གང་ཟག་དང་། །སྤློ་དང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་། །གནས་མལ་དང་ནི་རློད་པ་དང་། །དགེ་
འདུན་འབེད་པ་ཕྱི་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་གནས་མལ་གི་གཞི་སྐབས་འདིར་ཞར་ལ་བསྟན་པའློ། །

དློ། །ལས་ཀི་གཞི་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་

གཏློགས་པས་གསུམ་གར་བསྡུའློ། །་་་་་དེ་ཡང་སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བེད་པ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དགློས་ཏེ། དགེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་བིན་པ་དང་། བསེན་
རློགས་ཀི་སློམ་པ་བིན་པ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དགློས། སློམ་པ་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་བེད་པ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དགློས་ཏེ། གསློ་སྦྱློང་དབར་གནས་དགག་དབེ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལས་
ཀི་ཆློ་ག་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང་། སློམ་པ་མས་ན་ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་ཡང་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དགློས་ཏེ། སྤློ་མགུ་དབྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །
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གསུམ་

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་མཚན་ིད་ལ་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པློ་འདི་དག་གི་གཞུང་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་མཚན་གཞི། རློད་བེད་ཀི་
འདུལ་བ་གཞིའི་ཐ་སད་བར་རུང་དུ་མཚོན་པ་ལ། མཚན་ིད་ནི། གཞུང་ལེའུ་གང་ཞིག་གིས་ཆློས་འདི་པའི་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབའ་ཞིག་གིས་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་བློར་སྟློན་པའློ། །་་་་་མཚན་ིད་དེས་གཞིའི་བར་ཆད་ཀི་སྐབས་ལ་མ་
ཁབ་པའི་སློན་མེད་དེ། བར་ཆད་མེད་པ་བསྡུ་བར་བས་ཞེས་ཤུགས་ཀི་དློན་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསྡུ་བར་བ་བའི་སྐབས་རློགས་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །རློད་པའི་གཞི་གསུམ་
ལ་མ་ཁབ་པའི་སློན་མེད་དེ། དབེན་གི་གཞི་བེད་དང་རློད་པའི་གཞི་བེད་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བཞི་པ་་་་་་གཞི་རྣམས་ཀི་གངས་ངེས་པ་ནི། སྒྲུབ་བེད་

ལུང་ལ་བརེན་ཅིང་དགློས་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གངས་ངེས་པ་སྟེ། གཞིའི་གངས་བཅུ་བདུན་དུ་བསྟེན་ན་གདུལ་བའི་
དློན་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ནས་ལུང་གཞི་ིད་ལས་གཞི་བཅུ་བདུན་དུ་གསུངས་པས། མདློ་ར་བར་གཞི་བཅུ་
བདུན་དུ་བསྟན་པའློ། །འློ་ན་གཏམ་གི་གཞི་དང་མ་མློ་ལས་རྣམ་པར་འབེད་པ་དང་འདུལ་བའི་དངློས་པློ་བཅློ་
བརྒྱད་དང་ཞེས་གཞི་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞིའི་ལེའུ་དང་པློ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
གཞི་དང་བསེན་པར་རློགས་པའི་གཞི་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས། གཞི་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་འགེལ་
ཆུང་ལས་བཤད་་་་་་གཞི་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་པ་ལས་འགློར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རློགས་པའི་ཆློ་ག་ལ་གཞི་རེ་རེ་བརིའློ། །དེ་ཡང་གནས་སྐབས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
དང་བསེན་པར་རློགས་པ་གིས་ཀའི་སིར་གཏློགས་ཞེས་བཤད་དློ། །

དློ། །ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཀང་། བསེན་པར་རློགས་པའི་གཞི་ཞེས་

གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་གློ་རིམ་ངེས་པ་ལ་གཞི་རྣམས་ཀི་དང་པློ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་བསྟན་པ་ནི། འདིར་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའི་བསབ་པ་རྣམས་སྟློན་པ་ལ། ཐློག་མར་རེན་གི་གང་ཟག་གཞི་གྲུབ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིར་གསློ་
སྦྱློང་གི་གཞི་འདི་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བའི་གཞི་གསུམ་གི་དང་པློར་བསྟན་པ་ནི། ལུང་ལས་ཀང་གཞི་འདི་
གསུམ་གི་དང་པློར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དབར་དང་དགག་དབེ་དང་ས་བརྐྱང་གི་གཞི་གསུམ་ནི། ལུང་ལས་
དགག་དབེ་དབར་དང་ཀློ་ལྤགས་གཞི། སྨན་དང་གློས་དང་ས་བརྐྱང་དང་ཞེས་གློ་རིམ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་།
འདིར་གློ་རིམ་ས་ཕྱི་བསྒྱུར་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། དབར་གནས་པའི་རེས་སུ་དགག་དབེ་བེད་ཅིང་དགག་དབེ་

གཞི་་་་་་

བས་པའི་རེས་སུ་ས་བརྐྱང་འདིང་བ་ཡིན་པས་མས་ལེན་ལ་འཇུག་པའི་གློ་རིམ་བཞིན་བཀློད་ན་རློགས་ས་
བའི་ཕྱིར་རློ། །གློས་ཀི་གཞི་ནི་ལུང་ལས་ཀློ་ལྤགས་དང་སྨན་གི་གཞིའི་འློག་ཏུ་གསུངས་ཀང་། འདིར་དེ་གིས་
ཀི་གློང་འདིར་བསྟན་པ་ནི། གློས་ལ་བརེན་པའི་གཞི་གསུམ་རིགས་མཐུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་ན་རློགས་ས་བའི་
ཕྱིར་རློ། །ཀློ་ལྤགས་དང་སྨན་གི་གཞི་གིས་གཞུང་འདིར་གློ་རིམ་འདི་ལྟར་བསྟན་པ་ནི། ལུང་ལས་གློ་རིམ་ཇི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་བསྟན་པའློ། །ལས་ཀི་གཞི་ལ་སློགས་པ་་་་་་ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞི་དང་། དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་པ་དང་། ས་གཞན་
ན་གནས་པའི་སློད་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་གཞི་སྟེ་

གཞི་ལྔ་གཞུང་འདིར་གློ་རིམ་འདི་ལྟར་བསྟན་པ་ནི། ལུང་ལས་གློ་རིམ་ཇི་

ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་བསྟན་པའློ། །ལས་བེ་བའི་གཞི་ནི་ལུང་ནས་ལས་གཞིའི་གློང་དུ་གསུངས་ལ། འཁློར་ལློ་
བེ་བའི་གཞི་ནི་ལུང་ལས་རློད་གཞིའི་འློག་ཏུ་གསུངས་ཀང་། གཞི་འདི་གིས་སྐབས་འདིར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་
པ་ནི། སློད་པའི་དབེན་དང་ལྟ་བའི་དབེན་གིས་པློ་རིགས་མཐུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་ན་རློགས་ས་བའི་ཕྱིར་
རློ། །རློད་པའི་གཞི་ནི་ལུང་ལས་གནས་མལ་གཞིའི་འློག་ཏུ་གསུངས་ཀང་། གཞུང་འདིར་དེ་གིས་ས་ཕྱི་བསྒྱུར་
ཏེ་བསྟན་པ་ནི་རློད་པའི་གཞི་གསུམ་པློ་རིགས་མཐུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་ན་རློགས་ས་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྲུག་པ་
གཞིའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི་རབ་ཏུ་དབྱུང་བ་དང་གསློ་སྦྱློང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་རློགས་པར་བེད་པའི་
གཞིའམ་རེན་དུ་གྱུར་པས་ན་གཞི་ཞེས་བ་སྟེ། གཞི་འགེལ་ལས། གཞི་ཞེས་བ་བ་ནི་རེན་ཏེ། རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་
སློགས་པའི་དློན་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་རེན་དུ་གྱུར་པ་ེ་བར་སྟློན་པའི་གཞུང་ནི་གཞིའི་སྒྲར་
གསུངས་སློ། །གིས་པ་སློ་སློའ ་ི དློན་ནི། གསློ་སྦྱློང་གི་གཞི་འདི་ལ་གིས་ལས་སིའི་དློན་ཏློ། །དེ་ལ་བདུན་
ལས། དང་པློ་གསློ་སྦྱློང་གི་དབེ་བ་ལ་དབེ་བའི་གཞི་ནི་ཆློས་འདི་པའི་དགེ་སྦྱློང་གི་གསློ་སྦྱློང་མཚན་ིད་དང་
ལྡན་པ་ཙམ་མློ། །དབེ་བའི་སློ་དུས་སམ་དགློས་པ་ཐ་དད་ཀི་སློ་ནས་ཕྱེ་བས་གསློ་སྦྱློང་དྲུག་སྟེ། ཞི་གནས་ཀི་
གསློ་སྦྱློང་དང་། མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དང་། བཀ་ཤིས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་དང་། གནློད་པ་བྱུང་བ་བཟློག་པའི་གསློ་
སྦྱློང་དང་། གསློ་སྦྱློང་བཅློ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པའློ། །གིས་པ་གསློ་སྦྱློང་གི་བསྡུ་བ་ནི། ཞི་གནས་དང་མཐུན་
པའི་གསློ་སྦྱློང་གིས་སུ་འདུས་ཏེ། དང་པློ་དང་ཐ་མ་ལྔའློ། །་་་་་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། ཞེས་ཞི་གནས་ལས་
གཞན་ལྔ་པློ་དེ་དག་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་གསློ་སྦྱློང་གི་མཚན་ིད་ནི། སིར་གསློ་སྦྱློང་ལ་ཞི་གནས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློམ་

པ་དང་། དགེ་སློང་ཕ་མའི་གསློ་སྦྱློང་་་་་་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་གསློ་སྦྱློང་་་་་་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། སློན་གི་ཆློ་གའི་
དུས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་་་་་་

ཚིགས་བཅད་གདློན་པ་དག་ཀང་ཡློད་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལས་དང་། སགས་དང་། ཚིགས་བཅད་གདློན་པ་སྟེ།་་་་་རང་

བཞིན་ཐ་དད་ལ་དེ་དག་གི་སིའི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟར་དགློད་པར་བ་ཞེ་ན། ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་གི་གསློ་སྦྱློང་
གི་མཚན་ིད་ནི། ཆློས་་་་་་ལུང་ལས་མུ་སྟེགས་པ་ལ་ཡང་ཡློད་པར་གསུངས་པ་དང་མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་གསློ་སྦྱློང་དང་སབས་སུ་འགློ་བ་དང་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར།
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འདི་པའི་དགེ་སྦྱློང་གི་་་་་་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་དང་བརློད་བཅས་ཕུར་བཅས་དང་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་ཁབ་ཆེ་བསལ་བའི་ཕྱིར།
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསབ་པ་ཡློངས་སྦྱློང་ཡིན་པ་གང་ཞིག ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པ་དངློས་གཞིར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ལ་དབར་ཚུལ་དང་
དགག་་་་་་ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པ་ནི་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་གི་སྦྱློར་བ་ཡིན་ཡང་དངློས་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དབེ་ཡིན་པ་རྣམ་བཅད་ཀི་ངློ་བློར་
གྱུར་པའློ། །བཞི་པ་གསློ་སྦྱློང་གི་གངས་ངེས་པ་ནི། དགློས་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གངས་ངེས་པ་སྟེ། སྤང་བ་ལ་ལྟློས་
ནས་གསློ་སྦྱློང་གིས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། སྤང་བ་སར་བསགས་དག་པར་བེད་པ་དང་། ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱུན་
སློམ་པ་ལ་ལྟློས་ནས་གསློ་སྦྱློང་གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ས་མ་རྣམས་ནི་སློམ་པའི་རྣམ་པས་
སྦྱངས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་གིས་སྦྱློང་བར་བེད་དློ། །ལས་ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་མི་བ་བའི་ཆུ་
ལློན་གིས་བསམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་གིས་སློམ་པར་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བླང་བ་ལ་
ལྟློས་ནས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་གིས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ལ་མཐུན་པའི་གསློ་
སྦྱློང་དང་། སེམས་དང་ཤེས་རབ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ལ་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་ངློ་། །དེ་ཡང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས།
མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་ནི་ལྷག་པའི་
སེམས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་དུ་བས། ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་གསློ་སྦྱློང་གི་གློ་རིམ་ངེས་པ་ནི་གིས་ལས།
ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་དང་པློར་བསྟན་པའི་འཐད་པ་ནི། བརློད་བ་དློན་གི་ཆ་ནས་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
རློད་བེད་ཀི་ཆ་ནས་ཡི་གེ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བརློད་པར་བ་བ་ཉུང་
བའམ་དེ་་་་་་བས་མཚོན་ཏེ་ཡི་གེ་ཉུང་བའི་ཕྱིར། དང་པློར་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་བཤད་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། །མཐུན་པའི་
གསློ་སྦྱློང་་་་་་འདི་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་སྦྱློང་གི་ཕྱི་ནས་བསྟན་པའི་འཐད་པ་ནི་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་
སྦྱློང་གི་གཞུང་ལ་ལྟློས་ཏེ། ཡི་གེ་མང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྲུག་པ་གསློ་སྦྱློང་གི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་གསློ་
སྦྱློང་ཞེས་བ་བ་ནི་བསབ་པ་གསུམ་པློ་དག་གསློ་ཞིང་སྦྱློང་བར་བེད་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གསློ་སྦྱློང་སིའི་སྒྲ་
བཤད་པའློ། །བེ་བྲག་ཏུ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་གི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ཊི་ཀ་ལས། གསློ་སྦྱློང་ཞེས་བ་བ་ནི་ཚུལ་
ཁིམས་གསློ་ཞིང་སྦྱློང་བ་སྟེ་ཞེས་སློ། །བདུན་པ་གསློ་སྦྱློང་བ་བའི་ཚུལ་ལ་གིས། དང་པློ་ཞི་གནས་ཀི་གསློ་
སྦྱློང་བ་བའི་ཚུལ་འཆད་དློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་དངློས་
སུ་བིང་རྒློད་སྤློང་ཞིང་བརྒྱུད་ནས་ློན་མློངས་པ་མཐའ་དག་སྤློང་བ་སྟེ། སྤློང་བའི་ཁང་པ་ཞེས་པས་སློ། །གིས་
པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་གང་དུ་བསློམ་པའི་གནས་ནི། གནས་མ་ཡིན་པ་སྤང་ཞིང་གནས་སུ་ཡང་དག་པར་སློམ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པ་སྟེ། སློད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པས་ཞེས་པ་དང་། སྤློང་ཁང་བརིག་ཅེས་པས་སློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསློམ་
པ་ནི། དྲུག་ལས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་། མང་དུ་ཐློས་པ་སྟེ། མཛོད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐློས་དང་བསམ་ལྡན་
པས། །སློམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་ཞེས་པ་དང་། །སློ་སློ་ཐར་པ་ལས། མང་དུ་ཐློས་པ་ནགས་ཀི་ནང་དག་
ཏུ། །ལང་ཚོ་ཡློལ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་བདེ་ཞེས་དང་། །འདློད་པ་ཆུང་བ་ཆློག་ཤེས་པ་སྟེ། །ན་ཐློས་ཀིས་
ལས། འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས་ཞེས་ཚོགས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་མམ་པར་འཇློག་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གདམས་ངག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། གདམས་ངག་མེད་པར་བསློམ་པར་མི་བ་བ་དང་། ཞེས་པ་
དང་། གཞན་དུ་ན་དགློས་པ་མེད་ཅིང་དགག་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུས་སེམས་དབེན་པ་སྟེ། མངློན་པར་
འདུ་བར་ཡང་མི་བ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་མམ་པར་འཇློག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་་་་་་མདློ་སེ་རྒྱན་ལས་གལ་ཏེ་མ་ཐློས་པར་ཡང་
བསློམ་འཇུག་ན་ནི་བསྟན་པ་དློན་མེད་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །

རློ། །གསུམ་པ་དངློས་པློ་གང་སློམ་པ་ནི། མློས་པ་ཡིད་ལ་་་་་་དློན་ལ་དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ཡང་བླློས་བཅློས་ནས་མློས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སྟེ་ས་རློ་རི་བྲག་ཀེང་རུས་སུ་སློམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་
བདག་མེད་ལྟ་བུ་

བེད་པ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ིད་ཡིད་ལ་བེད་་་་་་གང་ཟག་གི་

ཅི་རིགས་པའློ། །ལུང་མ་མློ་ལས་སིལ་མློ་ཀྲུང་འཆློས་ཏེ། ལུས་དྲང་པློར་སློང་ལ་དྲན་པ་མངློན་དུ་

བཞག་སྟེ། ལུས་འདི་ལ་རེག་པར་བ་བ་བརྒྱད་སྤང་བར་བའློ། །འདི་ལྟ་སྟེ། སྡུག་བསལ་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་་་་་་ནད་དེ། སན་་་་་་
སྡུག་བསལ་དྲག་པློའ ་ི ནད་ཡིན་པས་

ནློ། །མཚོན་་་་་་སྡུག་བསལ་དངློས་སུ་བསེད་པས་ནློ། །དུག་་་་་་སྡུག་བསལ་བརྒྱུད་ནས་བསེད་པས་གློ །མི་་་་་་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་

རག་པའློ། །སྡུག་་་་་་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའློ། །བདག་གི་བ་མ་གྲུབ་པས་་་་་་སྟློང་པ་ིད་དློ། །བདག་མ་གྲུབ་པས་་་་་་

ཞིང་འཇིག་པས་

བདག་མེད་པའློ། །སྟློང་པ་དང་བདག་མེད་པ་ནི་བདག་གིར་ལྟ་བ་དང་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གེན་པ་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསམ་སྟེ་འདུག་ལ་་་་་་འློན་ཏེ་མི་ནུས་ན་
ལངས་ཏེ་ཀག་པ་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་ཀག་གློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི་བིང་བ་སྤང་
བའི་ཕྱིར་གིད་བྲློན་གདློས་བུ་གདགས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། རྒློད་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་སྤློང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བ་བསྐློ་
བ་སྟེ། གཞུང་ིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་བ་བའི་ཚུལ་ནི་འློག་ཏུ་འཆད་
དློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། སློད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པས་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། ལུང་གཞི་ལས་འདུག་པ་དང་བ་
བ་དང་གསློ་སྦྱློང་བ་བར་རེས་སུ་གནང་ངློ་། །འདུག་པ་ནི་རྣལ་འབློར་བསློམ་པའློ། །བ་བ་ནི་གསློལ་བ་དང་
གསློལ་གིས་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་སློ། །གསློ་སྦྱློང་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་མདློ་འདློན་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། དགེ་སློང་དག་སློད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ་ན། གང་པློ་ཆེ་འཁྲུགས་པ་དང་ཕྲད་ཅིང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གནློད་པར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས། སློད་ཡུལ་དུ་ཞུགས་པས་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ་བཀག་གློ །ཁིའུ་ཆློས་བཞི་
པློ་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དེའི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་མཐློ་གང་ལྷག་པ་ིད་བཟང་ངློ་ཞེས་འདིར་སྟན་གི་ ཚད་ཁྲུ་དློ་གྲུ་
བཞིར་གསུངས་ལ། སིན་བལ་གི་སྟན་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་དང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སྟན་གི་ཚད་ཆེན་པློ་ནི་ཆུར་
ཁྲུ་ཕྱེད་དང་ལྔའློ་ཆུང་དུ་ནི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་མློ། །འབྲིང་ནི་དེ་གིས་ཀི་བར་རློ། །ཞེང་ཚད་ནི་གདིང་བའི་ཚད་
དང་མམ་མློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལ་བའི་སྟན་གི་ཚད་དང་འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
བསློམ་པའི་སྟན་གི་ཚད་དློ། །ནག་པློ་ནི་ཁ་དློག་མི་རུང་བ་ཡིན་ཡང་། རྔ་མ་ནག་པློ་ལས་སྟན་གི་ནང་ཚངས་
བར་རུང་བར་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན། ཨརྐའི་དང་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ཨརྐའི་ཤིང་བལ་དང་རྔ་བལ་
ལ་སློགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཞེས་སློ། །ཨརྐའི་ཤ
ཤ ིང་བལ་ནི་རྒྱུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཡང་། སྟན་གི་ནང་ཚངས་བར་
རུང་བར་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སློ། །གདློས་བུ་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ལས་
བས་པའི་གདློས་བུ་ཆུ་ཚོད་ཀི་སྣློད་འདྲ་བ་ཆུང་ངུ་བས་ཏེ། དེའི་ལུང་མིག་ནས་སྐུད་པས་བཏགས་ཏེ། བསམ་
གཏན་པ་རྣམས་གིད་བྲློ་ན་གདློས་བུ་དེ་རང་གི་རྣ་བ་ལ་བཏགས་ཏེ་དཔང་བར་བའློ་ཞེས་བཤད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་
ཀང་ངློ་། །ཕྲན་ཚེགས་འགེལ་ལས་གདློས་བུ་ནི་བང་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤིང་གཞློགས་པ་མཐློ་གང་གི་ཚད་དུ་
བས་པ་དེ། སྐུད་པས་རྣ་བ་ལ་དཔངས་པའམ་མགློ་བློའ ་ི སྟེང་དུ་བཞག་ན་རབ་ཏུ་གིད་ཡུར་ཏེ་གཡློ་བའི་ཚེ། དེ་
ཡན་ལག་གི་ཕྱློགས་ལ་ཕློག་པས་གིད་སངས་པའི་ཐབས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཤད་དློ། །གདློས་བུ་འདི་ལ་བཤད་
པའི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་དེ་ིད་ལས་ཤིང་ལས་བས་པའི་རིལ་བ་ཆུང་དུ་ཆུས་བཀང་བ་སྐེ་ལ་སྐུད་པས་
བཏགས་པ་རྣ་བ་ལ་དཔངས་པ་གིད་ལློག་པས་གཡློས་པ་ན་ཆུ་ཡློངས་སུ་བློ་བ་གདློང་བ་ལ་བབས་པས་གིད་
སངས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །སྦུ་་་་་་གཙུག་ལག་ལས་སྦུ་གུ་ལ་འཇུས་ཏེ་ཞེས་མ་གསུངས་མློད་ཀི་འློན་ཀང་རུང་བར་གནང་བ་དེས་ན་
ལློགས་ཤིག་ཏུ་སྨློས་ཏེ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །ལུང་གཞི་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ་དགློངས་པའློ། །

གུའམ་དེ་ལ་བཏགས་པའི་ཐ་གུ་ལ་ཞེས་པ་ནི།

ལུང་གཞི་ལས། སྦུ་གུ་བསྐློན་ལ་སྐུད་པས་བཏགས་པ་ལ་འཇུས་ཏེ་བཅག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་མ་
མློ་ལས་ནི་སད་བུ་བྲེས་པ་ལ་སྦུ་གུ་བཅུག་ནས་དེ་ལ་འཇུས་ཤིང་བཅག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མཆིལ་
ལམ་ཅན་གིས་བཅག་པར་མི་བ་བ་ནི་གཞི་འགེལ་ལས་སྒྲ་འབྱུང་བས་སྤློང་པ་བ་གཞན་ལ་གནློད་པ་དང་མ་གུས་
པའི་ཚུལ་ཡིན་པས་དགག་པ་མཛད་ཅེས་བཤད་དློ། །སྤློང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། སྤློང་བ་པ་བདེ་བར་གནས་ཤིང་ཡིད་དལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཏིང་ངེ་
འཛིན་སེ་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་བསྐློ་བ་ནི། ཆློས་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་
པ་སྟེ། དེ་ཡང་སར་བཤད་པའི་དགེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྟེང་དུ། མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེ། མཚམས་
གཞན་ན་གནས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །འགློ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ་སྟེ། འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་
མུག་དང་འཇིགས་པས་འགློ་བ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་སློ། །སྤྲློ་བ་དྲིས་ནས་སྤྲློ་བ་སྟེ། སྤྲློ་བར་བས་ཏེ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་
གསུངས་ལ། བསྐློ་བའི་ལས་ལ་སྤྲློ་བ་མི་འདྲི་ན་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །སར་བསྐློས་པ་
དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། སར་བསྐློས་པ་ནི་མ་བསྐློས་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་
རློ། །གཞན་དུ་ན་ཆློ་ག་དློན་མེད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཚོགས་སུ་མ་ལློངས་པ་སྟེ། ཚོགས་ཀི་ལས་
མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ཚོགས་ཙམ་དུ་ནུས་པ་མཐུ་མམ་པས་གུས་པ་མི་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །བསེན་རློགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི་དགེ་ཚུལ་རྣམ་དག་ཆློ་ག་རེས་སུ་བསྒྲག་པའི་ཚུལ་གིས་བསྐློས་ཀང་
རུང་ངློ་། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་
གིས་བསྐློ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གིས་ཏེ། སྦྱློར་བ་སྤྲློ་བ་འདྲི་བ་དང་། དངློས་གཞི་གསློལ་གིས་ཀི་
ལས་དང་། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །བཞི་པ་བསྐློ་བའི་བསབ་བ་ནི་གཞུང་འདི་ིད་ལས་ཤེས་
པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་སྤློང་བ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །དགེ་འདུན་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་གཎི་བརྡུང་ངློ་
ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གཎིའི་རྒྱུ་ནི་ཙནྡན་དང་རྒྱ་ཤུག་དང་སྟག་པ་དང་སྟར་ཁ་དང་འློམ་བུ་དང་སེང་ལྡེང་དང་འློང་
མ་དང་ཙནྡན་དམར་པློ་དང་བརྒྱད་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་གར་ན་ཡློད་པའི་ཤིང་བདུན་དང་བཅློ་ལྔ་སྟེ་གང་འཛོམ་
ལ་བེད་དློ། །དེའི་ཚད་ནི་སིད་དུ་སློར་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི། ཞེང་དུ་སློར་དྲུག ངློས་ལ་སློར་གིས། ཟུར་གིས་
བཅུམ་ཞེང་བཞློགས་པ་ལ་སློར་བརྒྱད་བརྒྱད། རེ་མློ་གིས་སལ་བའི་མགློ་བཞིན་དུ་བའློ། །དེ་བརྡུང་བའི་ཤིང་
ཡང་གློང་དུ་བསྟན་པའི་ཤིང་འབྲས་བུ་ཅན་དེ་ིད་ལས་བས་པ། སིད་ཚད་དུ་སློར་བཅུ་གིས་པ་བཟླུམ་ཞིང་རེ་
གིས་ནེའུ་ལེའི་མགློ་བཞིན་དུ་བའློ། །དེའི་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་བཀ་ཤིས་པའི་ཚིག་བྲི་བ་དང་སེར་སགས་བྲི་
བར་བ་སྟེ་བརྡུངས་པ་ལས་གནློད་པ་ཞི་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པས་སློ། །བརྡུང་ལུགས་ལ་་ལྟར་བརྡུང་བ་དང་།
མདློ་ལས་བསེད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བརྡུང་བ་དང་། གངས་དང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཡློད་དློ། །ལུང་ཁ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཅིག་ལས་ནི་གཎི་ཆུང་ངུ་ཞེའློ་ཞེས་སྨློས་ན། གཎི་ཆུང་ངུ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་དློན་བཤད་པ་དང་། སྒྲ་
བཤད་པ་གིས་ལས། དང་པློ་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འཁར་གསིལ་ིད་གཎི་ཆུང་ངུ་ཞེས་བ་བར་བརློད་དེ་
ཞེས་གསུངས་སློ། །སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་ཀ་ཏི་ཞེས་སློ་ཞེས་པ་སྟེ་ཀ་ཏི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལ་གཎི་
ཆུང་ངུ་ཞེས་དློན་འགྱུར་བས་པའློ། །འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་ནི་ཀ་ཏི་ཞེས་རྒྱ་སྐད་སློར་བཞག་ཏུ་ཡློད་
དློ། །གཞུང་འློག་ཏུ་ནས་གཎི་དང་གཎི་ཆུང་ངུ་གིས་ཀ་བརྡུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ ་་་་་གཎི་དང་འདིར་བཤད་པའི་གཎི་གིས་
མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་གཅིག་སྟེ་འློག་ནས་བཤད་པའི་

གཎི་ཆུང་ངུ་གཎི་དེའི་བེ་བྲག་ཡིན་གི་འཁར་གསིལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་བསློམ་པའི་འཕྲློ་གཅློད་པ་ན་སྤློང་པ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་ཁ་ཏློན་དུ་གདློན་ཅིང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་སློམ་པ་ཅི་བདེར་འཕྲློ་བཅད་པར་བའློ། །སྐབས་འདིར་སྤློང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བས་ནི་སྤློང་བ་པ་རྣམས་ལ་ད་
ནི་ཅི་བདེར་སློད་ཅིག་ཅེས་སྤྲློན་པར་བ་སྟེ། འགེལ་ཆུང་ལས་བསམ་གཏན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །ཊི་ཀ་ལས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་བཏློན་པའི་འློག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡློན་
བཤད་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །སུས་བཤད་པར་བ་ཞེ་་་་་་སྤློང་པ་བའི་ཞལ་ཏ་བས་ཡློན་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་ཤ་མི་གསུངས་ཀང་ནློར་ངེས་
སློ། །

ན། ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་གནས་བརན་གིས་ཡློན་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསློ་སྦྱློང་གི་

གནས་ལ་བླློ་མཐུན་པར་བའློ་གསུངས་པའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གནས་ལ་བླློ་མཐུན་བས་པའི་
དགློས་པའི་དློན་ནི། སིར་གནས་ལ་བླློ་མཐུན་བས་པས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་པར་འགྱུར་ལ། བེ་
བྲག་ཏུ་ལས་ཀིས་བས་པས་ཀག་ཅློར་དུ་མི་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་གནས་
གང་ལ་བླློ་མཐུན་བ་བ་ནི་བཞི་ལས་དང་པློ་ནི་གནས་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པ་སྟེ། གྲུབ་པའམ་བས་
པའམ་ཟིན་པ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེ་གསུམ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཆགས་ཏེ། གནས་ཀི་བླློ་མི་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ེ་འཁློར་འདློམ་གང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ེ་འཁློར་འདློམ་གང་དང་ལྡན་པའློ་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་གཞན་དུ་ན་་་་་་ེ་འཁློར་འདློམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་དང་འགལ་བ་དང་། ེ་འཁློར་མེད་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་མི་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་དགེ་འདུན་བཞེད་པ་ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་འདུན་འདློད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
གཞན་དུ་ན་ཀུན་སློང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་སར་བླློ་མཐུན་བས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། སར་གནང་བ་
མ་ཐློབ་པ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བླློ་མཐུན་བ་བ་ནི་དགེ་འདུན་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བླློ་མཐུན་བ་བ་ནི། གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་
སློ། །བཞི་པ་བླློ་མཐུན་བས་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། མཚམས་ནང་དེ་ན་དགེ་སློང་མེད་པར་ས་རེངས་ཤར་བ་དང་།
རེན་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་་་་་་སྟེ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཤི་བའམ་བབས་པ་དང་། གནས་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་སྟེ་གནས་ཞིག་སྟེ་སབས་ཀི་
ཞེན་པ་བྱུང་རུང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་་་་་་

པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་གསློ་སྦྱློང་གི་གནས་ལ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གནས་ཐམས་ཅད་

གྲུབ་པའམ་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཁ་ཅིག་་་་་་རྒྱ་ན་རེ་ཐང་སྟློང་པ་ལ་ཡང་བླློ་མཐུན་བ་སྟེ། གྲུབ་པའི་བེ་བྲག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློན་ཀང་དབེ་ཐང་ཀ་ལ་གནས་ལ་བླློ་མཐུན་མི་བ་སྟེ། སབས་ཀི་ཞེན་པ་འབྱུང་རུང་
མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཆགས་པའི་བསྐལ་བའི་ཚེ་རང་
གྲུབ་པའམ། དེའི་འློག་ཏུ་གཏིབ་ཆད་པ་ལ་སློགས་པ་རང་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན་རིའི་བ་སིབས་ལ་སློགས་ལྟ་བུ་སྟེ་
ཞེས་གསུངས་པས་འདི་ལ་སབས་ཀི་ཞེན་པ་འབྱུང་རུང་དགློས་པར་གྲུབ་་་་་་དབེ་ཐང་ཀར་གསློ་སྦྱློང་བེད་ན་གནས་ལ་བླློ་མཐུན་མ་
བས་པར་གསློ་སྦྱློང་བེད་པར་བཞེད་པར་སྣང་ངློ་། །

བློ། །མི་འདུ་བ་དགག་པའི་ཕྱིར་མཚམས་བཅད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་

འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པའི་དགློས་པ་ནི་བཞི་སྟེ། སིར་ལས་ལ་དགེ་སློང་
ཐམས་ཅད་འདུ་དགློས་ཤིང་། བེ་བྲག་ཏུ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེའི་ལས་ལ་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་ཀུན་དག་
པར་འགྱུར་བ་དང་། ཆློས་གློས་དང་འབྲལ་བ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སྤློང་བ་དང་། དབར་འདྲལ་བའི་ེས་པ་སྤང་ས་
བ་དང་། གནས་གཞན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པས་ཀང་ས་བརྐྱང་གི་ཕན་ཡློན་ཐློབ་པའློ། །གིས་པ་
བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་གནས་གང་ལ་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་ནི་ལྔ་ལས། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་
གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ཡིན་པ་སྟེ། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུའློ། །་་་་་ཞེས་བཤད་པ་དང་ལུང་ཞུ་
བ་ལས། བཙུན་པ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཕན་ཆད་ཀང་མཚམས་ཞེས་བགི་བའམ། ཨུ་པ་ལི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་

དབུས་ནས་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་

གསུམ་གི་མཐའ་ལས་ལྷག་པར་མཚམས་བཅད་པ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གཞན་དུ་ན་མི་
འཆགས་ཏེ་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཆུ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་གཞན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མཚམས་སུ་ཆུ་ནི་
མཚམས་གཞན་དང་འདྲ་ཞེས་པ་དང་། ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། གློང་དང་གློང་གི་ེ་འཁློར་མ་གཏློགས་
པར་མཚམས་ཆེན་པློ་གཅློད་ཅེས་་་་་་འདི་ནི་ེ་བར་འཁློར་གི་སྐད་དློད་ཡིན་ནློ། །གསུངས་པས་སློ། །སར་མཚམས་བཅད་པ་དང་
མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། ས་མ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་པར་བཅད་པ་གཞན་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློ། །གཞན་གིས་་་་་་མཚམས་བཅད་མ་ཟིན་ཀང་གཞན་གིས་མཚམས་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་མ་བརན་པློ་བཙུགས་པ་མ་
ཡིན་པ་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་གནློད་པ་དང་ཞེས་གཞན་ལ་གནློད་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་
གང་གིས་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་
མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་མློ། །སྦྱློར་བ་ནི་རྒྱུས་ཤེས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་
བརགས་ནས་དགེ་འདུན་གི་མདུན་དུ་མཚན་མ་བརན་པློ་བརློད་པའློ། །དངློས་གཞི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་དང་།
མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརེད་པའློ། །བཞི་པ་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། མཚམས་ནང་དེ་
ན་དགེ་སློང་མེད་པར་ས་རེངས་ཤར་བ་དང་། ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློ་ཞིག་པ་དང་།་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་
མཚམས་ཀི་མཚན་མ་མ་མཆིས་པར་གྱུར་ན་མཚམས་ཞིག་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་ཞིག་པ་ཞེས་བའློ། །

ཆུ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་གཞན་བྱུང་བ་དང་།

རེན་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཆློ་གས་ཀང་གཞིག་ཏུ་རུང་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་
མཚམས་བཅད་པར་བའློ་ཞེས་པ་ལུང་གཞི་ལས་དགེ་སློང་ཀ་པི་ན་འདི་སམ་དུ་སེམས་ཏེ། རག་ཏུ་དག་པ་སིང་
པློ་སྟེ། །རག་ཏུ་དག་པ་གསློ་སྦྱློང་ཡིན། །གཙང་མའི་ལས་ནི་དག་གྱུར་ན། །དེ་ཡི་རྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་ལ། བདག་ནི་དག་ཅིང་མཆློག་ཏུ་དག་པ་དང་ལྡན་ནློ་སམ་སྟེ་
གསློ་སྦྱློང་གི་གནས་སུ་མི་འགློ་བ་ལ་བརེན་ནས། མཚམས་ཆེན་པློ་བཅད་པར་རེས་སུ་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །དེར་གནང་བར་བས་ན་ཞེས་པ་དང་། དེ་བའློ་ཞེས་ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་འདིའི་
སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་མཚམས་པློ་ཆེའི་ནང་དེར་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནས་
གང་དུ་ཆློས་གློས་བཞག་ཀང་འབྲལ་བའི་ེས་པར་མི་འགྱུར་་་་་་ལུང་གཞི་ལས་མཚམས་ཆེན་པློའ ་ི ནང་དུ་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་གློས་
དག་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལྔ་ལས། དང་པློ་གཞི་གང་ལ་མི་

འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་བ་ནི་གིས་ཏེ། ས་གཞི་དེར་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བིན་ཟིན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་།
ཆློ་གའི་སློ་ནས་མཚམས་བཅད་པ་གང་ཡིན་པའློ། །དང་པློ་ནི། སར་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པའི་
གནད་ཀིས་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་ནི་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པའམ། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པའི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ།
ལུང་གཞི་ལས་མཚམས་ཆེན་པློའ ་ི ནང་དུ་དགེ་སློང་ཆློས་གློས་དག་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པར་
བའློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་མཚམས་བུ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཆློས་གློས་དག་དང་འབྲལ་བར་མི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འགྱུར་བར་བླློ་མཐུན་པར་བགི་བའམ། གལ་ཏེ་འདློད་ན་བླློ་མཐུན་པར་བགིའློ་ཞེས་གཞི་འགེལ་དུ་ལུང་དྲངས་
ཤིང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བར་བླློ་མཐུན་པར་བས་པའི་ནང་དུ་དགེ་
སློང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་གློས་དག་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་གལ་ཏེ་འདློད་ན་
སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །འདི་ཁ་་་་་་རྒྱ་དང་མཁན་པློ་ཅིག་ན་རེ་ས་གཞི་མཚམས་མ་བཅད་ཀང་རང་
བཞིན་གི་མཚམས་རྒྱ་ཆེན་པློའ་ི ནང་དུ་ཡང་མི་འབྲལ་བར་གནང་བ་འདི་སྦྱིན་དུ་རུང་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས།
ལས་ཀི་མཚམས་སུ་ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་སློམ་པ་སྐློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་ན། རིག་པའི་མཚམས་ལ་
ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་སློམ་པ་བསྐློ་བར་བགིའམ། དེ་སྟེ་དགློས་པ་ཡློད་ན་སྐློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས་
ཤེས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་ས་གཞི་མཚམས་མ་བཅད་པ་ིད་དུ་ནི་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་མི་
འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། ལུང་ལས་གསུངས་པ་་་་་་ཁེད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་དྲངས་པ་དེ་ནི་ཆློ་གས་
མཚམས་བཅད་པ་དང་ལྡན་པའི་རིག་པའི་མཚམས་་་་་་ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་བ་ལ་དགློངས་པ་སྟེ། ལུང་ལས་་་་་་དེ་
སྟེ་དགློས་པ་ཡློད་ན་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་བ་ནི། དགེ་
འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་བ་ནི། གསློལ་
གིས་ཀི་ལས་ཀིས་སློ། །བཞི་པ་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། སར་བཤད་པའི་མཚམས་འཇིག་
པའི་རྒྱུ་ཀུན་གིས་འདི་ཡང་འཇིག་སྟེ། འདིའི་རེན་ཞིག་པའི་ཕྱིར། གང་ཞིག་པའི་རི་མློ་བཞིན་ནློ། །ལྔ་པ་གནང་
བ་དང་སྒྲུབ་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། དངློས་དང་ཞར་ལས་བྱུང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་རང་ལུགས་
བཞག་པ་ནི། ས་གཞི་ལ་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་བ་འདི་ནི་ཅི་དགར་འཇུག་པ་གནང་བའི་བསབ་པ་ཡིན་ཏེ།
ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་གི་དཀིལ་འཁློར་བར་ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པའི་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་འདློད་ན་
སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མཚམས་པློ་ཆེར་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ཡང་དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཞར་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི་ཁ་་་་་་བ་རང་ཅིག་ན་རེ། མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་
ན་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་དབེ་ཐང་ཀ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་ལས་མཚམས་བཅད་པས་རིག་
མཚམས་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་མཚམས་བཀུམ་པས་མཚམས་གློལ་བར་
འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་བ་ལི་ཡློད་དེ། ལས་ཀི་མཚམས་བཅད་ན་རིག་པའི་མཚམས་གློལ་བ་ཞེས་བའློ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེ་ན་དབེ་ཐང་ཀ་ལ་ཆློས་གློས་ལས་འདློམ་གང་བས་ཐག་རིང་བར་ལ་ན་འབྲལ་བའི་
ེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་ན་ཡང་་་་་་རིག་མཚམས་ཞིག་པས་དབེ་ཐང་ཀ་དེ་དང་འདྲའློ། །དེས་ན་
མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་ན་ནི་་་་་་གནས་ཁང་ཆུང་ངུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡང་ཆློས་གློས་ལས་འདློམ་གང་བས་ཐག་རིང་བར་ལ་ན་འབྲལ་བའི་ེས་པར་འགྱུར་བས།
ཅིས་ཀང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བ་དགློས་སྒྲུབ་པའི་བསབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འབྲལ་ལྟུང་སྤང་མི་ནུས་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གནློད་བེད་བརློད་པ་ནི་ལས་ཀི་ཆློ་གས་མཚམས་
བཅད་པ་དེར་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དེ་ཆློས་ཅན། ཅི་དགར་འཇུག་པར་གནང་བའི་བསབ་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ངེས་པར་བ་དགློས་སྒྲུབ་པའི་བསབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་ཁབ་མ་གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་འབུད་
ཅིང་། འདློད་ན་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་་་་་་དཀིལ་འཁློར་བར་བླློ་མཐུན་པར་བ་བའི་ནང་དུ་ཆློས་གློས་དག་དང་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། ཆློས་
གློས་ཀི་གནས་དང་འབྲལ་བ་ལ་
མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་

གལ་ཏེ་འདློད་ན་སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་གློང་དུ་དྲངས་པ་དེ་དང་འགལ་ལ། མཚམས་པློ་ཆེར་་་་་་

ཡང་་་་་་དཀིལ་འཁློར་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་སློ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་གཞིག་

པ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་་་་་་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པས་དེ་ལས་ལ་འདུ་དགློས་པ་ལ་ལྟློས་པའི་རིག་མཚམས་འཇིག་
པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི། ལྟློས་པའི་རིག་མཚམས་འཇིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་་་་་་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་ན་ཆློས་གློས་དང་
འབྲལ་བ་ལ་ལྟློས་པའི་རིག་མཚམས་ཞིག་སྟེ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་མཚམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ན་
ནི། མཚམས་པློ་ཆེར་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་བིན་པ་དློན་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་
མ་བིན་ཡང་ཆློས་གློས་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཆ་ནས་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་མཚམས་གཅིག་ཏུ་
གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ནི་མཚམས་པློ་ཆེར་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ན། མཚམས་
པློ་ཆེའི་ནང་ཁློངས་ན་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བར་ཆློས་གློས་བཞག་སྟེ། མཚམས་པློ་ཆེའི་ནང་གི་དབེ་ཐང་ཀ་
ལྟ་བུར་དགེ་སློང་ལ་ན། ཆློས་གློས་དང་འབྲལ་ལམ་མི་འབྲལ་ཞེ་ན། འབྲལ་བའི་ེས་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་འབྲལ་
བའི་གནང་བ་འཆགས་པ་ནི་ལས་མཚམས་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་ལྟློས་ལ་མཚམས་པློ་ཆེ་དང་དཀིལ་འཁློར་བ་
གིས་ནི་ལས་མཚམས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལགས་རིས་བསྐློར་བ་གཅིག་གི་ནང་ལྟ་བུ།་་་་་རང་བཞིན་གི་མཚམས་གཅིག་གི་
ནང་ཁློངས་ན་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བར་གློས་བཞག་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་བ་ལས་གཞན་པའི་གནས་ཁང་གཞན་ལྟ་བུ་་་་་་རང་བཞིན་གི་
མཚམས་ནང་དེར་དགེ་སློང་ལ་ན་ཆློས་གློས་དང་འབྲལ་ལམ་མི་འབྲལ་ཞེ་ན་མི་འབྲལ་ཏེ། དཀིལ་འཁློར་བར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བཅད་པས་ལས་ལ་ལྟློས་པའི་མཚམས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཀང་། འབྲལ་བ་ལ་ལྟློས་པའི་མཚམས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་
མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་དཀིལ་འཁློར་བར་བླློ་མཐུན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་སི་དློན་
ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དཀིལ་འཁློར་བར་བཅད་པའི་དགློས་པའི་དློན་དགེ་འདུན་འདུ་བ་ཁབ་ཆེས་པ་སྤློང་
ཞིང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་དགེ་བ་གཞན་མས་པར་འགྱུར་བ་སྤང་བ་སྟེ། ལུང་གི་གེང་གཞི་ལས་་་་་་དགེ་སློང་རྣམས་
བཞིའི་ཚོགས་ཀི་ལས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་མཚམས་པློ་ཆེ་དེ་ན་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བེད་པ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ཕྱློགས་མས་པར་གྱུར་པ་ལ་
བརེན་ནས། དཀིལ་འཁློར་བར་བཅད་པར་གསུངས་

སློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་གནས་གང་དུ་དཀིལ་

འཁློར་བ་བཅད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི་གདིང་བ་བཞི་བཅུ་དང་བསྒྲུབ་བ་ཤློང་བ་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས།
དཀིལ་འཁློར་གང་དུ་གངས་བཞི་བཅུ་བསློ་བ་ཤློང་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གནས་ཀི་ཚད་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་དགེ་
སློང་མའི་དབྱུང་བ་བེད་ན་ཡང་དགེ་སློང་ཕ་མ་བཞི་བཅུ་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཤློང་བར་འགྱུར་བས་
རིགས་པས་ཀང་འཐད་དློ། །འློ་ན་མཚམས་བུ་ཆུང་དང་དཀིལ་འཁློར་བ་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པློ་ལྟར་ན་ཀརྨ་
ཤ་ཏཾ་ལས་དཀིལ་འཁློར་བ་དང་མཚམས་པློ་ཆེ་དང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་
ལས་ཀང་མཚམས་ཆེན་པློ་དང་། མཚམས་ཆུང་ངུ་དང་། དཀིལ་འཁློར་བའི་མཚམས་ཞེས་པ་དང་། བསྡུས་པ་
ལས་ཀང་། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པར་བ། ཡང་ན་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་པར་བ་ཞེས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལློ། །གིས་པ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་པའི་སྐབས་ཀི་ལུང་གཞི་ལས། མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་
ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བར་བླློ་མཐུན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གཞི་འགེལ་ལས་མཚམས་བུ་ཆུང་ཞེས་བ་བ་
ནི་དཀིལ་འཁློར་བ་སྟེ་ཞེས་མཚམས་བུ་ཆུང་དང་དཀིལ་འཁློར་བ་གཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་
ཞེ་ན། ཁབ་ཆེ་ཆུང་ཐ་དད་པ་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་མཚམས་ཆེན་པློ་ཆློད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ན། ཚད་ཇི་ཙམ་ཨུ་
པ་ལི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་མློ། །དེ་ཚུན་ཆད་ནི་ཐམས་ཅད་ཆུང་ངུ་སྟེ་དཀིལ་འཁློར་བ་གང་དུ་གངས་
བཞི་བཅུར་བསློ་བ་ཤློང་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བསྡུས་པ་ལས་ཀང་མཚམས་པློ་ཆེ་ནི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་
གསུམ་མློ། །མཚམས་བུ་ཆུང་ནི་དེ་ཚུན་ཆད་ནས་དཀིལ་འཁློར་བའི་བར་དུའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེས་ན་དཔག་
ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་པས་ནི་ཆུང་ཞིང་། དཀིལ་འཁློར་བའི་ཚད་པས་ནི་ཆེ་བའི་མཚམས་བཅད་པ་ནི་མཚམས་
བུ་ཆུང་ཡིན་ལ་དཀིལ་འཁློར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །གདིང་བ་བཞི་བཅུ་འདིངས་བ་ཤློང་བ་ཙམ་གི་མཚམས་བཅད་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནི་མཚམས་བུ་ཆུང་ཡང་ཡིན་ལ་དཀིལ་འཁློར་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དཀིལ་འཁློར་བ་ཡིན་པ་ལ་མཚམས་བུ་ཆུང་
ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། མཚམས་བུ་ཆུང་ཡིན་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་བློ། །གིས་པ་རང་བཞིན་
གི་མཚམས་རྒྱ་ཆེན་པློའ་ི མཚམས་པློ་ཆེ་གཅློད་པར་འགྱུར་བའི་ནང་ཁློངས་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དློན་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་ཤར་ཕྱློགས་སུ་ནི་
སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བ་བཏབ་པ་ལགས། ལྷློ་ཕྱློགས་སུ་ནི་སད་བུ་བྲེས་པ་ལགས། །ནུབ་ཕྱློགས་སུ་ནི་རློ་བཞག་པ་
ལགས། བང་ཕྱློགས་སུ་ནི་སློལ་གཏློད་པ་ལགས། ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གཞན་དུ་ན་མི་འཆགས་ཏེ།
འཆགས་པའི་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ཆུ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་གཞན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མཚམས་བུ་ཆུང་
ནི་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ལྔ་པ་སར་མཚམས་བཅད་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། ས་མ་བག་ཡངས་སུ་མ་བས་
པར་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེས་ན་སར་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་ན་ཡང་། དེར་དཀིལ་འཁློར་བར་བཅད་པར་འདློད་ན་མཚམས་པློ་ཆེ་་་་་
དེ་བཀལ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་ཅིང་། སར་ཡང་མཚམས་པ་ཆེས་བསྐློར་དུ་རུང་་་་་་དེ་ལྟར་ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་

་

བཤད་དློ། །

བའློ།། །།དྲུག་པ་གཞན་གིས་མཚམས་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་མ་བརན་པློ་བཙུགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ།

སར་མཚམས་པློ་ཆེའི་སྐབས་་་་་་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་པ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་
བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་པ་ནི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་ཏེ།

སྦྱློར་

བ་ནི་ལུང་ལས་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་མཚམས་བུ་ཆུང་གི་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློ་གཟུགས་ཤིང་། ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློ་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་

སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སར་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་དང་འདྲའློ། །བཞི་པ་དལ་འཁློར་བ་འཇིག་

གསུངས་སློ། །་་་་་

པའི་རྒྱུ་ནི། མཚམས་པློ་ཆེ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་སར་བསྟན་པ་དང་འདྲའློ། །ཁད་པར་མཚམས་པློ་ཆེའི་ནང་ན་དགེ་
སློང་ཡློད་ན་མཚམས་དེའི་ནང་ཁློངས་ན་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བའི་ནང་ན་དགེ་སློང་མེད་ཀང་། དཀིལ་འཁློར་
བ་མི་འཇིག་སྟེ་ཊི་ཀ་ལས་གནས་རང་དབང་མེད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དེ། གནས་དེ་འཇིག་པ་ལ་
རང་དབང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཞེས་པའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཊི་ཀ་ལས་གསློ་སྦྱློང་འབའ་ཞིག་གི་
ཆེད་དུ་མ་ཟད་ཀི་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་དུ་ཞེས་སློ། །ལས་ཚིག་གཅིག་གིས་
མཚམས་ཆེ་ཆུང་གིས་ཅིག་ཅར་བཅད་པ་དང་ཅིག་ཅར་དགློལ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་
མཚམས་གིས་ཀར་དགེ་འདུན་བཀློད་དེ་་་་་་ཞེས་བ་བ་ནི་མཚམས་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀར་རློ་ཞེས་ལུང་གཞིའི་འགེལ་བ་ལས་བཤད་དློ། །དགེ་སློང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

163

ལས་བེད་པའི་མཚམས་གིས་ཀ་ཤིང་ངམ་དབྱུག་པའམ་སེག་གམ་རེ་ལྡེས་མནན་ནས་གསློལ་བ་བས་ཏེ་ལས་
བའློ་ཞེས་་་་་་ཅིག་ཅར་བཅད་པ་དང་ཅིག་ཅར་དགློལ་བ་གིས་ཀ་ལ་མཚམས་གིས་ཀར་དགེ་འདུན་བཀློད་དེ་ཞེས་ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ གསུངས་སློ། །དེ་
དང་མཐུན་པར་མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་མཚམས་གཅློད་པ་ིད་ནི་བཅད་པ་དང་འདྲ་བ་ིད་དུ་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །མཐུན་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི། འདུན་པ་འབུལ་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས།
དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི་འདུན་
པ་ཕུལ་བས་མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་། ཡློངས་དག་ཕུལ་བས་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་ལ་བདག་ིད་དག་པར་
འགྱུར་བ་སྟེ། འདུན་པ་ཕུལ་བ་ལས་དེ་དང་མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅེས་གསུངས། ལུང་གཞི་ལས་དགེ་སློང་བདག་ིད་
ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་།
བདག་ིད་ཡློངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་ན། དགེ་འདུན་དང་མཐུན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་
དེའི་འདུན་པ་བླང་བར་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །གིས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཡློངས་དག་ཕུལ་བས་ཀང་མཐུན་པ་
འགྲུབ་སྟེ། ཡློངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བ་ཡང་གཅིག་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཊི་ཀ་ལས་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་
བ་དང་ཡང་མཐུན་པ་གཅིག་པ་ིད་དློ་ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ་བློ། །འདུན་པ་ལ་སློགས་པས་མཐུན་པར་བ་སྟེ་
ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། ཡློངས་དག་གིས་མཐུན་པར་བས་ཏེ་ཞེས་སློགས་པའི་སྒྲས་བསྡུས་པས་
སློ། །གཞན་ཡང་ཡློངས་དག་གིས་མཐུན་པ་མི་འགྲུབ་ན། ལས་ལ་མཐུན་པ་མ་གྲུབ་པར་ལས་མི་འཆགས་པའི་
ཕྱིར། ཡློངས་དག་རྐྱང་བ་ཕུལ་བ་དློན་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས། ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཡློངས་
དག་རྐྱང་པ་འབུལ་བར་གསུངས་པ་གནློད་དློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གནློད་བེད་
བརློད་པ་ནི། ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཡློངས་དག་ཕུལ་བའི་དགློས་པ་བདག་ིད་དག་པར་བ་བ་ིད་དུ་
གསུངས་པ་སར་དྲངས་པ་དང་འགལ་ལ་ཡློངས་དག་ཕུལ་བས་ལས་ལ་མཐུན་པ་གྲུབ་ན། འདུན་པ་དང་ཡློངས་
དག་གིས་ཚོགས་ཕུལ་བ་དློན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ལས། ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། འདུན་པ་དང་ཡློངས་
དག་གིས་ཚོགས་འབུལ་བར་གསུངས་པས་གནློད་དློ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བེད་གཞིག་པ་ནི། མདློ་ར་བ་ལས་
གསུངས་པ་དེ་ནི་དགེ་འདུན་གཞན་རྣམས་དང་དག་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཐུན་པར་གཅིག་པ་ིད་དློ་ཞེས་
དགློངས་སློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །འདུན་པ་ལ་སློགས་པས་མཐུན་པར་བས་ཏེ་ཞེས་་་་་་འདུན་པ་ལ་སློགས་པའི་སྒྲས་འདུན་པ་དང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཡློངས་དག་གིས་ཚོགས་བསྡུས་ཞེས་རིགས་སློ། །་་་་་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་ཕྱློགས་གཅིག་ན་མཆིས་པས་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ན་གནས་བཞི་པློ་
དག་ཏུ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ཐ་དད་དུ་འཁློད་དེ། གནས་བཞི་པློ་དག་ཏུ་གསློ་སྦྱློང་བགིས་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ། སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་པའི་དགེ་སློང་གིས་གནས་
བཞི་ཆར་ཤིང་ངམ། དབྱུག་པའམ། རེ་ལྡེས་མནན་ཏེ་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་ནའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བསྡུས་སློ། །དློན་དེ་ལྟར་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །
་ཡློངས་དག་རྐྱང་བ་ཕུལ་བ་དློན་མེད་དུ་ཐལ་ཞེས་པའི་ལན་འདི་ནི་

ཡློངས་་་་་

དག་རྐྱང་པ་ཕུལ་བས་མཐུན་པ་མི་འགྲུབ་ཀང་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་

འློས་པའི་་་་་་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཕུལ་བ་དང་ཡང་གཅིག་པ་ིད་དློ་ཞེས་དགེ་སློང་གིས་ཡློངས་དག་རྐྱང་བ་ཕུལ་བ་དློན་མེད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་
ལ། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པའི་དགེ་སློང་གིས་ནི་ཡློངས་དག་རྐྱང་པ་ཕུལ་བ་དློན་མེད་དུ་ཐལ་བ་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །གིས་
པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་འདུན་པ་དང་ཡློངས་དག་ཡུལ་གང་ལ་བླང་བ་ནི། འདུན་པ་བླང་བའི་ཡུལ་ལ་བརྒྱད་
ལས། མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་བསེད་
པས་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ལ་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་དམིགས་བསལ་ནི་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་མཚན་མི་མཐུན་པའི་འདུན་པ་བླང་དུ་རུང་བ་ཡློད་
དེ། གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གིས། དབར་ཁང་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་མ་ལ་འདུན་པ་བླང་དུ་རུང་ངློ་། །ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པ་ལ་འདུན་
པ་བླང་དུ་རུང་བ་ཡློད་དེ། བསབ་པ་བིན་པ་ལས་དེ་བླང་དུ་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

ལུས་སམ་འདུན་པས་མ་འདུས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དློན་

མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གང་ལ་མི་མཐུན་པའི་ལས་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་
གསུངས་པ་དློན་མེད་དུ་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །མྱློས་པའི་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་བག་ཡངས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ངེས་པར་ཤེས་སམ་འཕྲིགས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་འདུན་པ་ལེན་འདློད་ཀི་ཀུན་སློང་
མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། མ་འདུས་པར་ལས་བེད་པའི་ཀུན་སློང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དངློས་སུ་གངས་ཀི་ཁ་
སྐློང་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དགེ་འདུན་གི་གངས་མི་ཚང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་གཞི་ལས་གང་ན་
དགེ་སློང་བཞི་འཁློད་པ་དེར་ནི་གསློ་སྦྱློང་བའློ། །དེར་ནི་འདུན་པ་དང་ཡློངས་སུ་དག་པ་བླང་བར་མི་
བའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དངློས་སུ་མི་འདུ་བའི་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ན་བ་དང་དབང་མེད་པ་དང་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་རྐྱེན་མེད་པས་འདུན་པ་འབུལ་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡློངས་དག་བླང་བའི་
ཡུལ་ནི། འདུན་པ་བླང་བའི་ཡུལ་བརྒྱད་སར་བསྟན་པ་དེ་ལ། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་ཞེས་སར་བསྟན་པའི་
གནས་སུ་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་ཞེས་སྦྱར་ཞིང་། འདུན་པས་མ་འདུས་ཞེས་
སར་བསྟན་པའི་གནས་སུ་ཡློངས་དག་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། གཞན་སར་དང་འདྲའློ། །གིས་པ་རེན་
གང་གིས་བླང་བ་ནི། ཆློས་བཅུ་གིས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་སྟེང་དུ། འགློ་བ་བཞི་དང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བྲལ་བ་དང་། བླངས་པ་དང་མ་བླངས་པའི་བེ་བྲག་ཤེས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་
པ་གཞི་གང་ལ་བླང་བ་ནི་མཚམས་བཅད་པའི་ལས་མ་གཏློགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འདུན་པ་བླང་དུ་རུང་སྟེ་
གཞུང་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡློངས་དག་ནི་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་གིས་ལ་སྟེ། གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་
དབེ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རྣམ་དག་གི་ལས་འདི་གིས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུང་
ངློ་། །བཞི་བ་ཆློ་ག་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། ཆློ་ག་ི་ཤུ་ར་ལྔ་ཅི་རིགས་ཏེ། འདུན་པ་རྐྱང་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་གི་ཡངས་
དག་རྐྱང་པ་དང་། དགག་དབེ་རྐྱང་པ་འབུལ་བ་དང་། འདུན་པ་དང་གསློ་སྦྱློང་གི་ཡློངས་དག་གིས་ཚོགས་
དང་། འདུན་པ་དང་དགག་དབེ་གིས་ཚོགས་འབུལ་བ་དང་ལྔ་པློ་གཞིར་བས་ཏེ། དང་པློ་གནས་བརན་གིས་
ལེན་དུ་བཏང་བ་ལྔ། འབུལ་ལམ་འདྲི་བ་ལྔ། འབུལ་བ་ལྔ། གནས་བརན་གིས་བླངས་སམ་འདྲི་བ་ལྔ། ལེན་པ་
པློས་བརློད་པ་ལྔའློ། །ལྔ་པ་བླངས་ནས་བསབ་བ་ནི། བརྒྱུག་པར་མི་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། གཞུང་དུ་ཤེས་པར་
འགྱུར་རློ། །དྲུག་པ་འདུན་པ་དང་ཡློངས་དག་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཞག་ལློན་པ་་་་་་ན་འཇིག་སྟེ་དགེ་སློང་མས་ཞག་ལློན་པས་འདུན་པ་མི་
སྦྱིན་ན་ལྟུང་བེད་དུ་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །
ལག་མས་སློ་ཞེས་སློ། །

དང་། ཡུལ་དང་རེན་མཚམས་གཞན་དུ་སློང་བ་་་་་་ན་འཇིག་སྟེ། དེར་སློང་ན་ཚོགས་པའི་ལན་

དང་། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་ཕྱིན་པར་ཡུལ་དང་རེན་ཤིའམ་བབས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །་་་་་མཚན་

མ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའམ་མཚན་གྱུར་པ་བསྡུས།

ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། འདུན་པ་འབུལ་བ་ཞེས་སློ། །མཚམས་བཅད་

གིས་ཏེ་་་་་་ལས་གཞིའི་ཊི་ཀ་ལས་དཀིལ་འཁློར་བའི་མཚམས་བཅད་པ་དང་། མཚམས་ཆེན་པློ་བཅད་པ་གིས་ཞེས་བཤད་པས། མཚམས་བཅད་པ་གིས། ལ་ནི་མི་
འགྲུབ་སྟེ་ལུང་གེང་གཞི་ལས། ེ་བར་འཁློར་ལས་ཐམས་ཅད་འདུན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །མཚམས་བཅད་
པ་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ།་་་་་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་མཚམས་བཅད་པ་ལ་ནི་འདུན་པ་ཕུལ་བ་དེ་རང་མཐུན་པ་མི་འགྲུབ་སྟེ། མཚམས་དེར་གཏློགས་
པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་གནས་དེར་འདུས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་། མཚམས་གཅློད་པའི་ཚེ་ན་ནི་ནད་པ་དང་རྒན་པློ་ཡང་འདུན་པ་འབུལ་དུ་མི་
རུང་སྟེ། ཁློགས་ལ་བླངས་པའམ་དགེ་འདུན་ནད་པའི་གནས་སུ་དློང་སྟེ་མཚམས་བཅད་དགློས་སློ་ཞེས་བཤད་དློ། །མཚམས་་་་་་དེ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བས་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅློད་པའི་ལས་བརློད་པ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་སྟེ་བརློད་པ་ཆ་གིས་རློགས་པ་ན་ལས་འཆགས་ཤིང་། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་དགེ་
སློང་མ་འདུས་པར་བརློད་པ་ཆ་གསུམ་པ་མན་ཆད་པློ་དེ་བས་ན་ེས་བས་བསེད་ཅིང་། ེས་བས་དེ་འགེགས་པ་ལ་བར་སྐབས་དེར་འདུན་པ་ལེན་པ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན།
དཔག་ཚད་ཕྱེད་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་དངློས་སུ་འདུ་དགློས་པའློ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། བར་སྐབས་དེར་ེས་པ་དེ་བཅས་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། དཀིལ་འཁློར་བ་གཅློད་པ་ལ་འདུན་པ་བླངས་པས་གློ་ཆློད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཚམས་རྒྱ་ཆུང་བས་དེར་འདུན་པ་ལེན་པ་ཚེགས་ཆུང་བའི་
ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཚ་རློང་བ། ཁ་ཅིག་ན་རེ་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅློད་པ་ནི་ལས་ལ་མ་འདུ་བ་འགེགས་པ་ཡིན་པས་དངློས་སུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་
བའང་མི་རིགས་ཏེ། འློ་ན་དཀིལ་འཁློར་བ་གཅློད་པ་ནི་ལས་ལ་མི་འདུ་བའི་དློན་དུ་ཡིན་པས། དཀིལ་འཁློར་གཅློད་པ་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བས་འགྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མ་འདུས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ན་རྒྱུ་ལས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཤ་མི་གསུང་ངློ་། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན་

བཅད་པའི་ལས་ལ་འདུན་པ་ཕུལ་བས་མི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི་བཅས་པའི་དབང་གིས་ཏེ། དེ་ལྟར་འཆའ་བ་ནི་མཚམས་བཅད་པ་འདི་ས་ཐག་འདི་ཙམ་ནས་འདུ་དགློས་ཀི་
ས་མཚམས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། ལས་དེ་ལ་དངློས་སུ་འདུས་ན་ས་མཚམས་འདི་ཙམ་ནས་འདུ་དགློས་མི་དགློས་
ཀི་ཚད་དེ་དངློས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་གི། འདུན་པ་ཕུལ་ཏེ་དངློས་སུ་མ་འདུས་ན་ཚད་དེ་དངློས་སུ་ཤེས་པར་མི་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུང་ངློ་། །་་་་་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་མཚམས་བཅད་པ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལ་སློགས་ལས་མཚམས་བཅད་པ་ནི་འདུན་པ་
ཕུལ་བས་ལས་དེ་དང་མཐུན་པ་མི་འགྲུབ་སྟེ། མཚམས་དེར་གཏློགས་པའི་དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནས་དེར་འདུ་བར་བའློ་ཞེས་ཏེ། མཚམས་བཅད་པ་ཞེས་སྣང་ཡང་མཚམས་
བཅད་པ་ཞེས་པའློ། །

དབུལ་དུ་མི་རུང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས། བསབ་པ་བིན་པ་ལ་འདུན་པ་དབུལ་དུ་རུང་

ངམ། ེ་བར་འཁློར་མི་རུང་སྟེ། ཆློས་ིད་ལ་རེག་་་་་་སྟེ་ཆློས་ིད་མངློན་དུ་མཐློང་ན་ནི་རུང་ངློ་། །ཞེས་གསུང་ངློ་། །ནམ་
མཁའ་ལ་འདུག་པ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགློ་བ་དང་། ཆུ་ལློག་མ་ནུབ་ཙམ་ལ་འབློག་པ་གསུམ་གིས་ནི་
འདུན་པ་འཇིག་སྟེ། དེར་སློང་ན་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་མས་སློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་ཀས་པ་ིད་
ནི་མ་གུས་པ་ིད་དེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་མ་གུས་པ་ིད་ཅེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་་་་་་དགག་དབེའི་གཞི་ལས་ཁད་
དུ་བསད་པ་ིད་ཅེས་གསུངས་སློ། །དགེ་སློང་ལ་བརློད་པར་བའློ། །ཁ་ཅིག་ལས་དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་
སློ། །འདིར་དགེ་སློང་ལ་བརློད་ན་འདུག་སྟེ་ལན་གསུམ་བརློད། དགེ་འདུན་ལ་བརློད་ན་ནི་འགེང་སྟེ་ལན་ཅིག་
བརློད་ཅེས་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་ཤིང་། གཞིའི་འགེལ་བ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །ལུང་གཞི་ལས། རྒྱལ་པློས་
དགེ་སློང་བཟུང་བ་དང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་དགེ་སློང་བཟུང་ན་་
་་་་ཞེས་པ་འདི་རྒྱལ་པློའ ་ི ཕློ་བྲང་དུ་དགེ་སློང་བཟུང་བ་ན་ཕློ་བྲང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་བསེད་པས་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དཀིལ་འཁློར་
བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མི་འགལ་ལམ་ཞེས་འདྲི་ན། འདི་ནི་ཕློ་བྲང་དུ་བཟུང་།

མ་ཡིན་གི། རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དབང་པློ་ཆེ་ཚུར་འློངས་

ཏེ། གཙུག་ལག་གི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དགེ་སློང་བཟུང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་རྒྱལ་
པློ་ལ་སློགས་པས་བཟུང་སྟེ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་འདུག་ན་ཞེས་སློ། །དཀིལ་འཁློར་བར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་སར་
གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་བར་བཅད་པ་དེར་སློང་སྟེ་གསློ་སྦྱློང་བའློ། །འདིའི་འགེལ་ཆུང་ལས་
མཚམས་བུ་ཆུང་མིག་རས་ཀིས་བཅད་ལ་གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་མི་དགློས་ཏེ་དེའི་ནང་དུ་གསློ་སྦྱློང་བར་རུང་
ངློ་ཞེས་བཤད་པ་་་་་་འདི་ལ་འདུལ་བ་སྟློད་ལུགས་པ་རྣམས་མི་མགུ་ཡང་འདི་ནི་འདུལ་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སྟེ་་་་་་དེང་སང་གི་དགེ་སློང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རྣམས་འཁྲུལ་བཅས་ཤེས་ཆེ་བས་དེ་དག་གིས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་མི་བསེད་ཀང་། དགེ་སློང་མ་འདུས་པར་ལས་བེད་པ་འདི་མི་རིགས་སམ་དུ་

ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་

དགློས་པ་ཡློད་དློ། །སར་མི་འབད་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ན། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་
ལས་དེ་བཏང་བའི་ཕྱིར་ཕྱིས་མི་འབད་པར་མི་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་གཞི་ལས་ཕྱི་དེ་
ིན་པར་དགེ་སློང་དེ་ཐར་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འབད་པར་བ་སྟེ། འབད་པར་མི་བེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་
རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། གསློ་སྦྱློང་གི་སར་འབད་པ་དེ་ིད་གསློ་སྦྱློང་ས་མའི་ཕྱིས་འབད་པ་མིན་
པས་མི་འགལ་ལློ། །གློས་ལློབ་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་ལེ་ལློ་བས་ཏེ་འློལ་སི་ཙམ་དུ་བརློལ་བ་ཞེས་སློ་གསློ་སྦྱློང་
བའློ་ཞེས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་གསུམ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་འགྱུར་
བ་དང་། ཆློས་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། གསློ་སྦྱློང་མ་བས་པའི་ེས་བས་ཁེགས་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་
རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ན་གསློ་སྦྱློང་གསུངས་ལ་ཞེས་བཤད་དེ། གསློ་སྦྱློང་གི་གནས་སུ་འཇུག་པ་ན་
དགེ་སློང་རྣམས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་བས་ན་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་
ཡིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་མི་ཆློས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ན་དགག་དབེ་
གསུངས་ཞེས་བཤད་ཅིང་། འློད་ལྡན་ལས་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་གིས་ཀི་དློན་ནི་གཅིག་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་
དགློས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད་པས་ཆློས་དག་པ་དེ་གསློ་སྦྱློང་གི་ཡང་དགློས་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་བློ། །ཆློས་
དག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ློན་མློངས་པ་མངློན་དུ་རྒྱུ་བའི་ཆློས་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དགེ་བའི་བསམ་པ་མངློན་
གྱུར་དང་བཅས་ཏེ་གསློ་སྦྱློང་བེད་པའི་ཕྱིར་དང་དུས་འདས་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བརློད་པ་ལ་བརེན་ནས་
མི་རག་པ་དྲན་པས་ཆགས་སང་ལ་སློགས་པ་ློན་མློངས་པ་མངློན་དུ་རྒྱུ་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་
བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་གནས་གང་དུ་གསློ་སྦྱློང་བ་བ་ནི། གནས་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ནློ། །དེ་ཡང་གནས་
ལ་བླློ་མཐུན་བས་པ་་་་་་ཕྱི་རློལ་ེ་འཁློར་འདློམ་གང་དང་བཅས་པ་འདི་ཞེས་གསུངས་པའི་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། གསློ་སྦྱློང་གི་གནས་ལ་བླློ་
མཐུན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ཆློ་ག་མི་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ེ་འཁློར་འདློམ་གང་ཡན་ཆད་
དང་ལྡན་པ་སྟེ། ེ་འཁློར་འདློམ་གང་དང་ལྡན་པའི་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་བླློ་མཐུན་གི་ཆློ་ག་དང་
འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །མཚམས་པློ་ཆེའི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ་ལུང་གཞི་ལས་མཚམས་ཆེན་པློ་བཅད་པ་དེར་དགེ་སློང་
རྣམས་ཀིས་འདུག་སྟེ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཀི་དགེ་སློང་ཀུན་གསློ་སྦྱློང་ལ་འདུས་པས་མཚམས་དེའི་དགེ་སློང་ཀུན་དག་པར་འགྱུར་བའི་དགློས་པ་ཡློད་
པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀིལ་འཁློར་བར་བའློ་ཞེས་དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཙང་
ཞིང་ཡངས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། གསློ་སྦྱློང་གི་གནས་དག་ཏུ་ཕྱག་བདར་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་ ་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་
གསློ་སྦྱློང་བེད་པའི་དུས་སུ་གསློ་སྦྱློང་བེད་པའི་སར་ཕྱག་བདར་བ་ཞེས་བཤད་

དང་། གཞན་དུ་ན་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཇིགས་པའི་ེན་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ིད་ཡིན་ན་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། གཞན་་་་་་ཆློམ་རྐུན་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་དུ་ན་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་
གིས་གསློ་སྦྱློང་བ་བ་ནི། སིར་བཏང་ལ་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །དགེ་སློང་འཁྲུལ་བཅས་ལྟ་
བུ་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་འགྲུབ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཁ་སྐློང་བར་
འློས་པ་མ་ཡིན་པས་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བས་པ་ནི་བས་པ་ིད་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་
པ་དུས་གང་གི་ཚེ་གསློ་སྦྱློང་བ་བ་ནི། ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རིགས་པས་
ཀང་འཐད་དེ། མཚན་མ་གསལ་བས་གསློ་སྦྱློང་མི་བརེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དུས་བཟང་བས་གེན་པློ་སྟློབས་ཆེ་
ཞིང་སྤྲློ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལློ་གཅིག་ཟ་བ་བཅུ་གིས་ལ་གསློ་སྦྱློང་ི་ཤུ་ར་བཞི་ཡློད་པ་ལས།
་བཅུ་གིས་དང་སྟློང་དྲུག་སྟེ་བཅློ་བརྒྱད་ནི་གསློ་སྦྱློང་བཅློ་ལྔ་པའློ། །སྟློང་དྲུག་ནི་གསློ་སྦྱློང་བཅུ་བཞི་
པའློ། །འློ་ན་ལློའ ་ི འགློ་གང་ནས་བཟུང་སྟེ་བརི་ཞེ་ན་འགེལ་ཆུང་ལས། སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་་བ་ནས་འགློ་བཟུང་སྟེ་
བརིའློ་ཞེས་སློ། །་་་་་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དུས་ཀི་དང་པློ་ནི་དགུན་དག་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཊི་ཀ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་་
ཟད་ནས་དགུན་གི་དུས་ཚིགས་སློ་ཞེས་བཤད་དེ། འློ་ན་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དེ་རང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེང་སང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དབྱུག་གུས་་བ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ཡིན་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གི་མདློ་
འགེལ་ལས། ་ཆེ་དབྱུག་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ཡིན། །མར་ངློ་ནས་ནི་ལ་ཟ་འཛིན། །ཞེས་བཤད་ཟེར་ཡང་རེན་འབྲེལ་གི་མདློ་འགེལ་ན་གཞུང་དེ་ཡེ་རང་མི་སྣང་སྟེ། དེ་
ནི་བློད་ཀིས་བས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཡིན་པར་ངེས་སློ། །དབྱུག་གུས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་བེད་པ་འདི་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཞུང་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། དེ་ལ་གནློད་བེད་ཀི་གཞུང་དགུ་
ཡློད་ཅིང་། གཞུང་དགུ་པློ་འདི་དག་ནི་སྨིན་དྲུག་གིས་་བ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནློ། །སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ནི་སྨིན་དྲུག་གིས་་བའི་ཟ་བ་དེ།

ི་

མའི་སིང་པློའ་ི མདློ་ལས། བདག་གིས་རྒྱུ་སྐར་སྨིན་དྲུག་བརློད། །ཟ་བ་་ཚེ་ཟ་རངས་འགྱུར། །སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་ཞེས་
བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་རློལ་པ་ལས་ཀང་དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེ་སྐར་མས་ག་ལ་བབ་པ་ཞེས་པ་ས་གས་་བ་ལ་
མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། ་་་་་སྨིན་དྲུག་གིས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ་བརིས་ན་དཔིད་ཟ་ཐ་
ཆུང་ལ་ས་གས་་བ་འབྱུང་ཡང་། དབྱུག་གུས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ། བརིས་ན་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རློ། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

ལས་བརྒྱ་པའི་རྒན་པློ་སེས་ཀི་བྱུང་བ་
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ལས་དབར་གི་ཚུལ་ཞུགས་ཐློན་པའི་ཚེ་ན་ལློན་ཤིང་རྣམས་ཀི་འདབ་མ་ས་བློར་འགྱུར་ཞིང་། སྤང་པློ་ཁ་དློག་
སེར་པློར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་་་་་་སྨིན་དྲུག་གིས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ་བརིས་ན་དབར་གི་ཚུལ་ཞུགས་ཐློན་པའི་ཚེ་ན། ལློན་ཤིང་རྣམས་ཀི་འདབ་
དང་། ལུང་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས་་་་་་རས་ཆེན་

མ་ས་བློར་འགྱུར་གི་དབྱུག་གུས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ་བརིས་ན་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བ་
བཞག་ཕྱིས་པའི་སྐབས་སུ།

དབར་ཚུལ་ཞུགས་ཐློན་ནས་ཟ་བ་ཕྱེད་ཀི་མཐའ་ལས་འདས་པར་རས་ཆེན་འཆང་ན་ཆར་

གློས་མི་དགློས་པའི་དུས་སུ་ཆར་གློས་འཆང་བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་།་་་་་སྨིན་དྲུག་གིས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་
དུ་བས་ཏེ་བརིས་ན་དབར་ཚུལ་མཇུག་ཐློན་ནས་ཟ་བ་ཕྱེད་ན་ཆར་འབབ་ཐག་ཆད་པར་འགྱུར་གི་དབྱུག་གུས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་བས་ཏེ་བརིས་ན་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རློ ། །

ཁྲུས་

བེད་པའི་སྐབས་ཀི་དགེ་སློང་ཕ་མའི་ལུང་རྣམ་འབེད་གིས་ཀ་ལས་ཀང་་་་་་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཚ་བའི་དུས་ཞེས་ཚད་པ་ཚ་བའི་དུས་ནི།
དབར་ས་མ་ཁས་ལེན་པའི་ས་རློལ་ཟ་བ་ཕྱེད་དང་གིས་ནས་ཚད་པ་ཚ་་་་་་སྨིན་དྲུག་གིས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ་བརིས་ན་
དེའི་ཚེ་ན་ཚད་པ་ཆེ་བའི་དུས་འབྱུང་གི དབྱུག་གུས་་བ་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་བས་ཏེ་བརིས་ན་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རློ། །

བའི་དུས་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། ལུང་

དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་ཀང་། སློ་་་་་་དུས་ཚིགས་དྲུག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ག་རྣམས་ཀི་ཐ་མ་ལ་ི་མ་ཕྱེའི་་་་་་ི་མ་ཕྱེད་ཀི་དློན་
ཏེ་བརའི་རིང་ངློ་། །

དུས་ན་ལློན་ཤིང་རང་གི་གིབ་མས་ཁབ་ཅིང་འདུག་པ་ེ་འཁློར་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

བསྡུས་པ་་་་་་དུས་ཚིགས་ལྔའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལས་ཀང་དཔིད་རྣམས་ཀི་ཟ་བ་ཐ་མའི་ི་མ་ཕྱེའི་གིབ་མ་དང་རླུང་གིས་མ་
བསློད་་་་་་པ་དང་ལག་པ་ལ་སློགས་པས་གཏློར་བ་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་མེ་ཏློག་དང་པའི་འདབ་མ་ས་ལ་གར་ལྟུང་བ་ེ་འཁློར་ཡིན་ནློ་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། སྨིན་དྲུག་གིས་་བའི་མར་ངློ་ནས་ལློ་འགློ་བཟུང་ནས་སྨིན་དྲུག་གིས་་ལ་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་དུ་
བས་ཏེ་བརིས་ན་ལློན་ཤིང་རང་གིབ་རང་ལ་འཁློར་བ་དེ་སློ་ག་རྣམས་ཀི་ཐ་མ་ལ་འབྱུང་གི་དབྱུག་གུས་་བ་ལ་
སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་བས་ཏེ་བརིས་ན་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རློ། །གཞུང་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་གི་
དབྱུག་གུས་་བའི་མར་ངློ་ནས་ལློ་འགློ་བཟུང་ན་གཞུང་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་ནློ། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་
རྒྱུད་ལས། ས་ག་དང་ནི་ཆུ་སྟློད་དང་། །དེ་བཞིན་ཁྲུམས་སྨད་སྨིན་དྲུག་ཅན། །རྒྱལ་དང་དབློ་ཞེས་བ་བ་
ིད། །དྲུག་པློའ ་ི མར་ངློ་བཅུ་བཞིར་བརློད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་ལློ་དྲི་བ་ལས་ཀང་། རྒྱལ་དང་
དབློ་དང་ས་ག་དང་། །ཆུ་སྟློད་ཁྲུམས་སྟློད་སྨིན་དྲུག་ཅན། །འདི་རྣམས་ཀི་ནི་ནག་པློའ ་ི ཕྱློགས། །ཟ་ཕྱེད་གསློ་
སྦྱློང་བཅུ་བཞི་པའློ། །ཞེས་སྨིན་དྲུག་གིས་་བའི་མར་ངློ་གསློ་སྦྱློང་བཅུ་བཞི་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡང་། དབྱུག་
གུས་་བའི་མར་ངློ་ནས་ལློ་འགློ་བཟུང་ན་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། སྨིན་དྲུག་གིས་་བའི་མར་ངློ་ནས་ལློ་འགློ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བཟུང་ན་གཞུང་དེ་གིས་དང་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ཀིས་ཟ་བ་རང་རང་གི་མར་ངློ་སློན་དུ་
འབྱུང་ཞིང་། ཡར་ངློ་ཕྱིས་འབྱུང་སྟེ། མར་ངློའ ་ི ཚེས་གཅིག་ལ་ཟ་བའི་འགློ་བས་ནས། ་ནི་ཟ་བའི་མཇུག་ཡིན་
པར་སེ་སྣློད་གསུམ་ག་ལས་གསུངས་སློ། །་་་་་བློད་ཀི་ལུགས་ཀི་ཡར་ངློའ ་ི ཚེས་གཅིག་ལ་ཟ་བའི་འགློ་བས་ནས་སྟློང་ལ་ཟ་བའི་མཇུག་ཡིན་པར་བེད་ཀང་།
རྒྱ་གར་གི་ལུགས་ཟ་བ་དུམ་བུར་བཅད་དེ་མར་ངློའ ་ི ཚེས་གཅིག་ལ་ཟ་བའི་འགློ་བས་ནས་་ནི་ཟ་བའི་མཇུག་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་ཟ་
བ་ཐམས་ཅད་ཀང་མར་གི་ངློ་ས་སྟེ། མདློ་སེ་ི་མའི་སིང་པློ་ལས་ཀང་་ནི་ཟ་བའི་མཇུག་ཡིན་པར་ལན་མང་དུ་གསུངས་སློ། །འདུལ་བ་ལས་ཀང་བདག་ིད་གནས་པར་ཁས་བླངས་
པའི་ི་མའི་ཟ་བ་ས་མའི་དང་པློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་འདས་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བརློད་པའི་སྐབས་ཀི་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཟ་བ་་བ་དེ་ཟ་བའི་མཇུག་ཡིན་
པར་ལན་མང་དུ་གསུངས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་པའློ། །ཞེས་པ་ནི་དློན་འགྱུར་བས་པ་ཡིན་ལ་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་ཚེས་གཅིག་པའི་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་སྒྲ་འགྱུར་མཛད་དེ་མར་
ངློའ ་ི ཚེས་གཅིག་ལའློ་དེས་ན་པེ་ཤ་ཀའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་བསབ་པའི་གཞི་མདློ་ལས་ཚེས་གཅིག་ལ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་ཞེས་བཤད་དློ། །

དེ་ལྟར་ན་སྨིན་

དྲུག་གིས་་བའི་ཕྱི་དེ་ིན་པར་ནས་ལློའ ་ི འགློ་བཟུང་སྟེ། དགུན་སྟློད་ཀི་དུས་དང་དགུན་སྨད་ཀི་དུས་དང་
དཔིད་ཀི་དུས་དང་སློ་གའི་དུས་དང་དབར་གི་དུས་དང་སྟློན་གི་དུས་ཏེ་དུས་ཚིགས་དྲུག་ལས། དུས་ཚིགས་རེ་
རེ་ལ་ཟ་བ་གིས་གིས་ཏེ། གསློ་སྦྱློང་བཞི་བཞི་ཡློད་པ་ལས། ཟ་བ་ཕྱེད་དང་གཅིག་འདས་དང་གིས་འདས་
ཐམས་ཅད་བཅློ་ལྔ་པའློ། །ཟ་བ་ཕྱེད་གིས་འདས་ཐམས་ཅད་བཅུ་བཞི་པ་སྟེ། མཛོད་འགེལ་་་་་་རྒྱལ་སས་མ་ལས་དློན་འདི་
ལྟར་གསུངས་ཏེ། དགུན་སྟློད་ཟ་བ་གིས་དང་དགུན་སྨད་ཟ་བ་གིས་ཏེ་དགུན་གི་དུས་ཟ་བ་བཞིར་བས་ནས་

དགུན་དང་དབར་རྣམས་ཀི། །ཟ་བ་ཕྱེད་

དང་གིས་འདས་པའི། །ལྷག་མ་ཟ་བ་དྲུག་པློ་ལ། །མཁས་པས་ཞག་ནི་དབྲི་བར་བ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསློ་
སྦྱློང་བ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པློ་གསློ་སྦྱློང་གི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་ནི་དྲུག་སྟེ།་་་་་སློ་གའི་དུས་ཀང་
དཔིད་ཀི་དུས་ཀི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་དཔིད་ཀི་དུས་ཟ་བ་བཞིར་བས་ནས། དཔིད་དང་སྟློན་གི་དུས་ཀང་དབར་རིང་པློའ ་ི དུས་ཀི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་དབར་གི་དུས་ཟ་བ་བཞིར་བས་
ནས།

རང་གཞན་གི་ལྟུང་བ་དག་པར་བ་བ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་བ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་་་་་་སྟེ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང་ཕྱག་

བདར་བ་བ་ལ་སློགས་པ་

དང་། ཆློས་བཤད་ན་བ་བ་དང་། དགེ་བསྐློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་ཞིང་དགེ་སློང་རྣམས་བགང་བ་

དང་། མ་འདུས་ན་འདུན་པ་དང་ཡློངས་དག་བླང་བ་དང་། དགེ་སློང་གང་ཡང་རུང་བས་མེ་ཏློག་དབུལ་ཞིང་སློ་
སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་པར་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་རང་གི་ལྟུང་བ་
དག་པར་བ་བ་ནི། མཐློལ་བ་དང་བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་སྟེ། འློག་ཏུ་རང་རང་
གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་གཞན་གི་ལྟུང་བ་དག་པར་བ་བ་དང་། གསུམ་པ་རང་གཞན་
གིས་ཀའི་ལྟུང་བ་དག་པར་བ་བ་ནི་གཞུང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི་སློ་སློ་
ཐར་པའི་མདློ་འདློན་པ་སྟེ་ལུང་གཞི་ལས་གསློ་སྦྱློང་ནི་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་པའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འདི་ིད་ལས་ཀང་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་པས་སློ་ཞེས་སློ། །དེའང་ལེགས་པར་ཐློན་པའི་རྒན་རབས་ཚུལ་
ཁིམས་དག་པས་གདློན་ཏེ། ལེགས་པར་ཐློན་པས་གདློན་ཏློ་ཞེས་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་གིས་སློ་
ཞེས་པ་དང་། བསབ་པ་བིན་པས་གདློན་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་
བསློ་བ་སྟེ། སློ་སློ་ཐར་པ་བཏློན་པ་ཡི། །བསློད་ནམས་འགྲུབ་པ་གང་ཡློད་པ། །དེས་ནི་འཇིག་རེན་མ་ལུས་
པ། །ཐུབ་དབང་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་ཤློག །ཅེས་གསུངས་པའློ། །ལྔ་པ་དམིགས་བསལ་གི་དློན་ལ་བཞི་ལས།
དང་པློ་གནས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི་གནས་མཚམས་པློ་ཆེར་མ་གྲུབ་ན་དཀིལ་འཁློར་བ་དང་མཚམས་གཏན་
ནས་མ་བཅད་པ་ཡང་བའློ། །གིས་པ་རེན་གི་དམིགས་བསལ་ནི་འདུག་སྟེ་གསློ་སྦྱློང་བ་བ་ཡིན་ཡང་མགློན་པློ་
མི་སློད་ན་འགློ་བཞིན་དུ་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་དུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་མཚན་
མློ་མཐའི་གློང་དུ་མ་གྲུབ་ན། ལས་ལ་ནི་འདས་ན་ི་མ་ཤར་བའི་འློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བཀ་ཤིས་ཀི་གསློ་
སྦྱློང་ལྟ་བུ་ཚེས་གངས་གང་ཡང་རུང་བ་ལའློ། །བཞི་པ་ཆློ་གའི་དམིགས་བསལ་ནི།་་་་་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ལ་སློ་སློ་ཐར་བའི་མདློ་
གདློན་དགློས་ཀང་།

སྒྲ་མི་འདློད་ན་་་་་་སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་སྟེ་ཞེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་བཏློན་ལ་མདློར་བསྡུས་པས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང་། སློན་གི་ཆློ་གའི་སྐབས་སུ་ཚིགས་བཅད་གདློན་པས་གསློ་སྦྱློང་འགྲུབ་བློ། །དགེ་ཚུལ་གི་གསློ་སྦྱློང་
སགས་རྣམ་པར་བཞག་པས་བ་ཞིང་། དགག་དབེ་བས་པས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་གི་དགློས་པ་འགྲུབ་བློ། །ཡློངས་
དག་ཕུལ་བ་དང་། གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་བརླབས་པས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་མ་བས་པའི་ེས་པ་ཁེགས་པའློ། །ཡན་
ལག་གི་དློན་ནི། གསློ་སྦྱློང་བའློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལའློ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཞེས་
སྨློས་པས་བཅུ་བཞིའི་གསློ་སྦྱློང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་གསློ་སྦྱློང་བཅུ་བཞི་པ་དེ་ིད་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པ་ནི་མར་ངློའ ་ི ཟ་བ་ཕྱེད་པ་དེ་ལ་བར་སྐབས་སུ་ཞག་གཅིག་ཆད་པ་སྟེ་རེས་འགའ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅློ་
བརྒྱད་དུ་འཕློས་ཏེ་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཆད་པ་འློང་། དེས་མཚོན་ནས་རེས་འགའ་ཚེས་ི་ཤུ་བཞི་ནས་ི་ཤུ་དྲུག་
ཏུ་འཕློས་ཏེ་ཚེས་ི་ཤུ་ལྔ་ཆད་པ་འློང་ཡང་མར་ངློའ ་ི ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཁློ་ན་ཆད་པ་མ་ཡིན་པས་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཡིན་ཡང་གསློ་སྦྱློང་བཅུ་བཞི་པ་ཞེས་བརློད་པ་ནི་ཟ་ཕྱེད་དེ་ལ་
བར་སྐབས་སུ་ཞག་གཅིག་ཆད་པས་འཇིག་རེན་པས་མཐར་ཆགས་སུ་བརིས་པའི་ཞག་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ལ་རེག་ན་ཞེས་པ་ནི་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་དང་མ་ངེས་པ་དང་ལྟུང་བེད་དང་སློ་སློར་བཤགས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བ་ེས་བས་གདློན་པ་སྟེ་དྲུག་གི་བཞི་པ། སྤང་ལྟུང་ལ་རེག་ན་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་བས་ཟིན་ནས་འཕྲློ་འཇློག་པ་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་གྲུབ་ན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར་གསློལ་བ་བ་ཞེས་ལྟུང་བ་བིན་རླློབ་པའི་དློན་ནི།
སིར་ལྟུང་བ་ལ་འཛོམ་པ་དང་། ད་ལྟར་ཕྱིར་འཆློས་པའི་རྐྱེན་མ་འཛོམ་པ་དང་། རྐྱེན་འཛོམ་པ་ན་ཕྱིར་འཆློས་པ་
གློ་བར་བེད་པའམ། དེ་ལྟར་དམ་འཆའ་བའློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་
པའི་དགློས་པ་ནི། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དང་། གནས་སྐབས་དེར་མ་དག་ཀང་རྫུན་ལ་བརེན་པའི་ེས་པ་
མི་འབྱུང་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། ལས་ཀི་གནས་སུ་མ་འདུས་པས་བིན་གིས་བརླབ་པ་
དང་། འདུས་པས་བིན་གིས་བརླབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་
པ་ནི། དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་མདུན་དུའློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། རེན་ཆློས་ལྔ་
ལྡན་ཏེ། ཕམ་པས་མ་གློས་པའི་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་
དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་། དངློས་སུ་ཕྱིར་འཆློས་པའི་རྐྱེན་དང་མི་
ལྡན་པའློ། །ཐ་མ་ནི་ཕྱིར་འཆློས་པའི་ཡུལ་མེད་པ་དང་། ཡུལ་གི་གངས་མ་ཚང་བ་དང་། ཡུལ་དང་ལྟུང་བ་མཐུན་
པ་དང་།་་་་་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པར་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་དེ་ནི་གང་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ནི་ལྡང་བར་འགྱུར་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ། རློད་པ་དང་
བཅས་པ་དང་།་་་་་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ལྟུང་བ་དེ་ནི་གང་ཡིན། དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞེས་སློགས་ཀིས། ངེས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིད་་་་་་ཀརྨ་
ཤ་ཏཾ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་ལ་ཡིད་གིས་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་

གིས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ཆད་པའི་ལས་སློན་དུ་མ་སློང་བ་དང་

བདུན་ལས་གང་ཡང་རུང་བའློ། །གཞན་དུ་ན་རྐྱེན་མེད་པས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་
སློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ལྟུང་བ་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ། བིན་གིས་བརླབས་པས་འདག་
ཏུ་རུང་བ་ཡིན་་་་་་དེ་ནི་ཕམ་པ་དང་བསམ་བ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་སྟེ། ཕམ་པ་ལ་བིན་རླབས་མི་འཆགས་ཤིང་བསམ་བ་ལའང་བིན་རླབས་མི་འཆགས་ཏེ་དངློས་སུ་ཕྱིར་
བཅློས་པར་ནུས་པ་ིད་ཡིན་ན་མི་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །

བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད། ངློ་ཤེས་སམ་ཡིད་གིས་ཟ་

བ་དང་། གཞི་དེ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ། དང་པློ་གསུམ་ལས་གཞན་དུ་ན་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཐ་མ་ལས་གཞན་དུ་ན་བིན་རླབས་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་
ནི་གང་ཟག་གིས་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ལས་
སློ། །གིས་པ་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགེ་འདུན་ཐམས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཅད་ཀིས་ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་དུ་བིན་བརླབ་པ་ནི་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་སློ། །གིས་པ་གང་ཟག་
གཞན་གིས་ལས་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པ་ན་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དེའི་ཚེ་ན་གང་ཟག་གིས་ཕྱིར་
འཆློས་པའི་རྐྱེན་འཛོམ་པ་ཡང་བིན་གིས་བརླབ་སྟེ་དགེ་འདུན་འགློར་བ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལས་ཀི་ཁ་
སྐློང་བེད་པས་ནི་དྲུང་ན་མློ་ལ་སགས་ལན་ཅིག་གིས་སློ། །ལས་བེད་པས་ནི་སགས་ཞེས་པ་སྤངས་ཏེ། སགས་
ལན་ཅིག་ཡིད་ཀིས་ཀག་པའམ་ངག་ཏུ་བརློད་ན་ཡང་གཞན་གིས་མི་ཐློས་པར་བརློད་པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་
ནི་མ་གྲུབ་ན་ཞེས་སློ། །བཞིར་མ་ཚང་ན་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་བརླབ་པ་བསྟན་
ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས་དང་པློ་གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དགློས་པ་ནི་གསློ་སྦྱློང་མ་བས་པའི་
ེས་པ་ཁེགས་པ་དང་། བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་
ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་མདུན་དུའློ། །གིས་པ་རེན་གང་
གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། རེན་ཆློས་ལྔ་ལྡན་སར་བཤད་པ་དང་གཞན་འདྲ་བ་ལ། དང་པློ་བསེན་རློགས་ཀི་
སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་ལྡན་པ་དང་། ཐ་མ་ནི་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དངློས་ིད་བེད་པའི་རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་
པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་སློ། །གསུམ་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་བིན་གིས་བརླབ་
པ་ནི་ི་ཤུའི་དུས་སུ་སྟེ་གཞན་དུ་ན་དུས་མ་ཡིན་པས་མི་འཆགས་སློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བིན་གིས་
བརླབ་པ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་བ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་དང་།
དངློས་གཞི་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་སྟེ། བསབ་པ་རྒན་པས་གཞློན་པ་ལ་བརློད་ན་ཡང་
སགས་རེས་སྤང་སྟེའློ། །རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་རླློབ་ན་སགས་ཞེས་སྤངས་ཏེ།་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་དག་བཅློམ་པར་བསམས་
ཏེ་བརློད་ཅེས་བཤད་དློ། །རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷའམ་བསྟན་པ་ལ་མངློན་པར་དད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསམས་ནས་ལྷ་རྣམས་དགློངས་སུ་གསློལ་ཞེས་བརློད་པའློ། །མཇུག་ནི་

བརློད་ཡུལ་ཡློད་ན་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་བརློད་པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། བཞིར་མ་ཚང་ན་དུས་ཀི་བར་དུ་བསད་
དེ་ཞེས་པ་་་་་་འདི་ལ་ལུང་དང་འགེལ་པ་དག་ལས་བཤད་ལུགས་གསུམ་ཡློད་དེ། ཊི་ཀ་ས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་མ་མློ་ལས་དྲློ་ལ་བབ་ཀི་བར་དུ་

བསད་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཅེས་གསུངས་ཀང་དྲློ་ལ་བབ་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །ཊི་ཀ་ལས་ས་རེངས་མ་ཤར་
ཚུན་ཆད་དུ་བསད་དེ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡང་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ཚེས་བཅློ་ལྔ་དེ་ལ་གནས་དེར་ཕྱིས་དགེ་སློང་
གཞན་མི་འློང་བར་ངེས་པ་ཐློབ་པ་ན་གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་རླློབ་པའློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ས་རེངས་ཤར་གི་བར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལ་བསད་ཅེས་བཤད་པ་ནི་ས་རེངས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་བསད་པ་སྟེ། ས་རེངས་ཤར་ཟིན་ནས་བིན་གིས་བརླབས་
ཀང་མི་ཕན་ནློ། །་་་་་དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་མ་རྣམ་གི་ཊི་ཀ་ལས་རྐྱེན་བྱུང་ན་ནི་ི་མ་འཆར་ཀའི་ཚེ་ན་གསློ་སྦྱློང་མ་བས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་
ཏེ། དེས་ན་རྐྱེན་བྱུང་ན་ས་རེངས་དང་པློ་དང་བར་པ་ཤར་ཡང་ི་མ་འཆར་ཀའི་ས་རློལ་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ེས་པ་ཁེགས་པ་སིད་པ་ཁློ་ནའློ། །

བཞིའི་དགག་དབེ་

ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་བཞིས་དགག་དབེ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞེས་སློ། །དགག་དབེ་བིན་
གིས་བརླབ་པ་ནི་འགེལ་པ་ལས་སང་ཕློད་ཚུན་ཆད་ནས་ཚེས་གངས་ཚང་བར་བའློ། །འློ་ན་ལུང་བཞི་ལས་གང་
ན་དགེ་སློང་བཞི་གནས་བར་ནི་དེ་དག་གིས་གསློལ་བ་བས་པ་དགག་དབེ་བས་སློ། །དགག་དབེ་བེད་པའི་དགེ་
སློང་ནི་བསྐློ་བར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བསྡུས་པ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་འགལ་སམ་ན། ཊི་ཀ་
ལས་དགེ་སློང་བཞིས་དགག་དབེ་བིན་གིས་བརླབས་པར་གསུངས་པ་དེ་ངེས་དློན་དུ་བཟུང་སྟེ། ལུང་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་སློང་བཞིས་དགག་དབེའི་དངློས་གཞི་འཆགས་ཀང་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་
ཡང་བསྐློ་བའི་ཆློ་ག་མི་ཚང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལས་གཞིའི་་་་་་འགློ་བའི་ཕྱིར་གནས་པ་ཞེས་པས་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་གསུམ་ལ་
དགེ་སློང་གཅིག་གིས་དགག་དབེ་བར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རྒྱང་གགས་གསུམ་མམ་དཔག་
ཚད་ཕྱེད་དམ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གཞི་ལས་ས་ཕྱི་བསྒྱུར་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སློ། །འགློ་བའི་ཕྱིར་
གནས་པ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་ལུགས་གིས་ཏེ། ལུང་གཞི་ལས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་སྟེ་གནས་ལློངས་རྒྱུར་
འགློ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ལ། འགློ་བའི་ཕྱིར་གནས་པ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་མཁན་པློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་
གང་ཡིན་པས་བདག་ིད་གཞན་དུ་འགློ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །བཤད་ལུགས་གིས་ཀ་རུང་སྟེ། རྐྱེན་དེ་ལྟ་
བུ་ིད་ཡློད་ན་ཞེས་མདློ་འློག་མ་དང་ལུང་གི་བཤད་ལུགས་དེ་མཐུན་ནློ། །འདུ་བ་མཐུན་པ་ཞེས་པ་ནི་གཉུག་
མར་གནས་པ་དང་འདུ་བ་མཐུན་པ་དང་། གློ་བུར་འློངས་པ་དང་འདུ་བ་མཐུན་པ་དང་། འདྲེན་མར་གནས་པ་
དང་འདུ་བ་མཐུན་པ་དང་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་གཉུག་མར་གནས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གསློ་སྦྱློང་བས་
ཟིན་པ་ན་དགེ་སློང་གཉུག་མར་གནས་པ་གཞན་དག་ཕྱིས་འློངས་ན་ས་མ་དང་ཕྱིས་འློངས་གིས་ཀ་གཉུག་མར་
གནས་པའི་ཁློངས་སུ་འདུ་བས་ན་འདུ་བ་མཐུན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ས་ཕྱི་གིས་ཀ་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་ཡིན་
པར་རང་བཞིན་འདྲ་བའློ། །གིས་པ་ནི་གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གསློ་སྦྱློང་བས་ཟིན་པ་ན་གློ་བུར་དུ་
འློངས་པ་གཞན་དག་ཕྱིས་འློངས་ན། ས་མ་དང་ཕྱིས་འློངས་གིས་ཀ་གློ་བུར་དུ་འློངས་པའི་ཁློངས་སུ་འདུ་བས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ན། འདུ་བ་མཐུན་པ་ཞེས་བའློ། །གསུམ་པ་ནི་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་འདྲེན་མར་གནས་
པས་གསློ་སྦྱློང་བས་ཟིན་པ་ན་གཞི་བའི་དགེ་སློང་དང་མགློན་པློའ ་ི དགེ་སློང་འདྲེན་མར་གནས་པ་གཞན་དག་
ཕྱིས་འློངས་པ་ན། ས་མ་དང་ཕྱིས་འློངས་གིས་ཀ་འདྲེན་མར་གནས་པའི་ཁློངས་སུ་འདུ་བས་ན། འདུ་བ་མཐུན་
པ་ཞེས་བའློ། །དེ་ལྟར་འདུ་བ་མཐུན་གསུམ་པློ་དག་ལ་ཡང་ཅི་དགར་འཇུག་པར་བའློ་ཞེས་དངློས་སུ་སྨློས་པས།
སར་གསློ་སྦྱློང་བས་ཟིན་པའི་དགེ་སློང་དེ་རྣམས་ནི་གཉུག་མར་གནས་པ་ཡིན་པ་ཕྱིས་འློངས་པ་རྣམས་ནི་གློ་
བུར་དུ་འློངས་པ་སྟེ། འདུ་བ་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་ཅི་དགར་འཇུག་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་
ཏློ། །དུས་ཀི་ཕྱིར་ནི་ཞེས་པ་མམ་པ་ིད་ཡིན་ན་ཞེས་པ་་་་་་འདི་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་འདི་གིས་ལས་ཡང་འློངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་
ཏེ།

འདི་གིས་ལ་ཡང་ངེས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། དགེ་་་་་་ིན་ཞག་ས་མ་ལ་གསློ་སྦྱློང་བས་པའི། སློང་ཁ་ཅིག་ཚེས་བཅུ་དྲུག་

ཡིན་པར་འདློད་པ་ལས་ཚེས་བཅློ་ལྔར་བེད་པ་ཆེས་མང་ན་མང་པློ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་ལ། མམ་པ་ིད་ཡིན་ན་གཉུག་
མར་གནས་པ་རྣམས་ཚེས་བཅློ་ལྔར་བེད་པའི་དབང་གིས་ིན་ཞག་ས་མ་ལ་གསློ་སྦྱློང་བས་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་སར་ཡང་
གསློ་སྦྱློང་བ་དགློས་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །ཚེས་བརྒྱད་་་་་་བྲམ་ཟེའི་རིག་བེད་སྨྲ་བའི་མཁན་པློ་མས་འགྱུར་

ཏེ། །བཅུ་བཞི་སློབ་མ་མས་པར་འགྱུར། །བཅློ་ལྔ་ལྡློབས་རྐྱེན་མས་འགྱུར་བས། །དེ་ཕྱིར་དུས་ཚིགས་་་་་་དེ་
རྣམས་བྲམ་ཟེའི་རིག་བེད་འདློན་པ་

སྤང་བར་བ། །ཞེས་བྲམ་ཟེ་དག་གིས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལུང་གཞིའི་འགེལ་པ་ལས་

གསུངས་ཏེ། བྲམ་ཟེའི་ལུགས་དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ་གསུངས་པ་ནི། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅློ་ལྔའི་ནུབ་མློ་
ཆློས་མན་ཞེས་སློ། །དེར་་་་་་བླ་གབ་མེད་པར་ཆློས་ན་པ་ན་རླུང་དང་ཆར་འབབ་པ་ན་ཆློས་སྨྲ་བ་དང་ན་པ་དག་གི་འཕྲློ་དློར་བར་མི་
བའློ། །ཞེས་པ་ནི་་་་་་ཊི་ཀ་ན་ཞལ་མི་གསལ་ཡང་འགེལ་ཆུང་ལས་བླ་རེ་བསྡུས་ཀང་ཆློས་འཆད་པ་དློར་དུ་མི་རུང་སྟེ། ཁང་
པར་འཕློས་ལ་ཆློས་ཀི་འཕྲློ་ཤློད་ཅིག་ཅེས་བཤད་དློ། །གལ་ཏེ་མ་ཡིན་ན་ལྡློག་པར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་མ་མློ་
ལས་ཅི་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སྨད་པར་བ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཟ་བཤློལ་དློར་བ་ནི་རིས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཀིས་ཟ་བ་སུམ་ཅུ་ར་ཕྱེད་དང་གསུམ་ན་ཟ་བ་ལྷག་རེ་འབྱུང་བར་བརི་བ་ནི་ཕྲ་བ་ནས་བརི་བའི་གཞུང་
ལུགས་ཡིན་ནློ། །འདུལ་བའི་སྐབས་འདིར་ནི་རགས་རིམ་ནས་བརི་བའི་ལུགས་སུ་བས་ཏེ། རྒྱལ་པློའ ་ི རེས་སུ་
འབྲང་ཞེས་སློ། །ལུང་གེང་གཞི་ལས་རྒྱལ་པློ་དག་ནི་ལློ་གསུམ་གསུམ་ཞིང་བཤློལ་འདློར་བར་བེད་དློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་བརི་ལུགས་ལ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པློ་ནི་མློ་ཟ་དྲུག་ལ་ཞག་ི་ཤུ་ར་དགུ་ལས་མེད་པས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཞག་ལྷག་པློ་དྲུག་དང་དབར་ི་མ་ལྡློག་མཚམས་སུ་ཞག་གིས་དང་དགུན་ི་མ་ལྡློག་མཚམས་སུ་ཞག་གིས་
ཏེ་ལློ་གཅིག་ལ་ཞག་ལྷག་པློ་བཅུ་འབྱུང་བས། ལློ་གསུམ་ལ་ཟ་བ་གཅིག་ལྷག་སྟེ་བཤློལ་ཟ་བ་གཅིག་དློར་བར་
བའློ་ཞེས་སློ། །ལིའི་རྒྱལ་པློ་ནི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་བརྒྱ་ི་ཤུ་ལ་དེའི་སྐད་ཅིག་གློ །དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཐང་ཅིག་
གློ །དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཡུད་ཙམ་གཅིག་གློ །དེ་སུམ་ཅུ་ལ་ིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བརི་བ་ཡིན་ཡང་། འློན་ཀང་ིན་ཞག་
གཅིག་ལ་ཡུད་ཙམ་ི་ཤུ་ར་དགུ་དང་ཐང་ཅིག་ལྔ་ལས་མི་འདའ་བས། ཞག་རེ་ལ་ཐང་ཅིག་ི་ཤུ་ར་ལྔའི་བཤློལ་
འབྱུང་ངློ་། །དེ་བསགས་པས་ཟ་བ་རེ་ལ་ཡུད་ཙམ་ི་ཤུ་ར་ལྔའི་བཤློལ་ཡློད་པས། ཟ་བ་གསུམ་ལ་ཡུད་ཙམ་
བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་ལྔ་ལྷག་སྟེ། དེས་ན་ཟ་བ་གསུམ་གསུམ་ལ་ཞག་ཕྱེད་དང་གསུམ་གསུམ་གི་བཤློལ་འབྱུང་བས།
ཟ་བ་དྲུག་དྲུག་ལ་ཞག་ལྔ་ལྔའི་བཤློལ་འབྱུང་སྟེ། དེས་ན་ལློ་གཅིག་ལ་ཞག་བཅུའི་བཤློལ་འབྱུང་བས། ལློ་
གསུམ་གསུམ་ལ་ཟ་བ་ལྷག་མ་རེ་རེ་འབྱུང་ཞེས་སློ། །ལྟས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ལས་བའི་ལློ་ལ་དགུན་ཟ་འབྲིང་
པློ་གིས། བི་བའི་ལློ་ལ་དཔིད་ཟ་འབྲིང་པློ་གིས། ཡློས་བུའི་ལློ་ལ་དབར་ཟ་འབྲིང་པློ་གིས། རའི་ལློ་ལ་སྟློན་
ཟ་འབྲིང་པློ་གིས་འབྱུང་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་འབྲིང་པློ་ས་མ་བཤློལ་ཟར་བ་ཞིང་། བཤློལ་ཟ་ཐམས་ཅད་
ཞག་སུམ་ཅུ་ཐུབ་པར་ངེས་ཏེ། ལློ་གསུམ་གི་བཤློལ་ཞག་བཅུ་ཚན་གསུམ་ལ་ཞག་སུམ་ཅུ་ིད་དུ་ངེས་པའི་
ཕྱིར་རློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཤློལ་གི་ཟ་བ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ནི་དངློས་ཟའི་རེས་སུ་འབྲང་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དབར་
དགུན་འབྲིང་ཐུབ་སྟློན་དཔིད་འབྲིང་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་པས། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྟློན་དཔིད་འབྲིང་པློ་གིས་ཀི་
དངློས་ཟ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་བཤློལ་ཟ་ཡང་མི་ཐུབ་པ་སྟེ་གསློ་སྦྱློང་བཅུ་བཞི་པའློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློན་ཀང་ལློ་
གསུམ་གི་བཤློལ་ཞག་བཅུ་ཚན་གསུམ་ལ་ཞག་ི་ཤུ་ར་དགུ་ལས་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་
སློ། །མཚམས་སུ་མཚམས་ཀིས་བསྐློར་དུ་མི་རུང་ངློ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གསུམ་སྟེ། ཆློ་ག་མཚམས་གཞན་
དཀིལ་འཁློར་བ་དང་། བདག་པློ་མཚམས་གཞན། དགེ་སློང་མའི་དབར་ཁང་དག་དང་དངློས་པློ་མཚམས་
གཞན་ཁློན་པ་དག་ལ་ནི་རུང་ངློ་། །ལས་ཀི་ཆློ་གས་ས་གཞི་མཚམས་མ་བཅད་པ་སྟེ་མཚམས་པློ་ཆེ་དང་
མཚམས་བུ་ཆུང་གང་ཡང་མ་བཅད་པ་ིད་དུ་ཆློ་གས་ས་གཞི་མཚམས་བཅད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་ཆློས་གློས་དང་
མི་འབྲལ་བ་གནང་བ་མ་འཆགས་ཏེ་ཆློ་གས་ས་གཞི་མཚམས་བཅད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འཆགས་པའི་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་ས་གཞི་མཚམས་གཏན་ནས་མ་བཅད་ཀང་རྒན་པློ་དང་ནད་པ་ལ་མི་འབྲལ་བའི་གནང་བ་ནི་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ནི་ས་གཞི་མཚམས་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟློས་པའི་ཕྱིར་རློ།

།དད་པ་ཅན་དང་གཙོ་བློ་ཞེས་པ་དང་དྲུང་དུ་གསློ་སྦྱློང་ཞེས་པ་གིས་ནི་དགའ་ཞིང་དད་པར་འགྱུར་བའི་དབང་གི་ནི་གནང་བ་གིས་སློ། །དེའི་འློག་མ་གསུམ་ནི་ཕློངས་པའི་ཚེ་ན་
གནང་བ་གསུམ་སྟེ། ཕློངས་པའི་ཚེ་ན་ཁིམ་པའི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་བའློ། །ཕློངས་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཆློ་ག་རེས་སུ་བསྒྲགས་པ་ལ་ཡང་ངློ་། །ཕློངས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་པློ་ལ་གློ་བར་བ་བ་ལ་
ཡང་ངློ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། འདི་གསུམ་ནི་ལུང་སིལ་བུ་ལས་དགེ་སློང་ཆློམ་རྐུན་པས་བཅློམ་པའི་གེང་གཞི་ལས་སློ། །གཞན་ཕམ་པ་བར་ལྷག་མ་རྣམས་གདློན་པར་བརམས་ནས་མ་རློགས་
པ་ལ་

་་་་་གསློ་སྦྱློང་མི་འཆགས་པ་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་འགློ་བརམས་པའི་སེ་ཚན་རློགས་པར་བ་དགློས་པ་དེ་དག་མ་རློགས་ན་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་སམ་ན་ེས་པ་དང་བཅས་པ་འཆགས་ཀང་། དེ་ནི་གེང་གཞི་གདློན་པ་དང་གསློལ་བ་ལ་ེས་མེད་མི་འཆགས་པ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་སློ། །རྣམ་བཤད་
ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་གསློ་སྦྱློང་གི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པའློ།། ༈ །།ད་ནི་དབར་གི་གཞི་འཆད་དེ། དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས།
དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་དབར་གནས་ཀི་དགློས་པ་དགུ་སྟེ། དངློས་ཀི་དགློས་པ་གཅིག་དང་། བརྒྱུད་པའི་དགློས་པ་བརྒྱད་དློ། །དང་པློ་ནི་དབར་གནས་མ་བས་པའི་ེས་པ་ཁེགས་
པའློ། །གིས་པ་ནི་

་་་་་དབར་ས་གཞི་ལ་སློག་ཆགས་མང་དུ་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་འགློ་འདུག་མང་དུ་བས་ན་སློག་ཆགས་ལ་

གནློད་པས་སློག་ཆགས་ལ་གནློད་པ་སྤློང་བ་དང་། གཞན་་་་་་ལུང་ལས་མུ་སྟེགས་འཕྱ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དག་མ་དད་པ་སྤློང་བ་དང་།
་་་་་དབར་ཆར་སང་གི་དུས་སུ་རྒྱུ་འགྲུལ་མང་པློ་བས་ན་རང་གི་ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་ལས་ སློག་ལ་གནློད་པ་སྤློང་བ་

ལུས་

དང་། དློན་དང་བ་བ་ཉུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་གསུམ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། གནས་རལ་བ་དང་གྲུམས་པ་འཆློས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགག་དབེ་འབྱུང་
བ་དང་། ས་བརྐྱང་འབྱུང་བ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས་དང་པློ་གནས་གང་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ལ་དྲུག་ལས། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་རྐྱེན་ེ་
བར་གནས་ཤིང་གནློད་པ་དང་མི་ཕན་པའི་རྐྱེན་ེ་བར་མི་གནས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་མི་སེད་པ་ིད་དང་སེལ་བ་ིད་དག་དང་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བསེད་པ་
ིད་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་དབར་གནས་པའི་དགློས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྟེང་གཡློགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་སྟེ།
གཡློགས་པར་དགེ་སློང་གི་མདུན་དུའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་གནས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གནས་གཅིག་ཡིན་པ་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། གཞན་དུ་ན་

་་་་་གནས་ཐ་དད་དུ་མར་ཕར་འགློ་ཚུར་འགློ་བེད་ཅིང་དློན་བ་བ་ཉུང་བའི་དགློས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་སློང་དང་བཅས་

ཤིང་སློ་གེགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་སྟེ་གང་ན་དགེ་སློང་མེད་པ་ིད་དང་སློ་གེགས་མེད་པ་ིད་དང་བཅས་པར་ཡང་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་གཞན་དུ་ན་ལློངས་སློད་ལ་
སློགས་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །རང་གཞན་ལ་ཐུན་མློང་དུ་མཁློ་བའི་གནས་མ་ཡིན་པ་སྟེ། སློ་ཁང་དང་ཐེམ་སྐས་ཀི་ལློག་དང་ཁམས་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་
དུ་གཞན་ལ་གནློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་མཚམས་གཞན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་པ་དང་གྲུ་ལ་ནང་དུ་འབམས་པ་
ིད་དུ་ཤེས་ན་མི་འཆགས་ཏེ། ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་དགེ་སློང་ཆློས་
བདུན་ལྡན་གི་མདུན་དུའློ། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ལས། ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་ཡིན་པ་སྟེ། སེ་པ་ལྔ་ཆར་གིས་ཀང་གནས་པར་ཁས་
བླངས་ཞེས་པ་དང་། སློམ་པ་བླངས་ཀང་མ་སེས་པ་སེ་ལྔའི་སློམ་པ་གང་དང་ཡང་མི་ལྡན་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བར་མའི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པས་ཀང་། དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་དགློས་
ཏེ། སློམ་པ་མ་སེས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་དགག་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཁན་པློས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ཟིན་ཡང་སློབ་དཔློན་གིས་དགེ་ཚུལ་གིས་སློམ་པ་མ་ཕློག་
པར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་སིད་དེ་དེས་ཀང་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་རིགས་སློ། །དབར་གནས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། བསློད་སློམས་དང་སྨན་སྦྱིན་པར་བེད་པ་ལ་
རྣམ་པར་བལྟས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་གནས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་བར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་བྱུང་
བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཆློ་གའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་དབར་ས་ཕྱིའི་བེ་བྲག་གིས་དབར་ཟ་

་་་་་དབར་ཟ་འབྲིང་པློ་་བའི་ཕྱི་ིན་ལའློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་

འབྲིང་པློའ ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་གམ། དབར་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྟེ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་

སློ། །ལྔ་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་ཟ་བ་གསུམ་དུའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དྲུག་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལས། དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་ལ་གསུམ་སྟེ། ཞག་བཅུའམ་ཟ་བ་ཕྱེད་ལ་སློགས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་། ི་མ་ས་མ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་
པའློ། །དང་པློ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་བི་དློར་བ་བ་སྟེ་གཞུང་ན་གསལ་ལློ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། གནས་མལ་དང་། གང་ཟག་སྟ་གློན་བ་བ་དང་། དེས་ཚུལ་ཤིང་གི་བམ་པློ་རྒན་རིམ་དུ་
བཞག་སྟེ་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་བརློད་པ་དང་། གཞན་གིས་གསློལ་བ་བ་ཞིང་ཚུལ་ཤིང་བྲིམ་པའི་སྐབས་ཀི་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་གནས་དང་མལ་ཆ་བསྟབ་པ་དང་།
གནས་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་གྱུར་པ་གློ་བར་བ་བའློ། །གསུམ་པ་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བ་ནི་ཡུལ་དེ་བསབ་པ་རྒན་ན་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།
འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པ་སྟེ། མཇུག་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །བདུན་པ་དབར་གི་དམ་ཚིག་ཇི་ལྟར་

་་་་་དབར་གི་ཁིམས་སུ་བ་

བསྲུང་བ་ལ་དྲུག་སྟེ། དམ་བཅའ་དང་གནས་སུ་འབྲེལ་བར་བ་བ་དང་། དབར་གི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལློང་བསེད་པར་མི་བ་བ་དང་། ཚུལ་ནང་དུ་

བ་བརློད་པ་ལས་གསུངས་པ་ཐློས་བསམ་ལ་སློགས་པ་བརློན་པར་བ་བ་སྟེ་འདི་ནི་དློན་གི་བསྲུང་བའློ། །གནས་རལ་བ་དང་འདྲུམ་པ་བཅློས་པར་བ་བ་དང་།་་་་་
ཚུལ་བིན་གིས་བརླབས་ན་ཡང་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཞག་བཞི་བཅུ་ལས་ལྷག་པར་གནས་པར་མི་བ་བར་
གནས་དེར་ཡུན་ནི་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བ་དང་། དབར་གི་ཚུལ་འདྲལ་བ་སྤང་བའློ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། འདྲལ་བ་དངློས་སྤང་བ་དང་། འདྲལ་བའི་རྒྱུ་སྤང་བའློ། །དང་པློ་ནི་བིན་གིས་
མ་བརླབས་པར་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཆུ་ས་རེངས་འཆར་བར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཚུལ་ནང་དུ་རེད་པ་བགློད་པ་སྤློང་བ་ནི། བརད་པ་ལས་བྱུང་བའི་
སྤང་བའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ནློ། །ཚུལ་ནང་དུ་གེང་དྲན་བེད་པ་སྤང་བ་ནི། ལུང་གཞི་ལས་སུས་ཀང་དབར་གི་ནང་དུ་གེང་དྲན་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཚུལ་ནང་དུ་ནན་ཏུར་བེད་པ་
སྤང་བ་ནི། གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ིད་ལ་གནས་པ་སྤང་བར་མི་བ་བ་ིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་འཕྱ་བའི་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་དབར་གནས་
པར་ཁས་བླང་བར་བ་ཞེས་སློ། །དེ་སྟློབས་པ་བསྐློ་བར་བ་ཞེས་པས་གནས་མལ་སྟློབས་པ་པློ་བསྐློ་བ་བསྟན་ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གནས་མལ་སྟློབས་པ་པློ་
བསྐློས་པའི་དགློས་པ་ནི། མ་བསྐློས་པར་སྟློབས་པའི་ེས་པ་ཁེགས་པ་དང་། ལས་ཀིས་བསྐློས་པས་བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས་དང་
པློ་ཡུལ་གང་བསྐློ་བ་ནི། ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་པ་བསྐློ་སྟེ། སྤློང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་བ་བསྐློ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། དགེ་འདུན་
མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གིས་ཏེ། སྦྱློར་བ་སྤྲློ་བ་འདྲི་བ་དང་། དངློས་གཞི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་དང་། མཇུག་
ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །བཞི་པ་བསྐློས་པའི་བསབ་བ་ནི་གཞུང་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དེ་སྟློབས་པ་བསྐློ་ཞེས་སློ། །དང་པློར་སྟློན་པའི་བླང་ཞེས་པ་ནི།
ཊི་ཀ་ལས་གནས་ཀི་གཞི་སྟློབས་པར་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་གནས་དང་མལ་ཆ་ལ་སློགས་པ་བསྟབ་པ་བསྟན་ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པ་ནི། དགེ་འདུན་

་་་་་སྟེ་སྐབས་ཀི་གྲུབ་ཅིང་ཁིམ་པ་

བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་བསྟབ་པ་ནི། ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་ཡིན་པ་
དང་མུ་སྟེགས་པ་ལ་དགེ་སློང་ཀུན་གི་གནས་མལ་སྦྱིན་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་དང་།

ར་ལྟུང་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་་་་་་ར་ལྟུང་འཆབ་

བཅས་ཀིས་གློས་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་མི་དབང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་་་་་་སྟེ་གནས་ནས་ཕྱུང་ན་
ཆློས་ཟང་ཟིང་མཐའ་དག་གིས་སྤང་པའི་ཕྱིར་རློ། །དང་། ལྟ་བ་དང་སློད་པའི་སློ་ནས་ཆློས་གཞན་པའི་ཕྱློགས་སུ་མ་གྱུར་པ་་་་་་སྟེ་བེ་བ་དག་
ནི་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དང་འདྲའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཐབ་ཀློལ་ཅན་
་་་་་སྟེ་འཐབ་ཀློལ་ཅན་གིས་གནས་མི་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱིས་འབྱུང་བའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པ་་་་་

མ་ཡིན་པ་

་སྟེ་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་དློན་དུ་མི་བསྐློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པ་་་་་་ཊིཀ་ལས་དབར་གནས་པར་
ཁས་བླང་ན་གནས་མལ་ནློད་པར་བ་ཞེས་སྣང་སྟེ་ཁས་ལེན་ན་ཞེས་སམ་དགློངས་སློ། །དང་། མཚན་མཐུན་པ་སྟེ་་་་་་
མཚན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དམིགས་བསལ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ནི་དེ་ལའང་རབ་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་སྦྱིན་ནློ། །གནས་མལ་ལྷག་པ་བཟང་པློ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་དེ་ལྟར་ན་ཆློས་
བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་གནས་བསྟབ་པའི་ཡུལ་ལློ། །མལ་ཆ་བསྟབ་པའི་ཡུལ་ནི་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་མཛེ་ཅན་མ་ཡིན་

་་་་་སྟེ་མཛེ་ཅན་གིས་དགེ་འདུན་གི་

གནས་མལ་ལ་སད་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །པ་དང་། གནས་མལ་མས་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་མི་
གཙང་བས་མས་པར་བེད་པའི་ཆློས་ཅན་ལ་མི་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་གསུང་ངློ་དེ་ལྟར་ན། །ཆློས་བཅུ་ལྡན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྟབ་པ་ནི། བསྐློས་པ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ་མ་བསྐློས་

་་་་་ཆློ་ག་ལས་དགེ་འདུན་ལ་གནས་མལ་སྟློབས་ཞེས་གསུངས་

པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གསུམ་པ་དངློས་པློ་གང་སྟློབས་པ་ནི།

པས། གནས་དང་མལ་ཆ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་པ་དང་། བདག་པློ་དགེ་འདུན་དབང་བ་ཡིན་པ་་་་་་སྟེ་སྐབས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་གནས་མལ་བསྟབ་ནས་
ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་བརློད་པ་ལས་དགེ་འདུན་གི་གནས་མལ་ལ་གདིང་བ་མེད་པར་ལློངས་སློད་པར་མི་བ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །དང་། རང་གཞན་ལ་ཐུན་མློང་དུ་མཁློ་བའི་གནས་མལ་ཡིན་་་་་་སྟེ་སློ་ཁང་དང་ཐེམས་སྐས་ཀི་ལློག་དང་ཁམས་མི་འགློད་
ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ནད་པ་ལ་བསློས་པ་མ་ཡིན་་་་་་སྟེ་ནད་པ་འདུག་པའི་གནས་ཁང་གཞན་ལ་མི་སྦྱིན་ཞེས་པ་དང་། སར་བསྟབ་
ཟིན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའློ། །བཞི་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་བསྟབ་པ་ནི། རྒྱུ་སྐར་མ་ཤར་བ་སྟེ། ལུང་སིལ་བུ་ནས་སྐར་མ་ཤར་ཕན་ཆད་མལ་སྟན་མ་བསློ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །དབར་
གནས་པར་ཁས་མི་ལེན་པས་ཀང་གནས་མལ་ལེན་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལྔ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྟབ་པ་ནི། ལྡེ་མིག་ཐློགས་ཏེ་མདུན་དུ་འདུག་ནས་ཡློན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརློད་
ཅིང་བསྟབ་པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་གནས་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདློད་ན་བསང་བ་

་་་་་བར་བའློ་བར་དུ་ཆློད་པས་བསང་བ་མི་བིན་པ་དང་

ཚིག་གིས་ལ་ནི་མི་སྦྱིན་ཞིང་འློག་མ་ལ་སྦྱིན་པ་སྟེ་འདློད་ན་བསང་ ལ་སློགས་པ་བཞི་ནི་བསང་བ་དང་མི་བསང་བ་གིས་དང་མི་སྦྱིན་པ་
དང་སྦྱིན་པ་གིས་ཏེ། བསབ་བ་བཞི་ནི་སར་ལྷུང་བཟེད་འབྲེལ་མེད་ཀི་སྐབས་དང་འདྲའློ། །མཚན་མློ་

་་་་་གནས་ཁང་དང་ཁི་ལ་སློགས་པ་གནས་མལ་མི་བསྐློའ ་ློ

ཞེས་པ་ནི་ལུང་སིལ་བུ་ལས་སྐར་མ་ཤར་ཕན་ཆད་མལ་སྟན་མ་བསྐློ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་ལུང་གཞི་ལས་ནི། མཚན་མློ་སློད་འཁློར་ཕན་ཆད་མལ་སྟན་མ་བསྐློ་ཞིག་ཅེས་
གསུངས་ཏེ། སློད་འཁློར་བ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །ཆློས་དང་མཐུན་པའི་དློན་དུ་ཞག་བདུན་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་དབར་གི་ཚུལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་བསྟན་
ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་དབར་འདྲལ་བའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཚོགས་བིན་གིས་བརླབས་པས་བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་
པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་རེན་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཆློས་ལྔ་ལྡན་གིས་ཏེ། ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་།
ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་བྱུང་བ་དང་། དབར་གནས་པར་དམ་བཅས་པ་དང་འབྲེལ་བའློ། །དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པའམ་ཁས་མ་བླངས་ཀང་དབར་
གནས་པར་དམ་བཅས་ཏེ་གནས་ན་དེས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་དགློས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །གིས་པ་ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་
གི་མདུན་དུའློ། །གསུམ་པ་གནས་གང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། གང་དུ་དབར་གནས་པའི་མཚམས་ཀི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །གཞན་དུ་ན་དབར་གི་མཚམས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ལྟློས་པའི་ཆློ་ག་མི་འཆགས་སློ། །བཞི་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མཐའི་ཞག་དྲུག་གི་གློང་ཡན་ཆད་
དེ། མཐའི་ཞག་དྲུག་ལ་ནི་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡུན་ཐུང་ངུ་ིད་ལས་མ་ལུས་པས་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པར་བཅས་པའི་དབང་གིས་སློ། །ལྔ་པ་

་་་་་ལུང་སིལ་བུ་ལས་བཙུན་པ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་

ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། གནང་བ་མ་ཐློབ་པས་

མཚམས་ཀི་སད་རློལ་ཏུ་མཆི་བར་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ནས་ཡློད་བཞིན་དུ་ཞག་གིས་
སམ་གསུམ་མམཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་དང་། གནང་བ་ཐློབ་ན་ཞག་བཞི་བཅུ་ཚུན་ཆད་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། འདི་མཐར་ཐུག་པའི་མཐའ་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ིད་དློ་
ཞེས་པ་དང་། གཞན་གིས་ནི་ཞག་བཞི་བཅུའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དྲུག་པ་ཆེད་དུ་བ་བ་གང་གི་ཆེད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། འདི་ིད་ལས་ཆློས་དང་ལྡན་པའི་དློན་དུ་ཞེས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློ། །གཞན་དུ་ན་མི་འཆགས་སློ། །བདུན་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གིས་ཏེ། སྦྱློར་བ་ནི། ཡུལ་དེ་བསབ་པ་རྒན་ན་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།
འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པ་སྟེ། མཇུག་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །བརྒྱད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཇིག་
པའི་རྒྱུ་ནི། ཞག་གངས་ཀི་འཕེན་པ་ཟད་པ་དང་བ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། བ་བ་ཆློས་མི་ལྡན་དུ་ཤེས་པ་དང་ཁིམ་པར་བབས་པ་ལ་སློགས་པ། རེན་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་

་་་་་

རྣམས་བིན་རླབས་འཆགས་པའི་གནས་སྐབས་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་བ་བ་མེད་པར་ཤེས་ནས་ཕྱིར་མི་
ལྡློག་པ་དང་ཞེས་སློ། །པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཆློས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གནས་འདིར་དབར་གནས་པར་བའློ་སམ་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ས་
་་་་་སློས་ཀའི་ཚེ་ན་དམ་བཅའ་འློ། །དམ་བཅས་ན། དེའི་འློག་ཏུ་ཕྱིས་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་གནས་པ་དང་སར་དམ་བཅས་པའི་གནས་སུ་མི་

རློལ་ཏུ་

འབྲེལ་བར་མི་བའློ། །དེ་ཡང་དབར་གནས་པར་བའློ་སམ་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ས་རློལ་ཏུ་དམ་བཅས་ནས། དེའི་འློག་ཏུ་ཕྱིས་གནས་གཞན་དུ་དབར་གནས་པར་ཁས་

་་་་་གསློ་སྦྱློང་གཅིག་པ་ིད་ཀི་གནས་གིས་སུ་ནི་ཞེས་པ་ཊི་ཀ་ལས་དེ་ལྟར་

ལེན་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་ལུང་གཞི་དང་མདློ་འློག་མའི་
གསུངས་སློ། །

་་་་་སེ་པ་ལྔ་ཆར་གིས་ཀང་ཞེས་པ་ནི་དགེ་སློང་ལ་སློགས་པ་སེ་ལྔ་པློར་མ་ཟད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟིན་པ་

དགེ་ཚུལ་ནི་མ་བས་པའི་གང་ཟག་དང་། སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་སེས་ཀང་། ངློ་བློ་ིད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡློད་པ་
དེས་ཀང་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་བར་བ་སྟེ། མ་སེས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་ེས་བས་དགག་དགློས་པའི་
ཕྱིར་རློ། །ལློ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་མི་གནས་པར་འདུག་པའི་མ་ཚང་བ་དག་ནི་མི་གནས་པར་འདུག་པའི་ལློ་གངས་མ་ཚང་བ་སྟེ། དགེ་སློང་ཕ་བསེན་པར་
རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་མ་ལློན་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་བསེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་བཅུ་གིས་མ་ལློན་པ་དག་གློ །སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཡློད་པ་འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་མེད་པ་དག་ཅེས་སྦྱར་ཏེ།
སྐབས་འདིར་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་གསུངས་པ་ནི། ལུང་

་་་་་སེ་སྣློད་གསུམ་འཛིན་པ་མེད་ན་ཞུ་བ་ལས་བཙུན་པ་མདློ་སེ་འཛིན་པ་དང་མ་མློ་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་མ་མཆིས་

པར་དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་པར་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་རུང་ངློ་། །བཙུན་པ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མ་མཆིས་པར་དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་ཏུ་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་མི་རུང་ངློ་། །དེ་སྟེ་འདུལ་བ་འཛིན་
པ་མ་མཆིས་ན་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་འདློན་པའི་དགེ་སློང་བཙལ་འཚལ་ལམ། སློ་སློ་ཐར་པ་འདློན་པ་མེད་ན་དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་ཏུ་མི་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ནམ་མཁའ་ལ་
གནས་པར་ཁས་བླང་བ་ལ་མི་འཆགས་ཞེས་པ་ལ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ན་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་བགི་འམ། ཨུ་པ་ལི་མ་ཡིན་
ནློ། །དགེ་སློང་གིས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ན་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའི་ལྟ་བ་
ལ་མངློན་པར་ཞེན་

་་་་་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་ཀི་གནས་སུ་སློང་སྟེ་ས་རེངས་ཤར་ན་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་འཇིག་ཅེས་དློགས་པ་བཅད་པའློ། །ཞག་

བཞི་བཅུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནང་བ་དེ་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་དབར་བིན་གིས་བརླབས་པ་འཆགས་པ་དང་། བཅས་པའི་ས་

་་་་་ཞག་བཞི་

མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཆློས་བཅུ་ལྡན་ཏེ། གཞན་ནི་ལས་གཞིར་འཆད་ལ་

བཅུའི་གནང་བ་སྦྱིན་པའི་སྐབས་སུ། སར་གནང་བ་བིན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་། དབར་དམ་བཅས་པ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དློན་མེད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཞག་བཞི་བཅུའློ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་ཡ་
མཐའི་ཚད་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། ཞག་བཞི་བཅུར་བསྐློ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ན། ཞག་སུམ་ཅུ་ར་དགུའམ་ཞག་སུམ་ཅུའམ་ཞག་ི་ཤུར་བསྐློ་བར་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་
རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བཞི་པ་དློན་གང་གི་ཆེད་དུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་

་་་་་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་འདི་ིད་ལས་ཀི་ནི། ཆློ་ག་ལས་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་

་་་་་དཔེར་ན་སྤློ་མགུ་སློད་པའི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ལས། དགེ་སློང་འཆར་

ལ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་གེང་གཞིའི་དབང་གིས་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ལུང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཀ་འདི་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དེང་སང་འདི་ལ་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་ངློས་གཟུང་དུ་དགློས་པར་འཆད་པ་
ཤིན་ཏུ་ཡང་འཁྲུལ་བ་སྟེ་སིལ་བུ་ལས་སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་གི་ཕྱིར་ཞག་བཞི་བཅུར་བིན་གིས་བརླབས་ལ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་
འདུན་གི་དློན་གི་སད་དུ་ནི་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་བིན་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ན། དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་བསེན་དང་དགེ་བསེན་མ་དང་ེ་དུ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་སློ ད་པ་བ་
དང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་གི་སད་དུ་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་བསྩལ་བར་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་ལ་ལུང་མ་མློ་ལས་ཀང་དགེ་སློང་གི་དློན་ནམ་དགེ་སློང་མའི་
དློན་ནམ་དགེ་བསེན་ནམ་དགེ་བསེན་མའི་དློན་ཀང་རུང་ེ་དུའི་དློན་ཀང་རུང་མུ་སྟེགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་གཞན་དག་གི ་དློན་ལ་ཡང་རུང་ཞག་བདུན་ནམ་ཞག་བཞི་བཅུར་བིན་གིས་
བརླབས་ལ་འགློ་བར་བ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས་ཀང་། ལྷག་པར་བུ་དང་བུ་མློ་རྣམས། །བག་མར་གཏློང་ལེན་ལ་སློགས་དང་། །ཕ་མ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་
ནི། །སློབ་དཔློན་ལ་སློགས་དགློས་སྒྲུབ་ལ། །ཞག་བདུན་བསབས་

་་་་་ཞག་བདུན་ལས་སམ་ལྷག་ཀང་རུང་། །མཚན་་་་་་ལྷག་པ་དེ་ཡང་མློ་ི་ཤུ་སུམ་ཅུ་

འམ། །ིན་ཞག་བཞི་བཅུ་ཡང་ནི་རུང་ཞེས་བཤད་ཅིང་། མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་དེ་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་སིར་གསུངས་ཀི། དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་ཞེས་ནི་མ་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་
གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བ་ནི་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་ཞིང་འདུག་པའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པ་དང་། ལས་བེད་པས་སྤྲློ་བ་
འདྲི་བ་དང་། རང་གིས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་གདབ་པའློ། །དེ་ཡང་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་ལ་འགློ་བ་དང་རང་རང་གི་དབར་འདྲལ་བ་སྤློང་བ་ཡིན་པས། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། སྤྲློ་བ་འདྲི་བ་དང་
གསློལ་བ་འདེབས་པ་གིས་ཀ་དགློས་པར་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་གང་ཟག་རང་དློན་དུ་ཞག་བཞི་བཅུའི་གནང་བ་ཞུ་བ་ན་ནི་སྤྲློ་བ་འདྲི་མི་དགློས་པར་དློན་གིས་གློའ །ློ །དངློས་གཞི་
གསློལ་གིས་ཀི་ལས་དང་། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །དེ་ལྟར་ཞག་བཞི་བཅུ་

་་་་་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནང་བ་དགེ་འདུན་གི་ལས་ཀིས་བིན་ནས།

དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་ཞག་བཞི་བཅུར་དབར་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པར་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དེ་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་

་་་་་

ཞག་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུ་ཚེ་གུར་བིན་གིས་བརླབས་ཀང་རུང་གཅིག་ཅར་གིས་བརླབས་ཀང་རུང་སྟེ་ཞེས་སློ། །ཚེ་གུར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ཞག་བདུན་བིན་གིས་རླློབ་
པ་ལན་ལྔ་བས་ཏེ་ཞག་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་སློང་ན། དེའི་འློག་ཏུ་ཞག་ལྔ་ལས་མང་བ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་མི་གནང་ལ་དེའི་ཚེ་ན་ཡང་ཞག་བཞི་བཅུ་ལས་ལྷག་པར་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གནས་པར་
བཀག་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཞག་བཞི་བཅུའི་སྟེང་དུ་ཞག་བདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་མི་རུང་ངློ་། །དེའི་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ནི་ཞག་མང་
དུ་གནས་པར་བའློ། །མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ནི་ཞག་ཉུང་ངུ་གནས་པར་བའློ། །ཞག་སུམ་ཅུ་ར་དགུའི་སྟེང་དུ་ཞག་བདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་མི་རུང་ངློ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཞག་བཞི་བཅུ་བས་ལྷག་པ་མི་རུང་བའློ། །

དམ་བཅས་ནས་དབར་་་་་་གནས་པ་་་་་་དང་གནས་སུ་མི་འབྲེལ་བར་མི་བའློ་ཞེས་

སྨློས་སློ། །ནི་དཔེའམ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ལྡན་གིས་དམ་བཅས་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་རྐྱེན་འཛོམ་བཞིན་དུ་མི་སྒྲུབ་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །འདིའི་ལུང་ནི་
དམ་བཅས་པར་སྒྲུབ་པར་མ་བགིད་པ་ལ་ེས་བས་སུ་གསུངས་ན་དམ་བཅའ་བ་དུ་མཆིས། ེ་བ་འཁློར་ལྔ་སྟེ། དབར་དམ་འཆའ་བ་དང་། ལྷུང་བཟེད་དམ་འཆའ་བ་དང་། ཆློས་གློས་
དམ་འཆའ་བ་དང་། བསློད་སློམས་དམ་འཆའ་བ་དང་། ནད་པའི་སྨན་དམ་འཆའ་བ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགེལ་ཆུང་ལས་ལྷུང་བཟེད་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་བས་པ་ལས་མ་བིན་པ་དང་། ཆློས་
གློས་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལས་མ་བིན་ན་ེས་བས་སློ་ཞེས་བཤད་པས། བསློད་སློམས་དང་སྨན་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཆློས་གློས་དང་བསློད་སློམས་དང་
སྨན་དམ་བཅའ་བ་ནི། ཆློས་གློས་གསུམ་པའི་ཡི་དམ་དང་། ཟས་བསློད་སློམས་པ་དང་། སྨན་བཀུས་ཏེ་བློར་བར་དམ་བཅའ་བའློ་ཞེས་པས་འཆད་དློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་
ལས་དབར་གི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པའློ། །དགག་དབེའི་གཞི་ལ་སྐབས་སྒྲུབ་པ་དང་། དངློས་ཀི་དློན་གིས་ལས་དང་པློ་ནི། ལུང་ལས་དགག་དབེ་དང་དབར་

་་་་་ཀློ་ལྤགས་

གཞི་དང་ཞེས་གློ་རིམ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་། འདིར་ནི་དབར་གི་གཞིའི་སྐབས་ཀི་འློག་ཏུ་དགག་དབེའི་གཞི་བསྟན་ཏེ། དབར་གནས་པའི་མཐར་དགག་དབེ་བེད་པ་ཡིན་པས། བ་
བ་ལ་འཇུག་པའི་གློ་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ལ་གིས་ལས། ལུང་གཞི་ལས་བརློད་པའློ། །དེ་ལ་གིས་ལས། སྐབས་སུ་ཡིད་དམ་ངན་པ་སྤང་བ་ནི། མི་སྨྲ་བའི་ཡིད་
དམ་མི་བཅའ་བ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་དགེ་སློང་གིས་མི་སྨྲ་བའི་ཡིད་དམ་བཅའ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་ངག་གི་ེས་པ་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར་ནི་
མི་སྨྲ་བར་འདུག་ཀང་ེས་པ་མེད་དེ། ལུང་གཞི་ལས་དགེ་སློང་ཆུ་སྟློད་ཀི་གེང་གཞིས་ཤེས་སློ། །དགག་དབེ་བ་བའི་ཚུལ་ལུགས་ནི་དབར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་པ་ནས་
སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་དགག་དབེ་བས་པའི་དགློས་པ་གསུམ་སྟེ། ཆློས་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དག་
182

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པར་འགྱུར་བ་དང་། དགག་དབེ་མ་བས་པའི་ེས་པ་ཁེགས་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཆློས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ནི་དགག་དབེ་གསུངས་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་ློན་མློངས་པ་མངློན་
དུ་རྒྱུ་བའི་ཆློས་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དགེ་བའི་བསམ་པ་མངློན་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ་དགག་དབེ་བེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ནི་གསློ་
སྦྱློང་གསུངས་ལ་ཞེས་བཤད་ཅིང་འློད་ལྡན་ལས་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་གིས་ཀི་དློན་ནི་གཅིག་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་

་་་་་དགློས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད་པས་

ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དེ། དགག་དབེའི་ཡང་དགློས་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་བློ། །དེ་ཡང་དགག་དབེའི་གནས་སུ་འཇུག་པ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ལྟུང་བ་
བིན་གིས་བརླབ་པ་བས་ནས་དགག་དབེ་བེད་པ་ཡིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་དགུ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་དགག་དབེ་བ་བ་ནི་

་་་་་

ཁེད་ཅག་ལས་གང་སུས་ལྟུང་བ་གེང་ན་གེངས་ཤིག་ཕྱློགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་ལ་སྟེ། གང་་་་་་ང་ལ་གཞན་གིས་
ལྟུང་བ་གང་ཡང་གང་ཟག་ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་མ་གེང་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའློ། །ཟག་འཇློག་པ་དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པ་དང་། མཐའ་དག་
ལས་གཞན་དུ་ན་དགློས་པ་རློགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ། རེན་གང་གིས་དགག་དབེ་བ་བ་ནི། ཆློས་དྲུག་ལྡན་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་
དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་། དགག་དབེ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་
བླངས་པ་ཡིན་པའློ། །ཐ་མ་གིས་ནི་དགག་དབེ་བཞག་ན་དགག་དབེ་བཀག་པ་ཆད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། འདི་ིད་ལས་དབར་གནས་བས་ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་དུ་ན་
དབར་གནས་ཁས་བླང་སྟློབས་ཀིས་བཀག་པ་མེད་པས་ན། བཀག་པ་ལས་ཕྱེ་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དབར་གནས་ན་དབར་རལ་སྤང་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་དབར་
རལ་བས་ཀང་དགག་དབེ་བ་དགློས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་དགག་དབེ་བས་ན་ལྟུང་བའི་དགག་དབེ་དང་རས་ཀི་དགག་དབེ་མཚན་ིད་པའློ། །གསུམ་པ་བེད་པ་པློ་གང་ལ་གློ་
བར་བ་བ་ནི། དགག་དབེ་བེད་པ་པློར་བསྐློས་པ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། མེད་ན་གཞན་ལའློ་ཞེས་དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པས་སློ། །བཞི་པ་གང་ལ་དགག་དབེ་བ་བའི་དངློས་པློ་ནི།
ལྟུང་བའི་དགག་དབེ་ནི་རང་

་་་་་ང་ལ་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པློ་གང་གིས་གེང་ན་ཡང་གེངས་ཤིག་ཅེས། གི་བསབ་པའི་གཞི་མཐའ་དག་ལ་སྟེ། ང་ལ་

ལྟུང་བ་གཞན་གེང་ཡང་སྤང་ལྟུང་གིས་ནི་མ་གེང་ཞིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་་་་་་ གཞི་འཇློག་པ་དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཕྱློགས་
འགའ་ལ་དགག་དབེ་བས་པས་དགློས་པ་རློགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །རས་ཀི་དགག་དབེ་བ་བའི་དངློས་པློ་ནི། ཁབ་ལ་སློགས་པ་རང་གི་རས་གང་ཡང་རུང་བའློ། །ལྔ་པ་གང་
དུ་དགག་དབེ་བ་བའི་གནས་ནི་མཚམས་པློ་ཆེའི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་མཚམས་ཆེན་པློ་བཅད་པ་དེར་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་འདུག་སྟེ། གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་
གསུངས་ལ། དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀི་དགེ་སློང་རྣམས་དགག་དབེ་ལ་འདུས་པས་མཚམས་དེ འི་དགེ་སློང་ཀུན་དག་པར་འགྱུར་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །གནས་ལ་བླློ་མཐུན་བས་པ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། ལས་གཞན་གི་གནས་ཀང་དེ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གཙང་ཞིང་ཡངས་པ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་པའི་ེན་ཅན་མ་ཡིན་པ་
སྟེ། གསློ་སྦྱློང་ལ་བཤད་པའི་གནད་ཀིས་སློ། །དྲུག་པ་གང་གི་ཚེ་དགག་དབེ་བ་བའི་དུས་ནི་དབར་གནས་ས་ཕྱིའི་བེ་བྲག་གིས་སྟློན་ཟ་འབྲིང་པློའ་ི འམ་ཐ་ཆུང་གི་་ལ་སྟེ། དབར་
རྣམས་ཀི་ཐ་མའི་་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་བ་བ་དང་འློག་རློལ་དུ་བ་བ་ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནློ། །བདུན་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དགག་དབེ་བ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་
མཇུག་གསུམ་ལས། སློན་འགློ་སྦྱློར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ་ཞག་བཅུའམ་ཟ་བ་ཕྱེད་ན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ལས་ཀི་མདུན་རློལ་དུ་
ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ། སློད་ཡུལ་དུ་བརློད་པ་དང་། གནས་དང་མཆློད་རེན་གི་བ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་། འཁློན་ཡློད་ན་བཟློད་པར་གསློལ་བ་སྟེ། སློད་ཡུལ་དུ་བརློད་
པར་བའློ་ཞེས་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱན་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། ནང་དང་བཅས་པས་བཟློད་པ་ཞེས་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་
གསུམ་སྟེ། སེང་གེའི་ཁི་བརྒྱན་པ་དང་། ཆློས་བཤད་ན་འབྱུང་བ་སློད་ཡུལ་དུ་བརློད་པ་དང་། མཚན་ཐློག་ཐག་ན་བཤད་བ་བ་སྟེ། གཞུང་འདི་ིད་ལས་

་་་་་སེང་གེའི་ཁི་

བརྒྱན་ཞེས་པ་དང་། དློ་མློད་མཚན་ཐློག་ཐག་ཅེས་པ་དང་། མདློ་སེ་དང་འདུལ་བ་ཞེས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྟན་ཏློ། །གསུམ་པ་
ཚེས་བཅློ་ལྔར་ལས་ཀི་མདུན་དུ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕན་ཚུན་ཀུན་དགའ་བར་བེད་པ་དང་། ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པས་མཚན་འདའ་བར་བ་

་་་་་དེ་ལྟར་ན་གསུམ་དང་གསུམ་དང་

བ་དང་། དགག་དབེ་བེད་པ་པློའ ་ི དགེ་སློང་བསྐློ་བ་དང་། དེས་རྩྭ་དར་བྷ་དགེ་འདུན་ལ་བྲིམ་པ་དང་། གཞན་གིས་གསློལ་བ་

ལྔ་སྟེ་ཡློངས་བགངས་ན་དགག་དབེའི་སློན་འགློའ ་ི བ་བ་བཅུ་གཅིག་ཡློད་དློ། །འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བ་བ་སྟེ། དེའི་ཚེ་འདུས་པ་ཐམས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཅད་ཀིས་ཕན་ཚུན་ཞེས་པ་དང་། གཞན་ལ་ནི་དེ་དེ་དག་གིས་ཞེས་པ་དང་། དགེ་སློང་དགག་དབེ་བེད་པ་བསྐློ་ཞེས་པ་དང་། དེས་རྩྭ་དར་བྷ་བྲིམ་ཞེས་པ་དང་། དགག་དབེ་བའི་ཕྱིར་
གཞན་གིས་སློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་དགག་དབེ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི་སགས་ལན་གསུམ་གིས་སློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་བརློད་པ་དང་།
དགག་དབེ་བས་པ་དགེ་འདུན་ལ་གློ་བར་བ་བའློ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བའི་དགག་དབེ་བས་ནས་རས་ཀི་དགག་དབེ་ནི་གཞུང་འདི་ིད་ན་གསལ་ལློ། །བརྒྱད་པ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་
དློན་ལ་དྲུག་ལས། ཡུལ་གི་དམིགས་བསལ་ནི་གང་ཟག་འཇློག་པའི་དགག་དབེ་བ་བའློ། །བེད་པ་པློའ ་ི དམིགས་བསལ་ནི་མེད་ན་གཞན་ལའློ་ཞེས་སློ། །དངློས་པློའ ་ི དམིགས་བསལ་ནི་
གཞི་འཇློག་པའི་དགག་དབེ་བ་བའློ། །གནས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི། དཀིལ་འཁློར་བར་བ་བའློ། །དུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི། ལས་ལ་ནི་འདས་ན་ི་མ་ཤར་བའི་འློ་ཞེས་པ་དང་།
འཐབ་ཀློལ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་དུས་ཀི་ས་རློལ་ལམ་འློག་རློལ་ཏུ་དགག་དབེ་བ་བའློ། །ཆློ་གའི་དམིགས་བསལ་ནི། རྐྱེན་དབང་གིས་ལན་གིས་སམ་ལན་ཅིག་བརློད་པ་
དང་། ཡློངས་དག་འབུལ་བ་དང་དགག་དབེ་བིན་གིས་བརླབ་པའློ། །བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ནི་སར་གསློ་སྦྱློང་བིན་གིས་བརླབ་པ་བཞིན་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་ཏེ། ཁད་པར་ནི་དགེ་
སློང་བཞིས་གསློ་སྦྱློར་བིན་གིས་མི་རླློབ་པར་གསློ་སྦྱློང་དངློས་སུ་བེད་ཀང་། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་བཞིས་ཀང་དགག་དབེ་བིན་གིས་རླབས་པར་གསུངས་སློ། །དགུ་པ་དགག་དབེའི་
སྒྲ་བཤད་པ་ནི་དབར་གི་ཚུལ་ནང་དུ་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་བེད་པ་དང་། ནན་ཏུར་བེད་པ་དང་། དབར་གི་རེད་པ་བགློ་བ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་མཚན་མློ་འདའ་བ་སྟེ་བཞི་པློ་དེ་
རྣམས་བཀག་པ་འབེད་པར་བེད་པས་ན་དགག་དབེ་ཞེས་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དབར་གནས་པས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ཐ་མའི་ི་མ་ལའློ་ཞེས་པ་ནི། ཐ་མའི་ིན་མཚན་ལའློ་ཞེས་
པའློ། །དགག་དབེ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི་དུས་མཚན་མློ་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དགག་དབེའི་སློན་འགློའ ་ི བ་བ་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ནུབ་མློ་ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པས་ལས་ཀི་མདུན་རློལ་
ཚུན་ཆད་ཀི་མཚན་མློ་འདའ་བ་སློན་དུ་འགློ་བ་བས་ནས། དགག་དབེའི་ལས་ནི་ས་རེངས་འཆར་བའི་མདུན་རློལ་ཏུའློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ ། །དགེ་སློང་དགག་དབེ་བེད་པ་བསྐློ་
བ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དགློས་པའི་དློན་ནི་མ་བསྐློས་པ་ལ་དགག་དབེ་གློ་བར་བེད་པའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བའློ། །བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་བསྐློ་བ་ནི་

་་་་་སྤློང་པ་བའི་ཞལ་ཏ་པ་བསྐློ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པའི་སྟེང་དུ། སེས་པ་

ཆློས་བཅློ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བསྐློ་སྟེ། བསྐློ་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་ཆློས་བཅུ་བཞི་

ཡིན་པ་སྟེ། བུད་མེད་ལ་ནི་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་རེན་དམན་པས་དགློས་པ་རློགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། དགེ་འདུན་
མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་སློ། །བཞི་པ་བསྐློས་པའི་བ་བ་ནི་རྩྭ་དར་བྷ་བྲིམ་པ་ལ་སློགས་པའློ། །དེས་རྩྭ་དང་བྷ་

་་་་་གཞི་འགེལ་ལས་ཀུ་ཤ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྩྭའི་

བྲིམ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ལས་འཇག་མ་བྲིམ་ཞེས་གསུངས། གཞི་འགེལ་ལས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་བྲིམ་ཞེས་བཤད་ཅིང་

རྣམ་པ་རྣློན་པློ་སྟེ་དར་བྷ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ་ཞེས་བཤད་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤིའི་ཞལ་ནས་རམ་པའི་ལང་པ་ཡིན་གསུངས་སློ། །འདིར་་་་་་
དགག་དབེ་བེད་པ་ན་རྩྭ་དར་བྷ་ལག་པས་བཟུང་དགློས་པ་འདི་གཞུང་གང་ནས་བཤད་ཅེས་འདྲི་ན།
དབེ་བ་བ་དང་། དགག་དབེ་བེད་པ་གིས་ཀའི་ལག་པས་བཟུང་བར་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་།

ཊི་ཀ་ལས་དགག་

ཚན་པ་གིས་དགློས་པ་འདི་གཞུང་གང་ནས་བཤད།

རྩྭ་རྐང་པས་མནན་ཏེ་བ་བ་འདི་གཞུང་གང་ནས་བཤད་ཅེས་འདྲི་ན་་་་་་ བསྡུས་པ་ལས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ཅུང་ཟད་ལག་པས་བཟུང་བར་བའློ། །རྩྭ་
གཏིང་བ་རྐང་པས་མནན་ཏེ་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །རས་ཀི་དགག་དབེ་བ་བ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་སྦྱིན་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀི་བསློད་ནམས་ཀིས་རྩྭ་འདུ་བའི་སློའ ་ི བེ་བྲག་བསྟན་
པའི་ཕྱིར་བཅས་ཏེ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཊི་ཀ་ལས་དགག་དབེ་བས་པའི་དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་ནི་དགེ་ལེགས་ཀི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་བམས་པའི་
སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་སྦྱིན་པ་བིན་ན་འབྲས་བུ་ཆེས་མང་པློར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་
ཚུལ་རྣམས་ལ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་གཞི་ལས།

་་་་་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་དགག་དབེ་བས་པ། དེའི་འློག་ཏུ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་དང་དགེ་སློབ་མ་རྣམས་

དང་དགེ་ཚུལ་ཕ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམས་དགག་དབེ་བེད་དུ་གཞུག་གློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་གཞུང་དུ་བཀློད་པའི་གློ་རིམ་ཙམ་ཡིན་གི། ལག་ལེན་གི་གློ་རིམ་ནི་མདློ་ར་བར་དགེ་སློང་
མའི་དགག་དབེའི་སློན་དུ་དགེ་ཚུལ་གི་དགག་དབེ་བ་བར་གསུངས་ཏེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་རང་གི་ཕྱློགས་མ་རློགས་པར་ཕྱློགས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པས་
ཞེས་སློ། །

གིས་སམ་གསུམ་་་་་་ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ་ནི་ལུང་གཞི་ལས་དགློན་པ་འཁྲུག་པའི་དམག་གི་འཇིགས་པ་བྱུང་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀང་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་

བྲློས་སློ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀང་གཏུར་བུ་དག་ཏུ་ཆློས་གློས་རྣམས་ཐུམ་པློ་བས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དང་དགེ་འདུན་གི་དགག་དབེ་བཅློ་ལྔ་པ་ཡིན་མློད་ཀི་གང་གི་ཚེ་དགེ་འདུན་
མཐུན་པ་རེད་པ་དེའི་ཚེ་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་བརློད་ནས་འདློང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཆློ་ག་དེ་བས་ཚིག་མང་བ་ཞིག་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དེ།
184

ལུང་ལས་གསུངས་

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པའི་ཆློ་ག་དེ་དང་ཊི་ཀ་ནས་བཤད་པའི་་་་་་ཆློ་ག་དེ་གིས་གང་གིས་ཀང་རུང་་་་་་ཚོགས་ཀི་དགག་དབེ་འདི་ལ་ནི། ཚེས་
གངས་བཅློ་ལྔ་པ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས། དགེ་འདུན་འདུ་མི་དགློས་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ཆློ་ག་མི་
དགློས། དགག་དབེ་བེད་པ་པློ་བསྐློ་མི་དགློས། རྩྭ་དར་བྷ་བྲིམ་མི་དགློས་སློ། །ངློ་། །གང་ཟག་འཇློག་པ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་གང་ཟག་ཅེས་
བ་བ་ནི་གང་ཟག་གང་ལས་རེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་བའི། གེང་བ་པློ་དང་གེང་བར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་ཀང་། བླ་མ་རྣམས་ཀི་གེང་
བེད་ཀི་གང་ཟག་ཤཱ་རིའི་བུས་ནི་བདག་ལ་མ་གེངས་ཤིག་ཅེས་གང་ཟག་འཇློག་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་དཀིལ་འཁློར་བ་ལྔའམ་དྲུག་ཏུ་བླློ་མཐུན་པར་བ་ཞིང་དགག་དབེ་
སློ་སློར་བའློ་ཞེས་སློ། །

་་་་་སློ་སློར་དགག་དབེ་བས་ཟིན་ན། འློ་ན་དློང་བ་དག་ན་དགག་དབེ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་སམ་ན། དཀིལ་འཁློར་བ་ལྔའམ་དྲུག་

ཏུ་བླློ་མཐུན་པར་བས་ཟིན་ཀང་། དགག་དབེ་མ་བས་པའི་སྐབས་དེར་འཐབ་ཀློལ་ཅན་དག་འློངས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ངག་གིས་བཤེས་པའི་ཚིག་གིས་བསུ་ནས་ཞེས་པ་མན་

་་་་་ཊི་ཀ་ནས་མི་

ཆད་གསུངས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་དགག་དབེ་མ་བས་པའི་སྐབས་དེར་ཞེས་སློ། །འདིར་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་ཀི་མདློ་དང་པློ་དང་ལྔ་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ནང་

གསལ་ཡང་འགེལ་ཆུང་ལ་དང་བཅས་པས་བཟློད་པར་གསློལ་བ་མ་བས་པར་དགག་དབེ་མི་བའློ། །ནང་དང་བཅས་པ་དེས་བཟློད་པ་བླང་བ་མ་བས་པར་དགག་དབེ་
མི་བའློ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་དློན་དེ་ལྟར་བཤད་དློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་དགག་དབེའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ། །ད་ནི་ས་བརྐྱང་གི་གཞི་འཆད་དེ། འདིའི་
སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་ས་བརྐྱང་གི་དགློས་པ་ནི་གསུམ་སྟེ། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་དང་ཊི་ཀ་ལས་གནས་བསྡུ་བ་དང་། དགེ་སློང་རྣམས་བདེ་
བར་གནས་པར་བགི་བ་དང་། སྦྱིན་པར་བ་བའི་ཆློས་ཡློངས་སུ་སད་པའི་སད་དུ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་པློ་ནི་དབར་གནས་དང་ས་བརྐྱང་འགློ་ལྡློག་ངེས་ཤིང་ས་བརྐྱང་གི་ཕན་ཡློན་ལ་
དམིགས་ནས་དབར་གནས་པར་ཁས་ལེན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་དབར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་གི་གནས་བསྡུ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཕན་ཡློན་ནི་འབྲས་
བུ་ཡིན་ལ། ཕན་ཡློན་དེ་ས་བརྐྱང་གི་སློན་དུ་འབྱུང་བར་མི་རིགས་ཏེ། རློག་གེའི་བསྟན་བཅློས་ལས། ཕྱིས་འབྱུང་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ིད་མིན་ཞེས་རྒྱུ་སར་ཡློད་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་ཕྱིས་འབྱུང་
ཡིན་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། ས་བློན་དང་མྱུ་གུ་ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ས་ཕྱི་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། རྣམ་འཇློག་ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་འགའ་ཞིག་ལ་ས་ཕྱི་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་མི་འགལ་
ཏེ། སྟློན་ཐློག་འབྱུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་དཔིད་བར་སི་ཁུགས་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ནི། འཆང་འབྲལ་འཇློག་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་གིས་དློགས་པའི་བག་
འཁུམས་པ་མེད་པར་དགེ་སློང་རྣམས་བདེ་བར་གནས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་བག་ཡངས་ཀི་བདེ་བའི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་
ལ་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་དུ་ལློངས་པས་བིན་གིས་བརླབས་པས་སྦྱིན་འབྱུང་གི་བསློད་ནམས་ཆེ་བ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་

་་་་་ཆློས་གློས་གསུམ་གི་སྣམ་

ཕྲན་གེགས་བུ་ལྟ་བུ་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་གདིང་བར་གྱུར་པ་དགེ་་་་་་འདིར་གཏློགས་པའི་འདུན་མཐའ་དག་ལ་ཁབ་པར་བེད་པས་ཞེས་བཤད་དློ། །གིས་པ་
བསྡུས་པའི་དློན་ལ་དགུ་ལས། དང་པློ་ས་བརྐྱང་གི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། ཆློས་གློས་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པས་ས་བ་དེ་གཟེབ་ཀི་སྤྲློག་མའི་ནང་དུ་བརྐྱང་བ་ཡིན་པས་ན། ས་བརྐྱང་ཞེས་བ་སྟེ།

དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས་གློས་ཞིག་པ་གཏན་པར་བཏིང་ན་གཏན་པར་བཏིང་བ་མ་ཡིན་ནློ་
ཞེས་གསུངས་ན། གློས་ཞིག་པ་གང་ལགས། གློས་གང་དགེ་སློང་གིས་ལུས་ལས་དེངས་པའློ་ཞེས་གསུངས་
པས་ཆློས་གློས་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པས་ན་་་་་་ས་བའློ་ཞེས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་གཟེབ་ཀི་སྤྲློག་མའི་ནང་དུ་བརྐྱང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །འདི་ལ་མིང་གིས་པ་གཏན་པ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། འདྲ་ཆློས་གིས་ཀི་སློ་ནས་གཏན་པ་དང་འདྲ་བས་གཏན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དཔེར་ན་པང་ལེབ་གཏན་པ་དེའི་སྟེང་དུ་སྣམ་ཕྲན་དང་
གེགས་བུ་ལ་སློགས་པ་ཐ་དད་མང་པློ་དག་གློས་གཅིག་གི་ངློ་བློར་བསྡུས་པ་དང་གློས་མི་འཁུམ་ཞིང་རྐྱློང་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་འདིས་ཀང་། དགེ་སློང་མང་པློ་
དག་ས་བརྐྱང་ལ་གཏློགས་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། དགེ་སློང་དག་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་བག་འཁུམས་མེད་པར་བག་རྐྱློང་བར་བེད་པའི་ཕྱིར་ན་གཏན་པ་དང་འདྲ་བས་
གཏན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དློན་དེ་ལྟར་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་ནི། ཆློས་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པས་གདིང་སྟེ། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་
དང་། དབར་མ་རལ་བ་དང་། དབར་ས་མ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། གནས་དེ་ིད་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་སྟེ། དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་པ་དང་དབར་རལ་བ་དང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་པའློ། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་

་་་་་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་དག་ིད་འཐློབ་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་

དག་ལ་ཡང་ངློ་། །དེ་དག་ིད་འཐློབ་པ་ཡིན་ན་མི་འབྱུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །བསེན་པར་རློགས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཆློས་གཞན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་ནི་
རེད་པ་དབང་ངློ་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དང་། བེ་བ་དག་ན་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །མཚན་མཐུན་པ་དང་། ཐ་སད་དང་ལྡན་པ་དང་། ལུས་ཐ་
མལ་པར་གནས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་

་་་་་དགེ་སློང་གསུམ་དང་དགེ་སློང་མ་གཅིག་དང་བཞིས་ས་བརྐྱང་བཏིང་ན་ མཚན་གི་སློ་ནས་སེ་པ་

ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྨྱློ་བ་ལྟ་བུ་ཐ་སད་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་ལུས་ཐ་མལ་པར་མི་གནས་ན་ཆློ་ག་འཆགས་པའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་
དངློས་པློ་གང་ས་བརྐྱང་དུ་གཏིང་བ་ནི། དངློས་པློ་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ། རྒྱུས་བེ་བྲག་ཏུ་བས་པ་དང་། ངློ་བློ་དང་། གངས་དང་། བདག་པློས་བེ་བྲག་ཏུ་བས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ་
དབར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། གདིང་བའི་ི་མ་ཡན་ཆད་དུ་གྲུབ་པ། གློས་ཀི་རེད་པར་བགང་བའློ། །དེ་ཡང་དབར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ། གདིང་བའི་ི་མའི་མཐར་གྲུབ་པ། གློས་ཀི་རེད་པར་
བགང་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་ངློ་བློས་བེ་བྲག་ཏུ་བས་པ་ལ་གིས་ལས། རུང་བ་དང་། ཚད་ལྡན་ཡན་ཆད་ཡིན་པའློ། །རུང་བ་ལ་བཞི་ལས་རྒྱུ་རུང་བ་དང་། དབིབས་
དང་། ཁ་དློག་དང་། གནས་སྐབས་རུང་བ་སྟེ། རྒྱུ་མ་བཏགས་པ་དང་ཞེས་པ་དང་། ཡ་ཡློར་མ་གྱུར་པ་དང་ཞེས་པ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བའློ་ཞེས་པ་དང་། མ་རྨུགས་པ་དང་ཞེས་གསུངས་
པས་སློ། །ཚད་ལྡན་ཡན་ཆད་ཡིན་པ་ནི། ཆློས་གློས་ཆེ་ཚད་དང་། ཚད་དེ་ལས་ལྷག་པ་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་ཏེ། ལྔ་པའློ། །ལྷག་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཚད་
ལས་ལྷག་ཀང་རུང་སྟེ་བག་ཡངས་ཀི་གློས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་གངས་ཀིས་བེ་བྲག་ཏུ་བས་པ་ནི་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཡང་རུང་སྟེ། ཆློས་གློས་གསུམ་མློ་ཞེས་
གསུངས་ལ། དེའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་བ་ནི། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་གློས་ལྔ་ཆར་གཏན་པ་ིད་དུ་གདིང་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཊི་ཀ་ལས་ཀང་ངློ་། །དུ་མ་
ཡང་ངློ་ཞེས་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མ་རུང་བར་གསུངས་པས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ལྔ་ཕྲུགས་དུ་མ་རུང་བ་གནད་ཀིས་སྦྱར་རློ། །དེ་ལྟར་ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མ་ས་བརྐྱང་དུ་
བཏིང་བའི་ཚེ་ན། སྣམ་སྦྱར་དུ་མ་ལ་བིན་རླབས་གཅིག་འཆགས་སམ། བིན་རླབས་དུ་མ་འཆགས། དང་པློ་ལྟར་ན། བཅས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་སིའི་ཚུལ་དང་འགལ་ཞིང་། སྣམ་སྦྱར་དུ་
མ་ལ་བིན་རླབས་གཅིག་ཏུ་མི་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་བ་བ་དུ་མའི་འབྲས་བུས་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་གཞག་གློ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས། ཆློས་གློས་དུ་མའི་
འབྲས་བུ་བིན་རླབས་གཅིག་ཏུ་མི་བཞག་གློ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་སློ། །གིས་པ་ལྟར་ན། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་རེ་རེ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། སིར་བཏང་ལ་འཚོ་
བའི་ཡློ་བད་རེ་རེ་བ་ཡིན་ཡང་། འདིར་བག་ཡངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མའི་སྣམ་སྦྱར་དུ་མ་ལ་བིན་རླབས་དུ་མ་འཆགས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་
ན་ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུགས་ཀི་ནང་ནས་སྣམ་སྦྱར་ལྟ་བུ་གློས་གཅིག་ལ་དགེ་སློང་དུ་མའི་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་པའང་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་གསུམ་ཕྲུགས་མ་
ཚང་བར་ཆློས་གློས་གཅིག་ིད་ས་བརྐྱང་དུ་བཏིང་ན་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་སམ་མི་འཆགས་ཞེ་ན། ཆློས་གློས་གང་ཡློད་དེའི་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་ཏེ།

ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་་་་་་སིར་ཆློས་གློས་སློ་སློ་ལ་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་སློ་སློར་འཆགས་ཤིང་། སྣམ་སྦྱར་ལྟ་བུ་་་་་་ཆློས་གློས་གང་ཡློད་དེ་ལ་ས་བརྐྱང་
གི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པའི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

མཐང་གློས་ལྟ་བུ་་་་་་ཆློས་གློས་གང་མེད་པ་་་་་་འཆང་འབྲལ་མི་འབྱུང་བ་ལ་

སློགས་པ་དེའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཕན་ཡློན་ལྡློག་སྟེ། ཕན་ཡློན་དེའི་རྒྱུ་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྣམ་སྦྱར་ལྟ་བུ་་་་་་ཆློས་གློས་གང་ཡློད་དེའི་་་་་་འཆང་འབྲལ་
མི་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་ས་བརྐྱང་གི་ཕན་ཡློན་མི་ལྡློག་སྟེ། ཕན་ཡློན་དེ་ལྡློག་པའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་བདག་པློས་བེ་བྲག་ཏུ་བས་པ་ནི། དགེ་འདུན་སིར་
་་་་་ལ་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་འདུན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་བ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དབང་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་གིའློ། །ཞེས་གསུངས་

རློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ལུང་གཞི་ལས་གང་ཟག་གི་ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་དུ་གདིང་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་་་་་་འདིའི་ལུང་འདྲེན་ནི་ཆློས་གློས་
གསུམ་མློ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་སྟློན་ཏློ། །སློ། །བཞི་པ་གནས་གང་དུ་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་ནི་གང་དུ་དབར་གནས་པ་དེའི་མཚམས་ཀི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ། མཚམས་
ཀི་ནང་དུ་བླློ་མཐུན་པར་བ་ཞེས་པ་དང་། དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་ལ་དེ་མི་འབྱུང་ཞེས་པ་དང་མཚམས་གཅིག་ིད་ཡིན་ན་དེར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀང་ཞེས་
གསུངས་པས་སློ། །ལྔ་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་ནི། དབར་ས་ཕྱིའི་བེ་བྲག་གིས་སྟློན་ཟ་འབྲིང་པློའ ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་གམ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྟེ། ཚེས་བཅུ་དྲུག་
ལའློ། །སྟློན་ཟ་འབྲིང་པློའ ་ི འློ། །ཞེས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕྱི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ན་ས་བརྐྱང་གདིང་བའི་དུས་ནི་སྟློན་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་
གློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དྲུག་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་ནི་ཟ་བ་ལྔར་ཏེ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཇི་སིད་དུ་གཏན་པ་གདིང་བར་བགི། ཟ་བ་ལྔར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དཔིད་ཟ་ར་བའི་
186

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

་ལ་དབྱུང་ཞེས་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་བློ། །བདུན་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་ལས་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་ལ་གསུམ་སྟེ། གང་ཟག་སློ་སློས་
བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། དགེ་འདུན་ཚོགས་པས་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། འདིངས་པར་བསྐློས་པས་བ་བའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་རྣམས་རང་རང་གི་ཆློས་གློས་རྣམས་བིན་རླབས་དབྱུང་
བ་སྟེ། དེ་ནི་ཆློས་གློས་གཞན་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན་པས་ཞེས་སློ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ཞག་མ་ལློན་པར་ཚོགས་པས་མློས་པར་བ་བ་དང་། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བླློ་མཐུན་པར་བ་
བ་དང་། འདིངས་པ་པློའ་ི དགེ་སློང་བསྐློ་བ་དང་། དེ་ལས་གསློལ་བ་བས་ཏེ་གཏད་པའློ། །དང་པློ་ནི་དབར་གི་ཚུལ་ནང་གི་ི་མ་གང་ལ་ཆློས་གློས་དེ་དགེ་འདུན་གི་ལག་ཏུ་གྲུབ་ནས་
ཞག་མ་ལློན་པར་ས་བརྐྱང་འདིངས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་གཏློགས་པར་འགྱུར་ཚད་ཀི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཚོགས་པས་བསམ་པས་མློས་པ་བསེད་པར་བ་སྟེ། ཆློས་གློས་འདི་ནི་དབར་
གནས་པའི་དགེ་འདུན་གི་ཆློས་གློས་ཀི་རེད་པ་གྲུབ་པ་ལགས་ཏེ། གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་བཞེད་ན་ཆློས་གློས་འདི་དགེ་འདུན་གི་ས་བརྐྱང་དུ་འདིངས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སེམས་བསེད་
ཅིང་ངག་ཏུ་ལན་ཅིག་བརློད་པའློ། །གིས་པ་ནི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་བླློ་མཐུན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གནས་གང་དུ་དབར་གནས་པ་དེའི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དངློས་པློ་ས་བརྐྱང་
དུ་གདིང་བར་འློས་པའི་ཆློས་གློས་གསུམ་ལ། ཆློས་གློས་འདི་དག་ས་བརྐྱང་དུ་གདིང་བར་བའློ་ཞེས་དགེ་འདུན་རྣམས་བླློ་མཐུན་པར་བ་སྟེ། ཆློ་ག་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་སློ། །

་་

་་་ཊི་ཀ་ལས་ཚོགས་པས་མློས་པར་བས་པའི་ི་མ་དེ་ིད་དམ་ི་མ་གིས་པ་ལ་བླློ་མཐུན་བས་པ་ཁློ་ནར་ངེས་
པ་མེད་དེ་གདིང་བའི་ི་མ་ལ་མ་བབ་པ་ཕན་ཆད་ནས་ནམ་དགའ་བར་བར་རུང་ཞེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་ས་བརྐྱང་འདིངས་པ་པློའ་ི དགེ་སློང་གསློལ་
གིས་ཀིས་བསྐློ་བ་སྟེ། འདིངས་པ་ཡང་ཞེས་གསུངས་སློ། །བཞི་པ་ནི་་་་་་ས་བརྐྱང་འདིངས་པར་བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་
དེ་ལ་གཏད་པར་བའློ། །གསློལ་བ་

་་་་་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བས་ཏེ་འློ་གསུངས་་་་་་བླློ་མཐུན་བས་པ་དེ་ིད་ཀི་ིན་མློ་གཏད་པར་བས་

པ་སྟེ། ཆློས་གློས་བླློ་མཐུན་བས་པའི་ི་མ་གཞན་དུ་བཞག་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་
དློ། །པའློ། །གསུམ་པ་འདིངས་པར་བསྐློས་པས་བ་བའི་ཆློ་ག་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ལས་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཆློས་གློས་དེ་བཀྲུ་བ་དང་དྲུབས་པ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་དག་ལ་དེས་
སློན་དུ་འགློ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་སེམས་གསུམ་བསེད་པ་ནི། གདིང་བར་འགྱུར་རློ་གདིང་ངློ་བཏིང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་བསེད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གསུམ་
པ་ཚོགས་པ་ལ་བརློད་པ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་སང་ས་བརྐྱང་གདིང་བར་འགྱུར་གིས་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་བརློད་པའློ། །བཞི་པ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནི་གནས་

་་་་་གདན་ཆ་བཤམས་པ་ལ་སློགས་པ་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པར་བ་ཞེས་

དེར་དགེ་འདུན་རྣམས་འདུ་བའི་སྐབས་ཀི་བ་

སློ། །གིས་པ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ནི། ས་བརྐྱང་འདིངས་བ་པློར་བསྐློས་པའི་དགེ་སློང་དེས་ས་བརྐྱང་འདིངས་པའི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པར་བའློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་
དགེ་སློང་རེ་རེའི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ་བཏིང་ངློ་། །ཞེས་རེ་རེ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་གློ་བར་བའློ། །བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་བཏིང་ནས་བརྐྱང་བ་དང་བརྐྱང་ནས་དབྱུང་བ་ནི་འློག་ཏུ་རང་
རང་གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ས་བརྐྱང་གདིང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ན། འདི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ་གནང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཅི་དགར་འཇུག་པ་གནང་བའི་

་་་་་མྱང་མཚམས་པ་ལ་

བསབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་གཞི་ལས། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་ས་བརྐྱང་གནང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་དང་ཞེས་པ་འདི་

ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཁློ་བློ་མ་འློངས་པའི་དབང་གིས་བྲིམ་པ་ཡློལ་བར་མ་བ་ཞིག་ཅེས་མ་སྨྲས་པར་ས་དྲློ་གློང་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ། མདློ་ར་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ཊི་ཀ་ལས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་
ཞུ་བ་ལས། མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་པས། གློང་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཆད་དློ། །འློན་ཀང་མདློ་ར་བ་ིད་ལས་མ་སྨྲས་
པར་གློང་དུ་འགློ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་ལ། འདུལ་བ་བསྡུས་པ་འགྱུར་ས་མ་ལས་དུས་མ་ཡིན་པར་གློང་དུ་འགློ་བའི་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་དློ ། །མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་ཞེས་
ལུང་དྲངས་པ་དེ་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་ལ་གློང་དུ་རྒྱུ་བ་ཞེས་བརློད་པའློ། །མ་སྨྲས་པར་གློང་དུ་འགློ་བ་དང་ཞེས་པ་འདི་ལ་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་ལུང་གཞི་ལས་ཁིམ་

་་་་་ེས་པ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །གློས་སློང་བ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་ལ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དེ་རྣམས་ཀི་ེས་པ་

རྣམས་སུ་མགློན་དུ་མ་བློས་པར་འགློ་ན་

མི་འབྱུང་བ་ནི། རང་རང་གི་བཅས་པ་བག་ཡངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྷག་མ་དག་དང་རེད་པ་ཐུན་མློང་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ས་བརྐྱང་ལས་བྱུང་བའི་ནློར་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ལྟར་ས་བརྐྱང་གི་ཕན་ཡློན་བརྒྱད་གཞུང་འདིར་དངློས་སུ་བསྟན་ཏློ། །འློ་ན་ས་བརྐྱང་གི་གཞི་ལས་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། རུང་བ་མ་བས་པའི་གློས་
འཆང་བ་དང་སྣམ་སྦྱར་མ་ཁེར་བར་བླ་གློས་མཐང་གློས་དང་བཅས་ཏེ་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་འགློ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་པ་སྟེ་ས་བརྐྱང་གི་ཕན་ཡློན་བཅུ་གསུངས་པ་ལས། ཕན་ཡློན་བརྒྱད་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཞུང་འདིར་དངློས་སུ་བསྡུས་ཀང་། གིས་པློ་དེ་འདིར་མ་བསྡུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ཊི་ཀ་ལས་འཆང་འབྲལ་འཇློག་པའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་ིད་ཀིས་བསྡུས་ཟིན་
པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཆང་འཇློག་གི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བར་དངློས་སུ་བསྟན་པས་རུང་བ་མ་བས་པའི་གློས་འཆང་བ་ལ་ེས་པ་མེད་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་། འབྲལ་
བའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བར་དངློས་སུ་བསྟན་པས། སྣམ་སྦྱར་མ་ཁེར་བར་ལློངས་རྒྱུ་ཞིང་འགློ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པའློ། །ལུང་ལས་དེ་གིས་ཕན་ཡློན་ལློགས་
ཤིག་ཏུ་བགངས་པ་ནི། བིན་གིས་རླློབ་པའི་འབད་རློལ་ལས་ཐར་བ་དང་། སྣམ་སྦྱར་ཁེར་བའི་ཁུར་ལས་ཐར་བའི་ཆ་ནས་ཕན་ཡློན་དུ་བགངས་པའློ། །དབར་གནས་པ་ཁས་མ་བླངས་
པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ལ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། རང་གི་བསབ་པའི་ཚིགས་ས་ཕྱི་གང་དུ་ཡང་དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་
པ་ལ་ས་བརྐྱང་གདིང་བར་མི་འབྱུང་ངློ་། །འློན་ཀང་དགེ་སློང་གིས་དབར་གནས་པར་ཁས་མ་བླངས་ཀང་དགེ་སློང་དེས་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འབྱུང་བ་ཡློད་དེ། ཞུ་བ་ལས་དགེ་ཚུལ་ཕ་
དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ལ་བསེན་པར་རློགས་ཏེ་ཟ་བ་གསུམ་འདས་པས་གཏན་པ་བཏིང་ན་བཏིང་བ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དབར་ཕལ་ཆེར་མ་གནས་པར་དབར་རལ་བ་ལ་ས་བརྐྱང་
གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངློ་། །འློན་ཀང་

་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དབར་རལ་བས་ཀང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། དབར་ཕལ་ཆེར་གནས་ནས་རལ་བ་ལ་དགློངས་

པའློ། །གནས་དེར་དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་གིས་དབར་ས་མ་ཁས་བླངས་པ་ིད་ན་ཁ་ཅིག་གིས་གནས་དེར་དབར་ཕྱི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་དེ་མི་ འབྱུང་
ངློ་། །འློན་ཀང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕྱི་མར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་ལ་ཟ་བ་གསུམ་དུ་གནས་ནས་གཏན་པ་བཏིང་ན་དེ་དག་གི་གཏན་པ་བཏིང་བ་ཞེས་བའློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་ཀང་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕྱི་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འཆགས་སློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དབར་གནས་པར་ཁས་
ལེན་པ་ནས་ས་བརྐྱང་འདིངས་པ་ཡན་ཆད་ན་མཚམས་ཐ་དད་དུ་ངེས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་དག་ལ་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་
ངློ་། །འློན་ཀང་ཞུ་བ་ལས་དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་ཟ་བ་གསུམ་དུ་གནས་ནས་གནས་དེ་དག་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་གཏན་པ་བཏིང་ན་བཏིང་བ་
ིད་དུ་གསུངས་སློ། །མདློ་ར་བ་འདི་ིད་ལས་ཀང་མཚམས་གཅིག་པ་ིད་ཡིན་ན་དེར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀང་བཏིང་བའི་ཕྱིར་གནས་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །སྤློ་བ་སློད་པ་ལ་སློགས་པས་གཞན་ན་གནས་པ་དག་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་དེ་དག་གིས་ས་བརྐྱང་
གདིང་བ་མི་འཆགས་པའློ། །ས་གཞན་ན་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བཏིང་ན་ནི། ཞུ་བ་ལས་སྤློ་བའི་ཆད་པ་སློད་པ་དང་སྤློ་བའི་ཆད་པ་བློར་བ་དང་མགུ་བ་སློད་པ་དང་མགུ་བ་སད་
ལགས་པ་དང་བསབ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ཀི་གཏན་པ་བཏིང་ན་བཏིང་བ་ཞེས་བགི་འམ། ཨུ་པ་ལི་བཏིང་བ་ཞེས་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བསབ་
པ་བིན་ནི་མ་ཟིན་ལ། བསབ་པ་སྦྱིན་པར་འློས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་དེ་དག་ིད་འཐློབ་པ་ཡིན་ན། མི་འབྱུང་ཡང་། དེ་དག་འབའ་ཞིག་གིས་བཏིང་ན་ནི་འབྱུང་བར་རིགས་
ཏེ། ས་མ་དང་མཚུངས་སློ། །ས་བརྐྱང་བཏིང་ཟིན་ནས་དགེ་འདུན་དེ་རྣམས་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་བེ་བ་དག་ན་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ནི། སར་དགེ་འདུན་མ་བེ་
བས་བཏིང་བའི་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་མི་དབང་སྟེ། དཔེར་ན་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་ིད་ཀི་རེད་པ་མི་དབང་བའི་ཆད་ལས་འཐློབ་པ་དང་འདྲའློ། །

འློ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས་

བཙུན་པ་གཏན་པ་བཏིང་བའི་གནས་སུ་དགེ་འདུན་བེ་ན་དབར་གི་རེད་པ་སུས་འཐློབ། ཕྱློགས་གིས་ཀས་སློ་
ཞེས་གསུངས་ཏེ་དགློངས་པ་བཙལ་དགློས་ཡློད།་་་་་འློན་ཀང་དབར་གནས་ཟིན་པའི་དགེ་འདུན་ཆློས་དང་ཆློས་མིན་གིས་སུ་བེ་ནས། ཕྱློགས་
གིས་ཀས་ས་བརྐྱང་བཏིང་ན་ནི་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ཡང་རང་གི་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་དབང་སྟེ། ཕྱློགས་གིས་ཀས་རང་རང་གི་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་དབང་བར་ཊི་ཀ་ལས་ས་
བརྐྱང་བཏིང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

་་་་་ཆློས་ཕྱློགས་པ་དང་། ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འློས་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་

དློ། །ཆློས་གློས་གསུམ་མློ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུམ་གི་གངས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། ལུང་གཞི་ལས་ཁེད་ཅག་རང་རང་གི་ཆློས་གློས་རྣམས་དབྱུང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་
ཆློས་གློས་གསུམ་ཡིན་པར་མངློན་ལ། ལུང་གཞི་ལས་བཙུན་པ་གང་ཟག་གི་སྣམ་སྦྱར་ས་བརྐྱང་དུ་གདིང་དུ་རུང་ངམ། ེ་བར་འཁློར་མི་རུང་སྟེ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ན་ནི་རུང་ངློ་། །བླ་
གློས་དང་མཐང་གློས་ཀང་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཆློས་གློས་གསུམ་ཆར་གདིང ་ངློ་། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་གློས་ལྔ་ས་བརྐྱང་དུ་
གདིང་བར་གསུངས་སློ། །དགེ་འདུན་གིའློ་ཞེས་པ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་འདིངས་བའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། གང་ཟག་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་བཙལ་ནས་འདིངས་ན་ནི་གང་ཟག་གི་ཆློས་
གློས་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་

་་་་་ས་མ་རྣམས་ཞེས་འཆད་དློ། །རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ས་བརྐྱང་དུ་གདིང་བའློ། །མི་རུང་བའི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་

བ་དང་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་མི་འཆགས་སློ། །ངུར་སྨྲིག་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་ཁ་དློག་ཅན་ལ་ནི་ཁ་མ་བསྒྱུར་ཡང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འཆགས་པར་
རིགས་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་རང་བཞིན་གི་ཁ་དློག་ཅན་གློན་པ་ལ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་གློན་པའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་
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་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཁ་དློག་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསྒྱུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་པས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་གིས་ཁ་དློག་མ་བསྒྱུར་བར་སད་ཀང་ནློངས་པར་མི་
འགྱུར་བ་མཆིས་སམ་ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་གིས་རང་བཞིན་གིས་ཁ་དློག་ཅན་གི་གློས་བགློས་ནའློ་ཞེས་
གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སློ། །འདིངས་བ་པློའ་ི དགེ་སློང་བསྐློ་བ་ནི། འདིངས་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ས་བརྐྱང་འདིངས་པ་པློ་བསྐློས་པའི་
དགློས་པ་ནི། མ་བསྐློས་པར་འདིངས་པའི་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་བསྐློ་བ་ནི། ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་བསྐློ་སྟེ། དེ་ཡང་
དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། གང་ལ་དེ་འབྱུང་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །འགློ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བ་དང་། སྤྲློ་བ་དྲིས་ན་སྤྲློ་བ་ཡིན་
པ་སྟེ། འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་འཇིགས་པས་འགློ་བ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་པ་དང་། སྤྲློ་བར་བ་སྟེ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ་སྟེ། ཚོགས་ཀིས་
ལས་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སར་བསྐློས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། སར་བསྐློས་པ་ནི་མ་བསྐློས་པ་ིད་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་
བསྐློ་བ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་
བེད་པས་སྤྲློ་བ་འདྲི་བའློ། །དངློས་གཞི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་དང་། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །བཞི་པ་བསྐློས་པའི་བསབ་བ་ནི། ལས་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སེམས་
གསུམ་བསེད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། གདིང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་སློ། །སེམས་གསུམ་བསེད་པ་ལས་གདིང་ངློ་སམ་པ་མེད་ན་མི་འཆགས་ཏེ་ཀུན་སློང་མེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། དེ་དང་བྲལ་བ་ནི་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སེམས་གསུམ་བསེད་པའི་དང་པློ་མས་ན་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ།

་་་་་།སེམས་གསུམ་བསེད་

པའི་ཐ་མ་མས་ཏེ་བཏིང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་བསེད་པ་དེ་མ་བས་ན་ཡང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བ་མི་འབྱུང་བ་ིད་མ་
ཡིན་ཏེ་ས་བརྐྱང་བཏིང་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཏིང་ནས་བརྐྱང་བ་ནི། དུས་དུས་སུ་བསང་བར་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་
ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ས་བརྐྱང་བརྐྱང་བའི་དགློས་པ་ནི། མ་བརྐྱང་བའི་ེས་པ་ཁེགས་པ་དང་། ཆུད་ཟ་བ་སྤློང་
བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་གང་བརྐྱང་བའི་དངློས་པློ་ནི་ས་བརྐྱང་བཏིང་ལ་ཞིག་པར་མ་གྱུར་པ་སྟེ་
སྐབས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བརྐྱང་བ་ནི། འདིངས་བ་པློར་བསྐློས་པ་དེས་བརྐྱང་བ་དེ་སྐབས་ཀིས་གྲུབ་
ཅིང་། དེ་ཤི་འམ་བབས་སམ་མཚན་གྱུར་ན་ས་བརྐྱང་སེད་པ་པློ་བསྐློས་ནས་དེས་བརྐྱང་བ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ས་བརྐྱང་འདིངས་
པའི་དགེ་སློང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་དེ་སེད་པ་བསྐློ་བར་བའློ། །ཞེས་སློ། །གསུམ་པ་གནས་གང་དུ་བརྐྱང་བ་ནི། གང་དུ་ས་བརྐྱང་
བཏིང་བའི་མཚམས་དེ་ིད་དུ་བརྐྱང་སྟེ། མཚམས་གཞན་དུ་ནི་ས་བརྐྱང་རང་འཇུག་བྲལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་
ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བརྐྱང་བ་ནི། ཟ་བ་ལྔར་བརྐྱང་སྟེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་གཏན་པ་བརྐྱང་བར་བགི་ཟ་བ་
ལྔའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དཔིད་ཟ་ར་བའི་་ལ་དབྱུང་ཞེས་བཤད་པས་ཀང་གྲུབ་བློ། །ལྔ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བརྐྱང་བ་ལ་གསུམ་
ལས། ཆུད་ཟ་བ་སྤང་བ་ནི། དུས་དུས་སུ་བསང་བར་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འབྲལ་བ་སྤང་བ་ནི་དེ་དང་འབྲལ་
བར་མི་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །མ་གུས་པ་སྤང་བ་ནི་མི་གཙང་བའི་སབས་སུ་འཇུག་པར་མི་བའློ་ཞེས་པ་ལ་
སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །ད་ནི་ས་བརྐྱང་གི་དབྱུང་བ་འཆད་དེ། དབྱུང་བ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། རང་འཇུག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་།
བཅློས་མའློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབྱུང་བའི་བླློ་སློན་དུ་མ་བཏང་ཡང་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བླློ་
སློན་དུ་བཏང་ནས་ཆློ་གས་དབྱུང་བ་བས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། འདིར་གཏློགས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་འཇུག་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བྲལ་དང་། གང་ཟག་སློ་སློའ་ི རང་འཇུག་བྲལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བདུན་ལས། ས་བརྐྱང་གིས་མཚམས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ས་
བརྐྱང་བིན་གིས་རླློབ་པར་བེད་་་་་་དགེ་སློང་གང་ཡང་མཚམས་ནང་དེ་ན་པ་མེད་པར་་་་་་ས་བརྐྱང་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ས་རེངས་ཤར་
ན། ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སྟེ། རེན་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པས་ཀང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་མི་འཆགས་ན་ས་བརྐྱང་མཚམས་གཞན་དུ་ཕྱིན་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས་པའི་
ཕྱིར་དང་། གང་ལས་སྤང་ལྟུང་བྱུང་བའི་གློས་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་མི་འཆགས་ན། ས་བརྐྱང་ལས་བྲལ་བའི་སྤང་ལྟུང་བྱུང་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ས་བརྐྱང་བཏིང་ནས་ཟ་བ་
ལྔ་ལས་འདས་ན་ཡང་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། ས་བརྐྱང་འདིངས་བའི་འཕེན་པ་ཟད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་ལས་གཞན་པའི་བ་བ་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ས་
བརྐྱང་གི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཡང་གསློ་སྦྱློང་བས་ན་ཡང་། རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཡང་གསློ་སྦྱློང་བས་ན་ཕྱུང་བ་ིད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །དངློས་པློ་ཞིང་མ་ཡིན་པར་
གྱུར་པ་སྟེ། ས་བརྐྱང་མེས་འཚིག་སྟེ་ཐལ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་དང་། རེན་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་སྟེ། འདིར་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཤིའམ་བབས་ན་ཡང་། རང་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་པ་སྟེ། ཆློས་གློས་དེ་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་ཆགས་པའི་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་བརྐྱང་དེ་དང་ལྡན་པའི་རེན་ཐམས་ཅད་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་
ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིར་གཏློགས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཆད་ན་ཡང་། འདིར་གཏློགས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་
བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། བེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པ་ན་སི་ཁེགས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སློ། །གིས་པ་གང་ཟག་སློ་སློར་རང་འཇུག་བྲལ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་སྟེ།
དེ་ཡང་མ་མ་སུམ་ཅུ་དང་། གང་ཟག་སློ་སློ་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའློ། །དེ་ནི་ས་བརྐྱང་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གཅིག་གམ་གིས་གསུམ་ཤིའམ་བབས་པ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། གང་ཟག་
སློ་སློའ ་ི རང་འཇུག་བྲལ་ལློ། །མ་མ་སུམ་ཅུ་ནི་འདི་དག་སྟེ། མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མ་མ་བརྒྱད་དང་། མཚམས་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མ་མ་བརྒྱད་དང་། མཚམས་ལ་རེ་བ་ཡློད་
པའི་མ་མ་བརྒྱད་དང་། རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མ་མ་དྲུག་གློ །དེ་ཡང་མ་མ་འདི་རྣམས་ཀི་ལུང་ཁུངས་ནི། ལུང་གཞི་ལས་མ་མ་བརྒྱད་ཀིས་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སློང་བ་
དང་། རློགས་པ་དང་། ངེས་པ་དང་། མས་པ་དང་། ཐློས་པ་དང་། མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་། རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

་་་་་སློང་བ་

ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་ཕྱིར་མི་འློང་བར་མཚམས་ཀི་ཕྱིར་རློལ་ཏུ་སློང་བའློ། །རློགས་པ་ནི་
དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་ནས་བདག་སར་མི་འློང་ངློ་སམ་པའློ། །ངེས་པ་ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་
རློལ་ཏུ་སློང་ནས་སར་མི་འློང་ཞིང་ཆློས་གློས་ཀང་མི་བའློ་སམ་པའློ། །མས་པ་ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་ནས་ཆློས་གློས་བ་སམ་པ་
ལས། དེས་དེ་རློམ་ཞིང་བརམས་པ་དང་མས་པའློ། །ཐློས་པ་ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་ནས་དགེ་འདུན་གི་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་ལ་ཕྱུང་ངློ་
ཞེས་ཐློས་པའློ། །མཚམས་ལས་འདས་པ་ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་ཕྱིར་འློང་ངམ་མི་འློ ང་སམ་པའི་ཡིད་གིས་ཟ་བས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་བའློ། །རེ་ཐག་
ཆད་པ་ནི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སློང་ནས་དེའི་ཆློས་གློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་རེ་ཐག་ཆད་པའློ། །ཕྱུང་བ་ནི་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་མས་སུ་མྱློང་བའློ། །ཞེས་དེ་ཐམས་ཅད་ལུང་
གཞི་ལས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་མ་མ་ཞེས་པ་ནི་མ་ལས་བུ་འབྱུང་བའི་ཆློས་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་འབྱུང་

བའི་ཆློས་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དང་པློ་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མ་མ་བརྒྱད་ནི། བཞི་ཚན་གིས་ཏེ། སྦྱློར་བས་འགློ་བའི་མ་
མ་བཞི་དང་། ངེས་པར་འབེད་པའི་མ་མ་བཞིའློ། །དང་པློ་བཞི་ནི། འབྲེལ་མེད་གཅིག་དང་། འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་
མློ། །སྐབས་འདིར་འབྲེལ་མེད་པ་དང་ཡློད་པ་ནི། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་བླང་བའི་བསམ་པ་མེད་པ་དང་ཡློད་པ་སྟེ། གཞུང་ལས་
ཆློས་གློས་བ་བའི་བསམ་པས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ན་ཞེས་པ་དང་། ཡློད་ན་བེད་པར་འགྱུར་བ་ིད་ཆད་ནའློ་ཞེས་
གསུངས་པས་སློ། །སྐབས་འདིར་ནི་རང་གི་ལུས་དང་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གིས། འབྲེལ་བ་

ཡློད་མེད་དུ་བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཐློས་བྱུང་གི་སྐབས་སུ་ལུས་དང་མཚམས་འབྲེལ་ཡང་རེད་པ་བསམ་པ་མ་
འབྲེལ་ན་འབྲེལ་མེད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་སྦྱློར་བས་འགློ་བའི་འབྲེལ་མེད་ནི། དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་མཚམས་ཀི་ནང་ནས་
ཡུལ་གཞན་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་ན། ང་ནི་ཟ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ནང་དུ་ཕྱིར་མི་འློང་ངེས་སམ་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལའང་རེ་
190

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བ་མེད་པ་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་མི་བླང་ངེས་སམ་པས། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ནང་ནས་མཚམས་དེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགློ་ན། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་དགེ་སློང་དེའི་ས་
བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་དེ་འགྲུབ་བློ། །ཕྱིར་མི་འློང་བའི་སེམས་ཀིས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དངློས་པློ་དང་བསམ་པ་གང་གི་སློ་ནས་
ཀང་ས་བརྐྱང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་ནི། སར་བཞིན་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ནི་རེ་བ་
ཡློད་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ན། གཞན་གི་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ཕྱུང་ཡང་། ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པའི་དགེ་སློང་དེའི་ས་བརྐྱང་མི་འཇིག་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་
ལ་བསམ་པས་འབྲེལ་བ་ཡློད་ཅིང་། འཇིག་པའི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་གང་གིས་འཇིག་ན། བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། བརམས་པ་ཞིག་པ་དང་། བསམ་པ་
རྒྱུན་ཆད་པ་དང་གསུམ་ལ་དེ་གནས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལག་ཏུ་ཐློབ་པ་དང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་བརླག་ཅིང་བརླག་པའི་གཏམ་ཐློས་པ་
དང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་རེ་བའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང་གསུམ་པློ་གང་བྱུང་ན་ཡང་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ཡིན་

་་་་་བརམས་པ་ཞིག་པ་དང་

བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཆློས་ཅན། འབྲེལ་བཅས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་ཆད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ད་ལྟ་འབྲེལ་
བ་ཆད་པ་ཡིན་ཡང་སར་འབྲེལ་བཅས་གཞིར་བས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་པས་འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་ཞེས་
བའློ། །ནློ། །གིས་པ་ངེས་པར་འབེད་པའི་མ་མ་ནི་འབྲེལ་མེད་གཅིག་དང་འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ནི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་ནས་དློན་གཞན་
སྒྲུབ་པའི་བསམ་པས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བསམ་པ་འདི་སེས་ཏེ། ང་ནི་ཟ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་སུ་མི་ལྡློག་ངེས་སམ་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་།
ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་པའི་བསམ་པ་སེས་ན། གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་རང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དེ་སེས་ན་ཡང་ངློ་། །ཆློས་གློས་
བ་བའི་བསམ་པས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་ན་དེའི་ཚེ་ིད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །གིས་པ་འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་ནི། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བསམ་པ་འདི་
སེས་ཏེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ནི་རེ་བ་ཡློད་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་པ་ལས། གཞན་གི་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ཕྱུང་ཡང་། གང་ཟག་དེའི་ས་
བརྐྱང་མི་འཇིག་སྟེ། འློ་ན་གང་གིས་འཇིག་ན། བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གིས་ཏེ་སར་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་མཚམས་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མ་མ་བརྒྱད་
ནི་ཡིད་གིས་ནི་ངེས་པས་འབིན་པར་བེད་པ་དང་འདྲ་ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སར་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མ་མ་བརྒྱད་ཀི་སྐབས་སུ་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅེས་སྨློས་པའི་
སྐབས་སུ་མཚམས་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་ཞེས་བསྒྱུར་ལ། གཞན་ཐམས་ཅད་སར་དང་འདྲའློ། །དེས་ན་འདི་ལ་ཡང་བསམ་པ་མཚམས་ནང་ནས་སེས་པ་དང་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སེས་
པ་གིས་སུ་ཕྱེ་ལ། དེ་གིས་རེ་རེ་ལ་ཡང་འབྲེལ་མེད་གཅིག་དང་འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་གསུམ་སྟེ། སར་དང་འདྲའློ། །གསུམ་པ་མཚམས་ལ་རེ་བ་ཡློད་པའི་མ་མ་བརྒྱད་ནི།
འབྲེལ་མེད་གིས་དང་། འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་དྲུག་གློ །ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་ཡློད་ཅིང་། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་ཡློད་པ་དེ།
ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་བ་ན་དགེ་འདུན་གིས་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བའི་ཚེ། གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་མི་འཇིག་ཅིང་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་སྟེ། དེར་མས་སུ་མ་མྱློང་བ་དང་
ལྡན་པ་ནི་མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་གློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །འློ་ན་གང་གི་ཚེ་འཇིག་ན། འབྲེལ་མེད་གིས་ནི། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་ཡློད་ཅིང་། ས་
བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པས་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བའི་གཏམ་དེ་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཐློས་པ་དང་ནང་དུ་ཐློས་པ་གིས་ཀིས་གང་ཟག་དེ འི་ས་བརྐྱང་ཞིང་པར་གྱུར་པ་
སྟེ། རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། གང་ཟག་དེ་ས་བརྐྱང་དང་འབྲེལ་བ་ཆད་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །འབྲེལ་བཅས་ལས་གྱུར་པ་དྲུག་

་་་་་ནི་ས་བརྐྱང་གི་

མཚམས་དང་རེད་པ་གིས་ཀ་ལ་རེ་བ་ཡློད་པའི་དགེ་སློང་ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་པ་དེས་གཞན་གིས་དུས་ཀི་ས་
རློལ་ཏུ། ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བའི་གཏམ་ཐློས་ཀང་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་མི་འཇིག་སྟེ། ཡློད་ན་མ་ཆད་ཀི་བར་དུའློ་ཞེས་གསུངས། བསམ་པའི་འབྲེལ་བ་མ་ལློག་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །འློ་ན་གང་གི་ཚེ་འཇིག་ན། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བེད་པ་མཐར་ཐུག་པ་དང་བརམས་པ་ཞིག་པ་དང་། བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་གསུམ་དང་། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་དེ་གསུམ་སྟེ།
དྲུག་པློ་དེ་དག་གང་བྱུང་ན་ཡང་། གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིང་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མ་མ་དྲུག་ནི། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་དང་རེད་པ་གིས་ཀ་ལ་
ཡིད་གིས་ཟ་བ་དེ་མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དེ་སེས་པ་གིས་དང་། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མཚམས་
ལས་འདས་པ་དང་། མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དེ་སེས་པ་གིས་ཏེ་བཞིས་ཀང་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིག་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་གིས་ནི་ངེས་པས་འབིན་པར་བེད་པ་དང་འདྲ་ཞེས་གསུངས་པས་

་་་་་ཤ་མི་སས་ཏི་

མཚམས་དང་རེད་པ་གང་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་ཡང་མཚམས་དང་རེད་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་མ་མ་ི་ཤུ་བརྒྱད་ཡློད་དློ་ཞེས་བླ་མ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

191

ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །འློན་ཀང་དེ་རྣམས་སུ་མ་འདུས་པའི་མ་མ་གཞན་ཡང་ཡློད་དེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་ཡློད་ཅིང་རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་གང་
ཟག་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་བ་ན། གཞན་གིས་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ཕྱུང་ཡང་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་མི་འཇིག་སྟེ། མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་གློ་ཞེས་གསུངས་པས་
སློ། །འློ་ན་གང་གི་ཚེ་འཇིག་ན། དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བའི་གཏམ་དེ་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཐློས་པ་དང་ནང་དུ་ཐློས་པ་གིས་ཀི་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིག་
པར་གྱུར་པ་སྟེ། གཏམ་ཐློས་པས་ཞིག་པ་གིས་སར་བཤད་པ་དང་མཚུངས་སློ། །གིས་པ་བཅློས་མའི་དབྱུང་བ་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་དབྱུང་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དབང་
བ་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ་ཞེས་སློ། །ས་བརྐྱང་གིས་མཚམས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ནི་ས་བརྐྱང་གི་གནས་ཀི་ེ་འཁློར་ལས་འདས་ན་སྟེ། སར་ཆློས་གློས་ཀི་གནས་ལ་ེ་འཁློར་བརི་བར་
གསུངས་ལ། ས་བརྐྱང་གི་གནས་ཀང་ཆློས་གློས་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ས་བརྐྱང་གིས་མཚམས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་ལ་འགེལ་ཆུང་ལས། ཞག་མ་ལློན་ཡང་ས་བརྐྱང་

་་་་་སྣང་

ཞིག་ཅེས་བཤད་དློ། །ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལས་ཆློས་གློས་བ་བའི་བསམ་པས་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་དང་བསམ་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་ན་ཞེས་པའློ། །ཁ་ཅིག་

ཡེ་ཤེས་རྒྱན་ན་རེ། ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་འདིས་ས་ཕྱིར་མ་བསྟན་པའི་མ་མ་གིས་བསྟན་ཏེ། ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་དགེ་སློང་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་ནས་ས་བརྐྱང་གི་
གནས་སུ་ཕྱིར་འློངས་པ་ན། ས་བརྐྱང་གི་གནས་འདིར་བསད་ཅིང་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ཡང་མི་བླང་ངློ་སམ་པའི་བསམ་པ་མཚམས་ནང་དུ་སེས་པ་དང་། ས་བརྐྱང་གི་གནས་སུ་ཕྱིར་
འློངས་པ་ན། ས་བརྐྱང་གི་གནས་སུ་མི་འགློ་ཞིང་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ཡང་མི་བླང་ངློ་། །སམ་པའི་བསམ་པ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སེས་པ་སྟེ། དེ་གིས་ཀིས་ཀང་གང་ཟག་དེའི་ས་
བརྐྱང་འཇིག་སྟེ། ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས། འདིས་ཀང་སྦྱློར་བས་འགློ་བ་དང་ངེས་པར་འབེད་པ་གིས་ཀི་བེ་བྲག་གི་གནས་སྐབས་གཞན་བསྟན་ཞེས་བཤད་
པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །

་་་་་བླ་མ་རྣམས་མཐུན་པར་དེ་ནི་མིན་ཏེ་འློན་ཀང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་པ་དེ་ནི་ས་བརྐྱང་ཞིག་ཟིན་པའི་བེ་བྲག་གི་གནས་སྐབས་

གཞན་བསྟན་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ལ། ཁེད་ཀི་འདློད་ཚུལ་ཕྱི་མ་ནི་ངེས་པར་འབེད་པའི་མ་མ་དང་བཟློས་པ་ས་མ་ནི་སྦྱློར་བས་འགེ་བའི་མ་མ་དང་འགལ་
ལློ། །མཚམས་ལས་འདས་པ་ན་དེ་འགྲུབ་བློ་ཞེས་གསུངས་པས། སྦྱློར་བས་འགློ་བའི་མ་མ་ལ་ལུས་དང་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་སུ་མ་འབྲེལ་བ་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན་ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ས་བརྐྱང་ཞིག་པར་གྱུར་ཀང་ཕྱིར་འློངས་ན་སློར་ཆུད་དམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་ཕྱིར་ཡིན་ཏེ། ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ངློ་
ཞེས་པ་འདི་ིད་ཀི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་

་་་་་ས་བརྐྱང་ཞིག་ཅིང་རྣམ་པར་ཆད་པར་གྱུར་པ་དེ་་་་་་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་སུ་ཕྱིར་

འློངས་ན་རེས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་སྨློས་ཏེ་ཞེས་སློ། །དེ་ལྟར་་་་་་སྦྱློར་བས་འགློ་བ་དང་ངེས་པར་
འབེད་པའི་མ་མས་ས་བརྐྱང་ཞིག་ཟིན་ན་ནི་དགེ་སློང་དེ་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་སུ་ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་མི་ཕན་ཏེ་ས་བརྐྱང་ཞིག་པའི་གནས་སྐབས་ིད་ལ་གནས་སློ ་ཞེས་
བསྟན་ཏེ། ཕྱིར་འློངས་ན་ཡང་ཞེས་པ་འདི་ིད་ཀི་འགེལ་བ་པྲཛྙཱ་ཀ་ར་ལས་ཕྱིར་འློངས་ཀང་མི་ཕན་ཏེ་ཞེས་བཤད་དློ། །

་་་་་གང་ཟག་སློ་སློའ ་ི འཇུག་བྲལ་ནི།

མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་པའི་མ་མ་བརྒྱད། ཡློད་པའི་བརྒྱད། ཡིད་གིས་ཟ་བའི་བརྒྱད། རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་
ཟ་བའི་མ་མ་བཞི་སྟེ། ེར་བརྒྱད་དང་། གང་ཟག་སློ་སློ་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་ར་དགུར་ངེས་སློ། །ཞེས་
བླ་མ་ཕལ་ཆེ་བས་གསུང་ཞིང་བདག་གི་ཨུ་པ་བྷ་ར་ན་རེ་དེ་རྣམས་སུ་མ་འདུས་པའི་མ་མ་གིས་ཡློད་གསུངས་
ནས། ས་བརྐྱང་གི་མ་མ་སུམ་ཅུའི་ཐ་མ་རེད་པ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་བའི་མ་མ་གིས་བསྣན་ཏེ་གང་ཟག་སློ་སློའ ་ི
རང་འཇུག་བྲལ་སློ་གཅིག་ཏུ་ངེས་སློ་གསུངས། ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལས་ཆློས་གློས་བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པ་
སྟེ་ཆློས་གློས་ཟིན་པ་མཐར་ཐུག་པའློ། །་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་གློས་བའློ་སམ་དུ་བསམ་པ་དེ་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་

དང་ཞེས་སློ། །མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཆློས་གློས་བརམས་པ་ཟིན་པར་བས་པའློ་ཞེས་ཀང་ཊི་ཀ་
192

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལས་སློ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལག་ཏུ་ཐློབ་པ་ན་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིག་པར་གྱུར་པའློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ཆློས་
གློས་བེད་པར་བརམས་པ་མ་ཟིན་པར་ཞིག་པ་སྟེ། མེས་འཚིག་པ་ལ་སློགས་པས་བརམས་པ་ཞིག་པའློ། །

་་་་་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཆློས་གློས་

བརམས་པ་མ་ཟིན་པའི་བར་སྐབས་སུ་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་པའློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་
དློ། །འདི་ཡང་མཚོན་པ་སྟེ་ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་བརླག་ཅིང་བརླག་པའི་གཏམ་ཐློས་པ་ན་གང་ཟག་དེའི་ས་བརྐྱང་ཞིག་པར་གྱུར་པའློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །ས་བརྐྱང་གི་རེད་པ་
ལ་རེ་བའི་བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་རེད་པ་དེ་འདློད་པའི་བླློ་ལློག་པའློ། །

་་་་་ཡིད་གིས་ནི་ཞེས་པ་འདིས་ཕྱིར་མི་འློང་གི་ཡིད་གིས་ཁློ་ན་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། ཆློས་གློས་བའམ་མི་བའི་ཡིད་གིས་ནི་གཞུང་འདིས་མ་བསྟན་པར་འཆད་པ་དེང་སང་ཤིན་
ཏུ་མང་། གཞུང་འདིའི་ཕྱེད་གློ་ཡང་ཕྱེད་ནི་མ་གློ་བར་ཟད་དློ། །ཡིད་གིས་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཕྱིར་འློངས་པར་བ་བའམ་འློན་ཏེ་ཕྱིར་
འློང་བར་མི་བ་སམ་པའི་ཡིད་གིས་དང་། ཆློས་གློས་བའམ་འློན་ཏེ་ཆློས་གློས་མི་བ་སམ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་གིས་ནི་ངེས་པས་ས་བརྐྱང་འབིན་པར་བེད་པ་དང་འདྲ་ཞེས་བཤད་
དློ། །སྐབས་འདིར་རང་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་དང་ཊི་ཀའི་ལུང་དྲངས་པ་ལས་ཀང་ཕྱིར་འློང་བར་བ་ཞིང་ཆློས་གློས་བའམ་འློན་ཏེ་ཕྱིར་འློང་བར་མི་བ་ཞིང་ཆློས་གློས་མི་བ་
སམ་དུ་སེམས་པས་མཚམས་ལས་འདའ་བར་བེད་ན་དེའི་ས་བརྐྱང་རང་འཇུག་པ་དང་བྲལ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་ཀང་ཆློས་གློས་བ་བའི་བསམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞིང་ཕྱིར་མི་
འློང་བའི་སེམས་ཀིས་སམ་ཕྱིར་འློང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སེམས་ཀིས་མཚམས་ལས་འདས་པ་དང་། ཞེས་བཤད་དློ། །ས་བརྐྱང་དུས་སུ་དབྱུང་བ་དེའི་དུས་ནི་དཔིད་ཟ་ར་བའི་འློ་
ཞེས་སློ། །དེའི་དམིགས་བསལ་གིས་ཡློད་དེ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབར་ཕྱི་མར་ཁས་བླངས་ན་དཔིད་ཟ་འབྲིང་པློའ་ི ་ལ་དེ་དབྱུང་ངློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དུས་སུ་དབྱུང་
བ་དེ་དགུན་ཟ་ཐ་ཆུང་་ལ་དབྱུང་བ་ཡང་ཡློད་དེ། སྟློན་ཟ་འབྲིང་པློའ ་ི ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ས་བརྐྱང་བཏིང་ཞིང་། ཟ་བ་བཤློལ་བློར་ཏེ་དགུན་ཟ་འབྲིང་པློ་གིས་བྱུང་བ་ན། དགུན་ཐ་ཆུང་
་ལ་དུས་སུ་དབྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ས་བརྐྱང་གི་དུས་ཟ་བ་ལྔ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས་འདས་ན་ས་བརྐྱང་གི་འཕེན་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

་་་་་གཞན་ཡང་དཔིད་ན་ཟ་ར་

བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བའི་གཞུང་སྣང་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་ས་བརྐྱང་འདིངས་པའི་དགེ་སློང་
གིས་དཔིད་ཟ་ར་བའི་ཡར་གི་ངློའ ་ི ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་གློ་བར་བ་སྟེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་སང་ཁློ་བློ་ས་བརྐྱང་
འབིན་གིས་ཁེད་ཅག་སློ་སློའ ་ི ཆློས་གློས་རྣམས་བིན་གིས་རླློབས་ཤིག་ཅེས། བཤད་ཅིང་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་
ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཕྱི་དེ་ིན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བར་
བའློ་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་ཟ་བ་ལྔ་དང་ཞག་གཅིག་འཆགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རློ། །དེས་ན་མདློ་ར་འགེལ་གཙོ་བློར་གཟུང་ངློ་། །རློ། །ཟ་བ་ལྔ་ཚུན་ཆད་ནི་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་དེ་མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་གློ་ཞེས་
གསུངས་པས། ཐློས་ན་ནི་དེའི་ཕན་ཡློན་ཟློག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ར་བར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཅིང་ཊི་ཀ་ལས་དངློས་སུ་ཡང་ངློ་། །ཅི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཐློས་ཀི་
བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་ཅིང་། ཐློས་ན་ཕན་ཡློན་ཟློག་གམ་ཞེ་ན། རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་འདིར་ཕྱིར་འློང་ངེས་པའི་བསམ་པ་ནི་
ཡློད་ཅིང་།

ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལས་་་་་་ཆློས་གློས་བ་བའི་བསམ་པས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མེད་ན་མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་ཅིང་ཐློས་

་་་་་ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་འདིར་ཕྱིར་མི་འློང་ངེས་སམ་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་མཚམས་ལ་རེ་བ་མེད་ཅིང་། ས་

ན་ནི་ཟློག་

བརྐྱང་གི་རེད་པ་ལ་ཡང་རེ་བ་མེད་པའི་བསམ་པ་སེས་ན་ནི་བསམ་པ་དེ་སེས་པའི་ཚེ་ིད་ན་ས་བརྐྱང་འཇིག་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

193

སྟེ་གློ །རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡློད་ན་མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་ཅིང་ཐློས་ན་ཟློག་པ་་་་་་མ་ཐློས་ཀི་བར་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་པ་
ཡང་མིན་ལ་མ་ཐློས་ཀང་ཕན་ཡློན་ཟློག་སྟེ་ཐློས་པ་ནའང་ཟློག་པ་ཡང་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡློད་ན་ཇི་སིད་དུ་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་
འཇུག་ཅེ་ན།

ས་བརྐྱང་གི་རེད་པའི་སྐལ་བ་ལས་་་་་་ཆློས་གློས་བ་བའི་བསམ་པས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡློད་ན་ནི་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བར་ཐློས་ཀང་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་

ཡློད་པ་དེ་ིད་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀི་བར་དུ་དེའི་ཕན་ཡློན་རེས་སུ་འཇུག་པའློ། །ཊི་ཀ་ལས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་

་་་་་བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པ་

དང་། བརམས་པ་ཞིག་པ་དང་། བསམ་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་གསུམ་ལས་བཟློག་སྟེ་མས་རིམ་བཞིན་དུ་ས་བརྐྱང་གི་
རེད་པའི་གློས་ལ་རེ་བ་ཡློད་པ་དང་ཆློས་་་་་་གློས་་་་་་བཟློ་བེད་པར་བརམས་པ་མ་ཞིག་པ་དང་། ཆློས་་་་་་གློས་་་་་་བེད་པར་བརམས་པ་་་་་་སྟེ་
ཆློས་གློས་བེད་པར་འགྱུར་བ་མཐར་ཐུག་པར་མ་གྱུར་པའི་ཤན་ཡློད་པའློ་ཞེས་སློ། །ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་གསློ་སྦྱློང་གི་མཐའ་ཞེས་པ་འདི་ལ་བཤད་ལུགས་གིས་་་་་
་ཏེ་གསློ་སྦྱློང་བཏགས་མིང་དུ་བཤད་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་དངློས་མིང་དུ་བཤད་པའློ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གིས་ལས་
གསློ་སྦྱློང་བཏགས་མིང་དུ་བཤད་པ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་འདིར་གསློ་སྦྱློང་ཞེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་སུ་དགག་དབེ་བས་པའློ་ཞེས་གསུངས་པས། གསློ་ཡློང་གི་
མིང་བཏགས་ཀང་དགག་དབེ་སྟེ། དངློས་གཞིའི་དུས་ཀི་དགག་དབེ་བས་པའི་མཐའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་མ་ཡིན་པ་ལ་ས་བརྐྱང་གདིང་བར་མི་བའློ། །གསློ་སྦྱློང་དངློས་མིང་དུ་བཤད་པ་ནི།
འགེལ་ཆུང་ལས་འཐབ་ཀློལ་ཅན་གི་རྐྱེན་གིས་དུས་ཀི་ས་རློལ་ཏུ་དགག་དབེ་བས་ན། དབར་རྣམས་ཀི་ཐ་མ་ལ་དགག་དབེའི་དུས་སུ་གསློ་སྦྱློང་བ་དགློས་པས། དེའི་ཚེ་ན་གསློ་སྦྱློང་
གི་མཐའ་མ་ཡིན་པ་ལ་ས་བརྐྱང་གདིང་པར་མི་བའློ། །ཞེས་བསྟན་ཏློ། །ས་བརྐྱང་བཏིང་ནས་བེ་བ་དག་ལ་ནི་དབྱུང་བ་དེ་ཐ་དད་པར་འགྲུབ་བློ་

་་་་་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་

ཕྱུང་ཟིན་ནས་ཕྱློགས་གཅིག་ཤློས་ཀིས་ཀང་དབྱུང་དགློས་སློ། །ཞེས་ལུང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློས་ཞུས་པ་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་དང་
གསུམ་ཆར་ལས་བཤད་དློ། །རེད་པ་དེ་ཐ་དད་པར་འགྲུབ་ཅེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཤད་ཀང་། གཞུང་འདིའི་དློན་ནི་ས་མ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །དབར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་བེ་ནས་གནས་དེ་
ན་ཕྱློགས་གིས་ཀ་ཡློད་ན་གང་གིས་ས་བརྐྱང་གདིང་ཞེ་ན། ཆློས་སྨྲ་བ་དག་ཡློད་པས་དེ་གདིང་ངློ་། །དེའི་ཚེ་ན་གནས་དེར་ཕྱློགས་གིས་ཀས་སློ་སློར་ས་བརྐྱང་བཏིང་ན་རེད་པ་ཇི་
ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན། དབར་གནས་པ་རློགས་ནས་དགེ་འདུན་གིས་སུ་བེ་བའི་གནས་དེར་ཆློས་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་ཆློས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ས་བརྐྱང་འདིངས་བ་བས་
ཀང་དབར་

་་་་་གནས་འདིར་དབར་གནས་པ་རྣམས་ལ་རེད་པ་འདི་སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ གནས་ཀི་རེད་

་་་་་དགག་དབེ་ཚུན་ཆད་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཆློས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་འློས་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །་་་་་ཆློས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་ལ་ནི་འློས་པ་མ་

པ་

ཡིན་ཏེ། ཕྱློགས་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀས་བཤད་དློ། །གལ་ཏེ་ཕྱློགས་གིས་ཀས་སློ་སློར་ས་བརྐྱང་བཏིང་ན་ས་བརྐྱང་གི་
རེད་པ་ནི་སློ་སློར་ཕྱློགས་གིས་ཀ་ལ་འློས་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་པ་

་་་་་ཆློས་ཕྱློགས་པ་དང་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འློས་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཤད་དློ། །བསམ་པ་གནས་པ་ནི་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཞེས་པ་་་་་་ས་བརྐྱང་འདིངས་བའི་བསམ་པ་ཡློད་ཅིང་དེ་ལ་འདུན་པ་མ་ལློག་པར་གནས་པས་ས་བརྐྱང་བཏིང་བ་ནི་ས་བརྐྱང་བཏིང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཚང་
ནའློ། །

་་་་་དེ་དང་བྲལ་བ་ནི་ཞེས་པ་བསམ་པ་གནས་པ་དེ་དང་བྲལ་བ་ནི་ས་བརྐྱང་མ་ཆགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕྱུང་བ་ིད་ཡིན་ཏེ། ས་བརྐྱང་མི་ཆགས་པ་ཡིན་

ནློ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གིས་སམ་གསུམ་ལྟ་བུ་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པས་མཚམས་གཅིག་པ་ིད་ཡིན་ན་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ན་གནས་དུ་མ་ཡློད་པ་དེར་གནས་ཐ་དད་
གཞན་དུ་དབར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་ཕྱིར་དབར་གནས་པ་ིད་ཡིན་པས། དབར་གནས་གཞན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ས་བརྐྱང་གདིང་དུ་རུང་སྟེ་གནས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཀི་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཀང་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅིག་ཏུ་གཏློགས་པས། མཚམས་དེ་ིད་དུ་དབར་གནས་ཤིང་མཚམས་དེ་ིད་དུ་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་དབར་གནས་ཁས་ལེན་
པའི་ས་རློལ་ནས་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པའི་དབང་དུ་བས་སློ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་པ་གིས་སམ་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་གནས་གཞན་དེ་ནི་བཏིང་བའི་ཚེ་ཞེས་གསུངས་
ཀང་། འདིངས་བའི་ཚེ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གིས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་པས། ས་བརྐྱང་འདིངས་བའི་ཚེ་ན་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པས་མཚམས་གཅིག་པ་དེ་ཡིན་ན་གནས་གཅིག་པ་དེ་ིད་
ཡིན་པས། གནས་གཞན་དུ་དབར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ས་བརྐྱང་གདིང་བ་འཆགས་ཏེ། དབར་གནས་པའི་དུས་ན་མཚམས་ཐ་དད་ཀང་། ཊི་ཀ་ལས་ས་བརྐྱང་འདིངས་བའི་དུས་
ན་མཚམས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །མཚམས་པློ་ཆེ་གཅིག་གི་ནང་ན་གནས་དུ་མ་ཡློད་པའི་གནས་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་ས་བརྐྱང་བཏིང་ནས་ཕྱིས་མཚམས་པློ་ཆེ་
བཀློལ་ཏེ་མཚམས་ཐ་དད་པར་བས་ན་ས་བརྐྱང་བཏིང་བའི་གནས་དུ་མ་དེ་ལས། གནས་གང་ཡང་རུང་བ། ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་དེའི་གནས་ཡིན་པས་གནས་དེ་དག་ཏུ་བཞག་ཀང་
རུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལས་

་་་་་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་ལ་ནི་ཞེས་པ། གང་ཡང་རུང་བ་ཞེས་རིམ་པ་བསྒྱུར་རློ། །བཏིང་ནས་མཚམས་པློ་ཆེ་

ཐ་དད་པར་བས་པ་འདི་ལ། གནས་དེ་དག་གང་དུ་བརྐྱང་ཡང་ེས་པ་མེད་ལ། གནས་དེ་དག་གཞན་དུ་ཁེར་ཡང་མཚམས་
གཞན་དུ་ཁེར་བའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བའློ། །ཐ་དད་པ་ིད་ཡིན་ན་ཞེས་པ་ནི། གནས་ཐ་དད་མང་པློ་རྣམས་མཚམས་པློ་ཆེ་
གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ་ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུགས་གཅིག་ིད་ས་བརྐྱང་དུ་བཏིང་ནས། མཚམས་པློ་ཆེ་བཀློལ་ཏེ་གནས་
མང་པློ་དེ་དག་མཚམས་ཐ་དད་པ་ིད་ཡིན་ན་གནས་སློ་སློར་ས་བརྐྱང་དེ་དབྱུང་གི ཐམས་ཅད་ཀིས་གནས་གཅིག་ཏུ་དབྱུང་
དུ་མི་རུང་ངློ་། །ས་བརྐྱང་གཅིག་ཀང་མཚམས་དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བས་མཚམས་གཞན་གི་ས་བརྐྱང་
ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་གནས་སུ་བླངས་ཏེ་ས་བརྐྱང་དེ་ཕྱུང་བར་བའློ། །ཡང་ན་ས་བརྐྱང་དེ་མ་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་
འགའ་ཞིག་ས་བརྐྱང་གི་གནས་སུ་བཞག་པར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་གཞན་དུ་ན་ས་རེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བ་
རང་འཇུག་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། འབྲལ་བའི་ེས་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །འློ་ན་སྦྱློར་བས་འགློ་བའམ་ཐློས་
བྱུང་གི་སྐབས་སུ་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་དེ་རྣམས་ཀིས་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་གི་ས་བརྐྱང་མི་འཇིག་
པར་རྐྱློང་ནུས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མཚམས་པློ་ཆེའི་ཚད་ཀིས་བསྡུས་པར་མ་ངེས་པས། རང་རང་གིས་རྐྱློང་བ་སྒྲུབ་
པར་མི་ནུས་ལ། འདིར་ནི་མཚམས་པློ་ཆེ་གཅིག་གི་ས་ཁློངས་ན་གནས་པས་རང་གིས་རྐྱློང་བ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པས་སློ། །བེ་
བ་ིད་ན་ཞེས་པ་ནི་གནས་གཅིག་ཏུ་ས་བརྐྱང་གདིང་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཆློས་ཕྱློགས་དང་ཆློས་མི ན་ཕྱློགས་གིས་སུ་བེ་
བ་ིད་ན་ཕྱློགས་དེ་གིས་སློ་སློ་ིད་དུ་ས་བརྐྱང་དབྱུང་བར་བའློ། །བཏིང་ནས་བེ་ན་ཆློས་ཀི་ཕྱློགས་པས་ཀང་གིས་ཀའི་
ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པས་ཀང་ངློ་། །འློ་ན་འདི་སྨློས་པར་མི་རིགས་ཏེ་ཆློས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་གཅིག་ཀང་
མཚམས་ཐ་དད་པས་གིས་ཀ་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་སློ། །ཞེ་ན། ས་མ་ལ་ནི་གང་གིས་འབིན་པ་དེ་ལ་འདུན་
པ་ཕུལ་ན་གིས་ཀའི་དབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། བཏིང་ནས་བེ་བ་འདི་ལ་ནི་འདི་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་ཐ་དད་པས་འདུན་པ་ིད་
མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བས། ས་བརྐྱང་འབིན་པའི་ཁ་སྐློང་བེད་དམ་ས་བརྐྱང་མ་བཏིང་བ་ཁློ་
ན་བཞི་ཡན་ཆད་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཚང་བས་ས་བརྐྱང་ཕྱུང་བ་ནི་མ་ཕྱུང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །མ་བཏིང་བ་ི་ཚེས་ཕྱུང་བར་
འགྱུར་བ་ནི་འདུན་པ་ཕུལ་བ་ལས་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རློ། །མ་བཏིང་བའི་ཕྱུང་བ་ནི། ཞེས་པ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དང་། མ་བཏིང་བ་ིད་ཀིས་དབྱུང་བར་ཞེས་པ་ནི་དབྱུང་བའི་ལས་འཆགས་པ་ཙམ་དང་ེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་གློ་རིམ་
བཞིན་ནློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། ས་བརྐྱང་གི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་གློས་ཀི་གཞི་
འཆད་དེ། མཚོན་གིས་མ་དྲས་པའི་གློས་སད་པར་མི་བ་ཞེས་སློ། །དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གཞི་ལས་སྨན་པ་འཚོ་
བེད་ཀིས་ལུས་འཕགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ན་བ་ལ་དཔད་བས་པ་ལས། དེས་ནི་དེ་ལ་བརྒྱ་སྟློང་རི་བའི་གློས་བེའུ་རས་ཡུག་པློ་ཆེ་
བིན་པ་དེ་བླངས་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་བ་ན། ཀུན་དགའ་བློ་བརྒྱ་སྟློང་རི་བའི་གློས་བེའུ་རས་ཡུག་པློ་ཆེ་ལློང་ལ་
ངའི་ཆེད་དུ་གིས་དྲློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་ནས། དེས་དེ་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་། ཀུན་དགའ་བློའ་ི བླ་
གློས་མཐང་གློས་དང་། སྒྲ་གཅན་ཟིན་གི་རལ་ཆུང་དཔུང་ཚད་གཅིག་བས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་
ལས་ནི། ཡུལ་འཕགས་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་ལ་གིད་མེད་ཀི་ནད་བྱུང་བ་ལ་སྨན་པ་འཚོ་བེད་ཀིས་དཔད་
བས་པ་ལས། དེས་དེ་ལ་བརྒྱ་སྟློང་རི་བའི་རས་ཡུག་ཆེན་བསྐུར་བྱུང་བ་དེ། འཚོ་བེད་ཀིས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་བ་ན།
དེ་ཀུན་དགའ་བློས་དྲས་ཤིང་དྲུབས་ཏེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་། ཀུན་དགའ་བློའ ་ི སྟློད་གཡློགས་སྨད་
གཡློགས་དང་སྒྲ་གཅན་ཟིན་གི་རྔུལ་གཟན་ཡང་ལྡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའློ། །སྣམ་ཕྲན་སེལ་ཞི་ིད་ཅེས་པ་་་་་་གེང་གཞི་

འདི་དང་གེང་གཞི་ས་མ་གིས་པློ་བསེས་ནས་འཆད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ། ལུང་ལ་ལེགས་པར་མ་བརགས་པ་སྟེ་
འཁྲུལ་བཤད་ིད་དློ། །ནི་ལུང་གཞི་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པློའ་ི ཁབ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ལུས་འཕགས་ཀི་རི་བློ་ལ་བཞུགས་་་་་་
གེང་གཞི་དེ་ནི་དྲས་ཤིང་དྲུབས་པ་ཆློས་གློས་ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་ཞེས་པ་འདིའི་གེང་གཞི་ཡིན་
ནློ། །དེང་སང་བློད་ཀི་འདུལ་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར་རྣམས་ན་རེ། གེང་གཞི་དེ་གིས་ནི་གཞུང་འློག་མའི་སྣམ་ཕྲན་
སེལ་ཞི་ིད་དང་ཞེས་པའི་གེང་གཞི་ཡིན་པར་འཆད་དེ། ལུང་ལ་ལེགས་པར་མ་བརགས་པ་སྟེ། འཁྲུལ་བཤད་ིད་དློ། །ཏེ། མ་ག་དྷའི་ཞིང་མམ་
ཞིང་ེ་འཁློར་མམ་ལ་སྣང་གི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་དག་སྣང་སལ་གིས་འབྲེལ་ཞིང་མཛེས་པ་གཟིགས་ནས། འདི་ལྟ་བུར་
ཆློས་གློས་རྣམས་དྲས་ཏེ་དྲུབ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་གི་ཆློས་གློས་དྲ་ཞིང་དྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་
ལས་དང་པློ་ནི་སྣམ་ཕྲན་སེལ་ཞི་ིད་དང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་སིད་དུ་བཏང་བའི་ཚལ་བུ་རྣམས་ཀི་སྣ་མཐློན་དམན་
དུ་འདུག་པས། སྣམ་ཕྲན་སེལ་ཞི་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཆློས་གློས་དེ་དྲུབས་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་ནི་ལྷག་མ་མམ་
པ་ིད་དང་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཊི་ཀ་ལས་སྣམ་བུ་གཅིག་ལ་་་་་་ཚལ་བུ་དག་ཀང་ངློ་ཞེས་པ་ལ་ཚལ་བུ་ནི་སིད་དུ་བཏང་

བའི་ཚལ་བུ་དང་བྲེད་ཚོད་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཀི་མཐའ་སྐློར་གི་ཚལ་བུ་ཡིན་པར་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་དློ། །དེ་
ལྟར་ན་ཚལ་བུ་གཞན་རྣམས་ལས་མཐའ་སྐློར་ཞེང་ཕྱེད་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་མ་གློ་བ་སྟེ། ཚལ་བུ་དག་ཀང་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཞེང་མམ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཚལ་བུས་ནློན་པའི་ལྷག་མ་མ་ནློན་པ་ཇི་སིད་ཡློད་པ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་ལས་
གཞན་པའི་སྣམ་བུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཞེང་མམ་པ་ིད་ཅེས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་དབུས་ཀི་སྣམ་ཕྲན་ལ་ལྟློས་ནས་གཞན་དུ་སྟེ་གཡས་གཡློན་གི་ཕྱློགས་གིས་སུ་གེགས་བུའི་འཕྲློ་ཕྱློགས་
ཕྱློགས་སུ་ལྟ་བ་ིད་དང་ཞེས་སློ། །བཞི་པ་ནི་ངློས་བཞི་པློ་འཁློར་བར་མཐའ་སྐློར་གིས་མཐའ་བསྐློར་བ་ིད་དག་གིས་སློ། །ལུང་གཞི་ལས་གེགས་བུའི་འཕྲློ་ཕྱློགས་ཕྱློགས་སུ་ལྟ་བ་
དང་མཐའ་སྐློར་བ་གིས་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་མ་སྩལ་མློད་ཀི། དེ་གིས་ཀུན་དགའ་བློས་བས་པ་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །ཡློད་ཅིང་བདློག་ནའློ་ཞེས་སྨློས་ན་ཡློད་པ་དང་བདློག་པ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། ལུང་

་་་་་མདློ་ར་བའི་འགེལ་བ་རྣམས་ན་ཡེ་མི་གསལ་ཡང་

རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཡློད་ཅིང་ཞེས་བ་བ་ནི་རས་ཙམ་དུ་ཡློད་པས་སློ། །བདློག་བཞིན་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི་བ་བ་བེད་ནུས་པས་སློ་ཞེས་བཤད་པས། རས་ཙམ་དུ་ཡློད་ཅིང་བ་བ་
བེད་ནུས་སུ་བདློག་ནའློ། །

་་་་་ཀམ་ནི་ལ་བ་འཐུག་པློ་སྟེ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་ལ་བ་འཐུག་པློ་ནི་ཀམ་མློ་

ཞེས་སློ། །ཀམ་རྩུབ་པློ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལ་བ་སྟུག་པློ་རྩུབ་མློའ ་ློ ཞེས་ རྣམ་འབེད་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དེ། ལུང་གཞི་ལས་་་་་་
གཡང་གཞིའི་ཞེས་པ་འདི་འགྱུར་སློན་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་གཡང་གཞི་དང་
ཞེས་བཤད་པ་དེ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ལུང་གཞི་ལས་ཀང་གཡང་གཞི་དང་ཞེས་སློ། །གཡང་སྟེ་རི་དྭགས་
ཀི་པགས་པའི་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་སློ། །གཞི་་་་་་ནི་མུ་སྟེགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པས་དགེ་སློང་གིས་
གཡང་གཞི་འཆང་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་པ་དང་་་་་་སྣམ་སྦྱར་མི་འཆང་
བར་སྨད་གཡློགས་སྟློད་གཡློགས་དང་བཅས་པས་འཚོ་ཞིང་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ལུང་གཞི་ལས་ངས་ཆློས་གློས་གསུམ་གནང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་
བླ་གློས་དང་མཐང་ཐློས་དང་བཅས་པས་འཚོ་བར་བེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་སྣམ་སྦྱར་མི་འཆང་བར་བླ་གློས་དང་
མཐང་གློས་དང་བཅས་པས་འཚོ་བར་བེད་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་དགེ་སློང་གི་རགས་
མས་པའི་ེས་པར་འགྱུར་བའློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གློས་ཐམས་ཅད་སློ་བ་བཀག་པ་ཡིན་གི་གློས་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་དམར་བ་ནི་མ་
བཀག་གློ་ཞེས་བཤད་ཀང་

་་་་་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འདིར་ཁ་ཅིག་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་ཐམས་ཅད་དམར་བ་བཀག་

གློ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཡློག་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་ིད་དུ་མ་མཐློང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་
ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད། ལུང་གཞི་ལས་གློས་ཐམས་ཅད་སེར་བའམ་ཐམས་ཅད་དམར་བའམ་དཀར་བ་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་
ིད་ཅེས་གསུངས་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་ལུང་

་་་་་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཁ་དློག་ངན་པར་བསྒྱུར་བ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་

གཅིག་གིས་ཁ་དློག་བསྒྱུར་བའི་གློས་སད་ན་ནློངས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ།
དགེ་སློང་གིས་གློས་ཐམས་ཅད་སློན་པློའམ་སེར་པློའམ་ཐམས་ཅད་དམར་པློ་སད་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ ཞུ་བ་དང་
འློད་ལྡན་ར་འགེལ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སེར་བ་དང་ཐམས་ཅད་དམར་བ་བཀག་པར་ལུང་གཞི་ལ་སློགས་པ་གཞུང་ལྔ་ལས་བཤད་པས་ཁ་དློག་
གཅིག་པའི་ེས་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་ལག་ལེན་དློག་མཐའ་གཟུང་བར་བའློ། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

མུ་སྟེགས་པའི་ཆ་ལུགས་གཡང་གཞི་ལ་སློགས་པ་གློང་དུ་
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བསྟན་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ལས་གཞན་འཆང་ན་ཡང་ེས་བས་སུ་བསྟན་པ་ནི།་་་་་ མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་སྟེ། མུ་སྟེགས་
ཅན་གི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་ཡང་མི་རུང་ངློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །དེའི་ཆ་ལུགས་ཀི་བེ་བྲག་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། དགེ་སློང་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་སྣློད་བཅངས་ན་ཅིར་འགྱུར། ེས་བས་སློ་
ཞེས་གསུངས་ལ། ཞུ་འགེལ་ལས། མུ་སྟེགས་ཀི་སྣློད་ནི་ཐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་སྣློད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། དགང་གཟར་བླུགས་གཟར་གིས་ཀང་མུ་སྟེགས་པའི་ཆ་བད་ཡིན་པར་ལུང་
རྣམ་འབེད་ལས་ཆློས་གློས་དང་འབྲལ་བའི་སྐབས་ནས་གསུངས་སློ། །བུ་ས་ལའི་འདབ་མ་ནི་འུ་སུའི་འདབ་མ་ཡིན་པར་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སློ། །ཆློས་རིང་དུ་གནས་ན་
ཞེས་པ་ནི་དབར་ཟ་བ་གསུམ་གི་གསུམ་གིས་གནས་ན་སྟེ། དེ་ཡང་འློད་ལྡན་ལས་གསུམ་གིས་རློགས་པ་ལ་བཤད་ཅིང་།

་་་་་ཟ་བ་གིས་གནས་ན་ཞེས་

བཤད་གནས་མལ་གི་གཞིའི་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་གསུམ་གིས་ངློ་མཐློང་བ་ལ་བཤད་་་་་་ཞག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གནས་ན་ཞེས་བཤད་དེ། མཁས་
པ་ཡློན་ཏན་འློད་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བའློ། །

ཆློས་ཕྱློགས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕུལ་བ་ནི་ཆློས་ཕྱློགས་པའི་དགེ་

འདུན་དབང་ལ། ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀིས་ཕུལ་བ་ནི་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་རྣམས་དབང་
བར་བེད་དློ་ཞེས་ཕྱློགས་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གིས་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ནི་ཕྱློགས་གིས་པློའ ་ི སྦྱིན་བདག་
རྣམས་ཀིས་ཕྱློགས་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་སམ་ན།་་་་་ཆློས་ཕྱློགས་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་
ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབུལ་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཕུལ་ན་ཡང་འཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་པར་བེད་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་གློ་ཞེས་ས་མར་
སྦྱར་རློ། །བུ་མློ་མུ་ཏིག་གི་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་པ་ནི། ལུང་གི་ཆློས་ལ་ཕུལ་བའི་ཆློས་ཀི་རེད་པ་ནི་ལུང་ཆློས་སྨྲ་བ་རྣམས་དབང་ཞེས་སློ། །དློན་དམ་པའི་ཆློས་ལ་ཕུལ་ན་
ནི་བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས།

ཆློས་ལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡང་་་་་་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཕུལ་བ་ནི་མཆློད་རེན་དང་འདྲ་བར་བཞག་གློ་ཞེས་བཤད་དློ། །སྒྲུབ་པའི་ཆློས་་་་་་

བསབ་པ་གསུམ་ིད་ལ་བསློས་ཏེ་ཆློས་ལ་འབུལ་ལློ་ཞེས་ཕུལ་བ་ནི་དགེ་འདུན་རྣམས་དབང་སྟེ། སྒྲུབ་པའི་ཆློས་དེ་དགེ་འདུན་གི་རྒྱུད་ལ་ཅི་རིགས་པར་མངའ་བའི་ཕྱིར་
རློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །

གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཤི་བའི་ཡློ་བད་ནི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ངས་

སམ་ཞེ་ན་རྒྱུ་གང་གིས་གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་་་་་་རྒྱུ་ལས་སེམས་མ་ལློག་ནའློ་་་་་་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་གི་རྒྱུ་ལས་
སེམས་ལློག་ན་ནི་དབང་ངློ་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །ཞེས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཟློད་པ་མ་གསློལ་ན་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མི་དབང་གི བཟློད་པ་གསློལ་ན་ནི་དབང་ངློ་
་་་་་བཟློད་པ་མ་གསློལ་ནའློ་ཞེས་མ་གསུངས་ཀི་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལས་སེམས་མ་ལློག་ནའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་

ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མདློ་ར་འགེལ་ལས་

འགལ་ལ། བཟློད་པ་གསློལ་ན་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་པས་རེད་པ་དེ་མི་དབང་ངམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བཅད་མི་དགློས་སློ། །མཚམས་ཀི་བར་ན་

་་་་་ཤི་བའི་རས་

རྣམས་འདུག་པ་་་་་་ལ་ཤི་བའི་ལུས་ཏེ་རློ་དེས་སམ་ལུས་སམ་་་་་་ལུས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་གཞན་གིས་རེག་པས་ཇི་ཙམ་་་་་་མཆིས་རྣློན་
པ་རྣམས་དབང་བར་གསུངས་པའློ། །འློ་ན་ལུང་གེང་གཞི་ལས་བཙུན་པ་མཚམས་གིས་ཀི་བར་དུ་དགེ་སློང་ཞིག་དུས་འདས་ན་གུམ་པ་དེའི་ཡློ་བད་རྣམས་སུ་དབང་བར་འགྱུར། ཨུ་
པ་ལི་དེ་ནི་མགློ་གང་ལློགས་སུ་བློར་བའློ། །བཙུན་པ་གིས་ཀར་མགློ་བློར་ན་གང་དབང་བར་འགྱུར། ཨུ་པ་ལི་དེ་ནི་གིས་ཀའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཁློ་ན་ལྟར་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་
ཅིང་། ར་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཚམས་གིས་པར་ཤི་ན། དེའི་ལུས་འབྲེལ་བའི་རས་ལ་སློགས་པའི་རས། གང་དུ་མགློ་བློ་བཞག་པར་དབང་བ་ཡིན།
གིས་ཀར་བཞག་ན་དེའི་ཕྱིར་གིས་ཀ་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ལུང་ལ་འདློན་པ་ཐ་དད་པ་ལུགས་གིས་སུ་འབྱུང་ཡང་། ལུང་གང་ལས་མདློ་ར་བས་བསྡུས་པའི་ལུང་
དེ་གཙོ་བློར་བས་ཏེ་མདློ་ར་འགེལ་ཚད་མར་བའློ། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ིད་གང་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། དགེ་སློང་ཤི་བ་དེ་ལ་

198

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བུ་ལློན་ཚུར་ཆགས་ན་

་་་་་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སློད་པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་པློ་ཅི་ཞིག་སྦྱིན་ཞེ་ན། དགེ་སློང་གིས་ཐ་ག་པ་ལ་སློགས་པའི་རས་ས་

ཤུགས་སུ་ཁེར་ནས་དེའི་རིན་དུ་གསེར་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་ཆད་བས་པ་ལས་དགེ་སློང་ཤི་ན་རིན་སྦྱིན་པར་བ་བ་ིད་སར་ཆད་བས་པ་གང་ཡིན་པ་གསེར་ིད་སྦྱིན་དགློས་པ་སྟེ་སར་ཁེར་
བའི་དངློས་པློ་རས་དེ་ིད་སར་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དགེ་སློང་ཤི་བ་དེའི་བུ་ལློན་ཕར་ཆགས་ན་

་་་་་ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སློད་པ་རྣམས་ཀིས་

དངློས་པློ་ཅི་ཞིག་བླང་ཞེ་ན། བླང་བར་བ་བ་ིད་གང་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་ཐ་ག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གསེར་ས་ཤུགས་སུ་བཏང་ནས་དེའི་རིན ་དུ་
རས་ལེན་ཏློ་ཞེས་ཆད་བས་པ་ལས་དགེ་སློང་དེ་ཤི་ན་རིན་བླང་བར་བ་བ་ིད་སར་ཆད་བས་པ་གང་ཡིན་པ་རས་ིད་བླང་དགློས་པ་སྟེ་སར་བཏང་བའི་དངློས་པློ ་གསེར་དེ་ིད་སར་
བླང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

རྒྱལ་མཚན་གི་སློག་ཤིང་དེར་རུང་བའི་སློག་ཤིང་ནི་ལུང་ལས་མདུད་ཤིང་རིང་པློ་ཞེས་སློ། །དེར་

རུང་བའི་སློག་ཤིང་ལས་གཞན་དག་ནི་ལུང་ལས་མདུད་ཤིང་ཐུང་ངུ་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཕྲན་ཚེགས་འགེལ་ལས་བེད་པ་
ནི་སེས་བུ་བླང་པའི་ཞེས་སློ། །རང་གི་ལུས་སྟློབས་ཀིས་ཞློ་ཤས་འཚོ་བ་ནི་ཕྲན་ཚེགས་འགེལ་ལས་སེས་བུའི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་ནི་ཞློ་ཤས་འཚོ་བའློ་ཞེས་སློ། །

བུ་

ལློན་ཆགས་ཏེ་དཔང་རྒྱ་་་་་་མྱུར་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་དམ་རྒྱ་ནི་བུ་ལློན་གི་ཡི་གེ་ལས་འཕྲལ་དུ་དགུག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ལ་་་་་་མྱུར་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་དམ་
རྒྱ་གཞན་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་བུ་ལློན་འཕྲལ་དུ་ཞུགས་པའི་དབང་རྒྱའི་ཡི་གེའློ་ཞེས་སློ། །དགེ་སྦྱློང་མཚོན་ཆ་སྤངས་པ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་མི་རུང་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི ་
ཕྱིར། གིའུ་དེ་བཅད་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་གིའུ་བཅད་ཀང་ེས་པ་མེད་ཅེས་བཤད་དློ། །གིའུའི་ཚད་འདི་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་བརི་འམ་ཞེ་ན་འགེལ་ཆུང་ལས་གིའི་
ལགས་ི་ཚེ་ལ་སློར་དྲུག་གི་ཚད་ལས་ལྷག་པ་མི་བཅང་ངློ་ཞེས་སློ། །བཟློའ ་ི སྣློད་ེ་བར་བཞག་པར་མི་བའློ་ཞེས་དགེ་སློང་གང་ཟག་གིས་བཟློའ ་ི ཆ་བད་བསེལ་བ་སིར་བཀག་པས་
འདི་ཙམ་ཡང་མི་རུང་ངམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཁབ་དེའི་ཁབ་རལ་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའམ་ཆང་བ་ལྟ་བུ་བཅང་ཞེས་སློ་མི་ཤེས་པ་ནི་ལུང་མ་མློ་ལས་འཁློན་ཡློད་པ་མི་མཛའ་
བ་ཞེས་སློ། །མི་དྲན་པ་ནི་ཆློས་དྲལ་ནས་ཧ་ཅང་བརེད་ངས་ཆེ་བའློ། །གིབ་མ་དང་ི་མ་འདྲེས་མ་ནི་ཕྲན་ཚེགས་འགེལ་ལས་ི་མ་གློས་སེང་བས་བར་དུ་བཅད་པའློ་ཞེས་སློ། །ི་གིབ་
འདྲེས་མར་བརྡུང་ཞིང་བསྐམ་ཞེས་ཀང་། ི་གིབ་འདྲེན་མར་བསྐམ་ཞིང་བརྡུང་ཞེས་ས་ཕྱི་བསྒྱུར་བ་སྟེ། དློན་དེ་ལྟར་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སློ། །དབང་

་་་་་བུ་དག་

གིས་སློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐབས་འདིའི་ཊི་ཀ་ན་མི་གསལ་ཞིང་། ཚིག་འདི་གློ་དཀའ་བར་གགས་ཀང་ཁློ་བློ་ཡང་
དག་པར་ངེས་པ་རེད་དེ་བུ་དག་གིས་སློ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་གློས་གྲྭ་ནས་ཐ་གུ་བཏགས་པ་དག་གིས་སློ་ཞེས་པ་སྟེ། སྐབས་་་་་་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་
བེད་གསུམ་ཡློད་དེ་འདི་ིད་ཀི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གྲྭ་ནས་ཐ་གུ་བཏགས་ལ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་གློས་དེའི་མཐའ་མའི་ཕྱློགས་ལ་སྐུད་པ་
བཏགས་ཤིང་གཟར་ཐག་ལ་བཞག་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ལུང་དག་ཀང་ངློ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་ཀང་དལ་བུས་མཐའ་འབར་བར་བའློ། །སར་བསྟན་པའི་སྐབས་ཏེ། གློས་གཟར་
ཐག་ལ་གདགས་པའི་ཕྱིར་གློས་ཀི་གྲྭ་གྲྭར་ཐེ་གུ་གདགས་པ་ལ་ལུང་ཞེས་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

་་་་་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ཤིན་ཏུ་བཟང་མློས་གློས་

རབ་ཏུ་བཅགས་ཤིང་། བ་སློས་ཕྱིས་པ་འཚེར་བ་དག་མཛེས་དགའ་བློ་ལ་མན་ཡློད་དུ་བསྐུར་བ་ན་མཛེས་
དགའ་བློས་དེ་གློན་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་མདུན་ན་འགིང་བག་ཏུ་རླློམ་ནས། བཀའ་སྩལ་པ་འདི་ནི་མཛེས་པ་
མ་ཡིན་ཞིང་འཚམ་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འདི་གསུངས་སློ། །དར་གློས་ལ་སློགས་པ་བཅགས་པ་དང་བརབས་པ་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་
ལས་བ་སློས་བརར་བ་ནི་གང་པློ་ཆེའི་སློས་ཇི་སིད་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་བརར་ཞིང་འཚེར་བར་གྱུར་པ་ཞེས་སློ། །

་་་་་བཅགས་པ་དང་བརབས་པ་དེ་གིས་ཀི་

ཁད་པར་ནི། འགེལ་བ་དེ་ིད་ལས། ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བརྡུངས་པའི་ཕྱིར་བཅགས་པའློ། །ཕྱློགས་གིས་ཀ་ནས་བཅགས་པའི་ཕྱིར་བརབས་པ་ཞེས་སློ། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

ཟིལ་པས་བརླན་
199

ནས་ལག་པས་མེས་ན་ཡང་འཚེར་བ་ཡལ་བར་མ་གྱུར་ན་འི་ནང་དུ་བསྲུབ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་
འཚེར་བ་མ་ཡལ་ན་ཡློངས་སུ་སད་པར་བ་སྟེ་འདི་ལ་འགློད་པར་མི་བའློ་ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་
སློ། །་་་་་ཁིས་གཅིག་གིས་ཀང་ངློ་ཞེས་པ་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག་གིས་བཅངས་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་སློ། །འདི་་་་་་སློག་ན་རེ་ཁིས་
གཅིག་རུང་བར་གསུངས་པ་ནི་སར་བཅས་ཡིན་ལ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་རེས་སུ་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་
བ་དེ་དག་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཊི་ཀ་ལས་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་་་་་་མི་རུང་བའི་ཞེས་པ་ལ་རུང་བའློ་
ཞེས་བཤད་པ། ཊི་ཀའི་ཡི་གེ་ཆད་པར་ངེས་ཏེ། ཚིག་འདི་ིད་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག་གིས་བཅིངས་ན་དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་རུང་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། གློས་
གཞིའི་མཇུག་གི་མདློ་ར་བ་ིད་ལས་ཁིས་གཅིག་གིས་ཀང་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཊི་ཀ་ལས་ཀང་སྐ་རགས་ཁིས་གཅིག་གིས་བཅིངས་པས་ཀང་གློང་དུ་འཇུག་པར་མི་

་་་་

བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་དག་ཀང་ལུང་མ་མློ་ལས་སྐ་རགས་མདུད་པ་གཅིག་བློར་བ་ཡང་གློང་དུ་མ་འགློ་ཞིག་སློང་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་བསྡུས་པ་སྟེ། གཞུང་

་དེ་ལྟར་ན་ཊི་ཀ་ལས་ཁིས་གཅིག་གིས་ཀང་རུང་བའློ་ཞེས་བཤད་པའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་བར་མི་རུང་བའློ་ཞེས་
བཞི་པློ་དེ་རྣམས་ངེས་པར་གཟུང་ངློ་། །བརྟུལ་བ་ཡློད་ན་ཞེས་པ་ནི་ཐབས་གཞན་ཡློད་ན་སྟེ། བསྡུས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཡློད་ན་ཁུར་ལི་བས་མནན་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་

་་་་་བརྟུལ་བ་ཡློད་ན་ཞེས་པ་ལ་གཞན་ཡློད་ན་ཁུར་ལི་བ་མི་བས་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ིད་ལས་བཤད་་་་་་ཅིང་དེའི་འགེལ་ཆུང་

དང་། ཐབས་

ལས་ཆློས་གློས་གཟན་དུ་བློར་ཞིང་ཁུར་མི་བས་ཞེས་བཤད་པའློ། །བསློད་སློམས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་མདློ་འདིས་སྣམ་སྦྱར་
གློན་པའི་གནས་སྐབས་དྲུག་བསྟན་ཏློ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གློ་བུར་དུ་འློངས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འདུག་པ་ན་ཡང་སྣམ་སྦྱར་གློན་པ་སྟེ་ཆློས་གློས་གསུམ་གློན་པ་སློད་ལམ་ཞི་བས་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་སྣམ་སྦྱར་གློན་པའི་སྐབས་བདུན་ནློ། །དེའང་འགེལ་ཆུང་ལས་འདི་རྣམས་ལ་གློང་བར་དུ་མ་གློན་ན་ེས་བས།
གཞན་དུ་ནི་ེས་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། བསློད་སློམས་དང་གློང་དུ་མཆློད་སྟློན་ལ་འགློ་བ་གིས་ལ་སྣམ་སྦྱར་གློན་པ་ནི་བསྒྲུབ་པའི་བསབ་པའློ། །གཞན་

་་་་་སྣམ་སྦྱར་གློན་དུ་གནང་བ་དེ་མ་གློན་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་པ་ གནང་བའི་བསབ་པའློ། །མུ་སྟེགས་ཅན་གི་འདུག་

རྣམས་ནི་

གནས་སུ་འཇུག་པ་ན་སྣམ་སྦྱར་འཁེར་དགློས་པར་གསུངས་ཀང་གློན་དགློས་པར་མ་གསུངས་སློ། །་་་་་གཏུར་བུའི་
ཚད་ནི། ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕྱེད་དང་གསུམ་ིས་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གཏུར་བུ་ནི་རས་གང་ཆུར་ནི་ཁྲུ་གསུམ། ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དློ་པ་དེ་གིས་སུ་
བལྟབས་ལ་དྲུབ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ིད་ལས་ཀང་། ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕྱེད་དང་དློ་པ་སྦྱར་ཏེ་བཙེམ་ཞེས་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་དང་བསྡུས་པ་ལས་
ཀང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དློ་བ་ཞེས་བཤད་པས། དེ་ལྟར་

་་་་་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དློར་བཤད་པའི་གཞུང་བཞི་དང་་་་་་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་གསུམ་དུ་བཤད་པའི་

གཞུང་འདི་འགལ་ཞེ་ན་གཞུང་འདིར་བཤད་པ་འདི་ནི་ཆློས་གློས་བཞི་ལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ཆློས་གློས་བརྒྱད་ལྟབ་ཏུ་བས་ཞེས་

་་་་

་རྒྱ་གསུང་ངློ་། །ངལ་བསློ་བའི་གནས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདློན་ཏློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་འདུལ་བ་ལས་སིར་ན་ཚིགས་བཅད་གདློན་པའི་སྐབས་བཅུ་བདུན་
ཡློད་དེ། ངལ་བསློའ ་ི གནས་
སློད་དང་

་་་་་ཆུ་གཅུབ་ན་དང་ཆུའི་བདག་་་་་་པློ་ཁློན་པ་བེད་པ་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆུའི་ལྷའི་ཕྱིར་དང་། ཆུ་ལློངས་

་་་་་ཆུ་འཐུང་བ་དང་ཁྲུས་བེད་པ་ན་ཡང་ཁློན་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་པ་དང་། དེའི་ཆུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕྱིར་སྦྱིན་

པའི་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདློན་པར་བའློ་ཞེས་འློད་ལྡན་ལས་སློ། །སྦྱིན་བདག་ཟས་སློད་དང་། སྦྱིན་
200

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བདག་གི་་་་་་བསློ་བ་ངན་པ་བཟློག་པ་དང་མདློ་བསྐུལ་་་་་་བ་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པློ་དང་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕྱིར་ཚིགས་
བཅད་རེ་རེ་སྟེ་དེ་ལྟར་གིས། ལྷུང་བཟེད་་་་་་ཀི་ཆུ་་་་་་སྦྱིན་པ་དང་དྲི་གཙང་ཁང་་་་་་དུ་འཇུག་་་་་་པ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་རྣམ་ལྔའི་མཎལ་
བས་པ་ལྟ་བུ་དཀློན་མཆློག་གི་ཕྱག་དར་བས་པ་དང་ཞལ་ཞལ་བས་པ་ལ་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གདློན་ཅིང་འགློམ་མློ་ཞེས་སློ། །དང་། མཆློད་རེན་ལ་སློགས་པའི་་་་་་གིམ་མ་འགེམ་དང་ཕྱི་རློལ་་་་་་མུ་སྟེགས་པ་དང་འཇིག་
རེན་པའི་ལྷ་གནས་་་་་་དེར་བིན་པ་དང་། བསློ་ཁང་བསྟེན་་་་་་པའི་མཇུག་ཏུ། དང་ལློན་ཤིང་གཅློད་དུས་དང་། སྤློང་བ་པ་ཡིས་ཅི་བདེར་བ་བ་དང་། ཁིམ་དུ་
མཚན་

་་་་་མློ་གནས་་་་་་པ་དང་རློ་བསེག་པ་ལ་སློགས་་་་་་ལ་ནི་ལུང་ལས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་རློ་བསལ་བའི་སྐབས་སུ་

ལུང་ལས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་གིས་ཆློས་མན་པ་བིན་ནས་འདློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་ པའློ། །ཞེས་བསྡུ་བའི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །དེའང་དང་པློ་ལྔ་ལ་སྦྱིན་པ་རབས་མཐུན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདློན་ཏློ། །དེ་འློག་བདུན་ལ་ཆློས་ཀི་ཚིགས་བཅད་གང་ཡང་རུང་བ་གདློན་ཏློ། །ཐ་མ་ལྔ་ལ་
རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་གདློན་པ་སྟེ། རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་གདློན་པ་ཡང་རུང་། ལྷུག་པར་གདློན་པ་ཡང་རུང་ངློ་། །གསུམ་པ་སྦྲང་ཡབ་བཅང་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ།
རས་བལ་ལས་བས་པའི་རས་མའམ་ཞེས་སྣང་ཡང་།

་་་་་འགྱུར་སློན་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དློ། །ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་སྦྲང་ཡབ་ནི་ལྔ་སྟེ། བལ་

ལས་བས་པ་དང་ཤ་ན་ལས་བས་པ་དང་རས་བལ་ལས་བས་པ་་་་་འི་སྣམ་བུ་དང་། རས་མ་དང་། ཤིང་གི་་་་་་འདབ་མའི་དློག་པའློ། །ཞེས་
གསུངས་

་་་་་དེ་དང་མཐུན་པར་བེ་ཤ་ཀའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་ཀང་ལྔ་ཚན་དུ་གསུངས་སློ། །སློ། །ཁིམ་བདག་མགློན་

མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་དགེ་འདུན་ལ་ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་བསྟབས་ན་ཞེས་བུ་དང་ཆུང་མའང་ཕུལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། བུ་དང་ཆུང་མ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བའི་རེད་པ་ལྟ་བུ་དེ་བཞག་པར་བའམ་
འཚོང་བར་བ་ཞེ་ན། སྦྱིན་པར་བེད་པའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཞག་པའམ་འཚོང་བར་སྒྲུབ་བློ། །སྦྱིན་པར་བེད་པའི་
བསྟན་པས། ལེན་པར་བེད་པའི་

་་་་་བསམ་པའི་དབང་གིས་སྒྲུབ་བློ་ཞེས་དངློས་སུ་

་་་་་བསམ་པའི་དབང་གིས་ནི་མི་སྒྲུབ་བློ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། ལེན་པ་པློ་དྲུག་སེ་ལྟ་བུ་ནི། དེ་དག་འཚོང་བར་འདློད་ན་ཡང་། སྦྱིན་པ་

པློས་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཕུལ་ན་ཅི་བདེར་བཞག་ཅིང་བསླུ་བའི་ཕྱིར་ཕུལ་ན་ནི་བསླུར་གཞུག་པའློ། །ད་ནི་རིག་པ་ལ་ནི་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི། གནས་ཁང་མེ་ཁང་རུང་ཁང་
དང་། །བཀད་ས་སེམས་མལ་བསློ་ཁང་གནས། །འཁློར་གི་ཁམས་དང་དཔློང་ས་དང་། །བང་རིམ་འཆག་ས་སློ་ཁང་ཁམས། །དེ་ལྟར་བཅུ་གིས་པློ་དེ་དག་གི་རིག་པ་ལ་ཕུལ་བ་དང་།
དེ་རྣམས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་ས་གཞི་ལ་ཕུལ་བ་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དེ་རྣམས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་སྟློན་ཏེ། རིག་པ་ལ་ཕུལ་ན་ནི་གལ་ཏེ་གནས་བཅུ་གིས་པློ་དེ་དག་
གི་དང་པློ་གནས་ཁང་གི་རིག་པ་ལ་ཕུལ་ན་རི་མློ་བ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏེ་མེ་ཁང་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་དག་གི་རིག་པ་ལ་ཕུལ་ན་ལས་གསར་པའི་ཕྱིར་བཞག་པར་བའློ་ཞེས་ལུང་
སིལ་བུ་ལས་རེ་རེ་ལས་རེ་རེ་གསུངས་པ་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པས་དློན་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་བསྟན་ཏེ། རིག་པ་ལ་ཕུལ་ན་གལ་ཏེ་རིག་པ་དེ་
གནས་ཁང་གི་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མེ་ཁང་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གཅིག་གི་རིག་པ་ལ་ཕུལ་ན་ལས་གསར་པའི་ཕྱིར་རློ། །གནས་ཁང་དང་མེ་ཁང་དང་རུང་ཁང་ལ་སློགས་པ་བཅུ་གིས་པློ་
དེ་རྣམས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་ན་ལས་གསར་པའི་ཕྱིར་བཞག་པར་བའློ་ཞེས་ལུང་སིལ་བུ་ལས་རེ་རེ་ལ་རེ་རེ་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། གནས་བཅུ་གིས་
པློ་དེ་རྣམས་ཀི་ཀ་བ་ལ་ཕུལ་ན་ལས་གསར་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་འདིས་ནི་དློན་རྣམ་པ་བཅུ་གིས་བསྟན་ཏློ། །ས་ལ་ནའློ་ཞེས་པ་ནི་མེ་ཁང་གི་ནི་ཞེས་པ་ནས། རིང་བུའི་ཡང་

་་་་་ས་ལ་ནའློ་ཞེས་པ།

ངློ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡན་ཆད་ཀི་ཚིག་བཅུ་གིས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་འདི་རྣམས་ནི། ས་ལ་ནའློ་སྟེ། ས་གཞི་ལ་ཕུལ་ནའི་དབང་དུ་བས་པའློ། །ཊི་ཀ་ལས་

འདི་ནི་འློག་མ་རྣམས་ཀི་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །སྣློད་སད་འགེད་པ་པློ་དེ་དག་དགེ་འདུན་གི་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐློ་བར་བའློ་ཞེས་པ་ནི། མ་བསྐློས་པས་འགེད་
པའི་ེས་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་བསྐློ་བའློ། །

ཁིམ་བདག་མགློན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་དགེ་འདུན་ལ་བུ་དང་ཆུང་མ་ཕུལ་ན་བསླུ་བ་ལྟ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བུ་ལ་རིན་ཐང་གདབ་བམ་སམ་ན་་་་་་བུད་མེད་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནི་བུད་མེད་བསླུ་བ་ལ་རིན་གདབ་པར་མི་བའློ་ཞེས་ལུང་སིལ་བུ་ལས་གསུངས་སློ། །མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་འདིར་ལུང་གེང་གཞི་ལས་དད་རས་ལློངས་སློད་པའི་ཚུལ་ལྔ་གསུངས་ཏེ། བདག་པློའ ་ི ཚུལ་གིས་ལློངས་
སློད་པ་དང་། བིན་ལེན་གི་ཚུལ་གིས་དང་། རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་དང་། ལགས་བསེགས་འབར་བའི་ཚུལ་གིས་དང་། བུ་ལློན་གི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པའློ། །དང་པློ་གསུམ་

་་་་་དག་བཅློམ་པ་ནི་བདག་པློར་་་་་་འི་ཚུལ་གིས་

ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་གསུངས་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡུས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་གིས་ལློ་དྲི་བ་ལས། མི་སློབ་པ་

ལློངས་སློད་པ་བཤད། སློབ་པ་་་་་་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་ལ་སློགས་པ་བིན་པ་ལེན་་་་་་པའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པ་ཡིན། ཚུལ་ཁིམས་
དང་ལྡན་ཞིང་དགེ་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་བརློན་པའི་སློ་སློ་སེ་བློ་་་་་་བསམ་གཏན་་་་་་དང་ཁ་ཏློན། འདློན་དང་ལྡན་པ་ནི། རེས་སུ་གནང་
རྣམས་ཚངས་སློད་ཀི། དཀའ་ཐུབ་ཅན། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་གེང་གཞི་ལས་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་དགེ་བ་

་་་་་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་བསམ་གཏན་དང་ཀློག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་
་་་་་དགེ་སློང་མ་ནི་གློས་སྟློང་

ནི་གནང་བས་ཡློངས་སུ་སློད་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་

ཕྲག་བརྒྱ་བ་མི་འློས་ཏེ་གློས་ལི་བ་བསྟན་པའི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་སློང་དགེ་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་བརློན་པ་ལ་ནི་གློས་སྟློང་
ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལ་སློགས་པ་འློས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡང་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པའློ། །རེས་སུ་གནང་བ་དེ་ཡང་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས། དགེ་སློང་འདུལ་
བའི་བསབ་པ་ལ། །བརློན་པ་དེ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི། །གནས་པ་རྣམ་པ་ལྔས་གནས་ཏེ། །གློང་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ན། །བཙོན་རང་འཇུག་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་

་་་་་དུ་

འདུག་པ་ན་མདློ་སེ་་་་་་ལས་དགེ་སྦྱློང་གི་འདུ་ཤེས་ི་ཤུ་ར་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། །རག་ཏུ་དགེ་སློང་འདུ་ཤེས་དང་། །ཟས་ལ་་་་་་
རྒྱགས་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན། འཚག་སེད་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན། རློ་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་གི་རག་པར་བཀེས་པའི། ནད་ཀི་ནི། གེན་པློ་
་་་་་ཏུ་དབེན་་་་་་པ་ནི་ཤེས་བ་་་་་་གཟུགས་དང་སྒྲ་རྣམ་གིས་ལ། །གཟུགས་མཐློང་ཡང་མངློན་རློགས་དང་

ིད་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་། །རབ་

མཚན་མར་མི་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་་་་་་ལློང་བ་འློན་ལྐུགས་འདུ་ཤེས་དང་། །གིད་་་་་་ལ་ན་དགློན་པའི་་་་་་སྟེ་ས་ཕྱློགས་སྟློང་བ་རི་
དྭགས་ལྟར། །ཐུམ་ཕྲས་ཀི་ནི་འདུ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ལྟར་གནས་པའི་དགེ་སྦྱློང་ནི། །རྒྱལ་ལ་

་་་་་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ལ་འློས་པའི་ལློངས་སློད་ལ། །གནས་ཀང་འདློད་པ་བསློད་

མས་ཀི། །རེས་སུ་སྦྱློར་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པའློ། །དེ་ཡང་མི་སློབ་པ་དག་བཅློམ་པ་མན་ཆད་ཀི་དགེ་འདུན་གི་
རས་ཀང་ལློངས་སློད་པ་པློ་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་ལ་ཡང་འློས་སློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །བཞི་པ་ལགས་བསེགས་འབར་བའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་
པས་བསྟན་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། ལགས་གློང་མེ་ལེ་འབར་བ་དག །ཟློས་པར་གྱུར་པ་མཆློག་ཡིན་གི། །ཚུལ་འཆལ་ཡང་དག་མི་སློམ་པས། །ཡུལ་འཁློར་བསློད་སློམས་ཟ་བ་
མིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

་་་་་དཀློན་མཆློག་བརེགས་པ་ལས་ཀང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཅན་དག་གིས། །ཆློས་གློས་

རབ་ཏུ་གློན་གྱུར་ཀང་། །དད་པས་བིན་པ་ཅི་ཟློས་པ། །ཐློ་ལུམ་འབར་བ་མིད་པ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་
གེང་གཞི་ལས་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་རྐང་བའི་རིང་བ་ཙམ་ཡང་ཡློངས་སུ་
སད་པར་མ་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་བུ་ལློན་གི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སློད་པ་ནི། ལེ་ལློ་ཅན་ལ་ནི་བླངས་པ་དང་ེ་བར་སད་
པ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་སྦྱིན་བདག་དེ་ལ་དཔ་འཇལ་བ་དང་། དེའི་བྲན་གཡློག་དང་ཕྱུགས་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློགས་པར་སེ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ་ཞེས་སློ། །བུ་ལློན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་ལས་ཞིང་པའི་རྨློན་གང་ལྔ་
བརྒྱར་སེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གསུངས་པ་དང་སྦྱར་རློ། །ལགས་ལས་བས་པའི་སྣློད་སད་ནི་སྣློད་ལྷུང་བཟེད་ལ་སློགས་པ་དང་། སད་ལྡེ་མིག་ཀློག་པློ་ལ་སློགས་པའློ། །ཚོན་རི་ལྔ་ནི་
ལུང་མ་མློ་ལས་མཐིང་ཤུན་དང་ལེབ་རྒན་རི་དང་རྒྱ་སེགས་གུར་ཀུམ་མཚལ་དང་ལྔ་ཞེས་གསུངས། བེ་བྲག་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་མཛེས་དགའ་བློ་
འློངས་པ་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་བློན་ཏློ་སམ་ནས་

་་་་་ནློར་བ་ན་དགེ་སློང་གནས་བརན་དག་ཀང་ལྡང་བར་བེད་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ནི་སྟློན་པའློ། །འདི་ནི་ན་ཐློས་སློ་ཞེས་བེ་
་་་་་སྟེ་ཆློས་གློས་

བྲག་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་མཛེས་དགའ་བློའ ་ི ཆློས་གློས་དག་ལ་ཐིག་ལེ་བློས་ཤིག དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་གཞན་ཡང་རུང་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་གློས་དག་ལ་

ཀི་མཐར་ཚོན་གི་ཐིག་ལེ་བ་བར་གསུངས་་་་་་འདི་ནི་སྟློན་པ་དང་ན་ཐློས་མི་ནློར་བར་བ་བའི་ཕྱིར་གསུངས་པའློ། །ཊི་ཀ་
ལས་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་དག་མི་ནློར་བར་བ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །སློ། །དེ་དག་ལ་མཚན་མ་གདབ་བློ་ཞེས་པ་ནི་་་་་་
གསློལ་བཞིའི་སྐབས་ཀི་ལུང་གཞི་ལས་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སིང་པློས་དགེ་སློང་དང་མུ་སྟེགས་འཚོ་བ་པ་ནློར་ནས་རྒྱལ་པློ་གང་པློ་ཆེ་ལས་བབས་ནས་འཚོ་བ་པ་ལ་
ཕྱག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་འདི་གསུངས་ཏ་ིེ།

དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་་་་་་ཆློས་གློས་དེ་དག་ལ་་་་་་སྣག་ཚའི་ཐིག་ལེ་གསུམ་གི་མཚན་མ་གདབ་བློ་ཞེས་་

་་་་འདི་ནི་མུ་སྟེགས་དང་མི་ནློར་བར་བ་བའི་ཕྱིར་གསུངས།

སློ། །འདི་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་གློས་དང་མུ་སྟེགས་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་གློས་བཙག་གིས་བཙོས་པ་དག་ཆློམ་རྐུན་པས་འཕྲློགས་ནས། ཕྱིས་གློས་དེ་དག་སར་གཏད་པ་ན་གློས་དེ་དག་ངློ་མ་ཤེས་ནས། ཆློས་གློས་ཀི་མཐར་སྣག་ཚའི་ཐིག་ལེ་
བློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་འདིར་བསྡུས་པའློ། །སྣམ་སྦྱར་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་དྲས་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་པར་ངེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་

་་་་་ཟ་འཇློག་གི་ཊི་ཀར་

ཁུངས་དྲངས་པའི་ལུང་མ་མློ་ལས། སྣམ་སྦྱར་ནི་ངེས་པར་དྲས་ཏེ་བའློ། །བླ་གློས་དང་མཐང་གློས་ནི་ངེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས་ཀང་། སྣམ་
སྦྱར་ངེས་པར་དྲས་ཏེ་བཅང་། །གཞན་དག་མ་ངེས་གང་གི་ཕྱིར། །འདློད་ཆུང་རང་གི་ཆློས་གློས་ཀི། །ལས་ཀི་སྡུག་བསལ་འགྱུར་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་སློ། །སྤུ་ཅན་ཆློས་གློས་གསུམ་ཞེས་
པ་ེ་དགའི་བྱུང་བ་ལས་

་་་་་ེ་དགས་རྒན་ཞུགས་གཅིག་ལ་པར་ཐང་ནི་མཐང་གློས་སུ། ལ་བ་ནི་བླ་གློས་སུ། བེའུ་རས་ནི་

སྣམ་སྦྱར་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་སློ། །དེ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་ཀླུ་སློང་གི་བྱུང་བ་ལས་སློ། །འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་བཅུ་གསུམ་ནི། སྣམ་སྦྱར་དང་
་་་་་ཆློས་གློས་བསྟན་

བླ་གློས་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །སྐབས་འདིར་ཆློས་གློས་རྣམས་ཀི་སི་དློན་འཆད་དེ། འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། དགེ་

པས་སློང་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་དང་། སྦྱིན་བདག་གིས་བསློད་ནམས་འཐློབ་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་གློས་དེ་རྒྱུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི། ལློག་
འཚོ་སྤངས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ལས་སྒྲུབ་བློ། །གིས་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཆློས་གློས་དྲ་བ་དྲུབ་པ་དང་བཀྲུ་བ་དང་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་གཞུང་དུ་སར་བཤད་ཟིན་
ཏློ། །གསུམ་པ་གློས་ཀི་དབེ་བ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་གློས་ལ་རིགས་གསུམ་དུ་དབེ་སྟེ། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དང་། ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དང་། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་
གློས་སློ། །དེ་དག་ཀང་དངློས་དང་ཕྲན་ཚེགས་གིས་གིས་སློ། །དེ་ཡང་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དངློས་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གློས་རེ་རེ་བ་ིད་དུ་བསྟེན་པར་བ་བ་སྟེ། འཚོ་བའི་ཡློ་
བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སྣམ་སྦྱར་ལྟ་བུའློ། །ཆློས་གློས་གསུམ་ཕྲུགས་དུ་མ་ས་བརྐྱང་དུ་བཏིང་ན། སྣམ་སྦྱར་གསུམ་ལ་དགེ་སློང་གཅིག་གི་ཆ་ནས་ཀང་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་
ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་གསུམ་ཆགས་ཏེ། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་རེ་རེ་བ་ིད་དུ་བསྟེན་པའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནློ། །འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ཕྲན་ཚེགས་ནི། ཞྭ་
དང་སྐ་རགས་ལ་སློགས་པ་སྟེ་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་སེམས་ཀི་བརགས་པ་འཆགས་པ་རྣམས་སློ། །ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དངློས་ནི། སྣམ་སྦྱར་གི་ཐེབ་ལྟ་བུ་སྟེ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་
བིན་རླབས་འཆགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ཕྲན་ཚེགས་ནི། ཞྭའི་ཐེབ་དང་སྐ་རགས་ཀི་ཐེབ་ལ་སློགས་པ་སྟེ། ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་སེམས་ཀི་བརགས་པ་
འཆགས་པ་རྣམས་སློ། །མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དངློས་ནི། དར་ཡུག་དང་རས་ཡུག་ལ་སློགས་པ་གློས་བེད་དམ་ཟློང་བེད་དམ་སྦྱིན་པར་བེད་དམ་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པར་སེལ་
བའམ་ཟློང་ིད་དུ་བསེལ་བ་སྟེ། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་རླབས་འཆགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ཕྲན་ཚེགས་ནི། དར་ཁ་ཕྱེད་དམ་རས་ཀི་དུམ་བུ་ཁྲུ་གང་ཡན་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཆད་ཀི་གྲུ་བཞིར་མ་ལློངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་སེམས་ཀིས་བརགས་པ་འཆགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །བཞི་བ་གློས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། དང་
པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། འཆང་འཇློག་གི་ལྟུང་བ་ཁེགས་པ་དང་། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆློས་གློས་མེད་པའི་ེས་པ་ཁེགས་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་
གང་གི་མདུན་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ཡུལ་དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་མདུན་དུའློ། །ཡུལ་མེད་ན་ནི་རང་གཅིག་པུས་བིན་གིས་བརླབ་སྟེ། གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ཀང་ངློ་། །ཞེས་
པས་སློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་
གནས་པའློ། །དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ལེན་པ་ན་ནི་དགེ་ཚུལ་གིས་ཀང་ཆློས་གློས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའློ། །སློམ་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་ཆློས་གློས་བིན་གིས་
བརླབ་དགློས་པ་ཡློད་པ་ཡློད་དེ། མ་སེས་པ་འཆང་བ་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བ་དགག་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་དངློས་པློ་གང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་
གསུམ་ལས། དང་པློ་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དངློས་པློ་ནི། གློས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་སར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའློ། །དམིགས་བསལ་ནི་གློས་
མི་རུང་པ་ལ་ཡང་རྐྱེན་དབང་གིས་བིན་རླབས་ཆགས་ལ། ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལ་ཡང་ས་བརྐྱང་གི་བིན་རླབས་འཆགས་ཤིང་། སར་གི་བིན་རླབས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་དགེ་སློང་མས་
ཟ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཆགས་སློ། །གིས་པ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དངློས་པློ་ནི། གློས་རུང་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལ་སར་བིན་གིས་བརླབས་པ་
དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ་སར་དང་འདྲ་

་་་་་འདི་ལ་ནི་སར་གི་དམིགས་བསལ་གསུམ་པ་མེད་དློ། །འློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་

རླབས་ནི་གློས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ན་མི་རུང་བ་ལ་ཡང་འཆགས་ཏེ། སློ་སློ་ཐར་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ་ལས་དབིབས་མི་རུང་བ་ཟླུམ་པློ་སྟེ་མཁན་པློ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་བཅང་བར་བའློ་
ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །བླ་མ་རྣམས་ནི་འགེལ་བ་དེའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་སྟེ། ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་རུང་བར་མ་བགིས་པར་རུང་བར་བགི་བར་འློས་པ་འདི་
ཞེས་རུང་བ་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། རིགས་པས་ཀང་གནས་སྐབས་རྐྱེན་དབང་གིས་གནང་བ་ལས་གཞན་པའི་ཚེ་ན། གློས་མི་རུང་བ་རྣམས་ལློངས་སློད་པ་མ་
བཀག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གློས་མི་རུང་བ་ལ་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་རླབས་འཆགས་ལ་ཡློ་བད་དེར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་ལློངས་སློད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །རགས་ཟུར་ས་མ་ཁེད་ཀིས་ཁས་བླངས་སློ། །དེས་ན་གློས་མི་རུང་བ་དེ་དགེ་སློང་རང་གིས་སྒྲུབ་ཏུ་མི་རུང་ལ། སྦྱིན་བདག་གིས་ཕུལ་ན་སྦྱིན་བདག་དེ་ིད་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་
བཅང་བ་དང་ལློངས་སློད་པ་གནང་བ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དངློས་པློ་ནི། གློས་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ཀི་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་སར་བིན་གིས་
བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའློ། །མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་བིན་རླབས་ནི་གློས་མི་རུང་བ་ལ་ཡང་འཆགས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁློ་ནས་ལློངས་སློད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ནི་དཀར་
པློ་ིད་དང་ཁ་ཚར་དང་ཕུན་ཚར་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། ཀརྨ་ཤ་
ཏཾ་ལས་ཤེས་པར་བའློ། །ལྔ་པ་བིན་གིས་བརླབ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། སགས་ཀིས་ཕྱུང་

་་་་་གཞུང་ལས་ཆློས་གློས་ཀི་བིན་རླབས་དབྱུང་བར་

གསུངས་ཀང་། དབྱུང་བའི་ཆློ་ག་ནི་འདུལ་བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་ལས་མ་གསུངས་སློ། །འློ་ན་དབྱུང་བའི་
ཆློ་ག་འདི་གང་ལས་རེད་ཅེས་འདྲི་ན། སློན་མངའ་རིས་སྟློད་ཀི་རྒྱ་དཔེའི་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་གི་རྒྱབ་ལེགས་ལ་ཆློས་
གློས་ཀི་བིན་རླབས་དབྱུང་བའི་ཆློ་ག་འདི་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བྲིས་པའློ། །པ་དེ་་་་་་ཤི་བའམ་བབས་པ་ལྟ་བུའློ། །བརེན་་་་་་
ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་་་་་་གློས་མེས་འཚིག་སྟེ་ཐལ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་གློས་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་། གཞན་ལ་བིན་པ་ལ་
སློགས་པའློ། །ལྔ་པ་བསམ་པ་གང་གིས་བཅང་བར་བ་བ་ནི། འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ལ་རང་གི་ཡིན་པའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ལ་གཞན་གི་ཡིན་པའི་བསམ་པ་
དང་། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ལ་རང་གཞན་ཐུན་མློང་དུ་གང་མཁློ་བ་བའི་བསམ་པས་བཅང་སྟེ། རང་རང་གི་ཆློ་ག་ལས་ཤེས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་
བཅུ་གསུམ་ནི་སྣམ་སྦྱར་དང་བླ་གློས་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །
ནི།

མཁློ་བའི་་་་་་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ནི། མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་ཀང་ངློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་

་་་་་འཚོ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དང་མཁློ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དེ་གིས་ལས་ གཞན་་་་་་ལྷག་པའི་ཡློ་བད་ཀི་གློས་དུ་
་་་་་འཆང་བར་བའློ། །ཞེས་པ་ནས་ཏེ། བསྡུས་པ་ལས། གང་ཟག་ཅི་འདྲ་བས་ཆློས་གློས་ལྷག་པར་བཅང་བར་བ་ཞེ་ན། འཐློབ་པ་ཉུང་བ་་་་་་སྟེ་རེད་པ་

མ་ཡང་

ཆུང་བ་དང་། བདེ་བས་བསེད་པ་་་་་་སྟེ་བསིད་དེ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕློས་པས་དངློས་པློ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདློད་པ་དང་། ན་བ་དང་།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རྔུལ་དང་དྲི་མ་མང་བ་དང་། ཤིག་དང་སློ་མ་མང་བ་དང་། འཁྲུག་པ་མང་བའི་ཡུལ་

་་་་་ཏེ་ཡུལ་ངན་པ་ན་གནས་པ་དང་། ཞལ་ཏ་བེད་པ་ལས་ཀི་མཐའ་་་་་་སྟེ་བྲེལ་བ་

མང་བ་དང་། ཆློས་གློས་དང་དེ་ལ་ཆགས་པའི་ློན་མློངས་པ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པློ་དག་ལ་གེན་པློས་སློ་སློར་རློག་པའི་སྟློབས་ཅན་གིས་སློ་ཞེས་གང་ཟག་དགུས་ཆློས་གློས་ལྷག་པ་
འཆང་དུ་གནང་བར་གསུངས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་རེན་གི་དཀློར་ནི་བདག་གིར་བ་བའི་ཕྱིར་བགློ་བར་མི་བ་ཞེས་སློ། །

བསྲུང་བསབ་བ་བའི་ཕྱིར་

བགློ་བ་བཀག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །དམིགས་བསལ་གཞན་ཡང་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ན་ཐློས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཀི་མཆློད་རེན་གི་དཀློར་ནི་འདིར་མ་གཏློགས་ཏེ། དེ་ནི་དགེ་སློང་གི་ནློར་ིད་དུ་བགློ་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །

གློང་མཐའི་གནས་དང་

དགློན་པའི་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་ན་དགློན་པའི་གནས་དེར་་་་་་དགེ་སློང་དག་དབར་གནས་ཏེ་དགག་དབེ་བས་ནས་མཚམས་པློ་ཆེ་
བཅད་

་་་་་ཅིང་གནས་གིས་མཚམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་དགློན་པར་་་་་་དབར་ཚུལ་སྦྱློར་བའི་སྦྱིན་བདག་དེས་་་་་་དགློན་པ་དེ་ན་

གློང་མཐའ་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀང་བློས་ནས་མཆློད་སྟློན་དྲངས་ཏེ་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་འབུལ་བ་ན་སྦྱིན་
བདག་གིས་འདི་སམ་དུ་ཁློ་བློས་དགེ་འདུན་ཙམ་གི་ཕྱིར་དབུལ་བར་བ་སྟེ་རེད་པ་འདི་ནི་གང་དབང་བའི་དགེ་
འདུན་དེས་ལེན་པར་འགྱུར་རློ་སམ་སྟེ་རེད་པ་འདི་དགེ་འདུན་ལ་དབུལ་ལློ་ཞེས་ཟེར་ན། དབར་གནས་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་་་་་་
དགློན་པ་བ་རྣམས་ཁློ་ན་དབང་ངམ་རེད་པ་འབུལ་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་་་་་་གློངམཐའ་པ་རྣམས་ཀང་དབང་ཞེ་ན། རེད་པ་ལ་ནི། ཞེས་
སྨློས་ཏེ། རེད་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་འབུལ་ལློ་ཞེས་དགེ་འདུན་ཙམ་གི་ཕྱིར་འབུལ་བར་བེད་ན་དབར་གནས་པའི་རེད་པ་ལ་ནི་དབར་གནས་པའི་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏློ གས་པའི་དགེ་

་་་་་རེད་པ་དེ་གནས་ཀིས་བསྟབས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ས་བརྐྱང་

འདུན་རྣམས་ཁློ་ན་དབང་བ་ིད་དུ་འཇུག་གློ །དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་

གི་གཞི་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དློན་ནི། རེད་པ་དེ་དབར་གི་གནས་དེས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །དེས་ན་རེད་པ་
འབུལ་དུས་ཀི་མཚམས་སུ་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་གཞན་གློང་མཐའ་པ་རྣམས་ནི་མི་དབང་ངློ་། །ཐམས་ཅད་
དུའམ་ཞེ་ན་ཊི་ཀ་ལས་གལ་ཏེ། སྦྱིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་འདི་དག་དང་གཞན་དག་ལ་ཡང་འབུལ་ལློ་ཞེས་
ཡློངས་སུ་བཅད་པར་བེད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གཞན་དག་ཀང་དབང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །་་་་་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་
མ་དག་ནི་དབར་གནས་པ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་གློས་སམ།

གློས་ཀི་རིན་གི་་་་་་རེད་པ་སུམ་ཆ་དབྲི་བ་སྟེ་སུམ་གིས་དབང་བ་ིད་དློ། །འློ་ན་ལུང་སིལ་བུ་

ལས་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་ཚུལ་མ་དག་ལ་ནི་སུམ་ཆ་གཅིག་བིན་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ལ། དེ་ཁློ་ན་ལྟར་ལུང་ཞུ་བ་དང་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་ཅིང་། ར་བ་སུམ་བརྒྱ་བ་ལས་ཀང་། དགེ་
ཚུལ་སུམ་ཆ་གཅིག་ནི་དབང་བར་འགྱུར། །བསེན་པར་རློགས་པར་འདློད་ན་ཆ་གིས་ཏེ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ལུང་ལས་འདློན་པ་ཐ་དད་པ་ལུགས་གིས་བྱུང་ཡང་།
ལུང་གང་ལས་མདློ་ར་བས་བསྡུས་པའི་ལུང་གཙོ་བློར་བས་ཏེ། མདློ་ར་འགེལ་ལྟར་བཟུང་ངློ་། །ལུང་སིལ་བུ་ལས། དགེ་སློང་ལ་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་དགློས་ཀི། དགེ་ཚུལ་དག་ལ་ནི་
སྟློད་གཡློགས་དང་མཐང་གློས་སུ་ཟད་ན་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་གློས་ཀི་རེད་པ་སུམ་གིས་དབང་བར་འཐད་དློ། །

འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་

རས་ལ་ནི་མམ་པ་ིད་ཅེས་པ་དང་ཤི་བའི་ཡློ་བད་ལ་ཡང་མམ་པ་ིད་དློ། །འདི་ལ་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་
ཐམས་ཅད་དབང་བ་ིད་དློ། །་་་་་དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་རློགས་པར་འདློད་པ་དང་དགེ་སློབ་མ་དག་ཀང་་་་་་གློས་ཀི་རེད་པ་ལ་དགེ་སློང་དང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མམ་པ་ིད་དློ། །འློ་ན་ལུང་སིལ་བུ་ལས། དགེ་ཚུལ་ཕ་བསེན་པར་རློགས་པར་འདློད་པ་དང་དགེ་སློབ་མ་ལ་སུམ་གིས་བིན་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ལ། ར་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་།
བསེན་པར་རློགས་པར་འདློད་ན་ཆ་གིས་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། ལུང་ལས་འདློན་པ་ཐ་དད་པ་ལུགས་གིས་སུ་བྱུང་ཡང་སར་བཞིན་མདློ་ར་འགེལ་ལྟར་བཟུང་
ངློ་། །སམ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པ་ནི་

་་་་་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་མམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་བི་ཤ་མ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པ་ནི་མི་མམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བ་སྟེ། དུག་
་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཟས་འབྲིམ་པར་

ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བ་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། །དུག་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་མམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ས་མ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་ཡ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་

བེད་པའི་གང་ཟག་གིས་དགེ་སློང་གི་མངློན་སུམ་དུ་ས་མ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པའི་སགས་འདི་བརློད་ན་ཟས་དུག་ཅན་
ཀང་དུག་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །ལུང་ལས་འབློར་ཚོགས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཟས་སྐློམ་དག་
ཀང་དུག་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སམ་པྲ་བ་ཏ་ཞེས་པ་དེ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ལུང་དང་འགེལ་
ཆུང་ལས་འབློར་ཚོགས་ཞེས་བཤད་དློ། །དློ། །སྟློད་གཡློགས་སྨད་གཡློགས་་་་་་འབྲིང་གིས་སློ། །ཞེས་པ་་་་་་འདིས་བཅས་
པ་གསུམ་བསྟན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དངློས་སུ་བསྟན་ནས་དགག་པ་གིས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས། གློས་
བཟང་པློ་ཡང་མ་དློར་ཅིག་ངན་པ་དང་ཡང་མ་དློར་བར་

་་་་་ཞེས་དགག་པ་གིས་གསུངས་ནས་སྒྲུབ་པ་གཅིག་གསུངས་པ་ནི་འབྲིང་པློ་དང་

འློར་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །སྟློད་གཡློགས་སྨད་གཡློགས་གིས་ཀི་རས་ལྷག་མས་རློ་དློར་བར་མི་བ་སྟེ། སྟློད་གཡློགས་སྨད་གཡློགས་ཟུང་ཅིག་ལས་གཞན་པའི་གློས་མང་པློ་
རྣམས་དང་ལྷུང་བཟེད་དང་བཅས་ཏེ་རློ་དློར་བར་མི་བའློ་ཞེས་དློན་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་གསུངས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་གློས་ཀི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་
སློ།། ༈ །།ད་ནི་ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞི་འཆད་དློ། །ཡུལ་དབུས་
སློ། །ལི་ཁར་ཤིང་འཕེལ་ནི་གློང་ཁེར་ཡིན་ནློ། །

་་་་་ནི་རློ་རེ་གདན་དང་བཅས་ཏེ་ཡུལ་དབུས་ཀི་མཚམས་་་་་་བསྟན་པར་བ་སློ་ཞེས་

་་་་་ལུང་གཞི་ལས་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་ཞེས་བ་བའི་གློང་ཡློད་དེ་ཞེས་གསུངས་

སློ། །འློད་ལྡན་ལས་ཀང་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་ཞེས་བ་བའི་གློང་ཁེར་ཡློད་དེ་ཞེས་སློ། །མ་ག་དྷ་བཟང་མློའ་ི
རློགས་པ་བརློད་པ་ལས་བུ་རམ་ཤིང་འཕེལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལི་ཁ་ར་ནི་བུ་རམ་གི་ལྦུ་བའི་བེ་བྲག་ཡིན་
ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའི་ཤར་ཕྱློགས་ཀི་མདུན་གི་ནགས་ལི་ཁ་རའི་ཤིང་ཚང་ཚིང་ཅན་དེ་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁློབ་ཡིན་ནློ། །ཨུ་ཤི་རའི་་་་་་ལུང་གཞི་
ལས་འདམ་བུ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་གློང་ཡློད་པས་དེའི་ཕ་རློལ་ན་འདམ་བུ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཆུ་ཡློད་པ་དེ་ནི་དབུས་
སློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་བྲམ་ཟེ་སྤུན་གིས་ཀ་བ་དང་ེ་བའི་ཀ་བའི་གློང་ཁེར་ཞེས་སློ། །རི་ནི་རྩྭ་དྲེས་མའི་རི་སྟེ། མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་ཐར་པའི་
འགེལ་བ་ལས་ཨུ་ཤི་ར་ཞེས་བ་བ་ནི་དྲེས་མའི་ར་བའློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་་་་་་ཨུ་ཤི་ར་ཞེས་བ་བའི་རི་ནི་དྲེས་མའི་ར་བའི་

ཞེས་ཀང་བ་སྟེ་དེ་ནི་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་་་་་་ཨུ་ཤི་ར་ཞེས་པ་དེ་རྩྭ་དྲེས་མ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །འློ་ན་ལི་ཁ་རའི་ཤིང་ཚང་ཚིང་
ཅན་དེ་ིད་དུ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་གངས་ཚང་བ་སྟེ། ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བསེན་རློགས་གནང་ངམ་མི་གནང་། དེ་བཞིན་དུ་ཨུ་ཤི་རའི་རི་དེ་ིད་ཡུལ་དབུས་སུ་གཏློགས་སམ་མཐའ་འཁློབ་
ཏུ་གཏློགས།

རི་དེའི་སྟེང་དུ་གཙུག་ལག་བས་ན་གནས་དེར་ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བསེན་རློགས་བེད་པ་གནང་ངམ་མི་

གནང་་་་་་ཞེས་འདྲི་ན། འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས། ལི་་་་་་ཤར་ཁ་ར་ཚང་ཚིང་། བང་་་་་་ཨུ་ཤི་རི། དེ་བཞིན་ནུབ་་་་་་གློང་དང་ེ་བའི་གློང་། ལྷློ་་་་་་ཆུ་ཀླུང་འདམ་བུ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མངའ་རྒྱུན་ཏེ། །ཤར་དང་བང་ཕྱློགས་སྩློགས་རྣམས་སུ། །འདི་ནི་མཐའ་འཁློབ་མཚན་ིད་དློ། །ཞེས་

་་་་་དེ་རྣམས་མཐའ་འཁློབ་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་། ལུང་་་་་་

དེའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་སྟེ་ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞི་ལས། ལི་ཁ་ར་ཚང་ཚིང་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་དབུས་སློ། །དེ་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁློབ་བློ། །ཨུ་ཤི་རའི་རི་ཞེས་བ་བ་ཡློད་དེ། དེ་
ནི་དབུས་སློ། །དེ་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁློབ་བློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདིར་སར་བཅས་ནི་ལུང་ལས་དགེ་སློང་གིས་མཆིལ་ལྷམ་བཅང་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དམིགས་
བསལ་ནི། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་མཆིལ་ལྷམ་དག་བཅང་བ་ལ་སློགས་པའློ། །ལུང་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ནི་ཀློ་ལྤགས་ཀི་སྟན་ལ་འདུག་པར་མི་བ། ལ་བར་མི་བ་

་་་་་འདུག་གམ་

ལ་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཀག་ཀང་ཁིམ་གཞན་དུ་གཞན་མེད་ན་ཀློ་ལྤགས་ལ་འདུག་པར་བ་ཞེས་གནང་ངློ་། །ལུང་ལས་དློམ་
ལྤགས་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མིག་ལ་ཕན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དློམ་ལྤགས་དེ་་་་་་རྐང་པའི་གནས་སུ་འདིང་ཞེས་པ་ནི་མིག་གི་ར་རྐང་
་་་་་བཅང་ན་འགལ་ཚབས་ཅན་

མཐིལ་ན་ཡློད་པས་མིག་ལ་ཕན་པ་སྟེ། སྨན་པ་འཚོ་བེད་ཀི་བྱུང་བས་ཤེས་སློ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་གིས་ཀློ་ལྤགས་བཅང་བར་མི་

དུ་འགྱུར་རློ། །བའློ། །ཞེས་སིར་བཏང་བ་གསུངས་ཏེ། དེའི་དམིགས་བསལ་ནི། ཨ་སྨ་པ་རན་ཏ་དག་ཏུ་ནི་ཀློ་ལྤགས་མི་བཅང་བར་མི་བའློ་ཞེས་་་་་་མི་བཅང་བར་
མི་བའློ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་བསབ་པ་འདྲ་ཡང་སློ། །འདི་ནི་གནང་བའི་བསབ་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ཡུལ་ཨ་སྨ་པ་རན་ཏན་དག་ཏུ་ནི་ཀློ་ལྤགས་ཅི་དགར་འཆང་དུ་
གནང་བས། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཏུ་བཀག་ཅེས་བཤད་དློ། །ལུང་མ་མློ་ལས་ཀང་ལློངས་ཨ་སྨ་པ་རན་ཏར་ནི་པགས་པ་དང་རག་ཏུ་ཁྲུས་གནང་བར་གསུངས་ཏེ། ལློངས་གཞན་དུ་ནི་
མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ཨ་སྨ་པ་རན་ཏ་ལས་གཞན་པའི་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ཀློ་ལྤགས་གནང་ངམ་མི་གནང་ཞེ་ན་འློད་ལྡན་ལས་ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་དག་ཏུ་ནི་མལ་དང་སྟན་
གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཀློ་ལྤགས་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་སྨན་གི་གཞི་འཆད་དེ།
སྨན་བསྟེན་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི།

སྨན་བསྟེན་པས།་་་་་དགེ་སློང་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་དང་སྦྱིན་བདག་

གིས་བསློད་ནམས་འཐློབ་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་སྨན་དེ་རྒྱུ་གང་ལས་བསྒྲུབ་པ་ནི། ལློག་འཚོ་སྤངས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ལས་བསྒྲུབ་
པའློ། །གིས་པ་སྨན་གི་དབེ་བ་ནི། དབེ་གཞི་ནི་སྨན་ཙམ་མློ། །སྨན་མཚན་ིད་ཐ་དད་ཀི་སློ་ནས་ཕྱེ་བས་འདིར་སྨན་རྣམ་པ་བཞིར་དབེ་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞི

་་་་་དུས་སུ་

རུང་བ་དང་། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་དང་། ཞག་བདུན་པ་དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ིད་དློ། །འློ། །ཞེས་གསུངས་
སློ། །གསུམ་པ་སྨན་གི་མཚན་ིད་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སྨན་སིའི་མཚན་ིད་ལ། མཚན་གཞི་ནི་ཕྱི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ཙམ་སྟེ། ལུང་ལས་བྲམ་ཟེའི་ཁེའུ་དག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་
སྨན་ཡིན་ཞེས་དྲང་སློང་རྒྱུན་ཤེས་ཀིས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །སྨན་གི་ཐ་སད་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ིད་ནི། དྲི་རློ་རེག་བ་སྟེ་སེ་མཆེད་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ིད་དློ། །གིས་པ་སྨན་
སློ་སློའ ་ི མཚན་ིད་ལ་བཞི་ལས། དུས་སུ་རུང་བའི་སྨན་གི་མཚན་ིད་ནི། དངློས་པློ་གང་ཞིག་བཀེས་པའི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་ཞུགས་པའློ། །ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྨན་གི་
མཚན་ིད་ནི། རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་བྱུང་། ངློ་བློ་བཏུང་བའི་བདག་ིད་དུ་གནས། ཅུང་ཟད་ས་བའློ། །ཞག་བདུན་པའི་སྨན་གི་མཚན་ིད་ནི། དངློས་པློ་གང་ཞིག་བཀེས་པ་དང་
འདུས་པ་གིས་ཀའི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་ཞུགས་པའློ། །འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བའི་སྨན་གི་མཚན་ིད་ནི། དངློས་པློ་གང་ཞིག་འདུས་པའི་ནད་སེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་ཞུགས་
པའློ། །བཞི་པ་སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་དང་། ལྔ་པ་སྨན་ལློངས་སློད་པའི་ཚུལ་དང་། དྲུག་པ་རུང་ཁང་བླློ་མཐུན་བ་བ་དང་། བདུན་པ་ཟས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་ཟག་པ་འདློར་བའི་ཚུལ་
ནི་འློག་ཏུ་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་སྨན་བསྟེན་པར་བ་ཞེས་སློ། །

སྨན་བཞི་ལས་་་་་་དང་པློ་དུས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གསུམ་

པློ་དག་ནི་ནད་པའི་ཕྱིར་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་བསྟེན་པར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་དེ་དག་ནི་ནད་པའི་ཕྱིར་གནང་བ་ཡིན་གི་མི་ན་བའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ལུང་གཞི་ལས་ཐུན་ཚོད་
དུ་རུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་ཞག་བདུན་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་དག་ཕྲློ་མ་འཚལ་བས་འཚལ་དུ་རུང་ངམ། ེ་བར་
འཁློར་མི་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་བུ་རམ་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་དགེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བསྐློས་ལ་སློགས་པས་བཟའ་རུང་སྟེ། གཞུང་འདི་
ིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཅློ་ཚྭ་ནི་ཤིང་ཐློག་ཀུ་ཤུ་ཡིན་ཏེ། ལས་བརྒྱ་པའི་མདློ་ལས་གསུངས་ཤིང་། འློད་ལྡན་ལས་ཀུ་ཤུ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །རུང་ཆུས་བཏབ་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་
ལྟ་བུ་ིད་ཀི་མདུན་རློལ་ཏུ་ཆུས་མ་བཏབ་ཅིང་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་པ་དེ་སིད་དུ་བཅློས་པའི་ཚྭ་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་བསེན་པར་རློགས་པ་མཚན་མཐུན་པས་ཟ་བའི་ཆེད་ཀི་བིན་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལེན་བ་བའི་ཕྱིར་རེག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་

་་་་་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་བསེན་པར་རློགས་པ་མཚན་མཐུན་པས་བིན་ལེན་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ར་བ་མེ་དྭངས་པ་ལྟ་

བུའི་རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ཞིང་། བཏུང་བ་དེའི་ངློ་བློ་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་་་་་་བཏུང་བ་དེའི་རས་སམ་རྒྱུ་དེ་
ནི་འབྲས་བུ་བཏུང་བ་དེ་དང་སྨན་གི་རིགས་གཅིག་པ་དེ་ིད་མ་ཡིན་ཞིང་བཅས་ལྡན་མཚན་མཐུན་བསེན་རློགས་ཀིས་རེག་ན་ལག་འི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བཏུང་བ་
དེའི་རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཆློས་ཅན། བསེན་རློགས་ཀིས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་ཀིས་བཙག་པར་མི་བ་སྟེ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །འློ་ན་གང་གིས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་
ཀིས་བཙག་པར་བ་ཞེ་ན། བསེན་པར་མ་རློགས་པས་སྦྱར་ཞིང་ཚགས་ཀིས་ཀང་བཙག་པར་བ་ཞེས་སློ། །

བཏུང་བའི་རྒྱུ་དེ་བུ་རམ་ལྟ་བུ་་་་་་དུས་མ་ཡིན་པར་

རུང་བ་ིད་ཡིན་ན་ནི་བསེན་པར་རློགས་པས་སྦྱར་ཞིང་བཙགས་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་མཐུན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་མདློ་ར་བས་ཀང་
ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །འློ་ན་བཏུང་བའི་རས་དེ་དགེ་སློང་གིས་ཚགས་ཀིས་བཙག་ཏུ་རུང་ན། བིན་ལེན་མ་བས་པར་རེག་ན་ནི་ལག་ར་བླངས་པའི་ེས་པར་འགྱུར་ལ། བིན་ལེན་
བས་ནས་ཚགས་ཀིས་འཚག་གློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་ིད་ཀི་མདུན་རློལ་ཏུ་བསེན་པར་རློགས་པ་མཚན་མཐུན་པས་རེག་ཏུ་མི་རུང་ངློ་ཞེས་བཏུང་བའི ་རས་དེ་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་པ་
ན་ཆློ་ག་མ་རློགས་པས་བཟའ་བའི་ཆེད་ཀི་བིན་ལེན་བར་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །དེས་ན་བཏུང་བའི་རས་དེ་དགེ་སློང་གིས་ཇི་ལྟར་ཚགས་ཀིས་བཙག་པར་བ་སམ་
ན།

བཏུང་བའི་རས་དེ་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་པ་དེ་ལ་བཟའ་བའི་ཚད་ཀི་བིན་ལེན་བར་མི་རུང་ཡང་་་་་་ལག་་

འགེགས་པའི་བིན་ལེན་བས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་སྦྱར་ཞིང་བཙག་པ་སྟེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གལ་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་རུང་བའི་རས་ལས་བཏུང་བ་དེ་སྦྱློར་ན་ནི། བསེན་པར་
རློགས་པས་ཀང་རས་དེ་ིད་བིན་ལེན་བས་ཏེ་སྦྱར་ཞིང་བཙགས་ལ། གང་གི་ཚེ་འཐུང་བའི་ཆུ་གང་མློ་གདབ་པ་དང་། བིན་ལེན་སྟློབས་སུ་བཅུག་ནས་བཏུང་ཞེས་བཤད་དློ། །ཁ་ཅིག་

་་་་་ཨ་རུ་རའི་ཐང་ལྟ་བུའམ་བུ་རམ་ཆབ་ལྟ་བུ་བིན་གིས་རླློབ་པ་ན་བཏུང་བ་དེའི་ རྒྱུ་བུ་རམ་ལྟ་བུ་དུས་མ་ཡིན་པར་རུང་བ་

ན་རེ་

ལས་བཏུང་བ་དེ་སྦྱློར་ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པར་བེད་ན་ནི། བཏུང་བ་དེ་སྦྱློར་བ་ན་ཚགས་ཀིས་འཚག་དགློས་པར་མི་འཐད་དེ། ཕྱི་དྲློ་ཁ་ཟས་ཀི་ཤན་སྤང་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཕྱི་དྲློ་ཁ་ཟས་ཀི་ཤན་སྤང་མི་དགློས་ཀང་། བཏུང་བ་དེ་རུང་ཆུ་མ་བཏབ་ཅིང་ཚགས་ཀིས་མ་བཙགས་ན་བཏུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཆློ་ག་མི་ཚང་བའི་ཕྱིར་

་་་་་བུ་རམ་ཤིང་ལྟ་བུ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་བཏུང་བ་དེ་སྦྱློར་ན་ཡང་ལག་་འགེགས་པའི་བིན་ལེན་བས་ཏེ་དགེ་སློང་གིས་སྦྱར་ཞིང་བཙག་ཏུ་རུང་བར་

རློ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་

འགྱུར་ཞེས་མཚུངས་སློ་སམ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། བུ་རམ་ཤིང་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་སུ་རུང་བ་བིན་ལེན་བས་པ་ལས་བཏུང་བ་དེ་སྦྱློར་བ་ན་ཚགས་ཀིས་བཙགས་པ་ན་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་
འགྱུར་ཏེ་སྨན་གི་རིགས་གྱུར་པས་བིན་ལེན་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་རེག་ན་ལག་འི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། བུ་རམ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དུས་མ་ཡིན་པར་རུང་བ་བིན་ལེན་བས་པ་ལས་བཏུང་བ་
དེ་སྦྱར་ཞིང་བཙགས་ཀང་སྨན་གི་རིགས་མ་གྱུར་ཅིང་བིན་ལེན་མ་ཞིག་པས་དེ་ལ་རེག་ཀང་ལག་འི་ེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཏུང་བའི་རྒྱུ་དེ་རྒུན་འབྲུམ་ལ་སློགས་པ་
དུས་རུང་བ་ིད་ཡིན་ན་མཚན་མློའ ་ི ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཏུང་བ་དེའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། བཏུང་བ་དེ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་ལ། བིན་གིས་བརླབ་
པ་དེ་བཞག་ཅིང་བཏུང་དུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་ནློ། འློ་ན་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་དེ་རང་གང་ཞེ་ན། ལུང་གཞི་ལས་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་བཏུང་བ་འདི་དག་དུས་སུ་བིན་གིས་
བརླབས་ན་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡང་ལློངས་སློད་པར་བ་ལ་ནམ་གི་ཐུན་དང་པློ་ཐལ་ནས་ནི་ལློངས་སད་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ།

ལུང་མ་མློའ་ི ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་

བའི་སྐབས་ལས། ིན་པར་དང་མཚན་མློའ ་ི ཐུན་དང་པློའ ་ི བར་དུ་བཏུང་བར་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་སློ། །ིན་
པར་དང་སློད་ཀི་བར་དུ་བཏུང་བར་བ་སྟེ། ཞེས་ཀང་ལུང་མ་མློའ་ི ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བའི་སྐབས་ལས་གསུངས་
སློ། །་་་་་དེ་དང་མཐུན་པར་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། མཚན་མློའ་ི ཐུན་ཚོད་དང་པློ་ལས་འདས་ན་གསློག་འཇློག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་མཚན་མློའ ་ི ཐུན་ཚོད་ཀི་
སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལས་འདས་ན་གསློག་འཇློག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་དགློངས་པ་བཀལ་བར་བ་སྟེ་འགེལ་ཆུང་ལས་དྲློ་ཟློས་ནས་དམར་ཐག་མ་ཆད་ཚུན་ཆད་དགེ་སློང་འཐུང་དུ་དབང་། དམར་
ཐག་གི་མཚམས་འདས་ཏེ་འཐུང་དུ་མི་དབང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ི་མ་ནུབ་ཏེ་དམར་ཐག་ཆད་པ་ལས་འདས་ན་གསློག་འཇློག་བས་པའློ་ཞེས་ཀང་འགེལ་ཆུང་ལས་གསུངས་པ་དང་།
ཊི་ཀ་

་་་་་རྒྱལ་པློའ་ི ཕློ་བྲང་དུ་ནུབ་མློ་འགློ་བའི་སྐབས་ཀི་ལས་ི་མ་ནུབ་པའི་འློག་ཏུ་འློད་དམར་པློ་ཆགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདས་པར་གྱུར་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་མཚན་མློའ ་ི དང་པློ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ངློ་། །བཏུང་བ་དེའི་རས་སམ་རྒྱུ་དེ་དུས་སུ་རུང་བ་ལས་གཞན་ཞག་བདུན་པའམ་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་ིད་ཡིན་ན་རྒྱུ་
208

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དེའི་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་བཏུང་བ་དེ་ནི་ལློངས་སློད་དུ་རུང་བའི་མཐའ་ཡང་དེ་ཡིན་པའློ། །འདི་ནི་ལུང་སིལ་བུའི་བུ་རམ་གི་བཏུང་བའི་
སྐབས་ནས་བཙུན་པ་བཏུང་བ་བཙགས་པ་དགུང་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ། ེ་བར་འཁློར་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའློ། །དེས་ན་རྒྱུ་ཞག་བདུན་པ་ལས་བས་པའི་འབྲས་
བུ་བཏུང་བ་དེ་ཡང་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ིད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འཚོ་བའི་བར་བཅད་པ་ལས་བས་པའི་འབྲས་བུ་བཏུང་བ་དེ་ཡང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅད་པའི་རིགས་ིད་ཡིན་
པའློ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་བུ་རམ་ལས་བས་པའི་བཏུང་བ་དེ། ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ིད་ཡིན་ན་ནི།

་་་་་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབས་པར་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ་དེ་ཡང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་དུས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རས་ལས་བས་པའི་བཏུང་བ་དེ་་་་་་ས་དྲློ་དང་ཕྱི་དྲློ་
ལ་སློགས་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཏུང་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་བཏུང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། བིན་གིས་
བརླབ་པའི་ཕྱིར་ནི་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་ིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན་

་་་་་རྒྱུ་བུ་རམ་ལས་བས་པའི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་པའི་

རིགས་ིད་ཡིན་ཡང་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟེ། དུས་ལྷག་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་འཆགས་ཀང་། དུས་ཉུང་བ་ལ་བརེན་ན་སྐབས་འདིར་བིན་རླབས་འཆགས་པ་
ཡློན་ཏན་ཡར་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་ཊི་ཀ་ལས་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅིག་འགལ་བ་མེད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར་བིན་གིས་བརླབ་
ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར་ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་དང་འགལ་བ་མེད་པའློ། །

རྒྱ་གར་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་་་་་་འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་གི་ནང་

ལློགས་སུ་རློ་དང་ས་བ་མ་གྱུར་ན་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་དེ་ཡིན་གི་གྱུར་ན་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གང་ཚུན་ཆད་དེ་ཚུན་ཆད་པའི་རིགས་ཡིན་པ་སྟེ་ཞག་ལྔ་ན་རློ་ས་
བར་གྱུར་ན་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་སྨན་ཞག་ལྔའི་རིགས་ཡིན་གི་སྨན་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ནི་མ་ཡིན་པའློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །མ་གྱུར་ན་དེ་ཡིན་གི་ཞེས་པ་དེ་འཐད་ཀང་། གྱུར་ན་གང་
ཚུན་ཆད་དེ་ཡིན་པའློ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་ཕལ་བ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་ིད་གཏན་ནས་མིན ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རློ། །གཏན་ཚིགས་དེ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ན། བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་དེ་ཚེས་ལྔ་ན་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ས་རློལ་ཚེས་གཅིག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ན། ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབ་
བམ། ཞག་ལྔ་པར་བིན་གིས་བརླབ། དང་པློ་ལྟར་ན་ནི་ཁེད་རང་ལྟར་ན་ཞག་ལྔ་ན་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཞག་ལྔ་པའི་རིགས་ིད་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཆློས་ཅན། ཞག་ལྔ་པ་ལ་ཞག་བདུན་པར་
བིན་གིས་བརླབ་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཞག་ལྔ་པ་ལ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབ་ན་རང་དུས་པས་དུས་ལྷག་པ་ལ་བརེན་ནས་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་།
གིས་པ་ལྟར་ན་དགེ་སློང་མངློན་ཤེས་མེད་པས་སྨན་བིན་གིས་རླློབ་པ་ན། ད་གཟློད་ཞག་ལྔ་ན་རང་བཞིན་གིས་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཆློས་ཅན། ད་གཟློད་ཞག་ལྔ་ན་རང་བཞིན་གིས་
རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཕལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཞག་ལྔ་པར་བིན་གིས་བརླབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་གཟློད་ཞག་ལྔ་ན་རང་བཞིན་གིས་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བ་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་ཕལ་པ་མངློན་ཤེས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་པའི་ནུས་པས་བགློད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

་་་་་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤེས་པའི་ནུས་པས་

བགློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་དགག་པ་འདི་རྣམས་ནི་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ིད་
ཀི་བཞེད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སློ་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ཏློ། །ཞག་ལྔ་ན་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ས་རློལ་ཏུ་བིན་གིས་
རླློབ་པའི་ཚེ་ན་ཞག་བདུན་པའི་རིགས་ཡིན་པས་ཞག་བདུན་པའི་བིན་རླབས་འཆགས་པ་དང་། ཞག་ལྔ་པའི་
རིགས་ིད་དུ་འདློད་པ་ལྟར་ན་ཞག་བདུན་པའི་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པ་སྟེ། དེ་གིས་ཤིན་ཏུ་མི་མཚུངས་
སློ།་་་་་།འློན་ཀང་མངློན་ཤེས་མེད་ཀང་ད་གཟློད་ཞག་ལྔ་ན་རློ་ས་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཤེས་པ་སིད་དེ། བུ་རམ་གི་
བཏུང་བ་དེ་ཞག་ལྡན་གཅིག་ཏུ་དང་བསེ་བར་བ་སམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཞག་ལྔ་ན་བསྐློལ་ཏེ་ས་བ་ིད་ཡློངས་
སུ་གྱུར་པར་བ་སམ་དུ་དམ་བཅས་པ་ན་ནི་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཤེས་པར་
ནུས། དུས་རུང་གི་ཕྱེ་མ་དང་འདྲེས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དུས་སུ་རུང་བའི་ཕྱེ་མ་དང་སྦྱར་བའི་་་་་་ཆང་གི་སྣློད་དུ་བཅངས་ཏེ་ཆང་གི་དྲིས་བསློས་པ། བཏུང་བ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དག་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བར། འདུས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའློ། །ཞུན་མར་ནི་ཞག་བདུན་པ་ཡིན་ཡང་། མར་དཀར་ནི་དུས་སུ་
རུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་དུས་སུ་རུང་བ་མར་དང་ཞེས་བྱུང་བས་སློ་ཞེས་་་་་་སློག་ལ་སློགས་པ་གཙང་གི་འདུལ་

འཛིན་ཁ་ཅིག་ཟེར་རློ། །ཊི་ཀའི་ཚིག་་་་་་དེ་ནི་དུས་སུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་མར་དང་ཞེས་པ་ལ་ཡི་གེ་ཆད་པ་སྟེ། དུས་སུ་རུང་བ་ཡིན་པ་་་་་་ཟར་རུང་ངློ་ཞེས་
པའི་འབྲུ་སྣློན་ཡིན་པས་ཤེས་སློ། །མར་དཀར་དུས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ན་ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས་ཞག་བདུན་པ་ནི་མར་དཀར་དང་ཏིལ་མར་དང་སྦྲང་རི་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལློ། །ཧྭགས་དང་ལི་ཁ་རའི་ཁད་པར་

་་་་་སློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་བིད་པ་ཏ་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། ནི་བུ་རམ་གི་ལྦུ་བའི་
་་་་་ཞེས་ཀང་བ་དང་་་་་་བློད་རྣམས་ཀིས་ཀ་ར་ཞེས་ཀང་

ཕྱེ་མ་རློག་པློར་མ་བས་པ་ན་ཧྭགས་ཞེས་བ། དེ་ིད་རློག་པློར་བས་པ་ན་ལི་ཁ་ར་ཞེས་བ་སྟེ། ཤ་ཁ་ར་

བའློ། །སབ་ཏ་པ་ར་ན་ནི། འདབ་མ་བདུན་པའློ། །སི་བློའ ་ློ ཞེས་པ་ནི་ཚི་ཡློད་པའི་ཞེས་པ་སྟེ། ལུང་ལས་ཏྲང་ཆུའློ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སློ། །ལུང་ལས་ས་རི་ནི་ཤིང་ས་ལའི་ཏྲང་ཆུའློ་ཞེས་

་་་་་འློད་ལྡན་ལས་ས་རི་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤིང་ས་རའི་ཞློ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །སློ། །བཀྲུས་ནས་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་ནད་པའི་ལུས་་་་་་འགེལ་
ཆུང་ལས་སྨན་གིས་བཀྲུས་པའི་འློག་ཏུ་ཡང་ཆུ་ཐ་མལ་བས་ཀང་བཀྲུ་ཞེས་བཤད་ཀང་ལུང་ལས་ཆུ་ཐ་མལ་
བས་ལན་གིས་བཀྲུ་བར་གསུངས་ལ་སྨན་ཁུ་བྱུགས་ཏེ་ལག་པས་ཇི་ཙམ་ཆློག་གི་བར་དུ་ལུས་མེས་ནས། ཆུ་ཐ་མལ་པས་་་་་་ནད་པའི་ལུས་
བཀྲུས་ནས་སར་ཡང་སྨན་ཁུ་ནད་པའི་ལུས་ལ་བསྐུས་ནས་ཆུ་ཐ་མལ་པས་བཀྲུའློ་ཞེས་དློན་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་བྱུང་ངློ་། །ནད་པའི་ལུས་ལ་སྨན་ཁུས་བྱུགས་ཤིང་ལུས་མེས་པ་ལ་ནི་
སྨན་ཁུས་ལན་དུ་མ་བཀྲུ་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། ནད་པ་མ་ཆུང་བའི་ལུས་མི་མེ་བ་ལ་ནི་སྨན་ཁུས་ིན་གཅིག་ལ་ལན་ཅིག་བཀྲུ་

་་་་་ནད་པ་ཁ་ཅིག་ལ་ལུས་མ་

མེས་པར་སྨན་ཁུ་སི་བློ་ནས་བླུགས་ན་ཕན་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སློ། །འློ། །འདི་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ནད་པ་ངལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྤློང་བའི་
ཕྱིར་ལན་དུ་མ་བཀྲུ་བ་བཀག་གློ་ཞེས་སློ། །གལ་ཏེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ནས་ལས་བས་པའི་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་ཁློ་ན་ལ་བརེན་དགློས་ན། སྨན་པས་ློན་མློངས་བསློ་ན་ནི། །ནད་
པས་ེས་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སར་བཅས་པ་དང་རེས་བཅས་ཡིན་པས་མི་འགལ་གསུང་ངློ་། །སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སྐབས་ནི་བིན་གིས་བརླབས་
པ་ལ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །

སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པ་་་་་་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་་་་་་སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དགློས་
་་་་་སར་གི་བིན་ལེན་ལན་ཅིག་བས་པ་དེས་ཆློག་སྟེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཟ་བ་ན་ཡང་

པའི་དློན་ནི། གསློག་འཇློག་མི་འབྱུང་བ་དང་

དང་ཡང་དུ་བིན་ལེན་བེད་མི་དགློས་པས། ཚེགས་ཆུང་བས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་དང་། ཆློ་གས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་་་་་
་བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་དངློས་པློ་གང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་བདུན་ལས། སྨན་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པ་སྟེ་
དང་པློ་མ་ཡིན་པ་དག་ནི་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །རུང་བ་ཡིན་པ་སྟེ། ལག་ར་བླངས་པ་དང་ཞེས་མི་རུང་བ་ལ་བིན་རླབས་མི་འཆགས་པར་གསུངས་པས་སློ། །ཚད་དང་ལྡན་པ་
དང་། རང་གི་ཡིན་པ་དང་། མངློན་སུམ་ན་ཡློད་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་བིན་རླབས་ཀི་ཆློ་གའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རུང་ཆུ་དང་སྦྱིན་ལེན་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་རློགས་པ་སྟེ།

་་་་་ར་བ་མློ་ལ་སློགས་པའི་བཏུང་བ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་དུས་སུ་བིན་ལེན་བས། དུས་སུ་མེས། དུས་སུ་བཙགས། དུས་སུ་བིན་གིས་

ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས་

བརླབས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བིན་ལེན་བས་ཏེའློ་ཞེས་

་་་་་པ་དང་བིན་ལེན་མ་བས་པ་ལ་བིན་རླབས་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གཞུང་

ལས་གསུངས་པས་སློ། །སར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རས་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཆློ་ག་དློན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་བིན་
གིས་བརླབ་པ་ནི། ཡུལ་དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་མདུན་དུའློ། །ཡུལ་མེད་ན་རང་གཅིག་པུས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་སྟེ། གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ཀང་ངློ་། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། བསེན་པར་རློགས་པའམ་དགེ་སློང་མའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རེན་དེ་དག་ལ་གསློག་འཇློག་གི་ེས་པ་འབྱུང་བ་དགག་དགློས་པའི་
ཕྱིར་རློ། །ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཆློ་ག་འཆགས་པའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ནད་པ་ལ་སློགས་པ་སྨན་བིན་གིས་བརླབ་
པའི་རྐྱེན་ལྡན་ཡིན་པ་སྟེ། དང་པློ་མ་ཡིན་པ་ིད་དག་ནི་ནད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་པ་དང་། ནད་པའི་ཆེད་དུ་ཡློངས་སུ་ལློངས་སད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེའང་ཐུན་ཚོད་དུ་
རུང་བ་དང་འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅད་པ་གིས་ནི་ནད་པ་ཁློ་ནས་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་། སྨན་ཞག་བདུན་པ་ནི་གང་ཟག་བཞིས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟེ། དེ་ཡང་ནད་པས་བིན་གིས་
བརླབ་པར་མ་ཟད། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བསྐློས་དང་ལག་གི་བླས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟེ། ལུང་སྨན་གི་གཞིའི་ལུག་སེས་ཀི་བྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་
སྐབས་ལས། དགེ་སློང་གི་བུ་རམ་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་རང་ིད་ཀིས་བསྐུར་བར་བའློ་ཞེས་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་གསུངས་སློ། །དེའི་གནད་
ཀིས་དགེ་བསྐློས་དང་ལག་གི་བླ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པར་སྦྱར་རློ། །དེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཟའ་བ་ལ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་དགེ་བསྐློས་དང་ལག་གི་བླ་རྣམས་ནི་ནད་པ་

་་་་་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པར་

དང་འདྲ་བ་ིད་དློ་ཞེས་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཟའ་བ་ལ་ནད་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པས་བིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་ཡང་ནད་པ་དང་འདྲ་
ཞེས་སྦྱར་རློ། །འདིར་ཁ་

་་་་་རྒྱ་ཅིག་ན་རེ་སྨན་ཞག་བདུན་པ་ནི་གང་ཟག་ལས་བིན་བརླབ་ཏུ་རུང་སྟེ། གང་ཟག་བཞི་པློ་དེ་དག་དང་ཟན་ཆད་པས་ཞིག་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བར་

སྦྱར་ཞེས་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཟན་ཆད་པས་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཞུང་མེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་ཁད་པར་གི་རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་

་་་་

་སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དུས་ནི་ས་དྲློ་ཡིན་ལ། ས་དྲློའ ་ི དུས་སུ་ཟན་ཆད་པར་མ་གྲུབ་པས། ཟན་ཆད་པས་
སྨན་བིན་གིས་བརླབ་པ་མི་འཐད་གསུང་ངློ་། །རློ། །བཞི་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ས་དྲློ་ཁློ་ན་སྟེ་ཟས་ས་མའི་ཚེའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་
་་་ཊི་ཀ་ལས་བསྐློལ་བ་དང་བཙགས་པ་གིས་ནི་དུས་སུ་བས་ཀང་རུང་། དུས་མ་ཡིན་པར་བས་ཀང་རུང་ལ།
བིན་ལེན་བ་བ་དང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་དུས་ཁློ་ནར་བ་དགློས་ཞེས་ས་དྲློའ ་ི དུས་ཁློ་ནར་བ་བར་གསུང་
སློ། །ལྔ་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། རང་གི་་་་་་ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་བིན་གིས་རླློབ་ན་ིན་མཚན་དེ་ིད་ཀི་མཚན་
མློའ ་ི ཐུན་ཚོད་ཀི་མཐའ་ཚུན་ཆད་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་། ཞག་བདུན་པ་བིན་གིས་རླློབ་ན་ཞག་བདུན་གི་
མཚན་མློའ་ི མཐའ་ཚུན་ཆད་དང་། འཚོ་བའི་བར་དུ་བཅང་བ་བིན་གིས་རླློབ་ན་ཇི་སིད་ནད་སློས་པར་མ་གྱུར་གི་བར་བིན་གིས་རླློབ་པ་སྟེ་འདི་ིད་ལས་དུས་ཀི་མཐའི་
བར་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དུས་ལྷག་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །དྲུག་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་རུང་ཆུ་གདབ་པ་དང་ལག་པ་
གིས་བཀྲུས་ནས་བིན་ལེན་བ་བ་སྟེ། ཁད་པར་དུ་ཡང་བཏུང་བ་བིན་གིས་རླློབ་ན་ནི་ཚགས་ཀིས་བཙག་པ་ཡང་སློན་དུ་འགློ་
བའློ། །དངློས་གཞི་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལན་གསུམ་དང་། མཇུག་ཐབས་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །བདུན་པ་
བིན་གིས་བརླབ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། བིན་ལེན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཀུན་གིས་འཇིག་སྟེ། བིན་རླབས་འཆགས་པའི་རེན་ཞིག་པའི་
ཕྱིར་རློ། །གནས་སྐབས་རློ་དང་ས་བར་གྱུར་པ་དང་། རེན་ཞིང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་། བིན་རླབས་འཕེན་པ་ཟད་པ་དང་།
སགས་ཀིས་ཕྱུང་ན་ཡང་འཇིག་གློ །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་གསློག་འཇློག་མི་འབྱུང་ཞེས་སློ། །རློ་དང་

ས་བ་ིད་ཡློངས་སུ་གྱུར་ན་ཞེས་པ་ནི་་་་་་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་བིན་ལེན་བས་ཤིང་ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཞག་ལྔ་ན་རློ་དང་ས་བ་ིད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཡློངས་སུ་གྱུར་

་་་་་ཏེ་རློ་མངར་བ་ལས་སྐྱུར་བར་གྱུར་ཏམ་གནས་སྐབས་ས་བ་ལས་གར་བར་གྱུར་ན་གསློག་འཇློག་བས་པ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གསློག་འཇློག་འགེགས་བེད་ཀི་བིན་རླབས་ཞིག་ཅིང་གསློག་འཇློག་སེད་བེད་ཀི་བིན་ལེན་མ་ཞིག་པས་ན། རློ་ས་བར་གྱུར་ནས་

་་་་་ས་རེངས་ཤར་

བའམ་གུང་ཚིགས་ལྟ་བུའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་ཚིགས་འདས་ན་གསློག་འཇློག་བས་པ་་་་་་ཞེས་སློག་དང་ཤ་ལུགས་པ་རྣམས་གསུངས་པ་
དེ་ལེགས་སློ། །འློ། །དེའང་བིན་རླབས་ནི་སྨན་གི་གནས་སྐབས་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པས་རློ་སར་གྱུར་པ་ན་སྨན་གི་གནས་སྐབས་གྱུར་པས་བིན་རླབས་ཞིག་པའློ། །བིན་ལེན་
ནི་སྨན་གི་རིགས་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པས་རློ་སར་གྱུར་ཀང་སྨན་གི་རིགས་མ་གྱུར་

་་་་་ཏེ་ཞག་བདུན་པ་ལས་སྨན་གི་རིགས་གཞན་དུ་མ་གྱུར། པས་བིན་ལེན་མ་ཞིག་

པར་ཡློད་པའློ། །རློ་སར་གྱུར་ན་གསློག་འཇློག་བས་པ་འདིའི་ཁུངས་ནི་ལུང་སིལ་བུའི་བུ་རམ་གི་བཏུང་བའི་སྐབས་ལས།
བཏུང་བ་བཙགས་པ་དགུང་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་ངམ། ེ་བར་འཁློར་རུང་ངློ་། །བཙུན་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་
བཞག་པ་འཚལ་བར་བགི། ེ་བར་འཁློར་ཤིན་ཏུ་ས་ཞིང་མི་སྐྱུར་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་ིད་མི་སྤློང་བདེ་སིད་དུའློ་ཞེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནློ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀས་ལུང་དེ་དྲངས་སློ། །ལུང་དེའི་ཤུགས་ཀིས་འདི་ལྟར་བསྟན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ས་ཞིང་མི་སྐྱུར་བའི་
ངློ་བློ་ིད་སྤློང་ན་ནི་བཏུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་བསྟན་པས། གསློག་འཇློག་བས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། རང་འགེལ་ལས་
འདིར་བཏུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་གསུངས་ཏེ་བཏུང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་འདི་ལ་གསློག་འཇློག་ིད་ལས་གཞན་
པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མི་གནས་པ་དེ་བས་ན་གསློག་འཇློག་ིད་དུ་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འདི་ཁ་་་་་་བ་ཊི་ཀ་པ་ཅིག་ན་

་་་་་འདི་ནི་གསློག་འཇློག་བཏགས་པ་བ་ཡིན་གི་གསློག་འཇློག་རང་མཚན་པ་མི་འབྱུང་སྟེ་འདི་ལྟར་བུ་རམ་གི་བཏུང་བ་

རེ་

ཞག་བདུན་པར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལས་བར་སྐབས་སུ་རློ་དང་ས་བར་གྱུར་པ་ཆློས་ཅན། གསློག་འཇློག་གི་ེས་པ་རང་མཚན་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། རྒྱུ་བིན་ལེན་མེད་པའི་ཕྱིར་

་་་་་

རློ་སར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་བིན་ལེན་ཞིག་ནས་བིན་ལེན་མེད་ཅེས་པའློ། །རློ། །དེའི་རགས་དང་ཁབ་པ་གང་གིས་གྲུབ་་་་་་
གཞུང་གིས་གྲུབ་སྟེ་ན། ཊི་ཀ་ལས། ས་བ་འབའ་ཞིག་ཡློངས་སུ་གྱུར་ན་ཡང་བཏུང་བར་མི་བ་སྟེ། བིན་ལེན་མ་བས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་བིན་ལེན་
མ་བས་པ་ལ་གསློག་འཇློག་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས་རགས་དང་ཁབ་པ་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་བློ་ཞེ་ན་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འདི་ལ་གསློག་
འཇློག་ིད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མི་གནས་པ་དེ་བས་ན་གསློག་འཇློག་ིད་དུ་ཤེས་པའློ་ཞེས་རློ་སར་གྱུར་པ་འདི་ལ་འབྲས་བུ་གསློག་འཇློག་འབྱུང་བར་གསུངས་པས། དེའི་རྒྱུ་
དུས་ན་བིན་ལེན་ཡློད་པར་འབྲས་བུའི་རགས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །ཊི་ཀ་ལས་བིན་ལེན་མ་བས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་པ་དེ་བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ་
ཞེས་སློན་གི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་མཐུན་པར་གསུང་

་་་་་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྐབས་འདིར་ཊི་ཀ་ལས་བིན་ལེན་མ་བས་པའི་ཕྱིར་

རློ་ཞེས་པ་དེ་ཊི་ཀའི་རྒྱ་དཔེ་ལས་ནི་གསློག་འཇློག་བས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཡློད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། འདིར་
བློད་དཔེ་ཡི་གེ་ནློར་བར་ངེས་ཀང་། དེང་སང་འདི་ན་ཊི་ཀའི་རྒྱ་དཔེ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པས་ཕ་རློལ་པློ་ངེས་ཤེས་མི་
འདྲེན་ནློ། །བིན་ལེན་མ་བས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་ན་གཞན་གི་བླློ་ལ་འཚམ་མློ། །ངློ་། །མྱང་
212

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མཚམས་པ་་་་་་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྐབས་འདིར་བསྟན་པའི་རློ་སར་གྱུར་པ་ན་བིན་ལེན་ཞིག་པ་ཡིན་ཏེ། སྨན་གི་དངློས་པློ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་རློ་སར་གྱུར་པའི་ཊི་ཀ་
ལས་རློ་དང་ས་བར་གྱུར་པ་འདི་གིས་ཀིས་ནི་ངློ་བློ་ིད་གྱུར་པར་བསྟན་ཏེ་ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་འགེལ་ལས་ངློ་བློ་ིད་གྱུར་པར་བསྟན་ཏེ་ཞེས་
བཤད་མློད་ཀི་འློན་ཀང་ངློ་བློ་ིད་གྱུར་པ་དེ་ནི་སྨན་གི་རིགས་འཕློས་ཏེ་དངློས་པློའ ་ི ངློ་བློ་ིད་གྱུར་པ་མ་ཡིན་གི། རློ་ས་བའི་གནས་སྐབས་གྱུར་ཏེ་གནས་སྐབས་ཀི་ངློ་བློ་ིད་གྱུར་པ་
སྟེ། དེས་ནི་བིན་ལེན་ཞིག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རློ་སར་གྱུར་པའི་སྐབས་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

རྭའི་སྣློད་དེ་ནི་ལུང་ལས་ལེ་བ་དང་ཚོས་ལ་་་་་་ལི་བས་ཀུན་ནས་་་

་་་ལི་ཟངས་ཀི་ནང་དུ་བསྐློལ་བའློ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལི་བ་དང་བཅས་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་བསྐློལ་བའློ་ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་ཅིང་། རྭའི་སྣློད་དེའི་སྣུམ་དང་
དྲི་མི་ཞིམ་པ་ིད་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །

་་་་་དྲི་བསུང་ཞིམ་པློའ་ི དྲིས་བསློས་པའི་ས་ནད་པས་བཅངས་བར་བའློ། །དེ་ནི་ལག་པ་བཀྲུ་བ་ལ་སློགས་

པའི་ཆེད་དུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དེ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་དྲིས་བསློས་པའི་འཇིམ་པ་ནི་དྲི་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ནད་ཞི་བར་བེད་པ་ཅན་ནློ་
ཞེས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ས་རང་ལ་དྲི་བསུང་ཞིམ་པློས་

་་་་་བསློས་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཁ་ལག་བཀྲུས་ཀང་མི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཀྲུར་ཡང་གནང་། འཆང་དུ་ཡང་གནང་

ཞེས་སློ། །གཞི་འགེལ་ལས་མུ་སྟེགས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཅེས་བ་བ་ནི་དུ་བ་རྔུབས་པ་ལ་སློགས་པའློ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། དུ་བ་རྔུབས་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པས་ནད་གསློ་བའི་
ཕྱིར་ཡང་མི་རུང་ངློ་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། དགེ་སློང་ནད་པ་གསློ་བའི་ཕྱིར་སྨན་གི་རེང་བུའི་དུ་བ་ཁློང་པར་རྔུབ་པར་བ་སྟེ། འགེལ་ཆུང་ལས་དུ་བ་བཏུང་བ་ནི་དུ་བ་འབྱུང་
བར་གེ་མློ་བཏེལ་བའི་ནང་དུ་སྦུ་གུ་བཅུག་ལ་དེ་ཁར་བཅུག་ལ་དུ་བ་བཏུང་ངློ་ཞེས་སློ། །སྨན་གཅེའུ་ནི་སྦུ་གུ་སྟེ་སྦུ་གུ་དེ་ལགས་ལས་བའློ། །ལགས་མེད་ན་སྨྱུག་མ་ལས་བ་ཞེས་འགེལ་
ཆུང་ལས་བཤད་ཀང་

་་་་་མ་ཡིན་ཏེ་ལུང་་་་་་ཕྲན་ཚེགས་ལས་སྨྱུག་མའི་སྦུ་གུས་རྔུབ་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཆང་མ་ཡིན་པ་ིད་་་་་་དེ་ནི་་་་་་

བེད་ཙམ་དུ་དུ་བར་བསྐློལ་བ་ལས་འགྲུབ་བློ་ཞེས་པ་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཆང་ཟངས་གང་ཙམ་བསྐློལ་ནས་ཕྱེད་ཙམ་དུ་དུ་བ། དྲི་དང་རློ་དང་ཁ་དློག་ཀང་ཆང་མི་འདྲ་ན་
འཐུང་དུ་རུང་ཞེས་བཤད་དློ། །ནད་པས་ཀང་ཆང་ནི་རྩྭ་མཆློག་གིས་ཀང་མ་བཏུང་ན། མི་ན་བས་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཏེ། རྩྭ་མཆློག་ནི་རྩྭའི་རེ་མློ་ཡིན་པར་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་མཛོད་འགེལ་
ལས་བཤད་དློ། །རུང་ཁང་བླློ་མཐུན་བ་བ་ནི། རུང་བ་ིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པར་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་རུང་ཁང་གི་དགློས་པའི་དློན་ནི་
མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལློན་གི་ེས་པ་ཁེགས་པ་དང་། བཅས་པའི་ས་མཚམས་ཟིན་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་གཞི་གང་ལ་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི།
གནས་ཆློས་དྲུག་ལྡན་ལས། རང་བཞིན་གི་མཚམས་དང་དེའི་ེ་འཁློར་ཡིན་པ་སྟེ།

མཚམས་བཙོས་ཀི་སྐབས་སུ་་་་་་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་

གནས་ཀི་གཞི་བརློད་དེ་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀིས་བཅད་པས་མཚམས་བཟུང་བར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་དང་། ཆློ་ག་ལས་ཕྱི་རློལ་ེ་འཁློར་འདློམ་གང་དང་བཅས་པ་
འདི་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །རང་ངམ་རང་དང་ཆློ་ག་གཅིག་པ་དབང་བ་ཡིན་པ་སྟེ། མུ་སྟེགས་ཅན་གི་འདུག་གནས་དང་རྒྱལ་པློའ ་ི ཕློ་བྲང་དང་ཞེས་དེ་དག་ཏུ་རུང་ཁང་དུ་མི་བཅད་
པར་གསུངས་ལ། གནས་དེ་དག་ཏུ་མཚམས་བཅློས་ཞག་ལློན་གི་ེས་པར་མི་འགྱུར་བས་དེ་དག་ཏུ་རུང་ཁང་བཅད་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐུན་མློང་དུ་མཁློ་བའི་གནས་
གཞན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། སློ་ཁང་འཁམས་དང་བསློ་ཁང་དང་དཔང་སའི་རྭ་བ་དག་ཏུ་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དཀློན་མཆློག་རྣམ་གིས་ཀི་ཕློ་བྲང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མཆློད་རེན་གི་གཞི་
དང་ཞེས་རུང་ཁང་དུ་མི་བཅད་པར་གསུངས་ལ། དེར་རུང་ཁང་བས་ཏེ་གཡློས་དང་བཙོ་བ་ལ་སློགས་པ་བས་ན་དཀློན་མཆློག་ལ་མ་གུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །སར་རུང་ཁང་
བཅད་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རུང་ཁང་གི་ཆློ་ག་དློན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཚད་པ་ལ་བླ་གབ་དང་བཅས་པ་སྟེ། དེར་གཡློས་དང་བཙོ་བ་ཡང་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ།
ཤིང་དྲུང་དང་བླ་གབ་མེད་པར་གཡློས་བེད་པ་དང་ཟས་ཞག་ལློན་པར་བཞག་ན་ལློངས་སློད་ཆུད་ཟློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི་སིར་
བཏང་ལ་རུང་ཁང་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་འཆགས་པ་ལ་དགློས་པའི་དགེ་འདུན་གིས་ཏེ།

བཞི་པློ་་་་་་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་འདུན་གི་ལས་ཀིས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བེ་བྲག་

ཏུ་དང་པློ་རློ་འདེགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི། དགེ་སློང་ལག་གི་བླ་གཅིག་འབའ་ཞིག་གིས་ཀང་ངློ་། །གིས་པ་སེམས་བསྡུ་བའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་
བཅད་པ་ནི་ལག་གི་བླ་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་མང་པློས་སློ། །གསུམ་པ་ལས་ཀི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི་དགེ་འདུན་གིས་སློ། །བཞི་པ་འཕྲལ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་ཁང་
བཅད་པ་ནི་དགེ་སློང་ཇི་སེད་ཀིས་ཏེ་གཞུང་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི་དུས་བཞི་སྟེ། དང་པློ་སློ་ཕག་འགེམས་པ་དང་། ཕྱིས་ལས་གསར་
བ་དང་བཅས་པ་དང་། དགེ་སློང་གནས་པ་ིད་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། དེར་གནས་པའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་དག་ཕྱིན་པའློ། །འདི་ལ་དུས་བཞི་ཡློད་དློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །བཞི་
པ་ཆློ་ག་གང་གིས་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི་སིར་བཏང་ལ་རུང་ཁང་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་སློ། །བེ་བྲག་ཏུ་དང་པློ་དང་བཞི་པ་ལ་ནི། གཞི་འདི་ནི་དགེ་འདུན་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གི་རུང་བའི་ཁང་པར་འགྱུར་བའློ་ཞེས་བརློད་པ་སྟེ། ལན་གསུམ་བརློད་དགློས་པར་བེ་ཤ་ཀའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་བཤད་དློ། །གིས་པ་ལ་ནི་གཞི་འདི་ནི་དགེ་འདུན་གི་རུང་
བའི་ཁང་པར་སེམས་བསྡུས་ཤིག་ཅེས་ལན་གསུམ་བརློད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་ལས་ཁློ་ནས་སློ་ཞེས་སློ། །དམིགས་བསལ་ནི་ཤེས་པ་ཆུང་ངུའི་རུང་ཁང་དང་འཇུག་པ་མི་ཞན་པའི་

་་་་་རུང་པའི་ཁང་པ་

རུང་ཁང་གིས་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་བཤད་དེ་ལུང་ན་དངློས་སུ་གསུངས་པ་མེད་ཀང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའློ། །ལྔ་པ་རུང་ཁང་གི་བེད་ལས་ནི་

་་་་་གཎི་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་་་་་་རུང་ཁང་གི་བ་བ་བེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་གཞུང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྲུག་པ་རུས་ཁང་གི་སྒྲ་བཤད་

གཅིག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་

པ་ནི། མཚམས་ཀི་ནང་ཡིན་ཡང་དེར་ཟས་བཙོ་བ་དང་ཞག་ལློན་དུ་བཞག་ཏུ་རུང་བས་ན་རུང་ཁང་ཞེས་བའློ། །བདུན་པ་རུང་ཁང་བཅད་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། མཚམས་པློ་ཆེ་འཇིག་
པའི་རྒྱུ་རྣམས་ནི་འདིའི་ཡང་འཇིག་རྒྱུ་ཐུན་མློང་བ་སྟེ། ལས་ཀིས་སྒྲློལ་བ་ནི་འདིར་རུང་མཐུན་སྦྱར་བའློ། །མཚན་མ་བརན་པློ་ཞིག་པས་ནི་མཚམས་པློ་ཆེ་འཇིག་ཀང་རུང་ཁང་མི་
འཇློག་གློ །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་རུང་བ་ིད་དློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གཅིག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མའི་བ་བ་བེད་པ་ལ་མི་མཛེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་

་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་

མཚམས་ཆེན་པློ་གཅིག་གི་ནང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་མང་ཞིག་གི་དགེ་འདུན་ཀུན་ནས་གཅི ག་ཏུ་འདུས་ཏེ་
གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་གི་ཚང་མང་དང་སིས་མཛོད་དང་རུང་ཁང་བཅད་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གཞན་ཐམས་ཅད་
ཀི་ཚང་མང་སིས་མཛོད་ཀང་རུང་ཁང་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་དེ་མི་འཐད་པར་སེམས་སློ། །འློ་ན་གང་ཞེ་ན།
ལགས་རིས་བསྐློར་བ་གཅིག་གི་ནང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་དུ་མའི་གཎི་ཐ་དད་པ་བཞི་ཡློད་ཅིང་བཀད་ས་ཐ་དད་པ་བཞི་ཡློད་པ་དེ་དག་གི་དབུས་ཐུན་མློང་གི་རུང་ཁང་གཅིག་ལ་
སློ་བཞི་ཡློད་པ་བས་ཏེ། རུང་ཁང་དེར་ཐབ་ཀ་ཐ་དད་པ་བཞི་བས་ནས། དེར་གཡློས་བས་ཏེ་བཀད་ས་བཞི་པློ་སློ་སློར་ཟས་འགེད་པར་བེད་པ་ལྟ་བུའློ། །འདི་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ལུང་དྲངས་
པ་ལས་བ་ལང་གི་གནས་ལྟ་བུའི་རུང་ཁང་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་གཞི་ལས་བ་ལ་བ་ལྟ་བུ་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་སློ་ཐ་དད་པར་གསློས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས།
ཀུན་ནས་བ་ལང་ལྷས་བཞིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་པློ་ཐ་དད་དུ་མའི་བ་ལང་རྣམས་ཐུན་མློང་གི་ལྷས་གཅིག་ཏུ་ལ་བ་ལྟར། གཙུག་ལག་ཁང་ཐ་དད་དུ་མ་རྣམས་ཐུན་
མློང་གི་རུང་ཁང་གཅིག་ཏུ་གཡློས་མལ་བེད་པས་བ་ལང་གི་གནས་ལྟ་བུའི་རུང་ཁང་ཞེས་བའློ། །དེ་ནི་

་་་་་ཐུན་མློང་གི་རུང་ཁང་གཅིག་གིས་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་མའི་བ་བ་བེད་པ། མཚམས་དང་ེ་འཁློར་ཐ་དད་པར་གྱུར་པའི་རུང་བའི་ཁང་པ་ིད་དུ་མ་བསྟན་ཏེ་མི་མཛེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་སར་བསྟན་པ་ལྟར་མ་
ཡིན་ཏེ། མི་མཛེས་ཤིང་མི་འཚམ་པ་ཡློད་དློ། །དེས་ན་རུང་ཁང་དེར་གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པའི་ཟས་བཙོ་བ་དང་ཞག་ལློན་དུ་བཞག་ན་མཚམས་བཙོས་དང་ཞག་ལློན་གི་
ེས་པ་ཁེགས་ཀང་། མི་མཛེས་ཤིང་མི་འཚམ་པས་ན། གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་ཐུན་མློང་གི་རུང་ཁང་གཅིག་གིས་མི་བ་བ་ིད་དློ། །པད་མའློ་ཞེས་བ་བ་ལན་ཆད་
ཅེས་གསུངས་ན་ཟས་སྤངས་པས་པད་མ་བཟར་གནང་བ་འདི་མུ་གེའི་རྐྱེན་གིས་བཟར་གནང་བའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་སམ་མ་གཏློགས་ཞེས་འདྲི་ན། པད་མ་ཡང་མུ་གེའི་ཚེ་ིད་ན་
གནང་བར་བསྡུ་སྟེ། ལུང་མ་མློ་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་དང་གསུམ་མཐུན་པར་འདི་སྐད་གསུངས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བློ་ངས་གློང་ཁེར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་མུ་གེའི་གནློད་པ་བྱུང་བ་
ན་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་དངློས་པློ་བརྒྱད་པློ་ནང་དུ་ཞག་ལློན་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་ཞེས་བ་བ་ནས། ནགས་ཀི་རུས་པ་དང་། པད་མ་གང་དག་རེས་སུ་གནང་བའི་དངློས་པློ་
བརྒྱད་རེས་སུ་གནང་བ་དེ་དག་མུ་གེའི་ཚེ་ཡློངས་སུ་ལློངས་སད་པར་བའི། ལློ་ལེགས་པའི་ཚེ་ཡློངས་སུ་སད་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ ། །འདི་ལ་ཁ་

་་་་་ཤ་ལུགས་པ་

ཅིག་དག་པད་མ་ནི་དཀློན་ཟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མུ་གེ་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སྤངས་ཟའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བར་པད་མ་བཟར་གནང་ཞེས་འཆད་པ་ནི་གཞུང་གསུམ་པློ ་དེ་དག་དང་འགལ་
ལློ། །

སློབ་པ་ིད་ལན་ཆད་ཅེས་པ་དང་། བསྐློལ་བ་ཆད་པ་ཡན་ཆད་ཅེས་པ་དང་། བཏུང་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚིགས་

ཡན་ཆད་ཅེས་པ་ལ་སློགས་པ་་་་་་ཡན་ཆད་ཅེས་སྨློས་པ་ནི་སྐབས་དེའི་ཁློངས་སུ་མ་གཏློགས་པ་ལ་མཛད་པ་དེ་མདློ་ར་བའི་རློམ་ལུགས་སིར་བཏང་ཡིན་ཡང་།
པད་མའི་ཞེས་བ་བ་ཡན་ཆད་་་་་་འདི་ནི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའློ། །སར་བིན་ལེན་བས་པ་སྤངས་ཏེ་ལངས་པས་སློ་ཞེས་པ་ནི་དུས་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དངློས་པློ་སར་
བིན་ལེན་བས་པ་དེ་དགེ་སློང་ཟས་སྤངས་ཏེ་ལངས་པས་བཟའ་བར་བ་སྟེ་སྤངས་ཟའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བར་གནང་བའློ། །འདི་ནི་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་པའི་གེང་གཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བཤད་པ་ལ་བའློ། །

་་་་་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཁིམ་བདག་གི་ཁིམ་དུ་ཟས་ཀི་བ་བ་བས་ཏེ་བཟའ་བ་སྤངས་ནས།

དེའི་སར་རེད་པའི་བསློད་སློམས་བིན་ལེན་བས་པ་ཁེར་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སློང་སྟེ་དགེ་སློང་རྣམས་དེ་
བཟའ་བར་འདློད་ཀང་འགློད་པས་མ་ཟློས་པའི་སྐབས་ལས་སར་བིན་ལེན་བས་པ་དེ་ཡང་ཟ་བར་རེས་སུ་གནང་
ཞེས་གསུངས་པའློ། །ལྷག་མའློ་ཞེས་པ་ནི་མུ་གེའི་ཚེ་ན་ཁིམ་དུ་ཆློས་སྟློན་དྲངས་པའི་ཟས་ཀི་ལྷག་མ་དེ་དགེ་སློང་ཟས་སྤངས་ཏེ་་་་་་སྟན་ལས་ལངས་པས་་་་་་
ཀང་བཟའ་བར་བ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། དེ་ཡང་ཁིམ་དུ་ཆློས་སྟློན་དྲངས་པའི་ལྷག་མ་དགེ་སློང་གིས་མ་ཁེར་བར་ཁིམ་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁེར་ཏེ་འློངས་པ་དེ་བཟའ་བར་བ་སྟེ།
ལུང་གི་གེང་གཞི་དང་སྦྱར་

་་་་་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཁིམ་དུ་མགློན་དུ་བློས་ཏེ་ཟས་ཟློས་པ་ན། བཅའ་བ་ལ་སློགས་

པ་ཅུང་ཞིག་ལྷག་སྟེ། དགེ་སློང་རྣམས་སློང་བ་ན། ལྷག་དེ་རྣམས་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁེར་ཏེ་འློངས་ནས་ཁེད་
ཁློ་ན་ལ་འབུལ་ལློ་ཞེས་ཟེར་བ་ན། དེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཟ་བར་འདློད་ཀང་འགློད་པས་མ་ཟློས་པ་ན་བཟའ་བར་
རེས་སུ་གནང་ཞེས་གསུངས་སློ། །རློ། །མངློན་པར་བསྒྲུབ་པའློ་ཞེས་པ་ནི་མུ་གེའི་ཚེ་ན། ཁིམ་དུ་ཆློས་སྟློན་དྲངས་པའི་ཟས་ཀི་ལྷག་མ་དེ་དགེ་སློང་གིས་ཁེར་ཏེ་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དྲངས་པའི་
གེང་གཞི་དང་སྦྱར་

་་་་་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་ཁེར་བ་བ་བ་མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་དགེ་སློང་ཟས་སྤངས་ཏེ་ལངས་པས་བཟའ་བར་བ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་ཏེ། ལུང་གི་

་་་་་མུ་གེའི་ཚེ་ན་དགེ་སློང་རྣམས་ཁིམ་དུ་མགློན་དུ་བློས་ཏེ་ཟས་ཟློས་པ་ན། བཅའ་བ་ལས་ལྷག་པ་

ཞིག་ལུས་སློ། །ལྷག་མ་འདི་དག་སྣློམས་ཏེ་བཞུད་ལ་ཕྱིས་གསློལ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ལྷག་མ་རྣམས་དགེ་སློང་
རྣམས་ཀིས་ཁེར་ཏེ་འློངས་པ་དེ་དགེ་སློང་རྣམས་བཟའ་བར་འདློད་ཀང་འགློད་པས་མ་ཟློས་པ་ན་བཟའ་བར་
རེས་སུ་གནང་ཞེས་གསུངས་སློ། །རློ། །དེ་སྒྲུབ་པར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ལྷག་མ་དེ་དྲངས་བར་བའི་ཞེས་བཤད་དེ། མུ་གེའི་ཚེ་ན་ཁིམ་དུ་ཆློས་སྟློན་དྲངས་
པའི་ལྷག་མ་དེ་དགེ་སློང་གིས་ཁེར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དྲངས་བ་སྟེ་དགེ་སློང་གིས་ཁེར་བའི་བ་བ། དེ་སྒྲུབ་པར་བའློ། །དེ་ཡང་གནས་གཞན་དུ་དྲངས་པར་བ་བ་སྟེ་ལག་ར་བླངས་
པའི་ེས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ལུང་མ་མློ་དང་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་མུ་གེའི་ཚེ་ན་ལྷག་མ་དེ་དགེ་སློང་ཟས་སྤངས་ཏེ་ལངས་པས་བཟའ་བར་བའློ་ཞེས་སློ། །པད་མའློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་
ལུང་གཞི་ལས་ཆུ་ནས་སེས་པའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་མ་མློ་དང་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་ཀང་རི་དབུ་ལས་སེས་པའློ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་འགྱུར་ལེགས་ཏེ། པད་མ་དབེ་

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་

གཞིར་བས་ན་བེ་ཉ་དང་ཨུཏྤ་ལའི་ར་བ་དབེ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བེ་ཉ་ནི་ལུང་གཞི་ལས་ཀུ་མུ་དའི་ས་བློན་ཡིན་པར་གསུངས་སློ། །དགེ་

དེ་ལ་རེ་ཞིག་འབྲེལ་བ་བསྟན་པར་བ་སྟེ། བཀེས་སྐློམ་ནི་ནད་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ་ལུས་ལ་གནློད་པར་བེད་པའི་
ཕྱིར་རློ། །བཀེས་སྐློམ་གི་གེན་པློར་གྱུར་པ་ཟས་ཀི་འདུ་བའི་སློ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། པད་མའི་ཞེས་པ་འདི་ནི་
མདློ་ར་བའི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ཆུ་ལས་སེས་པའློ་ཞེས་ཡློད་པ་ལ། སྒྲ་འགྱུར་མ་བས་པར་དློན་འགྱུར་བས་ཏེ། ཆུ་སེས་ལ་པད་མར་བསྒྱུར་བས་དློན་ཅུང་ཟད་
འཕྱུག་སྟེ། སློང་གིས་རྒྱལ་སིད་དང་རྒྱལ་སིད་དེའི་ཕྱེད་མངའ་རིས་ཀི་ཕྱེད་མ་ནློད་པར་མི་བའློ།

།འདི་ནི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནས་རྒྱལ་པློ་

གཏུམ་པློ་རབ་སྣང་དད་པར་བས་ཏེ་རྒྱལ་སིད་ཕུལ་བའི་བྱུང་བ་ལས་སློ། །ལྷ་འབངས་ནི་དགེ་འདུན་ཕྱི་གཡློག་བེད་པའི་མི་ས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློས་འབངས་ལ་བསློ་བ་ལྟར་གཡློག་དེ་རྣམས་ཀང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཇི་སྐད་བསློ་བ་བཞིན་དུ་ལས་རུང་བ་
བེད་པས་ལྷ་འབངས་ཞེས་མིང་བཏགས་པས་ཏེ། རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས། ལྷ་འབངས་ཞེས་བ་བ་ནི་ལས་རུང་བ་བེད་པས་
རུང་བེད་ཅེས་བའློ་ཞེས་སློ། །་་་་་ཟས་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་སྣློད་ཀང་ངློ་། །ཞེས་དགེ་འདུན་གི་ཆེད་དུ་དང་དུ་བླང་དུ་རུང་

་་་་་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། དགེ་འདུན་གི་ཆུའི་སྣློད་བཞག་པར་གནང་ངློ་། །སྣློད་སད་འགྲུབ་པ་བསྐློ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློད་ལམ་མཛེས་པས་སློ། །མཛེས་
པས་སློ་ཞེས་པ་ནི་འགློ་བའི་སློད་ལམ་མཛེས་པ་དང་། ཆ་ལུགས་མཛེས་པ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །སྨན་ལློངས་སློད་པའི་ཚུལ་ནི། ཟན་གི་ཕྱིར་འདུག་པས་འདིའམ་འདི་ནས་ཞེས་པ་ལ་
སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །ཟས་ལ་ལློངས་སློད་པའི་ཚུལ་འདི་ལ་སྦྱློར་བ་དང་དངློས་གཞི་དང་མཇུག་གསུམ་མློ། །དང་པློ་སྦྱློར་བའི་དུས་སུ་ལུས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་འདུག་པ་དང་། ངག་
གིས་འདི་ནས་བིན་ཅིག་ཅེས་མི་བ་བ་དང་། ཡིད་ཀིས་འདི་ནི་སྦྱིན་པ་པློའ །ློ །བདག་ནི་ལེན་པ་པློའ ་ློ སམ་དུ་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་

་་་་་སློད་ལམ་མཛེས་

པས་འདུག་པར་བའློ། །འདིའམ་འདི་ནས་བིན་ཅིག་ཅེས་འདྲི་མཁན་ལ་གློ་བར་མི་བའློ། །དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་སྟེ་བསློད་སློམས་བསང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་
དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་ལུས་ཀིས་ཁམ་ཆེས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡང་སྤང་བ་དང་། ངག་གིས་ཟས་ལ་འཕྱས་འདློགས་པ་ལ་སློགས་པ་སྤང་བར་བ་ཞིང་། ཡིད་ཀིས་ནི་རྒྱགས་པའི་གེན་
པློར་བཀེས་པའི་ནད་ཞི་བར་བ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རེན་ལ་ཕན་གདགས་པའི་བསམ་པ་དང་། ཟས་ལ་ཆགས་པའི་གེན་པློར་འདུ་ཤེས་བཅུ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་བསློམ་པ་དང་།
ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་གེན་པློར་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སྟེ། བདག་ིད་ལ་ནད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ཞེས་པ་དང་། འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་དང་འགྱུར་བ་དང་ཞེས་
པ་དང་། ལྟུང་བའི་སློར་གྱུར་པའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

་་་་་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་དྲན་པས་སྒྲུབ་ཅེས་གསུངས་པས་སློ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་དུས་སུ་ལུས་ཀིས་རུང་
་་་་་ཀ་རི་ཀ་ལས་རུང་བའི་ཆུ་ཡིས་དེ་འློག་ཏུ། ཞེས་པ་

བའི་ཆུ་ཡིས་ཁ་བཀྲུ་བ་དང་། ངག་གིས་སྦྱིན་པའི་ཚིགས་བཅད་གིས་གདློན་པ་དང་། ཡིད་ཀིས་ཟས་སྤངས་པ་སྟེ་
དང་།

ཀ་རི་ཀ་ལས་་་་་་སྦྱིན་པའི་ཚིགས་བཅད་གིས་ཤིག་བརློད། །ཅེས་་་་་་སྦྱིན་པའི་རབས་མཐུན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་།

སྦྱིན་བདག་གི་བསློ་བར་ངན་པ་བཟློག་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདློན་པར་ གསུངས་ཤིང་། ཟས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གདློན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་དགེ་སློང་ཟས་ཟློས་ཟིན་ཅིང་ཟས་སྤངས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་སློ་ཕྱློགས་བཞི་པློ་གར་ལྟ་ཡང་རུང་སྟེ། གང་ན་སློ་ཡློད་པ་ངློས་ནི་མདུན་ཏེ། སློ་ནི་ཤར་ཕྱློགས་ཞེས་
བའློ། །གཡས་ནི་ལྷློ། རྒྱབ་ནི་ནུབ། གཡློན་ནི་བང་ཕྱློགས་སློ། །དེ་ལྟར་བརིས་པའི་ནུབ་བམ་བང་གི་ངློས་སུའློ་ཞེས་པ་ནི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་བམ་གཡློན་གི་ངློས་སུའློ་ཞེས་པ་སྟེ། མདུན་རྒྱབ་གིས་ཀི་རྒྱབ་ཀི་ཕྱློགས་དམན་ཞིང་། གཡས་གཡློན་གིས་ཀང་གཡློན་གི་ཕྱློགས་དམན་པས། ཕྱློགས་གིས་ནི་
དམན་ཤློས་གང་ཡིན་དེ་ངློས་སུ། བ་བ་དམན་པའི་སྐབས་དེ་བ་བར་གསུངས། དེང་སང་མདློ་ར་བའི་དཔེ་རྣམས་ལས་རིལ་བ་སི་བླུགས་བཞག་པར་བའློ། །ཞེས་སྣང་ཡང་

་་་་་ཡི་

གེ་ནློར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དློ། །རིལ་བ་སི་བླུགས་བཞག་ས་བའློ་ཞེས་ལུང་དང་མདློ་ར་བའི་འགེལ་བ་གསུམ་ཆར་ལས་བཤད་དློ། །རིལ་བ་སི་བླུགས་
བཞག་ས་བའློ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་ཀི་མདློ་ར་བ་ིད་ལས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་ངློ་། །རིལ་བ་
སི་བླུགས་བཞག་པའི་གནས་བ་ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །་་་་་རྒྱུན་གི་་་་་་རྒྱ་ཆེ་
འགེལ་པའི་ནང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་རྒྱུན་གི་ཁུང་རྒློལ་གཞུག་ཅེས་སྣང་ཡང་དེ་ནི་ཡི་གེ་ནློར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དློ། །ཁུང་རྐློར་གཞུག་གློ་ཞེས་པ་འདི་ལུང་མ་མློ་ལས་ཁུང་བུ་རྐློ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ལྟུང་་་་་་འློག་ཏུ་བར་དློང་རྐློ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་གིས་ལས་བཤད་
དློ། །ས་གིས་ཀིས་བཀྲུ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་འདིར་འློད་ལྡན་ལས། ཐ་སད་པ་ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ་དང་། དློན་དམ་པ་ནང་གི་གཙང་སྦྲ་གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། ར་བ་སུམ་བརྒྱ་པ་ལས།

་་་་་འཐློར་འཐུང་བ་བ་དང་བདུན་ཚན་

བཅློམ་ལྡན་ནང་གི་གཙང་སྤྲར་གསུངས་པ་ནི། ལུས་ལ་སློགས་པའི་སིག་སྤང་གང་ཡིན་པའི་ཞེས་བཤད་དློ། །ཐ་

གིས་དང་ལག་ངར་གིས་འཁྲུ་བ་ལ་སློགས་པ་བཞི་སྟེ་སད་པ་ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ་ནི། ས་གིས་ཀིས་བཀྲུ་བར་བའློ་ཞེས་པ་ནས་སྐབས་འདིར་ཁྲུས་ི་
ཤུ་ར་གཅིག་བ་བར་གསུངས་པ་དག་ཡིན་ནློ། །ལག་པ་གིས་ཀང་བཀྲུ་བར་བའློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལུང་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་སས་བཀྲུ་བར་གསུངས་ཤིང་། འློད་ལྡན་ར་འགེལ་ལས།

་་་་་སྐབས་འདི་ིད་ཀང་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། ས་ཕུང་གཅིག་གིས་

ཆུས་བཀྲུ་བར་གསུངས་ཏེ། ས་དང་ཆུ་གང་གིས་བཀྲུས་ཀང་རུང་

ལག་ངར་གི་དཔུང་བ་ཡན་ཆད་བཀྲུ་ཞེས་གསུངས་ལ། འགེལ་ཆུང་ལས་ས་ཅུང་ཟད་གཅིག་གིས་ལག་ངར་མན་
ཆད་དག་པར་བཀྲུ་ཞེས་པས་ལག་ངར་གིས་སས་བཀྲུ་བར་བཤད་དློ། །འློད་ལྡན་ར་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་ཆུ་
མང་ལག་པ་གིས་བཀྲུས་ནས། །ཞེས་ལག་ངར་ཆུས་བཀྲུ་བར་བཤད་དློ། །ངློ་། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། སྨན་གི་གཞིའི་
རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་ལས་ཀི་གཞི་འཆད་དེ། འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་དགློས་པ་ནི། རང་རང་གི་ལས་འཆགས་ཤིང་། དེ་ལ་བརེན་
ནས་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་སེ་བ་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། ལས་འཆགས་པ་ལ་དགློས་པ་ཚོགས་པའི་བསྡུས་དློན་དང་། ལས་ཀི་ངློ་བློའ ་ི བསྡུས་དློན་
ནློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་སྟེ། གཞིའི་ཡན་ལག་དང་། བསམ་པའི་ཡན་ལག་དང་། ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ངློ་བློ་དང་། ལས་མས་སུ་མྱློང་བའི་ཚད་དང་། ལས་འཆགས་པའི་དུས་སློ། །དང་པློ་ལ་
གསུམ་སྟེ། བླློ་མཐུན་པར་བེད་པ་དགེ་འདུན་གི་གཞི་དང་། རློད་པར་བེད་པ་ལས་མཁན་གི་གཞི་དང་། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དློན་གི་གཞིའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ། གངས་ཚང་བ་དང་།
ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་གིས་ཀིས་མི་མཐུན་པ་མེད་པའློ། །དང་པློ་ནི་གངས་ཚང་གི་བེ་བྲག་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། བཞི་བཅུ་ི་ཤུ་དང་ནི་ི་ཤུ་ར་གིས་དང་། བཅུ་
གིས་ནས་ནི་བཞིའི་བར་ཏེ་བདུན་མ་གཏློགས། ཞེས་གཟུང་སྟེ། དེ་ཡང་བཞི་བཅུའི་གངས་ཚང་དང་། ི་ཤུའི་གངས་ཚང་ནི། དགེ་སློང་མའི་དབྱུང་བ་དང་། དགེ་སློང་ཕའི་དབྱུང་བ་སྟེ།

་་་་་དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་སློང་ཕ། གང་ན་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་བཞི་བཅུའི་ཚོགས་ཡློད་

སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གིས་ལས་

པ་དེར། དགེ་སློང་མ་དེ་དབྱུང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གང་ན་དགེ་སློང་ི་ཤུའི་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཡློད་པ་དེར། དགེ་
སློང་འདི་དབྱུང་བར་བའློ་ཞེས་གློ་རིམ་བཞིན་དུའློ། །གསུངས་སློ། །ི་ཤུ་ར་གིས་ཀི་གངས་ཚང་ནི།

ཡུལ་དབུས་སུ་བུད་མེད་བསེན་པར་རློགས་

པར་བེད་་་་་་པ་དགེ་སློང་བཅུ་དང་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་སུ་ཚང་བ་ ལའློ། །བཅུ་གིས་ཀི་གངས་ཚང་བ་ནི། ཡུལ་དབུས་སུ་སློན་རློལ་གི་
སློམ་པ་གིས་དང་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་གིས་ཏེ་རྣམ་བཞི་

་་་་་དགེ་སློང་མ་བཅུ་གིས་ཀི་གངས་ཚང་བ་སྟེ་

གཞུང་ལས་དངློས་སུ་གསུངས་སློ། །ལའློ། །བཅུ་གཅིག་གི་གངས་ཚང་ནི། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་བུད་མེད་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་་་་་་དགེ་སློང་
ལྔ་དང་དགེ་སློང་མ་དྲུག་གི་གངས་ཚང་བ་ལའློ། །བཅུའི་གངས་ཚང་ནི། སེས་པ་ཡུལ་དབུས་སུ་ད་ལྟར་གི་ཆློ་གས་བསེན་རློགས་བེད་པ་ལའློ། །དགུའི་
གངས་ཚང་ནི། དགེ་སློང་མའི་དགག་དབེ་བེད་པ་
མའི་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་

་་་་་དགེ་སློང་ལྔ་དང་དགེ་སློང་མ་བཞིའི་གངས་ཚང་བ། ལའློ། །བརྒྱད་ཀི་གངས་ཚང་ནི་དགེ་སློང་

་་་་་དགེ་སློང་བཞིའི་གངས་ཚང་དགེ་སློང་མ་བཞིའི་གངས་ཚང་བ། ལའློ། །དྲུག་གི་གངས་ཚང་ནི། ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་
་་་་་དགེ་སློང་མ་དྲུག་གི་གངས་ཏེ་ཊི་ཀས་

སློན་རློལ་གི་སློམ་པ་གིས་དང་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློ ག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་གིས་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མདློར་བསྡུས་སྦྱར་རློ། །ལའློ། །ལྔའི་གངས་ཚང་ནི་སེས་པ་ཡུལ་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ད་ལྟར་གི་ཆློ་གས་བསེན་རློགས་བེད་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་དགག་དབེ་བེད་པ་
ལའློ། །བཞིའི་གངས་ཚང་ནི་དེ་དག་མ་གཏློགས་པའི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟེ།

གངས་ཚང་སར་བཤད་ཟིན་པ་དེ་རྣམས་ཀི་་་་་་ལྷག་མའི་་་་་

་གངས་ཚང་ལ་དག་གི་ཚོགས་ནི་བཞིའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་དགག་དབེ་ལ་ནི་དགག་དབེ་བེད་པར་
གཏློགས་པའི་ལྔ་ལ་སློགས་པ་དགེ་འདུན་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །དགག་དབེ་ལ་དགེ་སློང་ལྔ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། དགག་དབེ་བེད་པ་
པློ་བསྐློ་བ་ན་བསྐློ་བེད་དགེ་འདུན་དགེ་སློང་བཞིར་ལློངས་ཤིང་། བསྐློ་ཡུལ་དང་ལྔ་དགློས་ཀང་། བསྐློ་ཡུལ་དེ་ནི་རང་བསྐློ་བའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

་་་་་

ལུང་གཞི་ལས་གང་ན་དགེ་སློང་བཞི་གནས་པར་ནི་དེ་དག་གིས་གསློལ་བ་བས་ལ། དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། དགག་དབེ་དངློས་སུ་བེད་པ་ན་དགེ་སློང་ལྔ་དགློས་ཀང་། རང་མ་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་བཞིར་ལློངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་དགག་
དབེ་ལྔ་བེད་པར་གཏློགས་པར་དགེ་འདུན་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལྔ་ལ་སློགས་པ། དགེ་སློང་གི་དགག་དབེ་ལ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་
གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་ནི་བཞིའི་གངས་ཚང་ིད་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མའི་དགག་དབེ་ལ། དགེ་སློང་ལྔ་དགེ་སློང་མ་བཞི་སྟེ་དགུ་དགློས་ཀང་བསྐློ་ཡུལ་དེ་ནི་སར་བཞིན་ཏེ། དགེ་
སློང་མའི་དགག་དབེ་ལ་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང ་ནི་བརྒྱད་ཀིས་གངས་ཚང་བ་ིད་དློ། །འློ་ན་གངས་ཚང་དེ་དག་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་མ་ཚང་ན་ལས་འཆགས་
སམ་མི་འཆགས་ཞེ་ན། བཞི་བཅུ་དང་ི་ཤུ་དང་། བརྒྱད་དང་བཞིའི་གངས་ཚང་དེ་དག་ནི་གཅིག་མ་ཚང་ཡང་ལས་མི་འཆགས་ཏེ། དགེ་སློང་མའི་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས། གིས་ཀའི་དགེ་
སློང་བཞི་བཅུར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བའི་ཚོགས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་དེ་འབིན་པར་བེད་ན་དགེ་སློང་མ་དེ་ཡང་མ་ཕྱིན་ལ་གིས་ཀའི་དགེ་འདུན་དེ་དག་ཀང་སྨད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་སློ་སློ་ཐར་པ་ལས་དགེ་སློང་ི་ཤུར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བའི་ཚོགས་ཀིས་དགེ་སློང་དེ་འབིན་པར་བེད་ན་དགེ་སློང་དེ་ཡང་མ་ཕྱིན་ལ་ཞེ ས་གསུངས་པ་
དང་། བརྒྱད་མ་ཚང་ན་སེས་པའམ་བུད་མེད་གང་རུང་གཅིག་དགེ་འདུན་དུ་མི་ཚང་ལ། དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་མགུ་བ་སད་པ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་
དང་། བཞིར་མ་ཚང་ན་ལས་འཆགས་པ་ལ་དགློས་པའི་དགེ་འདུན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །གངས་ཚད་གཞན་རྣམས་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གངས་མ་ཚང་ཡང་བཞིར་ལློངས་དགེ་
འདུན་ཙམ་དུ་ཚང་ན་ལས་འཆགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་བཅུར་ཡང་མཆིས་ལ། མཆིས་བཞིན་དུ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་བཞིས་བསེན་པར་རློགས་པར་
བགིས་ན། བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་པ་གིའམ། ཨུ་པ་ལི་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་ལ།
གཞན་རྣམས་ལ་དེའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་རློ། །

རྒྱ་་་་་་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དབྱུང་བ་ལ་ི་ཤུའི་གངས་ཚང་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི་ཡུལ་དབུས་སུ་དབྱུང་བར་བེད་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གི།

མཐའ་འཁློབ་ཏུ་གངས་དེའི་ཕྱེད་ཀིས་དབྱུང་བའི་ལས་འཆགས་ཏེ། བསེན་རློགས་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་རློ། །འློ་ན་ཡུལ་དབུས་སུ་མཐའ་འཁློབ་ཀི་གངས་ཚང་གིས་བསེན་པར་
རློགས་པར་བེད་ན་སློམ་པ་སེ་བ་བཞིན་དུ། ཁེད་རང་བཞེད་པའི་མཐའ་འཁློབ་ཀི་གངས་ཚང་བཅུའི་ཚོགས་ཀི་ཡུལ་དབུས་སུ་དབྱུང་བ་འཆགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས། སློ་སློ་
ཐར་པ་ལས་ི་ཤུར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་ན་དབྱུང་བ་མི་འཆགས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གིས་པ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ནི་ལས་འཆགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་
བར་འློས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་བཅློ་ལྔ་ཚང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མི་འདུག་པར་འགེང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྦྱིན་བསྐློ་ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་ལ་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་།
འདུན་པ་དང་ཡློངས་དག་འབུལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མི་འདུག་པར་འགེང་བ་ནི་

་་་་་ཁ་སྐློང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །གང་ལ་བས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནློ། །དེའི་ཕྱིར་འདུན་པ་དང་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཆློ་ག་ལས་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་མདློ་གསུམ་གིས་སློ། །བསེན་རློགས་ཡིན་པ་དང་། ཕམ་པ་
མ་བྱུང་བ་དང་། མཚམས་མེད་མ་བས་པ་དང་། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཁྲུལ་བཅས་མ་
ཡིན་པ་སྟེ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་མས་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མཚམས་

་་་་་རྒྱལ་བ་ནི་ཁ་སྐློང་བར་བེད་པ་ིད་

གཞན་ན་གནས་པ་ནི་གང་གི་ཡན་ལག་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ལས་གཞན་ཡིན་པ་སྟེ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །མཚན་མཐུན་པ་སྟེ།
སྦྱར་ཞིང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས།

དགེ་འདུན་གི་དབེན་་་་་་འདི་ལ་མཚན་མི་མཐུན་པ་ནི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་

མགུ་བ་དང་དབྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་ཐུན་མློང་གི་ལས་མ་གཏློགས་པར་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལས་སློ་

སློར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་བསེད་པའི་རེན་ལ་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་རློ། །རིགས་པས་ཀང་ལུས་མི་སྣང་བར་བས་པའམ།
སྤྲུལ་སྟག་དུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།

དགེ་སློང་སྤྲུལ་སྟག་ཏུ་ཁ་ཁི་ལེ་འདུག་པ་་་་་་དེས་འདུལ་བའི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་བཞག་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐ་

སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྨྲ་ཤེས། དློན་གློ །ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་དགག་དབེའི་གཞི་ཞུ་བ་ལས་སློ། །སྨྱློན་པ་དང་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། ཚོར་བས་
གཟིར་བ་དང་། གེན་པ་དང་ལྐུག་པ་དང་འློན་པ་དང་གིད་ལློག་པ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་གངས་སུ་བསྐངས་ཏེ་དགག་དབེ་བགིས་ན་དགག་དབེ་བས་པ་ཞེས་
བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་དགག་དབེ་མ་བས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།

་་་་་དེ་ལྟར་ལུང་ལས་ལྐུག་པ་དང་ཞེས་

པའི་ཤུགས་ཀིས་སྨྲ་ཤེས་དགློས་པར་བསྟན་ཏློ། །གེན་པ་དང་འློན་པ་དང་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དློན་གློ་དགློས་
པར་བསྟན་ལ། སྨྱློན་པ་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དགློས་པར་
ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །བསྡུས་པ་ལས་ཀང་སྨྱློན་པས་ཚོགས་ཀི་གངས་སུ་བསྐངས་ནས་བསེན་པར་རློགས་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་གསློ་སྦྱློང་གི་གཞིའི་
ཞུ་བ་ལས། སྨྱློན་པས་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་ཀག་སྟེ་གསློ་སྦྱློང་བགིས་ན་གསློ་སྦྱློང་བགིས་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་གསློ་སྦྱློང་བས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་རྣམས་ནི་འདས་པ་དང་
བཅས་པའློ། །ཇི་ལྟར་སློ་སློར་ཐར་པའི་མདློ་ཀག་པ་དེ་བཞིན་དུ་མང་པློར་ཁ་བསྐངས་པ་ཡང་རྒྱས་པར་སྦྱར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

ལས་བགིས་པ་སྨྱློན་པ་ཞིག་

གིས་ལས་བགིས་ན་ལས་བགིས་པ་ཞེས་བགིའམ་མ་བགིས་པ་ཞེས་བགི། དགེ་སློང་དུ་འདུ་ཤེས་སར་རེད་
ཅིང་གསློལ་བ་དང་ལས་མ་མས་ན། ལས་བགིས་པ་ཞེས་བའློ། །སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བས་གཟིར་བ་
ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ལས་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གངས་སུ་ཁ་བསྐངས་པ་ཡང་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་་་་་་ལས་གི་
་་་་་དེས་

གཞི་ཞུ་བ་ལས་ཀང་སྨྱློན་པས་དགེ་འདུན་གི་གངས་ས་ཁ་སྐློང་བས་ཀང་ལས་བས་ན་བས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སྨྱློ་བས་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་མི་རེད་པ་

དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐློང་བས་ན་ལས་མི་འཆགས་པ་དང་། སྨྱློ་བའི་བག་ཞད་ཅུང་ཟད་ཡློད་ཀང་དགེ་སློང་གི་འདུ་ཤེས་རེད་པའི་་་་་་དེས་དགེ་
འདུན་གི་ཁ་སྐློང་བས་ན་ལས་འཆགས་པ་ཁད་པར་གིས་མི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་བཅློ་ལྔ་པློ་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཀིས་བསལ་
བ་ནི་

་་་་་འདུག་པའི་དམིགས་བསལ་མགློན་པློ་མི་སློད་ན་འགློ་བཞིན་དུ་བའློ་ཞེས་པ་་་་་་རྐྱེན་དགའ་བས་འཚོ་བའི་དློན་དུ་གང་ཟག་

མང་པློ་འདུས་ཏེ་བག་ཡངས་བས་པ་སྟེ་དང་། བག་ཡངས་འགའ་ཞིག་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་ལས་་་་་་གསློ་སྦྱློང་ནི་གང་ལ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡན་
ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏེ། གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་དགེ་འདུན་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་དགེ་སློང་དེ་དག་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐ་དད་པར་གནས་པ་རྣམས་
ཀིས་རང་རང་གི་ལས་བེད་པ་ནི་ཐ་དད་དང་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏེ།

དགེ་འདུན་དབེ་བ་་་་་་འདི་ལ་སློ་སློ་རང་གི་ལས་ནི་ཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་

པས་སློ། །ལྟུང་བ་ཐུན་མློང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ལས་ལ་ནི་འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡིན་པ་མི་དགློས་ཏེ། འཁྲུལ་བཅས་དེ་ིད་ལས་དེ་འཆགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་
སློང་མའི་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་དང་དབྱུང་བ་དང་བུད་མེད་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བའི་ལས་དང་། དགེ་སློང་མའི་དགག་དབེ་བ་བ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་མཚན་མཐུན་པ་ཁློ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་
མི་དགློས་ཏེ། ཕྱློགས་གཅིག་ནས་མཚན་མི་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་མི་མཐུན་པ་གིས་ཀིས་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ལ། བཟློག་ཕྱློགས་མི་མཐུན་པ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གིས་ཏེ། མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་དང་། འདུས་པ་ཕྱིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པའློ། །དང་པློ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་སྟེ། ལས་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། ཁ་སྐློང་བར་
འློས་པ་དང་། ལུས་སམ་འདུན་པས་མ་འདུས་པ་དང་། གང་ལ་ཆད་ལས་བ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྨྱློས་པའི་གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་དང་། ངེས་པར་ཤེས་སམ་འཕྲིག་པ་ཡིན་པའློ། །དེ་
ཡང་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་

་་་་་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ལུས་སམ་དེ་ལ་འདུན་པས་འདུས་པ་རེས་སུ་མ་

ཞུགས་པ་ིད་དང་ཞེས་པ་གསུམ་དང་། འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་་་་་་ནན་ཏུར་བ་སློ་ཞེས་པ་དང་། སྨྱློས་པའི་གནང་བ་ཐློབ་པས་ནི་ཞེས་པ་དང་།
འཕྲིག་པས་མི་མཐུན་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །འདིར་

་་་་་ཚ་རློང་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་ཀང་འཁྲུལ་བཅས་དང་གིད་ལ་སློགས་པ་གིས་

ཀིས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་སེད་དེ་ེས་པ་བསལ་ས་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དུ་ན་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་སློ་ཞེས་ཟེར་
རློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་གི་བེ་བྲག་མ་འདུས་པར་ལས་བེད་པ་ཆློས་ཅན། མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་ལ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་པར་ཐལ། ཁ་
སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ཀང་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་མདློ་ར་བ་ལས་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ཞེས་དེ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་
གསུངས་སློ། །སིར་བཏང་ལ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དགློས་ཀང་དམིགས་བསལ་འདི་གིས་ེས་པ་བསལ་ས་བས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་དློ་ཞེ་ན། འློ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཅུང་
ཟད་འཕགས་པ་དེས་ཆློས་ཅན། མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པར་ཐལ། ེས་པ་བསལ་ས་བའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་ནི་ཁེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་གྲུབ་
ལ། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་གང་གི་ཡན་ལག་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །འཁྲུལ་བཅས་དང་གིད་ལློག་པས་མ་འདུས་པས་མི་མཐུན་པ་
མི་བསེད་ཀང་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། འཁལ་བཅས་མ་ཡིན་པ་དང་གིད་མ་ལློག་ཅིང་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་
བསེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་འདུས་པ་ཕྱིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་ལ་ཆློས་བརྒྱད་དེ། ལས་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་། གང་ལ་ཆད་ལས་བ་བའི་ཡུལ་
མ་ཡིན་པ་དང་། སློད་ལམ་ལས་མ་མས་པ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ངག་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་དང་། འདུལ་བར་གཏློགས་པའི་བསབ་པ་ཤེས་པ་དང་། གང་ལ་བ་བ་
ཞེ་འགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐློས་པའི་ེ་འཁློར་ན་གནས་པའློ། །དང་པློ་བདུན་ནི་ཕྱིར་བཟློག་པར་བེད་པ་ཡང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་གིས་དངློས་སུ་བསྟན་ལ། ཐ་མ་ནི་དགག་
བའི་གནས་ཀི་སྟེ། གཞན་དུ་ན་རང་ཚིག་དློན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །བརྒྱད་པློ་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་ན་ཕྱིར་བཟློག་མི་འཆགས་ཏེ་ཚིག་རིགས་པར་གཟུང་བར་མི་འློས་པའི་
ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་སམ་མི་འཆགས་ཞེ་ན། འདི་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སངས་རྒྱས་ཆློས་ཅན། ཕྱིར་
བཟློག་མི་འཆགས་ཏེ། ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པ་སྟེ།

རྒྱལ་བ་ནི་་་་་་ཁ་སྐློང་བར་བེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་

གསུངས་པས་སློ། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སིར་གསུངས་པས་མ་འདུས་པའི་མི་ མཐུན་པ་དང་ཕྱིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་
ིད་མ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་ཏློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ལྟར་ལུང་གེང་གཞི་དང་གཏམ་གི་གཞི་དང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་། ཊི་ཀ་དང་བཞི་པློ་མཐུན་པར་རྒྱལ་བ་ནི་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་
བེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ཞེས་བེ་བྲག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། གང་ལ་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་སྦྱིན་ཡུལ་དགེ་ཚུལ་དེས་ནི། ལས་དེ་ལ་ཕྱིར་བཟློག་མི་འཆགས་པར་ཐལ། ཁ་སྐློང་
བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་

་་་་་དེ་ཡང་ལས་འཆགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རློ། །ཁབ་པ་

ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས། དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བ་བདག་ལ་བསེན་པར་རློགས་པར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ན་ཡང་དེའི་
ཕྱིར་བཟློག་པ་བཙན་ནློ་ཞེས་གསུངས་

་་་་་མི་འདློད་ན་བིན་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཀང་ངློ་། །སློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆློས་ཅན། བེད་པ་པློ་རང་སྟློབས་ཀི་ཆ་ནས་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་མི་འཆགས་ལ་སློགས་པ་་་་་་འདུལ་

བའི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངའ་བདག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་

་་་་་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྱིར་བཟློག་བེད་པའི་ཚིག་

གསུངས་ཀང་ཕྱིར་བཟློག་མ་འཆགས་ན་སངས་རྒྱས་དློན་མེད་པའི་ཚིག་གསུང་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས།
དློན་མེད་པའི་ཚིག་མི་གསུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འློད་ལྡན་དུ་མདློ་དྲངས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དློན་དང་བཅས་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་དགེ་
འདུན་གིས་ནི་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་ལ། དགེ་འདུན་གི་གསུང་བས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཙན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་དགེ་འདུན་ལས་གཡློ་བ་མེད་
དློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་གིས་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་ལ་སངས་རྒྱས་ནི་དགེ་འདུན་དང་འདྲའློ་ཞེས་མ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྟུང་བེད་བསེད་པ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལ་འདྲ་བར་གསུངས་པས། འདིར་ཡང་འདྲ་བར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་རློད་པ་སྤང་བ་ནི།

རློད་པ་དང་པློ་་་་་་འློ་ན་སངས་རྒྱས་ཆློས་ཅན། མི་མཐུན་པ་

བེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐལ། བེ་བྲག་ཕྱིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་མ་གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་འབུད་ཅིང་། འདློད་ན་རྒྱལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་ིད་
མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་གནློད་དློ་ཞེ་ན། གཞུང་དེས་ནི་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བསྟན་པ་སྟེ་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

རློད་པ་གིས་ལས་་་་

་་གཞན་་་་་་ལག་རྡུམ་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གིས་བཀག་བཞིན་དུ་དགེ་འདུན་གིས་ལག་རྡུམ་ལ་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་
སྦྱིན་པའི་ལས་བེད་པ་ཆློས་ཅན། ལས་དེ་མི་འཆགས་པར་ཐལ་བ་ལས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྱིར་བཟློག་པ་དེ་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་ཁབ་མ་གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་འབུད་ཅིང་།
འདློད་ན་

་་་་་ཆློས་ཅན་སར་བཞིན་བརློད་ནས་ལས་དེ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར། ལས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་བརེན་པའི་སློམ་པ་མི་སེ་བར་ཐལ་བ་ལས། ཊི་

ཀ་ལས་སེ་བའི་ཆློས་ལྷག་མ་བཀག་པ་རྣམས་ཀང་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ལག་རྡུམ་དག་དང་རྐང་རྡུམ་དང་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གིས་དགག་པའི་བཅས་
པ་མཛད་པ་དང་། ལས་ཀི་གནས་དེར་དངློས་སུ་བློན་ནས་ལས་ལ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པས་ན། ལས་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྱིར་བཟློག་པ་དེ་མ་གྲུབ་བློ། །གིས་པ་བརློད་པར་
བེད་པ་ལས་མཁན་གི་གཞི་ནི་ལས་བེད་པ་པློ་དེས་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་ཡང་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ལས་བེད་པ་པློ་ཆློས་གིས་ལྡན་དགློས་ཏེ། ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་
དང་། རང་རང་གི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཤེས་པའློ། །དེ་ཡང་མདློ་ར་བ་ལས་དེ་དག་ནི་བེད་པ་པློ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །མས་ན་མ་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །

་་་་་དགེ་

འདུན་གི་གངས་གཞན་གིས་ཚད་ན། གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་མི་བེད་པར་ལས་ཆློག་བརློད་པ་འབའ་ཞིག་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ལས་བེད་པ་པློ་ཆློས་བཞི་ལྡན་
གིས་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་གི་སྐབས་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །གསུམ་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དློན་གི་གཞི་ལ་གིས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་ལ་
སྒྲུབ་པའློ། །དེ་ཡང་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས། ལས་དེ་དག་ཀང་གཞི་གིས་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་བགང་བ་མིན་པའློ་ཞེས་སློ། །བསྒྲུབ་བ་
སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་གསུམ་ལས། གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི། ཤི་བའི་ཡློ་བད་བིན་གིས་བརླབས་པར་བ་བའི་དངློས་པློ་རས་ཡུག་
ལ་སློགས་པ་ལྟ་བུའློ། །གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི། མཚམས་པློ་ཆེ་གཅློད་པའི་ས་གཞི་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ་གི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ལྟ་
བུའློ། །གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི། ས་བརྐྱང་དབྱུང་བར་བ་བའི་དངློས་པློ་ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་ལྟ་བུའློ། །བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་
ཏེ། རབ་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་སྟེ། སློན་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་ལས་ཀི་གནས་པ་སྦྱིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་དང་།
ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་སྦྱིན་གཞིག་གིས་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་སང་གིས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། གིས་པ་བསྒྲུབ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྒྲུབ་པ་གིས་ཏེ། བསེན་པར་རློགས་པ་
ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་སྟེ། སྦྱིན་པའི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། བསྐློ་བའི་ལས་དང་། ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་དང་། རྣམ་པར་
དག་པའི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སིར་བཏང་ལ་ཆློས་དགུ་ལྡན་ཏེ། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་།
ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་བྱུང་བ་དང་། ལྟ་བ་དང་སློད་པའི་སློ་ནས་གཞན་ཕྱློགས་སུ་མ་སློང་བ་དང་། མཚན་མཐུན་པ་དང་། ཚོགས་སུ་མ་ལློངས་པ་དང་། རང་
གིས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བརྒྱད་པློ་དེ་ནི་སྦྱིན་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ཞེས་བའློ། །རང་རང་གི་གཞི་ལེགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་དགུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁང་པའི་
གནང་བ་སྦྱིན་ཡུལ་ས་གཞི་དག་པ་ིད་ལེགས་པར་བརགས་པ་དང་། སར་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཞན་ལ་ཡང་སྐབས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །དེ་རྣམས་
ལ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི། འཁློར་དང་འཁློར་མང་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་སློམ་པ་གསློར་རུང་གིས་མ་ཡིན་གིས། རྣམ་པར་དག་པ་དགློས་ཏེ། གཞན་གི་རེན་རྣམ་དག་གིས་
བེད་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལས་བསབ་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་སློམ་པ་གསློར་རུང་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གི། གསློར་རུང་ཡན་ཆད་ཅེས་ནི་མི་བ་སྟེ། གསློ་བ་ལ་
ཞུགས་ཟིན་པ་བསབ་པ་བིན་པ་དང་རྣམ་དག་ནི་བསབ་པ་བིན་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྨྱློས་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་ལ་འཆགས་
ཏེ། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་དེ་ིད་རྐྱེན་དུ་བས་ནས་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཟློད་པར་བ་བ་ནི་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ཡང་འཆགས་ཏེ། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་བཟློད་
པར་བ་བ་ལ་ཡུལ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་དང་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་སྦྱིན་པ་ནི། ཆློས་གཞན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ལ་
འཆགས་ཏེ། ཆློས་གཞན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་སློང་མའི་མགུ་བ་དང་དབྱུང་བ་དང་བུད་མེད་བསེན་རློགས་བ་བའི་ལས་ནི། མཚན་
མི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་འཆགས་ཏེ། ཕྱློགས་གཅིག་ནས་མཚན་མི་མཐུན་པ་དེ་ིད་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་བསྐློ་བའི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི། བསྐློ་ཡུལ་ཐུན་མློང་པ་ཆློས་
བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྤློང་བ་པའི་ཞལ་ཏ་པ་བསྐློ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །འདིར་ཐུན་མློང་པ་ཡིན་པ་ནི། རང་རང་གི་གཞི་ལེགས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགེ་སློང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མའི་སྟློན་པ་བསྐློ་བ་ལ། རྣམ་དག་གི་ཁད་པར་དང་། མཁས་པའི་ཁད་པར་དང་། བརན་པའི་ཁད་པར་དང་གསུམ་དགློས་

་་་་་དེ་ཡང་ཕམ་ལྷག་བཅུ་བདུན་གིས་

མ་གློས་པའི་རྣམ་དག་དང་སེ་སྣློད་གསུམ་འཛིན་ཅིང་གློང་ཁེར་བའི་སྐད་སྨྲ་བ་དང་བསེན་པར་རློགས་ནས་ལློ་ི་
ཤུ་ལས་མི་ཉུང་བ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །ལ། དགག་དབེ་བེད་པ་པློ་བསྐློ་བ་ལ་ཡུལ་དགེ་སློང་བསྐློ་ཡི། དགེ་སློང་མ་བསྐློར་མི་རུང་བས། དགེ་སློང་མ་རྣམས་
ཀི་ཆ་ནས་དགག་དབེ་བེད་པ་པློ་དེ་མཚན་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་ཏེ། མཚན་མི་མཐུན་པ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ས་བརྐྱང་འདིང་བ་པློ་བསྐློ་བ་ལ།
གནས་དེ་ིད་དུ་དབར་ས་མར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་དབར་མ་རལ་བ་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།

་་་་་ས་གཞན་ན་གནས་པ། དེ་དག་

་་་་་དགེ་འདུན་གི་ཚད་ལས་མི་ཉུང་བ་

ིད་འཐློབ་པ་མ་ཡིན་པ་དགློས་ཏེ། ས་བརྐྱང་གི་གཞིར་བསྟན་ཟིན་ཏློ། །གསལ་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བ་བསྐློ་བ་ལ་

དག་གློ་ཞེས་བཞིར་ལློངས་གསུངས་པ་ནི་ལས་ཚན་ཐ་དད་དུ་བསྐློ་བ་ཡིན་གི། ཚོགས་ཀིས་མི་བའློ་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་བསལ་དུ་འཇློག་པའི་
རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི་ཆློས་བཅུ་ལྡན་ཏེ། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་། ལྟ་བ་དང་སློད་པའི་སློ་ནས་གཞན་ཕྱློགས་སུ་མ་སློང་བ་དང་། ཚོགས་སུ་མ་ལློངས་པ་དང་།
གེང་དྲན་སློན་དུ་སློང་བ་དང་། ནད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་འབེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རང་རང་གི་གཞི་ལེགས་པ་དང་ལྡན་པའློ། །ཐ་མ་ནི་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་གནས་
ནས་དབྱུང་བའི་ཡུལ་དེ་བསམ་བ་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་ཡློད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། རྐྱེན་འཛོམ་ཡང་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་དང་། སར་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང་ཆློས་གསུམ་
ལྡན་ཏེ།

ནན་ཏུར་གི་ཡུལ་་་་་་གཞན་ལ་ཡང་སྐབས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀིས་ཆད་པ་གཅློད་པ་ལ་མཚན་མཐུན་པ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་

ཀང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆད་པ་གཅློད་པ་ལ་མཚན་མཐུན་དགློས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པའི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་
ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གསློ་སྦྱློང་གི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་གསུམ་ལྡན་གི་སྟེང་དུ་གསློ་སྦྱློང་གི་ཆློ་ག་ཤེས་པ་དང་བཅས་པའློ། །

རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་

ལས་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་མ་ཡིན་པ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་དག་བས་པ་ནི་བས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞེས་
གསུངས་སློ། །འློ་ན་ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་འདི་བའམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གསློ་སྦྱློང་མ་
བས་པའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་རློ། །་་་་་གསློ་སྦྱློང་མས་སུ་མྱློང་བར་བེད་པའི་གང་ཟག་གི་བེ་བྲག་ནི་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ཏེ། བསེན་
་་་་་ཆད་པ་བཅད་པའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་མ་ཐག་པའི་དང་པློ་ལྔའི་སྟེང་དུ། མཚམས་ཀི་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་

ནང་ན་གནས་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མཚན་མཐུན་པ་དང་བརྒྱད་དློ། །དགག་དབེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་གི་བེ་བྲག་ནི་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ཏེ།

་་་་་སར་གསློ་

སྦྱློང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ས་མ་དྲུག་དང་། དགག་དབེ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པ་དང་བརྒྱད་དློ། །་་་་་
དབར་གནས་པར་ཁས་བླངས་ནི་དབར་རལ་བས་ཀང་དགག་དབེ་བ་སྟེ། རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་
དློ། །དགེ་སློང་མ་དགག་དབེ་ནི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་བ་དགློས་པ་འདིར་ནི་མཚན་མཐུན་པ་མ་
བགངས་སློ། །གིས་པ་རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་བསྐློ་བ་དང་ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི། སར་བསེན་རློགས་ཀི་སྐབས་སུ་
བཤད་པ་དང་འདྲ་བ་ལས། འདིར་ཁད་པར་ནི། རབ་བྱུང་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་སྟེ། བསྐློ་བ་ནི་ཆློ་ག་རེས་སུ་བསྒྲག་པའི་ཚུལ་གིས་
སློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་། ཀུན་སློང་ངློ་། །དེ་ལ་འདུ་ཤེས་ནི་གཞི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པའློ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ། ལས་གང་གི་འདུ་ཤེས་
222

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཀིས་འཇློག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་དགློས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ལས། སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི སྐབས་སུ་ལས་དགེ་འདུན་གི་འདུ་
ཤེས་ཀིས་འཇློག་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇློག་པ་མི་སིད་དེ། ཡུལ་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དངློས་པློ་གཙོ་བློའ ་ི སྐབས་སུ་ནི་ལས་དགེ་འདུན་གི་འདུ་ཤེས་
ཀིས་འཇློག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བཅད་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་ིད་ནི་མི་འཆགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སེམས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློའ ་ི སྐབས་སྒྲུབ་བེད་
མཁན་པློ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ནི་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པར་ཤེས་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་གིས་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་པློ་དེ་དག་མཚན་ིད་དང་
ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་ན་ལས་གང་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇློག་ཅེ་ན། སྦྱིན་དང་བསྐློ་བའི་ལས་ལ་སིར་བཏང་ལ་ཡུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇློག་སྟེ། ལུང་

་་་་་འློད་ལྡན་དུ་ཁ་

དྲངས་པའི་ཞུ་བ་ལས། ེ་བར་འཁློར་་་་་་ཞེས་བློས་ནས་མཁན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བས་བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་ན། གལ་ཏེ་གང་ཟག་གིས་མི་ཤེས་ན་་་་་་
སློམ་པ་ལེན་པ་པློས་མཁན་པློ་དེ་ཚུལ་ལྡན་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་ལུང་ཞུ་བ་ཁུངས་སུ་
དྲངས་པ་ལས་བསེན་པར་རློགས་པར་ལེན་པ། འཚལ་བ་དེ་མཁན་པློ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་

་་་་་ཏེ་སློམ་པ་མེད་པས་བསེན་པར་རློགས་པར་བགིད་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་

ཞེས་བགིའམ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ཞེས་བགི། གལ་ཏེ་བདག་གི་མཁན་པློ་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་སློ་ཞེས་ཤེས་ན་ནི་བསེན་པར་མ་རློགས་ཞེས་བའློ། །གལ་ཏེ་མི་ཤེས་ན་ནི་བསེན་
པར་རློགས་ཞེས་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །གཞན་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་མཁན་

་་་་་ཁིམ་པ་དགེ་སློང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་གིས་མཁན་པློ་བེད་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས། པློ་ཁིམ་པ་དང་མཁན་པློ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་ནས་བསབ་པ་བིན་པའི་བར་དུ་དེ་རྣམས་ཀིས་

་་་་་མཁན་པློ་བས་

ཏེ་བསེན་པར་རློགས་པར་བགིས་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བགི་སྟེ། བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་འདས་པ་དང་
བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་བསེན་རློགས་ལེན་པ་པློས་ནི་མཁན་པློ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་ཀང་། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་མཁན་པློ་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པ་དེ་
རྒྱུས་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། འདས་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཀང་། དེ་ལ་མཁན་པློ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་
ན་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བར་མི་རིགས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་སྦྱིན་བསྐློའ ་ི ལས་ལ་ཡུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་བཞག་གློ །དམིགས་བསལ་ནི་སྨྱློས་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དྲན་
པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། མ་མྱློས་པས་འདུལ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་ནི། དགེ་འདུན་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇློག་པ་ཡིན་གི། བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་འཇློག་
པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དང་པློ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་ཐ་སད་དུ་རུང་བའི་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་འློག་མ་གིས་ནི་གེང་བ་གེང་བེད་ཀིས་དགེ་འདུན་ལ་རག་ལས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་
དང་། ཐ་མ་ནི་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་བཅད་དློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཆད་པ་བཅད་
པའི་ལས་ཀི་གནས་དེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་ཡུལ་དེ་ལ་དགེ་འདུན་ལ་དངློས་སུ་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

་་་་་དངློས་པློ་གཙོ་བློའ ་ི

སྐབས་སུ་ནི་ལས་བསྒྲུབ་བ་དང་དགེ་འདུན་གི་འདུ་ཤེས་ཀིས་མི་འཇློག་སྟེ། མཚམས་མེད་དང་ལྡན་ན་མི་ལྡན་
པར་འདུ་ཤེས་ཀང་སློམ་པ་མི་སེ་བ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་འདུ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་དགློས་པ་ལ་ལས་ཆགས་པ་ལ་དགློས་པའི་འདུ་ཤེས་ནི། གཙོ་ཆེར་
གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གིས་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ལ་དམིགས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པའློ། །དང་པློ་ནི་མཁན་པློ་དང་ལས་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་
རྣམས་དློན་ལ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་རུང་མི་ལྡན་རུང་སྟེ། མཚན་ིད་ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་ན་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་ལས་འཆགས་ཏེ། མཁན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ལྡན་པར་ཤེས་ན་
བསེན་པར་རློགས་ཞེས་པ་དང་། འློད་ལྡན་ལས་འདི་ཙམ་ཞིག་ལས་བེད་པ་ལ་ཡང་རེས་སུ་སྦྱར་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏློ། །དཔད་པ་ཐ་སད་པ་
ཡིན་པར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་མཁན་པློ་དང་ལས་བེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། འློད་ལྡན་ལས་འདུལ་བ་

་་་་་ལུང་གཞི་ལས་

གསུངས་པ་མཁན་པློ་དང་ལས་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་དཔད་པ་ཐ་སད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཡང་དེ་ིད་ལས། གལ་ཏེ་
དཔད་པ་ཐ་སད་པ་མ་ཡིན་ན། བསྟན་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །རིགས་པས་ཀང་འདུ་ཤེས་ཀིས་གཟུང་བ་དེ་དློན་ལ་ཡིན་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་ན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། མཁན་སློབ་ལ་སློམ་པ་སེས་མ་སེས་ལྟ་བུ་དློན་ལ་ཡིན་མིན་དེ་ནི་ཐ་མལ་གི་ཤེས་པས་ངེས་པར་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་དང་། མངློན་ཤེས་ཀིས་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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རློགས་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་བསྒྲུབ་བ་ལ་དམིགས་པ་ནི། སིར་བཏང་ལ་འདུ་ཤེས་ཀིས་བཟུང་བ་དེ་དློན་ལ་ཡིན་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཏེ། སློམ་པ་སེ་བ་ལ་སེ་
བའི་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཤིང་། མཚམས་གཅློད་པའི་ལས་འཆགས་པ་ལ་སར་མཚམས་བཅད་ཟིན་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་
གང་ཟག་མ་བསད་པ་དང་ཕ་བསད་པ་ནི་ཆློས་འདུལ་བ་འདི་ལ་མི་སེ་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བཅད་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་ིད་ནི་མི་འཆགས་པའི་ཡན་ལག་མ་
ཡིན་

་་་་་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་མཚམས་བཅད་ཟིན་པ་ཡློད་ན་ཤེས་རུང་མི་ཤེས་རུང་སྟེ་བཅད་པ་གཞན་མི་འཆགས་

པ་ཞེས་བཤད། ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །དམིགས་བསལ་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་ནི་ལློན་པར་འདུ་ཤེས་ན་དློན་དང་མ་ཕྲད་ཀང་ལས་འཆགས་ཏེ། ཅིག་ཤློས་ལ་ནི་
ལློན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ིད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཊི་ཀ་ལས་ལློ་ི་ཤུ་མ་ལློན་པའི་གང་ཟག་ལ་ནི་ལློ་ི་ཤུ་ལློན་པ་ིད་དུ་ཤེས་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་འཆགས་ཏེ། འདི་ལ་ནི་འདུ་
ཤེས་གཙོ་ཆེར་བེད་པ་པློ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ་བློ། །དློན་ལ་ལས་འཆགས་པའི་གཞི་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དངློས་པློ་གཙོ་སྟེ། ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་བས་པ་ལྟ་བུ་
སློམ་པ་སེ་བའི་བར་ཆད་དང་ལྡན་ན་མི་ལྡན་པར་འདུ་ཤེས་ཀང་སློམ་པ་སྦྱིན་པའི་ལས་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་དང་། བཅད་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་ིད་ནི་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་
ཀུན་སློང་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ལས་བེད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སྟེ། བཞད་གད་ཀི་དངློས་པློས་ནི་གང་གིར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་། བཏང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའི་
གནད་ཀིས་སྦྱར་བས། ལས་བེད་པའི་ས་རློལ་ཏུ་ལས་བེད་འདློད་ལློག་སྟེ་ཀུན་སློང་རྒྱུན་ཆད་ན་ལས་མི་འཆགས་སློ། །དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་སྦྱིན་པའི་ལས་བེད་པ་ལ་ནི་སློམ་པ་ནློད་
པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡང་ཀུན་སློང་དུ་དགློས་སློ། །གསུམ་པ་ལས་བརློད་པའི་ངློ་བློ་ནི། བརློད་པ་ཆློས་གསུམ་ཚང་བ་སྟེ། བརློད་པ་ཚང་བ་དང་། བརློད་པ་མ་ནློར་བ་དང་།
བརློད་པ་མ་འཁྲུལ་བ་སྟེ། མས་ན་མ་བས་པ་ིད་དློ། །དེས་བ་བ་ལས་མ་ཡིན་པས་མི་འཆགས་སློ། །བེད་པ་ིད་ནི་སློང་ན་ཚིག་མ་རློགས་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་
དང་། གློ་རིམ་འཁྲུགས་པ་དེ་ནི་མི་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །བཞི་པ་ལས་མས་སུ་མྱློང་བའི་ཚད་ནི། དགེ་འདུན་གིས་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ཚིག་ཐློས་ཤིང་དློན་གློ་བ་སྟེ།
རང་གིས་འློས་པའི་དགེ་འདུན་གིས་མས་སུ་མྱློང་བ་མ་གྲུབ་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་དེ་ལས་མས་སུ་མྱློང་བ་དགློས་ན་ནི་མི་རིགས་ཏེ་
བསྒྲུབ་བ་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་གིས་ལས་མས་སུ་མྱློང་བ་མེད་ཀང་ལས་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་བ་
བའི་ནན་ཏུར་གི་ལས་དང་། མངློན་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་བཅུ་དང་། འཕྲིན་གིས་བསེན་རློགས་བེད་པ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་གིས་ལས་མས་སུ་མྱློང་བ་མེད་ཀང་ལས་འཆགས་
སློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་

་་་་་སློམ་པ་ལེན་པ་པློ་གིད་ལློག་གམ་སློམས་པར་ཞུགས་ཀང་བསེན་པར་རློགས་ཞེས་གསུངས་པས་སར་་་་་་དགློས་འབྲེལ་

གི་སྐབས་སུ་ལུང་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར། མདློ་སེ་དྲིན་ལན་གསབ་པ་དང་། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལས་སེམས་
མེད་པ་ལ་སློམ་པ་སེ་བ་ཡློད་དེ། སློམ་པ་ལེན་པ་པློ་འགློག་པ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་བཞིན་པ་ལ་དགེ་སློང་གི་
སློམ་པ་སེ་བར་ཡློད་པར་བཤད་པས་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་གིས་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་མས་སུ་མྱློང་བ་ངེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་སློ། །དགེ་འདུན་གི་ལས་མས་སུ་
་་་་་ལས་མས་སུ་མྱློང་བའི་ཚད་ལ་ངེས་པར་མི་དགློས་ཏེ། གསློལ་བ་ཐློས་ན་དེ་གྲུབ་པ་ིད་

མྱློང་བ་དེ་ཡང་གསློལ་བ་ཐློས་ན་ལས་བརློད་པ་མས་སུ་མྱློང་བ་ནི་

ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེའི་གནད་ཀིས་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་ཡང་གསློལ་བའི་དུས་ན་སྟེ། དེའི་དུས་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་ན་བརློད་པའི་དུས་ན་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་མ་འདུས་
ཀང་ལས་འཆགས་པར་གསལ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་ལས་འཆགས་པའི་དུས་ནི། ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་མེད་པ་སྟེ་གང་ཡིན་པའི་ཚིག་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ན་ལས་འཆགས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཚིག་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ནི་བས་པ་ིད་དློ། །འློག་མ་མེད་པ་ལའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའི་འཐད་སྒྲུབ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ནི་བས་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་འཕགས་པའི་
གགས་པ་ཡིན་པས་ཞེས་སློ། །དེའང་ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་མེད་པ་ནི། གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ལ་ནི་གསློལ་བ་དེ་ིད་ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་མེད་པ་སྟེ། གསློལ་བ་ཕལ་ཆེར་བས་
པ་སྟེ་སུམ་གིས་བས་པ་ིད་ན་ལས་འཆགས་སློ། །གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ལ་གསློལ་བ་ནི་ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་ཡློད་པ་ཡིན་ལ། བརློད་པ་ནི་ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་མེད་པ་སྟེ། བརློད་
པ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ན་ལས་འཆགས་སློ། །གསློལ་བཞིའི་ལས་ལ་གསློལ་བ་ནས་བརློད་པ་གིས་པ་ནི་ཆློ་གའི་ཚིག་འློག་མ་ཡློད་པ་ཡིན་ལ། བརློད་པ་གསུམ་པ་ནི་ཆློ་གའི་ཚིག་

ལས་ཆགས་པ་ལ་ལས་འཆགས་ཞེས་བཏགས་སློ། །་་་་་བརློད་

འློག་མ་མེད་པ་སྟེ་བརློད་པ་གསུམ་པ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ན་ལས་འཆགས་སློ། །

པ་གསུམ་པ་དེ་ལ་ཡང་ཆ་གསུམ་དུ་དབེ་སྟེ། ངློ་བློ་བརློད་པ་དང་། བ་བ་བརློད་པ་དང་། བེད་པ་བརློད་པའློ། །དེའང་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ལ་ངག་གཙོ་བློར་ཞུགས་པ་དང་། གང་བ་བ་
སྐབས་དློན་ལ་ངག་གཙོ་བློར་ཞུགས་པ་དང་། གང་གིས་བེད་པ་དགེ་འདུན་ལ་ངག་གཙོ་བློར་ཞུགས་པ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །འདིར་ངློ་བློ་བརློད་པ་དང་བ་བ་བརློད་པ་ཟིན་ཅིང་། བེད་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་མ་བརློད་པ་ན་ལས་འཆགས་པའློ། །གང་ཟག་གི་སགས་ལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ན་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །གིས་པ་ལས་ཀི་ངློ་བློའ ་ི བསྡུས་དློན་ནི་སྐབས་འློག་ཏུ་སྟློན་
པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཆློ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་གཏན་ནས་མི་འཆགས་པ་དང་ེས་མེད་མི་འཆགས་པ་སྟེ་རྣམ་པ་གིས་སུ་དབེའློ། །དེའང་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་
བའི་ཆློ་ག་ལས་འདས་ཏེ་བཞིར་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུས་གསློལ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ལས་བེད་ན་ལས་གཏན་ནས་མི་འཆགས་ལ། གློ་རིམ་གི་ཆློ་ག་ལས་འདས་ཏེ་ཚིག་ས་ཕྱིའི་གློ་རིམ་
འཁྲུགས་པས་ལས་བེད་ན་ལས་ེས་མེད་མི་འཆགས་པ་སྟེ།

ཚིག་ས་ཕྱི་གློ་རིམ་འཁྲུགས་ཀང་་་་་་དློན་གློ་བར་བེད་ནུས་ན་ེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་ནི་

འཆགས་སློ། །གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་ནི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་གི་གསློལ་བ་བརྒྱ་ར་གཅིག་དང་། བརློད་པ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

་་་་་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་

བཞི་བཅུ་ར་བདུན་ལ་བརློད་པའང་དེ་སེད་དང་གསློལ་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ལ་བརློད་པ་དགུ་བཅུ་ཡློད་པ་ རྣམས་
་་་་་ལས་ཀི་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་ཞིང་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་མ་

སློ། །གསློ་སྦྱློང་གི་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་གདློན་པ་དང་དགག་དབེ་

གཏློགས་པས་ནི་ལས་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་། ལས་བཏགས་པ་སྟེ། འདི་གིས་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་ཐློས་ན་རྐུ་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་ལས་དང་རྣམ་
པ་འདྲ་བའི་ཕྱིར། ལས་དང་འདྲ་བ་ལ་ལས་ཞེས་བཏགས་པའློ། །ཁད་པར་དུའང་དགག་དབེ་ནི་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་ལས་སུ་བཏགས་པ་ནི་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ཡློད་
པའི་སློ་ནས་དེར་བཏགས་ཏེ། འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་ལས་ནི་མདློར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། གསློལ་བའི་ལས་དང་གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་
དང་། ལན་གསུམ་བརློད་པའི་ལས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཆློས་གློས་དང་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ལ་ཡང་མིང་ལས་སུ་བཏགས་པ་བཞིན་ནློ། །ཁ་ཅིག་ན་
རེ་དགག་དབེ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་དེ་ནི་ལས་དངློས་ིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རློ། །འློ་ན་འདུལ་བ་ལས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ལས་ཆློས་ཅན། འདུལ་བ་ལས་
དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུལ་བ་ལས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ལས་གཞན་དགག་དབེ་དངློ ས་གཞིའི་ཆློ་
ག་ཡང་ལས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རགས་དང་ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་མས་སློ། །འདློད་ན་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། ལས་ཀི་གངས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་གང་གིས་ཤེས་ཞེ་ན།

་་་་་གཞན་ཡང་

གཏམ་གི་གཞི་ལས་ལས་ཀི་གངས་བརློད་པ་ལས། བཙུན་པ་ལས་དག་ཏུ་མཆིས། ེ་བར་འཁློར་བརྒྱ་ར་གཅིག་གློ་ཞེས་ལུང་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་

དགག་དབེ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་དེ་ཆློས་ཅན། འདུལ་བའི་ཆློ་ག་རྣམ་གཞག་གི་ལས་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ལས་དེའི་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་གསུམ་ལྡན་གིས་ཆློ་ག་ཁད་པར་
ཅན་གིས་སློ་སློ་ནས་གློས་སུ་བསྟུན་པའི་བདག་ིད་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདློད་ན་དམ་བཅའ་
མས་སློ། །སློ་ཆུང་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དགག་དབེ་ལ་ལས་ཡིན་པར་བཤད་པ་འདི་ནི་དགག་དབེའི་སློན་འགློའ ་ི
གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དེ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གསློལ་བ་དང་ཞེས་
སར་བསྟན་མ་ཐག་པ་དང་བཟློས་པའི་སློན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་དང་། དགག་དབེའློ་ཞེས་པ་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་གནས་
གསུམ་གིས་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་དགག་དབེ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་
རློ། །སློ། །ཆློ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མི་འཆགས་ཞེས་སར་སྨློས་པ་དེའང་། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཆློ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་གཏན་ནས་མི་འཆགས་ལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་བེད་ཀི་ཆློ་
ག་ལས་འདས་ཀང་། ཐློས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པས་ཐློས་པས་ནི་མི་འཆགས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འདིར་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ེས་མེད་ཀི་ལས་ནི་མི་འཆགས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས། ལས་
བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་ལྟུང་བ་ཙམ་དུ་ནི་འགྱུར་རློ་ཞེས་ེས་བས་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའློ། །འློན་ཀང་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དེ་ཐློས་ན་རྒྱལ་པློ་དད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་ན་ནི། དེས་ཐློས་པར་
གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་ཅིང་ན་དུ་མ་བཅུག་ན་ེས་པར་འགྱུར་བ་ཡློད་དེ། ལུང་སིལ་བུ་ལས་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སིང་པློ་གསློ་སྦྱློང་གི་ཚེ་སློ་སློ་ཐར་པ་འདློན་པ་ན་དུ་མ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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་་་་་སྟེ་མ་ལེགས་སློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་རྒྱལ་པློས་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་ཐློས་པར་གྱུར་

བཅུག་པ་དེ་ཀུན་དགའ་བློ་ཁློད་ཀིས་ེས་སློ་

ན་ངེས་པར་དེ་སར་ལས་ཀང་མངློན་དུ་དགའ་འགྱུར་ཏེ་དགའ་བའི་དབང་གིས་བ་བ་བེད་དུ་གདློན་མི་ཟའློ་ཞེས་
ལུང་སིལ་བུ་ལས་སློ། །ཆློས་མ་ཡིན་པས་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནི། སྦྱིན་པའི་ལས་ལ་གསློལ་བ་མི་འདེབས་ན་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་། བསྐློ་བའི་ལས་ལ་སྤྲློ་བ་མི་འདྲི་
ན་དང་། ཆད་པ་བཅད་པའི་ལས་ལ་གེང་དྲན་སློན་དུ་མི་གཏློང་ན་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ནི་གེང་བར་མ་བས། དྲན་པར་མ་བས་པར་མཐུས་
མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་བར་ཆད་པའི་ལས་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་སློགས་པའློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་དམིགས་བསལ་ནི་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་སློ་ཞེས་འློག་ནས་འབྱུང་
ངློ་། །

མཐའ་འཁློབ་དག་ཏུ་མེད་ན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་་་་་་ལུང་ཞུ་བ་ལས་བཞིའི་ཚོགས་ཀིས་བསེན་རློགས་བེད་

ན་ལས་འཆགས་པར་གསུངས་པ་ལ། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ལྔ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། གསང་སྟེ་སྟློན་པ་བསྐློ་བ་ན་བསྐློ་བའི་ཡུལ་དགེ་སློང་དེ། ཁློ་ིད་བསྐློ་བའི་དགེ་འདུན་གི་ཁ་སྐློང་
མི་བེད་པས། དེ་མ་གཏློགས་པའི་དགེ་སློང་བཞི་དགློས་པས་བསྐློ་ཡུལ་དང་དགེ་སློང་ལྔ་དགློས་ལ་གསང་སྟེ་སྟློན་པ་བསྐློས་ཟིན་ནས་ཀང་། དངློས་གཞིའི་དུས་སུ་བཞིའི་ཚོགས་ཀིས་

་་་་་་ལུང་གཞི་ལས་

བསེན་རློགས་བེད་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་ལྔའི་གངས་ཚང་དགློས་པའློ། །དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀི་ལས་ནི་གནས་ཐ་དད་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་ནི

བཤད་ཅེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ཡང་ཁུངས་ནློར་ཏེ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་་་་་་ལས་བེད་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་དགེ་འདུན་
གིས་ཀ་བསྡུས་པས་བ་བ་མང་བར་གྱུར་ཏེ་དགེ་བའི་ཕྱློགས་ཀི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱིས་དབྱུང་བ་དང་
བསེན་པར་རློགས་པ་དང་མགུ་བ་བ་བའི་ལས་མ་གཏློགས་པར་ལས། དགེ་སློང་ཕའི་ལས་ཀང་གནས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་བློས་ཤིག་དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ཀང་ལས་གནས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་བློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པའློ། །འདི་ལྟར་ཅང་མི་གསུང་བས་ཞེས་ཏེ་མཇུག་སྡུད་བརློད་པ་མ་གཏློགས་པའློ། །སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དང་ཐ་དད་
པར་གནས་པའི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་འདིར་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཆློས་མ་ཡིན་པར་ཁས་
བླངས་པའི་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི། སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་གིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་

་་་་་ཐ་དད་པར་གནས་པ་འདི་ནི་ཆློས་ཕྱློགས་པ་

རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཆློས་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ནི་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་སྐློང་བ་ིད་དུ་མི་འཐད་
དློ། །དློ། །ཐ་དད་པར་གནས་པ་འདི་ནི་འགེལ་བ་དེ་གིས་ཀིས་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ཆློས་ཕྱློགས་པ་དང་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་
གིས་ཀ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ཡིན་པར་གཟུང་ངློ་། །དེས་ན་སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པར་གནས་པའི་བེ་བྲག་སྟེ། སི་དང་དབེ་བྲག་ཁབ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཡློད་
དློ། །བླ་མ་རྣམས་ནི་འདི་སྐད་དུ་སིག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ནི་ལྟ་བའི་སློ་ནས་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་སྟེ། ལྷས་བིན་གི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ནི་
སློད་པའི་སློ་ནས་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་སྟེ། ཀློའུ་ཤཾ་བྷི་པའི་དགེ་སློང་ལྟ་བུའློ་ཞེས་ཀང་འཆད་དློ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་འགལ་འཁྲུལ་དང་བཅས་པ་སྟེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་
ཡང་ཁ་སྐློང་བ་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །ལག་རྡུམ་བསེན་རློགས་བེད་པ་ན། །ལས་དེ་བེད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡི། །ེས་བས་འབྱུང་ཡང་ལས་འཆགས་སློ། །དེས་མཚུངས་གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་
ནློ། །དེས་ན་གཞི་དེ་ིད་ལས་བྱུང་བའི་ེས་བླ་ལས་ལ་མི་སྒྲིབ་པས། འཁྲུལ་བཅས་ནི་གཞི་དེ་ིད་ལས་བྱུང་བའི་ེས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པ་དང་།

་་་་་བིན་གིས་བརླབས་པས་འདག་ཏུ་རུང་བ་སྟེ་ཆློས་བཞི་ལྡན་ནློ་

ངློ་བློ་ཤེས་སམ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ་ལྟུང་བ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་

ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བསམ་བ་ལ་མ་ཁབ་ཅིང་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལ་ཡང་མ་ཁབ་སྟེ། ཕམ་པ་བྱུང་བ་ནི་མས་
པ་དང་འཁྲུལ་བཅས་གིས་ཀ་ཡིན་ནློ། །ནློ། །འཁྲུལ་བཅས་དེའི་ཚད་གང་ཞེ་ན། བསམ་པར་བ་བས་ཀང་ཡིན་གི་ཞེས་སློ། །དེའི་ལུང་ཁུངས་ནི་དགག་དབེའི་
་་་་་བྱུང་བ་ཤེས་ན་བསམ་པར་བས་ཏེ་དགག་དབེ་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་སིལ་བུ་ལས་བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་རང་བཞིན་དུ་གནས་

གཞི་ལས་གལ་ཏེ་བསམ་པར་བ་བ་
226

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

པ་མ་ལགས་པར་འགྱུར། ེ་བར་འཁློར་སད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སློད་ཅིང་། དགེ་སློང་གི་བསབ་པ་ལ་མི་སློབ་པ་སྟེ། དེ་ཙམ་གིས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་

་་་་་ཊི་ཀར་ཕྱློགས་སར་བཀློད་པའི་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ེས་བས་ཙམ་གིས་ཀང་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་ན་དེ་ཙམ་གིས་མི་གློས་པའི་དགེ་

གསུངས་སློ། །འདི་ལ་

འདུན་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་ན། རས་མི་འཆགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པ་དྲུང་ནས་ཕྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ན་ནི་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་
ཡིན་པས་དེས་ནི་ཁ་སྐློང་བ་ིད་མ་ཡིན་པར་རིགས་ཀི། ལྟུང་བ་གཞན་བྱུང་བ་ན་ཁ་སྐློང་བ་ིད་དུ་རུང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་ཡློད་དེ་ཞེས་ཊི་ཀས་གཞན་འདློད་བཀློད་ནས། ཊི་ཀ་ལས་
དེ་དག་ནི་རང་དགའ་དང་འདློད་རིགས་ཀི་དབང་གིས་བདག་ིད་ཀང་རབ་ཏུ་མས་པར་བེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་མས་པའི་ལམ་དུ་འཇུད་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་
མར་གི་ིང་ཁུ་ལྟ་བུ་ལ། མི་གཙང་བའི་བཙོག་ཆུས་བསད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། འདིར་དེ་དག་གི་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་མི་བསེག་པར།

་་་་་འློ་ན་གང་གི་རེས་སུ་འབྲང་

ན་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་འདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང་བསྟུན་ཏེ་མདློ་ར་བས་པ་འདི་ིད ་
་་་་་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །དེ་ལྟར་ན་་་་་་ེས་བས་ཕྲ་བས་ཀང་མ་གློས་པའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ནི་རེད་

ཚད་མར་བལྟ་བར་བའློ་ཞེས་

པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མི་འཆགས་པར་འགྱུར་བས་སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བར་འགྱུར་རློ་
་་་་་གནས་སྐབས་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །ཐམས་ཅད་དུའམ་ཞེ་ན། ིན་ཞག་དེ་ིད་ན་དངློས་སུ་

ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། བིན་གིས་བརླབས་པས་

བཤགས་པར་་་་་་ནུས་པ་ིད་ན་མི་འགྱུར་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ནུས་པ་ིད་ཡིན་པ་དེ་རང་གང་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ལེན་པ་པློ་ཡློད་ན་ཞེས་སློ། །ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ནི་ལས་ཀི་གནས་སུ་
་

འདུ་བའི་ཚེ་ན་ལས་བེད་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅློས་བེད་དུ་གཞུག་པའམ་བསིལ་བ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །ལས་བེད་པ་ལས་གཞན་གི་དུས་སུ་ཡང་

་་་་ལྷག་མ་ལ་ལྟུང་བེད་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅློས་བས་ན་ལྟུང་བ་དག་པར་རིགས་ཏེ། མཁན་པློ་ཚུལ་
ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་ལྡན་པར་ཤེས་ན་ཚུལ་ཁིམས་སེ་བར་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་ཏེ། དེ་དང་འདི་དཔད་པ་ཐ་སད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་གང་ཟག་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
གཅིག་ལ་ཕྱིར་བཅློས་དུ་མ་རིགས་པར་ཐལ།

ལྟུང་བ་གཅིག་ལ་རེ་འགའ་ལྟུང་བེད་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ལ། རེ་འགའ་ེས་བས་

ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་་་་་་རེས་འཇློག་གི་འདུ་ཤེས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། འདློད་པ་ཡིན་ཏེ་གཅིག་་་་་་གང་ཟག་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་
ལ་དེ་ལྟར་

་་་་་གསློ་བའི་ལྷག་མ་མེད་པར་འདུ་ཤེས་ན་བསིལ་བ་དང་་་་་་མི་བསིལ་བའི་གཞིར་འདུ་ཤེས་ན་མི་བསིལ་བ་དང་ཕྱིར་

་་་་་བསམ་པའམ་བཤད་པའི་བེ་བྲག་རྣམ་པ་དུ་མ་རིགས་པ་ཁློ་ནའློ། །བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ཕམ་པས་མས་པ་ལ་སློགས་སྟེ། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་

བཅློས་པ་

བར་མི་འློས་པ་དེ་དག་ནི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་བེད་པ་པློ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལ་ཊི་ཀ་ལས། ལས་བེད་པ་ནི་ཚོགས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་གཞན་དག་པས་ཆེས་གཅེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
དགེ་འདུན་གི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ལུང་གེང་གཞི་ལས་བཙུན་པ་བསབ་པ་སྩལ་བས་ལས་དག་བགིས་ན། ལས་བགིས་པ་ཞེས་བགིའམ་མ་བགིས་པ་ཞེས་བགི། ལས་
མ་བས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཡང་བ་བ་དག་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ལས་བེད་པ་པློ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ལས་བས་ཀང་ལས་མི་འཆགས་ན། ལུང་ཞུ་བ་ལས། ལས་བགིད་པ་
བསབ་པ་སྩལ་བ་རྣམས་ཀིས་ལས་བགིས་ན། ལས་བགིས་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་ལས་བས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་
མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་འདློན་པར་བེད་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་དང་། སྤློ་བ་བེད་པས་ནི་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་ལས་གཞན་པའློ་ཞེས་ལས་འཆགས་པར་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། གཞུང་དེ་དག་གི་འགལ་སྤློང་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་གཞན་ལུགས་དགག་པའློ། །དེ་ལ་གིས་ཏེ་ཆློ་གའི་དམིགས་བསལ་དུ་འདློད་པ་དགག་པ་དང་།
གང་ཟག་གི་དམིགས་བསལ་དུ་འདློད་པ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སིར་བཏང་ལ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ལས་མཁན་མི་བཏུབ་ཀང་། དམིགས་བསལ་

་་་་་གསློ་

སྦྱློང་གི་ལས་མཁན་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་འདློན་པ་པློ་བཏུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འདློན་པར་ཞུགས་པ་ིད་ཅེས་་་་་་སར་དྲངས་པའི་གཞུང་དེས་ཤེས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ནི་སྤློ་བ་བེད་པས་ནི་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་ལས་གཞན་
པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་སིར་བཏང་ལ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ལས་མི་བཏུབ་ཀང་དམིགས་བསལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་
ཞུགས་པ་དེ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་ཀང་། དེས་ལས་བས་ན་ལས་འཆགས་པ་ཡིན་ཏེ།

་་་་་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་

ཞེས་པ་དང་། སྤློ་བ་བེད་པས་ནི་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་ལས་གཞན་པའློ་ཞེས་སར་དྲངས་པའི་གཞུང་དེ་དག་གིས་ཤེས་སློ་ཞེས་
ཟེར་རློ། །དེ་དགག་པ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་

་་་་་ལས་བེད་པ་པློ་བསབ་པ་བིན་པས་ལས་ལས་བེད་ན་ལས་འཆགས་པར་གསུངས་པ་སར་དྲངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། སྨྱློན་པས་

བཏློན་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལློ། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ལས་བེད་པ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དགློས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་སློང་ལས་
བེད་པ་པློ་དེས་དགེ་འདུན་གི་གངས་མ་ཚང་བའི་ཁ་སྐློང་ཡང་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་འདི་ལྟར་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་གང་བ་བ་དེ་ལས་བེད་པ་དེས་བ་དགློས་
པས། དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །ལས་བེད་པ་པློ་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ལས་བས་ན་ཡང་ལས་འཆགས་པར་གསུངས་པ་དེ་
ཐམས་ཅད་ནི།

ལས་གཞན་བེད་པ་ཡློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་བསྐློང་བ་ལ་མི་ལྟློས་པར་་་་་་ གཞན་གིས་དགེ་འདུན་གི་

གངས་ཚང་བའི་ཚེ་ན། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན། རང་རང་གི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཤེས་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་
སྟེ། ཆློས་བཞི་ལྡན་གིས་ལས་བས་ན་ལས་འཆགས་པ་སྟེ། དང་པློ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས། ལས་བེད་པ་བསབ་པ་བིན་པས་ལས་བས་ན་ལས་འཆགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཞུ་བ་
ལས།

བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་མི་རུང་དུ་མས་པས་ལས་བེད་ན་ལས་མི་འཆགས་པར་གསུངས་ཏེ་་་་་་
་་་་་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་དག་གིས་ལས་བགིད་ན། ལས་བགིས་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་

ལས་བགིས་པ་ཁིམ་པ་དང་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་གནས་པར་མི་བ་བ་

པ་ལི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་ནི་ཆློས་འདི་པ་ལ་དེ་བས་ན་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་ལྟུང་བ་མཐློལ་ཡུལ་བེད་པ་ལའང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་དགློས་པའི་གནད་ཀིས་
དང་། ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་དང་ཞེས་ཆློས་གཞན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བས་ཆློས་འདི་པའི་ལས་བས་ན་ལས་མི་འཆགས་པར་གསུངས་

་་་་་ལས་བེད་པ་པློ་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་དང་མི་ལྡན་པས་ལས་བེད་ན་ཡང་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པའི་ལས་འཆགས་ཏེ་འདི་ལ་སློ་སློ་རང་
གིས་ལས་ནི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །པའློ། །གསུམ་པ་ནི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་མི་ཤེས་ན་ནི་མས་ན་མ་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །བཞི་
པ་ནི་མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་གང་གི་ཡན་ལག་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ཐློས་པ་དང་བཅས་པར་མི་བའློ་ཞེས་དེ་ལས་
འགལ་ན་ེས་བས་སུ་བསྟན་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ་དགེ་འདུན་མང་པློས་གསློ་སྦྱློང་བེད་པ་ན་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པ་དུ་མ་གནས་དེར་འློང་སིད་པས། དེ་དག་གིས་ཐློས་པ་དང་བཅས་
པར་ལས་བེད་ན་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་ེས་བས་དུ་མ་འབྱུང་ལ། གསློ་སྦྱློང་མ་བས་པ་ལ་ནི་དགེ་སློང་རེ་རེ་ལ་ེས་བས་གཅིག་ཡིན་པས། ེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་དེ་སྤང་བའི་ངློ་བློར་གསློ་
སྦྱློང་མ་བས་པའི་ེས་པ་གཅིག་པློ་དེ་གནང་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་དེ་སྤང་བའི་ངློ་བློར་གསློ་སྦྱློང་མི་བེད་པ་གནང་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། དགག་
དགློས་ཆེ་ཆུང་ཡློད་ཅིང་། དགག་དགློས་ཆུང་ཤློས་ཀི་ངློར་ཆེ་ཤློས་གནང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །མ་སྤངས་པ་དང་མ་ལློག་པ་མ་གཏློགས་སློ་ཞེས་སྤངས་ལློག་ལྔས་ཐློས་སུ་མི་རུང་བ་
ཡིན་གི། སྤངས་ལློག་ལྔ་ལས་གཞན་པའི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པས་ཐློས་པར་བེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་པའློ། །སྤངས་པ་གིས་ནི། ཆློས་འདི་པས་སྤངས་ཏེ། ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་
སློང་བ་དང་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་སྤངས་ཏེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བའློ། །ལློག་པ་གསུམ་ནི་རྣམ་དག་ལས་ལློག་སྟེ་ཕམ་པས་མས་པ་དང་། བདེ་འགློར་འགློ་བ་ལས་ལློག་སྟེ་མཚམས་
མེད་བས་པ་དང་། བསེན་རློགས་ལས་ལློག་སྟེ་བསེན་པར་མ་རློགས་པའློ། །དམིགས་བསལ་ནི་མ་སྤངས་ཤིང་མ་ལློག་པ་ཡིན་ཡང་། བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་བསྐློ་བ་ལས་
བྱུང་བ་ཕྱིར་མ་བཅློས་པས་ལས་མས་སུ་མྱློང་བར་མི་བ་བ་དང་།

ཕམ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་ལས་ཐློས་སུ་རུང་བ་ཡློད་དློ།་་་་་ཊི་ཀ་ལས་བསབ་པ་

བིན་པས་ཐློས་པ་དང་བཅས་པར་ལས་བེད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། སྤང་བ་ཡིན་ཡང་
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ལས་ཐློས་སུ་རུང་བ་ཡློད་དེ་་་་་་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི་་་་་་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རང་གི་ལས་ལ་ཡང་ངློ་། །ཞེས་དང་། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ཡིན་ཡང་ལས་ཐློས་སུ་རུང་བ་ཡློད་དེ་ནང་དུ་དྲི་བའི་ཕྱིར་་་་་་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པ་
ཞེས་སློ། །མངློན་སུམ་དང་རེས་སུ་བསྒྲགས་པ་དེ་དག་བ་བ་ལ་ཊི་ཀ་ལས་

་་་་་མཐློང་བའི་མངློན་སུམ་དུ་བ་བ་་་་་་བསྒྲུབ་པ་ནི་་་་་་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་དེ་ལྟ་བའི་

་་་་་པས་སྒྲུབ་པ་ནི་གློ་བར་བ་བས་སྒྲུབ་བློ་ཞེས་ས་ཕྱི་རིམ་པ་བསྒྱུར་ཏེ་་་་་་ཊི་ཀས་བཤད་དློ། །ད་ནི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་

ེན་ཀློར་དུ་བཞག་པས་སྒྲུབ་བློ། །རེས་སུ་སྒྲག་

པར་བ་བའི་ལས་རྣམས་སྟློན་ཏེ། དགེ་སློང་བེ་མ་སེས་ལྟ་བུ་ལ་མྱློས་པའི་གནང་བ་དང་དགེ་སློང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་མི་བ་བའི་སློམ་པ་དང་།

སྤངས་པ་དེ་དག་ལ་་་་་་མི་སྨྲ་བའི་སློམ་པ་དང་། དེ་དག་དང་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་མི་སད་པའི་སློམ་པ་དང་། དེ་དག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགློ་བར་མི་བ་བའི་
སློམ་པ་དག་ནི་ཡུལ་དེའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །འདི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་ལྔ་འདིར་བསྡུས་ལ་གཞན་མ་བསྡུས་
པའི་འཐད་པ་ནི། འདིའི་ལུང་ཁུངས་ནི་མ་མློ་ལས་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བ་བའི་ལས་བཅུ་གང་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་།

ཁིམ་གི་་་་་་བསབ་པའི་སློམ་པ་དང་། ཁིམ་གི་་་་་་བསབ་པའི་སློམ་པ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་དང་། སྨྱློས་པའི་གནང་བ་དང་། དགེ་སློང་
གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་་་་་་ཕྱག་མི་བ་བའི་སློམ་པ་དང་། མི་སྨྲ་བའི་སློམ་པ་དང་། ལློངས་མི་སློད་པའི་སློམ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་
ལྟར་ལུང་ལས་བཅུ་གསུངས་པ་ལས་ལྔ་ནི་འདིར་བསྡུས་ལ། གཞན་ལྔ་པློ་འདིར་མི་བསྡུ་བ་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨྱློས་པའི་གནང་བ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་པློ་འདི་དག་ཆློས་ཅན།
མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་ཡིན་ནློ་ཞེས་གཞུང་དུ་བསྟན་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་བསེན་རློགས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་ཐློས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་བའམ་སམ་དུ་
དློགས་པ་བསལ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ནས་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་བར་གི་ལས་ལྔ་པློ་དེ་དག་ཆློས་ཅན། མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་ཡིན་ནློ་ཞེས་མདློ་ར་
བའི་སྐབས་འདིར་བསྟན་མི་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་ཐློས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་བའམ་སམ་པའི་དློགས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་རྣམས་ནི་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་དློགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །འློ་ན་མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ཆློས་ཅན། མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་ཡིན་ནློ་ཞེས་མདློ་ར་བའི་སྐབས་འདིར་བསྟན་མི་དགློས་
པར་ཐལ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་ཐློས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་བའམ་སམ་པའི་དློགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འདི་གསུམ་

ཡུལ་གང་ལ་བེད་ན་ཁིམ་པ་ལ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྤུབ་པ་ནས་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་བར་ལ་བ་བར་བཤད་པས་གྲུབ་བློ་ཞེ་ན། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་
འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པ་དེ་མ་གྲུབ་སྟེ། གནས་ཕྱུང་བའི་དགེ་སློང་ལ་ཡང་སྒྲུབ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡུལ་གང་ལ་སྒྲུབ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི་མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་དང་གསུམ་པློ་འདི་ཡུལ་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བས་པ་ལ་སློགས་པའི་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་འདི་གསུམ་བ་ཞིང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བའི་
དགེ་སློང་ལ་ཡང་འདི་གསུམ་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ས་མ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ནས་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་བར་ལ་བ་བར་བཤད་པས་གྲུབ་ཅིང་། ཕྱི་མ་ནི་ལུང་ཞུ་བ་ལས་མངློན་
སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་ལས་རྣམས་བགིས་པར་འགྱུར་བར་མཆིས་སམ། ཨུ་པ་ལི་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ཕྱག་མི་བ་བའི་སློམ་པའམ། ལློངས་སློད་དང་བྲལ་བའི་སློམ་
པ་བིན་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཏམ་གི་གཞི་ལས། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་ལ་ཕྱག་མི་བ་བར་བཅས་པ་དང་། གཏམ་མི་སྨྲ་བར་བཅས་པ་དང་། ལློངས་སློད་མི་
གཅིག་པར་བཅས་ནས་བསྐློས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་ཀང་དགེ་འདུན་གི་ལས་བེད་ནའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་ཞེས་པའི་
སྐབས་འདི་ིད་ཀི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། འདི་རྣམས་ནི་བསེན་པར་རློགས་པ་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་འདི་
གསུམ་བེད་པར་གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་དཀའ་བའི་གནས་གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི་མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་དང་གསུམ་པློ་འདི་གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་ནི།
ཊི་ཀ་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ནས་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་བར་གི་སློམ་པ་ལྔ་པློ་བཅས་པ་དེ་དག་ལ་བ་ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་དང་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་
བག་ཡངས་སུ་བ་བ་གིས་ནི། སྨྲ་བ་དང་ལློངས་སློད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པ་ལ་མི་སྨྲ་བ་དང་ལློངས་མི་སློད་པ་ལ་སློགས་བེད་པ་འགལ་ཏེ། གློ་དཀའ་བའི་གནས་དེ་དང་པློའ །ློ །ཁིམ་གི་
བསབ་པའི་སློམ་པ་བིན་པ་ལ་ཡང་མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་བེད་ན།

ཁིམ་པ་དེས་གསློལ་བ་བཏབ་ན་་་་་་ཁིམ་དུ་འགློ་བ་དང་སྟན་ལ་

འདུག་པ་དང་ཆློས་བསྟན་པ་དག་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། གློ་དཀའ་བའི་གནས་གིས་པའློ། །མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་དང་གསུམ་པློ་འདི་ལ་ལུང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

229

་་་་་ལས་དེ་གསུམ་བེད་རང་བེད་ན་ལས་ཀི་ཆློ་ག་གསུངས་པ་མེད་པས་ཆློ་ག་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་བེད་དེ། གློ་དཀའ་བའི་གནས་གསུམ་པའློ་ཞེ་

བསྟན་འཆློས་ལས་ནི་

ན། དཀའ་བའི་གནས་དང་པློ་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་དང་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་གིས་པློ་དེ་ནི་ཊི་ཀས་ཞར་ལ་

་་་་་ཁ་བྲལ་ཏེ་ཤློར་བ་ཡིན་ནློ་

་་་་་འདུལ་བ་འཛིན་པ་མ་རྣམས་འཆད་པར་བེད་དློ། །རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་སྐབས་འདིའི་ཊི་ཀ་དང་དེས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལས། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་

ཞེས་ས་

བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་བསང་བའི་སློམ་པ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་ཀི། དེ་གིས་བག་ཡངས་སུ་བས་པ་དང་ཞེས་ནི་མ་གསུངས་ཏེ། དེའང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བས་
པའི་ཁིམ་བདག་རབ་བྱུང་ལ་གཤེ་སྐུར་བཏབ་པ་ལ་འགློད་པར་གྱུར་པ་ན། ཁ་སྦུབ་པ་བག་ཡངས་སུ་བས་ནི་མ་ཟིན་པ་ན་ཁིམ་བདག་དེ་ནི་གང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་བག་ཡངས་སུ་
བ་བ་ཡིན་ནློ། །

བསབ་པའི་སློམ་པ་བག་ཡངས་སུ་བ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན་་་་་་ དེ་བཞིན་དུ་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་

བིན་པའི་ཁིམ་བདག་དེའི་ཡློ་བད་སློར་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ནས། ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་དེ་བག་ཡངས་སུ་བས་ནི་མ་ཟིན་པ་ན་ཁིམ་བདག་དེ་ནི་གང་ལ་བསབ་པའི་སློམ་པ་བག་
ཡངས་སུ་བ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་གང་ལ་བག་ཡངས་སུ་བ་བའི་ཁིམ་བདག་དེ་ལ་ནི་མི་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་པློ་དེ་དག་བ་དགློས་ཏེ། ཁ་སྦུབ་པ་དང་བསབ་པའི་སློམ་པ་དེ་
གིས་བག་ཡངས་སུ་བ་བར་འློས་ལ། དེ་གིས་བག་ཡངས་སུ་བས་ནི་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་བག་ཡངས་སུ་བ་བར་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་འདེབས་པའི་ཁིམ་པས་བརློད་པ་
ན། དགེ་སློང་གིས་ཁིམ་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་བརློད་པ་སློབ་པར་རིགས་ཏེ། འདི་ནི་དགེ་སློང་གིས་དེ་ལ་མི་སྨྲ་བའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་པར་སེམས་སློ། །དཀའ་བའི་གནས་གིས་པ་ནི་
ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་བིན་པའི་ཁིམ་དེ་ནས་ཟས་བསང་བའི་བསམ་པས་ནི་མི་སྨྲ་བ་དང་ལློངས་མི་སློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ལ། ཟས་བསང་བའི་བསམ་པ་མེད་པར་ནི་ཁིམ་དུ་

་་་་་ཤ་ལུགས་པ་རྣམས་ན་རེ་འདི་གསུམ་

འགློ་བ་དང་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་ཆློས་བསྟན་པ་དག་བ་བ་སྟེ་འགལ་བ་མེད་དློ། །དཀའ་བའི་གནས་གསུམ་པ་ལ་ནི་

ལ་གསློལ་གིས་ཀི་ཆློ་ག་བེད་དློ་ཟེར་ཡང་རང་གར་སྨྲ་བའློ། །རྒྱ་ན་རེ་འདི་གསུམ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་མེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ་ལེགས་སློ། །དེའང་མི་སྨྲ་ལློངས་མི་སློད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློམ་པ་འདི་གསུམ་ནི་ལས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཏམ་སྨྲ་བ་དང་ལློངས་སློད་པ་ལ་
སློགས་པ་ཡང་དག་པར་སློམ་པ་ལ་ལས་སུ་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་མློ། །

དེ་ཡང་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་བཏགས་པ་སྟེ། བསེལ་བ་ལ་སློགས་

པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་གཏམ་མི་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལས་ཞེས་བཏགས་པའློ། །་་་་་དེས་ན་འདི་གསུམ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ནི་མེད་
དེ། འདུལ་བ་ལུང་ན་འདི་གསུམ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀང་མེད་དློ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལ་སློགས་པའི་འདུལ་བའི་བསྟན་བཅློས་གང་ནའང་འདི་གསུམ་ལ་
ལས་ཀི་ཆློ་ག་བཤད་པ་མེད་དློ། །འདི་གསུམ་ནི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་སློམ་གིས་བསྡུས་པར་ཡང་མ་གཏློགས་ཏེ། འདི་གསུམ་ལས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ན་ནི་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་
ལས་བརྒྱ་ར་བཞིར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་དཔད་པར་རིགས་སློ། །འློ་ན་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་བཅུ་མེད་པར་ཐལ། འདི་གསུམ་ལ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན་ལས་
མཚན་ིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་གིས་ཀ་བགངས་པའི་ལས་བཅུ་མེད་པར་ཐལ་ཟེར་རམ། ལས་མཚན་ིད་པ་འབའ་ཞིག་བགངས་པའི་ལས་བཅུ་མེད་པར་ཐལ་ཟེར། དང་པློ་ལྟར་ན་
ཁབ་པ་མ་གྲུབ་ཅིང་། གིས་པ་ལ་ནི་འདློད་པ་ཡིན་ཏེ། མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ལས་བཅུ་ལ་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་གཏློགས་པ་ས་མ་བདུན་ལས་མེད་ཅིང་། ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་ལས་
མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་མཐློང་ཐློས་ཚོགས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པར་མི་བ་བ་ནི་ཊི་ཀ་ལས། ལས་བཅུ་པློ་དེ་དག་ནི་ལྟ་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་པ་ིད་ཀིས་
མངློན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པར་ཡང་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཐློང་ཐློས་ཚོགས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པར་ཡང་མི་བའློ་ཞེས་བསྟན་པའློ། །མཐློང་ཐློས་ཚོགས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་མི་
བ་བ་འདི་ལ་གིས་ཏེ། མཐློང་ཐློས་གིས་ཀའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བ་བ་དང་། ཐློས་པ་ཁློ་ནའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བ་བའློ། །དང་པློ་ནི། མྱློས་པའི་གནང་བ་དང་། ཕྱག་
མི་བ་བ་དང་། ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་སྟེ་བཞིའློ། །གིས་པ་ནི་

་་་་་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་

ཀང་མཐློང་ཐློས་གིས་ཀའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བའློ་ཞེས་འཆད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ནློར་བར་སེམས་ཏེ།
ཀེ་མ་རྣམ་དག་གཞུང་རྣམས་དང་འགལ་ཡང་། །གཞུང་དང་འགེལ་བའི་འཆད་ཚུལ་མི་འདློར་ཞིང་། །རྣམ་དག་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གཞུང་བཞིན་འཆད་པར་མི་བེད་ན། །ཀེ་མ་ཧློ་ཆློས་ལ་དག་ཐེར་ཇི་ལྟར་བགི། དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་དང་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་
གཞིག་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་དང་གསུམ་ནི་ལས་ཐློས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པར་བ་བ་ཡིན་ཡང་། མཐློང་བའི་མངློན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབེད་

་་་་་འདིར་གཞུང་མང་དུ་དྲངས་དགློས་པ་ནི་ལློག་

གིས་ཀ་དང་ལས་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལ་སློགས་པ་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་ཀི་གཞུང་བཅུ་གཅིག་ལས་གསུངས་

ཤེས་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཡིན་ལུགས་ལ་ངེས་ཤེས་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕྱི་རློ། །སློ། །དེ་ཡང་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་
པའི་གཞུང་ལྔ་ཡློད་དེ། ལུང་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས། དགེ་ཚུལ་ཚེར་མ་དང་ཆེན་པློ་བ་གིས་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་སྤངས་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ནས། དགེ་ཚུལ་
བསིལ་བ་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ལུང་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་
དང་རྒྱལ་མ་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་བཀར་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་

་་་་་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་སྐབས་ཀང་། དགེ་ཚུལ་མ་མཛེས་མ་

་་་་་བཞིན་གཞུང་འགེལ་ཀུན་ཏུ་ེན་ཀློར་ཅེས་བྱུང་ཡང་ེ་འཁློར་གིས་

ཆློག་གམ་སམ་དུ་འདུག་ཏུ་བཅུག་ནས་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསིལ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་། དགེ་ཚུལ་དེ་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་
བཀར་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ནས། དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་གསློལ་དང་བཞིའི་ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཁློ་ན་དུ་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་བཤད་
དློ། །

་་་་་དེ་ཡང་ལས་གཞིའི་སྐབས་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་ཚུལ་དེ་དགེ་འདུན་མཐློང་ཙམ་དུ་མིག་རྒྱང་དུ་

བཞག་སྟེ་བསིལ་བར་བ་ཞེས་སློ། །ཁིམ་གི་བསང་བའི་སློམ་པ་གཞིག་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་གཞུང་བཞི་ཡློད་དེ། ལུང་དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལས།
དམག་དཔློན་སེང་གེ་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་བཀར་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ནས་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་གཞིག་པ་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་། སྦྱིན་བདག་དེ་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་བཀར་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ནས་ཁིམ་གི་བསབ་པའི ་སློམ་པ་གཞིག་པ་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་
ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །

ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་གཞིག་པ་གསློལ་བ་འབའ་

ཞིག་བ་བའི་སྐབས་ལུང་་་་་་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་མཐློང་་་་་་བསྒྲུབ་བ་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ནས་ཞེས་བ་བ་ནི་་་་་་ཁིམ་གི་བསབ་
པའི་སློམ་པ་མ་གཞིག་པ་གསློལ་བའི་ལས་བེད་པའི་མཚན་མ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་གཞུང་གིས་
ཡློད་དེ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། ལི་ཙ་བི་ཆེན་པློ་ཐློས་པའི་ེན་ཀློར་ནས་བཀར་ཏེ། མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་དུ་བཞག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་བསང་བ་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བའློ་ཞེས་
གསུངས་ལ། ལུང་

་་་་་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་སྐབས་དེ་ིད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་མཐློང་བའི་ེན་ཀློར་ནི་གང་དུ་འདུག་ན་དགེ་འདུན་མཐློང་བར་གྱུར་པའློ་ཞེས་གསུངས་

སློ། །མདློར་ན་དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐློང་ཐློས་ཚོགས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པར་མི་བའློ། །

དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ་ནི་ཁ་སྐློང་འློས་པར་འདུས་པ་ལས་ཟློས་པའི་སློན་འཆགས་སློ་སམ་ན།་་་་་ལས་བེད་པ་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་
གཏློགས་པ་ཞེས་དངློས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཁ་སྐློང་གི་ཆློས་རྣམས་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ཞེས་སྨློས་སློ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཕྱིར་བཟློག་པར་བེད་པ་ཡང་ཞེས་
པའི་ཡང་གི་སྒྲས་དེའི་མཚམས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་གིས་བསྡུས་སློ་ཞེས་ཟེར་རློ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏ་ིེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཁ་བསྐང་བའི་ཕྱིར་འློས་
པ་ལས་ཆློས་དེ་གཞན་ནློ་སམ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡང་གི་སྒྲའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་ཡང་ཞེས་བ་བའི་སྒྲས་ནི་ཕྱིར་བཟློག་པར་བེད་པ་ཡང་གལ་ཏེ་མཚམས་དེའི་
ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ན་མི་མཐུན་པ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཕྱིར་བཟློག་གི་མི་མཐུན་པ་བསེད་པ་ལ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་ངེས་གཟུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་
དགློས་ན།

ཐལ་འགྱུར་དྲུག་འཇུག་སྟེ་་་་་་གང་ལ་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་སྦྱིན་ཡུལ་དགེ་ཚུལ་དེས་ནི། ལས་དེ་ལ་ཕྱིར་བཟློག་མི་འཆགས་པར་ཐལ། ཁ་སྐློང་བར་

མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁབ་པ་ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུའི་ཞུས་པ་ལས། དགེ་ཚུལ་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བ་བདག་ལ་བསེན་པར་རློགས་པར་མ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བེད་ཅིག་ཟེར་ན་ཡང་དེའི་ཕྱིར་བཟློག་པ་བཙན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གཞན་ཡང་སློན་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་ལས་ཀི་གནས་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་དེ་དང་། ཁིམ་གི་བསབ་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་
ཁིམ་པ་དེ་དང་། གང་ལ་དབྱུང་བ་བ་བའི་ཡུལ་དེ་དང་། གང་ལ་བཟློད་པ་བ་བའི་ཡུལ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དང་། གང་ཟག་བཅུ་གིས་བསྐློ་བའི་ཡུལ་དེ་དང་ལྔ་པློ་རེ་རེ་ཆློས་ཅན་དུ་
བཀློད་ནས། ཐལ་རགས་སར་བཞིན་ཏེ། འདློད་ན་ཊི་ཀ་ལས་སྦྱིན་པ་དང་དབྱུང་བ་དང་བཟློད་པ་དང་བསྐློ་བ་དག་ལ་ནི་གང་ལ་ལས་དེ་བེད་པ་དེས་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཡང་འཆགས་སློ་
ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་གེང་གཞི་ལས། བཙུན་པ་རེ་ཞིག་གང་ཟག་བཅུ་གིས་པློ་དེ་དག་བསྐློ་བ་ན་དེ་དག་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ཅག་མ་བསྐློ་ཞིག་ཅེས་མཆི་ན། དེ་དག་གིས་སར་
བཟློག་པ་ཡང་མི་འཆགས་སམ། ེ་བར་འཁློར་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། ཡང་ཞེས་པ་མཚམས་དེའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཁློ་ན་ལ་བསེགས་
སློ། །མདློར་ན་གང་ལ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ལས་གཞན་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་གིས་ནི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཀང་། ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་
པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགློས་སློ། །ཡན་ལག་དེ་གིས་མ་གཏློགས་པ་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པའི་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་ནི་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་པའི་ཡང་ཡན་ལག་སྟེ། ཡན་ལག་ཐུན་མློང་
བ་ཡིན་ནློ། །ཆློས་དང་ལྡན་ན་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ལས་ཆློས་དང་མི་ལྡན་ན་ནི་གང་ལ་ལས་དེ་བེད་པ་དེས་ཀང་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་པར་བསྟན་ཏེ།

ལུང་གེང་གཞི་

ལས་བཙུན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་ལ་ལས་བས་པ་དེ་སར་འཁམས་ཀང་མི་བཙན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ན་
བཙུན་པ་གང་ལ་ཆློས་བཞིན་མ་ལགས་པར་ལས་བགིད་པ་དེ་སར་འཁམས་ན་ཡང་མི་བཙན་པར་འགྱུར་རམ་
ཨུ་པ་ལི་དེ་ནི་བཙན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་་་་་་དེ་ལས་ཆློས་དང་མི་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་ལས་མི་འཆགས་པ་ལ་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་ཞེས་གསུངས་
་་་་་ལུང་བསབ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནམ། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པའློ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ཞེས་པ་ནི་

པ་ཡིན་ནམ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་གསུམ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐབས་འདི་ིད་ཀི། ཞུ་བ་ལས། ངློ་ཚ་
མེད་པ་དང་། ཚིག་མི་བརན་པ་དང་ཡི་དམ་ལས་མས་པ་དང་། སློན་ེས་པ་བྱུང་བ་དང་། དང་པློ་འཁྲུགས་པ་དང་མྱློས་པས་ནི་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་སར་དཀྲུགས་ཀང་འཁྲུགས་པར་མི་
འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས།
དང་།

ཚིག་མི་བརན་པ་ནས་དང་པློ་འཁྲུགས་པ་དང་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་་་་་་བསབ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་

མྱློས་པ་ནི་ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་་་་་་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དགློས་པར་བསྟན་ཏེ། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡང་དློན་གིས་བསྟན་ཏློ། །གཞན་
་་་་་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཡང་ཞེས་

ཡང་ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་

བཤད་ཀང་། དེ་ནི་ཊི་ཀ་ཡི་གེ་ཆད་པ་སྟེ། དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་་་་་་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་བ་བ་མིན་པ་བེད་པའློ། །རང་
གི་རྣམ་བཤད་ལས། དགེ་འདུན་གི་བ་བ་སྨློས་པ་ལ་ལྟ་བའི་བླློ་ནི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྟ་བ་ནི་གང་ཟག་འདི་ལ་ཆད་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་བས་ན། ལེགས་སློ་སམ་པའི་བླློ་
སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བ་དགེ་

་་་་་དགེ་སློང་བཞིར་ལློངས་ཡན་ཆད་འདུན་ལ་བརློད་པར་བའློ། །གསློ་བའི་་་་་་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ིད་་་་་་དེ་འདི་ལ་

ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་བ་བདག་གིས་ཤེས་སློ་ཞེས་སུ་ལ་ཡང་བརློད་པར་མི་བའློ། །་་་་་དེ་དགློས་པ་མེད་པའི་
ཕྱིར་དང་འཐབ་ཀློལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་འདིར་གཞུང་ནི་མ་མློ་ལས། ཆློས་དང་ལྡན་པ་
ཡིན་པའི་ལྟ་བ་བརློད་པ་ལྔ་གང་ཞེ་ན། གནས་པར་མི་བ་བ་ལ་ལྟ་བ་བརློད་པ་དང་། ཐ་དད་པར་གནས་པ་ལ་ལྟ་བ་བརློད་པ་དང་། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་ལྟ་བ་བརློད་པ་དང་།
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་བརློད་པ་དང་། ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་དངློས་པློའ ་ི ལྟ་བ་བརློད་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་ཚིག་དང་པློ་གིས་ནི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པའི་
ཁུངས་ཡིན་ནློ། །ཚིག་གསུམ་པ་ནི་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་མི་བ་ཞེས་པའི་ཁུངས་ཡིན་ནློ། །ཚིག་བཞི་པ་ནི་

་་་་་དགེ་འདུན་ལས་གཞན་་་་་་གང་ཟག་ལ་མི་
་་

བའློ། །ཞེས་པའི་ཁུངས་དེ་ཊི་ཀ་ལས། འདིར་ཚོགས་ཞེས་སྨློས་པས་ནི་དགེ་འདུན་དུ་མ་གྱུར་པ་དག་གཟུང་ངློ་ཞེས་བཤད་དློ། །ལྔ་པ་ནི་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཞེས་པ་འདི་ིད་ཀི་ཁུངས་
232

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

་་་ལུང་ཞུ་བའི་ལྔ་པློ་ཚན་དུ་གི་སློ། །བརློད་པ་ལྷག་པ་སྟེ་བརློད་པ་རིལ་པློ་ལྷག་གམ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ལྷག་ཀང་ལས་འཆགས་པའློ། །སྐབས་གཞན་གི་ཊི་ཀ་ལས་ལྷག་
པ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་སློ། །

བདག་བསེན་པར་རློགས་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞེས་པ་ལ་བདག་བསེན་པར་མ་རློགས་

པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞེས་བརློད་པ་ལྟ་བུ།་་་་་འློན་ཀང་དགག་ཚིག་ལྷག་ན་ནི་ལས་མི་འཆགས་ཏེ། དློན་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལས་བརློད་
པ་མས་ན་སྟེ་བརློད་པ་རིལ་པློ་ཆད་དམ། ངེས་གཟུང་དུ་བརློད་དགློས་པའི་ཚིག་འཆད་ན་ལས་མ་བས་པ་ིད་དློ། །དེའང་ལས་འཆགས་པའི་དུས་ཡན་ཆད་དུ་ཆློ་ག་ཆད་ན་སྟེ། དེ་
མན་ཆད་ཀི་ཆློ་ག་ཆད་ཀང་ལས་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏེ་དེའང་ཞེས་ཏེ་ཆློ་ག་སར་བས་པ་དེ་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་ནས། ཆློ་ག་བསར་ཏེ། བེད་པར་འདློད་ན་ས་མ་ནི་ཚིག་གིས་
དཀྲུགས་ནས་ཕྱི་མ་བེད་པ་སྟེ། དེའང་གསློལ་བ་དཀྲུགས་ན་ཡང་གསློལ་བ་བགི་ཞེའམ། །བརློད་པ་དཀྲུགས་ན་ཡང་རེས་སུ་བསྒྲག་གློ་ཞེས་བ་བས་སློ། །

གསློལ་བ་དང་

བརློད་པ་གིས་ཀ་རློགས་ཟིན་པ་དེ་དག་ཡང་གཞི་ནས་བཟས་པར་འདློད་ན་ནི། ཡང་གསློལ་བ་བགི་ཞིང་ཡང་
རེས་སུ་བསྒྲག་གློ །ལྷུང་བཟེད་དང་ཆློས་གློས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སགས་བརློད་ཟིན་ནས། །ཡང་གཞི་ནས་
བཟས་པར་འདློད་ན་ནི་ཡང་རེས་སུ་བསྒྲག་གློ་ཞེས་བརློད་དེ་ཊི་ཀའློ། །་་་་་དཀྲུགས་ནས་ཕྱི་མ་མ་བས་ན་ནི་མས་ན་མ་བས་པ་ིད་དློ་
ཞེས་ལས་མི་འཆགས་པའི་བེ་བྲག་གློ །བཟློག་པའི་ཕྱིར་བསློ་བ་དང་ཞེས་པའི་སྐབས་འདིར། ལས་ཀི་ངློ་བློའ ་ི བསྡུས་དློན་འཆད་དློ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས་དང་པློ་ནི། ལས་ཀི་དབེ་བ་ནི་

་་་་་སྟེ་སྟློན་པ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་སྟེ། །དེའང་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ི་ཤུ་ར་བཞི་ནི། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས། གསང་

བསྐློས་པ་དང་ནང་དུ་་་་་་བར་ཆད་དྲི་ཕྱིར་དང་། །གསློ་སྦྱློང་་་་་་བ་བའི་ཕྱིར་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པ་དང་གསློ་སྦྱློང་དེ་ལ་ལྟུང་བཅས་
དང་། །དེ་ལ་དགེ་འདུན་ཡིད་གིས་

་་་་་ཟ་བ་དང་། །ལྟུང་བའི་ཕྱིར་་་་་་རློད་་་་་་པ་དང་་་་་་ལྟུང་བ་དེ་ནི་གང་ཡིན་ངེས་ིད་མ་ཡིན་་་་་་ན་ལྟུང་བ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། །ཊི་ཀ་གསློ་སྦྱློང་་་་་་དེ་ཡི་དློན་དུ་་་་་་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས། ལྔ་པློ་དག །ཐམས་ཅད་དགག་
དབེར་གཏློགས་པ་ཡིན།

་་་་་དགག་དབེ་དེ་ལ་ལྟུང་བཅས་དང་། དེ་ལ་དགེ་འདུན་ཡིད་གིས་དང་། རློད་དང་ངེས་ིད་མ་

ཡིན་ཞེས་སྦྱར། །དབར་གནས་ཁས་བླངས་་་་་་པའི་ཕྱིར་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི། ིད་དང་ནི། །ཤི་བའི་རས་་་་་་བིན་གིས་
བརླབས་དང་ནློར་་་་་་དང་འདྲ་་་་་་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། །ཆློས་གློས་ས་བརྐྱང་་་་་་འདིངས་པ་པློ་ལ་གཏད་པ་དང་། །ཆློས་གློས་
ངན་པ་ལ་་་་་་ཆློས་གློས་་་་་་རས་ཡུག་ཆེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པར་བ་བ་དང་། །དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་་་་་་གནས་ངན་ལེན་ནི་བརློད་པ་་་་་་
འདི་དློན་དུ་བག་ཡངས་བ་དང་། །གངས་་་་་་གེང་བར་གཏློགས་པའི་བསློ་བ་ཚིག་གིས་རྣ་ལ་གཟློན་པ་དང་། ཅང་མི་སྨྲ་
བས་རྣ་ལ་གཟློན་པ་དང་། གང་ཟག་བཅུ་གིས་པློ་རྣམས་ལ་ངློར་འཕྱ་བ་དང་ཟུར་གིས་གཞློགས་འཕྱས་བེད་པ་
སྟེ་བཞི་པློ་ལས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་དག་དང་། །ཁིམ་གི་་་་་་བསང་བའི་སློམ་དང་་་་་་ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་དེ་གཞིག་དང་། །ལྷུང་བཟེད་ཁ་
སྦུབ་བ་བ་དང་། །དེ་

་་་་་ཁ་སྦུབ་པ་ིད་བཟློག་པར་བ་བ་དག །གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་ལས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའང་ཤི་བའི་ཡློ་བད་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ནློར་

དང་འདྲ་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་གིས་ཡློད་ཀང་། ཚུལ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཞིང་། ས་བརྐྱང་གཏད་པ་དང་རས་ཡུག་ཆེན་གི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་གིས་ཡློད་ཀང་ཚུལ་འདྲ་བས་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཅིག་ཏུ་བགང་ངློ་། །གསློལ་པ་དང་གིས་ཀི་ལས་བཞི་བཅུ་ར་བདུན་ནི་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས།

གསློ་སྦྱློང་གི་་་་་་གནས་་་་་་ལ་བླློ་མཐུན་བ་བ་དེདང་མཚམས་ནི་་་་

་་ཆེ་ཆུང་བཅད་པ་གིས་པློ་དང་། །ལས་གཞི་མཚམས་བཅད་པ་དེར་ཆློས་གློས་དང་་་་་་མི་འབྲལ་མྱློས་དང་དགག་དབེ་་་་་་བེད་པ་
པློ་བསྐློ་བ་དང་། །དབར་གནས་པའི་གནས་་་་་་གནས་མལ་སྟློབས་པར་བེད་པ་་་་་་པློ་བསྐློ་བ་དང་། །རུང་བའི་ས་གཞི་བསྐློ་བ་་་་་་སྟེ་རུང་
ཁང་བཅད་པ་དང་། །ས་བརྐྱང་་་་་་ལ་བླློ་མཐུན་བ་བ་དང་ནི་་་་་་ས་བརྐྱང་དེ་འདིངས་་་་་་པ་པློ་བསྐློ་བ་དང་། །སྤློང་བ་་་་་་བའི་ཞལ་ཏ་
པ་བསྐློ་བ་དང་། །ལག་གི་བླ་དང་་་་་་བསྐློ་བ་དང་ལག་དཔློན་བསྐློ་བ་ནི་གནས་ཁང་བསྐློ་ལ་སློགས་པ་་་་་་གང་ཟག་བཅུ་གིས་བསྐློ་བ་
བ་བསྐློ་བ་་་་་་དང་གསལ་་་་་་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བ་བསྐློ་བ་དང་སེད་པ་་་་་་པློ་བསྐློ་བ་དང་། །གང་མང་གི་་་་་་

དང་། །གཟུ་

ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པར་བེད་པ་
དང་།

་་་་་པློ་བསྐློ་བ་དང་། །ཁང་པ་ཁང་ཆེན་གི་ས་གཞི་རུང་བ་་་་་་བསྟན་པ་་་་་་སྟེ་གནང་བ་བིན་པ་གིས་

།ལྷུང་བ་་་་་་གེང་བ་བསྐློ་བ། བ་པློ་བསྐློ་བ་་་་་་དང་རྒན་པློ་དང་ནད་པ་སྣམ་སྦྱར་དང་་་་་་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་དང་། །དྲུག་་་་་་སྟན་་་་་་

གི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་ལྷུང་བཟེད་་་་་་འབྲེལ་མེད་འབྲིམ་པ་པློ་བསྐློ་བ་་་་་་དང་། །ཁིམ་པ་་་་་་མ་དད་་་་་་པ་ལ་གློ་བར་བ་བ་དང་། །བ་་་་་་
གནས་ངན་ལེན་བརློད་པའི་གང་ཟག་བསྐློ་བ་དང་། །སྟློན་་་་་་དགེ་སློང་མའི་པ་དང་ནི་ནགས་མྱུལ་་་་་་བའི་དགེ་སློང་བསྐློ་བ།
དང་།

།དགེ་སློང་གནས་ཕྱུང་བ་ལ་དགེ་སློང་མས་་་་་་ཕྱག་མི་བ་བའི་་་་་་སློམ་པ་དང་འཁློར་དང་འཁློར་མང་བའི་གནང་བ་

བིན་པ་ཕྱིར་དང་། །མཁར་དང་བ་དྲ་བའི་་་་་་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ཕྱིར་དང་ནི། །རེད་པ་་་་་་གཙུག་ལག་ཁང་མཚམས་ཐ་དད་པ་གིས་ཀི་གཅིག་ཏུ་བ་
ཕྱིར་དང་། །དགེ་སློབ་མའི་་་་་་བསབ་པ་སྦྱིན་དང་་་་་་ཚངས་སློད་ེར་གནས་་་་་་སྦྱིན་པ་དང་། །དགེ་སློང་མ་ལ་་་་་་བུ་ཆུང་ངུ་དང་

ལྷན་ཅིག་ལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་་་་་་དང་ེ་དུའི་ཁིམ་དུ་འགློ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། དབར་གི་ཚུལ་ནང་ནས་
ཞག་བཞི་བཅུ་མཚམས་ཀི་ནང་ནས་་་་་་ཕྱིར་འགློ་བ་་་་་འི་གནང་པ་སྦྱིན་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ཀི་ལས་ནི་བ། །གསློལ་དང་གིས་ཀི་
ལས་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུང་སློ། །དེ་ཡང་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་པ་དང་མཚམས་བུ་ཆུང་བཅད་པ་གིས་ཡློད་ཀང་། ཚུལ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཤིང་། ལག་གི་བླ་བསྐློ་བ་དང་ལག་
དཔློན་བསྐློ་བ་གིས་ཡློད་ཀང་ཚུལ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགང་ངློ་། །གསལ་བ་བསྐློ་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བ་བསྐློ་བ་གིས་ཡློད་ཀང་ཚུལ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཞིང་། མང་
ཕྱིར་དང་ཞེས་སློམ་གཅིག་གིས་བསྡུས་ཀང་འཁློར་ེ་བར་འཇློག་པ་དང་འཁློར་མང་པློ་འཇློག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་སྟེ་ལས་གིས་ཡློད་དློ། །གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ནི་
ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས།

སེས་པ་དང་བུད་མེད་་་་་་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བ་དང་། །སློན་་་་་་མུ་སྟེགས་་་་་་ཅན་པ་གནས་་་་་་པ་སྦྱིན་པ་དང་མཚམས་་་་་་

ཆེ་ཆུང་སྒྲློལ་་་་་་བ་གིས་དང་། །ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་ལ་་་་་་མཐུན་་་་་་པ་སྦྱིན་་་་་་དང་མཐུན་པའི་་་་་་གསློ་སྦྱློང་
སྦྱིན་པ་དང་ནན་ཏུར་གི་ལས་བཟློད་གསློལ་་་་་་བདུན་པློ་དང་། །བརྒྱད་དང་དྲན་་་་་་པས་འདུལ་བ་དང་མ་མྱློས་་་་་་པས་འདུལ་བ་
དང་།

།ལྟུང་བ་་་་་་དེ་་་་་འི་ངློ་བློ། ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་དང་། །བསློ་བར་བ་བ་རྣམས་དང་ནི། །ཕམ་པ་འཆབ་མེད་བྱུང་སྟེ་་་་་་མས་པ་་་་་་ལ་

བསབ་པ། སྦྱིན་པ་བ་བ་དག །གསློལ་དང་བཞིའི་ལས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའང་སེས་པ་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བ་དང་། བུད་མེད་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་
234

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བའི་ལས་གིས་ཡློད་ཀང་ཚུལ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཞིང་། མཚམས་སྒྲློལ་བ་དང་ཞེས་མཚམས་པློ་ཆེ་སྒྲློལ་བ་དང་མཚམས་བུ་ཆུང་སྒྲློལ་བ་གིས་ཡློད་ཀང་ཚུལ་འདྲ་བས་
གཅིག་ཏུ་བགངས་སློ། །བདུན་པློ་དང་ཞེས་པ་ནི་སྤང་བའི་ནན་ཏུར་བདུན་ཡློད་ཀང་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ཙམ་དུ་འདྲ་བས་གཅིག་ཏུ་བགངས་ནས་སྨད་པ་ནན་ཏུར་བཞི་དང་གསློ་སྦྱློང་
བཞག་པ་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་གིས་ཏེ་ནན་ཏུར་དངློས་ཀི་ལས་བདུན་ཡློད་ཀང་ནན་ཏུར་དངློས་ཀི་ལས་གཅིག་ཏུ་བགང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་བཟློད་པ་བླང་བའི་ལས་བདུན་ཡློད་
ཀང་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་བཟློད་པར་བ་བའི་ལས་གཅིག་ཏུ་བགངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ནན་ཏུར་དངློས་ཀི་ལས་དང་། ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་བཟློད་པར་བ་བའི་ལས་ཞེས་ལས་གིས་སུ་
བགང་ངློ་། །

་་་་་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་ལ་བཟློད་བ་དང་རེས་མཐུན་གི་ཁུངས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་བྲི་བསིལ་བ་ལ་བཟློད་བ་

ཡང་ཡང་ངློ་། །བརྒྱད་དང་ཞེས་པ་ནི་སྤློ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་། ལྷག་མ་ལས་དབྱུང་བ་དང་། ས་བརྐྱང་དབྱུང་བ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །བསློ་བར་བ་བ་
རྣམས་དང་ཞེས་པས་ནི་ལས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་ཏེ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཐ་མ་བཞིའི་སྐབས་ནས་བསློ་བའི་ལས་བཞི་དང་། ལྟུང་བེད་ཀི་སྐབས་ནས་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་ལ་བསློ་བ་སྟེ།
བསློ་བའི་ལས་ལྔ་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་བཟློག་པའི་ཕམ་པའི་སྐབས་དང་། དཀློན་མཆློག་གཏློང་བ་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལས་བཟློག་པའི་ཕམ་པའི་སྐབས་
དང་། དཀློན་མཆློག་གཏློང་བ་དང་། འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་དང་། སེ་ཞིང་གནས་པ་དང་། སེ་ཞིང་གནས་སུ་འཇུག་པ་སྟེ། ལྔ་པློ་དེ་དག་ལ་བསློ་བའི་ལས་ལྔ་སྟེ་བསློ་བའི་ལས་བཅུ་དང་།
དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་ལས་དང་བཅུ་གཅིག་གློ །གིས་པ་བསྡུ་བ་ནི། ལས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་
གིས་ཀི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་སློ། །དེའང་གཏམ་གི་གཞི་ལས། བཙུན་པ་ལས་དུ་དག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ེ་བར་འཁློར་གསུམ་གིས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་
ལ། འབད་པ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་མཚན་ིད་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་གསུམ་ལྡན་གི་ཆློ་ག་ཁད་པར་ཅན་གི་སློ་ནས་གློས་སུ་
བསྡུར་བའི་བདག་ིད་དུ་གནས་པ་སྟེ། དེ་ནི་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་རྣམ་གཞག་གི་ལས་ཀི་མཚན་ིད་དློ། །

་་་་་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སློགས་པའི་ལས་

ཀི་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །བཞི་པ་རེན་གང་ལ་ལས་གང་བཞག་པ་ནི། དགེ་སློང་མའི་སྟློན་པ་བསྐློ་བ་དང་། དགག་དབེ་བེད་པ་པློ་བསྐློ་བ་དང་། རས་ཆེན་སྤེད་པ་པློ་
བསྐློ་བ་དང་། གཟུ་བློ་དང་གསལ་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བ་བསྐློ་བ་ནི་རེན་སེས་པ་རྣམས་ཀིའློ། །ཕྱག་མི་བ་བའི་སློམ་པ་དང་། བཟློག་པའི་ཕམ་པའི་སྐབས་ཀི་བསྐློ་བ་དང་། དཀློན་
མཆློག་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་བསྐློ་བ་དང་། སློན་རློལ་གི་སློམ་པ་གིས་དང་འཁློར་དང་འཁློར་མང་ེ་བར་འཇློག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་། བུ་ཆུང་ངུ་དང་ལྷན་
ཅིག་ལ་བ་དང་ེ་དུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྲེལ་བའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ཀིའློ། །བསེན་རློགས་བ་བའི་ལས་ལ་སློགས་པ་སྟེ་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་སེས་པ་དང་བུད་མེད་
ཐུན་མློང་གི་ལས་ཡིན་ནློ། །ལྔ་པ་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་སྟེ། ཀརྨ་ཏ་ཤ་
ཏཾ་ལས། ལས་ཀི་གངས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེའང་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ཡང་། མདློར་བསྡུས་དང་བཅས་ན་དེར་མ་ཟད་
དེ། ལུང་གཞིའི་འགེལ་པ་ལས། ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པློ་གཙོ་ཆེར་སྨློས་པར་ཟད་ཀི། འདིར་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་པློ་དག་ི་ཚེ་བཟུང་བར་མ་ཟད་དེ། འདུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཐམས་
ཅད་བསྡུས་པར་རིག་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་

་་་་་བཀའ་བསྡུ་པ་དང་པློའ་ི སྐབས་ལས། ེ་བར་འཁློར་་་་་་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་

ལས་དང་། འདུལ་བ་སྡུད་པ་པློ་བསྐློ་བ་གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་དང་།

ཀུན་དགའ་བློ་་་་་་མདློ་སེ་སྡུད་པ་པློ་བསྐློ་བ་གསློལ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་ལས། དགེ་འདུན་གི་དབེན་སྤང་བའི་དློན་དུ་བག་ཡངས་བ་བ་གང་ཟག་
རླབས་པློ་ཆེ་བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པའི་དློན་དུ་བག་ཡངས་བ་བར་གསློལ་བ་དང་། བཞིའི་ལས་དང་། བསྟན་པ་འཕེལ་བར་བ་བའི་དློན་དུ་བག་ཡངས་བ་བར་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་
དང་། དཀའ་བས་འཚོ་བ་སྤང་བའི་དློན་དུ་བག་ཡངས་བ་བ་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་ཕྲ་བ་བག་ཡངས་སུ་བེད་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དྲུག་པ་སྐབས་འདིར་
གསློལ་བཞིའི་ལས་སྨློས་ལ་གཞན་མི་སྨློས་པའི་འཐད་པ་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་སྒྲློ ་འདློགས་བསལ་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་གངས་སུ་
གཞུག་པ་བཞི་དང་། ཁིམ་གི་བསབ་པའི་སློམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བཟློད་པ་གསློལ་བ་སྟེ་ཁ་བསང་བ་དང་། ཕྱག་མི་བ་བའི་སློམ་པ་སྦྱིན་པ་དང་། རློད་པ་སེད་པ་པློ་བསྐློ་བ་སྟེ། དང་པློ་
དྲུག་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཡིན་ལ། ཐ་མ་གིས་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཡིན་པར་ལུང་གི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལས་གསུངས་པ་དེ་རྣམ་དག་ཡིན་ལ། བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ཀང་
གསློལ་བཞིའི་ལས་སུ་འདུལ་བ་ལུང་གི་དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས་སྣང་ཡང་། འདིར་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་སུ་མ་བས་ཏེ། བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ཀང་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཡིན་ན་ནི། གསློལ་
བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་ལས། གཏམ་གི་གཞི་ལས། བཙུན་པ་ལས་དུ་དག་མཆིས། ེ་བར་འཁློར་བརྒྱ་ར་གཅིག་གློ །བཙུན་པ་ལས་དུ་དག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་
བསྡུས། ེ་བར་འཁློར་གསུམ་གིས་ཏེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། གསློལ་བའི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་དང་། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་སློ། །བཙུན་པ་ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་
ངློ་དེ་དག་ལ་གསློལ་བའི་ལས་དག་ནི་དུ། གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་དག་ནི་དུ། གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་དག་ནི་དུ་མཆིས། བཀའ་སྩལ་པ། ེ་བར་འཁློར་གསློལ་བའི་ལས་ནི་ི་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཤུ་ར་བཞིའློ། །གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ནི་བཞི་བཅུ་ར་བདུན་ནློ། །གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ནི་སུམ་ཅུ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དྲུག་པློ་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་སུ་བསྡུ་ཞིང་།
གིས་པློ་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་སུ་བསྡུས་ནས། གསློལ་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་ིད་དུ་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་བཟློག་པའི་ཕྱིར་བསློ་བ་དང་ཞེས་པ་ནས།
བརློད་པ་གསུམ་མློ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དུ་གསློལ་བཞིའི་ལས་སུམ་ཅུ་བསྟན་པའི་སྐབས་འདིར། དེའི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་བིན་པ་ལ་བཟློད་པར་བ་བ་གསློལ་བཞིའི་ལས་ནི་མ་འདུས་སློ་
སམ་དུ་སེམས་ཏེ། འློན་ཀང་དེ་ནི་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་བཟློད་པར་བ་བ་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་བསན་པར་བའློ་ཞེས་བརློད་དློ། །ལྷག་པར་མ་གཏློགས་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་
པའི་སྐབས་འདིར་གིས་ལས། དང་པློ་སི་དློན་ནི། སིར་ན་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་གིས་ཏེ། རང་དློན་དུ་བརློད་པ་དང་། གཞན་དློན་དུ་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། ལན་ཅིག་
བརློད་པས་འགྲུབ་པ་དང་། ལན་གསུམ་བརློད་དགློས་པའློ། །དང་པློ་ནི་ལྷག་པློར་བ་བར་གསློལ་བ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་འབྲས་བུ་ཆུང་བས་ལན་ཅིག་བརློད་པས་འགྲུབ་པས་ལན་གསུམ་
བརློད་མི་དགློས་སློ་ཞེས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་མཐློལ་བ་དང་། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། དགག་དབེ་དུས་ལས་ཡློལ་བར་
འགྱུར་བ་ན་གློ་བར་བ་བ་དང་། བསབ་པ་བརློད་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཞག་བདུན་པའི་ི་མ་འདས་པ་བརློད་པ་སྟེ་དེ་རྣམས་ལ་ལན་ཅིག་བརློད་པའློ། །དེ་ལྟར་ན་གཞུང་འདིས་ནི་ལྷག་

་་་་་བ་བར་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་ལན་ཅིག་བརློད་པ་དེ་དག མ་གཏློགས་པ་རང་གི་དློན་གི་སགས་བརློད་པ་ཡང་བརློད་པ་གསུམ་མློ་ཞེས་

པློར་

བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་རང་གི་དློན་དུ་དགེ་འདུན་ལ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ནི། བསེན་པར་རློགས་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སྤློ་མགུ་སྦྱིན་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་སློགས་
པའློ། །རང་གི་དློན་དུ་གང་ཟག་ལ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ནི། ཆློས་གློས་དང་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། ལྟུང་བེད་བཤགས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །གིས་པ་གཞན་དློན་དུ་བརློད་
པ་ལ་གིས་ཏེ། ལན་གསུམ་བརློད་པ་དང་། ལན་ཅིག་བརློད་པའློ། །གཞན་དློན་དུ་གང་ཟག་ལ་བརློད་པ་ནི། ལན་གསུམ་བརློད་དེ་ལུང་གཞི་ལས། འདུན་པ་དགེ་སློང་ལ་བརློད་ན་
འདུག་སྟེ་ལན་གསུམ་བརློད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །གཞན་དློན་དུ་དགེ་འདུན་ལ་བརློད་ན་ནི་ལན་ཅིག་བརློད་པ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་འདུན་པ་དགེ་འདུན་ལ་བརློད་ན་འགེང་སྟེ་ལན་
ཅིག་བརློད་པར་གསུངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་འབིན་པའི་ཞུ་བ་ལན་ཅིག་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ལྷག་པློར་མ་གཏློགས་པ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གཞན་གི་དློན་དུ་
གང་ཟག་ལ་བརློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བརློད་པ་གསུམ་མློ་ཞེས་གསུངས་པས། གཞན་གི་དློན་དུ་དགེ་འདུན་ལ་བརློད་ན་ནི་ལན་ཅིག་གིས་ཆློག་གློ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། སྤློ་བའི་
ི་མ་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྷག་པློར་ཡང་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེའློ་ཞེས་ཏེ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་དང་སློད་ལམ་ཡང་མི་འདྲའམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའློ། །ལམ་གི་དབུས་

་་་་་གསང་སྟེ་སྟློན་པ་བསྐློ་བ་ན་བསེན་རློགས་ལེན་པར་འདློད་པ་སྟེ་ ཞེས་ཏེ་ས་ཐག་ཇི་ཙམ་དུ་བཀར་བའི་ལམ་གི་ཕྱེད་མཚམས་ནས་

ནས་

སློ། །བརློད་པའི་ཡུལ་དགེ་འདུན་ཁློ་ན་ལ་བརེན་པ་ནི་སྤློ་བའི་ི་མ་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ། །བརློད་པའི་ཡུལ་གང་ཟག་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་བརེན་པ་ནི། དུས་མ་ཡིན་པར་གློང་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་
སྟེ། དེ་ལ་ནི་བརློད་པའི་ཡུལ་དགེ་སློང་མའམ་དགེ་ཚུལ་ལ་བརློད་ཀང་རུང་ངློ་། །བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་གིས་ལས་གཞན་ནི་ཡུལ་དགེ་འདུན་ནི་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་མ་བརེན་པ་སྟེ་ཡུལ་དགེ་
འདུན་ལ་ཡང་མ་བརེན་ཞིང་། ཡུལ་གང་ཟག་གཅིག་ཁློ་ན་ལ་མ་བརེན་པ་སི་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གང་ཟག་དགེ་སློང་ལ་བརློད་པར་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཟག་
ཅེས་སྨློས་པས་ནི་བརློད་པའི་ཡུལ་དགེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་མི་དགློས་པར་བསྟན་ཏློ། །དགེ་སློང་ལ་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་བརློད་པའི་ཡུལ་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏློ། །དེ་
ལྟར་ན་མདློ་འདིས་ནི་དགེ་སློང་གིས་ཆློས་གློས་དང་ལྷུང་བཟེད་བིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་བརློད་པའི་ཡུལ་དགེ་སློང་གཅིག་ལ་བརློད་པར་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་བསྟན་
ཏློ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགེ་སློང་མ་གཅིག་ལ་བརློད་པར་བའློ། །ཆློས་གློས་བིན་གིས་བརླབ་པ་འམ། སྤློ་བ་སྦྱིན་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་སློགས་པ་རང་གི་
དློན་དུ་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པར་བེད་པ་ིད་ན་ཕ་རློལ་པློ་དེ་ཕྱག་བ་བ་དེའི་འློས་ིད་ལ་ཕྱག་བས་ཏེའློ་ཞེས་སློ། །དེའང་རང་གི་དློན་དུ་ཞེས་སྨློས་པའི་ཤུགས་ཀིས་གཞན་གི་
དློན་དུ་བརློད་ན་ནི་ཕྱག་བ་མི་དགློས་སློ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་བདག་སང་ལྷུང་བཟེད་འབྲེལ་མེད་འབྲིམ་པར་འགྱུར་གིས་ཞེས་དགེ་འདུན་ལ་བརློད་པའི་ཚེ་ན་གཞན་
གི་དློན་དུ་བརློད་པ་ཡིན་ཡང་ཕྱག་འཚལ་དགློས་པར་ལུང་རྣམ་འབེད་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བཤད་དློ། །སགས་ལན་གསུམ་བརློད་ཅེས་སྨློས་པའི་ཤུགས་ཀིས་སགས་ལན་ཅིག་བརློད་
པར་བེད་པ་ན་ནི་ཕྱག་མི་དགློས་སློ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། དེའི་དམིགས་བསལ་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བའི་མཐློལ་བའི་སགས་བརློད་པར་བེད་པ་ན་

་་་་་སགས་ལན་ཅིག་

བརློད་པ་ཡིན་ཡང་ཕྱག་འཚལ་དགློས་པར་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་བཤད་དློ། །རྐྱེན་དབང་གིས་དགག་དབེ་ལན་ཅིག་བརློད་པ་ན་ཡང་ཡུལ་དེ་བསབ་པ་རྒན་ན་ཕྱག་བ་
དགློས་སློ། །དེའི་འློས་ིད་ལ་ཞེས་སྨློས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཕྱག་བ་བ་དེའི་འློས་ིད་མ་ཡིན་ན་ནི་ཕྱག་བ་མི་དགློས་སློ་ཞེས་བསྟན་ཏེ། རང་ལས་བསབ་པ་གཞློན་པའམ་སློམ་པ་ཐློབ་
དུས་མམ་པ་ཡིན་ན་

་་་་་དེའི་མདུན་དུ་ཆློས་གློས་བིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚེ་ན་ནི་ཕྱག་བ་མི་དགློས་པའློ། །མཚམས་གཅློད་པར་

བེད་པ་ིད་ནི་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་ཟིན་པ་སྲུང་བ་དང་འདྲ་བ་ིད་དེ། དཔེར་ན་མཚམས་པློ་ཆེ་བཅད་ཟིན་པ་འཇིག་པ་བསྲུང་བ་ལ་དགེ་སློང་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ན་གནས་པས་
བསྲུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བར། མཚམས་གཅློད་པར་བེད་པ་ན་ཡང་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློའ ་ི ས་ཁློངས་ཀི་ ཕྱི་རློལ་ཏུ་འདུག་ནས་བཅད་དུ་མི་རུང་སྟེ། ཕྱློགས་བཞིའི་
236

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མཚན་མ་བརན་པློའ ་ི ས་ཁློངས་སུ་དགེ་སློང་རྣམས་འདུག་སྟེ་མཚམས་གཅློད་དགློས་སློ། །དེས་ན་ཆློ་ག་གཅིག་གིས་མཚམས་པློ་ཆེ་དང་དཀིལ་འཁློར་བ་གིས་ཀ་གཅློད་ན་

་་་་་

མཚམས་པློ་ཆེར་གྱུར་པའི་ས་གཞིའི་སྟེང་ན་འདུག་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་བ་གཅློད་དུ་མི་
རུང་ལ། དཀིལ་འཁློར་བར་གྱུར་པའི་ས་གཞིའི་སྟེང་ན་འདུག་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་མཚམས་པློ་ཆེ་
བཅད་དུ་མི་རུང་བས་མཚམས་དེ་གིས་སློ་སློ་རང་རང་གི་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློའ ་ི ས་ཁློངས་སུ་དགེ་འདུན་སེ་ཚན་གིས་སློ་སློར་བཀློད་ནས་མཚམས་དེ་
གིས་གཅློད་པ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་མཚམས་གིས་ཀར་དགེ་འདུན་བཀློད་དེ། དགེ་སློང་ལས་བེད་པས་མཚམས་གིས་ཀར་ཤིང་ངམ་དབྱུག་པའམ་སེག་གམ་རེ་ལྡེས་མནན་ནས་

་་་་་མཚམས་གིས་གཅློད་པའི་ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་ཀང་ངློ་། །མཚམས་བཅད་ཟིན་པ་བསྲུང་བ་དང་འདྲ་བའི་དམིགས་

གསློལ་བ་བས་ཏེ་

བསལ་ནི། མཚམས་པློ་ཆེའི་ཁློངས་ན་ཡློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བ་འཇིགས་པ་བསྲུང་བ་ནི་དགེ་སློང་མཚམས་པློ་ཆེ་ན་གནས་པས་ཀང་འགྲུབ་མློད་ཀི། དཀིལ་འཁློར་བ་གཅློད་པ་ནི་
དགེ་སློང་མཚམས་པློ་ཆེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་མི་འགྲུབ་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་བ་ིད་དུ་བེད་པའི་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་བཞིའི་མཚན་མ་བརན་པློའ ་ི ས་ཁློངས་སུ་དགེ་སློང་རྣམས་

་་་་་ཕྱིར་མ་བཅློས་པས་མས་སུ་མྱློང་བར་མི་བ། །ཞེས་པ་ནི་ལས་ལ་མ་གུས་པའི་

འདུག་སྟེ་དཀིལ་འཁློར་བ་བཅད་པར་བའློ། །བསློ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ཆད་པར་བཅས་པའློ། །དེའི་དམིགས་བསལ་ནི་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་དག་ནི་མ་གཏློགས་སློ་ཞེས་སློ། །

་་་་་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་བ་ལས་ཁ་ཅིག་

ན་རེ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་དག་ནི་མྱློང་བར་བར་རུང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་མི་མཐུན་པ་
ཡིན་ན་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་ཀང་དེའི་རེས་སུ་མི་བྲང་སྟེ་མདློ་ར་བའི་རེས་སུ་
འབྲང་བར་བའློ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མའི་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནློན་པའི་ཤིང་ངམ་རེ་ལྡེ་ལ་སློགས་པའི་རས་ལ་དགེ་སློང་གནས་ན་མཚམས་ཇི་ཙམ་ནློན་པ་དེ་དག་ཏུ་
གནས་པ་ིད་དློ་ཞེས་ས་མར་སྦྱར་སྟེ།

མཚམས་ཅི་སེད་ནློན་པ་དེ་དག་གིས་དགེ་འདུན་གི་གངས་ཀི་ཁ་སྐློང་དུ་རུང་ཞིང་།

མཚམས་ཅི་སེད་ནློན་པ་དེ་དག་ཏུ་དབར་གནས་པར་ཁས་བླང་དུ་རུང་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །་་་་་འདི་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་བཙུན་
པ་ལས་བགིས་པ་གཅིག་གི་ལས་ཀི་ཚིག་ཀང་གཅིག་གིས་གནས་བཞིར་སེ་བཞི་ལ་ལས་བགིར་རུང་ངམ་ཨུ་པ་ལི་རུང་སྟེ། གནས་བཞིར་དགེ་སློང་གསུམ་གསུམ་གནས་ལ། དེར་
གསློ་སྦྱློང་བེད་པའི་དགེ་སློང་གིས་གནས་བཞིའི་མཚམས་སུ་སེག་མློའམ་རེ་ལྡེའམ་ཁིའམ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་དེས་མནན་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་འདུག་ནས་ལས་བའློ། །ལས་བེད་པ་དེ་
ིད་དེ་དག་གི་གངས་སུ་སྐློང་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་ཞུ་བ་ལས་དགེ་སློང་གིས་གནས་བཞིར་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་བར་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་འདི་ལྟར་དགེ་སློང་དེས་
གནས་བཞིའི་མཚམས་ཤིང་ངམ་རེ་ལྡེས་མནན་ཏེ་དབར་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །རྒྱལ་བ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པ་བེད་པ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་
པ་དང་མཐུན་པར། ལུང་གེང་གཞི་ལས་མཚམས་ཀི་ནང་ན་རྒྱལ་བ་བཞུགས་བཞིན་དུ་དེ་མ་འདུས་པར་ལས་བགིར་རུང་ངམ། ཨུ་པ་ལི་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

་་་་་དགེ་

འདུན་གི་ཁ་སྐློང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྱིར་བཟློག་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཕྱིར་བཟློག་འཆགས་པའི་ལུང་
གཏན་ནས་མི་སྣང་ངློ་། །་་་་་ལས་དེས་བ་བ་སྟེ་ད་ལྟར་གི་ཆློ་གས་བསེན་རློགས་བ་བ་ལྟ་བུ་ནི། ཆློ་ག་ལས་མ་ཡིན་པས་བས་ན་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་པས་འདི་ནི་ལུང་
ཞུ་བ་ལས་བསེན་པར་རློགས་པར་བགི་བ་ལ་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་མི་བགི་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བགིའམ། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ཞེས་བགི། བསེན་པར་མ་རློགས་པ་
ཞེས་བའློ། །ཞེས་བསེན་རློགས་བ་བ་ལ་གསུངས་ཀང་། དེ་དང་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་ཏེ། སིར་མདློ་འདི་བས་སློ། །

་་་་་བསེན་པར་རློགས་པར་བགི་བ་

ལ་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་བགིད་ན་བསེན་པར་རློགས་པ་ཞེས་བགིའམ། མ་རློགས་པ་ཞེས་བགི། བསེན་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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པར་རློགས་ཞེས་བའློ་ཞེས་བསེན་པར་རློགས་པར་བ་བ་ནི་སིར་བཏང་ལ་ལས་དེས་བ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་ལས་མ་
ཡིན་པས་ཀང་འཆགས་ཏེ་ཚུར་ཤློག་དང་སབས་འགློ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསེན་པར་རློགས་པ་ལྟ་བུའློ། །ས་
བརྐྱང་དབྱུང་བ་དང་རུང་ཁང་བཅད་པ་ནི། ལས་དེས་བ་བ་ཡང་ཡིན་ལ། ལས་མ་ཡིན་པས་ཀང་འགྱུར་
རློ། །མཚམས་སྒྲློལ་བ་དང་ཤི་བའི་ཡློ་བད་བིན་གིས་བརླབ་པའང་དེ་བཞིན་ནློ། །གསློལ་བའི་བརློད་པའི་ཚིག་ཕལ་ཆེར་བས་པ་སྟེ་
སུམ་གིས་བས་པ་ིད་ན་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ལུང་ལས་མཚམས་གཅློད་པ་ལ་

་་་་་ཕར་ཆེར་བས་ན་བས་པ་ིད་དུ་གསུངས་ཀང་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཚུངས་པར་མདློ་འདིས་བས་སློ། །དེའང་ལུང་གེང་གཞི་ལས་བཙུན་པ་དགེ་སློང་གིས་མཚམས་བཅད་བཞིན་པའི་ཚེ་ན་ལས་བེད་པའི་དགེ་སློང་གུམ་སྟེ་ཚེའི་དུས་བས་ན་མཚམས་
བཀུམ་པའམ་མ་བཀུམ་པ་ཞེས་བགི།

་་་་་ཕྱློགས་བཞིའི་མཚན་མ་རྣམས་བརློད་པ་ལས་ཀང་མང་དུ་བས་་་་་་པ་སྟེ་ལས་ཕར་ཆེར་བས་པ་ན་མཚམས་

བཅད་པ་ཞེས་བའློ། །བཟློག་པ་ནི་མ་བཅད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལུང་ཞུ་བ་ལས་ཀང་ངློ་། །དེ་དག་ནི་བེད་པ་པློ་ིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སར་བསྟན་ན། དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་སམ་
ཞེ་ན། སྤློ་བ་བེད་པས་ནི་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས་སྤློ་བ་བགིད་པས་དགེ་སློང་གནས་ནས་འབིན་པར་བེད་ན་གནས་ནས་ཕྱུང་བར་བརློད་པར་
བགིའམ་ཚངས་སློད་ལ་ེ་བར་གནས་པའི་སློམ་པ་མ་གཏློགས་པར་ལས་ཐམས་ཅད་བས་པར་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ཊི་ཀ་ལས་དེ་ནི་དཔེ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དགེ་འདུན་
ལྷག་མ་ཕྱིར་འཆློས་པའི་སློད་པ་ལ་གནས་པ་

་་་་་མགུ་བ་སློད་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཆློ་ག་འདི་རིག་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །དེའང་དགེ་འདུན་གི་གངས་ནི་གཞན་གིས་ཚང་ལ།

ལས་བེད་པ་པློས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མེད་ན། སྤློ་བ་བེད་པས་ལས་མཁན་བས་ན་ཚངས་སློད་ེར་གནས་མ་གཏློགས་པའི་ལས་ནི་ེས་མེད་འཆགས་ལ། ཚངས་སློད་ེར་གནས་
སྦྱིན་པའི་ལས་ནི་ེས་བཅས་འཆགས་གི། ེས་མེད་མི་འཆགས་པར་བཅས་པའློ། །དེའང་ཚངས་སློད་ེར་གནས་ནི་རྒྱུད་སྣློད་དུ་རུང་བའི་སློ་ནས་རྒྱུད་དག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ།

་་་་་མཁན་རྒྱུད་མ་དག་ན་རྒྱུ་འབྲས་རེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དབེ་ན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་མཚན་མི་མཐུན་པ་་་་་་དེ་ིད་དབེན་འཆགས་

ལས་བེད་

པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ཞེས་པ་ནི་གཏམ་གི་གཞི་ལས་དགེ་སློང་ཁློ་ནས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་འབེད་པར་འགྱུར་གི། དགེ་སློང་མས་ཀང་མི་འགྱུར།
དགེ་སློང་མ་ཁློ་ནས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་འབེད་པར་འགྱུར་གི། དགེ་སློང་གིས་ཀང་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སློ། །བཞད་གད་ཀི་དངློས་པློ་སྟེ་ཀུ་རེ་བ་བའི་བསམ་པས་ལས་
བས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས། དགེ་འདུན་དབེན་གི་སྐབས་སུ་

་་་་་འཕྱར་གཡེང་གི་བསམ་པས་རེས་སུ་སྒྲློགས་

ཤིང་ཚུལ་ཤིང་ལེན་དུ་སྩློལ་བ་ན་དགེ་འདུན་དབེ་བར་བརློད་པ་བགིའམ། ེ་བར་འཁློར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པར་མ་
ཟད་ཀི། སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་སློགས་འདུལ་བའི་ཆློ་ག་གང་གིར་ཡང་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཕ་རློལ་གི་སེམས་གཏན་པ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས། གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པ་མི་དགློས་
པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་ཕ་རློལ་པློའ་ི སེམས་གཏད་ན་ཡང་དགློངས་སུ་གསློལ་ལ་སློགས་པ་མ་བརློད་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ིད་དག་གིས་
ལས་གཞན་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་སིལ་བུ་ལས། བཙུན་པ་དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་བསེན་པར་བགིས་ན། བསེན་པར་རློགས་ཞེས་བགིའམ། ེ་བ་འཁློར་བསེན་པར་
རློགས་ཞེས་བ་སྟེ། བསེན་པར་རློགས་པར་བེད་པ་དག་ལ་ནི་འགལ་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ལ། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་སློང་གི་ལས་ཀིས་ཀང་དགེ་སློང་མ་ིད་དུ་འགྱུར་བར་
ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

་་་་་དགེ་སློང་མའི་ལས་ཀིས་དགེ་སློང་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་ཆློ་ག་མས་པ་མེད་ཅིང་།

ལྷག་པ་དག་གིས་ནི་མ་བས་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་གི་ལས་ཀིས་དགེ་སློང་མར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཊི་ཀ་
ལས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཁློངས་སུ་དྲངས་ཏེ། དགེ་སློང་རྣམས་ལས་དགེ་སློང་མའི་དངློས་པློ་བརལ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ་ཞེས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་

ལས། ལས་ཀི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞི་འཆད་དེ་འདི་ལ་གིས་ཏེ། རང་མི་སྤྲློ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ན་ནན་ཏུར་གི་སློ་ནས་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། སྤྲློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ལ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་དག་པ་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བརྒྱད་
ལས། དང་པློ་ནན་ཏུར་གི་དབེ་བ་ནི། མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའི་གནས་ནས་དབྱུང་བ་གསུམ་ཡང་བགངས་ན་ནན་

ཏུར་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད་ཀང་་་་་་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ནན་ཏུར་བཅློ་ལྔ་སྟེ། དེའང་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་ནི། འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་ལ་ལས་ཀིས་
བསིགས་པ་སྟེ། དེའང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་གསློལ་བཞིའི་ལས་བས་ཏེ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་དགློས་པ་ཆད་ལས་སུ་བཀལ་ཞིང་། དེས་ཀང་མ་དུལ་ན་གནས་ནས་འབིན་པས་
བསིགས་པའློ། །སྨད་པ་ནན་ཏུར་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་མི་འཆློས་པར་རྒྱུན་དུ་བེད་པ་ལ་གེན་པློ་ཆུང་བའི་སློ་ནས་སྨད་པའློ། །བསད་པ་ནན་ཏུར་ནི། ཁིམ་པ་སུན་འབིན་
པ་དེ་སུན་ཕྱུང་བའི་གནས་དེ་ནས་ཕྱིར་བསད་པའློ། །ཕྱིར་འགེད་ནན་ཏུར་ནི། ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ལ་མཛའ་གཅུགས་ཀི་དངློས་པློས་བསངས་པས་སློ་ནས་ཕྱིར་
འགེད་པའློ། །གནས་ནས་དབྱུང་བ་བདུན་ནི། མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་། ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་དང་། སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་དང་། འཐབ་ཀློལ་ལ་འབད་པས་མ་ལློག་པ་དང་།
རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གྱུར་པ་ེ་བར་མ་ཞི་བ་དང་།

འཐབ་ཀློལ་དངློས་སུ་མི་བེད་ཀང་་་་་་འཐབ་ཀློལ་གི་རྒྱུ་ེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། དགེ་སློང་མ་

རྣམས་དང་འདྲེ་ཞིང་གནས་པ་གནས་དབྱུང་བའློ། །གསློ་སྦྱློང་བཞག་པས་ནན་ཏུར་ནི། གདམས་ངག་བཞག་པས་མ་དུལ་བ་ལ་དེ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསློ་སྦྱློང་བེད་དུ་མི་
འཇུག་པའློ། །དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་ནི། གསློ་སྦྱློང་བཞག་པས་མ་དུལ་བ་ལ་དགེ་འདུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགག་དབེ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའློ། །བསིལ་བ་ནི་དགེ་ཚུལ་ཕ་དང་
དགེ་ཚུལ་མ་བསིལ་བ་ལུང་ལས་དངློས་སུ་གསུངས་སློ། །ཁིམ་པ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ནི། ཁིམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གཤེ་སྐུར་འདེབས་ན་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་བ་སྟེ།
དེ་ལ་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་བེད་པ་སྤང་བའློ། །གིས་པ་ནན་ཏུར་གི་བསྡུ་བ་ནི། ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བསྡུ་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁིམ་པ་ལ་
སྒྲུབ་པ་གིས་སུ་འདུས་ལ། ཆློ་གའི་སློ་ནས་བསྡུ་ན། གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དང་། གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་གིས་ཏེ། ས་མ་རྣམས་དང་ཐ་མ་གློ་རིམ་
བཞིན་ནློ། །ངློ་བློའ ་ི ཆ་ནས་བསྡུ་ན་སྨད་པ་ནན་ཏུར་དང་སྤངས་པ་ནན་ཏུར་རྣམ་དག་གི་ལས་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་དང་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། སྨད་པ་ནི་ས་མ་བཞིའློ། །སྤངས་པ་ནི་གནས་
དབྱུང་བདུན་དང་བསིལ་བ་དང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་སྟེ་དགུའློ། །ཐ་མ་ནི་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་དགག་དབེ་བཞག་པའློ། །གསུམ་པ་ནན་ཏུར་གི་མཚན་ིད་ནི། མི་འདློད་བཞིན་དུ་
ལས་ཀིས་ཆད་པར་བཅས་པ་མཇུག་བཟློད་པ་གསློལ་དགློས་རུང་དུ་ཡློད་པའློ། །རྣམ་བཅད་ནི་མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཞེས་པས་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་སེལ་ལློ། །ལས་ཀིས་ཞེས་པས་ནི།
ལས་ཀི་ཆློ་ག་མེད་པར་གནས་ཀི་བླ་མས་སློབ་མ་ལ་ཆད་པ་ལྔ་བ་བར་གསུངས་པ་དེ་དག་སེལ་བའློ། །ཆད་པར་བཅས་ཞེས་པས་གངས་སུ་གཞུག་པ་བཞི་སེལ་ལློ། །མཇུག་བཟློད་པ་
གསློལ་དགློས་རུང་ཞེས་པས་ནན་ཏུར་གཞན་སྟློབས་ཀིས་གློལ་བ་ལ་མ་ཁབ་པའི་སློན་སེལ་ལློ། །བཞི་པ་

་་་་་ནན་ཏུར་མགློ་མེད་པ་ལ་མགློ་གདགས་པ་

ཞེས་གསུངས་ནན་ཏུར་ལ་སློན་འགློའ ་ི བ་བ་རུང་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བདུན་ལས། ཕྱིར་མི་འཆློས་པར་གནས་དབྱུང་བ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་པ་སློན་དུ་
འགློ་ཞིང་། སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་པའི་བཟློག་པ་སློན་འགློར་གསུངས་ལ་འཐབ་ཀློལ་ལ་འབད་པས་མ་ལློག་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་
བསིགས་པ་ནན་ཏུར་སློན་འགློར་གསུངས་ཤིང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་འགྱུར་བ་ེ་བར་མ་ཞི་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་མངློན་སུམ་བརྒྱད་སློན་འགློར་གསུངས་
སློ། །གནས་ནས་དབྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་སློན་འགློའ ་ི བ་བ་ལུང་ལས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་། བཞམས་བསློ་སློན་དུ་འགློ་སྟེ།
ནས་བྱུང་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བཞམས་བསློ་སློན་དུ་འགློ་བར་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ།

ལས་གཞིའི་སྐབས་ལ་་་་་་གནས་

།དགེ་ཚུལ་བསིལ་བའི་སྐབས་ཀི་

ཊི་ཀ་ལས། འདི་ནི་སྨད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་གི། སྤང་བར་བ་བའི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་པ་
ལ་ཞུགས་པ་མ་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་ཀང་བསིལ་བ་དེ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ལློངས་སློད་སྤངས་པ་
ལ་བསློན་དུ་མེད་དློ། །་་་་་དེའང་ལུང་ལས་བསིལ་བ་དང་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ལ་བཞམས་བསློ་སློན་དུ་འགློ་བར་དངློས་སུ་གསུངས་པས་གནས་
ནས་དབྱུང་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་མཐུན་སྦྱར་ཏེ། མདློ་ར་བར་སིར་གསུངས་པའློ། །

ནན་ཏུར་མཇུག་མེད་ལ་མཇུག་གདགས་པ་ཞེས་

གསུངས།་་་་་ལྔ་པ་ནན་ཏུར་ལ་རེས་ཀི་བ་བ་རུང་མཐུན་སྦྱར་བ་ནི། བསིགས་པའི་ནན་ཏུར་གི་འབད་པས་མ་ལློག་ན་མཇུག་ཏུ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དངློས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བཞིན་དུ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་གི་འབད་པས་མ་ལློག་པ་དང་། བསད་པ་ནན་ཏུར་གི་འབད་པས་མ་ལློག་པ་དང་། ཕྱིར་འགེད་ནན་ཏུར་གི་འབད་པས་མ་ལློག་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་ལ་ཡང་
མཇུག་གནས་ནས་དབྱུང་བ་མདློར་བསྡུས་སུ་སྦྱར་ཏེ། བསིགས་པ་ནན་ཏུར་གཞན་གསུམ་པློ་དེ་དག་རྒྱུ་ངློ་བློ་ཆློ་ག་ཆད་ལས་ཀི་སློ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དློད་ཐུབ་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

་

་་་་དེའང་རྒྱུ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་གིས་རྒྱུ་དང་ངློ་བློ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་དང་ཆློ་ག་གསློལ་བཞིའི་ལས་དང་། ཆ་ལས་
ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་སྤློང་དགློས་པའི་སློ་ནས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁབ་པ་ནི་འདུལ་བ་མདློར་བསྡུས་ཀི་གཞུང་
གིས་སློ། །འློ་ན་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བདུན་པས་མང་བ་ཡློད་པར་ཐལ། གནས་དབྱུང་བ་བདུན་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་སྟེང་དུ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའི་གནས་ནས་དབྱུང་བ་གསུམ་
ཡློད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རགས་ཟུར་ཕྱི་མ་ཁེད་ཀིས་ཁས་བླངས་སློ་ཞེ་ན། དངློས་དང་མདློར་བསྡུས་གིས་ཀ་བགངས་ན་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་འདློད་ཅིང་། དངློས་སུ་གསུངས་པ་འབའ་ཞིག་
བགངས་ན་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་ཁབ་པ་མེད་དློ། །དྲུག་པ་ནན་ཏུར་གང་ལྟུང་བའི་རྒྱུར་འདྲ་བ་ིད་དུ་བསྟན་པ་ནི། ཁིམ་པ་སུན་འབིན་པ་ལ་བསད་པ་ནན་ཏུར་བས་པ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་
སྐུར་བ་འདེབས་ན། དེ་ལ་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བསེད་པར་དངློས་སུ་གསུངས་པ་དེའི་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བས། ཁིམ་པ་ལ་བརས་
ཐབས་བེད་པ་ལ་ཕྱིར་འགེད་ནན་ཏུར་བས་པ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ན་ཡང་། དེ་ལ་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བསེད་དེ།
ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དངློས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དང་རྒྱུ་ངློ་བློ་ཆློ་ག་ཆད་ལས་ཀི་སློ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དློད་ཐུབ་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་བསིགས་པ་དང་སྨད་
པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་སློ། །འློ་ན་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡློད་པར་ཐལ། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་སྟེང་དུ་
མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་གསུམ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེ་ན། དངློས་དང་མདློར་བསྡུས་གིས་ཀ་བགངས་ནས་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་འདློད་ཅིང་། དངློས་སུ་གསུངས་པ་འབའ་
ཞིག་བགངས་ནས་

་་་་་དགེ་སློང་ཕའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡློད་པ་དེར་ཐལ་ཟེར་ན་ཁབ་པ་མེད་དློ། །སྐབས་འདིར་ཁ་

ཅིག་ན་རེ་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའམ་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བས་པ་དེས་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ན། དེ་ལ་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་དགེ་
འདུན་ལྷག་མ་བསེད་ཅེས་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་རློ། །ལས་ཀི་ནན་ཏུར་བས་པ་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ན་བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་བར་ས་མ་

་་་་་ཁིམ་སུན་འབིན་

པའི་སྐློར་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། མདློར་བསྡུས་སྦྱློར་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་དགློས་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེའང་སྨད་པ་ནན་ཏུར་དང་རྣམ་དག་གི་ལས་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་གིས་ནི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཆད་ལས་དློད་མི་ཐུབ་པར་འབྲས་བུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དློད་
ཐུབ་ཏུ་བསེད་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །བདུན་པ་ནན་ཏུར་གི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ནན་ཏུར་ཞེས་བ་བ་ནི་འློག་ཏུ་བཞག་ཅིང་བཤུང་བ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་
ཚིག་གློ་ཞེས་བཤད་དློ། །བརྒྱད་པ་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཚུལ་ལུགས་ལ་གིས་ཏེ་དགློས་པའི་དློན་དང་བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་ནན་ཏུར་བས་པས་ཕ་རློལ་པློ་དེ་ེས་པ་ལ་ཞུགས་པ་
འཕྲློ་གཅློད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མ་ཞུགས་པ་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་ནན་ཏུར་བ་བ་ནི་ཆད་པ་བཅད་པའི་ཡུལ་ཆློས་
བཅུ་ལྡན་སར་ལས་གཞིར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་བེད་པ་པློ་གང་གིས་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་ནན་ཏུར་བ་
བ་ནི་དབར་གི་ཚུལ་ནང་མ་ཡིན་ཞིང་བ་བ་གཞན་གིས་སེམས་གཡེངས་པའི་དུས་མ་ཡིན་པའློ། །བཞི་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ནན་ཏུར་བ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ་སྦྱློར་བ་ནི་འདུ་
བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལྟུང་བ་གེང་དྲན་བ་ཞིང་གེང་བ་པློ་རང་མ་ལང་ན་དགེ་འདུན་གིས་བསྐློས་པས་གེང་དྲན་བ་བའློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་ཏེ། མཇུག་
ནི་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པ་དང་། འདི་ིད་དུ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པར་གིས་ཤིག དགེ་འདུན་ིད་ཀིས་ཁློད་བག་ཡངས་སུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བརློད་པའློ། །ལྔ་པ་ནན་ཏུར་
བས་པའི་བསབ་བ་ནི། གང་ལ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་

་་་་་བཞི་པློ་གང་དང་གང་བས་པ་དེས་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་བ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཁད་པར་དུ་ཡང་བསད་

པས་སུན་དབྱུང་བའི་གནས་སུ་མི་བསད་པའློ། །གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་ཞིང་། ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་
སློད་པ་སྤང་བའློ། །

རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་སྤང་ཞེས་གསུངས་ཀང་དེར་མ་ཟད་དེ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་སྤང་དགློས་ཏེ། ལུང་ཞུ་བ་དང་སིར་བསྟན་ལས། བསབ་པ་བིན་པ་ལ་ཡང་སྤངས་པ་རེས་
ཕྱློགས་ཀིས་ལྟུང་བེད་བསེད་པར་གསུངས་པ་དང་ལུང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློས་ཞུས་པ་ལས་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་
240

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཐམས་ཅད་གཅིག་པུ་གློགས་མེད་པ། གིས་པ་མེད་པར་བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་གནས་ནས་
ཕྱུང་བ་གིས་ཡློད་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་མ་སྤངས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའློ། །་་་་་བསིལ་བའི་བསབ་བ་ནི་གནས་
ནས་ཕྱུང་བ་དང་འདྲའློ། །གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་། དགག་དབེ་བཞག་པས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བེད་པ་སྤང་ཞིང་། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་
པ་ལ་ནི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་བེད་པ་སྤང་བ་ལ་བསབ་བློ། །དྲུག་པ་ནན་ཏུར་བས་པ་ལས་གློལ་བའི་རྒྱུ་དེ་ཐུན་མློང་བ་གིས་དང་བེ་བྲག་གི་གིས་
ཏེ། དང་པློ་གིས་ནི་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་དང་བཟློད་པ་བ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་གིས་ནི་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་གིས་ལ་འཇློག་པ་པློའམ་དེས ་བསྐློས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

་་་་་གློལ་ཟིན་པ་ལས་གློལ་འགྱུར་ཞེས་བརློད་པའློ། །གཞན་ཡང་ནན་ཏུར་ས་མའི་སྟེང་དུ་

གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བས་ན་གློལ་བར་འགྱུར་བ་དང་།

ནན་ཏུར་ཕྱི་མ་བས་ན་ས་མ་ལས་གློལ་བར་འགྱུར་ལ། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་མཐའ་དག་གིས་སྤངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡན་ལག་གི་
དློན་ནི། ནན་ཏུར་བ་བའི་གཞི་ནི་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་སྟེ། རྒྱུ་འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་མ་ཞི་སྟེ་འཕྲློ་མི་གཅློད་ཅིང་ཕྱིར་མ་བཅློས་པར་དགེ་འདུན་གིས་ཤེས་ནས་

་་་་་མཐློང་

ཐློས་དློགས་གསུམ་གིས་ཤེས་ནས་ཞེས་གསུང་ཡང་མཐློང་ཐློས་གིས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་ན་ཡིན་གི། དློགས་
པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཊི་ཀ་ལས་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ན་ཞེས་གསུངས་པའློ། །ནན་ཏུར་གི་ལས་བའློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །དེའང་ེས་པ་གེང་བ་
པློས་ཁློད་ལ་ེས་པ་འདི་ཡློད་དློ་ཞེས་སློ་སློར་གློ་བར་བས་ཤེས་པར་བས་ཤིང་ེས་པ་ཁས་ལེན་དུ་བཅུག་ནས་

་་་་་ལུང་གཞིར་ཁས་བླངས་པ་དང་ཞེས་

གསུངས་ལ། འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་རར་དམ་བཅར་བཅུག་ནས་ཞེས་ཏེ་ེས་པ་ཁས་ལེན་དུ་བཅུག་ནའློ། །ནན་ཏུར་གི་
ལས་བའློ། །དེའང་ནན་ཏུར་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་དགེ་འདུན་གི་མངློན་སུམ་དུ་འཇློག་པ་སྟེ་མངློན་སུམ་དུ་བཞག་པ་

་་་་་ལུང་གཞི་ལས་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པར་

བེད་པའློ་ཞེས་གསུངས། མི་དེ་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་བཀུག་ལ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་ལ་དགེ་འདུན་གིས་ནན་ཏུར་གི་
ལས་བའློ། །ལྟུང་བ་གེང་བ་བློ་རང་མ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་གིས་བཏང་སློམས་སུ་བའམ། འློན་ཏེ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གེང་བར་བ་སམ་ན། དགེ་འདུན་གིས་བསྐློས་པས་གེང་བ་
པློས་གེངས་པར་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཤེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཤིང་མི་མཛེས་པས་ཞེས་གསུངས་པས། གེང་བ་པློ་བསྐློས་ཏེ་གེང་བའློ། །གེང་བ་
པློས་སློ་སློར་ཤེས་པར་བས་ཤིང་ཞེས་པ་དང་། མངློན་སུམ་དུ་འཇློག་པ་ལ་ཞེས་སྨློས་ནས། དེ་གིས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནི། འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་ཞེས་ཏེ། ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་གང་
ཟག་དེ་དགེ་འདུན་གི་མངློན་སུམ་དུ་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན། དགེ་འདུན་གི་མངློན་སུམ་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ནན་ཏུར་བ་ཞིང་གེང་བ་པློས་ེས་པ་གེང་བ་མེད་ཅིང་། གང་ཟག་དེས་
ེས་པ་ཁས་བླངས་པ་མེད་ཀང་གང་ཟག་དེ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་དགེ་འདུན་ལ་གགས་པ་ཙམ་གིས་ནན་ཏུར་བ་སྟེ།

འདི་ནི་ཆད་པ་འདིའི་རྒྱུད་དང་ལྡན་

ན་སམ་དུ་་་་་་དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་བཅད་དློ། །་་་་་མ་མཐློང་བ་ལ་ནི་ཁས་ལེན་པ་ཞེས་པ་ན། ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་གནས་ནས་
དབྱུང་བ་ལ་སློགས་པ་ནན་ཏུར་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་ཡུལ་དེས་ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ན། འདི་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་
བ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལ་ནི་རང་ལ་ེས་ལྟུང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁས་ལེན་པ་ཆློས་ཅན་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་འཆགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་
རྒྱུ་ཡློད་པ་ིད་རྣམ་པར་བཤིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་ཅི་ཞིག་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གགས་པ་དང་མངློན་སུམ་གི་དངློས་པློ་དེ་གིས་ཡན་ལག་ཡིན་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆད་པའི་རྒྱུ་ེས་པ་དེ་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་དགེ་འདུན་ལ་གགས་པ་དང་། ེས་པ་དེ་བེད་པ་གེང་བེད་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ཡན་ལག་ཡིན་པས། འདི་ནི་ཆད་པ་
འདིའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ནློ་སམ་དུ་དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་གཅློད་དློ། །འློ་ན་མ་མཐློང་བ་ལ་ནི་ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་ནན་ཏུར་བ་བར་བསྟན་ནམ། མི་བ་བར་བསྟན། དང་
པློ་ལྟར་ན་

་་་་་གཞུང་འདི་ིད་ཀི་ནི་ཊི་ཀ་ལས་དེ་ལ་ནན་ཏུར་གི་ལས་མི་བ་བ་ཡིན་པས། ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། གིས་པ་ལྟར་ན་་་་་་མ་མཐློང་བ་ལ་

ནི་ཞེས་པ་ནི་གཞུང་འདི་ིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས།་་་་་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བ་ཁ་བཙུམ་སྟེ་འདུག་པ་མི་བཅན་གི་ེས་པ་དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་པ་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བཞིན་དུ་ཆད་པ་བཅད་དློ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དངློས་སུ་ནི་ནན་ཏུར་མི་བ་བར་བསྟན་ཏེ། རྒྱུ་ཡློད་པ་ིད་རྣམ་པར་བཤིག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པས་ཤུགས་ཀིས་ནི་
ནན་ཏུར་བ་བར་བསྟན་ཏེ། ེས་པ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཡང་། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གགས་པ་དང་མངློན་སུམ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། འགེལ་ཆུང་ལས་
ེས་པ་དགེ་འདུན་གིས་མཁེན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པ་བཅད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་མ་གུས་པ་དེ་ིད་
ཀིས་བསད་པའི་ལས་བའློ་ཞེས་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་པློ་དེ་བདག་ིད་ལ་ེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་པློ་དེ་དེ་ལ་བསད་པ་ནན་ཏུར་བེད་པར་ནི་
གསུངས་ལ། སྐབས་མི་འབེད་ན་ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན། ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི་ནན་ཏུར་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནློ་

་་་་་དཔེར་ན་མློ་ཤམ་གི་བུ་

གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན། མློ་ཤམ་གི་བུ་ནན་ཏུར་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་སྟློན་པ་ནི་་་་་་ཁིམ་སུན་
འབིན་པ་བསད་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་དེ་བདག་
ལ་ེས་པ་མ་གེང་ཞིག་ཅེས་ེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་སར་ཁིམ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
བསད་པ་ལ་སློགས་པའི་ནན་ཏུར་བ་བ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན། ཡང་ཞེས་པ་ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གློང་དུ་
སེག་སྟེ། ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་ཡིན་པར་རྒྱུ་གིས་ཀིས་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་ེས་པ་ཁས་ལེན་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཁས་བླང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་པ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་འདིར་རྒྱུ་
གིས་ཀིས་མི་རིགས་ཏེ་སྐབས་མི་འབེད་པའི་གང་ཟག་ལ་གེང་བ་ིད་ཀང་མི་བ་ན་ཁས་ལེན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡློད་དེ། ཁས་

ལེན་པ་མེད་པ་་་་་་དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་གཅིག་གིས་ཀང་མི་རིགས་ལ། གང་སྐབས་མི་འབེད་པ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་སྐབས་རེད་ཅིང་གེང་བ་ལ་ཁས་བླང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་པར་
མི་འགྱུར་བས་

་་་་་ཁས་བླང་ངློ་སམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་གིས་པློ་དེས་ཀང་མི་རིགས་སློ་ཞེ་ན། འློ་ན་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེ་

ན། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གགས་པ་དང་མངློན་སུམ་གི་དངློས་པློ་དེ་གིས་ཡན་ལག་ཡིན་གི་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དློན་ནི་ས་མ་བཞིན་ནློ། །སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་པའི་མདློ་འདིའི་ལུང་ཁུངས་ནི། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་ཁིམ་སུན་འབིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྐབས་ལས།

ནམ་སློ་དང་འགློ་མགློགས་

ཀིས་ཁིམ་པ་སུན་དབྱུང་སྟེ་བསད་པ་ནན་ཏུར་བ་བའི་སྐབས་སུ་་་་་་སྐབས་མ་ཕྱེ་ན་མ་གུས་པ་དེ་ིད་ཀིས་བསད་པའི་ལས་བའློ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ལུང་དེས་དངློས་སུ་བསྟན་པ་དང་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་སྟེ་གིས་ལས། དང་པློ་ནི་ཁིམ་སུན་འབིན་པ་བསད་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་སྐབས་མི་འབེད་པ་དག་ལ་

་་་་་དེ་བསད་པའི་ལས་བ་ཞེས་གཞུང་འློག་མས་བསྡུས་ལ། སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་བསད་པ་ནན་ཏུར་བ་བར་ལུང་ལས་དངློས་སུ་གསུངས་པས། ནན་ཏུར་དེ་

ཡང་ངློ་

ལ་ཁས་ལེན་པ་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་དང་།

བསད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཟད་་་་་་ནན་ཏུར་གཞན་ལ་ཡང་ཁབ་ཆེར་སྦྱར་ཏེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སྐབས་

མི་འབེད་ན་ཡང་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སིར་མདློ་འདི་གསུངས་སློ། །ལྟུང་བ་གེང་བ་པློ་རང་མ་ལངས་ན་

་་་་་དགེ་འདུན་གིས་བསྐློ་བས་བསབ་ཞེས་པ་འདི་དང་སར་་་་་་

གེང་བ་པློ་མ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་གིས་གེང་ཞེས་བསྟན་པའི་ཁད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ས་མ་ནི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཤེ་མི་རིགས་པས་གེང་བ་པློ་བསྐློས་
ནས་གེང་བར་བསྟན་ལ། ཕྱི་མ་འདིས་ནི་གེང་བ་པློ་བསྐློ་བ་དེ་སྒྲུབ་པའི་བསབ་པར་བསྟན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་རེ་ཆུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ད་ནི་གང་ལ་
བཟློད་པ་བླངས་པའི་ཡུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཤེ་བ་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི། བཟློད་པར་བ་བའི་
ལས་བས་པས་ཡུལ་དེ་ཆད་པ་ལས་གློལ་བར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གང་ལ་བཟློད་པ་བླངས་པའི་ཡུལ་ནི་ཆློས་དགུ་ལྡན་ཏེ། དེའང་བསམ་པ་
ཕྱིན་ཅི་ལློག་མི་སེམས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་བསམ་པ་སེམས་པ་ནི། གཤེ་བ་དང་ཁློ་བ་དང་སློ་བ་ིད་མི་འཛིན་ཞེས་སློ། །རེན་ཕྱིན་ཅི་ལློག་མི་བརེན་ཅིང་ཡང་དག་པའི་རེན་ལ་བརེན་པ་
242

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནི།

ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། བླའི་གྲྭ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱལ་པློས་བསྐློས་པའི་གྲྭའློ། །འློག་ཟུར་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཡུལ་མིའི་ཚོགས་སློ་ཞེས་སློ། །་་་་་བླའི་གྲྭ་དང་འློག་ཟུར་དང་ེ་དུའི་གང་ཟག་རེན་ིད་དུ་མི་འཛིན་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ཆ་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་ལློག་མི་འཆང་ཞིང་ཡང་
དག་པའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་ནི། ཁིམ་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བར་མི་བེད་ཅེས་སློ། །རེན་དང་བསབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་སྤློང་ཞིང་ཡང་དག་པའི་བསབ་པ་ལ་སློབ་པ་
ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་སྟེན་པར་མི་བེད་ཆློ་ག་མ་ཡིན་པ་སློད་པར་མི་བེད་ཅེས་པ་ནས་སློ། །ང་རྒྱལ་དང་རྒྱགས་པ་གཞློམ་པ་ནི། ས་འགེང་བར་འགྱུར་བ་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །མམ་
པའི་སློད་པ་ལ་སློབ་པ་ནི་འབྱུང་བར་བསེད་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་སྟློང་བ་ནི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཞེས་སློ། །རང་གིས་ལན་གསུམ་དུ་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ནི།
བཟློད་པ་གསློལ་བ་ལའློ་ཞེས་སློ། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་ནི་སྐབས་འདི་ིད་ནས་གསུངས་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་ཚོགས་སུ་མ་ལློངས་པ་དང་དགུ་སྟེ། དེ་ནི་སར་ལས་ཀི་གཞི་ལས། ཚོགས་ཀིས་མི་
བའློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །གིས་པ་གང་གིས་བཟློད་པ་ལེན་པའི་རེན་ནི་ཆློས་ལྔ་ལྡན་ཏེ། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གི་སྟེང་དུ་ཆད་པ་གཅློད་བེད་དམ་དེས་བསྐློས་པ་ཡིན་པ་
སྟེ། ནན་ཏུར་བེད་པ་དག་གིས་མ་བསྐློས་ན་ནན་ཏུར་བེད་པ་མི་འཆགས་ཞེས་པས་གྲུབ་བློ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་བཟློད་པ་བླང་བའི་ཆློ་ག་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་
འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ་ནས་ཙོག་པུར་འདུག་སྟེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་བློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་བ་ཞིང་། མཇུག་ཏུ་
ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །དེ་ལྟར་སིའི་དློན་བསྟན་ནས། ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། གཤེ་བ་དང་ཁློ་བ་དང་སློ་བ་ིད་མི་འཛིན་པ་དང་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། གཤེ་བ་ནི་ཁིམ་པ་ཕྱློགས་ཀི་
སློན་གིས་སྨློད་པ་སྟེ། སློ་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སློན་གིས་སྨློད་པའློ། །འཚོ་བ་དང་ལྟ་བ་མས་པའི་སློ་ནས་གཤེ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆློ་ག་མས་པའི་སློ་ནས་སློ་བའློ་ཞེས་ཀང་
རུང་ངློ་། །དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་མེད་པ་དང་གནས་མེད་པར་བ་བར་སེམས་པ་ིད་མི་འཛིན་པ་དང་ཞེས་སྦྱར་རློ། །བླའི་གྲྭ་དང་འློག་ཟུར་དང་ེ་དུའི་གང་ཟག་རེན་ིད་མི་འཛིན་པ་དང་
ཞེས་སྦྱར་ཏེ།

་་་་་དམིགས་བསལ་ནི་ཁིམ་པ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བེད་ན་ནི་ཁིམ་པ་དེའི་ེ་དུའི་གང་ཟག་རེན་ིད་དུ་

འཛིན་ཡང་རུང་སྟེ་དེས་དེ་རེན་ིད་དུ་འཛིན་པ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་འདུན་རེན་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་མི་འཛིན་པ་
དང་ཞེས་སློ། །ཁིམ་པ་དང་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བར་མི་བེད་པ་དང་ཅེས་སྦྱར་ཏེ།

་་་་་དམིགས་བསལ་ནི་ཁིམ་པས་བཟློད་པ་གསློལ་

བར་བེད་ན་ནི་དེ་ཁིམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་ཡང་རུང་སྟེ། དེས་རྒྱལ་མཚན་དེ་འཆང་བ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རློ། །མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་བརེན་པར་མི་བེད་པ་དང་ཞེས་སྦྱློར་རློ། །ཆློ་ག་མ་ཡིན་པ་་་་་་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སློད་པར་མི་བེད་པ་དང་ཞེས་སྦྱར་
ཏེ།

་་་་་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྤློང་བའི། དམིགས་བསལ་ནི་འདུ་བ་མི་སྟེར་ན་གགས་པ་ཙམ་གིས་སློ་ཞེས་

སློ། །དགེ་སློང་གིས་བསབ་པ་དག་ལ་མི་སློབ་པར་མི་བེད་པ་དང་ཞེས་སློ། །འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་ལ་་་་་་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསིགས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་།
ཁ་ཅིག་འདི་སམ་དུ་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་བ་བའི་སྐབས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གེང་དྲན་མ་བས་པར་ནི་སིར་བཏང་ལ་ནན་ཏུར་མི་འཆགས་ལ། གེང་དྲན་བེད་པ་ན་སྐབས་འབེད་མི་
འབེད་གིས་ལས། མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མར་ཁ་འཁློགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕྱློགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་བརློད་བཅས་དང་ཕུར་བ་དང་
བཅས་པ་ལ་སློགས་སུ་ཁ་འཁློགས་པར་འགྱུར་རློ། །སྐབས་འབེད་ན་དེ་ལ་ེས་པ་གེང་བ་ན། ེས་པ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གིས་ལས། ེས་པ་ཁས་མི་ལེན་ན་ནི་མ་མཐློང་བ་གནས་
ནས་དབྱུང་བ་བེད་དགློས་ལ། ེས་པ་ཁས་བླངས་ན་ེས་པ་ཕྱིར་འཆློས་མི་འཆློས་གིས་ལས། ཕྱིར་མི་འཆློས་ན་ནི་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བེད་དགློས་ཤིང་། ེས་
པ་ཕྱིར་འཆློས་ཏེ་ེས་པའི་རྒྱུན་སློམ་ན་ཡང་ནན་ཏུར་མི་བེད་པས། བསིགས་པ་ནན་ཏུར་གཞི་སྟློར་གི་སློན་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་སྨད་པ་དང་བསད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡང་གཞི་
སྟློར་གི་སློན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། དེའི་སློན་མེད་དེ། ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་དེས་མཐའ་དག་ལ་ལྟུང་བ་སྐབས་མི་འབེད་པ་ལ་སློགས་པར་གྱུར་ཀང་། བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བ་ལ་སློགས་པ་
གཞན་དུ་ཁ་འཁློགས་སུ་མི་འཇུག་པར་བསིགས་སྨད་བསད་པ་ལ་སློགས་པའི་ནན་ཏུར་གི་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ནན་ཏུར་གཞི་བཙན་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཁིམ་སུན་

འབིན་པ་བསད་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་་་་་་སྐབས་མི་འབེད་པ་དག་ལ་ཡང་ངློ་། །བསད་པའི་ལས་བ་སྟེ་བཀའ་བླློ་མི་
བདེ་བའི་ལྷག་མར་ཁ་འཁློགས་སུ་མི་གཞུག་པར་བསད་པ་ནན་ཏུར་བ་བ་ིད་དློ། །་་་་་དེ་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་ངློ་་་་་་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བསད་པའི་ལས་བ་སྟེ་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བར་ཁ་འཁློགས་སུ་མི་གཞུག་པར་བསད་པ་ནན་ཏུར་བ་
བ་ིད་དློ། །ཞེས་བསད་པ་ནན་ཏུར་གཞི་བཙན་དུ་བ་བར་གསུངས་སློ། །དེའི་གནད་ཀིས་བསིགས་པ་དང་སྨད་པ་ལྟ་བུའི་ནན་ཏུར་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་
དང་རིགས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བསིགས་སྨད་ལྟ་བུའི་ནན་ཏུར་གཞི་སྟློར་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་ཡང་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་དགེ་འདུན་
ལྷག་མ་མི་འབྱུང་ན་དེ་འབྱུང་བ་རྒྱུན་ཆད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། ནན་ཏུར་དང་འབྲེལ་བའི་ེས་པ་གེང་བར་འདློད་པ་ན་མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་
དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ནན་ཏུར་དང་འབྲེལ་བ་རང་ལ་ཡང་ནན་ཏུར་བས་ནས་བཟློད་པ་ནི་གསློལ། ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་མ་བས་པའི་སྐབས་སུ། ལྟུང་བ་གེང་བར་
འདློད་པ་ན་མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་འབེད་པ་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དེ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་མི་འཆློས་པར་རྒྱུན་དུ་
བེད་པ་ལ་ནི་གེན་པློ་ཆུང་བའི་སློ་ནས་སྨད་པའློ། །ཁློད་ནི་གནས་གཞན་ལ་བརེན་དགློས་པས་གཞན་ལ་གནས་ཤིང་འདུག་ཅིག་བསློ་བར་བ་སྟེ། དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུའི་ཞུས་
པ་ལས་

་་་་་སྨད་པ་ཞེས་བ་བའི་དློན་ཅི་ལགས། ཨུ་པ་ལི་སྨད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དགེ་སློང་གང་གི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་

ལྷག་མའི་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་ལ། ཁློད་ཀིས་ནམ་ལྟུང་བ་དེ་ལས་སར་མ་ལློག་པ་དེའི་བར་དུ་གཞན་ལ་གནས་
འཆའ་ཞིང་འདུག་ཅིག་ཅེས་བསློའ །ློ །ཁློད་ཀིས་གཞན་ལ་གནས་ཤིང་འདུག་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ན་དེའི་དློན་ཅི་
ལགས་ལུང་ལས་ཁློད་གནའ་འཆའ་ཞིག་ཅེས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་གློ་རྒྱུ་མ་བྱུང་གསུང་ཡང་ཁློད་ལྟ་བུ་རང་རྐྱ་མི་ཐུབ་
པས་གང་ཟག་གང་ལ་མངའ་བའམ་ངློ་ཚ་ཤེས་པའམ་ཁེལ་ཡློད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་གནས་ཏེ་འདུག་པར་
བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསིགས་པ་དང་བསད་པ་དང་ཕྱིར་འགེད་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་དུ་རུང་བར་དགློངས་ནས་
མདློ་ར་བ་ལས་དེས་འགློགས་བཤེས་ལ་བརེན་ཏེ་གནས་པར་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་སློ། །གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་ཞེས་པ་ནི་
ལྷག་མ་རིགས་འདྲ་བཞི་བཏུད་པར་བེད་ཅིང་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་ལ་བ་སྟེ། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་ཞིག་པ་ལ་བ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིར་མི་འཆློས་པར་ཞེས་གཞུང་
འདི་ིད་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཞི་བཏུད་དུ་བེད་ན་ཕྱིར་འཆློས་ཀང་སྨད་པ་ནན་ཏུར་བ་སྟེ། དེ་ནི་དློན་གིས་ན་ཕྱིར་འཆློས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་ཕྱིན་
ཆད་སློམ་སེམས་དགློས་ཤིང་། དེ་ལ་སློམ་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གཞུང་འདི་ིད་ལས་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་རྒྱུན་དུ་བེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
རིགས་པས་ཀང་ལྷག་མ་རིགས་འདྲ་བཞི་བཏུད་བེད་ཀང་ཕྱིར་འཆློས་པར་བེད་པ་ལ་ནི་སྨད་པ་ནན་ཏུར་བས་ཀང་མི་འཆགས་ཏེ། ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རློ། །བཞི་བཏུད་དུ་བེད་ན་དློན་གིས་ཕྱིར་འཆློས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དེའང་མ་ངེས་ཏེ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཕྱིན་ཆད་སློམ་སེམས་ཀིས་ཕྱིར་འཆློས་པར་བེད་ཀང་། གེན་པློ་མི་
བརན་པའི་རིགས་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཕྱིར་མ་བཅློས་པ་ཞེས་སློ། །ཕྱིར་འགེད་བས་པ་འདི་ལ་བཟློད་པ་གསློལ་བའི་ལས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་བཟློད་པར་
བ་བའི་གསློལ་བའི་ལས་བས་ཟིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁིམ་པ་དེ་ལ་བཟློད་པར་གསློལ་དུ་གཞུག་གློ་ཞེས་སློ། །

་་་་་ཁིམ་པ་མ་དད་པ་སེ་ས་བ་དེ་ལ་གནློད་

པ་བས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །ཕྱིར་འགེད་བས་པ་བཟློད་པ་བ་བའི་སྐབས་་་་་་འདིར་
ལུང་ལས་གསློལ་བ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཀི། བརློད་པའི་ཆློ་ག་ནི་ལུང་ན་མི་སྣང་ཡང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་བརློད་པའི་ཆློ་ག་ཡང་བཤད་དློ། །

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གསློལ་བ་བ་

སྟེ་དེ་ཁིམ་པ་ལ་བཟློད་པ་གསློལ་དུ་འཇུག་པར་བ་སྟེ་ཁིམ་པས་བཟློད་པ་ིད་བཟློད་པ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་
ཅིང་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས། ཁིམ་པ་དེ་ལ་བཟློད་པར་གསློལ་དུ་གཞུག་པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བའི་འདིར་ལས་
ནི་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནི་གསློལ་བ་བས་མ་ཐག་པའི་སྐབས་འདིར་ལས་བརློད་པ་ནི་མི་བའློ་ཞེས་པ་སྟེ་གསློལ་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བས་ནས་ཁིམ་པ་ལ་བཟློད་པར་གསློལ་བའི་འློག་ཏུ་ལས་བརློད་པ་གསུམ་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་
བའློ། །གནས་དབྱུང་གསུམ་སྐབས་འདིར་བསྟན་ཏེ་དང་པློ་་་་་་ཕྱིར་མི་འཆློས་པར་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ནི་་་་་་གེང་བ་ལ་་་་་་ལྟུང་བ་་་་་
་བྱུང་བ་དེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་གགས་པ་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ལྟུང་བ་གགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟུང་བ་དེ་གནས་ནས་འབིན་པར་བེད་པས་ཤེས་པར་གྱུར་
པའློ། །

་་་་་སྟེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པར་གྱུར་པ། ཞེས་བཤད་ཅིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་བདག་གིས་ཀང་ཤེས། དགེ་འདུན་གིས་

ཀང་ཤེས་ཞེས་བཤད་དློ། །སར་ཕྱིར་མ་བཅློས་པའི་ངློ་བློ་བསློམས་པས་ད་ལྟར་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བེད་པ་ལ་ནི་གནས་ནས་དབྱུང་བར་
བའློ་ཞེས་གཞུང་ཚིག་གི་གློ་རིམ་དེ་ལྟར་སྦྱར་རློ། །

་་་་་ཕྱིར་འཆློས་པར་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བེད་པ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱིར་མི་

འཆློས་པ་གནས་དབྱུང་བའི་གཞུང་གི་ར་བ་ཡིན་པར་འགེལ་ཆུང་ལས་བཤད་པ་སྟེ་ལེགས་སློ། །སྐབས་འདིར་
རྒྱ་ཆེ་འགེལ་ལ་འགྱུར་སློན་ཡློད་དློ། །གིས་པ་་་་་་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ནི་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཞེས་ཏེ། གཞུང་ཚིག་ས་མ་དེ་རྣམས་
གསུམ་

འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏེ། ལྟུང་བ་གགས་པ་ཕྱིར་མི་བཅློས་པ་སློམ་པས་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ། དེ་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ནི་གནས་དབྱུང་བར་བའློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །

པ་་་་་་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་ནི་སིག་པ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །སྤྲློ་བ་མཐློལ་བཤགས་ཀི་སློ་ནས་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ལྟུང་བ་བཅབ་པར་མི་བའློ་ཞེས་པ་ལ་
སློགས་པས་བསྟན་ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུམ་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་བས་པའི་དགློས་པ་ལྟུང་བ་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ལུང་
གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ལས་དབྱུང་བ་བས་པ་མ་ཟིན་པའི་སྐབས་ནས་ཁློད་ཀི་འགློ་བ་ནི་གིས་ཏེ་དམྱལ་བ་དང་དུད་འགློའ ་ློ ཞེས་གསུངས་ནས་དབྱུང་བ་བས་པ་ན། ཁློད་ཀི་འགློ་བ་ནི་
གིས་ཏེ། ལྷའམ་མིའློ་ཞེས་ངན་སློང་དུ་འགློ་བའི་ེས་པ་དེ་དག་པར་གསུངས་པ་དང་གཞུང་འདི་ིད་ལས་མིང་དང་རིགས་དང་ལྡན་པར་བརློད་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་ཞེས་གསུངས་པས་
སློ། །ིང་དགློས་ནི་

་་་་་ལྟུང་བ་དག་པར་བས་པ་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགློས་པ་གིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་

ནི་ལྷ་མི་ལ་སློགས་པ་འཐློབ་པ་དང་། གིས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་ཕན་ཡློན་བཅུ་ཐློབ་པ་སྟེ། ན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་ཕན་ཡློན་རྣམ་པ་བཅུ་ིད་དློ་
ཞེས་ལྟུང་བ་མ་བྱུང་བས་དག་པ་དང་། བྱུང་ཡང་བཤགས་པས་དག་པའི་ཕན་ཡློན་ཐུན་མློང་དུ་གསུངས་ཤིང་། དེ་གིས་དག་པའི་རང་བཞིན་དུ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་དང་། སློ་སློ་ཐར་པའི་
མདློ་ལས་མཐློལ་ན་དེ་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་མཐློལ་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕན་ཡློན་བཅུ་ཐློབ་ཅིང་། མངློན་པར་མཐློ་བ་
དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་བཤགས་པས་ལྟུང་བ་དག་ལུགས་ཇི་ལྟར་དག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཤགས་པས་ལྟུང་
བ་འཕེལ་བ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ལས་ཀི་ངློ་བློ་མི་འདག་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས་དགེ་འདུན་འཚོ་བའི་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས་སིག་པ་བཤགས་ཀང་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུན་
འདྲ་བ་དག་ཏུ་གྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་བ་ལང་བདག་གི་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས། བཤགས་པ་བས་ཀང་དུད་འགློར་སེས་པར་གསུངས་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་
ཟེར་རློ། །དེ་ལ་གནློད་བེད་ནི་ལུང་གཞི་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་གི་དབྱུང་བའི་སྐབས་དང་གཞུང་འདི་ིད་ནས་དག་པར་གསུངས་པ་

་་་་་གཞུང་གློང་དུ་དྲངས་པ་དང་འགལ་

ལློ། །གཞན་ཡང་འཕེལ་བ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཙམ་ནི་མཐློལ་བས་ཀང་འགྲུབ་པས་བཤགས་པ་དློན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སིག་ལྟུང་ངློ་བློ་གཅིག་ཅིང་སིག་པ་ནི་སྟློབས་བཞིས་དག་པར་
གསུངས་པའི་གནད་དང་འགལ་ལློ། །

་་་་་གེན་པློས་མི་འདག་ན་ལྟུང་བ་འདུས་མ་བས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་གསུངས་ སྒྲུབ་བེད་གཞིག་

པ་ནི། བཤགས་པ་བས་ཀང་རྣམ་སྨིན་མྱློང་བར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ལས་ཀི་ལྷག་ལུས་པས་དེའི་འབྲས་བུའམ། ཕྱིར་བཅློས་མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་
གསུང་ངློ་། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཤགས་བསམ་བས་པ་ན་ལྟུང་བའི་བག་ཞད་མ་ལུས་པར་དག་སྟེ། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བཏུབ་པའི་ཕྱིར་རློ་ཟེར་རློ། །དེ་ལ་གནློད་བེད་ནི་

་་་་་གཅིག་

ལས་འཕྲློས་པ་ལས་ཞེས་ཤ་ལུགས་པ་ཐམས་ཅད་འཆད་ཀང་ལུང་ཁུངས་ནློར་བ་སྟེ། གཏམ་གི་གཞི་ལས་ནློངས་པ་བསློམ་པས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སྤང་བ་ཞེས་པའློ་ཞེས་གསུངས་ལ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་ནི་བཅས་པའི་རེན་ཅན་གི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས་ལ་བཅས་ལ། ལས་ལ་བག་ཆགས་མེད་པ་མི་སིད་ཅིང་། བག་ཆགས་ནི་བཤགས་
པས་མི་འདག་སྟེ། སློམ་བྱུང་ཟག་མེད་ཤེས་རབ་ཀིས་སྤང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །སྒྲུབ་བེད་གཞིག་པ་ནི། ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བཏུབ་པས་ནི། བག་ཞད་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་
པར་དག་པར་མ་ངེས་ཏེ། ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བཏུབ་ཀང་བག་ཞད་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་དག་པར་མ་ངེས་པ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་དག་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་
ན།

ཤ་མི་ལ་སློགས་་་་་་བླ་མ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་བཞེད་དེ། ཚུལ་བཞིན་དུ་བཤགས་པར་བས་པ་ན་ལྟུང་བའི་མངློན་གྱུར་བེད་ལས་དང་བཅས་པ་ནི་འདག་ལ། ས་བློན་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི་མི་འདག་པ་ཡིན་ཏེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གདུག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྟུང་བ་སྟེ། སྦྲུལ་གི་དུག་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ས་བློན་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པ་རྣམ་པར་གནློན་པ་སྟེ་མངློན་འགྱུར་བེད་ལས་དང་བཅས་པའི་ཀུན་ཏུ་སློད་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ་དེས་་་་་་རྣམ་སེལ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྣམ་པར་གནློན་པ་སྟེ། ཀུན་ཏུ་སད་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །་་་་་དེ་
ལྟར་ན་ས་བློན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་གི་
ན་ཐློས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་ལས་མྱློང་ངེས་མ་ཡིན་པའི་སིག་པ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ལྟུང་བ་ལ་ནི་བཤགས་པ་བས་པས་མངློན་
འགྱུར་བེད་ལས་དང་བཅས་པ་དག་པ་དེ་འཐད་ཀང་། ལས་མྱློང་ངེས་ཀི་སིག་པ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ལྟུང་བ་ནི་བཤགས་པ་བས་པས་ལས་བསབས་པར་བས་པ་ཙམ་དུ་བེད ་ཀི།
ལས་དེའི་མངློན་འགྱུར་བེད་ལས་དང་བཅས་པ་དག་པར་མི་རིགས་ཏེ། རྣམ་སྨིན་མྱློང་ངེས་ཀི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དུ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་
ཕྱུང་བའི་ལྟུང་བ་སློམ་པློ་དེ། དགེ་སློང་དྲུག་ལ་ཆློ་ག་ལན་གསུམ་བརློད་ཅིང་བཤགས་བསམ་བས་ན་

་་་་་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ཀིས་ཚེ་ཕྱི་མར་དམྱལ་

བར་འཕེན་པའི་བེད་ལས་ཀང་དག་པར་སྨྲའམ་ཅི། དེས་ན་ལས་མྱློང་ངེས་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀི་དབེ་བས། ལས་བསབས་པ་ཙམ་དུ་བེད་པ་དང་། མངློན་འགྱུར་བེད་ལས་དང་བཅས་པ་
དག་པ་སྟེ། གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་ལྟུང་བ་དག་པའི་རྒྱུ་དུ་ཡློད་ཅེ་ན། མིང་རིགས་བརློད་པའི་ཕྱིར་བཅློས་དང་། མཐར་བརལ་བའི་རྐྱེན་མ་འབློར་བའི་དང་། མཚན་གྱུར་པ་དང་། དག་
བཅློམ་པ་འཐློབ་པ་དང་། སྟློང་བ་ིད་སློམ་པ་དང་ལྔའློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །དང་པློ་གིས་ནི་དག་བེད་མཚན་ིད་པ་སྟེ། གཞུང་འདི་ིད་ལས་བྱུང་ངློ་། །གསུམ་པ་ནི་མཚན་
གྱུར་གི་སྐབས་ལས་ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྟུང་བའི་མངློན་གྱུར་བེད་པ་ནུས་ལྡན་ལས་མས་པ་ཙམ་ལ་ལྟུང་བ་དག་པའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཡིན་གི།
དག་བེད་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ལུང་ཞུ་བ་ལས་མཚན་སར་གྱུར་པ་ན་སར་གི་ལྟུང་བ་དེ་བཟློག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། རྒྱས་པར་སིར་བསྟན་དུའློ། །བཞི་པ་ནི་ལྟུང་བ་
དག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་མློད་ཀི། འདི་ིད་ལས་འློག་མ་ནི་དག་བཅློམ་པ་ིད་ཀིས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་གང་གི་ཚེ་དག་བཅློམ་

པ་ིད་ཐློབ་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནི་བསབ་པ་བིན་པ་ཞེས་མི་བ་སྟེ། འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་སྤང་བའི་
ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ནི་དག་པ་དངློས་ིད་ཡིན་གི་ལྟུང་བ་དག་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །གཞུང་རྣམས་ལས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་
ན་སར་གི་ཕམ་པ་དག་པ་ིད་དུ་གསུངས་ཀི་འདུལ་བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་གང་ལས་ཀང་དག་བཅློམ་པ་
ཐློལ་པ་ལྟུང་བ་དག་པའི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་མ་གསུངས་སློ། །་་་་་ལྔ་པ་ནི་དག་བེད་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཞེས་རང་གི་མཁན་པློས་ནན་ཏན་གིས་གསུང་
ཞིང་། མདློ་སེ་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད་དུ་ན་ཐློས་ཀི་ལུགས་བརློད་པ་ལས་ཀང་། ཆློས་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་སློམ་སྟློང་པ་ིད་དུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློ་སློར་རློགས་པ་དེའི་ཚེ་ལྟུང་བ་ཕྲ་མློའ ་ི ཕྲ་
མློ་དག་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྟུང་བ་ཕྲ་མློ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། བསབ་པ་བིན་པས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟློང་པ་ིད་དེ་ནན་ཏན་གིས་
བསློམས་པས་དློན་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་དག་སྟེ་མཐློང་ལམ་སེ་བ་ལྟ་བུའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ་བསམ་པས་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། སྦྱློར་བས་དག་པ་
སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི་ལས་ེས་པ་ས་མ་ལ་འགློད་པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་སློམ་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཕྱིར་འཆློས་པར་འདློད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། ལུང་
སིལ་བུ་ལས་ེས་པར་མཐློང་ངམ། ཕྱིན་ཆད་སློམ་པར་དམ་འཆའ་འམ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གི་ཞེས་པ་དང་། མདློ་མཐའ་དག་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པས། ཕྱིར་བཅློས་ཀི་གཞི་འདི་ཡང་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བསམ་པ་ས་མ་གསུམ་མེད་ན་ལྟུང་བ་མི་འདག་སྟེ།
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསམ་

་་་་་ཕྱིར་འཆློས་པའི་པ་་་་་་མཚན་ིད་པ་མེད་ན་ཆད་པའི་ལས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་བསམ་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་ཅིར་ཡང་མི་

འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་དང་།

ཕྱིན་ཆད་སློམ་པའི་བསམ་པ་ཡློད་པ་ལས་་་་་་གཞན་དུ་་་་་་སྟེ་ཕྱིན་ཆད་སློམ་པའི་བསམ་པ་མེད་པར་

བསམ་ཞེས་བརློད་ན་ན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ་ཞེས་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །བསམ་པའི་ཆློས་བཞིའི་་་་་་ཐ་མ་མེད་ན་་་་་་བཤགས་
པ་བས་ཀང་དེའི་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཆློས་ས་མི་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་སྦྱློར་བས་དག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏེ་འཆབ་པའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་དློན་དུ་མཐློལ་བ་
དང་། ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ་དགློས་པའི་དློན་དང་། བསྡུས་པའི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་ེས་པ་མཐློལ་བས་འཆབ་པའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། འཆབ་པའི་

་་་་་མདློ་སེ་རློགས་

ེས་པ་འཕེལ་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས། བཅབས་པ་ཆར་བ་བཞིན་དུ་འབབ། །མ་བཅབས་ཆར་བཞིན་དུ་མི་འབབ། །ཅེས་གསུངས་

པ་ཆེན་པློ་ལས་བཅབས་ཤིང་གསང་ནས་ིན་ཞག་རེ་རེ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ེས་
པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའློ། །སློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་མཐློལ་བ་ནི་དགེ་སློང་ཆློས་བདུན་ལྡན་
ལ་མཐློལ་ཏེ། དེའང་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དག་པ་སྟེ། བསེན་པར་རློགས་པ་དང་བཅབས་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །ལྟ་བ་མཐུན་པ་དང་། མཚན་མཐུན་པ་སྟེ། ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་ལའློ། །མཚན་
མཐུན་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྨྲ་ཤེས། དློན་གློ ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའློ། །དེའང་

་་་་་སིར་བསྟན་ལས་སྨྲ་ཤེས་དློན་གློ་བ་དེ་

་་་་་མཐློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྣློད་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་དང་། སྐབས་འདི་ིད་ལས་ཤེས་པ་་་་་་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །ལུས་ཐ་མལ་

ནི་

པར་གནས་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་བསེད་པའི་ཡུལ་ལ་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སྦྱར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལུས་ཀི་ཐ་སད་ལས་མས་པས་ལྟུང་བ་མཐློལ་བའི་ཡུལ་དུ་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ས་
རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྟེ། སྤློ་བའི་གཞི་ལས་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཡིན་ན། དགེ་སྦྱློང་བླ་མའི་གནས་ལྟ་བུ་སྤང་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ་མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེ། ལས་གཞི་ལས་
མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་སྟེ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ན་གནས་ན་མཚམས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པར་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་རྣམས་ལ་ཐུན་མློང་བ་ཆློས་བདུན་ལྡན་ཞེས་བ་སྟེ། ཆློས་
བདུན་ལྡན་དགློས་པའི་སྐབས་གློང་འློག་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །འློ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མཐློལ་ཡུལ་གངས་ཇི་ཙམ་དགློས་ཞེ་ན། བསློ་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་རང་ལ་བསློ་
བ་མཛད་པའི་དགེ་འདུན་ལ་མཐློལ་ཏེ། བསློ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི་གནས་ཁང་ལ་སློགས་པའི་གནས་
དེར་དགེ་སློང་ཇི་ཙམ་ཚོགས་པ་ལ་མཐློལ་ཏེ། སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་ནི་གནས་དེར་ཚོགས་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །དེ་གིས་ལས་གཞན་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་
དགེ་སློང་གཅིག་ལ་མཐློལ་བར་བའློ། །མཐློལ་ཡུལ་ཆློས་བདུན་ལྡན་དེའང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི། ཆློས་བདུན་མ་ཚང་བ་སྟེ། དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་དང་མཚན་

་་་་་འཆབ་པའི་ེས་པ་འབྱུང་བ་དེ་ཁེགས་

མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཡང་ཆློས་འདི་པ་ལ་དེ་བས་ན་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་དེ་དག་ལ་མཐློལ་ན་

ཀང་མཐློལ་ཡུལ་མཚན་ིད་མི་ལྡན་པ་ལ་མཐློལ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ། །ཆུ་བློའ ་ི ཕ་རློལ་ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་ལ་བློས་ཏེ་བདག་ལ་ལྟུང་བ་
་་་་་འཆབ་པའི་ེས་པ་ཁེགས་པས་མཐློལ་བ་ཙམ་དུ་ནི་འགྱུར་ཏེ། མཚམས་གཞན་ན་གནས་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་

བྱུང་ངློ་ཞེས་བརློད་ན་ཡང་

པ་རེན་གང་གིས་མཐློལ་བ་ནི་རེན་ཆློས་བཞི་ལྡན་གིས་ཏེ། སེ་ལྔའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་
དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་དང་བཞིའློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་མཐློལ་བ་ནི་ལྟུང་བ་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ། ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པ་དང་། བདག་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པར་ཡློད་པ་དང་།
ངློ་ཤེས་སམ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་དང་། སར་མཐློལ་ཟིན་པ་མིན་པ་དང་བཞིའློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་མཐློལ་བ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་ཡུལ་དེ་བསབ་པ་རྒན་ན་དེ་
ལ་ཕྱག་བ་བ་དང་། ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་བ་དང་། ལྷམ་ཕུད་དེ་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པའློ། །དངློས་གཞི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པ་སྟེ། དམིགས་
བསལ་སློ་སློར་བཤགས་པའི་མཐློལ་བ་ནི་སགས་ལན་ཅིག་གི མཇུག་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །འློན་ཀང་བདག་ལ་ལྟུང་བ་འདི་བྱུང་ངློ་ཞེས་ཐ་མལ་པའི་ཚིག་གིས་བརློད་ན་
ཡང་འཆབ་པའི་ེས་པ་འབྱུང་བ་ཁེགས་སློ། །གིས་པ་ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པ་དངློས་ནི་སྐབས་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །དེ་ལྟར་སི་དློན་བསྟན་ནས། ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ལྟུང་བ་བཅབ་པར་
ཞེས་ཏེ། གཞན་གི་ལྟུང་བ་འཆབ་པའི་ེས་པ་ནི། སར་གནས་ངན་ལེན་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་པས། འདིར་ནི་རང་གི་ལྟུང་བ་བཅབ་སྟེ་གསང་བར་མི་བ་སྟེ། རང་གི་ལྟུང་བ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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་་་་་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། བསབ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་

བཅབ་ན་ེས་བས་སློ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལའློ་ཞེས་པ་ནི་

པ་དང་། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་གསུམ་པློ་གང་ཡིན། ཊི་ཀ་ན་མི་གསལ་ཡང་ལུང་ཞུ་བ་ལས་སྨྱློན་པ་ལ་ནློངས་པ་སྨྲས་ན་སྨྲས་
པ་ཞེས་བགི་འམ། ཨུ་པ་ལི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་པས། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལའློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །བསབ་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལའློ་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏེ།

ཚིག་

འདི་ིད་ཀི་་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་སློང་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བ་གཅིག་ལའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ིད་ལ་འདི་དང་འློག་མ་བཅས་ཏེའློ་ཞེས་པ་ནས་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་
གི་སློ་ནས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པ་བསྟན་ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་དགེ་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་པློ་རང་རང་གི་ལྟུང་བ་དག་པར་འགྱུར་
བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་བཤགས་པ་ནི་བཤགས་ཡུལ་བསེན་རློགས་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ལ་སྟེ། ཐུན་མློང་བ་ཆློས་བདུན་ལྡན་སར་བཤད་པའི་

་་་་་སྟེ་དཔེར་ན་ཆང་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་བེད་ན་བཤགས་ཡུལ་དེས་

སྟེང་དུ། ལྟུང་བ་མིང་རིགས་མཐུན་པ་མི་ལྡན་པ་

ཆང་མ་འཐུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་བརྒྱད་དློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བཤགས་པ་ནི་རེན་ཆློས་བཞི་ལྡན་གིས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་སློམ་པ་གསློར་
རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་དང་། བསིལ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བཞིའློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་བཤགས་པ་ནི་ཆློས་བཞི་
ལྡན་ཏེ། བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་ཡིན་པ་དང་། བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་དང་། ངློ་བློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པར་ནུས་པ་དང་། འཆབ་པ་དང་མི་ལྡན་པའློ། །དང་པློ་ནི་སིར་
ན་དགེ་ཚུལ་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ེས་བས་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་ནི་དགེ་ཚུལ་གིས་ཆང་འཐུང་བ་ལ་སློགས་པའི་ེས་བས་རྣམས་སློ། །གཞན་དུ་ན་
ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་ནི་བཤགས་པས་མི་འདག་ཅིང་། བསམ་པར་བ་བའི་ེས་བས་ནི་ཡིད་ཀིས་བསམས་པས་འདག་སྟེ། བཤགས་མི་དགློས་སློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་
བཤགས་པ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་འཆབ་པ་ཡློད་ན་འཆབ་པའི་ེས་པ་དེ་ཡིད་ཀིས་བསམས་ལ། དེ་ནས་བཤགས་བའི་ེས་པ་དངློས་ིད་བཤགས་པ་བེད་པ་
ན་བཤགས་ཡུལ་ལ་ཕྱག་བ་སྟེ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་བ་དང་། ལྷམ་ཕུད་དེ་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པ་
སྟེ། དེའང་ལྟུང་བ་གཅིག་དང་གིས་དང་གསུམ་སློགས་ཚད་མང་པློ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ཞེས་བརློད་ཅིང་བཤགས་པའློ། །མཇུག་མཐློང་སློམ་ལན་གསུམ་འདྲི་ཞིང་ལན་
འདེབས་པ་དང་། ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་བརློད་དློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དེ་ིད་ལ་འདི་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །བསྐློ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐློལ་
བར་བའློ། །

་་་་་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀ་ལས་བསློ་བ་ལས་བྱུང་བ་འདི་རྣམས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དགློས་

པར་བཤད་པ་ནི་ཡི་གེ་ལྷག་པར་སེམས་ཏེ། ལུང་ལས་འདི་རྣམས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐློལ་དགློས་པར་
གསུངས་ཀང་འདི་རྣམས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་བཤགས་དགློས་པའི་ལུང་མེད་ཅིང་དེ་གཅིག་པུ་ལྟ་བ་ཐ་མི་
དད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བེད་ནི་གཅིག་ལ་བཤགས་པར་བ་བ་ིད་དློ། །བསམ་
བའི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པ་ནི། ཡིད་ཀིས་དེ་ལས་ནི་ཞེས་སློ། །འདིར་འློད་ལྡན་ར་འགེལ་ནི་བསམ་བ་ལ་ལྟུང་བའི་མིང་མི་འདློགས་ཏེ། ད་ནི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བསམ་བ་ཡིན་ཞེས་
དང་། ལྟུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་བསམ་བའློ་ཞེས་བཤད་

་་་་་ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་ལས་ནི་བསམ་པ་བས་ན་ལྡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་ཀང་།

བསམས་པ་ཙམ་གིས་མི་འདག་པ་ནི་འདི་རྣམས་ཏེ། ལུང་ལས་དགེ་སློང་མས་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཐློན་ཀང་འཆབ་
པའི་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། ཐག་བཅད་པའི་རབ་དབེ་རྣམས་གསུམ་གི་སྐབས་ལས་སར་མི་སྦྱིན་
པར་ཐག་བཅད་པ་ན་སློམ་པློར་གསུངས་པ་དང་བརས་པ་དང་བསིས་པ་དག་ནི་མི་སྦྱིན་པར་སེམས་པའློ་ཞེས་
སློམ་པློར་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་པར་ནི་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་གང་ལས་མ་གསུངས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློ། །དློ། །འློན་ཀང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་ཡིད་ཀི་ལྟུང་བ་དེ་ལས་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བསམ་པ་བས་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་ཞེས་་་་་་རང་འགེལ་
དང་ཊི་ཀར་གསུངས་སློ། །གཞན་ལས་ནི་དེ་དང་བཅས་པའི་བཤགས་པའློ་ཞེས་པའི་སྐབས་འདིར། བསེན་རློགས་ཀི་ལྟུང་བ་མཐློལ་བ་དང་བཤགས་པའི་སི་དློན་འཆད་
དློ། །དེའང་འཆབ་པའི་ེས་པ་ཡློད་ན། དེ་ཕྱིར་མ་བཅློས་པར་ནི་ལྟུང་བ་དངློས་ིད་ཕྱིར་བཅློས་བར་མི་རུང་

་་་་་སྟེ་ཊི་ཀ་ལས་སྤློ་བ་བཅབས་པའི་ེས་པ་

མེད་པར་མ་བས་པ་དེ་སིད་དུ། མགུ་བར་བ་བ་མི་འཆགས་སློ། །བས་ན་ནི་འཆགས་སློ། །དེའི་རེས་སུ་འབྲང་
བས་ལྟུང་བ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སར་བཅབས་པའི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་ཞིང་། ཕྱིས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་
པར་བ་བར་ཤེས་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བས་འཆབ་པའི་ེས་པ་དང་པློར་ཕྱིར་བཅློས་ནས་དེའི་རེས་སུ་ལྟུང་བ་དངློས་ིད་ཕྱིར་བཅློས་བ་བ་ཡིན་
པས། སྐབས་འདིར་མཐློལ་བཤགས་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ་འཆབ་པའི་ེས་པ་མཐློལ་བ་དང་། འཆབ་པའི་ེས་པ་བཤགས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྟུང་བ་དངློས་ིད་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་
པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ་དགློས་པའི་དློན་དང་བསྡུས་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ནི་སིར་ན་རང་གི་ལྟུང་བ་འཆབ་པའི་ེས་པ་མཐློལ་བས་འཆབ་པའི་ེས་པ་བཤགས་པའི་རེན་དུ་རུང་བ་དང་།
བེ་བྲག་ཏུ་རང་གི་ལྷག་མ་འཆབ་པའི་ེས་པ་མཐློལ་བས་སྤློ་བ་འཆགས་པའི་རེན་དུ་རུང་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་མཐློལ་བ་ནི། མཐློལ་ཡུལ་
ཆློས་བདུན་ལྡན་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་མཐློལ་བ་ནི་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་སྟེ་བཞིའློ། །དང་པློ་ལས་གཞན་དུ་ན་བསེན་པར་མ་རློགས་པས་ནི་རང་གི་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་
བཅབས་ན་གསློར་མི་རུང་ཞིང་ལྟུང་བ་གཞན་བཅབས་པའི་ེས་པ་ནི་བསམ་བ་ཡིན་ཏེ་བཤགས་མི་དགློས་སློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་མཐློལ་བ་ནི་འཆབ་པའི་ེས་པ་ཆློས་བཞི་ལྡན་
ཏེ། དེའང་རང་གི་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་ེས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་གི་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བ་ནི་ལྟུང་བ་དངློས་ིད་ཡིན་པས་སློ། །རང་གིས་ཕམ་པ་བཅབས་པ་དང་བསམ་
བ་བཅབས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་སྟེ། དེའང་རང་གིས་ཕམ་པ་བཅབས་ན་ཕྱིར་བཅློས་སུ་མི་རུང་ལ། བསམ་བ་བཅབས་ཀང་ཡིད་ཀིས་བསམས་པ་ཙམ་གིས་འདག་ཅིང་མཐློལ་
བཤགས་མི་དགློས་པས་སློ། །བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་དང་། ངློ་བློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པར་ནུས་པ་སྟེ་སྐབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །བཞི་པ་གང་གིས་མཐློལ་བའི་ཆློ་
ག་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་མཐློལ་ཡུལ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སློགས་པ་ས་མ་བཞིན་ནློ། །དངློས་གཞི་ནི་མཐློལ་བའི་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་མུ་བཅུ་དགུ་སྟེ།
འདི་ལྟར་ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བ་དང་གིས་བྱུང་བ་དང་ཚད་མང་པློ་

་་་་་ནི་གསུམ་ནས་གངས་ཤེས་ཚུན་ཆད་བྱུང་བ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་་་་་་གངས་མི་

ཤེས་པ་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་དག་གང་རུང་རེ་རེ་གཞིར་གཞག་པ་ལ། ཞག་གཅིག་བཅབས་པ་དང་། ཞག་གིས་བཅབས་པ་དང་། ཞག་ཚད་མང་པློ་བཅབས་པ་དང་། ཚད་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་བཅབས་པ་སྟེ། དེའང་ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ཞག་གཅིག་བཅབས་པ་དང་ཞག་གིས་བཅབས་པ་དང་ཞག་ཚད་མང་པློ་བཅབས་པ་འཆབ་པའི་

སྟེ་ཞག་གངས་

གསུམ་ནས་ཞག་གངས་ཤེས་པ་ཚུན་ཆད་བཅབས་་་་་་ེས་པའི་གངས་ཤེས་་་་་་འཆབ་པའི་ེས་པ་ཚད་མང་པློ་བྱུང་སྟེ་
ཞེས་བརློད་དགློས་པ་དང་། གངས་མི་ཤེས་་་་་་འཆབ་པའི་ེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ཞེས་བརློད་དགློས་པ་གིས་དང་ཞག་
དཔག་ཏུ་མེད་པར་བཅབས་པའི་

་་་་་ཞག་གངས་མི་ཤེས་པ་བཅབས་པ་མཐློལ་བ་སྟེ་མཐློལ་བ་མུ་ལྔའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟུང་བ་གིས་བྱུང་བ་ལ་མུ་ལྔ་དང་། ལྟུང་བ་

ཚད་མང་པློ་བྱུང་བ་ལ་མུ་ལྔ་དང་། ལྟུང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བ་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། ལྟུང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བའི་མཐློལ་བ་འདི་ལ་ཞག་ཚད་མང་པློ་བཅབས་པ་ལ་ེས་པའི་གངས་
ཤེས་པ་དང་གངས་མི་ཤེས་པ་གིས་སུ་དབེ་བ་མེད་དེ་གངས་མི་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་མཐློལ་བ་མུ་བཅུ་དགུའློ། །མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་འདིར་མཐློང་སློམ་
འདྲི་མི་དགློས། ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་འཆབ་པའི་ེས་པ་བཤགས་པ་ནི་འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། འཆབ་པའི་ེས་པ་དག་པར་འགྱུར་
བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ལྟུང་བ་གང་བཤགས་པ་ནི་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ནློ། །དེའང་རང་གི་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་ེས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་ཕམ་ལྷག་
བཅབས་པ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་སྟེ། རང་གི་ཕམ་པ་བཅབས་ན་ཕྱིར་བཅློས་མི་རུང་ལ། རང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅབས་ན་སྤློ་བ་སློད་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བདག་གི་རྒྱུད་དང་
འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་སྟེ། སྐབས་དློན་གིས་གྲུབ་བློ། །ངློ་བློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པར་ནུས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དངློས་སུ་དག་བེད་ཀི་ཕྱིར་བཅློས་མེད་ཅིང་ཡིད་གིས་ཟ་ན་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

249

མི་ཆགས་ཏེ་ལྟུང་བ་བིན་གིས་བརླབ་དགློས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་ཡུལ་གང་ལ་བཤགས་པ་ནི་བཤགས་ཡུལ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་གཅིག་ལ་སྟེ། མཐློལ་ཡུལ་ཆློས་
བདུན་ལྡན་གི་སྟེང་དུ། ལྟུང་བ་མིང་རིགས་མཐུན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སྟེ། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མི་མཐུན་པ་ལའློ་ཞེས་སློ། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་བཤགས་པ་ནི་རེན་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ།

བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་་་་་་ མཐློལ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་དང་
འདྲའློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བཤགས་པ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་སར་དང་འདྲ་ཞིང་། དངློས་གཞི་ནི་བཤགས་པ་མུ་བཅུ་དགུ་སྟེ། མཐློལ་བ་ལ་སར་བཤད་པ་
བཞིན་ནློ། །མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་མཐློང་སློམ་ལན་གསུམ་འདྲི་ཞིང་ལན་འདེབས་པ་དང་། ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་དངློས་ིད་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པ་ནི།
འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་དག་པར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ལྟུང་བ་གང་བཤགས་པ་ནི་ཆློས་གསུམ་
ལྡན་ནློ། །དེའང་བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པ་དང་། བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་དང་། ངློ་བློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པར་ནུས་པ་སྟེ། ཕྱི་མ་གིས་སར་དང་འདྲ་ལ། དང་པློ་ནི་སློམ་པློ་
དང་སྤང་ལྟུང་དང་ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དང་སློ་སློར་བཤགས་པར་བ་བ་དང་། བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ནི་བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་ཡུལ་
གང་ལ་བཤགས་པ་

་་་་་མཐློལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆློས་བདུན་དང་། བཤགས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ཞེས་ངེས་

པར་བེད་པ་གལ་ཆེའློ། །ནི། བཤགས་ཡུལ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ས་མ་བཞིན་ནློ། །དེའང་ཕམ་པའི་སློམ་པློ་ལི་བ་ནི། བཤགས་ཡུལ་དྲུག་ཡན་ཆད་ལ་བཤགས་པར་བ།
ལྷག་མའི་སློམ་པློ་ལི་བ་ནི་ལྔ་ལ། ཕམ་པའི་སློམ་པློ་ཡང་བ་ནི་བཞི་ལ། ལྷག་མའི་སློམ་པློ་ཡང་བ་དང་སྤང་ལྟུང་ལ་སློགས་པ་བཤགས་བའི་ལྟུང་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་བཤགས་ཡུལ་
གཅིག་ལ་བཤགས་པར་བའློ། །འློན་ཀང་སློམ་པློ་བཤགས་ཡུལ་ལ་དམིགས་བསལ་ཡློད་དེ། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་ལྔས་ནི་ཕམ་ལྷག་གི་སློམ་པློ་ལི་ཡང་ཐམས་ཅད་དགེ་སློང་གཅིག་
ལ་བཤགས་ཏེ། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་འདག་པར་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་ཤེས་སློ། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་བཤགས་
པ་ནི་ཆློས་བཞི་ལྡན་ཏེ། སར་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འདྲའློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བཤགས་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་ཁད་པར་དུ་ཡང་སྤང་ལྟུང་ཕྱིར་འཆློས་པ་
ན། སྤངས་པ་དང་འབྲལ་བ་སློན་དུ་བཏང་བ་ལས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་ལྔས་ནི་སྤངས་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་མི་དགློས་པར་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་
གསུངས་སློ། །

་་་་་སར་ཡང་སྤང་ཤན་གི་སྐབས་སུ་གཞུང་དེ་དྲངས་ཟིན་ཏློ། །བཤགས་པ་བེད་པ་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྦྱློར་བའི་དུས་སུ་
་་་་་རང་བས་བསབ་པ་གཞློན་ཡང་དགེ་འདུན་དུ་ལློངས་པའམ་་་་་་དགེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་མ་ཡིན་པ་བསབ་པ་རྒན་ན་ཕྱག་

བཤགས་ཡུལ་

འཚལ་བ་དང་། ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་བ་དང་། ལྷམ་ཕུད་དེ་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པ་སྟེ། དེའང་ལྟུང་
བ་གཅིག་དང་། གིས་དང་། ཚད་མང་པློ་དང་། དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་ཞེས་བརློད་ཅིང་བཤགས་པའློ། །

་་་་་དེ་ཡང་མཐློལ་བ་སློན་དུ་སློང་ན་བཤགས་

རྐྱང་བ་ཞིང་། མ་སློང་ན་མཐློལ་བཤགས་དུས་གཅིག་ལ་ལན་གསུམ་བའློ། །མཇུག་གི་ཆློ་ག་ནི་མཐློང་སློམ་ལན་གསུམ་འདྲི་ཞིང་ལན་
འདེབས་པ་དང་ཐབས་ཡིན་ནློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་གཞན་ལས་ནི་ཞེས་པ་ནས་སློ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། བསེན་པར་རློགས་པ། མཚན་མཐུན་པ་སྟེ། ཆློས་
གསུམ་ལྡན་དེ་གཅིག་པུ་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་ལའློ།

་་་་་བཤགས་པར་བ། །འདིར་་་་་་ཞེས་པ་འདིར་སར་མཐློལ་བའི་སྐབས་སུ་ལྟ་བ་ཐ་མི་

དད་པ་ལའློ་ཞེས་པ་ལ་མ་སེགས་པར་ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་འདི་ལློགས་ཤིག་ཏུ་བཀར་ཏེ་སྨློས་པ་ནི་གལ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆློས་གསུམ་ལྡན་ལས་གཞན་པ་མཚན་
མི་མཐུན་པ་དགེ་སློང་མ་ལ་བཤགས་པ་བས་ན་ཡང་ལྟུང་བ་དག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་བཤགས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མི་འདག་པས། ལྟ་བ་ཐ་མི་དད་པ་
ལའློ་

་་་་་བཤགས་པར་བ་ཞེས་སློ། །དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལས་ནི་དུས་ཇི་སིད་གཅིག་བཅབས་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ཕྱིར་བཅློས་བསྟན་

ཏློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཕྱིར་བཅློས་པའློ། །དང་པློ་ནི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་ལྔ་ལ་ལྷག་
མའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ཡང་སྤློ་མགུ་དབྱུང་བ་མི་དགློས་པར་དགེ་སློང་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པས་དག་པར་འགྱུར་རློ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། དང་པློ་ལྷག་མ་བཅབས་པའི་ེས་པ་
ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། ལྷག་མ་དངློས་ིད་ཕྱིར་བཅློས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ་མཐློལ་བས་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། སྤློ་བས་ཕྱིར་བཅློས་པའློ། །དང་པློ་ཐུན་མློང་དུ་སྨྲས་ཟིན་ཏློ། །གིས་
པ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་སྤློ་བས་ཕྱིར་བཅློས་པའི་དགློས་པ་ནི། རང་གི་ལྷག་མ་བཅབས་པའི་ེས་པ་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། སྤློ་བས་དེ་མེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་
250

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གིས་ཏེ་སྤློ་བ་ནློད་པ་དང་། སྤློ་བ་སློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་ནློད་པ་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྟེ་བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་
གངས་ཚང་ཁ་སྐློང་བར་འློས་མི་མཐུན་པ་གིས་ཀིས་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་ལས་བེད་པ་པློ་དང་བཅས་པ་སར་བསྟན་པ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་ནློད་པ་ནི། ཐུན་མློང་བ་
བརྒྱད་ནི་ལས་གཞིར་སྨློས་ལ། སར་སྤློ་བ་ནློད་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཆློས་བཅུ་ལྡན་གིས་ནློད་པའློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་དག་པའི་དློན་དུ་
ནློད་པ་ནི་རང་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བཅབས་པའི་ེས་པ་ཡིན་པ། གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་བདག་གི་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་དང་། ངློ་བློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པར་ནུས་པ་སྟེ། ལྟུང་
བ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུའློ། །བཞི་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་སྤློ་བ་ནློད་པ་ནི། ཡུན་ཇི་སིད་བཅབས་པ་དེ་སིད་དུའློ། །དེའང་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དུ་མ་ས་ཕྱིར་བྱུང་བ་སྟེ། འཆབ་
པའི་དུས་རིང་ཐུང་ཡློད་ན་ནི་དུས་རིང་ཤློས་དེ་སིད་དུའློ། །ལྔ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་ནློད་ཅིང་སྦྱིན་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་།
རྒན་པའི་མཐའ་ལློགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ལྷམ་ཕུད་དེ་ཙོག་པུར་འདུག་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་སློད་ལམ་བསྟེན་པ་དང་། རང་གིས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་གདབ་པས་ནློད་
པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པ་སྟེ། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །དྲུག་པ་སྤློ་བའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་དམན་པའི་སར་སྤློ་
བ་ཡིན་པས་ན་སྤློ་བ་ཞེས་བའློ། །གིས་པ་སྤློ་བ་སློད་པ་ལ་ཡང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་སྤློ་བ་སློད་པ་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་ལྔ་ལྡན་ཏེ། དེའང་བསེན་རློགས་བཞི་ཡན་ཆད་
ཀི་གངས་ཚང་སྟེ། དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་སྤློ་བ་སད་པའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྟེ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་
མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ཡློངས་སུ་གནས་པ་དག་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་པ་དང་དམན་པ་ན་གནས་པས་དམན་པ་ན་གནས་པ་དབྱུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚམས་དེ་ན་གནས་པ་ལས་
གུད་དུ་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་གནས་དེ་ན་འགློད་པ་དག་ལས་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་དག་ལ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་དང་། མཆློག་གི་ཆ་སྤང་བར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚན་མཐུན་པ་དང་ལྟ་
བ་མཐུན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་མཚན་གི་སློ་ནས་དང་ལྟ་བའི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་ཡིད་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་གནས་གང་དུ་སྤློ་བ་སད་པ་ནི། གནས་ཆློས་གསུམ་ལྡན་དུ་
སད་དེ། དེའང་གནས་བརན་དང་བཅས་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་ཡིན་པ་སྟེ་གནས་བརན་དང་བཅས་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་བཅས་པ་ིད་དུ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ཁེལ་ཡློད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་གནས་མེད་ཀི་ེས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གང་ན་གཞན་གསུམ་ལ་སློགས་པ་མིང་མཐུན་པ་ཡློད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གང་
ན་གཞན་གསུམ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གི་མིང་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ེས་པ་ལས་བཟློག་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གང་དུ་མནློས་པའི་གནས་ཡིན་པ་སྟེ། དང་པློར་གིས་
ཀིས་ས་རེངས་འཆར་བར་མི་བ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ིན་མཚན་དཔད་དགློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་སྤློ་བ་སད་པ་ནི་སྤློ་བ་མནློས་པ་དང་འབྲེལ་བ་
སྟེ། གཞན་དུ་ན་སྤློ་བ་སློད་པ་མི་འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ལྟུང་བ་གང་དག་པའི་དློན་དུ་སྤློ་བ་སད་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ཏེ་སྤློ་བ་ནློད་པའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་དང་
འདྲའློ། །ལྔ་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་སྤློ་བ་སློད་པ་ནི་ཡུན་ཇི་སིད་མནློས་པ་དེ་སིད་དུའློ། །དྲུག་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྤློ་བ་སློད་པ་ནི། ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་བ་དང་། དམན་པའི་སློད་པ་
ལྔ་དང་དུ་བླང་བ་དང་། དུས་འདས་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བརློད་པ་དང་། འཐབ་ཀློལ་ཅན་གི་རྐྱེན་གིས་བཏང་ཞིང་དེ་དང་བྲལ་ན་སར་བླང་བའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ་སྟེ་གུས་པའི་བ་བ་
བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སློགས་སྤློང་བ་

་་་་་སྤློ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སློད་པ་དག་གིས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། ལྷག་པ་དང་མམ་པའི་སློད་པ་

་་་་་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གློམ་པ་བསི་བས་བཅག་པར་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། དགེ་སྦྱློང་བླ་མའི་གནས་ལྟ་བུ་སྤང་བ་་་་་

སྤང་བ་

་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། ཆད་པའི་སྐབས་སུ་གཏློགས་པའི་བ་བ་སྤང་བ་་་་་་ནི་དགེ་སློང་ལ་མས་པས་གེང་
བར་མི་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། རེན་པའི་ཁད་པར་སྤང་ཞིང་ེས་པ་རྣམས་སྤང་བའློ། །་་་་་ནི་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྟེན་པར་མི་བ་ཞེས་
པ་ནས་སློ། །གིས་པ་དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་བླང་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། ནང་བར་གི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་་་་་་ནི་ནང་བར་སར་ལངས་ཏེ་སློ་དབེ་བར་
བའློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། མཆློད་སྟློན་ལ་སློགས་པའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་་་་་་སི་ཕུངས་བཤམས་པ་ན་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། འདུ་
བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་

་་་་་ན་འདུ་བའི་དུས་སུ་བཤམས་བསགས་པ་ནས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། དགློངས་ཀའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་

་་་་་ནི་དགློངས་ཀར་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཆུས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་་་་་དེའི་གཙུག་ལག་
མཐའ་མར་རློ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འློ། །་་་་་དེ་རྣམས་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སློད་པའི་གཞུང་ལས་ཤེས་པར་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འགྱུར་རློ། །གིས་པ་ལྷག་མ་དངློས་ིད་ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་གིས་ཏེ། མགུ་བས་ཕྱིར་བཅློས་པ་དང་། དབྱུང་བས་ཕྱིར་བཅློས་པའློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ་མགུ་བ་ནློད་པ་དང་།
མགུ་བ་སད་པའློ། །དེའང་མགུ་བ་ནློད་པ་སློད་པའི་ཚུལ་ནི། གཞན་ཐམས་ཅད་སྤློ་བའི་སྐབས་སུ་སར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང་འདྲ་བ་ལས། འདིར་ཁད་པར་བཞི་ལས། ཆེད་དུ་བ་བའི་
ཁད་པར་ལ་སྤློ་བ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་བཅབས་པའི་ེས་པ་དག་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། མགུ་བ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་དངློས་ིད་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞིང་། དགེ་
སློང་མས་ལི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡང་ཡི ན་ནློ། །དགློས་པའི་ཁད་པར་ལ་སྤློ་བ་སད་པའི་དགློས་པ་ནི། ལྷག་མ་བཅབས་པའི་ེས་པ་དག་
པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། མགུ་བ་སློད་པའི་དགློས་པ་ནི། ལྷག་མའི་དབྱུང་བ་ཆགས་པའི་རེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ལི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ཆགས་པའི་རེན་དུ་འགྱུར་
བའློ། །ཞག་གངས་ཀི་ཁད་པར་ལ་སྤློ་བའི་ཞག་གངས་ནི་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བཅབས་པ་དེ་སིད་ཡིན་པས་ཞག་གངས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་ལ། མགུ་བའི་ཞག་གངས་ནི། དགེ་སློང་
གིས་མགུ་བ་ཞག་དྲུག་དང་། དགེ་སློང་མས་མགུ་བ་ཟ་བ་ཕྱེད་དློ། །སྒྲ་བཤད་ཀི་ཁད་པར་ལ་སྤློ་བའི་སྒྲ་བཤད་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ལ། མགུ་བའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་
ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པའི་དློན་དུ་དགེ་འདུན་གི་ཐུགས་མགུ་བར་བེད་པས་ན་མགུ་བ་ཞེས་བ་སྟེ། ལི་བའི་ཆློས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པའི་དློན་དུ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་
ཀའི་དགེ་འདུན་གི་ཐུགས་མགུ་བར་བེད་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། །གིས་པ་དབྱུང་བས་ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་གིས་ལས། དབྱུང་བ་བས་པའི་དགློས་པ་ནི། ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དག་པར་
འགྱུར་བའློ། །བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་དབྱུང་བ་བ་བ་ནི། ཆློས་བཅུ་ལྡན་ཏེ་ཐུན་མློང་བ་བརྒྱད་ནི་ལས་གཞིའི་སྐབས་སུ་སྨློས་ལ།
གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། མགུ་བ་སད་པ་དང་ལྡན་པའློ། །

དེའི་སྟེང་དུ་་་་་་

་་་་་སར་དབྱུང་བ་བས་པ་མ་ཡིན་པ་དེར་འདུས་སློ། །དབྱུང་བ་བས་

ན་མགུ་ལྡན་ལས་གལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་དབྱུང་བ་བ་བ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་ཏེ། ི་ཤུ་འམ་བཞི་བཅུའི་གངས་ཚང་བ་
དང་། ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དང་། མི་མཐུན་པ་གིས་ཀིས་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། ལས་བེད་པ་པློ་དང་བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བ་གང་དག་པའི་དློན་དུ་དབྱུང་བ་བ་བ་ནི་དགེ་
འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་སར་སྤློ་བ་སྦྱིན་ཡུལ་ལ་བཤད་པ་དང་འདྲ་ཞིང་།

དེའི་སྟེང་་་་་་འཆབ་པ་མི་ལྡན་པ་སྟེ་བཞིའློ། །བཞི་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་དབྱུང་བ་བ་བ་ནི་

སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་སར་སྤློ་བ་ནློད་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་འདྲའློ། །

་་་་་སྟེ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་རྒན་པའི་

མཐའ་ལློགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་སློགས་སློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་ཏེ། གསློལ་བ་དང་ལས་བརློད་པ་དང་པློའ་ི བར་དུ་བསིགས་པ་
ཡང་བའློ། །མཇུག་ནི་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པ་དང་གཟེངས་བསྟློད་པའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ནི་ཞེས་པ་ནས་སློ། །མ་བཅབས་པ་ིད་དང་ལྡན་པར་

་་་་་

སློག་ན་རེ་མདློ་ར་ཡི་གེ་ལྷག་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །བརློད་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་ལྟུང་བ་མ་བཅབས་སློ་ཞེས་ནི་
བརློད་མི་དགློས་ཏེ། ལྟུང་བ་བཅབས་པ་བརློད་མི་དགློས་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས་མ་བཅབས་པ་ིད་དང་ལྡན་པར་བརློད་ཅེས་གསུངས་པའློ། །བཅབས་པའི་ེས་པ་དེ་སྤློ་བས་མེད་
པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་བས་ལྟུང་བ་གཞན་དག་ལ་ཡང་སར་བཅབས་པའི་ེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་ཞིང་། ཕྱིས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པར་ཤེས་པར་
བའློ་ཞེས་སློ། །དེ་གིས་བེད་པ་ིད་ན་ཞེས་གསུངས་ཀང་རེ་རེ་ནས་བརློད་དེ་སྤློ་བ་དེ་སློད་པར་བེད་བཞིན་པ་ིད་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་དང་བེ་བྲག་གི་རིགས་མཐུན་པ་དེའི་
རྒྱུན་གི་དང་པློ་བྱུང་སྟེ། རྐྱེན་གཞན་མ་བྱུང་བ་ིད་ན་ཆློས་ཅན། གཞི་ནས་སྤློ་བ་སྦྱིན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། མནློས་ཏེ་སད་པར་བས་པའི་སྤློ་བ་དེ་ཞིག་ཅིང་གཞི་ནས་སྤློ་བ་སྦྱིན་མི་
དགློས་ཀི་རྐྱེན་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

་་་་་རྐྱེན་གཞན་བྱུང་བ་སི་བཀག་པ་ནི་ཆློས་ཅན་གི་ཟུར་ཡིན་ལ་བེ་བྲག་བཀག་པ་ནི་

རགས་ཀི་ཟུར་རློ། །མགུ་བ་ཞིག་པ་ལ་གཞི་ནས་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་བརློད་དློ། །འདིར་་་་་་སྣང་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་ནི་མུ་བཞི་མེད་
གསུངས་ཀང་། མུ་བཞི་པློ་འདི་ནི་རྒྱ་འདུལ་འཛིན་གི་བཞེད་པ་ཡིན་ནློ། །མུ་བཞི་ལས། མཚན་ིད་ཀང་འཕློ་ཞིང་མིང་ཡང་འཕློ་བ་ནི་སྤློ་
མགུ་ཞག་གཅིག་གམ་གིས་སད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྤློ་མགུ་ཞག་ལློན་པར་སད་པ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་དང་། རིགས་འདྲ་བྱུང་ན་སར་ཞག་ལློན་པར་སད་པ་དེ་ཞིག་སྟེ། གཞི་ནས་
བསར་དགློས་པས་མཚན་ིད་འཕློ་བ་ཞེས་བའློ། །སར་གི་སྤློ་མགུ་ལས་མིང་གཞན་དུ་འཕློ་བ་སྟེ། གཞི་ནས་སྤློ་མགུའི་མིང་གིས་སྦྱིན་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞི་ནས་སྤློ་མགུ་ཞག་ལློན་
པར་སད་པ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་དང་རིགས་འདྲ་བྱུང་ནས་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུ་སྦྱི ན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །མཚན་ིད་ཀང་མི་འཕློ་ལ་མིང་ཡང་མི་འཕློ་བ་ནི་ཡང་གཞི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུ་བིན་པ་ཞག་མ་ལློན་པར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་དང་རིགས་འདྲ་བྱུང་ན། ཞག་ལློན་པར་སད་པར་ཞིག་ནས་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་མཚན་ིད་མི་འཕློ་བ་ཞེས་
ཐ་སད་བཏགས་སློ། །མིང་ཡང་མི་འཕློ་སྟེ། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུའི་མིང་གིས་སྦྱིན་པར་བའི། མིང་ས་མ་ལས་མིང་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚན་ིད་འཕློ་ལ་མིང་མི་འཕློ་
བ་ནི། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུ་ཞག་གཅིག་གམ་གིས་ལྟ་བུ་ཞག་ལློན་པར་སད་པ་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་རིགས་འདྲ་བྱུང་ན་སར་ཞག་ལློན་པར་སད་པ་དེ་ཞིག་སྟེ་གཞི་
ནས་བསར་དགློས་པས་མཚན་ིད་འཕློ་བ་ཞེས་བའློ། །ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུ་ཞེས་སར་གི་མིང་དེ་ིད་ཀིས་སྦྱིན་དགློས་པས་མིང་མི་འཕློ་བ་ཞེས་བའློ། །མིང་འཕློ་ལ་
མཚན་ིད་མི་འཕློ་བ་ནི། སྤློ་མགུ་བིན་ནས་ཞག་མ་ལློན་པར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་དང་རིགས་འདྲ་བྱུང་ན་སྤློ་མགུ་ལས་མིང་གཞན་དུ་འཕློ ་སྟེ་གཞི་ནས་སྤློ་མགུའི་མིང་གིས་སྦྱིན་
ཞིང་། ཞག་ལློན་པར་སད་དེ་ཞིག་ནས་སྦྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་མཚན་ིད་མི་འཕློ་ཞེས་ཐ་སད་བཏགས་སློ། །གཞི་ནས་སྤློ་མགུ་བིན་ནས་ཞག་མ་ལློན་པར་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ས་མ་
དང་རིགས་འདྲ་བྱུང་སྟེ། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་མགུ་སྦྱིན་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །སྤློ་མགུ་ཞིག་པའི་རེས་སུ་གཞི་ནས་སྤློ་མགུ་བརམས་པ་ནི་དང་པློར་ཞག་གངས་མཐར་
ཐུག་པར་བ་བ་དང་འདྲ་སྟེ། གཞི་ནས་ཞག་གངས་མཐར་ཐུག་པར་སྦྱིན་ཞིང་སད་པར་བའི། སར་གི་སྤློ་མགུའི་ཕྲློ་སད་པ་ཙམ་གིས་ནི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མནློས་ཏེ་བས་པ་དེ་
གིས་ཞིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་རྒྱ་འདུལ་འཛིན་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསུངས་སློ། །

་་་་་སྐབས་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་ཡློངས་སུ་མི་གཏང་ངློ་

ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གློ་ཞེས་པ་ནི་སད་པར་བ་བའི་ཞག་གངས་ཀི་ཚད་ངེས་པ་ཡློངས་སུ་མི་གཏློང་ངློ་ཞེས་
སྦྱར་རློ། །དེའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་བརམས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་པ་དང་འདྲ་བ་དེའི་ཕྱིར་ཞེས་སློ། །སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་སར་སྦྱིན་པ་དེ་དགེ་འདུན་གངས་མ་ཚང་བ་ལ་སློགས་
པའི་ེས་པས་

་་་་་སྤློ་བ་སློགས་མི་འཆགས་སློ། །སྤློ་བ་ལ་སློགས་དེ་མ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ས་མ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་ན། དེའི་ཚེ་དང་པློ་

ཡང་ཞེས་པ་ནི་ས་མ་ཡང་སྟེ། ས་མ་སྤློ་བ་དེ་ིད་སར་ཡང་སྦྱིན་པར་བ་ཡི། གཞི་ནས་སྤློ་བ་སྦྱིན་པར་མི་བ་སྟེ། སྤློ་བ་ཞིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤློ་བ་མ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མགུ་བ་
མ་ཆགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ས་མ་དང་འདྲ་བ་བྱུང་ན་ཡང་། ས་མ་མགུ་བ་དེ་ིད་སར་ཡང་སྦྱིན་པར་བ་ཡི་གཞི་ནས་མགུ་བ་སྦྱིན་པར་ནི་མི་བའློ། །མདློར་ན་དང་
པློ་ཡང་སྟེ་སར་གི་སྤློ་མགུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་སར་ཡང་བསང་བར་བ་བ་ིད་དློ་ཞེས་ཚིག་གི་མཐར་སྦྱར་རློ། །འློ་ན་ལྟུང་བ་ས་མ་ལ་འཆབ་པ་ཡློད་ཅིང་ཕྱི་མ་ལ་འཆབ་པ་མེད་ན་ཇི་
ལྟར་བ་ཞེ་ན། བཅབས་པའི་སྤློ་བ་དང་མ་བཅབས་པའི་མགུ་བ་ས་ཕྱི་ཐ་དད་པར་བསང་བ་ིད་དློ་ཞེས་པ་སྟེ། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་ལས་སྤློ་བ་དང་མགུ་བ་ཐ་དད་པར་གཞི་ནས་
བསང་སྟེ། སྦྱིན་པ་བ་བ་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

་་་་་ལྟུང་བ་ས་མའི་འཆབ་པ་དེ་ནི་སྤློ་བས་དག་པར་བས་ནས་ལྟུང་བ་ས་ཕྱི་

ཕྱིར་བཅློས་པའི་དློན་དུ་མགུ་བ་འདི་ནི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་དེ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བའློ་ཞེས་སྟློན་པ་ནི་བར་མ་དེ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཊི་ཀ་ལས་སྤློ་བ་ས་མ་ཤློས་མ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་བར་མ་ལྟུང་བ་ས་མ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཡལ་བར་མི་དློར་བར་ཕྱིར་བཅློ ས་པར་
བའློ། །ཞེས་སློ། །ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་དེ་ལ་བར་མ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ནི་ལྟུང་བ་ས་མ་དེ་དང་སྤློ་མགུ་སྦྱིན་པའི་ བར་དུ་བྱུང་བས་དེ་ཞེས་བའློ། །འློ་ན་ལྟུང་བ་ས་ཕྱི་གིས་ཀ་འཆབ་པ་དང་
བཅས་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་བར་མ་དེ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་བ་དེའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་མ་ཆགས་པར་ལེན་པར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ན།
ལྟུང་བ་ཕྱིས་བྱུང་བ་དེ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ཡང་ཆློ་ག་གཅིག་གིས་སྤློ་བ་བླང་བ་འམ། ཆློ་ག་གཅིག་གིས་མགུ་བ་བླང་བ་བརེན་པར་བ་བ་ིད་ཡིན་ནློ། །ཡང་ལྟུང་བ་ས་ཕྱི་
གིས་ཀ་འཆབ་པ་དང་བཅས་ན་ལྟུང་བ་ས་ཕྱི་གིས་ཀའི་མིང་བརློད་ཅིང་ཆློ་ག་གཅིག་གིས་སྤློ་བ་བླང་ཞིང་དུས་གཅིག་ཏུ་སད་དུ་རུང་བའློ། །

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ལྟུང་བ་

ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཕྱིར་ཚིག་གཅིག་ཁློ་ནས་སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་བླང་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དུས་
གཅིག་ཏུ་སད་དུ་རུང་ངློ་། །འདིའི་དཔེ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་དཔེར་ན་རྒྱུད་ལན་ཅིག་རྐྱང་བས་སྐད་དང་སྦྱར་བ་ལ་
སློགས་པའི་བ་བ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལྟུང་བ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཡུན་རིང་དུ་བཅབས་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།
ལྟུང་བ་ཕྱིས་བྱུང་བ་དེ་བཅབས་དུས་ལྷག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ལྟུང་བ་ས་མ་བཅབས་པའི་དུས་བརློད་པའི་སྐབས་དེར་གཞུག་ཅིང་བརློད་པ་ིད་དློ། །ཆློ་ག་བརློད་པ་ན་དེ་ལྟར་བརློད་
པའློ། །

སྤློ་བ་སློད་པ་ན་རིང་ཤློས་ཀི་ཁློངས་སུ་ཐུང་ཤློས་བསྡུས་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ལྟུང་བ་ས་མ་བཅབས་པའི་དུས་སུ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཟ་བ་ཕྱེད་ཡློད་ལ། ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་བཅབས་པའི་དུས་སུ་ཟ་བ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ནི་ཟ་བ་གཅིག་ཁློ་ན་སྤློ་བ་སྦྱིན་
པར་བ་སྟེ་དེ་ཡང་ལྟུང་བ་ས་མ་ཟ་བ་ཕྱེད་བཅབས་པ་དང་ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་ཟ་བ་གཅིག་བཅབས་པའི་ེས་པ་གིས་
ཀ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཤེས་པར་བའློ། །ལྟུང་བ་ས་མ་བཅབས་པ་བས་ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་བཅབས་པའི་དུས་ལྷག་པ་
སིད་དེ། ལྟུང་བ་ས་མ་ཟ་ཕྱེད་བཅབས་ནས་ལྟུང་བ་དེ་གཞན་ལ་བརློད་ཅིང་ལྟུང་བ་ཕྱི་མ་གཞན་ལ་མི་བརློད་པར་
ཟ་གཅིག་བཅབས་པ་ལྟ་བུའློ། །་་་་་སྤློ་མགུ་དེ་གིས་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་ཞེས་པས་ནི་སྦྱིན་པ་བཅློ་ལྔ་བསྟན་ཏེ། སྤློ་བ་སིན་པ་དང་། གཞི་ནས་སྤློ་བ་
སིན་པ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སྦྱིན་པ་དེ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་དང་གཞི་ནས་མགུ་བ་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། སྤློ་བ་སད་པ་དང་ལྡན་
པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་། གཞི་ནས་སྤློ་བ་སད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་གསུམ་
མློ། །དབྱུང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་པས་དབྱུང་བ་བཅུ་གིས་བསྟན་ཏེ།

་་་་་སྤློ་བ་སློན་ད་མ་སློང་བའི་མགུ་བ་རྐྱང་པ་སད་པ་གསུམ་ལ་དབྱུང་བ་གསུམ་དང་། སྤློ་བ་སད་ནས་

མགུ་བ་སད་པ་གསུམ་ལས་དབྱུང་བ་གསུམ་དང་། གཞི་ནས་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་སད་པ་གསུམ་ལས་དབྱུང་བ་གསུམ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་སད་
པ་གསུམ་ལས་དབྱུང་བ་གསུམ་སྟེ་བཅུ་གིས་སློ། །དེ་དག་གིས་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ི་ཤུ་ར་བདུན་ཡང་མཚོན་པའློ། །

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་འཆར་ཀའི་ནག་འབམ་

གི་སྐབས་སུ་སྤློ་རྐྱང་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་མགུ་རྐྱང་སྦྱིན་པ་གསུམ་དང་། སྤློ་བ་སད་པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་དང་།
གཞི་ནས་སྤློ་བ་སད་པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སད་པ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་དང་
གསུམ་སྟེ། སྦྱིན་པ་མུ་དགུ་པློ་དེ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བ་ཙམ་སྨློས་ཤིང་། དེ་རྣམས་ཀི་བརློད་པ་ནི་མ་སྨློས་
སློ། །སྤློ་བ་སད་པ་ལ་གཞི་ནས་མགུ་བ་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་དངློས་སུ་མ་སྨློས་ཏེ་སློགས་
ཁློངས་སུ་བསྡུས་སློ། །དབྱུང་བ་བཅུ་གིས་ལ་ཊི་ཀ་ལས་དབྱུང་བ་མུ་དྲུག་གི་གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་གིས་
ཀ་སྨློས་ཏེ། མགུ་སད་གསུམ་ལ་དབྱུང་བ་གསུམ། སྤློ་སད་གསུམ་ལ་མགུ་བ་སྦྱིན་ནས་དབྱུང་བ་གསུམ་སྟེ་
དྲུག་པློ་དེ་དག་གིའློ། །དབྱུང་བ་གཞན་དྲུག་དངློས་སུ་མ་སྨློས་ཏེ། སློགས་ཁློངས་སུ་བསྡུས་སློ། །དེ་རྣམས་ནི་ཊི་
ཀ་ལས་འཆར་ཀའི་ནག་འབམ་གསུངས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྟུང་བ་འབིན་པ་པློ་གནས་སྐབས་ཅི་
ལྟར་འདུག་པ་ལ་བ་ཞེ་ན་་་་་་ར་་་་་་བཅད་དེ་ས་ལ་བཀམ་པ་ལྟ་བུར་་་་་་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་འགེལ་བ་ལའློ་ཞེས་པ་འདི་འགེལ་ཆུང་ལས་
དགེ་འདུན་གི་སན་སར་ཁ་བུབ་ཏུ་བསལ་ལ་བསིགས་པ་དབྱུང་བ་གིས་ཀ་བ་ཞེས་བཤད་དློ།

་་་་་ལུང་དང་ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་ཁ་བུབ་ཡིན་མིན་གང་ཡང་མི་

སྣང་ཡང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་རྩྭ་བཅད་དེ་ས་ལ་བཀམ་པ་ལྟར་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་བུབ་བམ་གན་རྐྱལ་
ལམ་གློས་འགེལ་དུ་བཅུག་སྟེ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བསིགས་པ་དང་དབྱུང་བའི་ལས་བརློད་པ་གསུམ་དང་། མཇུག་སྡུད་བརློད་པ་ཡང་སློད་ལམ་
འགེལ་བ་ལ་བའློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ས་མ་ལྟར་བསལ་བ་ལས་བསང་ནས་གཟེངས་བསྟློད་པ་བ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། གཟེངས་བསྟློད་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་པའི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་འགེལ་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ལའློ་ཞེས་བ་བ་ནི་

་་་་་གཟེངས་བསྟློད་པའི་སྐབས། འདིར་སྦྱར་བ་བ་བ་མིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེས་ན་དབྱུང་བའི་ལས་བརློད་པ་གསུམ་དང་མཇུག་སྡུད་བརློད་

པ་ཡང་སློད་ལམ་འགེལ་བ་ལ་བ་བར་གྲུབ་བློ། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་བསད་བར་བ་སྟེ།

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཁ་ཅིག་གི་རྐྱེན་གིས་གཞན་ཡང་

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བར་འགྱུར་བས་སློན་དེ་ལས་་་་་་གཞན་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དང་། བླ་མའི་གནས་སུ་གཞན་དག་གིས་
མཆློད་ཅིང་བཀུར་བའི་་་་་་སྣློད་་་་་་དངློས་མ་ཡིན་་་་་་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚུལ་འཆལ་དང་འདྲེས་མར་གནས་ན་་་་་་
དགེ་འདུན་མི་བརློད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བསད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་དློ། །ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཞེས་པ་ནི་བསིགས་པའི་རྒྱུ་ལ་
བསིགས་པའི་དློན་དུ་བསིགས་པ་བ་བའི་བསམ་པས་སྨད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་གསུམ་གང་བས་ཀང་། བསིགས་པ་ིད་འཆགས་ཏེ། སྨད་པ་ནན་ཏུར་དུ་འགློ་གཅིག་ལ་ཆློ་ག་དློད་
ཐུབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ལུང་ཆློས་ཀི་འཐད་པ་སྦྱར་བ་ཙམ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །་་་་་དེ་

བཞིན་དུ་སྨད་པ་དང་སད་པ་དང་ཕྱིར་འགེད་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བདུན་པློ་ཕན་ཚུན་ཆློ་ག་གཞན་བེད་པ་ནི་འཆགས་སློ། །

་་་་་དེ་ཡང་

སྤངས་པ་ནན་ཏུར་དུ་འགློ་གཅིག་ལ་ཆློ་ག་དློད་ཐུབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་གིས་
པློ་ཕན་ཚུན་ཆློ་ག་གཞན་བེད་པ་ཡང་འཆགས་སློ་ཞེས་ཀང་

་་་་་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཞེས་པའི་མདློ་འདིས་བསྟན་ཏློ། །དེ་དག་གིས་གནད་ཀིས་སྦྱར་བ་ནི།་

་་་་ཁང་པ་དང་ཁང་ཆེན་གི་གནང་བ་བིན་པ་ལྟ་བུ། སྦྱིན་པའི་ལས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཆློ་ག་གཞན་བེད་པ་ནི་འཆགས་ལ་་་་་་
ཐུག་པ་འབྲིམ་པ་པློ་བསྐློ་བ་དང་བག་ཆློས་འབྲིམ་པ་པློ་བསྐློ་བ་ལྟ་བུ་ བསྐློ་བའི་ལས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཆློ་ག་གཞན་བེད་
པ་ཡང་འཆགས་ཏེ། སྦྱིན་པ་འམ་བསྐློ་བའི་ལས་སུ་འགློ་གཅིག་ལ་ཆློ་ག་དློད་ཐུབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྦྱར་རློ། །ཆློ་ག་དློད་མི་ཐུབ་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། བསེན་པར་རློགས་པའི་
རྒྱུ་ལ་དེའི་དློན་དུ་དེའི་བསམ་པས་ཁང་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་བས་པ་ནི་ལས་མི་འཆགས་ཏེ། ཆློ་ག་དློད་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་དློན་དུ་དེའི་
བསམ་པས་ཆློ་ག་གཞན་བས་ན་བཤགས་པ་མི་འཆགས་ཏེ། ལྟུང་བའི་མིང་རིགས་བརློད་པའི་ཕྱིར་བཅློས་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེའང་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཞེས་ནན་ཏུར་གི་ཆློ་ག་

་་་་་ཁ་ཅིག་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་འཆད་ཀང་འདུ་

གཞན་བས་པས་ནན་ཏུར་གཞན་འཆགས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་

ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་འཁྲུལ་ན་ནི་སྨད་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་གི་བསམ་པས། སྨད་པ་ནན་ཏུར་གི་ཆློ་གར་འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་ན། གནས་ནས་དབྱུང་
བའི་ཆློ་ག་བས་ཀང་སྨད་པ་ནན་ཏུར་འཆགས་ཏེ། ནན་ཏུར་གི་ལས་འདུ་ཤེས་གཙོ་བློ་ཡིན་ཀང་། སྨད་པ་ནན་ཏུར་དེ་དཔད་པ་ཐ་སད་ཀིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དུ་ན་མི་
འཆགས་པ་ནི་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ནན་ཏུར་བེད་ན། རང་རང་གི་བསམ་པ་ཡློད་པ་ལས་གཞན་དུ་སྟེ། རང་རང་གི་བསམ་པ་མེད་པས་ནི་ནན་ཏུར་ལས་དེ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་
བསྟན་ཏློ། །གཞན་ཡང་བསིགས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསིགས་པའི་བསམ་པས་གནས་ནས་དབྱུང་བ་བེད་པའམ་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་ལ་སློགས་པ་བེད་ན་ཡང་ལས་མི་འཆགས་ཏེ། སྨད་པའི་
ལས་ཀང་གཞན་ཡིན་ལ། སྤང་བའི་ལས་ཀང་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་ཀང་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་དློན་དེ་ལྟར་དམར་སེར་ཅན་གི་གཞི་བསྡུས་པ་
ལས་བཤད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤངས་པ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ལ་སྨད་པ་ནན་ཏུར་དང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་བས་ཀང་མི་འཆགས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ས་མ་བཞིན་ནློ། །ཁིམ་པ་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་
བ་བ་ནི་དགེ་སློང་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བས་པའི་དགློས་པ་ནི་ེས་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་མི་
འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལས་བཟློག་པར་འགྱུར་བའློ། །བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལྔ་ལས་དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བ་བ་ནི། ཆློས་བདུན་ལྡན་ལ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁིམ་པ་ཡིན་པ་
དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གཤེ་སྐུར་འདེབས་པ་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་འཁློར་དང་གཏློགས་པ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་ཁིམ་པ་ལ་ཞེས་པ་དང་། འདི་ིད་ལས་སྐུར་བ་དང་གཤེ་བ་དང་ཞེས་པ་དང་།
ཐ་ན་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཡན་ཆད་རང་གི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་དུ་དེ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སར་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་། ཁིམ་

་་་་ཁིམ་བདག་དེ་ལ་བུད་མེད་བཞི་ཡློད་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བར་རུང་བས། པ་ཚོགས་ཐ་དད་པ་བཞིར་ལློངས་པ་ཡིན་པ་དང་།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

255

་

ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་སྟེ། སར་སྐབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བ་བ་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་
ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བ་བ་ནི་ཆློ་ག་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་

་་་་་གེང་དྲན་

བེད་ཚུལ་དང་། དངློས་གཞི་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ལས་དང་། མཇུག་གི་ཁིམ་པ་དེ་ལ་གློ་བར་བ་བའློ། །བཞི་པ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བས་པའི་བསབ་བ་ནི། རབ་བྱུང་རྣམས་
ཀིས་དེའི་ཁིམ་དུ་མི་འགློ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །ལྔ་པ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་ལས་གློལ་བའི་རྒྱུ་ནི་

་་་་་ཁིམ་པ་དེས་བཟློད་པ་གསློལ་ན་་་་་་དགེ་འདུན་གིས་ཁ་བསང་བ་

སྟེ། དེ་ལ་གིས་ལས་ཁ་བསང་བའི་དགློས་པ་ནི། ཆད་པ་དེ་ལས་གློལ་བར་འགྱུར་བའློ། །ཁ་བསང་བའི་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཁ་བསང་བ་དེ་ཡུལ་གང་ལ་བ་བ་ནི་
སར་གི་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བ་བའི་ཡུལ་ཆློས་བདུན་ལྡན་ལས་གཤེ་སྐུར་འདེབས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ། ེས་པ་གཏློང་བ་ཡིན་ཞེས་བསྒྱུར་ཞིང་། ཁ་སྦུབ་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་
དེ། ཁ་སྦུབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཞེས་བསྒྱུར་བའི་ཆློས་བདུན་ལྡན་དང་། རང་གིས་ལན་གསུམ་དུ་གསློལ་བ་འདེབས་པ་སྟེ་བརྒྱད་དློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་ཁ་བསང་བ་ནི་དགེ་འདུན་
མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་སར་དང་འདྲ་ཞིང་།

དེའི་སྟེང་དུ་་་་་་ཆད་པ་སློད་བེད་དེ་འམ་དེས་བསྐློས་པ་ཡིན་པ་སྟེ། ནན་ཏུར་བེད་པ་དག་གིས་མ་བསྐློས་ན་ནན་ཏུར་བས་པ་ལ་

བཟློད་པ་མི་འཆགས་ཞེས་པས་གྲུབ་བློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་ཁ་བསང་བ་ནི་སྦྱློར་དངློས་གིས་ཏེ། སྦྱློར་བ་ནི་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་ཏེ། སར་སྤློ་བ་ནློད་
པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་འདྲའློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་ལས་ཀིས་སློ། །

་་་་་འདི་ལ་ནི་མཇུག་གི་ཆློ་ག་གཞུང་རྣམས་ནས་མ་

གསུངས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། དགེ་སློང་ལ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གང་དུ་ལས་བ་བ་ཞེས་པ་ནི་་་་་་ཀི་མ་བློད་ཀི་འདུལ་འཛིན་
རྣམས་ཀིས་གཞུང་འདི་ལ་འབྲུ་སྣློན་ནློར་བར་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཡིན་ལུགས་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་ལས་ཀི་ཆློ་
ག་གཅིག་གིས་ཁིམ་བདག་བཞི་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་བེད་ན་ལས་ཀི་གནས་མཚམས་ཐ་དད་པ་བཞིར་དགེ་འདུན་སློ་སློར་བཀློད་དེ། མཚམས་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ནློན་པའི་རས་ཀི་
སྟེང་ན་ལས་བེད་པ་པློ་འདུག་སྟེ་ལས་བས་ན་ནི། གནས་བཞི་པློ་གང་དུ་ལས་བ་བ་དེར་གཏློགས་པའི་ཁིམ་བདག་བཞི་པློ་དག་ལ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ིད་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་ལུང་ཞུ་བ་
ལས་ཁིམ་བདག་བཞི་ལ་གནས་བཞི་པློ་དག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པར་འགྱུར་བ་མཆིས་སམ། ཡློད་དེ་ཁི་འམ་ཁིའུ་འམ་ཤིང་ངམ་རེ་ལྡེས་གནས་བཞི་པློ་དག་གི་མཚམས་དག་མནན་
ཏེ་ཁ་སྦུབ་པར་བེད་ནའློ་ཞེས་རང་འགེལ་དང་ཊི་ཀས་ལུང་དེ་ཁུངས་སུ་དྲངས་སློ། །

བླ་མ་རྣམས་ནི་གང་དུ་ལས་བ་བ་དེར་གཏློགས་པའི་ཁིམ་པ་

དེ་དང་ནློར་རས་གཅིག་པའི་ཁིམ་པ་དག་ལ་ཁ་སྦུབ་པ་ིད་ཡིན་གི་ཁིམ་པ་གཞན་ལ་ནི་མིན་ནློ་ཞེས་འབྲུ་སྣློན་
བེད་དེ། སྤངས་པ་ིད་ཀང་དེ་དང་འདྲའློ་ཞེས་པ་དེའི་དློན་ཡིན་གི། གཞུང་འདིའི་དློན་ནི་ཊི་ཀ་དང་རང་འགེལ་
ལས་འབྲུ་སྣློན་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་ངེས་སློ། །གཞུང་འདི་ལ་འབྲུ་སྣློན་ལུགས་གཞན་ཡང་་་་་་འདི་ལ་བླ་མ་རྣམས་ནི་གང་དུ་ལས་བ་བ་
དེར་གཏློགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཁ་སྦུབ་པ་ིད་ཡིན་གི་དགེ་འདུན་གཞན་ནི་མ་གཏློགས་སློ་ཞེས་འཆད་ཅིང་།

གང་དུ་ལས་བ་བ་དེར་གཏློགས་པའི་

ཞེས་པ་་་་་་གཞུང་འདི་ིད་ཀི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་ནི་དགེ་འདུན་གང་འདུས་པ་དེས་མི་བསང་གི་དགེ་འདུན་གཞན་ནི་མ་གཏློགས་སློ་ཞེས་བཤད་
དློ། །འློན་ཀང་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ་ལྟ་བ་མཐུན་པ་ལ་སློགས་རང་བཞིན་འདྲ་བའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཁ་སྦུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མདློ་འདི་ིད་ལས་གློ་བུར་དུ་འློངས་པས་
ཀང་དེ་ལས་མི་འགལ་བ་ིད་དུ་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་མ་མློ་ལས་གློ་བུར་དུ་འློངས་པའི་དགེ་སློང་གིས་གློང་དུ་བསློད་སློམས་ལ་འཇུག་ན་འདིར་བསབ་པའི་སློམ་པ་བིན་པ་
མ་ཡིན་ནམ། ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གཞི་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་དྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་དགེ་འདུན་གཞན་གིས་ཀང་སྤང་དགློས་པའི་
གནད་ཀིས་ཀང་ཤེས་སློ། །

་་་་་ཁིམ་བདག་དེ་ིད་ཀི་ཁང་པར་ཕྱིན་ནས། ཁ་སྦུབ་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འགའ་ཞིག་གིས་

གློ་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ཀང་ཀུན་དགའ་བློ་སློང་ལ་ལི་ཙ་བི་ཆེན་པློ་ལ་འདི་སྐད་
256

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཅེས་ཁློད་ལ་དགེ་འདུན་གིས་ལྷུང་བཟེད་ཁ་སྦུབ་པ་མཛད་དེ་ཞེས་བསློ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པའི་
ཕྱིར་བཅློས་ནི། འཆབ་པའི་སེམས་མ་སེས་ན་མཐའ་ལས་ལྡང་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གསུམ་སྟེ། བསབ་པ་བིན་པའི་རང་བཞིན་དང་བསབ་པ་ནློད་པའི་ཚུལ་དང་བསབ་པ་སད་
པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི་གྲུབ་མཐའི་བེ་བྲག་གསུམ་ལས། མདློ་སེ་པ་ལྟར་ན་དགེ་སློང་གིས་མི་ཚངས་པར་སད་ཅིང་འཆབ་སེམས་སེས་ན་ནི། གསློར་མི་རུང་ལ། འཆབ་སེམས་མེད་
ན་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་བ་ལ་ཕམ་པར་གཏློགས་པའི་སློམ་པློ་ལི་བ་འབྱུང་བས། སློམ་པློ་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་
ལྔ་སྤློང་ཞིང་། དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལེན་པའི་ཡིད་དམ་བར་མའི་དགེ་བ་བླངས་པ་ཡིན་ནློ། །

སློབ་དཔློན་ཐློགས་མེད་ལ་སློགས་པ་་་་་་ས་རབས་པ་

རྣམས་ལྟར་ན་ཕམ་པ་བྱུང་ཞིང་འཆབ་སེམས་སེས་ན་ནི་གསློར་མི་རུང་ལ། འཆབ་སེམས་མེད་ཀང་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕམ་པ་དེས་སློམ་པ་བཏང་བས་སར་ཡང་
སློམ་པ་བླངས་ནས་སར་གི་སློམ་པ་གཏློང་བེད་ཀི་ཕམ་པ་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤློང་བ་ལ་སློགས་པ་ས་མ་
བཞིན་ནློ། །བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། ཕམ་པ་བྱུང་ཞིང་འཆབ་སེམས་སེས་ན་ནི་གསློར་མི་རུང་ལ། འཆབ་སེམས་མེད་ཀང་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕམ་པས་སློམ་པ་མི་
གཏློང་ཡང་མས་པར་བེད་པས་སློམ་པ་མས་བེད་ཀི་ཕམ་པ་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤློང་བ་ལ་སློགས་ས་མ་
བཞིན་ནློ། །གིས་པ་བསབ་པ་ནློད་པའི་ཚུལ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་ནློད་པ་ནི་སྦྱིན་པའི་ལས་ཀི་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་ལས་ཏེ། སར་བསྟན་པ་བཞིན་
ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་ནློད་པ་ནི། ལས་ཀི་གཞིར་སར་སྨློས་པའི་སྦྱིན་ཡུལ་ཐུན་མློང་བ་བརྒྱད་ལས། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་ཞེས་པའི་གནས་
སུ། འདིར་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་ལྔ་གང་རུང་གི་སློམ་པ་གསློར་རུང་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་ལ་བསབ་པ་སྦྱིན་པར་མ་ཟད་དེ། འློད་ལྡན་ལས་དགེ་ཚུལ་ལ་བསབ་པ་སྦྱིན་པ་ཡློད་
དམ་ཞེ་ན། ཡློད་དློ་ཞེས་བཤད་དེ་ཞེས་སློ། །ཡན་

་་་་་གསློར་རུང་དང་ལྡན་ཞེས་བརློད་ཀི་གསློར་རུང་ཆད་དང་ལྡན་ཞེས་ནི་འདིར་མི་བརློད་དེ། ཡན་

ཆད་ཅེས་པའི་སྒྲས་བརློད་པ་གིས་སློ། །་་་་་གསློ་བ་ལ་ཞུགས་ཟིན་པ་བསབ་པ་བིན་པ་དང་། རྣམ་དག་ནི་བསབ་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །་
་་་་ར་ལྟུང་འཆབ་མེད་བྱུང་བའི་དགེ་ཚུལ་ལ་བསབ་པ་བིན་དགློས་ན་དགེ་ཚུལ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་སྟློན་པའི་
སྐབས་སུ་ཊི་ཀ་ལས་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་སྤློང་པའི་བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་འདས་པ་
ིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་བཤགས་པར་བ་བའི་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ནི་
སྦྱློར་བའི་ེས་བས་བྱུང་ན་བཤགས་བ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་མཐུན་པར་གསུང་ངློ་། །གསུམ་པ་
ལྟུང་བ་གང་དག་པའི་དློན་དུ་ནློད་པ་ནི་འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པའམ། ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་འཆབ་མེད་ཡིན་པ་དང་། བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་དང་། ངློ་ཤེས་ཤིང་
དྲན་པར་ནུས་པ་སྟེ། ཆློས་གསུམ་ལྡན་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུའློ། །བཞི་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་ནློད་པ་ནི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སྟེ་གཞུང་ན་གསལ་ལློ། །ལྔ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་ནློད་ཅིང་
སྦྱིན་པ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་སྟེ། སྦྱློར་བ་ནི་སར་སྤློ་བ་ནློད་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་འདྲའློ། །

་་་་་སྟེ་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྒན་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སློགས་པ་སར་བཞིན་ནློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པ་སྟེ། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །དྲུག་པ་
བསབ་པ་སྦྱིན་པའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི་འཆབ་མེད་ཀི་ཕམ་པ་དག་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤློང་ཞིང་། དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་ལེན་པར་བེད་པའི་བསབ་པ་བིན་
ཞིང་བསབ་པ་དེ་དག་མས་སུ་ལེན་པས་ན་བསབ་པ་བིན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། བསབ་པ་སློད་པ་ཞེས་ཀང་བའློ། །དགེ་ཚུལ་བསབ་པ་བིན་པ་ནི་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ེས་བས་དག་པར་བ་
བའི་དློན་དུའློ། །གསུམ་པ་བསབ་པ་སློད་པའི་ཚུལ་ལ་དྲུག་ལས་དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་བསབ་པ་སད་པ་ནི་དགེ་འདུན་ཆློས་ལྔ་ལྡན་སར་སྤློ་བ་སད་པའི་ཡུལ་དང་འདྲའློ། །གིས་པ་
གནས་གང་དུ་བསབ་པ་སད་པ་ནི་གནས་ཆློས་གིས་ལྡན་ཏེ། སྤློ་བ་སད་པའི་གནས་ཆློས་གསུམ་ལྡན་གི་ཐ་མ་མ་གཏློགས་པའློ། །གསུམ་པ་རེན་གང་གིས་བསབ་པ་སད་པ་ནི་བསབ་
པ་ནློས་པ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། སྐབས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །བཞི་པ་ལྟུང་བ་གང་དག་པའི་དློན་དུ་བསབ་པ་སད་པ་ནི་ལྟུང་བ་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ཏེ། སར་བསབ་པ་ནློད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་
དང་འདྲའློ། །ལྔ་པ་ཡུན་ཇི་སིད་དུ་བསབ་པ་སད་པ་ནི། ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སད་པ་སྟེ། ལུང་དང་མདློ་ར་འགེལ་ལས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སྦྱིན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་
བློ། །དམིགས་བསལ་ནི་གང་ཟག་དེ་དག་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏམ། ཕམ་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བྱུང་སྟེ་བསབ་པ་བིན་པ་ལས་མཚན་གྱུར་ན་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློག་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མ་ནི་དག་བཅློམ་པ་ིད་ཀིས་སློ། །ཞིང་མ་ཡིན་པ་ིད་ལ་ནི་མས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །དྲུག་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པ་སད་པ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་བ་དང་།
དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་བླང་བ་སྟེ། སར་སྤློ་བ་སློད་པ་ལ་སྨྲས་པ་བཞིན་ནློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་འཆབ་པའི་སེམས་མ་སེས་ན་མཐའ་ལས་ལྡང་བར་འགྱུར་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ལུང་
ཕྲན་ཚེགས་ལས་དགེ་སློང་དག་དགེ་སློང་དགའ་བ་ཅན་གིས་སད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་སད་ཀང་སེམས་གཅིག་གིས་ཀང་མ་བཅབས་པས་འདི་ཕམ་པར་མ་གྱུར་གི ས་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་། འཕགས་པ་བེ་ཤ་ཀའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་ཀང་། མི་འཆབ་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། གལ་ཏེ་

་་་་་ེས་ལྟུང་བྱུང་ནའང་གཅིག་ལ་མཐློལ། འཆབ་པའི་ེས་

ལྟུང་་་་་་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་འཇིགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཕས་ཕམ་མི་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་བཤད་པ་དང་། མཛོད་འགེལ་ལས་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་མློད་ལ་ཕམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མི་ཟེར་གི་ལ་ལ་
རྒྱུད་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཕམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་འགས་ཀང་མི་འཆབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་དང་། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་མཚན་ིད་ཀི་རེས་འབྲང་

་་་་་གང་བ་སྤེལ་
་་་་་མཛོད་ཀི་

ལས། གལ་ཏེ་སེམས་ནི་གཅིག་གིས་ཀང་། །བཅབས་པ་མེད་པར་འཆགས་བེད་ན། །ཐ་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་ཡང་། །དེ་ནི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་དང་།

འགེལ་བཤད་དློན་གསལ་ལས་ཀང་། ཁློ་བློ་ཅག་ནི་མི་ཚངས་པར་སློད་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བའི་མློད་ཁློ་ན་ལ་ཕམ་
པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མི་ཟེར་གི་འློ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འཆབ་པའི་སེམས་ཀིས་ནི་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་གཞུང་མང་པློ་དེ་
རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞུང་དང་པློ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི་གསློར་མི་རུང་གི་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་གིས་ཞེས་དགློངས་ཏེ། གསློར་རུང་གི་ཕམ་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནློ། །ཞེས་གཞུང་ཕྱི་མ་དེ་རྣམས་ནི་མདློ་སེ་པའི་ལུགས་ཁས་བླངས་པའི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་ནློ། །འདིར་བེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀིས་འཆབ་སེམས་མེད་ཀང་ཕམ་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་ནི།
འློད་ལྡན་དུ་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་མ་མློ་ལས་ཕམ་པ་བྱུང་བ་བསབ་པ་བིན་པ་གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མི་ཚངས་པར་སློད་པ་བས་ནས་ཐ་ན་སེ་གློལ་གཏློགས་པ་ཙམ་ཡང་འཆབ་པའི་

་་་་་འགློད་པས་ལུས་ཀི་འཚག་བྲི་

སེམས་མི་བསེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གསློལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསབ་པ་བིན་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པའློ། །ངློ་ཚ་དང་ལྡན་པ་ནི་

བ་ཙམ་ལས་ལུང་སིལ་བུ་ལས་ལྷག་མའི་ེས་པ་བྱུང་ནས་འགློད་དེ་ལུས་རིད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །ཤེས་པ་ནི་
བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་དང་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཤེས་པ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརན་པློ་དང་
ལྡན་པའློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །དེ་ནི་རིགས་པས་སྦྱར་བར་ཟད་ཀི། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་གཞུང་གཏན་ནས་མེད་
དློ། །ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའློ་ཞེས་ཁ་ཅིག་འཆད་མློད་ཀང་། ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་ནི་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་དློ། །་་་་་ཤེས་པ་ནི་སེ་བློ་མང་པློས་ཤེས་ཤིང་གགས་པ་སྟེ། ཤེས་པ་དང་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་ལུང་སིལ་བུ་ལས་དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་
གགས་པ་དང་བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་དློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། ཕྱིར་བཅློས་པའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་དུས་དང་དུས་མིན་བསྡུས་
པ་འབྱུང་བའི་གཞི་འཆད་དེ་འདིའི་སི་དློན་ལ་བཞི་སྟེ། འདིར་རང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འཆབ་པའི་ེས་པ་རློགས་པར་བསེད་པའི་གཞི་དང་། བསམ་པ་དང་། སྦྱློར་བ་དང་། མཐར་
ཐུག་པའློ། །དང་པློ་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ཏེ། གང་འཆབ་པའི་དངློས་པློ་དང་། གང་དུ་འཆབ་པའི་གནས་སློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས། དགེ་འདུན་ལྷག་མའི་དངློས་གཞི་ཡིན་པ་སྟེ།
སྐབས་ཀིས་གྲུབ་བློ། །བདག་གི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བར་ཡློད་པ་སྟེ། གཞན་གི་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་འཆབ་ན་གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་གི། གཞུང་འདིའི་སྐབས་ཀི་
བརློད་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ངློ་བློ་ཤེས་སམ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་སྟེ།

དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ིད་ལ་་་་་་ཡིད་གིས་ཟ་བ་ནི་ཤེས་པ་དང་འདྲའློ། །ཞེས་གསུངས་

སློ། །གིས་པ་གང་དུ་འཆབ་པའི་གནས་ནི། དགེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྟེང་དུ། མཚམས་ཀི་ནང་ན་གནས་པ་སྟེ། ཆློས་བདུན་ལྡན་གི་མཐློལ་ཡུལ་ཡློད་པའི་གནས་ཡིན་པ་སྟེ།
བརློད་པའི་ཡན་ལག་མེད་ན་ཞེས་གསུངས་སློ། །

སྐབས་འདིར་གང་གི་ཚེ་འཆབ་པའི་དུས་ནི་མཚན་མློ་མཐའི་སྐད་ཅིག་ཡིན་ཞེས་

སྐད་ཅིག་དེ་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། མཐར་ཐུག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རློ། །སྤློ་བ་སད་དགློས་ཀི་འཆབ་པ་ལ་ནི་རེན་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ཀང་།
སྐབས་འདིའི་ེས་པ་རློགས་པར་བསེད་པ་ཙམ་ལ་ནི་རེན་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་ཀང་རུང་
ངློ་། །་་་་་གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་གཞི་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཀུན་སློང་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ལྟུང་བ་བརློད་འདློད་མེད་པའི་བསམ་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་
པའློ། །གསུམ་པ་སྦྱློར་བ་ནི་ལྟུང་བ་མི་མཐློལ་བ་ིད་དློ། །སྦྱློར་བ་ལུས་ངག་ཏུ་ཐློན་པ་མི་དགློས་ཏེ། བ་བ་མི་བེད་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་མཐར་ཐུག་ནི་མཚན་མློ་
མཐའི་སྐད་ཅིག་སྟེ། ིན་མཚན་གི་མཐའི་ཆ་ཞེས་འབྱུང་བས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་འབིན་རེག་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མི་ཤེས་པ་ིད་དང་ཞེས་
སློ། །བས་སམ་མ་བས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་ིད་དང་། ཅི་ཞིག་ཅེས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་ིད་དང་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། དང་པློ་ཊི་ཀ་ལས་ལས་
ཀིས་འཇུག་པའི་སྐབས་ལ་དློགས་པ་

་་་་་གཅློད་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བདག་གིས་སིར་ན་ལྟུང་བ་བསེད་པའི་བ་བ་བས་སམ་མ་བས་དྲན་པར་མི་ནུས་
་་་་་གཅློད་པ་བསྟན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལས་བས་མློད་ཀི། ལས་ཀི་ངློ་བློ་འབིན་རེག་ལ་སློགས་པ་ཅི་ཞིག་བས་དྲན་

པའློ། །གིས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ལས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་དློགས་པ་

པར་མི་ནུས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཡུལ་ལ་སློད་པའི་སྐབས་ཀི་དློགས་པ་བསྟན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འབིན་རེག་ལྟ་བུ་བས་ན་བསམས་བཞིན་དུ་བས་སམ་མ་བསམས་པར་
བས་པ་དྲན་པར་མི་ནུས་པའློ། །དེ་གསུམ་ནི་བླློ་ཁ་མ་ཕྱློགས་པའི་ཚུལ་གིས་དྲན་པར་མི་ནུས་པ་གསུམ་མློ། །བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་པའི་བསེན་པར་རློགས་པ་
ིད་ལ་ཆློས་ཅན། རང་གི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་འཆབ་པའི་ེས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། རང་ལ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་སྤློ་མགུ་སློད་འཕྲློ་
ལ་ཁིམ་པ་ལ་སློགས་པར་བབས་ཏེ་སྤློ་མགུ་མི་སློད་པའི་ས་ནས་སར་ཡང་དགེ་སློང་དུ་ཕྱིར་འློངས་པ་ནི་སྤློ་མགུ་སློད་པ་དེའི་གནས་སྐབས་ིད་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་ལྟུང་བ་དང་བཅས་
པའི་གནས་སྐབས་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །འདིས་ནི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའི་དགེ་སློང་ཁིམ་པར་བབས་པའི་ལྟུང་བ་མི་འདག་པར་ཤེས་སློ། །ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའི་དགེ་སློང་
ཁིམ་པར་བབས་ན་ཁ་

་་་་་རྒྱ་ཅིག་ན་རེ་བབས་པས་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། བཅས་པའི་རེན་མ་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་འདི་ིད་

ལས། མི་སློད་པའི་ས་ནས་ཕྱིར་འློངས་པ་ནི་ཞེས་བབས་ཀང་ལྟུང་བ་མ་དག་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་ལྟུང་བ་ཡློད་པའི་དགེ་སློང་སྨྱློ་བར་གྱུར་པ་ཆློས་ཅན། ལྟུང་བ་
དག་པར་ཐལ། བཅས་པའི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྨྱློ་བས་ལྟུང་བ་དག་པར་འདློད་ན་ལྟུང་བ་དག་བེད་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་དག་པ་འགལ་ལ། དགེ་སློང་སྤློ་མགུ་སློད་འཕྲློ་ལ་སྨྱློ་
བར་གྱུར་ཏེ་སྤློ་མགུ་མི་སློད་པའི་ས་ནས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཕྱིར་འློངས་པ་ནི་

་་་་་སྤློ་མགུ་སློད་པ་དེའི་སྐབས་ིད་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཀང་མདློ་ར་བས་བསྟན་པ་དང་

འགལ་ལློ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པའི་དགེ་སློང་ཁིམ་པར་བབས་སམ་སྨྱློ་བར་གྱུར་པ་ཆློས་ཅན། ལྟུང་བ་ཡློད་པ་མི་འཐད་དེ། ལྟུང་བའི་རེན་མ་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རགས་
མ་གྲུབ་སྟེ། ལྟུང་བ་སར་མེད་གསར་དུ་སེ་བའི་རེན་མ་ཡིན་དུ་གྱུར་ཀང་། ལྟུང་བ་སེས་ཟིན་རྒྱུན་གནས་པའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ཁིམ་
པར་བབས་ན་ཁིམ་པ་དེ་ལ་ལྷག་མའི་ལྟུང་བ་ཡློད་ན། ཊི་ཀ་ལས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ིད་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མེད་པས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། བསེན་རློགས་ཀི་
སློམ་པ་གཏན་ནས་མ་བླངས་པའི་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ིད་ལ་ནི་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་མེད་ཅེས་བསྟན་པའློ། །བཅབས་པའི་དུས་ངེས་པར་མ་ཤེས་ན་སད་པ་ཁད་པར་དང་བརློད་པ་
གིས་ཀ་ཉུང་བ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་རེན་ཞེས་ཏེ། འདི་ནི་མདློ་འློག་མ་བཞི་པློའ ་ི མདློར་བསྟན་ཡིན་ནློ། །

་་་་་དེའི་རྒྱས་བཤད་ནི་མདློ་འློག་མ་བཞི་པློ་

འདི་དག་སྟེ། སད་པ་ཉུང་བ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་པ་དངློས་དང་དེའི་མཚོན་དཔེ་དང་། བརློད་པ་ཉུང་བ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་པ་དངློས་དང་། དེའི་མཚོན་དཔེ་
དང་བཞི་ནི། སད་པར་བ་བ་ིད་ལ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་མདློ་བཞིས་གློ་རིམ་བཞིན་བསྟན་ཏློ། །བསམས་བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་སྤློ་བ་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པ་གསློལ་བ་

་་་་་

སྤློ་བ་དང་གསློལ་བ་དང་གཞི་ནས་སྤློ་བ་དང་གསློལ་བ་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་གསློལ་བ་དང་གཞི་
ནས་མགུ་བ་གསློལ་བ་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་མགུ་བ་གསློལ་བ་སློགས་དྲུག་དང་། སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་སྦྱིན་པ་
དྲུག་དང་།

འཐབ་ཀློལ་ཅན་གི་རྐྱེན་གིས་སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་་་་་་གཏང་བ་དྲུག་དང་། སྤློ་བ་ལ་སློགས་པའི་དུས་འདས་པ་དང་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་་་་་་བརློད་པ་དྲུག་སྟེ་ཆློ་ག་ི་ཤུ་ར་བཞི་གསུངས་སློ། །དེས་ནི་་་་་་འཐབ་ཀློལ་ཅན་གི་རྐྱེན་གིས་འཇིགས་པ་དང་
བྲལ་ན་སྤློ་བ་ལ་སློགས་པ་སར་བླང་བ་དྲུག་་་་་་སྐབས་འདིའི་ཊི་ཀ་ལས་དངློས་སུ་མ་གསུངས། ཀང་མཚོན་ནློ། །ིན་མཚན་གི་ཐ་
མའི་ཆ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སློད་ཐུན་དང་ནམ་ཕྱེད་ལྟ་བུ་ལ་ནི་སྤློ་བ་སད་དགློས་ཀང་འཆབ་པ་མི་འབྱུང་ངློ་། །ཊི་ཀ་ལས་ས་རེངས་ཤར་ན་ནི་འཆབ་པ་འབྱུང་བ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ་ཞེས་
སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་བསྡུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པའི་གཞི་འཆད་
དེ། འདིའི་སི་དློན་ལ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀི་དབེ་བ་ནི་དབེ་བའི་གཞི་དང་དབེ་བའི་སློ ་གིས་ལས། དབེ་བའི་གཞི་ནི། ལས་ཀི་སློ་ནས་ས་གཞན་ན་གནས་
པར་དངློས་སུ་གསུངས་པ་ཙམ་མློ། །དབེ་བའི་སློ་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་ཆེ་ལློང་དུ་དབེ་བ་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ི་ཤུ་ར་དྲུག་སྟེ། སྤློ་སློད་གསུམ་དང་། མགུ་སློད་གསུམ་དང་། སྤློ་
ལྡན་གསུམ་དང་། མགུ་ལྡན་གསུམ་སྟེ་བཅུ་གིས་དང་། བསིགས་པ་དང་སྨད་པ་དང་བསད་པ་དང་ཕྱིར་འགེད་པ་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་བདུན་དང་། བསིལ་བ་དང་། ངློ་བློ་ིད་
འཚོལ་བ་དང་། བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ་ི་ཤུ་ར་དྲུག་གློ །གིས་པ་ཞིབ་མློ་རྣམ་གཞག་གི་སློ་ནས་དབེ་བ་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་བཞི་བཅུ་ར་བཞི་སྟེ། སྤློ་བ་སློད་པ་དང་། གཞི་ནས་སྤློ་
བ་སློད་པ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སློད་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་སློད་པ་དང་། གཞི་ནས་མགུ་བ་སློད་པ་དང་། ཡང་ཞི་ནས་བསང་སྟེ་མགུ་བ་སློད་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། སྤློ་
བ་སད་ནས་མགུ་བ་སློད་པ་གསུམ་དང་། གཞི་ནས་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་སད་པ་གསུམ་དང་། ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་སློད་པ་གསུམ་སྟེ་བཅློ་ལྔ་དང་། སྤློ་བ་
དང་ལྡན་པ་གསུམ་དང་། མགུ་བ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་དང་། སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་དང་།

་་་་་གཞི་ནས་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་དང་

ལྡན་པ་གསུམ་དང་ཡང་གཞི་ནས་བསང་སྟེ་སྤློ་བ་སད་ནས་མགུ་བ་དང་ལྡན་པ་གསུམ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དང་། སྨད་པ་བཞི་དང་། གནས་ནས་ཕྱུང་བ་བདུན་དང་། བསིལ་བ་དང་
ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་། བསབ་པ་སྦྱིན་པ་སྟེ་བཞི་བཅུ་ར་བཞིའློ། །གིས་པ་བསྡུས་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། ངློ་བློའ ་ི སློ་ནས་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་གངས་ཀི་སློ་ནས་བསྡུ་བ་དང་། བསབ་བའི་སློ་
ནས་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤངས་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྟེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་བདུན་དང་། བསིལ་བ་དང་སྨད་པ་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྟེ། སྨད་པ་ནན་ཏུར་བས་པ་བཞི་
དང་། རྣམ་པར་དག་བེད་ས་གཞན་ན་གནས་པ་སྟེ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་རྣམས་སློ། །གིས་པ་རྣམ་གངས་ཀི་སློ་ནས་བསྡུ་ན་གིས་ཏེ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ནན་ཏུར་
བས་པ་ཡང་ཡིན་པ་བཅུ་གིས་དང་། ས་གཞན་ན་གནས་པ་ནི་ཡིན་ལ་ནན་ཏུར་དུ་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་སྟེ་བཅུ་གིས་ལས་གཞན་རྣམས་སློ། །གསུམ་པ་བསབ་བའི་སློ་ནས་བསྡུ་ན་
གིས་ཏེ། ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཆེན་པློ་དང་། ཆུང་ངུ་བ་ཞེས་བའློ། །དང་པློ་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་སྤློང་ཞིང་དམན་པའི་སློད་པ་དང་དུ་ལེན་པ་སྟེ། སྤློ་སློད་མགུ་སློད་བཅློ་ལྔ་དང་
ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་བསབ་པ་བིན་པ་སྟེ་བཅུ་བདུན་ནློ། །གིས་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་སྤློང་ཡང་དམན་པའི་སློད་པ་དང་དུ་བླང་མི་དགློས་པ་སྟེ། སྤློ་ལྡན་མགུ་ལྡན་བཅློ་ལྔ་དང་
ནན་ཏུར་བས་པ་བཅུ་གིས་སློ། །གསུམ་པ་

ས་གཞན་གནས་པའི་་་་་་མཚན་ིད་ནི་དམན་པར་བེད་ཆློས་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ལྟློས་་་་་་ཞེས་པས་ནི་བེ་བ་ན་

ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་སེལ་ལ། ནས་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་སྤློང་དགློས་ིད་དུ་གནས་པའློ། །བཞི་པ་བསབ་བ་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་
ཆེན་པློ་བཅུ་བདུན་གི་ས་ནི་ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་བ་དང་དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་བླང་བ་ལ་བསབ་བློ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་
ཁད་པར་ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤང་བ་ལ་བསབ་ཀི། དམན་པའི་སློད་པ་དང་དུ་བླང་བ་ལ་བསབ་མི་དགློས་སློ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་བསིལ་བས་ནི། ཆློས་འདི་པའི་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་མཐའ་དག་སྤང་བའློ། །ལྔ་པ་སྒྲ་བཤད་པ་ནི་ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ས་གཞན་ཏེ་དམན་
པའི་ས་ན་གནས་པས་ན་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཞེས་བའློ། །དྲུག་པ་གློལ་བའི་དུས་ནི་ས་གཞན་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དག་བཅློམ་པ་ཐློབ་པས་གློལ་བའློ། །

་་་་་དེ་ཡང་ཊི་

ཀ་ལས་དག་བཅློམ་པ་ིད་ཐློབ་པ་ནས་སྤློ་བ་དང་མགུ་བར་བ་བ་སློད་པ་གིས་ཀིས་ཀང་རང་བཞིན་ཐློབ་ཅིང་
ཞེས་བཤད་པས་ས་གཞན་ན་གནས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ནན་ཏུར་གིས་
ས་གཞན་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་བཟློད་པར་བ་བའི་ལས་བས་པས་གློལ་ཞིང་། སྤློ་སློད་མགུ་སློད་ལས་སྤློ་བ་འཁློར་བ་དང་མགུ་བ་འཁློར་བས་གློལ་ལློ། །སྤློ་ལྡན་ལས་མགུ་བ་མནློས་
པས་གློལ་ཞིང་། མགུ་ལྡན་ལས་དབྱུང་བ་བས་པས་གློལ་ལློ། །ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་ལས་ལྟུང་བ་དྲན་ཞིང་བཟློད་པར་བ་བའི་ལས་བས་པས་གློལ་ཞིང་། ནན་ཏུར་གིས་ས་གཞན་ན་
གནས་པ་རྣམས་ལ་ནན་ཏུར་ས་མའི་སྟེང་དུ་ནན་ཏུར་ཕྱི་མ་བས་ན་ས་མ་ལས་གློལ་བ་སྟེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་སྤློ་བ་དང་ཞེས་པ་ནས་ཁད་པར་
ཅན་གི་སློད་པ་ལྔ་སྤློང་བ་སྟློན་ཏེ། དང་པློ་གུས་པའི་བ་བ་བདག་གིར་བེད་པ་ལ་སློགས་སྤང་བ་ནི། སྤློ་བ་དང་མགུ་བ་བ་བ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གིས་པ་ལྷག་པ་དང་མམ་པའི་སློད་པ་
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སྤང་བ་ནི། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གསུམ་པ་དགེ་སྦྱློང་བླ་མའི་གནས་ལྟ་བུ་སྤང་བ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་པ་ནས་སློ། །བཞི་པ་ཆད་པའི་སྐབས་སུ་གཏློགས་པའི་བ་
བ་སྤང་བ་ནི། དགེ་སློང་ལ་མས་པས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །ལྔ་པ་བསྟེན་པའི་ཁད་པར་སྤང་ཞིང་ེས་པ་རྣམས་སྤང་བ་ནི། དེ་དང་བསྟེན་ཅིང་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་བས་པ་སྤང་
ངློ་ཞེས་པ་འདི་དང་། དེ་ལ་དེའི་སེ་པ་ལྷག་པར་སད་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་པའི་ཁད་པར་ཅི། སེ་པ་ལྷག་པ་སད་པ་ནི་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁབ་ཆུང་ལ། ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ནི་
ལྷག་མའི་སེ་ཚན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་དང་ཕམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་ཁབ་ཆེ་བའློ། །

་་་་་དེའང་མགུ་བ་སློད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཆད་

པ་དེའི་རྒྱུ་དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན་ལ། ནན་ཏུར་བས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ནན་ཏུར་གི་རྒྱུ་ཡིན་
ཞིང་། བསབ་པ་བིན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ཕམ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ནློ། །ལྷག་མ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བས་ན་ཆད་པ་དེའི་རྒྱུ་ནི་
འབིན་པའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུ་ལྷག་མ་ས་མ་དང་རིགས་མཐུན་པ་སྟེ་ཁབ་ཆུང་ལ་སེ་པ་ལྷག་པར་སད་པ་ནི་ལྷག་མའི་སེ་ཚན་ཙམ་སྟེ་ཁབ་ཆེ་བའློ། །དམན་པའི་སློད་པ་ལྔ་དང་དུ་བླང་བ་ལ་ལྔ་
ལས། དང་པློ་ནང་པར་གི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། ནང་པར་ས་བར་ལངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གིས་པ་མཆློད་སྟློན་ལ་སློགས་པའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། སི་བུངས་བཤམས་
པ་ན་ཞེས་པ་ནས་སློ། །གསུམ་པ་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཞེས་པ་ནས་སློ། །བཞི་པ་དགློངས་ཀའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། དགློངས་ཀར་དུས་དང་ཞེས་
པ་ནས་སློ། །ལྔ་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་ནས་མདློ་གསུམ་གིས་བསྟན་ཏློ། །བེ་བ་བཞིན་ནློ་ཞེས་པ་ནི་དཔེར་ན་དགེ་འདུན་བེ་བ་ན་ཆློས་མིན་
གི་ཕྱློགས་སུ་སློང་གི་བར་དུ་ནི་ཆློས་ཕྱློགས་ཀི་རེད་པ་མི་དབང་ལ། དེས་ཆློས་ཀི་ཕྱློགས་ཕྱིར་ཁས་བླངས་པ་ན་རེད་པ་དེ་དབང་ངློ་། །དེ་བཞིན་དུ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་དེ་ཡང་རང་
བཞིན་དུ་གནས་པའི་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་མི་དབང་ལ། དེས་ནམ་བཟློད་པ་གསློལ་བ་སྟེ། གནས་སུ་ཆུད་པ་ན་རེད་པ་དེ་དབང་ངློ་། །དུས་ལས་འདས་པ་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
བརློད་པ་ནི། འདུས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་སློ། །དེའང་ཊི་ཀ་ལས། འདུས་པའི་ཞེས་སྨློས་པ་ནི་འདིར་ལས་ཀི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མ་ཚོགས་ན་བརློད་པ་མི་འཆགས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། ཐམས་ཅད་མ་འདུས་ཀང་ཇི་སེད་འདུས་པ་ལ་བརློད་དློ། །དགེ་འདུན་ལ་ཞེས་སྨློས་པས་ནི་གང་ཟག་ལ་བརློད་དུ་མི་རུང་སྟེ། བཞི་ཡན་ཆད་ཀི་ཚོགས་ལ་བརློད་པའློ་ཞེས་
སློ། །གལ་ཏེ་ཡུན་རིང་དུ་སད་པར་བ་བ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་ཟ་བ་ཕྱེད་ལས་ལྷག་པ་ནི་ཡུན་རིང་བ་ིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གསློ་སྦྱློང་གི་དུས་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་ཕྱིར་རློ་
ཞེས་སློ། །འཐབ་ཀློལ་ཅན་གི་རྐྱེན་གིས་དགེ་འདུན་ཚོགས་པའམ་གང་ཟག་ལ་ཕྱིར་བཏང་བ་ནི། སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལན་གསུམ་བརློད་པས་སྤློ་མགུ་སློད་འཕྲློ་བཅད་
པའློ། །འཇིགས་པ་དང་བྲལ་ན་ཕྱིར་བླང་བ་ནི་སྤློ་མགུ་སད་པའི་འཕྲློ་དེ་སར་བླང་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལན་གསུམ་བཟས་པས་བླང་བར་བའློ། །ཐློས་པར་བ་བ་
དག་མཚམས་དེ་ན་ེ་བར་མི་འཁློད་ན་མ་བརློད་པའི་ལྟུང་བ་དེ་མི་འབྱུང་ངློ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ིན་མཚན་བཅད་དགློས་པར་ནི་འགྱུར་ཏེ། དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་ལ་སློད་པ་མི་
འཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་གཞི་འཆད་དེ།
འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི། ལྟུང་བ་གེང་དྲན་བས་པས་སར་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་དྲན་ཞིང་ཕྱིར་འཆློས་པར་འགྱུར་ལ། དེས་ལྟུང་བ་དག་ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་
དག་པའི་ཕན་ཡློན་འཐློབ་པའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་ལ་གེང་བ་ནི་གེང་བ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ལས། སེ་ལྔའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་ལྡན་པ་
སྟེ། ཁིམ་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་མི་འཇུག་ཅིང་སློམ་པ་གསློར་མི་རུང་དུ་མས་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་ཡང་ཕྱིར་འཆློས་པར་འགྱུར་བའི་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཤེས་པ་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་

་་་་་སྨྱློ་བའི་སེམས་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལྟུང་བ་ཁས་ལེན་པ་དང་ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུས་ཐ་

མལ་པར་གནས་པ་སྟེ་གཞན་དུ་ན་སྦྲུལ་སྟག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ། ལུས་ཀི་ཐ་སད་ལས་མས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་མཐའ་དག་གིས་
སྤངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཆློས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱློགས་སུ་མ་སློང་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ལྟུང་བ་ཕྱིར་མི་འཆློས་ཤིང་རློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ནད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གཞན་
དུ་ན་ལུས་སློག་གི་རྐྱེན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་འདུན་འབེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དགེ་འདུན་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་ནུས་པ་ལ་ཞེས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་དགེ་འདུན་ཐ་དད་པ་ིད་
དུ་བེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གེང་བེད་དང་ཞེ་འགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་དེའི་ཚིག་རིགས་པས་གཟུང་བར་མི་འློས་པས་ལྟུང་བ་ཁས་ལེན་དང་ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པ་ལ་
འཇུག་པའི་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་གེང་བ་ནི་གེང་བེད་ཆློས་དགུ་ལྡན་ལས། བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་དག་པ་དང་། ལྟ་བ་མཐུན་པ་དང་། གེང་བེད་བུད་
མེད་ཀིས་གེངས་ན་མཚན་མཐུན་པ་དང་། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པ་དང་། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་སྐབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་
བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །ནད་པའམ་དེས་བསྐློས་པའི་ཕློ་་མ་ཡིན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ལུས་སློག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གེང་བ་དང་ཞེ་འགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ།
གཞན་དུ་ན་དེའི་ཚིག་རིགས་པས་གཟུང་བར་མི་འློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དགློས་པ་མེད་ཅིང་རློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་
གནས་གང་དུ་གེང་བ་ནི་དབེན་པར་ཏེ་མཐའ་མ་ཡིན་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་གཞི་ལས་ལློག་ཏུ་གེང་བར་བ་སྟེ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློ། །

་་་་་ལུང་གི་གེང་གཞི་ལས་ཀང་ཁློད་ཀིས་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་བདག་གི་མགློར་གཏུན་ཤིང་གིས་

བརེགས་པ། ཨེ་མ་ཧློ་ཀི་ཧུད་ཁློད་ཀིས་བདག་ལ་ལློག་ཏུ་གེངས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བའི་བྱུང་བ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་
ཀང་མང་པློ་དག་གི་མདུན་དུ་ལགས་ཀི་གསལ་ཤིང་གནད་དུ་ཕློག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྨད་པར་
བ་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་ལུང་ཞུ་བ་ལས། བཙུན་པ་ཆློས་བཞིན་དུ་གང་དུ་གེང་བར་བགི། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུའློ། །བཙུན་པ་
ཆློས་བཞིན་དུ་གང་དུ་དྲན་པར་བགི། དགེ་འདུན་གི་ནང་དུའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འདི་ིད་ལས་

་་་་་གེང་བ་དང་གེང་བེད་ཀང་འདི་ལ་གངས་་་་་་གཅིག་

གམ་གིས་གསུམ་ནས་དགེ་འདུན་བཞིར་ལློངས་ཡན་ཆད་ཀི་བེ་བྲག་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་གཅིག་ལ་དགེ་འདུན་གིས་གེང་དུ་རུང་བར་
གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་དྲངས་ཞེ་ན། སིར་བཏང་ལ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་གེང་བར་མི་བ་བ་ིད་ཡིན་ལ། དམིགས་བསལ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ེས་པ་བེད་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་
གི་ནང་དུ་ཡང་གེང་བར་བ་བ་ིད་དེ། འདུལ་བ་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ེས་པ་བེད་པ་ལ་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་གེང་བ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ་ཞེས་བཤད་
དློ། །བཞི་པ་དུས་གང་གི་ཚེ་གེང་བ་ནི། དབར་ཚུལ་ནང་མ་ཡིན་པ་དང་། བ་བ་གཞན་གིས་སེམས་གཡེངས་པའི་དུས་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ལུང་གེང་གཞི་ལས། དགེ་སློང་སུས་ཀང་དབར་

་་་་་བ་བ་གཞན་གིས་

གི་ནང་ལློགས་སུ་དགེ་སློང་ལ་གེང་བར་མི་བ་བ་དྲན་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་དབར་འདྲལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་

སེམས་གཡེངས་ན་སེམས། གཏློད་པར་མི་ནུས་པས་ལྟུང་བ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགློས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ།

།ལྔ་པ་གཞི་གང་

ལ་གེང་བ་ནི་་་་་་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྤློང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་སྤློང་བའི་་་་་་ལྟ་བ་དང་་་་་་བཅས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སྤློང་བའི་ཆློ་ག་དང་་་་་་ལློག་འཚོ་སྤློང་བའི་འཚོ་བ་མས་པ་སྟེ། མས་པ་བཞི་པློ་གང་རུང་ཡིན་པ་དང་། དེའང་་་་་་ལྷའི་མིག་
གི་མངློན་ཤེས་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ཐ་མལ་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་གཞི་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྟ་བ་དང་ཆློ་ག་དང་འཚོ་བ་
མས་པས་གེང་བ་ལ་སློགས་པ་ཞེས་པ་དང་། གཞི་དང་བཅས་པ་འཆགས་སློ་ཞེས་སློ། །གཞན་དུ་ན་གེང་དྲན་མི་འཆགས་སློ། །དྲུག་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གེང་དྲན་བ་བ་ནི། གེང་བེད་ཀིས་
དང་པློར་བསམ་པའི་གནས་སུ་བསམས་པ་དང་བརག་པའི་གནས་སུ་བརག་པ་སྟེ། བདག་ིད་གེང་བ་པློ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་ཞེས་བསམ་པའི་གནས་སུ་བསམ་པ་དང་།
གེང་བ་ཡུལ་དང་གནས་དང་དུས་དང་གེང་པའི་གཞི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་ཞེས་བརག་པའི་གནས་སུ་བརག་པ་སྟེ། དློན་དེ་ལྟར་ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲློས་པ་ལས་གསུངས་
སློ། །དེའི་རེས་ལ་ཐ་མལ་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་སློན་དུ་བཏང་བ་དང་། བམས་པ་དང་སིང་རེའི་བསམ་པ་སློན་དུ་བཏང་སྟེ་ལྟུང་བ་ལས་བསང་བའི་སེམས་ཀིས་སྐབས་འབེད་དུ་
གཞུག་པ་སྟེ། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ེ་བར་མ་བཞག་པར་མི་བ་ཞེས་པ་དང་ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲློས་པ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་འདི་མི་དགེ་བའི་གནས་ནས་བསང་སྟེ་དགེ་བའི་གནས་
སུ་འཇློག་པར་ནུས་སམ་སམ་དུ་བསམ་པའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྐབས་འབེད་དུ་མ་བཅུག་པར་མི་བ་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་རྣམས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦྱར་རློ། །དེས་ན་
གེང་བ་དེས་ཀང་དེ་དག་ལ་བརགས་ཏེ་གེང་བེད་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ན་གེང་བེད་འདི་ལྟ་བྱུང་བ་ནི་བདག་གིས་རེད་པ་ལེགས་པར་རེད་དློ་སམ་དུ་དགའ་བ་བསེད་ཅིང་སྐབས་དབེ་བར་

་་་་་མདློ་ར་བ་འདི་ིད་

བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་འགལ་འཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །ེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་ཕྱེ་བ་ན་གེང་བ་པློས་གང་འདློད་པས་ལྟུང་བ་གེང་བར་བའློ། །གེང་

ཀི་རློད་གཞི་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བ་དེས་ཀང་གེང་བེད་དེའི་བསམ་པ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་གནས་སུ་མི་བཞག་པས་བརྒལ་ཞིང་བརག་པར་བའློ། །བདུན་པ་གེང་
བའི་བ་བ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི་སིར་ན་ེས་པ་གེང་བའི་སྐབས་ཕྱེ་ཞིག་ཅེས་སྐབས་འབེད་དུ་བཅུག་པ་ན་སྐབས་མི་འབེད་པ་དང་འབེད་པ་གིས་ལས། དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ་མཐའ་དག་ལ་
སྐབས་མི་འབེད་པ་དང་། ཕྱློགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་པའློ། །དང་པློ་མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་པར་བ་ཞིང་བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་
བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞིང་ལྷག་མ་དེ་ིད་བཞི་བཏུད་དུ་བེད་ཅིང་མ་བཏང་ན་སྨད་པ་ནན་ཏུར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བས་ཀང་ེས་པ་དེ་མ་བཏང་ནས་སྨད་པ་ལ་འབད་པས་མ་

་་་་་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །ཕྱློགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་བ། དེས་མ་དུལ་ན་

ལློག་ན་གནས་དབྱུང་བ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བར་བའློ་ཞེས་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གདམས་ངག་བཞག་གློ་སྟེ། དེ་ལ་གཏམ་འདྲས་བ་ལ་སློགས་ཡང་བཟློག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་མ་དུལ་ན་གསློ་སྦྱློང་བཞག་ཅིང་། དེས་ཀང་མ་དུལ་ན་དགག་དབེ་བཞག་
གློ །དེས་མ་དུལ་ན་མཐར་གནས་ནས་དབྱུང་བ་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བར་བའློ་ཞེས་

་་་་་བླ་མ་རྣམས་གསུངས་སློ། །སྐབས་འབེད་པ་ལ་ཡང་གིས་ཏེ། ེས་པ་གེང་བ་

གེང་དང་སྟེ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་་་་་་མི་མེན་པར་སྐབས་འབེད་པ་དང་། མེན་པར་སྐབས་འབེད་པའློ། །དང་པློ་ལ་ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་བ། དེས་མ་དུལ་ན་
གདམས་ངག་བཞག་པ་ལ་སློགས་བ་སྟེ་ས་མ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་མེན་པར་སྐབས་ཕྱེ་ན་ལྟུང་བ་གེང་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་ལྟུང་བ་གེང་བ་ན། ེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ལེན་པ་
གིས་ལས། དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། བརློད་བཞིན་དུ་ཁས་མི་ལེན་ན་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་ཞིང་། ཤེས་བཞིན་དུ་ཁས་མི་ལེན་ན་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའློ། །

་་་་་

ཆང་བཏུང་བར་ཁས་བླངས་ཀང་། དེ་ལ་ེས་ལྟུང་འློང་བར་ངེད་མི་འདློད་ཅེ་འམ། མི་ཚངས་པར་སད་པར་བས་
སློ་ཞེས་ཁས་བླངས་ཀང་། མི་ཚངས་པར་སད་པ་ལ་ེས་ལྟུང་འློང་བར་ངེད་མི་འདློད་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ལྟུང་བའི་
རྒྱུ་ཁས་བླངས་ནས་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ཁས་ལེན་དུ་མ་བཏུབ་ན་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་པར་བ་ཞིང་། བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བར་གནས་ནས་དབྱུང་བར་
བའློ། །ལྟུང་བ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་། ཁས་བླངས་ནས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པ་དང་ཕྱིར་མི་འཆློས་པ་གིས་ལས། ཕྱིར་མི་འཆློས་ན་ཕྱིར་མི་འཆློས་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བ་ཞིང་།
ཕྱིར་འཆློས་ན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་བཅློས་བེད་དུ་གཞུག་གློ །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། འློག་ནས་གེང་བ་ལ་སློགས་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་འཆགས་ལ། གཞི་མེད་ན་མི་འཆགས་ན། གཞི་
དང་བཅས་པ་དང་གཞི་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་མ་གགས་པ་སྟེ། ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཀིས་བརགས་པས་ཁློད་ལ་ལྟུང་བ་མཐློང་ངློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་གེང་དྲན་
འཆགས་པའི་གཞི་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །མངློན་ཤེས་ཀི་སློ་ནས་ེས་པ་གེང་ན་གེང་བ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་གེང་བེད་བདག་ིད་ལ་ཡློན་ཏན་ཡློད་པར་སྒྲློ་འདློགས་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རློ། །དགག་དབེ་ཚུལ་བཞིན་བེད་པའི་དགག་དབེ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་རློགས་ནའམ། ནད་པ་ངལ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྐྱེན་གིས་དགག་དབེ་ལན་གིས་བརློད་པའམ། ལན་ཅིག་
བརློད་པ་རློགས་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་ལློ་དེ་ིད་ཀི་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་མི་འཆགས་སློ། །

དགེ་སློང་ཆེ་གེ་མློས་ེས་པ་བས་སློ་ཞེས་ཡིད་

ཆེས་པ་ལས་ཐློས་ཀང་ེས་པ་ཅི་བས་ནི་མ་རློགས་པ་ལྟ་བུ་་་་་་བེད་པ་རང་གི་རློགས་ཀང་བས་པ་རང་གི་ངློ་བློ་མི་རློགས་པ་དང་། བརྐུས་
པར་རློགས་ཀང་བེད་པ་པློ་སུས་བརྐུས་མ་རློགས་པ་ལྟ་བུ་་་་་་བས་པ་རང་གི་ངློ་བློ་རློགས་ཀང་བེད་པའི་རང་གི་ངློ་བློ་མ་རློགས་པ་ིད་དང་།
གིས་ཀའི་ངློ་བློ་མ་རློགས་པ་ིད་ན་ཡང་གེང་བ་མི་འཆགས་སློ། །དེ་མི་བེད་ན་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་སྐབས་འབེད་པ་དེ་མི་བེད་ན་ཞེས་སིར་སྨློས་ཀང་། མཐའ་དག་ལ་སྐབས་མི་
འབེད་པ་དང་། ཕྱློགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་པ་གིས་ལས། ས་མ་ལ་ནི་བཞམས་བསློ་ལ་སློགས་ཀིས་བཟློག་པར་བ་ཞིང་བཟློག་ཀང་མ་བཏང་ན་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མར་
འགྱུར་རློ། །འདིར་ཕྱློགས་འགའ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་ན། གེང་བ་དེ་ལ་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་ིད་བའློ་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །འདི་ལ་གཞུང་འགེལ་དང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་
ནི། ཕྱློགས་འགའ་དང་མཐའ་དག་གིས་ཀ་ལ་སྐབས་མི་འབེད་པ་གང་ཡིན་ཀང་རུང་སྟེ། སྐབས་འབེད་པར་མི་བེད་ན་དེ་ལ་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་ིད་དང་གདམས་ངག་བཞག་པ་
དང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་དང་དགག་དབེ་བཞག་པ་དང་། ཕུར་པ་དང་བཅས་པ་ིད་དག་བའློ། །དེ་དག་བས་ཀང་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་མི་གཏློང་ན་དེ་ལ་བཞམས་བསློ་ལ་
སློགས་ཀིས་བཟློག་པར་བའློ། །བཟློག་ཀང་མི་གཏློང་ན་བཀའ་བླློ་མི་བདེ་བའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་མློད་ཀི་འློན་ཀང་དེའི་རེས་སུ་མི་འབྲང་ངློ་། །འཇློག་པར་བེད་པ་དག་གིས་
ཞེས་པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པ་ནི། འཇློག་པར་བེད་པའམ་དེས་བསྐློས་པའམ་དེས་བསྐློས་པ་ལས་གཞན་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསློ་སྦྱློང་དང་དགག་དབེ་བས་ཀང་གློལ་བར་མི་
འགྱུར་རློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །ཡང་ཞེས་པ་ནི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟློད་པར་བ་བར་མ་ཟད་དློ་ཞེས་པའློ། །འདིར་བཟློད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་འདིར་ཞེས་པ་གནས་ཕྱུང་བ་ལས་བཀར་
བ་སྟེ། གནས་ནས་འབིན་པར་བེད་པ་དག་གིས་ཕྱུང་བ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་བས་ཀང་ཆད་པ་ལས་གློལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཆད་པ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་
པའློ། །ལྟུང་བ་བྱུང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་ཐློས་ཀང་མི་བདེན་ངེས་སམ་སྟེ། ཡིད་མ་ཆེས་པ་

་་་་་གིས་ཏེ་ཐློས་པ་ན་མི་བདེན་ངེས་སམ་དུ་ཡིད་མ་ཆེས་

པ་དང་། ཐློས་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ་ཡིད་མ་ཆེས་པའློ། ནི་གེང་དྲན་འཆགས་པའི་གཞི་མ་ཡིན་ནློ། །ཐློས་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ནི་གེང་དྲན་
འཆགས་པའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དློགས་པ་ཡིན་ལ། ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་དློགས་པ་ལ་གེང་དྲན་འཆགས་པར་ཊི་ཀ་དང་འློད་ལྡན་ར་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

ཊི་ཀ་ལས་
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མཐློང་བ་དང་ཐློས་པ་དང་དློགས་པ་དག་གིས་གཞི་དང་བཅས་པར་གེང་བ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བེད་
ན་འཆགས་པའློ་ཞེས་བཤད། འློད་ལྡན་ར་བ་ལས། རགས་མ་ངེས་པར་འཛིན་པ་དློགས་པ་ཡིན། གཞི་འདི་དག་
གིས་སྨྲས་ན་ེས་པ་མེད། ཅེས་བཤད་དློ། །་་་་་དགག་དབེའི་ལས་ཀི་དུས་མ་ཡིན་པར་དུས་གཞན་དུ་དགག་དབེ་དེ་བཞག་པར་མི་བའློ། །འློ་ན་དགག་
དབེ་བེད་ཀར་དབར་གི་ཚུལ་ནང་དུ་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བེད་ན། ནན་ཏུར་དེའི་སློན་འགློ་ཡིན་པས་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་དང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་ཡང་དབར་གི་
ཚུལ་ནང་དུ་བར་རུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཚུལ་ནང་དུ་ལྟུང་བ་གེང་དྲན་དང་ནན་ཏུར་མི་བེད་པ་དེ་དབར་ཚུལ་གི་ནང་ཁིམས་ཡིན་པ་རང་འགལ་ཞེ་ན། སིར་བཏང་ལ་འདི་ནི་
དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་སྟེ། དབར་ཚུལ་གི་ནང་ཡིན་ཀང་དགག་དབེ་བེད་ཀའི་ཚེ་ན་དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་འདི་བར་རུང་དང་། དེའི་སློན་འགློ་གེང་དྲན་ཡང་དེའི་ཚེ་ན་བར་
རུང་བའློ། །གསློ་སྦྱློང་བཞག་པ་ནི་དགག་དབེ་བཞག་པའི་སློན་འགློ་ཡིན་ཀང་། དབར་གི་ཚུལ་ནང་དུ་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་གི། དབར་ཚུལ་དུ་འཇུག་
པའི་ས་རློལ་དཔིད་ཀ་ལྟ་བུའི་ཚེ། གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བས་ནས། དེས་མ་དུལ་ན་ད་གཟློད་དགག་དབེ་བེད་ཀའི་ཚེ། དགག་དབེ་བཞག་པའི་ནན་ཏུར་བ་བའློ། །དེ་གིས་ཀི་
ཡང་ཞེས་པ་ནི་

་་་་་རང་བཞིན་མས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པ་དང་། གཅིག་པ་ིད་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དློན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་ཀང་

མདློའ ་ི ཚིག་རྐང་པ་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའློ། །ལེའུ་འདི་ལ་མིང་གསློ་སྦྱློང་བཞག་པའི་གཞི་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ་དློན་གི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའློ། །དློན་རིལ་

་་་་་དྲི་ན་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བའི་གཞི་ཞེས་གཞུང་འདིར་་་་་་སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་གསུངས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་

པློའ ་ི མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་

ཟེར་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་མ་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་ལས་བེ་བའི་གཞི་འཆད་དེ་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་
དབེ་བར། ནུས་པ་ལ་མི་འདློད་པར་ཏེ། མི་འདློད་བཞིན་དུ་ལྟུང་བ་གེང་བར་མི་བའློ། །དེས་ཚུར་ལ་ལྟུང་བ་གེང་བར་བེད་པ་ནི་ལློག་པར་ཏེ་ཐ་དད་དུ་དབེ་བར་མི་བའློ། །གནས་གང་དུ་
དུས་འདའ་བར་བ་བ་ངལ་བསློ་བའི་གནས་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་དབེན་པ་གང་ན་མི་མཐུན་པ་དག་ཡློད་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁློད་པར་མི་བའློ། །གཞན་དུ་ནི་ཞེས་པ་ངལ་བསློ་བའི་
གནས་བསྟི་གནས་ལྟ་བུ་གནས་དབེན་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟེ་མི་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཞེས་པའློ། །ཆློས་དང་འདུལ་བ་ཞེས་པ་ནི་སེ་སྣློད་གཞན་གིས་པློས་བརློད་པའི་ཆློས་ཏེ་ཚུལ་
ཁིམས་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆློས་དང་ཚུལ་ཁིམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་འདུལ་བ་ལའློ། །དེ་དག་དེའི་ཞེས་པ་ནི་མན་ཡློད་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་
གསུངས་པའློ། །ཆློས་མ་ཡིན་ལ་ཞེན་ནས་ཆློས་ཕྱློགས་དང་འཐབ་པར་བེད་པ་དེ་དག་ལ། ཆློས་འདི་པ་དག་གིས་ཕྱག་མི་བ་ཞེས་པ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གིས་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་
གིས་དང་། དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་བསེན་ཕ་མ་གིས་ཏེ་བདུན་པློ་དེ་དག་གང་གིས་ཕྱག་མི་བ་བའློ། །དེ་དག་ལ་དགེ་སློང་མས་ཕྱག་མི་བ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ལ་སྟན་ལས་ལྡང་
བ་ནི་གཞན་གི་ལུགས་ལས་དབྲི་བར་མི་བ་སྟེ་ལྡང་བར་བའློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་དགེ་སློང་མས་ཕྱག་མི་བ་བར་སྟན་ལས་ལྡང་ངློ་ཞེས་སློ། །བཟློད་པ་བས་པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་
པའི་སྐབས་འདིར་འཐབ་ཀློལ་བེད་པ་གནས་ནས་ཕྱུང་བ་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ལས་རྣམ་པ་བཞི་རིམ་གིས་བ་སྟེ། བཟློད་པར་བ་བ་གསློལ་བཞིའི་ལས་དང་། དེའི་
འློག་ཏུ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་གསློལ་བཞིའི་ལས་དང་། དེའི་འློག་ཏུ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་བིན་པ་གསློལ་བཞིའི་ལས་དང་། དེའི་འློག་ཏུ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དངློས་དེ་བའློ་ཞེས་གཞུང་
འདི་དག་གིས་བསྟན་ཏློ། །མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་སྦྱིན་པ་གསློལ་བཞིའི་ལས་བས་ནས་དེའི་རེས་ལ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དངློས་དེ་བའློ་ཞེས་སྟློན་པ་ནི། དེ་བིན་ནས་བའློ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དེ་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བིན་ནས་དེའི་རེས་ལ་མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དངློས་བའློ་ཞེས་བསྟན་ཏློ། །མཐུན་པའི་གསློ་སྦྱློང་དངློས་དེ་ནི་ཕྱློགས་
གིས་པློ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་གསློ་སྦྱློང་བ་བ་སྟེ། སར་ཆློས་མིན་ཕྱློགས་སུ་སློང་བ་དེ་རྣམས་དང་། ཆློས་ཕྱློགས་པ་དེ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་འདློན་པའི་
གསློ་སྦྱློང་བ་བའློ། །ལས་བེ་བའི་ངློ་བློ་བསྟན་པ་ནི་ཆློས་མ་ཡིན་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཞེས་པ་ནས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་བཞི་ལས་དང་པློ་ལས་བེ་བའི་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ་སྟེ ། གང་
དུ་དབེ་བའི་གནས་དང་། གང་དག་དབེ་བའི་ཡུལ་དང་། གང་གིས་ལས་ཐ་དད་པར་བེད་པ་པློའ །ློ །དང་པློ་ལ་གིས་ལས། གེང་གསུམ་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། ལས་

་་་་་མཛོད་འགེལ་ལས་གི་སྒྲ་མི་སན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་་་་་་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གི་བ་ཀུ་ལ་

ཀི་དབེན་ནི་གེང་གསུམ་ན་ཞེས་པ་དང་། བང་

ཡློད་པས་དཔད་དློ། །བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚམས་གཅིག་གི་ནང་ཡིན་པ་སྟེ། མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ཞེས་པ་དང་། མཚམས་ཐ་དད་ན་གནས་པ་རྣམས་གསློ་སྦྱློང་
ལ་སློགས་པའི་ལས་སློ་སློར་བེད་པ་ལ་མི་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་གང་དག་དབེ་བའི་ཡུལ་ལ་གསུམ་ལས། བརྒྱད་ཡན་ཆད་ཀི་གངས་ཚང་བ་སྟེ། མཛོད་ལས། དེ་ནི་
བརྒྱད་དག་ཡན་ཆད་ཀིས། །ཞེས་པ་དང་། ལས་དེ་གཅིག་གིས་ཉུང་ན་ཡང་། ཕྱློགས་གིས་གང་རུང་གཅིག་དགེ་འདུན་དུ་མ་ལློངས་པས་དགེ་འདུན་གི་ལས་ཀི་དབེན་མི་འཆགས་
པའི་ཕྱིར་རློ། །ལས་ཀི་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་དགློས་ཏེ། དབེན་ལ་ཡང་འློས་པ་མ་ཡིན་པས་ཚུལ་ཤིང་དག་འབྲིམ་པ་མི་འཆགས་སློ་ཞེས་པའི་ནད་ཀིས་འདིར་སྦྱར་རློ། །སློ་སློའ ་ི སེ་བློའ ་ི
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

དགེ་འདུན་ཡིན་པ་དགློས་ཏེ། ལུང་གཞི་ལས་དློན་དམ་པའི་དགེ་འདུན་གིས་ནི་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བེད་པ་མི་འཐློབ་བློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །གསུམ་པ་གང་གིས་ལས་ཐ་
དད་པར་བེད་པ་པློ་ནི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཏེ། ལུང་དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློས་ཞུས་པ་ལས། དགེ་སློང་གང་གིས་ཀློའུ་ཤམ་བྷིའི་དགེ་སློང་བེ། །ཆློས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་
དག་གིས་ཏེ། །མཚམས་ཀི་ནང་དུ་གསློ་སྦྱློང་ཐ་དད་དུ་བས་པས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ལས། འདུ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་སྟེ། འཁྲུལ་ན་

་་་་་

དབེན་རློགས་པར་སེད་བེད་ཀི་ཀུན་སློང་མི་འདྲེན་པས་དབེན་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཀུན་སློང་ནི་ཆློས་དང་འདུལ་བ་ལ་མི་མཐུན་པ་དེ་དང་ལྡན་
་་་་་མཚམས་གཅིག་གི་ནང་དུ་

པར་ཤེས་ནས་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་ཏེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བེད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །གསུམ་པ་སྦྱློར་བ་ནི་

ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་དུ་གསློ་སྦྱློང་ལ་སློགས་པའི་ ལས་ཐ་དད་དུ་བེད་
པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ན་བས་པ་

་་་་་ཕལ་ཆེར་བས་པ་ིད་ན་བས་པ་ིད་དློ་ཞེས་པ་དང་། ལུང་

དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས། གང་གི་དུས་སུ་ཀློའུ་ཤམ་བྷི་བའི་དགེ་འདུན་རྣམས་འབེད་པར་
གྱུར་ནས། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གི་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་གསློ་སྦྱློང་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ནའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གསློ་
སྦྱློང་ནི་མཚོན་པ་སྟེ་ལས་ཀི་ཆློ་ག་གཞན་བས་ན་ཡང་ངློ་། །སྟེ། ལས་ཀི་དབེན་འདི་ནི་སློད་པའི་དབེན་དུ་གཏློགས་པ་ཡིན་ལ། ལྟུང་བ་ནི་སློམ་
པློར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། ཆློས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ལས་ཐ་དད་པར་བས་ན་ལས་དེ་བེ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྦྱར་རློ། །ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་སྨྲ་བ་དག་གིས་མཚམས་ཀི་ནང་
དུ་ཆློས་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་ལས་བས་པས་ནི་ལས་བེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལས་དེ་ཆློས་ལས་མ་གཡློས་པ་ཁློ་ནར་བས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །གཟུ་བློ་ལས་མས་པ་
དེ་མི་བའློ། །དེས་ན་གཟུ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལས་བས་ན་ནི་གཟུ་བློ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ལ། ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་མཚམས་ཀི་ནང་དུ་ལས་བས་ན་
ནི་མ་འདུས་པའི་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་བས། གཟུ་བློ་རྣམས་ཀིས་གསློ་སྦྱློང་ལ་སློགས་པའི་ལས་མི་བའམ་སམ་ན། དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་ལས། གཟུ་བློ་རྣམས་
ཀིས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དློང་ལ་གསློ་སྦྱློང་བློས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ལས་གཞིའི་ཊི་ཀ་དང་ཕྱིར་བཅློས་གཞིའི་ཊི་ཀ་ལས། དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་
བུ་མློས་ཞུས་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །འློད་ལྡན་ལས་ཞུས་པ་བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ལྟ་བུ་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །བྲམ་ཟེའི་བུ་མློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ལུང་དང་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་བ་ལས་མ་ན་བི་ག་
ཞེས་སློ། །ལས་བེ་བའི་གཞི་འདི་ལ་ལུང་ལས་ཀློའུ་ཤམ་བྷི་བའི་གཞི་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཀློའུ་ཤམ་བྷིར་ལས་ཀི་དབེན་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་བས་ལུང་ལས་

་་་་་ཀློའུ་ཤམ་བྷིའི་

གཞི་ཞེས་ཡུལ་ལ་མཚན་དུ་གསློལ་བ་དང་། མདློ་ར་བར་དློན་་་་་་ལས་བེ་བའི་གཞི་ཞེས་ལ་མཚན་དུ་གསློལ་བའློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། ལས་བེ་
བའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་འཁློར་ལློ་བེ་བའི་གཞི་འཆད་དེ། འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ཏེ། ཁད་པར་གི་གཞི་འཁློར་ལློའ ་ི དློན་དང་ཁད་པར་གི་ཆློས་འཁློར་
ལློ་དབེན་གི་དློན་ཏློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གཞུང་ཆེན་མློའ ་ི ལུགས་དང་། བཙུན་པ་དབངས་སྒྲློགས་ཀི་ལུགས་སློ། །

་་་་་ལུགས་དེ་གིས་ཀ་མཛོད་

འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །ལུགས་དེ་གིས་ཀ་ཡང་འཁློར་ལློ་ཞེས་པ་འདི་མཐློང་ལམ་ཡིན་པར་མཐུན་པ་ཡིན་ཡང་མཐློང་ལམ་དང་འཁློར་ལློའ ་ི འདྲ་ཆློས་སྦྱློར་ལུགས་
གིས་ལས།

སྐབས་འདིར་ཤ་ལུགས་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་ཅེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཡིན་ནློ། །འདིར་ན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་སྟེ། མཛོད་ལས། དེ་ལ་
སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་ནི། མ་མཐློང་མཐློང་ཕྱིར་མཐློང་བའི་ལམ། །ཞེས་བཤད་དློ། །་་་་་དང་པློ་ནི།་་་་་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
གཞུང་ཆེན་པློའ ་ི ལུགས་འཁློར་ལློ་ཞེས་པ་མཐློང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྒྱལ་པློའ་ི འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་འཕར་ཞིང་འབབ་པ་དང་།
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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མྱུར་དུ་འགློ་བ་དང་། གིང་འདློར་བ་དང་། མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པའི་ཆློས་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་མཐློང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅློ་ལྔ་པློ་དག་ཁམས་འློག་མ་འདློད་ཁམས་དང་ཁམས་གློང་
མ་གཟུགས་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་ཏེ། ཁམས་གློང་འློག་དེ་གིས་རེས་མློས་དམིགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ས་མའི་རེས་སུ་ཕྱི་མ་མྱུར་དུ་སེ་བ་དང་།

་་་་་གེང་

བཞི་རིམ་གིས་འདློར་བ་ལྟར་བདེན་པ་བཞི་ལ་དང་པློར་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་ལ་དམིགས། དེ་དློར་ནས་ཀུན་འབྱུང་དང་། དེ་དློར་ནས་འགློག་པ་དང་།
དེ་དློར་ནས་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། མཐློང་ལམ་གི་སྤང་བ་ློན་མློངས་པ་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པའི་ཆློས་ཡློད་པས། འདྲ་ཆློས་དེ་དག་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་པློའ ་ི འཁློར་ལློ་རིན་
པློ་ཆེ་དང་འདྲ་བས་ན་འཁློར་ལློ་ཞེས་བའློ། །ལུགས་གིས་པ་

་་་་་བཙུན་པ་དབངས་སྒྲློགས་ཀི་ལུགས། ནི་འཁློར་ལློ་ཞེས་པ་མཐློང་བའི་ལམ་འཕགས་པའི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསབ་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྒྱལ་པློའ ་ི འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་ཆློས་གསུམ་ཡློད་དེ། བརེན་པར་བེད་པའི་ལྟེ་བ་དང་། སྡུད་པར་བེད་
པའི་མུ་ཁྱུད་དང་། གཅློད་པར་བེད་པའི་རིབས་དང་གསུམ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ། དེ་ཡང་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསེད་པ་དང་གནས་པ་དང་འཕེལ་བའི་རེན་བེད་
པས། བརེན་པར་བེད་པའི་ལྟེ་བ་དང་འདྲ་ཞིང་། ལྷག་པ་སེམས་ཀི་བསབ་པ་ནི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་མི་འཐློར་བར་སྡུད་པར་བེད་པས་སྡུད་པར་བེད་པའི་མུ་ཁྱུད་དང་འདྲའློ། །ལྷག་པ་
ཤེས་རབ་ནི་ློན་མློངས་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་བེད་པས་རིབས་དང་འདྲ་བས་ན། འདྲ་ཆློས་གསུམ་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་པློའ ་ི འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་འདྲ་བས་ན་འཁློར་ལློ་ཞེས་བའློ། །དེ་
ནི་བཙུན་པ་དབངས་སྒྲློགས་ཀི་ལུགས་སློ། །ལུགས་འདི་ནི་ལུང་མ་མློ་ལས་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྟེ་སྤངས་ནས་གཞན་གི་ལམ་དུ་འཇློག་པ་ནི་འཁློར་ལློའ་ི དབེན་
བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནློ། །འློ་ན་མཐློང་ལམ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་བསབ་པ་གསུམ་གིས་ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ན་ཐློས་ཀིས་ལས་ཡང་
དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་ནི་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློ། །ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ནི་ལྷག་པ་སེམས་
ཀིས་བསབ་པའློ། །ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རློག་པ་དང་ཡང་དག་པའི་རློལ་བ་ནི་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་བསྡུས་པར་བཤད་དློ། །མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལས་
དྲན་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་བསྡུས་པར་ཡང་བཤད་དློ། །ཆློས་ངློས་རེ་རེ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དློ། །

་་་་་ཤ་ལུགས་ཀི་འདུལ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་སློམ་

ལམ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་ལུགས་ཡིན་ནློ། །འདིར་ན་ཐློས་ཀི་ལུགས་ཀིས་མཐློང་ལམ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡིན་
ཏེ། མཛོད་ལས། སེ་ཚན་བདུན་ནི་གློ་རིམ་བཞིན། །ལས་ནི་དང་པློ་པ་དག་དང་། །ངེས་འབེད་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ནི། །སློམ་དང་མཐློང་ལ་རབ་ཏུ་དབེ། །ཞེས་བཤད་དློ། །གིས་

པ་ཁད་པར་གི་ཆློས་འཁློར་ལློ་དབེན་གི་དློན་ལ་དགུ་ལས། དང་པློ་གཞིའི་ཡན་ལག་ལ་ལྔ་སྟེ། གང་དུ་དབེ་བའི་གནས་དང་།
གང་གི་ཚེ་འབེད་པའི་དུས་དང་། གང་དག་དབེ་བའི་ཡུལ་དང་། གང་གིས་འབེད་པའི་རེན་དང་། གང་ལས་དབེ་བའི་དློན་
རྣམས་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གིས་པ་བསམ་པའི་ཡན་ལག་ལ་གིས་ལས། འདུ་ཤེས་ནི་གཞིའི་ཡན་ལག་དེ་དག་ལ་མ་
འཁྲུལ་བ་སྟེ། འཁྲུལ་ན་དབེན་མི་རློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཀུན་སློང་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་དགེ་
འདུན་འབེད་པར་འདློད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །གསུམ་པ་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་ནི། བསབ་ཚིགས་ལྔ་བརློད་ནས་ངག་གིས་
གསློལ་བའམ། ལུས་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས་དགེ་འདུན་འབེད་པར་ཞུགས་པའློ། །བཞི་པ་མཐར་ཐུག་གི་
ཡན་ལག་ནི་དགེ་འདུན་ཕྱེད་པར་གྱུར་བ་སྟེ། ལྟུང་བ་ནི་དབེན་དུ་གཏློགས་པའི་སློམ་པློར་འགྱུར་ལ། སིག་པ་ནི་མཚམས་མེད་
པའློ། །ལྔ་པ་དབེན་གི་ངློ་བློ་ནི་མི་འཕྲློད་པ་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རས་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། དགེ་འདུན་དབེན་ནི་
མི་འཕྲློད་པའི། །རང་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཆློས། །ློན་མློངས་ཅན་མིན་ལུང་བསྟན་མིན། །ཞེས་རྒྱས་པར་སར་བཤད་ཟིན་
ཏློ། །དྲུག་པ་དབེན་འདིའི་དགག་བ་ེས་དམིགས་ནི་དགེ་འདུན་ཕྱེད་པ་ནས་མ་དུམ་གི་བར་དུ་སྟློན་པ་གཅིག་གི་ཞིང་ཁམས་
ཀིས་བསྡུ་པ་རྣམས་ལ་ལམ་ལྔ་གང་ཡང་མི་སེ་བ་སྟེ། དློན་དེ་ལྟར་ལུང་གཞི་དང་མཛོད་འགེལ་ལས་གསུངས་སློ། །་་་་་ལུང་
266

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

བཞི་དང་མཛོད་འགེལ་ལས་དགེ་འདུན་བེ་ནས་ཇི་སིད་དུ་སར་མ་དུམ་གི་བར་དུ་འཇིག་རེན་ནས་ངེས་པ་ལ་
འཇུག་པ་མཐློང་ལམ་དང་། འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་དང་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་ཟག་པ་ཟད་པ་དག་བཅློམ་པར་
བ་བ་རྣམས་ལས་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་ལམ་ལ་སློགས་བསམ་གཏན་དང་ཀློག་པ་དང་ཁ་ཏློན་
དང་སེམས་པའི་ལས་རྣམས་ཀི་མཇུག་ཅིང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་གཞི་ལས། སྟློང་གསུམ་གི་སྟློང་ཆེན་
པློའ ་ི འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱུན་ཆད་དློ། །སེམས་ཅན་གི་རྒྱུ་ལ་མི་འབྱུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །འདི་ིད་ཀི་ེས་དམིགས་གཞན་ཡང་མཛོད་འགེལ་ལས། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མིར་བཅས་པའི་འགློ་བ་ཡང་
འཁྲུགས་པ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་རང་དབང་མེད་པ་དང་དྲན་པ་མས་པར་གྱུར་པ་འདིའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་
ཡང་བསྐལ་བ་གཅིག་ཏུ་མནར་མེད་པར་སེ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བདུན་པ་དབེན་གནས་པའི་ཚད་ནི། དབེན་དེ་ཞག་ཏུ་མི་
གནས་པ་སྟེ། མཛོད་ལས། དེ་ནི་མ་གནས་སློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་འགེལ་བ་ལས་དགེ་འདུན་བེ་ན་དེ་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་ནམ་མ་ལངས་པ་ིད་དུ་དགེ་འདུན་སར་འདུམ་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །བརྒྱད་པ་དབེན་གི་ངློ་བློ་སུ་ལ་ལྡན་པ་ནི་དགེ་འདུན་ལ་ལྡན་ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་དང་དགེ་འདུན་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །དགུ་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་སུ་ལ་
ལྡན་པ་ནི་ལྷས་བིན་ལྟ་བུ་འབེད་པ་པློ་ལ་ལྡན་ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་ཡི་ཁ་ན་མ་ཐློ་རྫུན། །དེ་དང་འབེད་པ་པློ་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་

་་་་་ལས་ཀི་

དབེན་དང་འཁློར་ལློའ་ི དབེན་གིས་ལས་དགེ་འདུན་གི་འཁློར་ལློའ ་ི དབེན་ནི་་་་་་རྒྱུ་གིས་ཀིས་འགྱུར་ཏེ་ངག་གིས་གསློལ་
བ་དང་། ལུས་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་ལེན་དུ་འཇུག་པས་སློ། །ཆློས་ལས་ཐ་དད་པའི་དངློས་པློར་ཞེས་པ་ནི་ལྷས་སྦྱིན་གི་བསབ་ཚིགས་ལྔ་པློ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལྔ་
པློ་ནི་ལུང་གཞི་ལས། འློ་མ་ཤ་དང་ལན་ཚྭ་དང་། །གློས་དྲས་དགློན་པར་གནས་པ་དང་། །ཞེས་སློ། །

་་་་་ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་པས་ཐ་དད་པའི་དངློས་པློར་

གསློལ་བ་ནི་བསབ་ཚིགས་ལྔ་པློ་བརློད་ནས། ཁེད་ཅག་ལས་གང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་གནས་ལྔ་པློ་འདི་དག་གིས་
དག་པ་དང་གློལ་བར་འདློད་པ་དེས། དགེ་སྦྱློང་གློའུ་ཏ་མ་ལས་རིང་དུ་གིས་ཤིག ཐ་དད་དུ་གིས་ཤིག རྒྱང་
སིངས་ཤིག སློ་སློར་གིས་ཤིག ལློགས་ཤིག་ཏུ་གིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །ངག་གིས་
གསློལ་བའམ་ལུས་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་ལློན་དུ་འཇུག་པས་སློ་ཞེས་སྨློས་ན་དབེན་འདའ་སྦྱར་བ་ལུས་ངག་གང་
ཡང་རུང་བས་འགྲུབ་བམ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་ན་ཡང་། དེའི་སློན་དུ་ངག་གིས་
བསབ་ཚིགས་ས་པློ་བརློད་ནས། ལྔ་པློ་འདི་དག་གིས་དག་པ་དང་གློལ་བ་ཐློབ་པར་འདློད་པ་དེས་ཚུལ་ཤིང་ལློང་
ཞིག་ཅེས་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པའློ། །དབེ་བ་བ་བ་དགེ་འདུན་གི་ཚད་ིད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་འབེད་པར་བེད་པ་ིད་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་ཀི་དགེ་
འདུན་ཁ་བསྐང་དུ་ཡང་མི་རུང་ངློ་ཞེས་སློ། །འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དབེ་བར་བ་བ་དང་འབེད་པར་བེད་པ་པློ་གིས་ལ་བ་བ་དང་བེད་པ་པློ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷས་བིན་ལྟ་བུས་དགེ་
འདུན་འབེད་པར་བེད་པའི་མཚམས་མེད་སེད་བེད་ཀི་རེན་དེ་ཆློས་ཅན། ཆློས་མིན་ཕྱློགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཁ་སྐློང་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་མིན་ཕྱློགས་པ་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའི་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ཆློས་ལ་ནི་ཆློས་སུ་ཤེས་ཤིང་། ཆློས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀ་དེ་བཞིན་ིད་དུ་ཤེས་ན་
མཚམས་མེད་པའློ་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་གིས་དེ་བཞིན་ིད་དུ་ཤེས་པ་ཡློད་ན་ནི། དབེ་བ་ལ་ཆློས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་སྟེ། འགློ་རྣམས་ཐར་པ་ལས་
བཟློག་པ་ནི་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་ཆེན་པློ་བསེད་པས་དེ་ཙམ་གིས་ཆློས་སུ་འགྱུར་རམ་སམ་དུའློ། །ཊི་

་་་་་ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་

གིས་ལས་ཡིད་གིས་ཟ་བ་དང་། དབེ་བ་ཆློས་སུ་ཡིད་གིས་ཟ་བ་ལས་ཀང་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ལུང་
གཞི་བྲི། ཀ་ལས་འདི་ལ་ཡིད་གིས་ཟ་ན་ཡང་དེ་མཚམས་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བར་རིགས་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །འཁློར་ལློ་བེ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལས་མི་མཐུན་
ཕྱློགས་ས་དགེ་འདུན་བེ་བའློ། །

མཛོད་ལས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་མ་མཐློང་བའི་ལམ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྦྱར་རློ། །་་་་་རྣམ་བཤད་

ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། འཁློར་ལློ་བེ་བའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་རློད་པའི་གཞི་འཆད་དེ། འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་རློད་པ་
ཞི་བར་འགྱུར་བའློ། །བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བདུན་ལས། དང་པློ་རློད་པའི་རྒྱུ་ངློས་བཟུང་བ་ནི་རློད་པའི་རྒྱུ་ནང་ན་ཡློད་པ་དང་། རློད་པའི་རྒྱུ་ཕྱི་ན་ཡློད་པའློ། །དང་པློ་ནི་འདློད་ཆགས་དང་
ཁློང་ཁློ་ལ་སློགས་པ་ནང་གི་ློན་མློངས་པ་སྟེ། དེའི་ཡང་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའློ། །

སློ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་་་་་་དེ་ལ་ནང་ན་ཡློད་པ་ཞེས་བརློད་པ་ནི་སློ་སློའ་ི

སེ་བློ་ཕལ་པ་གཞན་གིས་མངློན་སུམ་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་མི་ནུས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། །གིས་པ་རློད་པའི་རྒྱུ་ཕྱི་ན་ཡློད་པ་ནི་དངློས་པློའ ་ི དེ་བཞིན་ིད་ལ་ལློག་པར་བསྒྲུབ་
པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་སྟེ། དེ་དག་ལ་ཕྱི་ན་ཡློད་པ་ཞེས་བརློད་པ་ནི་སློ་སློའ ་ི སེ་བློ་ཕལ་པ་གཞན་གིས་ཀང་མངློན་སུམ་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་ནུས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། །རློད་པའི་
རྒྱུ་ཕྱི་ན་ཡློད་པ་ནི་བཞི་སྟེ། འདི་ིད་ལས་དངློས་པློའ ་ི དེ་བཞིན་ིད་ལ་ལློག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྤློང་བ་དང་། ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་དང་། ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པའློ་ཞེས་
གསུངས་པའློ། །དང་པློ་ནི་འདུས་བས་ཀི་དངློས་པློའ ་ི དེ་བཞིན་ིད་མི་རག་པ་ལ་རག་གློ་ཞེས་ལློག་པར་སྒྲུབ་པའམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཡློད་དློ་ཞེས་ལློག་པར་

་་་་་སྤློང་བ་དང་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས། གདམས་ངག་ལ་སློགས་པ་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ནི་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གིས་འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་ནི་

འཇློག་པར་གྱུར་པས་གཞན་སྤང་བ་སྟེ། ཞེས་བཤད་དློ། །དེའི་དློན་ནི་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གདམས་ངག་འཇློག་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་འཇློག་པ་དང་། དགག་དབེ་འཇློག་པའི་རིམ་པ་
དེས། གང་ཟག་ལྟུང་བ་འབིན་པ་པློ་གཞན་དེ། དགེ་འདུན་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་སྤློང་བར་བེད་པའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ནི་གདམས་ངག་ལ་སློགས་པ་འཇློག་པར་
བེད་པ་པློ་དང་བཞག་པར་བ་བ་དག་རློད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེའང་མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་

་་་་་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་

ིད་ནི་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ལས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་གང་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་གསློ་བའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཡློད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་
བ་ན་ལྟུང་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་གེང་བ་དང་གེང་བེད་གིས་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །གསློ་བའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ནི། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པའི་རྒྱུ་མ་
ཡིན་ཏེ། རློད་ཟ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་རློད་པ་ེ་བར་ཞི་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤངས་པ

་་་་་ར་བ་བ་ཕམ་པ་བྱུང་བ་ལུང་ིད་ནས་གཞན་གི་ཕྱློགས་ིད་ཀི་བར་

་་་་་ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པ་ནི་གསློལ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་སློགས་པའི་ལས་ལ་འདུ་བ་མི་སྟེར་བའམ་ཕྱིར་བཟློག་བེད་

དུ་གྱུར་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་འབྱུང་ངློ་། །བཞི་པ་

ཅིང་ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བ་བ་ལས་ཕྱིར་གི་རློད་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་རློད་པའི་ངློ་བློ་ངློས་བཟུང་བ་ནི། དག་བློས་མི་མཐུན་པར་སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་
ཕྱིར་སེམས་གཞློལ་བ་ཁློན་འཛིན་གི་ཤ
ཤ ེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་རློད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་འཁྲུག་ལློང་སྟེ་ཞེས་པ་དང་། ཊི་ཀ་ལས་

་་་་་དག་བློས་མི་མཐུན་

པར་སྨྲས་པའི་ཚིག་གི་ཕྱིར་སེམས་གཞློལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁྲུག་ལློང་ཞེས་བའི། ཁློ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློ། །དེ་ལྟར་རློད་པའི་ངློ་བློ་དེ་ཁློན་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་
ལུང་གཞི་ལས། དགེ་འདུན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྨྲ་བ། འགལ་བར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་བརེན་ཏེ་འཐབ་པ་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་རློད་པ་དང་འགེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགེད་པའི་རློད་པ་ཞེས་
བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འཐབ་པ་

་་་་་མཚང་འབྲུ་བ་དང་གཤགས་འགེད་པ་ལ་སློགས་ནི་རློད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས། རློད་པའི་་་་་་

ཁློན་འཛིན་ཏེ་འབྲས་བུ་ལ་རློད་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སྟེ། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ། དཔེར་ན་་་་་་མར་ལ་སློགས་པ་ལ་ི་མའི་འློད་ཕློག་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ི་མ་ཕློག་ཅེས་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཡང་ལུང་གཞི་ལས། དགེ་སློང་དག་འགེད་པའི་རློད་པ་ནི་དགེ་བ་ཞེས་བརློད་པར་བ། མི་དགེ་བ་ཞེས་བརློད་པར་བ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་
ཞེས་བརློད་པར་བ་ཞེས་རློད་པ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ནི། རློད་པའི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་
སློ། །གསུམ་པ་རློད་པའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་གིས་ལས། དབེ་བའི་གཞི་ནི་གཞུང་གི་སྐབས་འདི་ནས་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་རློད་པ་ཙམ་མློ། །དབེ་བའི་སློ་ནི་གིས་ཏེ། ཆེ་ལློང་དུ་དབེ་
བ་དང་། ཞིབ་མློ་རྣམ་གཞག་ཏུ་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ནི་རློད་པ་བཞི་སྟེ། འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་དང་། མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་དང་། བ་བ་ལས་ཀི་ཕྱིར་རློད་པའློ། །དེ་
དག་ནི་འདུས་བས་རག་མི་རག་ལྟ་བུ་ལ་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གིས་རློད་པ་དང་། གདམས་ངག་འཇློག་པ་ལ་སློགས་བས་པས་འཇློག་པར་བེད་པ་པློ་དང་གཞག་པར་བ་བ་དག་རློད་པ་དང་།
ལྟུང་བ་ཡློད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེང་བས་གེང་བས་ལྟུང་བ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་གེང་བ་དང་གེང་བེད་རློད་པ་དང་། ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པས་རློད་པར་གྱུར་པ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །གིས་
པ་ཞིབ་མློ་རྣམ་གཞག་ཏུ་དབེ་བ་ནི་རློད་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་མདློ་ར་བས་དབེ་བ་མ་བས་སློ། །མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་
དང་། རྒྱུ་མེད་པའློ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་དེ་ལ་ལྟུང་བ་ཡློད་པ་དང་། གང་གིས་གེངས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་པའློ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལ་བཞི་སྟེ།

ནི་དག་བཅློམ་པ་གད་བུ་ནློར་ལ་

མི་ཚངས་སློད་ཀི་ལྟུང་བ་གེངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའློ། །་་་་་གཞི་མེད་པ་དང་། གཞི་གཞན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་་་་་་ནི་
མངློན་མཚན་ཅན་གི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ། ློ་ཚོང་གི་ལྟུང་བ་གེང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལྟུང་བ་གཞན་བྱུང་ཡང་གང་གིས་
གེང་བའི་ལྟུང་བ་མེད་པའློ། །དང་། ཕྱིར་བཅློས་ལ་མི་ལྟློས་པ་་་་་་ནི་དགེ་སྦྱློང་ཆང་འཐུང་བ་གཞན་གིས་མཐློང་ལ། ལྟུང་བ་དེ་
ཕྱིར་བཅློས་བས་པ་ནི་རྒྱུས་མེད་པར་ལྟུང་བ་དེ་གེངས་ཀང་ཕྱིར་བཅློས་ཟིན་པས་ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་མ་ལྟློས་པའློ། །དང་། སྨྱློན་པས་བས་
པའློ། །་་་་་ནི་དགེ་སློང་སྨྱློན་པ་ཆང་འཐུང་བ་གཞན་གིས་མཐློང་ལ། དགེ་སློང་དེ་སྨྱློ་བ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུས་མེད་པར་

ཆང་འཐུངས་པའི་ལྟུང་བ་གེངས་ཀང་། སྨྱློ་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའློ། །ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་གིས་ཏེ། ེས་པ་རང་གི་ངློ་བློ་ཤེས་
པའི་རློད་པ་དང་། ངློ་བློ་མི་ཤེས་པའི་རློད་པའློ། །ངློ་ཤེས་པ་དང་མི་ཤེས་པ་ནི་གེང་བས་རང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་ངློ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པ་དང་གེང་བས་རང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་བརེད་ནས་
མི་དྲན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྟེ། རློད་པ་ཕྱིར་འཕྲློས་པ་མེད་པ་

་་་་་ནི་གེང་བ་གེང་བེད་དེ་གིས་ཁློ་ན་རློད་པར་ཟད་ཀི་དེ་གིས་ཀི་

རེས་སུ་འབྲངས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པས་སློ། །དང་། ཕྱིར་འཕྲློས་པ་དང་བཅས་པ་ི་ཚེ་བ་་་་་་ནི་གེང་བ་དང་གེང་བེད་གིས་རློད་
པ་ན་གཞན་ཁ་ཅིག་ནི་གེང་བའི་ཕྱློགས་བེད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་གེང་བེད་ཀི་ཕྱློགས་བེད་ཅིང་། རློད་པར་བེད་ཀང་
དགེ་འདུན་མཐའ་དག་ལ་ཁབ་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ི་ཚེ་བ་སྟེ། ཕྱློགས་རེ་བས་སློ། །དང་། རློད་པ་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྲེལ་
པའློ། །

་་་་་ནི་མཚམས་དེ་ན་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་བ་བ་ལས་ཀི་ཕྱིར་རློད་པ་སྟེ། དེ་

ལྟར་ན་རློད་པ་བཅུ་གཅིག་གློ །བཞི་པ་རློད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆློས་ལ་གསུམ་སྟེ། ཞི་བེད་གང་རློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞི་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རློད་པ་གང་ལ་ཞི་བེད་ཐམས་ཅད་ཞི་
བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། རློད་པ་སློ་སློ་ལ་ཞི་བེད་སློ་སློས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །དང་པློ་ནི་འཆི་བཞིན་པའམ་བསབ་པ་འབུལ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་དག་ཏུ་ནི་རེ་རེས་ཀང་རློད་པ་བཞི་
པློ་ཐམས་ཅད་ཞི་བེད་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། སློག་གམ་བསེན་པར་རློགས་པ་ལས་མས་ན་ེ་བར་ཞི་ཞེས་ཤིའམ་བབས་ན་ཞི་ཟིན་པར་གསུངས་པས། དེའི་ས་རློལ་པ་ནི་ཞི་བེད་ཡིན་པར་
ཤུགས་ལ་གྲུབ་བློ། །གིས་པ་ནི། འདི་ིད་ལས་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བ་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་འཇུག་གློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བ་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་འདི་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་ནི་དངློས་སུ་

་་་་་འློག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྟེ།

ཞི་བེད་དུ་འཇུག་ལ། ཞི་བེད་གཞན་རྣམས་ནི་བརྒྱུད་ནས་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་སྟེ། གཞུང་གི་སྐབས་སུ་

འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པའི་ཞི་བེད་དང་། མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་དང་། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་དང་། བ་བ་ལས་ཕྱིར་གི་རློད་པའི་ཞི་བེད་དློ། །དང་པློ་ལ་གིས་ཏེ། མངློན་སུམ་
གིས་ཞི་བར་བེད་པ། གང་མང་གིས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མངློན་སུམ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། །རྒློལ་དང་གཟུ་དང་དགེ་འདུན་གཞི་པློ་དང་། །གསལ་བ་དང་ནི་གསལ་བའི་གསལ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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བ་དང་། །དགེ་འདུན་གཞན་དང་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དང་། །གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་མངློན་སུམ་མློ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། དང་པློ་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གི་མངློན་སུམ་ནི་འགེད་པ་གིས་ཞེས་
གསུངས་ཏེ་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་དེ་གིས་རང་རང་གི་བླློའ ་ི ཁད་པར་གིས་རློགས་

་་་་་འདུས་བས་མི་རག་པའློ་ཞེས་སམ་རག་པའློ་ཞེས་པ་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་

བེད་པ་ལ་མངློན་སུམ་ཞེས་བརློད་དློ། །རྒློལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒློལ་ནི་དམ་འཆའ་འཇློག་པ་པློ་དང་། སུན་འབིན་པར་བེད་པ་པློ་སྟེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །གིས་པ་གཟུ་བློའ ་ི མངློན་སུམ་ནི་
རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གིས་པློ་རང་གིས་རློད་པ་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། དེ་གིས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་མ་ལྟུང་བའི་གཟུ་བློ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སློད་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་དེ་དགེ་འདུན་
གིས་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐློས་ནས། གཟུ་བློ་དེས་ཞི་བར་བེད་པ་སྟེ། རང་གིས་མི་ནུས་ན་ཚོགས་པར་དབྱུང་བ་དག་གིས་ལགས་པར་བསྒྲུབ་པློ་ཞེས་སྟློན་པར་འགྱུར་

རློད་པ་དེ་གཟུ་བློས་་་་་་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་དགེ་འདུན་

རློ། །གསུམ་པ་དགེ་འདུན་གཞི་བློའ ་ི མངློན་སམ་ནི། དེ་དག་གིས་ེ་བར་མ་ཞི་ན་དགེ་འདུན་ལ་དབུལ་ལློ་ཞེས་ཏེ།

གཞི་པློ་ལ་གཏད་ནས་དགེ་འདུན་དེས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །དགེ་འདུན་གཞི་བློ་ནི་རློད་པ་དེའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་རྒྱུས་ཤེས་པའི་དགེ་འདུན་ཏེ། སར་གཟུ་བློ་དེ་བསྐློ་བར་བེད་

་་་་་རློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞི་བློས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། དགེ་

པའི་དགེ་འདུན་གང་ཡིན་པའློ། །བཞི་པ་གསལ་བའི་མངློན་སུམ་ནི། དེས་མ་ནུས་ན་གསལ་བ་དག་བསྐློའ ་ློ ཞེས་ཏེ་

འདུན་དེས་གསལ་བ་དག་བསྐློ་བ་སྟེ། སར་གི་གཟུང་དེ་བས་ཀང་ཡློན་ཏན་ཆེས་གསལ་བའི་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་ཆད་ལས་ཀི་ཚན་པ་ལན་གིས་སུ་བས་ནས་གསལ་གིས་ཀི་ལས་
ཀིས་བསྐློས་ནས། གསལ་བ་བཞི་ཡན་ཆད་དེ་དག་གིས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །ལྔ་པ་གསལ་བའི་གསལ་བའི་མངློན་སུམ་གི། སེ་ཚན་དེས་མ་ནུས་ན་རང་གིས་

་་་་་ལུང་ལས་

གསལ་བ་བས་ཀང་གསལ་བ་དག་བསྐློ་ཞེས་ཏེ་་་་་་རློད་པ་དེ་གསལ་བ་དེ་དག་གིས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། གསལ་བས་ཀང་ཡློན་ཏན་ཆེས་གསལ་བ་དག་བསྐློ་བ་སྟེ་
གསལ་བ་བཞི་ཡན་ཆད་དེ་དག་གིས་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐློས་ནས། བསྐློས་པ་དེ་དག་གིས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །དྲུག་པ་དགེ་འདུན་གཞན་གི་མངློན་སུམ་ནི་མ་ནུས་ཤིང་
གཞན་མི་བེད་ན་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། རློད་པ་དེ་གསལ་བའི་གསལ་བ་དེ་དག་གིས་ཞི་བར་མ་ནུས་ཤིང་གཞན་བསྐློ་བར་ཡང་མི་བེད་ན། རློད་པ་དེ་གསལ་བའི་གསལ་བ་དག་གིས་ནི་
གསལ་བ་ལ་གཏད་པར་བ་ཞིང་། གསལ་བས་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་རྣམས་ལ་གཏད་པར་བས་ནས། དགེ་འདུན་གཞི་བློས་གསློལ་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་བསྐློས་པའི་རློད་པ་སེད་པ་པློ་
དེས་རློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་གཏད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གནས་བརན་དང་བཅས་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་གཞན་དེ་ལ་ཟ་བ་གསུམ་དུ་ཕུལ་ལ། རློད་པ་དེ་དགེ་
འདུན་གཞན་གིས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །བདུན་པ་སེ་སྣློད་འཛིན་པའི་མངློན་སུམ་ནི། ཕྱིར་ཕུལ་བ་ནི་དེས་མདློ་སེ་དང་ཞེས་པ་ནས་ཏེ། རློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞན་དེས་ཞི་བར་མ་ནུས་
ནས། རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེ་ལ་གཏད་ན། རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེས་རློད་པ་དེ་སེ་སྣློད་གསུམ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ་ཟ་བ་དྲུག་ཏུ་ཕུལ་ལ། རློད་པ་དེ་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དེས་ཞི་བར་བེད་
པའློ། །བརྒྱད་པ་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་ནུས་པའི་མངློན་སུམ་ནི། དེ་དག་གིས་གནས་བརན་ཞེས་པ་ནས། རློད་པ་དེ་སེ་སྣློད་འཛིན་པས་ཞི་བར་མི་ནུས་ནས་རློད་པ་སེད་པ་དེ་ལ་
གཏད་ན། རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེས་རློད་པ་དེ་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་དུས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཕུལ་ལ་རློད་པ་དེ་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དེས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །གིས་པ་
གང་མང་གིས་ཞི་བར་བེད་པ་ནི་དེ་ལྟར་མངློན་སུམ་བརྒྱད་ཀིས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན་གང་མང་བ་བ་སྟེ། གནས་བརན་གི་མཐར་ཐུག་པ་དག་ཡློངས་སུ་ློན་མློངས་པར་གྱུར་པ་དག་ལའློ་
ཞེས་པ་དང་། ལུང་གཞི་ལས་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པས་རློད་པ་དེ་ཞི་བར་བེད་མི་ནུས་ན། རློད་པ་དེ་རློད་པ་སེད་པ་པློའ་ི དགེ་སློང་དེ་ིད་ལ་གཏད་པར་བའློ། །དེས་ཀང་རློད་པ་
དེ་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་ལ་གཏད་པར་བ་ཞིང་། དགེ་འདུན་གཞི་བློས་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བ་བར་གསུངས་སློ། །ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བེད་ཚུལ་ནི་རྒྱས་པར་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །དེ་ལྟར་
མངློན་སུམ་དང་གང་མང་གིས་ཞི་བར་བེད་མ་ནུས་ན། རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གིས་ཀའམ་གང་རུང་གཅིག་གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ཞི་བར་འགྱུར་ན། གནས་ནས་དབྱུང་བར་བ་སྟེ། རྣམ་པར་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གྱུར་པ་ལ་ེ་བར་ཞི་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །གིས་པ་མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པའི་ཞི་བེད་ལ་གིས་ལས། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་ནི་མངློན་
སུམ་གིས་ཞི་བར་བེད་པ་སྟེ། མངློན་སུམ་འདི་དང་དག་པ་སྦྱིན་པས་སློ་ཞེས་ཏེ། མངློན་སུམ་འདི་དང་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །དེ་ཡང་གཟུ་བློ་ལ་སློགས་ཀིས་ཡིད་

་་་་་འློལ་

ཚོད་དུ་དཔགས་ཏེ་དཔློད་ཀིས་བརགས་ཏེ། ཞི་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། གནས་ལུགས་ངེས་པར་རློགས་པ་ཡིན་པར་ནི་མ་ངེས་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ནི་དག་པ་སྦྱིན་པས་ཞི་བར་བ་སྟེ་དག་པ་བིན་པས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཡང་བཞི་སྟེ། གཞི་མེད་པ་དང་། གཞི་གཞན་རེས་སུ་
སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་མི་ལྟློས་པ་དང་། སྨྱློན་པས་བས་པའློ། །དང་པློ་གསུམ་ལ་ནི་

་་་་་རློད་པ་དེ་དྲན་པས་འདུལ་བ་་་་་་དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་

་་་་་དགེ་སློང་གད་བུ་ནློར་ལྟ་བུ་ཟག་འདི་ནི་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། འདིས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མ་དྲན་པས་འདི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་དགེ་འདུན་

གསུངས་ཏེ། གང་

270

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གི་གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་དག་རྒྱ་སྟེར་

་་་་་དགེ་སློང་གད་བུ་ནློར་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གེངས་ཏེ་ལྟུང་བའི་གགས་ངན་བྱུང་

ན། གགས་ངན་དེ་སྤང་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དག་རྒྱ་སྟེར་བའློ། །་་་་་དགེ་སློང་བེ་མ་སེས་ལྟ་བུ་མྱློས་པས་་་་་་བས་པ་ལ་ལྟུང་
བ་གེང་བ་ན། འདུལ་་་་་་མ་མྱློས་པས་བ་སྦྱིན་པ་སྟེ། ཐ་མ་ལ་ནི། མ་མྱློས་པས་་་་་་རློད་པ་དེ་འདུལ་བ་་་་་་དགེ་འདུན་གིས་སྦྱིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་
་་་་་མྱློས་པས་བས་པ་ཡིན་གི་གང་ཟག་འདི་མ་མྱློས་པའི་དུས་སུ་ེས་པ་མ་བས་པས་འདི་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དློ་ཞེས་དགེ་འདུན་གི་གསློལ་བཞིའི་ལས་

སློ། །དེའང་

ཀིས་དག་རྒྱ་སྟེར་བའློ། །གསུམ་པ་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ཞི་བེད་ལ་གིས་ཏེ། ེས་པ་རང་གིས་ངློ་ཤེས་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་དང་། ངློ་མི་ཤེས་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་དློ། །དང་པློ་ལ་
གསུམ་ལས། ཕྱིར་འཕྲློས་པ་མེད་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ནི། སྐབས་འདིར་རློད་པ་ཚུལ་གིས་ཏེ། ལྟུང་བ་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་ཕྱིར་མི་འཆློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རློད་པ་དང་། ལྟུང་བ་ཁས་
མི་ལེན་པ་ཁློ་ནའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རློད་པའློ། །ས་མ་ཤློས་ཀི་ཞི་བེད་ནི། དང་པློ་ལས་ནི་ཁས་བླངས་བའི་བ་བས་ཕྱིར་བཅློས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས། གེང་བས་ལྟུང་བ་ཁས་བླང་བ་དང་།
ཁས་བླང་བ་དེའི་བ་བ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་བ་བས་རློད་པ་དེ་ཕྱིར་བཅློས་སློང་སྟེ། རློད་པ་དེ་ཞི་བར་བའློ། །འདི་ནི་ལུང་གཞི་ལས་ལྟུང་བ་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པའི་ཆློ་ག་དང་བཅས་ཏེ་
གསུངས་སློ། །ཕྱི་མ་ཤློས་ཀི་ཞི་བེད་ནི། གེང་བས་ལྟུང་བ་ཡློད་པར་གེང་བེད་ལ་ཁས་བླང་བས་ཞི་བར་བ་སྟེ། གེངས་པས་ཁས་བླངས་ན་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །ཕྱིར་འཕྲློས་པ་དང་བཅས་པ་ི་ཚེའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ནི། གིས་པ་ལས་ནི་མངློན་སུམ་གིས་འདུལ་
ཀིས་

་་་་་རློད་པ་དེ་བས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་གཟུ་བློ་ལ་སློགས་

འློལ་ཚོད་དུ་དཔགས་ཏེ་གསུངས་་་་་་ཡིད་དཔློད་ཀིས་བརགས་ཏེ་ཞི་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། གནས་ལུགས་ངེས་པར་རློགས་པ་ཡིན་པར་ནི་མ་ངེས་ཏེ།

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་རློད་པ་ཞི་བེད་ནི། གསུམ་པ་ལས་ནི་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དེ་
ཡང་རློད་པ་ཕྱློགས་གིས་པློ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་བེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུང་གཞི་ལས་གསུངས་སློ། །རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས། དཔེར་ན་ར་བཀམ་པ་
ནི་ར་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ནས་རེ་སྤྲློད་དུ་ལ་བ་འདྲ་བར་ཕྱློགས་གིས་པློ་ཕན་ཚུན་ནས་འདུད་པར་འགྱུར་བས་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ་ཞེས་སློ། །གིས་པ་ེས་པ་རང་གི་ངློ་བློ་མི་ཤེས་
པའི་ཞི་བེད་ནི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པས་ཞི་བར་བེད་པ་སྟེ། ལྟུང་བ་དྲན་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པ་གསློལ་བཞིའི ་ལས་ཀིས་སྦྱིན་པ་སྟེ། དེས་ལྟུང་བ་དྲན་
པར་འགྱུར་ལུགས་ནི། ལྟུང་བ་དྲན་ནས་གཞན་ན་གནས་པ་ལས་གློལ་བར་འགྱུར་བས། ལྟུང་བ་དྲན་པར་བེད་པ་ལ་བརློན་འགྲུས་རློམ་པར་འགྱུར་བས་སློ། །གིས་པ་བ་བ་ལས་ཕྱིར་
གི་རློད་པའི་ཞི་བེད་ནི་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པས་ཞི་བར་བ་སྟེ། དངློས་ཀི་ཞི་བེད་དང་། བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་ནི་ཞི་བེད་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་འདིའི་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་སྟེ། ཞི་བེད་
ཐམས་ཅད་ནི་བ་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་འཇུག་གི་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བློ། །ལྔ་པ་རློད་པ་འཁྲུལ་མའི་དློན་ནི་མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་ཡང་ཕྱིར་འཕྲློས་པ་མེད་པ་དང་། ཕྱིར་
འཕྲློས་པ་དང་བཅས་པ་ི་ཚེ་བ་དང་། དགེ་འདུན་མཐའ་དག་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། དབེ་བ་གསུམ་པློ་དེ་སྦྱར་དུ་རུང་སྟེ། ེས་པ་ངློ་ཤེས་པའི་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་དབེ་བ་གསུམ་པློ་དེ་
དངློས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་ཡང་གཞི་མེད་པ་དང་། གཞི་གཞན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱིར་བཅློས་པ་ལ་མི་ལྟློས་པ་དང་།
སྨྱློན་པས་བས་པ་སྟེ་དབེ་བ་བཞི་པློ་དེ་སྦྱར་དུ་རུང་སྟེ། མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་དབེ་བ་བཞི་པློ་དེ་དངློས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་
གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཀང་། གེང་བེད་ཀི་ལྟུང་བ་ཡློད་པར་འདུ་ཤེས་ཏེ་གེང་བ་ལས། འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་སིད་ལ། དེ་ལ་དབེ་བ་བཞི་པློ་དེ་སྦྱར་དུ་རུང་
བའློ། །དྲུག་པ་ཞི་བེད་འཁྲུལ་བའི་དློན་ནི་ེས་པ་ངློ་ཤེས་པའི་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པའི་དབེ་བ་གསུམ་གི་དང་པློ་ལས་ནི་ཁས་བླངས་པའི་བ་བས་ཕྱིར་བཅློས་སློ་ཞེས་དངློས་སུ་གསུངས་
པས། གིས་པ་ལ་ཡང་ཁས་བླང་བའི་བ་བས་ཕྱིར་བཅློས་སློ་ཞེས་སྦྱར་དུ་རུང་ཞིང་། གིས་པ་ལ་ནི་མངློན་སུམ་གིས་འདུལ་བས་སློ་ཞེས་དངློས་སུ་གསུངས་པས། དང་པློ་ལ་ཡང་
མངློན་སུམ་གིས་འདུལ་བས་སློ་ཞེས་སྦྱར་དུ་རུང་སྟེ། རློད་པ་དེ་དག་ལ་ཞི་བེད་ཕན་ཚུན་སྣློལ་མར་སྦྱར་བའི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བདུན་པ་རློད་པ་མཐར་བསལ་བ་ནི་
མཐར་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པའམ་མཐར་གནས་ནས་དབྱུང་བ་སྟེ། འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་བ་མངློན་སུམ་དང་གང་མང་གིས་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། མཐར་གནས་ནས་དབྱུང་བ་སྟེ་
སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་དང་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་གེང་བས་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་ཏེ། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་བཅློས་བས་ན་རློད་པ་ཞི་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ།
གཞན་ཡང་རློད་པ་བཞི་པློ་རང་རང་གི་ཞི་བེད་དེ་རྣམས་བས་ཀང་རློད་པ་མ་ཞི་ན། འཐབ་ཅིང་མ་ཞི་བ་དང་། བསངས་ཏེ་མ་ཞི་བ་གིས་ལས། དང་པློ་ལྟར་ན་བསིགས་པ་ནན་ཏུར་བ་
ཞིང་། དེས་ཀང་མ་ཞི་ན། འཐབ་ཀློལ་ལས་འབད་པས་མ་ལློག་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བའློ། །གིས་པ་ལྟར་ན་བསངས་པ་དེ་བརས་ཐབས་བེད་པ་ཡིན་པས་ཕྱིར་འགེད་ནན་ཏུར་བ་
ཞིང་། དེས་ཀང་མ་ཞི་ན་ཕྱིར་འགེད་པའི་འབད་པས་མ་ལློག་ན་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

་་་་་ཕྱིར་འགེད་པའི་འབད་པས་མ་ལློག་ན་གནས་

ནས་དབྱུང་བ་འདི་ནི་ལུང་ལས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་མདློར་བསྡུས་སྦྱར་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་འཁྲུག་ལློང་གི་རྒྱུ་བཞིའློ་ཞེས་པ་ནས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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སློ། །སྤློང་བ་དང་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་གདམས་ངག་ལ་སློགས་འཇློག་པར་གྱུར་པས་གཞན་སྤློང་བ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ནི་སི་དློན་གི་སྐབས་སུ་སར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་
ཏློ། །ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་དང་། ཞེས་པ་ཡང་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རྒྱུ་གིས་པ་ལས་བྱུང་བ་ན་འདི་དང་ཞེས་པའི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བ་བ་འདི་དང་
ཞེས་སིར་བརློད་ཀང་། མངློན་སུམ་འདི་དང་ཞེས་པ་སྟེ་ལུང་གཞི་ལས་མངློན་སུམ་གིས་འདུལ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་སློ། །སྐབས་འདིར་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ནི་མི་གདམས་པའི་
ཕྱིར་རློད་པ་མངློན་སུམ་གིས་འདུལ་བ་དང་། ཚུལ་ཤིང་མང་པློ་སྦྱིན་པས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བ་བས་ཞི་བར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་མི་གདམས་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་འདི་ལ་ཚུལ་
ཤིང་གང་མང་ཞི་བེད་དུ་མི་རིགས་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ལུང་བཞི་ལས། དགེ་སློང་དག་མི་གདམས་

པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་རློད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆློས་གསུམ་གིས་ཞི་བར་བའློ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན། མངློན་སུམ་
གིས་འདུལ་བ་དང་། དྲན་པས་འདུལ་བ་དང་། མ་མྱློས་པས་འདུལ་བའློ། །ཞེས་ཞི་བེད་གསུམ་ིད་དུ་གསུངས་
ཀི། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་ནི་མ་གསུངས་སློ། །་་་་་འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ཞི་བེད་ལ་གིས་ཏེ། མངློན་སུམ་དང་། གང་མང་གིས་ཞི་བར་བེད་པའློ། །དང་པློ་
ནི་མངློན་སུམ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གི་མངློན་སུམ་ནི་འགེད་པ་གིས་རང་གིས་རློད་པ་ཞི་བར་བའློ་ཞེས་པའློ། །གིས་པ་གཟུ་བློའ ་ི མངློན་སུམ་ནི་རང་གིས་མ་ནུས་ན་
ཞེས་པ་ནས་སློ། །གཟུ་བློ་དེ་དགེ་སློང་ཇི་ལྟ་བུ་དག་གིས་བ་ཞེ་ན་

་་་་་འདྲང་བ་ཞེས་པ་ནི་མློས་ཤིང་ཡིད་གཏློད་པ་སྟེ། གློས་གཞིའི་བྱུང་བ་

ལས། ས་སློང་ནི་ཕུ་བློ་ཡིན་ལ། སེང་གེ་ནུ་བློ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་མིའི་ཚོགས་རྣམས་སེང་གེར་འདྲང་བ་ཡིན་པས་
སེང་གེ་སེ་དཔློན་བེད་དུ་བཅུག་གློ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །འདྲང་བ་སྟེ་མློས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པ་དག་གིས་སློ། །སུ་འདྲང་བ་དག་གིས་ཞེ་
ན། རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་དེ་གིས་འདྲང་བ་དག་གིས་སློ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། དེ་གིས་མློས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པ་དག་གིས་སློ། །

ཕྱློགས་གིས་ཀའི་དབུས་ན་གནས་

པའི་་་་་་གཟུ་བློ་དག་ལ་་་་་་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་དེ་གིས་འདྲང་བར་བ་སྟེ་མློས་ཤིང་ཡིད་ཕེབས་པར་བའློ། །དགེ་འདུན་གིས་གཏན་དུ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་པ་ནས་གཟུ་བློ་
བསྐློ་བ་བསྟན་ཏློ། །འདི་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་གཟུ་བློ་བསྐློས་པ་དེས་རློད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་
བསྐློ་བ་ནི། ལུང་མ་མློ་ལས་གཟུ་བློ་ཆློས་ི་ཤུ་ར་གིས་དང་ལྡན་པ་བསྐློ་བར་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ཞིང་དང་པློ་ིད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ།
དེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱུད་ལ་ཡློད་ཅིང་དང་པློ་ཚུལ་ཁིམས་ལེན་པའི་ཚེ་ིད་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྟེ། དློན་དེ་ལྟར་ན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་བཤད་དློ། །ངློ་ཚ་
ཤེས་ཤིང་འགློད་ལ་བསམས་པ་སྟེ། དེ་ནི་བདག་གམ་ཆློས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཕྲ་མློ་ལ་ཡང་འཛེམ་ཞིང་ེས་པ་ས་མ་ལ་འགློད་ཅིང་ཕྱིན་ཆད་སློམ་པའློ། །བསབ་པ་
འདློད་པ་སྟེ། དེ་ནི་བསབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་མས་པར་བསྲུང་བར་འདློད་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བསབ་པ་འདློད་པ་ནི་བསབ་པ་ལ་གུས་པར་བེད་
པའློ་ཞེས་སློ། །འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་ཤིང་ཐློས་པ་འཛིན་ཅིང་ཐློས་པ་བསགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་འདུལ་བ་ལ་གུས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་ལ་ཚིག་གི་སློ་ནས་ཐློས་པ་འཛིན་ཅིང་དློན་གི་
སློ་ནས་ཐློས་པ་བསགས་པ་སྟེ། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་བ་ལས། ཐློས་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཚིག་མི་བརེད་པའློ། །ཐློས་པ་བསགས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་དློན་མི་བརེད་པའློ་ཞེས་
སློ། །ལུང་ཐློན་པ་སྟེ་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་བླློ་ནས་ཐློན་པའློ། །རློད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་ཀུན་ནས་སློང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པའི་བེ་བྲག་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་འགློག་པ་
ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་དགག་ནས་ཕྱིས་མི་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་སྟེ། ལྔ་པློ་དེ་དག་ནི་རློད་པའི་ངློ་བློ་ངློས་འཛིན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པའི་རྒྱུ་ངློས་འཛིན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་།

་་་་་སྒྲ་ཚད་ལ་སློགས་པ།

རློད་པའི་བེ་བྲག་འབེད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་ཞི་བེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ལློག་ནློན་ལ་མཁས་པའློ། །བསྟན་བཅློས་

གཞན་ལ་མཁས་པ་སྟེ་ཊི་ཀ་ལས་ཆློས་ཀི་དློན་རྣམ་པར་ངེས་པས་མི་འགྱུར་བ་ཞེས་བཤད་དློ། །གཞི་ལྷག་པར་སློད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་ེས་རློམ་མེད་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། རློད་པའི་རྒྱུ་ལ་
མཁས་ཤིང་ཕྱློགས་སུ་མི་ལྟུང་བར་བསྟན་ཞིང་ེ་རིང་མེད་པའི་ཚིག་བརློད་པར་བེད་པའློ། །ེས་རློམ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་སྟེ། གཞན་ེ་རིང་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའློ། །ལུས་དང་ངག་
གིས་མི་འཇུག་པ་སྟེ། ལུས་ངག་གིས་ེ་རིང་དུ་མི་གསལ་བའློ། །སྨྲས་བར་བེད་ཅིང་སྨྲས་པ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་སྟེ། ཚིག་གི་བདག་ིད་གཞན་ལ་བརློད་མཁས་ཤིང་གཞན་གིས་
སྨྲས་པའི་དློན་གློ་བ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའློ། །གློ་བར་བེད་ཅིང་གློ་བ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་སྟེ། དློན་གིས་བདག་ིད་གློ་བ་སེ་བ་ལ་མཁས་ཤིང་གཞན་གིས་བསློ་བའི་དློན་གི་གློ་བ་
ལེན་པ་ལ་མཁས་པའློ། །རྣམ་པར་རིག་པར་བེད་ཅིང་རྣམ་པར་རིག་པར་བས་པ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་སྟེ། བསམ་བྱུང་གིས་གཞན་ལ་གློ་བར་བེད་པ་ལ་མཁས་
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་་་་་ཤིང་།

མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

རང་གིས་གློ་བ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའློ། །ངེས་པར་རློག་པར་བེད་ཅིང་ངེས་པར་བརགས་པ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་སྟེ། བསློམས་བྱུང་གིས་གཞན་ལ་གློ་བར་བེད་
པ་ལ་མཁས་ཤིང་། རང་གིས་གློ་བ་ལེན་པ་ལ་མཁས་པའློ། །འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་འཇིགས་པས་འགློ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ི་ཤུ་ར་གིས་སློ། །དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སེས་པ་
ཡིན་པ་སྟེ། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ནི་སེས་པ་རིགས་པ་ིད་དློ་ཞེས་བྱུང་བས་སློ། །ལྟ་བ་མཐུན་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་མི་འཆགས་ཏེ། འདློད་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུས་ཐ་མལ་པར་
གནས་པ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་མི་འཆགས་ཏེ། ལུས་ཀི་ཐ་སད་ལས་མས་པས་བསྐློ་བའི་ཆློ་གའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་དག་ནི་གཟུ་བློར་འློས་པའི་མཚན་ིད་དློ། །བསྐློ་
བའི་དུས་ན་ནི། ཚོགས་སུ་མ་ལློངས་པ་དང་། སྤྲློ་བ་དྲིས་ནས་སྤྲློ་བ་དང་། སར་བསྐློས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་སྟེ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་སར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ན་གཟུ་བློ་ཆློས་ི་
ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་

་་་་་བླ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །ཆློས་ི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ནི་དགེ་ཚུལ་ལའང་ཚང་བ་སིད་པས་ན། དགེ་སློང་ཡིན་པ་དང་ི་ཤུ་ར་

དགུ་ཏེ། དགེ་སློང་དག་གིས་སློ་ཞེས་པ་དང་ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དགེ་འདུན་གི་ཐ་སད་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །ཆློས་ི་ཤུ་ར་དགུ་པློ་དེ་རྣམས་ནི་གསལ་བ་བསྐློ་
ཡུལ་དང་གསལ་བ་བས་ཀང་གསལ་བ་བསྐློ་ཡུལ་ལའང་ཚང་བས་ན། གཟུ་བློ་བསྐློ་བའི་ཡུལ་ནི། གསལ་བ་བསྐློ་ཡུལ་བས་ཡློན་ཏན་དམན་པ་སྟེ་ཆློས་སུམ་ཅུ་དང་ལྡན་པ་གཟུ་བློར་
བསྐློའ །ློ །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི་དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་ཏེ་སར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གིས་
ཏློ། །སྦྱློར་བ་ནི་དགེ་བསྐློས་ཀིས་འདུ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལས་བེད་པས་སྤྲློ་བ་འདྲི་བའློ། །དངློས་གཞི་གསློལ་བ་དང་གིས་ཀི་ལས་ཀིས་ཏེ། མཇུག་ལས་ཀི་མཇུག་
སྡུད་བརློད་པའློ། །དེ་ལྟར་གཟུ་བློ་བསྐློས་པ་དེས་རློད་པ་ཞི་བར་བའློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་དེ་དག་དགེ་འདུན་གིས་ཞེས་སློ། །ལུང་མ་མློ་ལས། གཟུ་བློ་ཆློས་ི་ཤུ་ར་གིས་དང་ལྡན་
པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་མདློ་དགུས་བསྡུས་ཏེ། ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཞེས་པས་ནི། ལུང་ལས་ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་འགློད་པ་བསམས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་
བསྡུས་ལ། བསབ་པ་འདློད་པའློ་ཞེས་པས་ནི་བསབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མི་མས་པར་བསྲུང་བར་འདློད་པའློ། །ཞེས་བསྟན་ཏེ་འདིས་ནི་བསབ་པ་འདློད་པ་ིད་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
དང་ལྡན་ཞིང་དང་པློ་ིད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ིད་ཀང་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པའློ་ཞེས་པས་འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་ཤིང་།
ཐློས་པ་འཛིན་ཅིང་ཐློས་པ་བསགས་པ་དང་། ལུང་ཐློན་པ་གིས་བསྡུས་སློ། །རློད་པ་འབྱུང་བ་སློད་པ་ལ་མཁས་པའློ་ཞེས་པ་ནི་རློད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རློད་པ་ཀུན་སློང་བ་ལ་དང་།
རློད་པའི་བེ་བྲག་ལ་དང་། རློད་པ་འགློག་པ་ལ་དང་། རློད་པ་དགག་ནས་ཕྱིས་མི་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་ལྔ་བསྡུས་སློ། །
རྣམ་པར་ཞེན་པའློ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དློན་རྣམ་པར་ངེས་པར་མི་འགྱུར་བ་སྟེ།

ཆློས་ཀི་དློན་རྣམ་པར་ངེས་པས་་་་་་

ལུང་ལས་་་་་་འདིས་ནི་བསྟན་བཅློས་གཞན་ལ་མཁས་པ་བསྡུས་སློ། །་་་་་ཞེས་

གསུངས། བརན་ཞིང་ཞེས་པ་ནི་ལུས་དང་ངག་གིས་མི་འཇུག་པ་བསྡུས་སློ། །ེས་རློམ་མེད་པར་འཇུག་པའློ་ཞེས་པས་ནི་གཞི་ལྷག་པར་སློད་པ་ལ་མཁས་ཤིང་ེས་རློམ་མེད་
པར་སྨྲ་བ་དང་། ེས་རློམ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་བསྡུས་སློ། །སློམས་པའློ་ཞེས་པ་ནི་འདུན་པ་དང་ཞེ་སང་དང་འཇིགས་པས་མི་འགློ་བ་བསྟན་ཏློ། །བར་འཕྲད་པའློ་ཞེས་པས་ནི་སྨྲས་པ་
བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་དང་། བསློ་བ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པར་བས་པ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་དང་། ངེས་པར་བརགས་པ་བར་འཕྲད་པར་བེད་པ་དང་། བཞི་
བསྡུས་སློ། །བར་སྤྲློད་པར་བེད་པའློ་ཞེས་པས་ནི་སྨྲ་བར་བེད་པ་དང་གློ་བར་བེད་པ་དང་རྣམ་པར་བེད་པ་དང་། ངེས་པར་རློགས་པར་བེད་པ་དང་བཞི་བསྡུས་སློ། །མཁས་པའློ་ཞེས་
པས་ནི་གཏི་མུག་གིས་མི་འགློ་བ་བསྡུས་སློ། །གསུམ་པ་དགེ་འདུན་གཞི་བློའ ་ི མངློན་སམ་ནི་དེ་དག་གིས་ེ་བར་མ་ཞི་ན་ཞེས་སློ། །བཞི་པ་གསལ་བའི་མངློན་སུམ་ནི་དེས་མ་ནུས་ན་
ཞེས་སློ། །ལྔ་པ་གསལ་བ་བས་གསལ་བའི་མངློན་སུམ་ནི། སེ་ཚན་དེས་ཞེས་སློ། །དྲུག་པ་དགེ་འདུན་གཞན་གི་མངློན་སུམ་ནི། མི་ནུས་ཤིང་གཞན་མི་བེད་ན་ཞེས་སློ། །རློད་པ་སེད་
པ་བསྐློའ ་ློ ཞེས་པ་འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་རློད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་བསྐློ་བ་ནི།

རློད་

པ་སེད་པ་་་་་་བསྐློ་བའི་ཡུལ་་་་་་འདི་ཡང་ཆློས་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་པའློ། །་་་་་སྟེ་སྤློང་བའི་ཞལ་ཏ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་
བཞིན་ནློ། །གིས་པ་རེན་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། དགེ་འདུན་མཚན་ིད་བཞི་ལྡན་གིས་སློ། །གསུམ་པ་ཆློ་ག་གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི། སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གིས་ཏེ། གཟུ་བློ་
བསྐློ་བའི་སྐབས་སུ་སར་བཤད་པ་དང་འདྲའློ། །བཞི་པ་དེ་ལྟར་བསྐློས་པའི་བ་བ་ནི། གཏློང་ལེན་ལན་བཞི་ཚང་བ་སྟེ། རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེས་རློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་ཟ་བ་
གསུམ་དུ་གཏད་པ་དང་། དེས་རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེ་ིད་ལ་ཚུར་གཏད་ན། དེས་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ལ་ཟ་བ་དྲུག་ཏུ་གཏད་པ་དང་། དེས་རློད་པ་སེད་པ་པློ་དེ་ིད་ལ་ཚུར་གཏད་ན། དེས་
གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་དུས་ཐུག་མེད་དུ་གཏད་པ་དང་། དེས་ཀང་རློད་པ་སེད་པ་དེ་ིད་ལ་ཚུར་གཏད་ན། དེས་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་ལ་གཏད་པ་སྟེ། རློད་པ་སེད་པ་པློའ ་ི བ་བ་
ནི་བཞི་པློ་དེ་དག་ཡིན་ནློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་རློད་པ་དེ་གཞི་གཞན་ནས་གཞི་གཞན་དུ་སེད་པ་པློ་སྟེ་གཞི་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སྤློ་བར་བེད་པློའ ་ི དགེ་སློང་བསྐློའ །ློ །

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ཊི་ཀ་ལས་

བྱུང་བའི་མཐའ་སར་བརློད་དེ་་་་་་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་དུས་ཟ་བ་གསུམ་དུ་དབུལ་ལློ། །དེ་ནི་དེའློ་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་འབུལ་བའི་བདག་ིད་ཀི་ལས་དེ་ནི་རློད་པ་
སེད་པ་དེ་ཡིན་པས་ཏེ་ཞེས་བཤད་དློ། །རློད་པ་སྤློ་བ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། རློད་པ་དེ་གཞི་གཞན་ནས་གཞན་དུ་གཏློད་ཅིང་སྤློ་བར་བེད་པས་ན་རློད་པ་སྤློ་བ་ཞེས་བའློ། །དེ་ནི་དེའློ་ཞེས་པ་
ནི་ཊི་ཀ་ལས་དེ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་མདློ་འདི་བས་སློ་ཞེས་པའི་གཞན་དུ་དབུལ་བ་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ལུང་གཞི་ལས་རློད་པ་དེ་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་
ལ་བླངས་ནས་

་་་་་གནས་བརན་དང་བཅས་པ་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་བཅས་པའློ། །དགེ་འདུན་གཞན་ལ་དབུལ་བ་དང་། དེས་རློད་པ་སེད་

པ་པློ་ིད་ལ་སར་གཏད་ན་་་་་་དེ་ལས་བླངས་ནས་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་ལ་དབུལ་བ་དང་། དེས་ཀང་རློད་པ་སྤློང་བ་དེ་ིད་ལ་སར་གཏད་
ན།་་་་་དེ་ལས་བླངས་ནས་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་དབུལ་བ་དང་། གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དེས་རློད་པ་སྤློང་བ་པློ་དེ་ིད་ལ་
སར་གཏད་ན་་་་་་དེ་ལས་བླངས་ནས་སར་གི་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་ལ་དབུལ་བ་དང་བཞི་་་་་་ལུང་ལས་གསུངས་པ་་་་་་བཞི་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།
དེ་ནི་དེའློ་ཞེས་བ་བའི་མདློ་འདི་བས་སློ་ཞེས་པའློ། །བདུན་པ་སེ་སྣློད་འཛིན་པའི་མངློན་སུམ་ནི། ཕྱིར་ཕུལ་བ་དེས་སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དག་ལ་དུས་ཟ་བ་དྲུག་ཏུ་དབུལ་ལློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་
ལུང་གཞི་ལས། གནས་བརན་དང་བཅས་སློ་སློ་ཐར་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་ཟ་བ་དྲུག་ཏུ་དབུལ་ཞིང་། སེ་སྣློད་འཛིན་པ་དག་ལ་ལློ་གཅིག་ཏུ་དབུལ་ཞེས་བཤད་པ་དང་
འགལ་ཞེ་ན། ལུང་ལས་འདློན་པ་ཐ་དད་པ་ལུགས་གིས་སུ་འབྱུང་ཡང་། ལུང་གང་ལས་མདློ་ར་བསྡུས་པའི་ལུང་དེ་དག་གཙོ་བློར་བ་སྟེ། མདློ་ར་འགེལ་ངེས་དློན་དུ་གཟུང་ངློ་། །རང་
གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཀང་། ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་དགེ་འདུན་གཞན་ལ་ཟ་བ་དྲུག་ཏུ་དབུལ་ཞིང་། མདློ་སེ་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ལློ་གཅིག་ཏུ་དབུལ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་
དྲངས་ནས་

ལློ་གཅིག་ལ་སློགས་པ་་་་་་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པློར་་་་་་རློད་པར་བེད་པ་འདི་ཀུན་ནས་ློན་མློངས་པར་རིགས་པ་མིན་ཏེ་དེ་བས་ན་་་་་་

གཞུང་དེ་ལ་མ་བརེན་ཏློ་ཞེས་རང་འགེལ་ལས་་་་་་གསུངས་སློ། །བརྒྱད་པ་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་མངློན་སུམ་ནི། དེ་དག་གིས་གནས་བརན་མཐུ་དང་ལྡན་པ་
་་་་་འགེལ་ཆུང་གི་མདློ་ར་

ལའློ་ཞེས་སློ། །བང་རྒྱུག་པ་གིས་ཀ་མགློགས་པས། རྒྱལ་བ་མེད་དེ་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་རྒྱུག་པ་གིས་ཀ་མགློགས་པ་མེད་དེ ་ཞེས་

བ་ལས་ཀང་། རྒྱུག་པ་ལས་གིས་ཀ་མི་རྒྱལ་ཏེ་ཞེས་སློ། །སློ། །ཆེས་མང་བའི་བླློས་ཞེས་པ་ནས། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་གིས་ཞི་བར་བེད་པ་
བསྟན་པ་ནི་འདི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་དགློས་པའི་དློན་ནི་རློད་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བའློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཞི་གང་ལ་གང་མང་བ་བ་ནི་ཆློས་
ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པློ་

་་་་་འདུས་བས་རག་མི་རག་ལྟ་བུའམ། ཆློས་བདག་མེད་ཡིན་མིན་ལྟ་བུ། ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

ཡིན་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་སིད་ཀི་ཞེས་གསུངས་སློ། །གིས་པ་རྒློལ་ཕྱིར་རྒློལ་གིས་གཅེས་
ཤིང་དམ་པར་གཟུང་བ་སྟེ། རྒློལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒློལ་བ་དག་གིས་གཅེས་པར་གཟུང་བ་ིད་དང་། རབ་ཏུ་དམ་པ་ིད་དང་།
ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་གང་མང་ིད་ཀིས་བེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་དེ་དག་བེ་བར་དློགས་པ་ཡིན་
པ་སྟེ། དགེ་འདུན་བེ་བར་དློགས་པ་ིད་ཀིས་བེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དགེ་འདུན་་་་་་དེ་དག་བེ་བར་དློགས་པ་ིད་ཀིས་དེ་
ལ་བརན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་གང་མང་བས་པ་དེ་ིད་ཀིས་དགེ་འདུན་བེ་བར་དློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་སམ་བར་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་དློན་ལས་གཞན་
ཡིན་པ་སྟེ། བསམ་པར་བ་བ་ིད་མ་ཡིན་པའི་དློན་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་ཕྲན་ཚེགས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྔ་པ་མངློན་སུམ་བརྒྱད་མངློན་དུ་སློང་བ་སྟེ།
གནས་བརན་གི་མཐར་ཐུག་པ་དག་ཡློངས་སུ་ློན་མློངས་པར་གྱུར་པ་དག་ལའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་ན་དགེ་འདུན་རློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གིས་པ་བེད་པ་པློ་གང་
གིས་གང་མང་བ་བ་ནི་དགེ་འདུན་གཞི་བློ་རྣམས་ཀིས་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་གཞི་བློས་སློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རློད་པའི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་རྒྱུས་ཡློད་པས་གནས་ལུགས་དང་
མཐུན་པར་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གསུམ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གང་མང་བ་བ་ནི་སྦྱློར་དངློས་རེས་གསུམ་སྟེ། དེ་ཡང་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཚུལ་ཤིང་
འབྲིམ་པ་པློའ ་ི དགེ་སློང་བསྐློ་བ་དང་། དེས་དགེ་འདུན་ལ་འདུ་བར་གསློལ་བ་དང་།
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གང་མང་བ་བའི་ཕྱིར་་་་་་འདུལ་བའི་སྐབས་རེས་སུ་བསྒྲུབ་པའློ། །གིས་པ་དངློས་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

གཞི་ལ་གིས་ཏེ། འབྲིམ་པ་པློས་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། ལེན་པ་པློས་ཇི་ལྟར་བ་བའློ། །དང་པློ་ནི་འབྲིམ་པ་པློའ ་ི ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བསབ་བ་དྲུག་ལས། དེ་ཡང་ལུས་ཀི་བ་བ་
གིས་ཏེ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལག་པ་གཡས་པས་བཟུང་ཞིང་། གཡློན་པས་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་གཟུང་བ་དང་། གཡློགས་སམ་ཕྱེ་བ་གང་གིས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་མང་
བ་དེ་ལྟར་བའློ། །ངག་གི་བ་བ་གིས་ཏེ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གསར་བུ་དག་གི་རྣ་དྲུང་དུ་གཤུབ་པའློ། །དེ་ཡང་ཁློད་ཀི་མཁན་པློ་དང་སློབ་
དཔློན་ལ་སློགས་པས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་བླངས་ཀིས། ཁློད་ཀིས་ཀང་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལློང་ཞིག ཁློད་དེ་དག་དང་རློད་པར་གྱུར་ན་མ་ལེགས་སློ་ཞེས་སློ། །ཡིད་ཀི་བ་བ་གིས་ཏེ།
དགེ་འདུན་བེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་བསམ་པ་བསེད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་བསམ་པ་བསེད་པའློ། །གིས་པ་ལེན་པ་པློས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི་མི་བླང་བ་ལྔ་དང་།
བླང་བ་དྲུག་སྟེ། ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤིང་མི་བླང་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་དྲིས་པར་མི་བླང་བ་དང་། དབེན་དུ་འགྱུར་བའི་བསམ་པས་མི་བླང་བ་དང་། ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་
ཞི་བར་འདློད་པའི་བསམ་པས་མི་བླང་བ་དང་། དེ་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཤེས་ན་མི་བླང་བ་སྟེ་ལྔའློ། །བླང་བ་དྲུག་ནི། མི་བླང་བ་ལྔ་ལས་ལྡློག་པ་ལྔ་དང་། མམ་ན་ན་ཐློས་ཆེན་
པློའ ་ི ཕྱིར་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་གཅིག་བླང་བའློ། །གསུམ་པ་རེས་ཀི་བསབ་བ་ནི་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་ཞི་བ་ལ་ཡང་སློ་སློགས་མི་བ་སྟེ་བེད་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ལུང་
གཞི་ལས་གསུངས་སློ། །ཆློས་ཀིས་ེ་བར་ཞི་བ་ལ་སློ་སློགས་བེད་ན་ནི་ལྟུང་བེད་དུ་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི་ཆློས་མང་བའི་བླློས་ཞེས་སློ། །ཆློས་མང་བའི་བླློས་
ལེགས་པར་བཞག་པ་སྟེ། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བ་བ་འདི་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡིན་མིན་ལ་རློད་པ་ལྟ་བུ་ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ཆློས་ཅན། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་
བར་རུང་སིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་མང་པའི་བླློས་ལེགས་པར་བཞག་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་གསུངས་སློ། །དགེ་སློང་གིས་མྱློས་འགྱུར་འཐུངས་མ་འཐུངས་ལ་རློད་པ་ལྟ་བུ་
ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན།

ཚུལ་ཁིམས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ཆློས་གཏན་ལ་དབབ་པར་འདུ་ཤེས་

འཁྲུལ་ན་ནི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཆ་ནས་གང་མང་བ་བ་འདི་སིད་པས། དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འདི་སྐད་བརློད་དེ་་་་་་དློན་གི་ཆ་
ནས་ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བར་རུང་བ་མི་སིད་དེ། ཆློས་མང་བའི་བླློས་ལེགས་པར་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་སློ། །དེ་གང་གིས་གྲུབ་ན། གཞི་དེའི་སྐབས་ཀི་ཐ་མལ་
པའི་ཤེས་པ་ནི་འགེད་པ་ཕྱློགས་གིས་འབའ་ཞིག་གི་བླློ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞི་དེའི་སྐབས་ཀི་ཤེས་པ་དེ་འགེད་པ་གིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བརློད་
ན་ནི། ཆློས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ནི་ཆློས་ཅན། ཚུལ་ཤིང་གང་མང་བར་རུང་མི་སིད་པར་ཐལ།

་་་་་འདློད་ན་གཞུང་དང་འགལ་ལློ། གཞི་དེའི་སྐབས་ཀི་

ཤེས་པ་ནི་འགེད་པ་གིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་མ་ངེས་པ་ཞུགས་སློ། །གཞི་དེའི་སྐབས་ཀི་ཤེས་པ་དེ་འགེད་པ་གིས་ཁློ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་
བརློད་ན་ནི། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཤེས་པ་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་གི་དཔང་བློའ ་ིཤེས་པ་དང་ཡང་འབྲེལ་བས་སློ། །ཆློས་ཕྱློགས་པའི་བླློ་དང་ཆློས་
མིན་ཕྱློགས་པའི་བླློ་དེ་གིས་གང་མང་བ་ཇི་ལྟར་རློགས་པར་བ་ཞེ་ན། ཆེས་མང་བའི་བླློས་ལེགས་པར་བཞག་པ་འདི་ལ་ཚུལ་ཤིང་འབྲིམ་པ་པློས་ཆློས་ཕྱློགས་པའི་བླློ་དང་། ཆློས་མིན་
ཕྱློགས་པའི་བླློའ ་ི གངས་གཟུང་ཞིང་བགང་བར་བ་བ་ིད་དློ། །དེའང་ཕྱི་རློལ་ལུས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་ལེན་པ་གང་མང་བ་ལས། ནང་གི་བསམ་པའི་ཕྱློགས་གིས་གང་མང་བའི་བླློ་གཟུང་
ཞིང་བགང་བར་བ་བའློ། །འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཚུལ་ཤིང་འཛིན་པས་བསམ་པ་གཟུང་བར་བ་སྟེ། དགེ་འདུན་མང་ཉུང་དུ་གངས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །

་་་་་དེས་ཚུལ་

ཤིང་ངློ་བློ་གངས་མང་བ་ཡློད་ཀང་རིགས་རྣམ་པ་གིས་དག་ེ་བར་བཞག་གློ །འདུན་པ་སྦྱིན་པས་འཚོགས་པ་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་
ཐ་དད་པ་སྦྱིན་པ་འདུས་པ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཊི་ཀ་ལས་འདུན་པ་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པས་འཚོགས་པ་ན་ཞེས་སློ། །

་་་་་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པའི་གེང་བ་ལ་ནི་ཞེས་

ས་ཕྱི་བསྒྱུར་ཏེ་འཆད་ཀང་དེ་ལྟར་ན་གཞི་གཞན་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་མི་འདུས་པས། ལྟུང་བ་གཏན་ནས་མེད་པའམ།
ལྟུང་བ་གཞན་ཡློད་ཀང་གང་ཞིག་གེང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་ལ་ནི་དག་པ་སྦྱིན་ནློ། །ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་གིས་ལས། ེས་
པ་ངློ་མི་ཤེས་པའི་རློད་པ་ནི་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །ེས་པ་ངློ་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གེང་བ་ལ་གསློ་བའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་འཁྲུག་ལློང་རྣམ་
པ་གསུམ་ཞེས་པ་སྟེ། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ལས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བའློ་ཞེས་བཤད་དེ། གསློ་བའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ནི་རློད་ཟ་
མ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་རློད་པ་ཞི་བ་ིད་ཡིན་ཏེ་སར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནློ། །ཕྱིར་བཅློས་རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུ།

འདིར་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་

དཔེར་ན་རྩྭ་བཀམ་པ་ནི་རྩྭ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ནས་རེ་སྤྲློད་དུ་ལ་བ་འདྲ་བར་ཕྱློགས་གིས་པློ་ཕན་ཚུན་ནས་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འདུད་པར་འགྱུར་བའི་དེའི་མིང་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ་ཞེས་སློ། །བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། དཔེར་ན་ར་བཀམ་སྟེ་མགློ་
སྤྲད་པ་ལྟ་བུར་སེམས་བཏུད་དེ། ཕན་ཚུན་གིས་ཀ་ནས་སགས་ལན་གསུམ་བརློད་པས་ཕྱིར་བཅློས་པར་བའློ་
ཞེས་བཤད་དློ། །་་་་་འདི་ལ་དགེ་སློང་མང་པློ་དག་གི་དློན་དུ་དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བཤགས་པར་བ་བ་
ལྟུང་བེད་ལ་སློགས་པ་དག་ནི་་་་་་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་གང་ཟག་མང་པློའ་ི ལྟུང་བ་རྣམས་ཕྱིར་བཅློས་པར་བའློ། །འློ་ན་གང་ཟག་གཞན་གི་ལྟུང་བ་དེ། གང་ཟག་
གཞན་གིས་བཤགས་པ་བེད་པ་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། སིར་ན་ཕྱིར་བཅློས་ལ་རིགས་གསུམ་སྟེ། ལྟུང་བ་དག་བེད་ཀི་ཕྱིར་བཅློས་དང་། འགློད་པ་སེལ་བེད་ཀི་ཕྱིར་བཅློས་དང་། རློད་པ་ཞི་

་་་་་བཤགས་

བེད་ཀི་ཕྱིར་བཅློས་སློ། །དང་པློ་ནི་མིང་དང་རིགས་དང་ལྡན་པར་བརློད་ན་ཞེས་སློ། །གིས་པ་ནི་སྨྱློས་པས་བས་པས་ཕྱིར་སངས་པ་ན་ཞེས་ཏེ། དེའི་ཊི་ཀ་ལས་

པ་དེ་ཡང་ལློག་པ་བསལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྱློས་པ་དང་
སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་ཚོར་བས་ེན་པ་དག་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་དློ། །གསུམ་པ་ནི་
རྩྭ་བཀམ་པ་ལྟ་བུ་ིད་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ལས་མང་པློ་དག་གི་དློན་དུ་གཅིག་གིས་ཕྱིར་འཆློས་པར་བེད་ན་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ེ་བར་ཞི་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །འདི་ནི་རློད་པ་ཞི་བེད་
ཀི་ཕྱིར་བཅློས་ཡིན་གི། ལྟུང་བ་དག་བེད་ཀི་ཕྱིར་བཅློས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གཞན་གི་ལྟུང་བ་དེ་གང་ཟག་གཞན་གིས་བཤགས་པས་དག་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྐབས་
འདིར་འགེལ་ཆུང་ལས་དགེ་སློང་དུ་ཡློད་པའི་མིང་ནས་ཕྱུང་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ེས་པའི་མིང་ནས་ཕྱུང་སྟེ། གཅིག་གིས་མཐློལ་ན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཤད་ཀང་།
ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཚངས་པར་འགྱུར་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་གི། གཅིག་གིས་བཤགས་པ་བས་པས་གཞན་རྣམས་ཀི་ལྟུང་བ་དག་ཅིང་ཚངས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་
ལ་གང་ཟག་མང་པློ་དག་གི་དློན་དུ། ལྟུང་བ་དུ་མ་དག་ཆློ་ག་གཅིག་གིས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཡང་ཕྱིར་བཅློས་སུ་རུང་ངློ་། །འློ་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བ་ཞེ་ན། གང་ཡིན་
པ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་བརློད་ཅིང་ལྟུང་བའི་མིང་རིགས་སྨློས ་པས་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ིད་ངློ་ཤེས་པ་གཞན་ལ་སྣང་བར་བ་བ་སྟེ་གཞན་ལ་གློ་བར་བ་བས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་
སློ། །

གནས་གཅིག་གིས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་འབྱུང་སྟེ་་་་་་ མཚམས་དེ་ན་ཡློད་པའི་དགེ་འདུན་མཐའ་དག་

ཕྱློགས་གིས་སུ་ཆད་པ་ན། ལུང་གཞི་ལས་ཕྱློགས་གཅིག་ན་དགེ་སློང་གནས་བརན་བཤེས་གེན་གཙོ་བློ་གང་ཡིན་པ་དེས། རང་གི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་དྲུང་ན་སློང་སྟེ། ཚིག་འདི་སྐད་
ཅེས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་བདག་ཅག་ཆློས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འཐབ་པར་གྱུར་པ་ནི་ེས་པ་རེད་ཀི། ལེགས་པ་མ་རེད་པས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་འདི་ལ་ཁློ་བློ་དང་ཁེད་
ཀི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁློ་བློས་བདག་དང་ཁེད་ཀི་ཆེད་དུ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པར་སྤྲློའ ་ློ ཞེས་སྨྲ་བར་བའློ། །དགེ་སྦྱློང་དེ་ལ་རང་གི་ཕྱློགས་
ནས་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་ཀང་མི་བཟློག་ཅིང་མི་གཤེན་དེ་ནས་དགེ་སློང་དེས་ཕྱློགས་ཅིག་ཤློས་ཀི་དྲུང་དུ་སློང་ནས་བླ་གློས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ ། རྒན་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
འདུད་པ་བས་ལ་ཙོག་པློར་འདུག་ཏེ། ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གཞི་འདི་ལ་ཁློ་བློ་དང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁློ་བློས་བདག་དང་ཚེ་དང་
ལྡན་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཁེད་ཀི་དྲུང་དུ་མཐློལ་ཞིང་བཤགས་པར་སྤྲློའ ་ློ ཞེས་སྨྲ་བར་བའློ། །ཞེས་

་་་་་མཐློང་སློམ་འདྲི་བ་ཡང་ཊི་ཀས་དྲངས་པའི་ལུང་

ལས་བཤད་དློ། །གསུངས་སློ། །དགེ་འདུན་ཕྱློགས་གིས་ན་ཆད་པ་ཡིན་་་་་་དེ་ལྟར་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ།
ཕྱློགས་གཞན་གི་གནས་བརན་དེས་ཀང་རང་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ལ་ས་མ་བཞིན་དུ་བརློད་ནས་གཞན་ཕྱློགས་དེ་དག་ལ་ས་མ་བཞིན་དུ་བཤགས་པར་བའློ་ཞེས་སྟློན་པའི་ཕྱློགས་གཞན་
གིས་ཀང་རང་ཕྱློགས་རྣམས་ལ་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་པའི་བླློ་མཐུན་པ་ིད་དུ་གྱུར་ན། གཞན་ཕྱློགས་དེ་དག་ལ་ཕྱིར་བཅློས་པར་བའློ། །འདིར་འགེལ་ཆུང་ལས། ཕྱློགས་གིས་ཀ་ཕ་
ཟད་ཚུ་ཟད་དུ་གལ་མམ་པར་འདུག་ལ་མཐློལ་བཤགས་བ་ཞེས་སློ། །དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་བཤགས་པ་བས་ན། ལུང་གཞི་ལས་ཕྱློགས་གིས་པློ་མཚུངས་པ་ེ་བར་སྟློན་པར་བེད་ཅིང་
ཕན་ཚུན་དུ་ལྟུང་བ་སྒྲློགས་པས་གེང་བར་མི་བེད་ན་རློད་པ་ཞི་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སློ། །དློན་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ལ་ནི་བཤགས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་བ་དག་བེད་ཀི་བཤགས་པ་མི་
འཆགས་སློ། །ལྟུང་བ་མེད་ཀང་འགློད་པ་སེལ་བེད་ཀི་བཤགས་པ་ནི་འཆགས་སྟེ་སར་བཤད་དློ། །གེང་བེད་གཅིག་གིས་གེང་བ་དུ་མ་ལ་ལྷན་ཅིག་གི་དངློས་པློས་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྟུང་
བ་གེང་བ་ིད་དུ་རུང་སྟེ། གཅིག་གིས་དུ་མ་ལ་གེང་དུ་རུང་བའློ། །གེང་བ་པློ་དུ་མས་གེང་བ་གཅིག་ལ་གེང་བ་ིད་ཀང་རུང་སྟེ། ས་མ་དེ་བཞིན་ནློ། །དུ་མས་གཅིག་ལ་གེང་དུ་རུང་
བའློ། །དུ་མས་དུ་མ་ལ་ཡང་གེང་དུ་རུང་སྟེ། འདི་ིད་ཀི་ཊི་ཀ་དང་ལུང་ལས། དགེ་འདུན་གིས་དགེ་འདུན་ལ་ཡང་གེང་དུ་རུང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །གེང་བ་དང་གེང་བེད་དུ་མི་རུང་བ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

འདི་ལ་གངས་ཀི་བེ་བྲག་ནི་གངས་ཚད་ངེས་པ་མེད་དེ། གངས་ཇི་སེད་དགློས་པ་རུང་བ་ིད་དློ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་གེང་བ་པློས་ནི་ལྟུང་བ་གེངས་ཤིང་། འཆར་ཀ་ལྟ་བུའི་གེང་
བ་ནི་ལྟུང་བ་ཁས་མི་ལེན་ན། གཟུ་བློ་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་གུས་པར་བ་ཞེ་ན། གེང་བ་པློ་ལུས་དང་ངག་དག་གིས་ཞེས་ཏེ། གེང་བེད་

་་་་་ལུས་ངག་བསམས་པ་དང་

སེ་སྣློད་ཤེས་པ་དག་ལློག་པར་མ་སྟློན་པ་སྟེ་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ན་དེ་ལ་གུས་པར་བས་ལ་གཟུ་བློ་རྣམས་ཀིས་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་ཡློད་པར་རྒལ་
བའློ། །གལ་ཏེ་གེང་བ་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ན་དེ་ལ་གུས་པར་བས་ལ་ལྟུང་མེད་དག་རྒྱ་སྦྱིན་ནློ། །གེང་བ་གེང་བེད་གིས་ཀ་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ན། ཆློས་མཁས་ཤིང་
བང་བ་ལ་གུས་པར་བའློ། །དེ་མམ་ན་ཆེས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལའློ། །དེ་ཡང་མམ་ན་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བར་མི་སིད་དློ། །དེ་ལྟར་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་གི་ཡློན་ཏན་དང་པློ་
ལས་བཟློག་པ་སྟེ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དང་ཡློན་ཏན་གསུམ་པ་ལས་བཟློག་པ་སྟེ་ལློག་པར་སྟློན་པ་ལ་མཐུན་པར་མི་བའློ། །

གེང་བ་པློ་དེ་ཚུལ་ཁིམས་་་་་་འཆལ་པ་

དང་ལློག་པར་སྟློན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡློན་ཏན་དང་པློ་དང་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པའློ། །ཡློན་ཏན་གིས་པའི་ཕྱེད་ལྡན་ཕྱེད་མི་ལྡན་པ་སྟེ་སེ་སྣློད་དག་ཚིག་འཛིན་ཅིང་དློན་
མི་ཤེས་པ་ལ་ཞེས་པའློ། །

ཡློན་ཏན་་་་་་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལ་གུས་པར་བའློ་ཞེས་སར་སྨློས་ན། དེ་ལ་བརག་པ་ཙམ་ཡང་མི་བའམ་ཞེ་ན། གེང་བ་པློ་ཡློན་ཏན་གསུམ་ལྡན་དེ་ལ་

གེང་བའི་བསམ་པ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཚིག་གི་སློ་ནས་རྒལ་ཞིང་བསམ་པའི་སློ་ནས་བརག་པར་བ་སྟེ། ཊི་ཀ་ལས་སེམས་ཀི་སློད་པ་ནི་གཡློ་བ་ཡིན་པས་སར་སིག་པ་ལ་མ་
ཞུགས་ཀང་ཕྱིས་འཇུག་པར་འགྱུར་སིད་པས་སློ་ཞེས་སློ། །གེང་བ་པློས་ལྟུང་བ་གེང་ཞིང་གེང་བ་ནི་ེས་པ་ཁས་མི་ལེན་ན། དེས་ེས་པ་མ་བས་པའམ་དཔང་པློ་གཞན་ཡློད་པ་ནི། དེ་
ལ་གཟུ་བློ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་དེ་གསུམ་གང་གི་ཚིག་བཙན་པར་བ་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་ཡློད་མེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་པློ་བདེན་པ་མཐློང་བ་ིད་དང་ཡློན་ཏན་ལས་ཆེས་མཆློག་ཏུ་
གྱུར་པ་ཁིམ་པ་ཡང་རུང་གེང་བ་གེང་བེད་ལས་གཞན་དཔང་པློ་ཚད་མར་བ་སྟེ་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་གཞན་དག་ཚད་མར་བས་ཏེ་དེ་དག་ཆེ་གཞིར་དྲི་བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །དེ་ལྟར་དཔང་པློ་ཚད་མར་བ་བ་ཁློ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན། དཔང་པློ་དང་གེང་བ་གེང་བེད་དང་གསུམ་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གང་ཡློན་ཏན་ལས་ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཚད་
མར་བ་སྟེ། སྨྲ་བ་པློ་ཞེས་པའི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འདིར་
ཀིས་གཟུང་བར་རིག་པར་བའི། ཆེ་གཞིར་གྱུར་པ་

་་་་་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ིད་དེ་དློན་བརློད་པའི་དཔང་པློ་དང་གེང་བར་བ་བ་དང་གེང་བར་བེད་པ་སྨྲ་བ་པློ་ིད་

་་་་་ཁློ་ན་ིད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཚད་མར་བའློ་ཞེས་པའི་འགེལ་ཆུང་ལས་་་་་་དགེ་སློང་གཅིག་

ལ་ཁིམ་པ་གཅིག་དང་དགེ་སློང་གཅིག་དང་གིས་ཀིས་བརྒལ་ཏེ་ཁིམ་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐློབ་
པ་ཡིན་པ་ལ། དགེ་སློང་ནི་ཐ་མལ་པ་ཡིན་ན་ཁིམ་པ་དེ་བརྒལ་བའི་ཚིག་བཙན་པར་བའློ། །དགེ་སློང་གིས་
ཀིས་རྒློལ་ན་གང་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་འབྲས་བུ་ཐློབ་པ་བཙན་པར་བའློ་ཞེས་གེང་བེད་ཀི་ཚིག་བཙན་པར་བ་བ་བཤད་པ་དང་
ཡང་མཐུན་ནློ། །དགེ་སློང་འདི་ེས་སློད་བེད་པ། བདག་གིས་ཀང་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བའི་གང་ཟག་ཆེ་གཞི་འམ་དཔང་པློ་ཡློད་ན་གཟུ་བློ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན་ེས་
སློད་བེད་པ་མཐློང་བའི་ཆེ་གཞི་དེ་ཟ་བློ་གཞན་དང་བཅས་པ་ིད་ཡིན་ན། གཞན་དེ་ལ་དྲི་ཞིང་དེ་དག་གི་ཚིག་བསྟུན་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ཚིག་བསྟུན་པ་ན། གཅིག་ན་རེ་དགེ་སློང་ཆང་
འཐུང་བ་མཐློང་ཟེར་ལ། གཅིག་ན་རེ་འདིས་ཆང་མ་འཐུངས་ཀི་ཧྭགས་ཀི་ཆུ་འཐུངས་སློ་ཞེས་ཟེར་ན་ཞེས་ལུང་ཞུ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་དག་གི་ཚིག་མ་མཐུན་པས་དགེ་འདུན་
རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དློན་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ིད་དུ་གྱུར་ན་དློན་དེ་ཤེས་པ་ིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཊི་ཀ་ལས་ངེས་པའི་ཤེས་པ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །གེང་བ་དེ་ིད་
ལ་ཅི་ཁློད་ཀིས་བས་སམ་མ་བས་ཞེས་དྲིས་ལ་གེང་བའི་ཚིག་བཙན་པར་བའློ། །དློན་དེ་ལྟར་ཞུ་འགེལ་ལས་སློ། །བདེན་པ་མཐློང་བ་ིད་དང་ཡློན་ཏན་ལས་ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་
ཆེ་གཞི་དེ་ལ་གེང་བ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་ངེས་པར་གྱུར་པ་ནི་གེང་བ་རང་གི་ལྟུང་བ་ཁས་བླངས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་དེ་ཞི་བའློ། །ཞུ་འགེལ་ལས། རློད་པ་དེའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དློ། །ད་ནི་ེས་པ་ངློ་མི་ཤེས་པའི་རློད་པ་ཞི་བེད་སྟློན་ཏེ། ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རློད་པ་གེང་བས་ལྟུང་བ་མི་དྲན་པ་འདི་ལ་ལྟུང་བ་དེའི་ངློ་
བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྦྱིན་ནློ། །འློ་ན་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་གང་ཞེ་ན་ངེས་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། རང་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་མི་
དྲན་ནས་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མི་དྲན་ནློ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བརེད་པའི་སློ་ནས་ཁད་དུ་གསློད་པ་ཡིན་ནློ། །བརེད་པའི་སློ་ནས་ཁད་དུ་གསློད་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསློད་པ་གིས་
ལས། ས་མ་ནི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པ་འདིའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སིར་བཏང་ལ་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནློ། །གེང་བེད་དགེ་འདུན་ལ་
བདག་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་ངློ་ཞེས་སར་ཁས་བླངས་ནས་ཕྱིས་འགྱུར་ཏེ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་མི་དྲན་ནློ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་བརེད་པའི་སློ་ནས་ཁད་དུ་གསློད་ན་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ིད་ངེས་པར་འཛིན་དུ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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གཞུག་པའི་ཕྱིར་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་ིད་དྲན་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱློར་བ་སྦྱིན་ནློ། །ས་གཞན་ན་གནས་པའི་སློད་པ་དེ་ནི་ལྟུང་བ་དེའི་ངློ་བློ་འཚོལ་བ་

་་་་་སྟེ་ལྟུང་བ་དེ་དྲན་པ་ལ་ཕན་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེའི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བ་བ་ིད་དློ། །རྒྱ་གར་གི་འདུལ་འཛིན་ཁ་ཅིག་གིས། ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བའི་ཆློ་ག་འདི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་དུ། མི་འདློད་
བཞིན་བ་བར་བསྟན་ཏློ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་གསུམ་སྟེ། དགེ་འདུན་གི་མངློན་སུམ་དུ་གཞག་པ་ལ་བ་བ་ནི་ནན་ཏུར་གི་ཚུལ་ལུགས་ཡིན་པ་ལ། ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་
འདི་ལུང་ལས་དགེ་སློང་ཤི་རི་ཀ་འདི་དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་གཞག་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ ཕྱིར་དང་། གལ་ཏེ་སྦྱིན་པའི་ལས་ཡིན་ན་ནི་རྒན་པའི་མཐར་འདུག་སྟེ་གསློལ་བ་
འདེབས་པའི་ཆློ་ག་གསུང་པར་རིགས་པ་ལས། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་ཆློ་ག་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། མཇུག་ཏུ་བཟློད་པ་གསློལ་དགློས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་
ན་བསིགས་པ་ལ་སློགས་པ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར་རློ། །ནན་ཏུར་ཏུ་འདློད་པ་དེ་ནི་ཆློས་ཅན་མི་བཟང་སྟེ། མདློ་སེ་ལས་རང་གིས་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་དུ་འདེབས་དགློས་པར་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ཡང་ལུང་གཞི་

་་་་་སྟེ་ས་མ་རྣམས་ནི་མདློ་སེ་ཞེས་པ་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ཡིན་གསུངས་པ་

ནློར་ལས་དགེ་སློང་མི་བཞི་ནན་པའི་མཐར་ཙོག་ཙོག་པློར་འདུག་ལ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ། དེའི་ངློ་བློ་ིད་དུ་འཚོལ་དུ་གཞུག་པར་གསློལ་བར་བ་སྟེ། བདག་དགེ་སློང་མི་བཞི་ལ་དེའི་ངློ་
བློ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་སྩལ་དུ་གསློལ། དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བརློད་པར་བའློ། །དེའི་འློག་ཏུ་དེའི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་དུ་གཞུག་པ་སྦྱིན་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་གཞི་ལ་མདློ་
སེ་ཞེས་བཏགས་པ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་མང་དུ་སྟློན་པའི་ཆ་ནས་མདློ་སེ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དེ་ལྟར་འདི་ལ་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསློལ་བ་འདེབས་པ་མ་གསུངས་ཀང་། ལུང་གཞི་
ལས་གསློལ་བ་འདེབས་པ་གསུངས་སློ། །དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་བཞག་པ་ལ་བ་བར་གསུངས་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་བཟློད་པ་གསློལ་དགློས་པ་ཙམ་གིས་ནི་ནན་ཏུར་ཡིན་དགློས་པའི་
ཁབ་པ་མེད་དློ། །གནློད་བེད་གཞན་ཡང་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་འདི་ནན་ཏུར་ཡིན་ན་ནི། ནན་ཏུར་གི་སྐབས་སུ་གསུང་བར་རིགས་པ་ལས། ལུང་ལས་རློད་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་
གསུངས་པ་དེ་སྐབས་འཚོལ་བའི་སློན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ཏེ།

་་་་་དེ་ཡང་འདི་སྐད་དུ། ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་འདི་ཆློས་ཅན།

ལུང་ལས་ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལློགས་ཤིག་གསུངས་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ནན་ཏུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །རགས་ཁས་བླངས་སློ། །འདློད་ན་ལུང་གཞི་ལས་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་ནི་ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་གི་སྐབས་སུ་
མ་གསུངས་པར་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེས་བརློད་པའི་དེ་ལ་ཕ་རློལ་པློའ ་ི ལན་ནི། ངློ་བློ་ིད་
འཚོལ་བ་འདི་ནན་ཏུར་ཡིན་ཡང་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་ཡློད་པས་ལུང་ལས་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཏེ། ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལེགས་ཤིག་ཏུ་གསུངས་སློ་ཞེ་ན། ནན་
ཏུར་ཡིན་ན་ནི། རློད་པ་ེ་བར་ཞི་བ་ིད་ཀིས་ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་མཛད་པར་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་མི་བཞེད་དློ། །དེ་ལྟར་མི་བཞེད་པར་ཅིས་ཤེས་ན་འཐབ་ཀློལ་
བེད་པ་ལ་བསིགས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་རློད་པ་ཞི་བེད་ཀི་ཆློས་ཡློད་ཀང་། ནན་ཏུར་དེ་ིད་ཡིན་པས་ནན་ཏུར་གི་སེ་ཚན་ལས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་ལུང་ལས་རྣམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཕྱིར་
རློ། །བསིགས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཞེས་པའི་སློགས་པའི་སྒྲས་ནི་འཐབ་ཀློལ་ལ་འབད་པས་མ་ལློག་པ་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དང་། འཐབ་ཀློལ་གི་རྒྱུ་ེ་བར་བསྒྲུབ་པ་གནས་ནས་དབྱུང་
བ་བསྡུའློ། །ཕྱློགས་ས་མ་ན་རེ་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་ཆློས་ཅན། ནན་ཏུར་ཡིན་ཏེ། ལྟུང་བ་ཡློད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ ། །དཔེར་ན་མ་མཐློང་
བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་དང་འདྲའློ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་མ་གྲུབ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་དེ་གྲུབ་ན། དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརློད་པ་ནི། དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསློད་དློ་སམ་
ན་ནི། ཡློད་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་བ་ིད་ཀི་ཤེས་པ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སེ་བའི་ཕྱིར་ཡུལ་དེ་ལ་མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་བ་བར་རིགས་ཀི། ཡུལ་དེ་ལ་ངློ་བློ་ིད་
འཚོལ་བ་མཐུན་པ་འདི་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སྟློན་པ་ནི། བདག་ིད་ལ་ལྟུང་བ་ཡློད་ལ་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁད་དུ་གསློད་དློ་སམ་ན་ཆློས་
ཅན། ཡུལ་དེ་ལ་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པས་འདི་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟུང་བ་ཡློད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་ངློ་། །ཞེས་ཟེར་རློ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ིད་ཀི་ཤེས་པ་དགེ་འདུན་
རྣམས་ལ་སེ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་

་་་་་ལྟུང་བ་དེ་ཡློད་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་བླློ་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་སེ་བའི་ཕྱིར་

རློ་ཞེས་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་བཤད་དློ། །པའློ། །ཐལ་འགྱུར་དེ་ནི་འདློད་ན་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས། ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་
མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་འདིའི་སྐབས་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཐལ་འགྱུར་བརློད་དློ། །

་་་་་ལྟུང་བ་ཡློད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་

ངློ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཆློས་ཅན། ཡུལ་དེ་ལ་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པ་ིད་བ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་དེ་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་དང་མཐུན་པར་བར་རུང་བའི་སྐབས་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། འདློད་ན་ནི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་འདི་
ལྟུང་བ་ཡློད་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་ཅེས་ཟེར་བའི་དམ་བཅའ་མས་སློ། །དེས་ན་ངློ་
བློ་ིད་འཚོལ་བ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་ནི་བརེད་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསློད་པ་ཡིན་གི། ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་དུ་གསློད་ན་ནི་སིར་བཏང་ལ་
མ་མཐློང་བ་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ནློ། །དམིགས་བསལ་ནི་དེ་མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་ངློ་། །ཞེས་དེ་ལ་བསད་པ་ནན་ཏུར་བ་བར་གསུངས་སློ། །

་་་་་

དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་མདློ་འདི་ལ་དེང་སང་ཕལ་ཆེར་དགེ་སྦྱློར་བ་འདི་ལྟར་མཛད་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁད་
དུ་གསློད་དློ་སམ་ན་ཆློས་ཅན། ཡློད་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་བ་ིད་ཀིས་ཤེས་པ་སེ་བའི་ཕྱིར་མ་མཐློང་བ་གནས་
ནས་དབྱུང་བའི་ནན་ཏུར་བེད་པར་ཐལ་ཞེས་སློ། །དེ་ནི་རགས་མ་ངེས་པ་ཞུགས་ཏེ་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་གཞི་ལས་དེ་
མ་མཐློང་ངློ་ཞེས་ཟེར་ན་ཡང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པའློ། །གལ་ཏེ་དེའི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་བ་འདི་ནན་ཏུར་མ་ཡིན་ན། ལུང་མ་མློ་ལས་དེའི་ངློ་བློ་ིད་འཚོལ་
བས་ཆད་པ་བཅད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འདི་ནི་རང་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་སྟེ། ཆད་ལས་བེད་པར་རང་གིས་ཞུས་པ་ཡིན་པས། མི་འདློད་བཞིན་དུ་བེད་པའི་ནན་ཏུར་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་
ན་སྤློ་བ་སློད་པའི་ཆད་ལས་དེ། ཆད་ལས་ཡིན་ཡང་ནན་ཏུར་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །

རློད་པ་་་་་་ེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འབད་པ་མི་བསེད་པར་མི་བ་སྟེ། དགེ་སློང་གིས་འབད་
་་་་་རློད་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་ཞི་བ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་

པར་མི་བེད་ན་ེས་བས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཏློ། །སྐབས་འདིར་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་

ཚུལ་བཞིན་དུ་ཞི་བར་མ་བས་ན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དབེན་གིས་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །སློམ་པློར་བཤད་དེ་་་
་་་ེས་བས་ལ་སློམ་པློ་བཏགས་པ་བ་ལ་དགློངས་སློ་ཞེས་རིགས་སློ། །རློད་པ་ཞི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་འབད་པར་མི་བེད་ན་ལྟུང་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡློད་དེ། དགེ་སློང་མའི་
རྣམ་འབེད་ལས་འཁྲུག་ལློང་ཡལ་བར་འདློར་བའི་ལྟུང་བེད་དློ་ཞེས་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རློད་པ་ཞི་བེད་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བ་བའི་ལས་ཀིས་རློད་པ་ལ། དངློས་སམ་བརྒྱུད་
པའི་སློ་ནས་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་པའློ། །དེ་ཡང་ལས་ལ་མཐུན་པ་སྦྱིན་པ་ནི་དངློས་སུ་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་ལ། མངློན་སུམ་དང་གང་མང་ལ་སློགས་ཞི་བེད་

་་་་་མངློན་སུམ་དྲན་

པ་མ་མྱློས་དང་། །དེ་བཞིན་གང་མང་ངློ་བློ་ིད། །རྩྭ་རྣམས་བཀམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། །ཁས་བླང་བར་ནི་བ་
བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ། གཞན་བདུན་པློ་རྣམས་ནི་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་སྟེ། དེ་ཡང་འགེད་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ལ་སློགས་གཞན་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་
འཁློན་ཞུགས་ཏེ་ལས་ལ་མཐུན་པ་མི་སྦྱིན་པ་འདི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ།

མངློན་སུམ་དང་གང་མང་ལ་སློགས་པ་་་་་་རློད་པ་གཞན་དེ་ཞི་བེད་གཞན་གིས་ཞི་བར་

བས་པས་ན། ལས་ལ་མཐུན་པ་སྟེར་བར་འགྱུར་བས། བརྒྱུད་ནས་བ་བ་ལས་ཕྱིར་གི་རློད་པའི་ཞི་བེད་དུ་འཇུག་པའློ། །དགེ་འདུན་གི་ཐ་སད་ལ་འཚོགས་པར་དབྱུང་བ། ཞེས་པ་ནི་
གཟུ་བློ་དང་གསལ་བ་དང་གསལ་བའི་གསལ་བ་སྟེ། རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས་གཟུ་བློ་ལ་སློགས་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །དེ་དག་ནི་དགེ་འདུན་འཚོགས་པའི་མངློན་སུམ་དུ་
གསལ་བར་ཕྱུང་སྟེ་དགེ་འདུན་ཚོགས་པས་བསྐློ་དགློས་པས་ན། དགེ་འདུན་གི་ཐ་སད་ལ་འཚོགས་པར་དབྱུང་བ། ཞེས་སློ། །སློག་གམ་བསེན་པར་རློགས་པ་ལས་མས་ན། སྐབས་
འདིའི་རློད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ིད་ཡིན་ནློ། །

ཞི་བ་ིད་ཡིན་གི་་་་་་ཞི་བེད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མངློན་སུམ་དང་གང་མང་ལ་སློགས་་་་་་ཞི་ཟིན་པ་ིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྤང་བ་ིད་ནི་སྤང་བར་བ་བ་ིད་ཕམ་པ་བྱུང་བ་སྟེ། ལུང་ལས་གནས་པར་མི་བ་བ་ིད་ཅེས་གསུངས་སློ། །གཞན་དུ་སློང་བ་ནི། འགེལ་ཆུང་ལས། རྒློལ་བའི་དགེ་
སློང་ཡུལ་ལས་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་ཏུ་སློང་ནའང་འཐབ་མློ་ཞི་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས་རློད་པའི་གཞིའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རློགས་སློ།། ༈ །།ད་ནི་

་་་་་ཕྱག་བས་པའི་དགློས་པའི་དློན་ནི། ཕྱག་བ་བར་

གནས་མལ་གི་གཞི་འཆད་དེ། སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པས་མཆློག་ལ་ཞེས་སློ། །འདིའི་སི་དློན་ལ་གིས་ལས། དང་པློ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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འློས་པ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཁེགས་པ་དང་། དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ། ལུང་གཞི་ལས། ཕྱག་དང་བསེན་བཀུར་གི་རིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆུའི་ནང་གི་
ཨུད་པ་ལ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཆློས་རྣམས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་གེང་གཞི་འཕྲློས་པ་བཅས་པ་གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །གིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ཡུལ་གང་
ལ་ཕྱག་བ་བ་ནི། སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སློད་པ་སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པས་མཆློག་དང་སློམ་པས་མམ་ན་བསབ་པ་རྒན་པ་ལ་ཕྱག་
བ་བ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལའློ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །ས་གཞན་གནས་པ་དང་མས་པ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སློགས་དམིགས་བསལ་རྣམས་དང་། དགེ་བསེན་
གི་སློམ་པ་རྣམ་དག་དང་ལྡན་ཡང་ཁིམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཕྱག་མི་བ་སྟེ། མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས། དེ་བཞིན་ཁིམ་པ་སློམ་ལྡན་ཡང་། སློམ་བརློན་ཀུན་གིས་ཕྱག་མི་རུང་། །ཞེས་
གསུངས་སློ། །གིས་པ་གང་ཟག་གང་གིས་ཕྱག་བ་བ་ནི། ཟས་ལ་སློགས་པས་སགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྒྲེན་མློ་དང་གློས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པས་ཕྱག་བ་བ་སྟེ། གཞུང་ལས་ཤེས་

་་་་་པུས་མློ་གིས་དང་ལག་མཐིལ་གིས་དང་མགློ་དང་ལྔ་

སློ། །གསུམ་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བ་བ་ནི་ཕྱག་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ་ཡན་ལག་ལྔས་

ས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། སིད་པ་ལ་འཁྱུད་པས་འཚལ་བའློ། །་་་་་མདུན་དུ་ཙོག་པློར་འདུག་སྟེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས། ཕ་
རློལ་པློའ ་ི རྐང་པའི་འཁིག་མ་གིས་ལ་ལག་མཐིལ་གིས་འཁྱུད་དེ་རྐང་པ་ལ་སི་བློས་གཏུགས་པ་ཞེས་གསུངས་
་་་་་བྲམ་ཟེ་འདི་ནི་མུ་སྟེགས་ཀིས་སྟློན་པ་དྲུག་གསུམ་བཅློ་

སློ། །ལུས་འདུད་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཕྱག་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་

བརྒྱད་ཀི་གཅིག་ཡིན་བྲམ་ཟེ་པད་མའི་སིང་པློས་་་་་གསློལ་བ་བདག་ཤིང་ར་ལས་བབས་པའམ་ལགས་བསྒྲེང་བའམ་སྐད་ཆེར་སྨྲ་བའམ་ལག་པ་བརྐྱང་བ་
གཟིགས་པ་དེའི་ཚེ་བདག་

་་་་་ཁེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་གློའུ་ཏ་མ་ཁློད་ཀིས་གཟུང་དུ་གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་ན། ེ་བ་འཁློར་གིས་ཞུས་པ། བཙུན་པ་ཅི་ལགས། ཆློས་འདུལ་བ་

ལ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཕྱག་འཚལ་བ་ཚུད་དམ། ེ་བ་འཁློར་ཕྱག་བས་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་ནི་གུས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ལུས་འདུད་པ་དང་ཚིག་འབིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཆློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་
གསུངས་པས་ཤེས་སློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། སློ་སློ་ཐར་པའི་སློམ་པས་མཆློག་ལ་ཕྱག་བ་ཞེས་གསུངས་ཀང་། དམིགས་བསལ་ནི། ཊི་ཀ་ལས་དགེ་ཚུལ་གིས་དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་

་་་་་དེ་ལྟར་ན་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་མ་ནི་ཕྱག་

སློང་མ་ལ་ཕྱག་མི་བ་ཞིང་། དགེ་སློབ་མ་དང་དགེ་སློང་མས་ནི་དགེ་ཚུལ་ལ་ཕྱག་བ་མི་དགློས་སློ་

འཚལ་བ་ཕར་མེད་ཚུར་མེད་ཡིན། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློབ་མ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཁམས་ཆེན་པློ་ངློས་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་གནས་ཁང་གསུམ་པ་ཡང་། གྲུ་བཞི་བཟང་བ་ིད་དློ་ཞེས་པ་

་་་་་སྟེ་ངློས་གཅིག་གི་དབུས་སུ་དྲི་

གཙང་ཁང་བ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ཀི་ངློས་གསུམ་པ་གནས་ཁང་དགུ་དག་སྟེ། ཁམས་ཀི་ངློས་བཞི་བ་ལ་
ནི་དབུས་སུ་སློ་ཁང་བ་ཞིང་། དེའི་ངློས་གིས་སུ་གནས་ཁང་གིས་སློ་ཞེས། དློན་དེ་ལྟར་ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་
ལས་བཤད་དློ། །འདི་ལ་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི། ངློས་

་་་་་ཁམས་གསུམ་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་ཏེ་རྐུན་པློ་མེད་ཅིང་མི་འཇིགས་པའི་གནས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་ངློས་གསུམ་དུ་བརིགས་ལ།

ངློས་གཅིག་མ་བརིགས་ཀང་རུང་ཞེས་བཤད་དློ། །གཙུག་ལག་ཁང་རིག་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་རུང་མློད་ཀི། གཞུང་འདིའི་དློན་ནི་ས་མ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །དགེ་འདུན་ནམ་གང་ཟག་གིས་
ཀང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་རལ་བྱུང་ན་ཕྱིར་བཅློས་པར་བའི། །ཡལ་བར་མི་འདློར་རློ་ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སློ། །བག་ཆློས་འབྲིམ་པ་བསྐློ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ལས་ཁུར་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་
བག་ཆློས་རྣམས་སློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ས་བརྐྱང་ཞེས་པ་ནི་ས་བརྐྱང་སེད་པ་བསྐློ་བའློ། །ཊི་ཀ་ལས་འདིར་ས་བརྐྱང་སེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ས་བརྐྱང་འདིང་བ་ཡིན་པར་དགློངས་སློ་
ཞེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་སར་ས་བརྐྱང་གི་གཞི་ལས། འདིང་བ་ཡང་ངློ་ཞེས་པ་དེ་དང་འདི་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡློད་སམ་ན། ས་བརྐྱང་འདིང་བར་བསྐློས་པ་དེ་ཤིའམ་བབས་སམ་མཚན་གྱུར་
ན། དེའི་ཚབ་མ་བེད་པའི་དགེ་སློང་ས་བརྐྱང་སེད་པ་པློ་བསྐློ་བ་སྟེ། ས་བརྐྱང་གི་གཞིའི་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀི་ཊི་ཀ་ལས། ས་བརྐྱང་འདིང་བའི་དགེ་སློང་གཞན་དུ་གྱུར་ན་དེ་སེད་པ་བསྐློ་
བར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་ས་བརྐྱང་འདིང་བའི་སྲུང་མ་གཅིག་བསྐློ་ཞེས་སློ། །ཊི་ཀ་ལས་ས་

བརྐྱང་སེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་ས་བརྐྱང་བཏང་བ་ཡིན་པར་དགློངས་སློ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནི་ས་བརྐྱང་གདིང་བའི་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཚབ་མ་ིད་ལ་ས་བརྐྱང་སེད་པས་ཞེས་བཏགས་པའློ། །ཟན་གྱུར་ནས་ཞེས་པ་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཟན་ཟློས་ཟིན་ནས་ཞེས་སློ། །ཟས་ཟ་
བ་་་་་་ཡིད་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་ཤིན་ཏུ་ནློགས་ཐུབ་པ་ིད་ཀིས། མཛེས་པ་ལ་མཛེས་ཆློས་པ་དེས། ངེས་པར་སྦྱར་བར་བའློ། །ཞེ་འགེས་བ་་་་་་ནང་དང་བཅས་པ་ལ་་་
་་་གནློད་པ་བ་བའི་བསམ་པ་ེ་བར་གནས་པ་ཕྱག་མི་བའློ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲློས་པ་ལས། ཕྱག་བས་ན་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་པ་
རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ངློ་ཚ་མེད་པ་དང་

་་་་་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་འཁློན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་པའི་་་་་་རེས་སུ་ཕྱློགས་པའློ་ཞེས་

གསུངས་པའློ། །འློ་ན་ལུང་གེང་གཞི་ལས། གང་འཁློན་པ་དེ་ལ་བཟློད་པར་གསལ་བ་བས་ཀང་མ་བཟློད་ན་བཀའ་སྩལ་པ།
དེས་ཀང་ནད་མེད་

ེ་དྲུང་་་་་་ེས་སློད་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ཕྱག་བློས་ཤིག

་་་་་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བ་བའམ་ཡང་ན་ཕྱག་བློས་ཤིག དེ་ལྟར་མི་བེད་ན་གིས་ཀ་ལ་འདས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་དང་མཐུན་

པར་འློད་ལྡན་ལས་ཀང་། མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་དེས་ཕྱག་བ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་བས་པས་འཁློན་ཞི་བའི་
ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ནའློ། །ལག་གི་བླས། སེ་བློ་མང་པློ་འགློ་བ་དང་འློང་བ་དང་ལྡན་པའི་གཞིར་གཙུག་ལག་ཁང་རབ་ཏུ་གནས་པར་སྟེ་བརིག་པར་བའློ། །དེ་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས། དགེ་
སློང་གི་དགེ་འདུན་གི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་བརིག་ན་དགློན་པ་དང་དབེན་པར་མི་བརིག་གི་མི་མང་པློ་འདུ་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་བའི་གནས་སུ་བརིག་ཅེས་བཤད་དློ། །འློ་ན་རྒྱུན་ལུགས་
ཉུང་བ་དང་

་་་་་རང་དབང་དུ་གཏམ་ཟེར་བའི་ཀག་ཅློར་དང་་་་་་བྲམ་ཟེའི་ཀློག་པ་དང་ར་ལ་སློགས་པའི་འགློ་བ་དུ་མའི་འགློ་

འདུག་གི་སྒྲའི་སྒྲ་དང་་་་་་ར་རྔ་ལ་སློགས་པའི་ཏུག་རིང་ཆུང་བར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་སམ་ན། ས་མ་ནི་སེ་བློ་མང་པློའ་ི དགེ་བ་གསློག་པ་གཙོ་བློར་
བེད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་རང་གི་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་གཙོ་བློར་བེད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ་འགལ་བ་མེད་དློ། །

་་་་་ཐ་

གུ་དག་གིས་བཏག་གློ་ཞེས་པ་ནི་ཁིའི་སྟེང་གི་གཞིར་ཐགས་མ་རྒྱུ་བ་ནི། ཐ་གུ་དག་གིས་ཐགས་མ་མིག་མངས་རིས་སུ་བཏག་གློ །ཁིའི་སྟེང་གི་གཞི་
རྣམས་སུ་ཞེང་སློར་བཞི་ཙམ་གི་དྲ་བས་བྲེ་བར་འགེལ་ཆུང་ལས་གསུངས་སློ། །གྲྭ་བཞིར་འཕན་བཏགས་པར་
འགེལ་ཆུང་ལས་གསུངས་སློ། །་་་་་དཔང་བ་དག་གློ །ཞེས་པ་ནི་སེང་གེའི་ཁི་དང་སྟེང་གི་བླ་རེ་ལ་དཔང་བ་ནི་འཕྱང་བ་སྟེ་དར་གི་ལྡ་ལྡི་འཕྱང་བ་དང་། མུ་ཏིག་ལ་
སློགས་པའི་འཕྱང་ཕྲུལ་དག་གདགས་པའློ། །མཆློད་པའློ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་སྨྲ་བའི་རྐང་རེན་ལ་མཆློད་པ་བེད་ན་དང་དུ་བླང་བར་བ་སྟེ། ཁིམ་བདག་དད་པ་ཅན་གིས་དགེ་སློང་ཆློས་སྨྲ་
བའི་རྐང་རེན་ལ་དྲི་བཟང་པློས་བྱུག་པ་དང་མེ་ཏློག་གིས་གཡློགས་པ་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པ་བེད་ན་དང་དུ་བླང་བར་བའློ་ཞེས་དློན་དེ་ལྟར་ཊི་ཀ་དང་ལུང་ལས་གསུངས་སློ། །མཆློད་
པའློ་ཞེས་པ་འདི་ལ་འགེལ་ཆུང་ལས་ནི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་འདུག་པའི་མདུན་དུ་མེ་ཏློག་དང་བདུག་སྤློས་དགམ་ཞེས་ཀང་བཤད་དློ། །

་་་་་འཁར་གི་ཁམས་བའློ་ཞེས་

པ་ལ་སློགས་པ་མདློ་དྲུག་པློ་འདི་ལ་འབྲུ་སྣློན་ནློར་བར་བེད་པ་རྣམས་དགག་པའི་ཕྱིར། སློས་ཀའི་དུས་སུ་དགེ་སློང་རྣམས་ཚ་
བས་གདུངས་ཏེ་ཤ་དྲི་ངན་པ་དང་མདློག་ངན་པ་ས་བློ་སེང་སེང་བློར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། འཁློར་གི་འཁམས་བའློ། །ཞེས་སློ། །གནས་བསིལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་འཁློར་གི་
ཁམས་དེ་ནི་བསིལ་གིབ་དང་། རླུང་བསེར་བུའི་རི་ངད་དང་། ཆུའི་རིང་བུའི་ཆུ་དང་དང་གསུམ་ཡློད་པས་བསིལ་བའི་རྐྱེན་གསུམ་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཁློར་གི་ཁམས་ཕྱི་རློལ་རིག་པ་
ཟླུམ་པློར་བསྐློར་བའི་ནང་དུ་ཀ་བའི་ཚར་དག་བཙུགས་ནས་སྟེང་གཡློགས་པའི་བསིལ་གིབ་ཡློད་པ་དང་། བསིལ་གིབ་དེར་དགེ་སློང་རྣམས་ཁི་ལ་སློགས་པ་ལ་འདུག་པའི་ལུས་ཀི་དྲང་
ཐད་ཀི་བརིག་པའི་ལློགས་ལ་སྐར་ཁུང་དག་བཏློད་ནས། དེ་ལ་རླུང་བསེར་བུའི་རི་དང་ཞུགས་ཏེ་དགེ་སློང་རྣམས་ཀི་ལུས་ལ་རི་ངད་ཕློག་པ་དང་། ཁམས་དེའི་དབུས་ན་ཆུའི་རིང་བུ་
ཡློད་པས་ཆུའི་དང་བསིལ་བ་དང་ལྡན་པའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ལས་འཁློར་གི་ཁམས་ངློས་གསུམ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ནུབ་ལྷག་གི་ཊི་ཀ་ལས་ཀང་ཕལ་ཆེར་གཡློགས་ཤིང་ཕལ་
ཆེར་བསྐློ་བ་ནི་འཁློར་གི་ཁམས་ལྟ་བུའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབུས་མཐློངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་མ་གཏློགས་པ་ཕལ་ཆེར་གཡློགས་པ་དང་། གནས་བསིལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་བང་ངློས་གིབ་
མ་འབབ་པའི་ཕྱློགས་མ་གཏློགས་པ་ཕལ་ཆེར་བསྐློར་བའློ། །ཕྱི་རློལ་རིག་པས་བསྐློར་རློ། །ཞེས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། དབུས་སུ་རིང་བུ་བཞག་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །འཁློར་གི་ཁམས་དེའི་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།

281

རིག་ལློགས་ལ། སྐར་ཁུང་མང་པློ་དག་གདློད་དློ། །

འཁློར་གི་ཁམས་དེའི་རིག་ལློགས་ཀི་་་་་་སྐར་ཁུང་དེ་དག་གིས་མ་མཐའ་དག་དགེ་སློང་ཁི་ལ་སློགས་པ་ལ་

འདུག་པའི་སྟན་གི་ཡ་མཐའ་དང་ཐད་ཀར་འབབ་པར་བའློ། །

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བརིག་པས་བསྐློར་བ་ིད་ཀང་ངློ་། །ཞེས་

པ་ལ་སློགས་པ་མདློ་གསུམ་པློ་འདི་ལ་ཊི་ཀ་ཞལ་མི་གསལ་ཞིང་སྐབས་འདིའི་ལུང་མ་མཐློང་བར་མདློ་གསུམ་
པློ་འདི་ལ་འབྲུ་སྣློན་པར་བེད་པ་རྣམས་དགག་པའི་ཕྱིར་་་་་་ལུང་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇིག་རེན་པ་དག་དགའ་མགུར་འགློ་ཞིང་འློང་བས་
གཙུག་ལག་ཁང་ལམ་པློ་ཆེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་རིག་པས་བསྐློར་བ་ིད་ཀང་རུང་སྟེ་ལགས་
རིས་བསྐློར་བའློ། །དེ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྐློར་བའི་རིག་པ་ལ་ཆུ་ཕྱིར་འགློ་ཞིང་

་་་་་ཆར་བའི་ཆུ་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་འཁིལ་བའི་ཕྱིར་མདློ་

མདློར་ཆུ་ཁུང་གདློད་པ་ིད་ཀང་རུང་ངློ་། །རངས་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་རངས་བཙུགས་པ་ནི་ཤིང་མང་པློ་བཙུགས་ཤིང་ཕ་རློལ་པློའ་ི སྟློབས་འཇུག་པའི་གེགས་བེད་
པའློ་ཞེས་བཤད་པས། ཤིང་ཕྲ་སློམ་རན་པ་སིད་དུ་འདློམ་དློ་བ་མང་བློ་ཕྱེད་དུ་བསྒྲིགས་པ་ལགས་རིའི་ཕྱི་རློལ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བཙུགས་པ་ནི་རངས་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རངས་དང་
འློབས་དག་ཀང་རུང་ངློ་། །ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སེས་པའི་སེམས་ཅན་ཞེས་བ་བ་ནི་བར་མ་དློའ ་ི སིད་པའི་སེམས་ཅན་ནློ། །ཟློ་ཆུན་རྒྱུད་མློ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆུ་བཅུ་
པའི་འཁྲུལ་འཁློར་གི་ཟློ་ཆུན་རྒྱུད་མློའ ་ི ཟློ་བ་ཞེས་

་་་་་རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་ཟློ་བ་རྣམས་མཐློ་དམན་དུ་འཁློར་བ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། འགློ་བ་ལྔ་པློ་སློ་

སློའ ་ི བར་མ་དློ་རྣམས་མཐློ་དམན་དུ་འཁློར་ཞིང་འཆི་འཕློ་བ་དང་སེ་བ་དག་ཀང་བྲི་བར་བ་སྟེ།

དེ་ལྟར་བྲིས་པའི་དགློས་པ་ནི་་་་་་སློ་བ་བསེད་པའློ། །རྣམ་

འབེད་འགེལ་པ་ལས་་་་་་ཞེས་གསུངས་སློ། །དབུས་སུ་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དག་བྲི་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་ཟ་བའི་ལུང་རྣམ་འབེད་ལས་གསུངས་
སློ། །

དེ་གསུམ་དབིབས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བྲི་བར་གསུངས་སམ་ན་་་་་་ ཕུག་རློན་དང་སྦྲུལ་དང་ཕག་གི་རྣམ་པ་བྲི་བ་ནི་ལུང་ལས་དངློས་སུ་མ་

གསུངས་ཀང་བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ལས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དློ། །བརེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་བྲི་བ་ནི་ལུང་རྣམ་
འབེད་ཀི་འགེལ་པར་བེ་བྲག་བཤད་མཚོ་དྲངས་པ་ལས། མ་རིག་པ་ནི་བུད་མེད་བྲི་བར་བའློ། །འདུ་བེད་ནི་ར་མཁན་སྣློད་དག་བེད་པའློ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྤྲེའུའི་གཟུགས་སློ། །མིང་
དང་གཟུགས་ནི་བུད་མེད་དང་སེས་པའློ། །སེ་མཆེད་དྲུག་ནི་སེ་མཆེད་དྲུག་པློ་དེ་དག་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་ཆགས་པ་དག་གློ །རེག་པ་ནི་བུད་མེད་དང་སེས་པའི་ལུས་ཀིས་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་
སློད་པའློ། །ཚོར་བ་ནི་སེས་པ་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་མྱློང་བར་བེད་པའློ། །སེད་པ་ནི་བུད་མེད་བུ་འཚོ་བའློ། །ལེན་པ་ནི་བུད་མེད་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་འཇུག་པའློ། །སིད་པ་ནི་
མངལ་ན་གནས་པ་དེ་ིད་འབྲང་བའློ། །སེ་བ་ནི་འབྲངས་པ་དེ་ིད་སེ་བའློ། །རྒ་བ་ནི་སེས་པ་རྒས་ཤིང་འཁློགས་པའློ། །ཤི་བ་ནི་མི་ཤི་བའི་གཟུགས་བྲི་བའློ། །ཞེས་བཤད་དློ། །མ་རིག་
འདུ་བེད་རྣམ་པར་ཤེས། །མིང་དང་གཟུགས་དང་སེ་མཆེད་དྲུག །རེག་ཚོར་སེད་ལེན་སིད་པ་དང་། །སེ་བ་དང་ནི་རྒ་ཤིའློ། །ཞེས་རེན་འབྲེལ་བཅུ་གིས་ཀི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པའློ། །ལྷའི་ཕློ་། དམྱལ་བའི་རབས་བྲི་ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སློ། །རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས་ལྷའི་ཕློ་་ཞེས་བ་བ་ནི་སེམས་ཅན་སེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སློགས་ཏེ།
དེ་དག་ནི་སློ་བ་བསེད་དེ་དགེ་བ་ལ་བརློན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་སློ། །འགེལ་ཆུང་ལས་ལྷའི་ཕློ་་ཞེས་བ་བ་ནི་མི་གཅིག་བཙོན་དུ་བཟུང་ལ་གཤིན་རེའི་མདུན་དུ་ཞལ་ལེ་སྦྱློར་བ་
འདྲ་བ་བྲི་ཞེས་བཤད་དེ་དེ་རྣམས་གང་བྲིས་ཀང་རུང་ངློ་། །
ཚེགས་ལས་གསུངས་སློ། །

སྨན་ཁང་དུ་ནི་་་་་་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནད་པའི་རིམ་གློ་མཛད་པ་སྟེ་ནད་གཡློག་མཛད་པ་བྲི་ཞེས་ལུང་ཕྲན་

་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་ནད་པ་ཁི་ལ་ལ་བ་འདྲ་བར་བྲིས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནད་

གཡློགས་མཛད་པ་འདྲ་བར་བྲི་ཞེས་བཤད་དློ། །དྲི་གཙང་ཁང་ས་གཞི་ལེགས་པར་བསྟར་བའི་སྟེང་དུ་འགློ་བའམ། མཎལ་ཞལ་ཞལ་ལེགས་པར་བསྟར་
བ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་འགློ་དགློས་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་འཕྱག་དར་བས་པ་དང་ཞལ་ཞལ་བས་པ་ལ་གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་གཅད་པ་གདློན་ཅིང་

་་་་་

འགམ་སྟེ་འགློར་གནང་བས་འགློམ་མློ། །ཞེས་་་་་་དེ་ལྟར་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སློ། །སྦྱར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་དྲི་གཙང་ཁང་ལ་
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མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

སློགས་བཞི་པློ་འདི་དག་གི་གིབ་མ་ལ་འགློམ་ན་ཡང་ངློ་། །

མར་མེའི་སློང་པློ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་ནི་གང་ཟག་ལ་མི་གནང་བའི་ལུང་དང་

གནང་བའི་ལུང་གིས་ཀ་སྐབས་འདིར་ཊི་ཀར་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཏེ་་་་་་མར་མེའི་སློང་པློ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་ལ་སློགས་པ་ཡང་དགེ་འདུན་མ་
ཡིན་པས་བདག་གིར་བ་བ་བསྟེན་པར་མི་བའློ། །འདི་ནི་ལུང་ལས་དགེ་འདུན་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཅིག་པའི་མར་མེའི་སློང་པློ་རེད་ན་ཡང་རེས་སུ་གནང་ངློ་གང་ཟག་ལ་ནི་རེས་སུ་མི་གནང་
ངློ་ཞེས་ཊི་ཀ་ལས་ཁུངས་སུ་དྲངས་སློ། །ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་ཡལ་ག་དུ་མ་པ། དགེ་འདུན་མ་ཡིན་པས་བདག་གིར་བ་བ་བརེན་པར་མི་བའི། ཡལ་ག་གཅིག་དང་ལྡན་པ་བདག་གིར་བ་
བ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དློ། །ཞེས་ལུང་དེ་ཊི་ཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཤིང་། ལུང་སིལ་བུ་ལས་ཀང་མར་མེའི་སློང་པློ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་གྲུབ་ན་གང་ཟག་ལ་ཡང་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །དེ་ལྟར་མར་མེའི་སློང་པློ་ལ་ཡལ་ག་གཅིག་པ་དེ་གང་ཟག་ལ་གནང་བའི་ལུང་དང་བཀག་པའི་ལུང་གིས་ཀ་བྱུང་ཡང་བཀག་པའི་ལུང་དེ་གཙོ་བློར་བ་སྟེ། ལག་ལེན་དློག་མཐའ་
གཟུང་ངློ་། །ཁྲུ་བཞི་དང་ཁྲུ་དློ་པ་ིས་བལྟབ་ཏུ་བེད་དེ་བཙེམ་མློ། །ཞེས་འགེལ་ཆུང་ལས་སྟན་གྲུ་བཞི་སིད་དུ་ཁྲུ་བཞི་དང་ཞེང་དུ་ཁྲུ་དློར་བས་ལ། སིད་ིས་བལྟབ་ཏུ་བས་ན་གྲུ་བཞིར་
འགྱུར་གིས་དེ་ལྟར་བའློ་ཞེས་བཤད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་དང་གསུམ་ཆར་ལས་སས་ནང་ཚངས་ཅན་དེ་ནི་རས་སིད་དུ་ཁྲུ་བཞི་ིས་བལྟབ་ཏུ་བས་པ་
དང་། སས་དེའི་ཞེང་དུ་ནི་ཁྲུ་དློ་པ་ིས་བལྟབ་ཏུ་བས་ཏེ་བཙེམ་མློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །སློ་སློར་བརག་པར་མ་བས་པར་ལ་བར་མི་བ། ཞེས་པ་འདི་ནི

་་་་་་ཊི་ཀར་ཞལ་མི་

གསལ་ཡང་ལུང་ལས་སྟན་ལ་མ་བརགས་པར་ལ་བས་འློག་ཏུ་སྦྲུལ་ཆུད་དེ་སྦྲུལ་དང་དགེ་སློང་གིས་ཀ་ཤི་བར་གྱུར་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། སྟན་ལ་བརགས་ཏེ་ལ་བར་བའློ་
ཞེས་གསུངས་ལ། འགེལ་ཆུང་ལས་མལ་བ་བའི་གཞིར་སེམས་ཅན་ཡློད་དམ་མེད་མལ་དང་སྟན་ལ་སློ་སློར་བརགས་པ་མ་བས་པར་ལ་བར་མི་བ་ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་ལུང་ལས་མལ་
སྟན་མེ་མར་ལ་བརག་པར་མི་བ་ཡི། ིན་པར་མལ་སྟན་བརག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ནུབ་མློ་ལ་ཁར་བརག་ཅེས་ཀང་བཤད་དློ། །རྣམ་འབེད་འགེལ་ལས་
ཨར་མློ་ནིག་ནི་ཐགས་མ་ཁ་བློའ ་ློ ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཨར་མློ་ནིག་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་དྲེའུ་རྔློག་ཅེས་བཤད་དློ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྟན་རིང་མློ་ཨར་མློ་ནིག་གི་སྟན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་
རྣམས་གལ་ལ་འཁློད་ན། སྟན་རིང་པློ་ཨར་མློ་ནིག་དེ་ནི། བསེན་པར་རློགས་པ་བཞི་ཡན་ཆད་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལ་ནི་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་
བསེད་པའི་སྟན་ིད་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་ཨར་མློ་ནིག་གི་སྟན་རིང་པློ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་དུ་ལློངས་པ་གལ་བས་ཏེ་འཁློད་ན་དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཐློབ་པ་ས་ཕྱི་ ལློ་
བཞི་ཁད་ཡློད་པའི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་གཞན་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་མེད་དློ། །བསེན་པར་རློགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་དེ་ལས་གཞན་པར་ནི་ཨར་མློ་
ནིག་དེ་ཡང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་བསེད་པའི་སྟན་ིད་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་བསེན་པར་རློགས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལས་གཞན་པ་སྟེ་བསེན་རློགས་གང་ཟག་གིས་སམ་
གསུམ་འདུས་པར་ནི་ཨར་མློ་ནིག་གི་སྟན་རིང་པློ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་གིས་སམ་གསུམ་གལ་ལ་འཁློད་ན། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་ཐློབ་པ་ས་ཕྱི་ལློ་བཞི་ཁད་ཡློད་པའི་དགེ་སློང་
དང་དགེ་སློང་གཞན་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་འབྱུང་ཞིང་། ཨར་མློ་ནིག་གི་སྟན་རིང་པློ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དགེ་སློང་དང་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལྷན་ཅིག་འདུག་ན་ཡང་དགེ་
སློང་གིས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་མདློ་འདིས་བསྟན་ཏློ། །ཨར་མློ་ནིག་ནི་མཚོན་པ་སྟེ། སྟན་རིང་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དགེ་སློང་
གིས་གཞན་དང་སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་ེས་པ་སེད་པ་དང་མི་བསེད་པའི་བེ་བྲག་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །གནས་གཞན་གི་རས་གཞན་དུ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་བླང་དུ་མི་རུང་ཡང་།
བླངས་ཟིན་པར་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ནློད་པ་འབུལ་དུ་གཞུག་སྟེ། རས་དེ་གནས་གཞན་དུ་ནློད་པར་བེད་པ་པློ་སྟེ། ལེན་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་ིད་རས་དེ་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་འབུལ་
དུ་གཞུག་པར་བ་བ་

་་་་་རས་དེ་ནི་ལེན་པ་པློ་སུ་ཡིན་པ་དེ་ིད་ཀིས་བླངས་པའི་རས་དེ་ིད་དམ་སིན་མ་དགེ་འདུན་ལ་

འབུལ་བར་བ་བ་ིད་དློ། །གནས་གཞན་གི་རས་གནས་གཞན་དུ་ལེན་པ་པློ་དེ་མ་རེད་དམ། མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་རས་དེ་མ་ཁུགས་ན་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་
ན། གནས་གཞན་དུ་ཁེར་བའི་རས་དེ་མི་ཁུགས་ན་དབྲློག་པའློ། །ཞེས་སྨློས་ཏེ། རས་དེ་ལེན་པ་པློ་དེ་ལ་གང་ཟག་གིས་དབྲློག་པར་བེད་པ་ནི་སྟློབས་པར་བེད་པ་སྟེ།

རྣམ་འབེད་

འགེལ་ལས་དབྲློག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་སྟློབས་པ་པློ་ཞེས་སློ། །་་་་་རས་དེ་སྟློབས་པར་བེད་པ་པློ་སུ་ཡིན་པ་དེ་སིན་པ་འབུལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་
ིད་དློ། །འདི་ནི་ལུང་སིལ་བུ་ལས་གང་གིས་བིན་པ་ལ་རིན་ཐང་བཞིན་དུ་ཕློབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སློ། །གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཚད་དམ་གདུགས་ིད་ཀི་ལུས་ཀི་ཞིང་
ཚད་དློ། །

་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་ནི་ལུས་ཀི་ཚད་བས་ཀང་རུང་གདུགས་ིད་ཀི་ཞིང་ཚད་དུ་བས་

ནས་སློ། །ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་ཀང་རང་གི་ལུས་ཀི་ཚད་དུ་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་བའློ། །ཁ་ཅིག་ནི་གདུགས་ཀི་རིབས་ཀི་ཚད་དུ་ཞེས་ཟེར་རློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། འློད་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྡན་ལས་ཀང་གདུགས་ཀི་ཡུ་བ་གདུགས་ཀི་ཁློག་པའི་ཚད་དམ་ཁྲུ་དློ་པར་གནང་ངློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་ལས་དགེ་སློང་དགློན་པ་པའི་དྲུང་དུ་ཆློམ་རྐུན་པ་འློངས་ཏེ། ཕྱློགས་དང་
ལམ་དང་ཚེས་གངས་ལ་སློགས་པ་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བ་ལ། ཁློ་བློ་ནི་དགློན་པ་བའློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ལན་མ་ཐེབས་པས་དགེ་སློང་དེ་ལ་བརེག་པར་གྱུར་ནས། བཀའ་སྩལ་པ་དགློན་པ་
པས་ཕྱློགས་དང་ལམ་དང་ཚེས་གངས་དང་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསུངས་སློ། །སློམ་དགའ་མློ་དབར་ཁང་གི་རིག་ལློགས་ཀི་སྐར་ཁུང་ཆེན་པློ་ན་འདུག་པར་བེད་ནས་དགེ་སློང་
མས་སྐར་ཁུང་དུ་འདུག་པར་མི་བའློ་ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་ཀང་། ཊི་ཀ་ལས། སྐར་ཁུང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ཕྱི་རློལ་སྣང་ཡལ་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་སློང་མས་འདུག་པར་མི་བའློ་
ཞེས་སློ། །དགེ་སློང་མ་གློས་མེད་པ་ཅན་གིས་འདུག་པར་མི་བ་བ་དེ་ལ་རྡུལ་གཟན་ནི། གཅེར་བ་བསབ་པའི་གློས་ིད་ཡིན་

་་་་་པས་དགེ་སློང་མས་རྡུལ་གཟན་

གློན་ན་གཅེར་བུར་འདུག་པའི་ེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །དགེ་སློང་མས་རྡུལ་གཟན་གློན་ན་གཅེར་བུར་འདུག་པའི་ེས་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དགེ་སློང་མ་
བཅུ་གིས་སེ་ཁློས་པར་གྱུར་ཏེ། འཕགས་མ་ཨུཏྤ་ལའི་མདློག་དེ་གསད་པའི་ཕྱིར། དེའི་སྣམ་སྦྱར་ལ་མཚོན་ཆ་དང་ཁབ་དང་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བ་དག་གིས་བསྣུན་པ་ན། དེ་ལ་དགེ་
སློང་རྣམས་ཀིས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འློང་དུ་མི་འཇུག་པར་ཁིམས་སུ་བཅས་པར་གྱུར་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་གིས་དགེ་སློང་མ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

་་་་་གི་སློ་བསམས་ནས་འགེལ་ཆུང་

འཇུག་པ་དག་བཟློག་པར་མི་བ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་མདློ་ས་མ་འདི་རྣམས་གསུངས་སློ། །དགེ་བསྐློས་ཀིས་དགློངས་ཀར་གཙུག་ལག་ཁང་

ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གྲྭ་གར་རྐུན་པློ་ཡློད་པར་དློགས་པའི་སར་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ཏེ་སློ་སློར་བརག་པར་བའློ། །ཤིང་ལློན་པ་དག་ཆུ་བཅུ་བས་བསང་བ་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཤིང་ལློན་པ་
བསེད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་ལག་པ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་ནས། ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ་དང་ཁྲུས་བ་བ་ནི་ཤིང་ལློན་པ་བསེད་པ་དེའི་ཆུ་བཅུ་བ་ཡིན་ནློ། །ཤིང་ལློན་པ་མང་དུ་བསེད་པ་ན། དགེ་སློང་
སློབ་མ་མང་ཉུང་ལ་སྐལ་སྐལ་དུ་བགློ་སྟེ། འཁློར་མང་ཉུང་གི་རྣམ་པར་དབེ་བའི་བེ་བྲག་གིས་བསང་བར་བ་སྟེ། འཁློར་མང་ན་ཤིང་ལློན་པ་མང་དུ་བསང་ལ། འཁློར་ཉུང་ན་ཤིང་ལློན་པ་
ཉུང་དུ་བསང་སྟེ་

་་་་་ལུང་ལས་སྐལ་སྐལ་དུ་བགློས་ཏེ་ལས་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །བི་དློར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་བསང་བར་བ་བའློ། །ཤིང་ལློན་པ་

ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་སློ་ཤིང་བཟའ་བ་དང་

་་་་་ཞེས་པ་ནི་སློ་ཤིང་གི་རེ་མློ་སློའ ་ི བར་དུ་ཅུང་ཟད་ཟས་ཏེ་རེ་མློ་ལློང་བློར་གྱུར་པ་དེས་

སློའ ་ི དྲི་མ་རྣམས་འཁྲུད་ཅིང་ཆུས་བཀྲུ་བའློ། །ཤིང་ལློན་པ་ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་ཁ་བཀྲུ་བ་དང་ཤིང་ལློན་པ་ཁ་ཅིག་གི་དྲུང་དུ་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་སྟེ་ཊི་ཀ་
ལས་་་་་་ཁ་བཀམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ཆུ་བཅུ་བ་ལ་སློགས་པ་བའི། ཆུ་བཅུ་བ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་དེ་དག་ཤིང་ལློན་པ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁ་་་་་་ཊི་ཀ་ལས་
བཀམ་སྟེ་བའློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཀློག་པ་ན་སེབ་སྦྱློར་དང་ཚིག་དང་རིམ་པ་ལ་རང་གིས་བསྒྱུར་ཞིང་སྦྱར་བ་དེ་ལ་གཞློལ་བ་སྟེ་རང་གིས་བསྒྱུར་ཞིང་སྦྱར་བ་དེ་ཁློ་ན་ལྟར་གྱུར་
ཅིག་སམ་པའི་བསམ་པ་ིད་ཀིས། རང་གིས་སྦྱར་ཏེ་ཀག་པར་མི་བའློ། །མདློར་ན་ཚིག་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ལས་ལྡློག་པ་རང་གིས་བསྒྱུར་ཏེ་ཀག་པར་མི་བའློ། །དེ་ཡང་སེབ་སྦྱློར་
ནི། ཊི་ཀ་ལས་རིང་པློར་དྲང་བ་དང་ང་རློ་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་པའློ་ཞེས་སློ། །ཚིག་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཚིག་རེ་རེར་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟེ་ཀློག་པའློ་ཞེས་སློ། །རིམ་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་ཐམས་ཅད་
གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་ཀློག་པའློ་ཞེས་ཞལ་མི་གསལ་ཡང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་ལུང་དེའི་འགེལ་པ་ལྟར་ན་རིམ་པ་ནི་ཚིག་ས་ཕྱིའི་གློ་རིམ་གི་རིམ་པ་སྟེ། ཚིག་གི་གློ་རིམ་ས་ཕྱི་བསྒྱུར་ཏེ་
ཀག་པར་མི་བའློ། །དེ་ཡང་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་རིམ་པ་སྦྱར་ནས་གདློན་པར་མི་བའློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གློ་རིམ་སྒྲློ་བཏགས་ནས་འདློན་པ་ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་
ལས་བཤད་དློ། །འློ་ན་ཡུལ་གི་སྐད་རིགས་ཐ་དད་པའི་སྐབས་སུ་ཡི་གེ་རིང་པློ་ལས་ཐུང་ངུར་བསྒྱུར་བ་དང་ཚིག་ས་ཕྱི་གློ་རིམ་བསྒྱུར་བ་ལས་ཀང་ེས་པ་འདིར་འགྱུར་རམ་སམ་ན།
ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ལློངས་ཀི་ངེས་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་གསུངས་སློ། །ལུང་དེའི་འགེལ་བ་ལས་ཡུལ་དེ་ནི་གགས་པའི་ཚིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚིག་བསྟན་པར་ནུས་ཀི།
གཞན་དུ་ན་བསྟན་པར་མི་ནུས་པས་ཞེས་བཤད་དློ། །རམ་ཕྱིས་ནི་སྣག་ཚའི་བུམ་པ་སྟེ་མངློན་ཚན་ཅན་གི་སྐབས་ཀི་ཞུ་བའི་འབྲེལ་བ་ལས་གསལ་ལ་

་་་་་ཡུལ་ཁ་ཅིག་ན་

སྣག་བུམ་ལ་རམ་ཕྱིས་ཟེར་རློ། །དེ་་་་་་ཤི་བའི་ལུས་བསེག་པར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་ལུང་ལས་་་་་་ཤི་བའི་ལུས་མཆློད་པ་བས་ཏེ་བསེག་པར་བའློ་
་་་་་ཤི་བའི་ལུས་དེ་བསེག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ེ་བ་འཁློར་གི་ཞུས་པ། ལུས་འདི་ལ་སིན་བུའི་རིགས་

ཞེས་གསུངས་སློ། །ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་

བརྒྱད་ཁི་ཡློད་དློ་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། དེ་སེས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་དག་ཀང་སེས་ལ། ཤི་བའི་ཚེ་ན་དེ་དག་ཀང་འཆི་མློད་ཀི། འློན་ཀང་རྨའི་སློ་རྣམས་
སུ་བརགས་ཏེ་བསེག་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །ཟུང་གི་མདློ་ལས་ནི་མི་ཤི་ནས་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལུས་ཀི་སིན་བུ་གིས་མི་འཆི་བར་བཤད་ཀང་། འདུལ་བ་ལུང་གཙོ་བློར་
གཟུང་ངློ་། །
284

རློའ །ི ་་་་་མགློ་བང་ཕྱློགས་སུ་བསྟན་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་དབུ་བང་ཕྱློགས་སུ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ལུང་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ་ང་ཡློངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་བང་ཕྱློགས་ཀི་རྒྱུད་ིད་དུ་རློགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་བཟློས་ཏེ་ཀློག་
པའི་སློ་ནས་ངའི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པར་སྟློན་ཏློ་ཞེས་བཤད་དློ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་སྐབས་འདིར་ཡང་མཚུངས་པར་སྦྱར་རློ་ཞེས་འདུལ་
བ་འཛིན་པ་ས་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །ཊི་ཀ་ལས་

་་་་་ཁ་ཅིག་མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་ནི་སིལ་ཀྲུང་ཡིན། བུམ་པ་ནི་སྐུ་ལུས་ཡིན། བྲེ་

ནི་དབུ་ཡིན། གདུགས་བཅུ་གསུམ་ནི་དབུ་རྒྱན་ཡིན། ཞེས་མཆློད་རེན་དག་ལ་གཟུགས་སྐུའི་བཤད་པ་བེད་པ་
ནི་མི་རིགས་ཏེ་མཆློད་རེན་ནི་ཆློས་ཀི་སྐུའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཞུ་འགེལ་ལས་མཆློད་རེན་གི་གནས་ནི་་་་་་ཞུ་འགེལ་ལས་མཆློད་
རེན་དེ་ིད་གནས་ཡིན་ཏེ། བསློད་ནམས་མཐའ་ཡས་པ་འདུ་བའི་སློ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རློ། །དེས་ན་མཆློད་རེན་ནི་ཆློས་ཀི་སྐུ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུའི་བདག་ིད་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དང་། དབང་པློ་དང་།
སྟློབས་ལྔ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་མཁེན་པ་དང་སྟློབས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀི་གཟུགས་བརན་ིད་དུ་བསང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ་

མཆློད་

ཞེས་བཤད་དློ། །འབྲས་བུའི་ཚད་དག་གིས་དེའི་གདུགས་གཅིག་ལྷག་པའློ་ཞེས་པ་འདི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལས། དག་བཅློམ་པའི་

རེན་་་་་་ནི་གདུགས་ལྔའློ། །ཕྱིར་མི་འློང་བའི་ནི་གདུགས་བཞིའློ། །ལན་ཅིག་ཕྱིར་འློང་བའི་ནི་གདུགས་གསུམ་མློ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ནི་གདུགས་གིས་སློ་ཞེས་གསུངས་
སློ། །འློན་ཀང་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས་ནི། དག་བཅློམ་པའི་ནི་གདུགས་བཞིའློ། །ཕྱིར་མི་འློང་བའི་ནི་གསུམ་མློ། །ཕྱིར་འློང་གི་གིས་སློ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ནི་གཅིག་གློ་ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། ལུང་མ་མློ་ལས་ཀང་། དག་བཅློམ་པའི་མཆློད་རེན་ནི་ཕང་ལློ་བཞི་པར་བའློ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ཕང་ལློ་གཅིག་པའློ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་ལས་འདློན་པ་ཐ་དད་དུ་
འབྱུང་ཡང་། མདློ་ར་བས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་དེ་གཙོ་བློར་གཟུང་ངློ་། །
ཀློང་བུ་བ་བའློ་ཞེས་སྣང་ཡང་། ཁང་བུ་དང་ཀློང་བུ་

མཆློད་རེན་གི་མདུན་དུ་་་་་་མར་མེ་འཛིན་པར་བའློ་ཞེས་པ་ནི་ཊི་ཀ་ལས་མར་མེའི་ཕྱིར་

ཊི་ཀའི་་་་་་ཡི་གེ་ནློར་བ་འདྲ་སྟེ། མར་མེ་འཛིན་པ་ནི་མར་མེའི་ཁང་བུ་སྟེ། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་མཆློད་རེན་

ལ་མར་མེ་ཕུལ་བ་ན། ཁིས་མར་མེ་འཐུངས་ནས་སྣློད་ཀང་ཁེར་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། མར་མེའི་ཁང་བུ་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

མར་མེ་འཛིན་པ་ཞེས་བའློ་ཞེས་

པ་འདི་ལ་་་་་་འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་མར་མེ་མི་ཤི་བའི་སྐབས་ཁ་ཡློད་གཅིག་བ་ཞེས་བཤད་དློ། །ལུང་ལས་མཆློད་རེན་ལ་བ་ལང་གིས་སློགས་ནས། བཀའ་སྩལ་པ། མཆློད་རེན་
ལ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ལན་ཀན་

་་་་་ཤིང་དག་གིས་བསྐློར་རློ། །ཞེས་སློ། །འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་མཆློད་རེན་གི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཤིང་ཐགས་ཀིས་བསྐློར་ཞེས་སློ། །ལུང་ལས་མཆློད་རེན་

ལ་ལན་ཀན་གིས་བསྐློར་བ་དེ་ལ་ར་བབས་མེད་པས་མི་མཛེས་པར་གྱུར་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། མཛེས་པར་བ་བའི་ར་བབས་བསྒྲེང་བར་བའློ། །ཞེས་སློ། །ར་བབས་འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་
ལས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སློར་རློ་རིངས་བསྒྲེང་ཞེས་བཤད་ཀང་འདི་ནི་རློ་རིངས་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འབེད་འགེལ་དང་གཞི་འགེལ་ལས། ར་བབས་ཞེས་བ་བ་ནི་

་་་་་སློ་དྲུང་གི་

ལམ་པློ་ཆེའི་སློ་མཐློན་པློ་སྒྲེང་བའློ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་སློ། །ཕྲན་ཚེགས་འགེལ་བ་ལས་ཀང་ར་བབས་ནི་ར་བའི་སློ་ལས་ཕྱི་རློལ་གི་རིག་པ་མ་གཏློགས་པར་ཤིང་

རུ་བཞི་

ལྟ་བུ་་་་་་གིས་བསྒྲེང་བ་ལ། ཡ་ཐེམ་ལྟ་བུ་་་་་་ཤིང་གཅིག་གིས་སྟེང་ནས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱན་མང་པློས་མཛེས་པར་བས་པ་་་་་་སློའ ་ི
རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།

ར་བབས་་་་་་འདིའི་མིང་གཞན་ནི་སློ་དང་པློ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བཤད་དློ། །བལྟམས་པ་དང་ཞེས་པ་ནི་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་སྟློན་བ་བ་སྟེ། ལུང་གེང་

གཞི་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་ས་ག་ལ་སྐུ་བལྟམས་སློ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འགེལ་ཆུང་ལས་ཚེས་བདུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡུམ་གི་ལྷུམས་ནས་བལྟམས་ཞེས་བཤད་པ་
ལྟར། དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་ཡར་ངློའ ་ི ཚེས་བདུན་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་སྟློན་བ་བའློ། །གཙུག་ཕུད་དང་ཞེས་པ་ནི། གཙུག་ཕུད་བཞག་པའི་དུས་སྟློན་བ་བ་
སྟེ། ལུང་

་་་་་འཇིག་རེན་པའི་ཚུལ་ལུགས་ལ་བིས་པ་ཆུང་ངུ་ས་ལན་ཅིག་བྲེགས་པ་དེ་དང་མཐུན་པར། གེང་གཞི་ལས། བཅློམ་

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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ལྡན་འདས་ལློ་ལྔ་ལློན་པ་ན་དབུ་ས་བྲེགས་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ལློ་དྲུག་ལློན་པ་ན་་་་་་ད་ཕྱིན་ཆད་ས་མི་འདྲེག་ཅེས་

དགའ་སྟློན་བ་སྟེ་གཙུག་ཕུད་བཞག་ཅེས་གསུངས་པས། འདི་ལློ་ལྔ་ལྔ་ནས་མཆློད་སྟློན་ལན་རེ་རེ་བེད་པ་སྟེ། སྐབས་འདི་ིད་ཀི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་ལློ་ལྔ་ཞིང་ལན་ཅིག་
མཆློད་སྟློན་སྦྱར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །དབུ་ས་དང་ཞེས་པ་ནི་དབུ་ས་བྲེགས་པའི་དུས་སྟློན་བ་བ་སྟློན་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དགུང་ལློ་ི་ཤུ་ར་དགུ་ལློན་པ་ན་ཁིམ་ནས་མངློན་པར་
བྱུང་སྟེ་ིད་ཀི་དབུ་ས་ིད་ཀིས་བྲེགས་པའི་དུས་སྟློན་བ་

་་་་་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་ལས་གཙུག་ཕུད་འདྲེག་པའི་དུས་སྟློན་ནི།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུ་ས་བྲེགས་ཏེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བློར་བ་དང་། བརྒྱ་བིན་གིས་བླངས་ནས་མཐློ་
རིས་ཀི་གནས་སུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་ི་མ་དེ་ལ། དད་པ་ཅན་གི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁིམ་བདག་གིས་དུས་སྟློན་པར་
བས་པ་དེ། གཙུག་ཕུད་འདྲེག་པའི་དུས་སྟློན་ནློ། །ཞེས་སློ། །བའློ། །བང་ཆུབ་པའི་དུས་སྟློན་བ་བ་ནི་ལུང་གེང་གཞི་ལས་དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་ལ་
བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་དུ་ཆུད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་ལུང་གཞི་ལས་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ཟ་བ་སྒྲ་གཅན་གིས་ཟིན་པའི་ནུབ་མློ་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་
ལྟར་ན་དཔིད་ཟ་ཐ་ཆུང་གི་ཡར་ངློའ ་ི ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་དུས་སྟློན་བ་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་བ་བ་ནི། རྒྱལ་བུ་དློན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པི་སྐུ་
གཟུགས་བ་བ་སྟེ། རྒྱལ་བུ་གཞློན་ནུའི་ཆ་ལུགས་ཅན། དར་ཐློད་ལ་སློགས་པས་བརྒྱན་པའློ། །རྐང་རྒྱན་དང་། རྣ་བའི་བུ་གར་གཞུག་པའི་གདུབ་སྐློར་རྣ་རྒྱན་

་་་་་སྐུ་ངེས་པར་

བུད་མེད་རྒྱན་ཡིན་ནློ་ཞེས་མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའློ། །ནི་ངེས་པར་བུད་མེད་ཀི་རྒྱན་ཡིན་པས་རྒྱལ་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྐུ་གཟུགས་ལ་གདགས་པར་མི་བའློ། །

་་་་་ལག་གདུབ་ཀང་མི་བ་བར་བེ་ཤ་ཀས་བཤད་ཀང་མདློ་ར་འགེལ་ལྟར་ན་ལག་གདུབ་

བར་རུང་ངློ་། །རྒྱན་དེ་གིས་མ་གཏློགས་པ་་་་་་གདུ་བུ་དང་དཔུང་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་གདགས་པ་ནི་རྒྱལ་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་
གཟུགས་ལ་གདགས་པའློ། །གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་ར་དེ་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དག་བསྒྲེང་ངློ་ཞེས་སློ། །སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་རའི་མདུན་གིས་གཞི་
ལམ་པློ་ཆེར་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་སྟེ་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བའི་སྣློད་བའློ། །ལུང་ལས་ཕྲེང་བའི་སྣློད་བགིའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །

ལམ་པློ་ཆེར་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་

བ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱའི་ཞལ་ནས་སྐུ་གཟུགས་ལ་མཆློད་པའི་མེ་ཏློག་གཏློར་བ་ས་ལ་མི་འབབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ལམ་
པློ་ཆེའི་ས་གཞི་ལ་རས་དཀར་པློ་འདིང་བ་ཡིན་ནློ་གསུང་ཡང་་་་་་ ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཤིང་རའི་མདུན་དུ་བྲེ་འདྲ་བའི་
སྒྲློམ་གྲུ་བཞི་བས་ལ་དེའི་ནང་དུ་མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་བཞག་ལ་གཏློར་ཞེས་བཤད་དློ། །སྐབས་འདིར་ཟ་མ་ཏློག་འདིའི་དགློས་པ་ནི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་ཊི་ཀ་ལས། མེ་ཏློག་ལ་སློགས་
གཏློར་བ་དག་ས་ལ་མི་འབབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་འདི་ནི་ཤིང་རའི་མདུན་གི་ས་གཞིའི་སྟེང་གཞག་པར་བ་བ་ཡིན་པ་ལ། ལམ་པློ་ཆེར་ཞེས་
སྨློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལམ་པློ་ཆེ་མ་ཡིན་པ་ས་གཞི་འབར་འབུར་ཅན་ལ་སློགས་པར་ནི་ཤིང་ར་ཁིད་པར་མི་ནུས་ལ། ས་གཞི་ནི་ཤིང་རའི་ལམ་མློ་ཞེས་བཤད་དློ། །

རྣམ་

པ་གཅིག་ཏུ་ན་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་འདི་ནི། སྐུ་གཟུགས་བཞུགས་པའི་ཤིང་རའི་སྟེང་དུ་བཞག་ཀང་
རུང་སྟེ་ལུང་ལས་ཤིང་རའི་སྟེང་དུ་ཕྲེང་བའི་སྣློད་བགིའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། །་་་་་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་ནི་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བའི་སྣློད་དེ། སྣློད་
དེའི་ནང་དུ་དྲིའི་ཟ་མ་ཏློག་གཞུག་པ་སྟེ་དྲི་ཞིམ་པློས་བཀང་བའི་སྣློད་གའུ་ལ་སློགས་པ་གཞུག་པའློ། །འདི་ནི་འགེལ་ཆུང་ལས་ཤིང་རའི་
གི་སྒྲློམ་གི་སྟེང་དུ་
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་་་་་ཕྲེང་བའི་ཟ་མ་ཏློག་སྟེ་མདུན་

་་་་་དྲིའི་ཟ་མ་ཏློག་དེ་ཞིམ་པློའ ་ི དྲི་བསྲུང་གིས་གབ་རེ་་་་་་ཏེ་གའུ་བཀང་ལ་བཞག་གློ་ཞེས་བཤད་དློ། །འདུལ་བ་མདློར་བསྡུས་པ་ནི་མི་རུང་པ་དང་
མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ།

མཐུན་ལ་ཞེས་པ་ནས། རུང་བར་རློ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་མདློ་གིས་ཏེ། དེ་དག་གི་དློན་ནི་རྒྱས་པར་སར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ལས། གནས་མལ་གི་གཞིའི་རྣམ་

་་་་་པའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་དཔག་བསམ་

པར་བཤད་པའློ། །དེ་ལྟར་བརམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། སན་པའི་དྲི་བསུང་ཕྱློགས་བཅུར་ཁབ་

ཤིང་། །ལྷག་པའི་ཏིང་འཛིན་ཡལ་འདབ་རྒྱས་ཤིང་ལྷག་མཐློང་མེ་ཏློག་མདངས་ལྡན་མཛེས། །རྣམ་གློལ་མཆློག་གི་འབྲས་བུ་བཟང་པློས་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟློན་འགེད་བེད་པའི། །ཡློན་
ཏན་ཀུན་གི་ར་བ་འདི་ལ་གཅེས་སྤྲས་མཛོད་ཅིག་སེས་བུ་དག །རྣམ་དག་ཁིམས་ལྡན་མཁས་པའི་གསུང་དབངས་བདུད་རིའི་རློ་མཆློག་མྱངས་པའི་མཐུས། །འདུལ་བ་ལུང་དང་ལུང་
འགེལ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །ལེགས་བཤད་རྣམས་ཀི་བཅུད་ཀི་སིང་པློ་གཞན་ལ་ཕན་བླློས་བསྒྲུབས་པ་འདིས། །ནམ་མཁའ་གནས་བཞིན་འདི་ཡང་
གནས་ནས་སེ་དགུ་ཡློངས་ལ་ཕན་བེད་ཤློག །སེས་ཐློབ་བླློ་གློས་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ལ། །འདུལ་བ་གསལ་བེད་ི་མའི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་བའི་ཚེ། །སྤང་བླང་དློན་ལ་ཡིད་
ཀི་མུན་པ་བསལ་བས་ཤིང་། །གཞན་ཕན་འློད་ཟེར་ཕྱློགས་བཅུར་ཀུན་ནས་འཕྲློ་གྱུར་ཅིག །བསྟན་པའི་ར་བ་དམ་ཆློས་འདུལ་བ་རིན་ཆེན་འདིའི། །ཚིག་དློན་རབ་གསལ་ི་མའི་འློད་
ཟེར་རབ་འཕྲློས་པས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀི་བླློ་གློས་པད་མློ་རྣམ་འབེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པློ་རྒྱས་བེད་ཤློག །འདི་ནི་མཐློང་དང་མིང་ཐློས་དྲན་དང་རེག་པ་
དང་། །འདི་མན་བསམ་དང་གཞན་ལ་འཆད་སློགས་གང་བགིས་པ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་དགེ་ལེགས་ཡློན་ཏན་འདིས་བསེད་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གཞི་རེན་ཆེན་པློར་འདི་གྱུར་
ཅིག །རང་གཞན་ཀུན་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགློ་ཚོགས་ཀུན་གིས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒལ་བས་ནས། །ཡློན་ཏན་ཀུན་རློགས་རིན་ཆེན་གིང་དུ་ཕྱིན་གྱུར་
ཅིང་། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་མྱུར་ཐློབ་ཤློག །གསེར་གི་ས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཇི་བཞིན་འདི་ཡིས་གཞན་ཕན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། །གངྒཱའི་ཆུ་བློ་རྒྱུན་རིང་ཇི་བཞིན་འདི་ལས་གཞན་
ཕན་རྒྱུན་རིང་དང་། །འཇིག་རེན་རི་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཇི་བཞིན་འདིས་ཀང་གཞན་ཕན་སྣ་ཚོགས་ཤིང་། །དཔག་བསམ་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཇི་བཞིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
སྨློན། །ཐུགས་དགློངས་རྣམ་དག་དང་བའི་མཁའ་ལ་བམས་པའི་ཏིང་འཛིན་སྤྲིན་འཁིགས་ཤིང་། །ཐུགས་རེའི་གློག་འཁྱུག་སན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་ཕྱློགས་སུ་གསལ་བར་གགས། །ལེགས་
གསུངས་དམ་ཆློས་བདུད་རིའི་ཆར་གིས་ཕན་བདེའི་མེ་ཏློག་རྒྱས་མཛད་དེའི། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པློ་རེས་སུ་དྲན་པས་གུས་པ་ཆེན་པློས་བདག་ཕྱག་འཚལ། །འདུལ་བ་མདློ་ར་བའི་རྣམ་
བཤད་ི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་ལེགས་བཤད་ལུང་གི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཀང་བ་བ་འདི་ནི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་དཔལ་ལྡན་ཟངས་ཆེན་པའི་ཞབས་ཀི་པད་མློ་སི་བློས་བླངས་ནས་གསུང་
ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་རློ་མཆློག་ལེགས་པར་མྱངས་པའི་

མཚོ་སྣ་བ་་་་་་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་བཟང་པློས་འདུལ་བ་ལུང་དང་ལུང་འགེལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་

ལ་ལློ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མར་ལེགས་པར་བརགས་ནས་གཞན་ལ་ཕན་བླློས་རྣམ་པར་བསློད་པའི་ཤུགས་ཀིས། ཚིག་གསལ་ཞིང་དློན་གློ་ས་བ་གཙོ་བློར་བས་ཏེ་ེ་བར་སྦྱར་བ་རློགས་སློ། །

་

་་་་བརམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ནི། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
གཅེས་སྤྲས་བ་བར་གདམས་པ་དང་། གཞན་ཕན་ཡུན་རིང་བར་སྨློན་ལམ་གདབ་པ་དང་། གཞན་ཕན་རྒྱ་ཆེ་
བར་སྨློན་ལམ་གདབ་པ་དང་། བསྟན་པ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་སྨློན་ལམ་གདབ་པ་དང་། བསྟན་པའི་གཞི་རེན་དུ་
འགྱུར་བར་སྨློན་ལམ་གདབ་པ་དང་། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བསློ་བའི་ཁད་པར་དང་། །གཞན་ལ་ཕན་
ཐློགས་པར་སྨློན་པའི་ཁད་པར་དང་། བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པས་ཕྱག་བ་བ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
རེ་རེས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྟན་ཏློ། །འདུལ་བ་མདློ་ར་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ི་མའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་འདི་
ནི། ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་གང་དང་གང་ལ་བརག་ནས་བཀློད་ཅེ་ན། སྨྲས་པ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་
འདུལ་བ་ལུང་ནི་དགེ་སློང་ཕ་མའི་སློ་སློ་ཐར་པའི་མདློ་བམ་པློ་གིས་པ་རྣམ་གིས་དང་ལུང་དུམ་བུ་བཞི་སྟེ།
དེ་དག་ནི་ལུང་གཞི་དང་། ལུང་རྣམ་འབེད་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་དང་། བཀའ་ལུང་གཞུང་དམ་པའློ། །དེ་ཡང་
ལུང་གཞི་ལ་བམ་པློ་བརྒྱ་དང་དགུ་ཡློད་ཅིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལ་བམ་པློ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཡློད་དེ། དེ་ཡང་
མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབེད་ལ་བམ་པློ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གསུམ་དང་། དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ལ་བམ་པློ་ི་ཤུ་ར་
བརྒྱད་དློ། །ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལ་སློ་བརྒྱད་ཡློད་ཅིང་བམ་པློ་དྲུག་ཅུ་ཡློད་པ་ལ། དེ་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བམ་པློ་བཞི་བཅུ་ར་བརྒྱད་ནི་ལློཙྪ་བ་དཔལ་འབློར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་
ལ། སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མ་ཡིན་པའི་བམ་པློ་བཅུ་གིས་ནི། ལློཙྪ་བ་གཞན་གིས་ས་ཕྱིར་
བསྒྱུར་བའློ། །གཞུང་དམ་པ་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འགྱུར་ལ་གཞུང་བླ་མ་ཞེས་བ་སྟེ།
ལུང་ཞུ་བ་ཉུང་ཤློས་ཞེས་གགས་སློ། །འདི་ནི་རིམ་པ་ལྷག་པ་བརིགས་པའི་མཚན་གྱུར་ཡན་ཆད་བློད་དུ་བསྒྱུར་
ཟིན་ཅིང་། དེ་མན་ཆད་བསྒྱུར་འཕྲློ་ལུས་སློ། །ས་འགྱུར་ལ་གཞུང་དམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཡློངས་སུ་རློགས་པར་
བློད་དུ་འགྱུར་ཞིང་བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ཡློད་དློ། །དེ་ཡང་གཞུང་དམ་པ་ལ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་ཡློད་དེ་ལུང་
ཞུ་བ་དང་། ལུང་འདུལ་བེད་དང་། ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲློས་པ་དང་། ལུང་ལྔ་ཚན་པ་དང་། ལུང་བཅུ་དྲུག་པ་
དང་། ལུང་གེང་གཞི་དང་། ལུང་སིལ་བུ་དང་། གཏམ་གི་གཞི་དང་། མ་ན་བི་ཀ་ཞེས་བ་སྟེ། དགེ་སློང་བྲམ་ཟེའི་
བུ་མློ་ལྟ་བུས་ཞུས་པ་དང་། ལུང་མ་མློ་དང་། ཨུ་པ་ལིས་ཀུན་དྲིས་པ་དང་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་གློ །ཀུན་དྲིས་པ་ནི་
འདུལ་བའི་ལུས་ལ་སློགས་པ་བདུན་པློ་ཀུན་དྲིས་པའློ། །གཞན་ཡང་འདུལ་བའི་བསྟན་བཅློས་སློབ་དཔློན་ཐློག་
མེད་ཀིས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་པ་དབབ་པ་བསྡུ་བའི་སློ་སློར་ཐར་བའི་སློམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་
སྐབས་དང་། སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་ཆློས་འདུལ་བ་མདློ་དང་། ཀརྨ་ཤ་ཏཾ་དང་རང་གི་རྣམ་བཤད་དང་། ཐག་གར་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔློན་ཆློས་ཀི་
བཤེས་གེན་གིས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བ་ཆེ་ཆུང་གིས་དང་། སློབ་དཔློན་པྲཛྙཱ་ཀ་ར་ཞེས་བ་བས་མཛད་པའི་འགེལ་ཆུང་དང་། འགེལ་ཆུང་ཡློན་ཏན་འློད་པ་ཞེས་གགས་པ་སྟེ།
དེ་ལྟར་མདློ་ར་བའི་འགེལ་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་དང་། གཞན་ཡང་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་གསུམ་པློ་སློབ་དཔློན་བེ་ཤ་ཀས་མཛད་པའི་དགེ་སློང་གི་ཀ་རི་ཀའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་པ་
དང་། སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་འློད་ཀིས་མཛད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སུམ་བརྒྱ་བ་དང་། དེའི་འགེལ་པ་འློད་ལྡན་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་གཞིའི་སྟློད་འགེལ་སློབ་དཔློན་དགེ་ལེགས་བཤེས་
གེན་གིས་མཛད་པ་སྟེ་རས་ཀི་དགག་དབེ་ཡན་ཆད་བློད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ཀི་འགེལ་པ་སློབ་དཔློན་དུལ་བ་ལྷས་མཛད་པ་སྟེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བློད་དུ་འགྱུར་ལ།
ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་སློབ་དཔློན་ཆློས་མཆློག་གི་སློབ་མ་སློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་བསངས་ཀིས་མཛད་པ་སྟེ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བློད་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་དག་དང་། ལུང་ཞུ་བའི་
འགེལ་པ་སློབ་དཔློན་དགེ་ལེགས་བཤེས་གེན་གིས་མཛད་པ་འདིའི་ས་བློན་སེ་འཇིག་ཡན་ཆད་ཅི་སེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སློ་སློར་ཐར་པའི་འགེལ་པ་འདུལ་བ་བསྡུས་པ་སློབ་
དཔློན་ཁད་པར་བཤེས་གེན་གིས་མཛད་པ་སྟེ་འགྱུར་ས་ཕྱི་གིས་དང་། བམ་པློ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་གགས་པ་སྟེ་འདུལ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། གཞུང་འགེལ་བམ་པློ་ི་ཤུ་ར་བདུན་པ་
དང་ལུང་གི་རྣམ་བཤད་ཅེས་གགས་པ་སྟེ། སློ་སློར་ཐར་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་བམ་པློ་བརྒྱད་པ་དང་། སློ་སློར་ཐར་པའི་འགེལ་པ་ཚིག་གི་བརེད་བང་བམ་གསུམ་མ་དང་། དགེ་སློང་
མའི་སློ་སློར་ཐར་པའི་འགེལ་པ་དང་། གཞན་ཡང་སློབ་དཔློན་ཀ་ལྱ་མི་ཏྲས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་གསུམ་པློ ་འདུལ་བ་དྲི་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་། དྲི་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་
དང་། དགེ་ཚུལ་གིས་བསབ་པའི་གཞི་མདློ་གསུམ་པློ་དེ་དག་དང་། ཀ་རི་ཀ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགེལ་པ་སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་མཛད་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་ལློ་དྲི་བ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་
ལློ་དྲི་བ་ཡན་ཆད་འདུལ་བའི་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་། གཞན་ཡང་འདུལ་བ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་ལ་ེ་བར་མཁློ་བའི་བསྟན་བཅློས་ན་ཐློས་ཀི་ས་དང་། མངློན་པ་མཛོད་
ཀི་འགེལ་པ་དང་། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་དློན་གསལ་ཞེས་བ་བ་སློབ་དཔློན་གགས་པའི་བཤེས་གེན་གིས་མཛད་པ་དང་། མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་མཚན་ིད་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་
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ཞེས་བ་བ་སློབ་དཔློན་གང་བ་སྤེལ་གིས་མཛད་པ་དག་སྟེ། མདློར་ན་ལུང་དང་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལློ་གངས་མང་པློར་ལེགས་པར་བརག་ནས་དེ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་
ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ེ་བར་སྦྱར་བ་ཡིན་ནློ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།

མཚོ་སྣ་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབེད་ཞུ་བ་སིར་བསྟན་གཞི་སྨད།
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