༄༅། །ཨོཾ་སྭསི། ཤེས་བྱའི་དེ་ིད་ཇི་བཞིན་ལེགས་བསན་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་པད་ཚལ་རྒྱས་བྱས་
ཏེ། །ངེས་དྟོན་ཟེའུ་འབྲུའི་བཅུད་ཀིས་ཚིམ་མཛད་པའི། །འདེན་མཆྟོག་གང་གི་ཞབས་རྡུལ་སི་བྟོས་
ལེན། །འདིར་མཁས་པར་རྟོམ་པ་འགའ་ཞིག བྱམས་ཆྟོས་ཀི་ལུགས་ལ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་
རྟོགས་པ་མེད་ཅིང་། ན་རང་ལ་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་ཤེས་སིབ་གཟུང་རྟོག་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ཡྟོད་ཅེས་ནང་
འགལ་སྨྲ་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱམས་ཆྟོས་ཀི་ལུགས་ལ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་ལ།
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལ་ཡྟོད་ཅེས་སྨྲ་མྟོད། དེ་དག་གི་ལྟོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར། ལུང་དང་རིགས་པའི་
སྣང་བ་སྟོས་ཏེ་འཆད་པ་ནི། བྱང་སེམས་མཐྟོང་ལམ་པ་ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ཀིས་ཆྟོས་ིད་རྟོགས་པའི་བྟོ་སྟོབས་
ཀིས། ན་རང་དགྲ་བཅྟོམ་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་ནུས་པར་ཐལ། ན་རང་དགྲ་བཅྟོམ་པ་དེ་འཕགས་པ་
གང་ཞིག ན་རང་དགྲ་བཅྟོམ་པས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་མ་རྟོགས། ཁྟོད་ཀིས་ཆྟོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་མངྟོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། རྒྱལ་
པྟོའ ་ི བུ་སེས་ནས་རིང་པྟོ་མ་ལྟོན་པ་རྒྱལ་པྟོའ ་ི མཚན་དང་ལྡན་པ་དེས། རང་གི་ཁིམས་ཤེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་
བྟོན་པྟོའ ་ི ཚོགས་རྒན་པྟོ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་ནུས་པར་ཐལ། འདྟོད་པ་དེའི་ཕིར། མ་ཁབ་
ན་ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེས་དེ་གིས་དཔེ་དྟོན་དུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པའི་ཆ་ནས་མི་རིགས་
པར་ཐལ། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དྟོན་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྟོད་མི་ནུས་ཏེ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ས་བཅུ་པ་
ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པྟོའ ་ི རིགས་སུ་སེས་པའི་རྒྱལ་པྟོའ་ི བུ་རྒྱལ་པྟོའ ་ི
མཚན་དང་ལྡན་པ་ནི་སེས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱལ་པྟོའ ་ི བྱིན་གིས་བྟོན་པྟོའ་ི ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྟོན་གི།
རང་གི་བྟོའ ་ི སྟོབས་ཀི་རྣམ་པར་དཔྟོད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །ནམ་དེ་ནར་སྟོན་པ་དེའི་ཚེ། རང་གི་བྟོའ ་ི སྟོབས་
བསེད་པས་བྟོན་པྟོའ་ི བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག དེ་བཞིན་དུ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་བསེད་མ་ཐག་ཏུ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཆེ་བ་ིད་ཀིས་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནྟོན་གི། རང་གི་བྟོའ ་ི སྟོབས་ཀི་རྣམ་པར་དཔད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྟོ། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ས་བདུན་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རང་གི་ཡུལ་ཤེས་པའི་ཆེ་བ་ལ་གནས་
པས་ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞེས་དང་། བྱམས་པའི་
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེ་ན་རྒྱལ་པྟོའ ་ི བུ་སེས་ནས་རིང་པྟོར་མ་ལྟོན་པར་རྒྱལ་པྟོའ ་ི
མཚན་དང་ལྡན་པ་ནི། བྟོན་པྟོའ་ི ཚོགས་རྒན་པྟོ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རིགས་ཀི་བདག་ིད་ཆེ་བའི་
དབང་གིས་ཟིལ་གིས་གནྟོན་ཏྟོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པྟོ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་
བསེད་ནས་རིང་པྟོ་མ་ལྟོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆྟོས་ཀི་རྒྱལ་པྟོའ ་ི རིགས་སུ་སེས་པས་ཀང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་དང་སིང་རེའི་དབང་གིས། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཡུན་རིང་དུ་ཚངས་པར་སྟོད་པ་རྣམས་ཟིལ་
གིས་གནྟོན་ཏྟོ། །ཞེས་སྟོ། །ཡང་ས་ཐྟོས་དགྲ་བཅྟོམ་པ་ཆྟོས་ཅན། ཕི་རྟོལ་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ཀི་ྟོན་མྟོངས་པ་
མ་ལུས་པ་མ་སྤངས་པར་ཐལ། གཞི་ཕུང་ཁམས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ།
རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སྤྟོང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྟོ། །གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་བཏགས་པའི་
གཞི་ཕུང་པྟོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་དམིགས་པའི་ངར་འཛིན་
འབྱུང་བར་ཐལ། ཁྟོད་ཕུང་པྟོ་ལྔ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། ཆྟོས་ཅན། འདྟོད་ཆགས་ལ་སྟོགས་
པའི་ྟོན་མྟོངས་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལས་རྣམས་ཁྟོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བར་ཐལ་ལྟོ། །འདྟོད་
ན། ཆྟོས་ཅན། ལས་ྟོན་གི་དབང་གིས་འཁྟོར་བར་སེ་བར་ཐལ་ལྟོ། །གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། ཕུང་པྟོ་ལྔ་སེ་
འགག་དུས་གསུམ་དང་བྲལ་བར་མཐྟོང་བའི་སྟོ་ནས། ཕུང་པྟོ་ལྔ་མི་དམིགས་པར་འཛིན་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་
བསླངས་པའི་ལས་ྟོན་དང་། དེའི་དབང་གིས་སེ་བ་ཡང་ཟད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕུང་པྟོ་ལྔ་སེ་འགག་དུས་
གསུམ་དང་བྲལ་བར་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར། སྔ་ཕི་རྣམས་ལ་ཁབ་པ་ཡྟོད་ཅིང་འདྟོད་མི་ནུས་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་
ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྟོར་འཛིན་ཡྟོད་པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྟོད། །ངར་འཛིན་ཡྟོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་
ལས་ཡང་ནི་སེ་བར་འགྱུར། །ལམ་གསུམ་ཐྟོག་མཐའ་དབུས་མེད་པ། །འཁྟོར་བའི་དཀིལ་འཁྟོར་འགལ་མེ་
ཡི། །དཀིལ་འཁྟོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གིས། །རྒྱུ་ཅན་འདི་ནི་འཁྟོར་བར་འགྱུར། །དེ་ནི་རང་གཞན་གིས་ཀ་
དང་། །དུས་གསུམ་ིད་དུ་མ་མཐྟོང་ཕིར། །ངར་འཛིན་པ་ནི་ཟད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ལས་དང་སེ་བ་
ཡང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྟོ། །ཡང་ཆྟོས་ཅན། ཕུང་པྟོ་ལྔ་དབུ་བ་བརྟོས་པ་སྟོགས་དང་འད་བར་རྟོགས་
པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་ྟོན་མྟོངས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ན་ཐྟོས་ལ་བསན་པའི་མདྟོ་ལས།
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གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

ན་ཐྟོས་རྣམས་ྟོན་མྟོངས་པའི་སིབ་པ་སྤངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་བརྟོས་པ་འད། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་
བུར་བཞིན། །འདུ་ཤེས་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སེ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་བཞིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ི་
མའི་གེན་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏྟོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྟོ། །གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་
རྟོགས་པར་ཐལ། ཕུང་པྟོ་རྣམས་སྟོས་བྲལ་དུ་རྟོགས་པའི་སྟོ་ནས། སེ་རྒ་ན་འཆིའི་དུུཿཁ་ལས་བརྒལ་ཏེ། འཁྟོར་
བ་ལས་གྲྟོལ་བའི་ཕིར་རྟོ། །རགས་གྲུབ་སེ། རྩ་ཤེས་ལས། བཅྟོམ་ལྡན་དངྟོས་དང་དངྟོས་མེད་པ། །མཁེན་པ་ཀ་
ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡྟོད་པ་དང་། །མེད་པ་གིས་ཀ་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྟོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། ན་ཐྟོས་དགྲ་བཅྟོམ་པས་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་ཐལ། གཟུགས་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་ཀི་བར་ལ་མངྟོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་སྟོད་ནས། ན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་
མངྟོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་རྣམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྷག་པར་མྟོས་པ་དང་། ཀུན་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྟོས་
རྣམས་ལ་མངྟོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་སྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། མངྟོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་སྟོད་པ་སེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་
བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྨྲེ་སྔགས་འདྟོན་པ་དང་། དུུཿཁ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་ལས་ཡྟོངས་སུ་མི་
གྲྟོལ་བར་དུུཿཁ་ཆེན་པྟོ་ལས་ཡྟོངས་སུ་མི་གྲྟོལ་བར་བརྟོད་དྟོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པྟོ་དེ་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡང་མངྟོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་སྐལ་བ་མེད་ན། བ་ན་
མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་ཅི་སྟོས་ཏེ། དེ་ནི་གནས་མེད་
དྟོ། །ཞེས་བཟྟོད་ཆེན་གི་དམིགས་རྣམ་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྟོ། །གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། ན་རང་
གི་རྒྱུད་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པར་ཐལ། ྟོན་ཐྟོས་ཀི་ཐེག་པ་བ་རྣམས་བདག་ིད་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བའི་ཕིར་དུ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྟོ་གསུམ་དང་། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྟོམ་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་
སེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། ན་ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་བ་རྣམས་ཀི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཞེས་
པ་ནས། སྟོང་ིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། ཚད་
མེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་དང་།
མཐར་གི་གནས་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། སྟོ་སྟོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི་དང་། མངྟོན་པར་ཤེས་པ་
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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དྲུག་ཀང་། བདག་འདུལ་བ་དང་། བདག་ཞི་བར་བྱ་བ་དང་། བདག་ཡྟོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཕིར་ེ་
བར་གནས་ཞེས། དེའི་བྱེད་པ་མཆྟོག་ཡིན་ནྟོ། །ཞེས་པའི་མདྟོར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས། མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུགས་མི་རག་
པར་ཡིད་ལ་བྱའྟོ། །ཞེས་པའི་མདྟོའ ་ི ཚིག་ཟུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་
ཞེས་སྟོས་པ་རྣམ་བཅད་ཡྟོངས་གཅྟོད་ཀི་དགྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ན་རང་ལ་གཟུགས་མི་རག་པར་མི་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ན་ཐྟོས་དགྲ་བཅྟོམ་པ་ཆྟོས་ཅན། གཞི་ཕུང་པྟོ་
རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་ྟོན་མྟོངས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་ཕིར། མ་
ཁབ་ན་ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ེ་བར་ཞེན་པའི་སྲེད་པའི་གེན་པྟོར་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་བདེན་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་མི་དགྟོས་པར་ཐལ། དུས་ཅུང་ཟད་ལ་རིང་པྟོར་རྟོམས་
ནས་སེ་བའི་གེན་པྟོར་གཟུགས་ནས་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་རྟོམ་བྱའི་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་མི་
དགྟོས་པར་ཐལ། བདག་ིད་ལ་ཞུམ་པའི་ལེ་ལྟོའ ་ི གེན་པྟོར། ཆྟོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་སེས་པར་
རྟོགས་མི་དགྟོས་པར་ཐལ། ྟོན་མྟོངས་པའི་གེན་པྟོར་ཕུང་པྟོ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་མི་དགྟོས་
པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། བརྩྟོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ིད་ཀིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དྟོན་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ལ་ལུས་ལ་
སྟོགས་པའི་བསྟོད་མས་ིད་ཀིས་ལུས་ལ་མངྟོན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་བས་ཞེས་པ་ནས། ཆྟོས་རྣམས་རང་
བཞིན་གིས་མ་སེས་པ་ིད་དུ་སླྟོབ་པའི་གདམ་ངག་དང་ཞེས་པ་དང་འགལ། གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀིས་དག་པའི་རྒྱུར། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པར་མ་ཡིན་
པར་རྟོགས་མི་དགྟོས་པར་ཐལ། ན་རང་དགྲ་བཅྟོམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། སྲྟོག་གཅྟོད་པ་ལ་སྟོགས་པ་
མི་དགེ་བའི་ལས་ཀིས་དག་ཀང་དེས་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མིན་པར་མ་རྟོགས་
པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཁྟོ་ནས་ལུས་ལ་སྟོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནྟོ་ཞེས་པ་དང་འགལ། གཞན་ཡང་ཆྟོས་ཅན། གཟུགས་སྟོགས་ལ་མངྟོན་པར་ཞེན་པའི་མཐྟོང་
སྤང་ྟོན་མྟོངས་པའི་སིབ་པ་སྤང་བ་ལ་གཟུགས་སྟོགས་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མིན་པར་རྟོགས་མི་དགྟོས་པར་ཐལ།
ན་རང་དགྲ་བཅྟོམ་པས་གཟུགས་སྟོགས་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མིན་པར་མ་རྟོགས་ཀང་མཐྟོང་སྤང་ྟོན་མྟོངས་པ་
4

གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

རྣམས་སྤངས་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། ངྟོ་བྟོ་ིད་མེད་པར་སྟོམ་པ་ཁྟོ་ནས་གཟུགས་ལ་སྟོགས་པ་དང་། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ལ་མངྟོན་པར་ཞེན་པ་ཞི་བ་ཞེས་པ་དང་འགལ། གཞན་ཡང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་
ཆྟོས་ཅན། ཁྟོད་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཕུང་པྟོ་དང་། ཁམས་དང་། བདེན་པ་དང་། རེན་འབྲེལ་དང་། གནས་དང་
གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཡྟོད་པ་མིན་པར་མ་
རྟོགས་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། སའི་དངྟོས་གཞི་ལས། འདི་ལྟར་འདི་ན་ལ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ལ་
གནས་པ་བསྐལ་བ་བརྒྱར་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེས་པར་བྱེད་དེ། དེར་ཡང་འདི་ལྟ་སེ། རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
རྒྱུད་ཡྟོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་ཅིང་། འདི་ལྟར་ཕིས་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར། ཕུང་པྟོ་ལ་མཁས་པ་དང་། སེ་
མཆེད་ལ་མཁས་པ་དང་། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་
མཁས་པ་དང་། བདེན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་དང་པྟོའ །ྟོ །ཞེས་པ་དང་འགལ།
ཡང་ཆྟོས་ཅན། རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྟོའ ་ི དྟོན་ལ་སྟོ་སྟོར་རྟོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སྟོ་གསུམ་ཡིད་ལ་བྱེད་
ཅིང་གནས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཆྟོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་མིན་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། སའི་
དངྟོས་གཞི་ལས། དེ་ལ་ཡང་གནས་པ་ནི། བསེ་རུ་ལྟར་སྟོད་པའི་རང་སངས་རྒྱས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། གཅིག་
པུ་འདུག་པ་དགའ་ཞིང་། གཅིག་པུ་གནས་ལ་ཟབ་མྟོ་ལ་མྟོས་པ་དང་། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མྟོ་སྟོ་
སྟོར་རྟོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་
གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་འགལ། དེ་ནི་ཚོགས་ན་སྟོད་པའི་རང་སངས་རྒྱས་གིས་ལའང་འདའྟོ། །གཞན་
ཡང་ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། ན་རང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་མདྟོ་ལས་དངྟོས་སུ་བསན་པའི་གཞི་ཤེས་ཀི་དྟོན་རྣམ་ི་
ཤུ་རྩ་བདུན་རྟོགས་པའི་ཤེས་རྣམ་ེར་བདུན་མེད་པར་ཐལ། ན་རང་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་མིན་པར་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ིད་ནི། ན་ཐྟོས་དང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནྟོ། །ཞེས་ི་ཁི་སྣང་བ་
དང་། རྣམ་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་འགྲེལ་ཆུང་སྟོགས་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་
བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་པའི་སྟོ་ནས། ཞེས་སྟོགས་རྩ་འགྲེལ་དང་། དུས་
གསུམ་མམ་པ་ིད་ཤེས་ཕིར། །ཞེས་པའི་ཤུགས་བསན། ན་རང་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་པའི་ཕིར། སླྟོབ་དཔྟོན་
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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གི་ལུགས་ལ་ཡང་། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་དྟོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མཚན་མར་དམིགས་སྟོ་ནས་
ཞེས་པའི་དྟོན་གིས་གཙོ་བྟོ་ན་རང་འཕགས་པས་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པ་ལ་སྦྱྟོར་བ་མ་ཡིན་གི།
ཐེག་ཆེན་ལས་དང་པྟོ་པ་ཐབས་མི་མཁས་པས་མིང་དང་གཟུགས་ལ་ཆགས་ནས་སད་ན། འབྲས་ཡུམ་ལས་
རིང་བར་བསན་པ་ཡིན་ནྟོ། །དེ་ིད་ཀི་ཐད་ཀའི་མདྟོ་ལས། རབ་འབྱྟོར་གིས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་འདི་
ལྟ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྟོ་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མྟོ་ཐབས་མི་མཁས་པས་ཡུམ་ལ་དམིགས་པའི་
ཚུལ་གིས་འདུ་ཤེས་པར་བགིད་ན། ཡུམ་འདི་འདྟོར་བར་འགྱུར། རིང་དུ་བགིད་པར་འགྱུར་རྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱྟོར་ལེགས་སྟོ་ལེགས་སྟོ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རབ་འབྱྟོར་མིང་ལ་ཆགས་
སྟོ། །མཚན་མ་ལས་ཀང་ཆགས་སྟོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱྟོར་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ནི། མཚན་མ་མེད་པ་
དང་། མིང་མེད་པའྟོ། །རབ་འབྱྟོར་གིས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན། མིང་ལས་ཀང་ཆགས།
མཚན་མ་ལས་ཀང་ཆགས་པ་ལགས། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱྟོར་འདི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་
པྟོའ ་ི རིགས་ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མྟོ་ཡུམ་མིང་དང་མཚན་མ་ལས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞིང་། མིང་དང་
མཚན་མར་འཛིན་པས་ཡུམ་འདྟོར་བར་འགྱུར། རིང་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ཡུམ་གི་རྟོམ་སེམས་སུ་བྱེད་
པས་ཡུམ་འདྟོར་བར་འགྱུར་རྟོ། །རིང་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྟོན་ལ་གཟིགས། འྟོ་ན་སླྟོབ་
དཔྟོན་དེའི་དགྟོངས་འགྲེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དགྟོངས་འགྲེལ་ཡིན་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། སླྟོབ་
དཔྟོན་གིས་ན་རང་ལ་རྐྱེཾན་ནམཾ་སྤྱིཾ་དངཾ་ལྡཾན་པས་དུས་གསུམ་མམ་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་། སྲིད་ཞི་
ལ་མཚན་མར་འཛིན་པ་མ་སྤངས་པ་ལ་དགྟོངས་ནས། ན་རང་གི་ཡུམ་སྲིད་ཞི་ལ་གནས་པ་དང་། དུས་གསུམ་
མམ་ིད་དུ་ཤེས་པ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མིན་པར་སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལུགས་ལ་ན་རང་གི་ཡུམ་
དེས་དུས་གསུམ་མམ་པ་ིད་དུ་ཤེས་པ་མེད་ཅིང་། འཁྟོར་འདས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་ན། ན་རང་གི་ཡུམ་
གཞི་ཤེས་ཆྟོས་ཅན། གཞི་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་སེས་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་
རང་བཞིན་མ་དམིགས་པར་མམ་ིད་དུ་མ་ཤེས་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། གཞི་ཐམས་ཅད་སེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་
པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀིས་ཞེས་སྟོགས་ཀི་གཞུང་དང་འགལ། གཞན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཆྟོས་ཅན། སླྟོབ་དཔྟོན་གི་འགྲེལ་
ཆུང་འགྲེལ་ཆེན་གིས་ཀི་སྦྱྟོར་ལམ་གི་རྣམ་པའི་སྐབས་སུ་ཆྟོས་སུ་ལྟ་བའི་གེན་པྟོ་ིད་ཀིས་མངྟོན་པར་ཞེན་
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པ་མེད་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཞེས་པའི་ཟུར་དུ་ཆྟོས་སུ་ལྟ་བའི་གེན་པྟོ་ིད་ཀིས་ཞེས་
སྟོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡྟོངས་གཅྟོད་ཀི་དགྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་བཞིའི་
ཆྟོས་མི་རག་ལ་སྟོགས་བཅུ་དྲུག མངྟོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སྟོགས་པའི་རྣམ་པར་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན། དེའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྟོས་པ་གང་ཡིན། གཞན་ཡང་། ཆྟོས་ཅན། སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལུགས་
ལ། འཕགས་པ་ན་ཐྟོས་ལམ་ལ་ནི། །ཞེས་སྟོགས་དང་། བརགས་པའི་ཆྟོས་ིད་མི་འགལ་བར། །ཞེས་སྟོགས་
ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་སྦྱྟོར་ལམ་དྟོད་རྩེ་བཟྟོད་མཆྟོག་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གི་སྦྱྟོར་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སླྟོབ་
དཔྟོན་གི་ལུགས་ལ་ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལུགས་
ལ་སྐབས་གིས་པ་འདིར་ཐེག་ཆེན་མཐྟོང་ལམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གཅིག་དངྟོས་སུ་བསན་
པར་ཐལ་ལྟོ། །འདྟོད་ན། འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་བཞིན་ིད་དང་སངས་རྒྱས་དག །ཅེས་སྟོགས་ཀི་སྐབས་སུ་
མཐྟོང་ལམ་འདིའི་ངེས་པར་འབྱེད་པ་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནི། སྐབས་དང་པྟོར་བསན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའྟོ། །ཞེས་
པ་དང་འགལ། ཡང་ཆྟོས་ཅན། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་པས་ལེགས་པར་ཡྟོངས་སུ་
བཟུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ིད་ཅེས་པའི་ཟུར་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་སྟོགས་པས་ལེགས་པར་ཡྟོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཞེས་སྟོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་
ཀི་དགྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ན་རང་གི་མཐྟོང་ལམ་ལ་དུུཿཁའི་བདེན་པའི་ཆྟོས་ིད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་
རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན། དེའི་རྣམ་བཅད་གང་ཡིན། འདྟོད་ན། སླྟོབ་དཔྟོན་གིས་ཚིག་དེ་སྟོས་པའི་
ཆ་ནས་མི་མཁས་པར་ཐལ་ལྟོ། །ཡང་ཆྟོས་ཅན། སླྟོབ་དཔྟོན་གི་ལུགས་ལ་ན་རང་གི་གཞི་ཤེས་ཀིས་མེད་པ་
ལ་སྟོགས་པའི་དྟོན་རྣམ་ེར་བདུན་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། ན་རང་གི་གཞི་ཤེས་དེས་འཁྟོར་འདས་ལ་མཚན་
མར་འཛིན་པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ིད་ནི། ན་ཐྟོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞེས་
སྟོགས་དང་འགལ། གཞན་ཡང་། ན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དན་པ་ེར་བཞག་བཞི། ཡང་དག་སྤྟོང་བ་བཞི། རྫུ་འཕྲུལ་
རྐང་པ་བཞི་དང་། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་མེད་པར་ཐལ། ན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་ཤེས་པ་
མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། ན་རང་གི་ཡུམ་གཞི་ཤེས་དེ་འཁྟོར་འདས་ལ་མཚན་འཛིན་ཡིན་པ་བུད། ཁ་ཅིག་ན་
རེ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་མིན་པར་ཤེས་པ་ཡྟོད་ན། རང་བྱུང་རྣམས་ཀི་དྟོན་དམ་
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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དེ། །དད་པ་ིད་ཀིས་རྟོགས་བྱ་ཡིན། །ི་མའི་དཀིལ་འཁྟོར་འྟོད་འབར་བ། །མིག་མེད་པས་ནི་མཐྟོང་བ་
མེད། །ཅེས་པའི་འགྲེལ་པར། གང་ཟག་བཞི་པྟོ་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྟོ་མཐྟོང་བ་ལ་མིག་
དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་བཞག་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྟོ་སྟོ་སེ་བྟོ་དང་། ན་ཐྟོས་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་དང་། ཐེ་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དཔའ་འྟོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། དེའི་དྟོན་བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་སིང་པྟོ་ལ། ཆྟོས་སྐུའི་སིང་པྟོ་ཡིན་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སིང་པྟོ་ཡིན་པ། རྣམ་པར་
དག་པའི་སིང་པྟོ་ཡིན་པ་གསུམ་ཡྟོད་པའི་ནང་ནས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སིང་པྟོ་ཡིན་པ་མངྟོན་སུམ་དུ་
མཐྟོང་བའི་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་དགྟོངས་པ་ཡིན་གི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པྟོ་ཐམས་ཅད་མཐྟོང་བ་ལ་
མིག་དང་མི་ལྡན་པར་གསུངས་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུད་བའི་འགྲེལ་པར། ཇི་ལྟར་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་
པའི་སིང་པྟོ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ནི། ཕིན་ཅི་ལྟོག་ལ་མངྟོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་ཀི་སྟོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ནྟོ། །ཞེས་
བརྟོད་དེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཆྟོས་ཀི་སྐུ་ནི་མི་རག་པ་ལ་སྟོགས་པ་འཇིག་རེན་པ་ཆྟོས་ཀི་གེན་པྟོར་
བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པ་
རྟོགས་པས་ྟོན་མྟོངས་སྤྟོང་གི ྟོན་མྟོངས་མ་ལུས་པ་སྤང་པ་ལ་ཕུང་པྟོ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟོགས་མི་དགྟོས་
ཟེར་ན། གང་དག་དུད་འགྲྟོའ ་ི བསྐལ་མང་བསལ་གྱུར་པ། །དེས་ཀང་མ་སེས་རག་འདི་མ་མཐྟོང་ལ། །ཞེས་
འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པས། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ཙམ་མེད་པར་རྟོགས་པས་ྟོན་མྟོངས་པ་
སྤྟོང་མི་ནུས་ཏེ། བསྐལ་པ་མང་པྟོར་དུད་འགྲྟོར་སེས་པ་རྣམས་ལ། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་མེད་ཀང་། ྟོན་མྟོངས་པ་སྟུག་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ཕིར། རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་ཙམ་
རྟོགས་པས་ྟོན་མྟོངས་པ་མ་ལུས་པ་སྤྟོང་མི་ནུས་ཏེ། ྟོན་མྟོངས་ཀི་རྒྱུ་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སེས་ལ་མི་གནྟོད་པའི་
ཕིར། ཞིབ་པར་འཇུག་པ་ལ་གཟིགས། ཡང་ཁ་ཅིག རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་འཛིན་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་
རྟོགས་ན་འཛིན་རྟོག་སྤྟོང་ནུས་དགྟོས་ལ། དེ་སྤྟོང་མི་ནུས་པར། འཛིན་པ་མི་སྤྟོང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་པས་སྟོ་
ཞེ་ན། འྟོ་ན་བྱང་སེམས་མཐྟོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྟོས་བཟྟོད་ཆྟོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་དང་། ལམ་དང་། འགྟོག་པ་
ལ་ལྟོག་ཞུགས་ཀི་མཐྟོང་སྤངས་སྤྟོང་ནུས་པར་ཐལ། ཀུན་འབྱུང་འགྟོག་པ་ལམ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་
པའི་ཕིར། འདྟོད་ན། ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་དང་འགྟོག་པ་ལ་ལྟོག་ཞུགས་ཀི་མཐྟོང་སྤང་གི་གེན་པྟོ་བསྟོམ་མི་
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དགྟོས་པར་ཐལ་ལྟོ། །གཞན་ཡང་། གང་དང་གང་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པས་དེའི་རྟོག་པ་སྤྟོང་ནུས་ན།
མཐྟོང་ལམ་ིད་ནས་ནུས་པས། སྟོམ་ལམ་དྟོན་མེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཆྟོས་ཀི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་གེན་པྟོ་ིད་
ཀིས་ཞེས་པ་དང་། རྐྱེཾན་སྤྱིཾ་དེ་དང་ལྡན་པས་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ན་རང་གཅྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུམ་བར་མ་ལས།
དེ་བཞིན་ིད་མི་དམིགས་པའི་ངྟོ་བྟོ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་སྐབས་སུ། ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པྟོ་རྣམས་ཀི་ལམ་སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པ་ཡྟོད་མྟོད་ཀི་དེ་དག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་
རྟོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཐབས་མཁས་པས་ཡྟོངས་སུ་མ་གཟུང་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངྟོན་དུ་བྱས་
ནས་ན་ཐྟོས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །ཤཱ་རིའི་བུས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ། སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་
མ་མ་མཆིས་པ་དང་། སྟོན་པ་མ་མཆིས་པའི་ཆྟོས་དེ་དག་ིད་ལ་བསྟོམ་དུ་འད་ཡང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ནི། ཡང་དག་པའི་མཐའ་མངྟོན་དུ་བགིས་ཤིང་།
ན་ཐྟོས་སུ་ཡང་འགྱུར་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་ལ་
བརེན་ནས་སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་མ་མ་མཆིས་པ་དང་། སྟོན་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་དག་ིད་བསྟོམ་པས་བ་ན་
མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སེམས་དང་བྲལ་བ་སྟོང་པ་ིད་
དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པའི་ཆྟོས་འགའ་ཞིག་བསྟོམ་པ་ནི། ཐབས་མི་མཁས་པ་ལ་བརེན་
ནས་ན་ཐྟོས་སུ་འགྱུར་རྟོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྟོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་
ཀི་སེམས་དང་མ་བྲལ་བ་རྣམས་ནི། སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པའི་ཆྟོས་རྣམས་ལ་
བསྟོམ་ཞིང་། ཐབས་མཁས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོན་མེད་པར་འཇུག་ཅིང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱའྟོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དཔེར་ན། འདབ་ཆགས་བྱ་ཞིག་
ལ་ལུས་དཔག་ཚད་བརྒྱའམ། དཔག་ཚད་ིས་བརྒྱའམ། དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱའམ། དཔག་ཚད་བཞི་བརྒྱའམ།
དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཞིག་ཡྟོད་ལ། དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་ལྷའི་རིས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འགྲྟོ་བར་བྱ་བར་
སེམས་པར་འགྱུར་ལ། འདབ་ཆགས་དེ་ཡང་འདབ་མ་མེད་པ་ཞིག་སེ། དེ་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འགྲྟོ་བར་བྱའྟོ་
སམ་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷའི་རིས་ནས་འདིར་མཆྟོངས་ཏེ། གལ་ཏེ་འདབ་ཆགས་དེས་ལམ་བར་དུ་ཀེ་
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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མ་མ་ལ་བདག་གིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་ལྷའི་རིས་སུ་གནས་པར་བྱའྟོ་སམ་དུ་བསམས་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་ཇི་
སམ་དུ་སེམས། འདབ་ཆགས་བྱ་དེ་ཕིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་ལྷའི་རིས་སུ་གནས་པར་ནུས་སམ། ཤཱ་རིའི་
བུས་གསྟོལ་པ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། གལ་ཏེ་ལམ་
བར་ན་འདི་སམ་དུ་ཀེ་མ་མ་ལ་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་མ་རྨས་མ་སྣད་པར་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འདུག་པར་བྱའྟོ་
སམ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་ཇི་སམ་དུ་སེམས། འདབ་ཆགས་བྱ་དེ་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མ་རྨས་མ་སྣད་པར་འགྱུར་
རམ། ཤཱ་རིའི་བུས་གསྟོལ་བ། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་
དུ་ལྷུང་ན་རྨས་པའི་སྣད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མཆིས་སྟོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་ལུས་ཆེ་
ལ་འདབ་མ་མ་སེས་པ་དང་། ཐག་རིང་པྟོ་ནས་མཆྟོངས་པས། དེ་ནི་འདི་ལྟར་འགྱུར་དུ་གདྟོན་མ་འཚལ་
ལྟོ། །བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་
ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སེད་དུ་སྦྱིན་པ་གཏྟོང་ཞིང་། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་། བཟྟོད་པ་བསྟོམ། བརྩྟོན་འགྲུས་བརྩམ། བསམ་
གཏན་ལ་མམ་པར་འཇྟོག་ཅིང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྟོན་པར་རྟོགས་པར་
འཚང་རྒྱ་བའི་ཕིར། དེའི་འཇུག་པ་ཡང་ཆེ། ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེ་རུ་ཟིན་ཀང་། དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཕིན་
པ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་ན། ན་ཐྟོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལྷུང་ངྟོ་། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་
ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་སེམས་དང་མི་ལྡན་པར་
སྦྱིན་པ་བྱིན། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས། བཟྟོད་པ་བསྟོམས། བརྩྟོན་འགྲུས་བརྩམས། བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་པས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པས། ན་
ཐྟོས་ཀི་སའམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལྷུང་ངྟོ་། །ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདས་པ་དང་། མ་འྟོངས་
པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་
དང་། རྣམ་པར་གྲྟོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲྟོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དེ་སེམས་ཤིང་འཛིན་ལ། མཚན་མར་
བྱེད་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་མི་ཤེས། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་ཤེས། ཤེས་རབ་མི་ཤེས།
རྣམ་པར་གྲྟོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མི་ཤེས། རྣམ་པར་གྲྟོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དེ་མི་ཤེས་ན། ཡེ་ཤེས་ཁྟོང་དུ་མ་
ཆུད་པས་སྟོང་པ་ིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྟོན་པ་མེད་པར་ཞི་བར་ཐྟོབ་ནས། དེ་ནི་དེ་དག་ལ་ཞི་བར་
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མཚན་མར་འཛིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་མཚན་མར་བཟུང་ཞིང་། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོའ །ྟོ །དེ་ལྟར་ཡྟོངས་སུ་བསྔྟོ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་
ཀི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རྟོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་།
ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་བས། དགེ་བའི་རྩ་བ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡྟོངས་སུ་
བསྔྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ན་ཐྟོས་ཀི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལྷུང་ངྟོ་། །ཞེས་སྟོ། །ཡང་ཁ་ཅིག
བྱམས་ཆྟོས་ཀི་ལུགས་ལ། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལ་ཡྟོད་ཅེས་
ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ནས་ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པར་
བསན་ཅིང་། མངྟོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཡུམ་གསུམ་གི་དགྟོངས་འགྲེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་རྩ་
ཤེས། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམས་ཀང་། ཡུམ་གི་དགྟོངས་འགྲེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་
དང་བྱམས་པ་གིས་ཀས་མདྟོའ ་ི དགྟོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་རྟོ། །ཡུམ་གསུམ་
ལས། ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡྟོད་པར་བཤད་དེ། སྔར་གི་ལུང་རྣམས་དང་། འདི་ལྟ་སེ། དེར་
ནི་དགྲ་བཅྟོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་གནས་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་མི་འགྲྟོ་ཞིང་། ཆྟོས་ིད་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་
བདུད་སིག་ཏྟོ་ཅན་གིས་མི་འཕྟོགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་སྟོགས་བཟྟོད་པའི་ཕིར་མི་ལྡྟོག་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་
པའི་ཕིར་དང་། རབ་འབྱྟོར་ཐམས་ཅད་ནི་ཕི་དང་ནང་གི་ཆྟོས་ཇི་སེད་པ་འདི་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ན་
ཐྟོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཀི་ཞེས་སྟོགས། ཡུམ་གསུམ་ལས་གསལ་བར་མང་དུ་གསུངས་
པའི་ཕིར་རྟོ། །ཁ་ཅིག་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ཡུམ་གི་དགྟོངས་འགྲེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་ཡིན་པ་རགས་མ་གྲུབ་སེ།
མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་སྟོགས་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ཡིམན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྟོ། །དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། བྱམས་པ་མགྟོན་པྟོས་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་ཡུམ་གི་དགྟོངས་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་ལྟར་
གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་དང་། མདྟོ་སེ་རྒྱན། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད། ཆྟོས་ིད་རྣམ་འབྱེད།
རྒྱུད་བ་མ་རྣམས་སུའང་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདྟོའ་ི དགྟོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཞིན་བཀྲལ་བའི་ཕིར། དེ་སྐད་
དུ། མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་བསེད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་དང་དེ་ནི་མདྟོ་བཞིན་དུ། །བསྡུས་དང་རྒྱས་པའི་
སྟོ་ནས་བརྟོད། །ཅེས་དང་རྒྱུད་བ་མར་བྱམས་ཆྟོས་ལྔ་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པའི་ཚུལ་གིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
འཕགས་གསུམ་རྟོགས་རིགས།
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གང་ཕིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་འཇིག་རེན་འདི་ན་ཡྟོད་མིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ིད་མཆྟོག་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཀུན་
མཁེན་གིས་མཁེན་གཞན་མིན་པས། །དེ་ཕིར་དང་སྲྟོང་རང་ིད་ཀིས་བཞག་མདྟོ་སེ་གང་ཡིན་དེ་མི་དཀྲུག །དེ་
ཡང་ཐུབ་ཚུལ་བཤིག་ཕིར་དམ་ཆྟོས་ལ་ནི་གནྟོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྟོ། །གཞན་ཡང་། བྱམས་ཆྟོས་ཀི་ལུགས་ལ་ན་རང་ལ་ཆྟོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཡྟོད་དེ། ཡུམ་
ལས། ན་ཐྟོས་ཀི་ས་ལ་སླྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཀང་ཡུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱའྟོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་དང་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་སླྟོབ་པར་འདྟོད་པས་ཡུམ་ལ་
བསླབ་པར་བྱའྟོ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དགྟོངས་འགྲེལ་དུ། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་སྟོགས་
གསུངས་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྟོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་སེམས་ཙམ་ཡིན་ཏེ། བྱམས་
མགྟོན་གིས་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་དགྟོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཞིན། འཕགས་པ་ཐྟོགས་མེད་ལ་བཤད་ལ།
དེས་དབྱིག་གེན་ལ་བཤད། དེས་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་དགྟོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་
རྟོ། །འྟོ་ན་ཡུམ་གསུམ་ཡང་སེམས་ཙམ་དུ་ཐལ། བྱམས་མགྟོན་གིས་ཡུམ་གསུམ་གི་དགྟོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་
པ་ལྟར་འཕགས་པ་ཐྟོགས་མེད་ལ་བཤད་ལ། དེས་དབྱིག་གེན་ལ་བཤད། དེས་ཡུམ་གསུམ་གི་དགྟོངས་པ་
སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བའི་ཕིར། འཁྟོར་གསུམ་མྟོ། །དེས་ན་མངྟོན་རྟོགས་རྒྱན་ཡུམ་གསུམ་གི་དགྟོངས་འགྲེལ་
ཕིན་ཅི་མ་ལྟོག་པ་མ་ཡིན་ནྟོ་ཞེས་བདེན་ཞེན་གིས་དམ་བཅས་པའི་ཆྟོས་སྤྟོང་གི་ལས་འདི་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་རིང་
བར་སྤྟོངས་ཤིག ན་རང་འཕགས་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཚུལ། །ལུང་རིགས་གནས་ཚུལ་བཞིན་
བཀྟོད་པ་འདི། །བསན་པའི་ཁུར་འཛིན་བྟོ་གྲྟོས་རྒྱལ་མཚན་སྟོགས། །བྟོ་གསལ་དྟོན་གེར་འགའ་ཡིས་བསྐུལ་
བའི་ངྟོར། །གཡག་གི་མིང་ཅན་སངས་རྒྱས་དཔལ་གིས་སྦྱར། །འདི་སྦྱར་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་འགྲྟོ་བ་
རྣམས། །དེ་ིད་རྟོགས་ནས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྟོབ་ཤྟོག །བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་མང་པྟོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་
པྟོར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྟོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།
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གཡག་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ།

