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༄༅། །མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་བཤད་སྙོམས་འཇུག་རབ་གསལ་བཞུགས་སྙོ།། 
༄༅། །མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་བཤད་སྙོམས་འཇུག་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་
མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྙོ། །རྙོག་དཔྙོད་མྱི་ཡྱིས་འདྙོད་ལ་འདུན་དང་རྣམ་འཚེའྱི་བུད་ཤྱིང་རབ་
བསེགས་དེ་ྱིད་རབ་དྭང་ཆུ་ཡྱིས་སྦྱངས། །དགའ་བདེའྱི་རླན་བྱེད་དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་འྙོད་ཀྱིས་རྣམ་སེམས་
བདེ་བའྱི་དྲྭ་བ་ཡང་དག་མཚོན་གྱིས་བཅད། །ཐྙོགས་བཅས་མཁའ་དང་ཡུལ་ཅན་འདུ་ཤེས་རྱིམ་བཞྱིན་བསལ་
ཏེ་མཐའ་གྱིས་སྤངས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས། །རྙོད་དང་འཁྙོར་བའྱི་ར་བ་རྣམ་གྱིས་བཀག་པའྱི་གནས་
པ་མཆྙོག་གྱིས་གནས་མཛད་འཕགས་མཆྙོག་ལ་བཏུད་ནས། །མམ་པར་མ་བཞག་ས་ལས་བརྒལ། །ཐྙོགས་
བཅས་སྣང་བར་རབ་བསལ་ཏེ། །ཚོར་འདུ་ཞྱི་བར་གནས་པ་ཡྱི། །སྙོམས་འཇུག་དགུ་ཡྱི་རྣམ་བཤད་བྱི། །མྱི་ཡྱི་
སེང་གེའྱི་གསུང་རབ་ལས། བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་བཞྱི་དང་། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་
འཇུག་པ་སེ་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་གསུངས་པ་ལས། དང་པྙོ་བརྒྱད་ནྱི་འཇྱིག་རེན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྙོད་པ་ལས་འདས་པའྱི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཐྙོབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཡྙོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བརེན་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐ་མ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་མཐྙོང་ཆྙོས་ལ་
བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རལ་སྦྱང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། 
འདྱི་འཆད་པ་ལ་དྙོན་བཞྱི་སེ་ཚོར་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བསམ་གཏན་བཞྱི་བཤད་པ། འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ངེས་
པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་མེད་བཞྱི་བཤད་པ། གྱིས་ཀས་ངེས་བར་འབྱུང་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་བཤད་
པ། སྙོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཐྙོད་རྒལ་བཤད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་གསུམ་སེ། མདྙོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་
པའྱི་ཚུལ། བསན་བཅྙོས་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ། དེ་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། 
ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས། འདྙོད་པས་དབེན་པ། སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་ཀྱིས་དབེན་པ། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ། 
དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ། དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ེ་བར་
བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པར་རྙོག་པ་དང་། རྣམ་པར་དཔྙོད་པ་ེ་བར་ཞྱི་ནས་ནང་ཡྙོངས་སུ་དྭངས་ཏེ། 
སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་རྙོག་པ་མེད་པ། དཔྙོད་པ་མེད་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་
དང་། བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་དགའ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་



2   ཀུན་མཁྱེན་གྙོ་རམས་པ། 

བས་དྲན་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཏེ། བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྙོང་བས། འཕགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་དཔྙོད་པ་བཏང་སྙོམས་པའྙོ་ཞེས་བརྙོད་པ་སེ། དགའ་
བ་མེད་པའྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་
སྤངས་ཤྱིང་། ཡྱིད་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་སྔ་ནས་ནུབ་པས། བདེ་བ་ཡང་མེད། སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད་པ། 
བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་ཡྙོངས་སུ་དག་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་
སྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཚིག་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་དང་། དྙོན་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ལྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། 
ན་ས་ལས། སྔར་བཤད་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིམདྙོའ་ིདྙོན། འདྙོད་པ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། རྣམ་པ་གྱིས་
ཏེ། ྙོན་མྙོངས་པའྱི་འདྙོད་པ་དང་། དངྙོས་པྙོའ་ིའདྙོད་པའྙོ། །འདྙོད་པ་དག་ལས་དབེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་དབེན་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ལས་དབེན་པའྙོ། །སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་
རྣམས་ལས་དབེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྙོད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སེ། ེ་བའྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་མྱི་དགེ་བ་འདྱི་ལྟ་སེ། 
ལུས་ཀྱིས་ེས་པར་སྤྱད་པ་དང་། ངག་གྱིས་ེས་པར་སྤྱད་པ་དང་། ཡྱིད་ཀྱིས་ེས་པར་སྤྱད་པ་དང་། མཚོན་
འབྱྱིན་པ་དང་། དབྱྱིག་པ་འབྱྱིན་པ་དང་། འཐབ་མྙོ་དང་། མཚང་འགྲུ་བ་དང་། རྙོད་པ་དང་། འགེད་པ་དང་། 
གཡྙོ་བྱེད་པ་དང་། བསླུ་བ་དང་། སྱིང་རེ་མེད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དེ་དག་
སེ། དེ་དག་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་རྣམས་ལས་དབེན་པ་ཞེས་བྱའྙོ། །རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་
དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་དག་ལ་སྙོན་དུ་མྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་པའྱི་གེན་པྙོ་
རང་གྱི་ས་པའྱི་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་དག་དང་ལྡན་པས་ན། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་
བའྙོ། །དབེན་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྙོད་པ་གང་དག་ལས་དབེན་པ་ལ་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
ལས་སྙོ། །སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་དེ་དང་རེན་དེས་དེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཁྙོ་ནར་ཡང་དག་པར་སེས་པ་ལ་བྱ་སེ། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་དབེན་པ་ལས་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་འདྙོད་པ་
དང་རེ་བའྱི་དྙོན་ཐྙོབ་ཅྱིང་དགའ་བ་ལ་སྙོན་དུ་མྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། །གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་བལ་ཞྱིང་
སེམས་དང་ལུས་ལས་སུ་རུང་བ་རྒྱ་ཆེན་པྙོ་དང་ལྡན་པས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱའྙོ། །བསམ་གཏན་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ེ་བར་སྤྱྙོད་པ་དང་། དྲན་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་ེ་བར་གཏྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
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བསམ་གཏན་ཞེས་བྱའྙོ། །དང་པྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་འདྙོད་པའྱི་ཁམས་ནས་བསྙོད་པའྱི་གྙོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
བགྲང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་པྙོ་ཞེས་བྱའྙོ། །བསྒྲུབས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་འབས་བུ་སྤྱྱིར་བསྒྲུབས་
ཏེ་ཞེས་བྱའྙོ། །གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱྱིས་སྙོམ་པ་ལན་མང་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཅྱི་འདྙོད་པ་བཞྱིན་ཐྙོབ་པ་དང་། 
དཀའ་བ་མེད་པར་ཐྙོབ་པ་དང་། ཚེགས་མེད་བར་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེས་
མཚན་མྙོ་དང་ྱིན་མྙོ་དང་། ྱིན་མཚན་དང་། ྱིན་མཚན་བདུན་གྱི་བར་རམ། ཇྱི་སྱིད་འདྙོད་པའྱི་བར་དུ་འདའ་
བར་བྱེད་པས་ན་གནས་སྙོ་ཞེས་སྙོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་མདྙོའ་ིདྙོན། དེ་ལ་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་དང་
བལ་ཞྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་དག་ལས་
སེམས་རྣམ་པར་བཟྙོག་ནས་རྙོག་པ་མེད་པ་དང་དཔྙོད་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་དག་ལ་ལེགས་
པར་གཏྙོད་ཅྱིང་། དམྱིགས་པ་ལས་མྱི་བརེན་བར་སྤྱྙོད་པ་ལས་རྣམ་པར་བལ་ཏེ། དམྱིགས་པ་ལ་བརེན་པར་
སྤྱྙོད་པ་ལ་ངག་ཅྱིག་གྱིས་སེམས་ཞྱི་བ་དང་དྭང་བར་འཇུག་པར་བྱེད་ཅྱིང་། རྣམ་པར་འཇྙོག་པར་བྱེད་པས་ན་
དེའྱི་ཕྱྱིར། རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་དང་བལ་ཞྱིང་ནང་ཡྙོངས་སུ་དྭངས་ཏེ་ཞེ་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་
གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེས་བསྙོམ་པ་ཡྙོངས་སུ་གྙོམས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་
མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ྱིད་ལ་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པས་བར་དུ་གཅྙོད་ཅྱིང་སབས་སུ་ཆད་པའྱི་གནས་སབས་
ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་བར་དུ་གཅྙོད་པ་མེད་པ་དང་སབས་སུ་ཆད་པ་མེད་པའྱི་གནས་སབས་ཐྙོབ་པས་
ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །རྙོག་པ་མེད་པ་དཔྙོད་པ་མེད་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོག་པ་མེད་པ་དང་དཔྙོད་
པ་མེད་པ་ཞེས་བྱའྙོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། །སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ལས་སྙོ། །སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་དེ་དང་རེན་དེས་དེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཁྙོ་ནར་ཡང་དག་པར་སེས་པ་ལ་
བྱ་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
འདྙོད་པ་དང་རེ་བའྱི་དྙོན་ཐྙོབ་ཅྱིང་དགའ་བ་ལ་སྙོན་དུ་མྱི་ལྟ་བས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། 
ཡྱིད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིརྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་དང་ྙོན་མྙོངས་པའྱི་ཕྱྙོགས་
ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་སེ། དེའྱི་གེན་པྙོ་སེམས་དང་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་ཤྱིང་ལས་སུ་རུང་
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བའྱི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བྱའྙོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་
སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གྱིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གྙོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བགྲང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྔ་མ་
བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་སྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་མདྙོའ་ིདྙོན་ནྱི་དེ་ལ་དགའ་བའྱི་འདྙོད་ཆགས་དང་
བལ་བས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དགའ་བའྱི་མཚན་མ་དག་ལ་སྙོན་དུ་ལྟ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དགའ་བའྱི་འདྙོད་
ཆགས་དང་བལ་བ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དགའ་བ་མེད་པའྱི་བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་ལ་སེམས་གཏྙོད་པར་བྱེད་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་དེའྱི་སེམས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུག་པར་བྱེད་པའྱི་སྙོན་རྣམ་པ་
གྱིས་པྙོ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་རྙོག་པ་དང་། དཔྙོད་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་དགའ་བ་དང་བལ་བས་ན། དེའྱི་
ཕྱྱིར་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཞྱིང་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུག་པར་བྱེད་པའྱི་ཆྙོས་དེ་གྱིས་
ནྱི་སེམས་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ན་སེམས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུག་པར་བྱེད་པ་
ཞེས་བྱའྙོ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་ནྱི་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་ཡྙོད་པས་དེས་ན་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་
འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རྙོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་དགའ་བ་ཡྙོད་པས། དེས་ན་དེར་ཡང་རྒྱུན་དུ་བཏང་
སྙོམས་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་དང་། བསམ་གཏན་གྱིས་བ་དེ་དག་ལ་
བཏང་སྙོམས་ཤས་ཆེར་མེད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་དེ་ནྱི། བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱའྙོ། །དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ནྱི་
བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་ན། ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་སེ་གནས་པར་བྱེད་དྙོ། །གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་གསུམ་
པ་ལེགས་པར་གྙོམས་པར་མ་བྱས་པས་བརེད་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། བརྒྱ་ལམ་བརྒྱ་ལམ་ན་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་
འདུ་ཤེས་ཡྱིད་པ་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཁྙོ་ནར་དེ་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་
སྙོ་སྙོར་རྙོག་པར་བྱེད་དྙོ། །ལེགས་པ་ཁྙོ་ནར་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད། ལེགས་པ་ཁྙོ་ནར་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་
ཅྱིང་བྱུང་ངྙོ་ཅྙོག་དང་དུ་མྱི་ལེན་པར་སྤྙོང་བར་བྱེད། སེལ་བར་བྱེད་བྱང་བར་བྱེད་ཅྱིང་སེམས་བཏང་སྙོམས་སུ་
བྱེད་པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྙོང་ལ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་ན་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་བདེ་བ་
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སྙོ་སྙོར་མྙོང་བར་བྱེད་པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་ལུས་ཀྱིས་མྙོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །འཕགས་པ་རྣམ་
ཀྱིས་གང་དེ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་གནས་པ་བཏང་སྙོམས་པའྙོ་ཞེས་བརྙོད་པ་སེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། བསམ་
གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ལ་ནྱི་བདེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་ཡང་མེད་
དྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་གྙོང་མ་ནྱི་བཏང་སྙོམས་ཡྙོད་ཀང་བདེ་བར་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དྙོ། །དེ་ལྟར་འྙོག་མ་
དག་ལ་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་མེད་པ་དང་། གྙོང་མ་དག་ལ་བདེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟ་སེ་བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་གནས་ཡྱིན་པས་ན་འཕགས་པས་ཀང་དེ་ལ་དམྱིགས་ཏེ། གནས་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་
པས་དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། གང་དེ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་གནས་པ་བཏང་སྙོམས་པའྙོ་ཞེས་བརྙོད་
དྙོ། །འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་ཐྙོས་རྣམས་སྙོ། །དགའ་བ་མེད་པའྱི་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི་དེ་ལྟར་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་དེས་དེའྱི་ཚེ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་ཀུན་ཏུ་རེན་ཅྱིང་གྙོམས་པར་བྱས་
ལན་མང་དུ་བྱས་པའྱི་རྒྱུས་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚོར་བས་སེམས་དགའ་བར་བྱེད་པ་དེ་སྤྙོང་བར་བྱེད་ཅྱིང་། 
དགའ་བའྱི་གེན་པྙོ་དགའ་བ་མེད་པའྱི་ཞྱི་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་ཚོར་བ་སེམས་པ་ལ་སེ་བར་འགྱུར་བས་ན། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་དགའ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའྙོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་མདྙོའ་ིདྙོན་ནྱི་དེ་ལ་བདེ་བ་སྤངས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
བདེ་བའྱི་གེན་པྙོའ་ིརྱིགས་འདྲ་ཕྱྱིར་སྤྙོང་བའྱི་གེན་པྙོ་མ་བསེན་པར་དེའྱི་གེན་པྙོས་བྱས་པ་བདེ་བ་སྤངས་
པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་བསན་ཏེ། དེའྱི་གེན་པྙོ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་སེ། བཏང་སྙོམས་དང་། དྲན་པ་དང་། 
ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན་ནྙོ། །དེ་དག་ལ་བརེན་ཅྱིང་གྙོམས་པར་བྱས་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་བསྙོད་ཅྱིང་
བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ས་པའྱི་བདེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེས་སྤྙོང་བར་བྱེད་པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་
ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །སྔ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སྤངས་ཤྱིང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡང་ནུབ་
པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་པ་དེས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྱི་རེས་
སུ་ཐྙོབ་ཅྱིང་། དེས་སྔྙོན་སྤངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟར་སྤྙོང་བར་བྱེད་པ་དེ་དག་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པས་ན་
དེའྱི་ཕྱྱིར་སྔ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སྤངས་ཞྱིང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་ཡང་ནུབ་པས་ཞེས་བྱ་བ་
གསུངས་སྙོ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་སྙོ། །བསམ་
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གཏན་གྱིས་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་སྤངས་སྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་ཡྱིད་བདེ་བ་ནུབ་བྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ཡྱིད་མྱི་
བདེ་བ་ནུབ་བྙོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེས་དེ་དག་གྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་
བསྔལ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་ཚོར་བ་ལྷག་མ་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ེ་ཚེ་ཡྙོད་པ་
ཡྱིན་པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །བཏང་སྙོམས་དང་
དྲན་པ་ཡྙོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ས་འྙོག་མའྱི་སྙོན་འདྱི་ལྟ་སེ། 
རྙོག་པ་དང་། དཔྙོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། དབུགས་རྔུབ་པ་དང་། དབུགས་འབྱུང་བ་ཐམས་
ཅད་སྤངས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་དག་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་གང་ཡྙོད་པ་དེ་ཡྙོངས་སུ་
དག་པ་དང་། ཡྙོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེའྱི་སེམས་
མྱི་གཡྙོ་བར་གནས་ཤྱིང་གཡྙོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་ཡྙོངས་སུ་དག་
པ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་
སྙོགས་པ་བསམ་གཏན་སྔ་མ་དག་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱའྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མངྙོན་པ་
གྙོང་མར་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ། མཛོད་དུ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ལྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་གཟུགས་
མེད་ལ་ཀུན་ནས་ྙོན་མྙོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་
པར་དག་པ་བཞྱིས་འཆད་པ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་བཞྱིའྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དག་པ་བ་
ཡན་ཆད་དྙོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཚད་
རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མྱིང་དུ་བཏགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བཞྱི་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་
བཅྙོ་བརྒྱད་དྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་ནྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལས་འབས་
བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་འགྲུབ་ཚུལ་ལྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་རེ་རེ་ལ་མྱིང་གྱི་ཐ་སད་ཅྱི་ཙམ་ཡྙོད་པ་ན་ཐྙོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཚུལ་ལྙོ། །བཞྱི་པ་རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་
ཆ་ལས་བྱུང་བའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྱིའྙོ། །འདྱི་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པྙོ་དག་གྱིས་མཛོད་
ལས་གསུངས་པའྱི་རབ་མཐའ་དང་འདྲ་བར་བྱས་ནས། འདྙོད་པ་ནས་སྱིད་རེའྱི་བར་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་། 
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སྱིད་རེ་ནས་འདྙོད་པའྱི་བར་ལ་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་རེས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་
གཟུགས་མེད་བཞྱི་ལ་འཆད་པར་སྣང་མྙོད་ཀྱི་དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མཛོད་ལས་གསུངས་པའྱི་རབ་མཐའ་ཡང་ས་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཁྙོ་ན་དང་། གང་ཟག་མྱི་གཡྙོ་པའྱི་ཆྙོས་ཅན་གྱི་དགྲ་བཅྙོམ་པ་ཁྙོ་ནས་བསེད་པར་
གསུངས་ཀྱི་གཞན་ལ་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱིར་ཀུན་བཏུས་ར་འགྲེལ་གྱིས་ཆར་ལས་རབ་མཐའྱི་
ཚུལ་དེ་འདྲ་བ་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་འདྱིར་རབ་ཀྱི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆུང་ངུ་རྣམས་འབྱིང་དུ་འཕེལ། འབྱིང་རྣམས་ཆེན་པྙོར་འཕེལ་བའྙོ། །འྙོ་ན་སྔར་
རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཁྱད་མེད་དྙོ་སམ་ན་མྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། 
དག་པ་བ་དང་ཟག་མེད་གྱིས་ཆར་ལ་འཇུག་ལ། འདྱི་ནྱི་དག་པ་བ་ཁྙོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མྙོང་དུ་མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་དག་ནྱི་རྣམ་གྱིས་
བཞྱི། །དེ་སེ་བ་དག་རབ་ཏུ་བཤད། །སྙོམས་འཇུག་དགེ་བ་རེ་གཅྱིག་པ། །རེས་འབེལ་བཅས་ན་ཕུང་པྙོ་
ལྔ། །དཔྙོད་དང་དགའ་དང་བདེ་དང་ལྡན། །ཡན་ལག་སྔ་སྔ་སྤངས་པ་ཡྱི། །དེ་བཞྱིན་གཟུགས་མེད་ཕུང་པྙོ་
བཞྱི། །འྙོག་མའྱི་ས་ལས་དབེན་ལས་སེས། །ེར་བསྙོགས་གསུམ་དང་བཅས་པ་ནྱི། །གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་
བཤྱིག་ཅེས་བྱ། །གཟུགས་མེད་པ་ན་གཟུགས་མེད་དྙོ། །གཟུགས་ནྱི་སེམས་ལས་སེ་བར་འགྱུར། །རྣམ་ཤེས་
མཐའ་ཡས་མཁའ་མཐའ་ཡས། །ཅྱི་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་དེ་ལྟར། །སྦྱྙོར་ཕྱྱིར་དམན་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད། །འདུ་ཤེས་
མེད་པའང་མ་ཡྱིན་ནྙོ། །དེ་ལྟར་སྙོམས་འཇུག་དངྙོས་གཞྱིའྱི་རྫས། །རྣམ་པ་བརྒྱད་བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །རྙོ་
མྙོང་ལྡན་དང་དག་པ་དང་། །ཟག་མེད་བརྒྱད་པ་རྣམ་པ་གྱིས། །རྙོ་མྙོང་མཚུངས་ལྡན་སྱིད་བཅས་སྙོ། །འཇྱིག་
རེན་པ་ཡྱི་དགེ་བ་ནྱི། །དག་པ་དེ་ནྱི་དེ་མྙོང་བྱ། །ཟག་མེད་འཇྱིག་རེན་འདས་པ་འྙོ། །དང་པྙོ་ལ་ལྔ་རྙོག་དཔྙོད་
དང་། །དགའ་དང་བདེ་དང་ཏྱིང་འཛིན་གནས། །གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་བཞྱི། །རབ་དང་དང་ནྱི་དགའ་ལ་
སྙོགས། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཏང་སྙོམས་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་བདེ་དང་གནས། །མཐའ་ན་བཞྱི་དྲན་བཏང་
སྙོམས་དང་། །བདེ་མྱིན་སྡུག་མྱིན་ཏྱིང་འཛིན་རྣམས། །རྫས་སུ་བཅུ་གཅྱིག་དང་པྙོ་ན། །ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་བ་བདེ་
བ་ཡྱིན། །རབ་ཏུ་དྭང་བ་དད་པ་ཡྱིན། །ལུང་རྣམ་གྱིས་ཕྱྱིར་དགའ་ཡྱིད་བདེ། །ྙོན་མྙོངས་ཅན་ལ་དགའ་བདེ་
དང་། །རབ་དང་ཤེས་བཞྱིན་དྲན་པ་དང་། །བཏང་སྙོམས་དྲན་པ་དག་པ་མེད། །ཁ་ཅྱིག་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་བཏང་
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སྙོམས། །སྙོན་བརྒྱད་ལས་ནྱི་གྲྙོལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །བཞྱི་པ་གཡྙོ་བ་མེད་པ་ཡྱིན། །རྙོག་དང་དཔྙོད་དང་དབུགས་
དག་དང་། །བདེ་བ་ལ་སྙོགས་བཞྱི་ཡྱིན་ནྙོ། །སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་དག་ན་ནྱི། །ཡྱིད་བདེ་བདེ་དང་བཏང་སྙོམས་
དང་། །བཏང་སྙོམས་ཡྱིད་བདེ་བདེ་བ་དང་། །བཏང་སྙོམས་བཏང་སྙོམས་ཚོར་བ་ཡྙོད། །གྱིས་པ་སྙོགས་ན་
ལུས་མྱིག་དང་། །རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་རྱིག་སྙོང་། །གང་ཡྱིན་དེ་ནྱི་དང་པྙོར་གཏྙོགས། །དེ་ལུང་མ་བསན་ྙོན་
མྙོངས་མྱིན། །དེ་དང་མྱི་ལྡན་འདྙོད་ཆགས་བལ། །སེ་བ་ལས་ནྱི་དག་པ་ཐྙོབ། །ཟག་མེད་འདྙོད་ཆགས་བལ་བ་
ཡྱིས། །ྙོན་མྙོངས་ཅན་མས་སེ་བ་ཡྱིས། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ། །ལྡྙོག་འྙོག་གསུམ་པའྱི་བར་
དགེ་བ། །སེ་བྙོ་དག་པ་ལས་དེ་བཞྱིན། །རང་གྱི་ས་པའྱི་ྙོན་མྙོངས་ཀང་། །ྙོན་མྙོངས་ཅན་ལས་རང་དག་
དང་། །ྙོན་མྙོངས་འྙོག་མའྱི་དག་གཅྱིག་ཀང་། །འཆྱི་འཕྙོའ་ིདག་ལས་ྙོན་མྙོངས་ཀུན། །ྙོན་མྙོངས་ཅན་ལས་
གྙོང་མ་མྱིན། །དག་པ་མས་པ་ཆ་མཐུན་སྙོགས། །མས་བཞྱི་དེ་ནྱི་གྙོ་རྱིམ་བཞྱིན། །ྙོན་མྙོངས་སེ་དང་རང་
ས་དང་། །གྙོང་དང་ཟག་མེད་རེས་མཐུན་པའྙོ། །མས་ཆ་མཐུན་སྙོགས་མཇུག་ཐྙོགས་སུ། །གྱིས་དང་གསུམ་
དང་གསུམ་དང་གཅྱིག །ས་བརྒྱད་རྣམས་གྱིས་འབེལ་བ་དང་། །གཅྱིག་རྒལ་སྙོང་བཞྱིན་འྙོང་ནས་ནྱི། །རྱིས་
མྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགྲྙོ། །ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རང་དང་
ནྱི། །འྙོག་སའྱི་རེན་ཅན་འྙོག་དགྙོས་མེད། །སྱིད་རེ་འཕགས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། །མངྙོན་དུ་བྱས་ནས་ཟག་པ་
ཟད། །སེད་བཅས་རང་གྱི་སྱིད་ལ་དམྱིགས། །བསམ་གཏན་དགེ་ཡུལ་ཡྙོད་དགུ་ཡྱིན། །གཟུགས་མེད་དངྙོས་
གཞྱི་དགེ་རྣམས་ནྱི། །སྤྱྙོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འྙོག་མ་མྱིན། །ཟག་པ་མེད་པས་ྙོན་མྙོངས་རྣམས། །སྤྙོང་ངྙོ་ེར་
བསྙོགས་དག་པས་ཀང་། །དེ་དག་ལས་ནྱི་ེར་བསྙོགས་བརྒྱད། །དག་པ་བདེ་མྱིན་སྡུག་བསྔལ་མྱིན། །དང་པྙོ་
འཕགས་པ་འང་ཁ་ཅྱིག་གསུམ། །རྙོག་མེད་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན། །རྣམ་གསུམ་བདེ་མྱིན་སྡུག་བསྔལ་
མྱིན། །དེ་ནྱི་ཚངས་ཆེན་འབས་བུ་ཅན། །མན་ཆད་རྙོག་དཔྙོད་བཅས་པ་ཡྱིས། །ཏྱིང་འཛིན་ཡན་ཆད་གྱིས་ཀ་
མེད། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱི་དག་གྱི་དྙོན་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ངྙོ་བྙོ་དང་དབྱེ་བ། བསམ་གཏན་
གྱི་ཡན་ལག་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། སྙོམས་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཐྙོབ་ཚུལ། གསུམ་པྙོ་གང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་
གང་འབྱུང་བ། སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ཞྱིབ་ཏུ་དཔད་པ་དང་དྲུག་
བསན་པ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དག་ནྱི་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་སེ། ཚིག་རྐང་དང་པྙོས་
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བསམ་གཏན་ལ་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་དང་། འབས་བུ་སེ་བ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་གྱིས་པས་འབས་བུ་སེ་བ་གནས་
གསུམ་པར་བཤད་ཟྱིན་པ་བསན། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་གྱི་ངྙོ་བྙོ་དང་། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱི་བཞྱི་པྙོ་
སྙོ་སྙོའ་ིངྙོ་བྙོ་བསན། དེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ངྙོ་བྙོ་དང་། དེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་པྙོ་སྙོ་སྙོའ་ིངྙོ་
བྙོ་བསན། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་དང་། ེར་བསྙོགས་གྙོང་མ་གསུམ་དང་བཅས་པ་
གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཞྱིག་པར་བསན། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱི་སྔར་ཕུང་པྙོ་བཞྱི་པར་འཇྙོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བསན། 
དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་མེད་བཞྱིའྱི་ངེས་ཚིག་དང་། དེ་ནས་ཚིག་རྐང་ཕྱེད་དང་གྱིས་
ཀྱིས་སྙོམས་འཇུག་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་རྫས་བརྒྱད་དུ་གྲངས་ངེས་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱེད་དང་བདུན་གྱིས་སྱིད་རེ་
མ་གཏྙོགས་པ་བདུན་པྙོ་ལ་སྙོམས་འཇུག་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་གསུམ་པྙོའ་ིངྙོ་བྙོ་དང་བཅས་པ་བསན་
ཏྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དང་པྙོ་ལ་ལྔ་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་བདུན་ཏེ། ཚིགས་བཅད་དང་པྙོ་གྱིས་ཀྱིས་བསམ་
གཏན་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྱིང་གྱི་སྙོ་ནས་བཅྙོ་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་བ་དང་། དེ་ནས་ཚིག་རྐང་ཕྱེད་ཀྱིས་རྫས་སུ་བཅུ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ་བསན་ནྙོ། །དེ་ནས་ཕྱེད་དང་བཞྱིས་རྫས་སུ་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། དང་པྙོ་
གྱིས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། དགའ་བ་གྱིས་དང་། གསུམ་པའྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བའྱི་ངྙོ་བྙོ་ངྙོས་བཟུང་བསན། དེ་ནས་
ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པ་ལྟར་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་ལ་ཡན་ལག་ཅྱི་ཙམ་ཡྙོད་པ་དང་། བཞྱི་
པ་མྱི་གཡྙོ་བར་འཇྙོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ན་ཚོར་བ་དུ་ཡྙོད་པ་བསན། དེ་ནས་ཚིགས་
བཅད་གཅྱིག་གྱིས་དེ་ལས་འཕྙོས་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ན་ལུས་དང་མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤེས་
གསུམ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སྙོང་བའྱི་ཤེས་པ་རྣམས་ས་གང་དུ་གཏྙོགས་པ་ངྙོ་བྙོ་ངྙོས་འཛིན་དང་
བཅས་པ་བསན་ཏྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་དང་མྱི་ལྡན་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྙོ །བཞྱི་པ་ནྱི། ཟག་པ་
མེད་པའྱི་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་གྱིས་སྙོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དག་པ་མས་པའྱི་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་
དང་གསུམ་སེ། ཚིགས་བཅད་དང་པྙོས་ནྱི་དག་པ་བ་ལ་ཆ་མཐུན་བཞྱིར་ཕྱེ་ནས་བཞྱི་པྙོ་སྙོ་སྙོའ་ིངྙོ་བྙོ་དང་
བཅས་པར་བསན། དེ་ནས་ཚིག་རྐང་གྱིས་ཀྱིས་བཞྱི་པྙོ་གང་གྱི་མཇུག་ཏུ་གང་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་ཚིགས་
བཅད་གཅྱིག་གྱིས་དེ་ལས་འཕྙོས་ནས་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་བསན་ནྙོ། །དྲུག་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་
གཟུགས་མེད་ཞེས་སྙོགས་ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་དང་ལྔ་སེ་ཚིག་རྐང་དང་པྙོ་གྱིས་ཀྱིས་རེན་གྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་
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བྱེད་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་དེའྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་། དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་
དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་གྱིས་ྙོན་མྙོངས་སྤྙོང་བྱེད་ངྙོས་བཟུང་ཞྱིང་ཞར་ལ་
ེར་བསྙོགས་ཀྱི་ངྙོ་བྙོ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ནས་ཚིག་རྐང་གསུམ་གྱིས་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འབས་བུ་
དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ནས་གྱིས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་རྱིགས་གསུམ་དུ་འདུ་བ་བསན་ནྙོ། །གསུམ་
པ་ལ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མྙོང་བ་རྣམས་ཐ་སད་ཟྙོར་ཡངས་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱྙོགས་
གཅྱིག་ཏུ་འཆད་ཅྱིང་། ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལ་སྦྱར་ཏེ་འཆད་པ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་སྙོམས་
འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་དང་། འབས་བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནྙོ། །དང་པྙོ་ལ་ལྔ་སེ། གང་ལ་སེ་བའྱི་རེན། ཐྙོབ་
བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཐྙོབ་བྱའྱི་ངྙོ་བྙོ། ཐྙོབ་པའྱི་ཚུལ། ཐྙོབ་པའྱི་རགས་སྙོ། །དང་པྙོ་ལ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བའྱི་རེན་ནྱི། 
ངན་སྙོང་གསུམ་གྱི་རེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་མྱི་སེ་སེ། རྣམ་མྱིན་གྱིས་སྱིབ་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །ས་མྱི་སན་པའྱི་རེན་ལ་མྱི་སེ་སེ། ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་རེན་ལ་ཡང་མྱི་
སེ་སེ། འདུ་ཤེས་གསལ་པྙོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སྱིད་རེའྱི་རེན་ལ་ཡང་དག་པ་བ་མྱི་སེ་སེ། ས་གྙོང་འྙོག་ལ་ཞྱི་
རགས་སུ་ལྟ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལ་གྙོང་ས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་རྣམས་མ་གཏྙོགས་པའྱི་འགྲྙོ་བ་གཞན་
རྣམས་ནྱི་རེན་དུ་རུང་སེ། འདྙོད་པའྱི་རེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནས་སྱིད་རེའྱི་བར་གྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་
ཀ་སེ་བ་ནས་བཟུང་སེ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་རེན་ལ་སྱིད་རེའྱི་སྙོམས་འཇུག་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གྙོང་ས་གྙོང་སའྱི་
སྙོམས་འཇུག་རྣམ་འྙོག་ས་འྙོག་སའྱི་རེན་ལ་བསྒྲུབ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རང་སའྱི་རེན་ལ་རང་སའྱི་རྒྱུ་སྙོམས་
འཇུག་བསྙོམ་པ་ཡྙོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ེར་བསྙོགས་ཀྱི་སྙོ་ནས་སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བ་ནྱི་མེད་ལ། སེས་ཟྱིན་
མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་ཡྙོད་དེ། ཚངས་རྱིས་ཀྱི་རེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིརྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་འབྱིང་དུ་བསྙོམ་
པས་མདུན་ན་འདྙོན་དུ་སེ་ཞྱིང་། དེའྱི་རེན་ལ་ཆེན་པྙོར་བསྙོམས་པས་ཚངས་ཆེན་དུ་སེ་བ་ལྟ་བུའྙོ། །གལ་ཏེ་
འདྙོད་པའྱི་རེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱི་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་གསུམ་དུ་བསྙོམས་པས་བསམ་
གཏན་དང་པྙོའ་ིགནས་གསུམ་དུ་རྱིམ་གྱིས་སེ་བ་ཡྱིན་ནྙོ་སམ་ན་མྱིན་ཏེ། འདྙོད་པའྱི་རེན་ལ་ཆེན་པྙོ་བསྙོམས་
པ་མ་མས་པར་ཤྱི་འཕྙོས་ན་ཚངས་རྱིས་སུ་སེ་བའྱི་གྙོ་སབས་མེད་ཅྱིང་། མས་ན་ཚངས་རྱིས་སུ་སེ་བ་ཡྱིན་
ན་སར་ཡང་དེའྱི་རེན་ལ་ཆེན་པྙོ་དང་འབྱིང་གྱིས་བསྙོམ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་དག་ཀང་དག་པ་བའྱི་དབང་
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དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཟག་མེད་ནྱི་གྙོང་སའྱི་རེན་ཅན་ཡང་ཡྙོད་དེ། སྱིད་རེའྱི་རེན་ཅན་གྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་གྱིས་ཅྱི་ཡང་
མེད་ཀྱི་ཟག་མེད་མངྙོན་དུ་བྱས་ནས་སྱིད་རེའྱི་ྙོན་མྙོངས་སྤྙོང་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྱིད་རེའྱི་ྙོན་མྙོངས་སྤྙོང་
བ་ལ་ལམ་ཟག་མེད་དགྙོས་ཤྱིང་། སྱིད་རེ་ལ་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་ཟག་མེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་ཀྱི་ལུང་
སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་རྙོ། །དེ་ཡང་ན་ཐྙོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི། བྱང་སེམས་འཕགས་པས་ནྱི་དེ་མ་
གཏྙོགས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཀང་གྙོང་སའྱི་རེན་ལ་སྙོམ་པ་ཡྙོད་དེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་རེན་ཅན་གྱི་བྱང་
སེམས་སྙོམ་ལམ་པས་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་སྙོམ་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྤྱྱིར་རྒྱུ་
ལྔར་དབྱེ་བ་དང་། ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀྱི་མས་ལེན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་རྒྱུ་དང་། ལས་དང་། ཆྙོས་ྱིད་
དང་། ཐྙོས་པ་དང་། མན་ངག་གྱི་སྙོབས་ཀྱིས་སེ་བ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། སྔར་སྙོམས་འཇུག་གྙོམས་པར་
བྱས་པ་མས་པ་འདྙོད་ཁམས་སུ་སེས་པ་ཡྱིན་ན་སར་ཡང་ཚེ་དེ་ྱིད་ལ་ེར་བསྙོགས་བསྙོམ་པ་ལ་མྱི་ལྟྙོས་
པར་རེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་གསྙོས་བཏབ་ནས་སེ་བ་ལྟ་བུའྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཁམས་གྙོང་མ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་
ེ་བར་གནས་པ་ལས། བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་གསྙོས་བཏབ་ནས་སེ་བ་ལྟ་བུ་སེ། སྤྱྙོད་འཇུག་ལས། སེམས་
གསལ་གཅྱིག་བསེད་འབས་བུ་གང་། །ཚངས་ལ་སྙོགས་པ་ཡྱིན་པ་ལྟར། །ཞེས་སྙོ། །དེ་ཡང་གྙོང་མ་འཕེན་བྱེད་
ཀྱི་ལས་དེ་བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་གསྙོས་བཏབ་ནས་སྙོམས་འཇུག་སེ་བའྱི་དབང་གྱི་ཁམས་གྙོང་དུ་སེ་བ་
ཡྱིན་གྱི་བྱམས་པའྱི་སེམས་ཁྙོ་ནས་སེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བར་གྙོང་མར་སེ་
བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསལ་པ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ལྟ་བུ་སེ། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་མན་ཆད་མེས་
འཇྱིག་པ་ལ་ེ་བའྱི་ཚེ། ངན་སྙོང་གྱི་སེམས་ཅན་ལས་མ་ཟད་པ་རྣམས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་གཞན་གྱིས་
སེམས་ཅན་དུ་སེ། ལས་ཟད་པ་རྣམས་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱིར་སེས་ཏེ་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་མྱི་གང་ཡང་རུང་བ་
གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ྱིད་ཀྱི་སྙོབས་ཀྱིས་སེ་ཞྱིང་དེ་ལས་ལངས་མ་
ཐག་ཏུ་ཀེ་མ་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ནྱི་བདེ་བའྙོ། །དབེན་པ་ལས་སེ་བའྱི་དགའ་བ་དང་
བདེ་བ་ནྱི་ཞྱི་བའྙོ། །ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་ཚིག་དེ་ྱིད་ཀྱིས་རེན་བྱས་ནས་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
ཡང་སྙོམས་འཇུག་སེས་ཏེ་བསྙོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྙོར་སེའྙོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ས་མྱི་སན་པའྱི་
མྱི་རྣམས་འདྙོད་ལྷར་སེ་ཞྱིང་འདྙོད་ལྷའྱི་རེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ྱིད་ཀྱི་སྙོབས་ཀྱིས་
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སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་ཀང་བསམ་གཏན་དང་པྙོར་སེའྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིརེན་ལ་བསམ་གཏན་
གྱིས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ྱིད་ཀྱིས་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་དེ་དག་བསམ་གཏན་གྱིས་པར་སེའྙོ། །བསམ་
གཏན་གྱིས་པ་མན་ཆད་ཆུས་འཇྱིག་པ་ལ་ེ་བའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་
ྱིད་ཀྱི་སྙོབས་ཀྱིས་སེ་བ་སྙོགས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའྙོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ྱིད་ཀྱིས་སེ་བ་ནྱི་
མེད་དེ། སྣྙོད་འཇྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་གཟུགས་མེད་དུ་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་མེ་ཆུ་
རླུང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སེ་ཚུལ་གསུམ་པྙོ་འདྱི་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་ེར་བསྙོགས་བསྙོམས་པ་ལ་
མྱི་ལྟྙོས་པའྱི་སེ་ཚུལ་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་གྱི་ལུང་ཡང་། མཛོད་ལས། ཁམས་གྱིས་དག་ཏུ་གཟུགས་མེད་པ། །རྒྱུད་
དང་ལས་ཀྱི་སྙོབས་ཀྱིས་སེ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་རྣམས། །དེ་དག་དང་ཆྙོས་ྱིད་ཀྱིས་
ཀང་། །ཞེས་གསུངས་སྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། རང་ྱིད་ཀྱིས་སྙོམས་འཇུག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གསུང་རབ་མང་དུ་
ཐྙོས་པའྱི་སྙོབས་ཀྱིས་སྙོམས་འཇུག་ཐྙོབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ནས་བསྙོམས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དབང་རྣྙོན་ཆྙོས་ཀྱི་རེས་
འབང་གྱི་ལུགས་ཡྱིན་ནྙོ། །ལྔ་པ་ནྱི་སྙོབ་དཔྙོན་གཞན་གྱི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་སེ། དེ་ནྱི་དབང་རྟུལ་དད་
པའྱི་རེས་འབངས་ཀྱི་ལུགས་སྙོ། །གྱིས་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ེར་བསྙོགས་ཞྱི་
གནས་དང་། ལྷག་མཐྙོང་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། མདྙོ་སེ་རྒྱན་ལས། དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་སེམས་གཏད་
ནས། །དེའྱི་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེང་མྱི་བྱ། །རྣམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རྙོགས་བྱས་ནས། །དེ་ལ་སར་ཡང་བླན་པར་
བྱ། །བླྙོ་ལྡན་གྙོང་ནས་གྙོང་དུ་ཡང་། །སེམས་ནྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །དེ་ནས་ཡྙོན་ཏན་མཐྙོང་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འདུལ་ལྙོ། །རྣམ་གཡེང་ེས་པ་མཐྙོང་བའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་ལ་མྱི་དགའ་ཞྱི་བར་བྱ། །བརྣབ་
སེམས་ཡྱིད་མྱི་བདེ་ལ་སྙོགས། །ལངས་པ་དེ་བཞྱིན་ཞྱི་བར་བྱ། །དེ་ནས་སྙོམ་བརྙོན་ཅན་གྱིས་ནྱི། །སེམས་ནྱི་
མངྙོན་པར་འདུ་བྱེད་བཅས། །རང་གྱི་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་ཐྙོབ། །དེ་གྙོམས་པ་ལས་འདུ་མྱི་བྱེད། །དེ་ནས་དེ་ཡྱི་
ལུས་དང་སེམས། །ཤྱིན་ཏུ་སྦྱང་པ་ཆེ་ཐྙོབ་ནས། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་དང་བཅས་ཞེས་བྱ། །དེ་ཡྱིས་དེ་ནྱི་འཕེལ་བྱས་
ནས། །འཕེལ་བ་རྱིང་དུ་འགྲྙོ་བ་ཡྱིས། །དངྙོས་གཞྱིའྱི་གནས་པ་དེས་ཐྙོབ་བྙོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་
གནས་པའྱི་ཐབས་དགུ་བསྙོམས་ནས་དགུ་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ལུས་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་བདེ་བ་ཐྙོབ་
པ་ན། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིསས་བསྡུས་པའྱི་ེར་བསྙོགས་ཞྱི་གནས་སེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཚེ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་
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པ་བཾཅུ་གཅྱིགཾ་དང་བཅས་ཤྱིང་། དེ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འཕེལ་བ་ཡྱིས་དངྙོས་གཞྱིའྱི་གནས་པ་ཐྙོབ་པ་ཡྱིན་
ནྙོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ེར་བསྙོགས་ཞྱིག་གནས་དེ་ལ། བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བརེན་པའྱི་ཚེ། 
ེར་བསྙོགས་མྱི་ལྙོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། རང་ས། གྙོང་ས། འྙོག་སའྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྙོང་ནུས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ཕྱྱིར་འྙོང་དང་། རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་
ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ེར་བསྙོགས་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པ་སྙོགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ནྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ེར་
བསྙོགས་ལ། ལམ་ཟག་མེད་བརེན་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཞྱི་གནས་དེ་ལ་ལམ་ཟག་མེད་མྱི་བརེན་པར་མཚན་
ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་སྙོགས་ལ་བརེན་པའྱི་ཚེ་འྙོག་ས་ཁྙོ་ནའྱི་ྙོན་མྙོངས་སྤྙོང་ལ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོབ་པ་ཡྱིན་
ནྙོ། །གྱིས་པ་ལ་མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། བྱེད་ལས། རྣམ་གཞག་དང་བཞྱི་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་
པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་རྣམ་ཡྙོངས་སུ་སྦྱྙོང་བར་བྱེད་པའྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དགེ་རས་
བསྡུས་པའྙོ། །གྱིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། 
མྙོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། དགའ་བ་སྡུད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། དཔད་པ་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པ། སྦྱྙོར་བའྱི་མཐའ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ། སྦྱྙོར་བའྱི་མཐའྱི་འབས་བུ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་བདུན་ལས། ཕྱྱི་མ་ནྱི་
དངྙོས་གཞྱིའྱི་ཁྙོངས་སུ་གཏྙོགས་པས་ེར་བསྙོགས་མྱིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་དྲུག་གྱི་
མཚན་ྱིད་རྱིམ་བཞྱིན། མམ་གཞག་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིད་བྱེད་གང་ཞྱིག ཐྙོས་བསམ་འདྲེས་མའྱི་སྙོ་ནས་
འདྙོད་པ་ལ་རགས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་ལྟ་བ་དང་། ཐྙོས་བསམ་ལས་འདས་ཏེ་ཞྱི་
རགས་ཀྱི་མཚན་མ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྙོམ་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་གང་ཞྱིག འདྙོད་ྙོན་ཆེན་པྙོ་གསུམ་སྤྙོང་བའྱི་སྦྱྙོར་བར་
གྱུར་པ་དང་། དེ་གང་ཞྱིག འདྙོད་ྙོན་ཆེན་པྙོ་གསུམ་དངྙོས་སུ་སྤྙོང་བ་དང་། འདྙོད་ྙོན་ཆེན་པྙོ་གསུམ་སྤངས་
པའྱི་དགའ་བདེ་ཆུང་ངུས་རང་རྒྱུད་ལ་རེག་ཅྱིང་། ྙོན་མྙོངས་སྤྙོང་བ་ལ་ཡྙོན་ཏན་དུ་མཐྙོང་བ་དྭང་བར་གྱུར་བའྱི་
ཡྱིད་བྱེད་གང་ཞྱིག འདྙོད་ྙོན་འབྱིང་པྙོ་གསུམ་དངྙོས་སུ་སྤྙོང་བ་དང་། དེ་གང་ཞྱིག འདྙོད་ྙོན་འབྱིང་པྙོ་སྤངས་
པས་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་ལ་སྦྱྙོར་བ་བརན་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པ་མངྙོན་དུ་གྱུར་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་
འདྙོད་པའྱི་ྙོན་མྙོངས་སྤངས་མ་སྤངས་དཔྙོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དང་། འདྙོད་ྙོན་ལྷག་མ་མ་སྤངས་པར་
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ཤེས་ནས་དེ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྱི་རགས་ཀྱི་མཚན་མ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྙོམ་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་གང་ཞྱིག འདྙོད་ྙོན་ཆུང་ངུ་
གསུམ་དངྙོས་སུ་སྤྙོང་བར་བྱེད་པ་སེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱལ་སས་མ་ལས། ཇྱི་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མམ་པར་གཞག་པའྱི་ས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
གང་གྱིས་འདྙོད་པ་རྣམས་ལ་ེས་དམྱིགས་ལ་སྙོགས་པར་བལྟས་པས་རགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་རྱིག་པར་
བྱེད་ལ། དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་ཞྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་དྙོ། །འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་
ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ནྱི་ཐྙོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་འདྲེས་པར་རྱིག་པར་བྱའྙོ། །དེའྱི་འྙོག་ཏུ་ཐྙོས་པ་དང་
བསམ་པ་ལས་འདས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བསྙོམ་པའྱི་རྣམ་པས་དེའྱི་རགས་པ་དང་། ཞྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མཚན་མ་
ལ་གནས་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྙོང་བསྙོམ་ཞྱིང་། ཇྱི་ལྟར་ཡང་ཡྙོངས་སུ་བཙལ་བ་རགས་པ་དང་། ཞྱི་བ་
ྱིད་དུ་མྙོས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་མྙོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའྙོ། །དེ་སྙོམ་པས་ཐྙོག་མ་ཁྙོ་ནར་སྤྙོང་བའྱི་ལམ་དང་ལྡན་
པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལས་བྱུང་བ་སེ། དེས་ྙོན་མྙོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆེན་པྙོ་སྤངས་པ་དང་། 
དེའྱི་ཕྱྙོགས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རྣལ་འབྱྙོར་པ་དེ་དེའྱི་འྙོག་ཏུ་སྤྙོང་བ་ལ་དགའ་བར་
འགྱུར་ཞྱིང་སྤྙོང་བ་ལ་ཡྙོན་ཏན་དུ་ལྟ་སེ། རབ་ཏུ་དབེན་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཆུང་ངུས་རེག་པ་ན་དུས་དུས་
སུ་དང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་ཇྱི་ཙམ་རྨུགས་པ་དང་། གྱིད་དང་རྒྙོད་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་པ་འདྱི་ནྱི་དགའ་བ་སྡུད་པ་ཞེས་བྱའྙོ། །དེ་ལྟར་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དེ་དགེ་བའྱི་
ཕྱྙོགས་ལ་སྦྱྙོར་བ་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་པ་ན་སྤྱྙོད་པའྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་ཀུན་ནས་དཀྲྱིས་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་
བས། དེའྱི་སྤངས་སམ་མ་སྤངས་པ་ཁྙོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དེ་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པའྱི་སྡུག་པའྱི་
མཚན་མ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་སྙོ་སྙོར་རྙོག་པ་ནྱི་དཔྙོད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པའྙོ། །དེས་དེ་ལྟར་དཔད་ནས་གེན་པྙོ་
སྙོམ་པས། དུས་དེ་སྱིད་གཅྱིག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འདྙོད་པ་ན་སྤྱྙོད་པའྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་ཐམས་ཅད་བལ་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྦྱྙོར་བའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གེན་པྙོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་མཐའ་འྙོ། །དེའྱི་
འྙོག་ཏུ་དངྙོས་གཞྱིའྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོར་གྱུར་པ་ནྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་མཐའྱི་འབས་བུ་ཞེས་བྱའྙོ་ཞེས་གསུངས་
སྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྒྱས་སས་མ་ལས། དེ་ལ་མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པས་ནྱི་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་ཐྙོབ་པར་བྱ་བ་
ལེགས་པར་ཡྙོངས་སུ་ཤེས་ནས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་ཐྙོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཡྙོངས་སུ་འཇྙོག་གྙོ །མྙོས་པ་
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ལས་བྱུང་བས་ནྱི་དེའྱི་དྙོན་དུ་ཡང་དག་པར་སྦྱྙོར་བ་བརམ་མྙོ། །རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལས་བྱུང་བས་ནྱི་ཀུན་ནས་
ྙོན་མྙོངས་ཆེན་པྙོ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྤྙོང་ངྙོ་། །དགའ་བ་སྡུས་པས་ནྱི་ྙོན་མྙོངས་པའྱི་རྣམ་པ་འབྱིང་རབ་ཏུ་སྤྙོང་
ངྙོ་། །དཔྙོད་པས་ནྱི་ཐྙོབ་པར་མངྙོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་ལ་སེམས་འཇྙོག་པར་བྱེད་དྙོ། །སྦྱྙོར་བའྱི་མཐས་ནྱི་
ྙོན་མྙོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུའྱི་བར་དུ་སྤྙོང་ངྙོ་། །སྦྱྙོར་བའྱི་མཐའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ལེགས་པར་
སྙོམ་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྙོམ་པའྱི་འབས་བུ་མྙོང་བར་བྱེད་དྙོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྙོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཡྱིད་
བྱེད་བཞྱིར་བསྡུ་བ། ལམ་བཞྱིར་བསྡུ་བ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ལ་དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ན་ཐྙོས་ཀྱི་ས་ལས། 
གཞན་ཡང་མཚན་ྱིད་སྙོ་སྙོར་རྱིག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། མྙོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། སུན་འབྱྱིན་པའྱི་གེན་པྙོ་དང་ལྡན་པ་སེ་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །རབ་ཏུ་
དབེན་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྤྙོང་བའྱི་
གེན་པྙོ་དང་ལྡན་པ་སེ། གེན་པྙོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །དགའ་བ་སྡུད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ནྱི། གེན་པྙོ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །དཔྙོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། སྙོ་སྙོར་རྙོག་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དྲུག་པྙོ་དེ་དག་ནྱི་ཡྱིད་ལ་
བྱེད་པ་བཞྱི་པྙོ་འདྱི་ལྟ་སེ། རེས་མཐུན་པ་དང་། གེན་པྙོ་དང་། དང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྙོ་སྙོར་རྙོག་པ་དག་ཏུ་
འདུས་པར་རྱིག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསྡུ་བ་ལས། མཚན་ྱིད་སྙོ་སྙོར་རྱིག་པ་
དང་། མྙོས་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། སྦྱྙོར་བའྱི་
མཐར་ཐུག་པ་གྱིས་ནྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །དགའ་བ་སྡུད་པ་ནྱི་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱི་
ཆར་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །དཔྙོད་པ་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྙོ། །གསུམ་པ་ལ་ཚོར་བ་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་དཔད་པ། སྙོམས་འཇུག་གསུམ་པྙོ་གང་
ཡྙོད་དཔད་པ། ལམ་གསུམ་པྙོ་གང་ཡྙོད་དཔད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། དངྙོས་གཞྱི་ལ་ཚོར་བ་གསུམ་
ཡྙོད་པ་ལྟར། ེར་བསྙོགས་ལ་ཡང་ཚོར་བ་གསུམ་ཡྙོད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་འབད་དེ་དྲང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། ས་འྙོག་མ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་མ་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཁྙོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་མཛོད་ལས། དག་པ་བདེ་མྱིན་སྡུག་བསྔལ་མྱིན། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། དེ་དག་
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ནྱི་དག་པ་བ་ཡང་ཡྱིན་ལ། བཏང་སྙོམས་གྱི་དབང་པྙོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། འབད་དེ་དྲང་
བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ས་འྙོག་མ་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དང་མ་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་
ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རྙོ་མྙོང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངྙོས་
གཞྱི་ལ་ྙོན་མྙོངས་ཅན་དང་དག་པ་བ་ཟག་མེད་གསུམ་ཡྙོད་པ་ལྟར། ེར་བསྙོགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྙོད་དམ་ཞེ་
ན། ེར་བསྙོགས་རྣམས་ལ་ྙོན་མྙོངས་ཅན་ནྱི་མེད་དེ། ེར་བསྙོགས་ནྱི་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་
ལམ་ཡྱིན་ལ། ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱིས་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བསམ་གཏན་དང་
པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་ལ་དག་པ་བ་དང་ཟག་མེད་གྱིས་ཡྙོད་ཀྱི་ེར་བསྙོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཟག་མེད་མེད་དེ། 
བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ེར་བསྙོགས་ལ་བདག་མེད་མངྙོན་གསུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བརེན་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འྙོག་མའྱི་དངྙོས་གཞྱི་མ་ཐྙོབ་པར་གྙོང་མའྱི་ེར་བསྙོགས་མྱི་ཐྙོབ་ལ། འྙོག་མའྱི་དངྙོས་
གཞྱི་ཐྙོབ་ན་གྙོང་མའྱི་ེར་བསྙོགས་ལ་བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་མྱི་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
དངྙོས་གཞྱི་ནྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཡྱིན་པས་ལམ་ས་བ་ཡྱིན་ལ། ེར་བསྙོགས་ནྱི་ལྷག་མཐྙོང་ཤས་ཆེ་བས་ལམ་
དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་ལ་མྱི་བརེན་པར་མཚུངས་སྙོ་སམ་ན། 
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་མཚན་ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པ་ལ་སྙོགས་ལ་མྱི་བརེན་ཀང་། དེའྱི་སྔ་རྙོལ་གྱི་
ཞྱི་གནས་ལ་བརེན་པར་གྙོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ནྙོ། །འྙོ་ན་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་ེར་བསྙོགས་ལ་ཡང་མཚན་
ྱིད་རབ་ཏུ་རྱིག་པའྱི་སྔ་རྙོལ་དུ་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཞྱི་གནས་གཅྱིག་དགྙོས་པར་
མཚུངས་སྙོ་ཞེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏེ། དེའྱི་སྔ་རྙོལ་དུ་མམ་གཞག་གྱི་སེམས་དགྙོས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ི
དངྙོས་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་ེར་བསྙོགས་ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་དག་པ་བ་ཁྙོ་ན་ཡྱིན་ནྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
ེར་བསྙོགས་རྣམས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་དང་། ཡྙོན་ཏན་མངྙོན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ལམ། 
མཐྙོང་ཆྙོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་གསུམ་གང་ཡྙོད་ཞེ་ན། འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཁྙོ་ན་
ཡྙོད་ཀྱི། ཡྙོན་ཏན་མངྙོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ལམ་མེད་དེ། ཡན་ལག་དང་མྱི་ལྡན་པས་སྤྱན་དང་མངྙོན་
ཤེས་ལ་སྙོགས་པའྱི་ཡྙོན་ཏན་མངྙོན་པར་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། མཐྙོང་ཆྙོས་ལ་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡང་
མེད་དེ། མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་སྤྙོང་བའྱི་འབད་རྙོལ་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིེར་བསྙོགས་
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ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གྱིས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནས་སྱིད་རེའྱི་བར་གྱི་ེར་བསྙོགས་རྣམས་ཀང་རྱིག་པར་
བྱ་སེ། ན་ས་ལས། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱིས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་བཞྱིན་
དུ། བསམ་གཏན་གྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་
ཤེས་དང་། ཅྱི་ཡང་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་
ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱིས་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །འྙོན་ཀང་ཡྱིད་བྱེད་དང་པྙོ་ཐྙོས་བསམ་
འདྲེས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། འདྙོད་པའྱི་རེན་ལ་སྙོམ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ས་འྙོག་མའྱི་སྙོན་
མཐྙོང་བས་རགས་པ་དང་། གྙོང་མའྱི་ཡྙོན་ཏན་མཐྙོང་ནས་ཞྱི་བར་ལྟ་བ་སེ། རྒྱས་སས་མ་ལས། རགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི་ས་འྙོག་མ་ཐམས་ཅད་དེ། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་བར་དུའྙོ། །མདྙོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གྱིས་
སུ་རྱིག་པར་བྱ་སེ། རབ་ཏུ་མ་ཞྱི་བར་གནས་པས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གནས་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཚེ་ཐུང་
བའྙོ། །དེ་ལས་བཟྙོག་སེ་ས་གྙོང་མ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྱིག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །གསུམ་པ་ཐྙོབ་
བྱའྱི་ངྙོ་བྙོ་ལ་དྲུག་སེ། ངྙོ་བྙོ། དབྱེ་བ། གྲངས་ངེས། མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས། ཁྱད་པར་ལ་དཔད་པ། དམྱིགས་རྣམ་ལ་
དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། ཚོར་བའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་
ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག 
སྙོམས་འཇུག་གྱི་དངྙོས་གཞྱིས་བསྡུས་པའྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སའྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། ངྙོ་བྙོའ་ིསྙོ་
ནས་དབྱེ་བའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྙོ་སྙོའ་ིངྙོ་བྙོ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་གྙོ །དང་པྙོ་ལ་བཞྱི་ལས། 
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། 
འདྙོད་པ་ལ་ྙོན་མྙོངས་པའྱི་འདྙོད་པ་དང་། དངྙོས་པྙོའ་ིའདྙོད་པ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། འདྙོད་པ་ལ་འདུན་པ་
དང་རྣམ་འཚེ་གྱིས་སྙོ། །ཕྱྱི་མ་ནྱི་གཟུགས་སྙོགས་འདྙོད་པའྱི་ཡྙོན་ཏན་ལྔའྙོ། །དེས་དབེན་པ་ལ་ཡང་གྱིས་
ལས། སྔ་མ་ནྱི་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་དབེན་པ་དང་། ཕྱྱི་མ་ནྱི་དམྱིགས་པས་དབེན་པའྙོ། །སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་
ཆྙོས་ནྱི་འདྙོད་པ་དེ་དག་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ེས་སྤྱྙོད་ཡྱིན་ལ། དེས་དབེན་པ་ནྱི་རྒྱུ་
འདྙོད་པ་སྤངས་པས་འབས་བུ་ེས་སྤྱྙོད་སར་ཡང་མྱི་འབྱུང་བའྙོ། །རྙོག་དཔྙོད་དང་བཅས་པ་ནྱི་དེ་ལ་སྙོན་དུ་མྱི་
ལྟ་བས་འདྙོད་པའྱི་གེན་པྙོར་རང་སས་བསྡུས་པའྱི་རྙོག་དཔྙོད་དང་བཅས་པའྙོ། །དབེན་པ་ནྱི་འདྙོད་པའྱི་གེན་
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པྙོར་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དྲུག་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བས་ན་སེས་པའྙོ། །རེ་ཞྱིག་
འདྙོད་པའྱི་དྙོན་ཐྙོབ་པས་ན་དགའ་བ། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་རྒྱ་ཆེན་པྙོ་དང་ལྡན་པས་ན་བདེ་བ་ཅན་ཏེ་
ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་གྙོ །བསམ་གཏན་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ། དང་པྙོ་ནྱི། འདྙོད་པ་
ལས་བསྙོད་པའྱི་དང་པྙོའ ྙོ། །ེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་ེར་བསྙོགས་ལ་བརེན་ཏེ་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ། གནས་པ་ནྱི་
ཕྱྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད། རྙོག་
དཔྙོད་གང་རུང་གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་གྱིས་འདྙོད་པ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་སེམས་རེ་
གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བདེ་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་
ལྡན་པའྙོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལམ་ཁྱབ་པ་སྤང་བའྱི་ཆེད་དུ་དེའྱི་རྱིག་སུ་གནས་པའྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་
འཇུག་ཞེས་སྦྱར་ཞྱིང་། འྙོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའྙོ། །རྙོག་དཔྙོད་གང་རུང་ཞེས་པའྱི་དྙོན་
ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱི་ལ་རང་གྱི་ཡན་ལག་རགས་པ་སྤངས་མ་སྤངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དངྙོས་
གཞྱི་ཙམ་པྙོ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཡྙོད་པ་ལས་དངྙོས་གཞྱི་ཙམ་པྙོའ་ིསབས་སུ་རྙོག་དཔྙོད་གྱིས་ཀ་ལྡན་
ཡང་དངྙོས་གཞྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སབས་སུ་རྙོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྙོད་པ་ཙམ་དང་ལྡན་པས་དེ་སད་དུ་སྙོས་
སྙོ། །བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། 
དེ་རྣམ་པར་རྙོག་པ་དང་རྣམ་པར་དཔྙོད་པ་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞྱི་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་རྙོག་དཔྙོད་དང་བཅས་པའྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ནྱི་མྱི་བརན་པ་ཡྱིན་པས་དེ་དང་བལ་ཏེ་རྙོག་དཔྙོད་སྤངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརན་པ་ལ་ཞུགས་
པའྙོ། །ནང་ཡྙོངས་སུ་དང་སེ་ཞེས་པ་ནྱི་དེས་སེམས་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་དང་། དང་བར་བྱེད་པའྱི་དྙོན་ནྙོ། །སེམས་
ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྙོམ་པ་ངང་དུ་གྱུར་པས་དེ་ལ་རྙོག་དཔྙོད་ཀྱི་བར་དུ་གཅྙོད་མྱི་ནུས་
པའྙོ། །རྙོག་པ་མེད་ཅྱིང་དཔྙོད་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་སྤངས་པའྙོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་
འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་དྲུག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་དེའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་བྱུང་
བའྙོ། །དགའ་བ་མན་ཆད་ཀྱི་དྙོན་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནྙོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་
འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་གྱིས་དཔྙོད་པ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་
རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་
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བདེ་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་གསུངས་པའྱི་
དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་དགའ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་མཚན་མ་
ལ་སྙོན་དུ་ལྟ་བའྙོ། །བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་སེམས་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའྱི་གེགས་
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིརྙོག་དཔྙོད་དང་གྱིས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བལ་བས་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་
པའྙོ། །དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ནྱི་སེམས་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་ན་དགའ་བའྱི་འདུ་
ཤེས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆེད་དུ་དྲན་པ་ེ་བར་གནས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། བརེད་ངས་པའྱི་དབང་གྱིས་བརྒྱ་ལམ་ན་
དགའ་བའྱི་འདུ་ཤེས་བྱུང་བ་ན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་སྙོ་སྙོར་རྙོག་པར་བྱེད་ཅྱིང་སྤྙོང་བར་བྱེད་པའྙོ། །བདེ་བ་ལུས་
ཀྱི་མྙོང་ལ་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་
བདེ་བ་སྙོ་སྙོར་མྙོང་བའྙོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་སྙོགས་ཀྱི་དྙོན་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་མན་ཆད་ལ་
ནྱི་བདེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་མེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་ཡང་མེད། བཞྱི་པ་ཡན་ཆད་ལ་ནྱི་བཏང་
སྙོམས་ཡྙོད་ཀང་བདེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཁྙོ་ན་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སད་དུ་
བརྙོད་པའྙོ། །འཕགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་ཐྙོས་རྣམས་སྙོ། །དགའ་བ་མེད་པའྱི་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་སྙོབས་ཀྱིས་དགའ་བའྱི་ཚོར་བ་སྤངས་བའྙོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཞེས་
མན་ཆད་ཀྱི་དྙོན་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནྙོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་
ྱིད། གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གྱིས་དགའ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་
རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག དགའ་བ་སྤངས་བའྱི་སེམས་བདེ་ཕན་
ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའྙོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་
ལས་འགྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ནྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་
པའྱི་བདེ་བ་ད་ལྟ་ྱིད་དུ་སྤངས་པའྱི་དྙོན་ནྙོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་མྱི་བདེ་བ་སྔ་ནས་ནུབ་ཞེས་པའྱི་
དྙོན་ནྱི། ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནས་སྤངས། སྡུག་བསྔལ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནས་སྤངས། 
ཡྱིད་བདེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནས་སྤངས་པའྱི་དྙོན་ནྙོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞེས་
པ་ནྱི་ཚོར་བར་བཏང་སྙོམས་ཁྙོ་ན་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའྙོ། །བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་ནྱི་གེན་པྙོའ་ི
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ཡན་ལག་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡྙོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་སྙོས་པའྱི་དྙོན་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོན་བརྒྱད་ལས་གྲྙོལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྙོ། །བཏང་སྙོམས་འདྱི་ནྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་སྙོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནྙོ། །དེས་ན་བསམ་
གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། དྲན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་གེན་པྙོའ་ིཡན་
ལག་གྱིས་བདེ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པ་གང་ཞྱིག ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའྙོ། །གྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་
གསུམ་སེ། ཡན་ལག་གྱི་དབྱེ་བ། ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ། ཡན་ལག་སྙོ་སྙོའ་ིངྙོ་བྙོའ ྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཀུན་བཏུས་
ལས། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། ཡན་ལག་ལྔ་ནྱི་རྙོག་པ་དང་། དཔྙོད་པ་དང་། དགའ་བ་དང་། 
བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དྙོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞྱི་སེ། ཡན་ལག་བཞྱི་ནྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་
དང་། དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དྙོ། །གསུམ་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། ཡན་ལག་ལྔ་ནྱི། 
དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་། བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དྙོ། །བཞྱི་པ་ལ་ཡན་
ལག་བཞྱི་སེ། ཡན་ལག་བཞྱི་ནྱི། བཏང་སྙོམས་ཡྙོངས་སུ་དག་པ་དང་། དྲན་པ་ཡྙོངས་སུ་དག་པ་དང་། བདེ་བ་
ཡང་མ་ཡྱིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །མཛོད་
ལས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་ཏེ། ལུང་ནྱི་སྔར་དྲངས་ཟྱིན་ཏྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དང་པྙོའ་ིརྙོག་དཔྙོད་གྱིས། 
གྱིས་པའྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ། གསུམ་པའྱི་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ། བཞྱི་པའྱི་དྲན་པ་ཡྙོངས་
དག་དང་། བཏང་སྙོམས་ཡྙོངས་དག་རྣམས་ནྱི། རང་རང་གྱི་གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ། རང་རང་གྱི་འྙོག་ས་
ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་
དང་བལ་ཟྱིན་པས་གེན་པྙོར་མྱི་འཐད་དྙོ་ཞེ་ན། སྙོན་མེད་དེ། དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་འྙོག་སའྱི་ཐག་བསྱིང་བའྱི་
གེན་པྙོ་བྱེད་ལ། ེར་བསྙོགས་ཀྱི་གནས་སབས་སུ་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་གེན་པྙོ་
དངྙོས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པྙོ་གྱིས་ཀྱི་དགའ་བདེ། གསུམ་པའྱི་བདེ་བ། བཞྱི་པའྱི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་
རྣམས་ནྱི་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ། རང་རང་གྱི་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱས་པའྱི་སྙོབས་
ཀྱིས་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསམ་གཏན་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ལུས་སེམས་བདེ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་
ཀའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའྱི་གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་དང་། ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་
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ལག་གྱིས་ཀ་ཡང་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཇྱི་སད་དུ། རྒྱལ་པྙོའ་ིསས་ལས། གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
ཆྙོས་གཞན་དག་ཀང་ཡྙོད་བཞྱིན་དུ་རྙོག་པ་ལ་སྙོགས་པ་ཁྙོ་ན་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་ྱིད་དུ་རྣམ་
པར་བཞག་ཅེ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་གེན་པྙོ་དང་། ཕན་ཡྙོན་དང་། དེ་གྱིས་ཀའྱི་གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྙོངས་སུ་
རྫྙོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་རྙོག་པ་དང་དཔྙོད་པ་ནྱི་གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་སེ། དེ་གྱིས་ཀྱིས་
འདྙོད་པ་དང་གནྙོད་སེམས་དང་འཚོ་བའྱི་རྣམ་པར་རྙོག་པ་ལ་སྙོགས་པ་སྤྙོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དགའ་བ་དང་། བདེ་
བ་ནྱི་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་སེ། རྙོག་པ་དཔྙོད་པ་གྱིས་ཀྱིས་གེན་པྙོ་བྱས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་དེ་ལས་
དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀའྱི་
གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་སེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་པའྱི་སྙོབས་ཀྱིས་རྙོག་པ་ལ་སྙོགས་པ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེས་
གསུང་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་སྙོགས་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་གསུངས་སྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རྙོག་པ་ནྱི། འདྙོད་པ་ལ་རགས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་ཞྱི་
བའྱི་རྣམ་པར་ལྟ་བའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། །དཔྙོད་པ་ནྱི་དེའྱི་རེས་སུ་ྙོན་མྙོངས་པ་མང་ཉུང་དང་ཚེ་རྱིང་ཐུང་
སྙོགས་ཞྱིབ་མྙོར་དཔྙོད་པའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། གྱིས་པའྱི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བསམ་གཏན་
གྱི་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དད་པ་ལ་འདྙོད་དེ། མཛོད་ལས། རང་ཏུ་དང་བ་དད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
སྙོ། །སེམས་ཙམ་པས་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ལ་འདྙོད་དེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། 
ནང་རབ་ཏུ་དང་པའྱི་ངྙོ་བྙོ་ནྱི་དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་དང་། བཏང་སྙོམས་དག་གྙོ །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནྱི། 
དྲན་པ་དང་། ཤེས་བཞྱིན་དང་། བཏང་སྙོམས་དག་རྙོག་དཔྙོད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་སྙོས་སྙོ་
ཞེས་སྙོ། །དང་པྙོ་གྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་དགའ་བ་ནྱི་སེམས་ཚོར་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འཁྙོར་དུ་
བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མས་སུ་མྙོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བདེ་བ་ནྱི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལ་
འདྙོད་དེ། མཛོད་ལས། ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བདེ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ནྱི་སེམས་བྱུང་དགེ་བ་
བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པྙོའ་ིཁྙོངས་སུ་གཏྙོགས་ལ། ཚོར་བ་བདེ་བར་ནྱི་མྱི་འཐད་
དེ། བསམ་གཏན་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་གནས་སབས་ན་ལུས་ཚོར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་ཚོར་ནྱི་
དགའ་བར་བཞག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཙོ་སེམས་གཅྱིག་གྱི་འཁྙོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་རྫས་ཐ་དད་པ་གྱིས་
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ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རྙོ། །མདྙོ་སེ་པས་ལུས་ཚོར་ལ་འདྙོད་དེ། མདྙོ་ལས། བདེ་བ་
ལུས་ཀྱིས་མྙོང་ལ་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་བདེ་བ་ལ་འདྙོད་པ་མྱི་འཐད་དེ། བསམ་གཏན་
གསུམ་པའྱི་གནས་སབས་ན་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྔ་མ་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྙོད་ཀང་། ཡན་ལག་ཏུ་
མ་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གལ་ཏེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བསམ་གཏན་གསུམ་པར་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དེ་ྱིད་བཏང་
སྙོམས་ཀྱིས་བཅྙོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྙོན་མེད་དྙོ་ཞེ་ན་དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། བཏང་སྙོམས་དེས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དེ་
གྙོང་ནས་གྙོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སེམས་ཙམ་པས་སེམས་བདེ་ལ་འདྙོད་དེ། གཏན་ལ་དབབ་པ་
བསྡུ་བ་ལས། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འཁྙོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་སྱིམ་པར་མས་སུ་མྙོང་བ་གཅྱིག་ྱིད་
ཡྱིད་ཤེས་འཁྙོར་བཅས་ལ་ཕན་འདྙོགས་པའྱི་ཆ་ནས་དགའ་བ། དབང་ཤེས་འཁྙོར་བཅས་ལ་ཕན་འདྙོགས་པའྱི་
ཆ་ནས་བདེ་བར་བཤད་ཅྱིང་། རྒྱལ་སས་མ་ལས། དེས་འཇུག་ཤེས་འཁྙོར་བཅས་ལ་ཕན་འདྙོགས་པའྱི་ཆ་ནས་
དགའ་བ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཁྙོར་བཅས་ལ་ཕན་འདྙོགས་པའྱི་ཆ་ནས་བདེ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གསུམ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དྲན་པ་ནྱི་དགའ་བ་མྱི་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་དམྱིགས་རྣམ་མ་བརེད་པར་
འཛིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། །ཤེས་བཞྱིན་ནྱི། དགའ་བ་བྱུང་མ་བྱུང་སྙོ་སྙོར་རྙོག་པར་བྱེད་ཅྱིང་། བྱུང་ན་མྱུར་དུ་
སྤྙོང་བའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། །བཏང་སྙོམས་ནྱི་སེམས་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་ཡྱིན་གྱིས་ཚོར་
བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྙོ། །གསུམ་པའྱི་ཡན་ལག་བདེ་བ་ནྱི། མདྙོ་སེ་པས་ལུས་ཚོར་ལ་འདྙོད་དེ། མདྙོ་ལས། བདེ་བ་
ལུས་ཀྱིས་མྙོང་ལ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། །བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་སེམས་ཙམ་པས་སེམས་ཚོར་ལ་འདྙོད་དེ། 
བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་སྔར་གྱི་དགའ་བའྱི་རྒྱུན་དེ་ྱིད་དགའ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཙམ་ལ་འདྙོད་ཅྱིང་། 
སེམས་ཙམ་པས་ནྱི་སྔར་གྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུན་ལ་འདྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བཏང་
སྙོམས་ནྱི། སེམས་རྒྱུན་དུ་གནས་པའྱི་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་ཡྱིན་ལ། དྲན་པ་ནྱི་བདེ་བ་མྱི་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་བརེད་པར་འཛིན་པའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། །འྙོ་ན་དྲན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡན་ལག་ཏུ་སྙོས་
ནས་ཤེས་བཞྱིན་མྱི་སྙོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཤེས་བཞྱིན་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་བྱུང་མ་བྱུང་སྙོ་སྙོར་
རྙོག་པར་བྱེད་ཅྱིང་བྱུང་ན་མྱུར་དུ་སྤྙོང་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོན་
བརྒྱད་ལས་གྲྙོལ་བས་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་བྱུང་མ་བྱུང་སྙོ་སྙོར་རྙོག་པར་བྱེད་མྱི་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་སྙོས་སྙོ། །འྙོ་
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ན་དྲན་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སྙོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དྲན་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་མྱི་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ་
དེ་ནྱི་ཐག་བསྱིང་བའྱི་གེན་པྙོའ་ིགནས་སབས་སུ་ཡང་དགྙོས་ཤྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་བྱུང་མ་བྱུང་སྙོ་སྙོར་
རྙོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་མྱི་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་བསམ་
གཏན་དང་པྙོར་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་པྙོ་དེ་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་སྙོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། 
རྙོག་དཔྙོད་ཀྱིས་མངྙོན་པར་དཀྲུགས་པས་གེན་པྙོར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པའྱི་སབས་སུ་གེན་པྙོར་
འཐད་ཀང་རང་གྱི་མྱིང་གྱིས་མྱི་སྙོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྙོད་དེ། དགའ་བ་ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དཀྲྱིས་དང་མ་
བལ་བས་རང་མྱིང་གྱིས་མྱི་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་རང་མྱིང་གྱིས་སྙོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྙོད་
དེ། དགའ་བ་ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱིས་ཀུན་དཀྲྱིས་དང་བལ་བས་རང་མྱིང་གྱིས་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པར་དྲན་
པ་དང་བཏང་སྙོམས་གྱིས་ལ་ཡྙོངས་དག་ཞེས་སྙོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྙོད་དེ། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོན་བརྒྱད་
ལས་གྲྙོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་ཆར་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་སེམས་བྱུང་ངྙོ་། །གྱིས་པ་ངྙོ་
བྙོའ་ིསྙོ་ནས་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་དང་། དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་དྙོ། །དང་པྙོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བའྙོ། །དང་པྙོ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་
མྙོངས་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད། རང་སའྱི་ྙོན་མྙོངས་པས་བཅྱིངས་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་
གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཟེར་ན་སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་
འཇུག་དག་པ་བ་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་སའྱི་སེད་པས་བཅྱིངས་པའྱི་
བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ས་
རྣམས་ནྱི་སེད་པས་རྱིས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་རང་སའྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། 
སེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་
ནྙོ། །དང་པྙོའ་ིམཚན་ྱིད། ཤྱིན་ཏུ་སྦྱངས་པའྱི་བདེ་བའྱི་རྙོ་མྙོང་བའྱི་སེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གྱིས་པའྱི་མཚན་ྱིད། སྔྙོན་གྱི་
མཐའ་ལ་རྙོག་པ་ལ་སྙོགས་པ་རང་སའྱི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་སྙོགས་སྙོ། །གསུམ་པའྱི་མཚན་ྱིད། 
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ཡྙོན་ཏན་མ་ཐྙོབ་པ་ལ་ཐྙོབ་བྙོ་སམ་པའྱི་རང་སའྱི་མངྙོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་དང་སྙོགས་སྙོ། །བཞྱི་པའྱི་མཚན་ྱིད། 
ཐར་པ་ལ་ཡྱིད་གྱིས་ཟ་བ་སྙོགས་ཀྱི་རང་སའྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གྱིས་པ་དག་པ་བ་ལ་མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བ་
གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཚོར་བའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཞྱི་རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཟེར་ན། བདེན་
པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ན་ཐྙོས་ཀྱི་སྦྱྙོར་ལམ་གྱི་སེམས་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་
འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚན་ྱིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་
འཇུག་དག་པ་བའྱི་མཚན་ྱིད། ཚོར་བའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་
སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་མ་རྙོགས་པའྙོ། །གྱིས་
པ་དབྱེ་བ་ལ། མས་པ་ཆ་མཐུན། གནས་པ་ཆ་མཐུན། ཁྱད་པར་ཆ་མཐུན། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་བཞྱི། 
དེ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཁ་ཅྱིག རྱིམ་པ་ལྟར། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་གང་ཞྱིག རང་གྱི་
མཇུག་ཐྙོགས་སུ་ྙོན་མྙོངས་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། གང་ཞྱིག རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་རང་རྱིགས་སེ་
བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། གང་ཞྱིག རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་གྙོང་ས་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། གང་ཞྱིག 
རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་ཟག་མེད་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཞེ་ན། རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་བསམ་གཏན་གྱི་
དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་སད་ཅྱིག་མ་གསུམ་སེ་བར་ངེས་ཤྱིང་དེའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་བསམ་
གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་
བ་ཆྙོས་ཅན། མས་པ་ཆ་མཐུན་དུ་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། གནས་པ་ཆ་མཐུན་དུ་ཐལ། མཚན་
ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། འགལ་ལྙོ། །རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་སུ་གྙོང་སའྱི་ཟག་མེད་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་ཆྙོས་ཅན། ཁྱད་པར་ཆ་མཐུན་དུ་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། 
འདྙོད་ན། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན་འགལ་ལྙོ། །དེས་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན། 
བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་གང་ཞྱིག རང་གྱི་རྒྱུན་རྫྙོགས་པའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ྙོན་
མྙོངས་ཅན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། གང་ཞྱིག རང་གྱི་མཇུག་ཐྙོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རང་
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སའྱི་དག་པ་བ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་ཅྱིང་། དེའྱི་རྒྱུན་རྫྙོགས་པའྱི་ཚེ་རེས་ཐྙོབ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ། 
གང་ཞྱིག རང་གྱི་རྒྱུན་རྫྙོགས་པའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྙོང་སའྱི་དག་པ་བ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། 
གང་ཞྱིག རང་གྱི་རྒྱུན་རྫྙོགས་པའྱི་མཇུག་ཐྙོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཟག་མེད་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྙོ། །གསུམ་
པ་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཟག་མེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད། ཚོར་བའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་ས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་
རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྱིག བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་
རྙོགས་པའྙོ། །གསུམ་པ་གྲངས་ངེས་ནྱི། སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་
འཇུག་དང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོ་རྣམས་ནྱི་རྙོད་པའྱི་ར་བ་
ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། རྙོད་པའྱི་ར་བ་དེ་ལ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་
ཤེས་གྱིས་སུ་ངེས་ལ། ཚོར་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསམ་གཏན། འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ངེས་
པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རྙོད་པའྱི་ར་བ་ལ་
གྱིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཁྱྱིམ་པ་རྣམས་ནྱི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་གྱི་དབང་གྱི་རྙོད་པར་བྱེད། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་འདུ་
ཤེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྙོག་མ་ལྙོག་གྱི་དབང་གྱིས་རྙོད་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རྙོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པ་
དང་། །འཁྙོར་བའྱི་རྒྱུ་ཕྱྱིར་རྱིམ་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་དང་། །འདུ་ཤེས་ལྙོགས་ཤྱིག་ཕུང་
པྙོར་བཞག །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚོར་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་
སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་ཡང་བཞྱིར་ངེས་ཏེ། ཚོར་བ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་། བདེ་བ་གྱིས། དེ་གྱིས་ལ་རགས་པ་
དང་ཕ་བ་གྱིས་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་ཡྙོད་ཅྱིང་། དེ་དག་ལས་རྱིམ་གྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱི་པྙོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པ་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ལ་ཆེན་
པྙོ་དང་། འབྱིང་དང་། ཆུང་ངུ་གསུམ་ལས། འདྙོད་པ་བ་འདུན་པ་དང་། རྣམ་འཚེ་གྱིས་ནྱི་བསམ་གཏན་གྱི་མྱི་
མཐུན་ཕྱྙོགས་ཆེན་པྙོ་ཡྱིན་ཏ་ེེ། བསམ་གཏན་ཙམ་སེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རྙོག་དཔྙོད་གྱིས་ནྱི་མྱི་
མཐུན་ཕྱྙོགས་འབྱིང་པྙོ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཐྙོབ་ཟྱིན་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དགའ་
བདེ་གྱིས་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་གནས་པ་ལས་རུང་དུ་བྱེད་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། ལྔ་པ་ཁྱད་པར་ལ་དཔད་པ་ལ། སྤང་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཚོར་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་
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ལས། དང་པྙོ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་པྙོ་དང་། གྱིས་པ་ལ། རྙོག་དཔྙོད་སྤངས་པ་དང་མ་སྤངས་པའྱི་བྱེ་བག་
གྱིས། གེན་པྙོའ་ིཡན་ལག་ཡྙོངས་སུ་རྫྙོགས་པ་དང་མ་རྫྙོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་
དགའ་བ་སྤངས་མ་སྤངས་ཀྱི་བྱེ་བག་གྱིས་ཕན་ཡྙོན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྙོངས་སུ་རྫྙོགས་མ་རྫྙོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད། 
གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ལ་བདེ་བ་སྤངས་མ་སྤངས་ཀྱི་བྱེ་བག་གྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྫྙོགས་མ་རྫྙོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ཡྙོད་དྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་མྱི་ནུས་པས་ན་འདྱིས་
ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྱི་ཚོར་བ་དེ་ལ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡྱིད་བདེ་དང་། བདེ་བ་བཞྱི་
ཡྙོད་པས། དེ་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྤངས་མ་སྤངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་དྙོ། །དྲུག་པ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་དཔད་པ་
ལ། སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་དཔད་པ་དང་། དག་པ་བ་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་དམྱིགས་
རྣམ་ལ་དཔད་པ་དང་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ་མཛོད་ཀྱི་ལུགས་དང་། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལུགས་གྱིས། དང་པྙོ་ནྱི། 
ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སེད་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྙོམས་
འཇུག་ཁྙོ་ནར་འདྙོད་དེ། སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་རྙོ་མྙོང་མཚུངས་ལྡན་དང་། དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་གསུམ་དུ་
ཕྱེ་ནས་རྙོ་མྙོང་མཚུངས་ལྡན་སེད་བཅས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་སེད་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྙོམས་
འཇུག་དེས་འྙོག་ས་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་དེ། དེས་གང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་སེད་དགྙོས་ཤྱིང་། འྙོག་ས་ལ་
འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྙོང་ས་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་དེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ས་རྣམས་ནྱི་སེད་པས་
རྱིས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཟག་མེད་ལ་དམྱིགས་པ་མེད་དེ། དེས་གང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དེ་ལ་
འདྙོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དམྱིགས་དགྙོས་ཤྱིང་ཟག་མེད་ལ་འདྙོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དམྱིགས་པའྱི་བླྙོ་ཡྱིན་ན་དགེ་བ་
ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་རང་སའྱི་ཟག་བཅས་ཁྙོ་ན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
སེད་བཅས་རང་གྱི་སྱིད་ལ་དམྱིགས་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལུགས་ནྱི། སྙོམས་འཇུག་
ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱིས་གྙོང་ས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྙོད་དེ། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྙོམས་འཇུག་དེས་གྙོང་མའྱི་ཡྙོན་
ཏན་མ་ཐྙོབ་པ་ལ་ཐྙོབ་བྙོ་སམ་དུ་རླྙོམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོག་ས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྙོད་དེ། ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བའྱི་
སྙོམས་འཇུག་དེས་འྙོག་མའྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་བདག་ྱིད་དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་འཛིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཟག་མེད་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྙོད་དེ། ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྙོམས་འཇུག་དེས་ཐར་པ་ལ་དམྱིགས་
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ནས་ཡྱིད་གྱིས་ཟ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སེད་པ་ཤས་ཆེ་བའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་ནྱི། འདྱིའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་རང་སའྱི་
ཟག་བཅས་ཁྙོ་ན་ལ་དམྱིགས་སྙོ། །ཁྱད་པར་ཕྱེད་པ་གལ་ཆེའྙོ། །གྱིས་པ་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་དང་། ཟག་
མེད་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་དཔད་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱི་དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་གྱིས་ཀས་ཀང་
རང་ས་གྙོང་ས་འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ཏེ། མཛོད་ལས། 
བསམ་གཏན་དགེ་ཡུལ་ཡྙོད་དགུ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ཐྙོབ་ཚུལ་ནྱི། རྣལ་འབྱྙོར་པ་རྣམས་
ཀྱིས་དང་པྙོར་འདྙོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། རྣམ་འཚེ་གྱིས་པྙོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བར་མཐྙོང་ནས་རྙོག་དཔྙོད་
གྱིས་ཀྱིས་དེ་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྤངས་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིདངྙོས་གཞྱི་ཐྙོབ། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་རྙོག་
དཔྙོད་གྱིས་པྙོ་ཡང་སེམས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པར་བྱེད་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྙོན་དུ་མཐྙོང་ནས་ནང་རབ་ཏུ་
དྭང་བས་དེ་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྤངས་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོབ། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་དགའ་
བ་ཡང་ཡྱིད་གཡྙོ་བར་བྱེད་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྙོན་དུ་མཐྙོང་ནས་དྲན་ཤེས་བཞྱིན་བཏང་སྙོམས་གསུམ་
གྱིས་དེ་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྤངས་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོབ། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་བདེ་བ་ཡང་
སེམས་ལ་འགྱུར་བ་བསེད་པར་བྱེད་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྙོན་དུ་མཐྙོང་ནས་བཏང་སྙོམས་ཡྙོངས་དག་དང་། 
དྲན་པ་ཡྙོངས་དག་གྱིས་དེ་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་པས་སྤངས་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོབ་
བྙོ། །ལྔ་པ་ཐྙོབ་པའྱི་རགས་ནྱི། ན་ས་ལས། བསམ་གཏན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྙོབ་པའྱི་ཚེ་ལུས་ས་ལ་འབྱྱིངས་བ་
ལྟ་བུའྱི་རགས་འབྱུང་བར་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་འབས་བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་བསྙོམས་སྙོབས་ཀྱིས་
གཟུགས་ཁམས་སུ་ཐྙོབ་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུའྙོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གཞལ་
ཡས་ཁང་དེ་འབས་བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ཡྱིན་ཀང་། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་བསྙོམས་སྙོབས་
ཀྱིས་ཐྙོབ་པའྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་བདག་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་གཟུགས་
ཁམས་སུ་སེ་བས་ཐྙོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚན་ྱིད་དེར་ཐལ། 
མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་
བསྙོམས་སྙོབས་ཀྱིས་ཐྙོབ་པའྱི་ཡྙོན་ཏན་ཞེས་ཟེར་ན། འདྙོད་པའྱི་རེན་ཅན་གྱི་སྙོ་སེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངྙོན་ཤེས་དང་
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པྙོ་ལྔ་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། འདྙོད་པའྱི་རེན་ཅན་གྱིས་སྙོ་
སེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྙོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་ལུགས་ནྱི། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་བསྙོམས་སྙོབས་
ཀྱིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་ཐྙོབ་པའྱི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆྙོས་སྙོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། ངྙོ་བྙོའ་ིསྙོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། 
གནས་ཀྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི། རྣམ་སྱིན་གྱི། བདག་པྙོའ་ིའབས་བུ་དང་
གསུམ། དང་པྙོ་ནྱི། གཟུགས་ཁམས་སུ་སེ་བས་ཐྙོབ་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་
སྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་ཁམས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུས་བསྡུས་པའྱི་ེར་ལེན་གྱི་
ཕུང་པྙོ་ལྔའྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལྟ་བུའྙོ། །གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་
ཁང་སེམས་ཅན་དང་བཅས་པ་འབས་བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མཛོད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་
བསན་པའྱི་སབས་སུ། བསམ་གཏན་དག་ནྱི་རྣམ་གྱིས་བཞྱི། །དེར་སེ་བ་དག་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་གསུང་
ཞྱིང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར། འབས་བུ་སེ་བའྱི་བསམ་གཏན་ནྱི་འཇྱིག་རེན་བསན་པའྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་པར་
གསུངས་ལ། འཇྱིག་རེན་བསན་པའྱི་སབས་སུ། གྙོང་མའྱི་གནས་དག་བཅུ་བདུན་ནྱི། །གཟུགས་ཁམས་ཡྱིན་
དེར་སྙོ་སྙོ་ཡྱི། །བསམ་གཏན་ས་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན། །བཞྱི་པ་ས་ནྱི་བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །ཅེས་གསུངས་ལ། དེའྱི་
འགྲེལ་པར། དེ་ལྟར་ན་གནས་བཅུ་བདུན་པྙོ་འདྱི་དག་དེ་ན་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་བཅས་པ་ནྱི་
གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་པྙོ་སས་ལས། བསམ་གཏན་རྣམས་ནྱི་
ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་ཆེར་ཡྙོངས་སུ་བསྙོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རེ་རེ་ལ་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་སེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་
ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ཚངས་རྱིས་དང་ཞེས་སྙོགས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་སྙོ། །གྱིས་པ་གནས་ཀྱི་
སྙོ་ནས་དབྱེ་ན་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ཡྙོད་དེ། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་
གསུམ་བསྙོམས་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིགནས་ཚངས་རྱིས་དང་ཚངས་པ་མདུན་ན་
འདྙོན་དང་། ཚངས་ཆེན་གསུམ་གྱི་སེ་བ་འགྲུབ། གྱིས་པའྱི་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་བསམ་གཏན་ཆུང་ངུ་འབྱིང་
ཆེན་པྙོ་གསུམ་བསྙོམས་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་གནས། འྙོད་ཆུང་། ཚད་མེད་འྙོད། འྙོད་
གསལ་གསུམ་གྱི་སེ་བ་འགྲུབ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་གསུམ་བསྙོམས་པས་རྱིམ་
བཞྱིན་དགེ་ཆུང་། ཚད་མེད་དགེ དགེ་རྒྱས་གསུམ་གྱི་སེ་བ་འགྲུབ། བཞྱི་པ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་གསུམ་
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བསྙོམས་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སྙོ་སེའྱི་སྱིན་མེད། བསྙོད་ནམས་སེས། འབས་བུ་ཆེ་བའྱི་
སེ་བ་གསུམ་འགྲུབ། བཞྱི་པ་སྤེལ་སྙོམ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པྙོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་ཆེན་པྙོ་ལྔ་སྙོམ་པས་
རྱིམ་པ་བཞྱིན། འཕགས་པའྱི་གནས་མྱི་ཆེ་བ། མྱི་གདུང་བ། ཤྱིན་ཏུ་མཐྙོང་། ག་ནྙོམ་སྣང་། འྙོག་མྱིན་གྱི་སེ་བ་
ལྔ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་ཆུང་ངུ་དང་། འབྱིང་དང་། ཆེན་པྙོ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། གུས་སྦྱྙོར་དང་། 
རགས་སྦྱྙོར་གྱིས་ཀ་དང་མྱི་ལྡན་པར་སྙོམ་པ་ནྱི་ཆུང་ངུ་། གང་རུང་གཅྱིག་དང་ལྡན་པར་སྙོམ་པ་ནྱི་འབྱིང་། 
གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པར་སྙོམ་པ་ནྱི་ཆེན་པྙོའ ྙོ། །སྤེལ་སྙོམ་ཆུང་ངུ་སྙོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་གསུམ་སྤེལ་ཆུང་ངུ་། 
དྲུག་སྤེལ་འབྱིང་། དགུ་སྤེལ་ཆེན་པྙོ། བཅུ་གྱིས་སྤེལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པྙོ། བཅྙོ་ལྔ་སྤེལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེས་ཆེན་པའྙོ། །འྙོ་
ན་འདྱིའྱི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གང་གྱི་དབང་གྱིས་གནས་གཙང་མར་སེ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་སེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཛོད་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་དག་ཏུ་སེའྙོ་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོ་ཡང་གནས་གཙང་མར་སེ་བར་འགྱུར་རྙོ་སམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟག་
མེད་དང་སྤེལ་བའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སེ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཚོར་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བསམ་
གཏན་བཤད་ཟྱིན་ཏྙོ།།  །།གྱིས་པ་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་མེད་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
མདྙོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། བསན་བཅྙོས་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ། དེ་དག་གྱི་དྙོན་གཏན་ལ་
དབབ་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་
ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནུབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པས་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་རྣམ་
ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་
ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཅུང་ཟད་མེད་དྙོ་ཞེས་ཅུང་ཟད་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཡང་དག་པར་
བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་འདུ་
ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཚིག་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་དང་། དྙོན་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ལྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། མདྙོ་དང་པྙོའ་ིདྙོན་
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ན་ས་ལས། དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི། ནམ་མཁར་མྙོས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་དྙོག་སྔྙོན་པྙོ་དང་། སེར་པྙོ་དང་། དམར་པྙོ་དང་། དཀར་པྙོ་དང་
ལྡན་པའྱི་འདུ་ཤེས་དེ་དག་ནྱི་མྱི་སྣང་ཞྱིང་སེ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་ན། དེའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་
སྙོ། །ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ནུབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤྱིང་མྱི་
སྣང་བར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུས་ཁ་དྙོག་བསགས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་སྱིབ་པའྱི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་མང་པྙོ་དག་དང་བལ་བས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ནུབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་ཞེས་བྱ་བ་
གསུངས་སྙོ། །སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེ་དག་དང་བལ་བས་ཐྙོགས་
པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ྱིད་ལ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཟས་དང་། སྙོམ་དང་། བཞྙོན་པ་དང་། གྙོས་
དང་། རྒྱན་དང་། གནས་དང་། སེད་མྙོས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་དང་། དམག་དང་། རྱི་ལ་སྙོགས་པའྱི་ེ་བར་
འདྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་དེ་དག་ཀང་དེ་རྣམས་ལ་གཏད་ཀང་། རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་དུ་དེ་ལས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་
བ་གསུངས་སྙོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་སམ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེས་དེ་ལྟར་གཟུགས་དང་། ཐྙོགས་པ་
དང་། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དག་རྣམ་པར་བཤྱིག་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པས་མྙོས་པར་བྱེད་
པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་སམ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ེར་བསྙོགས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤྱིང་། སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་
པའྱི་འབས་བུའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་
བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །ཇྱི་སྱིད་དུ་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་མྱི་འཇུག་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་
དེ་ནམ་མཁའ་ཁྙོ་ན་ལ་དམྱིགས་པར་བྱེད་དྙོ། །སྙོམས་པར་འཇུག་ནས་ཀང་ནམ་མཁའ་དེ་ྱིད་དང་དེ་ལ་གནས་
པ་རང་གྱི་ས་པའྱི་ཕུང་པྙོ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པར་བྱེད་དྙོ། །ེར་བསྙོགས་ཀྱི་ཚེ་ན་ནྱི་ས་འྙོག་མའྱི་ཕུང་པྙོ་
རྣམས་ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་བྱེད་དྙོ་ཞེས་སྙོ། །མདྙོ་གྱིས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས། དེ་ལ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་
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ནྱི་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་གྱིས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པར་མྙོས་པར་བྱེད་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པར་
མྙོས་པར་བྱེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་
འདྙོད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་བཟྙོག་སེ། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་
བསྒྲུབས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ལ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པར་མྙོས་པར་བྱེད་ཅྱིང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་
སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་ེར་བསྙོགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སྙོ་
སམ་ནས་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སྙོ་སམ་ནས་རྣམ་པར་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་
ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་ེར་བསྙོགས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤྱིང་། སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་
ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་འབས་བུའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པས་ན་དེའྱི་
ཕྱྱིར་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །མདྙོ་གསུམ་པའྱི་དྙོན་ན་
ས་ལས། དེ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་བསྙོད་ཅྱིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་
དང་ཡང་ལྡན་པ་གཟུགས་ཅན་ནམ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྙོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་ན་མ་རེད་དེ། དེས་
དམྱིགས་པ་དེ་མ་རེད་པ་ན་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་ེར་བསྙོགས་དང་བཅས་པ་ལས་
ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། དམྱིགས་པ་གཞན་ཅྱི་ཡང་མེད་དྙོ་ཞེས་མྙོས་པར་བྱེད་ཅྱིང་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་
ཁྙོ་ན་ལ་མྙོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་འདུ་ཤེས་ལ་མྙོས་པ་དེ་ལན་མང་དུ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་
ཀྱི་ེར་བསྙོགས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས། སྦྱྙོར་བ་
མཐར་ཐུག་པའྱི་འབས་བུའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཅྱི་ཡང་མེད་དྙོ་སམ་ནས་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་
མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །མདྙོ་བཞྱི་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས། དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་
བསྙོད་ཅྱིང་། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལ་རགས་པར་འདུ་ཤེས་ཤྱིང་ེས་དམྱིགས་སུ་འདུ་ཤེས་
པས། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་བཟྙོག་པར་བྱེད་པས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་



32   ཀུན་མཁྱེན་གྙོ་རམས་པ། 

ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །འདུ་ཤེས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་
ནྱི་དེ་སྔྙོན་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་ཅྱི་ཡང་གྱི་འདུ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་
པར་འདས་ལ་ད་ལྟར་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་
ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སེ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ལ་བྱའྙོ། །འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། 
དེའྱི་འདུ་ཤེས་འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའམ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་གྱི་ལྟར་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འགགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདུ་ཤེས་དེ་ཕ་ཞྱིང་དམྱིགས་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་འཇུག་
པ་ཁྙོ་ནར་ཡྱིན་པས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །སེ་མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་དེ་དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལ་མྙོས་པར་བྱེད་པས་ན་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་
མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་ེར་བསྙོགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤྱིང་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་
བར་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་སྦྱྙོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྱི་འབས་བུའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་པས་
དེའྱི་ཕྱྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སྙོ། །དེ་ལ་
བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་ལུས་སའྱི་འྙོག་ཏུ་བྱྱིང་བར་སྣང་བར་ལྟ་བུའྱི་རགས་འབྱུང་
ངྙོ་། །གཟུགས་མེད་པ་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི། ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟར་སྣང་བའྱི་
རགས་འབྱུང་སེ། དེ་དག་ལ་ཞྱི་གནས་ཀྱི་རྣམ་པས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ན་ཡང་དག་པའྱི་རབ་ཏུ་སྦྱྙོར་བ་ཡྱིན་
ནྙོ་ཞེས་སྙོ། །ཅྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་མེད་པ་བཞྱིར་ཟད་དེ། དེ་བས་ཆེས་མང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་ཉུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་
ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་དྙོན་ཇྱི་ལྟར་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། མངྙོན་པ་གྙོང་འྙོག་ལས་གསུངས་པའྱི་
ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཡན་ལག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་མ་གཏྙོགས་པ་ཕལ་ཆེར་བསམ་གཏན་དང་
གཟུགས་མེད་གྱིས་ཆར་གྱི་ཐུན་མྙོང་བ་ཡྱིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བྱའྙོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་གྱི་དྙོན་གཏན་ལ་
དབབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་གཟུགས་མེད་དང་། འབས་བུ་སེ་བའྱི་གཟུགས་མེད་དྙོ། །དང་པྙོ་
ལ། གང་ལ་སེ་བའྱི་རེན་དང་། ཐྙོབ་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྔར་བསམ་གཏན་གྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ནས། འདྱིར་
ཐྙོབ་བྱའྱི་ངྙོ་བྙོ། ཐྙོབ་པའྱི་ཚུལ། ཐྙོབ་བའྱི་རགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྙོ་ལ་ལྔ་སེ། ངྙོ་བྙོ། དབྱེ་བ། གྲངས་
ངེས། མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས། དམྱིགས་རྣམ་དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། དམྱིགས་པའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་ས་ལས་ངེས་པར་
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འབྱུང་བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། 
སའྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། ངྙོ་བྙོའ་ིསྙོ་ནས་དབྱེ་བའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་གཟུགས་མེད་དང་པྙོ་ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་གསུངས་
པ་ན་ས་ལས་བཀྲལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་
འདས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁ་དྙོག་སྔྙོན་པྙོ་ལ་སྙོགས་པའྱི་ཁ་དྙོག་གྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་སྣང་ཞྱིང་སྙོ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་
བལ་བའྙོ། །ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ནུབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་དེས་ཁ་དྙོག་བསགས་པའྱི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བའྱི་ར་བ་ལ་སྙོགས་པ་སྱིབ་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་བའྙོ། །སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་
པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་དེས་ཐྙོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཟས་སྙོམ་ལ་སྙོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་གཏད་
ཀང་དེའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྙོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདུ་ཤེས་གསུམ་པྙོ་དེ་
དག་བཤྱིག་ནས་སྦྱྙོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའྱི་རྣམ་པས་མྙོས་པར་བྱེད་པའྙོ། །ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ེར་བསྙོགས་ལས་འདས་ཤྱིང་དངྙོས་གཞྱི་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །དག་ལྡན་ལས་ཀང་། གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི་སྔྙོན་པྙོ་དང་སེར་པྙོ་ལ་སྙོགས་པའྱི་
འདུ་ཤེས་སྙོ། །ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི་རྱིག་པ་དང་རྭ་བ་ལ་སྙོགས་པ་སྱིབ་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྙོ། །སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
འདུ་ཤེས་ནྱི་ཁང་བཟངས་དང་། སེད་མྙོས་ཚལ་དང་། རྱི་དང་། ཟ་བ་དང་། ྱི་མ་ལ་སྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྙོ་
ཞེས་གསུངས་སྙོ། །ཇྱི་སྱིད་དུ་དངྙོས་གཞྱི་ལ་སྙོམས་པར་མྱི་འཇུག་པའྱི་བར་དུ་ཞེས་སྙོགས་ཀྱི་དྙོན་ནྱི། 
གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་དང་པྙོར་ེར་བསྙོགས་ཡྱིད་བྱེད་དྲུག་གྱིས་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་
ཆགས་དང་བལ་བར་བྱས་ནས་དེའྱི་འྙོག་ཏུ་འདྱི་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། ནམ་མཁའྱི་
འདུ་ཤེས་ལ་སྙོགས་པ་བསལ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་སམ་པ་སྙོགས་ཀྱི་སྦྱྙོར་བ་སྙོམ། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་
སྦྱྙོར་བ་དེ་ྱིད་དངྙོས་གཞྱིར་གྱུར་པ་སེ་གསུམ་གསུམ་ཡྙོད་པ་ལས་ེར་བསྙོགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཞྱི་རགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་སྙོམ་དགྙོས་པས་འྙོག་སའྱི་ཕུང་པྙོ་དང་། རང་སའྱི་ཕུང་པྙོ་གྱིས་ཀ་ལ་དམྱིགས། སྦྱྙོར་བའྱི་སབས་སུ་
འདུ་ཤེས་འྙོག་མ་བསལ་ནས་ནམ་མཁའ་སྙོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྙོམ་དགྙོས་པས་ནམ་མཁའ་དང་
རྣམ་ཤེས་སྙོགས་ཁྙོ་ན་ལ་དམྱིགས། དངྙོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་དེ་ྱིད་གྙོམས་པ་ངང་དུ་གྱུར་པས་རང་སའྱི་ཕུང་
པྙོ་ལ་ཡང་དམྱིགས་པའྱི་དྙོན་ཏེ། ནམ་མཁའ་ཁྙོ་ན་ལ་དམྱིགས་པར་བྱེད་དྙོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་ྱིད་རྣམ་ཤེས་ཁྙོ་
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ན་ལ་ཡང་དམྱིགས་པར་བྱེད་དྙོ་ཞེས་སྙོགས་འདྙོན་པ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་དྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནས་སྱིད་རེའྱི་
བར་གྱི་ེར་བསྙོགས་ཡྱིད་བྱེད་དྲུག་པྙོ་ཐམས་ཅད་ས་གྙོང་འྙོག་ལ་ཞྱི་རགས་སུ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་
དང་། གཟུགས་མེད་རྣམས་དམྱིགས་པའྱི་སྙོ་ནས་འྙོག་ས་ལས་འདའ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ཅེས་པའྱི་ཐ་སད་སྦྱྙོར་བའྱི་སྙོ་ནས་མྱིང་དུ་བཏགས་པར་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་གཟུགས་མེད་ཀྱི་
སབས་སུ་ེར་བསྙོགས་དང་སྦྱྙོར་བ་སྙོ་སྙོར་བཤད་པའྱི་གནད་རྣམས་རྙོགས་ན་དེའྱི་ཚེ་ཁྙོ་བྙོ་དྲན་པ་འབྱུང་
ངྙོ་། །མྱི་ཤེས་པ་དག་གྱི་ངྙོ་ཚ་བྙོར་བའྱི་གཏམ་ཅྱི་ཡང་མ་སྨྲ་ཤྱིག དེས་ན་གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་
སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད་སྦྱྙོར་བའྱི་དུས་སུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བསལ་ནས་ནམ་མཁའྱི་འདུ་
ཤེས་གྙོམས་པར་བྱས་པ་ལས་དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དེ་ྱིད་མངྙོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་པ་ཤེར་ཕྱྱིན་ལས་
གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་
ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་པས་ནྱི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་ེར་བསྙོགས་
དང་བཅས་པ་ལས་འདས་པའྙོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་སྙོ་སམ་ནས་ཞེས་པས་ནྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་གནས་
སབས་ཀྱི་དམྱིགས་རྣམ་སྙོན། ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནྙོ། །དེས་ན་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། སྦྱྙོར་བའྱི་དུས་སུ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤེས་བསལ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་འདུ་ཤེས་
གྙོམས་པར་བྱས་པས། དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དེ་ྱིད་མངྙོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་དགེ་བའྱི་
སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གསུམ་པ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་
མདྙོ་ལས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་
སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་ེར་བསྙོགས་
དང་བཅས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྙོ། །ཅུང་ཟད་མེད་དྙོ་སམ་ནས་ཞེས་པས་ནྱི་རྣམ་ཤེས་ལས་གཞན་
པའྱི་དམྱིགས་པ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ཡང་མ་རེད་པ་སེ་སྦྱྙོར་བའྱི་དམྱིགས་རྣམ་བསན་
ཏྙོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ནྙོ། །དེས་ན་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། 
སྦྱྙོར་བའྱི་དུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ལས་གཞན་པའྱི་བཟུང་བྱ་ཅྱི་ཡང་མེད་པ་གྙོམས་པས་དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དེ་ྱིད་
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མངྙོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་
པའྙོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱི་པ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ན་ས་ལས་འགྲེལ་
བའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི། ཅྱི་
ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་ེར་བསྙོགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྙོ། །འདུ་ཤེས་
མེད་ཅེས་པ་ནྱི་སྔར་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སབས་སུ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་གྱི་འདུ་ཤེས་མེད་ལ། འདྱིར་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་
ཤེས་ལ་ཡང་སྙོན་དུ་ལྟས་ནས་ཡང་དག་པར་འདས་པའྙོ། །འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་ཞེས་པ་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་
ལྟར་འདུ་ཤེས་གཏན་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་པ་ལ་མཚན་མ་མེད་པར་འཇུག་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཕ་མྙོ་ཡྙོད་
པའྙོ། །སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་བྱས་པས་
དངྙོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་མངྙོན་དུ་གྱུར་པའྙོ། །དེས་ན་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་
འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། འཇུག་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་འདུ་ཤེས་རགས་པ་མེད་ཅྱིང་ཕ་བ་དང་བཅས་པའྱི་དགེ་
བའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའྙོ། །གྱིས་པ་ངྙོ་བྙོའ་ིསྙོ་ནས་དབྱེ་བ་ལ། གཟུགས་མེད་
ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་དང་། དག་པ་བ་དང་། ཟག་མེད་དང་གསུམ་ཡྙོད་པ་ནྱི་སྔར་བསམ་གཏན་གྱི་
སབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་ལ། ཁྱད་པར་ནྱི་སྱིད་རེ་ལ་ཟག་མེད་མེད་དེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བས་
བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སེམས་རེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །མངྙོན་པ་གྙོང་འྙོག་
གྱིས་ཀ་ལས་འདྱི་བཞྱིན་དུ་བཤད་པ་ནྱི་དངྙོས་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་ཐེག་དམན་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྙོ་ལ་ནྱི་དེར་མ་ངེས་ཏེ། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་འཇྱིག་རེན་
ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དུ་བཤད་པའྱི་ཚེ་སྱིད་རེ་ལ་ཡང་ཟག་མེད་བྱ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིད་རེའྱི་སྙོམས་འཇུག་
དག་པ་བ་ལ་ཆ་མཐུན་གཞན་གསུམ་པྙོ་ཡྙོད་ཀྱི། ཁྱད་པར་ཆ་མཐུན་མེད་དེ། དེ་ལ་གྙོང་ས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་གྱི་སྙོ་ནས་འདའ་བ་དང་། གཟུགས་མེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྙོ་
ནས་འདའ་བར་འཇྙོག་ཅེ་ན། བསམ་གཏན་རྣམས་ནྱི་རང་རང་གྱི་འྙོག་སའྱི་ཡན་ལག་རགས་པ་ལ་འདྙོད་ཆགས་
དང་བལ་བའྱི་ཁྱད་པར་རེ་རེ་ཡྙོད་པས་ཡན་ལག་གྱི་སྙོ་ནས་འདའ་བར་འཇྙོག་ལ། གཟུགས་མེད་རྣམས་ནྱི་
གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བསལ་བ་ལས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤེས་བསལ་བ་ལས་རྣམ་ཤེས་
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མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བསལ་བ་ལས་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད། བཟུང་བྱ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་
ཤེས་བསལ་བ་ལས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འབྱུང་བས་ན་
དམྱིགས་པའྱི་སྙོ་ནས་འདའ་བར་བཞག་གྙོ །གསུམ་པ་གྲངས་ངེས་པ་ནྱི། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་
བཞྱིར་གྲངས་ངེས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་མེད་བཞག་པ་གང་ཞྱིག 
འདུ་ཤེས་དེ་ལ་ཡུལ་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས། ཡུལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་ཡང་ཡུལ་གཟུགས་
ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། གེན་པྙོ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་ཡང་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། གེན་པྙོ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས་ཡྙོད་ལ། བཞྱི་པྙོ་དེ་དག་ལས་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བཞྱི་པྙོ་རྱིམ་བཞྱིན་བཞག་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པ་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ནྱི། གཟུགས་མེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ནྱི་སྤྱྱིར་འདུ་ཤེས་ཡྱིན་ལ། དེ་
ལ་ཡང་ཐྙོགས་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། ཐྙོགས་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས། དང་པྙོ་ནྱི། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་
སེ་མཆེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ཡྱིན་ནྙོ། །གྱིས་པ་ལ། ཡུལ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། ཡུལ་ཅན་རྣམ་པར་
ཤེས་པའྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་ཡྱིན་
ནྙོ། །གྱིས་པ་ལ་རགས་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཕ་བ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་གསུམ། དང་པྙོ་ནྱི། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་
མཆེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས། གྱིས་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྙོགས་
ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་སྙོན་མ་ཡྱིན་པས་དགག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནྙོ། །ལྔ་པ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་དཔད་པ་
ལ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ྙོན་མྙོངས་ཅན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ལ། དག་པ་བ་དང་། 
ཟག་མེད་ཀྱི་རང་ས་དང་གྙོང་ས་གྱིས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྙོད་ཅྱིང་། འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་དམྱིགས་པ་མེད་དེ། 
འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་དེ་མ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་རྣམས་འྙོག་ས་ལས་
དམྱིགས་པའྱི་སྙོ་ནས་འདའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་ལས། གཟུགས་མེད་དངྙོས་གཞྱི་དགེ་རྣམས་
ཀྱི། །སྤྱྙོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འྙོག་མ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་ལ་མྱི་དམྱིགས་པར་
གསུངས་པའྱི་ཤུགས་ལ་འྙོག་སའྱི་ཟག་མེད་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྙོད་པར་བསན་ཏེ། སྱིད་རེའྱི་རེན་ཅན་གྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
འྙོང་གྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་སྙོམ་པའྱི་ཚེ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་དེས་འདྱི་བསྙོམ་པར་བྱའྙོ་
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སམ་དུ་དམྱིགས་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་ལ་མྱི་
དམྱིགས་པར་བསན་པའྱི་ཤུགས་ལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ེར་བསྙོགས་རྣམས་ཀྱིས་འྙོག་སའྱི་ཟག་བཅས་ལ་
དམྱིགས་པར་བསན་ཏེ། གང་སྤེལ་ལས། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ། སྱིད་རེའྱི་ེར་བསྙོགས་བར་ཆད་མེད་པའྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཡྱིན་པའྱི་བར་དུའྙོ་ཞེས་དང་། ན་ས་ལས། ཇྱི་སྱིད་དངྙོས་གཞྱི་ལ་
སྙོམས་པར་མྱི་འཇུག་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་ཞེས་སྙོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྙོ། །གྱིས་པ་ཐྙོབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བསམ་
གཏན་བཞྱི་པ་ཐྙོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱྙོར་པ་དེས་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་སྙོན་དུ་མཐྙོང་ནས་ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྦྱྙོར་བས་དེ་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྤངས་པའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་
དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཐྙོབ་བྙོ། །དེའྱི་འྙོག་ཏུ་ནམ་མཁའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རགས་
པ་དང་། ཅུང་ཟད་ཕ་བ་གསུམ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྙོན་དུ་མཐྙོང་ནས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྦྱྙོར་བ་ཕྱྱི་མ་གསུམ་གྱིས་
དེ་གསུམ་རྱིམ་གྱིས་སྤྙོང་བ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྤངས་པའྱི་ཚེ་དངྙོས་གཞྱི་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ཐྙོབ་བྙོ། །གསུམ་པ་ཐྙོབ་
པའྱི་རགས་ནྱི། ན་ས་ལས། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེས་པའྱི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་པ་ལྟ་བུའྱི་སྣང་
བ་འབྱུང་བར་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་འབས་བུ་སེ་བའྱི་གཟུགས་མེད་ལ། མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བ་གྱིས། 
དང་པྙོ་ནྱི། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་གཟུགས་མེད་བསྙོམ་སྙོབས་ཀྱིས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ཐྙོབ་པའྱི་འདུས་
བྱས་ཀྱི་ཆྙོས་སྙོ། །གྱིས་པ་ལ། ངྙོ་བྙོའ་ིསྙོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་། གནས་ཀྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་
ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་དང་། རྣམ་སྱིན་གྱི་འབས་བུའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། གཟུགས་མེད་དུ་སེ་བས་ཐྙོབ་
པའྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་སྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
རྣམ་སྱིན་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཕུང་པྙོ་བཞྱིའྙོ། །བདག་པྙོའ་ིའབས་བུ་ནྱི་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་ཕྱྱི་སྣྙོད་
ཀྱི་འཇྱིག་རེན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་གནས་ཀྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་ན། གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ཀྱི་སེ་བ་ལ་སྙོགས་པ་བཞྱི་ཡྙོད་དྙོ། །རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་གཟུགས་མེད་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་
པྙོར་བསྙོམས་པའྱི་སྙོབས་ཀྱིས་གནས་གྙོང་འྙོག་གྱི་ཕྱེ་བའྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེ་བ་ཐྙོབ་པ་མེད་ཀང་། གཟུགས་
མེད་ཀྱི་སེ་བ་མཐྙོན་པྙོ་དང་། དམའ་བ་དང་། ངན་པ་དང་། བཟང་པྙོ་ཐྙོབ་པ་ནྱི་ཡྙོད་དེ། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
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རྒྱལ་པྙོའ་ིསས་ལས། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ན་ནྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གྱི་གནས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་
སེ་བའྱི་བྱེ་བག་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་ལ། འྙོན་ཀང་དེ་དག་ལ་ཆུང་ངུ་ལ་སྙོགས་པ་ཡྙོངས་སུ་བསྙོམས་པ་
རྣམས་ཀྱི་སེ་བ་ལ་ཚེ་ལ་སྙོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མཐྙོན་པྙོ་དང་། དམའ་བ་དང་། ྙོན་མྙོངས་པ་ཅན་དང་ྙོན་
མྙོངས་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་མང་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ངན་པ་དང་བཟང་པྙོ་ནྱི་ཡྙོད་དྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །འདུ་ཤེས་
ཀྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་མེད་བཤད་ཟྱིན་ཏྙོ།།  །།གསུམ་པ་གྱིས་ཀས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་འགྙོག་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས། དབུ་མ་པའྱི་
ལུགས་སྙོ། །དང་པྙོ་ལ་གྱིས་ཏེ། གཞུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཚུལ་སྤྱྱིར་བསན་པ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་བྱེ་
བག་ཏུ་བཤད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། མཛོད་ལས། འགྙོག་པ་ཞེས་པའང་དེ་བཞྱིན་ྱིད། །འདྱིར་གནས་དྙོན་དུ་སྱིད་
རེར་སེས། །དགེ་བའྙོ་གྱིས་སུ་མྙོང་འགྱུར་དང་། །མ་ངེས་འཕགས་པའྱི་སྦྱྙོར་བས་ཐྙོབ། །ཐུབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
ཀྱིས་ཐྙོབ་བྱ། །དང་པྙོར་མ་ཡྱིན་སད་ཅྱིག་མ། །སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིས་ཐྙོབ་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་ཀ་འདྙོད་དང་གཟུགས་
རེན་ཅན། །འགྙོག་པ་དང་པྙོ་མྱི་ནང་དུ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་ལ་དགག་བྱ་གང་འགྙོག་པ། ཡྱིད་བྱེད་གང་
གྱིས་འཇུག་པ། ས་གང་གྱིས་བསྡུས་པ། ངྙོ་བྙོ་གང་ཡྱིན་དཔད་པ། མྙོང་འགྱུར་གང་ཡྱིན་དཔད་པ། གང་ཟག་
གང་གྱིས་འཇུག་དཔད་པ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དུ་ཐྙོབ་པ། རེན་གང་ལ་འཇུག་པ་དང་བརྒྱད་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། འགྙོག་
པ་ཞེས་པའང་དེ་བཞྱིན་ྱིད། །ཅེས་པ་སེ། གྙོང་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་སབས་སུ་སེམས་
སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དགག་བྱར་བསན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། འདྱིར་ཡང་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་འགྙོག་
ཞེས་པའྱི་དྙོན་ཏེ། འགྲེལ་པར། དེ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་སས་རྣམ་པ་གང་ཞྱིག་བཟུང་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་
ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྙོག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་བཟུང་ངྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་ཞེ་ན། གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་གནས་དྙོན་དུ་ཞེས་པ་སེ། སྔ་མ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་འདུ་ཤེས་སྔྙོན་དུ་
བཏང་བས་འཇུག་ལ། འདྱི་ནྱི་ཚོར་འདུ་ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྔྙོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་
འཇུག་པའྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྱིད་རེར་སེས་ཞེས་ཏེ། སྔ་མ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ལ། འདྱི་
ནྱི་སྱིད་རེའྱི་སས་བསྡུས་ཡྱིན་ནྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དགེ་བའྙོ་ཞེས་པ་སེ། དགེ་བ་ཟག་བཅས་སུ་ནྱི་གྱིས་ཀ་
འདྲའྙོ། །ལྔ་པ་ནྱི་གྱིས་སུ་མྙོང་འགྱུར་དང་། མ་ངེས་ཞེས་པ་སེ། སྔ་མ་ནྱི་སེས་ནས་མྙོང་འགྱུར་ཁྙོ་ན་ཡྱིན་ལ། 
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འདྱི་ནྱི་སེས་ནས་མྙོང་འགྱུར་དང་། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྙོང་འགྱུར་དང་། མྙོང་བར་མ་ངེས་པ་དང་གསུམ་
ཡྙོད་པ་ཡྱིན་གྱིས། མཐྙོང་ཆྙོས་ལ་མྙོང་འགྱུར་ནྱི་མེད་དྙོ། །དྲུག་པ་ནྱི། འཕགས་པའྱི་ཞེས་པ་སེ། སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོ་
རྣམས་ནྱི་འདྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་ཏེ། འཕགས་ལམ་གྱི་སྙོབས་ཀྱིས་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །བདུན་པ་ནྱི་སྦྱྙོར་བས་འཐྙོབ་ཅེས་པ་སེ། འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཙམ་གྱིས་འཐྙོབ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྦྱྙོར་བ་
འབད་པས་འཐྙོབ་བ་ཡྱིན་ནྙོ། །འྙོ་ན་བཅྙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་སྦྱྙོར་བ་འབད་པས་ཐྙོབ་བམ་ཞེ་ན། ཐུབ་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་ཐྙོབ་བྱ། །ཞེས་པ་སེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་དུས་མམ་དུ་ཐྙོབ་པས་ན་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་
ཐྙོབ་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །འྙོ་ན་ཐུབ་པས་སྔར་སྙོབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་འགྙོག་སྙོམས་མ་ཐྙོབ་བམ་ཞེ་ན། འདྱི་
ལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱྙོགས་པ་དག་ན་རེ། དང་པྙོ་ཁྙོ་ནར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསེད་དེ། གནས་བརན་ྱི་སྲུངས་
ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ནྱི་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བསེད་ནས། ཟག་པ་ཟད་པ་
བསེད་དྙོ་ཞེས་བརྙོད་པར་བྱའྙོ་ཞེས་པ་འདྱི་ཚད་མར་བྱ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བཞེད་དྙོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ། 
དང་པྙོར་མ་ཡྱིན་སད་ཅྱིག་མ། །སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིས་ཐྙོབ་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཞེས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་བདེན་པ་
མངྙོན་པར་རྙོགས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། སྱིད་རེ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ། 
རྣམ་གྲྙོལ་ལམ་དགུ་སེ། སུམ་ཅུ་ར་བཞྱིར་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བར་སབས་དེར་སྙོམས་པར་
འཇུག་པའྱི་སེམས་སྱིད་རེའྱི་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱས་ན་བསམ་པ་ལྡང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྙོན་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཟེར་རྙོ། །ྱི་འྙོག་པ་རྣམས་ན་རེ། བསམ་པ་ལྡང་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ནྱི། ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐྙོབ་ཀྱི་བར་
དུ་སྱིལ་མྙོ་ཀྲུང་མྱི་བཤྱིག་པའྱི་དྙོན་ཡྱིན་གྱི། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ལས་མྱི་ལྡང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་ཟེར་
རྙོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི། གྱིས་ཀ་འདྙོད་དང་གཟུགས་རེན་ཅན། །འགྙོག་པ་དང་པྙོ་མྱི་ནང་དུ། །ཞེས་པ་སེ། སྙོམས་
འཇུག་གྱིས་ཀ་ཡང་འདྙོད་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་གྱི། གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་ཅན་མ་ཡྱིན་
ནྙོ། །ཁྱད་པར་དུ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ནྱི། དང་པྙོར་མྱིའྱི་ནང་དུ་བསེད། ཕྱྱིས་མས་པ་གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་ལ། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ནྱི་དང་པྙོ་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སེད་
པ་ཡང་ཡྙོད་དྙོ། །འྙོ་ན་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ལས་མས་པ་ཡྙོད་དམ་ཞེ་ན་ཡྙོད་དེ། འཆར་བྱེད་ཀྱི་མདྙོ་
ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདྱི་ན་དགེ་སྙོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན། ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་
འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ལྡང་བའྱི་གནས་དེ་ཡྙོད་དྙོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སྙོ། །དེ་ནྱི་མཐྙོང་བའྱི་ཆྙོས་ཁྙོ་ན་ལ་ཀུན་ཤེས་པའྱི་ཆྙོས་ཐྙོབ་བར་ཡང་མྱི་བྱེད་ཅྱིང་འཆྱི་བའྱི་
དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ལུས་ཞྱིག་ནས་ཀང་ཁམ་གྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་ལྷ་ལས་འདས་ཏེ། ཡྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷའྱི་
ལུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར་རྙོ། །དེ་དེར་སེས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་
འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ལྡང་པའྱི་གནས་དེ་ཡྙོད་དྙོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
རབ་ཏུ་ཤེས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། འགྙོག་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་ནྱི་རྫས་ཡྙོད་དང་། བཏགས་ཡྙོད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་རྫས་ཡྙོད་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་སེམས་བྱུང་རེ་
ཤྱིག་སེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཆྙོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་འགྲེལ་ལས། ཡང་ཅྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་
དག་རྫས་སུ་ཡྙོད་དམ། འྙོན་ཏེ་བཏགས་པར་ཡྙོད་ཅེ་ན། སེམས་སེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྫས་སུ་ཡྙོད་དྙོ་
ཞེས་ཟེར་རྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྙོབ་དཔྙོན་གྱིས་ནྱི་དེ་མྱི་འཐད་དེ། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཁྙོ་ན་
སེམས་སེ་བ་དེ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེས་བཞེད་དྙོ། །དེའྱི་དྙོན་ཡང་། བྱེ་མདྙོ་གྱིས་ཀ་འགྙོག་སྙོམས་
ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདྙོད་པ་འདྲ་ཡང་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ྱིད་རྫས་ཡྙོད་དང་བཏགས་ཡྙོད་དུ་འདྙོད་པའྱི་ཁྱད་
པར་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའྙོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟག་བཅས་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་རེའྱི་སས་
བསྡུས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སེ་པ་ཁ་ཅྱིག་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་སས་བསྡུས་སུ་འདྙོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མདྙོ་
ལས་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་ཐྙོད་རྒལ་དུ་སྙོམས་
པར་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སམ་ན། རྙོམ་པ་དང་པྙོའ་ིསབས་སུ་མཐར་གྱིས་གནས་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ཡྱིན་པས་
སྙོན་མེད་དྙོ། །སེམས་ཡྙོད་མེད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སེམས་མེད་ཡྱིན་ཏེ། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་
གནས་སབས་སུ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མ་ལུས་པ་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག དེའྱི་གནས་སབས་ན་
སེམས་ཡྙོད་དེ། ཡྱིད་དབང་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྙོག་དབང་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་སེ། བཏང་སྙོམས་དང་ནྱི་སྙོག་
དང་ནྱི། ཡྱིད་དང་ལྡན་ལ་ངེས་གསུམ་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེའྱི་གནས་སབས་ན་སེམས་ཡྙོད་
དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྙོག་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་སེ། སྙོག་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན་དྲྙོད་དང་ནྱི། །རྣམ་ཤེས་
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རེན་གང་ཡྱིན་པ་འྙོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེའྱི་གནས་སབས་ན་སེམས་ཡྙོད་དེ། སེམས་བྱུང་ཡྙོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མ་ཆགས་པའྱི་སེམས་བྱུང་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་སེ། 
མ་ཆགས་འཕགས་རྱིགས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་མཛོད་འགྲེལ་ལས། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། 
འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་སེམས་མེད་པ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་ཟེར་རྙོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྙོ་ཞེ་ན། 
ལུང་དེའྱི་དྙོན་ནྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་མངྙོན་འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་པའྱི་དྙོན་ཡྱིན་པས་སྙོན་མེད་དྙོ་ཞེས་སྨྲའྙོ། །འྙོ་
ན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་ཅན་གྱི་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་ཡྙོད་པར་ཐལ། དེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་སྙོམ་
པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་རྱིག་མྱིན་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ། །སྙོམ་དང་སྙོམ་པ་མྱིན་དང་གཞན། །སྙོམ་པ་སྙོ་
སྙོ་ཐར་ཞེས་བྱ། །དེ་བཞྱིན་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་སེས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་ཁས་བླངས་
ཏེ། ཟག་མེད་ནྱི། བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་མ་གཏྙོགས་གཟུགས་མེད་ནའང་། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་ཡྙོད་པར་ཐལ། དེའྱི་
རྒྱུད་ལ་དྲྙོད་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྙོག་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། 
སྙོག་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན་དྲྙོད་དང་ནྱི། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་པ་དེ། རང་གྱི་ངྙོ་བྙོ་ཡྙོད་པ་ལ་བྱེད་དམ། དེའྱི་ཐྙོབ་པ་ཡྙོད་པ་ལ་བྱེད། དང་པྙོ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་མྱི་
འགྲུབ་ཅྱིང་། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་ས་མ་འཕྙོས་པའྱི་མཐྙོང་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱྙོར་ལམ་ཡྙོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའྱི་
ཐྙོབ་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་གནས་སབས་ན་སེམས་སེམས་བྱུང་གཏན་ནས་
མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་སེམས་སེམས་བྱུང་མ་ལུས་པ་འགྙོག་པ་ཡྱིན་གྱི། མངྙོན་འགྱུར་བ་འགྙོག་ཅྱིང་ཕ་བ་མྱི་
འགྙོག་པའྱི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་ཐྙོབ་པ་ཡྙོད་པ་
ཙམ་གྱིས་དེ་ཡྙོད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་སེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡྱིན་ན། མངྙོན་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་གྱི་དྙོན་བསྡུ་ན། འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ། 
ཁ་ཅྱིག་དགག་གཞྱི་ལུས་ཀྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་བཀག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་
མྱི་འཐད་དེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རང་ལུགས་ནྱི། དགག་གཞྱི་ལུས་
ཀྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་འཁྙོར་བཅས་བཀག་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག 



42   ཀུན་མཁྱེན་གྙོ་རམས་པ། 

སྱིད་རེའྱི་སས་བསྡུས་པའྙོ། །འདྱི་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ནྱི་མེད་དེ། ལུགས་འདྱི་ལ་ཟག་མེད་དང་འདུ་
བྱས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡྱིན་ན། ལམ་བདེན་ཡྱིན་དགྙོས་ཤྱིང་། འགྙོག་སྙོམས་ཡྱིན་ན། ལམ་བདེན་མྱིན་དགྙོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། རེན་གྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་ན། འདྙོད་པའྱི་རེན་ཅན་དང་། གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་
གྱིས། གང་ཟག་གྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་ན། སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྙོད་པ་དང་། མྱི་སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྙོད་པ་གྱིས། ཕྱྱི་མ་
ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་གསུམ་ཡྙོད་དྙོ། །བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་ཟྱིན་ཏྙོ།།  ༈  །།སེམས་ཙམ་
པའྱི་ལུགས་ལ་གྱིས་ཏེ། གཞུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་
པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། མངྙོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་
གང་ཞེ་ན། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བ། སྱིད་པའྱི་རེ་མྙོ་ལས་གེན་དུ་བསྙོད་པའྱི་
ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྔྙོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆྙོས་
བརེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་དང་། བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྱིག་འགྙོག་པ་ལ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་
པ་ཞེས་གདགས་སྙོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ྱིད་ཀྱི་བདེན་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་
པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་སེ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མངྙོན་པར་བསྒྲུབ་བྙོ། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མངྙོན་པར་
གྲུབ་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་འམ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་དྙོ། །གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁམས་སུ་ནྱི་
འདྱི་མངྙོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ། ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གནས་པ་རྣམས་ནྱི་འདྱི་ལ་འབད་
པའྱི་བཙོན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེས་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུས་པ་ལས། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ་ངྙོ་བྙོ་
ལས་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནྙོ། །གང་ཟག་ལས་ནྱི་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏྙོགས་པ་སེ། སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏྙོགས་པ་
དང་མྱི་སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏྙོགས་པའྙོ། །སེ་བ་ལས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་མ་བཞག་ན་དང་པྙོར་འདྱིར་བསེད་
ཅྱིང་། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་དེ། དེ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ལ་བྱེད་པ་
རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲྙོ་བར་ལྟའྙོ་ཞེས་གསུངས་
སྙོ། །དེ་ལ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའྱི་ལུང་དང་པྙོའ་ིདྙོན་ནྱི། ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་འདྙོད་ཆགས་
དང་བལ་ཞེས་པས་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ཐྙོབ་དགྙོས་པར་བསན། སྱིད་པའྱི་རེ་མྙོ་ལས་
ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་ནྱི་ལྷག་མཐྙོང་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཐྙོབ་དགྙོས་པར་
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བསན་པས་དེ་གྱིས་ཀྱིས་སའྱི་ཁྱད་པར་བསན་ནྙོ། །ཞྱི་བར་གནས་པའྱི་ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་བསན། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསན་ཏེ། བརན་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ཚོགས་དྲུག་དང་། བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅྱིག་ྙོན་ཡྱིད་དགག་བྱར་དངྙོས་སུ་བསན་ནས་ཀུན་གཞྱི་
གནས་སུ་ཤུགས་ལ་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཚོགས་དྲུག་ནྱི་སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོའ་ིགནས་སབས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུན་
ཆད་པ་སྱིད་པས་ན་བརན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ྙོན་ཡྱིད་ནྱི་སྙོ་སེའྱི་གནས་སབས་སུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མྱི་སྱིད་པས་
བརན་པ་ཞེས་བརྙོད་དྙོ། །འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་པས་ནྱི་ངྙོ་བྙོའ་ིཁྱད་པར་བསན། གདགས་སྙོ་
ཞེས་པས་ནྱི་བཏགས་ཡྙོད་དུ་བསན་ཏེ། འགྲེལ་པ་རྒྱལ་པྙོའ་ིསས་ལས། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ས་
དང་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། གནས་དང་། ངྙོ་བྙོ་དང་། བཏགས་པས་བསན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལུང་
གྱིས་པའྱི་དྙོན་ནྱི། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཞེས་པས་ནྱི་ངྙོ་བྙོ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསན། 
མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་ནྱི་འདྙོད་གཟུགས་གྱིས་ཀའྱི་རེན་ཅན་དུ་བསན་ནྙོ། །ལུང་གསུམ་པའྱི་
དྙོན་ནྱི། ངྙོ་བྙོ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གང་ཟག་གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྙོད་པ་དང་། རེན་གང་ལ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་གསུམ་སེ་
གྙོ་སའྙོ། །གྱིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་བདུན་སེ། གང་ཟག་གང་གྱིས་འཇུག་པ། རེན་གང་
ལ་འཇུག་པ། ས་གང་ལ་བརེན་པ། ཡྱིད་བྱེད་གང་གྱིས་འཇུག་པ། དུས་ཇྱི་སྱིད་དུ་འཇུག་པ། དགག་བྱ་གང་
འགྙོག་པ། ངྙོ་བྙོའ་ིཁྱད་པར་ལ་དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོ་རྣམས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་མྱི་འཇུག་
སེ། སྙོ་སྙོ་སེ་བྙོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ཙམ་ཐྙོབ་ཀང་ལྷག་མཐྙོང་ཁྱད་པར་
ཅན་བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་མ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། འཕགས་པ་ལ་ཡང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། 
ཕྱྱིར་འྙོང་དང་། སྱིད་རེའྱི་སེམས་མ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དེ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་ཏེ། 
ལྷག་མཐྙོང་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཀང་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
སྱིད་རེའྱི་སེམས་མ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐྙོབ་པ་ལ་དེ་གྱིས་ཐྙོབ་དགྙོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཐྙོབ་དགྙོས་ཏེ། དེ་དང་མྱི་ལྡན་ན་བདག་
ཆད་ཀྱིས་དྙོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་དང་བཅས་པས་ྙོན་ཡྱིད་དགག་མྱི་ནུས་ཞྱིང་། དེ་མ་བཀག་ན་འཕགས་པའྱི་
གནས་པ་མཆྙོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིད་རེའྱི་སེམས་ཡང་ཐྙོབ་དགྙོས་ཏེ། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་
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འཇུག་པ་ལ་ཚོར་འདུ་རགས་པ་འགྙོག་དགྙོས་ཤྱིང་། སྱིད་རེའྱི་སེམས་དེ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བས་ཚོར་
འདུ་རགས་པ་དགག་ས་བའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སད་དུ་མདྙོ་ལས། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཆྙོས་གྱིས་
གཅེས་སས་སུ་བྱ་སེ། གྱིས་གང་ཞེ་ན། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྙོང་ངྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་ཞྱི་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྱིད་རེའྱི་སེམས་དང་། ལྷག་མཐྙོང་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཐྙོབ་པས་འདྱི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ན་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྙོམས་པར་འཇུག་དགྙོས་
སྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་འདྙོད་གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་
རེན་ཅན་ནྱི་མེད་དེ། རང་རྒྱལ་འདྙོད་པའྱི་རེན་ཅན་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བྱང་འཕགས་རྣམས་ཀང་འདྙོད་
གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ན་ཐྙོས་ལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་ཅན་ཡྙོད་ཀང་རེན་དེ་ལ་འགྙོག་
པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་མེད་དེ། ན་ཐྙོས་རྣམས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དགྙོས་པ་ནྱི། ཚོར་
འདུ་རགས་པས་སྙོ་བ་སེས་ནས་དེ་ཞྱི་བའྱི་དྙོན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག གཟུགས་མེད་ཀྱི་
རེན་ཅན་གྱི་ན་ཐྙོས་འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་གནས་པ་ཡྱིན་པས་
ཚོར་འདུ་རགས་པས་སྙོ་བ་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་ལ་ཚོར་འདུ་རགས་པས་སྙོ་
བ་སེ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཚོར་འདུ་རགས་པ་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། ྙོན་ཡྱིད་ཀྱི་འཁྙོར་
དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་འདུ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་བསྡུ་བ་ལས་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་འགྲྙོ་བར་ལྟའྙོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྙོ་སམ་ན། དེ་ནྱི་ནུས་པ་ཡྙོད་པ་ཙམ་ལ་དགྙོངས་པས་
སྙོན་མེད་དྙོ། །མདྙོར་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་དེ། འགྙོག་པ་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དགྙོས་ནུས་གྱིས་ཀ་ཚང་དགྙོས་ཞྱིང་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་ནུས་པ་ཡྙོད་ཀང་
དགྙོས་པ་མེད། མ་བཞག་ན་དགྙོས་ནུས་གྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག་བསྡུ་བ་ལས་གཟུགས་མེད་
ཁམས་སུ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྙོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་སེས་ཟྱིན་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་
པ་ཡྱིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མེད་པར་བཤད་པ་ནྱི་གསར་དུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ལ་དགྙོངས་སྙོ་ཞེས་
སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་བཏུས་སུ་གཟུགས་སུ་ཡང་འགྙོག་སྙོམས་མངྙོན་དུ་མྱི་བྱེད་པར་འཆད་
རྱིགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་པྙོར་མྱིའྱི་རེན་ལ་སྒྲུབ་དགྙོས་པར་བཤད་
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པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག ཐྙོགས་མེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་མ་བཞག་པ་ན་ཐྙོས་སེ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་
དང་སྙོ་བསྟུན་པའྱི་ལུགས་གཅྱིག་དང་། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སེམས་ཙམ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྙོ་བསྟུན་
པའྱི་ལུགས་གྱིས་ཡྙོད་པ་ལས། དང་པྙོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ནས་གཟུགས་མེད་དུ་མངྙོན་དུ་མྱི་བྱེད་པར་བཤད། 
ཕྱྱི་མའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་འདྙོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཀུན་ལས་
བཏུས་ཀྱི་ལུགས་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཟུགས་མེད་དུ་
མངྙོན་དུ་མྱི་བྱེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་བསྡུ་བའྱི་ལུང་གྱི་དྙོན་ཇྱི་ལྟར་སམ་ན། གཟུགས་མེད་དུ་མངྙོན་
དུ་མྱི་བྱེད་པ་ལ་དྙོགས་པ་གཅྙོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས། འྙོ་ན་གཟུགས་མེད་དུ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་
འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་བཞག་ན་ནུས་པ་ཡྙོད་ཅེས་པའྱི་དྙོན་ནྙོ། །དེས་ན་
འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་རེན་ནྱི་འདྙོད་གཟུགས་ཁྙོ་ནར་ངེས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐྙོང་ལམ་འདྙོད་གཟུགས་གྱིས་ཀའྱི་
རེན་ལ་སེ་བ་ཡྙོད་པས། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྙོད་གཟུགས་གྱིས་ཀའྱི་རེན་ལ་འགྙོག་སྙོམས་
གསར་དུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་པ་གང་ཞྱིག ན་ཐྙོས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དང་པྙོར་མྱིའྱི་རེན་ལ་བསེད་ཅྱིང་། དེ་
ལས་མས་ན་ཚེ་དེ་ྱིད་ལ་འདྙོད་པར་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའམ་སེ་བ་ཕྱྱི་མར་གཟུགས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་གང་
རུང་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐྙོང་ལམ་སེས་པའྱི་རེན་ལ་འགྙོག་སྙོམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་སེ། 
རྣམ་གྲྙོལ་ལམ་གྱི་རེས་སུ་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྙོམ་པར་
ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ན་ཐྙོས་རྣམས་ཀྱི་སེ་བ་ཕྱྱི་མ་གཟུགས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་དེ། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་
འཇུག་འབྱིང་དུ་སྙོམ་པ་ལས་མས་ན་ཚེ་དེ་ྱིད་ལ་མངྙོན་དུ་བྱེད་ཅྱིང་ཆུང་ངུར་སྙོམ་པ་ལས་མས་ན་ཕལ་
ཆེར་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་གཟུགས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱེད་དེ། བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཆུང་ངུ་
སྙོམ་པ་ནྱི་ཡྙོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མྱུར་བ་ཁྙོ་ནར་ཕྱྱིས་བསེད་པར་མྱི་ནུས་སྙོ། །འབྱིང་དུ་སྙོམ་པ་
ནྱི་ཡྙོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་ལ་མྱུར་བ་ཁྙོ་ནར་ཕྱྱིས་བསེད་པར་ནུས་སྙོ། །ཆེན་པྙོར་སྙོམ་པ་ནྱི་ཡྙོངས་སུ་
མས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ཁྙོ་ན་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ལས་མས་ནས་
ཕྱྱི་མ་འདྙོད་པར་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་མེད་དེ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་འགྙོག་སྙོམས་ལས་མས་པ་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་
འགྙོག་སྙོམས་ཐྙོབ་པའྱི་ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་དང་དགྲ་བཅྙོམ་གང་རུང་ཡྱིན་དགྙོས་
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པས་ལས་ྙོན་གྱི་དབང་གྱིས་འདྙོད་ཁམས་སུ་སེ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་ཕྱྱི་མ་གཟུགས་ཁམས་སུ་
མངྙོན་དུ་བྱེད་པར་ཡྙོད་པར་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། འཆར་བྱེད་ཀྱི་མདྙོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཁམ་ཟས་ཟ་བའྱི་ལྷ་
ལས་འདས་ཏེ། ཡྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་སུ་སེས་ནས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་
བྙོ། །གལ་ཏེ་དང་པྙོར་མྱིའྱི་རེན་ལ་འགྙོག་སྙོམས་ཐྙོབ་པའྱི་གང་ཟག་ཕྱྱི་མ་གཟུགས་ཁམས་སུ་ལས་ྙོན་གྱི་
དབང་གྱིས་སེ་བ་མེད་པར་ཐལ། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཐྙོབ་ན་ཅྱི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་
བལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འགྲེལ་པ་རྒྱས་སས་མའྱི་ལན་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་ལན་གྱིས་ལས། 
དང་པྙོ་ནྱི། མུ་བཞྱི་མཛད་པ་ལས། མུ་དང་པྙོ་གཟུགས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་ནས་གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་མྱི་ལྙོགས་པ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
འྙོང་དང་། དགྲ་བཅྙོམ་ལྟ་བུ་སེ། བསམ་གཏན་གྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཙམ་ཡང་མ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །མུ་གྱིས་པ་
གཟུགས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བར་གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་བཞྱི་
པ་ཐྙོབ་པའྱི་འཕགས་པ་གཟུགས་མེད་དུ་སེ་བ་དྙོན་དུ་མྱི་གེར་བས། སྤྙོང་ལམ་བསལ་ནས་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་
ལ་གནས་ཏེ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྙོ། །མུ་གསུམ་པ་གཟུགས་ལ་འདྙོད་
ཆགས་དང་བལ་ནས་གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་གཟུགས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་
བལ་བ་དྙོན་དུ་གེར་བས་སྤྙོང་ལམ་ལ་གནས་ཏེ་གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྙོ། །མུ་བཞྱི་པ་
གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེ་དག་ལས་མ་གཏྙོགས་པ་རྣམས་སྙོ། །གཟུགས་སུ་འགྙོག་སྙོམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་
མུ་གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །འདྱི་ལ་ཊྱི་ཀ་ལས་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་མ་བལ་
བར་གྙོང་མ་ཐྙོབ་པར་འདྙོད་པ་ལ་ནྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་སྙོན་གནས་སྙོ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་དྙོན་དུ་བསམ་ནས་ཁ་ཅྱིག་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྱི་པྙོ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་
འཇུག་མྱིན་པར་ཐལ། འྙོག་སའྱི་དངྙོས་གཞྱི་མངྙོན་དུ་མ་བྱས་པར་གྙོང་སའྱི་དངྙོས་གཞྱི་མངྙོན་དུ་བྱས་པ་ཡྙོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་དགྙོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དེ་ཕྱྙོགས་སྔས་ཁས་ཀང་མ་བླངས་ཤྱིང་ཅྱིག་
ཆར་བའྱི་དགྲ་བཅྙོམ་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དུ་བྱས་པ་ཡྙོད་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་ཊྱིཀྐའྱི་
དགྙོངས་པ་ནྱི་འྙོག་ས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བར་གྙོང་མ་ཐྙོབ་པ་ལ་སྙོན་བརྙོད་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །སྙོན་གཞན་
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ཡང་ཡྙོད་དེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་སྔྙོན་དུ་མ་སྙོང་བའྱི་རྣམ་གྲྙོལ་ལམ་ཡྙོད་པར་ཐལ། སྤྙོང་ལམ་སྔྙོན་དུ་མ་སྙོང་
བའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་མེད་དུ་སེ་བ་ལེན་པ་གཟུགས་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་
དགྙོས་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ཐྙོབ་པའྱི་འཕགས་པ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེ་བ་དྙོན་དུ་མྱི་གེར་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་གཟུགས་ལ་ཆགས་བལ་མྱི་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། ཁས་བླངས་དང་འགལ་
ཏེ། བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་མ་བལ་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་
སྙོམས་འཇུག་ལས་མ་མས་པར་འཆྱི་འཕྙོ་བ་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་དེ་གཟུགས་མེད་དུ་མྱི་སེ་བར་ཐལ། འདྙོད་པ་དེའྱི་
ཕྱྱིར། འདྱི་ཡས་མན་ནས་ས་བཅད་གཅྱིག་ཆད་པས་སན་ཆད་བཙལ་དགྙོས་མཆན། མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་
འཇུག་གྱི་ལུས་རེན་ལ། གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱི། འདྙོད་ལྷ་རྱིས་དྲུག ཚངས་ཆེན་མ་གཏྙོགས་པའྱི་གཟུགས་ཁམས་
གནས་རྱིགས་བཅུ་དྲུག་སེ། ེར་ལྔ་ཡྙོད་པར་བཤད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་
ནམ། ཐེག་པ་ཆེན་པྙོའ་ིལུགས་ཡྱིན། དང་པྙོ་ལྟར་ན། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་
མྱི་སྱིད་ཅྱིང་། འགྙོག་པ་ཐྙོབ་པའྱི་ཐེག་དམན་གྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན། ཕྱྱི་མ་འདྙོད་ལྷར་སེ་བ་མྱི་སྱིད་པས་མྱི་འཐད་
དྙོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཚངས་ཆེན་མ་གཏྙོགས་པ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཚངས་ཆེན་གྱི་རེན་ལ་ཡང་འགྙོག་
སྙོམས་ཐྙོབ་ཟྱིན་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གསུམ་པ་ས་གང་ལ་བརེན་པ་ནྱི་རྙོམ་པ་དང་པྙོའ་ིཚེ་ཐེག་
པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀས་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་གྙོ །ཐེག་དམན་གྱི་ལུགས་ལ་སྱིད་རེ་དེ་སེམས་
ཀྱི་རྒྱུ་བ་མྱི་གསལ་བས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་འདུ་རགས་པ་རྒྱུན་གཅྙོད་ས་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཛོད་ལས། ཕ་བ་ཕ་
བའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། སྱིད་པའྱི་རེ་མྙོ་ནྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བས་ཀང་
ཆེས་ཕ་བར་བྱས་ནས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིའྱི་ཕ་བ་ཡང་ས་གཞན་
ལ་ལྟྙོས་ནས་ཕ་བ་ཡྱིན་གྱི་འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་དགག་བྱའྱི་འདུ་ཤེས་རགས་པའྱི་ཟས་ཕྱེ་བའྱི་ཕ་བ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། 
དེའྱི་ཕ་བ་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་འཇྙོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་རྙོམ་པ་དང་
པྙོའ་ིགནས་སབས་སུ་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཐྙོག་མ་ནྱི་མཐྙོང་ལམ་
ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཚེ་སྱིད་རེའྱི་མཇུག་
ཐྙོག་ཏུ་འབྱུང་བར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཕྱྱིས་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་གཞན་གྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ་འཇུག་
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པ་ཡང་ཡྙོད་དེ། མཛོད་འགྲེལ་ལས། འདྱི་ནྱི་རྙོམ་པ་དང་པྙོ་ལ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱྱིས་དགའ་འགུར་
དབང་ཐྙོབ་པས་ནྱི་རྣམ་པར་བརྒལ་ཏེ་ཡང་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱིར་
སྱིད་རེ་ལ་བརེན་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་ཞེས་པའྱི་དྙོན་ཡང་སྱིད་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་
ཡྱིན་གྱི་སྱིད་རེ་འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་སེམས་རེན་ཡྱིན་པའྱི་དྙོན་ནྱི་མྱིན་ཏེ། སེམས་རེན་གྱི་དྙོན་ནྱི་རྣམ་ཤེས་གཅྱིག་
གྱི་འཁྙོར་དུ་མཚུངས་ལྡན་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་བ་ལ་འདྙོད་ཅྱིང་སྱིད་རེའྱི་སེམས་མ་འགགས་པར་འགྙོག་
སྙོམས་མྱི་སེ། འགྙོག་སྙོམས་ནམ་ཞྱིག་སེས་པའྱི་ཚེ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་འགག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག 
འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཞྱི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་སྱིད་རེའྱི་སེམས་དང་། ལྷག་མཐྙོང་ཁྱད་པར་ཅན་
འདས་ལམ་ཐྙོབ་དགྙོས་པར་བཤད་པས་འཁྲུལ་གཞྱི་བྱས་ནས་གྱིས་ཀ་སྙོམས་པར་འཇུག་སེམས་སུ་འདྙོད་
པ་ནྱི་བླྙོ་གྲྙོས་རྱིང་བ་སེ། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་འདས་ལམ་བརེན་པ་མེད་པས་དེ་
གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་སྱིད་རེའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
འཁྙོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་འདུ་གཅད་བྱའྱི་གཙོ་བྙོར་བྱས་ནས། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཤེས་རབ་གཅྙོད་བྱེད་ཀྱི་
གཙོ་བྙོར་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཁྙོར་དང་བཅས་པ་འགྙོག་པའྱི་ཚེ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་
འཇུག་ཏུ་འཇྙོག་པའྙོ། །བཞྱི་པ་ཡྱིད་བྱེད་གང་གྱིས་འཇུག་པ་ནྱི། ན་ཐྙོས་རྣམས་ནྱི་ཚོར་འདུ་རགས་པ་ཞྱི་བས་
གནས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་འཇུག་སེ། མཛོད་ལས། འདྱི་གནས་དྙོན་དུ་ཞེས་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས། ཞྱི་བར་
གནས་པའྱི་འདུ་ཤེས་སྔྙོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་རལ་སྦྱངས་པ་དང་། གཞན་དྙོན་དུ་ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པས་འཇུག་སེ། 
སྤྱྙོད་འཇུག་ལས། རྒྱས་སས་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་བསབ་པའྱི། །དངྙོས་དེ་གང་ཡང་ཡྙོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་
རྙོ། །སངས་རྒྱས་ནྱི་གཞན་ངྙོར་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དྙོན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་
དེ། ལུགས་འདྱི་ལ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་ན། འཇུག་ཤེས་འཁྙོར་བཅས་བཀག་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞྱིག 
སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་དུ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྙོ་
སེ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། བྱང་སར་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བཤད་པ་ནྱི་གཞན་ངྙོར་སྣང་བ་ཙམ་ལ་དགྙོངས་
ལ། རྒྱན་དང་། ཀུན་བཏུས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་
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འཇུག་མྱི་འཆད་པ་ནྱི། དྙོན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མེད་པའྱི་གནས་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནྙོ། །ལྔ་པ་དུས་ཇྱི་སྱིད་དུ་
འཇུག་པ་ནྱི་ན་རང་རྣམས་ནྱི་བླྙོའ་ིའཕེན་པ་ཇྱི་སྱིད་ཡྙོད་པ་དེ་སྱིད་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ལ། བྱང་སེམས་ནྱི་
ཞག་བདུན་ལས་ལྷག་པ་མྱི་འཇུག་སེ། མདྙོ་སེ་ྱི་མའྱི་སྱིང་པྙོ་ལས། ྱི་མ་གཅྱིག་ནས་བདུན་གྱི་བར་དུ་སྙོམས་
པར་འཇུག་གྙོ །དུས་རྱིང་མྙོ་ཞྱིག་ཏུ་ཞུགས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་སྤྱྙོད་པ་དམན་པར་འགྱུར་རྙོ་ཞེས་
གསུངས་སྙོ། །ཁ་ཅྱིག་བྱང་སེམས་ཡུན་རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྙོད་དེ། སྱིང་རེ་པད་དཀར་ལས། སེ་བ་
གཅྱིག་གྱིས་ཐྙོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་བར་གྱི་བསལ་
པ་བཅུ་པྙོ་འདྱི་དག་འདའ་བར་བྱེད་དྙོ་ཞེས་དང་། སའྱི་སྱིང་པྙོ་འཁྙོར་ལྙོ་བཅུ་པའྱི་མདྙོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཡང་དེའྱི་ཚེ་འདྱི་སམ་དུ་ཆྙོས་ཐམས་ཅད་བཟུང་སེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བདག་གྱིས་ཚོར་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལ་སྙོགས་པ་ཆྙོས་ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཡྙོངས་སུ་གཅྙོད་དྙོ་སམ་པས་
འགྙོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདྱི་ལ་གནས་ནས་བླྙོ་སྔྙོན་དུ་བཏང་བ་བཞྱིན་
ཐམས་ཅད་ཡྙོངས་སུ་གཅྙོད་བར་བྱེད་དྙོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེའྱི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ། གལ་ཏེ་ན་ཞག་བདུན་ནམ། 
བདུན་གྱིས་སམ། བདུན་གསུམ་མམ། བདུན་བཞྱི་འམ། བདུན་ལྔ་འམ། བདུན་དྲུག་གམ། བདུན་བདུན་ནམ། 
བདུན་བརྒྱད་དམ། གལ་ཏེ་ན་བསལ་པ་ཚད་མེད་པ་བྱེ་བར་ཕག་ཁྱིག་བརྒྱ་སྙོང་གྱི་བར་དུ་ཅྱི་ནུས་སུ་གནས་ཏེ། 
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་ཟའྙོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ནས་སེམས་ཅྱི་ལ་ཡང་མྱི་ཆགས་པར་གནས་ཏེ་ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་མྱི་འཐད་དེ། བྱང་སེམས་ནྱི་གཙོ་བྙོར་གཞན་དྙོན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་
འཇུག་ཅྱིང་དེ་ནྱི་ཡུན་ཚད་ཐུང་ངུས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡུན་རྱིང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་དང་སྱིང་རེ་ཡང་དེ་སྱིད་དུ་བཀག་དགྙོས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྱྙོད་པ་དམན་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྙོ། །གལ་ཏེ་གཞན་དྙོན་དྙོར་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ྱིད་གཞན་དྙོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འྙོ་ན་ས་བརྒྱད་པའྱི་བྱང་སེམས་སྙོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་འགྙོག་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་
པར་བཞག་པ་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སྙོང་བར་མཛད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དེ་ྱིད་གཞན་དྙོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་མཚུངས་སྙོ། །དེས་ན་སྱིང་རེ་པད་དཀར་གྱི་ལུང་དྙོན་ནྱི་ནུས་པ་ཡྙོད་པ་ཙམ་ལ་དགྙོངས་
སྙོ། །དྲུག་པ་དགག་བྱ་གང་འགྙོག་པ་ནྱི། ཚོགས་བདུན་འཁྙོར་དང་བཅས་པ་འགྙོག་སེ། ཀུན་བཏུས་ལས། 
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བརན་པ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་དང་བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྱིག་འགྙོག་པ་ལ་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འདྱིར་
ཁ་ཅྱིག ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཟག་བཅས་འགྙོག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཟག་མེད་མྱི་འགྙོག་པར་འདྙོད་པ་ནྱི་གྲུབ་མཐའྱི་སབས་
མ་ཕྱེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་སྙོམས་པར་འཇུག་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་
ཡྙོད་པར་ཁས་ལེན་དགྙོས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་འདྙོད་ན། དེ་ྱིད་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཐེག་བསྡུས་
ལས་རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ན། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་དང་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བརན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྙོན་ལ་འདྙོད་པར་འཇུག་ཤེས་དྲུག་དང་། གཟུགས་སུ་སྣ་ལེའྱི་རྣམ་
ཤེས་མ་གཏྙོགས་པ་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་དུ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འགྙོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་
ཀྱི་བྱང་སེམས་དང་ཐེག་དམན་སྙོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྱིག་ྙོན་ཡྱིད་འགྙོག་པར་བྱེད་
དེ། བླྙོ་བརན་གྱི་ཕུང་པྙོ་ལྔའྱི་རབ་བྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་
པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། བཞྱི་དང་། གཅྱིག་ནྱི་འདྙོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་
ཁམས་སུ་གྙོ་རྱིམ་བཞྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་པས་སྙོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་འཇུག་ཤེས་
འཁྙོར་དང་བཅས་པ་བཀག་པ་མྱི་འཐད་དེ། འགྙོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་བཞྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་
པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་
འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་མེད་པར་འདྙོད་ན། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
དང་ལྡན་ལ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་སེམས་ཡྙོད་པའྱི་གནས་སབས་ན་དགྲ་བཅྙོམ་པ་
དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྙོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྙོ། །གྱིས་
ཀ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་དགྲ་བཅྙོམ་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྙོག་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། 
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་དང་། ཕུང་པྙོ་ལྷག་མ་མེད་པའྱི་དབྱྱིངས་ནའྙོ་
ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྙོ་ཞེས་སྨྲའྙོ། །མྱི་འཐད་དེ། ལུང་དེའྱི་དྙོན་ནྱི་གཞན་ངྙོར་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་
སྣང་བ་ཙམ་ལ་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། གཞན་དུ་ན་གནས་སབས་དེར་རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྙོད་པར་
བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གནས་སབས་དེར་འཇུག་ཤེས་དང་མྱི་ལྡན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །སྙོན་གཞན་ཡང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་བཀག་པས་མ་ཁྱབ་པར་
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ཐལ། འགྙོག་སྙོམས་ཡྱིན་ན། དེ་བཀག་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་ཅྱིང་འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། 
ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ནྱི། །རག་ཏུ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། །སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་གྱིས་
དང་། །སེམས་མེད་གྱིད་དང་རྒྱལ་མ་གཏྙོགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་དང་། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་ལ་ྙོན་ཡྱིད་ལས་གཞན་པའྱི་དགག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་
པར་ཐལ། དེ་གྱིས་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་བཀག་མ་བཀག་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ཐེག་
བསྡུས་ལས། འདྱིར་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ྙོན་མྙོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་
ཡྱིན་གྱི་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འདྱི་གྱིས་བྱེ་བག་མེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
རྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དགྲ་བཅྙོམ་པ་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྙོག་པའྱི་བྱང་སེམས་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་
ལ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། གྱིས་ཀ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ནྱི་དགྲ་བཅྙོམ་པ་དང་ཞེས་སྙོགས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་ལུང་དེའྱི་དྙོན་ཇྱི་ལྟར་སམ་ན་ཀུན་
གཞྱི་ལ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ཆ་དང་། ས་བྙོན་གྱི་ཆ་གྱིས་ཡྙོད་པ་ལས་ྙོན་ཡྱིད་ཀྱིས་དམྱིགས་པར་གྱུར་པའྱི་ཀུན་
གཞྱི་ས་བྙོན་གྱི་ཆ་མེད་པ་ལ་དགྙོངས་སྙོ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་
གྱིས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བར་མམ་དུ་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། འགྙོག་སྙོམས་དང་ཤེས་པའྱི་གཞྱི་
མཐུན་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁས། རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ན། འགྙོག་སྙོམས་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་
པར་ཐལ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྱི་འགྙོག་སྙོམས་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ངྙོ་བྙོ་ྱིད་ཅེས་བྱ་སེ་
ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པ་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ས་ལས་ཤྱིན་
ཏུ་འདས་པ་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་ེ་བར་ཞྱི་བ་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། གཟུགས་
ཀྱི་ངྙོ་བྙོ་ྱིད་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། དེ་ཁྙོ་ནའྱི་དྙོན་ལ་བཀྲ་བར་འཛིན་པ་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་
པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྔ་ཡྙོངས་སུ་སྤངས་བར་རྱིག་པར་བྱའྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བཙུན་པ་དབྱྱིག་བཤེས་ཀྱིས་འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་སབས་སུ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་མྙོ་ཡྙོད་པར་ཁས་བླངས་
པ་དེ་སེམས་ཙམ་པས་འགྙོག་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་
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མྱི་ནུས་ཏེ། དབྱྱིག་གེན་གྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱེད་པར་དབྱྱིག་བཤེས་ཀྱི་འདྙོད་པ་འགྙོག་པའྱི་སབས་
སུ་རྙོག་གེ་བ་དག་གྱིས་ལུང་གྱི་དྙོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་རྙོགས་པས་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྙོགས་
པའྱི་གནས་སབས་སུ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་སེམས་དང་བཅས་པར་རྙོག་པ་ནྱི་གཟུ་ལུམ་དུ་རྙོག་པ་ཡྱིན་ནྙོ་
ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པས་འགྙོག་སྙོམས་སུ་གྱུར་པའྱི་འདས་ལམ་དང་། སྙོམ་ལམ་རེ་
སྦྱྙོར་དང་། རྙོགས་པ་ཆྙོས་སྐུ་ཡྙོད་པར་ཁས་ལེན་དགྙོས་ཏེ། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་དང་། མངྙོན་རྙོགས་རྒྱན་ལས་
དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་གང་ཞྱིག མདྙོ་དང་བསན་བཅྙོས་དེ་དག་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེ་ན། 
འྙོ་ན་སེམས་ཙམ་པས་ཆྙོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྙོང་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་དང་། མངྙོན་
རྙོགས་རྒྱན་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་གང་ཞྱིག མདྙོ་དང་བསན་བཅྙོས་དེ་དག་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་
པའྱི་ཕྱྱིར། བདུན་པ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ལ་དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་དགག་
བཞག་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ། ཁ་ཅྱིག ཚོགས་དྲུག་འགྙོག་བྱེད་སྱིད་རེའྱི་སེམས་དང་། ྙོན་ཡྱིད་འགྙོག་བྱེད་
བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གྱིས་ཀྱིས་དགག་གཞྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཚོགས་བདུན་འཁྙོར་
བཅས་བཀག་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སབས་ལ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་དགག་བྱ་
འགྙོག་ཚུལ་མ་ཤེས་པ་སེ། འྙོ་ན་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་དང་པྙོར་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ཀྱིས་
ཚོགས་དྲུག་བཀག་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ྙོན་ཡྱིད་འགྙོག་པ་ཡྱིན་ནམ། གྙོ་
རྱིམ་དེ་ལས་བཟྙོག་པ་ཡྱིན་ནམ། དུས་མམ་དུ་འགྙོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། དང་པྙོ་ལྟར་ན་བདག་མེད་རྙོགས་
པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ྙོན་ཡྱིད་འགྙོག་པར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཁ་མའྱི་གང་ཟག་གྱི་
རྒྱུད་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། ཁས་བླངས་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། དེའྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་མེད་པར་ཐལ་ལྙོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་དྲུག་འགྙོག་པར་བྱེད་
བཞྱིན་པའྱི་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཁ་མའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ྙོན་ཡྱིད་མེད་པར་ཐལ། ཁས་བླངས་
དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་ཆྙོས་ཅན། ཁྱྙོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ྙོན་ཡྱིད་ཡྙོད་པར་ཐལ། ཁྱྙོད་འདས་
ལམ་དང་འགྙོག་སྙོམས་མངྙོན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་ཐེག་དམན་སྙོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན་མྱི་འཐད་དེ། 
ལུགས་འདྱི་ལ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་དང་། བདག་མེད་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་བ་
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མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག དགག་གཞྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཚོགས་བདུན་བཀག་པའྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག སྱིད་རེའྱི་སས་བསྡུས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཟུར་དང་པྙོ་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་
མྱི་ནུས་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་ལ་དགག་གཞྱི་སེམས་རྒྱུན་གྱི་
སེང་དུ་དགག་བྱ་འཇུག་ཤེས་མངྙོན་འགྱུར་བ་བཀག་པའྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག སྱིད་རེའྱི་
སས་བསྡུས་པ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་གཞན་ལུགས་འགྙོག་པ་དང་འགལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས་ཆྙོས་ཅན། 
མཚན་ྱིད་ཀྱི་ས་ཟུར་དུ་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། དེ་ཆྙོས་ཅན། འཇུག་ཤེས་མངྙོན་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། འདྙོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། རྣམ་པར་མྱི་རྙོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མྱིན་པར་ཐལ། འདྙོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། 
བསལ་བ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཁས་བླངས་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འགྙོག་སྙོམས་
མེད་པར་གྙོང་དུ་བསྒྲུབ་ཟྱིན་པས་ལུགས་འདྱི་མྱི་འཐད་པར་གྲུབ་བྙོ། །སྔ་ཕྱྱི་གྱིས་ཆར་གྱིས་འགྙོག་སྙོམས་
སྱིད་རེའྱི་སས་བསྡུས་སུ་འདྙོད་པ་ནྱི་གྲུབ་མཐའྱི་སབས་མ་ཕྱེད་པ་སེ། དེ་ནྱི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ཏེ། 
ལུགས་འདྱི་ལ་ཟག་མེད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་འདུ་རགས་པ་ཆ་
མམ་དུ་བཀག་སེ་བདག་མེད་པའྱི་དྙོན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཞེས་ཟེར་བ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ན། སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་འདུ་རགས་པ་འགྙོག་པས་
མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིམཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྙོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཡྱིན་པས་བདག་མེད་པའྱི་དྙོན་ལ་རེ་གཅྱིག་པར་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཊྱིཀྐ་ལས། ཚོར་འདུ་རགས་པ་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་སྱིད་རེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་པྙོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བདུན་འཁྙོར་དང་བཅས་པ་རེ་ཤྱིག་སེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་
པར་བྱས་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སབས་ལ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཐེག་དམན་གྱི་
དང་པྙོར་བསྒྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ལ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ངེས་ཏེ། བྱང་སེམས་སྙོམ་ལམ་པས་
ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོའ་ིསབས་སུ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་པྙོ་རེ་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ་ཡང་འགྙོག་པ་
ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བཤད་པ་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་དེའྱི་ཚེ་བསམ་
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གཏན་དང་པྙོའ་ིམཇུག་ཐྙོག་ཏུ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དྙོན་ཡྱིན་
པས་སྙོན་མེད་དྙོ་སམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྱིད་རེ་སྤེལ། སྱིད་རེ་ལ་འགྙོག་པ་སྤེལ་
བར་སྙོང་གྱི །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་འགྙོག་པ་སྤེལ་བར་མ་སྙོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རང་ལུགས་ནྱི། དགག་གཞྱི་
ཀུན་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་པྙོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡྙོད་པའྱི་ཚོགས་བདུན་གྱི་ཁྙོངས་སུ་གཏྙོགས་
པ་འཁྙོར་བཅས་བཀག་པའྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་གནས་སབས་ལ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་དྙོ། །སྙོམས་པར་
འཇུག་པ་པྙོའ་ིཞེས་སྙོས་པ་ནྱི། སྙོབ་དཔྙོན་བླྙོ་བརན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཇུག་ཤེས་དྲུག་
དང་། བཞྱི་དང་། གཅྱིག་འགྙོག་པར་གསུངས་པའྱི་དྙོན་ཡྱིན་ནྙོ། །གྱིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། གང་ཟག་གྱི་
སྙོ་ནས་དབྱེ་བ། རེན་གྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ། སྙོམས་པར་འཇུག་སེམས་ཀྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་ན་ཐྙོས་
སྙོབ་པ་དང་། མྱི་སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས་གྱིས། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས། བྱང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས་དང་བཞྱིའྙོ། །གྱིས་པ་ལ་འདྙོད་པའྱི་རེན་ཅན་དང་། གཟུགས་ཀྱི་
རེན་ཅན་གྱིས། དང་པྙོ་ལ། ཐེག་དམན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་གྱིང་གསུམ་གྱི་མྱིའྱི་རེན་ཅན་དུ་ངེས་ཤྱིང་། བྱང་
སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འགྲྙོ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཡྙོད་དྙོ། །ཕྱྱི་མ་ལ་གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་
བཅུ་བདུན་གྱི་རེན་ཅན་བཅུ་བདུན་ནྙོ། །གསུམ་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་འགྙོག་
པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུའྙོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ལ་དཔད་པ་ནྱི། འགྙོག་སྙོམས་དེ་རྫས་ཡྙོད་དང་
བཏགས་ཡྙོད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བཏགས་ཡྙོད་ཡྱིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་
བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྙོད་པ་ཡྱིན་གྱི། རྫས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་དེ་
རྫས་ཡྙོད་དང་། སེམས་ཙམ་པས་བཏགས་ཡྙོད་དུ་འདྙོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་མྱི་འཐད་དེ། དེ་གྱིས་ཀས་ལྡན་
མྱིན་འདུ་བྱེད་དུ་འདྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སྙོན་མེད་དེ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ྱིད་རྫས་ཡྙོད་དང་བཏགས་ཡྙོད་དུ་
འདྙོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟག་མེད་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་
ལས། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་སེ་ཞེས་དང་། བསྡུ་བ་ལས། འགྙོག་པའྱི་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པར་བརྙོད་པར་བྱ་སེ། ྙོན་མྙོངས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ྙོན་མྙོངས་པ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ྙོན་མྙོངས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ྙོན་མྙོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྙོ། །དགེ་མྱི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དགེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས། ངྙོ་
བྙོ་ྱིད་ལས་ནྱི་དགེ་བའྙོ་ཞེས་སྙོ། །ཕུང་པྙོ་ལྔའྱི་ནང་ནས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པྙོ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཀྱི་
དབྱེ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་ཡྙོད་མེད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སེམས་ཡྙོད་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གནས་སབས་ན་
ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཆྙོས་གྱིས་གཅེས་སས་སུ་བྱེད་
དྙོ། །གྱིས་གང་ཞེ་ན་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྙོང་ངྙོ་། །དེ་ལ་ཞྱི་གནས་ནྱི་གང་། ལྷག་མཐྙོང་ནྱི་གང་། དེ་གྱིས་ཅྱི་
ལྟར་དུ་གཅེས་སས་སུ་བྱེད་ཅེ་ན། དྙོན་འདྱིར་ཞྱི་གནས་ནྱི་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་པྙོ་
བརྒྱད་ལ་བྱའྙོ། །ལྷག་མཐྙོང་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སེ། དེ་གྱིས་གཅྱིག་མེད་ན་འཇུག་ཏུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
དེ་གྱིས་ཀ་ཚོགས་པ་ན་གཅེས་སས་སུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རྙོ་ཞེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བའྱི་མམ་པར་
འཇྙོག་པའྱི་སབས་སུ་འབྱུང་ངྙོ་།།  ༈  །།གསུམ་པ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུང་ལས་གསུངས་པའྱི་
ཚུལ་དང་། རྣམ་གཞག་ཞྱིབ་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས། མཐར་གནས་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་
གསུངས་ཀྱི། དྙོན་ཞྱིབ་ཏུ་མ་གསུངས་སྙོ། །སའྱི་སྱིང་པྙོ་འཁྙོར་ལྙོ་བཅུ་པའྱི་མདྙོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་འགྙོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་གནས་ནས་ཚོར་བ་གསུམ་དང་
འདུ་ཤེས་གསུམ་ཡྙོངས་སུ་གཅྙོད་དེ་མངྙོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། གཡྙོ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་དཔྙོད་པ་མེད་པར་
ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་། རེག་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ཀུན་གཅྙོད་པར་འགྱུར་རྙོ་ཞེས་
གསུངས་སྙོ། །མདྙོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའྱི་སས་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་དྲུག་པ་ཡན་ཆད་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་བདུན་པ་འདྱི་ལ་གནས་
པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་དང་། སེམས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་ལ་ཡང་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་
འཇུག་ཅྱིང་ལྡང་སེ་འགྙོག་པ་མངྙོན་དུ་བྱས་ཞེས་ནྱི་མྱི་བྱའྙོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སྙོ། །འཇུག་པ་ལས། རྱིང་
དུ་སྙོང་བ་འདྱིར་ནྱི་སད་ཅྱིག་དང་། །སད་ཅྱིག་ལ་ནྱི་འགྙོག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། 
འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་
འགྙོག་པ་ཞེས་བརྙོད་དེ། འདྱིར་སྙོས་པ་ཐམས་ཅད་འགག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ས་བདུན་པ་རྱིང་དུ་སྙོང་



56   ཀུན་མཁྱེན་གྙོ་རམས་པ། 

བ་འདྱིར་ནྱི་ས་དྲུག་པར་ཐྙོབ་པའྱི་འགྙོག་པ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སད་ཅྱིག་དང་སད་ཅྱིག་ལ་སྙོམས་པར་
འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་སད་དུ་ཀེ་རྒྱལ་བའྱི་སས་དག་ཅེས་སྙོགས་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ལུང་ཤེས་བྱེད་དུ་
དྲངས་སྙོ། །དེ་དག་གྱི་དྙོན་ལ་ཐུན་མྙོང་བ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་། ཐུན་མྙོང་མ་
ཡྱིན་པ་ཡང་དག་མཐའ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་ལས། ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་དང་། མངྙོན་
རྙོགས་རྒྱན་ལས་དང་པྙོ་བསན་ལ། སའྱི་སྱིང་པྙོ་འཁྙོར་ལྙོ་བཅུ་པའྱི་མདྙོ་ལས་གྱིས་ཀ་བསན་ཏེ། དང་པྙོའ་ི
དགག་བྱ་ཚོར་བ་གསུམ་དང་། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། གྱིས་པའྱི་དགག་བྱ་དམན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་
དང་སྙོས་པའྱི་མཚན་མའྱི་འདུ་ཤེས་གྱིས་དགག་བྱར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །མདྙོ་སེ་ས་བཅུ་པ་དང་། འཇུག་པ་
ར་འགྲེལ་ལས་ཕྱྱི་མ་ཁྙོ་ན་བསན་ཏེ། དེ་ནས་བཤད་པའྱི་འགྙོག་སྙོམས་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དུ་ཐྙོབ་པ་མེད་པར་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐུན་མྙོང་བ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་། 
ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དག་མཐའ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་འགྙོག་སྙོམས་སྙོ། །དང་པྙོ་ལ་རེན་ངྙོས་གཟུང་
བ། དགག་གཞྱི། དགག་བྱ། འགྙོག་བྱེད། ངྙོ་བྙོ་ལ་དཔད་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། བྱང་སེམས་འཕགས་པས་
འདྙོད་གཟུགས་གྱིས་སུ་མངྙོན་དུ་བྱས་ཚུལ་ནྱི་སྔར་སེམས་ཙམ་པའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ་ན་
རང་གྱིས་གསར་དུ་ཐྙོབ་ཚུལ་ནྱི་དབུ་མ་པའྱི་གཞུང་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་པས། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ཁས་
ལེན་དགྙོས་ཤྱིང་། ཕྱྱིས་ནྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་ལ་ཡང་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྙོད་དེ། དེར་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་
དགྙོས་ནུས་གྱིས་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་། དེའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བ་འགྙོག་
དགྙོས་པས་དགྙོས་པ་ཡྙོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡྙོད་པས་ནུས་པ་ཡང་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་
ལ་ཁ་ཅྱིག ལུས་ལ་འདྙོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སུ་ཟག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་པ་ཡྙོད་པས་ལུས་དགག་གཞྱིར་གཟུང་མྱི་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག་ཀུན་གཞྱི་ལ་འདྙོད་པ་ཡང་མྱི་
འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུན་གཞྱི་ཁས་ལེན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་
འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག སེམས་རྒྱུན་ལ་འདྙོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སེམས་
རྒྱུན་དེ་འགྙོག་བྱེད་ཡྱིན་གྱི་དགག་གཞྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དགག་གཞྱིར་འཐད་དེ། དབུ་
མ་པས་ཆྙོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་བརེན་པར་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དབང་ཤེས་དགག་
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དགྙོས་ཏེ། དེ་མ་བཀག་ན་བདག་མེད་པའྱི་དྙོན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་གཞག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡྱིད་ཀྱི་
རྣམ་ཤེས་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་དགྙོས་ཏེ། ཐེག་དམན་སྙོབ་པ་རྣམས་ནྱི་ྙོན་མྙོངས་ཀྱི་
རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཚོར་འདུ་དགག་དགྙོས། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཆྙོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་
གྱུར་པའྱི་ཚོར་འདུ་དགག་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཟག་མེད་ནྱི་མྱི་འགྙོག་སེ། འགྙོག་སྙོམས་
ྱིད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ྙོན་ཡྱིད་ཁས་ལེན་ན་དེ་ཡང་དགག་དགྙོས་ཏེ། དེ་ནྱི་ངར་འཛིན་ཡྱིན་
པས་འདྱིར་དགག་བྱའྱི་གཙོ་བྙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པར་ངེས་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་བདག་
འཛིན་དགག་བྱའྱི་གཙོ་བྙོར་བྱས་ནས་འགྙོག་དགྙོས་པས་དེ་ལ་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དགྙོས་ཤྱིང་། 
འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོན་ཀང་སྱིད་རེའྱི་
སེམས་ལ་བརེན་ནས་འགྙོག་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ། ལུགས་འདྱི་ལ་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྱིད་རེའྱི་
སེམས་ལ་བརེན་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པྙོར་འཇུག་པའྱི་ཚེ་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་དགྙོས་ཏེ། ན་རང་ནྱི་
དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་ས་ཞྱིང་། བྱང་འཕགས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཐྙོག་མ་ནྱི་མཐྙོང་ལམ་ཁྱད་
པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འྙོང་བའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་འགྙོག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་
སྱིད་རེ་ལ་བརེན་ནས་ཐྙོབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་འགྙོག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་
སེམས་གྱིས་པྙོ་དྙོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། འགྙོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སབས་སུ་འཇུག་སེམས་
ཀྱི་རྒྱུན་ཡྙོད་པ་དེ་ྱིད་སྙོམས་འཇུག་དངྙོས་ཡྱིན་པས་འདྱིར་འགྙོག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཟག་མེད་དུ་ངེས་སྙོ། །ལྔ་
པ་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ེད། དབྱེ་བ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ལ་དཔད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་དགག་གཞག་གྱིས་ལས། 
དང་པྙོ་ནྱི། མཁན་ཆེན་པ་ན་རེ། དགག་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཅྱི་རྱིགས་པ་བཀག་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་
མཁྱེན་པ་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ན་ཐྙོས་ཀྱི་མཐྙོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆྙོས་ཅན། 
མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དགག་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་བཀག་པའྱི་
འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་རེ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག་སྱིད་རེའྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཚོར་འདུ་
རགས་པ་ཆ་མམ་དུ་བཀག་སེ། བདག་མེད་པའྱི་དྙོན་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཅེས་ཟེར་ཡང་མྱི་འཐད་
དེ། བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིའཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག 
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འགྙོག་བྱེད་ས་དགུ་གང་རུང་གྱིས་དགག་གཞྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་
རགས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་བཀག་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འདྱིར་
འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་
སྙོམས་དེས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་རགས་པ་འགྙོག་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གལ་ཏེ་དེས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་
འདུ་རགས་པ་བཀག་སེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། 
གཟུགས་ཀྱི་རེན་ཅན་གྱི་འགྙོག་སྙོམས་དེས་སྣ་ལེའྱི་རྣམ་ཤེས་དེ་གྱིས་བཀག་པར་ཐལ། དེར་དེ་གྱིས་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། གྙོང་དུ་དྲངས་པའྱི་བླྙོ་བརན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་ལྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཐུན་མྙོང་བ་འདུ་ཤེས་
དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་མཚན་ྱིད། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་གྱིས་ཀ་དགག་བྱའྱི་གཙོ་བྙོར་
བྱས་ནས་བཀག་པའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གྙོ །གྱིས་པ་ལ་གང་ཟག་གྱི་སྙོ་
ནས་དབྱེ་བ། རེན་གྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ། སྙོམས་པར་འཇུག་སེམས་ཀྱི་སྙོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྙོ་
ལ་ན་ཐྙོས་སྙོབ་མྱི་སྙོབ་གྱིས། རང་རྒྱལ་མྱི་སྙོབ་པ། ཐེག་ཆེན་སྙོབ་པ་དང་མྱི་སྙོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྙོག་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་དང་ལྔའྙོ། །གྱིས་པ་ལ། ཁམས་གསུམ་གྱི་རེན་ཅན་གསུམ་མྙོ། །གསུམ་པ་ལ་སྔར་བཤད་པ་
ལྟར་དགུའྙོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆྙོས་ལ་དཔད་པ་ནྱི། རྫས་ཡྙོད་བཏགས་ཡྙོད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བཏགས་
ཡྙོད་ཡྱིན་ཏེ། རྫས་ཡྙོད་ཀྱི་ཆྙོས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཟག་མེད་ཡྱིན་ཏེ། 
འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་མམ་བཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་བཅས་སེམས་མེད་གྱིས་ཀྱི་
ནང་ནས་སེམས་བཅས་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་གནས་སབས་ན་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕུང་པྙོ་ལྔའྱི་ནང་
ནས་གཟུགས་ཕུང་མ་གཏྙོགས་པའྱི་གཞན་བཞྱི་ཀ་ཡྙོད་དེ། གཙོ་བྙོ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འགྙོག་སྙོམས་སུ་སྙོང་
བའྱི་ཚེ། དེའྱི་འཁྙོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདུ་བྱེད་གསུམ་པྙོ་དེ་ཡང་
འགྙོག་སྙོམས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དར་ཊྱིཀ་པ་ན་རེ། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་ན། མམ་བཞག་ཡྱིན་
པས་མ་ཁྱབ་སེ། འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་ཐྙོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལས་མ་གཏྙོགས་པའྱི་འགྙོག་
སྙོམས་མ་བཤད་པ་གང་ཞྱིག ཐྙོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་དེ་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱེད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་
འགྙོག་སྙོམས་དང་མྱི་རྙོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མེད་དེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤངས་པ་ནྱི་ཞེས་
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སྙོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རྙོ། །འྙོ་ན་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་རང་རྱིག་རང་གསལ་དེ་
བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ། འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་ཐྙོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་བཤད་པ་ལས་མ་གཏྙོགས་པའྱི་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མ་བཤད་པ་གང་ཞྱིག ཐྙོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའྱི་
ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་དང་པྙོ་མ་གྲུབ་སེ། འཕགས་སེང་གྱིས་ཀྱིས་རེན་འབེལ་གྱི་རགས་ལས་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ངྙོ་བྙོ་ྱིད་མེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་ངྙོ་བྙོ་ྱིད་མེད་པ་སེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། འྙོ་ན་སྔ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་
པྙོ་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། སྙོབ་དཔྙོན་གྱིས་འགྙོག་སྙོམས་དེ་འདས་ལམ་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ལས་
འདས་པའྱི་ལམ་ལ་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་བཞྱི་དང་། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་
སེ་དགུའྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འགྙོག་སྙོམས་ཡྱིན་ན། འདས་ལམ་ཡྱིན་དགྙོས་པར་ཐལ། འཕགས་སེང་
གྱིས་ཀྱིས་བྱམས་མགྙོན་གྱིས་བཤད་པ་ལས་མ་གཏྙོགས་པའྱི་འགྙོག་སྙོམས་མ་བཤད་པ་གང་ཞྱིག བྱམས་
མགྙོན་གྱིས་འགྙོག་སྙོམས་ལ་འདས་ལམ་གྱིས་ཁྱབ་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བྱང་སེམས་སྙོམ་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས་སྙོམ་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འགྙོག་སྙོམས་རྙོགས་པ་ཆྙོས་སྐུར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཐེག་བསྡུས་ཀྱི་ལུང་གྱི་དྙོན་ནྱི། སེམས་ཙམ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏྙོ།།  །།གྱིས་པ་ལ་གང་ཟག 
ས་མཚམས། དགག་བྱ། འགྙོག་བྱེད། ངྙོ་བྙོའ་ིཁྱད་པར་དང་ལྔ་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། འདྱི་ལ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་
རྣམས་འཇུག་གྱི ཐེག་དམན་རྣམས་མྱི་འཇུག་སེ། འདྱིའྱི་དགག་བྱའྱི་གཙོ་བྙོ་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་འགྙོག་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ས་དྲུག་པ་ནས་འཐྙོབ་སེ། དེར་ཤེར་ཕྱྱིན་ལྷག་པར་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་ལྟར་
ཡང་། འཇུག་པ་ལས། ཤེས་རབ་གནས་པས་འགྙོག་པ་འཐྙོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་བར། རེན་ཅྱིང་
འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མྙོའ་ིདེ་ཁྙོ་ན་ྱིད་མཐྙོང་བའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་
ཡྙོངས་སུ་དག་པས་འགྙོག་པ་འཐྙོབ་པར་འགྱུར་གྱི་སྔ་རྙོལ་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱྱིན་ལྷག་པར་གྱུར་པ་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར། སྦྱྱིན་པ་ལ་སྙོགས་པའྱི་ཕ་རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་འདྱི་ཐྙོབ་པར་མྱི་ནུས་སྙོ་
ཞེས་གསུངས་སྙོ། །ས་བདུན་པ་ནས་སད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་འཇུག་ལྡང་བྱེད་ནུས་ཏེ། དེར་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་
དངྙོས་སུ་འགྙོག་པའྱི་ནུས་པ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། རྱིང་དུ་སྙོང་བ་འདྱིར་ནྱི་སད་ཅྱིག་དང་། །སད་
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ཅྱིག་ལ་ནྱི་འགྙོག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་ནུས་པ་དེ་ས་བདུན་པར་ཐྙོབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་སམ་ན། མདྙོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་བདུན་པ་རྱིང་དུ་སྙོང་བ་འདྱི་ལ་
གནས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་རང་གྱི་ཡུལ་ཤེས་པའྱི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ཀང་ན་ཐྙོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྙོན་བྱང་སེམས་རང་གྱི་ཐུན་
མྙོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་སྙོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཤེས་པའྱི་ཆེ་བ་ནྱི་མཚན་
འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་དངྙོས་སུ་འགྙོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ས་བདུན་པ་ནས་ཐྙོབ་ཅེས་པའྱི་དྙོན་ནྙོ། །ས་བརྒྱད་
པར་ནྱི་རྙོལ་མེད་དུ་འཇུག་ནུས་ཏེ། མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སར་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སྙོ་ནས་གཞན་དྙོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
འཇུག་འགྲེལ་ལས། འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་
པས་ཞེས་འདྱིར་བསན་གྱི་འགྙོག་པ་དང་། རྫྙོགས་སྱིན་སྦྱངས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཡང་དག་མཐའ་མངྙོན་དུ་མ་
བྱེད་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་ཡང་དག་མཐའ་གྱིས་དྙོན་གཅྱིག་པར་བཤད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་རྫྙོགས་
སྱིན་སྦྱངས་གསུམ་བྱས་ནས་ཡང་དག་མཐའ་མངྙོན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། སའྱི་སྱིང་པྙོ་འཁྙོར་ལྙོ་
བཅུ་པའྱི་མདྙོ་ལས་འདུ་ཤེས་གསུམ་གསུངས་པའྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཀའྱི་
འགྙོག་སྙོམས་ཀྱི་དགག་བྱ་དང་། དམན་པའྱི་ཡྱིད་བྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་འགྙོག་སྙོམས་གྱིས་ཀྱི་
དགག་བྱ་དང་། མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི་འདྱིའྱི་ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུག་
འགྲེལ་ལས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་འགྙོག་པ་ཞེས་བྱ་སེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེས་ན་འདྱི་ནས་བཤད་པའྱི་
མཚན་འཛིན་དང་། སབས་དང་པྙོར་སྦྱྙོར་ལམ་གྱི་དགག་བྱར་བཤད་པའྱི་མངྙོན་ཞེན་དང་། སབས་དང་པྙོ་དང་
ལྔ་པར་བཤད་པའྱི་བཏགས་འཛིན་རྙོག་པ་དང་། སབས་གསུམ་པར་བཤད་པའྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་
མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་མཚན་འཛིན་དང་། རྒྱུད་བླར། འཁྙོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྙོག་པ་གང་། །དེ་ནྱི་ཤེས་བྱའྱི་
སྱིབ་པར་འདྙོད། །ཅེས་པའྱི་ཤེས་སྱིབ་དང་། འཇུག་པ་ལས་བཤད་པའྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་སྙོགས་པའྱི་འཁྙོར་གསུམ་དུ་
རྣམ་པར་རྙོག་པའྱི་བླྙོ་རྣམས་དྙོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་གྱི་ཐེག་
དམན་གྱི་དེ་འགྙོག་མྱིན་ནུས་ཤྱིང་མ་བཀག་ཀང་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཐྙོབ་པ་ལ་གེགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱེད་
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དྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་དེའྱི་གེན་པྙོར་གྱུར་པའྱི་མཚན་མེད་རྙོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་མེད་དེ་ཐྙོས་བསམ་གྱི་སྙོ་ནས་རྙོགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་
ཡྙོད་དེ། མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱྱིན་ལ་སྙོགས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྙོམ་བྱུང་གྱི་སྙོ་ནས་དྙོན་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་
གྱིས་རྙོགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱྙོར་ལམ་ནས་ཡྙོད་དེ། རྣམ་པ་མངྙོན་ཞེན་ལ་སྙོགས་འགྙོག །ཅེས་དང་། སྤྱྙོད་པ་
བཀག་པའྱི་སྦྱྙོར་བ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐྙོང་ལམ་ནས་
ཡྙོད་དེ། བསམ་མྱི་ཁྱབ་སྙོགས་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས་ཟྱིན་རྒྱུན་ལྡན་
དུ་བསྙོམས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྙོམ་ལམ་ནས་ཡྙོད་དེ། སྙོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
དེས་ན་བསན་བཅྙོས་མངྙོན་རྙོགས་རྒྱན་འདྱིར་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་རབ་ལ་ཆྙོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཐ་སད་མཛད་ནས། ན་རང་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱྙོར་མཐྙོང་སྙོམ་གསུམ་དེ་ལྟ་བུའྱི་
ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱྙོར་མཐྙོང་སྙོམ་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བཤད་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ྱིད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀང་བཞེད་དེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཟབ་མྙོ་འཁུ་འཕྱིག་ཅན་འཇྱིགས་
པ། །བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ཁ་ཅྱིག་ལའྙོ། །ཞེས་དང་། སྙོབ་དཔྙོན་ཟ་བས། སྦྱྱིན་པའྱི་འཁྙོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་
པར་རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་གནས་སབས་མ་ཐྙོབ་པ་ལ་མེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་
ན་ཤེར་ཕྱྱིན་ལྷག་པར་ཐྙོབ་པའྱི་སྙོབས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་མཐའ་དག་འགྙོག་པའྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་
གྱུར་པའྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་འགྙོག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་འགྙོག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་། འགྙོག་
པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱིས་ནྱི་ཤེས་པ་རྱིགས་རྒྱུན་གཅྱིག་ལ་འཇྙོག་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །མདྙོར་ན་ཐེག་ཆེན་
ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྙོགས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་མཚན་མེད་
རྙོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་སྦྱྙོར་གྱི་གནས་སབས་སུ་དྙོན་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་དུ་བསྙོམས་པའྱི་མཐུས་
ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐྙོང་ལམ་དུ་མངྙོན་སུམ་དུ་རྙོགས། ས་དྲུག་པར་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་འགྙོག་པའྱི་ནུས་པ་
ཐྙོབ། ས་བདུན་པར་སད་ཅྱིག་རེ་རེ་ལ་འཇུག་ལྡང་ནུས། ས་བརྒྱད་པར་རྙོལ་མེད་དུ་འཇུག་ནུས། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་སར་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེན་དུ་འགྱུར་བས་ན། ཐེག་ཆེན་རང་གྱི་རྙོགས་རྱིགས་ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པ་
དེ་ལ་ས་དྲུག་པ་ནས་འདྱིའྱི་འགྙོག་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ཙམ་མྙོ། །དེ་ཡང་མདྙོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་ཆྙོས་རེས་སུ་རྙོགས་པར་བྱ་བ་ལ་འདྱི་ནྱི་དྙོན་དམ་པའྱི་བཟྙོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་དང་། བཟྙོད་པའྱི་སྙོ་འདྱི་
ྱིད་ཀང་མ་དྙོར་ཅྱིག་ཅེས་གསུངས་པས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྙོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྙོགས་རྱིགས་སུ་གྲུབ་ལ། འདྱི་དང་
ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཡང་དག་མཐའ་གྱིས་དྙོན་གཅྱིག་པས་དེ་གྱིས་མངྙོན་དུ་བྱས་པ་ཡང་
དྙོན་གཅྱིག དེ་གྱིས་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡང་དྙོན་གཅྱིག་གྙོ །འྙོན་ཀང་མམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་
མངྙོན་དུ་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་བདུན་པའྱི་གནས་སབས་སུ་དེ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡྙོད་ཀང་མངྙོན་དུ་
བྱས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདྙོ་ལས་ཀང་རྫྙོགས་སྱིན་སྦྱང་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཡང་དག་མཐའ་མངྙོན་དུ་བྱེད་
པ་བཀག་གྱི ཡང་དག་མཐའ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་གནས་
སབས་སུ་སྙོམ་སྤང་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སྙོགས་ཀྱི་གེན་པྙོར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་མམ་པར་གཞག་དགྙོས་པའྱི་
ཕྱྱིར། འྙོ་ན་ས་བརྒྱད་པའྱི་བྱང་སེམས་སྙོས་བ་མཐའ་དག་བཀག་པའྱི་འགྙོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྙོང་བ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རྙོ་ཞེ་ན། མམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་བཀག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
སྔར་བཤད་བ་ལྟར་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་གེན་པྙོར་མམ་པར་བཞག་པའྱི་སབས་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་
པར་བཞག་པ་ནྱི་བཀག་སེ། དེར་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་མེད་པས་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་བཞག་ནུས་ཤྱིང་
ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་བཞག་ཀང་མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་སྤྙོང་བ་སྙོགས་ཀྱི་དགྙོས་པ་མེད་ལ། ཤེས་སྱིབ་
ཀྱི་བག་ཆགས་སྤྙོང་བ་ལ་ནྱི་རེས་ཐྙོབ་ཏུ་བསྙོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་གསྙོག་པ་གཙོ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ས་བདུན་པ་
མན་ཆད་དུ་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་མ་བཀག་སེ་མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་དང་བཅས་པས་ཡུན་རྱིང་
དུ་མམ་པར་བཞག་མྱི་ནུས་ལ། ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་ལ་མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་སྤྙོང་བའྱི་
དགྙོས་པ་ཡྙོད་ཅྱིང་། མཚན་འཛིན་གྱི་བར་ཆད་སྤྙོང་བ་ལ། མམ་རེས་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མམ་གཞག་གཙོ་
ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ཤེར་ཕྱྱིན་ལྷག་པར་ཐྙོབ་པའྱི་སྙོབས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་གྱི་སྙོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་
པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ས་མཚམས་ས་དྲུག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡྙོད་
དྙོ། །གྱིས་ཀས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་བཤད་ཟྱིན་ཏྙོ། །བཞྱི་པ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་
གྱི་ཁྱད་པར་ཐྙོད་རྒལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྙོའ་ིལུགས་ཀྱི་ཐྙོད་རྒལ་བཤད་པ། ན་ཐྙོས་པའྱི་
ལུགས་ཀྱི་ཐྙོད་རྒལ་བཤད་པ། དམན་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་མཆྙོག་ལ་མྱི་གནྙོད་པར་བསན་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་
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གསུམ་སེ། མདྙོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཚུལ། བསན་བཅྙོས་ལས་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚུལ། སྙོམས་འཇུག་
གྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་པ་དབབ་པའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་སབས་སུ་ཕར་ཕྱྱིན་
དྲུག་པྙོ་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་ཕར་ཕྱྱིན་གཞན་ལྔ་ལྔ་བསྡུས་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་བསྡུ་བྱར་
གྱུར་པའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་སྙོན་པའྱི་མདྙོ་རྣམས་ཀྱིས་སེངེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་ཐྙོད་རྒལ་རྣམས་སྙོན་ཏེ། 
འདྱི་ལྟར། གསྙོལ་པ་བཅྙོམ་ལྡན་འདས་ཇྱི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པ་ལ་གནས་ཤྱིང་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡྙོངས་སུ་འཛིན་པ་ལགས། བཅྙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་
སྩལ་པ། རབ་འབྱྙོར་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་
གནས་ཤྱིང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་མ་གཏྙོགས་བར་ན་ཐྙོས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནམ། རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཀང་རུང་སེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཇྱི་
སེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ཤྱིང་རྣམ་པར་
ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་རྣམ་པར་ལྡང་
ངྙོ་། །བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྱྙོར་འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོས་གཟུགས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་རྣམ་པར་མཐྙོང་བ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པྙོའ ྙོ། །ནང་གཟུགས་མེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱྱི་རྙོལ་གྱི་གཟུགས་རྣམ་པར་མཐྙོང་བ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གྱིས་པའྙོ། །བཟང་པྙོར་མྙོས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་
པར་ཐར་པར་གསུམ་པའྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། 
ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ནུབ་བར་གྱུར་ཅྱིང་། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པས་ནམ་མཁའ་
མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབ་ཏེ་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྱི་
པའྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་
ཡས་སྙོ་ཞེས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལྔ་པའྙོ། །དེ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཅུང་ཟད་མེད་དྙོ་ཞེས་ཅུང་
ཟད་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྲུག་པའྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་ཅུང་ཟད་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ེ་བར་
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བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བདུན་པའྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་
མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་
འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་པྙོ་འདྱི་དག་ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་
ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་ལྡང་ངྙོ་། །མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་
ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་རྣམ་པར་ལྡང་སེ། དགུ་གང་ཞེ་
ན། འདྱི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོས་འདྙོད་པས་དབེན། སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་ཀྱིས་
དབེན་པ་རྙོག་པ་དང་བཅས་པ། དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་ལས་སེས་བའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་
བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པར་རྙོག་པ་དང་། རྣམ་པར་དཔྙོད་པ་ེ་བར་ཞྱི་
ནས་ནང་ཡྙོངས་སུ་དྭངས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་རྙོག་པ་མེད་པ་དང་དཔྙོད་པ་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་
དགའ་བ་ལ་འདྙོད་ཆགས་དང་བལ་བས་དྲན་པ་དང་ལྡན་ཅྱིང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་ཏེ་བདེ་བ་
ལུས་ཀྱིས་མྙོང་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་དཔྙོད་པ་བཏང་སྙོམས་
པའྙོ་ཞེས་བརྙོད་པ་སེ། དགའ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་
སྙོ། །དེ་བདེ་བ་ཡང་སྤངས་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་མྱི་བདེ་བ་སྔ་ནས་ཀང་ནུབ་པས་བདེ་བ་ཡང་མེད། སྡུག་བསྔལ་
ཡང་མེད་པ་བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་ཡྙོངས་སུ་དག་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་
སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། ཐྙོགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ནུབ་
པར་གྱུར་ཅྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་ནམ་མཐའ་ཡས་སེ་
མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་
པར་འདས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྙོ་ཞེས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཅུང་ཟད་མེད་དྙོ་ཞེས་ཅུང་
ཟད་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཅུང་ཟད་མེད་པའྱི་སེ་མཆེད་
ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་
ཚོར་བ་འགྙོག་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་ལྟར་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པྙོ་
དེ་དག་ལ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་རྣམ་པར་ལྡང་ངྙོ་། །དེ་
ལྟར་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་པྙོ་དེ་དག་དང་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་པྙོ་དེ་དག་རྣམ་
པར་ཕྱེ་ཞྱིང་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །རབ་འབྱྙོར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་བ་དེ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྱྙོར་འདྱི་
ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྙོ་འདྙོད་པས་དབེན་པ། སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་ཀྱིས་དབེན་པ་
རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་
དང་པྙོ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་གྙོ །བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་
གྙོ །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་
ནས་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་ཅུང་ཟད་མེད་པའྱི་སེ་
མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགྙོག་པ་ལའྙོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་
མཆེད་ལའྙོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །སེང་གེ་རྣམ་པར་
བསྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདྱི་སྱིན་པར་བྱས་ནས་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །རབ་
འབྱྙོར་བྱང་སེམས་ཆེན་པྙོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྙོད་རྒལ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྱྙོར་འདྱི་ལ་བྱང་སེམས་ཆེན་པྙོ་འདྙོད་
པས་དབེན་སྱིག་ཏྙོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྙོས་ཀྱིས་དབེན་པ། རྙོག་པ་དང་བཅས་པ་དཔྙོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་
ལས་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །བསམ་གཏན་
དང་པྙོ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །ཞེས་པ་ནས་དེ་ལས་ལངས་
ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ། །དེ་ལས་
ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགྙོག་པ་ེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྙོ་ཞེས་པའྱི་བར་དང་། ཡང་། དེ་ལས་
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ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་སྙོམས་བར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལས་ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ལའྙོ། །དེ་
ལས་ལངས་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་སུ་བྱེད་དྙོ་ཞེས་པའྱི་བར་དང་། དེ་ནས་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་
འཇུག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །དེ་ལས་ལངས་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་ལ་གནས་སྙོ། །དེ་ལས་
ལངས་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྱིན་སེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །ཞེས་པ་
ནས་དེ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལའྙོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་སུ་
བྱེད་དྙོ་ཞེས་པའྱི་བར་དང་། དེ་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འདྱི་ལ་གནས་ཤྱིང་ཆྙོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྱིད་
རེས་སུ་ཐྙོབ་པར་བྱེད་དེ། རབ་འབྱྙོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་སེམས་ཆེན་པྙོ་ཡུམ་ལ་གནས་ཤྱིང་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་
རྙོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡྙོངས་སུ་འཛིན་ཏྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །མདྙོ་དེ་དག་ལས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་། 
ལུགས་བཟྙོག་དང་། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་སྙོམས་པར་
འཇུག་པས་མཐྙོང་ལམ་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསན་ཅྱིང་
འདྱི་ལ་སེང་གྱི་རྣམ་འགྱིངས་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་མདྙོ་ལས་མ་གསུངས་སྙོ། །རབ་འབྱྙོར་བྱང་སེམས་ཆེན་པྙོའ་ི
སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་བ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ་ཞེས་
པའྱི་བར་གྱིས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན། རབ་འབྱྙོར་བྱང་སེམས་ཆེན་པྙོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྙོད་རྒལ་
གང་ཞེ་ན། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་བསན་ཏྙོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ར་བའྱི་དགྙོངས་པ་
དང་། འགྲེལ་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། ཤེས་བྱ་ཀུན་རྱིག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་
བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་པའྱི་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ལམ་གྱིས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་
རྣམ་བསྱིངས་གྱིས་ཀ་བསན། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་དངྙོས་གཞྱི་
ཐྙོད་རྒལ་ཁྙོ་ན་བསན་པ་ལས། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་ཞེས་པའྱི་
རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་འབྱིང་བསན་ཏེ། དེ་གྱིས་ཀ་ཡང་ལུགས་མཐུན་དུ་
སྙོང་བར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོངས་ནས་ཞེས་པས་ཁྱི་བརྒྱད་སྙོང་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ནུད་ཆུང་བསན། དེ་
ནས་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཆེ་འབྱིང་གྱིས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་བསན། དེ་ནས་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱིས་མྱིང་བསན། དེ་
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ནས་གྱིས་ཀྱིས་ཆེན་པྙོ་བསན། དེ་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ས་དྙོན་བསན་ཅྱིང་། ཨ་བྷ་ཡས་ཀང་འདྱི་ལྟར་དུ་བཞེད་
དྙོ། །ཁ་ཅྱིག འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །ཞེས་སྙོགས་ཀྱི་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་
དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱིས་ཀ་བསན་པར་འདྙོད་པ་ནྱི། འཕགས་པས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་མདྙོ་
དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་མདྙོ་གྱིས་ཕྱྙོགས་གཅྱིག་ཏུ་དྲངས་པས་འཁྲུལ་གཞྱི་བྱས་པར་ཟད་དྙོ་ཞེས་
གསུངས་སྙོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་གནྙོད་བྱེད་འདྱི་ལྟར་བརྙོད་དེ། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་པའྱི་
སབས་ནས་དངྙོས་སུ་བསན་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དེ་ཆྙོས་ཅན། ཁྱྙོད་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་དངྙོས་ཀྱི་སྦྱྙོར་བ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱྙོད་དང་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་བར་དུ་རེས་ཐྙོབ་རེན་འབེལ་ལ་རྙོག་པས་ཆྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། 
གཞུང་དེས་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་དངྙོས་ཀྱི་སྦྱྙོར་བར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་མ་བསན་པར་ཐལ། འདྙོད་པ་དེའྱི་
ཕྱྱིར། ཡང་དེའྱི་སབས་ནས་དངྙོས་བསན་གྱི་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཆྙོས་ཅན། ཁྱྙོད་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་དངྙོས་
ཀྱི་སྦྱྙོར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱྙོད་དང་དེའྱི་བར་དུ་རེས་ཐྙོབ་རེན་འབེལ་ལ་རྙོག་པས་ཆྙོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱྙོད་དེའྱི་
སབས་ནས་དངྙོས་བསན་གྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟེར་རྙོ། །མྱི་འཐད་དེ། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་
སྙོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་འྙོང་ནས། །ཞེས་པ་དེས། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་
འབྱིང་གྱིས་མ་བསན་པར་ཐལ། དེའྱི་སབས་ནས་བསན་པའྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་གྱིས་
གང་རུང་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་པ་ཐལ་འགྱུར་སྔ་མའྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱྱི་མ་ལ་སྱིགས། འདྙོད་ན། དེ་གྱིས་སྙོན་བྱེད་ཀྱི་
རྒྱན་གཞུང་མེད་པར་ཐལ་ལྙོ། །ཐལ་འགྱུར་གྱིས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱྱི་མ་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུན་མཐའྱི་རྣམ་རྫྙོགས་སྦྱྙོར་
བ་ཆྙོས་ཅན། ཁྱྙོད་དང་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦྱྙོར་བའྱི་བར་དུ་མཐར་གྱིས་པའྱི་སྦྱྙོར་བས་ཆྙོད་པར་ཐལ། ཁྱྙོད་མཚན་
ྱིད་དེ་ཡྱི་སྦྱྙོར་བ་དང་ཞེས་པའྱི་སབས་ནས་དངྙོས་བསན་གྱི་སྦྱྙོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ཁ་ཅྱིག མཐྙོང་ལམ་
མམ་གཞག་དང་སྙོམ་ལམ་མམ་བཞག་གྱིས་པྙོ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ། དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་
བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་པའྱི་སབས་ནས་བསན་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་སྙོམ་ལམ་
མམ་གཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནྱི་ཁྱེད་ྱིད་ཀང་ཁས་ལེན་དགྙོས་ཏེ། མཐྙོང་ལམ་སད་
ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་རྫྙོགས་པའྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་ན། སྙོམ་ལམ་མམ་གཞག་ཡྱིན་དགྙོས་པ་
ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་དང་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་གྱིས་པྙོ་བར་
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མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ། སྦྱྱིན་པ་ལ་སྙོགས་རེ་རེ་ནྱི། །ཞེས་པ་དེས་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་བསན་པ་གང་ཞྱིག 
དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་དེས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། 
འྙོ་ན་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་གྱིས་པྙོ་ཡང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་
བར་ཐལ། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་འྙོང་ནས། །ཞེས་པ་དེས་སྦྱྙོར་
བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་པ་གང་ཞྱིག འདྙོད་པར་གཏྙོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཞེས་པས་མཚམས་
འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། ཡང་ཁ་ཅྱིག དེས་ནས་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་
པའྱི། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་དེ་ཆྙོས་ཅན། མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་སྙོན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་གཞུང་མྱིན་པར་ཐལ། སྙོམ་ལམ་རེ་
སྦྱྙོར་སྙོན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་བསྡུ་བྱར་གྱུར་པའྱི་
བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་སྙོན་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མདྙོ་རྣམས་ཆྙོས་ཅན། མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་སྙོན་བྱེད་
ཀྱི་མདྙོ་མྱིན་པར་ཐལ། སྙོམ་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་སྙོན་བྱེད་ཀྱི་མདྙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འྙོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་
མདྙོ་དེ་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་སབས་སུ་འབྱུང་ཞྱིང་། སྙོམ་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་བའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་
དང་། ཐྙོད་རྒལ་སྙོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་གྱིས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་
སབས་སུ་ཐྙོབ་པས་མདྙོ་དེ་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་སབས་སུ་བཤད་ཅྱིང་། ནུས་པ་དེ་ྱིད་ལ་མཐྙོང་ལམ་རེ་
སྦྱྙོར་གྱི་བསྡུ་བྱར་གྱུར་བའྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱྱིན་ཞེས་ཀང་བརྙོད་དེ། མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་གནས་
སབས་སུ་ཕར་ཕྱྱིན་རེ་རེའྱི་ནང་དུ་གཞན་ལྔ་ལྔ་ཚང་བ་དེ་ཡང་ལྡྙོག་པའྱི་སྙོ་ནས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །མཐྙོང་
ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་གནས་སབས་སུ་དེ་ྱིད་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐྙོབ་ཀང་དེར་མངྙོན་དུ་མྱི་བྱེད་པར་སྙོམ་
ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་མངྙོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མདྙོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྙོམ་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་
རྣམ་བསྱིངས་དང་། ཐྙོད་རྒལ་བསན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཐྙོང་བའྱི་ལམ་
ལ་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇྙོག་པ་མངྙོན་པར་རྙོགས་པའྱི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཀུན་རྫྙོབ་ཤྱིས་པ་རྣམས་འཐྙོབ་ཀྱི་
མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྙོ། །དེ་དག་ནྱི་སྙོམ་པའྱི་ལམ་ལ་མངྙོན་དུ་བྱེད་དྙོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་
ནྙོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། འཕགས་པའྱི་ལུགས། སྙོབ་དཔྙོན་གྱི་ལུགས། ཤཱནྱི་པའྱི་ལུགས། བུདྡྷ་ཤྱིའྱི་ལུགས་
སྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། གཞུང་སྔ་མས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་ཟྱིན་པ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་
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གྱིས་སུ་ཞེས་པས་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟྙོག་བསན་པས་སྙོང་ཞེས་པ་ནྱི་ལུགས་མཐུན་དང་། འྙོང་
ཞེས་པ་ནྱི་ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་སྦྱྙོར་རྙོ། །དེ་ལ་ལུགས་མཐུན་ནྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་གྱིས་
ཡྱིན་ལ། ལུགས་བཟྙོག་ནྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆེན་པྙོའ ྙོ། །མདྙོ་འདྲེན་པའྱི་ཚེ་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངྙོས་
གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་མདྙོ་གྱིས་ཕྱྙོགས་གཅྱིག་པར་འདྲེན་པར་མཛད་ཅྱིང་། དེ་གྱིས་ཆར་གྱི་སྔ་རྙོལ་དུ་ཁྱད་
པར་ལམ་གྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། རེས་ཐྙོབ་རེན་འབེལ་ལ་རྙོག་པ་འགྲྙོ་དགྙོས་པར་བཞེད་དེ། ྱིར་སྣང་
ལས། སྙོམ་པའྱི་ལམ་ཡང་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་ཀང་
ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་དེས་ངེས་པར་བསན་པའྱི་སྙོ་ནས་མདྙོར་
བསྡུས་ཏེ། སྙོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་
དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་འྙོང་ནས། །འདྙོད་པར་གཏྙོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །མམ་བཞག་མྱིན་པའྱི་
མཚམས་བཟུང་ནས། །ཐྙོད་རྒལ་དུ་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་པ། །གཅྱིག་དང་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་
བདུན་དང་བརྒྱད་བརྒལ་ནས། །འགྙོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདྲར་འགྲྙོ། །ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པ་
གྱིས་སུ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྙོ། །ཇྱི་སད་དུ་དེ་ནས་སེང་གེ་རྣམ་པར་
བསྱིངས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གྙོ །རེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སྙོ་སྙོར་རྙོག་པའྱི་རེས་
ལ་མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་དང་། མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ལུགས་དང་
མཐུན་པ་དང་། ལུགས་དང་མྱི་མཐུན་པར་གཅྱིག་དང་། གྱིས་དང་། གསུམ་དང་། བཞྱི་དང་། ལྔ་དང་། དྲུག་
དང་། བདུན་དང་། བརྒྱད་དང་། དགུ་ཐྙོད་རྒལ་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མངྙོན་སུམ་དུ་བྱེད་པས་ཇྱི་ལྟར་འདྙོད་
པ་བཞྱིན་དུ་དབང་ཐྙོབ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྙོ། །འདྱིའྱི་མདྙོ་ནྱི་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་འྙོག་ཏུ་སྔར་གྱི་སྦྱྙོར་
བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་མདྙོ་གྱིས་ཁྙོ་ན་འདྲེན་པར་མཛད་དྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
སྙོབ་དཔྙོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ལས། གཞུང་སྔ་མས་མཐྙོང་ལམ་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་ཟྱིན་ནས། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་སྦྱྙོར་
བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱིས་ཀ་བསན་ཏེ། རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་འྙོང་
ནས། །ཞེས་པས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དངྙོས་སུ་བསན་ཅྱིང་། དེའྱི་ཡར་འགྲྙོས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་
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ཆུང་ངུ་དྙོན་གྱིས་བསན། འབྱིང་པྙོ་ཤུགས་ལ་བསན་པར་བཞེད་དགྙོས་པ་འདྲ་སེ། སྙོན་བྱེད་གཞན་མྱི་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྙོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྙོན་ཚུལ་ནྱི་སྔར་ར་བའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲའྙོ། །ཁ་ཅྱིག ལུགས་འདྱི་ལ། 
འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་སྙོང་ཞེས་པས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་
དང་། འྙོང་ནས་ཞེས་པས་ཁྱི་བརྒྱད་སྙོང་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ནུད་ཆུང་བསན་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་འཐད་དེ། སྙོང་ཞེས་
པས་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འགྲྙོ་དང་། འྙོང་ཅེས་པས་དེའྱི་མར་འྙོང་བསན་པར་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། དྙོན་གསལ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནས་བཟུང་སེ། འགྙོག་པའྱི་བར་
དུ་སྙོང་ནས་དེའྱི་འྙོག་ཏུ་འགྙོག་པ་ནས་བཟུང་སེ་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིབར་དུ་འྙོངས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པས་
སྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དག་ལྡན་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། སྱིང་པྙོ་མཆྙོག་ལས་བཤད་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། 
སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་གཞུང་སྔ་མས་བསན་ཟྱིན་པས། འགྙོག་དང་བཅས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་
དགུར། །ཞེས་སྙོགས་ཀྱིས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཁྙོ་ན་སྙོན་པ་ནྱི་སྔར་ར་བའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་ལ། 
དེ་ཡང་ཚིག་རྐང་དང་པྙོ་གྱིས་ནྱི་འྙོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདྙོར་བསན་ཏེ་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་
སུ་སྙོང་བ་དང་འྙོང་བ་གཅྱིག་སེ་གསུམ་མྙོ། །སྙོང་བ་དང་པྙོ་ནྱི། སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་
ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོང་བ་སེ། དེང་སང་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུའྱི་ཐ་སད་བྱེད་པ་དེའྙོ། །སྙོང་བ་གྱིས་པ་ནྱི། སྙོམས་
འཇུག་དགུ་ལ་འགྙོག་པ་རེ་རེ་སྤེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོང་བ་སེ། གཅྱིག་དང་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་དང་
ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་བརྒལ་ནས། །འགྙོག་པའྱི་བར་དུ་ཞེས་པས་བསན་ཏྙོ། །འྙོ་ན་འགྙོག་པའྱི་བར་
ཁྙོ་ནའམ་ཞེ་ན། དེར་མ་ཟད། འདྙོད་པར་གཏྙོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །མམ་གཞག་མྱིན་པས་མཚམས་
བཟུང་སེ། །ཞེས་པ་སེ། འདྙོད་སེམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུའྙོ། །འདྱི་ནྱི་དེང་སང་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོའ་ིཐ་
སད་བྱེད་པ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ནས་སྱིད་རེའྱི་བར་བརྒྱད་ལ་འགྙོག་པ་རེ་རེ་སྤེལ་བའྱི་
རེས་སུ་འགྙོག་པ་ལ་འགྙོག་པ་སྤེལ་མྱི་ནུས་པས་སར་ཡང་སྱིད་རེ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག དེ་ལས་ལངས་ནས་
འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག དེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་ལ་གནས་པ་སེ། སྤྱྱིར་སྙོམས་འཇུག་
དགུ་ལ་འགྙོག་པ་དགུ་སྤེལ་དགྙོས་པ་ལས། འགྙོག་པ་ལ་འགྙོག་པ་སྤེལ་བའྱི་ཚབ་ཏུ་འགྙོག་པ་ལ་འདྙོད་སེམས་
སྤེལ་བར་དགྙོངས་སྙོ། །དེས་ན་སྱིད་རེའྱི་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འགྙོག་པ་དང་། འདྙོད་སེམས་ཀྱི་སྤེལ་གཞྱིའྱི་འགྙོག་པ་
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གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སྱིད་རེ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་ཁྱི་བརྒྱད་སྙོང་པ་ནས་བཤད་པའྱི་ནུད་ཆུང་གྱི་དྙོན་དུ་བཞེད་པར་
མངྙོན་ནྙོ། །གསུམ་པ་འྙོང་བ་གཅྱིག་ནྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདྙོད་སེམས་དགུ་སྤེལ་ནས་
ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་འྙོང་བ་སེ། དེ་ལ་སྤེལ་ཆྙོས་ནྱི་འདྙོད་པར་གཏྙོགས་པའྱི་ཞེས་སྙོགས་རྐང་པ་གྱིས་ཀྱིས་
བསན། སྤེལ་གཞྱི་ནྱི་གཅྱིག་དང་གྱིས་གསུམ་ཞེས་སྙོགས་རྐང་པ་ཕྱེད་དང་གསུམ་གྱིས་བསན། མྱི་འདྲར་
འགྲྙོ་ཞེས་པས་ནྱི་མམ་བཞག་དེ་དང་རེས་ཐྙོབ་དེ་སྤེལ་བས་མམ་རེས་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བར་འགྲྙོ་ཞེས་བསན་
ཏྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྱིང་པྙོ་མཆྙོག་ལས། གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས། སྙོང་བ་གྱིས་པའྱི་སབས་སུ་
མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགྙོག་པ་བརྒྱད་སྤེལ་ནས་དེའྱི་འྙོག་ཏུ་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་
པས་གནས་བཅུ་བདུན་དུ་ངེས་ལ། སྔ་མ་ལ་ནྱི་སྱིད་རེའྱི་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འགྙོག་པའྱི་རེས་སུ་ཡང་སྱིད་རེ་དང་
འགྙོག་པ་གྱིས་ཏེ། གནས་བཅུ་དགུར་ངེས་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་རྙོ། །ཨ་བྷ་ཡ་ཡང་སྙོང་བ་དང་པྙོ་ལ་གནས་དགུ་
དང་། སྙོང་བ་གྱིས་པ་ལ་གནས་བཅུ་བདུན་དང་། འྙོང་བ་གཅྱིག་ལ་གནས་བཅྙོ་བརྒྱད་དུ་བྱས་ནས་སྦྱྙོར་བ་
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་གཞུང་སྔ་མས་བསན་ཟྱིན་པ་ནྱི་སྱིང་པྙོ་མཆྙོག་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྣང་ཞྱིང་སྙོབ་དཔྙོན་གྱི་
ལུགས་འཕགས་པའྱི་དགྙོངས་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་པར་གསུངས་སྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་སྙོན་མེའྱི་ཕེང་བ་
ལས། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བསན་ཚུལ་སྙོབ་དཔྙོན་དང་མཐུན་ཅྱིང་། མཇུག་གྱི་འགྲྙོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་
ྱིད་ལ་གསུམ་བྱས་ནས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གསུམ་པྙོ་སྙོན་པར་བཞེད་དྙོ། །གསུམ་པ་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རང་
བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ལྔ་སེ། སྙོམས་འཇུག་གྱི་གྲངས་ངེས། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཚུལ། སྙོམས་པར་
འཇུག་པའྱི་དགྙོས་པ། ཐྙོབ་པའྱི་ས་མཚམས། རྙོད་པ་སྤང་བའྙོ། །དང་པྙོ་ནྱི། སྤྱྱིར་མདྙོ་དང་འགྲེལ་པ་རྣམས་
ལས། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ལ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་མ་གསུངས་ཀང་། སྙོམས་འཇུག་གྱི་
རྱིགས་སྙོ་སྙོར་འབྱེད་པའྱི་ཆེད་དུ། སྔྙོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་ལྟར་ཐ་སད་འདྱི་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་
བྱའྙོ། །དེ་ལ་ཡང་སབས་འདྱིར་བསན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་བཞྱིར་གྲངས་ངེས་ཏེ། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་
འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་གང་ཡང་མ་སྤེལ་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སྤེལ་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་ནས་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས། དང་པྙོ་ལ་ལུགས་མཐུན་ལུགས་མྱི་མཐུན་གྱིས་ཆར་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་
དང་། ལུགས་མཐུན་ཁྙོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས། ཕྱྱི་མ་ལ་སྤེལ་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་
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ཁྙོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ལུགས་བཟྙོག་ཁྙོ་ནར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས་ཏེ་བཞྱི་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར། 
སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྱིང་དང་། ཆེན་པྙོར་འཇྙོག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་བཤད། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་བཤད། འབྱིང་
པྙོ་བཤད། ཆེན་པྙོ་བཤད་པའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་གནས་ཀྱི་གྲངས་ངེས། མཚན་ྱིད། དབྱེ་བ། སྙོམས་པར་འཇུག་
པའྱི་དགྙོས་པ། ས་བཤད་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྙོ་ལ། མཁན་ཆེན་པ་ན་རེ། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གནས་ལ་བཅུ་བདུན་དུ་ངེས་ཏེ། ཡར་འྙོང་གྱི་འགྙོག་པ་དང་། མར་འྙོང་གྱི་འགྙོག་པ་གྱིས་
རྒྱུན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་མདྙོའ་ིདངྙོས་བསན་ལ་བར་དེར་འགྙོག་པ་གཅྱིག་ལས་མ་གསུངས་
པ་འགྲྱིག་པར་སྣང་ཡང་། སྙོབ་དཔྙོན་གྱི་དགྙོངས་པར་མཛད་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་འགྲྱིག་སེ། སྙོབ་དཔྙོན་གྱིས་སྦྱྙོར་
བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འྙོང་གྱི་གནས་ཀྱི་འགྙོག་པ་མངྙོན་དུ་བྱས་ནས་སར་ཡང་མར་འྙོང་གྱི་གནས་
ཀྱི་འགྙོག་པ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འགྲེལ་བར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བསམ་
གཏན་དང་པྙོ་ནས་བཟུང་སེ། འགྙོག་པའྱི་བར་དུ་སྙོང་ནས་དེའྱི་འྙོག་ཏུ་འགྙོག་པ་ནས་བཟུང་ནས་བསམ་གཏན་
དང་པྙོའ་ིབར་དུ་འྙོངས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྙོའ་ིདགྙོངས་པར་ཡང་འདྱི་ྱིད་དུ་སྣང་སེ། གཞན་དུ་ན་
སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་འགྙོག་པ་དེ་ཆྙོས་ཅན། སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་
འཇུག་པའྱི་སབས་ཀྱི་འགྙོག་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་འཇུག་པའྱི་སབས་ཀྱི་འགྙོག་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། རགས་གསལ་ཁས། རང་ལུགས་ནྱི་འགྙོག་པ་གྱིས་ཀྱི་བར་གྱི་མཚམས་འཛིན་རེས་ཐྙོབ་གཅྱིག་
གྱིས་བྱེད་པས་གནས་བཅྙོ་བརྒྱད་དྙོ། །གྱིས་པ་ལ་དགག་གཞག་སྤང་གསུམ་ལས། དང་པྙོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། 
མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བྱང་
འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཞེས་དང་། གཞན་དག་ན་རེ། མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་རྫྙོགས་རེས་སུ་མཐར་གནས་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དང་། ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་
དགེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་ཟེར་རྙོ། །དང་པྙོ་ལ་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོ་དང་ཆེན་པྙོ་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་
ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དེ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གྱིས་པ་ལ་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འྙོང་གྱི་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་
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པྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚན་ྱིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་རང་
རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་དེའྱི་རྒྱུན་མ་རྫྙོགས་བར་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་ན། དེ་ཆྙོས་ཅན། མཐར་
གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་ཐལ། འདྙོད་པ་
དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྤྱྱིར་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་མཚན་ྱིད། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་
སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་གང་རུང་དང་། སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་
ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་གང་རུང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་
མཁྱེན་པའྙོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཡར་འྙོང་གྱི་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་
པའྱི་བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚན་ྱིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་
འདྙོད་དེ། ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནྱི། མཐྙོང་ལམ་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་དང་། སྦྱྙོར་བ་
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་གྱིས་ལས། དང་པྙོའ་ིམཚན་ྱིད། མཚན་ྱིད་སྔ་མ་དེ་གང་ཞྱིག རེས་ཐྙོབ་རེན་འབེལ་
ལ་རྙོག་པ་སྔྙོན་དུ་མ་སྙོང་བ། གྱིས་པའྱི་མཚན་ྱིད། རེས་ཐྙོབ་རེན་འབེལ་ལ་རྙོག་པ་སྔྙོན་དུ་སྙོང་ནས་དངྙོས་
གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་ཆེད་དུ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་
བཟྙོག་གང་རུང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པའྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། མཐྙོང་
ལམ་ཁྱད་པར་ལམ་གྱི་ངྙོ་བྙོར་གྱུར་པའྱི་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པ་སྙོམ་པའྱི་དགྙོས་པ་ནྱི་མཐྙོང་ལམ་རེ་
སྦྱྙོར་གྱི་སབས་སུ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྱི་
མཐན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་ཐྙོབ་པ་དེ་ལ་དབང་ཐྙོབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་དབང་དུ་བྱ་
བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ྱིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙོམ་པར་བྱེད་པས་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་སྙོམ་
པའྱི་དགྙོས་པ་ནྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ཇྱི་ལྟར་འདྙོད་པ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་ནུས་པའྱི་ཆེད་
ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་སྦྱྙོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཞེས་འཇྙོག་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྱིངས་པ་དེ་རྱི་དྭགས་གཞན་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པ་ལྟར། འདྱི་ཡང་མཐྙོན་
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སྤང་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་བག་ཚ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཐྙོང་བའྱི་ལམ་ཐྙོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱྙོར་པ་དེ་ྙོན་མྙོངས་པ་དང་
ཤེས་བྱའྱི་སྱིབ་པའྱི་འཇྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ལ། སེང་གེ་རྣམ་པར་
བསྱིངས་པ་ཞེས་བརྙོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྙོད་དེ། སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་དགུ་པྙོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
འདུས་པས་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་སམ་སམ་པའྱི་བག་ཚ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྙོ། །མདྙོ་ལས་ནྱི་འདྱི་ཁྙོ་ན་ལ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་ཐ་སད་གསུངས་སྙོ། །གྱིས་པ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་
ཆུང་ངུ་ལ། གནས་ཀྱི་གྲངས་ངེས། མཚན་ྱིད། སྙོམ་པའྱི་དགྙོས་པ། ཐ་སད་ལ་རྙོད་པ་སྤང་བ་དང་བཞྱི། དང་པྙོ་
ནྱི། དགུར་གྲངས་ངེས་ཏེ། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་ཁྙོ་ནར་
སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ལ་དགག་བཞག་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ་ཁ་
ཅྱིག མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རེས་ལ་
མངྙོན་རྙོགས་ཞེས་དང་། ལུགས་མཐུན་ཁྙོ་ནར་ཞེས་པའྱི་ཁྱད་པར་སྦྱྙོར་བ་དང་། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་
སྔྙོན་དུ་བཏང་ནས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱྙོར་བ་དང་། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་གང་ཞྱིག 
མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཐེག་
ཆེན་གྱི་རེས་ལ་མངྙོན་རྙོགས་ཞེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ལས། དང་པྙོ་གྱིས་ལ་སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་
ཡར་འགྲྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ལ། སྦྱྙོར་བ་ལ་སེང་
གེ་རྣམ་བསྱིངས་ལན་གྱིས་སྙོམ་པའྱི་ཡར་འགྲྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚན་ྱིད་
དེའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོའ་ིསྙོམས་འཇུག་ཆྙོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། 
མཚན་ྱིད་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་ཟུར་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་
འཇུག་དགུ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྙོས་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱྙོད་ཀྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སྤེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཆྙོས་དེ་ཡྱིན་ན། དེ་དགུ་པྙོ་གང་
རུང་ཡྱིན་དགྙོས་པ་གང་ཞྱིག ཁྱྙོད་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར་རྙོ། །འྙོ་ན་ཕྱེད་དུ་འཕར་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་ཆྙོས་ཅན། ཕྱེད་འཕར་གྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འྙོང་མྱིན་
པར་ཐལ། གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན་ལ་གནས་གཞན་མ་བརྒལ་བར་འྙོག་མྱིན་དུ་སེ་བ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན་ལ་ཁྙོ་རང་ལས་གཞན་པའྱི་གནས་མ་བརྒལ་བར་འྙོག་
མྱིན་དུ་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱྙོད་ཀྱིས་གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་བདུན་ལས་བརྒལ་བར་བྱ་བའྱི་
གནས་དེ་ཡྱིན་ན། བཅུ་བདུན་པྙོ་དེ་གང་རུང་ཡྱིན་དགྙོས་པ་གང་ཞྱིག ཁྱྙོད་འྙོག་མྱིན་དུ་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཁས། གྱིས་པ་ནྱི། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་སྔྙོན་དུ་བཏང་ནས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་
འབྱིང་པྙོའ་ིཆེད་དུ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྙོ །གསུམ་པ་ནྱི། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་
སྙོམས་འཇུག་གྱི་ནང་དུ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། 
རྱིགས་མཐུན་གྱི་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་ནས་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་གསུམ་ཡྙོད་པའྱི་དང་པྙོ་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནྙོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་དགྙོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྱིར་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་འདྱིར་མཐར་གནས་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གཅྱིག་ཀང་སྙོམ་
དགྙོས་པར་འགྱུར་རྙོ་སམ་ན་སྙོན་མེད་དེ། ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་
ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་སྦྱྙོར་བ་
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ལ་ཡང་ལུགས་མྱི་མཐུན་མྱི་དགྙོས་པར་འགྱུར་རྙོ་སམ་ན། དེར་ནྱི་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་
གྱི་ནང་ན་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལས་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྙོད་པས་དེའྱི་སྦྱྙོར་བ་སྙོམ་
དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་མྱི་འདྲའྙོ། །བཞྱི་པ་ལ། དར་ཊྱིཀ་པ་ན་རེ། སྦྱྙོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ཀྱི་རེས་སུ་སྙོམས་
འཇུག་དགུ་ལ་ཆྙོས་གཞན་མ་སྤེལ་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུའྱི་ཐ་སད་
བྱེད་པ་མྱི་འཐད་དེ། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པྙོའ་ིཐ་སད་མདྙོ་དང་བསན་བཅྙོས་གང་ལས་ཀང་
མ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྙོམས་འཇུག་དེ་ལ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་དྙོན་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་སྙོམས་
འཇུག་ལ་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་བ་ཡང་མེད། བར་དུ་ཆྙོས་གཞན་བརྒལ་བ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེས་ཟེར་རྙོ། །དེ་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་དེ་ལ་སེས་བུ་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ལ་
བརེན་ནས་བརྙོད་བྱའྱི་སྤུ་རྱིས་འབྱེད་ས་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་པས། ཇྙོ་བྙོ་རེས་མཛད་པ་དེ་ཁས་ལེན་རྱིགས་པ་
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ལྟར་འདྱིར་ཡང་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པྙོ་གསུམ་གྱི་ཐ་སད་ལ་བརེན་ནས་བརྙོད་བྱའྱི་དྙོན་གྱི་
སྤུ་རྱིས་འབྱེད་ས་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྙོད་པས། སྔྙོན་གྱི་མཁས་པ་འབེ་ཨར་གྱིས་མཛད་པ་དེ་དང་། ཤཱནྱི་པས་
དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ལ་དང་པྙོ་དང་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་ལྟར་དྙོན་གཅྱིག་པར་ཁས་
ལེན་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །དེ་ལ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་དྙོན་མ་ཚང་བས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་མྱིན་ནྙོ་ཞེས་
པའྱི་ལྙོག་རྙོག་འདྱི་འདྲ་བ་སྔར་བྱུང་འདུག་པ་ལ། མཁས་གྲུབ་གཡག་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། མངྙོན་རྙོགས་རྒྱན་
འཆད་པའྱི་སབས་སུ་མདྙོ་དངྙོས་སུ་འགྙོག་པ་ནྱི་བུ་རུ་བརྫུས་ནས་རབས་གཅྙོད་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་
བཀའ་བཀྙོན་ལྱི་མྙོ་གནང་འདུག་པ་འདྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཐེག་གམ། མྱི་ཐེག་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གདེང་ཅྱི་ཡྙོད། ནུས་པ་
ཡྙོད་ན་ད་གཟྙོད་དཔུང་སྦྲན་རན་ནྙོ། །གསུམ་པ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོ་ལ་གནས་ཀྱི་གྲངས་ངེས། 
མཚན་ྱིད། སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དགྙོས་པ། ནུད་ཆུང་གྱི་དྙོན་བཤད་པ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པྙོ་ལ་ཤཱནྱི་པས། 
སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གནས་བཅུ་དགུར་འདྙོད་ཀང་། ནུད་ཆུང་མྱི་དགྙོས་པའྱི་གནས་སབས་སུ་གནས་བཅུ་བདུན་
ལས་མེད་ཅྱིང་། གཞན་དུ་ན་རྒྱས་འབྱིང་གྱིས་ནས་བཤད་པའྱི་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོའ་ིགནས་ལ་མ་ཚང་བར་
ཐལ་བའྱི་སྙོན་ཡྙོད་པས་མྱི་འཐད་དྙོ། །མཁན་ཆེན་པ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགྙོག་པ་བརྒྱད་
སྤེལ་དེ་ནས་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་། དེ་ནས་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས། དེ་ནས་སྤེལ་གཞྱིའྱི་འགྙོག་པ། དེ་
ནས་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་ཏེ་གནས་ྱི་ཤུར་ངེས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མཚམས་འཛིན་གྱི་
འདྙོད་སེམས་དེ་འབྱིང་པྙོ་དང་། ཆེན་པྙོ་གྱིས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་ཡྱིན་གྱི་འབྱིང་པྙོའ་ིབར་
སབས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་མྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྱིང་པྙོའ་ིམཚན་ྱིད་དུ་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགྙོག་པ་
བརྒྱད་སྤེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དགེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་བཤད་པའྱི་རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། མཚམས་འཛིན་གྱི་རེས་སུ་འབྱུང་བའྱི་འགྙོག་པ་དེ་ཆེན་པྙོའ་ིགནས་ཡྱིན་གྱི་འབྱིང་པྙོའ་ིགནས་མྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྱིང་པྙོ་ལ་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རང་ལུགས་ནྱི་རྒྱས་འབྱིང་ལྟར་ན་
སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགྙོག་པ་བརྒྱད་སྤེལ་བས་བཅུ་དྲུག་ཡྱིན་ལ། ཁྱི་བརྒྱད་སྙོང་པ་ལྟར་ན་ནུད་ཆུང་དང་
བཅུ་བདུན་ནྙོ། །གྱིས་པ་ལ་དགག་བཞག་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ལ། མཁན་ཆེན་པ་ན་རེ། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་
ཆུང་ངུ་སྔྙོན་དུ་གཏང་ནས་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆེན་པྙོའ་ིཆེད་དུ་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་པྙོ་བརྒྱད་
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ལ་འགྙོག་པ་བརྒྱད་སྤེལ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དགེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་དང་། ཁ་ཅྱིག ལུགས་
མཐུན་དུ་ཞེས་པའྱི་ཁྱད་པར་བསྣན་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འགྙོག་པ་དགུ་སྤེལ་ནས་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་དངྙོས་གཞྱིའྱི་སྙོམས་འཇུག་ཞེའྙོ། །དང་པྙོ་ལ་ཁས་བླངས་འགལ་བའྱི་སྙོན་བསན་ཟྱིན་ཅྱིང་། 
གཞན་ཡང་སྱིད་རེའྱི་ནུད་ཆུང་ནས་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་ཀྱི་བར་གྱི་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་དེ་ཆྙོས་
ཅན། མཚན་ྱིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། རགས་ཆྙོས་ཅན་དང་བཅས་པ་ཁས་བླངས་སྙོ། །གྱིས་པ་
དང་གསུམ་པ་ལ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོའ་ིགནས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་སྱིད་རེའྱི་ནུད་ཆུང་ཆྙོས་ཅན། མཚན་
ྱིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དེའྱི་ཕྱྱིར། འདྙོད་མྱི་ནུས་ཏེ། འགྙོག་པའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྱིད་རེའྱི་
སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། འགྙོག་པ་ལ་འགྙོག་པ་སྤེལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
བར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་སེམས་གཞན་གྱིས་ཆྙོད་ན་དེ་སྤེལ་ཆྙོས་ཡྱིན་གྱི་འགྙོག་པ་སྤེལ་ཆྙོས་སུ་མྱི་རུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆུང་ངུ་སྔྙོན་དུ་བཏང་ནས་ཆེན་པྙོའ་ིཆེད་དུ་འགྙོག་པ་སྤེལ་
བའྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྙོ །གསུམ་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྱིགས་གསུམ་ཡྙོད་པའྱི་བར་པ་
ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནྙོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཤཱནྱི་པ་ན་རེ། སྤེལ་གཞྱིའྱི་འགྙོག་པ་སྔྙོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནྙོ་ཞེས་
གསུངས་ཤྱིང་། མཁན་ཆེན་པ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བཞེད་དེ། ནུད་ཆུང་གྱི་རེས་སུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་
དེ་ནས་སྤེལ་གཞྱིའྱི་འགྙོག་པ། དེ་ནས་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་གསུངས་
སྙོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འབྱིང་པྙོའ་ིགནས་ལ་སྤེལ་གཞྱིའྱི་འགྙོག་པ་དང་། སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྙོ། །ཁ་ཅྱིག མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། སྱིད་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་གྱི་
འགྙོག་པ་དེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་བ་སྱིད་རེ་ལས་ཐྙོབ་པས་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་མ་བྱས་པར་འདྙོད་
སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་འགྙོག་པ་དེ་སེམས་ཞྱི་བ་མཐར་ཐུག་དང་། འདྙོད་
སེམས་དེ་སེམས་མ་ཞྱི་བ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟེར་རྙོ། །འྙོ་ན་འབྱིང་པྙོ་ཡྱིན་ན། སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་
པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡྱིན་ན། ཆེན་པྙོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར། 
ཁྱབ་པ་ཁས། འདྙོད་ན། རྒྱས་འབྱིང་གྱིས་ནས་བཤད་པའྱི་འབྱིང་པྙོའ་ིགནས་ལ་མ་ཚང་བའྱི་སྙོན་ཡྙོད་པར་
ཐལ་ལྙོ། །གཞན་ཡང་མར་འྙོང་གྱི་འགྙོག་པའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་
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པར་ཐལ། དེའྱི་འགྙོག་པ་དེ་སེམས་ཞྱི་བ་མཐར་ཐུག་དང་། འདྙོད་སེམས་དེ་སེམས་མ་ཞྱི་བ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སེ། དེའྱི་སབས་ཀྱི་འགྙོག་པ་དེ་འདྙོད་སེམས་ཀྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་
ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ་ཞེ་ན། དེ་དང་སྱིད་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་འགྙོག་པ་གྱིས་ལ་ཞྱི་མ་ཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་
མེད་པར་ཐལ། དེ་གྱིས་ལ་དགག་བྱ་མང་ཉུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་མེད། རང་གྱི་ངྙོ་བྙོ་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་མ་
བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་སྱིད་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་གྱི་འགྙོག་པ་དེ་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་
མ་བྱས་པར་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་མམ་གཞག་དེ་ལས་ལྡང་ནུས་སམ་མྱི་ནུས། ནུས་ན་འདྙོད་
སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པར་འདྙོད་པ་དང་འགལ་ལ། མྱི་ནུས་ན་འགྙོག་པ་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་
མམ་བཞག་དེ་ལས་ལྡང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡང་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་དགྙོས་པར་ཐལ་ལྙོ། །གཞན་ཡང་སྱིད་
རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཐལ། སྤྱྱིར་འགྙོག་པའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་
ཐག་ཏུ་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་གཅྱིག་ཡྙོད། སྱིད་རེའྱི་མཇུག་ཐྙོག་གྱི་འགྙོག་པ་དེ་སྱིད་རེ་ལས་ཐྙོབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་མ་བྱས་པར་འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །རང་
ལུགས་ནྱི་ཐྙོད་རྒལ་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བའྱི་གང་ཟག་དང་། བྱང་སེམས་དབང་རྣྙོན་གྱིས་ལ་ནུད་ཆུང་མྱི་
དགྙོས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྒྱས་འབྱིང་ལས་དེ་མ་བཤད་ལ། ཐྙོད་རྒལ་ལ་མ་བྱང་བའྱི་གང་ཟག་དང་། བྱང་
སེམས་དབང་རྟུལ་གྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁྱི་བརྒྱད་སྙོང་པ་ནས་ནུད་ཆུང་བྱེད་པར་བཤད་དེ། གང་ཟག་
དེ་གྱིས་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྱིད་རེ་ལ་
ནུད་ཆུང་མ་བྱས་པར་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་ནས་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་སྙོམས་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྦྱྙོར་བ་
སེང་གེ་རྣམ་བསྱིངས་ལ་ནྱི་མྱི་མཚུངས་ཏེ། དེར་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡྙོད་ཀང་ཆྙོས་
གཞན་སྤེལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འྙོ་ན་གང་ཟག་དེ་གྱིས་མར་འྙོང་གྱི་འགྙོག་པའྱི་མཇུག་ཐྙོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདྙོད་
སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་དེ་གྱིས་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་མ་བྱས་པར་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་
ནས་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་སྙོན་མེད་དེ། འདྙོད་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་
པའྱི་ཆེད་དུ་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་པར་ཁས་མ་བླངས་ཤྱིང་། ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་བ་དང་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གྱིས་ཀའྱི་ཆེད་དུ་སྱིད་རེ་ལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་པར་ཁས་བླངས་ཀང་སབས་དེར་ནྱི་ནུད་
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ཆུང་སྔྙོན་དུ་སྙོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །བཞྱི་པ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆེན་པྙོ་ལ་གནས་ཀྱི་གྲངས་ངེས། མཚན་ྱིད། 
སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་དགྙོས་པ། སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་བཤད་པ་དང་བཞྱི། དང་པྙོ་ལ་དགག་བཞག་
གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། མཁན་ཆེན་པ་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆེན་པྙོའ་ིསབས་སུ། ལུགས་མཐུན་ལུགས་མྱི་
མཐུན་གྱིས་ཡྙོད་ཅྱིང་འདྱིའྱི་ལུགས་མྱི་མཐུན་པ་འགྙོག་པ་ལ་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་མྱི་དགྙོས་པས་སྱིད་རེ་ནས་
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིབར་དུ་འདྙོད་སེམས་རེ་རེ་སྤེལ་བས་གནས་བཅུ་དྲུག ལུགས་མཐུན་ལ་བསམ་གཏན་
དང་པྙོ་ལ་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་མྱི་དགྙོས་པས་བསམ་གཏན་གྱིས་པ་ནས་སྱིད་རེའྱི་བར་ལ་འགྙོག་པ་རེ་རེ་སྤེལ་
བས་བཅུ་བཞྱི། དེ་ནས་འགྙོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་སྙོ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་ཤྱིང་། འདྱི་ྱིད་མདྙོ་དང་། 
བསན་བཅྙོས་ར་བ་དང་། འགྲེལ་པ་གྱིས་ཀའྱི་དགྙོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ར་བར། འགྙོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདྲར་
འགྲྙོ། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་བར་དེ་ལྟར་གཅྱིག་ལ་སྙོགས་པ་བྙོར་ནས་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མེད་པ་
བཞྱི་དང་། འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་ཞེས་པས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་
པ་ཡང་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལུགས་མྱི་མཐུན་གྱི་སབས་སུ་འགྙོག་པ་ལ་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་མྱི་དགྙོས་ཏེ། དེའྱི་
འྙོག་ཏུ་འགྙོག་པ་གཅྱིག་པུ་བྙོར་ལ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུགས་མཐུན་གྱི་སབས་སུ་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་
ལ་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་མྱི་དགྙོས་ཏེ། དེ་སྤེལ་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གཅྱིག་ལ་སྙོགས་པ་
བྙོར་ནས་ཞེས་པ་དྙོན་བསྡུ་ཡྱིན་ན་ནྱི། འགྙོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདྲྙོར་འགྲྙོ། །ཞེས་པ་ཡང་དྙོན་བསྡུར་འགྱུར་ལ། 
འདྙོད་ན། དེ་གཞུང་གང་གྱི་དྙོན་བསྡུ་ཡྱིན་སྨྲ་དགྙོས་སྙོ་ཞེས་གསུངས་སྙོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། 
དེ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྙོར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལའྙོ། །དེ་ནས་མམ་པར་མ་བཞག་པ་ལ་སེ། དེ་
ལྟར་གཅྱིག་ལ་སྙོགས་པ་བྙོར་ནས་ཞེས་དྙོན་བསྡུར་གསལ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱད་ཀྱི་
བར་དུ་བྙོར་ནས་ཞེས་གསུངས་པས་ལུགས་བཟྙོག་གྱི་སབས་སུ་སྱིད་རེ་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་པའྱི་བར་ལ་
ཡང་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་མྱི་དགྙོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་པ་རྣམས་ཕྱྙོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྙོམས་
ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པྙོ་ཞེས་པ་འདྱི་རྣམ་པའྱི་དྙོན་བསྡུ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཡྱིན་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་
ནས་བཟུང་སེ། ཞེས་སྙོགས་གཞུང་ཚན་གསུམ་པྙོ་དེའྱི་དྙོན་བསྡུར་འགྱུར་ཞྱིང་། འདྙོད་ན། དེ་གཞུང་གང་གྱི་
དྙོན་བསྡུ་ཡྱིན་གསུང་ཕྱུང་རན་ནྙོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྙོ།  ྎ།གྱིས་པ་ལ་དགག་བཞག་གྱིས་
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ལས། དང་པྙོ་ནྱི། མཁས་གྲུབ་ཁ་ཅྱིག དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་འབྱིང་པྙོ་སྔྙོན་དུ་བཏང་ནས་སྱིད་རེ་ནས་བཟུང་སེ་
བསམ་གཏན་དང་པྙོའ་ིབར་གྱི་མཐར་གནས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འདྙོད་སེམས་བརྒྱད་སྤེལ་ནས་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའྱི་དགེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་གསུང་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འགྙོག་པ་སབས་འདྱིར་སྤེལ་གཞྱིར་
དངྙོས་སུ་གསུང་བ་དེ་མ་ཚང་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དགེ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པ་ཞེས་པ་
ཡང་སྤེལ་ཆྙོས་ཀྱི་འདྙོད་སེམས་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདྙོད་སེམས་ཀྱི་
རེས་སུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ལ་འདྙོད་སེམས་རེ་སྤེལ་ནས་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་
ཐེག་ཆེན་གྱི་རེས་ལ་ཐྙོབ་པའྱི་མངྙོན་རྙོགས། གསུམ་པ་ལ་སྤྱྱིར་སྙོམ་པའྱི་དགྙོས་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་འདྙོད་
སེམས་སྤེལ་ནས་སྙོམ་པའྱི་དགྙོས་པ་གྱིས་ལས། དང་པྙོ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྱིགས་གསུམ་ལས་ཕྱྱི་མ་ལ་
དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་
ནྙོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་འདྙོད་སེམས་སྤེལ་བ་མེད་
པར་ཐལ། མམ་བཞག་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་མྱི་འཐད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ལྙོག་ལྟ་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
ཟེར་རྙོ། །འྙོ་ན་སྙོམས་འཇུག་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་སྙོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་སྙོམས་པར་
འཇུག་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཐར་ལམ་ལ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཐར་ལམ་ལ་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་འཇུག་པ་མྱི་
འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བཞྱི་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སབས་སུ་ཁམས་གསུམ་གྱིས་
བསྡུས་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྙོམ་དགྙོས་པས་འདྱིར་བསན་གྱི་འདྙོད་སེམས་དེ་
འདྙོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་རང་ཚིག་དང་འགལ་ཏེ། འདྙོད་པའྱི་སས་བསྡུས་
ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག་དངྙོས་གཞྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱི་སབས་སུ་ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་
མམ་གཞག་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྙོམ་དགྙོས་པས་འདྱིར་བསན་འདྙོད་སེམས་འདྙོད་པའྱི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་མམ་གཞག་ཡྱིན་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་མ་བརགས་པ་སེ། མདྙོ་དང་རྒྱན་ར་འགྲེལ་རྣམས་ལས་མམ་
པར་མ་བཞག་པའྱི་སེམས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །འྙོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མམ་གཞག་བཏང་ཙམ་གྱི་རེས་ཐྙོབ་
དག་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདྙོད་སེམས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་སེ། འདྱི་ཐྙོད་རྒལ་ཆེན་པྙོའ་ིཁྙོངས་
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སུ་གཏྙོགས་པས་ཐྙོད་རྒལ་ཡྱིན་ན་མམ་གཞག་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་གནད་ཕ་མྙོའ ྙོ། །གསུམ་པ་སྙོམ་པའྱི་
དགྙོས་པ་ནྱི། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་དབང་ཐྙོབ་པའྱི་ཆེད་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་དབང་ཐྙོབ་པ་ཕུལ་དུ་
བྱུང་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་སྙོམ་སྤང་རྙོག་པའྱི་གེན་པྙོ་སྙོམ་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་རེན་དང་ཐེག་པ་གསུམ་ག་
ཡྙོན་ཏན་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྙོགས་སྤྙོང་བ་ལ་སྙོགས་པ་ནྱི་
རེན་གྲུབ་པ་སྔྙོན་དུ་འགྲྙོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ན་ཞེས་སྙོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་ཐྙོབ་པའྱི་ས་མཚམས་ནྱི། ཁ་
ཅྱིག མདྙོ་སེ་དཀྙོན་མཆྙོག་སྱིན་དང་། བསྡུ་བ་ལས་བསལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐྙོད་རྒལ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇུག་གྙོ་ཞེས་
འདྙོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ས་གྱིས་པའྱི་བྱང་སེམས་ཆྙོས་ཅན། སྙོམ་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་མ་ཐྙོབ་པར་ཐལ། དེའྱི་རེན་
མ་ཐྙོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ལུང་དྙོན་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་བསལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གྱིས་ཀྱིས་ངེས་
པར་འབྱུང་བར་བྱར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་བསལ་པ་
གྲངས་མེད་གཅྱིག་ལས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྙོ། །ལུང་དེའྱི་དྙོན་མ་མཐའ་ས་གྱིས་པ་ནས་འཇྙོག་པར་མཛད་པ་ཡང་
ཅུང་ཟད་མྱི་འཐད་དེ། གྱིས་པའྱི་མམ་བཞག་ལ་འདྱི་སྔྙོན་དུ་འགྲྙོ་དགྙོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རེན་གྲུབ་པ་སྔྙོན་དུ་
འགྲྙོ་བ་ཡྱིན་ན་གྙོ་ས་བས་སྙོམ་པའྱི་ལམ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གནད་ཀྱི་དྙོན་ནྱི་འདྱི་དག་མངྙོན་དུ་
བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་དུ་ཐྙོབ་པས་མདྙོ་ལས་མཐྙོང་ལམ་རེ་སྦྱྙོར་གྱི་སབས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། 
མངྙོན་དུ་བྱེད་པ་ས་དང་པྙོའ་ིརེས་ཐྙོབ་ཀྱི་སབས་སུ་འབྱུང་བས་བསན་བཅྙོས་ལས་མཐྙོང་སྤང་རྙོག་པའྱི་གེན་
པྙོ་དང་སྙོམ་སྤང་རྙོག་པའྱི་གེན་པྙོ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་གསུངས་པ་སྙོགས་གནད་མང་དུ་ཡྙོད་པ་ནྱི་ཞལ་གྱི་པད་
མྙོ་ལ་དྲྱི་བར་བྱའྙོ།  ྎ།གྱིས་པ་ན་ཐྙོས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐྙོད་རྒལ་བཤད་པ་ནྱི་མཛོད་ལས། ས་བརྒྱད་རྣམ་པ་
གྱིས་འབེལ་དང་། །གཅྱིག་བརྒལ་སྙོང་ཞྱིང་འྙོང་ནས་ནྱི། །རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགྲྙོ། །ཐྙོད་རྒལ་གྱི་
ནྱི་སྙོམས་འཇུག་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་བརྒྱད་ཅེས་པ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྱི་སེ་
བརྒྱད་དྙོ། །རྣམ་གྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་སྱིད་རེ་མ་གཏྙོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྱེ་བ་
སེ། སྦྱྙོར་དངྙོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་གཞྱི་བསན་ནྙོ། །སྙོམས་འཇུག་ལ་སྦྱྙོར་བ་དང་། དངྙོས་
གཞྱི་གྱིས། དང་པྙོ་ལ་རྱིང་སྦྱྙོར་དང་། ེ་སྦྱྙོར་གྱིས་ལས་དང་པྙོ་ནྱི། འབེལ་བར་སྙོང་ཞྱིང་འྙོང་ནས་ཞེས་པ་
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སེ། འབེལ་པ་ནྱི་ཆྙོས་གཞན་སྤེལ་བ་དང་བྙོར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཟག་བཅས་བརྒྱད་ལ་ཡར་སྙོང་ཞྱིང་མར་
འྙོང་ནས་ཟག་མེད་བདུན་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གཅྱིག་བརྒལ་སྙོང་ཞྱིང་
འྙོང་ནས་ནྱི། །ཞེས་པ་སེ། ཟག་བཅས་བརྒྱད་ལ་རེ་རེ་བྙོར་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙོང་ཞྱིང་ལུགས་བཟྙོག་ཏུ་
འྙོང་ནས་ཟག་མེད་བདུན་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །གྱིས་པ་དངྙོས་གཞྱི་ནྱི་རྐང་པ་ཕྱྱི་མ་
གྱིས་ཏེ། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་སྤེལ་བ་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པར་འགྲྙོ་བ་ནྱི་དང་པྙོའ་ིགནས་
ནས་གྱིས་པ་བྙོར་ནས་གསུམ་པར་འགྲྙོ་བ་སེ། དེ་ཡང་ཟག་བཅས་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་འཇུག དེ་ལས་
ལངས་ནས་གྱིས་པ་བྙོར་ནས་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་འཇུག དེ་ནས་བཞྱི་པ་བྙོར་ནས་ཟག་
བཅས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇུག དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་བྙོར་ནས་ཟག་མེད་ཅྱི་ཡང་མེད་ལ་འཇུག དེ་ནས་སྱིད་རེ་བྙོར་
ནས་ཟག་བཅས་ཅྱི་ཡང་མེད་ལ་འཇུག དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་བྙོར་ལ་ཟག་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། དེ་ནས་བཞྱི་པ་བྙོར་
ནས་ཟག་བཅས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ། དེ་ནས་གྱིས་པ་བྙོར་ནས་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་དང་པྙོ་ལ་
སྙོམས་པར་འཇུག་པའྙོ། །གསུམ་པ་དམན་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་མཆྙོག་ལ་མྱི་གནྙོད་པར་བསན་པ་ནྱི་ྱིར་སྣང་
ལས། སྔར་གྱི་མཛོད་ཀྱི་ལུང་དེ་ྱིད་དང་མྱི་མཐུན་པས་ལུགས་སྔ་མ་མྱི་འཐད་དྙོ་ཞེ་ན། ཅྱི་བྱ་རྙོག་དང་། འྙོ་
ཐུག་མཚན་ྱིད་འདྲའམ་ཞེས་པའྱི་ལན་མཛད་ཅྱིང་འགྲེལ་ཆེན་ལས་ཀང་དེ་ྱིད་གསུངས་སྙོ། །དེའྱི་དྙོན་ལ་
མཁས་གྲུབ་གཡག་གྱིས་ཀཱ་ཀ་དང་། ཀཱ་དུ་ཀ་གྱིས་མྱིང་འདྲ་ཡང་། དྙོན་ཀཱ་ཀ་བྱ་རྙོག་དང་། ཀཱ་དུ་ཀ་འྙོ་ཐུག་ལ་
འཇུག་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཐྙོད་རྒལ་གྱིས་ཐྙོད་རྒལ་ཅེས་པ་ཙམ་གྱི་མྱིང་འདྲ་ཡང་དྙོན་མྱི་འདྲ་བས་མྱི་
གནྙོད་པར་གསུངས་ཏེ། སྦྱྙོར་ལམ་གྱི་རྣམ་པའྱི་སབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་ལུང་གྱི་སུན་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་འདྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཁྙོ་ན་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་དྙོན་མཐུན་
ནྙོ།།  །།རྨད་བྱུང་ཡྙོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སྙོམས་འཇུག་དང་། །འཕགས་པའྱི་
གནས་པ་མཆྙོག་གྱུར་འདུ་ཤེས་ཚོར་བ་འགྙོག་པའྱི་སྙོམས་འཇུག་གྱི །ཇྱི་བཞྱིན་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་
ཚུལ་སེ་སྣྙོད་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་དཔྙོད་ཀྱི། །སྲུབ་ཤྱིང་ས་འཛིན་བརྙོན་པ་གྱིས་ཀྱིས་བསྲུབ་ཐག་ཀླུ་དབང་བསྒྱུར་བ་
ཡྱིས། །སྙོམས་འཇུག་རབ་གསལ་ལེགས་བཤད་ཟ་བ་ཕྱུང་སེ་ཐུབ་བསན་གངས་རྱི་ལ། །སེབ་ལེགས་འྙོད་
དཀར་དྲ་བ་འཕྙོ་ཚེ་ལྟ་འདྙོད་ཕྱྙོགས་ཀྱི་བམ་ཟེ་དག །དགའ་གུས་ཕྱག་གྱི་སྙོར་མྙོ་ཟུམ་ཞྱིང་བླྙོ་གྲྙོས་མྱིག་འབྙོར་
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རྣམ་ཕྱེ་ནས། །ཡྱིད་གྱིས་རྫྱི་མ་ཟུམ་པ་མེད་པར་ཟབ་དྙོན་དཀྱིལ་འཁྙོར་བལྟ་བར་གྱུར། །འདྱི་སྦྱར་དགེ་བ་
ཡར་ངྙོའ་ིཟ་ཚེས་ལྟ་བུ་གང་ཞྱིག་ཐྙོབ་པ་དེ། །ཆྙོས་དབྱྱིངས་ཡྱིད་ཀྱི་ནམ་མཁར་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་
ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །གྙོང་ནས་གྙོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱས་ཏེ་ས་དང་ས་ཡྱི་རྙོགས་པ་མཆྙོག །རྱིམ་གྱིས་འཛེགས་
ནས་སྤངས་རྙོགས་ཡྙོངས་རྫྙོགས་བདེ་གཤེགས་ཟ་བ་ྱིད་ཐྙོབ་ཤྙོག །དེང་སང་ལ་ལ་ལེ་ལྙོའ་ིདགྲ་ེ་བག་
ཆགས་ངན་པའྱི་གྲྙོགས་ཀྱིས་སྲུང་། །འགའ་ཞྱིག་ཅུང་ཟད་བརྙོན་ཡང་བཤེས་གེན་ངན་པས་ལྙོག་པའྱི་གཡང་
སར་ཁྱིད། །གཞན་དག་ཇྱི་བཞྱིན་དྙོན་སྙོན་མགྙོན་གྱིས་བཟུང་ཡང་རྣམ་དཔྙོད་སྙོབས་དང་བལ། །དེ་སད་ཐེག་
ཆེན་གཞུང་གྱི་དགྙོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྙོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་། །ཁྙོ་བྙོ་སྔྙོན་སྦྱངས་ཐྙོས་པའྱི་བག་ཆགས་གྙོམས་
པས་སེས་སྙོབས་བླྙོ་གྲྙོས་ལྡན། །འཇྱིག་རེན་བྱ་བ་སྱིང་པྙོ་མེད་པར་ངེས་པས་གསུང་རབ་དྙོན་ལ་
བརྙོན། །ཡྙོངས་འཛིན་དམ་པའྱི་མགྙོན་གྱིས་བཟུང་བས་ལྙོག་པའྱི་གཡང་ས་རྱིང་དུ་སྤངས། །དེ་སད་མདྙོ་
སྔགས་གཞུང་གྱི་དགྙོངས་པ་སྨྲ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་སྤྙོབས་པ་ཐྙོབ། །བླྙོ་གྲྙོས་མ་ཆུང་ཕྱྙོགས་ཞེན་དྲྱི་མས་བསྙོས་
པའྱི་གྙོས་ཀྱིས་གཡྙོགས་པ་རྣམས། །ལེགས་བཤད་ཟ་བའྱི་འྙོད་ཟེར་བཀེ་བ་འདྱི་ལ་ཁྙོང་ནས་སྙོད་གྱུར་
ཀང་། །མཁས་མང་གཟའ་སར་དབུས་ན་ལྷམ་མེར་གསལ་ཞྱིང་བླྙོ་གསལ་ཀུ་མུད་ཀྱི། །ཕེང་བ་མཚར་དུ་མངར་
བའྱི་སྤྱྱི་བྙོའ་ིགཙུག་ན་མཛེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྙོན།།  །།མཐར་གྱིས་གནས་པའྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུའྱི་
རྣམ་པར་བཞག་པ་སྙོམས་འཇུག་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་བསན་པ་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་
མཚན་འཛིན་པ་མཁས་པའྱི་དབང་པྙོ་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་ལ་སྙོགས་པ་ཡྙོངས་འཛིན་དུ་མའྱི་ཞབས་
རྡུལ་སྤྱྱི་བྙོས་བླངས་པས་སེ་སྣྙོད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་དྙོན་ལ་ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་གཏྱིང་ནས་རེད་པ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སྙོང་
བསྙོད་ནམས་སེང་གེས་དྙོན་གེར་རབ་ཏུ་མང་པྙོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཞྱིང་། ལ་སྙོད་བྱང་གྱི་སའྱི་ཆར་སེས་པ་
གཞྙོན་ནུ་བླྙོ་ལྡན་གྱིས་འཕལ་དུ་བསྐུལ་ཏེ་ཡྱི་གེའྱི་རེན་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས། ལགས་ཕྙོ་སག་གྱི་སྙོན་གྱི་ཟ་
བའྱི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ར་ནག་གསེར་གྱིང་གྱི་དགྙོན་པར་སྦྱར་བའྙོ།།  ༈  །།འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱི། །དགེ་བ་གང་ཞྱིག་ཐྙོབ་པ་དེས། །མཁའ་ཁྱབ་སེ་བྙོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐྙོབ་པར་
ཤྙོག །འགྲྙོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅྱིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསན་པ་རེད་དང་བཀུར་
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སྱི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །དགེའྙོ། དགེའྙོ། དགེའྙོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྙོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་
རུས་སྤེལ།། །། 


