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༄༅། །པྲཛྙཱརྦབཀིགརྦྷཱཡསྱཱཧསྐརབསིརྞཙརྻཱབཏརྨཧཱསརྒསྱབཏིཀབརྞསབིཛཡཿ  
༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཆན་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན་གསལ་ིན་བེད་ཆེན་པྤྱོ་ཞེས་བ་བ་
བཞུགས་སྤྱོ།། ཨོཾ་སྭསི། འཁྤྱོར་འདས་ཆྤྱོས་ཚུལ་ནམ་མཁའི་མུ་ཁྱུད་ཅན། །རེན་འབེལ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་འཇའ་
ལྟར་གསལ། །ངྤྱོ་བྤྱོ་སྤྱོས་བལ་རང་རིག་འདུས་མ་བས། །འཕགས་བཞི་སེད་བེད་རྒྱལ་ཡུམ་དེ་ལ་འདུད། །རེན་
འབྱུང་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆྤྱོག་ཞི་བ་ལྷས། །ཤེར་ཕིན་བཀའ་བསན་ཀུན་གི་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན། །ཟབ་རྒྱས་ཇི་བཞིན་སྤྱོན་
པའི་མན་ངག་འདི། །མ་རྤྱོགས་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཐེ་ཚོམ་བསལ་ཕིར་བཤད། །དེའང་སྤྱོན་པ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་བས་བཅུ་ཕྲག་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གསུངས་པ་ཀུན་ཀང་གདུལ་བ་
མངྤྱོན་མཐྤྱོ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་སྤྱོར་ཐབས་ཁྤྱོ་ནར་ཟད་པས། ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བ་
ཐེག་ཆེན་གི་མདྤྱོ་སེ་རིན་པྤྱོ་ཆེ་རྣམས་ཡིན་ཀང་ལས་དང་པྤྱོ་པས་དེ་དྤྱོན་ཇི་བཞིན་རྤྱོགས་དཀའ་བས། བཀའ་
བདེ་བླག་ཏུ་རྤྱོགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མྤྱོ་རེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསན་བཅྤྱོས་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དེའང་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གི་མདྤྱོ་སེ་སི་དང་ཁྱད་པར་ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག དེ་ལས་ཀང་ཤེར་ཕིན་མདྤྱོ་ཡི་དགྤྱོངས་དྤྱོན་ཕིན་ཅི་མ་
ལྤྱོག་པ་ཚིག་ཉུང་ལ་དྤྱོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གྤྱོ་བདེ་བར་སྤྱོན་པ་སྤྱོད་འཇུག་འདི་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་ནའང་འགན་ཟླ་
དང་བལ་བའི་གཞུང་འདི་འཆད་ན་ལམ་གི་ཡན་ལག་སིན་སྤྱོགས་ལྔ་ཐབས་ཀི་ཆ་གཙོ་བྤྱོ་སྤྱོན་པ་དང་། ཐབས་
ཤེས་དབེར་མེད་ཤེར་ལེ་ལུས་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཀིས་ཚུལ་དུ་འཆད་དྤྱོ། །དེའང་ལེའུ་དང་པྤྱོས་བསམ་པ་སེམས་
བསེད་དང་། ལྷག་མས་སྤྱོར་བ་ཕིན་དྲུག་སྤྱོན་པའམ། ཡང་ན་ལེའུ་དང་པྤྱོ་གིས་དང་གསུམ་པའི་སྤྱོད་ཀི་
སེམས་བསེད་ཀི་སྤྱོམ་པ་ལེན་པའི་སྤྱོར་བ། ཇི་ལྟར་སྤྱོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཀིས་དངྤྱོས་གཞི། དེང་དུས་
སྤྱོགས་ནས་རྤྱོགས་པའི་བར་གིས་མཇུག་ཆྤྱོག་སྤྱོན་པ་དང་། ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་མཆྤྱོག་རིན་པྤྱོ་ཆེ། །མ་
སེས་པ་རྣམས་སེས་གྱུར་ཅིག །སེས་པ་མས་པ་མེད་པ་དང་། །གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྤྱོག །ཅེས་པ་
ལྟར། དང་པྤྱོ་གསུམ་གིས་མ་སེས་པ་བསེད། བར་པ་གསུམ་གིས་མི་མས་པར་བསྲུང་། ཐ་མ་གསུམ་གིས་
གྤྱོང་འཕེལ་བཏང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ཡང་ན་ཕན་ཡྤྱོན་ལེའུས་བསམ་པ་སེམས་བསེད། གིས་པ་དང་
གསུམ་པས་སིན་པ། བཞི་ལྔས་ཚུལ་ཁིམས། ལྷག་མ་བཞིས་རང་མིང་གི་བསན་ཏྤྱོ། །ཡང་ན་ལེའུ་དང་པྤྱོ་དྲུག་
གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ། བརྒྱད་པས་སེམས་ཀི་བསླབ་པ། དགུ་པས་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་བསན་



2   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཏྤྱོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ལེའུ་བརྒྱད་དང་བཅུ་པ་བཅས་དགུ་པྤྱོས་ལམ་དང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབེ་མ་བསན་པས་གྤྱོ་
སླ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་འདིར་བཤད་པ་བཏང་སྤྱོམས་སུ་བ་ལ། ཕི་མ་ལུས་དངྤྱོས་ཤཤེར་ལེ་འཆད་པ་ལ། 
གཞུང་སྔ་ཕི་མཚམས་སར་ཏེ་བསན་བཅྤྱོས་ཀི་ལུས་རྣམ་བཞག་ཤེས་རབ་བསེད་དགྤྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདྤྱོར་
བསན་པ་དང་། དེའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དགེ་ར་གཞན་དྤྱོན་དུ་བསྔྤྱོ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། 
དེ་ལ་བསན་བཅྤྱོས་འདིར་བརྤྱོད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་
ཅད་ནི། །ཐུབ་པས་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིདེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་
ཤེས་རབ་ཀི་དྤྱོན་དུ་གསུངས་ཏེ། །སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་འཁྤྱོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་སྤྱོར་བས་ཡྤྱོངས་སུ་སངས་ཏེ་
བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་སྤྱོགས་རིང་དུ་གྤྱོམས་པས་མ་རིག་པས་བསེད་པའི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པའི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་བལ་
ནས་སིབ་གིས་སྤངས་ཤིང་། བདག་མེད་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རང་བཞིན་ཕན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་དྤྱོན་
དམ་པའི་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ཀི་བདག་ིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆྤྱོས་ཀི་སྐུ་མངྤྱོན་པར་ཐྤྱོབ་པར་བེད་པས་ཤེས་རབ་ནི་ེར་ལེན་
རྒྱུའི་གཙོ་བྤྱོ་ཡིན་ཅིང་སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་རེན་ཕལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་
རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྤྱོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རབ་འབྤྱོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་ི་མའི་དཀིལ་འཁྤྱོར་དང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྤྱོར་ནི་
གིང་བཞིར་ལས་༼དབང་༽བེད་ཅིང་། ཤར་ནས་ལྷྤྱོ་ལྟ་བུ་གིང་བཞིའི་རེས་སུ་འགྤྱོའྤྱོ། །གིང་བཞིའི་རེས་སུ་འབང་སེ་གིང་
བཞི་མེད་ན་ི་ཟླ་མི་སིད་དེ་གིང་བཞི་མ་ཆགས་གྤྱོང་དུ་ནམ་མཁའ་སྤྱོང་པར་ི་ཟླ་མི་སིད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ི་ཟླ་མེད་ཀང་གིང་
བཞི་ཡྤྱོད་དེ་རྤྱོགས་ལྡན་བཞིན། དེས་ན་དང་པྤྱོ་གིང་བཞི་ཡྤྱོད་ན་གདྤྱོད་ི་ཟླ་འབྱུང་ངྤྱོ་། །རབ་འབྤྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་
ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡང་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྔར་ལས་༼དབང་༽བེད་ཅིང་། ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྔའི་རེས་སུ་འགྤྱོའྤྱོ། །ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་ལྔའི་རེས་སུ་འབང་སེ། སིན་སྤྱོགས་ལྔ་མེད་པའི་ཤེར་ཕིན་མི་སིད་དེ། ཤེར་ཕིན་ནི་སིན་སྤྱོགས་ཕར་ཕིན་ལྔའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་
ལུས་ཡིན་ལ་སྔ་མ་ལྔ་ནི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ལུས་མེད་ན་ཡན་ལག་མི་སིད་པ་ལྟར་ཤེར་ཕིན་མེད་པའི་སིན་
སྤྱོགས་མི་སིད་དྤྱོ་སམ་ན། ཤེར་ཕིན་མེད་ན་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤྱོགས་མེད་ཀང་སྤྱོན་མེད་དེ་རྤྱོགས་ལྡན་དུས་ི་ཟླ་མེད་
ཀང་གིང་བཞི་ཡྤྱོད་པ་བཞིན་ན་རང་གི་སིན་སྤྱོགས་ལྟ་བུའྤྱོ། །ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་བལ་ན་སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ལྔས་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། །རབ་འབྤྱོར་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་འཁྤྱོར་ལྤྱོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྤྱོ་དང་བལ་ན་
རིན་པྤྱོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གིས་འཁྤྱོར་ལྤྱོས་སྒྱུར་བའི་མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། །རབ་འབྤྱོར་དེ་བཞིན་དུ་སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་ཡང་ཤེས་
རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་བལ་ན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མིང་མི་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། །ཞེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་སྤྱོ། །འཁྤྱོར་སྒྱུར་



སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཆན་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན་གསལ་ིན་བེད་ཆེན་པྤྱོ།  3 

དང་མ་བལ་ན་སྣ་བདུན་གིས་འཁྤྱོར་སྒྱུར་གི་མིང་ཐྤྱོབ་ཅིང་བལ་ན་མི་ཐྤྱོབ་པ་བཞིན་ཤེར་ཕིན་དང་མ་བལ་ན་སིན་སྤྱོགས་
ལྔས་ཀང་ཕར་ཕིན་མིང་འཐྤྱོབ་བྤྱོ། །དཔེ་དང་པྤྱོ་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་དང་ཕི་མ་བཏགས་པ་བའི་དཔེ་བརྤྱོད་པ་ཡིན་སམ། 
ཤེར་ཕིན་མཚན་བཏགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དུས་སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་ས་དང་པྤྱོ་ཐྤྱོབ་ནས་འཁྤྱོར་བའི་ཕ་
རྤྱོལ་ཕིན་ཙམ་སེ། འཕགས་པའི་འཆི་དང་ན་བ་དང་། །རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སྤངས། །ཞེས་སྤྱོ། །ངྤྱོ་བྤྱོའ་ིདབང་དུ་བས་
ན་ས་དང་པྤྱོ་ཡན་ཆད་ཀི་མམ་བཞག་འཁྤྱོར་གསུམ་དམིགས་མེད་དེ་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏེ་ཚུ་རྤྱོལ་འཁྤྱོར་བ་
འཁྤྱོར་གསུམ་རྣམ་རྤྱོག་གི་ཕ་རྤྱོལ་རྤྱོག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇུག་པ་ལས། སིན་པ་སིན་བ་ལེན་པྤྱོ་གཏྤྱོང་པྤྱོས་
སྤྱོང་། །འཇིག་རེན་འདས་པའི་ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་ཅེས་བ། །ཞེས་དང་། མངྤྱོན་རྤྱོགས་རྒྱན་ལས། ཚུལ་རྤྱོལ་ཕ་རྤྱོལ་མཐའ་ལ་
མིན། །དེ་དག་བར་ན་མི་གནས་པ། །དུས་རྣམས་མམ་པ་ིད་ཤེས་ཕིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་པར་འདྤྱོད། །ཅེས་
གསུངས་ཏེ། མམ་བཞག་དམིགས་མེད་འདུས་མ་བས་འགྤྱོག་བདེན་ཡིན་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདུས་མ་བས་རྤྱོག་མེད་
འགྤྱོག་བདེན་འདི་ལ་དགྤྱོངས་ནས་ལམ་བདེན་རག་པར་བཤད་པའི་གནད་འདི་ཤེས་ན་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་རང་གྤྱོལ་
ལྤྱོ། །དུས་སྐབས་ཀི་མཐར་ཕིན་པ་མིན་སེ་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་རྣམ་རྤྱོག་འབྱུང་བའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་དེ་དྤྱོན་དང་ལྡན་པའི། །གཞུང་
ལམ་ལ་ཡང་དེ་ས་ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ། །སངས་རྒྱས་པའི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ནི་དུས་སྐབས་ཀིས་ཀང་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏེ་
མམ་རེས་དབེར་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བརྒྱད་སྤྱོང་དྤྱོན་བསྡུས་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་གིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས། །ཞེས་སྤྱོ། །དེས་ན་མི་ཕལ་པ་དང་འཁྤྱོར་བསྒྱུར་གིས་མཆྤྱོག་དམན་མ་གཏྤྱོགས་མི་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པ་
འདྲ་བ་ལྟར་ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་གིས་མེད་ཡེ་ཤེས་གིས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་
པར་ཁྱད་མེད་དྤྱོ། །ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་རྤྱོག་པ་འདུས་བས་དང་ན་རང་འཕགས་པའི་མམ་རེས་མཐའ་དག་ལམ་
བདེན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྤྱོས་ིད་བདེན་པ་མངྤྱོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ཚོགས་སྤྱོར་གི་ལམ་
རྣམས་ལམ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཡང་ལམ་བདེན་མཚན་ིད་པ་མིན་ཏེ། བདེན་པ་མ་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར། འྤྱོན་ཀང་ན་རང་གི་
མངྤྱོན་རྤྱོགས་འཕགས་ལམ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་གང་ལའང་ཕར་ཕིན་གི་ཐ་སད་མེད་དེ་མམ་བཞག་འཁྤྱོར་གསུམ་འཛིན་
རྤྱོག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་རང་ིད་སངས་རྒྱས་འཐྤྱོབ་འདྤྱོད་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བསྔྤྱོ་སྤྱོན་མེད་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །ན་ཐྤྱོས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། །ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་པའི་མིང་ཡང་མེད། །ཅེས་སྤྱོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལྔ་ཆར་ལ་
ཤེར་ཕིན་གི་དངྤྱོས་བཏགས་ཅི་རིགས་པའི་མིང་འཇུག་གྤྱོ །ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ཁྤྱོ་ན་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ཕར་ཕིན་
ངྤྱོས་འཛིན་མི་རུང་སེ། གསུམ་པྤྱོ་དག་ལ་ཆགས་སེས་འགྱུར་པ་དེ། །འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་ཅེས་བ། །ཞེས་གསུངས་
པས་ཆགས་པ་ལ་བདེན་འཛིན་མཚན་འཛིན་གིས་སྣང་གི་དབེ་བ་དུ་མ་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མྤྱོང་དུ་གྤྱོ་ལ། 



4   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཐེག་ཆེན་ཚོགས་སྤྱོར་མམ་བཞག་རང་རིག་མངྤྱོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོས་བལ་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཀུན་རྤྱོབ་སེམས་བསེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སྤྱོན་པའི་ཕིར་
འཇིག་རེན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ས་ཙམ་ངེས་པར་འཇུག་ལ། དེར་འཇིག་རེན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ས་ཡང་མི་འཇུག་ན། འཇིག་རེན་
དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་གིས་ལས་གཞན་མི་སིད་པས་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་སྤྱོར་གི་ལམ་ལ་ལམ་ཤེར་ཕིན་གི་ཐ་སད་
གཏན་ནས་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། འདྤྱོད་ན། བསྒྲུབ་བ་དེ་དྤྱོན་དང་ལྡན་པའི། གཞུང་ལམ་དག་ལ་དེ་ས་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་
ཡང་དངྤྱོས་འགལ་ལྤྱོ། །དེས་ན་འཁྤྱོར་བསྒྱུར་ལ་དངྤྱོས་མིང་དང་སྣ་བདུན་ལ་འཁྤྱོར་བསྒྱུར་བཏགས་མིང་འཇུག་པ་ལྟར་ས་
ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་དང་སངས་རྒྱས་པའི་མམ་རེས་དབེར་མེད་པ་ལ་དངྤྱོས་མིང་དང་ཐེག་ཆེན་གཞུང་ལམ་ལ་
བཏགས་མིང་འཇུག་པས། མདྤྱོ་ལས་དེ་གིས་བཀྤྱོད་པར་ཟད་དྤྱོ། །ཡང་ན་ཡན་ལག་ཅེས་པ་འདས་མ་ཐག་པའི་ཞི་གནས་ཀི་
བདག་ིད་ཀི་རྒྱུན་ཏེ། ཞི་གནས་ཀི་ཡྤྱོངས་སུ་དག་པར་བས་པའི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ཤེས་རབ་སེ་བས་ལེགས་པར་སངས་
པའི་ཞིང་ལས་འབས་བུ་སེ་བ་བཞིན་དུའྤྱོ། །ཡང་ན་གཞུང་དྤྱོན་གཙོ་བྤྱོ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་འདི་དག་ཅེས་པ་གྤྱོང་བསན་
སིན་སྤྱོགས་ལྔ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་ཡན་ལག་གཙོར་སྤྱོན་དང་། འྤྱོག་ནས་འཆད་འགྱུར་ཤེས་རབ་དྤྱོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་གིས་
བསན་ཏེ། འདི་དག་ཅེས་པ་གིས་ཚིག་དང་། འདི་ནི་བདེན་པ་གིས་སུ་འདྤྱོད། །ཅེས་པས་ཤེས་ཏེ། འཇུག་པར། ཀུན་རྤྱོབ་
དེ་ིད་གཤྤྱོག་ཡངས་དཀར་པྤྱོ་རྒྱས་འགྱུར་ཞིང་། །ངང་པའི་རྒྱལ་པྤྱོ་དེ་ནི་སེ་བྤྱོ་ངང་པ་ཡི། །མདུན་དུ་བརྡར་ནས་དགེ་བའི་
རླུང་གི་ཤུགས་སྤྱོབས་ཀིས། །རྒྱལ་བའི་ཡྤྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རྤྱོལ་མཆྤྱོག་ཏུ་འགྤྱོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་ཀི་
ཡན་ལག་གིས་ལ་བརེན་ནས་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ས་ཡི་ཤེར་ཕིན་དེ་འཐྤྱོབ་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་
ཡན་ལག་འདི་དག་ཅེས་གྤྱོང་གི་སིན་སྤྱོགས་ལྔའམ་བསམ་གཏན་ཁྤྱོ་ནར་འཇུག་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། གྤྱོང་མར་འཇུག་
པ། དེ་ལྟར་འདི་དང་ཡང་འདི་དང་ཞེས་དང་། འྤྱོག་མར་འཇུག་པ་འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐྤྱོས་ཞེས་སྤྱོགས་དང་། གིས་གར་
འཇུག་པ། འདི་ལ་མྤྱོས་པའི་རྒྱུ་དག་ནི། ཞེས་སྒྲུབ་པ་དང་རྣམ་དག་སྤྱོམ་ལམ་གིས་ཀ་གྤྱོ་དགྤྱོས་པ་བཞིན། འདིར་ཐ་མ་ལྟར་
རྤྱོ། །གཞན་དུ་ན་ཡན་ལག་དེ་དག་ཅེས་བརྤྱོད་རིགས་ཏེ། ལེའུ་དང་པྤྱོ་བསམ་པ་སེམས་བསེད་ཕན་ཡྤྱོན་དང་བཅས་པ་བསན་
ནས། སིན་པ་སྤྱོན་པ་ལེའུ་གིས་པའི་མགྤྱོར། རིན་ཆེན་སེམས་དེ་བཟུང་བར་བ་བའི་ཕིར་ཞེས་ལེའུ་གྤྱོང་དང་མཚམས་
སར་དེ་ས་འབྱུང་བ་དང་། ལེའུ་གསུམ་པར་མཚམས་སར་དེ་ས་མེད་དེ་གིས་པའི་མགྤྱོར་ཡུལ་གྤྱོང་མ་ལ་མཆྤྱོད་པ་དང་། 
གསུམ་པར་དམན་པ་ལ་བསྔྤྱོ་བ་སྤྱོགས་གིས་ཆར་སིན་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཅུ་པ་བསྔྤྱོ་བ་ཡང་སིན་པའི་
ཁྤྱོངས་སུ་འདུའྤྱོ། །རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་དེ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཞི་པར་མཚམས་སར་བའི་ཚིག་དང་། ལྔ་པར་མཚམས་སྤྱོར་མེད་པ་ནི་
དྲན་ཤེས་བག་ཡྤྱོད་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོར་གཅིག་པའི་ཕིར། དྲུག་པར། ལེགས་སད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀང་ཞེས་དང་། བདུན་
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པར། དེ་ལྟར་བཟྤྱོད་པས་བརྤྱོན་འགྲུས་བརམས་ཞེས་དང་། བརྒྱད་པར། དེ་ལྟར་བརྤྱོན་འགྲུས་བརམས་ནས་ནི་ཞེས་པ་ནི་
འདས་ཚིག་ཁྤྱོ་ནར་ཟད་ལ། འདི་ས་དུས་གསུམ་སི་དང་ཁྱད་པར་མ་འྤྱོངས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤེས་ཆེ་བས་འདི་དག་ཅེས་གྤྱོང་
འྤྱོག་གིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་གདྤྱོན་མི་ཟའྤྱོ། །གྤྱོང་གི་བཤད་ཟིན་ཐབས་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། འྤྱོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་ཤེས་
རབ་དྤྱོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ན། ཡན་ལག་ཅན་གང་ཞེ་ན། བདེན་གིས་དབེར་མེད་དེ་ཡན་ལག་ཅན་ཏེ། འཕང་ལྤྱོ་
སྤྱོགས་ཤིང་སྤྱོགས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་ར་མེད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཡང་ན་ཐབས་ཤེས་ཚོགས་གིས་རྒྱུའི་ཡན་
ལག་དང་། འབས་བུ་གིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་གྤྱོ་ནའང་ཆྤྱོག་ལ། བདེན་གིས་དབེར་མེད་དམ་ཚོགས་
གིས་ཟུང་འཇུག་དང་། སྣང་སྤྱོང་དབེར་མེད། སྐུ་གསུམ་གིས་མེད་སྤྱོགས་གཞན་སེལ་རྤྱོག་པའི་ཞེན་སངས་ཙམ་ཟུང་
འཇུག་ཡིན་པར་རྤྱོམ་པ་ནི་གནད་མ་གྤྱོ་བ་སེ། དཔེར་ན་མེ་ཚ་བའྤྱོ་ཞེས་རྤྱོག་པའི་འཛིན་སངས་ནི་མེ་རང་མཚན་མྤྱོང་བ་མིན་
པ་བཞིན་དང་། རང་རིག་གམ་རྣལ་མངྤྱོན་གིས་སྣང་སྤྱོང་སྤྱོགས་ཀི་སྤྱོས་བལ་ལམ་རྤྱོག་བལ་རང་གིས་མས་སུ་མྤྱོང་བ་ནི་
སྣང་སྤྱོང་དབེར་མེད་སྤྱོགས་ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་དབང་གིས་ཚ་བ་མས་སུ་མྤྱོང་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་
ཡན་ལག ཟུང་འཇུག་ཡན་ལག་ཅན་དང་། སིན་སྤྱོགས་ཡན་ལག་དང་། ཤེར་ཕིན་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འཆད་ཚེ། འཕང་ལྤྱོ་
སྤྱོགས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཤིང་ར་མི་སིད་པ་ལྟར། ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཟུང་འཇུག་མེད་པ་དང་། སིན་
སྤྱོགས་ལྔ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཤེར་ཕིན་མེད་པས་ཕ་རྤྱོལ་ཕིན་ལྔ་ཁྤྱོ་ནར་འགྱུར་ཞེ་ན། བརགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་མ་གྲུབ་
མྤྱོད། འྤྱོན་ཀང་རིགས་པས་དཔྱད་པ་མ་བཏང་བའི་ཐ་སད་ངྤྱོར་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། ལས་དང་བེད་པ་པྤྱོ་ེ་བར་བླང་
བ་དང་ལེན་པ་པྤྱོ་སྤྱོགས་གྲུབ་ཅིང་། སིན་སྤྱོགས་ལྔ་ཡན་ལག་དང་ཤེར་ཕིན་ཡན་ལག་ཅན་བེད་པའི་ཚེ་སྔ་མ་རྒྱུ་དང་ཕི་མ་
འབས་བུར་ངེས་པས་རྒྱུའི་ནུས་པ་འབས་བུར་འདུས་པའི་དྤྱོན་དང་། སིན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤྱོགས་ལྔ་ཡན་ལག་དང་ཤེར་ཕིན་
ཡན་ལག་ཅན་བེད་ན་ངྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་ལ་ལྡྤྱོག་པ་ཐ་དད་དྤྱོ། །ཐབས་སྤྱོགས་ཕར་ཕིན་ཕི་མ་བཞི་ཤེར་ཕིན་གི་ངྤྱོ་བྤྱོར་གཅིག་པ་
བཞིན་ནྤྱོ། །སྔ་མ་རྒྱུའི་ནུས་པ་འབས་བུར་འདུས་པ་ལྟར་ན་ཆུ་ཕྲན་རྣམས་ཡན་ལག་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྤྱོ་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་
པ་བཞིན་དང་། ཕི་མ་ལྟར་ན་སྤྱོར་མྤྱོ་ལྔ་ཡན་ལག་དང་། ལག་པ་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་ཀང་སྤྱོར་མྤྱོ་ལས་ཐ་དད་པའི་ལག་པ་
གཞན་ཡང་ཡྤྱོད་རུང་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་སྤྱོར་མྤྱོ་ཡིན་ན་ལག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ལག་པ་ཡིན་ན་སྤྱོར་མྤྱོ་ཡིན་པ་མ་ཁྱབ་པ་
དང་། ཁ་འབབ་ཀི་ཆུ་ཡིན་ན་མ་དྲྤྱོས་མཚོའི་ཆུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། མ་དྲྤྱོས་མཚོའི་ཆུ་ཡིན་ན་ཁ་འབབ་ཡིན་པ་མ་ཁྱབ་པ་དང་། 
ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡིན་ན་ཆྤྱོས་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཆྤྱོས་ཁམས་ཡིན་ན་ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡིན་པ་མ་ཁྱབ་པ་སྤྱོགས་
མཐའ་ཡས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ཤེར་ཕིན་ཡན་ལག་ཅན་བེད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སམ་ན། སྔ་མ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་སམ་
ངྤྱོ་བྤྱོ་གཅིག་ལ་ལྡྤྱོག་པ་ཐ་དད་དེ་སྔ་མའི་བེ་བག་ཡིན་པས་སྤྱོ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་



6   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

འགྤྱོ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཞི་བར་འདྤྱོད་པས་ན་རང་གི་སྤྱོང་ིད་མེད་དགག་དང་བང་སེམས་སྤྱོ་སེས་
ལམ་གཞུག་༼ཞུགས་མ་༽ཞུགས་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཤེས་
རབ་རྣམ་པ་གིས་ལས་ཐྤྱོག་མར་རྒྱུ་དང་ཕིས་འབས་བུའི་ཤེས་རབ་བསེད་པར་བའྤྱོ། །བསན་བཅྤྱོས་མཐའ་དག་གི་ལུས་
རྣམ་བཞག་བསན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གཞི་ཐྤྱོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ། ལམ་སྤྱོམ་པས་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། དེར་
རྤྱོད་སྤང་ལས་འཕྲྤྱོས་ནས་མཐར་འཛིན་མ་ལུས་པ་བསལ་བ་དང་གསུམ་མྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས། གཞི་བདེན་གིས་ཀི་རང་
བཞིན་སིར་བསན་པ་དང་། ལམ་ཚོགས་གིས་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གིས་ཟུང་འཇུག་མངྤྱོན་དུ་བེད་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་
བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ཡན་ལག་ངྤྱོས་བཟུང་ནས་བདེན་གིས་ཀི་མཚོན་བའི་དབེ་བ། མཚན་གཞི་ངྤྱོས་བཟུང་བ། དེ་
རྤྱོགས་པ་པྤྱོ་གང་ཟག་གི་དབེ་བའི་སྤྱོ་ནས་གངས་ངེས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། སིབ་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་སེ་མ་རིག་པ་
དང་། རེན་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་འདི་ཡྤྱོད་པས་འདི་འབྱུང་བ་སྤྱོགས་དང་། བརྡར་བཏགས་པས་ན་ཀུན་རྤྱོབ་སེ་ཐ་སད་དུ་བ་བ་དང་
བཅས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གི་ག་དང་གིས་ཀ་༼མིན་༽བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་
གདྤྱོད་མ་ནས་སྤྱོས་པ་ེ་བར་ཞི་བ་ནི་དྤྱོན་དམ་པ་སེ། །འདི་ནི་བདེན་པ་གིས་སུ་འདྤྱོད་ཅེས་པས་ཡན་ལག་ངྤྱོས་
འཛིན་པ་ཡིན་ལ། །བདེན་པ་བཞིར་བཤད་པ་ཡང་འདིར་འདུས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་ལམ་གི་
བདེན་པ་རྣམས་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། དེའང་ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་འདུས་བས་ཀུན་རྤྱོབ་དང་། འཕགས་པའི་
མམ་བཞག་འགྤྱོག་བདེན་ནི་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིས་བདེན་གིས་ཀི་མཚོན་བ་སྤྱོན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དྤྱོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་རྣམ་པར་རྤྱོག་པའི་བླྤྱོ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་ལ། །དེ་ཡང་རྣམ་
གངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་མཚན་གཞི་དང་རྣམ་གངས་མིན་པའི་མཚན་ིད་དེ་དང་པྤྱོ་ལྟར་ན་བླྤྱོས་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་པ་དེ་
ཆྤྱོས་ཅན་དྤྱོན་དམ་ཡིན་ཏེ་བརགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་བླྤྱོ་ངྤྱོར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཡང་ན་མ་གྲུབ་ཞེས་གང་བཀྤྱོད་ཀང་ཁྱད་མེད་
དྤྱོ། །རྣམ་གངས་མིན་པའི་དབང་དུ་བས་ན་མཚན་ིད་ཡིན་ཏེ། རབ་རིབ་མཐུ་ཡི་སྐྲ་ཤད་ལ་སྤྱོགས་པ། །ངྤྱོ་བྤྱོ་ལྤྱོག་པ་གང་
ཞིག་རྣམ་བརགས་པ། །དེ་ིད་བདག་ིད་གང་དུ་མིག་དག་པས། །མཐྤྱོང་དེ་དེ་ིད་དེ་བཞིན་འདིར་ཤེས་གིས། །ཞེས་པས་
རབ་རིབ་ལྟ་བུ་འཁྤྱོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་དག་ཙམ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག སྤྱོས་བལ་དེའང་གཞན་གིས་རྤྱོག་པ་གཞན་སེལ་
གི་ཞེན་ཡུལ་ལ་དྤྱོན་དམ་ཞེས་བརྡ་མཛད་ཙམ་ལས་བླྤྱོས་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་ཞེས་པའང་བླྤྱོས་སྤྱོད་ཡུལ་བཀག་ཙམ་ལས་ངྤྱོ་བྤྱོ་
མཚན་ིད་ལས་འདས་པས་མཚན་ིད་མེད་དྤྱོ། །བླྤྱོ་ལ་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བའི་དབང་གིས་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་མེད་བདེན་
པ་དང་བདེན་པ་མིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་བརྤྱོད་དྤྱོ། །འདིས་ཐ་
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སད་དུ་སྣང་བ་སེམས་སམ། སེམས་ཀི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་དུ་སྤྱོན་ཏེ། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པས་ཕི་གནས་དྤྱོན་ལུས་གསུམ། ནང་
ཡིད་འཛིན་རྤྱོག་གསུམ་སེམས་ཀུན་གཞིའི་རས་སུ་གཅིག་པ་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་
དང་། གགས་སེ་སྤྱོད་པས་ཀང་དྤྱོན་དམ་པར་རས་སུ་མི་གྲུབ་ཀང་རིམ་གིས་པའི་གང་ཟག་བཀི་བའི་ཕིར་ཐ་སད་དུ་བདེན་
སྒྲུབ་བམ་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ཏེ། དཔེར་ན་དྤྱོན་དམ་ལ་སེམས་ཙམ་པས་ཕི་དྤྱོན་མི་འདྤྱོད་ཀང་ཐ་
སད་དུ་ཕི་དྤྱོན་མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །རྣམ་བརྫུན་པས་རྣམ་གསུམ་རྣམས་ཀི་སྣང་བ་དེ་དྤྱོན་ལ་སེམས་
གསལ་རིག་གི་རས་སུ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་། མཁར་གཞྤྱོང་ལ་སྐྲ་ཤད་དམ་མེ་ལྤྱོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་དྤྱོན་ལ་བེམ་ཤེས་
ཅིའང་མི་གྲུབ་ཀང་དྤྱོན་དམ་པར་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཀི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་ཙམ་དུ་གཟུང་འཛིན་
གིས་སྣང་བ་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །རྣམ་མེད་པའི་ལུགས་འདི་རང་རྒྱུད་པས་ཁས་མི་ལེན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་པས་ཐ་སད་དུ་ངེས་
པར་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ལ། འྤྱོ་ན་རྣམ་མེད་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་སྣང་སྤྱོང་དབེར་མེད་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོས་བལ་
གི་རང་རལ་དུ་འདྤྱོད་དྤྱོ། །དེས་ན་སྣང་བ་སེམས་སམ་སེམས་ཀི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་དུ་འདྤྱོད་པ་ཐེག་ཆེན་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་ཤེས་
པར་བའྤྱོ། །མདྤྱོ་སེ་པའི་ལུགས་ལྟར་རང་རྒྱུད་འྤྱོག་མས་ཀང་གཞལ་བ་ལྤྱོག་ན་མྤྱོ་ཁས་ལེན་པ་མ་གཏྤྱོགས་རྣམ་བདེན་པ་དང་
ཁྱད་མེད་ལ། འྤྱོན་ཀང་ཐ་སད་བེ་སྨྲའི་རེས་འབང་བཙུན་པ་ངྤྱོ་བྤྱོ་ིད་མེད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པས་སྣང་བ་སེམས་སུ་མི་འདྤྱོད་ཀང་དྤྱོན་དམ་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སྤྱོས་བལ་འདྤྱོད་པས་དབུ་མ་པ་ཀུན་
དྤྱོན་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་དྤྱོ། །༼འདིས་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རྤྱོབ་གི་དབེ་བའི་མཚན་གཞི་འམ་མཚན་ིད་ཙམ་བསན་
ལ་བདེན་པའི་མཚན་ིད་བསན་པ་མིན་ཏེ། བདེན་པའི་ས་མེད་པའི་ཕིར།༽ གསུམ་པ་ལའང་གང་ཟག་གི་དབེ་བ། བླྤྱོ་ཁྱད་ཀི་
གནྤྱོད་རིམ། རྤྱོགས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རྤྱོད་སྤང་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། བདེན་པ་གིས་པྤྱོ་དེ་ལ་རྤྱོགས་པ་པྤྱོ་འཇིག་
རེན་རྣམ་པ་གིས་མཐྤྱོང་སེ། །ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་ཡྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྤྱོར་པ་དང་དེ་མེད་པའི་ཕལ་
པའྤྱོ། །ཞེས་པས་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རྤྱོབ་བདེན་པ་རྤྱོགས་པ་པྤྱོ་གང་ཟག་དངྤྱོས་སུ་བསན་ཅིང་ཤུགས་ལ་བདེན་
གིས་ཀི་གངས་ངེས་སྤྱོན་ཏེ་རྣལ་འབྤྱོར་པ་འཕགས་པས་རྣལ་མངྤྱོན་གིས་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་མངྤྱོན་སུམ་དང་། ཕལ་པ་སྤྱོ་
སེས་ཀིས་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་རྤྱོབ་ལྤྱོག་རྤྱོག་གིས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་གངས་ངེས་གྲུབ་སེ་འཕགས་པས་མ་འཁྲུལ་བ་
ཡང་དག་པ་དང་། སྤྱོ་སེས་ཀིས་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་མཐྤྱོང་བ་ལས་གཞན་བདེན་བརྫུན་གིས་ཡིན་དང་གིས་མིན་གི་ཆྤྱོས་མི་
སིད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ། འཇིག་རེན་པས་ཀུན་རྤྱོབ་དང་འཕགས་པས་དྤྱོན་དམ་མཐྤྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་ལ་འཇིག་
རེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནི། །རྣལ་འབྤྱོར་འཇིག་རེན་གིས་གནྤྱོད་ཅིང་། །སླར་ཅིག་ཤྤྱོས་ཀིས་ནི་རྣལ་འབྤྱོར་པའི་ཤེས་པ་ལ་
གནྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པ་ཡིས། །རབ་རིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནྤྱོད་མིན་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲི་
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མེད་ཡེ་ཤེས་སྤངས་པའི་བླྤྱོས། །དྲི་མེད་བླྤྱོ་ལ་གནྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྣལ་འབྤྱོར་པ་འཕགས་པ་ལ་
དགྤྱོངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཕལ་པ་འབའ་ཞིག་ལ་གནྤྱོད་པ་མ་ཟད་རྣལ་འབྤྱོར་པ་ཡང་བླྤྱོ་སེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་དང་སྤྱོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྤྱོགས་ཀིས། །ན་རང་བང་སེམས་སྤྱོགས་ས་གྤྱོང་མ་གྤྱོང་མ་ལ་གནས་པ་རྣམས་
ཀིས་འྤྱོག་མ་འྤྱོག་མ་དག་ལ་གནྤྱོད་དྤྱོ། །དེའང་ན་ཐྤྱོས་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་སྤྱོང་འཛིན་གིས་སྣང་། རང་རྒྱལ་
འཛིན་རྤྱོག་བང་འཕགས་སྤྱོས་བལ་རྣམས་གྤྱོང་མ་རྣམས་ལྷག་པའི་དྤྱོན་དང་ན་རང་ནང་ཚན་མཆྤྱོག་དམན་དང་བང་སེམས་
སྤྱོགས་མཆྤྱོག་དམན་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་སྤྱོ། །གནྤྱོད་ཅེས་པ་ནི་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གྤྱོ །འདིའི་དྤྱོན་སྐར་མ་དང་
ཟླ་བའི་འྤྱོད་ི་མའི་འྤྱོད་དུ་འདུས་པ་བཞིན་འཕགས་པ་འྤྱོག་མའི་མཁྱེན་པ་གྤྱོང་མར་འདུ་བས་མི་འགལ་ཡང་འྤྱོག་མ་ལས་གྤྱོང་
མ་འཕགས་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །འདིར་རྣལ་འབྤྱོར་བེ་སྨྲ་སྤྱོགས་ལ་ངྤྱོས་འཛིན་པ་མི་རུང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པྤྱོ་ལ་རྣལ་འབྤྱོར་
པའི་བརྡ་དང་ཐ་སད་མ་གགས་པའི་ཕིར་དང་དྤྱོན་ལའང་མི་འཐད་དེ་སྤྱོ་སེས་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པས་ཆྤྱོས་ིད་རྣལ་མའི་དྤྱོན་
མཐྤྱོང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེའང་ཚད་མ་མདྤྱོ་ལས། རྣལ་འབྤྱོར་རྣམས་ཀིས་བླ་མས་བསན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དྤྱོན་ཙམ་
མཐྤྱོང་། །ཞེས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས། སྤྱོ་སྤྱོའ་ིསེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་རྤྱོག་པས་བཅིངས། །མི་རྤྱོག་རྣལ་འབྤྱོར་པ་ནི་གྤྱོལ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། འྤྱོག་ཏུ་ཡང་། རྣལ་འབྤྱོར་ཀུན་རྤྱོབ་ེས་མེད་དེ། །ཞེས་སྤྱོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྤྱོར་པ་ནི་རིགས་ཅན་གསུམ་
གི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཁྤྱོ་ན་སེ་ནང་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་འྤྱོག་མས་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་མཐྤྱོང་མི་སིད་ཅིང་དབུ་མ་པས་ཀང་
སྤྱོས་བལ་གྤྱོ་བ་ཙམ་ཡིན་གི་རྤྱོགས་པ་མིན་པས་རྣལ་འབྤྱོར་འཇིག་རེན་གིས་དྤྱོན་དམ་མཐྤྱོང་བར་གསུངས་པ་དང་དངྤྱོས་སུ་
འགལ་ལྤྱོ། །རྣལ་འབྤྱོར་པའི་བླྤྱོའ་ིཁྱད་པར་ལས་ཕལ་པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་རྤྱོགས་པར་ནུས་ཞེ་ན། 
གསུམ་པ་ཐ་སད་སྣང་ཚུལ་ཐུན་མྤྱོང་དུ་བསན་པ། འཛིན་སངས་མི་མཚུངས་པའི་རྤྱོད་པ་འབྱུང་ཚུལ། རྤྱོད་པ་དངྤྱོས་རྒྱས་པར་
བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། རྣལ་འབྤྱོར་པ་དང་ཕལ་པ་གིས་ཀ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནི་རང་
བཞིན་མེད་པར་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་དཔེ་དེས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་དུ་རྣལ་འབྤྱོར་པས་ཕལ་པ་ལ་སྤྱོན་པ་
ཡིན་ནྤྱོ། །ཕར་ཕིན་སྐབས་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་བསན་པ་ནི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ལ་
ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆྤྱོས་ཀུན་བདེན་མེད་མ་རྤྱོགས་ཀང་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་བདེན་མེད་དུ་རྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་དེ། འདི་
མེད་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ངྤྱོ་སད་ཐབས་མེད་དེ། དཔེར་ན་ཚང་མང་དུ་མེ་དུའི་འབེལ་བ་མ་ངེས་ན་ལ་རྒྱབ་ཏུ་མེ་མི་དཔྤྱོག་པ་
བཞིན་ནྤྱོ། །སྤྱོ་སེ་སྐབས་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་བདེན་མེད་རང་རིག་མངྤྱོན་སུམ་གི་རྤྱོགས་པ་འདི་རིགས་ཁམས་བདེ་གཤེགས་
སིང་པྤྱོའང་ཡིན་ནྤྱོ། །ལམ་མ་ཞུགས་པའམ་མཚན་ིད་ཐེག་པ་ལ་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་མེད་སམ་པ་ནི་མ་གྤྱོ་བ་ཆེན་པྤྱོའྤྱོ། །འྤྱོ་ན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདྤྱོན་པའི་བསམ་པས་སིན་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚོགས་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་



སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཆན་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན་གསལ་ིན་བེད་ཆེན་པྤྱོ།  9 

དཔའ་ཡང་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འབས་བུ་རྤྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་
ཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པར་དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་གིས་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དེ་ལ་
འདི་ནི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་འགལ་བ་མེད་དྤྱོ། །དྤྱོན་དམ་རིགས་པའི་
དཔྱད་བཟྤྱོད་དུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་ལས་འབས་མི་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་ཚད་མའི་ངྤྱོར་ལས་འབས་
མཐའ་དག་དབུ་མ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སད་ཁས་ནི་མ་བླང་བར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བེད་
དྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ། །གལ་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་མཚུངས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིརང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་རྣལ་འབྤྱོར་པས་རྤྱོགས་པ་དེ་ིད་སེ་བྤྱོ་
ཕལ་པས་ཀང་རྤྱོགས་ན་ཇི་ལྟར་གང་དུ་ལྤྱོག་པར་རྤྱོག་པ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གིས་པ་ནི། འཇིག་རེན་པ་ཡིས་རྒྱུ་དང་
རེན་ལ་བརེན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིརང་བཞིན་མཐྤྱོང་ཞིང་མཐྤྱོང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། །ཡང་དག་པ་སེ་དྤྱོན་དམ་པ་ིད་
དུའང་རྤྱོག་པར་བེད་ཀི། །རྣལ་འབྤྱོར་པས་མཐྤྱོང་བ་བཞིན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐྤྱོང་བ་མིན་པས་འདིར། །རྣལ་འབྤྱོར་པ་
དང་འཇིག་རེན་པ་ལྷན་ཅིག་རྤྱོད་དེ། །འདི་ནི་རྣལ་འབྤྱོར་འཕགས་པས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པ་དང་། སྤྱོ་སེ་
འཇིག་རེན་པས་བདེན་པར་རྤྱོགས་པ་གིས་འཛིན་སངས་མི་མཚུངས་ནས་རྤྱོད་པ་འདིའང་ངག་གིས་དངྤྱོས་སུ་རྤྱོད་པ་ཁྤྱོ་ན་
གྤྱོ་མི་དགྤྱོས་ཏེ། དྤྱོན་རག་པའམ་མི་རག་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་མི་གྲུབ་དང་། ངྤྱོ་བྤྱོ་སྤྱོང་མི་སྤྱོང་འཛིན་སངས་མི་མཚུངས་
པའི་དྤྱོན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ངག་གིས་དངྤྱོས་སུ་རྤྱོད་ཀང་མི་ཤེས་སྤྱོ། །དངྤྱོས་སུ་རྤྱོད་པ་པྤྱོ་ནི་ལྷན་
སེས་ཀི་བདེན་འཛིན་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་བཀྤྱོད་ནས་མུ་སེགས་བེད་དང་ནང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁྤྱོ་ནར་
ཟད་དྤྱོ། །དེས་ན་གཞི་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་ནང་སེ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ཁྤྱོ་ན་དང་། ལམ་སྤྱོམ་པ་མས་སུ་ལེན་པ་དང་གཏན་ཚིགས་
ཀིས་སྤྱོ་འདྤྱོགས་གཅྤྱོད་སྐབས་ཕི་རྤྱོལ་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་གཙོ་བྤྱོར་བཀྤྱོད་པ་ནི་གཞུང་འདིའི་ལུགས་ཏེ། ཕན་ཚུན་དངྤྱོས་ཤུགས་
ཀིས་བསན་པའི་ཕིར། སིར་མགྤྱོན་པྤྱོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་གཞན་ལུགས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་བཞག་པ་གཙོ་ཆེ་
ལ། ཕྤྱོགས་གང་ཡབ་སས་དང་ཆྤྱོས་རེ་ས་པཎ་སྤྱོགས་ཀི་ཚད་མ་འཆད་སྐབས་གཞན་ལུགས་དགག རང་ལུགས་བཞག 
རྤྱོད་སྤང་གསུམ་རེ་མཛད་ཅིང་། རྒྱལ་སས་ཆེན་པྤྱོས་རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། དེ་ལ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་གིས་རེ་མཛད་པ་ལས་
གྤྱོང་དུ་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀི་བདེན་གིས་རྣམ་བཞག་བསན་ནས་འདི་ནས་རྤྱོད་སྤང་མགྤྱོ་བཟུང་བའྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་ཕི་
དྤྱོན་སྨྲ་བ་མདྤྱོ་སེ་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་། རིག་པ་སྨྲ་བ་སེམས་ཙམ་པའི་རྤྱོད་སྤང་ངྤྱོ་། །དང་པྤྱོ་ལ་རང་མཚན་དྤྱོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་འཁྲུལ་
གྤྱོལ་གི་གཞི་མི་འཐད་པས་མངྤྱོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ། ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་གསུམ་
ལས་དང་པྤྱོ་ནི། འདིར་མདྤྱོ་སེ་པའི་རྤྱོད་སྤང་གཙོ་ཆེ་ཡང་བེ་མདྤྱོ་གིས་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པས་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ཕལ་
ཆེར་མཐུན་ནྤྱོ། །འྤྱོག་ལམ་ལ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་སྐབས་བེ་སྨྲ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡང་ཤེས་པར་བའྤྱོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཡང་གང་སེ་བྤྱོ་མ་ལུས་



10   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

པས་ཐུན་མྤྱོང་དུ་མངྤྱོན་སུམ་གི་ཚད་མས་མཐྤྱོང་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིརང་བཞིན་དེ་དྤྱོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཇི་ལྟར་
བསྤྱོན་པར་ནུས་ཞེས་གཞན་གི་སེམས་ཀི་དྤྱོགས་པ་བསུས་ནས་ལན་དུ་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་པ་གང་ཞིག་མངྤྱོན་སུམ་དུ་
གྱུར་པ་ིད་ཀང་ནི། །འཇིག་རེན་པའི་ཡྤྱོངས་སུ་གགས་པས་ཡིན་གི་ཚད་མས་ངྤྱོར་མངྤྱོན་སུམ་གི་གཟུགས་ལ་སྤྱོགས་
པ་ཡྤྱོད་པ་ནི་མིན་ཏེ། །དེ་ནི་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་དྤྱོན་དམ་པར་བུད་མེད་ཀི་ལུས་སྤྱོགས་མི་གཙང་བ་དང་མི་རག་པ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ཡིན་པ་ལ། །འཇིག་རེན་ན་གཙང་བ་དང་རག་པ་ལ་སྤྱོགས་སུ་གགས་པ་བཞིན་དུ་རྫུན་པ་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་
འཛིན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིའང་གཙོ་ཆེར་སྣང་སྤྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསན་ཏེ། མི་གཙང་བ་སྤྱོགས་ཐ་སད་དུ་ཡྤྱོད་དགྤྱོས་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ལ་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཡྤྱོད་པར་བསན་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བ། རྒྱལ་བ་མཆྤྱོད་པའི་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བ་
སྤྱོགས་ལས་འབས་བུ་མི་འཐད་པའི་རྤྱོད་སྤང་དང་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། འདི་ལྟར་ཕུང་པྤྱོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལ་
སྤྱོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྤྱོད་པར་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདྤྱོ་ལས་བསན་པ་དང་། དེ་དག་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྤྱོགས་པའི་
རང་བཞིན་ཡང་བསན་ཏྤྱོ་ཞེ་ན། དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པའི་འཇིག་རེན་རྣམས་སྤྱོང་པ་ིད་ལ་རིམ་གིས་གཞུག་པའི་
དྤྱོན་དུ་ནི། །མགྤྱོན་པྤྱོས་དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་བསན་ལ་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ། །ཕུང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་དག་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྐད་
ཅིག་མ་ིད་ཀང་མིན་ནྤྱོ། །ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་མངྤྱོན་པའི་མདྤྱོ་ལས་བེ་མདྤྱོ་གིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཤེས་བ་གཞི་
ལྔའམ་གསུམ་རས་སུ་བསན་ཅིང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་། གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་གིས་དྤྱོན་དམ་བདེན་གྲུབ་
བསན་པ་ཡང་། དགྤྱོངས་གཞི་ཐ་སད་དུ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་དགྤྱོངས་ཤིང་དགྤྱོས་པ་སྐལ་མེད་རིམ་འཇུག་མཁན་དབུ་མར་
གཞུག་པའི་དྤྱོན་དུ་དེ་ལྟར་དངྤྱོས་པྤྱོར་གསུངས་སྤྱོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགྤྱོས་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་
དང་ང་ཡི་ཞེས་གསུངས་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་རྣམས། །དགྤྱོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་
སྤྱོ། །དྤྱོན་དམ་པར་སྤྱོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་བྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་འགལ་ཏེ་སུས་ཀང་མཐྤྱོང་
བ་མི་ནུས་སྤྱོ་ཞེ་ན། །ཚུ་རྤྱོལ་མཐྤྱོང་བ་རྣམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་དང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ིད་རྤྱོག་མེད་ཀི་རྣལ་འབྤྱོར་བའི་རེས་
ཐྤྱོབ་ཏུ་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དུ་མཐྤྱོང་བས་ེས་པ་མེད་དེ། །ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་སྐད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་
མེད་དུ་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར་འདིའང་རང་རྒྱུད་མན་ཆད་བེ་མདྤྱོའ་ིརེས་འབང་རྣམས་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་གཟུང་བ་རྡུལ་
ཕྲན་ཆ་མེད་ན་རང་དང་ཐེག་ཆེན་གིས་ཆར་གི་དྤྱོན་དམ་པ་འདྤྱོད་ཅིང་། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་མ་རྤྱོགས་བཞིན་དུ་
སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་རྣལ་མངྤྱོན་གིས་རྤྱོགས་པར་འདྤྱོད་ལ། དེས་ན་ན་རང་གི་མམ་རེས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕྲན་
ཆ་མེད་ལ་བདེན་འཛིན་དུ་འདྤྱོད་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་བརྤྱོད་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བས་འཕགས་པའི་མམ་
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བཞག་སྣང་མེད་ཡིན་པས་ཆྤྱོས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་མ་རྤྱོགས་ན་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་མངྤྱོན་སུམ་གིས་རྤྱོགས་མི་སིད་པ། 
སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་མངྤྱོན་སུམ་དུ་རྤྱོགས་ན་རྣལ་འབྤྱོར་པ་འཕགས་བཞི་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་འདིར་སྐད་ཅིག་མ་
འཕགས་པ་འྤྱོག་མ་གསུམ་གི་རེས་ཐྤྱོབ་ཡིན་ན་བདེན་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། འཇུག་པ་ལས། འགྤྱོ་བ་གཡྤྱོ་བ་ཆུ་ཡི་ནང་གི་
ཟླ་བ་ལྟར། །གཡྤྱོ་དང་རང་བཞིན་ིད་ཀིས་སྤྱོང་པ་མཐྤྱོང་བ་ལྟར། །ཞེས་ཆྤྱོས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེའི་དམིགས་ཡུལ་སྐད་
ཅིག་ཆ་མེད་དེ་ཆུ་ཟླ་ལྟར་བདེན་མེད་གསུངས་པའི་ཕིར། རྣལ་འབྤྱོར་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་ཡིན་པར་གྲུབ་བྤྱོ། །ཅིའི་
ཕིར་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣལ་འབྤྱོར་པ་རྣམས་ཀིས་མཐྤྱོང་གི ཚུ་རྤྱོལ་མཐྤྱོང་བ་རྣམས་ཀིས་མ་ཡིན་ཞེ་
ན། འཇིག་རེན་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ཏེ་དེའི་དབང་པྤྱོ་ལས་འདས་པ་མཐྤྱོང་བས་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིའི་དྤྱོན་སྔར་
བཤད་པ་ལྟར་རྣལ་འབྤྱོར་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ཀུན་རྤྱོབ་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དེ་འཇིག་རེན་པའི་རགས་པ་གཅིག་ཏུ་
བདེན་འཛིན་གི་བླྤྱོ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དྤྱོན་དམ་ཞེས་བ་སེ་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དུ་བདེན་མེད་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར། 
འདིར་ཐ་སད་རྣམ་འཇྤྱོག་ཙམ་ལ་མཆྤྱོག་དམན་དུ་བསན་པ་ཡིན་གི་དྤྱོན་དམ་དངྤྱོས་མིན་པས་རྣལ་འབྤྱོར་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་དང་
འཇིག་རེན་ལ་ལྟྤྱོས་པའི་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་
མེད་འཇིག་རེན་སྤྱོ་སེས་ཀིས་བདེན་པར་བཟུང་ལ། དེ་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཐ་སད་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དེར་
བདེན་པར་མི་འཛིན་ན་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་སེ་གྤྱོང་ལྟར་རྤྱོ། །གཞན་དུ་ན་མི་སྡུག་པ་སྤྱོམ་པའི་དུས་སུ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་མི་
གཙང་བར། །ངེས་པར་རྤྱོགས་པ་དེ་འཇིག་རེན་གིས་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ་འཇིག་རེན་པས་བུད་མེད་ཀི་ལུས་གཙང་བ་
ིད་དུ་ཞེན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གྤྱོང་དུ་ལྷན་སེས་འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ་དེས་རེས་འགྤྱོའ་ིསྤྱོ་ནས་བསན། འདིར་བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་དང་འགལ་བའམ་བེ་མདྤྱོའ་ིགྲུབ་མཐའ་ལ་འགལ་སྤང་དཔེ་ལྡྤྱོག་ཁྱབ་ཀི་སྤྱོ་ནས་བསན་
པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་ཕན་པ་དང་གནྤྱོད་པ་དག་ལ་
ཇི་ལྟར་བསྤྱོད་ནམས་དང་སིག་པ་སེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྱུ་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་བ་ལ་མཆྤྱོད་པ་དང་བསེན་བཀུར་བས་པ་ལས་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསྤྱོད་ནམས་འབྱུང་བ་ནི། །དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པའི་རྒྱལ་བ་ལ་བསེན་བཀུར་
བས་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པའི་བསྤྱོད་ནམས་བདེན་གྲུབ་སེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་
བརྤྱོད་ཅེ་ན། དེ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བརྤྱོད་དེ་ལྷའི་བུ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོགས་གསུངས་
པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གིས་ཏེ། སེམས་ཅན་འཁྤྱོར་བར་འཁྱམ་མི་སིད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་མ་ངན་ལས་
འདས་མི་སིད་པ་ཐལ་བ་སྤང་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་འབས་བུ་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་མི་སིད་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་ྤྱོན་མི་སིད་པར་
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ཐལ་བ་སྤང་བ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ན། རིགས་མཐུན་བཏང་སེ་ཤི་ནས་ཇི་ལྟར་
ཡང་སེ་བ་འབྱུང་ཞེ་ན། །ཇི་སིད་སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པའི་རེན་རྣམས་ཚོགས་པར་གྱུར་པ། །དེ་སིད་དུ་སྒྱུ་
མའང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཇི་སིད་དུ་མ་རིག་པ་དང་སིད་པའི་རང་བཞིན་ཚོགས་པ་དེ་སིད་དུ་སེམས་ཅན་
གི་རྒྱུད་ཀི་སྒྱུ་མ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རེན་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེར་མ་ཟད་སྣྤྱོད་རུང་སེམས་ཅན་
ཡྤྱོད་ན་སངས་རྒྱས་ཡང་གདུལ་བའི་ངྤྱོར་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གལ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་མེད་ན་
འཁྤྱོར་བ་ཇི་སིད་དུ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུན་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྒྱུན་རིང་ཙམ་གིས་ཇི་ལྟར་
ན། །སེམས་ཅན་བདེན་པ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བའྤྱོ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་རྨི་ལུགས་ལ་
ཡུན་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སེ་སྒྱུ་མ་མཁན་ར་གང་གི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་བ་དང་ཐུང་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་སིད་
པའི་ཕིར། རྨི་ལམ་སྤྱོགས་ལ་དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་ཐུང་འབྱུང་བ་དང་། འཁྤྱོར་བའི་སྣང་བའང་ཚེ་སྔ་ཕི་འདྤྱོད་པ་ལ་བསམ་ན་
གིད་སད་པ་སྤྱོགས་ཀི་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་ཐུང་སམ་པ་དང་འཁྤྱོར་བ་རིང་བའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་མྤྱོད་ིང་འཁྲུལ་སྤང་བ་ལ་ལྟྤྱོས་
པ་ཡིན་གི། མ་རིག་པའི་གིད་སངས་བ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་སད་པའི་སྣང་བ་ཡང་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད། དཔེར་ན་
གིད་སད་པ་རྨི་ལམ་གི་ཐྤྱོག་མར་རྤྱོམ་ན་མིན་ཏེ་གྤྱོས་ཀི་གྤྱོང་བ་དང་མཐའ་གིས་མགྤྱོ་ཡི་སི་གཙུག་དང་རྐང་མཐིལ་མིན་
པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་འཁྲུལ་སྣང་རང་ིད་ལ་ལྟྤྱོས་ན་འཁྤྱོར་བ་དང་འདྲ་བར་ཐྤྱོག་མཐའ་མི་རྙེད་དེ་
རྨི་ལམ་རྨིས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་ན། དང་པྤྱོ་རྨི་ལུགས་དང་མཐར་སད་ལུགས་ཤེས་པ་ཐ་མལ་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོ་ན་སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་བསད་པ་སྤྱོགས་ལ་སྤྱོག་གཅྤྱོད་པ་སྤྱོགས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་
པའི་སེས་བུ་བསད་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་
བསད་པ་དང་འདི་ལ་མ་བིན་པ་ལེན་པ་སྤྱོགས་ལ། །སེམས་མེད་པའི་ཕིར་ན་སིག་པ་མེད་དེ་མི་དགེ་བའི་དངྤྱོས་གཞི་སེ་
བར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །འདི་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་སྒྱུ་མ་ཤེས་ན་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཕྲ་མྤྱོ་ཙམ་བསེད། སྒྱུ་མ་ངྤྱོ་མ་ཤེས་ན་
སྤྱོར་བའི་སིག་པ་རང་མཚན་པ་ཁྤྱོ་ན་དང་། འདིའང་སྤྱོག་གཅྤྱོད་པ་པྤྱོ་ཐ་མལ་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་ལ། རྨི་ལམ་རྨིས་བཞིན་
པ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་ངྤྱོ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་ལས་བསགས་ན་སད་པའི་ཚེ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཡྤྱོད་ན་དངྤྱོས་གཞི་དང་ཆ་འདྲ་བསེད་
ལ། རེས་སུ་ཡི་རང་མེད་ན་བག་ཆགས་ཀི་ས་བྤྱོན་ཙམ་བསེད་ཅིང་དངྤྱོས་གཞི་མི་བསེད་དེ། རང་རིག་མངྤྱོན་སུམ་གིས་སད་
པའི་ཚེ་བདེན་མེད་མངྤྱོན་སུམ་དུ་རྤྱོགས་པའི་ཕིར། འྤྱོ་ན་བག་ཆགས་ནི་ས་བྤྱོན་ཡིན་ན་དེའི་འབས་བུ་ནམ་གི་ཚེ་མྤྱོང་སམ་ན་
ཕིས་རྨི་ལམ་གི་ཚེ་དང་འཕགས་ས་ཐྤྱོབ་པའི་ཚེ་མྤྱོང་ངྤྱོ་། །རྨི་ལམ་ངྤྱོ་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་རྨི་ལམ་ན་ལས་བསགས་ན་བག་
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ཆགས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མྤྱོ་ཞིག་སེ་བདེན་འཛིན་གཏན་མ་སེས་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་པ་སད་པའི་ཚེ་སྒྱུ་མ་ངྤྱོ་ཤེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་
དགེ་ཚུལ་སླྤྱོང་གིས་རེད་མྤྱོ་རེ་བ་ན་ཡང་ལྟུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གི་སེམས་དང་ལྡན་པ་འཁྤྱོར་
བའི་སེམས་ཅན་ལ། །ཕན་འདྤྱོགས་ན་བསྤྱོད་ནམས་དང་གནྤྱོད་པ་བེད་པ་ལས་ནི་སིག་པ་འབྱུང་ངྤྱོ་། །འདིའང་ལྷན་སེས་
བག་ཆགས་༼བརན་རེན་༽བརེན་འབྱུང་གི་སྣང་བ་ལ་དགྤྱོངས་སྤྱོ། །དེ་ལ་སྤྱོ་སེས་ལས་བསགས་ན་འཁྤྱོར་བར་དབང་མེད་
དུ་འཁྱམས་པའི་རྒྱུ་ལས་མཚན་ིད་པ་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་འཕགས་ཀིས་ཟག་མེད་
ཀི་ལས་བསགས་པ་ཡང་བག་ཆགས་ཕྲ་མྤྱོ་དང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མྤྱོ་དང་། ཡང་ན་རང་སླྤྱོབ་པ་ཕལ་ཆེར་སྤྱོ་སེ་དང་འདྲ་ལ། ཕལ་
ཆེར་དག་བཅྤྱོམ་པ་དང་འདྲ་བའང་བདེན་འཛིན་སྤྤྱོང་ལུགས་ཀིས་ཤེས་ཏེ་རང་གི་རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་གཞི་བསམ་སྤྱོར་བ་མཐར་ཐུག་ཚང་མ་ཚང་དཔྱད་ན། མི་ལྟ་བུ་བསད་སམ་པ་གཏན་མེད་ཀང་
མགྤྱོ་བྤྱོར་རྡྤྱོ་ཕྤྱོག་ནས་ཤི་ཤྤྱོར་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྤྱོར་བ་ལྷྤྱོད་པའི་ེས་པ་ཙམ་དང་། ལྷ་སིན་བསད་བསམ་ནས་མཆྤྱོད་སིན་ལ་ཕྤྱོག་
ན་མཆྤྱོད་སིན་ཤི་རུང་། མ་ཤི་རུང་སྤྱོར་སིག་ཁྤྱོ་ན་སེ་འདུ་ཤེས་ནྤྱོར་བའི་ཕིར་ཏེ་མཛོད་ལས། སྤྱོག་གཅྤྱོད་པ་ནི་བསམ་
བཞིན་དུ། །མ་ནྤྱོར་བ་ནི་གཞན་བསད་པ་འྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ། །སྤྱོང་དུམ་ལ་མིར་རྤྱོམ་ནས་བཅད་ན་སྤྱོར་སིག་ཁྤྱོ་ན་ལས་དངྤྱོས་
གཞི་མི་འགྱུར་སེ་སེམས་ཅན་མིན་པའི་ཕིར་དང་བསམ་པ་ནྤྱོར་བའི་ཕིར་དང་མཐར་ཐུག་སྤྱོག་མ་བཅད་པའི་ཕིར། རང་གིས་
རང་བསད་ན་སྤྱོར་སིག་ཁྤྱོ་ན་སེ་དངྤྱོས་གཞི་སྤྱོག་འགག་པ་དང་སང་མདའི་མཐྤྱོ་དམན་ལྟར་རང་སེ་བ་གཞན་ལེན་པ་དུས་
གཅིག་པའི་ཕིར། མཛོད་ལས། སྔ་དང་མམ་དུ་ཤི་བ་ལ་དངྤྱོས་གཞི་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་སྤྱོས་པ་གཞན་རྣམས་ཤེས་
པར་ཟད་དྤྱོ། །དེ་ལ་གཞན་དངྤྱོས་སྨྲ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ་སྔགས་དང་སན་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ཅན་བདེན་པ་དེ་
བསེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གི་སེམས་ནི་འབྱུང་བ་མེད་པས་སྒྱུ་མ་རྫུན་པ་ིད་དྤྱོ་ཞེ་ན། སྣ་
ཚོགས་པའི་རེན་རྣམས་དུ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ིད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། །རེན་གཅིག་གིས་
ནི་ཀུན་བསེད་ནུས་པ། །ཡུལ་དང་དུས་གང་ན་ཡང་ནི་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དཔེར་ན་ར་སྤྲུལ་བེད་དང་། གང་པྤྱོ་སྤྲུལ་བེད་
སྒྱུ་མའི་རིག་སྔགས་སྤྱོགས་ཐ་དད་པས་ར་སྤྱོགས་སྤྲུལ་བེད་ཀིས་གང་པྤྱོ་སྤྲུལ་མི་ནུས་པ་བཞིན། ཐ་མལ་པའི་སེམས་ཅན་
ལས་ྤྱོན་གིས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ལ་སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་དེ་མེད་པས་སེམས་ཅན་སྤྲུལ་མ་ནུས་པ་ཡིན་གི། ཐ་མལ་པའི་སེམས་ཅན་
བདེན་པར་གྲུབ་སྤྱོབས་ཀིས་སྤྲུལ་མ་ནུས་པ་ག་ལ་ཡིན། དེས་ན་ཐ་མལ་པ་སེམས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་གིས་དྤྱོན་དམ་ལ་རྫུན་པ་
མམ་མྤྱོ། །འྤྱོན་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བག་ཆགས་བརན་མི་བརན་གི་བདེན་རྫུན་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་རྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་བག་ཆགས་
བརན་མི་བརན་གིས་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མ་ཟད་བག་ཆགས་བརན་པ་ཐ་མལ་པའི་སྣང་བ་རིགས་དྲུག་ལྟ་བུ་སིར་སྤྱོ་སྤྱོ། བེ་བག་མི་
སྤྱོགས་ནང་ཚན་ཐ་དད་རྒྱུ་སྤྱོ་སྤྱོས་བསེད་པ་ལས་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་བསེད་པ་མི་སིད་ཅིང་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་ཀང་ར་གང་
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སྤྱོགས་དུ་མ་རས་སྔགས་གཅིག་གིས་བསེད་པའང་མི་སིད་དྤྱོ། །དེས་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་སྒྱུ་མའི་སེམས་ཅན་བསེད་པའི་རེན་
ཡྤྱོད་ཀང་ཐ་མལ་པའི་མི་སྤྱོགས་བསེད་པའི་རེན་མེད་པས་བསེད་མ་ནུས་པའྤྱོ། །གཞན་དུ་སེམས་ཅན་བསེད་པའི་ལས་ྤྱོན་
གིས་ཀང་སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་བསེད་མི་ནུས་པས་སྒྱུ་མ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་བ་བཟླྤྱོག་ཏུ་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དྤྱོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། འཁྤྱོར་བ་
ནི་སེ་བ་དང་རྒ་ཤི་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། །སིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་
མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་སེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་འཁྤྱོར་བར་འགྱུར་བས། །བང་
ཆུབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པས་ཅི་ཞིག་བ་སེ་དགྤྱོས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། འདིར་སྔ་རྒྤྱོལ་མདྤྱོ་སེ་པས་མཛད་པ་
བཅུ་གིས་སྤྲུལ་པ་དེ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་ཐ་མལ་པའི་འཁྲུལ་པ་དེ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་དུ་རྤྱོམ་ནས་རྤྱོད་པར་ཟད་
དྤྱོ། །སྤྲུལ་པར་ཤེས་ན་བདེན་འཛིན་མི་སིད་སམ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གིས་དྤྱོན་དམ་དུ་རྤྱོམ་མྤྱོ། །དཔེར་ན་ཆུ་ཟླ་ལ་བདེན་པར་
བཟུང་ནས་འཁྲུལ་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེ་ལ་བེ་སྨྲས་ཆྤྱོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ལས་མི་འདྤྱོད་ལ། མདྤྱོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྐུ་གསུམ་
འདྤྱོད་ཅིང་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་གཞན་སྣང་དུ་གཙོ་བྤྱོ་འདྤྱོད་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་མན་ཆད་མཚུངས་སྤྱོ། །ཁ་ཅིག་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་ན་
གཟུགས་སྐུ་གིས་གཞན་སྣང་རང་པར་འདྤྱོད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་མ་བརེན་པའི་གནམ་ཟླ་མེད་པར་ཆུ་ཟླ་དང་། གསལ་ཆ་
གཏན་མེད་ན་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཁྱེན་ཆ་མེད་པ་ཡང་བཞག་དཀའྤྱོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་མཁྱེན་ཚུལ་སྤྱོ་སེས་ཀིས་དཔྤྱོག་
མི་ནུས་པར་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་དགྤྱོངས་པ་ཁྤྱོ་ན་འཐད་དེ། གཟུགས་སྤྱོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ལྟར། །གཟུང་བའི་
མཚན་ིད་དཔྱད་པ་འདི། །མ་དག་བླྤྱོ་ཅན་ལ་ཡིན་གི། །རྣལ་འབྤྱོར་རྤྱོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་སྤྱོགས་མདྤྱོ་སེ་པའི་གྲུབ་
མཐའི་སྐབས་གསུངས་པས་སྐུ་གསུམ་རྣམ་བཞག་དང་མཁྱེན་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་དབུ་མ་དང་མཐུན་པས་འདིར་སྔ་རྒྤྱོལ་གཙོ་
ཆེར་བེ་སྨྲ་དང་། སེམས་ཙམ་མདྤྱོ་སེ་གིས་ཀང་སྔ་རྒྤྱོལ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཀི་གསལ་ཆ་བདེན་གྲུབ་དེ་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་
ཀིས་ངྤྱོ་བྤྱོར་སེམས་ཙམ་པས་འདྤྱོད་ཅིང་། མདྤྱོ་སེ་པས་ནི་གཟུགས་སྐུ་གིས་ཀང་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དུ་རས་སུ་འདྤྱོད་ཅིང་ཇི་
ལྟ་ཇི་སེད་གིས་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཐ་སད་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བེ་སྨྲས་གཟུགས་སྐུ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་པུ་དེའང་སྡུག་
བདེན་གི་ཕུང་པྤྱོར་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །སྒྱུ་འདྲའི་རྒྱལ་སྤྱོགས་དང་། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་སྒྱུ་འདྲ་ན་སྤྱོགས་ཀི་རྤྱོད་པ་ལ་རྣལ་
ལན་གི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལ་ཁྱད་པར་བསན་པའི་ཕིར་རེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་མ་ཆད་ཅིང་མ་མས་ན། །འཁྤྱོར་བ་འབའ་
ཞིག་མི་ལྡྤྱོག་པ་༼མ་ཡིན་པར་ཏེ་༽མ་ཟད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སྤྱོགས་པའང་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར་གི། །འང་གི་སས་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཐ་སད་དུ་མི་ལྡྤྱོག་ཅེས་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །མ་རིག་པ་སྤྱོགས་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་
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མི་འབྱུང་མ་ཟད་༼ཀི༽། རེན་རྣམས་རྒྱུན་ནི་ཆད་པ༼ས་༽ན། །ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དུ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འཁྤྱོར་བ་དང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཕྲིན་ལས་དང་ིང་འཁྲུལ་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་ཀང་མི་འབྱུང་ངྤྱོ་། །རེན་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡང་དེ་ཁྤྱོ་ན་ལ་
༼ལས་༽གྤྱོམས་པར་བས་པས་མ་རིག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རིམ་གིས་འགག་པར་ཤེས་པར་བའྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་རིགས་ཅན་
གསུམ་གི་འཕགས་པ་ལྟ་བུ་མང་འདས་དང་འཁྤྱོར་བ་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་ཀང་དངྤྱོས་སྨྲའི་འདྤྱོད་པ་ལྟར་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་
གྲུབ་མེད་པར་མ་ཟད་དབུ་མའི་དྤྱོན་དམ་བླྤྱོ་འདས་ཀི་ལྟ་བའི་ངྤྱོར་རམ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་གམ་སངས་རྒྱས་ཀིས་
གཟིགས་ངྤྱོར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་ཏེ་དྤྱོན་དམ་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་
པའི་འགེལ་པར་བདེན་པ་གིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །འདིར་འཁྤྱོར་བ་གྲུབ་
མ་གྲུབ་བཤད་པ་ན་འཁྤྱོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཟད་ནས་མ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ན་ཡང་། སངས་རྒྱས་དྤྱོན་དམ་པ་ཡིན་པས། རེན་མ་ཆད་
ན་འབྱུང་བ་དང་ཆད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྣམ་བཞག་དྤྱོན་མེད་སམ་ན། འདི་དྤྱོན་ཆེ་སེ་སྔ་རྒྤྱོལ་བ་གཙོ་བྤྱོ་ནང་པའི་དངྤྱོས་སྨྲ་བ་
ཡིན་པས་འཁྤྱོར་བ་རགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་དྤྱོན་ལ་མི་གྲུབ་ཀང་ཆ་མེད་གིས་དང་བེ་སྨྲས་འདུས་མ་བས་གསུམ་དང་མདྤྱོ་
སེམས་ཀིས་ཡྤྱོངས་གྲུབ་སྤྱོང་ིད་མང་འདས་དྤྱོན་དམ་པ་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པས་དེ་དྤྱོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ན་ཆད་མཐར་ལྷུང་
ནས་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་རྣམ་བཞག་གཏན་མི་རུང་སམ་པའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་བསལ་ནས་ཐ་སད་དུ་འཁྤྱོར་འདས་གིས་ཆར་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་
བསན་དགྤྱོས་ཏེ། དེ་ལ་བེ་སྨྲ་འགའ་ཞིག་རྨི་ལམ་ན་མཚན་མའི་ཆྤྱོས་ལྡན་མིན་དང་མཚུངས་པར་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་ཀང་དངྤྱོས་
སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེར་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་བདེན་པ་མེད་བཞིན་སྣང་ཡང་གིད་སད་པ་སྤྱོགས་ཀི་གནས་སྐབས་ན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པར་
འདྤྱོད་པས། འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་ན་ལས་བསགས་པ་ལ་ེས་པ་ཅིའང་མེད་པར་བཤད་དེ་མ་བས་པ་དང་འདྲ་
གསུངས་པའི་ཕིར། ཤེར་ཕིན་ལས་ནི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྤྱོགས་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྨི་ལམ་ནའང་ལས་ཕྲ་མྤྱོ་ཀུན་
རྤྱོབ་ཏུ་སྤྱོག་པར་གསུངས་པའི་དྤྱོན་གྤྱོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་དང་། ཆ་མེད་གིས་དང་། མྤྱོང་བ་
གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་བདེན་གྲུབ་འཁྤྱོར་འདས་ཀུན་གི་བེད་པྤྱོ་འདྤྱོད་པ་དེ་དག་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རེན་འབེལ་སྣང་སྤྱོང་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། དྤྱོན་དམ་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གཏན་ལ་ཕབ་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་རྤྱོད་
སྤྤྱོང་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་རྣམ་བདེན་པའི་རྤྱོད་པ་དང་། ལན་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ད་ནི་རྣལ་འབྤྱོར་སྤྱོད་པའི་ལྤྱོག་པར་
རྤྱོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ། སེམས་ཙམ་པ་དེའི་ལུགས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ེས་པ་བརྤྱོད་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་འགྤྱོ་བ་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་གིས་སྤྱོང་པར་ཁས་བླངས་པས་འཁྲུལ་པ་སེ་སེམས་མྤྱོང་བ་གིས་མེད་དེའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་
སྒྱུ་མ་གང་གིས་དམིགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདིའང་བླྤྱོ་ནི་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་པར་འདྤྱོད། །ཅེས་པ་འདི་མ་བཟྤྱོད་ནས་སྨྲས་པ་
སེ་འཁྲུལ་གཞི་བླྤྱོ་ལ་བརེན་ནས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་མཐའ་དག་འབྱུང་སེ། དེའང་རྣམ་བདེན་པས་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་སེམས་



16   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཡིན་པས་གནས་སྣྤྱོད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། གཟུགས་ས་སྤྱོགས་དྤྱོན་དང་། མིག་སྤྱོགས་དབང་པྤྱོ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
བརྒྱད་དང་བཅས་པ་དྤྱོན་དམ་པར་རས་གཅིག་པར་འདྤྱོད་ལ་དེ་ིད་འཁྲུལ་པ་བར་མ་ཆད་པར་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་
ཙམ་མྤྱོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་གཞི་སེམས་བདེན་གྲུབ་དེ་མེད་ན་འཁྲུལ་སྣང་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བའི་རྤྱོད་པའྤྱོ། །གིས་པ་ལན་ལ་
མགྤྱོ་མཚུངས་ཀིས་མདྤྱོར་བསན། ེས་སྤྤྱོང་གི་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། རྣལ་ལན་གི་སྤྱོ་ནས་དྤྱོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། 
དང་པྤྱོ་ནི། གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ཁྱྤྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་ིད། །མེད་ནའང་དེའི་ཚེ་འདིར་ཅི་ཞིག་ལ་
དམིགས། །གིས་པ་ལ་ེས་སྤྤྱོངས་དང་། ལན་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་ཡུལ་གི་གྤྱོ་ས་དེ་ིད་དུ་གཞན་ཞིག་ཡྤྱོད་
དེ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ིད་ནི་སེམས་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་རང་རིག་འགྤྱོག་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་ཀུན་
གཞི་འགྤྱོག་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཐ་སད་ཙམ་དུའང་མི་འཐད། སྣང་བ་ཐ་སད་དུ་མི་འགྤྱོག་པར་བསན་པ་
གིས། དང་པྤྱོ་ལ། ཐ་སད་ཀི་མངྤྱོན་སུམ་དང་འགལ་བ། ལུང་དང་འགལ་བ། དངྤྱོས་སྤྱོབས་ཀི་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསན་
པ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ཡང་འབེལ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཚེ་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ིད་སྒྱུ་
མ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ན། །དེ་ཚེ་གང་ཞིག་གང་གིས་མཐྤྱོང་། །དེ་བས་ན་འགྤྱོ་བ་མཐའ་དག་ལྤྱོང་བ་ིད་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་
རྤྱོ་ཞེས་དགྤྱོངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིར་ཐ་སད་སྣང་ཙམ་དགག་པ་མིན་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པར་བེམ་ཤེས་མཐའ་དག་ཤེས་པའི་རས་རང་
རིག་གཅིག་པུར་འདྤྱོད་པ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་བསན་ཏེ། ལྤྱོང་བ་ཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་བའི་དྤྱོན་མིག་ལྤྱོང་བ་རང་པར་གྤྱོ་
བར་མི་བ་སེ་ཡུལ་གཟུགས་སྤྱོགས་ཅིའང་མི་མཐྤྱོང་བ་ཐལ་བའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཐ་སད་དུ་མི་འགྤྱོག་པ་འགལ་ཞེ་ན། གནད་
དྤྱོན་འདི་ཡིན་ཏེ་དངྤྱོས་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་གི་ལུགས་ལ་དངྤྱོས་སུ་སྣང་བ་རགས་པ་རྫུན་པ་དང་། ཕྲ་མྤྱོ་སྐད་ཅིག་དང་རྡུལ་ཕྲན་
དྤྱོན་དམ་པར་འདྤྱོད་ཅིང་ཕྲ་རགས་རས་ཐ་དད་ཁས་ལེན་མ་ནུས་པས་གཅིག་ལས་འྤྱོས་མེད་པས་ཕྲ་བ་དྤྱོན་དམ་ཆ་མེད་ལ་
གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་རགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་གནས་སྐབས་ནའང་གཟུང་འཛིན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཐལ་
འགྱུར་བཀྤྱོད་དྤྱོ། །ཐ་སད་ཙམ་དུ་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྫུན་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནི་དངྤྱོས་སྤྱོབས་རིགས་པས་འགྤྱོག་མི་དགྤྱོས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འཇིག་རེན་གི་མགྤྱོན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་། །བདག་ིད་ལ་བེད་པ་འགལ་བའི་
ཕིར་སེམས་ཀིས་སེམས་མི་མཐྤྱོང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་རལ་གི་རྣྤྱོན་པྤྱོའ་ིསྤྱོ་ནི་རང་ལ་རང་། །ཇི་ལྟར་མི་
གཅྤྱོད་པ་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀང་བདག་ིད་ཀིས་བདག་ིད་མི་མཐྤྱོང་སེ་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་རིག་པར་བ་བ་དང་། རིག་
པར་བེད་པ་དང་རིག་པའི་བདག་ིད་གསུམ་མི་རིགས་ཏེ་ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་གསལ་བ་རང་བཞིན་གི་རགས་མངྤྱོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་མི་འཐད། དྲན་པ་འབས་རགས་རེས་
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དཔག་གིས་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་མི་འཐད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་དྤྱོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་དཔེ་མི་འཐད། ཐ་སད་ཙམ་དུ་དཔེ་གྲུབ་ཀང་
དྤྱོན་དང་མི་མཚུངས་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ། ར་བའི་དཔེ་མི་འཐད། སྒྲུབ་བེད་ཀི་དཔེ་མི་འཐད་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། 
འདིར་སེམས་ཙམ་ིད་དུ་སྨྲ་བས་རང་ལ་བེད་པ་འགལ་བ་བསལ་བར་འདྤྱོད་ཅིང་རང་གི་ཕྤྱོགས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་བརྤྱོད་
པ། ཇི་ལྟར་མུན་པས་སིབ་པའི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྤྱོགས་པའི་ཆེད་དུ་མར་མེ་འདེགས་པར་བེད་པ་ན་བུམ་པ་སྤྱོགས་དང་
མར་མེ་རང་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་དེ་ཡང་། །ཡང་དག་པ་གསལ་བར་བེད་པ་བཞིན་མི་འགལ་ལྤྱོ་ཞེ་ན། །མར་མེ་ཐ་སད་དུ་
གསལ་བེད་ཡིན་གི་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བ་བ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་མར་མེ་ལ་མུན་གིས་བསིབས་
ཏེ་གཡྤྱོགས་པ་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་མྤྱོད་ཀི་འྤྱོན་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་གིས་གསལ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་
གསལ་བེད་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་ཞིག་བརྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་མར་མེའི་དཔེ་དེ་ིད་དཔེ་གཞན་གིས་གསལ་
བར་བསན་པའི་ཕིར། ཤེལ་རང་བཞིན་གིས་སྔྤྱོན་པྤྱོ་མ་ཡིན་པ་དཀར་པྤྱོ་ནི། གཞན་འདབ་མ་སྔྤྱོན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དག་ལ་
ལྟྤྱོས་དགྤྱོས་ཤིང་རང་བཞིན་གིས་སྔྤྱོ་བ་ིད་ནི་སྔྤྱོན་པྤྱོར་འགྱུར་བ་ལ། །ཁྱད་པར་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་
པས། །དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་འགའ་ཞིག་མར་མེ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཞན་ལ་ནི། ལྟྤྱོས་པས་གསལ་
བར་མཐྤྱོང་བ་དང་མར་མེ་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པ་ཡང་གསལ་བའི་བདག་ིད་དུ་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་ཞེ་ན། །དེ་ལ་
སྔྤྱོན་པྤྱོ་ིད་རེ་ཞིག་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་དཔེའི་སྤྱོ་ན་བསན་པ་དེ་དགག་པའི་ཕིར་བཤད་པ། རྒྱུ་རེན་གིས་འདུས་མ་
བས་པའི་ཤེལ་སྔྤྱོན་པྤྱོ་མི་སིད་ལ། རྒྱུ་རེན་གི་འདུས་བས་པའི་ཤེལ་ནི་དང་པྤྱོ་ིད་ནས་སྔྤྱོན་པྤྱོ་ིད་མིན་ལ་ཕིས་སྔྤྱོན་
པྤྱོར་གྱུར་པ་དེ། །རྒྱུ་དང་རེན་ལ་མ་ལྟྤྱོས་པར་བདག་གིས་བདག་ིད་བས་པ་ནི་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་
མར་མེ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་བླྤྱོ་རང་རིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འདྲ་བའི་དཔེ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་མར་མེ་གསལ་བར་བེད་དྤྱོ་ཞེས་ཐ་སད་དུ་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་གང་
ཟག་གི་ཤེས་པས་ཤེས་ཏེ་བརྤྱོད་པར་བེད་ན། །འདིར་དྤྱོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་སུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཏན་མ་
གྲུབ་པས་བླྤྱོ་ནི་གསལ་བ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་རང་དང་གཞན་གང་གིས་ཤེས་ནས་དེ་སྐད་དུ་བརྤྱོད་ཅེས་འདྲི་བ་ཡིན་
ནྤྱོ། །རང་གིས་རང་རིག་པ་མི་གྲུབ་པ་གྤྱོང་དུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། གཞན་གི་གཞན་རིག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ་དྤྱོན་དམ་རིགས་
པས་དཔྱད་པའམ། རྣལ་འབྤྱོར་པའི་མམ་པར་བཞག་པ་གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་དང་ཕི་མ་དང་དུས་མམ་པ་འགས་ཀང་
མཐྤྱོང་བ་མིན་ན། །མར་མེ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་འམ་བུམ་པ་བཞིན་དུ་ནི་མི་གསལ་བ་ཡིན་པ་གང་བརྤྱོད་ཀང་། །མྤྱོ་



18   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

གཤམ་གི་བུ་མྤྱོའ་ིའགིང་བག་བརྤྱོད་པ་བཞིན་དུ། །དེ་ནི་བརྤྱོད་པར་བས་ཀང་དྤྱོན་མེད་དྤྱོ། །ཡང་ན་འཕྲད་མ་འཕྲད་
བརགས་ཀང་མཐྤྱོང་བ་མིན་ནྤྱོ་ཞེས་བའྤྱོ། །འགའ་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་པས་རང་རིག་ཐ་སད་དུའང་མི་འདྤྱོད་སམ་ན། ཐ་སད་དུ་
གཞན་རིག་ཀང་མི་འདྤྱོད་པ་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ལ། ཐ་སད་དུ་མར་མེས་ཀང་གཞན་མི་གསལ་བར་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ཏེ་དྤྱོན་
དམ་རིགས་པས་དཔྱད་ངྤྱོར་གཞན་གིས་གཞན་མཐྤྱོང་ན་ཐམས་ཅད་མཐྤྱོང་བ་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཐ་སད་དུ་རང་གཞན་
མཐྤྱོང་ཚད་མྤྱོ་གཤམ་བུ་མྤྱོ་ལྟར་ཡིན་ན་ཐ་སད་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བ་ཟླྤྱོག་ཏུ་མི་ནུས་སྤྱོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་མར་མེས་རང་
གཞན་གིས་ཀ་གསལ་བ་བཞིན་དུ་རང་རིག་གཞན་རིག་གི་ག་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་པ་ནི་གནད་དྤྱོན་དུ་ཤེས་པར་
བའྤྱོ། །གསལ་མི་གསལ་མ་གྲུབ་པ་འདིའང་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་དྤྱོན་དམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དཔེ་མྤྱོ་གཤམ་
བཞག་པ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་དཔེ་གཞན་དགྤྱོས་ཏེ་སྣང་སྤྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་
ཡན་ཆད་ཀིས་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་དཔྱད་ན་རང་རིག་ཀུན་རྤྱོབ་དང་དྤྱོན་དམ་པ་ན་ཡྤྱོད་པ་མངྤྱོན་སུམ་ཚད་མས་ཀང་མ་
གྲུབ་པ་བསན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་སྒྲུབ་བེད་འབས་བུ་དྲན་པའི་རགས་མི་འཐད་པ་དང་། གཞན་རིག་གི་
དཔེ་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་མི་འཐད་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་དྤྱོན་དམ་ལྟ་ཅི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་དྲན་པ་རང་རིག་གི་འབས་བུ་མ་
ངེས་པ་བསན་པ་ནི། སྨྲས་པ། འདི་རིགས་པས་སྤྱོང་ཞིང་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིགས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེས་པས་
རང་རིག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །ཡུལ་མྤྱོང་བ་ན་ཕིས་སུ་དེ་དང་དུས་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་
ཏེ། །མས་སུ་མ་མྤྱོང་བ་དྲན་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སྤྱོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རང་མས་སུ་མྤྱོང་བའི་འབས་བུ་དྲན་པ་
དུས་ཕིས་དམིགས་པའི་ཕིར། རང་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས་དཔྤྱོག་པར་བའྤྱོ། །ཐ་སད་དུ་ཕི་དྤྱོན་མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་ཁས་
ལེན་སྐབས་དངྤྱོས་ཡུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་མས་སུ་མྤྱོང་བ་ན་དེ་དང་དུས་མམ་དུ་བླྤྱོ་ཡང་རང་རིག་གིས་རང་མས་སུ་མྤྱོང་བ་
ཡིན་ལ། དེའང་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་ནུས་པ་བཞག་ནས་ཕིས་སུ་སྔར་གི་ཡུལ་དྲན་པ་ནི་སྔར་ཡུལ་མྤྱོང་བའི་
སྤྱོབས་ཀི་ཡིན་ལ། སྔར་རང་རིག་གིས་རང་༼ིད་༽མས་སུ་མྤྱོང་བའི་སྤྱོབས་ཀིས་བུམ་འཛིན་གི་བླྤྱོ་ཡང་ངས་མཐྤྱོང་སམ་
ནས་ཕིས་དྲན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་མཐར་ཐུག་སེམས་ཙམ་ལྟར་དྤྱོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་གཞན་རིག་ཀང་རང་རིག་
གི་ཁྤྱོངས་སུ་འདུ་བས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་གཞན་གི་རང་རིག་གི་བག་ཆགས་དེ་ཕི་མ་དྲན་པས་མྤྱོང་བ་ཡིན་
པས་སྔར་གི་རང་རིག་མེད་ན་ཕི་མ་དྲན་པ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །རང་རིག་དང་དྲན་པ་གིས་རས་སྐད་ཅིག་ཐ་དད་
རྒྱུན་གཅིག་པ་ཡིན་པས་རང་རིག་དང་དྲན་པའི་བར་དུ། སྐད་ཅིག་དང་ཞག་ཟླ་བ་དང་ལྤྱོ་དང་བསྐལ་པ་མང་པྤྱོའ་ིབར་དུ་ཆྤྱོད་
སིད་དྤྱོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་བརྤྱོད་པར་བ་སེ། ཡུལ་མས་སུ་མྤྱོང་བའི་ཤཤེས་པ་ལས་གཞན་གཟུང་བར་བ་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་བུམ་པ་ལྟ་
བུ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མས་སུ་མྤྱོང་བ་པྤྱོ་བླྤྱོ་ིད་དང་། ཡུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུས་མམ་དུ་འབེལ་བ་དང་། 
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དེར་མ་ཟད་སྔར་གི་ཡུལ་དེ་དང་ཕིས་ཀི་དྲན་པ་གིས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ནམ་རྒྱུ་འབས་སུ་འབེལ་བ་
ལས། །སྔར་བུམ་འཛིན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་གིས་རང་མ་མྤྱོང་ཡང་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་བི་བའི་དུག་བཞིན་
ནྤྱོ། །འདི་ལྟར་བི་བའི་དུག་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ལུས་ལ་འཕྤྱོས་ནས་ཡང་དུས་གཞན་དུ་འབྲུག་གི་སའི་རེན་འཕྲད་པ་ལས་
རང་རིག་པས་བཞག་པའི་དྲན་པས་བག་ཆགས་ཀི་ས་བྤྱོན་མེད་པར་ཡང་རེན་དང་འཕྲད་པ་ིད་ཀི་ཕིས་སྐད་ཅིག་གཞན་དུ་
རྣམ་པར་འགྱུར་བ་འཐྤྱོབ་སེ། དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཡང་སྤྱོན་མེད་དྤྱོ་ཞེས་དགྤྱོངས་སྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་དྤྱོན་དམ་དཔྱད་
པའི་རིགས་ངྤྱོར་དྲན་པ་རང་རིག་གི་འབས་བུ་རགས་མ་གྲུབ་ཅིང་ཐ་སད་དུ་རགས་མ་ངེས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས་དྤྱོན་དམ་པར་
དྲན་པ་རང་རིག་གི་འབས་བུ་རགས་མ་གྲུབ་སེ་དྲན་པ་དང་། རང་རིག་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མིག་གིས་ས་བཞིན་ནྤྱོ་ཞེས་
པ་ལྟར་དང་ཡང་མེ་ཤེལ་དང་ཆུ་ཤེལ་ལས་མེ་ཆུ་འབྱུང་མྤྱོད། འཇིག་རེན་ན་མེ་ཆུ་ཡྤྱོད་ཚད་མེ་ཤེལ་དང་ཆུ་ཤེལ་གི་འབས་བུ་
ཡིན་པར་མ་ངེས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུའང་སྐབས་འདིར་དྲན་པ་རང་རིག་གི་འབས་བུའི་རགས་མ་ངེས་པར་བསན་
ཏེ་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པར་ཐ་སད་ཙམ་གི་སྣང་ངྤྱོར་ཡང་སྔར་གི་དྤྱོན་མྤྱོང་བའི་འབས་བུ་དྲན་པ་དང་། བླྤྱོ་རང་རིག་
གིས་འབས་བུ་གིས་འབྱུང་སིད་ཅིང་དེར་མ་ཟད། དྲན་འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནྤྱོ། །ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནི་འདས་པ་མྤྱོང་ཟིན་
ཡང་དྲན་གི་དྤྱོན་མིན་གི་སྔར་མ་མྤྱོང་ཡང་ད་ལྟ་དྲན་པས་གསར་དུ་ཤེས་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །འདུན་མྤྱོས་དྲན་ཏིང་ཤེས་རབ་སེ་ཞེས་
པའི་ནང་ཚན། དྲན་པ་དེ་ནི་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ་སིའི་མཚན་ིད་ཡིན་པས་དུག་ཡིན་པ་ད་ལྟ་གསར་དུ་ཤེས་
པའི་ཤེས་རབ་སྤྱོགས་དང་དུས་མམ་དུ་འབྱུང་བའི་དྲན་པས་གསར་དུ་དམིགས་པའམ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་
ནི། སླར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་རང་རིག་པ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་རྣམ་པ་གཞན་བསན་པའི་ཕིར་རེན་
གཞན་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་ཏིང་འཛིན་བསྤྱོམ་པ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི། །གཞན་གི་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་ིད་རང་ལ་གསལ་ཞེ་ན། འདིས་ཀང་ཤེས་པ་རང་རིག་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་གྲུབ་
པའི་མིག་སན་གི་སྤྱོར་བ་ལས། །ས་འྤྱོག་གི་གཏེར་གི་བུམ་པ་མཐྤྱོང་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ན་བུམ་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡུལ་དེ་
དག་མཐྤྱོང་བེད་མིག་སན་ིད་དུ་གྱུར་བ་མིན་ཏེ། །ཡུལ་དང་མིག་སན་རས་ཐ་དད་པས་གཞན་རིག་གི་དཔེར་སྣང་བས་དེ་
ལྟར་ན་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་རང་རིག་ལ་མཁྤྱོ་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དཔེ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །འགའ་ཞིག་ཐག་རིང་གི་སྤུ་ག་མཐྤྱོང་ན་ེ་བའི་
ཤིང་སྤྱོང་ཅི་སེ་མི་མཐྤྱོང་། དེས་ན་གཞན་སེམས་མཐྤྱོང་ན་རང་སེམས་ཅི་སེ་མི་མཐྤྱོང་སམ་ན། ཐག་རིང་བའི་བུམ་པ་མཐྤྱོང་
ཡང་། ེ་བའི་མིག་སན་མི་མཐྤྱོང་བཞིན་ཞེས་གསུངས་ཀང་ར་བའི་དགྤྱོངས་པ་གཙོ་བྤྱོ་སྔར་ལྟར་རྤྱོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རང་
རིག་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོར་མ་གྱུར་ན་དྤྱོན་གཟུགས་ས་སྤྱོགས་གཞན་ཡང་རྤྱོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གིས་པ་ཐ་སད་



20   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཙམ་དུ་སྣང་བ་མི་འགྤྱོག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ཤེས་པ་རང་དང་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པས་གཟུགས་སྤྱོགས་མངྤྱོན་སུམ་
མཐྤྱོང་བ་དང་གང་ཟག་གཞན་ལས་དང་ལུང་ལས་ཐྤྱོས་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་སེས་པའི་ངེས་པས་ཤེས་པ་
དག །འདིར་ནི་ཐ་སད་པའི་རིགས་པའི་ངྤྱོར་རེ་ཞིག་དགག་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། །གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་འཇིག་རེན་
ལྷན་སེས་ཀིས་བླྤྱོ་ངྤྱོར་ཐ་སད་དུ་གགས་པ་ནས་ནང་སེ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ལ་ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པ་དེ་
བཞིན་དུ་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁས་བླང་བར་བའྤྱོ། །འྤྱོ་ན་རིགས་པས་ཅི་ཞིག་དགག་
སམ་ན། འདིར་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །གཟུགས་སྤྱོགས་ཀི་རྒྱུའམ་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་བདེན་
པར་རྤྱོགས་པའི་གཏི་མུག་ིད་བཟླྤྱོག་པར་བ་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པས་ཀུན་གཞི་སྤྱོགས་ཚོགས་བརྒྱད་
སེམས་ཙམ་ལྟར་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་མིན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་རྣམ་གསུམ་གི་སྣང་བ་སེམས་སམ་
སེམས་ཀི་བག་ཆགས་སྔ་མའི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་ཙམ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་མཐའ་དག་དང་གྤྱོང་མ་གསུམ་དང་འགལ་མེད་དུ་རྤྱོགས་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ས་ས་པ་
རྣམས་ཀིས་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་དུ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ཏེ། རྣམ་འབྤྱོར་དབང་
ཕྱུག་གིས་གསང་སྔགས་ལམ་འབས་སྐབས་སེམས་ཙམ་ལྟར་སྣང་བ་སེམས་སུ་སྒྲུབ་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་༼ལ་
༽དྲངས་ནས། སེམས་ིད་རེན་འབེལ་ལམ་བརྤྱོད་བལ་སྒྲུབ་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་དྲངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འཇུག་པ་ལས། 
ཀུན་གཞི་ཡྤྱོད་ཅིང་གང་ཟག་ིད་ཡྤྱོད་ལ། །ཕུང་པྤྱོ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་ིད་ཡྤྱོད་ཅེས། །བསན་པ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་
དྤྱོན། །རིག་པར་མི་འགྱུར་གང་ཡིན་དེ་ལ་འྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོ། །ཡང་ཐ་སད་དུ་སྣང་བ་སེམས་སམ་སེམས་ཀི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་
འདི་དབུ་མའམ་གསང་སྔགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྤྱོམ་པ་དང་། ཐ་སད་ཙམ་དུའང་སྣང་བ་སེམས་སུ་མི་གྲུབ་བྤྱོ་སམ་པ་སིད་
ནའང་ལྤྱོག་རྤྱོག་རྒྱ་ཆེ་སེ་དྤྱོན་དམ་དཔྱད་པའི་རིགས་ངྤྱོར་ཕི་དྤྱོན་སྣང་བ་དང་སེམས་གིས་ཆར་ཅིར་ཡང་མི་གྲུབ་ཅིང་བདེ་
བར་གཤེགས་པས་ངེས་དྤྱོན་གི་མདྤྱོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་གསུངས་ཤིང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གིས་ཀིས་ཐ་སད་ཚད་
མའི་ངྤྱོར་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་བརྫུན་ལྟར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་
པས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་འགྤྱོག་མི་སིད་དྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་འདིར་འགྤྱོག་གི་ཐ་སད་དུ་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུ་མི་འགྤྱོག་སེ། སེམས་ཙམ་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་བདེན་པ་ཁྤྱོ་ན་འགྤྱོག་པ་དངྤྱོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ད་ནི་
ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བེད་རང་རིག་བཀག་པ་ཡྤྱོངས་སུ་རྤྱོགས་པར་བས་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཀུན་གཞི་དངྤྱོས་
དགག་པ་ལ་སར་བའི་ཕིར། གིས་པ། སྒྲུབ་བ་ཀུན་གཞི་འགྤྱོག་པ་ནི། སེམས་ལས་སྒྱུ་མ་གཞན་ཡིན་པར་གྱུར་པའམ། 
གཞན་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའམ། གིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའམ། གིས་ཀའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརགས་ན། 
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ཕྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་དུ་འདྤྱོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །ཕྤྱོགས་གིས་པ་ལ་ནི། གང་ཚེ་ཁྱྤྱོད་
ལ་སྒྱུ་མ་ིད། །མེད་ནའང་དེ་ཚེ་ཅི་ཞིག་དམིགས། །ཞེས་པའི་ེས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཕྤྱོགས་གསུམ་པ་ཡང་གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་
འགལ་བས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཕྤྱོགས་བཞི་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པ་ན་སེམས་ལས་ཡུལ་སྒྱུ་མ་དེ་གཞན་
མིན་ཏེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཤེས་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། །གཞན་མིན་པར་ནི་གཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བརགས་ཏེ་
ཐ་སད་དུ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་སྒྱུ་མ་དེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་རས་སུ་གྲུབ་པ་
ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ཡུལ་དེ་སེམས་ལས་གཞན་མིན་ཏེ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ་རས་ཐ་དད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཐ་སད་དུ་སྣང་ཚུལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་ཙམ་ལས་དྤྱོན་གི་གནས་ལུགས་ལ་གཟུང་བར་སྣང་བ་སེམས་ཀི་རས་
ཡིན་པས། གཞན་མིན་ཞེ་ན་སེམས་ིད་ཀང་སྒྱུ་མ་ིད་ཡིན་པས་དྤྱོན་དམ་པར་དངྤྱོས་པྤྱོར་མེད་དེ་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་
མ་ཡིན་པ་ཡུལ་སྒྱུ་མ་བརྫུན་པ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འདི་ནི་རྣམ་བདེན་པས་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་དྤྱོན་ལ་
ཤེས་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོར་རས་གཅིག་ཀང་ཐ་སད་དུ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་ཡིན་གི་རྣམ་མེད་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ་
དེ་གྤྱོང་གི་ཚིག་དྤྱོན་དང་འྤྱོག་གི་མཇུག་བསྡུས་ལ་བརགས་ན་ཤེས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་གང་ཚེ་འཁྲུལ་པའང་ཡྤྱོད་མིན་ན་
སྤྱོགས་ཀི་རྣལ་མའི་ལན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་གཟུགས་ས་སྤྱོགས་ཡུལ་སྒྱུ་མ་ལ་
བདེན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོར་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཡང་། །བལྟ་བར་འྤྱོས་པ་ཁས་བླངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ངེད་ཀི་ལུགས་ལའང་ལྟ་བེད་ཀི་
ཡིད་ཀང་དྤྱོན་དམ་པར་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་། ཐ་སད་ཙམ་དུ་གཟུགས་ས་སྤྱོགས་མཐྤྱོང་བར་བེད་
ནུས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་རྣམ་བརྫུན་པའི་རྤྱོད་སྤང་ལ་རྤྱོད་ལན་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། གཞན་ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གིས་
དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་གཟུང་འཛིན་གི་བག་ཆགས་འཁྲུལ་སྣང་བརྫུན་
པ་འཁྤྱོར་བ་དངྤྱོས་པྤྱོའི་རེན་ཅན་ཡིན་ལ། དངྤྱོས་པྤྱོ་ནི་དྤྱོན་དམ་པ་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་སེམས་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། 
གིས་པ་ནི། སེམས་ལ་བརེན་པ་ལ་འཁྤྱོར་བ་ཞེས་བརྤྱོད་ན། འཁྤྱོར་བ་དེ་ཅི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡིན་ནམ། དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན། 
དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡིན་ན་སེམས་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་གཞན་ཡིན། དང་པྤྱོ་ལྟར་སེམས་ཡིན་ན་འཁྤྱོར་བ་དེ་སྤང་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་
ཏེ་སེམས་དྤྱོན་དམ་ལ་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལྟར་སེམས་ལས་གཞན་ཡིན་ན་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་མས་པར་འགྱུར་
རྤྱོ། །འྤྱོན་ཏེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ལ་རྣམ་པ་བརྫུན་པ་འབྱུང་ན། དེ་ནི་དྤྱོན་བེད་པའི་ནུས་པ་
མེད་པས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལས་གཞན་དུ་དངྤྱོས་མེད་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་དངྤྱོས་མེད་ཡིན་ཡང་ཡྤྱོད་པའི་
དངྤྱོས་པྤྱོར་འགྱུར་བའི་སེམས་གསལ་རིག་ལ་བརེན་པས་དེས་དྤྱོན་བེད་ནུས་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། རེན་དང་བརེན་པའི་དངྤྱོས་
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པྤྱོ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཡིན་པས་དངྤྱོས་མེད་ཀི་འཁྤྱོར་བ་ནི་དངྤྱོས་པྤྱོ་སེམས་ལྟ་བུ་གང་གིས་ཀང་འབས་བུར་མི་
རུང་བའི་ཕིར་དངྤྱོས་པྤྱོ་སེམས་ལ་བརེན་པས་ན། །འཁྤྱོར་བ་དངྤྱོས་མེད་ཀི་དྤྱོན་བེད་པ་དང་ལྡན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་མྤྱོ་གཤམ་ལ་བརེན་ནས་དངྤྱོས་མེད་ཀི་བུ་སེ་བ་མི་སིད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེ་བས་ན་ཁྱྤྱོད་ཀི་སེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་
གི་གྤྱོགས་མེད་པར། །གིས་སྤྱོང་གི་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདིར་ཐ་སད་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དུའང་
དཔྱད་ངྤྱོར་བདེན་པའི་སེམས་ལས་བརྫུན་པ་འཁྤྱོར་བ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པས་ད་ལྟ་སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་སུའང་འཁྤྱོར་
བའི་འཁྲུལ་སྣང་གཏན་མེད་དུ་ཐལ། གང་གི་ཚེ་སེམས་ནི་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བ་གིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་
ལ། །དེ་ཡི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ན་ཡང་འཁྤྱོར་
འདས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་དུ། །དྤྱོན་ལ་གྲུབ་བྤྱོ་ཞེས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་རྤྱོག་པས་བརགས་པ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་ཅི་ཞིག་
ཡྤྱོད་དེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོངས་སུ་གནས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །སྐབས་ཀི་གནད་
དྤྱོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་མུ་སེགས་བེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རག་དངྤྱོས་ལས་རག་དངྤྱོས་འབྱུང་ཞིང་དྤྱོན་བེད་རུང་བར་འདྤྱོད་ལ། དེ་
ནི་བེ་སྨྲས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སེ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་ནས་རག་པ་འགྱུར་མེད་འགྤྱོག་ལ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་རེན་བཞི་
ལས་སེ་བར་འདྤྱོད་ལ་འདུས་མ་བས་རག་དངྤྱོས་བརགས་འགྤྱོག་དང་བརགས་མིན་ནམ་མཁའ་གསུམ་གིས་ཟག་བཅས་
ཐམས་ཅད་དང་མ་འྤྱོངས་པའི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་འགྤྱོག་པ་དང་ཐྤྱོགས་བཅས་ཐམས་ཅད་གྤྱོ་འབེད་པའི་བ་བ་བེད་པར་
འདྤྱོད་ལ། མདྤྱོ་སེ་པས་རག་དངྤྱོས་གཞི་མཐུན་མི་འདྤྱོད་ལ། འདུས་བས་བེམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་རས་སུ་མི་གྲུབ། 
ད་ལྟ་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྐད་ཅིག་མས་དྤྱོན་བེད་ནུས་པ་འདྤྱོད་ཅིང་། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་རག་དངྤྱོས་མི་འདྤྱོད་པ་
མདྤྱོ་སེ་པ་དང་མཚུངས་ལ། ཕི་དྤྱོན་མི་འདྤྱོད་ཅིང་སེམས་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་འབྱུང་བས་དངྤྱོས་པྤྱོ་
ཁྤྱོ་ནས་ཐ་སད་དུ་དྤྱོན་བེད་ནུས་པར་འདྤྱོད་ལ་རྣམ་མེད་པའི་འདྤྱོད་པ་ནི་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་
མཁར་གཞྤྱོང་ན་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་ལྟར་དངྤྱོས་མེད་འཁྤྱོར་བ་འཁྲུལ་སྣང་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་གནས་
ལུགས་གསལ་སྤྱོང་ཟུང་འཇུག་རེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བརྫུན་པ་ལས་བརྫུན་པ་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་དེ། ཇི་ལྟར་སྤྱོན་པའི་སྤྲུལ་པ་
ནི། རྫུ་འཕྲུལ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་སྤྲུལ་ཞིང་སྤྱོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དེས་ན་རག་དངྤྱོས་ལས་རག་དངྤྱོས་དང་། བདེན་
དངྤྱོས་ལས་བདེན་དངྤྱོས་དང་། བདེན་དངྤྱོས་ལས་བརྫུན་པ་འབྱུང་བ་བཅས། དང་པྤྱོ་གསུམ་མི་འཐད་ཅིང་། དབུ་མ་ལྟར་རེན་
འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལས་འབྱུང་བ་ཐ་སད་དུ་འཐད་ལ། དེས་ན་རྣམ་མེད་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་བདེན་པ་ལས་འཁྤྱོར་བ་གཟུང་འཛིན་
གི་བག་ཆགས་བདེན་མེད་འབྱུང་བ་ཐ་སད་དུའང་མི་འཐད་དྤྱོ། །དེའང་གངས་ཅན་པས། སྣང་བ༼འི་༽ལམ་དུ་གང་གྱུར་
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པ། །སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསྤྱོག །ཞེས་འདྤྱོད་ཀང་གཙོ་བྤྱོའ་ིརྣམ་འགྱུར་ིད་ཡིན་ཅིང་། དྤྱོན་དམ་གཙོ་བྤྱོའ་ིརང་བཞིན་
གཅིག་ཏུ་འདྤྱོད་ལ། བེ་མདྤྱོའ་ིཆ་མེད་དྤྱོན་དམ་དང་རགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འདྤྱོད་ཀང་ཆ་མེད་ིད་རགས་པར་སྣང་གི་ཆ་མེད་
མིན་པའི་རགས་པ་གཞན་མི་སིད་ལ། རྣམ་བདེན་པའི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་བརྫུན་པར་འདྤྱོད་ཀང་གཟུང་འཛིན་གི་
རྣམ་པ་ཤེས་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་རས་གྲུབ་འདྤྱོད་པས་དྤྱོན་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་སྣང་བ་བརྫུན་པར་གསུངས་ཀང་བདེན་གྲུབ་ལས་མ་འདས་
སྤྱོ། །རྣམ་བརྫུན་པས་སྣང་གཞི་མཁར་གཞྤྱོང་ལྟ་བུ་སེམས་བདེན་པ་དང་། དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་བག་ཆགས་སྣང་བ་སྐྲ་ཤད་
ལྟར་བརྫུན་པར་འདྤྱོད་པས་དངྤྱོས་སྣང་འཁྤྱོར་བ་དེ་དངྤྱོས་མེད་རྫུན་པར་འདྤྱོད་པས་རྣམ་བདེན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཆེའྤྱོ། །མདྤྱོར་
ན་དྤྱོན་དམ་པར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བ་བེད་གྤྱོལ་བས་ཆ་མེད་གིས་ཀིས་ཀང་དྤྱོན་བེད་པ་མི་སིད་པས་བེ་སྨྲ་ནས་དབུ་མའི་
བར་གི་བདེན་གིས་མཚན་ིད་གཅིག་གྤྱོ །གིས་པ་ལམ་ཚོགས་གིས་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྐུ་གིས་ཟུང་འཇུག་
མངྤྱོན་དུ་བེད་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་ལམ་ཚོགས་གིས་ཟུང་འཇུག་དངྤྱོས་དང་། དེ་ལ་དངྤྱོས་སྨྲ་བའི་རྤྱོད་པ་སྤང་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྤྱོད་པའི་སྤྱོ་ནས་གཞུང་སྔ་ཕི་མཚམས་སར་བ། ལན་གི་སྤྱོ་ནས་ལམ་བགྤྱོད་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་གིས་
ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ཅི་སེ་ཁྱེད་དབུ་མ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་ིད་དུ་བརྤྱོད་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་
པར་གྱུར་ན་ཡང་། ཇི་ལྟར་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ལྡྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ། །འཐད་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་
མའི་བུད་མེད་ལ། དེ་བེད་པ་པྤྱོ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྤྱོ་ིད་ཀང་ཆགས་པ་སེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས། སླྤྱོབ་
ལམ་ཚོགས་གིས་ཟུང་འཇུག་བཤད་པ་དང་། མི་སླྤྱོབ་ལམ་སྐུ་གིས་ཟུང་འཇུག་བཤད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ལམ་གྤྱོལ་དམན་
ལམ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་དང་། ཐེག་ཆེན་ལམ་དངྤྱོས་བཤད་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལ་ལན་ནི། སྒྱུ་མའི་བུད་མེད་དེ་བེད་པ་པྤྱོ་སྒྱུ་
མ་མཁན་ནི་སྒྱུ་མ་ཁྤྱོ་ན་རང་རིག་མངྤྱོན་སུམ་གི་བདེན་མེད་ཙམ་རྤྱོགས་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །ྤྱོན་མྤྱོངས་བདེན་
འཛིན་དང་དེའི་བག་ཆགས་རྣལ་འབྤྱོར་མངྤྱོན་སུམ་གིས་མ་སྤང་པ། །དེས་ན་བུད་མེད་དེ་མཐྤྱོང་བ་ན་མཐྤྱོང་བ་པྤྱོ་
དེ། །སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་བག་ཆགས་དེ་གྤྱོམས་པ་མས་ཆུང་བ་ིད་ཀིས་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིབག་ཆགས་དེ་སྤྱོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་
ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ལམ་ལ་གཏན་མ་ཞུགས་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤྱོགས་ཀི་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྤྱོགས་རང་རིག་གིས་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པ་དེ་
ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དང་ཀུན་རྤྱོབ་བདེན་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་བཏགས་པ་བ་དང་། ཀུན་རྤྱོབ་བདེན་པ་མཚན་ིད་པ་
ཡིན་ཏེ་རྣལ་མངྤྱོན་གིས་བདེན་འཛིན་གི་ས་བྤྱོན་མ་སྤང་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཇི་ལྟར་དེ་བཟླྤྱོག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ན་རང་གི་
ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་གང་ཟག་དང་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་སྤྱོམ་སེ་སྤྱོང་ིད་ཀིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་གྤྱོམས་པས་ནི། །མེ་
དང་ེ་བར་གྱུར་བའི་གང་བའི་རེག་པ་བཞིན་དུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མཐའ་དག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་ཅིང་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་སྤང་



24   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

བར་འགྱུར་ཞིང་། །དྲུང་ནས་འབིན་པར་བེད་དྤྱོ། །འདིས་ནི་ན་ཐྤྱོས་དང་རང་རྒྱལ་གིས་དམན་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ལམ་
བགྤྱོད་ཚུལ་ཚིག་ཉུང་ལ་དྤྱོན་རྒྱས་པར་བསན་པ་སེ། དངྤྱོས་པྤྱོ་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་དྲུང་ནས་འབིན་པ་ནི་འཕགས་
ལམ་ལས་གཞན་མི་སིད་པའི་ཕིར། མངྤྱོན་རྤྱོགས་རྒྱན་ལས། ན་ཐྤྱོས་ཞི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ིད་ཀིས་ེར་ཞིར་ཁིད་
མཛད་གང་ཡིན་དང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །འདིའང་བདེན་འཛིན་མཐའ་དག་དྲུང་ནས་འབིན་ཅིང་བདེན་སྤྱོང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལས་མ་འདས་པས་ན་རང་གི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་མེད་དགག་རང་མཚན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེ་ལ་ཐེག་དམན་ན་རང་
དག་བཅྤྱོམ་ལ་མམ་རེས་ཀུན་ཏུ་བདེན་འཛིན་གཏན་མེད་ཀང་ན་ཐྤྱོས་མམ་བཞག་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སྤྱོང་འཛིན་དང་རང་
རྒྱལ་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་འཛིན་པ་ཚོགས་སྤྱོར་ནས་དག་བཅྤྱོམ་བར་རྤྱོགས་པ་མཆྤྱོག་དམན་ཡྤྱོད་ཀི་རྤྱོགས་རིགས་ཐ་
དད་མེད་པས་མམ་བཞག་གི་ལྟ་བ་མཆྤྱོག་དམན་རེས་ཐྤྱོབ་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་ལས་དཔག་དགྤྱོས་སྤྱོ། །ཐེག་ཆེན་ཡང་དེ་དང་
མཚུངས་པ་འྤྱོག་ཏུ་འཆད་དྤྱོ། །གིས་པ་མྤྱོས་སྤྱོད་པའི་ལམ་དང་། འཕགས་ལམ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་
མངྤྱོན་པར་ཞེན་པའམ། སྤྱོང་ིད་བདེན་མེད་ལ་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པ་དག་གི་ག་རྤྱོག་པ་ལས་མ་འདས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་
ནྤྱོ་ཞེ་ན། དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་མེད་དམ་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་མཐའ་བཞི་རིམ་གིས་
འགྤྱོག་པའི་ཐེག་ཆེན་དབུ་མའི་དཔྱད་སྤྱོམ་མེད་དགག་ཙམ་པྤྱོ་བ་ལ་ཡང་ཡང་གྤྱོམས་པར་བས་པས་ནི། །ན་རང་ལྟ་བུ་
རང་བཞིན་མེད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རང་རིག་ངྤྱོ་འཕྲྤྱོད་ཅིང་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་གི་
གནས་སྐབས་ན་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་པའི་གཟིངས་དང་འདྲ་བར་ཕིས་ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིསྤྱོང་
ིད་མངྤྱོན་དུ་བེད་པ་ན་སྤང་བར་འགྱུར་ཏེ། ན་རང་གི་ལྟ་བ་མེད་དགག་བདེན་མེད་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་དེའང་ཡྤྱོད་
མེད་སྤྱོགས་ཅིའང་མིན་ཞེས་སྤྱོས་པ་རིམ་གིས་འགྤྱོག་པས་སྤྱོས་བལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྤྱོ་ནས་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་སྐབས་རང་རིག་
མངྤྱོན་སུམ་གི་སྤྱོས་བལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སིན་བར་གི་ི་མ་ལྟར་རྤྱོགས་པ་ན་མེད་དགག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་དེའང་སྤང་
ཞེས་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །དེས་ན་དམན་ལམ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་བ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ཤེས་སེ་བའི་ཁྱབ་ཏེ་མངྤྱོན་རྒྱན་ལས། ཡུལ་ངེས་པ་
དང་ཁྱབ་པ་དང་། །ཞེས་སྤྱོ། །དེ་ཡང་ཕི་ནས་སྤྤྱོང་བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ན་རང་གི་ལྷག་མེད་དེ་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་
གསུམ་དང་ན་རང་གིས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དྲང་དྤྱོན་ཡིན་པས་དེ་དུས་ཕིས་སུ་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་དགྤྱོས་སྤྱོ་ཞེས་
བསན་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་དག་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྤྱོམས་འཇུག་བཞིན་ཞེས་འྤྱོག་ཏུ་འབྱུང་བ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་
བཟུང་ནས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་གཏན་ཚིགས་དང་རང་རྒྱུད་ནྤྱོར་བ་སེ་འྤྱོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་
དྤྱོ། །དེ་ནི་དམན་ལམ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་ལྟར་ཡིན་ལ་ཅིག་ཆར་བ་ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་ན་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའི་སྤྱོས་པ་ཅིག་
ཆར་གཅྤྱོད་པས་བདེན་པའི་སྤྱོས་བལ་དང་པྤྱོ་རྤྱོགས་ནས་ཕིས་བདེན་མེད་སྤྱོས་བལ་རིམ་གིས་རྤྱོགས་མི་དགྤྱོས་ཏེ་དབང་
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རྣྤྱོན་ཅིག་ཆར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་རྤྱོག་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕིར། །སྤྱོང་ིད་བདུད་རི་སྤྱོན་མཛད་ལ། །གང་
ཞིག་དེ་ལ་ཞེན་གྱུར་ན། །དེ་ིད་ཁྱེད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྤྱོ། །དམན་ལམ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་གི་བང་སེམས་
ཚོགས་སྤྱོར་ལམ་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་སྤྱོང་ིད་ཀི་སྤྱོབས་ཀིས་དངྤྱོས་པྤྱོར་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ལྡྤྱོག་ཏུ་ཆུག་ནའང་ས་
ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ན་མེད་འཛིན་དེ་ལ་འགྤྱོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་དམན་ལམ་སྔྤྱོན་དུ་མ་སྤྱོང་བ་ལ་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པའི་བདེན་པའམ་བདེན་མེད་ལ་མཐའ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པ་གང་གིས་ལྡྤྱོག་པར་བེད་ཅེ་ན། 
གིས་པ་ནི། ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་གང་གི་ཚེ་བདེན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ཞིག་མེད་དྤྱོ་ཞེས། །དངྤྱོས་སྤྱོབས་ཀིས་
རིགས་པས་འགྤྱོག་པར་བས་ནས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་མམ་བཞག་ན་རྣལ་འབྤྱོར་གིས་ཆྤྱོས་ིད་མངྤྱོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་
བ་ན་རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲའི་དྤྱོག་པ་ལྟར་བརག་ཅིང་དཔྱད་པར་བ་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རིགས་པའི་དཔྱད་བཟྤྱོད་དུ་གྲུབ་པ་རེས་
ཐྤྱོབ་ཏུ་མི་དམིགས་པ། །དེ་ཡི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་ལ་བདེན་པའམ་བདེན་མེད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རེན་དངྤྱོས་པྤྱོ་
དང་བལ་བ་དེས་ན། རེས་ཐྤྱོབ་ཀི་བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་རེན་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པས་དངྤྱོས་མེད་དེ་ཇི་ལྟར་གནས་ཏེ་གནས་པ་མེད་
དྤྱོ། །ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་སྤྱོས་བལ་ལ་ངེས་ཤེས་དྲངས་པའི་ཕིར་དང་། དངྤྱོས་མེད་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་བཞག་
འཇྤྱོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇུག་པ་ལས། ཕན་ཚུན་དྤྱོན་ལ་བརེན་པའི་གྲུབ་པ་ནི། །གྲུབ་མིན་ིད་ཅེས་དམ་པ་
རྣམས་ཀིས་གསུངས། །ཞེས་སྤྱོ། །འདི་མམ་བཞག་ཡིན་པར་རྤྱོམ་ན་འཁྲུལ་ཏེ་བརག་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ། །ཞེས་
དང་། བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་ཇི་ལྟར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་རེས་ཐྤྱོབ་ལ་དགྤྱོངས་ཤིང་བང་འཕགས་མམ་བཞག་ན་དཔྱད་པ་
དང་བླྤྱོ་ཡྤྱོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་འྤྱོག་གི གང་ཚེ་དངྤྱོས་དང་སྤྱོགས་ཀང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མམ་རེས་དབེར་
མེད་དང་ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པའི་མམ་རེས་རེས་མྤྱོས་ཀི་དྤྱོན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་ས་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ་ཡང་
རེས་ཐྤྱོབ་ལ་དགྤྱོངས་ཀི་མམ་བཞག་ལ་དབེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ས་བཅུ་པ་ལས། ཇི་ལྟར་བར་སྣང་བ་རེས་མཁས་རྣམས་
ཀིས། །བརྤྱོད་པར་ནུས་མ་ཡིན་ཞིང་མི་མཐྤྱོང་ལྟར། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཀུན་ཀང་། །བརྤྱོད་མི་ནུས་ན་ན་
པ་ག་ལ་ནུས། །ཞེས་སྤྱོ། །དེར་མ་ཟད་བང་སེམས་ཚོགས་སྤྱོར་མམ་བཞག་ཏུ་རང་རིག་ངྤྱོ་འཕྲྤྱོད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་
ཡི་བར་གྤྱོ་བུར་དྲི་བལ་གི་ཆྤྱོས་ིད་མཐྤྱོང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས་དབེ་བ་མི་ནུས་པས་ས་གྤྱོང་འྤྱོག་གི་ཁྱད་པར་རེས་ཐྤྱོབ་ཡྤྱོན་
ཏན་ཆེ་ཆུང་ལས་དཔྤྱོག་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་པས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པ་དང་བང་
འཕགས་ཀིས་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། སྤྱོས་བལ་དང་མེད་དགག་ངེས་ཤེས་ཀི་
ཁྱད་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང་། ན་རང་གི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པ་དྤྱོན་གི་གནས་ལུགས་སུ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་སྤྱོན་དུ་མི་འཛིན་ལ། བང་འཕགས་ཀིས་ལམ་སྤྱོམ་པའི་ནུས་པ་མ་རྤྱོགས་པས་རེ་ཞིག་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་སྤང་
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མ་ནུས་པ་ཡིན་པས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དུ་འཛིན་ལ། དེར་མ་ཟད་བང་སེམས་སྤྱོ་སེས་ཀིས་ཀང་འཛིན་པ་
མཐའ་དག་སྤྤྱོང་མ་ནུས་ཀང་ཐམས་ཅད་སྤྱོན་དུ་གྤྱོ་བས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའྤྱོ། །དེ་ཡང་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི་དངྤྱོས་པྤྱོར་བདེན་པ་
མངྤྱོན་པར་ཞེན་པ་ནི་དམན་ལམ་སྐབས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པ་ིད་དུ་གྤྱོམས་པས་སྤང་བར་བརྤྱོད་ལ། སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་ཞེན་
པ་དེ་ཡང་སྤྱོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་ས་ིད་མངྤྱོན་དུ་བེད་པ་ལས་སྤང་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ། དྤྱོན་དམ་ཆྤྱོས་སྐུ་
མངྤྱོན་དུ་མཛད་ཚུལ། གཞན་དྤྱོན་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་ཚུལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཐམས་
ཅད་ཆྤྱོས་ཀི་དབིངས་སུ་ནུབ་པས་སིབ་པ་གིས་མཐའ་དག་ལས་གྤྱོལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ་སངས་རྒྱས་པ་གང་གི་
ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་དང་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དག །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །དེའི་ཚེ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པ་
གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པ་ིད་དང་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ་སེ་མམ་རེས་དབེར་མེད་པ་
ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྤྱོག་བཞིན་དུ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་ཚུལ། འབད་རྤྱོལ་མེད་བཞིན་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
འབྱུང་ཚུལ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་རྤྱོག་མེད་ན་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཞན་གི་དྤྱོན་རྤྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་
སམ་པ་ལ་བཤད་པ། བསམ་པའི་འབས་བུ་སེར་བའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནྤྱོར་བུ་དང་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་རྣམ་པར་རྤྱོག་
པ་མེད་ཀང་བསྤྱོད་ནམས་ཆེ་ཆུང་གི་སྣྤྱོད་ཇི་ལྟ་བར་རེ་བ་ཡྤྱོངས་སུ་བསྐང་བ། དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བར་དམིགས་ནས་
སྔྤྱོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་ན་བཏབ་པའི་སྤྱོན་ལམ་གི། དབང་དང་གདུལ་བར་རང་རང་གི་དད་པའི་རེན་
གི་དབང་གིས་སེས་བུ་ཆེན་པྤྱོའ་ིམཚན་དཔེ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བའི་ལྤྱོངས་སྤྲུལ་གི་སྐུར་སྣང་ངྤྱོ་། །འདིའང་རྣམ་རྤྱོག་མེད་
པའི་དཔེ་རུང་གི་མཁྱེན་ཆ་མེད་པར་བསན་པ་ག་ལ་ཡིན། གིས་པ་ནི། འྤྱོ་ན་འབད་རྤྱོལ་མེད་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་མི་
རིགས་སམ་ན། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རིག་སྔགས་གྲུབ་པས་ནི། རྡྤྱོ་བ་ལ་སྤྱོགས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་མཆྤྱོད་སྤྱོང་
བསྒྲུབས་ནས་མཁའ་ལྡིང་གྲུབ་པ་དེ་འདས་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་འདས་ནས་ཡུན་རིང་ལྤྱོན་ཡང་དེའི་མཐུས། །དུག་དང་
གདྤྱོན་ལ་སྤྱོགས་པ་ཞི་བར་བེད་པ་བཞིན། །བང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པའི་ཕིར་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་བསླབ་པའི་རེས་སུ་
མཐུན་པར་དེའི་འབས་བུ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་གི་མཆྤྱོད་སྤྱོང་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མི་གནས་
པའི་མ་ངན་ལས། འདས་པར་གྱུར་ཏེ་འཁྤྱོར་འདས་རྤྱོ་མམ་མངྤྱོན་སུམ་རྤྱོགས་ནས་རྣམ་རྤྱོག་དང་འབད་རྤྱོལ་མེད་ཀང་
གདུལ་བའི་དྤྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་རག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མཛད་དྤྱོ། །སྒྱུ་མའི་
སྤྲུལ་པས་སྒྱུ་མའི་སྔགས་སྤྱོགས་བཤིག་པ་མེད་པ་དང་མཚུངས་ཤེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དང་གཏན་མི་མཚུངས་ཏེ། 
སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །རྒྱས་པར་རྒྱུད་བླ་ལས་ཤེས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་བ་ཇི་



སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཆན་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན་གསལ་ིན་བེད་ཆེན་པྤྱོ།  27 

ལྟར་མཁྱེན་ཞེ་ན། མ་དག་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ནི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྤྱོ་རྣམས་ལས་ལྡྤྱོག་པར་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། འདི་
ན་ཇི་ལྟར་སད་བཞིན་དེ་སིད་དུ། །མ་སད་དེ་སིད་དེ་ལ་གསུམ་ཆར་ཡྤྱོད། །སད་པར་གྱུར་ན་གསུམ་ཆར་ཡྤྱོད་མིན་
ལྟར། །གཏི་མུག་གིད་སད་ལས་དེ་དེ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་རྨི་ལམ་བུ་ཤི་ལ། །དེ་མེད་སམ་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ནི། །དེ་
ཡྤྱོད་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཡི། །གེགས་ཡིན་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སྤྱོང་པའི་དངྤྱོས་རྣམས་ལ། །ཐྤྱོབ་པ་ཅི་
ཡྤྱོད་ཤྤྱོར་ཅི་ཡྤྱོད། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ཡི། །བདག་འདྲའི་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་དང་། མདྤྱོ་རྒྱན་ལས། 
གང་ཞིག་ཡྤྱོད་པ་མི་མཐྤྱོང་མེད་མཐྤྱོང་བ། །འདི་འདྲའི་མུག་ནག་རྣམ་པ་དེ་གང་ཞིག །ཅེས་དང་། དེ་ཕིར་ཐར་པ་ནྤྱོར་ཙམ་ཟད་
པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། མདྤྱོ་ལས། རག་ཏུ་སེ་མེད་ཆྤྱོས་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཆྤྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་
དང་འདྲ། །བིས་པའི་བླྤྱོ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་རྣམས། །འཇིག་རེན་དག་ན་མེད་པའི་ཆྤྱོས་ལ་སྤྱོད། །ཅེས་སྤྱོགས་མདྤྱོ་དང་
བསན་བཅྤྱོས་རྣམས་ལས་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་དྤྱོན་ཆྤྱོས་སྐུ་མངྤྱོན་སུམ་དུ་རྤྱོགས་པའི་ཚེ་འཁྲུལ་སྣང་མཐའ་
དག་ཟད་དེ། ཤེས་བའི་བུད་ཤིང་སྐམ་པྤྱོ་མ་ལུས་པ། །བསེག་པས་ཞི་སེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆྤྱོས་སྐུ་སེ། །དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅིང་
འགག་པ་མེད། །སེམས་འགག་པ་དེ་སྐུ་ཡིས་མངྤྱོན་སུམ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྤྱོས་ཅན་གི་འཁྲུལ་སྣང་མཐའ་དག་
ལྡྤྱོག་པར་བཞེད་དྤྱོ། །དེ་ནི་དྤྱོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་ལྟར་ན་རྒྱན་ལས། སིད་དང་ཞི་བ་མམ་ིད་དང་། །ཞེས་
དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆྤྱོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡྤྱོས་བཞིན། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀིས། །ཞེས་དང་། ར་ཤེར་ལས། 
འཁྤྱོར་བ་མ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །མ་ངན་འདས་པ་འཁྤྱོར་བ་ལས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་
མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཡུམ་ལས་ཀང་། གཟུགས་སྤྱོང་པའྤྱོ། །སྤྱོང་པ་ིད་གཟུགས་སྤྱོ། །གཟུགས་ལས་ཀང་སྤྱོང་པ་ིད་གཞན་
མ་ཡིན་ནྤྱོ། །སྤྱོང་པ་ིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞེས་སྤྱོགས་གསུངས་པ་ཡང་ངེས་དྤྱོན་ལྟར་ན་གཟུགས་
སྤྱོགས་ཆྤྱོས་ཅན་ཀུན་བརགས་དང་ཆྤྱོས་ིད་ཡྤྱོངས་གྲུབ་དབེར་མེད་བསན་པས་དྤྱོན་སྔ་མ་དང་ཁྱད་པར་གཏན་མི་འདུག་
ཀང་ཐ་སད་དུ་ཟུང་འཇུག་གཙོར་སྤྱོན་འཁྤྱོར་འདས་རྤྱོ་མམ་དུ་མཁྱེན་ཚུལ་རང་སྣང་སངས་རྒྱས་ཀི་དགྤྱོངས་པ་གཞན་གིས་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། མིག་སྤྱོགས་དང་ནི་གཟུགས་དེ་ལྟར། །གཟུང་བའི་མཚན་ིད་དཔྱད་པ་འདི། །མ་
དག་བླྤྱོ་ཅན་ལ་ཡིན་གི། །རྣལ་འབྤྱོར་རྤྱོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་དང་། ལས་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སེ། །ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཁྤྱོ་ནས་མཁྱེན། །ཞེས་གསུངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཐ་སད་དུ་མཁྱེན་ཚུལ་འདི་ཤིན་ཏུ་འཐད་དེ། རིགས་གཏེར་
རང་འགེལ་ལས། གིད་ཀིས་གནྤྱོན་པའི་གང་ཟག་གིས་སད་པའི་གནས་སྐབས་ཀང་དཔྤྱོག་མི་ནུས་ན། ཐ་མལ་པས་གནས་
འགྱུར་གི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རེ་ཀན་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དཔེར་ན་བཟྤྱོ་ལས་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟྤྱོ་མཁས་པས་བེད་ཟིན་
འབས་བུ་ཡྤྱོད་བད་རྣམས་བཟང་ངན་ཙམ་བལྟ་ཤེས་ཀིས་བཟྤྱོ་ལུགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ཡང་གཞན་སྣང་ཆྤྱོས་
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ཅན་མཁྱེན་ཚུལ་གཙོར་སྤྱོན་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཤེར་ཕིན་ལས་རྣམ་པ་གང་དག་དང་རགས་མཚན་མ་སྤྱོགས་མཁྱེན་པ་དང་
འཇུག་པར་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པྤྱོའ་ིམདྤྱོའ་ིརེས་སུ་འབང་ནས། སྤྱོབས་བཅུས་ཤེས་བ་མཐའ་དག་མཁྱེན་ཚུལ་རྒྱས་
པར་བསན་པ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྤྱོས་འཁྤྱོར་བ་མ་སྤྱོང་བར་དུ་འཁྤྱོར་བའི་ཕི་མཐའ་གཟིགས་པར་ཡང་བསན་ཏྤྱོ། །འགའ་ཞིག་
ཟླ་གགས་ཀི་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མི་བཞེད་པས་རྒྱུན་ཆད་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་རྤྱོམ་པ་སིད་ནའང་མུན་སྤྲུལ་ཁྤྱོ་
ན་སེ། དབུ་འཇུག་ར་འགེལ་ཚར་གཅིག་ཙམ་ཚང་བར་བཀླགས་ཀང་མ་ནུས་པར་ཟད་དྤྱོ། །གཞན་སྣང་མཁྱེན་ཚུལ་འདིའང་། 
སེམས་ཅན་གི་ངྤྱོར་སངས་རྒྱས་རང་ལ་མཁྱེན་པ་དེ་ལྟར་འདུག་སམ་པ་ལྟ་བུ་རང་སྣང་དང་། བདག་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་བྱུང་
སམ་པ་ལྟ་བུ་གཞན་སྣང་གིས་གྤྱོ་དགྤྱོས་ལ། མཁྱེན་པ་མངྤྱོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གིས་ལས་རེས་དཔག་འཁྤྱོར་བའི་རྤྱོག་
པ་སངས་རྒྱས་ལ་མི་སིད་པས་མངྤྱོན་སུམ་ཚད་མ་ཁྤྱོ་ནར་ཟད་དེ། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ིད་ཡེ་ཤེས་ནི། །མངྤྱོན་སུམ་མཚན་ིད་
ཅན་དུ་འདྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པས་སྤྱོ། །རང་སྣང་དུ་མངྤྱོན་སུམ་གིས་མཁྱེན་ཚུལ་ཟུང་འཇུག་ལྟར་ཆྤྱོས་ཆྤྱོས་ཅན་གིས་སུ་
མེད་པའི་ཚུལ་གིས་མཁྱེན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྟར་འཐད་དེ་ཐམས་ཅད་ངེས་དྤྱོན་གི་མཁྱེན་ཚུལ་ལྤྱོ། །གཞན་སྣང་དུ་
གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པྤྱོའ་ིམདྤྱོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འདས་པ་དང་མ་འྤྱོངས་པ་སྤྱོགས་ཆྤྱོས་ཅན་སྤྱོ་སྤྱོར་མ་འདྲེས་པ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཁྱེན་པ་ཁས་ལེན་ཏེ་དྲང་དྤྱོན་གི་དབང་དུ་བས་སྤྱོ། །ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་སྣང་འདི་ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་མི་མཁྱེན་ན་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པ་འགྱུར་བས་དམལ་བ་སྤྱོགས་ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྷ་མི་སྤྱོགས་མཐྤྱོ་རིས་ཀི་བདེ་བ་
དང་ལྡན་པ་འདུག་སམ་ནས་སེམས་ཅན་གི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངྤྱོན་སུམ་གིས་མཁྱེན་ཏྤྱོ་སམ་ན། འདི་ནི་
སྤྱོ་སེས་མིག་གིས་བུར་གཟུགས་མཐྤྱོང་བའི་ཚེ་བུ་རམ་འདི་མངར་མྤྱོ་སམ་པ་དང་། མེ་འབར་བ་མཐྤྱོང་ན་མེ་འདིར་རེག་བ་
ཚ་འྤྱོ་སམ་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་ཆྤྱོས་རེས་དཔག་ལ་མངྤྱོན་སུམ་རྤྱོམ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྤྱོ་བཏགས་པར་ཟད་དེ། 
མངྤྱོན་སུམ་གི་འཁྤྱོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་སྡུག་མཐའ་དག་མངྤྱོན་སུམ་མཁྱེན་ན་མངྤྱོན་སུམ་གིས་མྤྱོང་དགྤྱོས་
ལ་དེ་ལྟར་ན་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀིས་མྤྱོང་དགྤྱོས་པར་ཐལ་བ་བཟླྤྱོག་ཏུ་མེད་ལ། 
འཁྲུལ་སྣང་མི་མཁྱེན་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། རབ་རིབ་ཅན་གི་ནད་ཟད་པ་ན་སྐྲ་ཤད་མི་མཐྤྱོང་བས་
མིག་དག་པའི་གང་ཟག་ལྤྱོང་བ་ཐལ་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་འཁྲུལ་འཁྤྱོར་བཤིག་པ་ན་སྒྱུ་མ་མི་མཐྤྱོང་བའི་གང་ཟག་དང་། གིད་
སད་པ་ན་རྨི་ལམ་མི་མཐྤྱོང་བ་སྤྱོགས་འཁྲུལ་ཤེས་ཅན་དུ་ཐལ་བ་བཟླྤྱོག་ཏུ་མེད་དྤྱོ། །སྤྱོན་མེད་དེ་སྐྲ་ཤད་མི་མཐྤྱོང་བའི་ཚེ་
མཁར་གཞྤྱོང་དག་པར་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར་དང་། སྒྱུ་མ་མེད་ཀང་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། རྨི་ལམ་མེད་ཀང་སད་
པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར་སམ་ན། འྤྱོ་ན་འཁྲུལ་སྣང་མི་མཁྱེན་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་དག་སེ་འཁྲུལ་སྣང་
མཐྤྱོང་བ་པྤྱོ་ནི་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་ལ། མ་འཁྲུལ་བའི་གནས་ལུགས་མཐྤྱོང་བ་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རྤྱོ། །དེས་ན་དཔལ་ལྡན་གགས་པའི་དགྤྱོངས་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཁྱེན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་མི་
འདྤྱོད་ཅིང་སྤྱོ་སེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་མཁྱེན་དགྤྱོས་པར་འདྤྱོད་པ་ནི་གི་ན་ཙམ་སེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལས་
ཚུལ་དང་། ལས་དང་ལས་ཀིས་འབས་བུ་དང་། སྔགས་དང་སན་གི་ནུས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མ་གཏྤྱོགས་གཞན་གིས་
གནས་གྱུར་གི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་བླྤྱོ་ཁ་གཏན་ནས་མ་ཕྤྱོགས་པས་ཐ་སད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་མ་མཐྤྱོང་བར་
ཟད་དྤྱོ། །ཡང་འགའ་ཞིག་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་སྣང་བ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པར་
མངྤྱོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་ཀང་ཐ་དད་དུ་མི་འཛིན་པས། མམ་བཞག་སྣང་བཅས་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་
མམ་བཞག་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀིས་འདྤྱོད་པ་སིད་ནའང་། རང་རྒྱུད་པའི་འདྤྱོད་ཚུལ་དྲང་ངེས་མ་ཕེད་པར་ཟད་
དྤྱོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐ་སད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་ལུགས་ཐལ་རང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། རང་རྒྱུད་པས་སངས་
རྒྱས་སྣང་བཅས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཡང་གཞན་སྣང་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་ཡིན་ལ། དྤྱོན་དམ་མཐར་ཐུག་གི་སངས་རྒྱས་ཆྤྱོས་ིད་
སྤྱོས་བལ་ཁྤྱོ་ན་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ་ཐལ་རང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེས་ན་རྤྱོང་སྤྱོན་ཆེན་པྤྱོ་སྤྱོགས་རང་རྒྱུད་པའི་
མཁས་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིགསུང་རབ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརག་ན་ཤེས་སྤྱོ། །ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་སྐབས་ཐལ་རང་ཁྱད་
པར་མེད་དེ། ལྟ་བ་ངྤྱོ་སད་ལུགས་དང་ལམ་སྤྱོམ་ལུགས་རིམ་གིས་བ་དང་ཅིག་ཆར་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཟད་དྤྱོ། །དེས་ན་རང་
རྒྱུད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་མམ་བཞག་སྣང་བཅས་གསུངས་པ་ཡང་ཐྤྱོག་མར་ལྟ་བ་གཏན་འབེབས་
སྐབས་སྣང་སྤྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན་སྤྱོང་ིད་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཀིས་རྤྱོགས་དགྤྱོས་པས་སྣང་སྤྱོང་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྤྱོམ་པ་གཙོར་སྤྱོན་ལ་དགྤྱོངས་ཀི་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྤྱོམ་རྒྱུ་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན། ཐལ་འགྱུར་པས་ལྟ་བ་
ངྤྱོ་སྤྱོད་སྐབས་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་པྤྱོ་ནས་ཅར་ཕྤྱོག་ཏུ་ངྤྱོ་སྤྱོད་པས་སྤྱོས་བལ་སྤྱོམ་པ་གཙོར་སྤྱོན་ཙམ་ཡིན་གི་ཐ་
སད་ཙམ་དུ་སྣང་སྤྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མི་སྤྱོམ་པ་ག་ལ་ཡིན། གིས་པ་དེ་ལ་དངྤྱོས་སྨྲ་བའི་རྤྱོད་པ་ལ་སི་གཞུང་གིས་ལས། དང་
པྤྱོ་ལམ་དང་འབས་བུ་ལ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་གྤྱོ་རིམ་བཟླྤྱོག་པ་ནི། འབས་བུ་ཆྤྱོས་སྐུའི་མཇུག་ཐྤྱོག་ཏུ་རྤྱོད་པ་ནི་སབས་བདེའི་ཆེད་ཡིན་
ཏེ་རིགས་གཏེར་ལས། མངྤྱོན་སུམ་ཚད་འབས་ཀི་རེས་སུ་རེས་དཔག་ཚད་འབས་བཤད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཡང་ན་བརྤྱོད་བ་གཙོ་
ཆེ་བའམ་ཉུང་བ་སྔྤྱོན་ལ་བཤད་པ་གཞུང་ལུགས་སི་ཡི་འགྤྱོས་ལྟར་དང་པྤྱོ། འབས་བུ་ལ་རྤྱོད་པ་སྤྤྱོང་བ་ནི། བརྤྱོད་བ་ཉུང་བ་
སྔྤྱོན་ལ་བླངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་སྔར་གཞིའི་སྐབས་ཀི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་དང་འདི་གིས་ཟླྤྱོས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། མི་ཟླྤྱོས་ཏེ་སྔ་མ་ནི་
སངས་རྒྱས་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང་འདིར་སངས་རྒྱས་ལ་རྣམ་རྤྱོག་གམ་སེམས་ཡྤྱོད་མེད་ཀི་ཆ་ནས་སེམས་ཙམ་མན་
ཆད་ཀིས་སིར་རྤྱོད་དྤྱོ། །མཐར་སེམས་ཡྤྱོད་མེད་དང་བདེན་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དྤྱོན་གཅིག་གྤྱོ །གིས་པ་ལ། བདེན་སྤྱོང་རྤྱོག་
མེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྤྱོད་པས་བསྤྱོད་ནམས་མི་འཐད་པ་དང་། སྤྱོང་ིད་སྤྱོམ་པས་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ལམ་བགྤྱོད་



30   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཚུལ་མི་འཐད་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་སངས་
རྒྱས་དེ་ལ་མཆྤྱོད་པར་བས་པས། ཇི་ལྟར་ན་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །གང་གི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བཅྤྱོམ་
ལྡན་འདས་བཞུགས་པའམ་དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རིང་བསེལ་ལ་མཆྤྱོད་པ་གིས་ཀི་བསྤྱོད་ནམས་མཚུངས་པ་
ིད་དུ་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཁ་ཅིག་དབུ་མ་པ་དག་གིས་འབས་བུ་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་དང་། དངྤྱོས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དྤྱོན་
དམ་པར་འདྤྱོད་ཀང་རུང་འདིར་དཔྱད་པ་བཏང་སྤྱོམས་སུ་བས་ཏེ། སེམས་མེད་པའི་ཀུན་རྤྱོབ་བམ་ནི་སེམས་དང་བཅས་
པ་དེ་ིད་དུའང་རུང་སེ་དེའི་འབས་བུ་མམ་པ་ནི་ལུང་ལས་ཡིན་ཏེ། །གང་ཞིག་བཞུགས་ལ་མཆྤྱོད་པ་དང་། །མི་གནས་
མ་ངན་འདས་པ་ལ། །སེམས་ནི་མམ་པར་དང་བ་ཡི། །བསྤྱོད་ནམས་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད། །ཅེས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་གསུངས་
སྤྱོ། །དཔེར་ན་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་རྤྱོག་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྤྱོད་པར་བས་
པས། །ཇི་ལྟར་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་འབས་བུར་བཅས་པ་ཁྱེད་འདྤྱོད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་སི་གཞུང་གིས་ལས་དང་
པྤྱོ་ནི། འདིར་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པྤྱོའ་ིལུགས་ཀི་འཕགས་བཞིའི་ལམ་བགྤྱོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བེ་སྨྲས་བདེན་བཞི་མི་རག་
སྤྱོགས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་མམ་རེས་གིས་ཀི་ཚེ་ན་གཟུང་
འཛིན་ཐ་དད་དུ་རྤྱོགས་ནས་འཕགས་བཞི་རང་རང་གི་ལམ་བགྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པས་འཕགས་བཞི་རྤྱོགས་རིགས་གཅིག་ཅིང་། 
མམ་བཞག་ན་རྤྱོགས་པ་མཆྤྱོག་དམན་ཐ་དད་དེ་ན་ཐྤྱོས་དམན་རང་རྒྱལ་འབིང་པྤྱོ་སེ་ཤེས་སིབ་ཅུང་ཟད་སྤྤྱོང་། ཐེག་ཆེན་
གིས་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ལྟ་བུ་ཤེས་སིབ་སྤྤྱོང་པས་མཆྤྱོག་ཏུ་འདྤྱོད་པ་ནི་མམ་རེས་གིས་ཆར་ཡིན་ལ། རེས་ཐྤྱོབ་སྐབས་
སྤྱོང་ིད་གསུམ་དང་གངས་མེད་མཐྤྱོང་། ཞེས་པ་ལྟར་མཆྤྱོག་དམན་འདྤྱོད་ལ་ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་ཐྤྱོབ་ཤེས་བ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་ལྷག་མེད་དབིངས་སུ་འཕགས་པ་གསུམ་རིག་རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ། །ལམ་བགྤྱོད་
ཚུལ་ན་ཐྤྱོས་ཆགས་བལ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་དང་རིམ་གིས་པ་གིས་ཡྤྱོད་ལ་ཐུང་མཐའ་ཚེ་གིས་སམ་གསུམ་དང་། རིང་མཐའ་ཚེ་
རབས་བཅྤྱོ་བརྒྱད་ན་དག་བཅྤྱོམ་འཐྤྱོབ་ལ་རང་རྒྱལ་ཚོགས་སྤྱོད་ཕལ་ཆེར་ན་ཐྤྱོས་དང་འདྲ་ཞིང་འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་
ཚོགས་སྤྱོད་མི་འདྤྱོད་ལ། བསེ་རུའི་རང་རྒྱལ་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱ་ཚོགས་ལམ་ན་ཚོགས་བསགས་ནས་སྤྱོར་ལམ་སན་ཐྤྱོག་
གཅིག་ལ་མི་སླྤྱོབ་ལམ་རང་ིད་ཀིས་ཚེ་དེར་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་མེད་པ་མངྤྱོན་དུ་མཛད་དེ་དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་བཞིན་ནྤྱོ། །སངས་
རྒྱས་ནི་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསུང་
རབ་ཐྤྱོས་བསམ་བེད་པའི་ཤེས་རབ་བྤྱོ། །འྤྱོ་ན་བང་འཕགས་དང་རང་རྒྱལ་རིགས་ཀི་སླྤྱོབ་ལམ་ལ་འཕགས་པ་ཡྤྱོད་དམ་མེད་
ཅེ་ན། ཡྤྱོད་དེ། མཐྤྱོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྤྱོས་བཟྤྱོད་ནས་ལམ་རེས་ཤེས་བར་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་དང་སིད་རེ་སྤྱོམ་སྤང་སྐྤྱོར་
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དགུ་སྤྤྱོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་དགུ་རྣམ་གྤྱོལ་ལམ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་བདུན་བཅས་སྐད་ཅིག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ནི་
སླྤྱོབ་པ་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་པ་མི་སླྤྱོབ་ལམ་དེ་མ་རྤྱོགས་པར་མམ་གཞག་ལས་ལྡང་མི་སིད་
དྤྱོ། །བང་འཕགས་སམ་སངས་རྒྱས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་ལ་འྤྱོན་ཀང་འགའ་ཞིག་གིས་འགྤྱོག་སྤྱོམས་མངྤྱོན་དུ་བེད་དགྤྱོས་པས་
མམ་བཞག་ལས་ལྡང་བར་འདྤྱོད་ལ། ཁ་ཅིག་འགྤྱོག་སྤྱོམས་སྤྱོམ་མི་དགྤྱོས་པས་ལྡང་བ་མེད་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །འདི་གིས་
ཆར་ཆགས་བལ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་རབ་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་ལམ་མངྤྱོན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་
པས་ཞུགས་འབས་དང་པྤྱོ་གིས་མི་འདྤྱོད་ལ་མཐའ་མ་གིས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཡྤྱོད་དེ། མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་ན་ན་རང་བེ་སྨྲ་དང་
འདྲ་སེ་རྤྱོགས་རིགས་ཀང་རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་གཅིག་ཅིང་། ཁྱད་པར་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སྤྱོམ་སྤྤྱོང་དགུ་དྲིལ་ནས་
སྤངས་པའི་ཅིག་ཆར་བ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འྤྱོང་དང་། ཕིར་མི་འྤྱོང་སྔྤྱོན་སྤྱོང་གི་རང་རྒྱལ་འདྤྱོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་
འཕགས་པ་ལ་ས་བཅུའི་རྣམ་བཞག་ཡྤྱོད་ཅིང་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་ཡང་སྤྱོ་སེ་དང་འཕགས་
ལམ་གིས་ཆར་གི་ཚེ་ཡིན་ཅིང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལ་ཆགས་བལ་སྔྤྱོན་སྤྱོང་གི་རྣམ་བཞག་མེད་དྤྱོ། །སེམས་ཙམ་ལྟར་ན་
ན་རང་དང་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་བགྤྱོད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་མདྤྱོ་སེ་པ་དང་འདྲ་ལ། རྤྱོགས་རིགས་ན་ཐྤྱོས་ནི་བེ་མདྤྱོ་དང་འདྲ་ལ་
རང་རྒྱལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་རྒྱན་ལས། གཟུང་དྤྱོན་རྤྱོག་པ་སྤྤྱོང་ཕིར་དང་། །འཛིན་པ་མི་སྤྤྱོང་ཕིར་དང་ནི། །རེན་གི་བསེ་རུ་ལྟ་
བུའི་ལམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྒྱལ་གི་མམ་གཞག་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ལ་བདེན་འཛིན་སྤྤྱོང་ཞིང་གཟུང་བ་
དེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་འཛིན་རྤྱོག་ལ་བདེན་འཛིན་མི་སྤྤྱོང་བར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །མམ་གཞག་ནའང་ཤེས་པ་གསལ་ཤིང་རིག་
པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །རང་རྒྱལ་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་གཟུང་བ་ལ་བཏགས་འཛིན་དང་འཛིན་པ་ལ་བདེན་འཛིན་ཡྤྱོད་
ཅིང་། བང་འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ན་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་དང་། 
བང་འཕགས་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གིས་བཏགས་འཛིན་རྤྱོག་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །སངས་རྒྱས་གིས་སུ་སྣང་ཡང་གིས་སུ་
མི་འཛིན་པར་འདྤྱོད། རང་རྒྱུད་ཕལ་གིས་འདི་འདྲ་ཟེར། རང་རྒྱུད་ལྟར་ན་ལམ་བགྤྱོད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་
ཅིང་། ན་ཐྤྱོས་ཀི་རྤྱོགས་རིགས་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་ལ་རང་རྒྱལ་མམ་བཞག་སྐབས་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དུ་
འཛིན་པ་སྤངས་ནས་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ལ་བདེན་འཛིན་དང་བཅས་ལ་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་གཟུང་བ་ལ་བཏགས་འཛིན་དང་རང་
གཞན་གི་ཤེས་པ་ལ་བདེན་འཛིན་དང་བཅས་པ་སེ། འྤྱོ་ན་སེམས་ཙམ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་པས་དྤྱོན་དམ་དུ་མྤྱོང་
བ་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་མི་འདྤྱོད་པས་མམ་བཞག་གི་འཛིན་རྤྱོག་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཙམ་དུ་འདྤྱོད་ཀི་འཛིན་རྤྱོག་དེ་
༼གཟུང་འཛིན་༽གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་སེང་གི་བག་ཆགས་ལ་བདེན་འཛིན་མི་འདྤྱོད་པ་ནི་ཁྱད་པར་རྤྱོ། །བང་འཕགས་
ཀི་མམ་གཞག་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོས་བལ་དང་། རེས་ཐྤྱོབ་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་བཏགས་འཛིན་རྤྱོག་པར་འདྤྱོད་ལ། འྤྱོན་ཀང་
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སེམས་ཙམ་དང་རང་རྒྱུད་གིས་ཀིས། ན་ཐྤྱོས་ཀི་མམ་གཞག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གིས་ཆར་ལ་བདེན་འཛིན་དང་རང་རྒྱལ་
གི་འཛིན་པ་བླྤྱོ་རང་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ནི་ན་རང་བླྤྱོ་སྤྱོབས་ཞན་པས་དེ་ཙམ་ལས་མ་རྤྱོགས་པ་ཡིན་གི། གཟུང་བ་
དང་འཛིན་པ་དྤྱོན་དམ་གྲུབ་པ་བེ་སྨྲ་དང་མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ། །དེའང་སེམས་ཙམ་པས་གིས་མེད་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་
འདྤྱོད་ཀང་རང་རྒྱལ་གིས་འཛིན་རྤྱོག་ལ་བདེན་པར་གཟུང་བ་ནི་བག་ཆགས་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་འཛིན་རྤྱོག་
ཀང་དྤྱོན་གི་གནས་ལུགས་མི་འདྤྱོད། རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་སྣང་བ་བདེན་སྤྱོང་རྤྱོགས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་བགྤྱོད་ཚུལ་འྤྱོག་ཐལ་འགྱུར་
དང་མཐུན་ནྤྱོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གངས་ཅན་ན་འདྤྱོད་པ་དུ་མ་སྣང་སེ། ཀུན་མཁྱེན་ཀླྤྱོང་ཆེན་པས་ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལས། 
ཐེག་དམན་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་འཐྤྱོབ་པ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདྤྱོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་མས་སུ་ལེན་
དགྤྱོས་པས་མདྤྱོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརེན་ནས་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་མེད་གིས་རྤྱོགས་ལ། བེ་སྨྲའི་གྲུབ་
མཐའ་ལ་བརེན་ནས་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་པ་རྣམས་ནི་གང་ཟག་བདག་མེད་རང་པས་ཀང་གྤྱོལ་བར་གསུངས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་གིས་
སྤྱོས་བལ་རྤྱོགས་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །ཐེག་ཆེན་པའི་རེས་ཐྤྱོབ་སྣང་སྤྱོང་། ཐེག་དམན་དབང་རྟུལ་གི་གང་ཟག་རང་པ་བཏགས་
འཛིན་དང་ཆྤྱོས་བདག་རས་འཛིན་དང་། དབང་རྣྤྱོན་གིས་བདག་གིས་བཏགས་འཛིན་ནྤྱོ། །དེ་དག་རང་རྒྱལ་གི་རེས་ཐྤྱོབ་ཀི་
འཁྲུལ་སྣང་སེམས་ཁྤྱོ་ན་དང་ན་ཐྤྱོས་བདེན་མེད་ཤེས་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིམམ་བཞག་སྤྱོང་པ་ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུ་མེད་དགག་དང་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྤྱོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྤྱོགས་པ་ནི་འཕགས་པ་བཞི་ཆར་རྤྱོགས་
རིགས་གཅིག་ཅིང་རྤྱོགས་པ་མཆྤྱོག་དམན་དུ་འདྤྱོད་ཀང་ན་རང་གི་རྤྱོགས་རིགས་དང་བདག་མེད་རྤྱོགས་ཚུལ་ངེས་དྤྱོན་དུ་
འཐད་ལ་ཁྤྱོ་རང་གིས་ཀང་ངེས་དྤྱོན་དུ་བཞེད་ཅིང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྤྱོགས་རིགས་རེ་ཞིག་པའི་དྲང་དྤྱོན་ཙམ་དུ་མངྤྱོན་
ལ། གསུང་རབ་གཞན་དུ་སྤྱོས་བལ་ཞལ་གིས་བཞེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཀུན་མཁྱེན་གྤྱོ་རམས་པས། བམས་ཀླུ་དགྤྱོངས་པ་
འགལ་མེད་དུ་སྒྲུབ་ནས་ན་རང་གི་བདག་དྤྱོན་གཙོ་ཆེ་བས་བདག་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པྤྱོ་ལྔ་ཆར་བདེན་སྤྱོང་དང་པྤྱོར་སྤྱོམ་པས་དེ་
ལྟར་རྤྱོགས་ལ་རང་རྒྱལ་གིས་དེའི་སེང་དུ་གཟུངས་ཕུང་མཐའ་དག་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པ་ནི། གཟུང་དྤྱོན་རྤྱོག་པ་སྤང་ཕིར་
དང་། །ཞེས་པའི་དྤྱོན་ཡིན་ལ། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་བདེན་འཛིན་དང་བཅས་པ་ནི། འཛིན་པ་མི་སྤྤྱོང་ཕིར་དང་
ནི། །ཞེས་པའི་དྤྱོན་དུ་འདྤྱོད་ལ། ཐེག་ཆེན་པས་སྤྱོས་བལ་རྤྱོགས་པར་བཞེད་དྤྱོ། །གཞན་ཐལ་འགྱུར་ལུགས་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་
བ་སྣང་ཡང་ཕལ་ཆེར་རང་རྒྱུད་ལུགས་ལས་མ་འདས་ཤིང་འགའ་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདུ་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །གྤྱོ་རམས་པས། ཐལ་
འགྱུར་ལ་སར་བ་མ་གཏྤྱོགས། གཟུང་དྤྱོན་རྤྱོག་པ་སྤང་ཕིར་དང་། །འཛིན་པ་མི་སྤང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་པའི་ལུང་རང་རྒྱུད་ཁྤྱོ་
ན་མ་གཏྤྱོགས་སེམས་ཙམ་དང་ཐལ་འགྱུར་ལ་སར་བ་སྤྱོགས་མི་སྣང་ངྤྱོ་། །རང་ལུགས་ནི་ན་རང་གིས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་
བདེན་སྤྱོང་དུ་རྤྱོགས་ལ། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཤེར་ཕིན་ལས། ན་རང་ཐུན་མྤྱོང་བའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་རང་
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རྒྱལ་ཐུན་མིན་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་བཅས་ེར་བདུན་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་ཁྤྱོ་ན་ཡིན་ཅིང་མདྤྱོ་དང་
བསན་བཅྤྱོས་གྤྱོང་འྤྱོག་ཀུན་ཏུ་མི་རག་སྤྱོགས་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ཀང་བདེན་སྤྱོང་དུ་གསུངས་ལ་མི་རག་སྤྱོགས་བཅུ་དྲུག་
མངྤྱོན་པའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ཡང་དགྤྱོངས་གཞི་རེས་ཐྤྱོབ་ངེས་པ་དྲང་ཚུལ་ཡིན་པས། དེའང་ན་ཐྤྱོས་ཀིས་མམ་
གཞག་སྐབས་སྤྱོང་པའྤྱོ་སམ་པ་ནི། སྤྱོང་བདག་མེད་ཀི་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་སྤྱོང་པའི་ཆ་བདག་མེད་དང་
ཆྤྱོས་བདག་གི་སྤྱོང་པའི་ཆ་ནས་སྤྱོང་པ་སེ་ལྡྤྱོག་པ་གིས་སུ་ཕེའྤྱོ། །རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ཤེས་པ་གསལ་
རིག་ཙམ་ལ་འཛིན་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཏན་མིན་ཞིང་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ན་ཐྤྱོས་ཀི་
མམ་གཞག་ན་ཆྤྱོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་ཀིས་སྤྱོང་ལ་རང་རྒྱལ་མམ་གཞག་སྐབས་ཆྤྱོས་བདག་ལ་བདེན་མེད་
དུ་འཛིན་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར་ན་རང་རྤྱོགས་པ་གྤྱོ་ལྤྱོག་ཏུ་ཐལ་ཞེ་ན། སྤྱོན་མེད་དེ་ན་རང་གིས་ཆར་མམ་གཞག་ན་གང་
ཟག་གི་བདག་འཛིན་དངྤྱོས་གཏན་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཆྤྱོས་བདག་ལ་བདེན་པར་མི་འཛིན་པའི་ཆ་འདྲ་ལ། རང་རྒྱལ་གིས་
ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་མེད་པར་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་ནི་གཟུང་བ་ཐ་དད་མེད་པའི་འཛིན་རྤྱོག་རང་པ་ཡིན་
པས་ཆྤྱོས་བདག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ལ། ན་ཐྤྱོས་ཀིས་སྤྱོང་པ་ཡུལ་དང་སྤྱོང་འཛིན་གི་བླྤྱོ་གཟུང་འཛིན་ཙམ་དུ་སྣང་བ་ནི་གཟུང་འཛིན་
མ་སྤང་པས་རང་རྒྱལ་གི་འཛིན་རྤྱོག་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཆྤྱོས་བདག་རགས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ལྷག་མ་རྣམ་པ་མི་རག་སྤྱོགས་བཅུ་བཞི་ནི་
རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་ངེས་པ་དྲང་ཚུལ་ཁྤྱོ་ན་ངེས་པས་མམ་གཞག་ཏུ་གཏན་མི་འབྱུང་ལ། སྤྱོང་བདག་མེད་ནི་མམ་རེས་གིས་ཆར་
དུ་འབྱུང་བས། མདྤྱོར་ན་མམ་གཞག་ཏུ་སྤྱོང་བདག་མེད་ཀིས་རྣམ་པ་གིས་སུ་ངེས་ལ་རེས་ཐྤྱོབ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་
ནི་གདུལ་བ་འཁྤྱོར་དུ་ེ་བའི་བསམ་པ་ལ་དགྤྱོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤེར་ཕིན་ལས་གཟུང་འཛིན་གི་རྤྱོག་པ་རེ་ལ་དགུ་རེ་
གངས་ངེས་པ་དང་འདྲའྤྱོ། །གཞི་སྐབས་ེར་དྲུག་དང་རྣམ་རྤྱོགས་སྐབས་ེར་བདུན་སྤྱོགས་བཤད་པ་དེ་དག་འགེལ་བ་མཁན་
པྤྱོས་མངྤྱོན་པ་དང་སྤྱོ་བསྟུན་ནས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདུ་བར་མཛད་དྤྱོ། །དེས་ན་ན་ཐྤྱོས་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་བེ་མདྤྱོ་ནས་
རང་རྒྱུད་མན་ཆད་ཀི་འདྤྱོད་པ་ལྟར་གི་ཆྤྱོས་ཅན་སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་ལས་ནི་འདས་ཀང་། ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པའི་གཟུང་འཛིན་
ལས་མ་གྤྱོལ་བས་ཡུལ་ཅན་གི་བླྤྱོས་སྤྱོང་སྤྱོགས་ངེས་པའི་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་སྤྱོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡུལ་
དང་། སྤྱོང་པའྤྱོ་སམ་པའི་མེད་དགག་གི་འཛིན་སངས་བླྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་ན་ཐྤྱོས་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་སྤྱོང་པ་མེད་
དགག་གི་གཟུང་འཛིན་དང་བཅས་པའྤྱོ། །རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ཆྤྱོས་ཅན་གི་གཟུང་འཛིན་ལས་གྤྱོལ་བ་མ་
ཟད་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པའི་གཟུང་འཛིན་ལས་ཀང་གྤྱོལ་བས་སྤྱོང་པའྤྱོ་སམ་པའི་འཛིན་སངས་མེད་ལ་ཡུལ་ཅན་བླྤྱོ་གསལ་རིག་
ཙམ་གི་འཛིན་སངས་རང་པ་སེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་མི་འཛིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་སེམས་ཙམ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། སེམས་
ཙམ་པས་ལྟ་བ་ཐྤྱོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། དྤྱོན་ལ་ཤེས་པ་མྤྱོང་བ་གིས་མེད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་ལ་དེའི་



34   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

སྤྱོབས་ཀིས་སེམས་ཙམ་པ་ཁྤྱོ་རང་གི་ལྟ་བ་ལ་གནས་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཚོགས་སྤྱོར་གི་ལམ་མཚན་ིད་པའང་སེ་མི་
སིད་ན་འཕགས་ལམ་ལྟ་ཅི་སྨྲྤྱོས། དེས་ན་རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ན་འཁྤྱོར་ར་བདེན་འཛིན་མེད་དེ། ན་རང་གི་
ཐྤྱོག་མར་ཐྤྱོས་བསམ་གི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དྤྱོན་དམ་དཔྱྤྱོད་
པའི་རིགས་ངྤྱོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། བདེན་འཛིན་དེ་རྣམས་རགས་པ་མགྤྱོ་ནྤྱོན་ཙམ་རགས་ཀིས་དགག་བ་དང་། ན་ཐྤྱོས་
སྤྱོ་སེ་དང་འཕགས་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གིས་སྤང་བ་དང་། བང་སེམས་སྤྱོ་སེས་དང་མཐྤྱོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྤྱོས་བཟྤྱོད་
སྐད་ཅིག་དང་པྤྱོའ་ིལམ་གིས་ས་བྤྱོན་བཅས་སྤང་བ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱལ་མམ་གཞག་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་སྐབས་ཤེས་པ་བདེན་སྤྱོང་
གསལ་རིགས་ཙམ་དུ་མམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་སེམས་ཙམ་རང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་
འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་པར་འདྤྱོད་ལ། རང་རྒྱལ་གི་རྤྱོགས་པ་ནི་འཛིན་པ་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་སྣང་བ་ཡིན་གི་
གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སད་གཏན་མེད་ལ་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་གཏན་མི་འདྤྱོད་པས་དེས་ན་ཁྱད་
པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའྤྱོ། །བང་སེམས་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ནི་བདེན་པའི་སྤྱོས་བལ་ཙམ་མ་ཟད་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་
ཡང་མི་སིད་པས་ཐེག་ཆེན་གི་ལྟ་བ་ནི་སྤྱོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་ན་ཐྤྱོས་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་
སྤྱོང་པ་འཛིན་པའི་སྤྱོས་བཅས་ཡིན། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ཤེས་པ་གསལ་རིག་འཛིན་པའི་སྤྱོས་བཅས། 
འཕགས་པ་འྤྱོག་མ་གསུམ་གི་རེས་ཐྤྱོབ་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའི་སྤྱོས་བཅས་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་
རེས་ཐྤྱོབ་སྤྱོས་བཅས་གཞན་སྣང་ཙམ་དུ་ཟད་དྤྱོ། །དེ་ཐམས་ཅད་བདེན་པའི་སྤྱོས་བལ་མིན་ཏེ་བདེན་གྲུབ་ཡྤྱོད་མེད་སྤྱོགས་
མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་ནྤྱོ། །གྤྱོང་གསལ་འཕགས་པའི་བླྤྱོ་དེ་དག་གིས་བདེན་མེད་ཀིས་ཡྤྱོད་མེད་སྤྱོགས་གང་རུང་འཛིན་
པའི་སྤྱོས་བཅས་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མྤྱོ་བཙོ་བླག་མཁན་གི་དྲི་མ་ཕྲ་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྤང་དཀའ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིའཕགས་
པའི་ལམ་གི་སྤང་བ་མཐར་ཐུག་གྤྱོ །འྤྱོ་ན་བདེན་འཛིན་གི་སྤྱོས་པ་དང་། བདེན་མེད་འཛིན་པའི་སྤྱོས་པ་གིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་
ཡྤྱོད་ཅེ་ན། དཔེར་ན་འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པའི་སྣང་བ་བག་ཆགས་བརེན་འབྱུང་གི་ངྤྱོར་བུ་སེ་ཤི་གིས་ནི་བདེན་འཛིན་གི་སྤྱོས་
པ། རྨི་ལམ་གི་བུ་སེ་ཤི་གིས་སད་པའི་སྣང་བ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་བརྫུན་པའི་སྤྱོས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཡང་ན་རྨི་ལམ་ན་རྨི་ལམ་ངྤྱོ་མ་ཤེས་
པའི་ཐ་མལ་པའི་རྨི་ལམ་རྨི་བཞིན་པ་ན་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་བདེན་པའི་སྤྱོས་པ་དང་། སྤྱོ་སེ་ཐ་མལ་པའི་སྣང་བ་ལ་
བདེན་པར་ཞེན་པ་ནི་བདེན་པའི་སྤྱོས་པ་ཡིན་ལ། བང་སེམས་སྤྱོར་ལམ་པ་ལྟ་བུ་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངྤྱོ་ཤེས་པས་རྨི་ལམ་
བརྫུན་པར་འཛིན་པ་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གི་སྒྱུ་མ་བརྫུན་འཛིན་པ་སྤྱོགས་ན་རང་འཕགས་པའི་མམ་རེས་ཐམས་ཅད་དང་
བང་འཕགས་ཀིས་རེས་ཐྤྱོབ་ཀི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་བདེན་མེད་འཛིན་པའི་སྤྱོས་པ་ཡིན་ལ་དེ་དག་དང་བལ་བ་ནི་བདེན་པ་
བདེན་མེད་ཀི་སྤྱོས་བལ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་བླྤྱོ་ལ་ལྟྤྱོས་གིས་ཆར་བདེན་པ་སེ། །དྤྱོན་གསལ་མཐྤྱོང་ལ་གིས་ཀའང་
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བརྫུན་པར་འདྤྱོད། །ཅེས་སྤྱོ། །དེས་ན་གཟུང་དྤྱོན་རྤྱོག་པ་སྤང་སྤྱོགས་ཀི་དྤྱོན་སེམས་ཙམ་དང་དབུ་མ་ཐལ་རང་ཐམས་ཅད་
ཀིས་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ཀང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཁྤྱོ་ན་ལ་སྤྱོར་ན་དྲང་དྤྱོན་ཙམ་གི་དགྤྱོངས་པ་ཕྤྱོགས་གཅིག་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། 
ཤེར་ཕིན་མདྤྱོ་བསན་བཅྤྱོས་མཐའ་དག་ངེས་དྤྱོན་མཐར་ཐུག་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་འཐད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་རྤྱོད་
ལན་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདྤྱོ་སེ་པ་རྣམས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པ་ིད་དུ་ཤེས་པས་ྤྱོན་ཤེས་ཀི་སིབ་
པ་ཐམས་ཅད་སྤྤྱོང་ནས་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་འབས་བུ་ཐྤྱོབ་པར་མི་བཟྤྱོད་པར། དེ་ལ་སྐད་ཅིག་བཅྤྱོ་ལྔ་ནི། །མ་མཐྤྱོང་མཐྤྱོང་
ཕིར་མཐྤྱོང་བའི་ལམ། །ཞེས་པ་ལྟར། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མཐྤྱོང་བ་དང་བསྤྱོམ་པ་ནི་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་འབས་བུ་
ཐྤྱོབ་པ་དེའི་ཐབས་སུ་འདྤྱོད་པས་སྨྲས་པ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པྤྱོ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགྤྱོག་པ་
དང་། ལམ་གི་མཚན་ིད་རྣམས་མཐྤྱོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྤྱོལ་བར་འགྱུར་གི། །སྤྱོང་པ་ིད་དེ་ཆྤྱོས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། །ཞེས་པ་བེ་མདྤྱོ་གཙོ་བྤྱོ་རྤྱོད་ལ། སེམས་ཙམ་རང་རྒྱུད་ཐུན་
མྤྱོང་དུ་ན་རང་གིས་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བས་གྤྱོལ་འགྱུར་གི། སྤྱོང་ིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་ཞེས་རྤྱོད་ལ། སེམས་ཙམ་སངས་
རྒྱས་ཀི་གིས་མེད་ཤེས་པ་བདེན་པ་མཐྤྱོང་བས་གྤྱོལ་འགྱུར་གི། སྤྱོང་ིད་མཐྤྱོང་བས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་རྤྱོད་དྤྱོ། །ཐེག་ཆེན་
སྐབས་རང་རྒྱུད་པའི་རྤྱོད་པ་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ལན་ལ་ལུང་དང་། རིགས་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་ལུང་དྲང་པ་དངྤྱོས་དང་། ཞར་
བྱུང་ལུང་མ་གྲུབ་པའི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ཐེག་ཆེན་བཀར་བསྒྲུབ་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། གང་གི་ཕིར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་
པའི་ལུང་ལས་སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་གསུམ་པྤྱོ་གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་
ཏེ། ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབྤྱོར་ན་ཐྤྱོས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ིད་ལ་
བསླབ་པར་བའྤྱོ། །རབ་འབྤྱོར་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ིད་
ལ་བསླབ་པར་བའྤྱོ། །རབ་འབྤྱོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྤྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཀང་གཞུང་ཤེས་རབ་
ཀིས་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ིད་ལ་བསླབ་པར་བའྤྱོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སྤྱོ། །བེ་མདྤྱོ་ལ་ལུང་འདི་དྲངས་པ་དྤྱོན་མེད་དེ་
དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། མུ་སེགས་བེད་ལ་ནང་པའི་ལུང་བཞིན་སམ་ན། ལུང་བེ་མདྤྱོ་ཁྤྱོ་ན་ལ་མིན་གི་རང་རྒྱུད་མན་
ཆད་ལ་དྲང་དགྤྱོས་ཏེ། ན་རང་གིས་བདག་མེད་གིས་ཆར་རྤྱོགས་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་སེམས་ཙམ་གིས་
ལ་གྲུབ་ཅིང་བེ་མདྤྱོ་གིས་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་མུ་སེགས་བེད་དང་མི་མཚུངས་ཏེ་སྤྱོན་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐེག་ཆེན་
གི་ལུང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་བསྒྲུབ་པ་ཞར་བྱུང་ཡིན་པའང་གནད་དྤྱོན་དུ་ཤེས་པར་བའྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གྲུབ་པར་མཚུངས་
པ་དང་། མ་གྲུབ་པ་མཚུངས་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིཚིག་འདི་ཐེག་དམན་བེ་མདྤྱོ་གིས་ཀིས་མ་བཟྤྱོད་
ནས་གལ་ཏེ་སྤྱོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་པ་མ་གྲུབ་སེ་རང་བཟྤྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་



36   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ན། །འདིར་གཞན་དང་ལན་མཚུངས་པའི་སྤྱོ་ནས་སུན་དབྱུང་བ་ནི། ཁྱེད་ཀི་ལུང་ནི་བཅྤྱོམ་ལྡན་གི་བཀར་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སེ་
ཐེག་ཆེན་བཀའ་སྒྲུབ་བེད་ལས་ཚད་མ་ལྷག་པ་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་པར་མ་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་། །རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཁྱྤྱོད་དང་ཁྤྱོ་བྤྱོ་
ཅག་གིས་ཀ་ལ་བདག་གི་ལུང་འདི་ལུང་ིད་དུ་གྲུབ་ལ། །ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དང་པྤྱོ་སེ་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་
དེ་ཁས་ལེན་པའི་སྔྤྱོན་རྤྱོལ་དུ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའམ། མུ་སེགས་བེད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་ཁྱྤྱོད་ལ་ཐེག་
དམན་འདི་ལུང་དུ་མ་གྲུབ་བྤྱོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ིད་དུ་བླ་མ་དང་སླྤྱོབ་མ་བརྒྱུད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། 
དེ་ཡང་མདྤྱོ་སེ་ལ་འཇུག འདུལ་བ་སྣང་། ཆྤྱོས་ིད་དང་མི་འགལ་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་ལ། གཞན་ཐེག་ཆེན་ནི་
བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ལྟ་བུ་བླ་སླྤྱོབ་བརྒྱུད་པ་དང་སེ་སྣྤྱོད་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། རེན་ཏེ་རྒྱུ་
མཚན་གང་གིས་ནི་དེར་ཡིད་ཆེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བླ་སླྤྱོབ་ཀི་བརྒྱུད་པ་དང་སེ་སྣྤྱོད་ཀི་རྣམ་བཞག་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་
ལ་ཡང་མཚུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཡུ་བུ་ཅག་རྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་དེ་ལས་གཞན་པ་གིས་ལ་གྲུབ་པའི་
བདག་ིད་ཀི་ལུང་ནི་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་ནི་དེ་ལས་བཟླྤྱོག་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་
གིས་ཀིས་འདྤྱོད་པས་བདེན་པའི་དྤྱོན་ཡིན་ན་ནི། །རིག་བེད་སྤྱོགས་ཀང་བདེན་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མུ་
སེགས་བེད་གང་ཡང་རུང་བ་དུ་མས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལུང་མ་ཡིན་གི་རྤྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་དྤྱོར་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། །ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་ལ་ཁྱྤྱོད་དང་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་ཡིན་མིན་དུ་རྤྱོད་པ་དང་། །ཁྱྤྱོད་
ཀི་ཁས་བླངས་པའི་ལུང་ལས་ནང་སེ་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རང་གི་སེ་པ་ལས་གེས་པ་རྣམས་དང་སེ་པ་གཞན་དག་
གིས་ཀང་། །རྤྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྤྱོར་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་ལན་དང་སུན་འབིན་པ་མཚུངས་པར་
བརྤྱོད་ནས། གིས་པ་རིགས་པས་དགག་པ་ལ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དྤྱོན་བསྡུས་ནས་སྤྱོང་ིད་སྤྱོམ་པར་གདམས་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བདེན་སྤྱོང་མེད་དགག་མངྤྱོན་སུམ་དུ་མ་རྤྱོགས་ན་དམན་འབས་ཀང་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། སྤྱོང་ིད་
སྤྱོས་བལ་རྤྱོགས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རེས་འགྤྱོའ་ིསྤྱོ་ནས་མང་འདས་ཆེན་པྤྱོ་མངྤྱོན་སུམ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་
པྤྱོ་ལ་བསན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། ཡང་གཞན་གིས་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཁྱད་པར་གི་སྤྱོ་ནས་སུན་འབིན་པ་
བརྤྱོད་པའི་ཕིར་བཤད་པ། བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པའི་ར་བ་དགེ་སླྤྱོང་ིད་ཡིན་ན། །སྤྱོང་ིད་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་
བཞི་མི་རག་སྤྱོགས་མཐྤྱོང་བ་ལས་ྤྱོན་མྤྱོངས་སྤངས་པའི་དགེ་སླྤྱོང་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཀང་དཀའ་བར་གནས་སྤྱོ། །དགེ་སླྤྱོང་
འབའ་ཞིག་དཀའ་བ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ནི་ཆ་མེད་ལ་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་ལྷག་མེད་མ་
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ངན་ལས་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས་ཏེ། མདྤྱོར་ན། དགེ་སླྤྱོང་ིད་ཀང་དཀའ་བར་གནས། །མ་ངན་འདས་པའང་
དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་པས་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ལྷག་བཅས་སྤྱོགས་དགེ་སླྤྱོང་ཡང་ཐྤྱོབ་མི་སིད་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་ལྷག་
མེད་ཀི་མང་འདས་ཐྤྱོབ་པའང་དཀའ་བར་གནས་ཞེས་བསྡུ་ཚིག་ཀང་འང་གིས་འབྱུང་བ་ནི་ཐེག་དམན་གི་དག་བཅྤྱོམ་ེར་
ཞི་གིས་ཀང་མི་ཐྤྱོབ་ན་ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀང་མི་ཐྤྱོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །དཔེར་ན་མཛོད་ལ་འདུན་བཟང་
གིས་ཡང་ས་ལྷག་བརྤྱོད་ཀི་རྤྱོད་སྤྤྱོང་གགས་པའི་བཤེས་གེན་གི་འགེལ་བཤད་ལས། ལྷ་སིན་ལ་ཡང་ནྤྱོར་ཡྤྱོད་མཆྤྱོད་སིན་
ལ་ཡང་ནྤྱོར་ཡྤྱོད་ཅེས་བརྤྱོད་པ་དེ་གིས་མ་ཟད་ཁྱབ་འཇུག་བཤེས་ལ་ཡང་ནྤྱོར་ཡྤྱོད་ཅེས་གསུམ་པར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་
བསྡུ་ཚིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྡུ་ཚིག་གསུམ་ཡྤྱོད་ན་དྤྱོན་ཚན་བཞི་པ་སྤྱོགས་བསྡུ་ས་གཞུང་གི་སི་འགིག་ཡིན་པ་
ལྟར་བེ་མདྤྱོ་སེམས་ཙམ་བཅས་ཀི་ལུགས་ལ་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྤྱོགས་ཀང་སངས་
རྒྱ་བར་འདྤྱོད་པའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་དགག་དགྤྱོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འྤྱོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གི་ལྟ་བ་སྤྱོས་བལ་འཁྤྱོར་འདས་
མམ་ིད་རྤྱོགས་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པར་འགྱུར་བར་རེས་འགྤྱོའ་ིསྤྱོ་ནས་བསན་༼པ་༽ལ་སྐབས་འདིར་ཤུགས་ཀིས་
བསན་ཏྤྱོ། །འྤྱོ་ན་གཟུགས་སྤྱོང་པའྤྱོ། །སྤྱོང་པ་ིད་གཟུགས་སྤྱོ། །གཟུགས་ལས་ཀང་སྤྱོང་པ་ིད་གཞན་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །སྤྱོང་པ་
ིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ས་དག་གིས་ཅི་ཞིག་བསྡུ་ཞེ་ན། ཆྤྱོས་ཅན་གཟུགས་སུ་
གྱུར་པ་ནི་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པ་ིད། ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པ་ིད་ལས་ཆྤྱོས་ཅན་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཆྤྱོས་ཆྤྱོས་ཅན་ཐ་
དད་དམ་ཞེ་ན། ཆྤྱོས་ཅན་གཟུགས་ལས་ཀང་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པ་ིད་གཞན་མ་ཡིན་ལ། ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོང་པ་ིད་ལས་ཀང་ཆྤྱོས་
ཅན་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཆྤྱོས་ཆྤྱོས་ཅན་གཅིག་གམ་ཞེ་ན། དེའང་མིན་ཏེ་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་སྤྱོས་པ་དང་བལ་
བའི་ཕིར། ཀང་ས་གིས་ཀི་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ་ཤུགས་བསན་ཏྤྱོ། །དེ་ནི་བསྡུ་ཚིག་གིས་དཔེ་བརྤྱོད་ཙམ་མྤྱོ། །དེས་ན་བེ་
སྨྲའི་དབང་དུ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ལྤྱོངས་སྐུ་མི་འདྤྱོད་པས་ན་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་དག་བཅྤྱོམ་ཐམས་ཅད་ལྷག་བཅས་ལྷག་
མེད་གིས་ལས་མི་འདའ་བ་དེས་ན་ཤེར་མདྤྱོ་ལྟ་བུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་ིད་དུ་སྤྱོན་ཅིང་ཐབས་ཤེས་ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བར་དེ་
སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་གྲུབ་ན་བསན་ར་དཔལ་རང་བྱུང་གི་བསེན་རྤྱོགས་སྤྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ཐེག་ཆེན་གི་དྤྱོན་དམ་པའི་
དགེ་སླྤྱོང་མི་སིད་དེ་དཔེར་ན་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་འབས་བུ་བཞིན། ཐེག་ཆེན་གི་གཞུང་ལ་མ་བརེན་ན་ཐེག་དམན་གི་མདྤྱོ་ལས་
ཐེག་ཆེན་པའི་ལམ་ཚང་བར་མ་བསན་པའི་ཕིར་དང་། ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་བས་ན་དཔལ་རང་བྱུང་གི་བསེན་རྤྱོགས་རང་
རྒྱལ་དང་ན་ཐྤྱོས་ལྷག་བཅས་དྤྱོན་དམ་པའི་དགེ་སླྤྱོང་དང་དེར་མ་ཟད་ཚུར་ཤྤྱོག་དང་སྤྱོན་པ་ཁས་བླངས་དང་གསྤྱོལ་བཞིས་
བསེན་རྤྱོགས་སྤྱོགས་སྔྤྱོན་དང་ད་ཆྤྱོག་ལ་བརེན་པའི་དགེ་སླྤྱོང་ཀུན་ཀང་མི་འཐད་པ་ཐལ། ཆྤྱོས་འཁྤྱོར་བསྐྤྱོར་བ་པྤྱོ་སངས་
རྒྱས་མེད་པའི་ཕིར། ཤེར་ཕིན་མདྤྱོ་ཡི་ལུང་དྤྱོན་རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་གིས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་ིད་མ་རྤྱོགས་ན་ལྷག་
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མེད་ཀི་མང་འདས་ཀང་དཀའ་བར་གནས་ཏེ། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ནི་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་
ཕིར། མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་ན། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་ིད་མ་རྤྱོགས་ན་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་སྤྱོགས་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་བེ་
སྨྲ་དང་མཚུངས་ཤིང་སྤྱོང་ིད་མ་རྤྱོགས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་སངས་རྒྱས་ཀང་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཀང་སས་ཤུགས་ལ་བསན་
ཏྤྱོ། །སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་གིས་ལ་ཐེག་ཆེན་བཀའ་སྒྲུབ་མི་དགྤྱོས་པས་བསན་ར་དགེ་སླྤྱོང་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་
ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་མི་དགྤྱོས་ལ། བདག་མེད་གིས་མ་རྤྱོགས་ན་དངྤྱོས་བསན་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་
དགྤྱོས་ལ་ཀང་སས་ཤུགས་བསན་སངས་རྒྱས་མི་ཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་སེམས་ཙམ་པ་ལ་དགྤྱོས་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་ལ་མི་
དགྤྱོས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆྤྱོས་ིད་སྤྱོས་བལ་རྤྱོགས་པ་ལ་ཐལ་རང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །རང་རྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག་ཆྤྱོས་
བདག་ཕུང་པྤྱོ་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དེའང་རགས་པས་འཆིང་ལ་ཕྲ་བས་མི་འཆིང་སེ་གང་ཆེན་སྤྱོགས་ཐག་པས་འཆིང་
ལ་སྤུ་ག་གིས་མི་འཆིང་པ་བཞིན་སམ་ན། འཁྤྱོར་བར་འཆིང་བེད་ཕི་རྤྱོལ་ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡྤྱོད་ན་དེ་ལྟར་
བདེན་མྤྱོད། འདི་ནི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་ཙམ་སེ། ཐག་པ་འཆིང་བ་མ་ངེས་ཏེ་ཤིག་སྤྱོ་སྤྱོགས་མི་འཆིང་ལ། སྤུ་ག་གིས་མི་
འཆིང་བ་མ་ངེས་སེ་སྤྱོག་ཆགས་ཕྲ་མྤྱོ་འཆིང་བའི་ཕིར། མུ་སེགས་འགའ་ཞིག་སྐྲ་ཡི་རེ་མྤྱོ་བརྒྱར་ཞིག་པའི་བདག་ཕྲ་མྤྱོ་ཁས་
ལེན་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ཆེ་སེ་མཐེ་བྤྱོང་ཙམ་ཆུང་སེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་དང་། ལ་ལ་རང་ལུས་ཙམ། འགའ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལྟ་
བུ། ལ་ལའི་རི་རབ་བདག་གི་ལུས་རི་ཤིང་སྤྱོགས་བ་སྤུ་ཆུ་མཚོ་རྣམས་བཤང་གཅི་ཁས་ལེན་སྤྱོགས་དུ་མ་ཡྤྱོད་ཀང་། བདག་
ལྟ་ཅན་མུ་སེགས་བེད་ལྟ་ལྤྱོག་ཅན་རིགས་གཅིག་ཏུ་བསན་པ་ལས་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བདག་ཆེ་ཆུང་བཀའ་བསན་བཅྤྱོས་ཚད་
ལྡན་གང་དུ་འཛིན་ཡུལ་ཕྲ་རགས་ལ་བདག་འཛིན་ཆེ་ཆུང་ཡང་མ་གསུངས་ཤིང་གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་སིད་ན་འཁྤྱོར་བ་རང་མཚན་
པའང་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྤྱོ། །དེས་ན་འཁྤྱོར་བ་འཆིང་བེད་རང་གི་རྣམ་རྤྱོག་སེ་དཔེར་ན་རི་དྭགས་
མེ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་མེ་ཡིས་མི་འཚིག་ལ། ཆུ་གནས་ཀི་སྤྱོག་ཆགས་ཆུས་མི་འཚུབ་ཅིང་གཞན་འགའ་ཞིག་མེས་འཚིག་
ཅིང་ཆུས་འཚུབ་སེ། དུག་རྨ་བ་ལ་བདུད་རི་འགྱུར་ལ། འྤྱོ་མ་དུག་སྦྲུལ་ལ་དུག་འགྱུར་བ་སྤྱོགས། མདྤྱོར་ན་ཆུ་ཕྤྱོར་གང་ལ་
རིགས་དྲུག་གི་མཐྤྱོང་ཚུལ་དུ་མར་བཤད་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དེས་ན་སེམས་ཙམ་ཡན་ཆད་གཟུགས་ཅན་ཕྲ་རགས་གིས་བདེན་
གྲུབ་རིགས་པས་མི་གྲུབ་པས་བེ་མདྤྱོའ་ིལུགས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དྤྱོན་དམ་འཛིན་པ་དང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་
སེམས་ཙམ་མན་ཆད་ཀིས་བདེན་འཛིན་གྲུབ་མཐའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་དེ་དག འཕགས་པ་དག་བཅྤྱོམ་པའི་མས་མྤྱོང་དངྤྱོས་ལ་སར་
བ་ནི། དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིགནས་ཚུལ་དང་། གྲུབ་མཐའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཤན་མ་ཕེད་པའི་གཏམ་དུ་ཟད་དྤྱོ། །དེས་ན། རྣམ་རྤྱོག་མ་རིག་ཆེན་
པྤྱོ་སེ། །འཁྤྱོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བེད་ཡིན། །མི་རྤྱོག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ན། །མཁའ་བཞིན་སིབ་པ་མེད་པར་སྤྤྱོངས། །ཞེས་
སྤྱོ། །རང་རྒྱུད་པ་འགའ་ཞིག་རྡུལ་ལྟ་བུ་ཕྲ་མྤྱོར་བདེན་པར་ཞེན་ན་འཆིང་ལ་མངྤྱོན་ཞེན་མེད་ན་མི་འཆིང་བར་འདྤྱོད་པ་དང་། 
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ཡང་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་པས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་རྤྱོགས་ན། ཁམས་གསུམ་འཁྤྱོར་བ་ལ་མེའི་འྤྱོབས་དང་དུག་སྦྲུལ་
གདུག་པའི་ཚང་སིན་པྤྱོའ་ིགིང་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པ་ཐལ་ཞེ་ན། འྤྱོ་ན་ཁྱྤྱོད་འདྤྱོད་པའི་ན་རང་ལས་
ཀང་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་དེ་འཁྤྱོར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་ངེས་འབྱུང་སེ་རིགས་པར་ཐལ་བདེན་འཛིན་ཤིན་ཏུ་
རགས་པའི་ཕིར། འྤྱོ་ན་བང་འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་གིས་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཤིན་ཏུ་འཁྤྱོར་བ་ལ་སྐྲག་རིགས་པ་
ཐལ། ན་རང་ལས་བང་འཕགས་དང་སངས་རྒྱས་གིས་སྤྱོང་ིད་རྤྱོགས་ཚུལ་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་
ཕིར་ཞེ་ན། འདྤྱོད་དེ། ན་རང་འཕགས་པའི་ངེས་འབྱུང་ལས་བང་སེམས་འཕགས་པའི་ངེས་འབྱུང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ་ཕ་དཔའ་
བྤྱོའ་ིབུ་ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ལྟར་འཁྤྱོར་བ་ལ་འཇུག་པར་གསུང་པ་ནི། ཕ་རྤྱོལ་པྤྱོ་དག་བྤྱོ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་མཐྤྱོང་སེ་དགའ་ནས་དག་
ནང་མཆྤྱོང་སེ་འགྤྱོ་བ་མིན་གི། དག་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤྱོན་མཐྤྱོང་ནས་རང་གི་བུ་དེར་སིང་རེ་སེས་ནས་གནས་དེར་བཞག་མ་ནུས་པ་
བཞིན་ནྤྱོ། །གནད་དྤྱོན་ནི། བདེན་འཛིན་གི་སྐྲག་པ་ནི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རང་མཚན་པ་ཡིན་ལ་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་
འཕགས་རྣམས་ལ་དེའི་བག་ཆགས་ཀི་སྐྲག་པ་སིད་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ལ་བག་ཆགས་ཀང་མི་སིད་དྤྱོ། །དེའང་
འཁྤྱོར་བ་ལ་སྤྱོན་དུ་མཐྤྱོང་བ་དེ་ལ་སྤྱོ་བ་ནི་ངེས་འབྱུང་ཡིན་ལ་དེས་དྲངས་པའི་ཐུགས་རེ་ནི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ལ་ཡྤྱོད་
ཅིང་སྐྲག་པའི་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ལ་ཡྤྱོད་ཅིང་དེ་ཡན་ཆད་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ལ་ཕྲ་
མྤྱོ་ཡྤྱོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གི་བག་ཆགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག སངས་རྒྱས་ལ་མེད་དེ་བག་ཆགས་སྤངས་ཟིན་པའི་ཕིར་ཕྲིན་ལས་
རག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གནད་ཀང་འདིའྤྱོ། །ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལ་ངེས་འབྱུང་གྤྱོང་ནས་
གྤྱོང་དུ་འཕགས་པ་ནི་དཔེར་ན་སྤྱོན་པ་ལ། སྤྱོ་མ་སངས་བའི་གང་ཟག་གིས་སྤྱོ་ཤས་སིང་རེ་སེ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །རང་རྒྱུད་མན་
ཆད་ཀིས་ན་རང་གིས་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྤྱོགས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་མན་ཆད་ཀིས་རྤྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་
ཆྤྱོས་བདག་མེད་པར་མ་རྤྱོགས་པར་འདྤྱོད་པ་ནི་ངེས་དྤྱོན་གི་ལུང་དང་དངྤྱོས་སྤྱོབས་ཀི་རིགས་པ་དང་འགལ་ལྤྱོ། །དེས་ན་མུ་
སེགས་བེད་གང་གི་བདག་བཅས་ཀི་ཐར་པ་འདྤྱོད་པ་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཡིན་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་མན་གིས་ཆྤྱོས་བདག་དང་བཅས་ཐར་
ལམ་ཀང་ལྤྱོག་རྤྱོག་གྤྱོ །དེས་ན་ཇི་སིད་ཕུང་པྤྱོའ་ིའཛིན་པ་ཡྤྱོད་པ་དེ་སིད་དུ་ངར་འཛིན་པ་དང་ལས་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སེ་
བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ར་ཤེར་དང་དབུ་འཇུག་སྤྱོགས་ལས་ཆྤྱོས་བདག་མཐའ་བཞི་སེ་བ་འགྤྱོག་པ་དང་། གང་ཟག་
ལ་རྣམ་བདུན་ཤིང་རའི་རིགས་པས་སིར་ཤིང་ར་ཚིག་ན་བེ་བག་ཡན་ལག་མི་ཚིག་པ་མི་སིད་པར་བསན་པ་སྤྱོགས་དང་། ར་
ཤེར་བདེན་པ་བརག་པའི་རབ་བེད་སྤྱོང་ིད་མིན་ན་མཆྤྱོག་གསུམ་དང་བདེན་བཞི་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་སྤྱོགས་སྤྱོང་ིད་
རྤྱོགས་པའི་ལུང་མཐའ་ཡས་ཏེ། གཞུང་རྒྱས་པ་མགྤྱོ་མཇུག་ཚང་བར་བལྟས་ན་ཤེས་སྤྱོ། །གིས་པ་ལ་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་
མེད་ཀི་མང་འདས་མི་འཐྤྱོབ་པའི་ཐལ་བ་རྒྱས་བཤད་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་ཆ་མེད་ཙམ་ལ་ཡང་བདེན་པར་འཛིན་ན་སྡུག་
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བསྔལ་རང་མཚན་པ་མྤྱོང་དགྤྱོས་པ་མངྤྱོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ། ཡང་དེར་བདེན་པར་འཛིན་ན་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་རགས་
ཀིས་ྤྱོན་མྤྱོངས་རང་མཚན་འབྱུང་བ་ཐལ་བ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་བདེན་བཞི་མི་རག་སྤྱོགས་མཐྤྱོང་ནས་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་སྤངས་པས་གྤྱོལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། འྤྱོ་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་སྤངས་བ་རྡྤྱོར་ཏིང་དེའི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་གྤྱོལ་དགུ་པའི་
སྐབས་སུ་གྤྱོལ་བ་དེར་འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅེ་ན། ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་མེད་ཀང་ཁྱེད་འདྤྱོད་པའི་ལྷག་བཅས་
འཕགས་པ་དག་བཅྤྱོམ་པ་དེ་དག་ལ། ལས་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་ནུས་པ་སིན་པར་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་པས། །དེ་བས་ན་ྤྱོན་
མྤྱོངས་པ་སྤངས་པའི་རེས་ལ་གྤྱོལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྤྱོགས་པའི་ལུགས་ལ་ལྷག་བཅས་
དག་བཅྤྱོམ་ལ་བདེན་འཛིན་ཅན་གི་ཚོར་བ་ཡྤྱོད་པས་སེད་པ་རང་མཚན་པ་ཡྤྱོད་པ་ཐལ་བ་བརྤྱོད་པ་དངྤྱོས་བསན་ཡིན་ལ། 
ཤུགས་བསན་ལ་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་རྤྱོགས་པར་འདྤྱོད་པའི་རང་ལུགས་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པ་ཡིན་
པས་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ལ་བདེན་འཛིན་མེད་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། ཁྱབ་པ་འདུ་
བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོ་སེ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་སིད་རེ་བར་གི་བདེན་འཛིན་རགས་པ་ར་བ་དྲུང་འབིན་ཟིན་ཀང་འདི་
ལྟར་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོ་སེ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཕྲ་མྤྱོ་དང་། བང་འཕགས་ལ་ལྟྤྱོས་ན་རགས་པ་ལྡན་ལ། བདེན་འཛིན་མིན་པས་
ཚོར་བའི་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས་སིད་པ་ཕྲ་མྤྱོ་བག་ཆགས་ཀི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བས་ན་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས། ཟག་མེད་
ཀི་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྤྱོ་བ། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་དང་བཅས་པ་ནི་འཁྤྱོར་བ་ཕྲ་མྤྱོ་རྨི་ལམ་ངྤྱོ་ཤེས་
པས་རྨི་ལམ་མས་སུ་མྤྱོང་བ་དང་སྒྱུ་མ་ཤེས་པས་སྒྱུ་མ་མྤྱོང་བ་བཞིན་ཕུང་ལྔ་ལ་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་འཕགས་
ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་ཡྤྱོད་དྤྱོ། །འདིར་བག་ཆགས་ཀང་ས་བྤྱོན་ཁྤྱོ་ན་མིན་ཏེ་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་འཕགས་ཀིས་
ལས་ྤྱོན་གི་བག་ཆགས་མངྤྱོན་འགྱུར་དང་། ས་བྤྱོན་ཐམས་ཅད་ལ་བག་ཆགས་ཞེས་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཟྤྱོར་ཡང་བའི་
དབང་དུ་བས་སྤྱོ། །དེའང་རིགས་གཅིག་ཀང་ཕྲ་རགས་དུ་མར་ཤེས་དགྤྱོས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་གང་ཞེ་ན། 
བདེན་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ཆགས་སང་སྤྱོགས་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་དངྤྱོས་དང་། དེའི་བག་ཆགས་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་
ཆགས་སང་སྤྱོགས་ྤྱོན་མྤྱོངས་དངྤྱོས་ཀི་བག་ཆགས་དཔེར་ན་ག་རི་དངྤྱོས་ཕྱུང་ཟིན་ནའང་ཤྤྱོག་གུ་ལ་ག་རིའི་དྲི་བྤྱོ་བ་ལྟར་
ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་མ་རིག་པ་དང་སེད་པ་སྤྱོགས་ཀི་བག་ཆགས་ནི་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་སའྤྱོ། །ཟག་མེད་ཀི་ལས་ནི་བདེན་
འཛིན་བཅས་པའི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ཡིན་ལ་དེ་གསུམ་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ཡན་ཆད་
བང་འཕགས་མན་ཆད་འཕགས་པ་འྤྱོག་མ་གསུམ་གི་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསགས་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ལས་སྤྱོ། །ཟག་མེད་
ཀི་ལས་ཞེས་བ་བ་གེན་པྤྱོ་བདག་མེད་རྤྱོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྤྱོགས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འཕགས་ལམ་ཕི་མ་
བསེད་པ་ལྟ་བུ་བསམ་ན་མིན་ཏེ། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་རེན་བས་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་མི་
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སིད་དེ་མུན་པས་ལྷན་ཅིག་བེད་རེན་ལ་བརེན་ཏེ་སྣང་བ་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་སྤྱོ། །བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྤྱོ་བ་ནི་དཔེར་ན་མ་དག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ན་སྤྱོན་པས་མཛད་པ་བཅུ་གིས་སྤྱོགས་ཀི་སེ་ཤི་རང་མཚན་པར་
སྣང་བ་དང་། དེའི་འཁྤྱོར་སྤྱོ་སེ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུན་ཞུགས་སྤྱོགས་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་སེ་ཤི་རང་མཚན་པ་དེ་འདྲ་
མེད་པའི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །མཆྤྱོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འདྲེན་པ་འྤྱོད་དཔག་མེད་ལ་གཞན་སྣང་གི་སེ་ཤི་རང་མཚན་
པ་མེད་ཅིང་། བདེ་བ་ཅན་ན་ན་རང་ལྷག་མེད་ཀང་འགྤྱོག་པ་ལས་ལྡང་ནས་བརྫུས་ཏེ་སེ་བ་བཞེས་པ་དང་། ལྤྱོངས་སྐུའི་ཞིང་
ན་སྤྱོན་པ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་རྤྱོགས་སྐུ་གཞན་སྣང་དུ་མི་རག་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་མ་གཏྤྱོགས་སེ་ཤི་རང་མཚན་པ་མེད་ལ་དེའི་
འཁྤྱོར་དུ་གཏྤྱོགས་པ་ས་ཐྤྱོབ་འཕགས་པ་རྣམས་ལའང་སེ་ཤི་རང་མཚན་མེད་ཅིང་རང་ངྤྱོ་ནའང་འདུས་བས་མི་རག་པ་སེ་
འཇིག་བེད་པ་ལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྤྱོ་ཞེས་བའྤྱོ། །སིར་ཤ་ཁག་གདྤྱོས་བཅས་ཀི་ལུས་ནི་འདྤྱོད་ལྷ་མི་དུད་འགྤྱོ་
ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀི་ལུས་ཡིན་ལ། དམལ་བ་དང་བར་སིད་དང་རྨི་ལམ་གི་ལུས་ཡིད་ལུས་ཡིན་པར་གསུང་ཡང་སྔ་མ་དམལ་
བའི་ཡིད་ལུས་དགྤྱོངས་པ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགྤྱོས། དྭངས་མ་འྤྱོད་ལུས་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། སྤྱོང་རིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་
ལུས་ནི་གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་དང་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ལྷག་མེད་སྐབས་དང་བང་འཕགས་ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའི་བར་
རྤྱོ། །སྐབས་འདིར་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ནི་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་། བང་འཕགས་ཀི་ཡིད་ལུས་དེའྤྱོ། །རྤྱོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་ནི་གཞན་སྣང་དུ་གཟུགས་སྐུ་དབིབས་དང་ཁ་དྤྱོག་ནི་རང་སྣང་འདུས་བས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཆད་པས་རྡྤྱོ་རེའི་སྐུ་ཡིན་
ནྤྱོ། །དེའང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་དང་། ཟག་མེད་ཀི་ལས་གིས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ཕྲ་བ་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་
པའི་འཆི་འཕྤྱོ་དང་། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་གིས་སྡུག་བདེན་ཕྲ་མྤྱོའྤྱོ། །བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མི་རག་པ་ལ་ངེས་པར་
གནྤྱོད། །གང་ལ་གནྤྱོད་ཡྤྱོད་དེ་བདེ་མིན། །ཞེས་སྤྱོ། །ཡང་མ་རིག་བག་ཆགས་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་བདུད་དང་། ཟག་མེད་ཀི་
ལས་ལྷ་བུའི་བདུད་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྤྱོ་འཆི་བདག་དང་། ཡིད་ལུས་ཕུང་པྤྱོའ་ིབདུད་ཕྲ་མྤྱོ་ཡིན་ཏེ། ཆྤྱོས་
ཐམས་ཅད་བདེན་སྤྱོང་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ཕྲ་མྤྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཕྲ་བའི་རེན་འབེལ་བཅུ་གིས་རིར་བཏུབ་ཀང་རང་
གིས་དཔྱད་ན་ཤེས་ཏེ། མདྤྱོར་ན་སྤྱོ་སེ་ལམ་ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ན་རང་སླྤྱོབ་པ་དང་ཐེག་
ཆེན་ཆྤྱོས་མཆྤྱོག་མན་ཆད་འཁྤྱོར་བ་རགས་པ་ཡིན་ལ། ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་འཕགས་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ལ། སེར་
སྣ་ལ་སྤྱོགས་རྣམ་རྤྱོག་གང་། །དེ་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་སིབ་པར་འདྤྱོད། །འཁྤྱོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་གང་། །དེ་ནི་ཤེས་བའི་སིབ་
པར་འདྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་བག་ཆགས་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའི་བླྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་དེ་འཁྤྱོར་བ་ཕྲ་མྤྱོ་ཡིན་ཅིང་། མང་འདས་
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ག་གཅིག་སེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐྤྱོབ་པར། །མ་ངན་འདས་པ་མི་འཐྤྱོབ་
སེ། །འྤྱོད་དང་འྤྱོད་ཟེར་སྤངས་ནས་ནི། །ི་མ་ལྟ་བར་མི་ནུས་བཞིན། །ཞེས་སྤྱོ། །ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་དང་བང་འཕགས་



42   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་མིན་སམ་པ་ཐྤྱོས་པ་ཆུང་བ་གསར་བུ་འགའ་རེ་འདུག་པས་དེ་རྣམས་ལ་ཕན་ཏུ་རེ་ནས་འཕྲྤྱོས་དྤྱོན་
ཅུང་ཟད་བིས་པའྤྱོ། །འདི་དག་ར་བའི་དངྤྱོས་བསན་རང་རྒྱུད་འདྤྱོད་ཅིང་ཐེག་གཅིག་བསྒྲུབ་པ་ནྤྱོར་ཏེ་གྤྱོང་འྤྱོག་ཀུན་ཏུ་ལེགས་
པར་དཔྱད་ན་ཤེས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། རེ་ཞིག་རག་པ་དང་གཅིག་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་སྤངས་པས་ཡང་སིད་ེ་བར་ལེན་
པའི་སེད་པ་ནི། །མེད་ཅེས་བ་ལ་དེས་ན་གྤྱོལ་བ་ངེས་པ་ིད་དུ་འདྤྱོད་ཅེ་ན། །དེ་ལ་བརྤྱོད་པར་བ་སེ་གང་གི་ཕིར་དངྤྱོས་
པྤྱོ་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་མ་རིག་པ་སྤངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་དེ་
ཡྤྱོད་པས་སིད་པ་སྤངས་པ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གལ་ཏེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་གི་སེད་པ་སྤང་བ་ཡྤྱོད་དུ་ཆུག་ཀང་
ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་སེད་པ་འདི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་། །ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་
ཏུ་རྨྤྱོངས་པ་དག་བཅྤྱོམ་ལ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ཡྤྱོད་པ་ཁྱྤྱོད་ཀི་འདྤྱོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱྤྱོད་ཀི་རྣལ་འབྤྱོར་པ་རྣམས་ལ་ཅི་སེ་
མེད་དེ་ཡྤྱོད་པ་ཐལ། །གཏན་ཚིགས་འདིས་ཀང་སེད་པ་སྤྤྱོང་བར་མི་ནུས་ཏེ་ཚོར་བའི་རེན་གིས་སེད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་
པས། །རྒྱུ་ཚོར་བ་ལ་བདེན་འཛིན་མས་པ་མེད་པར་ཁྱེད་ལྟར་ན་དག་བཅྤྱོམ་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡྤྱོད་དྤྱོ། །འདི་ནི་རྒྱུ་
ཚོགས་གངས་ཚང་གི་རང་བཞིན་རགས་ཐལ་འགྱུར་ཁྤྱོ་ན་སེ། བེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་མ་རིག་གཅིག་པུ་ལ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་ཡིན་
མིན་གིས་སུ་འདྤྱོད་ཀི་སེད་པ་སྤྱོགས་ཡིན་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་དུ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆྤྱོས་
བདག་རགས་པ་གྤྱོང་བུ་དང་རག་འཛིན་སྤྤྱོངས་པས་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཤེས་པ་ཆ་མེད་ཙམ་འཛིན་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་མེད་པའི་
ཚོར་བ་ཡྤྱོད་ན་ཡང་སེད་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཆ་མེད་ལྟ་བུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་བདེན་པ་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པ་ཅན་ལ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་
བ་མེད་པ་ིད་ཀང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐྤྱོ་བ་ནི་བདེན་འཛིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་བེ་སྨྲས་ཆགས་སང་སྤྱོགས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་
པ་མི་འདྤྱོད་པ་ཅི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྷག་བཅས་སྐབས་ན་རང་ལ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་པའི་མ་རིག་པ་ཡྤྱོད་པས་
ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་དེ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ལྷག་མེད་སྐབས་མཐར་
ཐུག་ཐེག་གསུམ་དུ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེའི་ཕིར་གལ་ཏེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་
ཡྤྱོད་ཀང་སེད་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པ་ིད་མཐྤྱོང་བ་དང་བལ་བས་བདེན་འཛིན་ཡྤྱོད་ན་
སེད་པ་རང་མཚན་པ་ཡྤྱོད་པ་རིགས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་འཐྤྱོབ་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདི་ལ་གངས་ཅན་ན་འཆད་ཚུལ་གསུམ་སྣང་སེ། 
གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་ཡྤྱོད་ཀིས་དྲངས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་། གང་ཟག་ངྤྱོ་བྤྱོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་འཛིན་
སངས་ཀིས་དྲངས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་པ་མ་རིག་པ་དང་སེད་པ་སྤྱོགས་ཅི་སེ་མེད་ཅེས་དང་། འགའ་ཞིག་གང་ཟག་གི་
བདག་དང་ཆྤྱོས་བདག་རགས་པ་གཅིག་འཛིན་གི་བདག་འཛིན་གིས་དྲངས་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་ཆྤྱོས་བདག་སིར་
ཆ་མེད་གིས་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་སྤྱོགས་ཅི་སེ་མེད་ཅེས་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འཁྤྱོར་བར་དབང་མེད་དུ་སེ་བ་ལེན་
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པའི་རྒྱུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མེད་ཀང་བདག་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕུང་པྤྱོར་
བདེན་འཛིན་གིས་དྲངས་པའི་ཤེས་བའི་སིབ་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་པའི་སེད་པ་སྤྱོགས་ཅི་སེ་མེད་དེ་ཡྤྱོད་དགྤྱོས་ཞེས་པ་
གསུམ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཞེད་དྤྱོ། །ལུགས་དང་པྤྱོ་ནི་མངྤྱོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་འཇིག་རེན་པའི་
བསམ་གཟུགས་ཀི་ཏིང་འཛིན་ཐྤྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་སྤངས་པ་དང་སིར་འདྲ་བ་ལ་མི་རག་སྤྱོགས་བདེན་པའི་རྣམ་པ་སྤྱོམ་ཚུལ་
མངྤྱོན་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྤྱོམ་པས་འདིས་ནི་སིད་རེའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཀང་སྤྤྱོང་བའི་ཆ་ནས་འཇིག་རེན་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་
སྤྱོམ་པའི་འབས་བུ་ལས་ལྷག་ཅིང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དངྤྱོས་མིན་ཏེ་དབུ་མར་བཤད་པའི་ྤྱོན་མྤྱོངས་བདེན་འཛིན་སྤྤྱོང་
བའི་གེན་པྤྱོ་སྤྱོང་ིད་མ་སྤྱོམ་པས་སྤྱོ། །དེས་ན་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་རང་མཚན་པ་མིན་པའི་གང་ཟག་གསུམ་པ་ཞིག་
བཞེད་དྤྱོ། །འདི་ཤིན་ཏུ་བཞག་དཀའ་སེ་མཁས་པ་སྔ་མས་བཀག་ཟིན་ཏྤྱོ། །ལུགས་གིས་པ་དང་གསུམ་པ་བརྤྱོད་ཚུལ་ཙམ་
ལས་དྤྱོན་གཅིག་པས། ན་རང་གི་ཆ་མེད་གིས་བདེན་མེད་མ་རྤྱོགས་ཀང་ཆ་མེད་ཙམ་རྤྱོགས་ན་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་
མཚན་ིད་པ་འཐྤྱོབ་ཀང་མ་རིག་བག་ཆགས་སྤྱོགས་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་ཡྤྱོད་པ་ཁྱྤྱོད་ཁས་ལེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་ཀི་
ལས། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྤྱོ་དང་བཞི་མ་སྤྤྱོང་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མི་ཐྤྱོབ་པས། 
ཐེག་དམན་འཕགས་པ་དེ་དག་ཐེག་ཆེན་ལ་ཅི་སེ་མི་འཇུག་སེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་མདྤྱོ་པད་དཀར་སྤྱོགས་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་ངེས་དྤྱོན་ཡིན་པ་དེས་ན་ཤེས་སིབ་ཀི་སེད་པ་དང་ང་རྒྱལ་སྤྱོགས་ཁྱེད་ཅག་ན་ཐྤྱོས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་
གགས་ཀང་ངེས་པར་ཐེག་དམན་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་ཟིན་པ་དེ་དག་ལའང་ཅི་སེ་མེད་དེ་ཡྤྱོད་ཅེས་མཐར་ཐེག་པ་གཅིག་
ཏུ་སྒྲུབ་བེད་རང་རྒྱུད་དུ་བཀྤྱོད་དྤྱོ། །འདིར་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་མ་ངེས་ཏེ་ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའ་ན་ཚོར་བ་ཡྤྱོད་ཀང་རྣམ་གྤྱོལ་
ཐ་མའི་ཚེ་སེད་པ་གཏན་མི་སེ་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་གྤྱོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏྤྱོ། །རང་ལུགས་ནི། སེད་འདི་
ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་། །ཀུན་རྨྤྱོངས་བཞིན་དུ་ཅི་སེ་མེད། །ཅེས་པའི་དྤྱོན་ནི། ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་གི་སེད་པ་འདི་ནི་ཞེས་ཡར་
བཅད། ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་ཀུན་རྨྤྱོངས་བཞིན་དུ་ཅི་སེ་མེད་ཅེས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་པའི་ཚིག་ཀུན་རྨྤྱོངས་ལ་མར་
སྤྱོར་དགྤྱོས་ཏེ། ཀུན་རྨྤྱོངས་དེ་ཤེས་སིབ་ཡིན་པས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་གི་དཔེ་མ་གྲུབ་སམ་ན། ཀུན་རྨྤྱོངས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་
ཡང་། སྤྤྱོང་བེད་གེན་པྤྱོ་མེད་པས་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ལ་ཡྤྱོད་པ་བཞིན། སེད་པ་སྤྤྱོང་བེད་ཀི་གེན་པྤྱོ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་དམ་བདེན་མེད་རྤྱོགས་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པས་སེད་པའི་རྒྱུ་ཚོར་བ་ལ་བདེན་འཛིན་མས་པ་མེད་
པར་ཡྤྱོད་ན་སེད་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་ཅི་སེ་མེད་ཡྤྱོད་དྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་ཡིན་མིན་གི་ཆ་ནས་འདྲ་མཚུངས་དཔེ་
བཞག་པ་མིན་གི་སྤྤྱོང་བེད་གེན་པྤྱོ་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་ཀུན་རྨྤྱོངས་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་མིན་ཡང་ན་རང་ལ་ཡྤྱོད་པ་དང་དངྤྱོས་སྨྲ་
བས་ཁས་ལེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་ལ་སེད་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་ཅན་ཅི་སེ་མེད་དེ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེས་དངྤྱོས་སྨྲ་བ་ལ་
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ཐལ་འགྱུར་བཀྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཟླྤྱོག་ཕྤྱོགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་ན་རང་སྤྱོགས་ཀིས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་སྤྱོང་ིད་མེད་
དགག་བདེན་སྤྱོང་མངྤྱོན་དུ་རྤྱོགས་པ་སྤྱོགས་གྤྱོང་སི་དྤྱོན་སྐབས་ལྟར་ཤུགས་ཀིས་བསན་ཏེ་མཇུག་སྡུད་སྐབས། དེས་ན་སྤྱོང་
ིད་སྤྱོམ་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེས་ན་ལུགས་དང་པྤྱོ་དང་རང་ལུགས་གིས་ཀའི་ན་རང་གིས་ཆྤྱོས་ཐམས་
ཅད་བདག་མེད་རྤྱོགས་པ་ལ་ཁྱད་མེད་ཅིང་། འྤྱོན་ཀང་རང་ལུགས་ཐེག་གསུམ་རྤྱོགས་རིགས་མི་མམ། ལུགས་བར་པ་
གསུམ་ཆར་དང་ཀླྤྱོང་ཆེན་པའི་ལུགས་ཆ་ཤས་བཅས་ན་རང་གིས་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྤྱོགས་ཤིང་གྤྱོང་སྤྱོས་ལྟར་གཏན་
ཚིགས་རང་རྒྱུད་དྤྱོ། །ཐ་མ་རང་ལུགས་འགྤྱོག་བེད་གཏན་ཚིགས་སྔ་ཕི་གིས་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ཞིང་ལུགས་བཞིའམ་ལྔ་ཆར་
རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་གཏན་ཚིགས་ཙམ་གཅིག་གྤྱོ །འདིར་བསྡུས་པའི་དྤྱོན་ནི། དུས་གང་གི་ཚེ་རྒྱུད་གྤྱོལ་བ་ཡིན་ན་ཡང་
བདེན་འཛིན་གི་ལས་ཡང་སིད་ཀི་འབས་བུ་སེར་བ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ལ། སེད་པ་དང་རྒྱུ་ཚོར་བ་ཡྤྱོད་པ་
ཡིན་པ་ན། དེའི་ཚེ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སེད་པ་སྤངས་པ་ལའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཇི་ལྟར་གྤྱོལ་བར་ངེས་པར་བ། དེ་ལྟ་བས་ན་སྤྱོང་པ་
ིད་མེད་པར་ཇི་ལྟར་དགེ་སླྤྱོང་ིད་ལེགས་པར་གནས་པར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལྷག་མེད་རྒྱས་བཤད་
ལ། བདེན་འཛིན་དམིགས་བཅས་ཀི་ལམ་སྤྱོམ་ཀང་ཕི་རྤྱོལ་པ་བཞིན་ཐར་པ་མི་ཐྤྱོབ་པ་བསན་པ་ནི། སེམས་ནི་དམིགས་དང་
སྤྱོགས་ཀི་དྤྱོན་བརྤྱོད་པའི་ཕིར། ཆ་མེད་དམ་མི་རག་པ་ལ་བདེན་འཛིན་དམིགས་པ་དང་ནི་བཅས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་
རྒྱུ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའམ་དེ་བསྤྱོམས་པའི་འབས་བུ་འགྤྱོག་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་
ནི་རག་པར་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པས་གནས་པར་འགྱུར་ལ། །ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་ིད་དང་ནི་བལ་བའི་སེམས་བདེན་
འཛིན་གི་དམིགས་པའི་ཞགས་པས་བསམས་ཏེ་རེ་ཞིག་འགགས་པ་སིད་ན་ཡང་དེ་ནི་སླར་ཡང་འཁྤྱོར་བར་སེ་བར་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏེ། །དཔེར་ན་མུ་སེགས་བེད་འགའ་ཞིག་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྤྱོམས་འཇུག་ལ་ཐར་ལམ་དང་འབས་བུ་འདུ་
ཤེས་མེད་པ་པ་ལ་ཐར་པར་རྤྱོམས་ནས་སྤྱོམ་པ་ན་འཇུག་ཤེས་དྲུག་རེ་ཞིག་འགག་པ་སླར་ཡང་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་
བ་རྣམས་སེ་བ་ན་ངན་སྤྱོང་དུ་སེ་བ་བཞིན་ནྤྱོ། །འདི་ནི་མཐར་ཐུག་ཐེག་གཅིག་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཏེ། གྤྱོང་དུ་སྒྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། 
དཔེ་དང་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་འགིག་སེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྤྱོམས་འཇུག་གམ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་གིས་གང་ལྟར་ཡང་སྤྱོམས་
འཇུག་ལས་ལྡང་བ་ན་སླར་ཡང་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་མཚམས་སྤྱོར་བ་མིན་ཏེ་སྤྱོམས་འཇུག་པ་ནི་མས་པ་སིད་ཅིང་མ་མས་
ནའང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ་གནས་སུ་སེ་ནས་སླར་ཡང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྤྱོང་བའི་ལས་ཀིས་དམལ་བར་ལྟུང་བར་
བཤད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དཔེར་ན་མུ་སེགས་བེད་འགའ་ཞིག་བདག་མེད་མི་སྤྱོམ་པར་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྤྱོམས་འཇུག་ཐར་
ལམ་དུ་ཞེན་ནས་སྤྱོམ་པས་འབས་བུ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ཐར་པ་རྤྱོམས་ཀང་འཁྤྱོར་བར་ཕིར་ལྡྤྱོག་པས་ལམ་ལྤྱོག་ཡིན་པ་
ལྟར། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་ན་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྤྱོགས་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྤྱོགས་མི་སིད་པས། ཆྤྱོས་བདག་ཆ་མེད་
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གིས་བདེན་མེད་མ་རྤྱོགས་པའི་ན་རང་དག་བཅྤྱོམ་ཙམ་ཡང་མི་སིད་པས་བེ་མདྤྱོ་ནས་རང་རྒྱུད་མན་ཆད་ལ་ཐལ་འགྱུར་
བཀྤྱོད་པའྤྱོ། །འདི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་འགྤྱོག་པའི་༼སྤྱོམས་འཇུག་དཔེར་འྤྱོས་ཏེ་༽སྤྱོམས་འཇུག་
ལས་ལྡང་བ་ན་འཁྤྱོར་བར་ལྡྤྱོག་མི་སིད་ཅིང་། ཕིར་མི་འྤྱོང་བས་ད་དུང་དག་བཅྤྱོམ་ཐྤྱོབ་དགྤྱོས་ལ། དག་བཅྤྱོམ་པ་ནི་ལྷག་མེད་
ལ་འཇུག་དགྤྱོས་ཤིང་ལྷག་མེད་ལས་ལྡང་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་རྒྱལ་སས་ཆེན་པྤྱོས་ཀང་འཕགས་པ་དག་
བཅྤྱོམ་པ་རྣམས་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྤྱོམས་འཇུག་བཞིན་ཞེས་ཤིན་ཏུ་མ་གུས་པ་མི་ཁྤྱོམ་པའི་གནས་དང་མཚུངས་པའི་
ཚིག་གིས་སད་པར་མཛད་མི་འྤྱོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ནི་ངེས་དྤྱོན་གི་མདྤྱོའ་ིདགྤྱོངས་པ་མ་ལྤྱོན་པའི་དངྤྱོས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་
མཐའ་འཛིན་པ་ལ་སྤྱོད་ཚིག་གྤྱོ །གསུམ་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དེས་ན་ྤྱོན་མྤྱོངས་སྤངས་པའི་དགེ་སླྤྱོང་ིད་དང་སྡུག་བསྔལ་
སྤངས་པའི་མ་ངན་འདས་པ་ིད་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པ་ིད་ནི་བསྤྱོམ་པར་བའྤྱོ། །དེ་བསྤྱོམས་པས་
ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་སྤང་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་འཐྤྱོབ་པར་འགྱུར་གི། གཅིག་ཏུ་བདེན་བཞི་མི་རག་སྤྱོགས་བསྤྱོམས་
པས་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །ཚིགས་བཅད་གསུམ་འདི་ནི་མཁས་པ་སྔ་མ་འགས་སླྤྱོབ་དཔྤྱོན་གི་མིན་པར་འདྤྱོད། 
འགའ་ཞིག་ཡིན་པར་འདྤྱོད་དེ་གང་ལྟར་ཡང་གྤྱོ་སླའྤྱོ། །གལ་ཏེ་ཁྱྤྱོད་ཀི་ལུང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུང་པའི་མཚན་ིད་ཅན་མ་
ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ངག་གང་ཞིག་མདྤྱོ་སེ་ལ་འཇུག་པ་དེ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་པར་འདྤྱོད་ན། །རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་མི་མམ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གི་བརྤྱོད་བ་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཅག་གི །མདྤྱོ་དང་མཚུངས་པ་འདྤྱོད་པ་མིན་ནམ་
ཅི། །ཡང་སྤྱོང་ིད་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཕྤྱོགས་འགའ་ཞིག་མི་མཐུན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་མ་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེའི་
ཕྤྱོགས་སུ་མ་གཏྤྱོགས་པ་གཅིག་གིས་ནི། །ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་སྤྱོན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། །ཁྱྤྱོད་ཀི་མདྤྱོ་ཡང་
དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལ་སྤྱོགས་པ་སྤྱོང་པ་ིད་ཆེན་པྤྱོ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་སྤྱོན་པ་གཅིག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོ་
ཐམས་ཅད་ནི། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཅིས་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་ནྤྱོ། །ངག་གང་ཞིག་འྤྱོད་སྲུང་ཆེན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པས་
ཀང་གཏིང་དཔྤྱོག་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཁྱྤྱོད་ཀིས་མ་རྤྱོགས་པས། །གཟུང་བར་བ་བ་མིན་པར་སུ་ཞིག་གིས་
བེད། །འདི་དངུལ་ཆུ་ཐྤྱོགས་མེད་ཀིས་གྤྱོང་ཐེག་ཆེན་བཀའ་སྒྲུབ་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་ཞི་ལྷས་གསུངས་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་
ཡང་འབེལ་ཆགས་ཤིང་ཚིག་དྤྱོན་ལ་བརགས་ན་གསུང་མིན་པ་འདྲའྤྱོ། །གིས་པ་མང་འདས་ཆེན་པྤྱོ་མངྤྱོན་དུ་བེད་ཚུལ་རེས་
འགྤྱོའ་ིསྤྱོ་ནས་བསན་པ་ནི། ད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིསྤྱོང་པ་ིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པ། ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་རྨྤྱོངས་པས་
སྡུག་བསྔལ་ཅན་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྤྱོན་དུ། །ཆགས་པའི་མཐའ་དང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་མཐའ་
གིས་ལས་གྤྱོལ་བའི། །སིང་རེའི་གཞན་དབང་གིས་འཁྤྱོར་བར་གནས་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ། །འདི་ནི་མཐའ་བཞི་
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སྤྱོས་པ་དང་བལ་བའི་སྤྱོང་པ་ིད་འཁྤྱོར་འདས་དབེར་མེད་བསྤྱོམས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདི་ནི་ཚོགས་སྤྱོར་ན་ཐེག་
ཆེན་གི་ལྟ་སྤྱོད་མས་སུ་ལེན་པའི་འབས་བུ་འཕགས་ལམ་ས་དང་པྤྱོ་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་མ་ཐྤྱོབ་བར་དུ་འཁྤྱོར་འདས་རྤྱོ་
མམ་དུ་རྤྱོགས་པས་གྤྱོང་ནས་གྤྱོང་དུ་འཕེལ་བའི་དྤྱོན་ཏེ་འཁྤྱོར་བ་ན་བསམ་བཞིན་སེ་བ་བཞེས་ནུས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་སྐད་
དུ་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྤྱོར་པ་རྣམས་ཀིས། །སྤྱོང་པ་ིད་ནི་བསྤྱོམ་བས་ནས། །བླྤྱོ་ནི་གཞན་
དྤྱོན་ལ་དགའ་བར། །འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་དང་། ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། གདྤྱོད་ནས་སེ་མེད་རང་བཞིན་
འདི། །བླྤྱོ་ཡིས་གཏིང་ནས་རྤྱོགས་གྱུར་ན། །འཁྤྱོར་བའི་འདམ་དུ་བིང་བ་ལ། །སིང་རེ་ངང་གིས་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་སྤྱོ། །མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སྐུའི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་གྤྱོང་དུ་བསན་ཟིན་པས་འདིར་མདྤྱོ་ཙམ་བསན་
པའྤྱོ། །གིས་པ་དྤྱོན་བསྡུ་ནས་སྤྱོང་ིད་སྤྱོམ་པར་གདམས་པ་ལ། བདེན་འཛིན་ྤྱོན་སིབ་ཀི་གེན་པྤྱོ་སྤྱོང་ིད་མེད་དགག་
ཙམ་སྤྱོམ་པར་གདམས་པ། སིབ་གིས་བག་ཆགས་བཅས་པའི་གེན་པྤྱོ་སྤྱོང་ིད་སྤྱོས་བལ་བསྤྱོམ་པར་གདམས་པ། དེས་
ན་སྤྱོང་པ་ིད་ལ་སྐྲག་མི་རིགས་པར་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་ཕྤྱོགས་ལ། སུན་འབིན་པ་
ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར། །ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མི་དམིགས་པའི་སྤྱོང་པ་ིད་
ནི་བསྤྱོམ་པར་བའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཡང་སྤྱོང་པ་ིད་ཀི་ཁྱད་པར་བརྤྱོད་པའི་ཕིར་འདྤྱོད་ཆགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ྤྱོན་མྤྱོངས་
པ་དང་འཁྤྱོར་གསུམ་དུ་དམིགས་པའི་ཤེས་བའི་སིབ་པ་ཡི། །མུན་པའི་གེན་པྤྱོ་སྤྱོང་པ་ིད་ཡིན་ལ། །དམན་ལམ་
སྔྤྱོན་དུ་སྤྱོང་མ་སྤྱོང་གང་ལྟར་ཡང་མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ིད་ཐྤྱོབ་པར་འདྤྱོད་པས། །ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིསྤྱོང་པ་ིད་
དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྤྱོམ་པར་མི་བེད་དེ། །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སེར་སྣ་ལ་སྤྱོགས་རྣམ་རྤྱོག་གང་། །དེ་ནི་ྤྱོན་མྤྱོངས་སིབ་པ་
འདྤྱོད། །འཁྤྱོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་གང་། །དེ་ནི་ཤེས་བའི་སིབ་པར་འདྤྱོད། །ཅེས་སྤྱོ། །སིབ་གིས་ངྤྱོས་འཛིན་རྒྱས་པར་
ཁྤྱོ་བྤྱོས་བས་པའི་དགེ་འདུན་ི་ཤུའི་དཀའ་འགེལ་དུ་བསན་ཟིན་ཏྤྱོ། །དེ་ཡང་འཁྤྱོར་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་དེ་ལ་
གིས་སུ་ཞེན་པའི་ཁྱད་པར་གིས་སྔ་མ་ྤྱོན་སིབ་དང་ཕི་མ་ཤེས་སིབ་རགས་པའི་ཚད་དུ་བེད་པ་ནི་ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆྤྱོས་
ཡིན་ནྤྱོ། །འདི་ནི་བདེན་འཛིན་ྤྱོན་སིབ་དང་བདེན་མེད་འཛིན་པ་ལ་ཤེས་སིབ་བརགས་པ་དྲང་དྤྱོན་གི་བཤད་པ་ཡིན། གྤྱོང་གི་
སིབ་པ་དངྤྱོས་ངེས་དྤྱོན་དངྤྱོས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐྲག་པས་སྤྱོང་པ་ིད་སྤྤྱོང་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ལ་བདེན་པ་ཞེན་ན་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེད་པར་བེད་པ། །བདེན་ཞེན་འཁྤྱོར་ར་དེ་ལ་སྐྲག་པ་སེ་བར་
འགྱུར་ན། །ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་པ་ིད་རྤྱོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བེད་པའི་གེན་པྤྱོ། མང་འདས་འཐྤྱོབ་
པའི་ཐབས་དམ་པ་དེ་ལ་འཇིགས་པ་ཇི་ལྟར་སེ། །ཡྤྱོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་དགའ་བ་ིད་
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དུ་རིགས་སྤྱོ་ཞེས་དགྤྱོངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀི་གཞི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་
རྒྱས་པར་བསན་ཏེ་མངྤྱོན་རྤྱོགས་རྒྱན་བཞིན་ནྤྱོ། །ཁྱད་པར་ནི་མངྤྱོན་རྤྱོགས་རྒྱན་ལས་འབས་བུ་ལ་སྤྱོ་བ་སེ་བའི་ཆེད་གཞི་
ལམ་འབས་གསུམ་ཐྤྱོས་བསམ་ཁྤྱོ་ནའི་གྤྱོ་རིམ་ལྟར་བཟླྤྱོག་སེ་བསན་ལ། འདིར་ལམ་བསེད་རིམ་ལྟར་དང་ཡང་མངྤྱོན་རྒྱན་
ལས་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་མན་ངག་ལྟར་དང་། འདིར་དཔྱད་སྤྱོམ་གཞུང་བཤད་ལྟར་བེད་པ་ནི་ཁྱད་པར་རྤྱོ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་
པའི་ལེགས་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་མ་བརེན་པར་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་གཞུང་དུ་འཕགས་བཞིའི་མངྤྱོན་རྤྱོགས་བསན་པ་བྤྱོད་ཀི་མཁས་པ་
སུས་ཀང་མ་མཐྤྱོང་བར་ཟད་དྤྱོ། །སི་དྤྱོན་གིས་པ། ད་ནི་ལམ་སྤྱོམ་པ་མས་ལེན་གི་རིམ་པ་འཆད་ན་སི་གཞུང་གིས་ལས། 
དང་པྤྱོ་ཚོགས་ལམ་སྐབས་ཀི་མས་ལེན་བསན་ན་ལམ་གྤྱོང་མའི་མས་ལེན་དེ་ིད་གྤྱོང་འཕེལ་ཙམ་ལས་གཞན་མེད་པས་
ལམ་སྤྱོམ་པ་མས་ལེན་དུ་མཐྤྱོང་སྤྱོམ་མི་སླྤྱོབ་ལམ་གི་ཐ་སད་མེད་དེ། ལམ་གི་ལུས་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་གཞིའི་སྐབས་བསན་
ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རེ་བླ་མའི་ཞལ་ནས་སྤྱོ་སེས་མཐྤྱོང་ལམ་མ་ཐྤྱོབ་བར་གི་ལམ་རིམ་སྤྱོད་འཇུག་ལས་རྒྱས་པར་བསན་
ལ། ས་ཐྤྱོབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་མན་ཆད་ཀི་ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་བསན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིལམ་
རིམ་ཆ་སྤྱོད་ཆ་སད་ཆ་ཚང་བ་ཡིན་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ཀི་ལམ་རིམ་ཆེན་པྤྱོ་ཚང་ལ་མ་ནྤྱོར་བའྤྱོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཐད་དྤྱོ། །ལམ་སྤྱོམ་པ་དེ་ཡང་མངྤྱོན་རྤྱོགས་སེ་རིམ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤྱོམ་པ་སྔྤྱོན་དུ་
བསན་ཏེ་ེས་པ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རེན་ལྟར་སྣང་ལ་རགས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དྤྱོན་གི་གནས་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་ལས་རགས་པས་སྔར་རྤྱོགས་ལ། ཆྤྱོས་བདག་ཕྲ་མྤྱོ་ཆ་མེད་ཕིས་རྤྱོགས་པ་འདྤྱོད་པ་ནི་བེ་
མདྤྱོའ་ིཤན་ཞུགས་པ་ཡིན་པ་འདིར་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་ན་བདག་ཕྲ་རགས་རིལ་པྤྱོ་ལྟ་བུ་གྤྱོང་བུ་དང་རྡུལ་
ཕྲན་གིས་དང་དེར་འཛིན་ལ་བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་མི་འདྤྱོད་ཀི་བདེན་འཛིན་དང་མཚན་འཛིན་གིས་སྣང་གསུམ་ལ་ཕྲ་
རགས་སུ་འདྤྱོད་དྤྱོ། །ཀུན་བརགས་རགས་པ་དང་ལྷན་སེས་ཕྲ་བ་མི་འཐད་པ་ཐལ། ལྷན་སེས་ཀི་བདག་མེད་སྤྱོམ་པ་སྔྤྱོན་དུ་
བསན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྷན་སེས་སྔྤྱོན་ལ་བསན་པ་ནི། གཙོ་བྤྱོ་ཕྲ་རགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་མིན་གི་སེ་རིམ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་ལྷན་སེས་ལ་
བརེན་ནས་དེ་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་བཀྤྱོད་ནས་ལྷན་སེས་ཇེ་རགས་སུ་བཏང་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཀུན་བརགས་སྤང་སླ་སེ་བག་ཆགས་
མི་བརན་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྨི་ལམ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤྱོམ་པ་དང་། ཆྤྱོས་ཀི་བདག་
མེད་སྤྱོམ་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྤྱོམ་པ་དངྤྱོས་དང་། རྤྱོད་སྤྤྱོང་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས་མདྤྱོར་
བསན་པ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་ཅེས་བ་བ་རང་མཚན་པ་འགའ་ཞིག་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་ན་ནི། །འཇིགས་པའི་གནས་ཅི་ཡང་རུང་
བ་ལ་འཇིགས་པར་འགྱུར་དུ་ཆུག་ནའང་། རིགས་པས་དཔྱད་བཟྤྱོད་དམ་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངྤྱོར་བདག་ིད་འགའ་
ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པས། །འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་སུ་ཞིག་ཡིན། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་ལྷན་སེས་ཀི་བདག་དགག་



48   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

པ་དང་། ཀུན་བརགས་ཀི་བདག་དགག་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། བརགས་ཤིང་དཔྱད་ན་བདག་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྤྱོད་པ་
མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ་ས་དང་ཆུའི་ཁམས་ཀི་སྤྱོ་དང་སྐྲ་དང་སེན་མྤྱོ་རྣམས་བདག་མ་ཡིན་ལ་བདག་ནི་རུས་པ་དང་
ཁག་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །སྣབས་བདག་མིན་ལ་བད་ཀན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཆུ་སེར་དང་ནི་རྣག་ཀང་བདག་མིན་ན། །བདག་
ནི་ཞག་དང་རྔུལ་ཡང་མིན་ཏེ། །གྤྱོ་བ་དང་མཆིན་པ་དག་ཀང་བདག་མ་ཡིན་ལ། །ནང་ཁྤྱོལ་གཞན་རྒྱུ་མ་ལ་སྤྱོགས་
པ་ཡང་བདག་མིན་ཏེ། བདག་ནི་ཕི་ས་དང་གཅིན་མ་ཡིན་ལ། །ཤ་དང་པགས་པ་དག་ཀང་བདག་མིན་ཏེ། །མེའི་
ཁམས་ཀི་དྲྤྱོད་དང་རླུང་ཁམས་ཀི་དབུགས་དེ་ཡང་བདག་མ་ཡིན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་བུ་ག་ཡང་བདག་མིན་ཞིང་རྣམ་
ཀུན་ཏུ། །རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དྲུག་པྤྱོ་དག་གམ་དྲུག་པ་རྣམ་ཤེས་ཁམས་ཀང་བདག་མ་ཡིན་དེ་དག་མ་དཔྱད་པའི་བླྤྱོ་
ངྤྱོར་བརགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་རིག་པའི་བདག་དགག་པ། བེམ་པྤྱོའ་ིབདག་དགག་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་བ་བ་
མེད་པའི་བེད་པྤྱོ་རག་དངྤྱོས་མི་འཐད། རག་ན་བ་བ་དུ་མ་བེད་པ་མི་འཐད། ཡུལ་རེན་གིས་དུ་མ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པ་གསུམ་
ལས་དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ནི་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ས་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པའི་
རང་བཞིན་གི་བདག་རག་པར་འདྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་བདག་དགག་པར་བེད་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། གལ་ཏེ་ས་ཡི་
ཤེས་པ་རག་ན། །ས་ཡྤྱོད་པ་དང་མེད་པའི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ན་ས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། །ས་ཤེས་རག་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གལ་ཏེ་ས་ནི་རག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་གི། རག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་པྤྱོ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕིར་རག་ཏུ་
མི་འཛིན་ནྤྱོ་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། ཤེས་བ་ཡུལ་ས་མེད་པ་ན་ཤེས་པ་རག་པ་དེས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་རིག་ནས། །རྒྱུ་གང་གིས་
ས་ཤེས་པ་ཞེས་བརྤྱོད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་ཡུལ་ཤེས་པའི་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། །ཤེས་པ་མེད་
པའི་རང་བཞིན་གི་ཤིང་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། །ཡུལ་མེད་པར་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་
ཤེས་བ་ས་ལྟ་བུ་ེ་བར་གནས་པ། །མེད་པར་དེར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡང་མེད་ཅེས་ངེས་པར་བའྤྱོ། །གང་ཞིག་རེན་
འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྤྱོས་འགའ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེ་ཕིར་སྤྱོང་ིད་མ་ཡིན་པའི། །ཆྤྱོས་འགའ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཞེས་
སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཕིས་གཟུགས་འཛིན་པ་ན་ས་ཤེས་དེ་ིད་ཀིས་ནི་གཟུགས་ཀང་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་ས་
ཤེས་མེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། །ཕིས་གཟུགས་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་སྔར་གི་ས་ཐྤྱོས་པའང་ཅི་སེ་མིན་སེ་སའི་ཤེས་པ་དང་
གཟུགས་ཤེས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་ཤེས་པའི་ཚེ་ས་དྲུང་ན་མེད་པས་མི་ེ་བའི་ཕིར་མི་འཛིན་པ་
ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། །དེས་ན་དེའི་ཚེ་ས་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་ཡི་ཤེས་པའང་གཏན་མེད་པ་ིད་དྤྱོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སའི་ཤེས་པ་
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ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་གཟུགས་འཛིན་པའི་བདག་ིད་དུ་མི་འཐད་དྤྱོ་ཞེས་བཤད་པ། ས་འཛིན་པའི་རང་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་
པ་དེ་ཡིས་གཟུགས་འཛིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་ཆ་ཤས་མེད་པ་གཅིག་ལ་ས་ཤེས་པ་གཅིག་དང་གཟུགས་ཤེས་པའི་
གཟུགས་གཅིག་སེ་གཟུགས་གིས་ཅིག་ཆར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཐ་སད་སར་བ་ནི་གངས་ཅན་པའི་
བདག་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཅི་སེ་དཔེར་ན་མི་གཅིག་འགའ་ཞིག་བུ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་ཕ་ཡིན་ལ། འགའ་ཞིག་ཕ་
ལ་ལྟྤྱོས་ཏེ་དེ་ིད་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡང་གཟུགས་ཐ་དད་པ་གིས་ཅིག་ཆར་མི་འབྱུང་ཡང་
གཟུགས་གིས་པྤྱོ་དེ་དག་གི་ཐ་སད་ཅིག་ཆར་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ནི་སེད་པ་པྤྱོ་ཕ་དང་བསེད་བ་བུ་ིད་
དུ། །ཀུན་རྤྱོབ་སྤྱོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཡང་དག་པ་དྤྱོན་དམ་པ་ིད་དུ་ཕ་བུའི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་མིན་
ཏེ། །འདི་ལྟར་སིང་སྤྱོབས་ཏེ་བདེ་བ་དང་རྡུལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི། །མུན་པ་སེ་མ་རིག་པ་བུ་དང་ཕའི་གནས་སྐབས་
དག་ཏུ་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་བུ་ཡང་མིན་ལ་ཕ་ཡང་མིན་ཏེ་ཕ་བུའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་
མེད་པ་གཙོ་བྤྱོའ་ིཡྤྱོན་ཏན་རང་བཞིན་གཅིག་ཁྤྱོ་ནར་བཤད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་བདག་དྤྱོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཁྱྤྱོད་འདྤྱོད་ལ། 
ཕ་བུ་གིས་གཙོ་བྤྱོའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཀུན་རྤྱོབ་བརྫུན་པ་ཡིན་པས་བདག་དྤྱོན་དམ་པར་སྒྲུབ་བེད་དཔེ་མི་མཚུངས་ཏེ་དྤྱོན་དམ་པ་
གཙོ་བྤྱོའ་ིརང་བཞིན་གཅིག་ལ་ཕ་བུའི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་བས་ན་ཕིས་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པ་པྤྱོ་བདག་
དེ་ནི་སྔར་གི་ས་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པའི། །རང་བཞིན་དུ་ནི་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཁྤྱོ་ན་རེ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གར་མཁན་
གཅིག་པུ་ིད་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཀིས་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་བདག་གམ་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཡུལ་ས་
དང་གཟུགས་སྤྱོགས་སྔ་ཕི་དུ་མ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གར་མཁན་ལྟ་བུར་སྔ་མའི་རང་བཞིན་ལྷའི་ཆ་བད་
ཡྤྱོངས་སུ་དྤྱོར་ནས་ཚུལ་གཞན་གིས་རྣམ་འགྱུར་གནྤྱོད་སིན་ལྟ་བུ་དེ་ིད་མཐྤྱོང་ན་དེ་རག་པ་མིན་པས་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་
མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །འྤྱོ་ན་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདག་དེ་ིད་ཀི་རང་བཞིན་སླར་ཡང་གཞན་
དང་གཞན་དུ་སེ་ཞིང་འགག་པ་དེས་ན་ེས་པ་འདི་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཚུལ་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་ཀང་དེ་ིད་དེ་
གཅིག་ཏུ་བརྤྱོད་པ་ཡིན་ན། །གཅིག་ིད་དེ་ནི་སྔྤྱོན་འཇིག་རེན་ན་མེད་པའི་གཅིག་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་
པས་མཁས་པས་བསིང་བ་མཛད་པའྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། རིག་པའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ལས་གཞན་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་དུ་བས་
པ་ནི་ཤེལ་གི་སྔྤྱོན་པྤྱོ་བཞིན་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། གལ་ཏེ་ས་ཤེས་ནས་ཆྤྱོས་ཤེས་པའི་བར་ཚུལ་གཞན་
མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མིན་ཅིང་ཤེལ་སྔྤྱོ་སེར་སྤྱོགས་ལྟར་བརྫུན་པ་ཡིན་ན། །གཉུག་མ་དེ་ཡི་
རང་གི་རང་བཞིན་དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་དེ་སྨྲྤྱོས་ཤིག །ཁྤྱོ་ན་རེ་དུས་སྔ་མ་ས་དང་ཕི་མ་གཟུགས་སྤྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་
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སུ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པ་ཙམ་ིད་གཅིག་ཅེ་ན་དེ་ལྟར་ན། །སེས་བུ་ཀུན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཤེས་པ་ིད་ཙམ་
ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྤྱོད་པས་ཐུན་མྤྱོང་བའི་ཆྤྱོས་ཡིན་པས་སྤྱོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་ཤེས་ས་ཤེས་སྤྱོགས་ཐ་དད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་སྤངས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤཤེས་པ་ཙམ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྤྱོད་ན་
སེམས་དང་ལྡན་པ་བདག་དང་སེམས་མེད་པ་གཙོ་བྤྱོ་གིས་པྤྱོ་དེ་དག་ཀང་། །གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་གང་གི་ཕིར་བེམ་
ཤེས་གིས་ཡྤྱོད་པ་ིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཅི་སེ་བདག་དང་གཙོ་བྤྱོ་འདི་ལ་ཡང་དངྤྱོས་པྤྱོ་བེམ་ཤེས་ཆ་ནས་ཐ་དད་
ཀང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྤྱོད་པ་ིད་ཀིས་གཅིག་པ་ིད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྤྱོ་བྤྱོ་ཅག་གང་འདྤྱོད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་བསྒྲུབ་པས་ེས་
པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཚེ་ས་ཤེས་དང་གཟུགས་ཤེས་སྤྱོགས་བེ་བག་དྲུག་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཡིན་ན། །དེ་ལས་
གཞན་པའི་ཤེས་པ་མི་སིད་པས་དེེའི་ཚེ་གང་ལ་བརེན་ནས་གཙོ་བྤྱོ་དང་འདྲ་བ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བེད་པའི་འདྲ་བའི་རེན་
བདག་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཅིའང་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ད་ནི་རིགས་པ་ཅན་ལ་སྤྱོགས་པས་བརགས་པའི་སེམས་མེད་པའི་
རང་བཞིན་གི་བདག་བེམ་སྤྱོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྤྱོགས་དགག་པའི་ཕིར་བཤད་པ། སེམས་མེད་པ་ཡང་བདག་མིན་
ཏེ། །སེམས་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕིར་དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་ཤིང་ལ་སྤྱོགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །འདིའང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
བདག་གཅིག་ཡིན་ཀང་ནང་ཚན་སེམས་ཅན་སྤྱོ་སྤྱོས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དཔེར་ན་ཐང་ཆེན་པྤྱོ་ཞིག་ཏུ་ཁང་པ་ཐ་དད་ཀི་ས་
བཟུང་བ་བཞིན་འདྤྱོད་དྤྱོ། །དེས་ན་བདག་ལ་སེམས་མེད་ཀང་། འྤྱོན་ཏེ་བདག་འདི་ལ་གང་ཟག་སྤྱོ་སྤྱོས་བླྤྱོའ་ིསེམས་ཀི་
སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། །དགེ་སིག་བླང་དྤྱོར་དང་བདེ་སྡུག་མས་སུ་མྤྱོང་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། འྤྱོ་ན་བརྒྱལ་
བ་དང་གིད་འཐུག་པྤྱོས་གནྤྱོན་པ་ལ་སྤྱོགས་པས་མི་ཤེས་པའི་ཚེ་ན་བླྤྱོ་དང་བདག་འབེལ་བ་དེ་འཇིག་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ན་རེ་འདི་ལ་སེམས་དང་འབེལ་བ་དང་མ་འབེལ་བ་གིས་ཀ་བདག་གི་རང་བཞིན་རག་པ་གཅིག་ིད་ཡིན་པས་
སེམས་དང་སྔར་འབེལ་བ་ཕིས་འབེལ་བ་འཛིན་པ་གིས་ཁྱད་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། ཅི་སེ་བདག་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་
བ་མེད་ན། །གང་ཟག་སྤྱོ་སྤྱོས་སེམས་པས་དེ་ལ་ཁྱད་པར་གསར་པ་དགེ་སིག་བསགས་པ་ལྟ་བུ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་
བས་ཏེ་རག་པ་ལ་བ་བ་མེད་དྤྱོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་མེད་པ་དང་དགེ་སིག་བླང་དྤྱོར་དང་བདེ་སྡུག་མས་མྤྱོང་གི་བ་བ་དང་
བལ་བ་ིད་ཀི་ཕིར། །ནམ་མཁའ་ིད་བདག་ཏུ་བས་པར་འགྱུར་ལ། འདྤྱོད་ན་ལས་འབས་ཀི་རེན་མི་རུང་བའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གིས་པ་རྤྱོད་པ་སྤྤྱོང་བ་ལ། བདག་མེད་ན་ལས་འབས་ཀི་རེན་མི་འཐད། སིང་རེ་ཡུལ་མི་འཐད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་
རྤྱོད་ལན་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གིས་བདག་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་ནས་གལ་ཏེ་བདག་འཇིག་རེན་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་
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འགྤྱོ་བ་དེ་ནི་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །ལས་བས་པ་འབས་བུ་དང་འབེལ་བ་རིགས་པ་མིན་ཏེ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་མཚན་
ིད་ཀི་ལས་བས་ནས་ནི་བེད་པ་པྤྱོ་དེ་ིད་ཞིག་སེ་འགགས་པར་གྱུར་པས་ན། །སུ་ཡི་ལས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 
གིས་པ་ལན་ལ། རིགས་ངྤྱོར་ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བ་མི་འཐད། ཐ་སད་དུ་བདག་བརགས་ཡྤྱོད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མི་དགག་པ་
གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལ་བཤད་པར་བ་སེ་དྤྱོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་བ་བ་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་ཕུང་ཁམས་དང་འབས་
བུ་ལ་སྤྱོད་པའི་གཞི་ཐ་དད་པ་འདྤྱོད་པ་དེ་ནང་པ་དང་། །ལས་བེད་པ་དང་འབས་བུ་མྤྱོང་བའི་དུས་དེར་རིགས་པ་ཅན་
སྤྱོགས་ཀི་ལྟར་ན་སེམས་མེད་པ་དང་རག་པའི་ཕིར་དང་གངས་ཅན་ལྟར་ན་རག་པའི་ཕིར་བདག་དེ་ལ་དགེ་སིག་སྤྱོགས་བ་བ་
དང་བེད་པ་ཅིའང་མེད་པ་ཡང་། །བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཕི་རྤྱོལ་པ་དང་བདག་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནང་པ་ཡུ་བུ་གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་
པས། །འདིར་ལས་འབས་ཀི་རེན་བདག་ཡྤྱོད་མེད་རྤྱོད་པ་དྤྱོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། །གིས་པ་ལ་རག་བདག་ཐ་སད་ཙམ་
དུའང་མ་གྲུབ་པ། ཕུང་པྤྱོའ་ིརྒྱུན་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པའི་བདག་ཙམ་ཐ་སད་ལས་འབས་ཀི་རེན་དུ་བསན། བརེན་ནས་
བརགས་པའི་རྒྱུ་སེམས་སྤྱོགས་ཕུང་པྤྱོའ་ིརྒྱུན་ཡང་དཔྱད་ན་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་དྤྱོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་
པྤྱོ་ནི། འྤྱོན་ཏེ་བདག་རག་པ་འགྱུར་མེད་འདྤྱོད་པས་དྤྱོན་དམ་པ་ལ་མ་ཟད་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་ན་རྒྱུ་དགེ་སིག་གི་
ལས་བེད་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་ན་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་མྤྱོང་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་མཐྤྱོང་བ་འདི་ནི་
སིད་པ་མ་ཡིན་ལ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པར་ཀུན་རྤྱོབ་ཐ་སད་བརགས་ཡྤྱོད་ཙམ་དུ་སྐད་
ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ནི་བརེན་ནས་སུ། །ལས་བེད་པ་པྤྱོ་བདག་དང་འབས་བུ་ལ་སྤྱོད་པ་པྤྱོ་ཞེས་
བ་བར་གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཅྤྱོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསན་ཏྤྱོ། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཡང་བདག་དྤྱོན་དམ་པར་
བདེན་གྲུབ་མེད་ན། འྤྱོ་ན། བདག་ིད་བདག་གི་མགྤྱོན་ཡིན་གི། །གཞན་ནི་སུ་ཞིག་མགྤྱོན་དུ་གྱུར། །བདག་ིད་ལེགས་པར་
དུལ་བ་ཡིས། །མཁས་པས་མཐྤྱོ་རིས་འཐྤྱོབ་པར་གྱུར། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཤེ་ན། ཐ་སད་དུ་སེམས་
ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ལ་བདག་གི་སར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །མདྤྱོ་སེ་གཞན་དུ། 
སེམས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་སེ་ཞེས་དམ་བཅའ་ནས། སེམས་འདུལ་བས་ནི་བདེ་བ་འཐྤྱོབ་པའི་ཕིར་ཞེས་གཏན་ཚིགས་
འགྤྱོད་པའི་སེམས་འདུལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་ཡང་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་མངྤྱོན་ཞེན་གིས་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྤྤྱོང་
བའི་ཕིར་དྲང་བའི་དྤྱོན་གི་སེམས་ཀུན་གཞི་ལ་བདག་ཅེས་བརགས་པས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་
ལས་གསུངས་པ། གང་ཟག་རྒྱུད་དང་ཕུང་པྤྱོ་དང་། །རེན་དང་རྡུལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །གཙོ་བྤྱོ་དབང་ཕྱུག་བེད་པྤྱོ་
དག །སེམས་ཙམ་ིད་དུ་ང་སྨྲ་འྤྱོ། །ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་གསུམ་རྣམས་ཀི་སྣང་བ་ཀུན་གཞི་སེམས་ཀི་ཆྤྱོ་འཕྲུལ་ཡིན་
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ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཕིར་དྤྱོན་དམ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་རམ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་གི་གཟིགས་ངྤྱོར་ལྟ་བུ་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ི
གནས་ལུགས་ལ་སེམས་ཀང་ངའྤྱོ་སམ་ནས་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། གསུམ་པ་ནི། འདས་
པ་དང་མ་འྤྱོངས་པ་ཡི་སེམས། །བདག་མིན་ཏེ་དེ་ནི་ཞིག་པ་དང་མ་སེས་པས་མེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོན་ཏེ་དེ་ལྟར་
སེས་བཞིན་པའི་སེམས་བདག་ཡིན་སམ་ན། །དེའང་དཔྱད་ན་ད་ལྟ་བ་ཡང་མ་གྲུབ་པའམ། སྐད་ཅིག་གིས་པ་དེ་འགགས་
ཏེ་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་བདག་མེད་དྤྱོ། །དཔེར་ན་ཆུ་ཤིང་གི་སྤྱོང་པ་དག །ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་སེ་རྣམ་པར་བཤིགས་པ་
ན་ཆ་ཤས་ཅན་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་མེད་པ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཡིས། །བཙལ་ན་བདག་ཡང་ཡང་
དག་པ་མིན་ཏེ་འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་རིགས་ངྤྱོར་དཔྱད་ན་རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་གིས་
བདག་མེད་གིས་རྤྱོགས་པ་འདིས་བསན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་སིང་རེའི་ཡུལ་མི་འཐད་པའི་རྤྱོད་སྤང་ལ་རྤྱོད་ལན་གིས་ལས་དང་
པྤྱོ་ནི། ཡང་རྣམ་པ་གཞན་གིས་བདག་སྒྲུབ་པར་འདྤྱོད་ནས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དང་གང་ཟག་དང་བདག་ཅེས་བ་
བ་དཔྱད་ངྤྱོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་སུ་ལ་སིང་རེ་བསྤྱོམ་
པར་བ་ཞེ་ན། །གིས་པ་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པའི་བདག་སིང་རེའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བསན། དེ་ིད་རིགས་པའི་དགག་བ་
མིན་པ། བདེན་གྲུབ་དགག་དགྤྱོས་པ། དགག་ནུས་པ་དང་བཞི་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པར་ཀུན་རྤྱོབ་
ཙམ་དུ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པའི་དྤྱོན་དུ་འགྤྱོ་བ་སྤྱོལ་བར་ཁས་བླངས་པའི་རྨྤྱོངས་པ་མ་རིག་པ་བདེན་འཛིན་ནམ་
བདག་འཛིན་གིས་བརགས་པ་གང་ཡིན་པའི་སེམས་དེ་ལ་སིང་རེ་བསྤྱོམ་པར་བའྤྱོ། །ཅི་སེ་དྤྱོན་དམ་པར་སེམས་ཅན་
མེད་ན་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀང་སེས་ནས་ཞིག་སེ་དྤྱོན་དམ་པར་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་འབས་བུ་
སངས་རྒྱས་དེ་སུ་ཡི་འཐྤྱོབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །དག་པ་གིས་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཀུན་བརགས་ཙམ་ལས་དྤྱོན་
དམ་པར་འཐྤྱོབ་པ་པྤྱོ་གང་ཟག་དང་། འཐྤྱོབ་བ་སངས་རྒྱས་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་བདེན་ཏེ། ཡུམ་ལས། ཐྤྱོབ་པ་ཡང་མེད་མ་ཐྤྱོབ་
པ་ཡང་མེད་ཅེས་སྤྱོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ཕིར། འྤྱོན་ཀང་རྨྤྱོངས་པས་རྣམ་པར་སྤྱོ་བཏགས་པ་ལས་འཐྤྱོབ་བྤྱོ་གང་
ཟག་དང་འཐྤྱོབ་བ་སངས་རྒྱས་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་དྤྱོ། །གལ་ཏེ་རྨྤྱོངས་པ་ཞེས་པ་ནི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན་དེ་ཇི་
ལྟར་ཁས་ལེན་པར་བེད་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། རྨྤྱོངས་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས་འཁྤྱོར་བ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་བདག་ཏུ་བདེན་པར་
འཛིན་པ་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་ཅན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་དང་། དེ་ེ་བར་ཞི་བའི་རྒྱུ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྤྱོགས་པ་
དང་། དགེ་སེམས་སེམས་བསེད་ལྟ་བུ་དང་ཡང་མ་སིབ་ལུང་མ་བསན་ནི་རེན་གི་དབང་གིས་ཅི་རིགས་པ་འགྱུར་
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བའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལས་སྔ་མ་དང་པྤྱོ་ིད་ནས་སྤྤྱོང་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ེ་བར་ཞི་བའི་དྤྱོན་
དུ། །ཕི་མ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྤྱོབ་པའི་རྨྤྱོངས་པ་ལས་འབས་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལྟ་བ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྤྱོ་སྤྱོགས་ནི་རེ་
ཞིག་བཟླྤྱོག་པར་མི་བ་སེ། །ཆུ་འདྤྱོད་པའི་སྣྤྱོད་བཞིན་དུ་དྤྱོན་དམ་པ་རྤྱོགས་པར་ེ་བར་མཁྤྱོ་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་བདག་ཏུ་
རྨྤྱོངས་པ་བདེན་འཛིན་སྤྱོགས་ཀང་བཟླྤྱོག་པར་མི་བ་སེ། དེའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདག་གིས་འདྤྱོད་པའི་དྤྱོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྤྱོ་སམ་
པ་ལ་བཤད་པ། གསུམ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ཡི་ངའྤྱོ་སམ་པ་བདག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། །གཞི་
མེད་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བའི་རྨྤྱོངས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པས་འཕེལ་ནས་འཁྤྱོར་བ་ལས་མི་ཐར་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། 
བདག་ལ་ཆགས་པའི་ངར་འཛིན་པ་དེ་ལས་ཀང་མེའི་ཚ་བ་བཞིན་བཟླྤྱོག་ཏུ་མེད་ཅེ་ན། །ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ལ་མིར་འཛིན་པ་ལྟར་གྤྱོ་
བུར་བས་འཁྲུལ་རྤྱོག་ཡིན་པས་བཟླྤྱོག་སླ་སེ་གེན་པྤྱོ་བདག་མེད་བསྤྱོམ་པ་ནི་དེ་བཟླྤྱོག་པའི་མཆྤྱོག་ཡིན་ཏེ་དངྤྱོས་
འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་མུན་ཁང་དུ་མར་མེ་བཏེགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ཆྤྱོས་བདག་མེད་བསྤྱོམ་པ་ལ་སི་གཞུང་
གིས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྤྱོམ་ཚུལ་གྲུབ་མཐའི་དབང་དུ་བས་ན་བེ་སྨྲས་གདགས་གཞི་ཤེས་པ་
སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་དང་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ལ་གང་ཟག་སྤྱོ་བཏགས་ཏེ་དཔེར་ན་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་
གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འདྤྱོད་ལ། དྤྱོན་དམ་པར་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ན་གཟུང་བ་དང་ཤེས་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་
མེད་དང་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་མངྤྱོན་སུམ་དུ་མཐྤྱོང་བས་ན་བདག་བཏགས་ཡྤྱོད་ཙམ་ཡང་མི་འཛིན་པར་གཞན་རིག་རང་པར་
འདྤྱོད་དྤྱོ། །མདྤྱོ་སེ་པས་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ལ་གཞལ་བ་ལྤྱོག་ན་མྤྱོའ་ིརྣམ་བཞག་མི་འདྤྱོད་པས་རང་གཞན་མེད་པར་
གཟིགས་པས་རྣལ་འབྤྱོར་རྤྱོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འདྤྱོད་ཀང་དྤྱོན་དུ་གཟུང་འཛིན་ལས་མ་འདས་པར་སྔར་བཤད་པ་
ལྟར་རྤྱོ། །བེ་མདྤྱོ་གིས་ལ་ཆྤྱོས་བདག་མེད་རྤྱོགས་པའི་ཐ་སད་གསལ་ཁ་མེད་ཀང་། ཆྤྱོས་བདག་ཀང་རགས་པ་གྤྱོང་བུ་མེད་
པར་འདྤྱོད་པ་ཙམ་མྤྱོ། །སེམས་ཙམ་པས་ན་ཐྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་བསྤྱོམ་ཚུལ་མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་དང་། རང་རྒྱལ་གཟུང་བ་བདེན་
པ་མེད་པར་རྤྱོགས་པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ཐེག་ཆེན་པས་གཟུང་འཛིན་གིས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མམ་བཞག་བསྤྱོམ་
ཚུལ་གྤྱོང་དུ་བསན་པ་ལྟར་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྤྱོག་པའི་ཡྤྱོངས་གྲུབ་གིས་མེད་ཤེས་པ་མི་རག་པ་དང་འགྱུར་མེད་ཡྤྱོངས་གྲུབ་སྤྱོང་
ིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་རག་པར་གནས་པར་འདྤྱོད་ཀང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཟུང་འཛིན་རང་མཚན་མི་འདྤྱོད་དྤྱོ། །རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་གང་
ཟག་གི་བདག་བཏགས་ཡྤྱོད་དང་། ཆྤྱོས་བདག་ནི་གཟུགས་ཅན་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་དང་ཤེས་པ་རགས་པ་གཅིག་འཛིན་
བཏགས་ཡྤྱོད་དུ་འདྤྱོད་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་འདྤྱོད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་གསུམ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཕལ་ཆེར་
ཐལ་འགྱུར་དང་གཅིག་ལ་གྤྱོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྤྱོ། །ཐལ་འགྱུར་རང་ལུགས་རིགས་ཅན་གསུམ་ཆར་གིས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་



54   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

བདེན་སྤྱོང་མངྤྱོན་སུམ་དུ་རྤྱོགས་པ་གཞིར་བཞག་ནས་མམ་བཞག་ན་གཟུང་འཛིན་ཡྤྱོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་སྔར་བཤད་པ་
ལྟར་སྤྱོམ་ཞིང་རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་རྣམས་རིམ་གིས་དྲངས་པའི་ཕིར་འྤྱོག་མ་དང་མཐུན་པར་གང་ཟག་གི་བདག་
མེད་སྔར་དང་། ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་རེས་སུ་བསྤྱོམ་པར་གཞུང་འདིར་བཤད་པར་མཛད་ལ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། བསྤྱོད་
ནམས་མིན་པ་དང་པྤྱོ་བཟླྤྱོག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྤྱོག་བ་ཞིང་། །ཕིས་ནས་ལྟ་བ་ཀུན་བཟླྤྱོག་པ། །གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་
ཡིན། །གསུངས་པས། ཐྤྱོག་མར་སེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རིམ་ལས་འབས་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལྟ་བ་དང་། བར་དུ་བདག་འཛིན་
རགས་པ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཟླྤྱོག་སེ་འཁྤྱོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་ཚད་མེད་སེས་ན་སེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་རིམ་དང་། མཐར་
ཆྤྱོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཕྲ་མྤྱོ་འཛིན་སངས་ཀུན་སྤྤྱོང་ནས་སིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླང་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པྤྱོ་ཆེ་སེ་བར་
བསན་པས་སྐལ་དམན་རིམ་འཇུག་གི་ལམ་རིམ་བསན་པ་དང་། སྔར་རྒྤྱོལ་ཡང་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་དངྤྱོས་སུ་
བསན་པ་ཡང་འདི་དང་མཐུན་ནྤྱོ། །དེའང་ར་ཤེར་སྔ་རྒྤྱོལ་གཙོ་བྤྱོ་ནང་སེ་ཁྤྱོ་ན་སྣང་ཞིང་སྐལ་དམན་རིམ་འཇུག་གི་ལམ་བསན་
པའི་ཞྤྱོར་ལ་ཕི་རྤྱོལ་པའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཀང་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མས་བཟླྤྱོག་ཟིན་པས་དེ་དག་ཤུགས་བསན་ཡིན་ཅིང་སྐལ་ལྡན་ཅིག་
ཆར་བའི་ལམ་རིམ་ཁྤྱོ་ན་གཙོ་བྤྱོར་བསན་ནྤྱོ། །དབུ་འཇུག་ལས། སེམས་བསེད་ལྔ་པ་མན་གིས་རིམ་གིས་པའི་ལམ་དང་དྲུག་
པའི་སྐབས་སྔ་རྒྤྱོལ་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་བསན་པ་འདི་དང་མཐུན་ལ་ཅིག་ཆར་བའི་ལམ་རིམ་བསན་པ་ར་ཤེར་དང་མཚུངས་
སྤྱོ། །གནད་ཀི་དྤྱོན་འདི་ཡིན་ཏེ། མངྤྱོན་མཛོད་ཀུན་བཏུས། སེ་བདུན་མདྤྱོ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པ་ལྟར་དངྤྱོས་
སྨྲ་བས་བེམ་ཤེས་དྤྱོན་དམ་པར་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདྤྱོད་པ་རིམ་གིས་བཀི་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེས་འདུལ་བ་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་
མ་རང་རང་ལ་གགས་པ་ཆྤྱོས་བདག་ལ་བདེན་འཛིན་བཅས་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། མུ་སེགས་མཆྤྱོག་ལ་བདག་བཅས་ཀི་ཐར་
པའི་ལམ་བསན་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དབུ་འཇུག་ལས། ཀུན་གཞི་ཡྤྱོད་ཅིང་གང་ཟག་ིད་ཡྤྱོད་ལ། །ཕུང་པྤྱོ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་ིད་
ཡྤྱོད་ཅེས། །བསན་པ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དྤྱོན། །རིག་པར་མི་འགྱུར་གང་ཡིན་དེ་ལ་འྤྱོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །དེ་ལྟ་
བུ་དྲང་དྤྱོན་ལ་བླྤྱོ་སང་བའི་གང་ཟག་གམ་དབང་རྣྤྱོན་ཅིག་ཆར་བ་ལ་མཛོད་ཀུན་བཏུས་སྤྱོགས་ནས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་སྐད་དུ་
བསན་པ་དེ་དག་དགྤྱོངས་གཞི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། དགྤྱོས་པ་བདེན་འཛིན་ཅན་རིམ་གིས་དྲངས་པའི་ཕིར་དང་། དངྤྱོས་ལ་
གནྤྱོད་བེད་དབུ་མའི་རིགས་ངྤྱོར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་གྲུབ་བྤྱོ། །དེས་ན་རིམ་དང་ཅིག་ཆར་གང་གི་སྐབས་སུ་
ཡང་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མའི་ལམ་རིམ་འདྤྱོར་དགྤྱོས་པ་མིན་ནྤྱོ། །ཐལ་འགྱུར་རང་ལུགས་ལ། དཔྱད་སྤྱོམ་དང་། འཇྤྱོག་སྤྱོམ་
གིས། དཔྱད་པས་ཆྤྱོས་བདག་མེད་སྤྱོམ་པ་ལ་ལུས་དྲན་སྐབས་དང་པྤྱོ་ལུས་མ་གྲུབ་དེ་ནས་ལག་སྤྱོགས་ནས་རྡུལ་ཆ་མེད་
པར་རིམ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གཞུང་འདིར་བསན་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པའི་རེས་སུ་འབང་སེ་གང་ཟག་རིམ་གིས་པ་དྲངས་
པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ར་ཤེར་དང་དབུ་འཇུག་ལྟར་ལས་བེད་པྤྱོ། ཡན་ལག་དང་། ཡན་ལག་ཅན་སྤྱོགས་རེན་ནས་བརགས་པའི་
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རིགས་པ་ཕྲ་མྤྱོས་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། སི་མེད་ན་བེ་བག་མེད་པ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་སིར་བདག་མེད་ན། བེ་བག་ཕུང་པྤྱོ་
འགྤྱོག་པ་དང་། རྒྱུ་བེད་པྤྱོ་མ་གྲུབ་ན་འབས་བུ་ལས་སུ་བ་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་བུད་ཤིང་མེད་ན་འབས་བུ་དུ་བ་
མེད་པ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་། ལས་སུ་བ་བ་བུམ་པ་མེད་ན་རྒྱུ་བེད་པྤྱོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མེ་མེད་ན་བུད་ཤིང་མེད་པ་
འབས་བུ་མ་དམིགས་པ་དང་། བདག་གཅིག་དང་ཕུང་པྤྱོ་དུ་མ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་བེད་འགལ་བ་དམིགས་པ་དང་། ལུས་རང་མཚན་
ལས་ཐ་དད་པའི་སི་རས་གྲུབ་མ་དམིགས་པ་ནི་སྣང་རུང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སྤྱོགས་རིགས་པ་སྤྱོབས་
ལྡན་རེ་རེས་ཅིག་ཆར་དུ་འགྤྱོག་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཡང་ཆྤྱོས་བདག་སི་དང་གང་ཟག་གི་བདག་བེ་བག་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁས་
ལེན་པ་དཀའ་སེ་ཤིང་ར་བེ་བག་དང་། ཡན་ལག་སི་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ཤིང་ལུས་བེ་བག་དང་། ཡན་ལག་སི་བདག་ཕུང་པྤྱོའ་ི
བེ་བག་ཕུང་པྤྱོ་བདག་གི་སི་ཁས་ལེན་དགྤྱོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྤྱོ། །དེས་ན་ཆྤྱོས་བདག་སི་དང་གང་ཟག་གི་བདག་བེ་བག་ཏུ་
བཤད་པ་ན་སིར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཆྤྱོས་ཙམ་གཅིག་ཀང་བདག་གི་ས་དང་འབེལ་བའི་ཚེ་གང་ཟག་གི་བདག་ཆྤྱོས་བདག་གི་
བེ་བག་མིན་ཏེ་གཟུགས་ཙམ་གི་ས་གཟུགས་ཕུང་དུ་འཇུག་ཀང་། སེ་མཆེད་ཀི་ས་དང་འབེལ་བའི་ཚེ་མིག་གི་ཡུལ་ཁྤྱོ་ན་ལ་
གཟུགས་ཀི་སེ་མཆེད་ཡིན་གི་གཟུགས་ཕུང་མཐའ་དག་གཟུགས་ཀི་སེ་མཆེད་མིན་པ་དང་། ཤིང་ཙམ་གི་སི་ས་གཅིག་
ཀང་། ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་ལྟ་བུ་ཆིག་གྤྱོགས་འབེལ་བའི་ཚེ་ཤ་ཤུག་ཕན་ཚུན་སི་བེ་བག་མིན་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གྤྱོང་གི་བདག་ཕུང་
སི་བེ་བག་དྤྱོན་དམ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་སྣང་བ་གང་ཟག་གི་བདག་སི་དང་ཕུང་པྤྱོ་བེ་བག་ཏུ་འཛིན་ན་སི་བདག་
མེད་ན་བེ་བག་ཕུང་པྤྱོ་མ་དམིགས་པ་ནི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ཡང་ན་བདག་གཅིག་ཏུ་འཛིན་ལ། ཕུང་པྤྱོ་དུ་མར་
འཛིན་ན་བདག་གཅིག་ཏུ་མི་གྲུབ་སེ། ཕུང་པྤྱོ་དུ་མ་དང་གཅིག་པའི་ཕིར། ཞེས་ཁྱབ་བེད་འགལ་བ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་
ཤེར་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པྤྱོ་བདག་ཡིན་ན། །སེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཕུང་པྤྱོ་དང་བདག་གཅིག་ཡིན་
ན་བདག་རག་པ་དང་གཅིག་མི་གྲུབ་སེ། མི་རག་པ་དང་དུ་མར་ཐལ་བ་བརྤྱོད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ཕ་མེད་ན་བུ་མེད་པ་དང་། བུ་མེད་
ན་ཕ་མ་གྲུབ་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཕ་རི་ཚུ་རི་གཡས་གཡྤྱོན་རིང་ཐུང་སྤྱོགས་མ་གྲུབ་པ་གང་
དུ་འདུ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་བཞག་འཇྤྱོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པ་དེའང་རྒྱུ་འབས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁྤྱོངས་སུ་
འདུའྤྱོ། །འཇིག་རེན་དང་བསན་བཅྤྱོས་ལ་གགས་པའི་དབང་གིས་ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་དང་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པའི་དཔེ་བཞག་པ་ནི། གྲུབ་
མཐའ་འྤྱོག་མ་ལྟར་གང་ཟག་གི་བདག་རགས་པ་མེད་པ་སྔྤྱོན་དུ་བདག་མེད་གཞན་སེལ་གིས་རྤྱོགས་ཟིན་དེ་དཔེར་བས་ནས་
ཆྤྱོས་བདག་མེད་ད་གདྤྱོད་སྒྲུབ་པར་བཞེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་ན་ཆྤྱོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལ་ཕྲ་རགས་མི་བཞེད་
ཅིང་བདག་མེད་རྤྱོགས་ཚུལ་ལའང་སྔ་ཕི་མེད་དེ་ེས་དམིགས་ཆེ་ཆུང་གི་སྤྱོ་ནས་དང་པྤྱོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་
ཕབ་ནས་ཕིས་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་གྲུབ་མཐའ་འྤྱོག་མ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དཔྱད་སྤྱོམ་གི་གྤྱོ་རིམ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་སིར་
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ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སི་དང་གང་ཟག་བེ་བག་བཤད་ཚེ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཡང་ཡིན་ནྤྱོ། །ཐལ་འགྱུར་རང་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་དང་ཆྤྱོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ར་ཤེར་དང་དབུ་འཇུག་གིས་ལས་ཆྤྱོས་དང་པྤྱོ་གང་ཟག་བདག་
མེད་རེས་སུ་བསན་ནས་གྤྱོ་རིམ་བཟླྤྱོག་སེ་བཤད་པས་སྤྱོམ་པ་དང་རྤྱོགས་ཚུལ་སྔ་ཕི་གྤྱོ་རིམ་མི་བཞེད་དེ། དབང་རྣྤྱོན་ཅིག་
ཆར་ལ་དགྤྱོངས་སྤྱོ། །གིས་པ་གཞུང་དྤྱོན་ལ་དྲན་ེར་དང་པྤྱོ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད། ཆྤྱོས་དྲན་གི་སྤྱོ་ནས་དྤྱོན་བསྡུ། དང་
པྤྱོ་ལ། ལུས་ཚོར་སེམས་གསུམ་ལས་དང་པྤྱོ་ལ། སིར་ལུས་མ་གྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། བེ་བག་ཕྤྱོ་མྤྱོ་མ་གྲུབ་པས་དྤྱོན་བསྡུ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ལུས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་མ་གྲུབ་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་གིས། དྤྱོན་དམ་པར་ལུས་མ་གྲུབ་པ། ཐ་སད་
དུ་སྣང་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྒྱས་བཤད། དྤྱོན་བསྡུ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་ལྷན་སེས་ཀི་ལུས་མ་གྲུབ། ཀུན་
བཏགས་ཀིས་ལུས་མ་གྲུབ་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ལྷན་སེས་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལུས་བདག་ཏུ་འཛིན་
པའི་ཡུལ་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། རྐང་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་བཅད་ན་རིམ་གིས་ལུས་ཞིག་པར་འགྱུར་
ཏེ་ཡན་ལག་མཐའ་དག་བཅད་ཟིན་པའི་ཤུལ་དུ་ལུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ལག་སྤྱོགས་ཡན་ལག་ཡན་འགར་བ་
དེ་ལ་ཡང་དཔྱད་ན་གང་ཟག་གཞན་གི་ལུས་སུ་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ལུས་ནི་རྐང་པ་མིན་ནྤྱོ་དེས་འྤྱོག་མ་ཀུན་དང་
དེས་འགེ་དེ་བཞིན་དུ་བིན་པ་མིན་ལ། །བར་དང་རྐེད་པའང་ལུས་མ་ཡིན་ཞིང་། །ལྟྤྱོ་བ་དང་རྒྱབ་ཀང་ལུས་མིན་
ཏེ། །བང་དང་དཔུང་པའང་ལུས་མ་ཡིན་ལ། །རིབ་ལྤྱོགས་དང་ལག་པའང་ལུས་མིན་ཏེ། །མཆན་ཁུང་དང་ཕྲག་
པའང་ལུས་མ་ཡིན། །ནང་ཁྤྱོལ་རྣམས་ཀང་ལུས་དེ་མིན་ལ། །མགྤྱོ་དང་མགིན་པའང་ལུས་མིན་ན། །འདི་ལ་ལུས་
ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །དེ་ལྟར་ལྷན་སེས་རང་མཚན་གི་ལུས་མ་གྲུབ་མྤྱོད་ཀི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་
གི་ལུས་སི་རང་མཚན་ལས་རས་ཐ་དད་པ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། གིས་པ་ལ་གིས་དྲི་བ་ནི། ཡན་ལག་སྤྱོ་
སྤྱོ་བ་རྣམས་ལ་ལུས་སི་དེ་ཕྤྱོགས་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པའམ། ཐམས་ཅད་ལ་ལུས་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་ཆ་ཚང་རེ་རེ་ཡྤྱོད་གང་། 
གིས་པ་ལན་ལ་གིས། ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ཁྱབ་བེད་གཅིག་མ་དམིགས། ཡན་ལག་སྤྱོ་སྤྱོ་ལ་ལུས་རེ་རེ་ཡྤྱོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་དྲི་བ་དང་པྤྱོ་ལྟར་སིའི་ལུས་འདི་བེ་བག་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་སི་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ཆས་བེ་
བག་འགའ་ལ་ཁྱབ་སེ་ཕྤྱོགས་རེ་ཡི་ནི་གནས་པར་གྱུར་ན་བེ་བག་རང་མཚན་གི་ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་ཡན་ལག་གི་ཆ་ལ་
གནས་པར་འགྱུར་མྤྱོད། །ཡན་ལག་ཅན་གི་སིའི་ལུས་དེ་རང་ིད་ནི་གང་ན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ་རང་མཚན་ལས་ཐ་དད་
པའི་ལུས་སི་ཡྤྱོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོན་ཏེ་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་དྲི་བ་གིས་པ་ལྟར་
ཡིན་ན་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་གནྤྱོད་པ་མ་ཟད་གལ་ཏེ་ལུས་སི་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྤྱོགས་གཅིག་ཁྱབ་པ་མ་
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ཡིན་པ་བདག་ིད་ཀུན་གི་སེ་ལུས་ཡྤྱོངས་རྤྱོགས་རེ་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ན་ནི། ལག་པ་
དང་སྤྱོར་མྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་དག་གངས་ཇི་སེད་ཡྤྱོད་པ། དེ་སེད་ཀི་ནི་གངས་ིད་ཀི་ལུས་སུ་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་
དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཕི་རྐང་ལག་སྤྱོགས་དང་ནང་ཁྤྱོལ་རྒྱུ་མ་སྤྱོགས་ནང་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་མེད་ན། 
ཇི་ལྟར་ཏེ་རྣམ་པ་གང་གིས་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་སེས་ཀི་ལུས་རང་མཚན་དེ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར། བེ་བག་
ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལས་གཞན་ཐ་དད་པ་མེད་ན་སིའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལུས་ཞེས་བ་བ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད་པ་
ཡིན། །གིས་པ་ལ། འཇིག་རེན་པ་གགས་པའི་དཔེས་བསན་པ། བསན་བཅྤྱོས་ལ་གགས་པའི་དཔེས་བསན་པ་གིས། དང་
པྤྱོ་ནི། དེས་ན་དཔྱད་ངྤྱོར་རམ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་གི་གཟིགས་ངྤྱོར་ལུས་མེད་ཀང་ལག་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་
རྨྤྱོངས་པ་མ་རིག་པ་ཡི་དབང་གིས་ཀུན་རྤྱོབ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ནི་ལུས་ཀི་བླྤྱོར་འགྱུར་རྤྱོ། །དཔེར་ན་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་དབིབས་སུ་བཀྤྱོད་པའི་ཁྱད་པར་གིས། །ཐྤྱོ་ཡྤྱོར་ལ་ནི་མི་ཡི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་
ཡང་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །དེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་དཔེའྤྱོ། །གིས་པ་བསན་བཅྤྱོས་
ལ་གགས་པ་ཐྤྱོག་མར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཇི་སིད་དུ་ས་ལ་སྤྱོགས་པའི་
ཁམས་དྲུག་དང་། རེག་པ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རེན་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་ཡིད་ཀི་ེ་བར་རྒྱུ་བ་བཅྤྱོ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ིད་ལས་ལ་རག་
ལས་པའི་རེན་ཚོགས་པ་དེ་སིད་དུ༡་་ལུ༤ས་ནི༥་་དཔེར༢་ན་བརགས་པའི་རང་བཞིན་གི་དེར་སེས་བུ་སེ་གང་ཟག་
གམ་བདག་ལྟར་སྣང་བ་དང་འཇིག་རེན་པས་ཐ་སད་བེད་དྤྱོ། །དཔེ་དེ་བཞིན་དུ༣་ཇི༦་་སིད་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ལ་
སྤྱོགས་པ་ལ་བརེན་ནས། །རེན་ཚོགས་དེ་ཡྤྱོད་པ་དེ་སིད་དུ་དེར་རྤྱོག་པའི་དབང་གིས་ལུས་སུ་སྣང་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ནི་
མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་མ་གྲུབ་པ་ལ་དྤྱོན་དམ་པར་ཡན་ལག་དང་ིང་ལག་ཆ་ཤས་རྡུལ་གི་བར་ནམ་མཁའ་ལྟར་མ་
གྲུབ་པར་བསན། ཐ་སད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་པ་སྤང་བར་གདམས་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་ལུས་མེད་ན་ཡང་ལག་པ་
དང་རྐང་པ་རྣམས་མངྤྱོན་སུམ་གིས་མཐྤྱོང་བའི་ཕིར་དགག་པར་མི་ནུས་སྤྱོ་སམ་པ་ལ་བཤད་པ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་
ལུས་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོར་མྤྱོའ་ིཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ལག་པའང་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མེད་དྤྱོ། །སྤྱོར་མྤྱོ་
དེ་ཡང་ཚིགས་ཀི་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཚིགས་ཀང་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་བས་མེད་ལ། །ཆ་
ཡང་རྡུལ་དུ་ཕེ་བས་བསལ་ཏེ། །རྡུལ་དེའང་ཤར་ནུབ་ལྷྤྱོ་བང་སེང་འྤྱོག་གི་ཕྤྱོགས་ཆའི་དབེ་བ་ཡིས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་
ཏེ། །ཇི་སྐད་དུ། དྲུག་གིས་ཅིག་ཆར་སར་བས་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པྤྱོ་དག་ནི་གྤྱོ་གཅིག་ན། །གྤྱོང་བུའང་



58   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྤྱོ། །འདི་ནི་སེམས་ཙམ་དང་ཐུན་མྤྱོང་བའི་རིགས་པ་ཡིན་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་
ཐུན་མིན་ར་ཤེར་དང་དབུ་འཇུག་སྤྱོགས་ལས་ཤེས་པར་བའྤྱོ། །ཕྤྱོགས་དབེའང་སྔར་བཞིན་དཔྱད་པས་ཆ་ཤས་དང་བལ་
བའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སྤྱོང་པ་དེས་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡང་མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་དཔྱད་པས་
རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡི། །གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཆགས་སུ་ཞིག་ཞེ་སང་བར་འགྱུར་ཞིང་སུ་ཞིག་
རྨྤྱོངས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཀང་རིག་པར་བའྤྱོ། །གིས་པ་བེ་བག་ཕྤྱོ་མྤྱོ་མ་གྲུབ་པའི་སྤྱོ་ནས་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་གི་ཚེ་དེ་ལྟར་
གཟུགས་རང་བཞིན་མེད་པ་དེའི་ཚེ་ལུས་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་ཚེ་སེས་པ་གང་གིས་གང་ཞིག་ཡིན་ཅིང་བུད་མེད་ཀང་
གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ཚོར་བ་དྲན་ེ་ལ་གིས། མྤྱོང་བ་ཚོར་བ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མྤྱོང་
བེད་བདག་མ་གྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དྤྱོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཀུན་རྤྱོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་
ཚོར་བ་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་མ་གྲུབ། རྒྱུ་རེག་པ་མ་གྲུབ། འབས་བུ་སེད་པ་ལྡྤྱོག་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་དང་གསུམ། དང་པྤྱོ་ལ་གིས། ཚོར་
བ་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེས་ན་གེན་པྤྱོ་སྤྱོང་ིད་སྤྱོམ་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ། བདེན་པར་གྲུབ་ན་མངྤྱོན་
སུམ་དང་འགལ། ངྤྱོ་བྤྱོ་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་ལུས་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་བསན་ནས་ཚོར་
བ་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཟུགས་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཇི་ལྟར་
ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་ཡྤྱོད་ན། །ཅི་སེ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བིན་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་དམལ་
མེས་མི་གནྤྱོད་དེ་གནྤྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རྤྱོ། །བདེ་བ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཡྤྱོད་ན་མའི་བུ་གཅིག་པུ་ཤི་
བ་ལྟ་བུ་མ་ངན་དང་། ཁང་ཁྱིམ་མེས་འཚིག་པ་སྤྱོགས་འཇིགས་པས་གདུང་བ་སྤྱོགས་ལ། །རྤྱོ་མཆྤྱོག་གི་བཟའ་བཏུང་
ཞིམ་པྤྱོ་དང་གླུ་གར་བྤྱོ་སྤྱོགས་དང་མེ་ཏྤྱོག་དང་ཙནྡན་སྤྱོགས་ལ་ཅི་སེ་དགའ་བར་མི་བེད་དེ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ལ་ཟིལ་གིས་མནན་ན་མཚན་ིད་མས། གཞན་དུ་འགྱུར་ན་ལྡྤྱོག་པས་ཁྱབ་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལ་
གཞན་གིས་རྒྤྱོལ་བ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་གསལ་
བའི་རྒྱུ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་བདེ་བ་སྤྱོབས་དང་ལྡན་པས་ིན་མྤྱོའ་ིསྐར་མ་བཞིན་དུ་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་ཕིར། །གལ་ཏེ་
སྡུག་བསྔལ་དེ་མྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། །འདིར་སྔ་རྒྤྱོལ་གཙོ་བྤྱོ་གངས་ཅན་པ་ཡིན་ཏེ་གཙོ་བྤྱོའ་ིཀླྤྱོང་ན་ཡྤྱོད་པ་རག་ཏུ་མེད་
མི་སིད་ལ་མེད་པ་ཡྤྱོད་མི་སིད་པ་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མྤྱོང་བ་ིད་ནི་ཚོར་བའི་རང་བཞིན་ནམ་
མཚན་ིད་ཡིན་ན་བདེ་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཞིག་མས་སུ་མྤྱོང་བའི་བདག་ིད་མིན་པ་དེ་ཡི་
ཚེ་དེ་ནི་ཚོར་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན། ིན་མྤྱོ་སྐར་མ་ཟིལ་གིས་གནྤྱོན་པ་ཡང་སྐར་འྤྱོད་དང་ི་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་གི་གཏན་མེད་བེད་
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པ་མིན་ཏེ་ཆུ་ཕྤྱོར་གང་དུ་ཟྤྱོམ་གང་བླུགས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོན་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་མྤྱོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་
མས་སུ་མྤྱོང་ན་ཡང་ཕྲ་བས་མས་སུ་མ་མྤྱོང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ཆ་ཕྲ་མྤྱོ་ིད་
དུ་ཡྤྱོད་དེ་ལན་ཚ་ཕྤྱོར་གང་དུ་སྐྱུར་ཐིག་སྤྱོང་བ་ལྟ་བུ་ིད་དྤྱོ་ཞེ་ན། བདེ་སྡུག་དངྤྱོས་འགལ་ཡིན་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་
གནས་སྐབས་ན་ི་མ་ཤར་བ་ན་མུན་པའི་གནས་མེད་པ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཡི་རགས་པ་གསལ་བ་མིན་ནམ་ཅི། །ཁྤྱོ་
ན་རེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དེ་ལས་གཞན་ལྕགས་གྤྱོང་མེར་བསེགས་པ་བཞིན་ངྤྱོ་བྤྱོ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་
ལ་རྣམ་པ་དགའ་བའི་ཆ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མྤྱོ་ཞིག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དགའ་བ་ཕྲ་མྤྱོ་ིད་དེ་ཡང་དགའ་བ་ནི་
བདེ་བའི་རིགས་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་དེའི། གལ་ཏེ་ཚ་གང་བཞིན་འགལ་རེན་དུ་སེས་པས་ན། །བདེ་བ་དེའི་ཚེ་སྡུག་
བསྔལ་སེས་པ་མིན་ན་ནི། །འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཚོར་བར་རྤྱོག་པས་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པ་ིད། ཡིན་ཅེས་བ་བར་
གྲུབ་པ་མིན་ནམ། །དེ་སྐད་དུའང་། སྦྲུལ་ལ་རྨ་བ་དགའ་བ་སེད་པར་འགྱུར། །དུག་ལ་གྤྱོམས་པ་རྣམས་ནི་དགའ་ིད་
རེན། །རྔ་མྤྱོའ་ིཁ་ལ་ཚེར་མ་ཚྭ་བཞིན་དུ། །དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་སེད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། 
ཚོར་བ་དྤྱོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཐག་པ་སྦྲུལ་འཁྲུལ་ལྟར་རྤྱོག་པས་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ིད་
ཀིས་ལྡྤྱོག་པར་ནུས་སྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། དེ་ིད་ཀི་ཕིར་ན་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྒྱུ་མངྤྱོན་པར་
ཞེན་པ་འདི་ཡི་ནི། །གེན་པྤྱོ་ལས་དང་པྤྱོ་པས་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་འདི་བསྤྱོམ་པར་བ་སེ། །དངྤྱོས་སྤྱོབས་
རིགས་པས་མཐའ་བཞི་སེ་མེད་སྤྱོགས་ཀི་དཔྱད་པ་ན་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཙམ་མ་དམིགས་པ་སྤྱོས་བལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་
རྤྱོག་པས་རྣམ་པར་བརགས་ཤིང་དཔྱད་པ་རྤྱོགས་པའི་ཞིང་ས་བཟང་པྤྱོ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་
འཛིན་བསམ་གཏན་དེ་ནི་རྣལ་འབྤྱོར་པ་འཕགས་པ་ཡི་ཟག་མེད་ཀི་ཡྤྱོན་ཏན་གི་ལུས་ཟུང་སེད་པའི་ཟས་སྤྱོ། །དེ་སྐད་དུ། 
སྤྱོ་སྤྱོ་སེ་བྤྱོ་རྣམས་ནི་རྤྱོག་པས་བཅིངས། །མི་རྤྱོག་རྣལ་འབྤྱོར་རྣམས་ནི་གྤྱོལ་བར་འགྱུར། །རྤྱོག་རྣམས་ལྤྱོག་པར་གྱུར་པ་གང་
ཡིན་པ། །རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པའི་འབས་བུ་མཁས་རྣམས་གསུངས། །ཞེས་སྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱུ་རེག་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་རྒྱས་བཤད། 
དྤྱོན་བསྡུ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་མི་སིད། ཚོགས་པ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་སིད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་དབང་དྤྱོན་གིས་
ནང་ཕྲད་པ་མེད་པ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་ཕྲད་པ་མི་སིད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་ཆ་བཅས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཕྲད་མི་སིད། ཆ་མེད་དངྤྱོས་
མེད་ཕྲད་མི་སིད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རགས་པ་གྤྱོང་བུ་ཕྲད་པ་མེད་པ། ཕྲ་བའི་རྡུལ་མི་ཕྲད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། ད་ནི་རྒྱུ་རེག་
པ་མེད་པ་ིད་ཀིས་འབས་བུ་ཚོར་བ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། ཡུལ་དང་དབང་པྤྱོ་དང་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕྲད་པ་ལས་རེག་པ་དང་། རེག་པ་དེ་ལས་ཚོར་བ་སེ་བ་ཡིན་ན་དབང་དྤྱོན་དེ་དག་བར་དང་བཅས་
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པའམ་བར་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་གང་། གལ་ཏེ་དབང་པྤྱོ་དང་དྤྱོན་དག་བར་དང་བཅས་པ་ལ་ཤར་ནུབ་ཀི་རི་ལྟ་བུ་ཡིན་
ན། །དེ་དག་འདུས་ཤིང་ཚོགས་ཏེ་གང་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར། །བར་མེད་པ་འདྤྱོད་ནའང་གཅིག་ཁྤྱོ་ན་ིད་དེ་ལ། གིས་མེད་
པའི་ཕིར་གང་ཞིག་གང་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་ཏེ་བདག་ིད་བདག་དང་ཕྲད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་སམ་དུ་དགྤྱོངས་
པའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་པ་ཕྲད་པ་མེད་ཀང་འདི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་འདུས་ཤིང་ཕྲད་པ་ལས་ཡུལ་དབང་ཤེས་
གསུམ་འདུ་བར་འགྱུར་སམ་པ་ལ་བཤད་པར་བ་སེ། གང་གི་ཕིར་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མེད་དེ་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ནི་གི་ཤུབ་ལྟར་གྤྱོ་སྐབས་ཀི་ནམ་མཁའ་མེད་པ་དང་བྤྱོང་ཚོད་ཆེ་ཆུང་མམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གལ་ཏེ་
གཅིག་གི་གྤྱོ་སར་གཅིག་འཇུག་པ་མེད་ཀང་བླའི་ཕན་ཚུན་རེག་ནས་ཕྲད་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ནི་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གཅིག་
ལ་གཅིག་མ་ཞུགས་པ་ལ་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་ཅིང་། མ་འདྲེས་པ་ལ་ཚོགས་ཤིང་ཕྲད་པ་མེད་དེ་ལེགས་པར་བརག་
ན་རྡུལ་ཕྲན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གཅིག་ལ་གཡས་སྤྱོགས་ཕྤྱོགས་དྲུག་མེད་པ་མི་སིད་པས་དེ་གཅིག་པ་མི་སིད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། 
ཁྤྱོ་ན་རེ་རགས་པ་མི་ཕྲད་ཀང་ཕྲ་མྤྱོ་ཕྲད་དྤྱོ་སམ་ན། དངྤྱོས་པྤྱོ་ཆ་མེད་ཕྲད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཡིན་གི་དྤྱོན་ལ་མི་སིད་
པ་བསན་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དངྤྱོས་པྤྱོ་ཆ་མེད་པ་དངྤྱོས་མེད་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྲད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་
ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། ཆ་མེད་པ་ལའང་ཕྲད་པ་ཞེས། །བ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཆ་མེད་པ་ནི་ཆ་ཤས་ཀིས་
སྤྱོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཕྲད་པ་ནི་དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིཚོགས་ཐ་དད་གིས་ཕྲད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཕྲད་པ་དང་ནི་ཆ་མེད་
པར། །གལ་ཏེ་མཐྤྱོང་ན་དེའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀང་བསན་པར་གིས་ཤིག་སེ་བསན་དུ་མེད་དྤྱོ། །རྣམ་ཤེས་
དང་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་དྤྱོ་སམ་ན། གིས་པ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ལུས་སམ་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ལ་
ཡང་ནི། ཕྲད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་དྤྱོ། །གིས་པ་ཚོགས་པ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་སིད་པ་ནི། ད་ནི་ཚོགས་པ་ིད་ཀང་དངྤྱོས་
པྤྱོ་ལ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་ཐ་སད་ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་མ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་ཚོགས་པར་
གགས་པའང་རིགས་པས་དཔྱད་ན་རའི་རྭ་བཞིན་དུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་གྲུབ་པ་ཅིའང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། །རྒྱུན་དང་ཚོགས་ཅེས་བ་
བ་ནི། །ཕྲེང་བ་དམག་ལ་སྤྱོགས་བཞིན་བརྫུན། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱོར་མྤྱོའ་ིཚོགས་ཡིན་ཕིར། །སྤྱོགས་ཀིས་སྔར་ནི་ཇི་
ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་རེག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་འབས་
བུ་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚོར་བ་རྒྱུ་གང་ཞིག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བདེ་བ་ཐྤྱོབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྤང་བའི་ཆེད་དུ་
ངལ་བར་བེད་པ་འདི་ཅི་ཡི་དྤྱོན་དུ་ཡིན། །ཚོར་བ་གང་གིས་གང་ཟག་གང་ལ་གནྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
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རྤྱོ། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ནི། །བདག་འདྲའི་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་སེད་པ་
ལྡྤྱོག་པའི་ཕན་ཡྤྱོན་ནི། ད་ནི་རྒྱུ་ཚོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་དེའི་རེན་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་སེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་ཕིར་
དྤྱོན་དམ་པར་སེ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། གང་གི་ཚེ་ཚོར་བ་མྤྱོང་བ་པྤྱོ་འགའ་མེད་
ཅིང་། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དཔྱད་ཟིན་པའི་ཕིར་ཚོར་བའང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་སེ་བ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་འདི་
མཐྤྱོང་ནས། །གེན་པྤྱོ་གཞན་གང་ལ་ཡང་ལྟྤྱོས་པ་མེད་པར་སེད་པ་ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ལྡྤྱོག་པར་མི་འགྱུར། །ཡང་ན་རེག་པ་
དང་ཚོར་བ་མེད་ན་འབས་བུ་སེད་པ་ཅི་ཕིར་མི་ལྡྤྱོག་ཅེས་བའྤྱོ། །གིས་པ་ཀུན་རྤྱོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསན་པ་ལ་ལུས་ཚོར་དང་། 
ཡིད་ཚོར་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་རིག་པའམ་ཤེས་པར་བ་བའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་མིག་གིས་མཐྤྱོང་བ་ལ་
སྤྱོགས་པའི་ཐ་སད་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་སམ་ན། གང་མིག་གི་དབང་པྤྱོས་མཐྤྱོང་བའམ་ནི་རྣ་བས་ཐྤྱོས་པ་སྤྱོགས་ནས་ལུས་
ཀིས་རེག་པ་ལས་སེས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་མ་དཔྱད་པའི་ངྤྱོར་འཁྲུལ་སྣང་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་འདྲ་བའི་བདག་ིད་ཀིས་
ཡིན་གི་དྤྱོན་དམ་པར་རང་མཚན་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཡིད་ཀིས་ཤེས་པ་ིད་ཀིས་
མཐྤྱོང་བའི་ཚོར་བ་ཡྤྱོད་དྤྱོ་སམ་པ་ལ། འྤྱོ་ན་ཡིད་དང་ཚོར་བ་ཅིག་ཆར་རམ་སྔ་ཕི་སེ་བ་གིས་གང་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དེ་
སེམས་དང་ཚོར་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སེས་པའི་ཕིར་དུས་མམ་པ་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པས་ཚོར་བ་དེ་སེམས་དེ་ཡིས་
མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན། །ཚོར་བ་དེ་སེ་བར་གྱུར་པའི་དུས་ཕི་མ་ལ་ཡིད་ཤེས་ཀིས་འཛིན་པ་བརྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། ཚོར་བ་སྔར་སེས་པ་
དང་སེམས་ཕི་མར་སེས་པས་ཀང་དེའི་དུས་ན་ཚོར་བ་འགག་ཟིན་པའི་ཕིར། །དྲན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་མྤྱོང་བ་མ་
ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་མྤྱོང་བ་པྤྱོ་བདག་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཆྤྱོས་བདག་གིས་མྤྱོང་བ་མི་སིད། གང་ཟག་གིས་མྤྱོང་བ་མི་སིད། དེས་ན་
དྤྱོན་ལ་ཕན་གནྤྱོད་མི་སིད་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི་དཔྱད་བཟྤྱོད་གྲུབ་པའི་རང་རིག་པ་ིད་ནི་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཚོར་བ་
དེ་རང་གིས་བདག་ིད་མྤྱོང་བ་མིན་ལ། །ཤེས་པ་གཞན་དག་གིས་ཀང་མྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་སྔར་བཀག་པའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཚོར་བ་ཅུང་ཟད་མ་མྤྱོང་བས་ཚོར་བ་པྤྱོ་ཆྤྱོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འགའ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། དེས་
ན་མས་སུ་མྤྱོང་བ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་ཀང་སྤྱོང་པས་ཚོར་བ་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་
བདག་མེད་པ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཐ་སད་དུ་ཕུང་པྤྱོའ་ིཚོགས་པ་འདི་ལ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ཚོར་བ་འདི་ཡིས་ཅི་སེ་
དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་གནྤྱོད་པར་བས་ཏེ་མ་གྲུབ་བྤྱོ། །གསུམ་པ་སེམས་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་ལ་ཀུན་རྤྱོག་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཆྤྱོས་
ིད་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་བསན། གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་སེ་བ་མེད་པར་བསན་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་དབང་ཡུལ་བར་
གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་སིར་བསན། ལུས་ལས་གཅིག་ཐ་དད་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད། དེས་ན་སེམས་ཀི་གནས་
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ལུགས་ད་ལྟ་ནས་ཆྤྱོས་སྐུ་ངྤྱོ་སད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ད་ནི་སེམས་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། ཡིད་ཀི་
རྣམ་ཤེས་ནི་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་དབང་པྤྱོ་རྣམས་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །ལུས་ལས་ཐ་དད་པའི་གཟུགས་ས་ལ་སྤྱོགས་
པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་གནས་པ་མིན་པ་དབང་པྤྱོ་དང་ཡུལ་གི་བར་སྤྱོང་པ་ནའང་གནས་པ་མིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ལུས་ཀི་རྒྱུ་
མ་ལ་སྤྱོགས་པ་ནང་ནའང་སེམས་གནས་པ་མིན་ལ་ཕིའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་པ་མིན་ཞིང་། །དེ་དག་ལས་
གཞན་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་ནི་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །སེམས་གང་ཞིག་ཕི་དང་ནང་གི་ལུས་མིན་ཅིང་དེ་
ལས་གཞན་དུ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། ལུས་དང་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་གནས་པའང་མིན་ལྤྱོགས་སུའང་རང་
དབང་ཅན་འགར་མེད་པས་ན། སེམས་དེ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕིར། །གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་
རྣམས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ིད་ད་ལྟ་སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་རང་བཞིན་གི་མ་ངན་
ལས་འདས་པ་རང་གི་སེམས་ིད་མཐའ་བལ་ཆྤྱོས་སྐུ་ཆེན་པྤྱོ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདི་ནི་རང་སེམས་ཆྤྱོས་སྐུ་སྤྱོས་བལ་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་ངྤྱོ་
སྤྱོད་པའྤྱོ། །ད་དུང་འྤྱོག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་ངྤྱོ་། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིད་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་རྣམས་དཔྱད་པའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཙམ་ལྟར་ཤེས་བ་སེས་པ་ལས་སྔར་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་ན། །ཤེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་མེད་པས་
ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སེ། །བེ་སྨྲ་ལྟར་ཤེས་དང་ཤེས་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྔ་ཕི་མེད་པར་དུས་ཅིག་ཅར་སེ་ན། ཤེས་པ་དེ་ནི་
ཡུལ་དང་འབེལ་བ་མེད་པས་ཅི་ལ་དམིགས་ནས་སེ། །འྤྱོན་ཏེ་མདྤྱོ་སེ་ལྟར་ཤེས་བའི་ཕིས་སུ་ཤེས་ཡྤྱོད་ན། །དེ་ཚེ་
ཤེས་བ་འགག་ཟིན་པས་ཤེས་པ་གང་ལས་སེ་སེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཡུལ་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་ཤེས་པ་དྤྱོན་དམ་
པར་མི་གྲུབ་བྤྱོ། །དང་པྤྱོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་ཏེ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་ན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རས་གཅིག་ཡིན་པས་
དུས་སྔ་ཕི་མེད་ཀང་ཤེས་པ་སྔ་ཕི་ཡྤྱོད་དྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་ཀི་སྤྱོབས་ཀིས་མིག་སྤྱོགས་ཀི་ཤེས་པ་འབྱུང་
ཞིང་དེའི་སྤྱོབས་ཀིས་དབང་པྤྱོའ་ིནང་ན་ཡྤྱོད་པའི་གདུགས་ཀི་གིབ་མ་ལྟར་ཡུལ་གྲུབ་པར་བཤད་པས་ཤེས་པ་སྔར་དང་ཤེས་
བ་ཕིས་སུ་བཤད་རུང་བའི་ཕིར་དང་། ཡང་ན་ཀུན་གཞི་དང་པྤྱོ་ནས་ཡྤྱོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕིས་ཡུལ་གི་བག་ཆགས་སད་
པའི་ཕིར་རྤྱོ། །རྣམ་མེད་པ་ལྟར་ན་སྔར་གི་ཤེས་པའི་བག་ཆགས་ལ་བརེན་ནས། ཕིས་སུ་འཁྲུལ་སྣང་འབྱུང་བར་བཤད་པས་
བག་ཆགས་བཞག་པ་པྤྱོ་ཤེས་པ་སྔར་དང་དེའི་ཡུལ་སྣང་ཕིས་འབྱུང་བར་འདྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །བར་པ་བེ་སྨྲ་དང་ཐ་མ་མདྤྱོ་སེ་
པ་ལ་སྤྱོར་རྤྱོ། །ཡང་ན་གཙོ་ཆེར་ལྷན་སེས་ཀི་བདེན་འཛིན་འགྤྱོག་པ་ཡིན་པས་དེ་འདྲའི་སྤྱོས་པ་མ་བས་ཀང་རུང་
ངྤྱོ་། །འདིར་ྤྱོན་ཡིད་ནི་བདག་ལྟ་ཡིན་པས་དེ་སེང་ཆྤྱོས་ིད་ངྤྱོ་མི་འཕྲྤྱོད་ལ། སྤྱོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ཕི་རྤྱོལ་དུ་གཡེང་བ་ཡིན་པས་
དེར་ཡང་ངྤྱོ་སད་མི་ནུས་ལ། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་སྤྱོ་སེ་ལས་དང་པྤྱོ་པས་ངྤྱོས་མི་ཟིན་ནྤྱོ། །དེས་ན་
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འདིར་ཡིད་ཀི་ཤེས་པའི་སེང་དང་པྤྱོར་གཙོ་ཆེར་ཆྤྱོས་སྐུ་ངྤྱོ་སད་པ་ཡིན་ཏེ་ཀུན་རྤྱོབ་སེམས་བསེད་སྤྱོགས་དགེ་བའི་ཆྤྱོས་
ཐམས་ཅད་གཙོ་བྤྱོ་ཡིད་ཤེས་ལ་བརེན་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །འྤྱོ་ན་འདིར་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་ཐ་སད་ཡྤྱོད་དམ་ཞེ་ན། འདིར་
གཙོ་ཆེར་ཤེར་ཕིན་གི་མདྤྱོའ་ིདགྤྱོངས་འགེལ་ཡིན་པས་དངྤྱོས་བསན་གཞུང་ན་ཚོགས་དྲུག་གཙོ་བྤྱོར་བསན་མྤྱོད། ཡང་ན། 
ཡིད་ནི་དབང་རྣམས་ལ་མི་གནས། །སྤྱོགས་ཀིས་ྤྱོན་ཡིད་དང་། ནང་ནའང་སེམས་མིན་ཕི་མིན་ཞིང་། །སྤྱོགས་ཀིས་རྤྱོག་
བཅས་ཡིད་ཤེས་དང་། ཤེས་བ་ལས་སྔར་ཤེས་ཡྤྱོད་ན། །སྤྱོགས་ཀིས་ཀུན་གཞི་དང་སྤྱོ་ལྔའི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་
པ་བསན་པ་ཡང་འཐད་པར་མཐྤྱོང་སེ། ཡིད་དང་སེམས་དང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ནི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀི་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་
ྤྱོན་ཡིད་དང་པྤྱོ་དང་། དེ་ནས་ཡིད་ཤེས། དེ་ནས་ཀུན་གཞི་སྤྱོགས་ཕྲ་རགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་ེས་དམིགས་ཆེ་ཆུང་ལྟར་རིམ་
གིས་ངྤྱོ་སྤྱོད་པ་འཐད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ཆྤྱོས་དྲན་གི་སྤྱོ་ནས་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། ད་ནི་ཆྤྱོས་དྲན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་བསན་
པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྔར་རམ་དུས་མཚུངས་པའམ་ཕིས་ནས་སེ་བ་མེད་པས་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བེད་ཀི་
མཚོན་པའི་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྤྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྤྱོ་བྤྱོ་སེ་ཞིང་འབྱུང་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
པ་ཅུང་ཟད་ཀང་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེའང་ཆྤྱོས་དྲན་པ་ེར་བཞག་སི་ཡིན་ཏེ་གྤྱོང་དུ་ལུས་ཚོར་སེམས་
གསུམ་ཡང་ཆྤྱོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་པས་ཆྤྱོས་དྲན་དངྤྱོས་ཀི་ཚེ་གྤྱོང་གི་དྤྱོན་བསྡུ་ཉུང་ཙམ་ལས་རྒྱས་
པར་མ་བསན་ཏྤྱོ། །ར་བའི་གསུམ་པ་དེ་ལ་རྤྱོད་པ་སྤང་བ་ལས་འཕྲྤྱོས་ནས་མཐར་འཛིན་མ་ལུས་པ་སྤང་བ་ལ་གིས། སི་དྤྱོན་
དང་། གཞུང་དྤྱོན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་སྤྱོགས་རྐང་པ་དང་པྤྱོ་གིས་ཀིས་གྤྱོང་གི་གཞི་བདེན་གིས་མི་འཐད་པའི་རྤྱོད་པ་
དང་། དེ་ཡང་སྤྱོགས་རྐང་པ་གིས་ཀིས་ལམ་ཚོགས་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ལམ་སྤྱོམ་པ་མས་ལེན་མི་འཐད་པའི་
རྤྱོད་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ཡན་ཆད་ཀི་གཞི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་སི་རྤྱོད་དྤྱོ། །འདི་ནི་གཞན་སེམས་སྤྱོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་རྤྱོད་པ་དང་
པྤྱོ་ལ་འདྤྱོད་ལན་བཏབ་བྤྱོ། །རྤྱོད་པ་གིས་པའི་ལན། རྤྱོག་དང་བརག་པ་སྤྱོགས་དང་པྤྱོ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་དྲི་མ་བཀྲུ་བ་བཞིན་
ལས་དང་པྤྱོ་པས་དཔྱད་སྐབས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སེ་
མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསན་ལ། དེ་ནས་གང་ཚེ་སྤྱོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་དཔྱད་པ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་རྤྱོད་
པ་བཀྤྱོད། དེའི་ལན་དཔྱད་བ་སྤྱོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་དཔྱད་པ་རྤྱོགས་ནས་ཡུལ་མ་དམིགས་ན་ཡུལ་ཅན་གིས་
འཛིན་ཡུལ་མ་རྙེད་ནས་རྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཡུལ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་སིན་དེང་བ་ལྟ་བུ་སྤྱོང་ནས་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་སྐབས་སྤྱོས་
བལ་རྤྱོགས་པ་དེ་མང་འདས་སུ་བསན་ནྤྱོ། །མདྤྱོར་ན་དཔྱད་པ་མ་རྤྱོགས་པར་ཡུལ་ཅན་གིས་བླྤྱོས་དབུ་མ་ར་འཇུག་སྤྱོགས་
ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྤྱོང་ིད་གཏན་ལ་ཕབ་དགྤྱོས་ཀི་དཔྱད་པ་རྤྱོགས་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཆྤྱོས་ིད་བླྤྱོ་འདས་ལ་
མམ་པར་འཇྤྱོག་དགྤྱོས་ཏེ། དཔྱད་དྤྱོན་ནི་མས་སུ་ལེན་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་དེང་སང་ཆྤྱོས་ིད་མངྤྱོན་སུམ་རྤྱོགས་པ་འཕགས་



64   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

པ་ཡིན་པར་རྤྱོམ་པ་དང་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་ཡིན་ན་གསང་སྔགས་ཡིན་པར་རྤྱོམ་པ་དེ་དག་དབུ་མའི་དཔྱད་སྤྱོམ་རེས་དཔག་ཚད་མ་
རྣམ་གངས་པའི་དྤྱོན་དམ་ཙམ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བར་ཞེན་ནས་ཚོགས་སྤྱོར་གི་མམ་བཞག་མེད་པ་གཞན་སེལ་དགག་
རྤྱོག་ཁྤྱོ་ན་ཁས་ལེན་པ་ནི་དབུ་མའི་སྤྱོམ་དྤྱོན་སིང་པྤྱོ་བྤྱོར་བའི་དབུ་མ་པ་དེ་དག་ཁ་བཤད་ཆུའི་སྦུ་བར་སྤྱོང་བ་དེ་སེལ་བའི་
ཕིར་འདིར་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཏུ་སྤྱོས་པའྤྱོ། །དེས་ན་བླྤྱོས་ཆྤྱོས་ིད་རྤྱོགས་མི་སིད་དེ་གཟུང་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །བསྡུ་དྤྱོན་
ནི། གིས་པ་ལ་དངྤྱོས་དང་། གྲུབ་དྤྱོན་སྤྱོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྤྱོ་ཅན་སྤྱོམ་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས། རྤྱོད་པ་
སྤང་ནས་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་བསན། དེ་ལས་འཕྲྤྱོས་ནས་གཞན་ལུགས་དངྤྱོས་སྨྲ་བའི་ལྤྱོག་རྤྱོག་མཐའ་དག་བཟླྤྱོག་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྤྱོད་ལན་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་གནས་ལུགས་སྤྱོང་ིད་ཡིན་ན་བདེན་པ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ། དྤྱོན་དམ་
བླྤྱོ་ལས་འདས་པ་དེའི་དངྤྱོས་འགལ་གཞན་བླྤྱོས་རྤྱོགས་ནས་མང་འདས་ཐྤྱོབ་མི་སིད་པས་ལམ་སྤྱོམ་པ་དྤྱོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་
གིས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་ཤིང་མ་འགགས་པར་བསན་ན། ཀུན་རྤྱོབ་དང་ནི་དྤྱོན་དམ་
སེ། །འདི་ནི་བདེན་པ་གིས་སུ་འདྤྱོད། །ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་བདེན་པ་མེད་པས་དེ་ལ་བདེན་པ་གིས་ག་ལ་
ཡྤྱོད་དེ་དྤྱོན་དམ་གཅིག་པུ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ནི། ལམ་མས་སུ་ལེན་ནས་ཆྤྱོས་ིད་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་རྤྱོགས་ཏེ་
མང་འདས་འཐྤྱོབ་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། །དེ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་ནི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་གཞན་གིས་ཡུལ་མཐྤྱོང་ཚད་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་
སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་རྤྱོག་པ་ལྟར་བརྫུན་པ་རྣམ་པར་བཞག་ན་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ིད་ལམ་སྤྱོམ་སྤྱོབས་ཀིས་མངྤྱོན་སུམ་དུ་
རྤྱོགས་པ་ན་བླྤྱོ་གཞན་གི་ཡུལ་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་གཞན་རྤྱོགས་པས་བླྤྱོས་ཡུལ་རྤྱོགས་ཚད་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་ཏུ་ཁས་བླངས་པས་
དྤྱོན་དམ་པ་རང་བཞིན་གིས་སྤྱོང་ཡང་བླྤྱོས་ཡུལ་དུ་བས་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཏུ་འགྤྱོ་བའི་ཕིར། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་
པའི་མཚན་ིད་དྤྱོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མི་དམིགས་པའི་སྤྱོར་བས་རྤྱོགས་ཀང་ལམ་སྤྱོམ་པ་པྤྱོ་སེམས་ཅན་རྣམས་མ་ངན་
ལས་ག་ལ་འདའ་སེ་དེ་ཡང་བླྤྱོས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཏེ། བླྤྱོས་མ་འཛིན་པའམ་མི་མཐྤྱོང་བའི་ཆྤྱོས་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 
གིས་པ་ལན་ལ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་གནས་ལུགས་དྤྱོན་དམ་ལ་བདེན་གིས་མི་སིད་པའི་འདྤྱོད་ལན་ཐེབ་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་
པྤྱོ་དབུ་མ་པས་རྤྱོད་པ་དང་པྤྱོའ་ིལན་བརྤྱོད་པ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཡང་ཀུན་རྤྱོབ་ཡྤྱོད་དགྤྱོས་སམ་པ་འདི་ནི་མ་ངན་
ལས་འདས་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་གཞྤྱོན་ནུ་དྤྱོན་གྲུབ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པ་འཁྤྱོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པའི་སེམས་
ཀི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ལ་ཀུན་རྤྱོབ་ཡྤྱོད་སམ་པ་དེ་ནི་མ་ངན་འདས་པར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་ཀུན་
རྤྱོབ་མིན་ཏེ་འདི་རང་ིད་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཐམས་ཅད་བལ་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །དཔེར་ན་རབ་རིབ་ཅན་ནད་ལས་གྤྱོལ་བ་ན་སྐྲ་ཤད་
དང་དུང་སེར་འཛིན་གི་སྣང་བ་ལྤྱོག་པ་དང་། སེས་བུ་གིད་སད་པ་ན་རྨི་ལམ་གི་སྣང་བ་བཟླྤྱོག་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གལ་ཏེ་རང་ལ་
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ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི་གཞན་གི་ཀུན་རྤྱོབ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཀུན་རྤྱོབ་ིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དེས་ན་ཀུན་
རྤྱོབ་ཇི་སེད་པའི་ཆྤྱོས་མི་མཁྱེན་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་སམ་པ་ལ། དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་སྤང་སེ་ཕིས་མངྤྱོན་པར་རྤྱོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། གང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ིད་ཀི་ཆྤྱོས་དེ་དག་སངས་
རྒྱས་ཀི་སར་རྤྱོག་པས་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ན་ཀུན་རྤྱོབ་དེ་ཡྤྱོད་དེ། །སངས་རྒྱས་པ་གང་གི་ཚེ་རྒྱུ་བག་ཆགས་ཟད་པས་
འབས་བུ་འཁྲུལ་སྣང་དེ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན་སངས་རྒྱས་པ་དེའི་ཚེ་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་གཏན་མེད་པ་ིད་དེ་ནམ་
མཁའི་མེ་ཏྤྱོག་བཞིན་ནྤྱོ། །འཁྲུལ་སྣང་མི་མཁྱེན་པ་ཙམ་གི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མིག་དག་པའི་གང་
ཟག་ལྤྱོང་བ་མིན་པ་བཞིན། དེས་ན་གནས་འགྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འཁྲུལ་སྣང་ལྡྤྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་
གྤྱོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྤྱོ། །འདི་ལྟར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བླྤྱོའ་ིཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞན་གི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་ཙམ་གིས་དེ་མ་ངན་
ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་བ་ཁྤྱོ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་རང་ིད་ནི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པའི་སྤྱོས་པ་ེ་བར་ཞི་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །དཔེར་ན་
ཤཱ་རིའི་བུ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀིས་ཆགས་བཅས་སུ་དམིགས་པས་རང་ིད་ཀི་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་སིབ་
པ་སྤངས་པའི་འདྤྱོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡང་འདྤྱོད་ཆགས་བལ་བ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕིར་གཞན་གི་ཀུན་རྤྱོབ་ཀིས་དམིགས་ན་ཡང་རང་ིད་འདིར་དྤྱོན་དམ་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་
ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །དེའི་ཕིར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་མ་སེས་པ་དང་མ་འགག་པའི་
རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་གདྤྱོད་ནས་ཞི་བ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བརྤྱོད་དྤྱོ། །དེས་ན་
བདེན་གིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཀུན་རྤྱོབ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ཟླ་གགས་ཀིས་ཀང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར་གསུང་བ་ལྟར་
ཀུན་རྤྱོབ་གཞན་སྣང་ཙམ་ཡིན་གི་རང་སྣང་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་པ་གཅིག་ཀང་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། མདྤྱོ་ལས། སེ་བ་མེད་པའི་
བདེན་པ་གཅིག་ིད་ལ། །འདི་ན་ཁ་ཅིག་བདེན་པ་བཞི་ཞེས་ཟེར། །བང་ཆུབ་སིང་པྤྱོར་གཤེགས་ན་བདེན་གཅིག་ཀང་། །གྲུབ་
པ་མེད་ན་བཞི་ལྟ་ག་ལ་ཡྤྱོད། །ཅེས་དང་། རྡྤྱོ་རེ་གཅྤྱོད་པ་ལས། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་མཐྤྱོང་། །གང་དག་ང་ལ་སར་ཤེས་
པ། །ལྤྱོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡི། །སེ་བྤྱོ་དེ་དག་ང་མི་མཐྤྱོང་། །ཞེས་སྤྱོ། །དྤྱོན་དམ་པར་ཀུན་རྤྱོབ་མེད་པའི་འདྤྱོད་ལན་
ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས། ཐ་སད་དུ་གགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བླྤྱོས་དྤྱོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་རུང་བ། དཔྱད་པ་རྤྱོགས་ན་
དཔྱད་བླྤྱོའ་ིསྤྱོས་པ་རང་ཡལ་འགྤྱོ་བ་ཙམ་མང་འདས་ཐྤྱོབ་པའི་ཐ་སད་འཐད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་འདིར་གང་ཞིག་གང་
གིས་འགྤྱོག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་བའྤྱོ་ཞེ་ན། 
རྤྱོག་པ་སེ་སྤྱོ་འདྤྱོགས་པའི་བླྤྱོ་དབུ་མའི་རིགས་པ་དང་དེར་བརག་པར་བ་བ་འཁྤྱོར་འདས་ཀི་ཆྤྱོས་འདི་དག་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་
གིས་པྤྱོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བརེན་པ་ཡིན་པས། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་དང་བསན་བཅྤྱོས་ལ་
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གགས་པའི་ཐ་སད་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས། །དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་
ཐམས་ཅད་བརྤྱོད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས། དཔྱད་པ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་རྤྱོད་པ་དང་། ལན་ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཁྤྱོ་ན་
རེ། གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་བ་བ་ཡི། །རྣམ་དཔྱྤྱོད་ཀི་རིགས་པས་ནི་ཡུལ་རྣམས་ལ་དཔྱྤྱོད་དེ་རང་བཞིན་མེད་
པར་ངེས་པར་བེད་ན། །དེ་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་བེད་ཀི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ནི། །རྣམ་དཔྱྤྱོད་ནི་བླྤྱོ་གཞན་གིས་དཔྱད་དགྤྱོས་པའི་
ཕིར་ན་མཐར་ཐུག་པ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ནི། དཔྱད་པར་བ་བ་འཁྤྱོར་འདས་ཀི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དཔྱད་དེ་
གཏན་ལ་ཕབ་པར་བས་ན། །རྣམ་དཔྱྤྱོད་ཀི་བླྤྱོ་ལ་ནི་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་གཞིའམ་རེན་ཡུལ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ལ། །རེན་ཡུལ་
མེད་པའི་ཕིར་ན་ཡུལ་ཅན་སྤྱོ་འདྤྱོགས་བེད་པའི་བླྤྱོ་མི་སེ་སེ་ཡུལ་ཀ་བ་མེད་ན་ཀ་འཛིན་གི་བླྤྱོ་མི་སེ་བ་བཞིན། །བླྤྱོ་དེ་ཡང་
རང་ཡུལ་དུ་འགྤྱོ་བ་དེ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བརྤྱོད་དེ། །དྤྱོན་དམ་པར་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ལྤྱོག་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཐམས་
ཅད་དུ་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གི་ཞི་བ་དེ་ིད་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བརྤྱོད་དེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཚེ་སེ་མེད་
དེ་ིད་ཡིན་ཞིང་བླྤྱོ་ཡང་སེ་བ་དང་བལ་བ། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམས་བརེན་ལས་དེ་ཡི་དེ་ིད་རྤྱོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། །ཞེས་དང་། གང་ཚེ་
གང་ཞིག་མེད་དྤྱོ་ཞེས། །བརག་བ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་དམིགས་པ། །དེ་ཚེ་དངྤྱོས་མེད་རེན་བལ་བ། །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་ཇི་ལྟར་
གནས། །ཞེས་དང་། །གང་ཚེ་དངྤྱོས་དང་དངྤྱོས་མེད་དག །བླྤྱོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་
པ། །དམིགས་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་སྤྱོ། །རེ་ཙོང་ཁ་བའི་ཞལ་ནས། སྣང་བ་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་། །སྤྱོང་པ་
ཁས་ལེན་བལ་བའི་གྤྱོ་བ་གིས། །ཇི་སིད་སྤྱོ་སྤྱོར་སྣང་བ་དེ་སིད་དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགྤྱོངས་པ་རྤྱོགས་པ་མེད། །ནམ་ཞིག་
རེས་འཇྤྱོག་མེད་པར་ཅིག་ཆར་དུ། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སངས་ཀུན་འཇིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རྤྱོགས་པ་
ལགས། །ཞེས་སྤྱོ། །དེ་ལྟར་དཔྱད་པ་རྤྱོགས་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ན་དེ་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བ་བ་
འཇྤྱོག་སྤྱོམ་གཙོ་ཆེ་སེ། ལྟ་བ་སྤྱོས་བལ་ངྤྱོ་འཕྲྤྱོད་ཟིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེས་ན་ན་ཐྤྱོས་ལྟ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མེད་དགག་འཛིན་
ལ། བང་སེམས་དཔྱད་སྤྱོམ་སྐབས་མེད་དགག་ཙམ་སེ། འཛིན་སངས་དངྤྱོས་མེད་དགག་པ་ལས་མ་འདས་ཀང་། མཐའ་
གཅིག་ཏུ་མི་འཛིན་ཏེ་རིམ་གིས་འགྤྱོག་པའི་ཕིར། མེད་དགག་ཙམ་མྤྱོ། །བང་སེམས་འཇྤྱོག་སྤྱོམ་སྤྱོས་བལ་དངྤྱོས་ཡིན་
ནྤྱོ། །དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ལྟ་བ་མེད་དགག་ཏུ་རྤྱོམ་པ་སིད་ནའང་གི་ན་ཙམ་སེ་འཛིན་སངས་དངྤྱོས་ལ་ལྟ་བར་རྤྱོམ་པ་སེ། 
གྤྱོ་ཡུལ་སྤྱོས་བལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལ་ལ་མེ་དཔྤྱོག་པ་ན་ལ་ལ་མེ་རང་མཚན་ཡྤྱོད་སམ་གི་རྤྱོག་པ་གཞན་སེལ་འཛིན་
སངས་དེས་མེ་རང་མཚན་མཐྤྱོང་བ་མིན་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །དེ་ཡན་ཆད་གཞི་ལམ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྤྱོད་སྤང་བཅས་བསན་ཟིན་
ཏྤྱོ། །གིས་པ་ལ་མཐར་འཛིན་མ་ལུས་པ་ལྡྤྱོག་པ་དངྤྱོས་དང་། ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སེ་འགག་མེད་པས་དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
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ལ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔྱྤྱོད་པ་རེན་འབེལ་ཆེན་མྤྱོའ་ིརིགས་པས་དཔྱད། རྒྱུ་ལ་དཔྱྤྱོད་པ་རྡྤྱོ་རེ་གཟེགས་མ། ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ་དཔྱྤྱོད་པ་
གཅིག་དུ་བལ། འབས་བུ་ལ་དཔྱྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མེད་སེ་འགྤྱོག་དང་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་ལྤྱོག་རྤྱོག་བཟླྤྱོག་པ་དང་། ེས་སྤང་
དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དམ་བཅའ་བསན་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། དངྤྱོས་སྨྲ་བ་གང་གི་ལྟར་ན་ཚད་མ་
དང་རྣམ་པར་བརག་པར་བ་བའམ་གཞལ་བར་བ་བ་འདི་གིས་བདེན་པར་འདྤྱོད་པ། །དེ་ིད་ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་
བར་གནས་ཏེ། །གིས་པ་ལ་རེན་འབེལ་མིན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་འཐད། རེན་འབེལ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མེད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་
སེམས་ཙམ་ལྟར་ཤེས་པ་རས་གྲུབ་ལས་དྤྱོན་ཡུལ་སྣང་བར་འདྤྱོད་ན་བསྒྲུབ་བ་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མི་རྙེད། མདྤྱོ་སེ་
ལྟར་ཤེས་བ་ལས་བླྤྱོ་སེ་བར་འདྤྱོད་ན་རེན་འབེལ་མིན་པའི་རང་བཞིན་སྒྲུབ་བེད་མི་རྙེད་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། སེམས་
ཙམ་ལྟར་གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཚད་མའི་དབང་ལས་ཏེ་སྤྱོབས་ཀིས་དྤྱོན་གཞལ་བར་བ་བ་གྲུབ་པ་ལྟར་ན། །དེའི་ཤེས་པ་བདེན་
གྲུབ་ཡྤྱོད་པ་ིད་ལ་རེན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་རང་གིས་རང་རིག་པ་ནི་མེད་ལ། །ཚད་མ་གཞན་ཚོལ་ན་ཡང་ཐུག་པ་མེད་པར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། འྤྱོན་ཏེ་མདྤྱོ་སེ་པ་ལྟར་ཤེས་བ་དང་པྤྱོ་གྲུབ་པ་ལས་ཤེས་པ་གྲུབ་ན། །ཤེས་བ་དྤྱོན་
ཡྤྱོད་པ་ིད་ལ་རེན་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། །དེ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་བསན་ཟིན་ཏྤྱོ། །སྔ་རྒྤྱོལ་འདིའང་དངྤྱོས་པྤྱོ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་
པའི་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་དྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་སེ་ཤེས་པའི་སྤྱོབས་ཀིས་ཤེས་བ་དང་ཤེས་བའི་སྤྱོབས་ཀིས་
ཤེས་པ་འཇྤྱོག་པས་ཕན་ཚུན་གི་དབང་གིས་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་ན། །དེའི་ཚེ་གིས་ཀ་ཡང་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཕན་
ཚུན་བརེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཅིག་མ་གྲུབ་པས་གིས་ཀ་ཡང་མི་གྲུབ་བྤྱོ། །འདིར་རང་བཞིན་མཐུན་པའི་དཔེ་བསན་པ་ནི། 
གལ་ཏེ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བུ་སེད་པ་ན་ཕར་འགྱུར་གི་བུ་མེད་པའི་སྔ་རྤྱོལ་དུ་ཕ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །ཇི་སིད་དུ་ཕ་མེད་པ་དེ་
སིད་དུ་བུ་ིད་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། །བུ་མེད་པ་སེ་མ་སེས་པར་ནི་ཕ་ཡང་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་
དེ་གིས་ཀ་ཡང་མེད་པ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །ཕ་བུ་གིས་དང་པྤྱོ་འདི་གྲུབ་པའམ་རྒྱུ་མཚན་བརྤྱོད་མ་ཤེས་པ་ནི་གཅིག་ཀང་དྤྱོན་
ལ་མ་གྲུབ་ཀང་འཁྲུལ་ངྤྱོར་ཡྤྱོད་ཙམ་གི་དྤྱོན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་དཔེ་དྤྱོན་མི་མཚུངས་པ་ལ་རྤྱོད་ལན་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། མྱུ་
གུ་ས་བྤྱོན་ལས་སེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། །ས་བྤྱོན་ཡྤྱོད་པའང་མྱུ་གུ་ཡྤྱོད་པའི་རགས་དེ་ིད་ཀིས་རྤྱོགས་པ་བཞིན་
དུ། །ཤེས་བ་ལས་སེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིས་ཤེས་པར་བ་བ་དེ་ཡྤྱོད་པར་ནི་ཅིས་མི་རྤྱོགས་ཞེ་ན། །གིས་པ་ལན་ནི། 
འདི་དཔེ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་གཞན་གི་ཤེས་པ་ཡིས་མྱུ་
གུ་ཤེས་པར་བས་ནས། འདི་ན་ས་བྤྱོན་སྔྤྱོན་སྤྱོང་ཡྤྱོད་ཅེས་རང་གིས་གྤྱོ་བར་བེད་ཅིང་གཞན་ལ་རྤྱོགས་པར་འགྱུར་



68   བླ་མ་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན། 

ན། །གང་གི་ཕིར་ཤེས་བ་དེ་རྤྱོགས་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་གི་ཤེས་པ་ཡྤྱོད་པ་ིད་གང་ལས་རྤྱོགས་ཏེ་རང་རིག་པ་
མེད་པའི་ཕིར་གཞན་གིས་ཀང་ཤེས་པ་མིན་ཏེ་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདེན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པར་ཁས་
ལེན་པའི་ཕྤྱོགས་ལ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དཔྱད་པ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྤྱོབ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་
བརགས་པའི་ཕྤྱོགས་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་དུ་ཐ་སད་ལ་བརེན་ནས་ནུས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་ངེས་སྤྱོ། །རེན་འབེལ་ཆེན་
པྤྱོའ་ིརིགས་པས་དཔྱད་ཟིན་ནས། གིས་པ་རྒྱུ་ལ་དཔྱད་པ་རྡྤྱོ་རེ་གཟེགས་མའི་རིགས་པ་ལ་གིས། རྒྱུ་མེད་རྒྱང་འཕེན་པའི་
ལྤྱོག་རྤྱོག་བཟླྤྱོག་པ། རྒྱུ་འགལ་རག་སྨྲ་དབང་ཕྱུག་པ་སྤྱོགས་ཀི་ལྤྱོག་རྤྱོག་བཟླྤྱོག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྒྱུ་མེད་ཐ་སད་ཙམ་དུའང་
མི་འཐད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཆྤྱོས་ིད་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་སིར་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་
མེད་དུ་འདྤྱོད་པ་མི་འཐད། བེ་བག་འགའ་ཞིག་རྒྱུ་མེད་དུ་མི་འཐད་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། འགྤྱོ་བ་
སྣ་ཚོགས་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུའང་། པདྨ་གེ་སར་ལ་སྤྱོགས་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡིས་བས། །རྨ་བའི་
མདྤྱོངས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡི། །སྣ་ཚོགས་ཁ་མྤྱོ་སུ་ཡིས་སྤྲུལ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྤྱོ་སམ་པ་ལ་བརྤྱོད་པ། རེ་ཞིག་འཇིག་རེན་
གི་སེ་བྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མངྤྱོན་སུམ་གིས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐྤྱོང་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། 
མེ་ཏྤྱོག་པདྨའི་སྤྱོང་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་སྔྤྱོན་དུ་སྤྱོང་བ་མེད་དྤྱོ་ཞེ་ན། པདྨའི་སྤྱོང་བུ་དང་ལྤྱོ་མ་དང་འདབ་མ་དང་
ཡལ་ག་དང་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་སྤྱོགས་པའི་འབས་བུ་དབེ་བ་ཐ་དད་པ་ནི། རྒྱུ་ཡི་དབེ་བ་ཐ་དད་པས་བསེད་པ་ཡིན་
ཏེ། །གཞན་དུ་རྒྱུ་མེད་ན་ངེས་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཐལ་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ། རྒྱུ་ཐ་དད་
ཀིས་འབས་བུ་ཐ་དད་སེ་བ་མི་འཐད་པ། སིར་རྒྱུས་འབས་བུ་སེ་བ་མི་འཐད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་ཡི་དབེ་བ་འདི་དག་
གང་གིས་བས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །རང་རང་གི་སྔར་གི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གི་དབེ་བ་ིད་ལས་སྤྱོ། །འྤྱོ་ན་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་ཞེ་ན། 
དེ་ལྟར་ཕི་མ་ཕི་མའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མའི་ཁྱད་པར་ལས་འབྱུང་ཞེས་ལན་བརྤྱོད་པར་བ་ལ། ཐུག་པ་མེད་པར་མི་
འདྤྱོད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྤྱོར་བ་ལ་ཐྤྱོག་མ་མེད་པས་སྔྤྱོན་གི་མཐའ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་
ཞེས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཅི་ཕིར་རྒྱུ་ཡིས་འབས་བུ་སེད་པར་ནུས་ཤེ་ན། །གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་
བརྒྱུད་པའི་སྔར་གི་རྒྱུ་ཡི་མཐུ་ིད་ལས་སྤྱོ། །འདི་ནི་མེ་ཡི་ཚ་བ་དང་ཆུ་ཡི་གཤེར་བ་སྤྱོགས་ཆྤྱོས་ིད་ཡིན་པ་ལྟར་
དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིཆྤྱོས་ིད་དྤྱོ། །གིས་པ་རག་པའི་རྒྱུ་མི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དབང་ཕྱུག་གི་ངྤྱོ་བྤྱོ་མ་གྲུབ། སྣྤྱོད་བཅུད་ཀི་སྣང་
བ་དེའི་འབས་བུ་མ་གྲུབ། རག་དངྤྱོས་ཀིས་འབས་བུ་འབིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དྲི་བ་དང་། དེའི་ལན་མི་
འཐད་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། འདིར་དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དག་ན་རེ། རྒྱུ་དེ་ཡྤྱོད་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་བླྤྱོ་སྔྤྱོན་
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དུ་བཏང་བ་དེ་ིད་ཀིས་ལུས་ཅན་དང་། གནས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་བས་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་རྤྱོག་པས་དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་
དབང་ཕྱུག་སྣྤྱོད་བཅུད་འགྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་སེམས་ན། རེ་ཞིག་དབང་ཕྱུག་ིད་གང་ཡིན་པ་སྨྲྤྱོས་ཤིག །གིས་པ་
ལ། འབྱུང་བཞི་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། བདག་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མི་གྲུབ་པ་བཞི་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་དྤྱོན་ལ་བེད་པ་
པྤྱོ་ཙམ་༼འཐད་༽ཐ་དད་ཀང་ཐ་སད་རྨྤྱོངས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་མཚན་ིད་དང་འབྱུང་བཞི་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་གིས་ལས་དང་
པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་དག་ན་རེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། ཁྤྱོ་བྤྱོ་ཅག་ཀང་འབྱུང་བ་དེ་རྣམས་ལ་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་
འབས་བུའི་ཚུལ་གིས་འགྤྱོ་བའི་རྒྱུ་ིད་དུ་འདྤྱོད་པས་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཟད་མྤྱོད། །དྤྱོན་གི་དབེ་བས་སྤྱོང་པའི་མིང་ཙམ་ལ་
ཡང་ཅི་ཞིག་ངལ་བར་བེད། །གིས་པ་ནི། འྤྱོན་ཀང་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་འདི་དག་དུ་མ་ཡིན་པ་དང་། །སེ་བ་དང་འཇིག་པ་
ཡིན་པས་མི་རག་པ་དང་བླྤྱོའ་ིགཡྤྱོ་བ་མེད་པ་དང་བརེན་པར་བ་བའི་རང་བཞིན་གི་ལྷ་མིན་ཞིང་། འགྤྱོམ་པར་བ་བ་ིད་
དང་མི་གཙང་བ་དང་འབེལ་བས་དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་ིད་མ་ཡིན་ཏེ། །ཁྱྤྱོད་འདི་ལྟར་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་དང་རག་པ་ིད་དང་
གཡྤྱོ་བ་སྔྤྱོན་དུ་འགྤྱོ་བ་དང་ལྷའི་འགྤྱོ་བས་བསྡུས་པ་དང་གཙང་ཞིང་མཆྤྱོད་པར་འྤྱོས་པའྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་པ་དེ་དང་འགལ་བའི་
ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་དབང་ཕྱུག་མ་ཡིན་ན་འྤྱོ་ན་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་
ནམ་མཁའ་མིན་ཏེ་བླྤྱོ་ཡི་གཡྤྱོ་བ་དང་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། བདག་མིན་ཏེ་སྔར་
ནས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་རི་བྤྱོང་གི་རྭ་དང་འདྲའྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་དེ་ཚུལ་མཐྤྱོང་བླྤྱོས་བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་ན་བསམ་བ་མིན་པ་ཡི་བེད་པ་པྤྱོ་ཡང་མེད་ལ། །བསམ་པར་བ་བ་མིན་པ་དེ་ིད་བརྤྱོད་
པས་ཅི་ཞིག་བ་སེ་བསམ་མི་ཤེས་ན་བརྤྱོད་པ་ག་ལ་ཤེས། གིས་པ་ལ། དྲིས་ལན་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་བེད་པ་པྤྱོ་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་ཏེ་མ་ཤེས་ན་དེས་བསེད་པར་འདྤྱོད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་དེའང་གང་ཞིག་ཡིན། །གིས་པ་ལ་རག་པའི་
རྒྱུ་འབས་བསེད་བ་སེད་བེད་འགལ། མི་རག་པའི་འབས་བུ་རང་རྒྱུའི་བསེད་ཚུལ་ལྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་འབས་དང་པྤྱོ་ངྤྱོ་ཤེས་
ནས་རྒྱུ་འདིས་འབས་བུ་འདི་བསེད་ཅེས་བརྤྱོད་དགྤྱོས་ཀི་རྒྱུ་གཏན་ངྤྱོ་མ་ཤེས་ཏེ་བསམ་པའི་ཡུལ་མིན་ན་དེས་འབས་བུ་
འདིའྤྱོ་ཞེས་སུས་ཤེས། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་གིས་འབས་བུ་བསེད་ན་རག་པའམ་མི་རག་པ་བསེད། དང་པྤྱོ་རག་པ་
བདག་ཅེས་བ་བ་འབིན་པར་འདྤྱོད་ན་བདག་དེ་རག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་
དུས་དང་ཕྤྱོགས་ལ་སྤྱོགས་པ་ཡང་རག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་རང་གི་ངྤྱོ་བྤྱོའང་རག་པར་ཁས་བླངས་པ་
མིན་ནམ་ཅི། །དེས་ན་རག་པ་ཡིན་ན་བ་བ་བེད་མི་རུང་ཞིང་གལ་ཏེ་བ་བ་བེད་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། མི་
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རག་པ་བསེད་ནའང་དབང་ཕྱུག་མིན་ཏེ། མིག་ལ་སྤྱོགས་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་བ་གཟུགས་སྤྱོགས་ལ་དམིགས་པ་ལས་སེ་
བ་དང་། །འཁྤྱོར་བ་ཐྤྱོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་འྤྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ནི་དགེ་བ་དང་མི་
དགེ་བའི་ལས་ལས་ཡིན་ལ། །དབང་ཕྱུག་དེ་ཡིས་གང་ཞིག་བསེད་པར་སྨྲྤྱོས་ཤིག །མདྤྱོར་ན་རག་པ་ལ་རྒྱུ་མི་དགྤྱོས་
ལ། མི་རག་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སེ་བས་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན། གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་འབས་བུ་ཀུན་
ཡེ་ཡྤྱོད་དུ་ཐལ་བ། རག་ཏུ་འབས་བུ་བསེད་དགྤྱོས་པར་ཐལ་བ། རེན་ལ་ལྟྤྱོས་ན་རང་ནུས་གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བ། རེན་གིས་
བསྒྱུར་ན་གཞན་དབང་ཅན་དུ་ཐལ་བ། འབས་བུ་འབྱུང་ན་དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ་བ་བཅས་ལྔའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་སེ་བེད་
པ་པྤྱོ་ལ་རག་པ་ཡིན་པས་ཐྤྱོག་མ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། །དེའི་ཚེ་འབས་བུའི་ཐྤྱོག་མ་ཡང་ག་ལ་ཡྤྱོད་དེ། །འབས་བུ་ཐམས་
ཅད་ཡེ་གྲུབ་ཡིན་པས་སྔར་ཡྤྱོད་ཁྤྱོ་ན་ལས་གསར་སེ་གཏན་མི་སིད་པས་ད་ལྟ་འདི་སེ་མ་འྤྱོངས་པ་ན་འདི་འབྱུང་གི་ཐ་སད་
གཏན་མེད་དུ་ཐལ་ལྤྱོ། །དེས་ན་རེས་འགའ་སྣྤྱོད་བཅུད་ཀི་འགྤྱོ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་རག་ཏུ་མི་
བེད་དེ་ལྟྤྱོས་ནས་བེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ནི། འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་རག་ཏུ་ཅིའི་ཕིར་བེད་པ་མིན་ཏེ། །དབང་
ཕྱུག་དེ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་རིགས་པ་མིན་ཏེ་རག་པ་ཡིན་པས་སེ་བའི་རྒྱུ་རག་ཏུ་ཚང་པའི་ཕིར། རྣམ་
འགེལ་ལས། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབས་བུ་གང་གིས་ལྡྤྱོག་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །ལྟྤྱོས་པ་པྤྱོ་དབང་
ཕྱུག་རང་ིད་རག་པ་རེན་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་མི་དགྤྱོས་ཀང་ལྟྤྱོས་ཡུལ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་དགྤྱོས་སྤྱོ་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་དེས་བས་པ་
མིན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གཞན་ཡྤྱོད་པ་མིན་ན། དེ་བས་ན་ལྟྤྱོས་ཡུལ་འདི་གང་ཞིག་ལ་ལྟྤྱོས་པར་འགྱུར། །གསུམ་པ་ནི། 
གལ་ཏེ་ལྟྤྱོས་ཡུལ་གཞན་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་འབས་བུ་སེ་བར་ཁས་ལེན་ན་རེན་ཚོགས་པ་ིད། །རྒྱུ་ཡིན་པར་འགྱུར་གི་
དབང་ཕྱུག་རྒྱུ་མིན་ནྤྱོ། །གཞན་ཡང་དབར་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པ་ན་འབས་བུ་དེ་མི་སེ་བའི་དབང་
མེད་ཅིང་། །དགུན་ལྟ་བུ་རེན་ཚོགས་པ་དེ་མེད་པར་ནི་སེ་བའི་དབང་མེད་དྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཡང་ཚོགས་པ་ཡྤྱོད་པ་ན་བེད་
པ་ཡྤྱོད་པར་འགྱུར་དུ་ཆུག་མྤྱོད། དེའི་ཚེ་དབང་ཕྱུག་རང་ིད་མི་འདྤྱོད་ཀང་རེན་གིས་དྲངས་ནས་བེད་པ་ཡིན་ནམ། འྤྱོན་ཏེ་
འདྤྱོད་ནས་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་བརགས་ན་གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་མི་འདྤྱོད་བཞིན་དུ་རེན་གིས་དྲངས་ནས་འབས་བུ་བེད་
ཅིང་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་རེན་གཞན་ལ་རག་ལས་ཤིང་གཞན་གི་དབང་དུ་སྤྱོང་བར་ཐལ། འྤྱོན་ཏེ་དབང་ཕྱུག་རང་གི་འདྤྱོད་
ནས་བེད་ནའང་འདྤྱོད་པ་ཀུན་རྤྱོག་ིད་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལ་ལྟྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་
འབས་བུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ནའང་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་མཚན་ིད་རག་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་བ་བ་
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བེད་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ངྤྱོ་བྤྱོ་ལ་དཔྱྤྱོད་པ་གཅིག་དུ་བལ་ལ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཆ་མེད་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་
པའི་གཞི་གསུམ་སེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་གཏན་མེད་སྤྱོང་བའི་ཆ་མེད་དང་། དངྤྱོས་སྨྲ་བས་དེ་བས་ཆུང་ཐབས་མེད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཕྲ་མྤྱོ་
ལ་ཆ་མེད་ཟེར་བ་དང་། འཁྤྱོར་འདས་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་བརན་གཡྤྱོ་མཐའ་དག་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དངྤྱོས་པྤྱོ་དེས་མ་ཁྱབ་
པའི་ཆ་གཞན་མེད་པ་གཙོ་བྤྱོ་ལྟ་བུ་ཆེ་བའི་མཐར་ཐུག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་གིས་སྔར་གི་རིགས་པས་ཁེགས་པ། རགས་པའི་གཙོ་
བྤྱོ་རིགས་པ་གཞན་གིས་འགྤྱོག་པ་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། དཔྱྤྱོད་པ་བ་གང་དག་རྡུལ་ཕྲན་རག་པར་སྨྲ་བ། །དེ་དག་
ཀང་ནི་སྔར་རྡུལ་དེའང་ཕྤྱོགས་ཆའི་དབེ་བ་ཡིས་སྤྱོགས་ཀིས་བཟླྤྱོག་ཟིན་ཏྤྱོ། །གིས་པ་ལ་འདྤྱོད་པ་བརྤྱོད་པ། དེ་དགག་
པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་གིས་ལས་མདྤྱོར་བསན་པ་ནི། གཙོ་བྤྱོ་རག་པ་གཡྤྱོ་བ་དང་མི་གཡྤྱོ་བའི་འགྤྱོ་བ་ཡི་ཡྤྱོངས་སུ་གྱུར་
བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ནི་གངས་ཅན་པས་འདྤྱོད་དྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གིས། གཙོ་བྤྱོ་དང་། རྣམ་འགྱུར་རྤྱོ། །དང་པྤྱོ་
ནི། གཙོ་བྤྱོ་ཞེས་བ་བ་ནི་སིང་སྤྱོབས་ཏེ་བདེ་བ་དང་རྡུལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་མུན་པ་དང་བཏང་སྤྱོམས་ཞེས། །བ་བའི་
ཡྤྱོན་ཏན་མམ་པར་གནས་པ་ན། གཙོ་བྤྱོ་ཞེས་བ་བར་རབ་ཏུ་བརྤྱོད་དེ་རང་བཞིན་གི་གནས་སྐབས་ཡིན་ལ། །གིས་
པ་ནི། མི་མམ་པ་ནི་འགྤྱོ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྤྱོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་བརྤྱོད་དྤྱོ། །གང་གི་ཚེ་སེ་བུ་ཡུལ་ལ་ལྤྱོངས་སྤྱོད་
པའི་འདྤྱོད་པ་སེ་བ་དེའི་ཚེ་སེས་བུའི་འདྤྱོད་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྤྱོངས་སུ་ཤེས་ནས་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་འབིན་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་ཡྤྱོངས་
སུ་གྱུར་པས་ེ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །དེའི་ཚེ་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ལས་ནི་ཆེན་པྤྱོ་དེ་ལས་ནི། །ངར་འཛིན་དེ་ལས་
ཚོགས་ནི་བཅུ་དྲུག་ཡིན། །བཅུ་དྲུག་པྤྱོ་ཡི་ནང་ནས་ལྔ་པྤྱོ་རྣམས། །དེ་ལས་ཀང་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་རྣམས་ཡིན། །དེའི་དྤྱོན་ནི་འདི་
ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ལས་ཆེན་པྤྱོ་ནི་གཙོ་བྤྱོ་ལས་ཆེན་པྤྱོ་ཡིན་ལ། ཆེན་པྤྱོ་ཞེས་པ་ནི་གྤྱོ་བུར་དུ་འབྱུང་བའྤྱོ། །དེ་ལས་ངར་
འཛིན་པ་དང་། དེ་ལས་ཚོགས་བཅུ་དྲུག་སེ། དབང་པྤྱོ་བཅུ་གཅིག་དང་དེ་ཙམ་ལྔའྤྱོ། །དེ་ལ་ལས་ཀི་དབང་པྤྱོ་ལྔ་ནི། ཁ་དང་། 
རྐང་པ་དང་། ལག་པ་དང་། འདྤྱོམ་དང་། རྐུབ་སེ་རིམ་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་དང་། འགྤྱོ་བ་དང་། སེར་བ་དང་། འཁིག་པ་དང་། བཤང་
བའི་ལས་རྣམས་ལ་དབང་བེད་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །བླྤྱོའ་ིདབང་པྤྱོ་ལྔ་ནི། རྣ་བ་དང་། ལུས་དང་། མིག་དང་། ལྕེ་དང་། སྣའྤྱོ། །ཐམས་
ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནི་ཡིད་ཀི་དབང་པྤྱོའྤྱོ། །དེ་ཙམ་ལྔ་ནི། ས་དང་། རེག་བ་དང་། གཟུགས་དང་། རྤྱོ་དང་། དྲི་དེ་ཙམ་མྤྱོ། །ཡང་ས་
ལས་ནམ་མཁའ་དང་། རེག་ལས་རླུང་དང་། གཟུགས་ལས་མེ་དང་། རྤྱོ་ལས་ཆུ་དང་། དྲི་ལས་ས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་
ནྤྱོ། །དང་པྤྱོ་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་ིད་ཡིན་ཏེ་འབས་བུ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཆེན་པྤྱོ་དང་ངར་འཛིན་པ་དང་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་ནི་འབས་བུ་
ཡང་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ནྤྱོ། །དབང་པྤྱོ་བཅུ་གཅིག་པྤྱོ་རྣམས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལྔ་པྤྱོ་རྣམས་འབས་བུ་ིད་ཡིན་ལ་
རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །སེས་བུ་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གིས་ཀའི་རང་བཞིན་སྤངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །ཡང་བརྤྱོད་པ་ར་བའི་རང་བཞིན་
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རྣམ་འགྱུར་མིན་ལ། ཆེན་པྤྱོ་སྤྱོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་ཡིན། བཅུ་དྲུག་པྤྱོ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། །སེས་བུ་རང་
བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། །ཞེས་སྤྱོ། གཙོ་བྤྱོ་དེ་ཡང་འབས་བུ་མ་ལུས་པ་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ིད་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་གི་
རང་བཞིན་ཁྤྱོ་ན་ལས་འབས་བུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་
པའི་གཟུགས་སེད་པར་བེད་དེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། མ་ལུས་ནུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཁྤྱོ་ན་
ལས། །འབས་བུའི་ཁྱད་པར་འཇུག་པ་ནི། །དངྤྱོས་པྤྱོ་དེའི་རང་བཞིན་ནྤྱོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡི་བདག་ིད་ལ། །ནུས་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོར་
འབས་མེད་ན། །དེ་ིད་བསེད་པར་ནུས་མིན་ཏེ། །མེད་ཕིར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏྤྱོག་བཞིན། །ཞེས་ཟེར་རྤྱོ། །གིས་པ་ལ། རང་
བཞིན་དགག་པ། རྣམ་འགྱུར་དགག་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་གི་བདག་ིད་གཙོ་བྤྱོ་གཅིག་མི་གྲུབ། ཡྤྱོན་ཏན་རེ་
རེ་ཡང་མ་གྲུབ། དེས་ན་རྣམ་འགྱུར་ཡང་དྤྱོན་གིས་ཁེགས་པ་དང་གསུམ་མྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་
མངྤྱོན་པར་བིས་པའི་རི་མྤྱོ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཞེས་དགྤྱོངས་ནས་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་སུན་དབྱུང་བའི་ཕིར་བཤད་པ། 
གཙོ་བྤྱོ་གཅིག་ལ་རྡུལ་གི་རང་བཞིན་དང་མུན་པ་དང་སིང་སྤྱོབས་ཀི་རང་བཞིན་གསུམ་ིད་ནི། །རིགས་པ་མིན་པས་
དེས་ན་གཙོ་བྤྱོ་དེ་ཡྤྱོད་པ་མིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཡྤྱོན་ཏན་གསུམ་ཡང་ཡྤྱོད་པ་མིན་ཏེ། །དེ་ཡང་སྤྱོ་སྤྱོར་
རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་མེད་ན་གཙོ་བྤྱོ་རང་གི་མཚན་ིད་དང་འགལ་བའི་ཕིར་
རྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡྤྱོན་ཏན་རྣམས་མེད་པ་ན་ས་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་དག་ཀང་། །ཡྤྱོད་པ་ིད་
དུ་བརྤྱོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་རིང་བར་འགྱུར་ཏེ་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམ་འགྱུར་ེར་གསུམ་རེ་རེ་ཡང་རྡུལ་མུན་སིང་སྤྱོབས་
གསུམ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇིམ་པ་མེད་པའི་བུམ་པ་མི་སིད་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ། བེམ་ཤེས་གྤྱོ་
ལྤྱོག་གི་རྒྱུ་འབས་མི་སིད། གགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་སྔར་བསན་རིགས་པས་ཁེག དེས་ན་དྤྱོན་དམ་པར་རྒྱུ་འབས་མཐའ་དག་མི་
སིད་པ་དང་གསུམ་མྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གཞན་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་རྒྱུ་འབས་གྤྱོ་ལྤྱོག་ཏུ་ཐལ་ཏེ་སེམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི་གྤྱོས་
ལ་སྤྱོགས་པ་ལ། །སེམས་ཀི་བདག་ིད་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་ལ་སྤྱོག་ཡྤྱོད་པ་སིད་པའང་མིན་ལ། །གིས་པ་ནི། 
དངྤྱོས་པྤྱོ་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་བདེ་བ་སྤྱོགས་དེ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ནམ་ངྤྱོ་བྤྱོ་ིད་ཡིན་ན། །དྲན་པ་ེར་བཞག་གི་སྐབས་
སུ་ས་དང་གཟུགས་དངྤྱོས་པྤྱོ་དག་རྣམ་པར་དཔྱད་ཟིན་པ་མིན་ནམ་སེ་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ཁྱྤྱོད་
ཀི་རྒྱུ་ཡང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོགས་པ་ིད་དུ་འདྤྱོད་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་ལས་སྣམ་བུ་
དང་ཟས་ལ་སྤྱོགས་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་འབྱུང་བའང་མེད་ལ། །སྣམ་བུ་དང་ཙནྡན་ལ་སྤྱོགས་པ་ལས་ནི་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་
མིན་ན། རྒྱུ་སྣམ་བུ་ལ་སྤྱོགས་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་ན་འབས་བུ་བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་མེད་དེ། །དེ་དག་གི་འབས་བུ་ཡིན་
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པའི་ཕིར་རྤྱོ། །བཞི་པ་འབས་བུ་དཔྱྤྱོད་པ་ཡྤྱོད་མེད་སེ་འགྤྱོག་ལ་གིས། རྒྱས་བཤད་དང་། དྤྱོན་བསྡུ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས། 
རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡྤྱོད་པར་འདྤྱོད་པ་དགག་པ་དང་། མེད་པ་དགག་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་དགག་པ་དངྤྱོས་དང་། རྤྱོད་སྤང་གིས། 
དང་པྤྱོ་ལ་གིས། རྒྱུ་ལ་རག་པའི་འབས་བུ་ཡྤྱོད་པ་མི་འཐད། གཅིག་ཏུ་ཡྤྱོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གསུམ། རག་པའི་
འབས་བུ་ཤེས་བའི་ཁྤྱོང་ན་མེད། ཅིས་ཀང་ཡྤྱོད་ན་རག་ཏུ་སྣང་བ་ཐལ་བ། ཆ་གིས་སིད་ན་རག་པའི་དམ་བཅའ་མས་
པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པ་གཙོ་བྤྱོའ་ིཀླྤྱོང་ན་རག་པ་ིད་དུ་ཡང་། །དུས་ནམ་དུ་ཡང་ནི་དམིགས་པ་ཡྤྱོད་པ་
མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གལ་ཏེ་ཡྤྱོད་ན་སྡུག་བསྔལ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་བདེ་བ་དེ་མྤྱོང་དགྤྱོས་ནའང་དེ་མི་སིད་པའི་ཕིར། གིས་པ་
ནི། ཁྤྱོ་ན་རེ། བདེ་བ་ལ་སྤྱོགས་པའི་གསལ་བ་བེ་བག་ཕྲ་མྤྱོ་འགའ་ཞིག་སྡུག་བསྔལ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་རག་ཏུ་ཡྤྱོད་པ་
ིད་དུ་འདྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། །འྤྱོ་ན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་དེ་མྤྱོང་བའི་སྤྱོ་ནས་ཅི་ཡི་ཕིར་
འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མྤྱོང་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ལ་རག་པ་ཡིན་ན་ཆ་གིས་མེད་པས་ཁྱབ། ཕྲ་རགས་གྱུར་ན་མི་
རག་ིད་དུ་ངེས། རྣམ་འགྱུར་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མི་རག་པར་ཐལ་བ། དེས་ན་འབས་བུ་གསར་སེས་འགྲུབ་པ་དང་
བཞིའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། ཁྤྱོ་ན་རེ། སྡུག་བསྔལ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་བདེ་བ་དེ་ིད་ཕྲ་མྤྱོར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་ིན་མྤྱོའ་ིསྐར་མ་ལ་
སྤྱོགས་པ་བཞིན་བདེ་བར་མི་དམིགས་སྤྱོ་ཞེ་ན། ཁྱྤྱོད་འདྤྱོད་པའི་བདེ་བ་དེ་བདེ་བ་སྤྱོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རགས་པ་
དང་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོབས་ལྡན་གི་དུས་སུ་ཕྲ་བའང་ཇི་ལྟར་ཡིན། རག་པའི་རང་བཞིན་བདེ་བ་གཅིག་ལ་ཕྲ་རགས་དུ་མ་མི་
སིད་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རིམ་གིས་རགས་པ་སྤང་ནས་ཕིས་ཕྲ་བར་འགྱུར་གི་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཕྲ་རགས་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེ་ན་ནི། དང་པྤྱོ་རགས་པའི་ངྤྱོ་བྤྱོ་དེ་དྤྱོར་ནས་ཕྲ་བར་འགྱུར་བས། བདེ་སྡུག་སྤྱོགས་
གཙོ་བྤྱོའ་ིཡྤྱོན་ཏན་ཕྲ་རགས་དེ་དག་མི་རག་པ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ཆེན་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པའི་རྣམ་
འགྱུར་ེར་གསུམ་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ནི། མི་རག་ིད་དུ་ཅིས་མི་འདྤྱོད། །ཁྤྱོ་ན་རེ། ཕྲ་བ་དང་རགས་པའི་
གནས་སྐབས་རྣམ་འགྱུར་གི་ངྤྱོས་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་གི། གནས་སྐབས་ཅན་གི་གཞི་བདེ་བ་རང་བཞིན་ལ་ནི་ཐ་དད་པ་མེད་
དྤྱོ་ཞེ་ན། གསལ་བའི་ངྤྱོ་བྤྱོར་གྱུར་པའི་བདེ་བ་རགས་པ་དེ་རང་བཞིན་གི་ཕྲ་བ་ལས་གཞན་མིན་ན། །རང་བཞིན་གི་བདེ་
བ་ཡང་གསལ་བ་ཕྲ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་མི་རག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རྤྱོ། །བཞི་པ་ནི། ཁྤྱོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་ཞིག་སེ་གསལ་བ་གཏན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་འགའ་ཡང་ནེི། །སླར་སེ་བ་མིན་ཏེ་མེད་པའི་
ཕིར་ནམ་མཁའི་ཨུཏྤལ་བཞིན་ནྤྱོ་ཞེས་འདྤྱོད་ན། །དེའང་མི་འཐད་དེ། གསལ་བ་སྔར་མེད་པར་ཕིས་གསར་དུ་སེ་བར་
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ནི། ཁྱྤྱོད་ཀིས་མི་འདྤྱོད་ཀང་གནས་པ་ིད་དེ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བ་ཡིན་ནྤྱོ། །གཞན་དུ་ན་སྔར་
ལྷའི་བདེ་བ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡྤྱོད་པ་ཡིན་ན་ཕི་མ་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན་དུ་
སྔར་ལྷའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དེ་དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྤྱོ། །ཇི་ལྟར་གསལ་བ་སྔར་མེད་པ་སེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕི་
ནང་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གཞན་ཡང་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དངྤྱོས་
དང་། ེས་སྤང་གི་ལན་དགག་པ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ནི། འདི་ལ་གནྤྱོད་པ་གཞན་ཡང་ཡྤྱོད་དེ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཙོ་བྤྱོའ་ིཀླྤྱོང་ལ་
འབས་བུ་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་དག་གནས་པར་ལྟ་ན། །ཟན་ཟ་བའི་ཚེ་མི་གཙང་བ་ཟ་བར་འགྱུར་ཞིང་། །རས་ཀི་རིན་
གིས་རས་བལ་གི། །ས་བྤྱོན་ྤྱོས་ལ་རས་བལ་དེ་ིད་ལུས་ལ་བགྤྱོ་བར་གིས་ཤིག །རྒྱུ་རས་བལ་ལ་འབས་བུ་རས་དེ་

ཡྤྱོད་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ་ེས་སྤང་དང་། ལན་གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ནི། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་རྨྤྱོངས་པ་སེ་མི་ཤེས་པས་རྒྱུ་
ལ་འབས་བུ་གནས་པ་མ་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་སམ་ན། །གིས་པ་ལ་རྨྤྱོངས་པ་མཚུངས་པ། མ་རྨྤྱོངས་པ་མཚུངས། འཇིག་རེན་པའི་རྣམ་
པ་བརྫུན་ན་གྲུབ་མཐའ་འཇིག་ཅིང་རང་གི་འདྤྱོད་པ་གྲུབ་པ་གསུམ་མྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ཤེས་ཤིང་མ་རྨྤྱོངས་པ་དྲང་
སྤྱོང་སེར་ས་ལ་སྤྱོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཇིག་རེན་པ་རྨྤྱོངས་པར་བཞག་པ་དེ་ིད་རང་ལའང་གནས་པ་ིད་དེ། །རྒྱུ་ལ་
འབས་བུ་གནས་པ་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །འདི་ལྟར་ཟན་ཟ་བ་དང་རས་བལ་ལས་རས་ཡུག་འཐག་ནས་ལུས་ལ་བཀྤྱོན་པའི་
ཕིར་རྤྱོ། །འགྱུར་ལ་ལ་ལྟར། དེ་ིད་ེར་ལྔ་ཤེས་པའི་དྲང་སྤྱོང་ལའང་རྨྤྱོངས་པ་དེ་གནས་པ་ིད་དྤྱོ་ཞེས་སྣང་སེ་དྤྱོན་ལ་གངས་
ཅན་པ་དག་ཀང་ཟན་ཟ་བ་དང་། རས་ིད་ྤྱོ་བ་ལ་འཇུག་གི གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནྤྱོ་ཞེས་པའི་དྤྱོན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐ་སད་དུ་
རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལ་རྤྱོག་པའི་ཤེས་པ་དེ་འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ནི། །ཡྤྱོད་པ་ིད་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་
གནས་པ་དེ་ཅི་སེ་མཐྤྱོང་བ་མ་ཡིན། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་རྒྱུ་འབས་ཡྤྱོད་མེད་རྤྱོག་པ་ཡྤྱོད་ཀང་
ཚད་མ་ིད་མིན་པས་དྤྱོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡྤྱོད་པ་མ་མཐྤྱོང་ངྤྱོ་ཞེ་ན། །འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པས་ས་དང་གཟུགས་
ལ་སྤྱོགས་པ་ཤེས་པ་ཚད་མས་གསལ་བ་མཐྤྱོང་བའང་ཁྱེད་ལྟར་ན་བདེན་པ་མ་ཡིན་པས་མེད་པ་ིད་དྤྱོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་
དངྤྱོས་པྤྱོའ་ིདེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ཀི་གངས་ེར་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མ་ཐྤྱོབ་པ་ཡིན་པས་འདི་ཁྤྱོ་བྤྱོ་ཅག་གི་འདྤྱོད་དེ་ཐ་སད་པའི་
ཚད་མ་ཐམས་ཅད་དྤྱོན་དམ་པར་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་མི་འདྤྱོད་ཅེས་པའང་བབ་
བཅྤྱོལ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ཐ་སད་ཚད་གྲུབ་མི་འདྤྱོད་ན་ཐ་སད་བདེན་པའང་མི་འདྤྱོད་དགྤྱོས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་རྤྱོད་སྤྤྱོང་ལ་
རྤྱོད་ལན་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་རིག་ཤེས་ཚད་མ་མིན་ན་གཞལ་བ་སྤྱོང་ིད་བརྫུན་པར་ཐལ་བ། འདྤྱོད་ན་དྤྱོན་དམ་པའི་སྤྱོམ་བྱུང་
གཏན་མེད་དུ་ཐལ་བ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལ་རྒྤྱོལ་བས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཡང་དྤྱོན་དམ་པར་ཚད་མ་
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མིན་ན། །ཐ་སད་ཚད་མ་དེས་གཞལ་པ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཅི་སེ་འགྱུར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ཁྤྱོ་ན་
ིད་དེ་དྤྱོན་དུ་ན་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྤྱོང་པ་ིད། །སྤྱོམ་པ་ཡང་ཐ་སད་ཚད་མས་ངེས་པ་ཐམས་ཅད་
བརྫུན་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྤྱོ་ཞེ་ན། །གིས་པ་ལན་ལ་གིས། གནས་ལུགས་དྤྱོན་ལ་སྤང་གེན་ཡེ་
ནས་མ་གྲུབ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་སྤང་གེན་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་དཔེ་དྤྱོན་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། འདི་ལ་ལན་བསན་པ་བརགས་པར་བ་
བའི་ཆྤྱོས་ཀི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རང་མཚན་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་མ་རེག་པར་རམ་མ་སྤྱོན་༼རྤྱོག་༽པར་དངྤྱོས་པྤྱོ་དེ་ཡི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་
པ་ཡན་གར་བའང་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རེན་འབེལ་ཡིན་པས་དངྤྱོས་པྤྱོ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་དངྤྱོས་མེད་འཛིན་དགྤྱོས་པ་དེ་ཡི་ཕིར་
དངྤྱོས་པྤྱོ་ཅུང་ཟད་ཀང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་བརྫུན་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཡི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པར་འཛིན་པ་དེ་
ཡང་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་བརྫུན་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །དེའང་མཐའ་བཞི་སེ་བ་མེད་པ་དང་། མཐའ་བཞི་སྤྱོས་པ་བལ་བ་སྤྱོགས་
མ་གྲུབ་སམ་དུ་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ཀང་མེད་དགག་གི་འཛིན་སངས་ཡིན་པས་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་སེ་མེད་དགག་གི་འཛིན་པ་མཐའ་
དག་དང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་དེ་མེད་སམ་དུ་འཛིན་དགྤྱོས་ཏེ་རི་རྭ་མེད་པར་འཛིན་པ་ཡང་བ་གང་གི་རྭ་ཡྤྱོད་པ་ལ་ལྟྤྱོས་
དགྤྱོས་ལ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏྤྱོག་ཀང་ཐང་ལས་སེས་པའི་མེ་ཏྤྱོག་ལ་ལྟྤྱོས་ནས་དེ་འདྲ་མེད་ཅེས་བརྤྱོད་དགྤྱོས་པའི་ཕིར། དེས་
ན་ཐ་སད་ཙམ་དུ་དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་སིད་པ་བ་ལང་གི་རྭ་མེད་དང་། དགག་བ་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་རི་བྤྱོང་གི་རྭ་མེད་
གིས་ཀང་དྤྱོན་བརྫུན་པ་འདྲ་སེ་ལྟྤྱོས་པ་བ་ལང་གི་རྭ་དངྤྱོས་པྤྱོ་དེ་བརྫུན་པས་དེ་འདྲ་མེད་སམ་པ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན་
ནྤྱོ། །དེས་ན་རི་རྭ་སྤྱོགས་མེད་པ་ཡིན་སམ་པ་ཡང་ལྤྱོག་རྤྱོག་སེ་ཡྤྱོད་པ་བརྫུན་པ་ཡིན་པས་དེ་མེད་པ་བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ་ཕ་རི་
མ་གྲུབ་ན་ཚུ་རི་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེས་ན་དཔེར་ན་གིད་ཀིས་ནྤྱོན་པའི་རྨི་ལམ་ན་བུ་སེས་ཏེ་ཤི་བ་རྨིས་
པ་ལ། །བུ་དེ་མེད་དྤྱོ་སམ་པའི་རྣམ་རྤྱོག་ནི། །ཐྤྱོག་མར་བུ་དེ་ཡྤྱོད་པར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྤྱོག་པ་བརྫུན་པ་དེ་
ཡི། །གེགས་ཡིན་མྤྱོད་ཀི་བུ་མེད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ། །རྨི་ལམ་གི་བུ་ནི་མ་སེས་པ་དང་མ་འགག་
པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེ་བ་དང་འགག་པ་རྤྱོག་པས་བརགས་པར་བལྟ་བར་བའྤྱོ། །དེའང་སད་པའི་
གནས་སྐབས་ཀི་བུ་སེ་ཤི་དང་རྨི་ལམ་གི་བུ་སེ་ཤི་གིས། ཐ་སད་བདེན་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་བདེན་བརྫུན་ཁྱད་པར་ཡྤྱོད་དེ་བག་
ཆགས་བརན་མི་བརན་ཁྱད་ཡྤྱོད་པའི་ཕིར། དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཁྱད་མེད་དེ་བདེན་བརྫུན་གིས་ཀང་ལྟྤྱོས་གྲུབ་ཡིན་
པས་དྤྱོན་དམ་པར་བདེན་བརྫུན་གི་སྤྱོས་པ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །བདེན་པ་དྤྱོན་ལ་མ་གྲུབ་ན་བརྫུན་པ་ལྟ་ཅི་སྤྱོས། དེས་
ན་ན་རང་གི་ལྟ་བ་ནི་བདེན་པའི་སྤྱོས་བལ་ཏེ་བདེན་པ་ཡྤྱོད་མེད་སྤྱོགས་མཐའ་གང་དུའང་མི་འཛིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་མཐའ་
དག་སྤངས་པའི་ཕིར། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་ཡྤྱོད་དེ་ཐེག་ཆེན་ལྟར་བདེན་བརྫུན་གི་སྤྱོས་བལ་ཀུན་མ་རྤྱོགས་པའི་ཕིར། ཐེག་
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པ་ཆེན་པྤྱོའ་ིལྟ་བ་ནི་འཛིན་པ་མཐའ་དག་ལས་གྤྱོལ་བ་སེ་རིག་ངྤྱོར་མཐའ་གང་ཡང་མི་གྲུབ་ཅིང་ཐེག་ཆེན་མམ་བཞག་གི་
ངྤྱོར་ཅི་ཡང་མི་གཟིགས་ཏེ་བསམ་བརྤྱོད་ལས་འདས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐེག་པ་མཆྤྱོག་དམན་གི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་བདེན་མེད་
རྤྱོགས་མ་རྤྱོགས་ཀི་སྤྱོ་ནས་བེད་པ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་དྲང་དྤྱོན་ཡིན་ལ་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་ངེས་དྤྱོན་གི་དགྤྱོངས་པ་བདེན་
མེད་འཛིན་པའི་སྤྱོས་པ་ཡྤྱོད་མེད་སྤྱོ་ནས་ཁྱད་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་འཐད་དྤྱོ། །གིས་པ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་མེད་པར་འདྤྱོད་པ་དགག་
པ་ལ་གིས། རྒྱུ་མེད་ཀི་འབས་བུ་ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་དུའང་མི་གྲུབ། རྒྱུ་མེད་རག་པའི་འབས་བུ་དྤྱོན་དམ་པར་མི་གྲུབ་པ་གིས། 
དང་པྤྱོ་ནི། དེ་བས་ན་བརྤྱོད་མ་ཐག་པར་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཕི་ནང་གི་དངྤྱོས་པྤྱོ་འགའ་ཡང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སེ་
བ་དང་སེས་བུ་དང་དུས་ལ་སྤྱོགས་པས་སྔར་གསར་དུ་བས་པ་ཡྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །གིས་པ་ལ་དྤྱོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་
དང་། ཐ་སད་སྣང་ཙམ་མི་འགྤྱོག་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་རྒྱུ་སྤྱོ་སྤྱོ་བ་དང་འདུས་པ་ལས་འབྱུང་མི་སིད་པ་དང་། དུས་གསུམ་དུ་
བརགས་ན་འགྤྱོ་འྤྱོང་མ་གྲུབ་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། རྒྱུ་སྤྱོ་སྤྱོ་རེ་རེ་བའམ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡི། རེན་རྣམས་ལ་ཡང་
སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བའི་ངྤྱོ་བྤྱོར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཏེ་འདས་པའི་ས་ནས་སྔར་གི་རྒྱུ་ལ་འབས་
བུ་གསར་དུ་འྤྱོངས་པའང་མ་ཡིན་ལ། །ད་ལྟ་བར་རག་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་མི་འགག་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་བ་དེ་
ིད་མ་འྤྱོངས་པའི་སར་འགྤྱོ་བ་མ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ལ་གིས། འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བརག་ན་འགྤྱོ་འྤྱོང་མ་གྲུབ། རྒྱུ་རེན་
ིད་ལ་ལྟྤྱོས་པས་ངྤྱོ་བྤྱོ་རེན་འབེལ་དུ་ངེས་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། འྤྱོ་ན་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཅི་སེ་བདེན་པར་རྤྱོག་སམ་ན། 
རྨྤྱོངས་པ་སེ་ཐྤྱོག་མེད་དུས་ནས་ལྷན་སེས་ཀི་བག་ཆགས་བརན་པྤྱོ་གྤྱོམས་པའི་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་བདེན་པར་
བརགས་ཤིང་ཁས་བླངས་གང་བས་པ་འདི། །སྒྱུ་མ་ལས་ཏེ་མིག་འཕྲུལ་མཁན་གིས་བས་པའི་གང་པྤྱོ་ལ་སྤྱོགས་པ་དང་ནི་
ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ། །སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། །རྒྱུ་ལས་དང་ྤྱོན་མྤྱོངས་པ་རྣམས་
ཀིས་ནི་གང་ཞིག་སྤྲུལ་པ། །དེ་དག་རྨི་ལམ་རང་ིད་དང་། འཁྤྱོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐ་སད་བདེན་པ་རང་ིད་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཐྤྱོག་
མར་ནི་གང་ནས་འྤྱོངས་པར་གྱུར་ཅིང་། །མཐར་གང་དུ་འགྤྱོ་བའང་བརག་པར་གིས་ཤིག །དེས་ན་རྨི་ལམ་རང་དང་
འཁྤྱོར་བ་རང་ལ་ལྟྤྱོས་ན་ཐྤྱོག་མཐའ་མི་རྙེད་པའི་དྤྱོན་ཡིན་གི། ལུས་ཀི་ཐྤྱོག་མཐའ་དང་གྤྱོས་ཀི་ཐྤྱོག་མཐའ་ནྤྱོར་བ་ལྟར། 
གིད་སད་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ལ། རྨི་ལམ་དང་འཁྤྱོར་བ་ཐྤྱོག་མཐར་བཟུང་ན་ནྤྱོར་རྤྱོ། །ར་ཤེར་ལས། སྔྤྱོན་མཐའ་མངྤྱོན་
ནམ་ཞེས་ཞུས་ཚེ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པྤྱོས་མིན་ཅེས་གསུངས། །འཁྤྱོར་བ་ཐྤྱོག་མེད་མཐའ་མེད་པ། །དེ་ལ་སྔྤྱོན་མེད་ཕི་མ་
མེད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྤྱོན་གི་གནས་ཚུལ་ངྤྱོས་ན་ཐྤྱོག་མཐའ་མེད་པར་དགྤྱོངས་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པ་དང་དེའི་འགེལ་
པར་ས་བྤྱོན་ལ་སྔྤྱོན་མཐའ་མ་མཐྤྱོང་ཡང་མེར་བསེག་ན་ཕི་མཐའ་མཐྤྱོང་བ་ལྟར། འཁྤྱོར་བ་ལ་སྔྤྱོན་མཐའ་མ་མཐྤྱོང་ཡང་ལམ་
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སྤྱོམ་སེ་ཐར་པ་འཐྤྱོབ་པ་ན་ཕི་མཐའ་མཐྤྱོང་བར་བཤད་ཅིང་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ལམ་
ལ་སྤྱོ་བ་བསེད་པའི་ཆེད་དུ་གདུལ་བའི་བསམ་ངྤྱོར་དེ་སྐད་སྤྱོན་པ་ནི་འཁྲུལ་སྣང་གཤིས་ལ་མ་ཞུགས་པའམ་མ་གྲུབ་པས་དེ་
སྤངས་ནས་ཐར་པ་ཐྤྱོབ་པར་ལྟ་བའི་དྤྱོན་གིས། འཁྤྱོར་བ་དང་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་ཞིག་ཟད་ནས་སྔར་མེད་ཀི་ཐར་པ་རང་མཚན་པ་ཞིག་
འཐྤྱོབ་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་ལམ་སྤྱོམ་པའི་སྣང་བ་དང་། འབས་བུ་ཐྤྱོབ་སྣང་ཤར་བ་ཡང་ཐ་སད་འཁྲུལ་ངྤྱོར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྤྱོ། །དེས་ན་ཟླ་གགས་ཀིས་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པར་འདི་ནི་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་སྤྱོ་བསྟུན་པ་
ཙམ་ཡིན་གི། དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་གཞན་མེད་པ་མིན་ནྤྱོ། །གསུངས་པའི་དྤྱོན་གནས་ལུགས་ལ་འཁྤྱོར་འདས་ཅི་ཡང་མ་
གྲུབ་ལ་ཐྤྱོག་མཐའ་མི་སིད་ཅིང་ཐ་སད་པའི་འཁྲུལ་ངྤྱོར་ཡང་བླྤྱོ་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཐྤྱོག་མཐའ་མི་མཐྤྱོང་ལ་རྨི་ལམ་རྨི་
བཞིན་པའི་ངྤྱོར་བླྤྱོ་དེས་ཐྤྱོག་མཐའ་མཐྤྱོང་མི་སིད་པས་ཀུན་རྤྱོབ་ཀི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ནའང་ཐྤྱོག་མཐའ་མ་གྲུབ་བྤྱོ། །འྤྱོན་ཀང་
བདག་མེད་རྤྱོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ན་ཐ་སད་འཁྲུལ་ངྤྱོར་འཁྲུལ་པ་ཟད་པའི་ཐབས་ཡྤྱོད་དེ་དྲི་མས་དྲི་མ་བཀྲུ་བ་བཞིན་
ནྤྱོ་ཞེས་ཀུན་རྤྱོབ་སྤྱོ་བརགས་ཙམ་དུ་ཐར་པ་ཡྤྱོད་པར་རྣམ་པར་བཞག་གྤྱོ །གིས་པ་ནི། འབས་བུ་གང་ཞིག་རྒྱུ་དང་རེན་གི་
དངྤྱོས་པྤྱོ་གང་ནི་ེ་བ་ཡིས། །མཐྤྱོང་བ་སེ་དམིགས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་མེད་ན་དམིགས་པ་མིན་པ། །གཞན་ལ་རག་ལས་
པའི་བཅྤྱོས་བུ་མེ་ལྤྱོང་གི་དཀིལ་འཁྤྱོར་ལ་མཐྤྱོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་དང་མཚུངས་པ། །དེ་ལ་དྤྱོན་དམ་བདེན་པ་ིད་
ནི་ཇི་ལྟར་ཡྤྱོད། །དེ་སྐད་དུ། གང་དག་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས། །དེ་མེད་པ་ནི་ཡྤྱོད་མིན་གང་། །དེ་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་
དང་མཚུངས་པར། །གསལ་བར་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ན་ཡང་
རྒྱུ་ནི་ཡྤྱོད་དྤྱོ་ཞེ་ན། འབས་བུའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་གངས་ཅན་དང་བེ་སྨྲ་ལྟར་ཡྤྱོད་པར་གྱུར་པ་ལ་ནི། འབས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པས་རྒྱུ་
ཡིས་དགྤྱོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད། །འྤྱོན་ཏེ་མདྤྱོ་སེམས་ལྟར་འབས་བུ་དེ་ནི་རྒྱུ་ལ་མེད་ན་ཡང་། །རྒྱུ་ཡིས་དགྤྱོས་པ་ཅི་
ཞིག་ཡྤྱོད་དེ་མེད་དྤྱོ། །དེ་ཅིའི་ཞེ་ན། བེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རྒྱུ་ཡིས་ཀང་། །དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་དེ་དངྤྱོས་པྤྱོར་བསྒྱུར་དུ་
མེད་དྤྱོ། །གིས་པ་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་སེ་འགག་མེད་པར་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ལ། དྤྱོན་བསྡུ་བ་དངྤྱོས་དང་། དེས་ན་འཁྤྱོར་འདས་
མམ་ིད་དུ་བསན་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་རྒྱས་བཤད་དྤྱོན་བསྡུ་གིས། དང་པྤྱོ་ལ་སེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་
གིས་ལས། དང་པྤྱོ་ལ་རང་དངྤྱོས་གཞན་དངྤྱོས་གིས་མ་གྲུབ་པས་དངྤྱོས་པྤྱོ་འབྱུང་བའི་སྐབས་མི་སིད་པ་དང་། དངྤྱོས་མེད་
དང་བལ་བའི་སྐབས་མི་སིད་པ་གིས། དང་པྤྱོ་ནི། འབས་བུ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བྤྱོན་དེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཇི་ལྟར་ཡིན། 
འབས་བུ་ས་བྤྱོན་མེད་ིད་ལས་ཐ་དད་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོར་གྱུར་བ་མྱུ་གུ་གཞན་ས་མྱུག་དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡང་གང་ཞིག་
ཡིན་ཏེ་མི་སིད་དྤྱོ། །འབས་བུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ས་བྤྱོན་གི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མྱུ་གུ་ཡྤྱོད་སིད་པ་མིན་ན་ས་བྤྱོན་འགག་
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ནས་དངྤྱོས་མེད་དུ་སྤྱོང་བའམ་ས་བྤྱོན་གཏན་མེད་ལས་ནི་དེ་བས་ཀང་འབྱུང་མི་སིད་པས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་
དུས་ནམ་ཞིག་ན་འགྱུར། །གིས་པ་ནི། མྱུ་གུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་སེས་པར་མ་གྱུར་ཅིང་འབྱུང་བར་མ་འགྱུར་པར་འབས་བུ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པས་ས་བྤྱོན་དང་ནི་འབལ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་ས་བྤྱོན་དང་ནི་གཏན་མ་བལ་ན། །དེ་ལ་
འབས་བུ་མྱུ་གུ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་སྐབས་མི་སིད་དེ། །དངྤྱོས་པྤྱོ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་ིད་ཡྤྱོད་
པའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་འགག་པ་མེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པ་དེ་དྤྱོན་དམ་དངྤྱོས་པྤྱོར་སེ་བ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་
དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པའང་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་དངྤྱོས་པྤྱོ་ཡྤྱོད་པ་གང་གི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་
པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དངྤྱོས་པྤྱོ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ིད་བུམ་པ་དངྤྱོས་པྤྱོ་རང་བཞིན་ལ་དངྤྱོས་མེད་ཆག་ཟིན་ལྟ་
བུ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་མི་སིད་པས་དེ་ལྟར་འགག་པ་ཡྤྱོད་པ་མིན་
ཞིང་། །དངྤྱོས་པྤྱོ་སེ་བ་མེད་པ་དང་དངྤྱོས་པྤྱོ་མེད་པའང་ཡྤྱོད་པ་མིན་པ་དེ་ཡི་ཕིར། །སྣྤྱོད་བཅུད་ཀི་འགྤྱོ་བ་མ་ལུས་པ་
འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །དྤྱོན་དམ་པར་དུས་རག་ཏུ་མ་སེས་པ་དང་མ་འགག་པ་ིད་དྤྱོ། །གིས་པ་འཁྤྱོར་འདས་མམ་
ིད་དུ་བསན་པ་ནི། ཀུན་རྤྱོབ་ཙམ་འགྤྱོ་བ་ལྔའི་འཁྤྱོར་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་འཁྤྱོར་བ་སེ་འཁྤྱོར་བ་འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་དྤྱོན་དམ་
རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ཆུ་ཤིང་དང་འདྲ་བར་སིང་པྤྱོ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ནྤྱོ། །འཁྤྱོར་འདས་ཀི་ཆྤྱོས་ཐམས་ཅད་མ་
སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་དེའི་ཕིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སངས་རྒྱས་དང་མ་འདས་པ་འཁྤྱོར་བ་ཡེ་ནས་དག་པའང་དེ་
ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་ནི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དྤྱོ། །དེ་སྐད་དུ་མགྤྱོན་པྤྱོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འཁྤྱོར་བ་མ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཁྱད་པར་
ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །མ་ངན་འདས་པའང་འཁྤྱོར་བ་ལས། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྤྱོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྤྱོ། །གིས་པ་གྲུབ་དྤྱོན་
བསྡུ་ནས་སྤྱོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྤྱོ་ཅན་སྤྱོམ་པར་གདམས་པ་ལ་གིས། མམ་བཞག་ཏུ་སྤྱོང་ིད་སྤྱོམ་པ་དང་། རེས་ཐྤྱོབ་ཏུ་
སིང་རེ་སྤྱོམ་པར་གདམས་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་རྒྱས་བཤད་དྤྱོན་བསྡུ་གིས་ལས་དང་པྤྱོ་ལ་ཆྤྱོས་བརྒྱད་མི་དམིགས་པ་དང་། 
འཁྤྱོར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་དང་། དུས་གསུམ་མི་དམིགས་པ་དང་། དག་གེན་མི་དམིགས་པ་བཞིའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བིས་
པའི་སེ་བྤྱོ་དྤྱོན་དམ་པའི་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་ཡྤྱོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལྤྱོག་གི་མངྤྱོན་པར་ཞེན་པས་སྤྱོ་བརགས་པས་འགྤྱོ་བའི་
ཚོགས་ལ་ེ་བར་བརགས་ན་བདག་ིད་ཀིས་བདག་ིད་འཁྲུགས་པར་བེད་དྤྱོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། དེ་ལྟར་དྤྱོན་
དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་སྤྱོང་པའི་དངྤྱོས་པྤྱོ་རྣམས་ལ། །རྙེད་པ་ཐྤྱོབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅིང་ཤྤྱོར་བའང་ཅི་ཞིག་
ཡྤྱོད། །སེམས་ཅན་གང་གིས་བསྤྱོད་ཅིང་རིམ་གྤྱོ་བས་པའམ། །སད་དེ་ཡྤྱོངས་སུ་བརྙས་པར་བས་པའང་ཅི་ཞིག་
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ཡྤྱོད། །ཕན་འདྤྱོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་བདེ་བའམ་གནྤྱོད་པར་བེད་པའི་བདག་ིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་གང་ལས་
ཡིན། །མི་སན་པར་བརྤྱོད་པས་མི་དགའ་བར་ཅི་ཞིག་ཡྤྱོད་ཅིང་སན་པར་སྨྲ་བས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་
ཡྤྱོད། །དེས་ན་འཇིག་རེན་གི་ཆྤྱོས་བརྒྱད་པྤྱོ་དེ་དག་མ་གྲུབ་ཅིང་། གིས་པ་ནི། དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་དུ་ནི་བཙལ་བར་བས་
ན། །ཡུལ་ཅན་གང་ཞིག་སེད་ཅིང་སེད་ཡུལ་གང་ལ་སེད། །གསུམ་པ་ནི། དཔྱད་ན་གསྤྱོན་པའི་འཇིག་རེན་འདི། །མ་
གྲུབ་པས་གང་ཞིག་ཚེ་འདིར་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་ཏེ། །ཚེ་ཕི་མར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་ཡིན། ཚེ་སྔ་མ་བྱུང་
བར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །བཞི་པ་ནི། གེན་དང་གྤྱོགས་མཛའ་བཤེས་རྣམས་ཀང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་དག་
ཡང་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དྤྱོན་དམ་པར་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་སེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་
ནི། །བསན་བཅྤྱོས་མཁན་པྤྱོ་བདག་དང་འདྲ་བའི་རྒྱལ་སས་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་ཚོལ་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་འཇྤྱོག་གི་སྤྱོ་ནས་
གྤྱོམས་ཤིང་འདྲེས་པར་གིས་ལ་ཡྤྱོངས་སུ་བཟུང་བར་གིས་ཤིག །གིས་པ་ལ་གསུམ། འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སི་ལ་
དམིགས་ནས་སིང་རེ་སྤྱོམ་དགྤྱོས་པ། བེ་བག་རིགས་མཐུན་མི་ཡི་འགྤྱོ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ་བསྤྱོམ་པ། ཐུན་མྤྱོང་དུ་དྤྱོན་བསྡུ་
བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་གིས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གེན་པྤྱོ་འཕྲད་དཀའ་བའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ལ་བཞི། འགྤྱོ་བའི་བ་སྤྱོད་མཐའ་
དག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབས་ལས་མ་འདས་པ། མཐྤྱོ་རིས་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་སིང་པྤྱོ་མེད་པ། ངན་སྤྱོང་གི་སྡུག་བསྔལ་
གནྤྱོད་ཡུན་རིང་ཞིང་གནྤྱོད་ཚབ་ཆེ་བ། དེས་ན་སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་གངས་མང་བར་བསམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། བདག་
ིད་བདེ་བར་འདྤྱོད་པའི་རྨྤྱོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་འཁྤྱོར་བ་རྣམས་ནི། །རེས་ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་རྒྱུ་དང་རེས་
སྤྱོ་བའི་རྒྱུ་དག་གིས་གྤྱོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡིད་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་དང་དགའ་བར་བེད་ཅིང་། །ཡང་བདེ་བ་མ་ཐྤྱོབ་པས་
སེམས་སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་མ་ངན་བེད་པ་དང་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་རྤྱོལ་དང་ཕན་ཚུན་རྤྱོད་པ་དང་། །ཕན་ཚུན་ལག་
འདར་ཏེ་མགྤྱོ་དང་རྐང་ལག་གཅྤྱོད་པ་དང་མདའ་ལ་སྤྱོགས་པས་འབིགས་པ་དང་། །སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་དག་གིས་
ནི་ཚོགས་ཆེན་པྤྱོར་འཚོའྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དགེ་བ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་པས་བདེ་འགྤྱོར་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་ཡང་དང་
ཡང་དུ་འྤྱོངས་ཏེ། །མཐྤྱོ་རིས་དགའ་བའི་བདེ་བ་མང་པྤྱོ་ལ་བསྐལ་བ་མང་པྤྱོར་ལྤྱོངས་སད་སད་ནས། །དེ་ལས་ཚེ་འཕྤྱོས་
ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ནས། གསུམ་པ་ནི། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྤྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་སྤྱོགས་ཀིས་ངན་སྤྱོང་གི་གནས་ཀི་ཚ་
གང་དང་བཀེས་སྐྤྱོམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ནི། །ཡུན་རིང་བ་བཟྤྱོད་པར་དཀའ་བ་མི་བཟད་པ་རྣམས་སུ་ལྟུང་ངྤྱོ་། །བཞི་པ་ནི། 
སིད་པ་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་སེད་པར་བེད་པའི་གཡང་ས་མང་ཞིང་། །གིས་པ་གེན་པྤྱོ་འཕྲད་དཀའ་བ་ལ་གསུམ། སྤྱོང་ིད་
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གེན་པྤྱོ་སྤྱོབས་དང་ལྡན་ཡང་ཚུལ་བཞིན་བསན་པའི་དཔྤྱོན་སླྤྱོབ་འཛོམས་དཀའ་བ། འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཆེ་བས་སྤྤྱོང་
དཀའ་བ། དངྤྱོས་འཛིན་གི་དགེ་བ་མས་ཆུང་བས་བདེན་འཛིན་སྤྤྱོང་མི་ནུས་པར་བསམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། གནས་དེར་ནི་
མུན་པའི་གེན་པྤྱོ་སྣང་བ་ལྟར་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་བདག་མེད་མིན་པ་འདི་འདྲ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་ནགས་ཚལ་འཐུག་པྤྱོར་འཁྱམ་
པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །དེར་ཡང་ཕན་ཚུན་བདེན་པ་ཡྤྱོད་མེད་དངྤྱོས་སུ་འགལ་བས་ན། །སིད་པའི་གནས་འདི་ན་དེ་ཁྤྱོ་ན་
ིད་རང་བཞིན་མེད་པ་འདི་འདྲ་བའི་གེན་པྤྱོ་སྤྱོབས་ཆེ་བ་གཞན་མེད་པས་དེ་ཁྤྱོ་ན་ིད་སྤྱོན་པར་བེད་པའི་དགེ་བའི་
བཤེས་གེན་དཔལ་མགྤྱོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་ཕིར་ཡང་མ་ངན་བ་བར་འྤྱོས་སྤྱོ། །གིས་པ་ནི། 
དེར་ཡང་དཔེ་མེད་པ་མ་རུང་བ་མི་བཟད་པའི། །སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྤྱོ་མཐའ་ལས་འདས་པས་ཐར་པའི་གྤྱོ་
སྐབས་དེ་ཡང་ནམ་ཞིག་ལྤྱོན། །གསུམ་པ་ནི། དེར་ནི་དེ་ལྟར་སྤྱོང་ིད་སྤྱོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་དང་བལ་བས་
དངྤྱོས་འཛིན་ནི་སྤྱོབས་ལྡན་དམ་པའི་ཆྤྱོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྤྱོབས་ཆུང་ཞིང་། །གིས་པ་བེ་བག་རིགས་མཐུན་མི་ཡི་འགྤྱོ་བ་
དམིགས་ཏེ་སྤྱོམ་པ་ལ་བཞི། མཐུན་རེན་ཚོགས་དཀའ་བ། འགལ་རེན་སྤྤྱོང་དཀའ་བ། གྤྱོ་བུར་བའི་བར་ཆད་མང་བ། དལ་
འབྤྱོར་སྤྱོང་ཟད་ཤྤྱོར་ན་ཡང་རྙེད་དཀའ་བར་བསམ་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེར་ནི་དལ་འབྤྱོར་ལན་གཅིག་ཐྤྱོབ་པ་འདི་ཚེ་ཡང་
ཐུང་བ་ིད་དྤྱོ། །ཅུང་ཟད་གནས་པའི་དུས་དེར་ཡང་གསྤྱོན་པའི་རིམ་གྤྱོ་དང་ནད་མེད་པ་ིད་ཀི། །དྤྱོན་དུ་བཅུད་ཀིས་
ལེན་པ་སྤྱོགས་བེད་པ་དང་བཀེས་སྐྤྱོམ་དང་ན་བའི་ངལ་བ་རྣམས་གསྤྱོ་བའི་ཐབས་དང་། །མཚན་མྤྱོ་གིད་ལྤྱོག་པ་དང་
གཞན་གིས་འཚེ་བ་བསྲུང་བ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །བིས་པ་དང་འགྤྱོགས་པ་ལ་སྤྱོགས་པ་དྤྱོན་མེད་ཀི་བ་བ་རྣམས་
ཀིས། །ཚེ་ནི་དྤྱོན་མེད་པར་མྱུར་དུ་འདའ་ཡི། །གནས་ལུགས་ཀི་དྤྱོན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱྤྱོད་པའི་བླྤྱོ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་
པར་དཀའ་ཞིང་། །གིས་པ་ནི། དེར་ཡང་ལན་འགར་ངྤྱོ་བྤྱོ་ིད་མེད་པར་སྤྱོན་པའི་བསན་བཅྤྱོས་མན་པར་བས་ཀང་ཐྤྱོག་
མ་མེད་པ་ནས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་གྤྱོམས་པ་འདི་ནི། །མྱུར་དུ་བཟླྤྱོག་པའི་ཐབས་ནི་ག་ལ་ཡྤྱོད། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་
སྤྱོང་པ་ིད་ལ་ལན་མང་དུ་གྤྱོམས་པར་འདྤྱོད་པའི་བླྤྱོ་འབྱུང་བ་སིད་ན་དེར་ཡང་ངན་སྤྱོང་ཆེན་པྤྱོར་ནི། །ལྟུང་བའི་བདུད་
ནི་བརྤྱོན་པར་བེད་ཅིང་། །དེར་ནི་ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྤྱོགས་པར་གྱུར་པའི་ལྤྱོག་པའི་ལམ་བསན་
བཅྤྱོས་ངན་པར་འདྤྱོན་པ་རྣམས་མང་ཞིང་། །རང་བཞིན་གིས་སྤྱོང་པའི་དྤྱོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་ཀང་བརྒལ་བར་དཀའ་
སེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལས་ཀང་མ་བརྒལ་པའི་དབང་གིས་གནས་ལུགས་མ་རྤྱོགས་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་དུས་བས་ན། །བཞི་པ་ནི། 
སླར་ཡང་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་འདྲ་བ་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་དེ་



སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཆན་སིང་པྤྱོའ་ིདྤྱོན་གསལ་ིན་བེད་ཆེན་པྤྱོ།  81 

བས་ཀང་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལ། །དེ་དཀའ་བས་ཡང་དག་པར་གདམས་ངག་གི་འབས་བུ་ྤྱོན་མྤྱོངས་པའི་ཆུ་བྤྱོ་སྤང་
བར་དཀའ་སེ། །དེ་སྤང་བར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ནི་ཨེ་མ་ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་ཀི་ཚིག་དང་བཅས་ཇི་ལྟར་འབད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་
བརྒྱུད་པར་འགྱུར་རྤྱོ། །གསུམ་པ་ཐུན་མྤྱོང་གི་དྤྱོན་བསྡུ་བ་ལ་གིས། རྨྤྱོངས་པ་ཚབས་ཆེན་གི་འཁྤྱོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་
སིར་བསམ་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བསན། མཐྤྱོ་རིས་ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་སྤྱོད་བཞིན་པ་ཡང་ངན་སྤྱོང་གི་རྒྱུར་རིག་ནས་
ལྷག་པར་བརེ་བའི་ཡུལ་དུ་བསན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་སིད་པའི་གནས་འདིར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་
ཡང་། །རྨྤྱོངས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་སྐབས་མི་མཐྤྱོང་བ་གང་ཡིན་པ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་
ཆུ་བྤྱོར་གནས་པ་འདི་དག་གི་ཕིར་དུ། །ཀི་ཧུད་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་མ་ངན་བ་བར་འྤྱོས་སྤྱོ། །དཔེར་ན་སེ་བྤྱོ་མྤྱོས་
པ་འགའ་ཞིག་ཡང་ཡང་དུ་ཆུར་ཞུགས་ནས་ཁྲུས། །བས་ཏེ་ཡང་ཡང་མེར་འཇུག་པ། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་
བར། །གནས་ཀང་ད་དུང་བདག་ིད་བདེ་བར་རྤྱོམ་པ་བཞིན་ནྤྱོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྒ་བ་མེད་པ་དང་འཆི་བ་
མེད་པ་བཞིན་དུ་འདྤྱོད་པའི་ཡུལ་དག་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པ་རྣམས་ལ། །དང་པྤྱོ་ིད་དུ་འཆི་བདག་གིས་བསད་པར་
བས་ནས། །དེའི་རེས་སུ་ཡུན་རིང་པྤྱོར་ངན་སྤྱོང་དུ་ལྟུང་བ་མི་བཟད་པ་ཞིག་འྤྱོང་ངྤྱོ་། །ར་བའི་གསུམ་པ་དགེ་ར་གཞན་
དྤྱོན་དུ་བསྔྤྱོ་བ་ལ་གིས། བསྤྱོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དངྤྱོས་ཀིས་འགྤྱོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱུར་དུ་ཞི་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀི་
རྒྱུ་ཐེག་ཆེན་སྤྱོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་མྱུར་དུ་འགྱུར་བར་སྤྱོན་པའྤྱོ། །དང་པྤྱོ་ནི། དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གིས་མེས་
ཤིན་ཏུ་གདུངས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ། །བདག་གི་བསྤྱོད་ནམས་ཀི་སིན་ཚོགས་ལས་ལེགས་པར་བྱུང་བའི་རང་གི་
བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚོགས་བསགས་པའི་ཆར་གིས། །སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་གི་ཞི་བར་བེད་པར་བདག་ནམ་ཞིག་ཏུ་
གྱུར། །གིས་པ་ནི། ནམ་ཞིག་ན་བདག་གིས་དམིགས་པ་མེད་པ་སེ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་དུ། །གུས་པས་བསྤྱོད་
ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བསགས་ཏེ། །དམིགས་པས་བཅིངས་ཏེ་ཕུང་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ། །སྤྱོས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སྤྱོང་པ་ིད་ནི་སྤྱོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སེམས་ཅན་སྤྱོང་པ་ིད་མ་རྤྱོགས་པ་རྣམས་ལ་བདག་
གིས་སྤྱོང་པ་ིད་ཕིན་ཅི་མ་ལྤྱོག་པར་ཁྤྱོང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་སྤྱོན་པར་སྤྱོན་པའྤྱོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་
འཇུག་པ་ལས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྤྱོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའྤྱོ།།  །།སླར་སྨྲས་པ། ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་ཤཱཀའི་
རྒྱལ་བ་ཡི། །སེ་སྣྤྱོད་གསུམ་གི་མཁའ་དབིངས་དག་པ་ལས། །བམས་ཀླུ་ཟབ་རྒྱས་ཆུ་ཀླུང་རྒྱ་མཚོ་ནི། །ཤེས་གསུམ་གིས་
བསླབ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི །རྒྱལ་སས་སྤྱོད་ལུས་གསེར་གི་ས་གཞི་དབུས། །བདེན་གིས་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་ལྷུན་
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པྤྱོའ་ིསེང་། །ཚོགས་གིས་ཟུང་འཇུག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་རེར། །སྐུ་གིས་ཟུང་འཇུག་རྒྱལ་མཚན་ཕྤྱོགས་བཅུར་
སེངས། །དེ་ལྟར་ཐྤྱོས་པའི་ས་བྤྱོན་ལས། །བསམ་པའི་ཡལ་འདབ་རབ་འཁྲུངས་ཏེ། །བསྤྱོམ་པའི་མེ་ཏྤྱོག་རབ་ཏུ་རྒྱས། །སྐུ་
གསུམ་འབས་བུ་འབྱུང་བར་ངེས། །དེ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་མཁར། །མ་རྤྱོགས་ལྤྱོག་རྤྱོག་ཐེ་ཚོམ་གི། །སིན་གི་དྲྭ་བས་
བསིབས་པ་ཡང་། །ཤེས་རབ་རླུང་གིས་རྣམ་པར་གཏྤྱོར། །སླར་ཡང་ཐུགས་རེས་ཆར་རྒྱུན་གིས། །འགྤྱོ་རྒྱུད་ཐར་པ་སིན་པའི་
ཕིར། །ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་གདམས་ཟབ་ནི། །སིད་མཐའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །གཞུང་བཟང་ནྤྱོར་བུ་ལྟ་བེད་མིག །སིབ་
སེལ་རྣམ་བཤད་གསེར་ཐུར་ནི། །འཕགས་ཡུལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རི་ལ། །བརེན་ནས་རེ་བཙུན་བླ་མས་མཛད། །འདི་ཡི་
དགྤྱོངས་དྤྱོན་སིང་པྤྱོ་ནི། །གསལ་བེད་ཚངས་ཐིག་ི་ཆེན་འདི། །བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་ལས་བྱུང་། །ལུང་རྤྱོགས་བསན་
པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། །མི་ནུབ་སིད་མཐར་བསེངས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་མཁན་མིང་བླྤྱོ་གྤྱོས་རྒྱལ་མཚན་གིས་སུག་
བིས་སུ་བགིས་པའི་དགེ་བས་འགྤྱོ་བ་ཀུན་གི་དབུ་མའི་དྤྱོན་བདེ་བླག་ཏུ་རྤྱོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིགཤ  །།དགེའྤྱོ།།  །། ༈ །བལ་
ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྤྱོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 


