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༄༅། །སྱོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཊི་ཀ་བསྟན་པའི་སྱོན་མྱེ་ལས་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད་
བཞུགས་སྱོ།། ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གིས་ཆུ་གཏྱེར་ལས་འཁྲུངས་བསྡུ་དངྱོས་བཞི་ཡི་བང་རིམ་
ཅན། །སྟྱོབས་བཅུའི་གྱོ་འཕང་མཐྱོན་པྱོས་རབ་བརིད་མཁྱེན་བརྱེའི་ི་ཟླ་ཟུང་གིས་མཛེས། །ཕས་རྱོལ་རི་
གཞན་མཐྱོན་པྱོས་མི་ནྱོན་གདུལ་བ་གིང་བཞིའི་དབུས་ན་བརིད། །འཕིན་ལས་རིན་ཆྱེན་རྣམ་བཞིའི་མདངས་
ལྡན་ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ལྷུན་པྱོ་རྒྱལ། །གང་གིས་ཆྱོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ི་མ་ཡིས། །བསྟན་པའི་དགའ་ཚལ་
མཆྱོག་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །ཆྱོས་ལྱོག་མུན་པའི་ཚོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། །གངས་ཅན་ལྱོངས་འདིར་གནས་
ལྔ་རིག་པའི་མཚན། །དང་པྱོར་བརྱེས་པ་གང་དྱེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཤཱཀྱའི་བསྟན་འཛིན་ཀུན་གི་མཆྱོག་གྱུར་
མཆྱོག་ཏུ་སྙན་པའི་དབངས་ལྡན་པ། །དི་མྱེད་ལྱེགས་ལམ་བསྟྱེན་ལ་མཁས་པས་མཁས་པ་ཀུན་གི་ཡིད་འཕྱོག་
པའི། །གང་གི་བྱོ་གྱོས་འཇམ་པའི་དབངས་དང་དབངས་ཅན་ཇི་བཞིན་རབ་ཏུ་དཀར། །གངས་ཅན་ལྱོངས་
འདིར་བསྟན་པའི་ཀ་ཆྱེན་པཎ་ཆྱེན་གིས་པ་གང་དྱེ་རྒྱལ། །གཞུང་འདིའི་རྣམ་བཤད་མང་མྱོད་ཀྱི། །ལ་ལས་
ཚིག་ཟུར་མ་ཕིན་ཞིང་། །འགའ་ཞིག་ལྱོག་པར་འཆད་དྱེ་དག །རྣམ་པར་སྤངས་ནས་རྒྱན་དྲུག་གི །གཞུང་
བཞིན་འཆད་ལ་སྱོ་བ་སྱེས། །ཞྱེས་མཆྱོད་པར་བརྱོད་ཅིང་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྱོན་དུ་བཏང་ནས། འདིར་
གང་བཤད་པར་བ་བའི་ཆྱོས་ནི། ཆྱོས་དང་ཆྱོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྟན་བཅྱོས་སྱོམ་པ་གསུམ་
གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་ི་མ་ལྟར་གགས་པ་འདིའྱོ། །འདི་འཆད་པ་ནི་བསྡུས་དྱོན་གསྱེར་གི་སྐུད་པ་འཇམ་པྱོ་ལ། 
ཚིག་དྱོན་ནྱོར་བུའི་འཕྱེང་བ་སྤྱེལ་ནས་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། བསྟན་བཅྱོས་ཀྱི་མཚན་ཐྱོག་མར་བཀྱོད་
པས་བརྱོད་བའི་དྱོན་ལ་སྱོ་བ་སྱེད། དྱོན་ལྡན་གི་བསྟན་བཅྱོས་དངྱོས་བཤད་པས་སྐབས་ཀྱི་དྱོན་ལ་ངྱེས་པ་སྒྲུབ། 
རྱོམ་པ་པྱོའ་ིམཚན་བསྟན་པས་མཇུག་ཤིས་པ་བརྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་
བ་བ་ཞྱེས་པས་བསྟན་ཏྱེ། འདི་ལ་སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞིའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་
བདག་ཅག་གི་འདྱེན་པ་དམ་པ་གསུང་ངྱོ་། །དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པས་མཚོན་ནས། འདུལ་བ་
དང་། མངྱོན་པའི་དྱོན་གཏན་ལ་འབྱེབས་ཤིང་། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པས་མཚོན་ནས་མདྱོ་སྱེའི་སྱེ་སྱོད་དང་། 
སགས་ཀྱི་སྱོམ་པས་མཚོན་ནས་རྒྱུད་སྱེ་བཞིའི་དྱོན་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གཞུང་གི་ཚད་ནི་ཤྱཽ་ཀ་
སྟྱོང་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་གསུང་བ་དྱེ་ཇི་བཞིན་དུ་སང་ངྱོ་། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། 
ཐྱོག་མར་དགྱེ་བ་གྱོང་མའི་ཡྱོན་ཏན་དན་པས་བར་ཆད་ཞི་བའི་སླད་དུ་ཕག་བ་བ། བར་དུ་དགྱེ་བ་བསྟན་བཅྱོས་
རྱོམ་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པའི་སྱོ་ནས་བརམ་བ་གཞུང་གི་རང་བཞིན་བཤད། ཐ་མར་དགྱེ་བ་བཀའ་དིན་དན་པའི་ཕག་
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བ་བས་རྱེས་དགའ་བ་བསྱོམ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ར་བའི་བ་མ་ལ་ཕག་བ་བ་དང་། བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ལ་ཕག་བ་
བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཕག་བ་བ་དང་། དད་པ་བསྱེད་པ་གིས། དང་པྱོ་ནི། བ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་
ཕག་འཚལ་ལྱོ། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་ཕག་འཚལ་བ་ནི། ན་མྱཿཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན་འདུད་པའི་
དྱོན་སྟྱེ། ཎ་མ་རབ་ཏུ་འདུད་པ་ལའྱོ། །ཞྱེས་པའི་བིངས་ལས་བསྒྲུབས་པས་སྱོ། །བ་མ་ནི་གུ་རུ་ཞྱེས་པའི་ས་
ལས་དངས་ན། ཡྱོན་ཏན་གི་ཁུར་གིས་ལི་བས་ན་བ་མ་ཞྱེས་སྱོ། །དམ་པ་ནི་ཐྱེག་པ་ཐུན་མྱོང་བ་ལྟར་ན། དགྱེ་བ་
ལ་འཇུག་པས་ན་དམ་པའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། མཛོད་ལས། དམ་པ་དམ་མིན་འཇུག་མི་འཇུག །ཅྱེས་སྱོ། །ཐུན་
མྱོང་མ་ཡིན་པ་ལྟར་ན། ཕི་སྱོ་འདྱོགས་གཅྱོད་པའི་བ་མ། ནང་རང་བྱུང་གི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྟྱོན་པའི་བ་མ། གསང་བ་
ལྷན་ཅིག་སྱེས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྟྱོན་པའི་བ་མ། མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་དག་པའི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ིད་སྟྱོན་པའི་བ་མ་ཞྱེས་པ། 
ངྱོ་བྱོ་གཅིག་ལ་ལྡྱོག་པས་ཕྱེ་བ་སྟྱེ། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་ལས་ 
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༼༥༽ 
འབྱུང་ངྱོ་། །གིས་པ་ནི། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་བསྟན་པ་སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞི་ཡིས་བསྡུས་པའི་
གསུང་རབ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤྱོབས་པ་ཐྱོབ་པས་ན་སྱེང་གྱེ་སྟྱེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། མི་འཇིགས་ིད་ནི་འཁྱོར་
དུ་སྱེང་གྱེ་བཞིན། །ཞྱེས་སྱོ། །བདུད་དང་མུ་སྟྱེགས་ལ་སྱོགས་པ་ལྟ་བ་ངན་པའི་རི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་མཐའ་དག་
སྐྲག་པར་མཛད་པས་ན་སྱེང་གྱེའི་ས་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། བདག་མྱེད་སྱེང་གྱེའི་ས་དང་ལྡན། །མུ་སྟྱེགས་རི་དྭགས་
ངན་འཇིགས་བྱེད། །ཅྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །འདི་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ཏྱེ། ཚིག་རྒྱན་གི་བསྟན་བཅྱོས་མྱེ་ལྱོང་
ལས། དཔྱེ་ིད་སང་བ་མིན་པ་ཡིས། །ཕྱེ་བ་དག་ནི་གཟུགས་ཅན་འདྱོད། །ཅྱེས་སྱོ། །ཡང་རྱེ་བཙུན་གགས་པ་
ཆྱོས་ཅན། མཚུངས་མྱེད་བ་མ་ཞྱེས་བ་སྟྱེ། མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་དྱོན་ལ་ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་གི་རིམ་པ་རྣམས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྱོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྱེགས་པར་སྒྲུབ་པས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན། དྱེ་ལ་བསྟན་བཅྱོས་
རྱོམ་པ་པྱོ་བདག་ཅག་དད་ཅྱེས་པའྱོ། །འདི་དང་རིགས་གཏྱེར་དུ། འཇམ་མགྱོན་བ་མ་ཞྱེས་པ་དང་། མཁས་པ་
འཇུག་པའི་སྱོར། བ་མ་དང་མགྱོན་པྱོ་འཇམ་པའི་དབངས་ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། རྱེ་བཙུན་གགས་པའི་
ཞབས་ིད་ལ་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རྱེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་སུ་གཟིགས། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གིས་པ་
ནི་ཕག་འཚལ་ལྱོ། །གང་ལ་ན། འགྱོ་བའི་བ་མ་སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལའྱོ། །དྱེ་ལ་ཡྱོན་ཏན་གི་ཁད་པར་
ཅི་ཞིག་མངའ་ཞྱེ་ན། སྱོན་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མྱེད་ཅིང་། སྟྱོབས་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་ 



4  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀྱ་མཆྱོག་ལྡན་གི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༦༽ 
ཀུན་གི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་བ་མངའ་བས་སྱོ། །ངག་དྱོན་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པའི་ཐྱོག་མར་མཆྱོད་བརྱོད་
མཛད་པ་ཆྱོས་ཅན། དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། རང་ིད་དམ་པར་རྱོགས་ཤིང་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་ལ་བར་ཆད་མི་
འབྱུང་བར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ། བར་དུ་དགྱེ་བ་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ནས་
བརམ་བ་གཞུང་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ། བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་ཚུལ། བརམ་
དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། བརམས་པའི་བསྟན་བཅྱོས་དངྱོས་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ནས་ཞྱེས་པ་འབྱུང་ཁུངས་
ཀྱི་ཚིག་སྟྱེ། ཕག་བཙལ་ནས་ཅི་ཞིག་བ་ཞྱེ་ན། བཤད་ཅྱེས་དང་ངྱོ་། །གང་ན་སྱོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་
བའྱོ། །གང་གིས་ན། བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་པྱོ་བདག་གིས་སྱོ། །གང་ལ་ན། ཡིད་ཆྱེས་པ་དང་། དང་བ་དང་། 
འདྱོད་པའི་དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་འདྱོད་པ་དྱེ་ལའྱོ། །དམ་བཅས་
པའི་དགྱོས་པ་ནི། རྱོམ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཆྱེད་དུའྱོ། །དམ་བཅས་པས་མཐར་ཕིན་པའི་ངྱེས་པ་མྱེད་སྙམ་ན། 
སྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཤྱེས་རབ་སྱོང་བུ་ཞྱེས་བ་བ་
ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལས། དམ་པ་ཁས་འཆྱེ་མང་པྱོ་མི་བྱེད་ལ། །གལ་ཏྱེ་དགའ་བས་ཁས་ནི་བངས་གྱུར་
ན། །རྱོ་ལ་རི་མྱོ་བྲིས་པ་བཞིན་དུ་ནི། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ནི། འྱོ་ན་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་པྱོ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་ཁས་ལྱེན་ན། བསྟན་
བཅྱོས་འདི། ཚིག་རྒྱན་དང་། སྱེབ་སྱོར་ལ་སྱོགས་ 
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༼༧༽ 
པའི་སྱོ་ནས་མི་རྱོམ་པ་ཅི་ཞྱེ་ན། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་སྱེབ་སྱོར་མྱེ་ཏྱོག་འཕྱེང་མཛེས་ལ་སྱོགས་པ་ནི། 
བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་གྱོ་བར་དཀའ་བས་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། ཡི་གྱེ་ལི་ཡང་སྱེབ་པ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོར་བ་སྤངས་
ནས་ཀྱང་། གྱོ་བདྱེ་བའི་ངག་གིས་བཤད་པ་ཆྱོས་ཅན། དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། མཁས་རྱོངས་ཀུན་གིས་གྱོ་བར་བ་
བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནི། འདི་རབ་དགའི་སྱེབ་སྱོར་དུ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་
གསུངས་མྱོད། ཚེག་དབར་བདུན་མ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཛད་པས་ངྱེས་པ་མི་སང་ངྱོ་། །གསུམ་པ་ནི། འྱོ་ན་
བསྟན་བཅྱོས་འདིར། ཀྱྱེ་མ་བླུན་པྱོ་སྙིང་ཁམས་ཅན་ཞྱེས་སྱོགས་རྩུབ་པའི་ཚིག་མང་དུ་འབྱུང་བས། གཞན་ལ་
ཁད་གསྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་བརམས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། རྱོམ་པ་པྱོ་བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མི་
ཕྱེད་པས་ཏྱེ་རྱེན་གིས་མི་འཕྱོག་པའི་དད་པ་ཡྱོད་མྱོད། འྱོན་ཀྱང་བསྟན་བཅྱོས་འདི་བརམས་པ་ཆྱོས་ཅན། 
དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་རྱོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་སྱོད་པ་རྣམས་ལ་བདག་མ་དད་པས། 
འཁྲུལ་པ་དྱེ་སུན་དབྱུང་བར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་ཆྱོས་ལྱོག་སུན་འབིན་པ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་
སི་ལུགས་ཡིན་ཏྱེ། གཞུང་འདི་ིད་ལས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྱེན་བྱོན་པ་དང་། །མཁས་རྣམས་བཤད་པ་བྱེད་
པ་ལ། །འབྲས་བུ་རྣམ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སི་ལུགས་ཡིན། །མ་ཁྱོལ་གིས་ཀྱང་འདི་
སྐད་གསུངས། །དཔའ་བྱོ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། །མུ་སྟྱེགས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་མཛད་ཅིང་། །བདུད་ནི་སྱེམས་ཁྱོང་
ཆུད་པར་མཛད། །ལྷ་དང་མི་རྣམས་དབུགས་ཀྱང་ 
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༼༨༽ 
འབིན། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེང་ཡང་འདི་ན་ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྱོས་བཤད་ན། །ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཕམ་
བྱེད་ཅིང་། །བདུད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཡི་མུག་འགྱུར། །མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །འདི་འདས་
བསྟན་པ་འཛིན་པར་ནུས། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེ་ཡང་མདྱོ་ཙམ་ཞིག་བརྱོད་ན། འྱོད་སྲུངས་ལ་སྱོགས་པས་
བཀའ་བསྡུ་བ་དང་པྱོ་མཛད་རྱེས་སུ་བསྟན་པ་དག་པར་གནས་པ་ལས། སྟྱོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་བརྒྱ་
དང་བཅུ་སྱོང་བ་ན། ཡངས་པ་ཅན་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་བྱུང་བ་རྣམས། དག་བཅྱོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་
ལྱེགས་པར་སུན་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྡུ་གིས་པ་མཛད། དྱེ་ནས་དགྱེ་སླྱོང་ལྷ་ཆྱེན་པྱོས་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱི་
ཆྱོས་ལ་བསྱེ་བསླད་བས་པ་རྣམས། སྟྱོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྱོ་ིས་བརྒྱ་སྱོང་བ་ན། དག་བཅྱོམ་རྣམས་
ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་མཛད། ཡང་བར་སྐབས་སུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིཆྱོས་ལ་འཕྱེལ་འགིབ་
བྱུང་བ་ན། འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ནས་བམས་ཆྱོས་ལྔ་མིའི་ཡུལ་དུ་སན་དངས་ནས། ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པྱོའ་ིབསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྱོ། །འཕགས་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་ལྱོ་ིས་སྟྱོང་ཙམ་སྱོང་ནས། བྱོད་ཀྱི་ཆྱོས་
རྒྱལ་མྱེས་དབྱོན་རྣམ་གསུམ་གི་རིང་ལ་བྱོད་དུ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ལ་བསྟན་པ་ས་དར་ཞྱེས་བ་ལ། 
སྐབས་དྱེར་རྒྱ་ནག་མཁན་པྱོའ་ིཅིག་ཅར་བའི་ཆྱོས་ལུགས་བྱུང་བ་རྣམས། མཁས་པའི་དབང་པྱོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་
ལས་སུན་ཕྱུང་ངྱོ་། །དྱེའི་རྱེས་སུ་རྒྱལ་པྱོ་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་རྱེས་ནས། སྱོར་སྱོལ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་
སྨྲ་བ་སྱོགས་ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་འཕྱེལ་བ་རྣམས། ལྱོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆྱེན་བཟང་པྱོས་སུན་ཕྱུང་། དྱེ་རྱེས་ 
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༼༩༽ 
ཆྱོས་ལྱོག་ཅུང་ཟད་འཕྱེལ་བ་རྣམས་འགྱོས་ལྱོ་ཙཱ་བས་སུན་ཕྱུང་། དྱེ་ནས་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ། །ཆྱེན་པྱོ་བཞུགས་
པ་ཡན་ཆད་དུ། །ཆྱོས་ལྱོག་སྱོད་པ་ཉུང་ཞྱེས་ཐྱོས། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་རྱེས་སུ་བཀའ་གདམས་པ་དང་། 
ཕག་རྒྱ་བ་དང་། རྱོགས་ཆྱེན་པ་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་གཞུང་འདིར་འགྱོག་པར་མཛད་
དྱོ། །དྱེ་ཡང་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པ་པྱོའ་ིཆྱེ་བའི་ཁད་པར་ནི། རྱེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
ཇྱོ་བྱོ་རྱེས་ས་སར་འཇམ་དབངས་བདུན་བརྒྱུད་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་བྱོད་ལ་འབྱོན་
པའི་ཚེ། སིང་ག་ལའི་དག་བཅྱོམ་པས་མྱེ་ཏྱོག་སྱེར་པྱོ་གཅིག་བསྐུར་ཏྱེ་འདི་གང་དུ་ཁ་ཕྱེ་བ་དྱེར། འཇམ་
དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་འབྱུང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལས། ཕིས་ཆྱོས་རྱེ་དང་མཇལ་བ་ན་ཁ་བྱེ་བ་དང་། ཆྱོས་རྱེ་
ལིང་ཆུ་རྱེ་ཁབ་ན་བཞུགས་པ་ན། མི་མང་པྱོས་རྒྱ་ནག་རི་བྱོ་རྱེ་ལྔ་ལ་མཇལ་དུ་ཕིན་པས། དྱེ་ནུབ་ཐམས་ཅད་
ལ་རི་ལམ་མཐུན་པར། ད་ལྟ་རྱེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་རྱེ་ལྔ་ན་མི་བཞུགས། ལིང་ཆུ་རྱེ་ཁབ་ན་ཆྱོས་གསུང་
གིན་ཡྱོད་དྱོ་ཟྱེར་བ་རིས་པས། སང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལིང་ཆུ་ལ་ཕིན་པས་ཆྱོས་རྱེ་ཆྱོས་གསུང་བ་དང་མཇལ་བ་
དང་། གཞན་ཡང་བྱོ་དྱོང་རིན་པྱོ་ཆྱེ་དང་། ཡར་ཀླུང་པ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་དབངས་
དངྱོས་སུ་མཐྱོང་བར་རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་ངྱོ་། །དྱེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐྱོས་ཏྱེ། ཆྱོས་རྱེ་པཎི་ཏ་འདི་ནི་སྟྱོན་པ་སྐུ་
བལྟམས་ནས་ལྱོ་སུམ་སྟྱོང་དང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྱེ་ལྔ་ལྱོན་པ། དགྱེ་བྱེད་ཅྱེས་པ་ཆུ་ཕྱོ་སྟག་གི་ལྱོ་ལ་སྐུ་
འཁྲུངས། སིར་སྱེ་སྱོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྱེ་བཞི་དགྱོངས་འགྱེལ་དང་བཅས་པ་དང་། རིག་གནས་ཆྱེ་བ་ 
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༼༡༠༽ 
ལྔ། ཆུང་བ་ལྔ། ཕི་ནང་གི་རིས་ལ་སྱོགས་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡབ་མྱེས་ཀྱི་གསུང་
རབ་མཐའ་དག་ལ་བང་ཆུབ་པར་མཛད། དྱེ་སྐབས་སུ་ཆྱོས་རྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་པར་པཎི་ཏའི་མཚན་
གསྱོལ། དྱེ་ཡང་རིག་གནས་ཐུན་མྱོང་བ་རྣམས་ལས། ས་དང་། སྙན་ངག་དང་། སྱེབ་སྱོར་དང་། མངྱོན་བརྱོད། 
ཟླྱོས་གར་རྣམས་ནི་དྱེ་གྱོང་དུ་བྱོད་དུ་མ་འགྱུར་བས། རྒྱ་དཔྱེ་ིད་ལ་བསླབ་སང་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། པཎི་ཏ་
ལ་མ་ལྟྱོས་པའི་འགྱུར་ཡང་མང་དུ་མཛད། ས་ྱེར་མཁྱོ་བསྡུས་པ་དང་། གསྱོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅྱོས་དང་། 
སྱེབ་སྱོར་མྱེ་ཏྱོག་གི་ཆུན་པྱོ་དང་། སྙན་ངག་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དང་། མངྱོན་བརྱོད་ཚིག་གཏྱེར་དང་། ཟླྱོས་
གར་གི་བསྟན་བཅྱོས་རབ་དགའི་འཇུག་པ་དང་། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་ལྱེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པྱོ་ཆྱེའི་
གཏྱེར་རྣམས་མཛད། དྱེ་དག་གི་སྐབས་སུ། ས་པ་ང་ཡིན་རྱོག་གྱེ་པ་ང་སྨྲ་བ་ངན་འཇྱོམས་ང་འད་མྱེད། །སྱེབ་
སྱོར་ངས་ཤྱེས་སྙན་ངག་ང་ིད་མངྱོན་བརྱོད་འཆད་ལ་འགན་མྱེད་ང་། །དུས་སྱོར་ངས་ཤྱེས་ཕི་ནང་ཀུན་རིག་
རྣམ་དཔྱོད་བྱོ་གྱོས་མཚུངས་མྱེད་ང་། །དྱེ་འད་གང་ཡིན་ས་ས་པ་སྟྱེ་མཁས་པ་གཞན་དག་གཟུགས་བརན་
ཡིན། །ཞྱེས་པ་ར་འགྱེལ་མཛད། དགུང་ལྱོ་ྱེར་བདུན་པ་ལ་ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙྱེན་པར་
རྱོགས། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་ཚན་དཔལ་བཟང་པྱོ་ཞྱེས་པར་བཏགས་སྱོ། །སིར་རྱེ་འདིས་མདྱོ་སགས་
གིས་ཀྱི་ནང་ནས་སགས་གཙོ་བྱོར་མཛད། སགས་ལ་ཡང་ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་གི་ནང་ནས་སྱོམ་གཙོ་
བྱོར་མཛད། དྱེའི་གྲུབ་རགས་སུ། རྱོ་རྱེའི་ལུས་ 
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༼༡༡༽ 
ཀྱི་གནས་ཚུལ་མངྱོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་དྱེའི་བསྟན་བཅྱོས་ཀྱང་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སིན་མཚམས་
ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ཁ་བ་དུང་ལྟར་འཁིལ་བ་དང་། གསང་བའི་གནས་བལྟ་བས་མི་མངྱོན་པ་དང་། དབུའི་གཙུག་ཏྱོར་
རྣམས་སྱེ་བྱོ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལའང་མངྱོན་དུ་གྱུར་པས། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་སྙན་པས་སའི་སྟྱེང་མ་
ལུས་པ་ཁབ། དྱེ་སྐབས་སུ་འཕྱོག་བྱེད་དགའ་བྱོ་སླྱོབ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡང་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་
ཕམ་པར་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དྱོ། །ཡང་ཁ་བ་ཅན་གི་ལྱོངས་འདིར་ཚད་
མའི་བསྟན་བཅྱོས་ནི། ས་འགྱུར་ར་དགྱེ་བའི་བྱོ་གྱོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཡང་བཤད་ན་དར་རྒྱས་ཆྱེར་མ་བྱུང་། དྱེ་
རྱེས་རྱོག་ལྱོ་ཆྱེན་པྱོས་རྣམ་འགྱེལ། རྒྱན་སྟྱོང་ཕག་བཅྱོ་བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པ་བསྒྱུར། སྱེ་བདུན་ཀ་ལ་རྣམ་
བཤད་མཛད། བཤད་ན་གི་མཐིལ་རྣམ་ངྱེས་ལ་མཛད། དྱེའི་དབུ་ཚད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཁྱུང་རིན་ཆྱེན་གགས་
ལ་བྱུང་། དྱེའི་སླྱོབ་མ་རྱོག་ས་བྱོ་དང་། མྱེས་ལྷང་ཚེར། གངས་པ་ཤྱེའུ། གྱོང་བུ་རྭ་ཅན་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་
དང་། ཡང་ལྱོ་ཙ་བའི་ིང་སླྱོབ་ཕྱྭ་པ་ཆྱོས་ཀྱི་སྱེང་གྱེ །དྱེའི་སླྱོབ་མ་སྱེང་ཆྱེན་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ལྱོ་བརྒྱ་ཙམ་གི་བར་དུ། མདྱོ་སྱེམས་ཀྱི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚད་བསྡུས་ཀྱི་བཤད་པ་དར་བར་མཛད་
དྱོ། །དྱེ་དག་གི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་སུན་འབིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གཏྱེར་མཛད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐུབ་པ་སྱེར་ས་རྐང་
མིག་པ་དང་འུག་པའི་བུ། །མཁའ་གྱོས་ཅན་དང་ཚུ་རྱོལ་མཛེས་པའི་གཞུང་འཛིན་ 
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༼༡༢༽ 
པ། །ཐྱོས་སྱོག་པ་དང་གངས་རིའི་ཁྱོད་ན་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །རྱོག་གྱེ་ངན་འཇྱོམས་བསྟན་བཅྱོས་ཆྱེན་པྱོ་འདི་བས་
སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་བཅྱོས་འདི་ིད་བརམས་པའི་ཚུལ་ནི། ཕིས་གངས་རིའི་ཁྱོད་འདིར་
ཆྱོས་ལྱོག་དུ་མ་འཕྱེལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པར་དགྱོངས་ནས། དྱེ་དག་སུན་འབིན་པའི་ཕིར་དུ་
བསྟན་བཅྱོས་འདི་བརམས་པར་མཛད་ལ། འདི་ཕྱེད་ཙམ་བརམས་ཚར་བ་ན། ས་ས་པས་ཆགས་སང་གིས་
བསྟན་བཅྱོས་བརམས་སྱོ་ཟྱེར་བ་མང་དུ་བྱུང་། དྱེ་སྐབས་སུ་བ་མ་ཟངས་ཚས། འདི་རང་རྱེའི་འཕིན་ལས་ལ་
གནྱོད་པར་འདུག་པས་མི་རྱོམ་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ངྱེད་རང་གིས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་བརམས་པ་ཡིན་
ཏྱེ། ད་ཐམས་ཅད་མི་དགའ་ན་བཞག་པ་ལས་འྱོས་མྱེད་གསུངས་ནས་བཞག །དྱེ་སྐབས་སུ་ནུབ་གཅིག་མནལ་
ལམ་ན། སྟྱོན་པའི་སྐུ་གཅིག་མི་གཙང་བའི་གསྱེབ་ན་འདུག་པ་དྱེ་བི་དྱོར་མཛད་པས། མི་མང་པྱོ་མི་དགའ་བའི་
རྣམ་འགྱུར་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་ནས་བཞག །སླར་ཡང་མི་གཙང་བས་བྱུག་པ་མང་དུ་སྱོང་ནས་མནལ་སད་པ་ན། 
གཞན་གི་ངྱོ་སྲུང་ལ་བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་འཕྱོ་བཞག་ན་སླར་ཡང་ཆྱོས་ལྱོག་ཇྱེ་འཕྱེལ་དུ་འགྱོ་བར་དགྱོངས་ནས། 
སར་མི་རྱོམ་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པའི་ྱེས་པ་དཀྱོན་མཆྱོག་གི་དྲུང་དུ་བཤགས་ནས་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པ་
རྱོམ་པར་མཛད་དྱོ། །བསྟན་བཅྱོས་འདི་ལ་འགྱེལ་པ་བཅུ་བདུན་ཙམ་བྱུང་བར་གགས་ལ། དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་
གཙོ་བྱོ་ནི། ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀ་དང་། སྤྱོས་ཁང་པ་འཇམ་དབངས་རིན་ཆྱེན་རྒྱལ་མཚན་པས་
མཛད་པ་དང་། གདན་སའི་ལས་ཆྱེན་གཞྱོན་ནུ་བས་མཛད་པ་དང་། ས་གདྱོང་པའི་འགྱེལ་ཆྱེན་ཏྱེ་བཞི་པྱོ་འདི་ 
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༼༡༣༽ 
ལ། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མ་ལས་ཚད་ཐུབ་འགྱེལ་ཆྱེན་བཞི་ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཡང་དུས་ཕིས་ཆྱོས་
རྱེ་ཤྱེར་རིན་པས་ཊི་ཀ་མཛད་པ་ཞིག་མཐྱོང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་ཆྱེ་བར་སང་ལ་གྱོ་རམ་པས་དཀའ་འགྱེལ་ཙམ་
ཞིག་མཛད་སང་བ་དྱེ་ན། ས་གདྱོང་པའི་ཊི་ཀར་ལི་བའི་ཆྱོས་བརྒྱད་འདྱེན་ཚུལ་ནྱོར་བ་ལ་སྟིང་སད་མཛད་མྱོད། 
གཏམ་རྒྱུད་དང་ལུང་འདྱེན་དགྱོས་པ་རྣམས་དང་། འབྲུ་གནྱོན་ཐྱོ་རྱེ་བ་མཛད་པ་རྣམས་ནི་ས་གདྱོང་པའི་ཊིཀ་
ཆྱེན་ནས་བྲིས་བཤུས་མཛད་ཅིང་། ས་བཅད་རྣམས་ནི་ས་གདྱོང་པའི་དཀའ་འགྱེལ་འབྲིང་པྱོ་ལས་བཤུས་པར་
སང་ངྱོ་། །ཡང་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མའི་ལྱོ་རྒྱུས་ནི་རྱོམ་པ་པྱོ་འདི་བཙུན་པ་ར་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་
ཡིན་པར་གྲུབ་ཆྱེན་མཚོ་སྱེས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། སྟྱོན་པ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལྱོ་སུམ་སྟྱོང་དང་དྲུག་བརྒྱ་སུམ་
ཅུ་ར་གིས་སྱོང་ཞིང་། ཆྱོས་རྱེ་ས་པཎ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ལྱོ་ིས་བརྒྱ་དང་ཞྱེ་དྲུག་སྱོང་བ། ཕུར་བུ་ཞྱེས་པ་ས་
ཕྱོ་སྱེའུའི་ལྱོ་ལ། དཔལ་ལྡན་གསང་ཕུའི་བང་ཕྱོགས་བང་རིམ་ས་ཞྱེས་པར་ཆྱེན་པྱོའ་ིརིགས་སུ་སྐུ་བལྟམས། 
དགུང་ལྱོ་བཅུ་པ་ལ་རྱོང་ཆྱེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པྱོ་མཐའ་དག་
ལ་མཁས་པར་སངས། བཅྱོ་བརྒྱད་པ་ལ་གསང་ཕུའི་སླྱོབ་དཔྱོན་མཛད། ྱེར་ལྔ་པ་ལ་ངྱོར་པ་རྱོ་རྱེ་འཆང་གི་
དྲུང་དུ་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་ནས། རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་། ྱེར་བརྒྱད་པ་ལ་རྱེ་ངྱོར་པའི་
བཀའ་ལུང་ལ་བརྱེན། དཔལ་ལྡན་ས་སར་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་གི་གྲྭ་སྐྱོར་མཛད། དྱེ་སྐབས་སུ་དཔལ་
ལྡན་ས་སའི་གནས་དང་གང་ཟག་ལ་ས་ལས་དངས་པའི་བསྟྱོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བ་མ་དམ་པ་བཅུ་ཕག་ 
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༼༡༤༽ 
བཞི་བསྟྱེན་ནས། མདྱོ་རྒྱུད་མན་ངག་རིག་གནས་མཐའ་དག་གསན་ཞིང་ཐུགས་མས་སུ་བཞྱེས་པས། མཁས་
བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་སྙན་པས་སའི་སྟྱེང་མ་ལུས་པ་ཁབ། དྱེ་དྱོན་གིས་རྒྱ་གར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ཧ་རི་པུཉྫ་ཞྱེས་པ་
ནས་ཀྱང་། དགྱེ་སླྱོང་པཎི་ཏ་གིས་ཀྱིས་དུས་འཁྱོར་གི་དབང་ཞུས་ནས་ཐྱེགས་པ་སྱོགས་མཐའ་ཡས་
སྱོ། །མདྱོར་ན་མཁས་པའི་བ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ིན་མྱོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པ་ལ། 
གཟྱེངས་བསྟྱོད་པ་དང་གཞན་དག་སྱོ་བ་བསྱེད་པའི་ཕིར་དུ། དྱེ་སྐད་སྨྲ་བ་ང་ཡིན། ཞྱེས་སྱོགས་ང་བརྒྱད་མ་
ཡང་གྲྭ་སྐྱོར་གི་དུས་དྱེར་མཛད་དྱོ། །ཡང་དགུང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རྱེ་བརྒྱད་བཞྱེས་པའི་ཚེ། དགྱེ་འདུན་ཕྱེད་དང་ིས་
སྟྱོང་ཙམ་གི་ཚོགས་དབུ་མཛད་ནས་ཆྱོས་འཁྱོར་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་མཛད་ལ། རྱོམ་པ་ནི་པྱོ་ཏི་བཅུ་གསུམ་དུ་ལྱོངས་
པ་མཛད། བཤད་པ་ནི་དགུང་ལྱོ་བཅྱོ་བརྒྱད་ནས་བརྒྱད་ཅུའི་བར་བར་མ་ཆད་པར་མཛད་པས། ཁ་བ་ཅན་གི་
ལྱོངས་འདིར་བཤད་ན་གི་རྒྱུན་འདི་པ་ལས་རིང་བ་མ་བྱུང་ངྱོ་། །ཡང་དགུང་ལྱོ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་ཙམ་བཞྱེས་
པའི་ཚེ། མངའ་རིས་སད་ཀྱི་སའི་ཐིག་ལྱེ་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གིང་དུ། བསྟན་པའི་སིན་བདག་ས་སྱོང་བཀྲ་
ཤིས་མགྱོན་གིས་གདན་དངས་ནས་ཆྱོས་འཁྱོར་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་བསྐྱོར་བར་མཛད་ལ། སྐབས་དྱེ་དག་ཏུ་བསྟན་
བཅྱོས་འདི་ལ་འབྱེལ་གཏམ་དུ་བྱེད་པ་རྣམས་ནི། སྱོམ་གསུམ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གསུམ་པྱོ་ཁབ་མམ་མི་མམ་མ་
གཏྱོགས། གཞུང་གི་དཀྱུས་ལ་ཡྱོད་པའི་འབྱེལ་གཏམ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བརྱོད་བའི་ལམ་དུ་མི་འབྱུང་ཞིང་། གལ་ཏྱེ་
ངྱེས་དྱོན་གི་ཕྱོགས་ཅུང་ཟད་སྨྲ་ན། ཙོང་ཁ་པས་འཇམ་དབངས་ནས་གསན་ཟྱེར་བའི་གསང་ཚིག་རྣམས་ལ་
རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་པ་མ་གཏྱོགས། རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ 
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༼༡༥༽ 
མ་བྱུང་བས། སྐབས་དྱེར་གཞུང་འདིའི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་འཆྱེ་བ་རྣམས་ལ། རྣམ་དཔྱོད་བསྱེད་པའི་ཆྱེད་དུ་དི་
བ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་མཛད་པ་ན། མཁས་རྱོམ་ཕལ་ཆྱེར་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཀྱོད་ཅིང་། ཕག་དྱོག་གི་
དུག་ཆུས་མྱྱོས་པ་འགའ་ཞིག་ནི། གཞུང་འདི་བཀག་པ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲྱེ་སགས་འདྱོན་པར་བྱེད་མྱོད། དྱེ་དག་ནི་
གསུང་རབ་བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་ཚུལ་ལ་རྱོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་སླྱོན་དཔྱོན་སྱེང་གྱེ་
བཟང་པྱོས། དྱེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་བསྟྱོད་པ། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་གཞུང་དྱེས་ཀྱང་རྒྱན་གི་མཆྱོད་བརྱོད་
བཀག་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱིས་ལན་བཏབ་པས་སྱོ་ཞྱེ་ན། འདིར་
ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་གཞན་དག་གིས་ནི། རྱེས་འཇུག་འགའ་ཞིག་གིས་དབང་མྱེད་དུ་བསྐུལ་བ་
དང་། རང་ཡང་རྱོམ་པས་ཁྱེངས་ནས་ཚིག་རྩུབ་ཀྱི་འཕྱེང་བ་སྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་ལན་བས་མྱོད། དྱེང་སང་ནི་
དྱེའི་རྱེས་འཇུག་གསུང་རབ་ལ་བྱོ་ཁ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བཟྱོད་ནས། འདི་ནི་བདག་ཅག་གི་བ་མ་དྱེས་
མཛད་པ་མ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསང་བའི་གནས་བཞིན་དུ་སྱེད་པར་བྱེད། དད་པའི་རྱེས་འབྲང་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པ་
རྣམས་ནི། འདི་ནི་བདག་ཅག་གི་བ་མའི་གསུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་ལུང་ཙམ་རྱེ་ཀྱོག་པའི་ངལ་བ་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་དག་ལ་ནི་
གསྱེར་གི་ཐུར་མར། ཚད་ཐུབ་འགྱེལ་ཆྱེན་བཞི་དང་གཞུང་ིད་དུ། །ཚིག་ཟུར་ཇི་བཞིན་མ་ཕིན་འདིར་དཔད་
ཀྱི། །ཚངས་པར་རྱོམ་པའི་ཅྱོལ་ཆུང་བགང་ཡས་དག །དཔད་ཡུལ་མིན་ཕིར་བདྱེ་བར་གིད་བྱོས་ 
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༼༡༦༽ 
ཤིག །ཅྱེས་གསུངས་ཀྱང་ད་དུང་གིད་མ་ཁུགས་པར་ཟད་དྱོ། །ཡང་མཁས་པ་བྱོ་གཟུ་བྱོར་གནས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནི། བསམ་པ་ཇི་བཞིན་མི་ཤྱེས་ན། །སླར་ཡང་འདི་པྱོ་ིད་ལ་དིས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་གཟིགས་ནས། རྱེ་
ིད་ལ་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས། དགུང་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་པ་ལ་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མ་མཛད་ནས། 
བསྟན་བཅྱོས་འདིའི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་འཆྱེ་བ་བྱོ་གྱོས་ཀྱི་མིག་མ་ལུས་པ་མི་ཤྱེས་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་
གཡྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རབ་རིབ་བསལ་ནས། གཞུང་གི་དྱོན་ིན་མྱོ་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་ནྱོ། །དྱེ་དག་ནི་ལྱེགས་
པར་བཤད་པ་རིན་པྱོ་ཆྱེའི་གཏྱེར་ལས། ཤྱེས་རབ་ལྡན་པས་ྱེས་པ་དག །སྱེལ་བར་ནུས་ཀྱི་བླུན་པྱོས་
མིན། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་གིས་དུག་ཅན་སྦྲུལ། །གསྱོད་པར་ནུས་ཀྱི་ཁྭ་ཏས་མིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྱོ། །འདིར་ནི་དགྱོས་པའི་དབང་གིས་མདྱོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་བཀྱོད་ལ། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་
དབྱོན་གིས་མཛད་པའི་པདྨ་དཀར་པྱོའ་ིའཕྱེང་བར་བལྟ་བར་བའྱོ། །གང་གི་མཁྱེན་པའི་ི་མ་ཡིས། །ལྱོག་རྱོག་
མུན་པ་སྱེལ་བ་དང་། །མི་ཤྱེས་ཀུ་མུད་ཟུམ་པ་དང་། །བསྟན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པ་མཚར། །ད་ནི་དཀྱུས་མ་
ིད་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། བཞི་པ། བརམས་པའི་བསྟན་བཅྱོས་དངྱོས་བཤད་པ་ལ། ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པས་
བསྟན་བཅྱོས་ཀྱི་དྱོན་རགས་པ་ལ་ངྱེས་པ་བསྒྲུབ། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པས་ལུང་རིགས་ཀྱི་མཐའ་དཔད། 
བསྟན་བཅྱོས་རྱོམ་པའི་རྒྱུ་མི་ཤྱེས་པ་དང་ཕག་དྱོག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱོད་
ཀྱི་སྱོན་གསུམ་སྤངས་ཏྱེ་ྱོན་ཅིག་ཅྱེས་དང་ངྱོ་། །གང་ན། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ལུགས་གིས་དང་། བང་
ཆུབ་ 
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༼༡༧༽ 
སྱེམས་དཔའི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ལུགས་གིས་དང་། གསང་སགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གིས་མཚོན་པའི་
སྱོམ་པ་དང་། སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་དག་གི་ནི་ཆྱོ་ག་དང་། སྱོམ་པ་གསུམ་པྱོ་སྱོ་སྱོའ་ིབསླབ་པར་བ་བ་དང་
སྱེམས་བསྱེད་པའི་གནད་བདག་གཞན་བརྱེ་བ་དང་། བསྱོ་བ་དང་སྱོན་ལམ་རྣམས་དང་། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་
སྙིང་པྱོ་ཅན་སྱོམ་པའི་ཚུལ་དང་། ས་མ་ཀུན་རྱོབ་སྱེམས་བསྱེད་དང་། ཕི་མ་དྱོན་དམ་སྱེམས་བསྱེད་སྱོམ་ཚུལ་
ལྱོ། །སགས་ཀྱི་མས་ལྱེན་བསྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་རྱོགས་པའི་རིམ་པ་གིས་ཀྱི་གནད། ཐྱེག་པ་འྱོག་མ་ལས་
གསང་བའི་ཚིག་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་དང་། སྱོམ་གསུམ་ཐུན་མྱོང་བ་ཕི་དང་། གསང་
སགས་ནང་གི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་། ས་བཅུ་དང་། ལམ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་གི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ཞྱེས་
པའྱོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནི། བསྟན་བཅྱོས་འདིའི་ལུས་རྣམ་གཞག་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། དང་
པྱོ་ནི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་དང་། །དྱེ་དག་གི་ནི་ཆྱོ་ག་དང་། །སྱོ་སྱོའ་ིབསླབ་པར་བ་བ་དང་། །ས་དང་ལམ་
གི་རྣམ་གཞག་གི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན། །ཞྱེས་དང་། གིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་
སྱེམས་བསྱེད་དང་། །དྱེ་དག་གི་ནི་ཆྱོ་ག་དང་། །སྱོ་སྱོའ་ིབསླབ་པར་བ་བ་དང་། །སྱེམས་བསྱེད་པ་ཡི་གནད་
རྣམས་དང་། །སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་དང་། །ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་
ྱོན། །ཞྱེས་དང་། གསུམ་པ་ནི། གསང་སགས་ཀྱི་ནི་དབང་སྐུར་དང་། །དྱེ་དག་གི་ནི་ཆྱོ་ག་དང་། །སྱོ་སྱོའ་ི
བསླབ་པར་བ་བ་དང་། །རིམ་པ་གིས་ 
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༼༡༨༽ 
ཀྱི་གསང་ཚིག་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་དང་། །ཕི་དང་ནང་གི་རྱེན་འབྲྱེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་
གཞག་གི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན། །ཞྱེས་འཆད་དྱེ་ལྱེགས་པར་སང་ངྱོ་། །ངག་དྱོན་ནི། ལུས་རྣམ་
གཞག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མཛད་པ་ཆྱོས་ཅན། དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། ཚིག་ཉུང་ངུས་བསྟན་བཅྱོས་ཀྱི་དྱོན་
རགས་པ་བདྱེ་བག་ཏུ་རྱོགས་པར་བ་བའི་ཆྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ། བསྟན་པའི་ཚིག་དྱོན་ལ་འཁྲུལ་པ་
འགྱོག་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་རྒྱས་པར་བཤད། བསྟན་པ་ལ་བི་དྱོར་བྱེད་པ་བསྟན་འཛིན་གི་སི་ལུགས་ཡིན་པར་
བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བརྱོད་བའི་དྱོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །རྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྱོགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །ལུང་གི་བསྟན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །ལུང་
རྱོགས་ལྟར་སང་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་འཁྲུལ་གཞི་དཔད་པའྱོ། །དང་པྱོ། བསྟན་པའི་གནད་མ་འཁྲུལ་བ་
གཙོ་བྱོར་བསྟན། འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབིན་པའི་མན་ངག་གིས། དང་པྱོ། བསྟན་པའི་གནད་ལ་འཁྲུལ་
པ་འགྱོག་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་རྒྱས་པར་བཤད། ཐྱེག་པ་རང་ས་ནས་བདྱེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཁྲུལ་མ་
འཁྲུལ་གི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་རྱོད་པ་སྤང་། གནད་ལ་འཁྲུལ་ཚུལ་དཔྱེས་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའྱོ། །དང་
པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་འདུལ་བ་བཞིན་བཤད། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པའི་རྣམ་གཞག་མདྱོ་སྱེ་བཞིན་བཤད། 
སགས་སྱོམ་བ་མྱེད་ཀྱི་གཞུང་བཞིན་གཙོ་བྱོར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་དང་རྣམ་གཞག་སྱེ་སྱོད་
བཞིན་ 
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༼༡༩༽ 
ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པར་བསྟན་ནས། སྱེ་སྱོད་ལ་ཐྱོས་བསམ་བྱེད་དགྱོས་པར་བསྟན། དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་གིས། དང་པྱོ་ལ། དངྱོས་དང་། སྱེ་སྱོད་ལ་ཐྱོས་བསམ་མི་
དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་གིས། དང་པྱོ་ལ། སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་དང་གཏྱོང་ཐྱོབ་འདུལ་བ་བཞིན་ཁས་ལྱེན་
དགྱོས་པར་བསྟན། སྱོམ་པ་ལ་གནས་ནས་སྤང་བང་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་གིས། དང་པྱོ་ལ། དབྱེ་བའི་སྱོ་ནས་
མདྱོར་བསྟན། ཐྱོབ་གཏྱོང་གི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འྱོ་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ན་
ཐྱོས་ཀྱི་ལུགས་ཁྱོ་ནར་ངྱེས་སམ་ཞྱེ་ན། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ལུགས་ཁྱོ་
ནར་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཁྱོད་ལ་བསམ་པའི་སྱོ་ནས་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ལུགས་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིལུགས་གིས་སུ་ཡྱོད་
པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་དགག་བཞག་གིས་ལས། དང་པྱོ་ནི། དྱེང་སང་ཕལ་
ཆྱེ་བ་དག །གཞན་ལ་གནྱོད་པ་གཞི་བཅས་སྤྱོང་བའི་སྱེམས་པ་དབང་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་པ་གང་ཞིག །ངྱེས་
འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་བ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ལྟ་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའི་སྱེམས་པ་
དབང་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཆྱོས་ཅན། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པར་ཐལ། མཚན་ིད་དྱེའི་ཕིར། འདྱོད་མི་ནུས་ཏྱེ་
བར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའི་སྱེམས་པ་མངྱོན་གྱུར་ཡྱོད་དམ་མྱེད། 
མྱེད་ན་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་མངྱོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཡྱོད་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། སྱེམས་པ་
དབང་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྱོད་ན་ལྡན་རིས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་མི་ཤྱེས་པར་ཟད་
དྱོ། །འདི་འགྱོག 
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༼༢༠༽ 
ཚུལ་རྒྱས་པར་ནི། རྱེ་བ་མའི་གསུང་རབ་གཞན་དུ་བཀྱོད་པ་ལས་བལྟ་བར་བ་ལ། འདིར་ནི་གཞུང་གི་འབྲུ་ཙམ་
གཙོ་བྱོར་དགྱོད་པར་འདྱོད་དྱོ། །འྱོན་ཀྱང་དྱེང་སང་གཞན་དག་གིས་པར་དུ་བཏབ་པའི་ཡི་གྱེ་ལས་གཞན་ལ་
གནྱོད་པ་གཞི་བཅས་སྤྱོང་བའི་སྱེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞིག །ངྱེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་
ཀུན་ནས་བསླངས་བ་དྱེ་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་མཚན་ིད། ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་ཤྱེས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་བ་སྟྱེ། དྱེ་
ལྟར་ན་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའི་སྱེམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྱེས་དང་། 
གཙོ་བྱོ་སྱེམས་ཀྱང་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པར་ཁས་བངས་པས། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་སྱེ་སྱོད་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཏྱེ། 
མདྱོ་སྱེ་པ་ཡན་ཆད་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གསུམ་གིས་ལས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྱེམས་པ་ལ་འདྱོད་ཅིང་། ལས་གྲུབ་པའི་རབ་
ཏུ་བྱེད་པ་ལས། སྱེམས་པ་ས་བྱོན་དང་བཅས་པ་ཞྱེས་པའི་ཞིབ་ཆ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གསུངས་ལ་བྱེ་སྨྲའི་གཞུང་
ལས་ནི། ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། སྱེ་སྱོད་དང་མ་མཐུན་ཡང་ས་པཎ་གི་
དགྱོངས་པའྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བར་སང་བ་དྱེ་དག་གིས་ནི་ས་པཎ་གི་ཞབས་ལ་ཐག་པ་མ་ཐྱོགས་ཤིག །ཡང་སགས་
ཀྱི་ཐྱེག་པར་བདྱེ་ཆྱེན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་གྱུར་པའི་སྱོམ་པ་གསུངས་པ་ནི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་
སྱོ། །གིས་པ། རང་ལུགས་ལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་མཚན་ིད་དང་། དབྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཆྱོས་འདི་པ་དག་གི་
ལུས་ངག་གང་རུང་དུ་གཏྱོགས་པའི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཞིག །ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བའྱོ། །དྱེ་
ཡང་ཟུར་དང་པྱོས་ཕི་རྱོལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བཀར་བ་དང་། གིས་པས་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ལས་
བཀར་བ་དང་ 
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༼༢༡༽ 
གསུམ་པས་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ལས་ལྱོགས་སུ་བཀར་བ་ཡིན་ནྱོ། །ཟུར་དང་པྱོ་ནི་མཛོད་
འགྱེལ་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ནི་འདི་པ་དག་གི་འདྱོད་པ་ན་སྱོད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། 
ཟུར་གིས་པ་ནི། འྱོད་ལྡན་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ལ་ཡིད་ཀྱི་སྱོམ་པ་མྱེད་པས། ཞྱེས་གསུངས་ལ། 
གསུམ་པ་ནི། ཐ་མ་གིས་ནི་སྱེམས་རྱེས་འབྲང་། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་རིག་
བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་འདྱོད་ལ། མདྱོ་སྱེ་པས་རྒྱུད་ཡྱོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་ཞྱེས་པ་སྱེམས་བྱུང་
སྱེམས་པ་ཞིག་ལ་འདྱོད། སྱེམས་ཙམ་པས་སྱེམས་པ་ས་བྱོན་དང་བཅས་པ་ལ་འདྱོད། སྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། 
སྤྱོང་བའི་སྱེམས་ནི་ཐྱོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རྱོལ་ཕིན་པ་བཤད། །ཅྱེས་པས་ཀྱང་སྱེམས་བྱུང་སྱེམས་པ་
ལ་བཤད་དྱོ། །གིས་པ། དབྱེ་བ་ལ། དངྱོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་ན་རིགས་བརྒྱད་དྱེ། བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ། 
དགྱེ་བསྙྱེན་ཕ་མའི་སྱོམ་པ་གིས། དགྱེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སྱོམ་པ་གིས། དགྱེ་སླྱོབ་མའི་སྱོམ་པ། དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མའི་
སྱོམ་པ་གིས་ཏྱེ་བརྒྱད་དྱོ། །བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ལ་མཚན་ིད་ནི། ཁིམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཏྱོགས་པའི་སྱོ་
སྱོར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ནྱོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞི། 
བག་ཡྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅིག །བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་མྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱོག་གཅྱོད་སྤྱོང་བ། མ་
བིན་པར་ལྱེན་པ་སྤྱོང་བ། མི་ཚངས་པར་སྱོད་པ་སྤྱོང་བ། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤྱོང་བ་དང་བཞི་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། འཆལ་ཚུལ་གི་གྱེན་པྱོ་བྱེད་པའི་ཕིར། ཆང་སྤྱོང་བ་དྱེ་ལ་བག་ཡྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། 
དན་པ་མས་པ་སྤྱོང་བའི་ཕིར། གར་སྱོགས་གསུམ་དང་འཕྱེང་སྱོགས་གསུམ་སྤྱོང་བ་ 
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༼༢༢༽ 
ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང་། མལ་ཆྱེན་མཐྱོ་བ་སྤྱོང་བ་དང་། ཕི་དྱོའ་ིཁ་ཟས་སྤྱོང་བ་རྣམས་ལ་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། དྱེགས་པར་འགྱུར་བ་སྤྱོང་བའི་ཕིར་རྱོ། །སིར་བསྙྱེན་གནས་ཙམ་ལ་འདུལ་བ་
ནས་བཤད་པ། མདྱོ་སྱེ་ནས་བཤད་པ། རྒྱུད་སྱེ་ནས་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེ་ཡིན་ལ། 
གིས་པ་ནི། ཀླུ་ཙམ་པ་ཞྱེས་པས་བསྙྱེན་གནས་བངས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དྱོན་ཞགས་ནས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྱོ། །གིས་པ་ནི། དགྱེ་བསྙྱེན་ལ་ཁིམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཏྱོགས་པའི་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་
བར་གི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དྱེ། དགྱེ་བསྙྱེན་གི་སྱོམ་པའི་མཚན་ིད། སིར་དགྱེ་
བསྙྱེན་ལ། སབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དང་། ས་གཅིག་སྱོད་པ། ས་འགའ་སྱོད་པ། ཕལ་ཆྱེར་སྱོད་པ། ཡྱོངས་
རྱོགས། ཚངས་སྱོད། གུ་མིའི་དགྱེ་བསྙྱེན་དང་བདུན་གསུངས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཁིམ་པས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་
དུ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་སབས་འགྱོ་ཙམ་ཞིག་བངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གིས་པ་ནི། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་བསླབ་པའི་ཡན་
ལག་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའྱོ། །གསུམ་པ་ནི། བསླབ་པའི་ཡན་ལག་གིས་སམ་གསུམ་
ཙམ་ཞིག་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཞི་པ་ནི། བསླབ་པའི་ཡན་ལག་བཞི་ཙམ་ཞིག་བསྲུང་བར་
ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། ར་བ་བཞི་ཆང་དང་ལྔ་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་དང་། དྲུག་པ་ནི། རྱེན་དྱེ་ིད་ལ་
མི་ཚངས་སྱོད་རིལ་པྱོ་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུ། བདུན་པ་ནི། ཁིམ་པས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བསྙྱེན་
གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་དག་ལས་དང་པྱོ་ནི་བརྒྱད་སྟྱོང་འགྱེལ་ཆྱེན་
ལས་གསུངས། ས་གཅིག་སྱོད་པ་ནས་ས་འགའ་སྱོད་པའི་བར་མིང་ཆྱེན་ 
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༼༢༣༽ 
གི་མདྱོ་ལས་གསུངས། ཡྱོངས་རྱོགས་དགྱེ་བསྙྱེན་འདུལ་བ་ལས་གསུངས། ཚངས་སྱོད་མདྱོ་སྱེ་ནས་
གསུངས། འདི་ནི་འདུལ་བ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བར། ཚངས་པར་སྱོད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ཞྱེས་
དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། ཁིམ་པ་ལ་ཡང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་གྱོང་པའི་ཆྱོས་ལས་ཕིར་ལྡྱོག་པའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས། གུ་མིའི་དགྱེ་བསྙྱེན་འཕགས་པ་གནས་བརན་པའི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་ངྱོ་། །ཡང་མཛོད་ལས། ས་
གཅིག་སྱོད་སྱོགས་ཇི་ལྟ་བུ། །དྱེ་བསྲུང་བ་ལ་གསུངས་ཞྱེས་གག །ཅྱེས་གསུངས་ལ། གག་ཅྱེས་པའི་ཟུར་ལ་
བརྱེན་ནས། འགྱེལ་པར། ཡྱོངས་རྱོགས་ཁྱོ་ན་དགྱེ་བསྙྱེན་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྱོ། །ཡང་དགྱེ་
བསྙྱེན་ལ། འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པ། མདྱོ་སྱེ་ནས་གསུངས་པ། རྒྱུད་སྱེ་ནས་གསུངས་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། 
ཡྱོངས་རྱོགས་དགྱེ་བསྙྱེན། གིས་པ་ནི། མདྱོ་སྱེ་ལས་ལྷའི་དགྱེ་བསྙྱེན་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེའྱོ། །གསུམ་པ་ནི། 
དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོར་བིས་པའི་དབང་བདུན་ཐྱོབ་པ་ལ། སགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་དགྱེ་བསྙྱེན་དུ་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་པ་
དྱེའྱོ། །གིས་པ་དགྱེ་ཚུལ་གི་སྱོམ་པ་ལ་མཚན་ིད་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་སུ་གཏྱོགས་པའི་སྱོ་སྱོར་ཐར་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡན་ལག་བཅུ་ལྡན་དྱེའྱོ། །ཡན་ལག་བཅུ་ནི། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཞིག་སྱོག་གཅྱོད་གཞན་
གི་ནྱོར་འཕྱོག་དང་། །མི་ཚངས་སྱོད་བརྫུན་བཅྱོས་མའི་ཆང་ལ་སྱོགས། །གར་སྱོགས་འཕྱེང་སྱོགས་མལ་སྟན་
མཐྱོ་བ་དང་། །ཕི་དྱོའ་ིཁ་ཟས་གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་སྤང་། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །སིར་དགྱེ་ཚུལ་ཙམ་ལ་དབྱེ་ན། 
འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་སྱེ་ནས་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་ 



22  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀྱ་མཆྱོག་ལྡན་གི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༢༤༽ 
དྱེ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོའ་ིབུམ་དབང་ཐྱོབ་པ་ལ། སགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་དགྱེ་ཚུལ་དུ་འགྱུར་
ཞྱེས་པའྱོ། །བཅུ་གིས་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་བསླབ་པ་གང་ཞིག །ལྱོ་གིས་ཀྱི་མཐའ་ཅན་དྱེ་དགྱེ་སླྱོབ་མའི་སྱོམ་པའི་
མཚན་ིད་དྱོ། །བཅུ་གིས་ནི། ར་བའི་ཆྱོས་དྲུག་དང་། རྱེས་མཐུན་གི་ཆྱོས་དྲུག་གྱོ །དང་པྱོ་ནི། སྱེས་པ་དང་
ནི་རྱེག་མི་བ། །སྱེས་པ་དང་ནི་འདུག་མི་བ། །གཅིག་པུར་ལམ་དུ་འགྱོ་མི་བ། །ཆུ་བྱོའ་ིཕ་རྱོལ་བརལ་མི་
བ། །སྨྱན་དུ་འགྱུར་བ་མི་བ་ཞིང་། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བཅས་མི་བ། །ཞྱེས་པའྱོ། །རྱེས་མཐུན་གི་ཆྱོས་ནི། གསྱེར་ལ་
གཟུང་བར་མི་བ་ཞིང་། །འདྱོམས་ཀྱི་སྤུ་ནི་འབྲྱེག་མི་བ། །རྩྭ་སྱོན་དག་ཀྱང་གཅད་མི་བ། །ས་ནི་བརྐྱོ་བར་མི་བ་
ཞིང་། །བིན་ལྱེན་མ་བས་བཟའ་མི་བ། །དྱེ་བཞིན་གསྱོག་འཇྱོག་བཟའ་མི་བ། །ཞྱེས་གསུངས། འདི་ལ་བར་སླྱོབ་
མ་ཞྱེས་ཀྱང་འབྱུང་ངྱོ་། །འདི་ནི་བར་མ་མཚན་ིད་པ་དང་། སྱོམ་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས། རྒྱ་འདུལ་དང་། 
བ་འདུལ་དང་། ཤ་མི་གསུམ་མཐུན་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེང་སང་ནི་དགྱེ་སླྱོབ་མའི་སྱོམ་པ་ཅི་ལ་ཟྱེར་མི་ཤྱེས་
བཞིན་སྱོམ་པ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་པ་བྱེད་པར་ཟད་དྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པའི་མཚན་ིད་ནི། སྤྱོང་བདུན་
འཁྱོར་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ཁིམས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་དགྱེ་བསྙྱེན། དགྱེ་ཚུལ། དགྱེ་སླྱོང་གསུམ་ཀ་ལ་རྱེན་གི་སྱོ་ནས་ཕ་མ་
གིས་གིས་སུ་ཡྱོད་ལ། བསྙྱེན་གནས་ནི་ཡུན་ཐུང་བ་ལ་དགྱོངས་ནས་ཕ་མ་གིས་སུ་མ་ཕྱེའྱོ། དགྱེ་སླྱོང་ཕ་
ལ་ཁིམས་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ། མ་ལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཕམ་པ་བཞི། ལྷག་མ་
བཅུ་གསུམ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ 
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༼༢༥༽ 
དགུ་བཅུ། སྱོ་སྱོར་བཤགས་པར་བ་བ་བཞི། ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་རྣམས་སྱོ། །གིས་པ་ནི། ཕམ་པ་
བརྒྱད། ལྷག་མ་ི་ཤུ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། སྱོ་སྱོར་
བཤགས་པར་བ་བ་བཅུ་གཅིག །ྱེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གིས་རྣམས་སྱོ། །སན་བའི་མདྱོ་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་
ལས་ནི། དགྱེ་སླྱོང་མའི་ཁིམས་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱེས་འབྱུང་ངྱོ་། །ཡང་དགྱེ་སླྱོང་ཙམ་ལ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ། མདྱོ་
སྱེ་ནས་བཤད་པ། རྒྱུད་སྱེ་ནས་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། གསྱོལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པ་ལ་
བྱེད་དྱོ། །གིས་པ་ནི། དྱོན་དམ་པའི་དགྱེ་སླྱོང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གསུམ་པ་ནི། དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོར་
གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཐྱོབ་པ་ལ། སགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་དུ་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་
དང་དྱེ་མཚན་ིད་པ་ནི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་དྱེ་ལ་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་འདུལ་བ་བཞིན། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དུས་ཀྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས་ཀྱང་དགྱེ་སླྱོང་གྱོ་ཆྱོད་པྱོ་ནི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་ཁྱོ་ན་ལ་
གསུངས་ཏྱེ། ར་རྒྱུད་ལས། གང་གིས་ངུར་སྨྲིག་མཐྱོང་ཙམ་གིས། །ལྷ་མིན་ས་ཡི་འྱོག་ཏུ་འགྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་རྱོ་རྱེ་
འཛིན་པ་མཆྱོག །ཅྱེས་དང་། དྱེ་ིད་གསུམ་ནི་ཡྱོངས་ཤྱེས་པ། །གསུམ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་མཆྱོག་ཡིན་ཏྱེ། །འབྲིང་པྱོ་
དགྱེ་ཚུལ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཁིམ་གནས་དྱེ་ལས་ཐ་མ་འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་སྱོས་པས་ཆྱོག་གྱོ །ཡང་
ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གི་ཁད་པར་ནི། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་གཞིར་བས་པ་ལ། ཐྱེག་དམན་གི་
སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པ་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའྱོ། །དྱེང་སང་བླུན་པྱོ་དད་པའི་རྱེས་
འབྲང་ 
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༼༢༦༽ 
འགའ་ཞིག །འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡིན་ན་ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་ཡིན་དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་
ནི་ཤིན་ཏུ་མི་ཤྱེས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན་སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གིས་བསྙྱེན་པར་
རྱོགས་པའི་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར། འདྱོད་མི་ནུས་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་དྱེ་དག་ནི་སྨྲ་བ་
ཉུང་ན་མཛེས་སྱོ། །འདིར་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ས་བཤད་ནི། པྲ་ཏི་མྱོཀྵ་ཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན། སིག་པ་ལས་
དང་པྱོར་ཐར་བས་ན་སྱོ་སྱོ་ཐར་པའྱོ། །གིས་པ། ཐྱོབ་གཏྱོང་གི་སྱོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ན་ཐྱོས་ཀྱི་
ལུགས་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ལུགས། དྱེ་གིས་ཀའི་དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཐྱོབ་གཏྱོང་ལུང་དང་སར་བའི་སྱོ་
ནས་རང་ལུགས་བཞག །དྱེ་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་སྤངས་བའི་སྱོ་ནས་གཞན་ལུགས་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། 
དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་དགྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ལྱེན་པའི་དུས་མཐའ་ངྱོས་
བཟུང་སྟྱེ་གཏྱོང་རྒྱུ་བཤད་པ་དང་། གཏྱོང་རྒྱུ་དྱེས་བང་སྱེམས་སྱོམ་པ་མི་གཏྱོང་བའི་དམ་བཅའ་ཞར་ལ་བཤད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་དང་ཐུན་མྱོང་གི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་སབས་འགྱོ་ནས། 
བསྙྱེན་གནས་མ་གཏྱོགས་པ་དགྱེ་སླྱོང་གི་ནི་སྱོམ་པའི་བར་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བངས་པ་ཡིན་ལ། དྱེས་ན་ཤི་
བའི་ཚེ་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ངྱོ་། །འདིར་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ནི་ཤི་བས་གཏྱོང་ཡང་ཇི་སིད་
འཚོ་བ་མ་ཡིན་ལ། སབས་འགྱོ་ནི་ཇི་སིད་འཚོ་བ་ཡིན་ཡང་ 
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༼༢༧༽ 
སྱོམ་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཚེ་འཕྱོས་ནས་ནི་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏྱེ། དྱེའི་རྣམ་སིན་གི་གཙོ་བྱོ་ནི་འདྱོད་པའི་ལྷ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། བཤྱེས་སིང་ལས། གསྱོ་
སྱོང་འདྱོད་སྱོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འྱོང་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། གིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྱོམ་པ་རྣམས་
ནི་ཤི་བས་མི་གཏྱོང་སྟྱེ། ཤི་འཕྱོས་ནས་ཀྱང་རྱེས་སུ་འབྲང་བས་སྱོ། །གིས་པ་ལ། དམ་བཅའ་དང་པྱོའ་ིཤྱེས་
བྱེད་དང་། གིས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དགྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པ་ན་ཐྱོས་སྱེ་པའི་རིགས་པས་
ནང་འགལ་བསྟན། ཐུན་མྱོང་བ་མངྱོན་པའི་ལུང་དང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་པས་
གཏྱོང་བ་དྱེ་དག་གི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ན་ཐྱོས་ཏྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནི། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་རྣམ་པར་རིག་
བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་འདྱོད་ལ། དྱེ་ཡང་ལུས་ངག་ལས་ནི་སྱེ་བ་སྟྱེ་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ལ་རག་ལས་
པར་འདྱོད་དྱོ། །འདིར་འབྲི་ཁུང་པས་ཀྱང་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་བྱེ་སྨྲ་དང་མཐུན་པར་ཁས་བངས་ནས། ཤི་
འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་ཞྱེས་པ་ལ་ནང་འགལ་སྟྱོན་པ་ནི། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན། ཤི་བའི་ཚེ་ན་གཏྱོང་སྟྱེ། 
ལུས་ངག་གི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའི་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཕྱོགས་ས་ནི་དགྱོངས་
གཅིག་ལས། ཡང་རྱོ་རྱེའི་གསུང་། སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཞྱེས་བ་བ་འདི་
བཞུགས། ཞྱེས་དང་། ཤི་འཕྱོས་པ་དང་། ཆྱོས་ནུབ་པ་དང་། མཚན་འདས་ཀྱིས་ཕྱེད་གཏྱོང་ཕྱེད་མི་གཏྱོང་ཞྱེས་
དང་། མི་གཏྱོང་བའི་ཤྱེས་བྱེད། ལུང་དང་རིགས་པ་གིས་ལས། ལུང་ནི། ཁི་ 
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༼༢༨༽ 
རྐང་པ་རིང་པྱོ་འཆྱོས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་གྱེང་གཞི་ལས། དགྱེ་སླྱོང་ཞིག་ཤི་ནས་ལྷར་སྱེས་པ་ན་དགྱེ་སླྱོང་གི་འདུ་
ཤྱེས་དང་མ་བྲལ་བར་བཤད་པ་དང་། རིགས་པ་ནི། ཤི་བས་གཏྱོང་ན་དགྱོས་དུས་སུ་མ་ཕན་པར་ཐལ་
ལྱོ། །ཟྱེར་བ་དྱེ་འགྱོག་པའྱོ། །འདི་ལ་ནི་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བའི་སྱོམ་པ་གཅིག་ཀྱང་ཁས་བངས་པས་དྱེ་ཆྱོས་
ཅན། དགྱོས་དུས་སུ་མ་ཕན་པར་ཐལ། ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བའི་ཕིར། འདི་ནི་ཁྱོ་བྱོའ་ིརིགས་པའྱོ། །ཡང་
སྐབས་འདིར། རྣམ་རིག་མིན་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ལ། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་
ལ་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀ་ཡྱོད་པར་འཆད་པ་དང་། སྤྱོས་ཁང་པ། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་སྐད་
ཅིག་མ་དང་པྱོ་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྱེ། གིས་པ་ཡན་ཆད་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་
སྱེའྱོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། ས་གདྱོང་པ། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གཙོ་ཆྱེ་ཞྱེས་འཆད། གྱོ་ཊིཀ་ལས་ནི། 
དྱེའི་རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་མྱོད། དྱེ་དག་འགྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པ་ནི། གསྱེར་གི་ཐུར་མར་བཤད་ཟིན་པ་ལ་བལྟ་བར་བ་
ཞིང་། འྱོན་ཀྱང་དྱེང་སང་སྱེ་སྱོད་ཀྱི་བཤད་པ་ནུབ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཅི་
ལ་ཟྱེར་མི་ཤྱེས་པར་སང་བས། ཅུང་ཟད་བཤད་ན། རིག་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ནི། རང་གི་ཀུན་སླྱོང་གཞན་ལས་རིག་
པར་བྱེད་པ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་ལུས་ཀྱི་རིག་བྱེད་དང་། ངག་གི་རིག་བྱེད་གིས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བསྙྱེན་པར་རྱོགས་
པའི་བསྒྲུབ་བ་དགྱེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཐལ་མྱོ་སར། ཙོག་པུར་འདུག་པའི་སི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་
གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་བཀྱོད་པ་གསར་དུ་སྱེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལུས་ཀྱི་རིག་བྱེད་ཅྱེས་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ལུས་རྣམ་
རིག་བྱེད་དབིབས་སུ་འདྱོད། ། 
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༼༢༩༽ 
ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །ངག་གི་རིག་བྱེད་ནི། བསྒྲུབ་བ་དྱེས་བདག་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ་ཞྱེས་
པ་ལྟ་བུའི་ངག་ས་ལྷང་ལྷང་པྱོ་དྱེ་ལ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ངག་རྣམ་རིག་བྱེད་ནི་ངག་ས། །ཞྱེས་པ་ལྟར་
རྱོ། །དྱེས་ན་མིག་གིས་མཐྱོང་བཞིན་པའི་ལུས་ཀྱི་དབིབས་དང་། རྣ་བས་ཐྱོས་བཞིན་པའི་ངག་ས་ལ་སྱོམ་པར་
འདྱོད་པ་ནི། བྱེ་སྨྲའི་གྲུབ་མཐའ་མི་མཁྱེན་པར་ཟད་དྱོ། །གིས་པ། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི། རྡུལ་
ཕན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པས་གཏན་མྱེད་ཐྱོགས་མྱེད་ཅྱེས་བ། དྱེ་ཡང་ལུང་མ་བསྟན་གི་སྱེམས་ཀྱིས་རིག་བྱེད་
མ་ཡིན་པ་ཀུན་ནས་སླྱོང་བར་མི་ནུས་པས། དགྱེ་མི་དགྱེ་གང་རུང་དུ་ལུང་དུ་བསྟན་པ་གཅིག་དགྱོས་སྱོ། །དྱེས་
ན་ལུང་དུ་བསྟན་ཅིང་ཐྱོགས་པ་མྱེད་པའི་གཟུགས་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ིད་དྱོ། །དྱེ་
ཙམ་བཤད་མི་དགྱོས་སྱོ་སྙམ་ན། དྱེང་སང་ནི་སྱེ་སྱོད་མི་ཤྱེས་པར་གཞུང་འདི་ལ་འཇུག་པ་མང་བར་སང་བས། 
དྱེ་མ་བཤད་ན། རྣམ་རིག་མིན་ཞྱེས་པའི་དྱོན། ཤྱེས་པ་མིན་ཞྱེས་པར་འཆད་པ་དང་། གཞུང་དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་
ཁས་ལྱེན་མི་ནུས་འདུག་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཀུ་མཱ་ར་ནི་གཞུང་འདི་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད་
དྱོ། །ཡང་ལུང་གི་ཤྱེས་བྱེད་ཅུང་ཟད་གྱོ་བདྱེ་བར་བཀྱོད་ན། མཛོད་ཀྱི་རང་འགྱེལ་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་
པ་ནི་འབྱུང་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་རྒྱུར་བས་ནས་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རས་བདུན་སྱེའྱོ། །ཞྱེས་
དང་། ཡང་། ཤྱེས་བཞིན་དང་ནི་དན་དག་གིས། །ཞྱེས་པའི་ས་འགྱེལ་དུ་གང་སྤྱེལ་ལས། ལུས་དང་ངག་གི་
སྱོམ་པ་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོ་ནར་བཤད་ན་ཞྱེས་ 
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༼༣༠༽ 
ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ལ་སྱོམ་པ་མི་སིད་པར་བཤད་པས་སྱོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །ལུས་ངག་ལས་སྱེས་ཞྱེས་པའི་
དྱོན། ྱེར་ལྱེན་ལུས་ངག་ལས་སྱེས་ཞྱེས་འཆད་པ་དང་། མཁན་སླྱོབ་ཀྱི་ལུས་ངག་ལས་སྱེས་ཞྱེས་འཆད་མྱོད། 
དང་པྱོ་མི་འཐད་དྱེ། འབྱུང་འགྱུར་དྱེ་འབྱུང་བའི་ྱེར་ལྱེན་ལས་སྱེ་བར་གསུངས་ཀྱི། འབྱུང་འགྱུར་གི་ྱེར་ལྱེན་
ལས་སྱེ་བར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་མི་འཐད་དྱེ། སྟྱོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གིས་བསྙྱེན་པར་
རྱོགས་པའི་སྱོམ་པ་ལྟ་བུ་མཁན་སླྱོབ་ཀྱི་ལུས་ངག་ལས་སྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཡང་སྐབས་འདིར། ཆྱོས་རྱེ་
གྱོ་བྱོའ་ིདི་ལན་དུ། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བར་ཐལ་བ་ལ། འདྱོད་ལན་
བཏབ་པ་ནི་ཆྱོས་མངྱོན་པ་ལ་འདིས་ཆུང་བར་ཟད་དྱོ། །གིས་པ། ཐུན་མྱོང་བ་མངྱོན་པའི་ལུང་དང་བ་ནི། སྱོ་
ཐར་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བ་འདི་ནི། ཆྱོས་མངྱོན་པའི་མཛོད་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བསླབ་པ་
ཕུལ་བས་གཏྱོང་སྟྱེ། ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་འགལ་བའི་རིག་བྱེད་རྒྱུད་ལ་སྱེས་པའི་ཕིར། ཤི་འཕྱོས་པས་
གཏྱོང་སྟྱེ། རྱེན་བྱོར་བའི་ཕིར། མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བས་གཏྱོང་སྟྱེ། རྱེན་མས་པའི་ཕིར། དགྱེ་ར་
ཆད་པས་གཏྱོང་སྟྱེ། གཞི་ཆད་པའི་ཕིར། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ནི་མཚན་མྱོ་འདས་པས་གཏྱོང་སྟྱེ། 
ཁས་བངས་པ་དུས་ལས་འདས་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་གཏྱོང་རྒྱུ་དྱེ་དག་གིས་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་སྟྱེ་སྱོམ་པ་
གཏྱོང་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ། སྱོ་ཐར་གི་གཏྱོང་རྒྱུ་འཆད་པའི་སྐབས་འདི་ལ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་
བཅའ་གིས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་བཀྱོད་པ་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་དང་། ཀུན་ལ་གགས་པ་
ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་གིས་སྱོ། ། 
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༼༣༡༽ 
དང་པྱོ་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྱོམ་པ་ནི་ཆྱོས་ཅན། ཤི་འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་སྟྱེ། ཇི་སིད་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་
བར་དུ་ལྱེན་པའི་སྱེམས་ལས་སྱེས་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་ངག་གི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར། དྱེས་ན་ཇི་སིད་སྤྱོང་སྱེམས་མ་མས་པ་དྱེའི་བར་དུ་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ་ནི། མདྱོ་རྒྱུད་
བསྟན་བཅྱོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགྱོངས་པ་ཡང་ནི། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་བར་དུ་ལྱེན་པ་དྱེ་ིད་
ཡིན་ཏྱེ། འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་བཀྱོད་པའི་མདྱོ་ལས། བདག་ནི་བང་ཆུབ་རིངས་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྱོས་ཤིང་
སྱོ་བ་མྱེད། །ཕི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ཡང་། །སྱེམས་ཅན་གཅིག་ཕིར་སད་པར་བགིའྱོ། །ཞྱེས་དང་། གསང་བ་
ནྱོར་བུའི་ཐིག་ལྱེའི་རྒྱུད་ལས། བདག་མིང་ཆྱེ་གྱེ་ཞྱེས་བགི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྱེ། ཇི་སིད་སྙིང་པྱོ་བང་
ཆུབ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགྱོན་པྱོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངྱེས་མཛད་པའི། །བང་ཆུབ་
སྱེམས་ནི་བ་ན་མྱེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྱེད་པར་བགི། །ཞྱེས་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་འགྱེལ་ལས་ཀྱང་། 
དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཇི་སིད་སྙིང་པྱོ་བང་ཆུབ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བང་ཆུབ་ཆྱེན་པྱོར་སྱེམས་བསྱེད་པར་
བགིའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། གིས་པ། དྱེ་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་སྤངས་བའི་སྱོ་ནས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ། སྱོ་
ཐར་སྱོམ་པ་ཙམ་གི་ཐྱོབ་གཏྱོང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །བྱེ་བྲག་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པའི་ཐྱོབ་གཏྱོང་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཕྱོགས་ས་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག །ཇི་སིད་
འཚོ་བར་གི་སྱོམ་པ་ཡིན་ན་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བས་མ་ཁབ་སྟྱེ། ཇི་སིད་འཚོའི་ས་ལ། ལུས་ཇི་ 
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༼༣༢༽ 
སིད་འཚོ་དང་སྱེམས་ཇི་སིད་འཚོ་གིས་ཡྱོད་པ་ལས། འདིར་སྱེམས་ཇི་སིད་འཚོ་ལ་དགྱོངས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། 
གིས་པ་ལ། ལུང་རིགས་དང་འགལ་བ་དངྱོས་དང་། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ལུང་གིས་
དགག །རིགས་པས་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཇི་སིད་འཚོ་ལ་གིས་སུ་འབྱེད་པ་དྱེ་འད་མི་འཐད་དྱེ། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མདྱོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱོངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱན་དྲུག་ལ་སྱོགས་པའི་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་དྱེ་མ་བཤད་
པའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ་ནི། སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་སྱེམས་ཇི་སིད་འཚོ་བར་དུ་གནས་པ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན། ན་ཐྱོས་དང་
ཐུན་མྱོང་གི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་བང་སྱེམས་སྱོམ་པ་ཁད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ན་ཐྱོས་
དང་ཐུན་མྱོང་བ་ཇི་སིད་འཚོ་བར་གི་སབས་འགྱོ་དང་། ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པ་བང་ཆུབ་མ་ཐྱོབ་བར་གི་སབས་
འགྱོ་གིས་སུ་དབྱེར་མི་རུང་བར་ཐལ་བ་དང་། སྱོམ་པ་དྱེ་གིས་འབྱོགས་པའི་ཆྱོ་ག་དང་། དྱེ་གིས་མི་མས་
པར་བསྲུང་བའི་བསླབ་བའང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། གིས་ཀ་སྱེམས་ཇི་སིད་འཚོ་བར་མཚུངས་པའི་
ཕིར་རྱོ། །རྱེན་གི་གང་ཟག་ཤི་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་མི་འདྱོར་ན། བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ལ་སྱོགས་པ་
མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་དང་། དགྱེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་སྱོགས་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་གཏྱོང་རྒྱུ་གཞན་གིས་
ཀྱང་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་གཏྱོང་རྒྱུར་མཚུངས་པ་ལ་ཤི་འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་བས་
སྱོ། །གིས་པ། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དགག་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དྱེའི་ལན་ལ། 
བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅིག །འདི་སྐད་སྨྲ་སྟྱེ། བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ནི་མ་ཟིན་པའི་སྱོམ་པ་གལ་
ཏྱེ་གཏྱོང་ན་ཡང་། བང་ཆུབ་མཆྱོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་པས་ཟིན་པའི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་མི་སིད་དྱོ་
ལྱོ། །གིས་པ་ལ། ཇི་སིད་འཚོ་བའི་སྱོམ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ིན་ཞག་གཅིག་པའི་སྱོམ་པ་མི་འཐད་པར་
ཐལ་བ། དྱེ་གིས་ཀའི་དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འྱོ་ན་ཞྱེས་པ་གཞན་གི་འདྱོད་པ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པའི་ཚིག་ཡིན་
ལ། བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སླྱོང་ 
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༼༣༣༽ 
དང་ལ་སྱོགས་པ། དགྱེ་ཚུལ་དང་དགྱེ་བསྙྱེན་གི་སྱོམ་པ་རྣམས་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ཤི་འཕྱོས་པ་དང་། དགྱེ་
བའི་ར་བ་ཆད་པ་དང་། ལ་སྱོགས་པས་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་ལ་སྱོགས་པ་གཏྱོང་རྒྱུ་ཀུན་གིས་མི་
གཏྱོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཁབ་པ་ཁས་བངས་
སྱོ། །འདྱོད་པ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན། སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་ཕུལ་ཡང་བསྲུང་དགྱོས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་མ་བསྲུངས་ན་དགྱེ་སླྱོང་མས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་
གི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །རྱེན་གི་གང་ཟག་དྱེ་ཤི་འཕྱོས་ནས་ཀྱང་དགྱེ་སླྱོང་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏྱེ་དྱེ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདྱོད་ན། གལ་ཏྱེ་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་ནི་ལྷར་
སྱེས་ན། ལྷའི་དགྱེ་སླྱོང་སིད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ལྷར་སྱེས་པའི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པས་
སྱོ། །འདིར་འབྲི་ཁུང་པ་ལྷའི་དགྱེ་སླྱོང་སིད་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། དགྱེ་སླྱོང་ཞིག་ལྷར་སྱེས་པ་ན་དགྱེ་སླྱོང་གི་འདུ་
ཤྱེས་དང་མ་བྲལ་བས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། དགྱེ་སླྱོང་གི་འདུ་ཤྱེས་དང་མ་བྲལ་ཙམ་གིས་དགྱེ་སླྱོང་དུ་མི་འགྲུབ་
སྟྱེ། མ་ཆགས་པ་ལྟུང་བ་ལ་སྱོར་ན་ྱེས་བས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཡང་དྱེ་འད་དྱེ་ཤི་ནས་མིར་སྱེས་ན་
ཡང་བིས་པ་ལྱོ་ི་ཤུ་མ་ལྱོན་པ་ལ་མ་ལྱོན་པར་འདུ་ཤྱེས་པའི་ཚེ། སྱོམ་པ་བང་མི་དགྱོས་པར་དགྱེ་སླྱོང་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏྱེ། ས་མའི་སྱོམ་པ་དྱེ་མ་བཏང་བས་སྱོ། །འདྱོད་ན་དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དྱེ་ར་ལྟུང་ལ་སར་ན་དྱེའི་
དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་མས་པར་འགྱུར་ལ། འདྱོད་ན། དྱེ་ལ་ི་ཤུ་ལྱོན་ནས་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་ན་སྱོམ་པ་མི་སྱེ་
བར་ཐལ་ཏྱེ། ར་ལྟུང་གིས་མས་ནས་འཆབ་པའི་སྱེམས་སྱེས་པ་ལ་སླར་ 
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༼༣༤༽ 
ཡང་བང་དུ་མྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ལུང་གཞི་ལས། དྱེའི་དགྱེ་སླྱོང་གི་ཚུལ་ཕིར་བང་དུ་
མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྷ་དང་བིས་པའི་དགྱེ་སླྱོང་ནི་འདུལ་བའི་སྱེ་སྱོད་རྣམས་ལས་
བཀག་སྟྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། མི་མ་ཡིན་པའི་འགྱོ་བ་དང་། བང་གི་ས་མི་སྙན་པ་གིས་ནི་སྱོམ་པའི་ཞིང་ིད་མ་
ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པས་ལྷའི་དགྱེ་སླྱོང་བཀག་ལ། དྱེ་ཤྱེས་ན་ནི་ཞིག་གྱོ་ཞྱེས་པས་བིས་པའི་དགྱེ་སླྱོང་བཀག་པའི་
ཕིར་རྱོ། །གིས་པ། ིན་ཞག་གི་སྱོམ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནི། སྱེམས་བསྱེད་ལྡན་པས་ཏྱེ། དྱེས་ཟིན་པའི་
བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡང་བངས་པའི་ནང་པར་ཕན་ཆད་ཀྱང་དྱེ་ཡྱོད་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའི་ཕིར། གང་
ཟག་དྱེས་རག་ཏུ་བསྙྱེན་གནས་བསྲུང་དགྱོས་པར་འགྱུར་ལ། བསྲུངས་པ་དྱེ་ལྟ་མིན་ན་དྱེའི་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་
སྱོམ་པ་མས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སྱོམ་པ་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། 
བསྙྱེན་གནས་བངས་པའི་ནང་པར་ི་མ་ཤར་བ་ན་གཏྱོང་བའི་ཕིར་སྙམ་ན་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་
ཟིན་པའི་སྱོམ་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གསུམ་པ་དྱོན་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་
སྐབས་འདིའི་ཕྱོགས་ས་སྨྲ་བ་པྱོ་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གང་གི་ཡང་སྱེ་སྱོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་མྱེད་པར་
ཟད་དྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་ནས་ཀྱང་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་དྱོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བའི་སྱེས་བུ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྱོ། །དྱེང་སང་གྱོ་བྱོ་རབ་འབམས་པ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ནི། གཞུང་འདི་དག་གི་ཕྱོགས་ས་མ་ལུས་
པ་ཁས་བངས་ནས་ས་ས་པ་གཙང་མར་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་ལྟར་ཐྱོག་མར་གསྱོལ་
བཞིའི་ཆྱོ་གས་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་ནས། དྱེའི་རྱེས་སུ་ 
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༼༣༥༽ 
བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་བངས་པའི་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཤི་འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་བར་ཐལ། བང་
སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ། དྱེས་ན་ཇི་སིད་སྱེམས་མ་མས། །ཞྱེས་པའི་གྱོ་ཊིཀ་ཏུ་ཁས་བངས་
ཤིང་། གཞུང་གིས་ཀྱང་འགྲུབ་བྱོ། །རགས་ཁས་བངས་ཏྱེ། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པར་གནས་གྱུར་པའི་ཕིར་
རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བངས་སྱོ། །ར་བར་འདྱོད་དྱོ། །ཟྱེར་ན། འྱོ་ན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི། །དགྱེ་སླྱོང་ལ་
སྱོགས་སྱོམ་པ་རྣམས། །བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕྱོས་དང་། །ར་བ་ཆད་པ་ལ་སྱོགས་པ། །གཏྱོང་རྒྱུ་ཀུན་གིས་
མི་གཏྱོང་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་ལ་འདྱོད་ལན་འདྱེབས་སམ། མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། དང་པྱོ་ལྟར་ན། 
གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དབང་པྱོའ་ིརྱོ་རྱེས། ངན་རྱོག་གི་བྲག་རི་ཕྱེ་མར་འཐག་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་
འདའི་དགྱེ་སླྱོང་གིས་བསླབ་པ་ཕུལ་ཡང་བསྲུང་དགྱོས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བསླབ་པ་ཕུལ་ཡང་སྱོམ་པ་མ་བཏང་བར་
ཡྱོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའི་བསལ་བ་ཞུགས་པ་སྟྱེ། 
འཁྱོར་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་དང་པྱོའ ྱོ། །ཡང་དྱེས་དགྱེ་སླྱོང་གི་བསླབ་པ་མ་བསྲུངས་ན་མས་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གི་བསླབ་པ་ཕུལ་ཡང་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་པའི་ཕིར། འཁྱོར་གསུམ་ཚང་བ་གིས་
པའྱོ། །ཡང་དྱེ་འདའི་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་ཤི་འཕྱོས་ནས་དགྱེ་སླྱོང་དུ་ཐལ། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་ཤི་ནས་ཀྱང་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་
མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པའི་ཕིར། གནམ་ལགས་འབར་བ་གསུམ་པའྱོ། །ཡང་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་ལྷར་སྱེས་པའི་ཚེ་ལྷའི་
དགྱེ་སླྱོང་སིད་པར་ཐལ། ལྷར་སྱེས་པ་ན་སྱོམ་པ་དྱེ་མ་བཏང་བར་ཡྱོད་པའི་ཕིར། དབང་པྱོའ་ིརྱོ་རྱེ་བཞི་
པའྱོ། །ཡང་དྱེ་ཤི་ནས་མིར་སྱེས་པ་ན་བིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པའི་ཚེ་དགྱེ་སླྱོང་དུ་ཐལ། དྱེའི་རྒྱུད་ལ་ 
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༼༣༦༽ 
དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར། འཁྱོར་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལྔ་པའྱོ། །ཡང་། ལྷ་དང་བིས་པའི་དགྱེ་
སླྱོང་འདུལ་བའི་སྱེ་སྱོད་ནས་བཀག་ཀྱང་། སྱོམ་གསུམ་གི་ལུགས་ལ་ཁས་ལྱེན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་
འདུལ་བ་བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དན་པ་ྱེ་བར་ཞྱོག་ཅིག །གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཅག་འཁྱོར་དང་
བཅས་པ་ཆྱོས་ཅན། སྱེ་སྱོད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མི་མཁས་པར་ཟད་དྱེ། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡི་སྱོམ་པ་རྱེན་གི་གང་ཟག་
ཤི་འཕྱོས་ནས་ཀྱང་ཡྱོད་ཞྱེས་སྨྲ་བའི་སྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདིའི་རགས་ཁས་བངས། ཁབ་པ་གཞུང་
གིས་གྲུབ། འདྱོད་པ་ལས་འྱོས་མི་འདུག་པས། ད་ཕིན་ཆད་མདྱོ་སགས་ཀྱི་བདག་པྱོར་ཁས་མ་ལྱེན་ཞིག །དྱེས་
ན་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ན་མཛེས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་ངྱེད་ལ་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་ཡྱོད་དྱེ། ཁབ་པ་དྱེ་དག་ཐྱེག་
དམན་སྱོ་ཐར་ལ་དགྱོངས་སྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། གྱོང་དུ། འྱོ་ན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི། །ཞྱེས་ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོམ་པ་ཆྱོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐལ་བ་དྱེ་དག་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་
ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོ་ཐར་དྱེ། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་བས་ཆྱོས་འདི་ངྱོ་མཚར་
ཆྱེའྱོ། །ཡང་འདི་པས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བར་གཞུང་ལས་བཤད་བཞིན་དུ་ཁས་མི་
ལྱེན་ལ། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་བར་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་ཅིར་འགྱུར་བརག་
དགྱོས་སྱོ། །སྱེ་སྱོད་གཞུང་ལ་སངས་པ་མ་བས་ཀྱང་། །མང་པྱོའ་ིདབུས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས། །ཁས་
ལྱེན་བྱེད་པའི་སྙིང་སྟྱོབས་ཆྱེ་ལྡན་དག །བླུན་པྱོས་བཅྱོས་པའི་དུག་གི་ཆང་འཐུངས་ནས། །འཛེམས་མྱེད་སྨྲ་
བའི་ 
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༼༣༧༽ 
གྱོམ་སྟབས་ཡྱོན་པྱོ་ཡིས། །སྱོམ་གསུམ་པད་མྱོའ་ིསྱེད་ཚལ་ཆུད་སྱོན་གི། །ཀྱྱེ་མ་གྱོགས་དག་དུས་འདིར་བག་
ཡྱོད་གིས། །གིས་པ། བྱེ་བྲག་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པའི་ཐྱོབ་གཏྱོང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། རང་
ལུགས་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་ལྱེན་ཚུལ་མདྱོར་བསྟན། གཞན་གི་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་
པྱོ་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སྟྱེ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་དྱེ་ཡུལ་དགྱེ་སླྱོང་ཞིག་ལས་ལྱེན་
དགྱོས་ཏྱེ། མཛོད་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་ཅྱེས་པ། གཞན་གི་རྣམ་རིག་བྱེད། ཅྱེས་གསུངས་ལ། གཞན་དྱེ་ཡང་དགྱེ་
སླྱོང་ལས་གཞན་ལ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་སྱོ་ཐར་རིས་བརྒྱད་ཀྱི་མ་མཐའ་ཡྱོངས་རྱོགས་དགྱེ་
བསྙྱེན་ཡིན་ལ། དྱེ་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་ལས་ལྱེན་དགྱོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། རང་གི་དགྱེ་
བསྙྱེན་ིད་དུ་ྱེ་བར་བསྒྲུབས་ནས་ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་འདིའི་ལུང་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རྱེད་པར་སང་ངྱོ་། ཡང་འདིར། བུ་སྟྱོན་རིན་པྱོ་ཆྱེ་ན་རྱེ། འདུལ་བའི་བསྙྱེན་གནས་དགྱེ་སླྱོང་
ལས་ལྱེན་པའི་ངྱེས་པ་མི་སང་སྟྱེ། ལུང་ལས་ཁིམ་བདག་མགྱོན་མྱེད་ཟས་སིན་གིས་གཞན་ལ་བསྙྱེན་གནས་
ཕྱོག་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེ་ལ་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདྱེབས་རྒྱུ་མི་
སང་ཞིང་། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མ་ལས། དྱེ་ནི་ལྱེགས་སད་ཙམ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། མཛོད་འགྱེལ་
ལས། གཞན་ལས་མནྱོས་པ་ནི་ལྱེགས་པར་སད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གི། བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་པས་ལན་ལྱེགས་པར་བཏབ་བྱོ། །གང་ལ་སྱེ་བའི་རྱེན་གི་གང་ཟག་ནི། གིང་
གསུམ་གི་སྱེས་པ་ 
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༼༣༨༽ 
དང་བུད་མྱེད་གང་རུང་དུ་ངྱེས་ཏྱེ། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་འགྱོ་བ་ལ་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་སྱེ་བ་བཀག་པའི་
ཕིར། དྱེ་ཡང་མཛོད་ལས། ཟ་མ་མ་ནིང་ས་མི་སྙན། །མཚན་གིས་མ་གཏྱོགས་མི་རྣམས་ལ། །ཞྱེས་བཤད་
དྱོ། །འདིའི་སགས་ཚིག་ལུང་ལས་དངྱོས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱང་རུང་མཐུན་སར་བས་ཆྱོག་སྟྱེ། དཔྱེར་ན་དགྱེ་
ཚུལ་གི་གསྱོ་སྱོང་གི་སགས་ཚིག་བཞིན་ནྱོ། །ཇི་ལྟར་ལྱེན་ཚུལ་ནི། མཛོད་ལས། དམའ་བར་འདུག་སྨྲས་
བཟླས་པ་ཡིས། །མི་བརྒྱན་ནམ་ནི་ལང་བར་དུ། །བསྙྱེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནི། །ནངས་པར་གཞན་
ལས་ནྱོད་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེའི་དྱོན་ནི། ནྱོད་པ་པྱོ་གདན་དམའ་བ་ལ་འདུག་ཅིང་། འབྱོགས་པ་
པྱོའ་ིརྱེས་ཟླྱོས་ལན་གསུམ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱན་གསར་པ་མི་གདགས། དྱེ་ཡང་ཆྱོ་ག་སབས་འགྱོ་རྱོམ་བྱེད་དུ་
བྱེད་དགྱོས་ཏྱེ། སབས་སུ་མ་སྱོང་བ་ལ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས། ཁས་ལྱེན་ལན་གསུམ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། དགྱེ་
བསྙྱེན་གི་ཆྱོ་ག་བཞིན་ནྱོ། །བསླབ་པ་བརྱོད་པ་ནི་གཅིག་ཁྱོ་ནའྱོ། །དུས་ནི་སང་ི་མ་མ་ཤར་བར་དུའྱོ། །ནངས་
པར་ཞྱེས་པ་ནི་ཟན་མ་ཟྱོས་གྱོང་དུའྱོ། །དམིགས་བསལ་ནི། གང་གིས་དུས་རག་ཏུ་ཚེས་བརྒྱད་སྱོགས་ལ་
བསྙྱེན་གནས་དམ་བཅས་པ་དྱེས་ཟན་ཟྱོས་ནས་ཀྱང་བངས་པས་ཆྱོག་གྱོ །ཅིའི་ཕིར་བསྙྱེན་གནས་ཞྱེས་བ་ན། 
དག་བཅྱོམ་པ་ལ་ྱེ་བར་གནས་པས་ན་བསྙྱེན་གནས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་འདྱོད་པའི་ལྷ་དང་། 
བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་པར་གསུངས་ཏྱེ། བམས་པ་ལུང་བསྟན་པའི་མདྱོ་ལས། བརྒྱ་བིན་གིས། 
ཟླ་བ་ཡར་གི་ཚེས་བརྒྱད་དང་། །ཆྱོ་འཕྲུལ་གི་ནི་ཡར་ངྱོ་ལ། །བསྙྱེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུང་ན། །དྱེ་ནི་
ང་དང་འད་བར་ 
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༼༣༩༽ 
འགྱུར། །ཞྱེས་སྨྲས་པ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཀྱཽ་ཤི་ཀ་ཁྱོད་དྱེ་སྐད་མ་ཟྱེར་ཅིག །ཟླ་བ་ཡར་གི་ཚེས་བརྒྱད་
དང་། །ཆྱོ་འཕྲུལ་གི་ནི་ཡར་ངྱོ་ལ། །བསྙྱེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུང་ན། །དྱེ་ནི་ང་དང་འད་བར་
འགྱུར། །ཞྱེས་སྱོ། །མདྱོ་སྱེ་པ་སྟྱེ་སྱེས་རབས་ལ་སྱོགས་པའི་མདྱོ་སྱེ་རྣམས་ལས། རི་བྱོང་དང་སམ་ལ་སྱོགས་
པ་མི་མ་ཡིན་པའི་དུད་འགྱོ་སྱོགས་གཞན་ལའང་སྱེ་བར་བཤད་ལ། གང་ལ་བང་བའི་ཡུལ་ཡང་། དགྱེ་བསྙྱེན་ལ་
སྱོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བངས་པས་ཆྱོག་པར་གསུངས་ཏྱེ། ལུང་ལས་ཁིམ་བདག་མགྱོན་མྱེད་ཟས་
སིན་གིས་གཞན་ལ་བསྙྱེན་གནས་ཕྱོག་པར་བཤད་པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་མཛངས་བླུན་ལས། ཀླུ་ཞིག་གིས་བསྙྱེན་
གནས་ཀྱི་ཡི་གྱེ་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་བངས་པ་དང་། གནས་འཇྱོག་གི་མདྱོ་ལས། དགྱེ་སླྱོང་ངམ་བྲམ་ཟྱེའམ། 
ཁིམ་པའམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཆྱོ་ག་ཤྱེས་པ་གཅིག་གི་མདུན་དུ་འདུག་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་འདི་ལྟར་འདྱོན་ཏྱེ། འདུལ་བའི་བསྙྱེན་གནས་དགྱེ་སླྱོང་ལས། །ལྱེན་ཞིང་མི་ཡི་རྱེན་དུ་
བཤད། །མདྱོ་སྱེ་རྣམས་ལས་དུད་འགྱོ་སྱོགས། །འགྱོ་བ་གཞན་ལའང་སྱེ་བར་བཤད། །ཅྱེས་བཏྱོན་ན་ལྱེགས་
སྱོ། །གཞུང་འདྱོན་ཚུལ་འདི་ལྟར་སར་བ་ལ། བླུན་པྱོ་འགའ་ཞིག་གཞུང་གི་འགྱུར་བཅྱོས་སྱོ་ཞྱེས་རྱོལ་བ་ནི། 
མཁས་པ་ལ་སྐྲག་མི་ཤྱེས་པ་ཡིན་ཏྱེ་འགྱུར་བཅྱོས་པ་དང་། གཞུང་བཅྱོས་པའི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕྱེད་པར་སྨྲས་
པའི་ཕིར་རྱོ། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་རིགས་གཏྱེར་འཆད་པའི་ཚེ། ས་རྱོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སྱེལ་ཡིན། །ཞྱེས་པའི་
དྱོན། ས་དང་རྱོག་པ་ 
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༼༤༠༽ 
གཞན་སྱེལ་དུ་ཁས་ལྱེན་ནམ་ཅི། གལ་ཏྱེ་དྱེའི་དྱོན། །ས་རྱོག་ཐམས་ཅད་སྱེལ་འཇུག་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་ན། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་མ་འཆྱོས་ཤིག །དྱེས་ན་འདི་དག་ནི། རང་གི་གཞུང་ལ་འཆད་ན་བྱེད་མ་མྱྱོང་བར་
གསལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་འདིའི་མདྱོ་སྱེ་པ་ཞྱེས་པ། ན་ཐྱོས་མདྱོ་སྱེ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེས་ནི་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་
རྣམ་གཞག་འདུལ་བ་བཞིན་ཁས་ལྱེན་པའི་ཕིར། ན་ཐྱོས་ཀྱི་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་བསྙྱེན་གནས་དང་། 
ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད་དྱེ། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཏྱེ་འདུལ་བའི་
བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ཡང་སབས་སུ་འགྱོ་བ་རྱོམ་བྱེད་དུ་བས་པའི་ཚུལ་གིས་འབྱོགས་ཏྱེ། སབས་སུ་མ་སྱོང་
བ་ལ་མྱེད། །ཅྱེས་པ་དང་། དྱོན་ཡྱོད་ཞགས་པའི་རྱོག་པ་ཆྱེ་བ་ཆྱོ་ག་ཞིབ་མྱོ་ལས། བསྙྱེན་གནས་རང་གིས་བང་
བའི་ཆྱོ་ག་སྱེམས་བསྱེད་ལྱེན་ཚུལ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་དྱེས་ནའྱོ། །འདི་ཡང་རབ་བྱུང་སྱོམ་ལྡན་གིས་
ལྱེན་དུ་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། སན་བ་དང་། དི་མྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ལས། ཁིམ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་ཁིམས་
གཟུང་། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིའི་ས་གདྱོང་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་དྱེས་དྱེ་ལྱེན་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། 
དྱོན་ཞགས་ཆྱོ་ག་ལས། དགྱེ་བསྙྱེན་ནམ་དགྱེ་ཚུལ་ལམ་དགྱེ་སླྱོང་གིས་དཀྱོན་མཆྱོག་གི་རྱེན་གི་དྲུང་དུ་སྨྱུང་
བར་གནས་པར་བྱེད་པར་བཤད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། བསྙྱེན་གནས་དང་། སྨྱུང་གནས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་
བར་ཟད་དྱོ། །གིས་པ། གཞན་གི་འཁྲུལ་པ་འགྱོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། བསྙྱེན་གནས་
འབུལ་བ་དང་འཆྱོལ་བ་བཀག་པའི་སྱོ་ནས་གཏྱོང་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག །ལྷ་སྱོམ་ཐ་དད་ 
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༼༤༡༽ 
དགྱོས་པ་བཀག་པའི་སྱོ་ནས་ལྱེན་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ་གིས་ལས། དང་པྱོ། འབུལ་བ་
དགག་པ་ནི། དགྱོངས་གཅིག་ལས། བསྙྱེན་གནས་མཚན་མྱོ་འདས་པས་མི་གཏྱོང་བ་ཡང་ཡྱོད་དྱེ། ཇྱོ་བྱོ་རྱེའི་
ཕག་བཞྱེས་བཞིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཡང་དྱེ་ིད་ལས། ཟླ་བ་བྱུང་ངྱོ་ཅྱོག་གི་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་དམ་བཅས་
ནས། དུས་གཅིག་ལྱེན་པ་འདི་ཡང་བརགས་ན། མངྱོན་འགྱུར་བཅས་པ་དྱེ་གཏྱོང་། ས་བྱོན་བག་ཆགས་དྱེ་མི་
གཏྱོང་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་འགྱོག་པ་ལ། བཀའ་གདམས་པའམ་ཕག་རྒྱ་བ་ལ་ལ། བསྙྱེན་གནས་བསྲུངས་པ་
ཡིས་ནངས་པར་བསྙྱེན་གནས་གཞན་ལ་འབུལ་དགྱོས་ཏྱེ་མ་ཕུལ་ན་མས་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། བསྙྱེན་གནས་
ཀྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་བའི་ཚུལ་འདི་ལ་ཆྱོས་ཅན། དྱེ་རིང་བསྙྱེན་གནས་བསྲུངས་པ་ཡིས་ནངས་པར་འབུལ་མི་
དགྱོས་ཏྱེ། བསྙྱེན་གནས་དྱེ་མཚན་མྱོ་འདས་པ་ན་གཏྱོང་བའི་ཕིར། མདྱོ་སྱེ་པ་སྟྱེ། མདྱོ་སྱེ་ལས་གསུངས་པའི་
ལུགས་བཞིན་དུ། ཟླ་བ་བྱུང་ངྱོ་ཅྱོག་གི་ཚེས་བརྒྱད་སྱོགས་ལ། བསྙྱེན་གནས་པར་དམ་བཅས་ནས། ནམ་
བསྲུང་བར་འདྱོད་པའི་ིན་བར་གི་ཚེ་ལྱེན་ན་ཡང་། དྱེའི་ནངས་པར་འབུལ་མི་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེའི་ནངས་པར་ཏྱེ་
ཚེས་དགུ་ལ་སྱོགས་ཕན་ཆད་བསྲུང་བའི་བསམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། སྱོམ་པ་གཏྱོང་བ་དྱེའི་ཕིར་ནའྱོ། །ཡང་མདྱོ་
སྱེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྱོར་ན་མདྱོ་སྱེ་པའི་ལུགས་བཞིན་དུ་ཞག་ལྔའམ་བཅུ་ལ་སྱོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདྱོད་པ་
བཞིན་དུ་ལྱེན་ན་ཡང་། བསྲུངས་ཟིན་པའི་ནངས་པར་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྱོགས་པ་ལ་བསྲུང་བའི་བསམ་པ་
མྱེད་པའི་ཕིར་ན་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ལ། དྱེའི་ཕིར་ན་བསྲུངས་ཟིན་པའི་ཕི་ིན་སྱོམ་པ་ 
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༼༤༢༽ 
འབུལ་མི་དགྱོས་སྱོ། །དྱེ་ནི་མཛོད་འགྱེལ་དུ། ཡང་ིན་ཞག་གི་འྱོག་ཞག་ལྔའམ་ཞག་བཅུ་ཡང་རུང་སྟྱེ། བསྙྱེན་
གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་བངས་པའི་བསྙྱེན་གནས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མང་པྱོ་སྱེ་བ་ལ་སུ་ཞིག་གྱེགས་བྱེད། 
ཅྱེས་གསུངས་པའི་དྱོན་ཏྱེ། འདི་ནི་ཁྱོ་བྱོའ་ིབ་མ་ཁྱོ་ནའི་ལྱེགས་བཤད་ཡིན་གི། གཞན་གིས་ནི་མ་རྱོགས་
སྱོ། །གིས་པ། འཆྱོལ་བ་དགག་པ་ནི། འདྱོད་ཡྱོན་ལ་སྱེད་པ་ཆྱེ་བ་ལ་ལ་ན་རྱེ། ཆང་འཐུང་བ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་
བསྙྱེན་གནས་འཆྱོལ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཐྱོས་སྱོ། །དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། བསྙྱེན་གནས་འཆྱོལ་བ་འདི་འད་མདྱོ་
རྒྱུད་བསྟན་བཅྱོས་དག་ནས་ཀྱང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ། ལྷ་སྱོམ་ཐ་དད་དགྱོས་པ་བཀག་པའི་སྱོ་
ནས་ལྱེན་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། འདུལ་བའི་ལུགས་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་ལ་ལྷ་བསྱོམ་པ་མྱེད་མི་
རུང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགྱོས་པར་བསྟན། སགས་ལུགས་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་ལ་ལྷ་བསྱོམ་པ་མྱེད་མི་རུང་གི་
ཡན་ལག་ཏུ་མི་དགྱོས་ཀྱང་ཡི་དམ་བསྱོམ་པ་བསྱོད་ནམས་ཆྱེ་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བ་ཡུལ་བ་ཁ་ཅིག་
བསྙྱེན་གནས་འབྱོགས་པའི་ཚེ། ་ལ་སངས་རྒྱས་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། གནམ་སྟྱོང་ལ་སན་བ། ཚེས་
བརྒྱད་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་སྱོམ་ཐ་དད་མ་བས་ན། བསྙྱེན་གནས་བསྲུང་དུ་མི་འདྱོད། ཅྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འདི་
ཡང་རྱེ་ཞིག་བརག་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ལྷ་སྱོམ་ཐ་དད་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་མ་བས་ཀྱང་བསྙྱེན་གནས་མས་པའི་སྱོན་དུ་
འགྱུར་བ་མྱེད་དྱེ། བསྙྱེན་གནས་ནི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་འདུལ་བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྱེ་ཡང་གཙོ་ཆྱེར་ན་ཐྱོས་ཀྱི་
གཞུང་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། ཡི་དམ་གི་ལྷ་བསྱོམ་པ་དང་དྱེའི་སགས་བཟླས་པ་ནི་གསང་སགས་པའི་གདམས་
ངག་ 



སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   41 

༼༤༣༽ 
ཡིན་གི། ན་ཐྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་མྱེད་པ་དྱེས་ནའྱོ། །འྱོ་ན་ལུང་སན་གི་གཞི་ལས། དགྱེ་སླྱོང་ས་རིའི་
དུག་ཞི་བའི་ཕིར་དུ། ར་བ་ཆྱེན་མྱོའ་ིརིག་སགས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཡངས་པ་ཅན་དུ་ཡམས་ནད་ཞི་བའི་
ཕིར་དུ། ཡངས་པ་ཅན་གི་གྱོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་གཟུངས་གསུངས་པ་དང་། གནས་མལ་གི་གཞི་ཕན་ཚེགས་
ལས། གསང་སགས་ཕན་པར་བ་བ་བཟུང་བར་བའྱོ། །སར་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་སྙམ་ན། 
དྱེ་ནི་ནད་ལ་སྱོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་སུ་སགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཙམ་བཟླ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཡི་དམ་གི་ལྷ་
བསྱོམ་པ་དང་དྱེའི་སགས་བཟླ་བ་སྱོགས་མ་གསུངས་པས་སྱོན་མྱེད་དྱོ། །གིས་པ་ནི། འྱོ་ན་ཡི་དམ་གི་ལྷ་
བསྱོམ་པ་དང་། བསྙྱེན་གནས་བསྲུང་བ་འགལ་ལམ་ཞྱེ་ན། མི་འགལ་ཏྱེ། འྱོན་ཀྱང་གསང་སགས་ལུགས་ཏྱེ་
ཁིམ་པ་རྱོ་རྱེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུས། ཡི་དམ་གི་ལྷ་བསྱོམས་པའི་ངང་ནས་བསྙྱེན་གནས་བསྲུང་བར་བྱེད་ན། དམན་
པའི་སྱེམས་བསྱེད་ལ་གནས་པའི་བསྙྱེན་གནས་ལས་བསྱོད་ནམས་ཆྱེ་བའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདིར་ལྱེགས་
བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མའི་དི་བ་བརྒྱད་པར། གསང་སགས་ལུགས་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་ལ། །ཡི་དམ་བསྱོམ་པ་
མཆྱོག་ཡིན་ན། །ལྷ་དྱེ་བདག་མདུན་གང་ཡིན་བརག །བདག་བསྱེད་ཡིན་ན་བ་རྒྱུད་ཀྱི། །རང་རྐང་བདག་བསྱེད་
མྱེད་པ་ཅི། །མདུན་བསྱེད་ཡིན་ན་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས། །མ་བསྱེད་གྱོང་དུ་གསྱོ་སྱོང་གི །སྱོམ་པ་ལྱེན་པར་མཛད་
དྱེ་ཅི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ། གྱོ་བྱོ་རབ་འབམས་པ་ན་རྱེ། འདིར་གསང་སགས་ལུགས་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་ལ་
འཆད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་གཞུང་གི་དགྱོངས་པ་མ་ལྱོན་པ་དང་། ལྷ་དྱེ་བདག་མདུན་གང་ཡིན་བརག  
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༼༤༤༽ 
ཅྱེས་པའི་དི་བ་ཐུག་མྱེད་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་ན། བསྙྱེན་གནས་པས་དགྱེ་འདུན་ལ་བསྙྱེན་བཀུར་བས་པ་བསྱོད་
ནམས་ཆྱེ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་ལ། དྱེ་གདན་ནྱོན་ཡིན་ནམ་མང་ཇ་ཡིན། ཇ་དྱེ་རྒྱ་ཇ་ཡིན་ནམ་ཁམས་ཇ་ཡིན། མར་དྱེ་
འབྲི་མར་ཡིན་ནམ་བ་མར་ཡིན། ཞྱེས་འདི་དགྱོས་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་། བདག་བསྱེད་ཡིན་ན་བ་རྒྱུད་
ཀྱི། །རང་རྐང་བདག་བསྱེད་མྱེད་པ་ཅི། །ཞྱེས་པ་ལ། འྱོ་ན་བདྱེ་ཀྱྱཻ་སྱོགས་ཀྱི་བསྱེད་རྱོགས་ཀྱི་མས་ལྱེན་ཆྱོས་
ཅན། །བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་ཡྱོད་པར་ཐལ། བ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྙྱེན་གནས་པས་བསྱོམས་ན་བསྱོད་ནམས་ཆྱེ་བའི་
ཕིར། མདུན་བསྱེད་ཡིན་ན་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས། །མ་བསྱེད་གྱོང་དུ་གསྱོ་སྱོང་གི །སྱོམ་པ་ལྱེན་པར་མཛད་དྱེ་
ཅི། །ཞྱེས་པའི་ལན་ནི། ཐྱོག་མར་གསྱོ་སྱོང་བངས་ནས། རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས་བསྱོམ་པ་དྱེ་ིད་ཡིན་པས་འདི་རྒྱུ་
ཅི་ཡྱོད། ཞྱེས་ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དྱོ། །འདི་མི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སྟྱེ། དི་བའི་བསམ་པ་མ་ལྱོངས་པའི་ྱེས་
པ། ཁས་ལྱེན་མྱེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པའི་ྱེས་པ། མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀྱོད་པའི་ྱེས་པའྱོ། །དང་པྱོ་
ནི། དི་བ་འདི་དག་ནི། འྱོན་ཀྱང་གསང་སགས་ལུགས་བྱེད་ན། །ཞྱེས་པའི་དྱོན། བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། 
དྱོན་ཞགས་ནས་གསུངས་པའི་ལུགས་བཞིན་བྱེད་ན་ཞྱེས་བཤད་པ་དང་། དྱེང་སང་ཕག་ལྱེན་པ་རྣམས་ནི། ཐྱོ་
རངས་ཀྱི་དུས་སུ་གསྱོ་སྱོང་བངས་ནས། དྱེའི་རྱེས་སུ་ལྷ་བསྱེད་པར་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ལ་འདི་བ་ཡིན་གི། ཁྱེད་ལ་
འདི་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་མནལ་མཛད་ན་ལྱེགས་སྱོ། །ལུགས་ས་མ་ལ་སྱོན་དྱེ་དག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ནི། དྱོན་ཞགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་བསྙྱེན་གནས་པས་ལྷ་བསྱོམ་པ་དྱེ་བདག་བསྱེད་ཡིན་ན། བ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་
བདག་བསྱེད་ཡྱོད་ 
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༼༤༥༽ 
པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་མདུན་བསྱེད་ཡིན་པ་ལས་འྱོས་མྱེད་པས་སྱོན་མི་འཇུག་གྱོ་སྙམ་ན། གཞུང་དུ་ནི་བསྙྱེན་
གནས་ལྱེན་པའི་ཆྱོ་གའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྷ་བསྱོམ་པ་དགྱོས་མི་དགྱོས་རྱོད་གཞི་ཡིན་ལ། དྱེང་སང་ནི་བསྙྱེན་
གནས་བངས་ཟིན་ནས་ལྷ་བསྱོམ་པ་འདི་དང་ཇི་ལྟར་འབྲྱེལ་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ཡིན་ནྱོ། །གིས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་
དྱེའི་ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་ནི་མྱེད་ལ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ཡང་། དྱེར་ཐལ། དྱེའི་ཕིར་ཞྱེས་
བརྱོད་ན་འཁྱོར་གསུམ་མྱོ། དྱེས་ན་ཁས་ལྱེན་མྱེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་བསྙྱོན་དྱོར་ཞྱེས་བའྱོ། །ཡང་
མདུན་བསྱེད་ཡིན་ན། ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་ལན་ནི་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས་མ་བསྱེད་གྱོང་དུ་གསྱོ་སྱོང་ལྱེན་པ་དྱེ་ིད། དྱེ་
ིད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། ང་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་དམུས་ལྱོང་ལ་གཟུགས་
ལྱེགས་ྱེས་དིས་པ་བཞིན་ནྱོ། །ལྱེགས་བཤད་འྱོད་སྟྱོང་བདག་པྱོ་ཡིས། །འཛམ་གིང་མུན་པ་བསལ་བས་
ཀྱང་། །ཕག་དྱོག་འབྱུང་པྱོའ་ིབ་ཚོགས་ནི། །མུན་པའི་མལ་ིད་འཛིན་པར་བྱེད། །ཀྱྱེ་མ་གྱོགས་དག་ཕག་དྱོག་
གི །དུག་ཅན་ཁ་ཟས་དྱེ་སྤྱོངས་ལ། །མཁས་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་ནི། །ངྱོམས་པར་འཐུངས་ན་ལྱེགས་བཤད་
ཀྱི། །འཆི་མྱེད་དཔལ་དྱེ་ལག་ཏུ་འྱོང་། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྱོ། །གིས་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལ། དང་པྱོ་ལྱེན་
པའི་ཚུལ། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ། དང་པྱོ་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་གི་ཆྱོ་ག་ནུབ་མ་ནུབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་སིར་བཤད། 
བསམ་པའི་ཁད་པར་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ཏྱེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའི་ཆྱོ་ག་ངྱོས་བཟུང་
བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། བསྙྱེན་ 
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༼༤༦༽ 
གནས་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་བཞིན་བར་རུང་བར་བསྟན་པ་དང་། དགྱེ་བསྙྱེན་སྱོགས་
དྱེ་ལྟར་བར་མི་རུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མཚམས་སར་བ་ནི། ཐྱེག་དམན་སྱོ་ཐར་བཤད་ཟིན་པ་དྱེའི་
འྱོག་ཏུ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིགཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅིག་ཅྱེས་གདམས་
ནས། དངྱོས་ཀྱི་དྱོན་ནི། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ིད་ལ་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་འབྱོགས་པ་ཡི་ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྱི་
གཞུང་ལས་བཤད་པ་དང་འད་བ་འགའ་ཞིག་ཡྱོད་མྱོད་ཀྱི། དྱེའི་ཆྱོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་དྱེང་སང་གི་དུས་སུ་ནུབ་ལ། 
འྱོན་ཀྱང་གསྱོ་སྱོང་རང་གིས་བང་བ་དང་སྱོགས་པའི་སས་བསྡུས་པ་ཇི་སིད་འཚོ་བར་ཚངས་པར་སྱོད་པ་དང་
སབས་སུ་འགྱོ་བ་ལྟ་བུའི་ཆྱོ་གའི་ལག་ལྱེན་འགའ་ཞིག་ཡྱོད་དྱེ། དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའི་མདྱོ་ལས། རྒྱལ་
པྱོ་ཡི་བུ་སྙིང་རྱེ་ཆྱེར་སྱེམས་ཀྱིས། །རབ་བྱུང་ཡྱོན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ་ཞྱེས། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་གསུངས་མྱོད་ཀྱི། །དྱེ་ལྟ་ལགས་ཀྱང་སྙིང་རྱེར་གྱུར་པས་ན། །འགྱོ་ལ་ཕན་ཕིར་རྒྱལ་སིད་བདག་གིས་
བསྒྲུབས། །ཇི་སིད་འཚོ་བར་བདག་ནི་ཚངས་སྱོད་ཅིང་། །གསྱོ་སྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བང་བར་བ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །གིས་པ་ནི། དགྱེ་སླྱོང་སྱོགས་ལ་ཐྱེག་ཆྱེན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྱོ་ག་ད་ལྟ་བར་མི་རུང་སྟྱེ། 
དཀྱོན་བརྱེགས་ལས། རྒྱལ་སས་བམས་པ་དང་། འཇམ་དབངས་ཏྱེ། བྱོ་གྱོས་རྣམ་དག་ལ་སྱོགས་པ་ཁིམ་པའི་
ཆ་ལུགས་ཅན་གི་བདག་ིད་ཆྱེན་པྱོ་འགའ་ཞིག་གིས་མཁན་པྱོ་མཛད་ནས་འགྱོ་བ་མང་པྱོ་ལ་བསྙྱེན་པར་
རྱོགས་པར་མཛད་དྱོ། །ཞྱེས་པའི་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་མྱོད་ཀྱི། འྱོན་ཀྱང་ཆྱོ་ག་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ 
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༼༤༧༽ 
མཛད་དྱོ། །ཞྱེས་བསྙྱེན་རྱོགས་དྱེའི་ཆྱོ་ག་མདྱོ་ལས་གསུངས་པ་ངས་མ་མཐྱོང་བའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་དག་ཤུལ་ཅན་
གིས་ཞུས་པ་ལས། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ྱེས་དམིགས་དང་ཕན་ཡྱོན་
གསུངས་པ་ན། ཁིམ་བདག་མང་པྱོས། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟྱེ་ལྱེགས་པར་བཤད་
པའི་ཆྱོས་འདུལ་བ་ལས་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། ཞྱེས་ཞུས་པས། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བམས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བྱོ་གྱོས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 
སྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱེད་གིས་ཀྱིས་ཁིམ་བདག་འདི་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པར་གིས་
ཤིག །ཅྱེས་གསུངས་ནས། བམས་པས་ནི་ཁིམ་བདག་དགུ་སྟྱོང་། བྱོ་གྱོས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པས་བདུན་
སྟྱོང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི། ལ་ལ་ནི་རང་ཁྱོ་
ནས་ལྱེན་པར་བྱེད་དྱེ། དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་ནི་མ་གཏྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་དགྱེ་བསྙྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་
ཡང་རང་གིས་ལྱེན་པ་གཅིག་བཤད་དྱོ། །དྱེས་ན་ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གི་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པའི་མཁན་པྱོ་
མཛད་པ་འདི་འད་སྱོན་གི་ཆྱོ་ག་སྟྱེ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྱོད་ཡུལ་ཡིན་གི། ད་ལྟ་སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོས་བར་མི་རུང་
ངྱོ་། །གིས་པ། བསམ་པའི་ཁད་པར་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ཏྱེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའི་ཆྱོ་ག་
ངྱོས་བཟུང་བ་ནི། འྱོ་ན་ད་ལྟ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་ལྱེན་པའི་ཆྱོ་ག་མྱེད་དམ་ཞྱེ་ན། མྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ད་ལྟའི་ཆྱོ་
ག་ནི་བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོ་ནས། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྱི་འདུལ་བ་ནས་འབྱུང་བའི་
ལུགས་བཞིན་གིས་ཤིག་སྟྱེ། དྱེ་ལྟར་བས་པས་སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྱོན་ཆྱོག་དྱེ་ད་ལྟ་མི་རུང་བ་དྱེས་
ནའྱོ། ། 
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༼༤༨༽ 
ཆྱོ་ག་དྱེ་ལྟར་བས་ན་སྱོ་སྱོ་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་པྱོ་དྱེ་བང་སྱེམས་སྱོ་སྱོར་ཐར་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད། 
བསམ་པ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྱོ་ཐར་སྱོམ་པ་ཡིན་པས་སྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་འདིས་ནི་ཐྱེག་
ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དུ་གྱུར་པའི་བསྙྱེན་གནས་ཀྱང་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའི་ཆྱོ་གས་ལྱེན་དགྱོས་
པར་བསྟན་ནྱོ། །འྱོ་ན་གྱོང་དུ། ཆྱོ་གའི་ལག་ལྱེན་འགའ་ཞིག་ཡྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཅི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་སྱོན་
ཆྱོག་གི་དབང་དུ་བས་པར་གསལ་ལྱོ། །དྱེ་ལྟར་བཤད་ན། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་འདུལ་བ་བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
དྱེ་ཡང་ལྱེགས་པར་འབྱོར་བར་འགྱུར་རྱོ། །གིས་པ། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ་ནི། སྱོ་ཐར་གིས་ཀུན་སླྱོང་མི་འད་
བ་དྱེས་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་བསླབ་བའི་ཁད་པར་ན་ཐྱོས་དང་མི་འད་བ་ཅུང་ཟད་
བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཞིག །ཅྱེས་གདམས་ནས། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྱོ་ཐར་འདི་ལ་སིག་ཏྱོ་མི་དགྱེ་བའི་ཕྱོགས་
རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་རྣམས་ནི་གཙོ་ཆྱེར་ན་ཐྱོས་ལུགས་བཞིན་བསྲུང་དགྱོས་ལ་གཙོ་ཆྱེར་ཞྱེས་པས་
རེྱེ་བ་ཁྱོ་ནས་མི་ཚངས་པར་སྱོད་པར་གནང་བ་ནི་མ་གཏྱོགས་སྱོ། །འདྱོད་པས་དབྱེན་པའི་ལྟུང་བ་བཅས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་རྣམས་འགའ་ཞིག་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ལུགས་བཞིན་བསྲུང་ལ། འཇིག་རྱེན་མ་དད་གྱུར་
པའི་ཆ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གིས་ཀ་མཐུན་པ་རྣམས་འབད་པས་བསྲུང་དགྱོས་ཏྱེ། འདུལ་བ་ལས་ཁིམ་སུན་འབིན་
པ་ལ་ལྟུང་བ་ལི་བར་བཅས་ཤིང་། སྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། འཇིག་རྱེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །མཐྱོང་དང་དིས་ཏྱེ་
སྤང་བར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །འཇིག་རྱེན་པ་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་སྱོར་
ཐར་པ་ལ་གནང་སྟྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ་རིང་གཟིགས་ནས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་དྱེ་ལ་
གནང་། ། 
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༼༤༩༽ 
ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །དཔྱེར་ན་ན་ཐྱོས་དགྱེ་སླྱོང་ནི་གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་ཐུབ་པས་སྤང་ལྟུང་དུ་བཅས་
པས་བཀག་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་དགྱེ་སླྱོང་ལ་གཞན་དྱོན་དུ་འགྱུར་ན་གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་
མྱེད་དྱེ། བང་ས་ལས། གསྱེར་དངུལ་སང་བྱེ་བ་འབུམ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་བདག་གིར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །ཡང་ན་ཐྱོས་ནི་སྱེམས་ཅན་གི་དྱོན་ཡིན་ཡང་འདྱོད་ཆྱེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྟྱེ། འཚོ་བར་བྱེད་པ་ལྷག་པ་
ཁམ་གཅིག་ཙམ་ལྱེན་པ་དང་ཟ་བ་ནི་དད་པས་བིན་པ་ཆུད་སྱོན་པ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་པ་
ནི་གཞན་གི་དྱོན་ཡིན་ན་འདྱོད་ཆྱེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱེ། བང་ས་ལས། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔས་
གཞན་དག་གི་དྱོན་དུ། གྱོས་བརྒྱ་རྱེད་དང་སྟྱོང་རྱེད་ྱེ་དུར་མི་འྱོང་པའི་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁིམ་བདག་རྣམས་ལས་
བཙལ་བར་བས་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གསུམ་པ། གིས་ཀའི་དྱོན་བསྡུ་བ་ནི། སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལུགས་
གིས་པྱོའ་ིབསླབ་བ་མི་འད་བ་དྱེ་འདའི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། ས་མ་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་བཞིན་ཤྱེས་
དགྱོས་ལ། ཕི་མ་དཀྱོན་བརྱེགས་ཀྱི་ྱེ་བར་འཁྱོར་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྱེས་དགྱོས་པའི་ཕིར། 
འྱོ་ན་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དྱེ་ཐྱེག་ཆྱེན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པས་ཤི་འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་ངམ་ཞྱེ་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་
སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ཡིན་ཡང་དྱེར་གྱུར་པའི་དགྱེ་སླྱོང་ལ་སྱོགས་པ་སྱོམ་པའི་རིགས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྡྱོག་པ་སྟྱེ་སྱོ་ཐར་
སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་དྱེ་ཤི་བའི་ཚེ་ན་གཏྱོང་སྟྱེ། ཆྱོ་ག་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་བས་པ་ལས་ཐྱོབ་པའི་སྱོ་ཐར་
སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་ལྡྱོག་པ་སྟྱེ་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཤི་བས་མི་གཏྱོང་སྟྱེ། བང་ཆུབ་
མ་ཐྱོབ་བར་དུ་བངས་པའི་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དྱེའི་འབྲས་བུ་ཤི་ནས་ཀྱང་འབྱུང་སྟྱེ་རྱོགས་བང་དུ་
བསྱོས་པའི་དགྱེ་ར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། སྱོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་ལྱོན་ཤིང་ 
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༼༥༠༽ 
རག་པར་ཡང་། །འབྲས་བུ་འབིན་པས་མི་ཟད་འཕྱེལ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །སྐབས་འདིར་གྱོ་ཊིཀ་
ལས། ཐྱེག་ཆྱེན་སྱོ་ཐར་དུ་གྱུར་པའི་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཤི་འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་ན། ཤི་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་
མི་འདྱོར་ན། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་གནྱོད་པ་མཐའ་དག་འབབ་པར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་
བཤད་པ་ཡིན་དུ་ཆུག །ཁྱེད་ལ་ནང་འགལ་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟྱེ། གསུམ་ལྡན་དགྱེ་སླྱོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱེ་སླྱོང་གི་
སྱོམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཤི་འཕྱོས་པས་གཏྱོང་ངམ་མི་གཏྱོང་། ཕི་མ་ལྟར་ན་དངྱོས་འགལ། གཏྱོང་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཤི་
འཕྱོས་པས་མི་གཏྱོང་བར་ཐལ། བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་དངྱོས་འགལ། རགས་སི་
དྱོན་དུ་ཁས་བངས་སྱོ། །གིས་པ། སྱོམ་པ་ལ་གནས་ནས་སྤང་བང་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལ། རང་བཞིན་གི་
དགྱེ་མི་དགྱེ་མངྱོན་པའི་ལུགས་བཞིན་ཡིན་པར་བསྟན། བཅས་པའི་སྤང་བང་འདུལ་བ་བཞིན་ཡིན་པར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འབྲས་བུ་བདྱེ་སྡུག་སྱེད་པའི་འདུས་བས་ལ་དགྱེ་མི་དགྱེར་འཇྱོག་པ་མངྱོན་པའི་ལུགས་
བཞིན་ཡིན་པར་བསྟན། འདུས་མ་བས་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་རར་འཇྱོག་པ་མདྱོ་བསྟན་བཅྱོས་ཀུན་དང་འགལ་བར་
བསྟན། རང་བཞིན་གི་དགྱེ་མི་དགྱེ་ལ་དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་དུ་འདྱོད་པ་ངྱེས་དྱོན་གི་ལུང་དང་འགལ་བར་
བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མདྱོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དྱེ་ནས་ལས་དང་ཞྱེས་
པས་བསྟན་ཏྱེ། སྱོམ་པ་ཐྱོབ་པ་དྱེ་ནས་ལས་དགྱེ་སིག་དང་། འབྲས་བུ་བདྱེ་སྡུག་སྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
བཤད་ཀྱི་ྱོན་ཞིག་སྟྱེ། སྱོམ་པ་ལ་གནས་ནས་དགྱེ་སིག་གི་བང་དྱོར་ལ་འབད་དགྱོས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ལ་
ལྔ་སྟྱེ། དགྱེ་མི་དགྱེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གི་དྱོན་ལྡྱོག་ 
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༼༥༡༽ 
ངྱོས་བཟུང་སྟྱེ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན། སྱེམས་པ་དང་བསམ་པའི་དྱོན་ལྡྱོག་ངྱོས་བཟུང་སྟྱེ་དྱེ་
ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན། དཀར་ནག་བཞིར་ཕྱེ་སྟྱེ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན། འཕྱེན་
རྱོགས་མུ་བཞིར་ཕྱེ་སྟྱེ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན། དཀར་ནག་འདྱེས་མ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟྱེ་དྱེ་ཆྱོས་
དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ལས་ལ་དགྱེ་བའི་ལས་དང་། མི་དགྱེ་བའི་ལས་དང་། ལུང་མ་
བསྟན་གསུམ་དུ་ངྱེས་པ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བས་མདྱོ་ལས་གསུངས། མཛོད་འགྱེལ་དུ་མདྱོ་
དངས་པ་ལས། ལས་ནི་གསུམ་སྟྱེ། དགྱེ་བའི་ལས་དང་། མི་དགྱེ་བའི་ལས་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་
སྱོ། །ཞྱེས་འབྱུང་བ་དྱེ་ལས་ཤྱེས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་ཟག་བཅས་ཀྱི་དགྱེ་བ་ལྱེགས་པར་སད་པ་དྱེས་མཐྱོ་རིས་ཀྱི་རྱེན་
ལ་རྣམ་སིན་བདྱེ་བ་སྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། སིག་པ་ྱེས་པར་སད་པ་དྱེས་ངན་སྱོང་གི་རྱེན་ལ་རྣམ་སིན་སྡུག་བསལ་
སྱེད་པར་བྱེད་ལ། བཏང་སྙྱོམས་མྱྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི། བདྱེ་བ་མྱྱོང་འགྱུར་དང་། སྡུག་བསལ་མྱྱོང་འགྱུར་
གིས་ཀ་སྟྱེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་སིན་པའང་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་སྟྱེ། ཚོར་བ་བཏང་སྙྱོམས་ཡིན་
པས་སྱོ། །འདིར་བཏང་སྙྱོམས་ཞྱེས་པ། རྣམ་བཤད་ས་མ་རྣམས་སུ་ལུང་མ་བསྟན་ལ་འབྲུ་བསན་པ་མི་ལྱེགས་
ཏྱེ། ལུང་མ་བསྟན་ལ་བཏང་སྙྱོམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཞུང་གང་ནས་ཀྱང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་འདི་ནི་
མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བར་དགྱེ་བ། །བདྱེ་བ་མྱྱོང་འགྱུར་དྱེ་ཡན་ཆད། །སྡུག་མིན་བདྱེ་མིན་
མྱྱོང་འགྱུར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེའི་དྱོན་ཡིན་ནྱོ། །སྐབས་འདིར་གྱོ་བྱོས་མཛད་པའི་དི་ལན་ལས་ 
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༼༥༢༽ 
བཏང་སྙྱོམས་གང་ཡིན་ཚོར་བ་བཏང་སྙྱོམས་སུ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། འདུ་བྱེད་བཏང་སྙྱོམས་ཀྱང་ཡྱོད་པའི་ཕིར་
རྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནི་གསན་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། །འྱོ་ན་དྱེ་གིས་སུ་ཡང་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཚད་མྱེད་བཏང་སྙྱོམས་
ཀྱང་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་གིས་སུ་ངྱེས་པར་སུས་སྨྲས་ཞྱེ་ན། ས་མ་ཡང་སུ་ཞིག་གིས་སྨྲས། ཡང་སྐབས་
འདིར། དགྱེ་བ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །རྣམ་སིན་བདྱེ་བ་སྱེད་ན་ནི། །ཟག་མྱེད་དགྱེ་བའི་རྣམ་སིན་
ཅི། །ཞྱེས་པའི་ལན་ལ། འབྲས་བུ་ཆྱོས་སྐུ་དྱེ་ཟག་མྱེད་དགྱེ་བའི་རྣམ་སིན་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་མཐའ་དྱེ་ཡི་རྣམ་སིན་
ཏྱེ། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་སྱོམ་སྤངས་ཤྱེས་སིབ་རྱོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པྱོ་དྱེ་ཡམས་ནད་ཡིན་པར་
ཐལ། ཡམས་ནད་འདི་རྣམས་ཟད་ནས་ནི། །ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །དྱེ་འཚོ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཡམས་ནད་ཅྱེས་
བཏགས་སྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་ས་མ་ཡང་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་སིན་ཞྱེས་བཏགས་སྱོ། །ཡང་སྐབས་འདིར་
མངྱོན་པ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཁས་མི་ལྱེན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། ཁྱེད་རང་ཁས་མི་ལྱེན་ཡང་བསྟན་བཅྱོས་མཛད་
པ་འདིས་ནི་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མངྱོན་པ་བཞིན་མཛད་པར་གསལ་ལྱོ། །ཡང་འདིར་མངྱོན་པ་གྱོང་མ་
ལས་ནི། རྣམ་སིན་སྱེད་བྱེད་ཀུན་གཞིའི་སྟྱེང་གི་བག་ཆགས་ལུང་མ་བསྟན་རྣམས་ཀྱང་ཡིན་པར་བཤད་མྱོད། 
དྱེ་ལ་རྣམ་སིན་གི་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ནི་མཛད་དྱོ། །གསུམ་པྱོ་འདི་དག་ནི་རྒྱུ་རྱེན་གིས་བས་པའི་ལས་ཡིན་པས་
འདུས་བས་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་དགྱོས་ལ། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་ཆྱོས་ཅན། དགྱེ་བའི་ལས་དང་སིག་པ་གང་
རུང་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པ་དྱེས་ནའྱོ། །སྐབས་འདིར་མི་དགྱེ་བ་བཅུ་ནི། མཛོད་ལས། སྱོག་གཅྱོད་
པ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ། །མ་ནྱོར་བར་ནི་གཞན་བསད་པའྱོ། །མ་བིན་ 
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༼༥༣༽ 
ལྱེན་པ་གཞན་གི་ནྱོར། །མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བདག་གིར་བྱེད། །བགྱོད་མིན་འགྱོ་བར་འདྱོད་པ་ཡི། །ལྱོག་པར་
གཡྱེམ་པ་རྣམ་པ་བཞི། །བརྫུན་ཚིག་འདུ་ཤྱེས་གཞན་བསྒྱུར་བའི། །ཚིག་དྱོན་མངྱོན་པར་གྱོ་བའྱོ། །ཕ་མ་ཕ་
རྱོལ་དབྱེ་བའི་ཕིར། །ྱོན་མྱོངས་ཅན་གི་སྱེམས་ཀྱི་ཚིག །ཚིག་རྩུབ་པྱོ་ནི་མི་སྙན་པ། །ྱོན་མྱོངས་ཅན་ཀུན་
བཀྱལ་བ་ཡིན། །གཞན་ནི་དྱེ་ལས་གཞན་ྱོན་མྱོངས། །ཁ་གསག་གླུ་དང་ཟླྱོས་གར་བཞིན། །བསྟན་བཅྱོས་ངན་
བཞིན་བརྣབ་སྱེམས་ནི། །ལྱོག་པས་གཞན་གི་ནྱོར་ལ་ཆགས། །གནྱོད་སྱེམས་སྱེམས་ཅན་ལ་སང་བ། །དགྱེ་
དང་མི་དགྱེ་མྱེད་ལྟ་བ། །ལྱོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་འདི་ལ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ་དགྱེ་བ་བཅུ་ནི། དྱེ་དག་གི་གྱེན་པྱོ་
སྱོག་གཅྱོད་སྤྱོང་བ་སྱོགས་བཅུའྱོ། །དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི། ཐམས་ཅད་བདག་པྱོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སིན་
འབྲས་བུ་འབིན་པར་འདྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་མི་དགྱེ་བའི་འབྲས་བུ་ལ་གསུམ་ལས། མི་དགྱེ་བ་
ཆྱེན་པྱོའ་ིརྣམ་སིན་དམྱལ་བ་དང་། འབྲིང་གི་ཡི་དྭགས་ཞྱེས་ཁ་ཅིག་ལས་གསུངས་ལ། མདྱོ་ཕལ་ཆྱེར་ལས། 
འབྲིང་གིས་དུད་འགྱོ། ཆུང་ངུས་ཡི་དྭགས་སུ་སྱེ་བར་གསུངས་སྱོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་
བ་ལས། སྱོག་གཅྱོད་པས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྐུ་བ་ཡིས་ནི་ལྱོངས་སྱོད་འཕྱོངས། །བི་པྱོ་བྱེད་པ་དག་དང་
བཅས། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་མང་། །ཕ་མ་ཡིས་ནི་བཤྱེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་པྱོས་ནི་མི་སྙན་
ཐྱོས། །མ་འབྲྱེལ་བས་ནི་ཚིག་མི་བཙུན། །བརྣབ་སྱེམས་ཡིད་ལ་རྱེ་བ་འཇྱོམས། །གནྱོད་སྱེམས་འཇིགས་པ་
སིན་པར་བཤད། །ལྱོག་པར་ལྟ་བ་ལྟ་ངན་ིད། །མི་ིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་སྟྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །བདག་ 
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༼༥༤༽ 
འབྲས་ནི། ཕི་རྱོལ་མཐུ་ཆུང་གནྱོད་པ་མང་། །རྡུལ་འཁིགས་དི་ང་མཐྱོ་དམན་ཅན། །ཚ་སྱོ་ཅན་སྱོགས་དུས་
ལྱོག་གྱོ །འབྲས་བུ་ཕ་ཁ་ཆུང་དང་མྱེད། །ཕི་རྱོལ་དངྱོས་པྱོ་འགྱུར་བ་ནི། །མི་དགྱེ་ལས་ཀྱི་བདག་འབྲས་
བཅུ། །ཞྱེས་པའྱོ། །དགྱེ་བའི་ནི། ཆུང་ངུའི་མི། འབྲིང་གི་རྣམ་སིན་འདྱོད་ལྷ། ཆྱེན་པྱོའ་ིཁམས་གྱོང་གི་ལྷའྱོ། །དྱེ་
བཞིན་དུ་ཚེ་རིང་བ་ལ་སྱོགས་པ་བཅུ་དང་། བདག་འབྲས། ལྱོ་ཐྱོག་མཐུ་ཆྱེ་བ་ལ་སྱོགས་པའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། 
རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་བ་ལས། མི་དགྱེ་ཞྱེས་བ་དྱེ་དག་གི །རྣམ་སིན་བགང་བ་གང་ཡིན་པ། །དགྱེ་བ་དག་ནི་ཐམས་
ཅད་ལ། །འབྲས་བུ་དྱེ་ནི་ལྱོག་སྟྱེ་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། སྱེམས་བསམ་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས་དྱེ་
ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནི། ཡང་ལས་དྱེ་ལ་ཐུབ་པ་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པ་གིས་སུ་
མདྱོ་ལས་གསུངས་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་དག་ང་ནི་སྱེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་ཞྱེས་སྨྲའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །འདིར་ཐུབ་
པ་ནི་གསུམ་སྟྱེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མི་དགྱེ་བ་ལས་ཐུབ་པ་ནི། ཕི་རྱོལ་པའི་དང་སྱོང་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་
ཡྱོད། ྱོན་མྱོངས་པ་སྤངས་པའི་ཐུབ་པ་ནི་ཐྱེག་དམན་གི་དག་བཅྱོམ་པ་ལ་ཡང་ཡྱོད། སྐབས་འདིར་ནི་བག་
ཆགས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ལ་བའྱོ། །སྱེམས་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ལས་ལ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། མཛོད་ལས། སྱེམས་པ་
ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་སྱོ། །བསམ་པའི་ལས་དྱེ་ནི་ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ལས། དྱེས་
སྱེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །བྱེ་སྨྲ་ལྟར་ན། ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་སྱེམས་པ་ཞིག་ལ་འདྱོད་ཅིང་། 
ལུས་ངག་གི་ལས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདྱོད། ཡང་འདིར་གྱོ་ཊིཀ་ལས། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་ལུས་ངག་གི་ལས་ལ་
རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ 
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༼༥༥༽ 
ཁབ་སྟྱེ། ལུས་རྣམ་རིག་བྱེད་དབིབས་སུ་འདྱོད། །ཅྱེས་པས་ལུས་ཀྱི་ལས་ངྱོས་བཟུང་བ་དང་། ངག་རྣམ་རིག་
བྱེད་ནི་ངག་ས། །ཞྱེས་པས་ངག་གི་ལས་ངྱོས་བཟུང་བའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་རིང་པྱོ་སྟྱེ། ལུས་
ངག་གི་ལས་ངྱོས་འཛིན་པ་ན། དྱེ་དག་རྣམ་རིག་རྣམ་རིག་མིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་མཐྱོང་བར་སྨྲས་པའི་ཕིར། 
གཞན་ཡང་ན་ཐྱོས་སྱོམ་པ་རྣམ་རིག་མིན། །ཞྱེས་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་
ཆྱོས་ཅན། ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྱོད་ན། རིག་བྱེད་ཀྱི་
གཟུགས་སུ་ཐལ། ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བངས་སྱོ། །དྱེས་ན་དྱེ་འདའི་ཤྱོབ་ཤྱོབ་
མི་གསུང་བ་ཞུ། ཞར་ལས་བྱུང་བ་བཤད་ནས། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་ཆྱོས་ཅན། དགྱེ་བ་དང་སིག་པའི་ལས་ལས་
གྱོལ་ཏྱེ། སྱེམས་བསམ་གིས་ཀ་སྟྱེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར། གསུམ་པ། དཀར་ནག་བཞིར་ཕྱེ་སྟྱེ་དྱེ་
ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཐུབ་པས་ལས་དྱེ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་གསུངས་ཏྱེ། ལས་
དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་བ་དང་། ལས་གནག་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་གནག་པ་དང་། ལས་དཀར་ལ་རྣམ་
སིན་གནག་པ་དང་། ལས་གནག་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་བའྱོ། །བསམ་པ་དག་པ་དགྱེ་བའི་སྱེམས་ཀྱིས་
སིན་པ་གཏྱོང་བའི་ལས་སྱོགས་ཆྱོས་ཅན། མཁས་པས་འབད་དྱེ་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ལས་དང་རྣམ་སིན་གིས་ཀ་
དཀར་བས་སྱོ། །རང་ིད་ཤ་ཟ་བའི་དྱོན་དུ་གསྱོད་པ་དང་རྐུ་བ་སྱོགས་ཆྱོས་ཅན། ལས་འབྲས་ལ་མཁས་པས་
སྤང་དགྱོས་ཏྱེ། ལས་དང་རྣམ་སིན་གིས་ཀ་གནག་པས་སྱོ། །སྱེ་བྱོ་མང་པྱོ་བསབ་པའི་ཕིར་གཅིག་གསྱོད་པ། 
དྱེད་དཔྱོན་སྙིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོས་ཚོང་པ་གཡྱོ་ 
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༼༥༦༽ 
ཅན་བསད་པ་ཆྱོས་ཅན། མཁས་པས་བ་དགྱོས་ཏྱེ། ལས་གནག་པ་སྟྱེ་སྱོར་བ་གནག་ཀྱང་བསམ་པ་དཀར་བའི་
རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་སིན་དཀར་བས་ནའྱོ། །གཞན་གསྱོད་པའི་ཕིར་སིན་པ་གཏྱོང་བ་སྱོགས་ཆྱོས་ཅན། མཁས་
པས་སྤང་དགྱོས་ཏྱེ། ལས་དཀར་བ་སྟྱེ་སྱོར་བ་དཀར་ཡང་བསམ་པ་གནག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་སིན་
གནག་པས་ནའྱོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཆྱོས་མངྱོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གནག་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་གནག་
པའི་ལས་གང་ཞྱེ་ན། གང་མི་དགྱེ་བའྱོ། །དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་བའི་ལས་གང་ཞྱེ་ན། གང་ཁམས་
གསུམ་པའི་དགྱེ་བའྱོ། །དཀར་ནག་ཏུ་འགྱུར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་གང་ཞྱེ་ན། གང་འདྱོད་
པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་འདྱེས་མ་སྟྱེ། བསམ་པས་གནག་ལ་སྱོར་བས་དཀར་བའམ། སྱོར་བས་གནག་ལ་
བསམ་པས་དཀར་བའྱོ། །མི་གནག་ཅིང་མི་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ལས་ཟད་པར་འགྱུར་
བའི་ལས་གང་ཞྱེ་ན། སྱོར་བ་དང་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མྱེད་པའི་ལས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །འདིར་གྱོ་བྱོའ་ིདི་ལན་ལས། གསྱོད་ཕིར་སིན་པ་གཏྱོང་བ་ལྟ་བུ་ལས་དཀར་བཏགས་པ་བ་ཡིན་གི། དྱོན་
ལ་རྒྱུ་དུས་དང་དྱེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྱོང་གིས་ཀ་གནག་པས་ལས་གནག་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། བསམ་པས་
གནག་ལ་སྱོར་བས་དཀར་བ་ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་གྱོ་བར་ཟད་དྱོ། །བཞི་པ། འཕྱེན་རྱོགས་མུ་བཞིར་བ་བ་ནི། 
གཞན་ཡང་ལས་དྱེ་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་གིས་སུ་གསུངས་ཏྱེ། རྣམ་སིན་གི་ངྱོ་བྱོ་འཕྱེན་པར་བྱེད་པའི་ལས་དང་། 
ཁད་པར་རྱོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་གིས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་གིས་ཀྱི་དཔྱེ་ནི། མཛོད་འགྱེལ་དུ། རི་
མྱོ་མཁན་གིས་ས་རིས་དང་ཚོན་རྱོགས་བཀྱྱེ་བ་ 
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༼༥༧༽ 
ལྟ་བུའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་དྱེ་དག་གི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མུ་བཞིར་འགྱུར་ཏྱེ། འཕྱེན་བྱེད་
དགྱེ་བས་འཕངས་པ་ལ། རྱོགས་བྱེད་ཀྱང་ནི་དགྱེ་བས་རྱོགས་པ་དང་། འཕྱེན་བྱེད་སིག་པས་འཕངས་པ་ལ། 
རྱོགས་བྱེད་ཀྱང་ནི་སིག་པས་རྱོགས་པ་དང་། །འཕྱེན་བྱེད་དགྱེ་ལ་རྱོགས་བྱེད་སིག་པ་ཡིན་པ་དང་། །འཕྱེན་
བྱེད་སིག་པ་ལ་རྱོགས་བྱེད་དགྱེ་བའྱོ། །མུ་བཞི་པྱོ་དྱེ་དག་གི་དཔྱེར་བརྱོད་མདྱོར་བསྡུས་པ་བཤད་པར་བ་ཡིས་
ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག་ཅྱེས་གདམས་ནས། དང་པྱོ་ནི། མཐྱོ་རིས་ཀྱི་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གསུམ་པྱོར་རྣམ་སིན་
གྲུབ་པ་ནི། འཕྱེན་བྱེད་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་པྱོ་དྱེ་དག་ཏུ་བདྱེ་བ་འབྱུང་བ་ནི་རྱོགས་
བྱེད་དགྱེ་བས་རྱོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེར་ལྷ་མ་ཡིན་ནི། ས་སྱེ་ལས། ལྷའི་ནང་དུ་གཏྱོགས་ཀྱང་། ཨ་སུ་
ར་ཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན། བདུད་རི་མ་ཐྱོབ་པས་ན་ལྷ་མ་ཡིན་ཞྱེས་དམན་པ་ལ་དགག་ས་སར་བའྱོ། །མདྱོ་
ལས་ངན་འགྱོར་བཤད་པ་ནི་བསམ་སྱོར་ངན་པའི་ཆ་ནས་སྱོ། །འཕྱེན་རྱོགས་གིས་ཀ་དགྱེ་བས་བས་པ་ནི་
མཐྱོ་རིས་ཀྱི་ཡྱོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཏྱེ། བདུན་ནི། ཚེ་རིང་དྱེ་བཞིན་ནད་མྱེད་དང་། །གཟུགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་
རིགས་མཐྱོ། །ནྱོར་དང་ཤྱེས་རབ་དག་དང་བདུན། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱོ། །དྱེའི་རྒྱུ་ནི། དད་པ་ཅན་བང་དྱོར་གི་
གནས་འདི་བ་ལ་དམ་པའི་ཆྱོས་སིན་པས་ཡྱོན་ཏན་བདུན་ཀ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་དབིག་གྱེན་གིས་
བཤད་དྱོ། །གིས་པ་ནི། ངན་སྱོང་དམྱལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགྱོ་གསུམ་དུ་སྱེ་བ་ནི། འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་
ལས་སིག་པས་འཕངས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། གསུམ་པྱོ་དྱེའི་སྡུག་བསལ་གི་བྱེ་བྲག་ཚ་གང་བཀྲྱེས་སྐྱོམ་
དང་གྱེན་ཞིང་གཏི་མུག་པ་ལ་སྱོགས་པ་ཀུན་རྱོགས་བྱེད་སིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྱོ། །ལས་ནི་ཞྱེས་ 
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༼༥༨༽ 
པ་ཚིགས་བཅད་ཁ་སྐྱོང་བའྱོ། །གསུམ་པ་ནི། མཐྱོ་རིས་དགྱེ་བས་འཕངས་མྱོད་ཀྱི། མཐྱོ་རིས་དྱེའི་རྱེན་ལ་ནད་
དང་། རྒྱལ་པྱོ་དང་ཆྱོམ་རྐུན་ལ་སྱོགས་པའི་གནྱོད་པ་འབྱུང་བ་ཀུན་རྱོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ནི་སིག་པ་ཡིན་
པར་གསུངས་སྱོ། །མུ་བཞི་པ་ནི། ངན་འགྱོའ་ིརྣམ་སིན་འཕྱེན་བྱེད་སིག་པ་ཡིན་ཡང་། ངན་འགྱོ་དྱེའི་ལུས་དང་
སྱེམས་བདྱེ་བ་ཡི་གནས་སྐབས་དགྱེ་བས་འཕངས་པས་ཏྱེ་རྱོགས་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་གྱོ་བཞིན་སྱེས་
ཀྱི་རྱོགས་བརྱོད་ལས། ི་ཚེ་དམྱལ་བའི་རྱེན་ལ་ལུས་དང་ལྱོངས་སྱོད་ལྷ་དང་འད་བར་གསུངས་སྱོ། །ལྔ་པ། 
དཀར་ནག་འདྱེས་མ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟྱེ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཐུབ་པས་ལས་
ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། གཅིག་ཏུ་གནག་པ་དང་། འདྱེས་མའི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་ལ། དྱེ་
ཡང་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་ཁམས་གྱོང་མ་བསམ་གཏན་དང་པྱོ་ལྟ་བུར་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་དགྱེ་བས་ནི་བདྱེ་བ་ཁྱོ་ན་
སྱེད་ལ། གཅིག་ཏུ་གནག་པ་མི་དགྱེ་བས་ནི་སྡུག་བསལ་ཁྱོ་ན་སྱེད་ཅིང་། འདྱེས་མ་ཞྱེས་པ་འདྱོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱིས་ནི་རྣམ་སིན་བདྱེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་འདྱེས་མ་སྱེད་པར་གསུངས་སྱོ། །འདུལ་བ་
དང་མདྱོ་སྱེ་གིས་ཀ་ལས། དགྱེ་སླྱོང་དག་ལས་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་གཅིག་ཏུ་
དཀར་བ་ཡིན་ལ། གཅིག་ཏུ་གནག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་གཅིག་ཏུ་གནག་པ་ཡིན་ཞིང་། འདྱེས་མ་
རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་འདྱེས་མ་ཡིན་པས། དྱེ་ལྟ་བས་ན་གཅིག་ཏུ་གནག་པ་དང་འདྱེས་མ་རྣམས་
སྤངས་ཏྱེ། གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་རྣམས་བཙལ་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་། མཛོད་ལས། མི་དགྱེ་གཟུགས་དང་
འདྱོད་གཏྱོགས་པའི། །དགྱེ་བ་རྣམས་ནི་གྱོ་རིམ་བཞིན། །གནག་ 
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༼༥༩༽ 
དང་དཀར་དང་གིས་ཀའི་ལས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱོ། །གསུམ་པ་དྱོན་བསྡུ་བ་ནི། དྱེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་
པ་འདི་འདའི་ལས་དང་རྣམ་སིན་གི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཤྱེས་པར་གྱུར་པ་ན་ཆྱོས་ཅན། དགྱོས་པ་ཡྱོད་དྱེ། རང་
ིད་ད་གཟྱོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྱེ། མཐར་ལས་བདག་གིར་བ་བ་
མཁྱེན་པའི་སྟྱོབས་སུ་འགྱུར་རྱོ། །གིས་པ། འདུས་མ་བས་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་རར་འདྱོད་པ་མདྱོ་བསྟན་བཅྱོས་
ཀུན་དང་འགལ་བར་བསྟན་པ་ལ། གཞན་ལུགས་ཀྱི་བསྱོ་བའི་རྒྱུ་དང་བསྱོ་བའི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་
དགག །རང་ལུགས་ཀྱི་བསྱོ་བའི་དབྱེ་བ་དང་བསྱོ་རྒྱུའི་རས་ངྱོས་བཟུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། །བསྱོ་བའི་རྒྱུ་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། བསྱོ་བའི་ལག་ལྱེན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་དགྱེ་
དང་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པའི་ཕྱོགས་ས་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་སུན་དབྱུང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དཔྱེ་གངས་
ཅན་གི་འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱོན་ཕྱོགས་ས་མཁན་པྱོའ་ིའདྱོད་པ་བརྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འདིར་མུ་སྟྱེགས་
ཞྱེས་པ་ནི། ཏིརི་ཀ་ཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན། གང་དག་ཆྱོས་ཀྱི་ཕིར་འཇུག་ངྱོགས་སུ་འཇུག་པས་ན་མུ་
སྟྱེགས་ཞྱེས་སན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས་བཤད་ལ། དྱེ་ལ་རྱོག་གྱེ་སྱེ་ལྔ་ལས། དང་སྱོང་ཆྱེན་པྱོ་སྱེར་
སའི་རྱེས་སུ་འབྲང་ཞིང་ཤྱེས་བ་ལ་ི་ཤུ་ར་ལྔར་གངས་ངྱེས་པར་འདྱོད་པས་གངས་ཅན་པ་ཞྱེས་བ་ལ། དྱེའི་
ལུགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྱོད་ཅྱེས་ཟྱེར་ཞིང་། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་པར་འདྱོད་དྱེ། 
དྱེའི་གཞུང་ལས། དགྱེ་དང་མི་དགྱེ་ཇི་སྙྱེད་པ། །འཁྱོར་བ་དང་ནི་གྱོལ་བ་ཡང་། །གཙོ་བྱོའ་ིངང་དུ་གདྱོད་ནས་
ཡྱོད། །འྱོན་ཀྱང་ 
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༼༦༠༽ 
ཐབས་ཀྱིས་གསལ་བར་འབིན། །འྱོ་མའི་དུས་ན་ཞྱོ་གང་དང་། །ཞྱོའ་ིདུས་ན་མར་ིད་གང་། །དག་པྱོ་ལྱེན་གིས་
བཤད་པ་སྟྱེ། །འབིགས་བྱེད་གནས་པའང་དྱེ་སྐད་སྨྲ། །ཞྱེས་བཤད་དྱོ། །གིས་པ་ལ། གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྱོད་
པར་འདྱོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་པར་འདྱོད་པའི་ཕྱོགས་ས་བརྱོད་པ་གིས། དང་པྱོ་ནི། བྱོད་ཀྱི་འབྲི་
ཁུང་པ་དང་། སྟག་ལུང་པ་དང་། རྱོད་ཚང་པ་སྱོགས་ལ་ལ་དྱེའི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ཏྱེ། ཕལ་པྱོ་ཆྱེའི་མདྱོར་རྱོ་རྱེ་
རྒྱལ་མཚན་གི་བསྱོ་བའི་ལྱེའུ་ལས། འགྱོ་ཀུན་དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་དང་། །བས་དང་བ་འགྱུར་དྱེ་བཞིན་བྱེད་
པ་དང་། །བཟང་པྱོར་སྱོད་ཅིང་དྱེ་འདའི་ས་དག་ལ། །ཀུན་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོར་རྱེག་གྱུར་ཅིག །ཅྱེས་གསུངས་
པའི་དགྱོངས་པ་འཆད་པ་ལ། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག །གངས་ཅན་གི་ལུགས་བཞིན་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱོབས་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པའི་ཆྱོས་སྐུ་
གདྱོད་མ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡྱོད་པ་དྱེ་ལ་ཡྱོད་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་ལ། དྱེ་རྱོགས་བང་དུ་བསྱོ་དགྱོས་ཏྱེ། མདྱོ་
ལས། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོའ་ིཁམས་དགྱེ་བ། །བསྱོས་ན་འབྲས་བུ་སིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། 
རང་བྱུང་དུ་ནི་གྲུབ་པ་དྱེ་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་མ་རྱོགས་པ་རྱོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁམས་ཀྱི་དི་
མ་སང་དགྱོས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་འདྱོད། ཡང་རྱོད་ཚང་པ་ནི་གནས་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་ཟྱེར། སྟག་ལུང་པ་རང་
བཞིན་གི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གིས་པ་ནི། ཡྱོད་པའི་དགྱེ་བ་དྱེ་ལ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། ཞང་
ཚལ་པ་ན་རྱེ། རྒྱུའི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་ཡྱོད། །ལས་འཕྱོ་ཅན་གིས་རྱོགས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གིས་པ། 
དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ། ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་དགྱེ་ཡིན་པ་དགག་པའི་སྱོ་ནས་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྱོད་པ་ 
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༼༦༡༽ 
དགག །སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་
པའི་སྱོ་ནས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཆྱོས་ིད་ཙམ་པྱོ་ཡྱོད་དགྱེ་དང་བདྱེ་གཤྱེགས་
སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག་པ་དང་། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དུ་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་ཆྱོས་ིད་ཁད་པར་ཅན་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མཚམས་སར། ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་དགྱེ་མ་ཡིན་པའི་
ལུང་རིགས་རྒྱས་པར་བཤད། ཡྱོད་དགྱེ་མ་ཡིན་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་ལ་བསྱོས་ཀྱང་ྱེས་པ་
མྱེད་པའི་ལན་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྟྱོབས་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་གིས་བརྒྱན་
པའི་སངས་རྒྱས་གདྱོད་མ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་པ་གངས་ཅན་གི་ལུང་དང་མཚུངས་པ་འདི་ཆྱོས་ཅན། 
མི་འཐད་དྱེ་ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་པས་སྱོ། །གིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་
བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད། ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནྱོད་བྱེད། ཡང་ཡིན་པ་ལ་ལུང་གི་གནྱོད་བྱེད། མ་
ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད། རང་ལུགས་ཀྱི་ཡྱོད་དགྱེ་གསུངས་པའི་ལུང་གི་དགྱོངས་པ་བཤད། སླར་ཡང་
གཞན་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་མདྱོར་བསྡུས་ནས་བརྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དངྱོས་དང་། 
དྱེ་ིད་ལ་མངྱོན་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་གིས། དང་པྱོ་ལ། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་དགྱེ་མ་ཡིན་
པའི་ལུང་དང་། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པའི་གཟུར་གནས་ཀྱི་རྱོལ་བ་
གཞན་གི་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། རྒྱུད་བ་མའི་ལུང་དང་བ་ནི། རང་ིད་ཀྱི་ཆྱོས་ིད་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་
ར་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་འགྱུར་མྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བ་མ་ལས། སྱེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འྱོད་གསལ་
གང་ 
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༼༦༢༽ 
ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགྱུར་མྱེད་དྱེ། །ཡང་དག་མིན་རྱོག་ལས་བྱུང་འདྱོད་ཆགས་སྱོགས། །གྱོ་
བུར་དི་མས་དྱེ་ྱོན་མྱོངས་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོའ་ིལུང་དང་བ་
ནི། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས། དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་
པའི་སྙིང་པྱོ་ནི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྱོ། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ནི་རག་པ་བརན་པ་ཐྱེར་ཟུག་ལགས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ར་བ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ལུང་དང་
བ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་དབུ་མ་ལས། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དྱེ་ནི་འགྱོ་བའི་
རང་བཞིན་ཡིན། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་རང་བཞིན་མྱེད། །འགྱོ་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་
པ་ཡང་ཆྱོས་དབིངས་འགྱུར་མྱེད་ཡིན་པ་དྱེ་ིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྱོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདྱོ་ལས། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འྱོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་
ཡིན། ཞྱེས་པས། དུས་གསུམ་དང་། འདྱོད་པའི་ཁམས་སུ་གཏྱོགས་པ་མ་ཡིན། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་
གཏྱོགས་པ་མ་ཡིན། གཟུགས་མྱེད་པའི་ཁམས་སུ་གཏྱོགས་པ་མ་ཡིན། ཞྱེས་པས་ཁམས་གསུམ་དང་། ཡང་
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་འདི་ཡང་དགྱེ་བ་མ་ཡིན། མི་དགྱེ་བ་མ་ཡིན། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་མ་ཡིན། ཞྱེས་པས་ནི། དགྱེ་
སིག་ལས་རྣམ་པར་གྱོལ་བ་ཡིན་ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར། འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། 
ཁམས་གསུམ་དུ་མི་གཏྱོགས་པ་དང་། དགྱེ་སིག་ལས་གྱོལ་བའི་ལུང་དང་རྒྱུ་མི་སང་ལ། འདིར་ནི། ཁམས་
གསུམ་གཏྱོགས་པ་མ་ཡིན་ 
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༼༦༣༽ 
དང་། །ཞྱེས་པའི་མདྱོར། འདྱོད་པའི་ཁམས་སུ་ཆུད་པ་མིན། །ཞྱེས་སྱོགས་གསུངས་ལ། དགྱེ་སིག་ལས་གྱོལ་བ་
ནི། ངྱེས་འབྱུང་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་སྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན། འབུམ་ལས། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ནི་
ཡྱོངས་སུ་བསྱོ་བ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བས་བཤད་དྱོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་བ་ནི། ཡང་དག་སྱོར་
བ་སྟྱེ་སྱཾ་པུ་ཉིའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། དྱེའི་སིག་དང་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཆ་གིས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་རྱོག་པ་སྟྱེ། 
དྱེས་ན་མཁས་པས་དགྱེ་སིག་ཏུ་འཛིན་པ་འདི་གིས་སྤང་། ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། སྟྱོང་དང་སྟྱོང་མིན་
བཟུང་བ་ལས། །རྱོག་པ་ཉུང་མིན་སྱེ་བར་འགྱུར། །ཡྱོངས་སུ་སྤངས་པས་ཀུན་རྱོག་སྟྱེ། །དྱེ་ཕིར་གིས་པྱོ་འདི་
དག་སྤང་། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གསང་འདུས་ལྱེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་རྱོ་རྱེའི་
ཚིག་ཏུ་མཚོན་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྱོ་མ་ཡིན་ཞྱེས་པ་ནས། ཆྱོས་མ་ཡིན་ཆྱོས་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ་སྱོགས་པས་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་སྱེ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆྱོས་ིད་གང་ཡིན་
པ་དྱེ་ལ་ནི། ཞྱེས་པ་ནས། བསྱོད་ནམས་ཞྱེས་བ་བའམ་བསྱོད་ནམས་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བའམ། འཁྱོར་བ་ཞྱེས་བ་
བའམ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བ་བའམ། འཆིང་བ་ཞྱེས་བ་བའམ། ཐར་པ་ཞྱེས་བ་བ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་
སྱོགས་ཀུན་ལས་གསུངས་སྱོ། །རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་བའི་ལུང་གིས་ལས། དང་པྱོ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ིད་
ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱལ་པྱོ་ལ་གཏམ་དུ་བ་བ་རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་བ་ལས། ཆྱོས་དབིངས་ཟབ་མྱོ་དྱེ་སིག་པ་དང་བསྱོད་
ནམས་ཀྱི་བ་བ་ལས་འདས་ཤིང་། དངྱོས་པྱོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་བཀྱོལ་བའི་དྱོན་ 
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༼༦༤༽ 
དང་ལྡན་ཏྱེ། མུ་སྟྱེགས་གཞན་དང་རང་ིད་ཀྱིའང་དངྱོས་པྱོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་དག་ཟབ་
མྱོ་དྱེ་ལ་སྐྲག་པས་དྱེའི་དྱོན་མ་མྱངས་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདིར་གཞུང་ཕལ་ཆྱེར་དུ། ཟབ་མྱོ་བཀྲྱོལ་
བ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་ཅིང་། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་གདྱོང་པ་དང་ཀུ་མཱ་ར་སྱོགས་ཀྱིས་མ་དག་པ་དྱེ་ིད་
དངས་ནས་འབྲུ་མ་བསན། མི་ཕམ་བཤྱེས་གྱེན་གིས་བས་ཟྱེར་བའི་འགྱེལ་པར་བཀྲྱོལ་བའི་དྱོན་དུ་བཤད་ཀྱང་
རྱོད་བཅས་ཡིན་ལ། རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་བའི་གཞུང་དག་པ་རྣམས་ལས་བཀྱོལ་བ་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་ལ། ལྷ་བཙུན་
བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀ་ལས་ནི་བཀྱོལ་བའི་འབྲུ་སྱོན་མཛད་ཅིང་། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མར་ནི་བཀྱོལ་
བའི་དྱོན་དང་། བཀྱོལ་དགྱོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གསུངས། དང་པྱོ་ནི། མུ་སྟྱེགས་གཞན་དང་རང་ིད་
ཀྱིའང་། །གནས་མིན་སྐྲག་པས་མ་མྱངས་པས། །ཞྱེས་པས་བསྟན་ལ། གིས་པ་ནི། ཡྱོད་དང་མྱེད་ལས་མ་
འདས་པས། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་པའི་ྱེས་པར་འགྱུར་རྱོ། །འདིར་གྱོ་ཊིཀ་ལས་གཞུང་
མ་དག་པ་དྱེ་སྱོར་བཞག་ནས། སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོའ་ིཚིག་ཙམ་གི་སྱོ་ནས་བཀྲྱོལ་བ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་ཚིག་དྱོན་གང་ལ་
ཡང་མ་ཞུགས་སྱོ། །ལུང་གིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་རིན་ཆྱེན་འཕྱེང་བ་དྱེ་ིད་ལས། ཤྱེས་པས་ཡྱོད་དང་མྱེད་
ཞིའི་ཕིར། །སིག་དང་བསྱོད་ནམས་ལས་འདས་པ། །དྱེ་ཡི་བདྱེ་འགྱོ་ངན་འགྱོ་ལས། །དྱེ་ནི་ཐར་པ་དམ་པར་
བཞྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ཡང་། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་དགྱེ་སིག་མྱེད་པའི་ལུང་ཡིན་ནྱོ། །སྐབས་འདིར་ཆྱོས་
དབིངས་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། རང་སྟྱོང་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་ཏྱེ། སྐབས་དྱེར་
ནི་ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་པར་ཡང་ཁས་མི་ལྱེན་པས་སྱོ། ། 
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༼༦༥༽ 
རྒྱུད་བ་མར། དགྱེ་དང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། །ཞྱེས་དང་། དབུས་མཐར། དགྱེ་གིས་ཐྱོབ་པར་བ་བའི་
ཕིར། །ཞྱེས་བཤད་པ་རྣམས་ནི། གཞན་སྟྱོང་སྨྲ་བའི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །སྐབས་དྱེར་ཡང་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་ནི་
ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། འྱོ་ན་དགྱེ་བ་བཏགས་པ་བར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་
ཆྱོས་དབིངས་མྱེད་དགག་ཏུ་འཆད་པའི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །ཆྱོས་མངྱོན་པར་ནི་དྱེ་བཞིན་ིད་དྱེ་དངྱོས་པྱོར་
བཤད་ཅིང་། དྱེ་དགྱེ་བ་ཡིན་པ་ལ་དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་གསུངས་པ་མྱེད་དྱོ། །ཡང་འདིར་གྱོ་བྱོའ་ིདིས་ལན་
ལས། མངྱོན་རྱོགས་རྒྱན་དུ་ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བར་བཤད་པ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་
སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ལ་དགྱེ་སྱོགས་གསུམ་པྱོ་གང་རུང་གིས་ཁབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན། ངྱོ་བྱོ་
ིད་ཀྱི་སྐུ་ཡང་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ཤྱེས་བྱེད་འཆད་རྒྱུ་མྱེད་
དྱོ། །འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི། འདུས་མ་བས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །ཅྱེས་པའི་
སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་དྱེ་ཡང་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟ་ན། གང་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་དགྱེ་
བ་གསུམ་འབྱུང་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །གཞན་ཡང་ངྱོ་བྱོ་ིད་སྐུ་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་ན། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་དགྱེ་བ་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ངྱོ་བྱོ་ིད་སྐུར་རྱོ་གཅིག་ཅིང་། 
དྱེ་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པས་སྱོ། །འདྱོད་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་མ་འདྱེབས་ཤིག །འྱོ་ན་གཞན་སྟྱོང་སྨྲ་བས་ཆྱོས་
དབིངས་དགྱེ་བར་འདྱོད་ན། འདིར་ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དངས་པ་དང་
འགལ་ཏྱེ། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྱོངས་པ་གཞན་སྟྱོང་དུ་ཁས་བངས་པས་སྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ྱེས་པ་ 
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༼༦༦༽ 
མྱེད་དྱེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས། ལྟ་བས་སྱོས་པ་གཅྱོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྱོམ་པས་མས་ལྱེན་གི་
དབང་དུ་བས་པ་གིས་འབྱུང་ལ། དྱེ་ཡང་ཀྱྱེ་རྱོ་རྱེ་ལས། བསྱོམ་མྱེད་སྱོམ་པ་པྱོ་ཡང་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་
ནི། ལྟ་བས་སྱོས་པ་གཅྱོད་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། དྱེའི་ཚེ་ན་ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བ་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྱོས་ཡྱོད་པ་
ཡང་ཁས་མི་ལྱེན་པས་སྱོ། །སྱོམ་པས་མས་མྱྱོང་གི་ཚེ་ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བར་བཤད་དྱེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་
རྒྱུད་ལས། ཐྱོག་མ་བར་དང་མཐར་དགྱེ་བ། །ཞྱེས་དྱོན་དམ་པའི་འཇམ་དཔལ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་དཔའ་དྱེ་དགྱེ་
བར་བཤད་པས་སྱོ། །རྣམ་དཔྱོད་ངང་པའི་བུ་མྱོ་ནི། །ལྱེགས་བཤད་དབངས་ཀྱི་དར་དིར་ཅན། །ལུང་རིགས་
རབས་ཀྱིས་ྱེར་འཁྱུད་པའི། །ངྱེས་དྱོན་འྱོ་མའི་མཚོ་ལ་རྱོལ། །གིས་པ། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པའི་གཟུར་གནས་ཀྱི་རྱོལ་བ་གཞན་གི་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནི། སྟྱོད་ལུང་རྒྱ་དམར་བ་
ལ་སྱོགས་པ་ཁ་ཅིག །བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོའ་ིས་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་ནི། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་
གི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་ལ་འདྱོད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། །སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་འདི་ནི་ཁམས་བདྱེ་
བར་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིདི་མ་སྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་གི། ཁམས་དངྱོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ་དྱེ་སྐད་དུ་
ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྱེལ་ལས། སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རྱེ་གྱོམས་ལས་ཏྱེ། །ཞྱེས་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་སྱེ་བ་དུ་མར་
གྱོམས་པ་དྱེ་ཚད་མའི་སྱེས་བུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་
བཏུས་ིད་ལས་ཀྱང་། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྱེས་པས་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་མངྱོན་
ཞྱེན་དང་། དངྱོས་པྱོར་འཛིན་པའི་དི་མ་དག་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་སྡུད་པ་
ལ་སྱོགས་པའི་མདྱོ་སྱེ་དང་ 
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༼༦༧༽ 
རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཀྱང་སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དྱེ་ཁམས་ཀྱི་དི་མ་སྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་པ་དྱེ་སྐད་དུ་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། དྱེ་ིད་ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་མཆྱོག་གིས་ཡྱོངས་ཟིན་ན། །མ་མས་
དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་རྱེག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། རྱོ་རྱེ་གུར་ལས། སྟྱོང་ིད་སྙིང་རྱེ་ཐ་དད་
མྱེད། །གང་ལ་སྱེམས་ནི་རབ་སྱོམ་པ། །དྱེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ནི། །དགྱེ་འདུན་གི་ཡང་བསྟན་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། དྱེ་ིད་མངྱོན་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནི། གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་མྱེད་
ན་ཆྱོས་མངྱོན་པ་ལས་ངྱོ་བྱོ་ིད་ཀྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། མི་འགལ་ཏྱེ། མངྱོན་པ་གྱོང་
མའི་གཞུང་ལས། ངྱོ་བྱོ་ིད་ཀྱི་དགྱེ་བ་གང་ཞྱེ་ན། དད་པ་ལ་སྱོགས་པ་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྱོས་བཅུ་གཅིག་
གྱོ །ཞྱེས་བཅུ་གཅིག་པྱོ་ཁྱོ་ན་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཡང་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དགྱེ་བ་མི་སིད་ན། དྱོན་
དམ་པའི་དགྱེ་སྱོགས་གསུམ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ཡང་མི་འགལ་ཏྱེ། དྱོན་དམ་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་
བཤད་པ་དྱེ་དྱེ་བཞིན་ིད་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དྱོན་དམ་སིག་པ་འཁྱོར་བའི་ཆྱོས་ཀུན་ལ་གསུངས་པ་དང་། 
ནམ་མཁའ་དང་སྱོ་སྱོར་བརགས་མིན་གི་འགྱོག་པ་གིས་ལ། དྱོན་དམ་པའི་ལུང་མ་བསྟན་ཞྱེས་བཤད་དྱེ། 
མངྱོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དྱོན་དམ་པའི་དགྱེ་བའི་དགྱེ་བ་གང་ཞྱེ་ན་དྱེ་བཞིན་ིད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། དྱོན་
དམ་པའི་མི་དགྱེ་བ་གང་ཞྱེ་ན་འཁྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། དྱོན་དམ་པའི་ལུང་མ་བསྟན་གང་ཞྱེ་ན། ནམ་
མཁའ་དང་། སྱོ་སྱོར་བརགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགྱོག་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་དག་ལས་དྱེ་བཞིན་ིད་ལ་
དགྱེ་བ་ཞྱེས་བཤད་པའི་དགྱོངས་ 
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༼༦༨༽ 
པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ནད་དང་བྲལ་བའི་ལུས་བདྱེ་བ་དང་། སྱེམས་མྱ་ངན་མྱེད་པ་ལ་སྱེམས་བདྱེ་ཞྱེས་
ནི་འཇིག་རྱེན་ན་ཟྱེར་ཡང་། འདི་དག་ལ་སྡུག་བསལ་མྱེད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་ཚོར་བ་བདྱེ་བ་མྱེད་མྱོད་ཀྱི། 
འྱོན་ཀྱང་སྡུག་བསལ་མྱེད་པ་ཙམ་ལ་བདྱེ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་འཇིག་རྱེན་ཀུན་ལ་གགས་སྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཆྱོས་ཀྱི་
དབིངས་ལ་ཡང་། སིག་པ་མྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་ལྷག་པའི་དགྱེ་བ་མྱེད་མྱོད་ཀྱི། འྱོན་ཀྱང་དགྱེ་བ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་
བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདི་ནི་འཇིག་རྱེན་ལ་གགས་པའི་དཔྱེའྱོ། །བསྟན་བཅྱོས་ལ་གགས་པའི་དཔྱེ་ནི། 
གཞན་ཡང་མངྱོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཟས་ཀྱིས་འགངས་པ་ལ་ྱེ་བར་བརན་པས་འདྱོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བ་ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། འཁིག་པ་སད་ནས་གདུང་བ་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕིས་མི་འཕྱོད་པར་འཛིན་པ་ནི། གནྱོད་
པས་འདྱོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞྱེས་སྱོགས་ཆགས་བྲལ་གི་དབྱེ་བ་བཅུ་ལ། འདྱོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་
གསུངས་མྱོད་ཀྱི། འྱོན་ཀྱང་གཏན་ནས་ཏྱེ་ས་བྱོན་སྤངས་པའི་ཚུལ་གིས་བྲལ་བ་ཡི་འདྱོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་
མ་ཡིན་ནྱོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ཡང་དགྱེ་བ་ཡིན་ཞྱེས་མངྱོན་པ་ལས་གསུངས་པར་གྱུར་
ཀྱང་། འབྲས་བུ་བདྱེ་བ་སྱེད་པའི་དགྱེ་བ་དངྱོས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་འདི་
ལྟར་འདྱོན་དགྱོས་ཏྱེ། མངྱོན་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་ནི། །ངྱོ་བྱོ་ིད་ཀྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས། །ཞྱེས་འཆད་དགྱོས་
ཀྱི། ན་ཐྱོས་རྣམས་ཞྱེས་པ་མ་དག་སྟྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྱི་མངྱོན་པ་མཛོད་ལས་ནི། ངྱོ་བྱོ་ིད་ཀྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་གཅིག་
ཏུ་བཤད་པ་མྱེད་ལ། དྱེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་
ཀུ་མཱ་ར། འདི་ན་ཐྱོས་ཁྱོ་ན་ལ་ 
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༼༦༩༽ 
སར་དགྱོས་ཏྱེ། འདིར་དྱེ་བཞིན་ིད་རས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལས་ནི། དྱེ་བཞིན་ིད་རས་གྲུབ་
འགྱོག་པའི་ཕིར་ཏྱེ། དབུས་མཐའ་ལས་དྱེ་བཞིན་ིད་དྱེ་སྟྱོང་པ་ིད་དང་དྱོན་གཅིག་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དབུས་མཐའ་ལས་སྟྱོང་ིད་དངྱོས་པྱོར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། གིས་དངྱོས་
མྱེད་པའི་དངྱོས་མྱེད་པའི། །དངྱོས་པྱོ་སྟྱོང་པའི་མཚན་ིད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་
འདུས་མ་བས་པའི་དངྱོས་པྱོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ཡང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཡང་གྱོ་ཊིཀ་
ལས། འདིར་ན་ཐྱོས་ཞྱེས་པ། མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤིང་ལས། ཀུན་ལས་བཏུས་མདྱོ་སྱེ་པའི་གཞུང་ཡིན་པར་
གསུངས་པ་དང་དྱོན་གཅིག་གྱོ །ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་དྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ི
མདྱོ་སྱེ་པ་ལ་དགྱོངས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྐབས་དྱེར་མདྱོ་སྱེ་པས་སྐུ་གསུམ་དང་། སྟྱོང་ིད་བཅུ་དྲུག་སྱོགས་ཁས་
ལྱེན་པར་གསུངས་ལ། ན་ཐྱོས་སྱེ་གིས་ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་ཁས་མི་ལྱེན་པའི་ཕིར། མདྱོ་སྱེ་པ་ལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་
གིས་ཡྱོད་པར་ཡང་ལྱོན་ཤིང་ལས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བ་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་
གནྱོད་བྱེད་ལ། ཆྱོས་ིད་དགྱེ་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དུ་བམས་སྙིང་རྱེ་གཤིས་ཀྱི་དགྱེ་
བར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གི་ཆྱོས་ིད་འབྲས་བུ་བདྱེ་བ་སྱེད་བྱེད་དུ་
ཐལ་བ། ཁམས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཅན་ངན་འགྱོར་འགྱོ་བ་མི་སིད་པར་ཐལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འདིའི་ཕྱོགས་
ས་མས་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པ་དང་མཐུན་པར། ཆྱོས་དབིངས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ཤྱེས་པར་འདྱོད་ལ། དྱེ་ཡང་དགྱེ་བར་
འདྱོད་ཅིང་། ཐ་སྙད་དང་དྱོན་དམ་གིས་ཆར་དུ་ཡང་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་གཞན་མྱེད་ 
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༼༧༠༽ 
པར་འདྱོད་དྱེ། མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི། །གང་ཕིར་ཆྱོས་མྱེད་དྱེ་ཡི་
ཕིར། །ཞྱེས་དང་། དབུས་མཐའ་ལས་ཀྱང་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞིང་། ཐ་སྙད་ཀྱི་བདྱེན་པ་ཡང་
རིགས་པས་དཔད་ནས་འཇྱོག་པས་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དྱེ་ལྟར་ཆྱོས་དབིངས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་གཞན་
མྱེད་པར་ཁས་ལྱེན་ནྱོ། །དྱེ་འགྱོག་པ་ལ་རིགས་པ་གིས་ལས། དང་པྱོ་ནི། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་སིག་པ་དང་ལུང་མ་
བསྟན་མྱེད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར། འདྱོད་
ན་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ངན་འགྱོར་འགྱོ་བ་མི་སིད་པར་ཐར་ལྱོ། །དངྱོས་བསྟན་གི་འབྲུ་ནི། ཅི་ནས་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་
དགྱེ་བ་ིད་ཡིན་པར་ཁས་ལྱེན་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། སིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་གི་
ངྱོ་བྱོ་དགྱེ་བར་ཐལ། དྱེ་གིས་ཀྱི་དྱོན་དམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་དགྱེ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཀུན་རྱོབ་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ཐ་སྙད་དུ་
ཡང་མྱེད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པྱོ་ཁས་བངས་ཏྱེ། དྱེ་གིས་ཀྱི་དྱོན་དམ་པའི་ངྱོ་བྱོ་ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་ཞིང་། 
ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ཁས་བངས་ཏྱེ། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་
མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར་རྱོ། །རགས་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་ཁས་བངས་
སྱོ། །གིས་པ་ནི། འདྱོད་པ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཁམས་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་གི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ངན་
འགྱོར་འགྱོ་བ་མི་སིད་དྱོ་སྟྱེ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལྱོ། །གཞུང་འདིའི་དྱོན་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང་བས། ཊི་ཀ་བྱེད་
པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། ཡྱོད་ན་ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་ངན་འགྱོར་འགྱོ་བ་ཡྱོད་པ་
དང་། ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་ན་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་དགྱོས་པ་རྣམས་ 
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༼༧༡༽ 
ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་པས་འགལ་འདུ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་ལ། གྱོ་ཊིཀ་ལས་ནི་འཆད་ཚུལ་ས་མ་རྣམས་ཁས་
བངས་ན་འགལ་འདུ་འབྱུང་ཞིང་། འཆད་ཚུལ་གཞན་ཡང་མ་མཁྱེན་པས་སྐབས་འདིར་ཅིའང་མི་གསུང་
ངྱོ་། །གིས་པ་ནི། བཀའ་གདམས་པ་ལ་ལ། བམས་པ་དང་སྙིང་རྱེ་དང་སྱོགས་པས་སིན་པ་ལ་སྱོགས་གཤིས་
ཀྱི་དགྱེ་བ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །འདི་ཡང་དྱེ་ལྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱེད་དྱེ་གཞན་དྱོན་གི་ཐབས་ལ་མི་
མཁས་པའི་བམས་པ་དང་སྙིང་རྱེ་སྱོགས་ངན་སྱོང་གི་རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་མདྱོ་སྱེ་
མཛངས་བླུན་ལས། སངས་རྒྱས་འྱོད་སྲུངས་ཀྱི་དུས་སུ། ཞལ་ཏ་བ་མ་ལི་ཏ་ཞྱེས་པས་དགྱེ་འདུན་གི་རས་
རྣམས་རང་གི་ྱེ་དུ་ལ་སིན་པས། རང་ིད་ཤིང་ལྱོན་པ་ལྟ་བུའི་དམྱལ་བ་དང་། ྱེ་དུ་རྣམས་དྱེ་ལ་ཟ་བའི་སིན་
འབུར་སྱེས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །འདི་ཡང་ཞིབ་མྱོར་ན། དགྱེ་འདུན་གི་འདུ་བའི་སྱོ་ཕྱོགས་པའི་ཆ་ནས་
དམྱལ་བའི་རྒྱུར་སྱོང་བ་ཡིན་གི། ྱེ་དུ་ལ་བམས་པའི་ཆ་ནས་སྱོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན། ཐབས་
ལ་མཁས་པའི་བམས་སྙིང་རྱེ་ལ་དགྱོངས་ནས། བམས་སྙིང་རྱེ་དགྱེ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཡང་དག་
པར་སྡུད་པའི་མདྱོ་ལས། ཆྱོས་གཅིག་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་
མཆིས་པ་ཞྱེས་བགི་སྟྱེ། གཅིག་གང་ཞྱེ་ན། སྙིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོའ ྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གསུམ་པ། ཆྱོས་དབིངས་
དགྱེ་བ་ཡིན་པ་ལ་ལུང་གི་གནྱོད་བྱེད་ནི། ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་དགྱེར་མི་འཐད་པ་དྱེས་ན། འགྱོ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་བས་པའི་དགྱེ་བ་ལ་དགྱོངས་ནས། འགྱོ་ཀུན་དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་དང་ཞྱེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་གསུངས་
པ་ཡིན་ཏྱེ།  
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༼༧༢༽ 
གལ་ཏྱེ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་ཞྱེས་པ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་ན། ཇི་སྙྱེད་ཅྱེས་བའི་ས་མི་འཐད་ཅིང་། ཡྱོད་པ་ཞྱེས་བ་
བའི་ས་དང་ཡང་འགལ་ཏྱེ། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་མང་ཉུང་མྱེད་པས་ཏྱེ། མང་
ཉུང་གི་སྱོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེའི་ཁབ་འབྲྱེལ། ཇི་སྙྱེད་ཅྱེས་བའི་ས་དྱེ་མང་པྱོའ་ིས་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྱོ། །ེྱྀཨཚ། ཇི་སྙྱེད་ཅྱེས་བའི་ས་མི་འཐད། །ཅྱེས་པའི་གྱོ་ཊིཀ་ལས། ཇི་སྙྱེད་ཅྱེས་བའི་ས་མི་འཐད་པར་
ཐལ་བ་ཞྱེས་པའི་ས་བཅད་བས་འདུག་ཅིང་། འདི་འདའི་རིགས་ཅན་མང་པྱོ་སང་བ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དང་རང་
རྒྱུད་ཀྱི་ཤན་མ་ཕྱེད་པར་སང་ཞིང་། ཕིས་ཀྱི་ཊི་ཀ་ཕལ་ཆྱེར་ན་འདི་འད་སང་བ་ནི། རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་
གཞུང་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ནུབ་པའི་བར་སྟྱོན་དུ་གྱོ་བར་བའྱོ། །གིས་པ། ཡྱོད་ཅྱེས་བ་བའི་ས་ཡང་
འགལ། །ཞྱེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་ཡྱོད་པའང་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཡྱོད་པ་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པར་ཆྱོས་
ཀྱི་གགས་པས་ལྱེགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གང་ལས་གསུངས་ན་རྱོད་རིགས་ལས། ཡྱོད་པ་ིད་ཀྱི་
མཚན་ིད་ནི་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལས་ལྡྱོག་པའི་ཕིར་མྱེད་པ་ཁྱོ་ནར་འགྱུར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པ་
དང་། རིགས་ཐིགས་ལས་གང་ཡྱོད་པའི་བས་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ་སྟྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདིར་རྣམ་
བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། ཀུ་མཱ་ར་གིས་ཡྱོད་ཙམ་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད། 
ས་གདྱོང་པ་དངྱོས་པྱོར་ཡྱོད་པ་དང་དྱོན་ལ་ཡྱོད་པ་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ཡིན་གི། ཡྱོད་པ་ཙམ་ལ་མི་རག་
པས་མ་ཁབ་སྟྱེ། ནམ་མཁའ་ལ་སྱོགས་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས། གྱོ་ཊིཀ་པ་ཡང་དྱེའི་ཁ་ཕིར་འབྲང་། 
ལུགས་ཕི་མ་འདི་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟ་ 
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༼༧༣༽ 
ན། དངྱོས་མྱེད་ཀྱང་ཡྱོད་པར་འགྱུར་ལ། འདྱོད་ན། རིགས་གཏྱེར་རང་འགྱེལ་ལས། ཡང་བྱོད་ཕལ་ཆྱེར་དངྱོས་
མྱེད་ཀྱང་ཡྱོད་པར་འདྱོད་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་ཡྱོད་པས་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ངྱེས་པར་འགྱུར་ཏྱེ་དངྱོས་པྱོ་དང་དངྱོས་
མྱེད་གིས་ཀ་ལ་རགས་ཡྱོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་ཙམ་ལ་དངྱོས་པྱོའ་ིཡྱོད་པ་དང་དངྱོས་
མྱེད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་གིས་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེ་ན། དངྱོས་མྱེད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དྱེ་ཅི། དྱོན་བྱེད་ནུས་ན་དངྱོས་པྱོར་འགྱུར་ལ། མི་
ནུས་ན་ཅི་ཡང་མྱེད་པས་ཡྱོད་པར་མིང་བཏགས་ཀྱང་མྱེད་པ་ིད་ཡིན་ནྱོ། །ཡང་རགས་འགྱོད་པ་ན་ཡྱོད་ཙམ་
མ་ངྱེས་པས། དངྱོས་པྱོའ་ིཡྱོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞྱེས་དགྱོད་དགྱོས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པའི་
རིགས་པ་དི་མ་མྱེད་པ་ལ་ངན་རྱོག་གི་རྱོག་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་སླྱོང་བ་བླུན་པྱོ་དྱེ་དག་གི་སྙིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཞུགས། 
གསུམ་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། ཡྱོད་པའི་མཚན་ིད་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་ཞྱེས་ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པས་གསུངས་པ་དྱེ་
ིད་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བས་སླྱོབ་དཔྱོན་ངན་པའི་དུག་ཆུས་བསླད་པ་ཡིན་ནྱོ། །ཡང་ཡྱོད་
ཙམ་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ཡང་ས་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གཙོ་བྱོའ་ིས་དྱོན་དྱེ་ཡྱོད་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་
ཏྱེ། དྱེ་འད་བ་ཡང་བཀག་པ་མྱེད། །ཅྱེས་དང་། མྱེད་པ་མ་ཡིན་ས་སྱོར་ཕིར། །ཞྱེས་དང་། རྣམ་ངྱེས་ལས། ཆྱོས་
འགའ་ཞིག་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་དངྱོས་པྱོ་ཙམ་གི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་མ་བསྟན་པ་འགའ་ཞིག་
ཡྱོད་པ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འྱོ་ན་འདིར་ཡྱོད་ཙམ་ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་
ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་ཡྱོད་པའི་རང་ལྡྱོག་ནས་རགས་སུ་དགྱོད་དགྱོས་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ཡིན་ཏྱེ། དངྱོས་པྱོ་ཙམ་ཞིག་
སྒྲུབ་པ་ན། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །ཡང་སྐབས་འདིའི་གྱོ 
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༼༧༤༽ 
ཊིཀ་ཏུ། དངྱོས་པྱོར་ཡྱོད་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ཡིན་གི། ཡྱོད་ན་མི་རག་པས་ཁབ་བྱོ་ཞྱེས་སྨྲས་ནས། དྱེས་
མཛད་པའི་དི་ལན་དུ། ཡྱོད་ཙམ་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། འཇིག་པ་ཡྱོད་ཙམ་འབྲྱེལ་བ་
ཅན། །ཞྱེས་པ་བཀྱོད་པ་ནི། རྣམ་རྱོག་གཏིང་མ་ཚུགས་པ་དང་། ཐུར་ཁབ་དང་། རྱེས་ཁབ་ཤན་མ་ཕྱེད་པར་སང་
ངྱོ་། །ཡང་འདིར། ཆྱོས་ཀྱི་གགས་པའི་ལུགས་ལ་ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
དྱེས་ཆྱོས་དབིངས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་གཟུང་འཛིན་གིས་མྱེད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ་འདྱོད་པའི་ཕིར་དང་། སྐབས་འདིར་ཆྱོས་
དབིངས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། ལྟ་བས་སྱོས་པ་གཅྱོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤྱོས་ནི་
སྱོམ་པས་མས་མྱྱོང་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར། ཡང་གྱོ་ཊིཀ་ཏུ། སྱོམ་པས་མས་མྱྱོང་གི་ཚེ་ཡང་ཆྱོས་
དབིངས་ཤྱེས་པར་ཁས་བངས་ན་རག་པའི་མཐར་ལྷུང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་ཞིང་། རང་གི་བ་མ་དང་ཆྱོས་གིས་ཀ་སྤྱོང་
བ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་དྱེའི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཆྱོས་དབིངས་ཤྱེས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ལ། དྱོན་དམ་རག་པར་སྨྲ་
བའི་རག་སྨྲ་དང་། ཀུན་རྱོབ་ཆད་པར་སྨྲ་བའི་ཆད་སྨྲ་སྟྱེ། ཟུང་འཇུག་སྤངས་པའི་དབུ་མ་འདི་ངྱོ་མཚར་ཞྱེས་
སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་ནི། ཁི་རན་ཀུ་ཅྱོ་འདྱོན་པ་ན་རྒྱུ་མཚན་མྱེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག་པ་ཡིན་མྱོད། འཐད་པ་ནི་
མ་ཡིན་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཀུན་གི་རྱེ་མྱོ་རྱོ་རྱེའི་ཐྱེག་པར་ཡང་། ཆྱོས་དབིངས་ཤྱེས་པར་བཤད་པས་རག་པའི་མཐར་
ལྷུང་བར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་མ་བཤད་དྱོ་སྙམ་ན། ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་སས་དྱོན་མར། རྣམ་ཀུན་མཆྱོག་
ལྡན་གི་སྟྱོང་པ་ིད་ནི་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ།  
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༼༧༥༽ 
།ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་མ་མཐྱོང་བར་ཟད་པས། ཁྱེད་རྣམས་ལམ་འབྲས་འཆད་པར་རྱོམ་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ངྱོ་
ཚའྱོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་བཤད་ཟླ་ཟྱེར་ལས། དྱོན་དམ་བདྱེན་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་སུ་བཤད་པ་ཙམ་གིས་སྱེམས་ཙམ་དུ་
འགྱུར་ན། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ཡང་དྱེར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེ་ཇི་ལྟར་བཤད་ན། སྱོན་
གསལ་ལས། གང་ལ་རྱོག་པ་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱོ། །དྱེ་གང་ཞྱེ་ན། དྱོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་བརྱོད་དུ་མྱེད་པ་
དྱེ་ིད་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་དག་ཁས་མི་ལྱེན་བཞིན་དུ། ངྱོར་པ་གཙང་མར་ཁས་ལྱེན་པ་ཡང་ཤིན་
ཏུ་ཁྱེལ་མྱེད་པ་ཡིན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཀུན་རྱོབ་ཡྱོད་པ་དང་། དྱོན་དམ་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་
ཁས་བངས་པས། འདི་སྐད་ཅྱེས། ཀུན་རྱོབ་རག་པར་སྨྲ་བའི་རག་སྨྲ་དང་། །དྱོན་དམ་ཆད་པར་སྨྲ་བའི་ཆད་སྨྲ་
སྟྱེ། །ཟུང་འཇུག་སྤངས་པའི་དབུ་མ་དྱེ་བས་མཚར། །ཞྱེས་བརྱོད་ན་འཁྱོར་གསུམ། གཞན་གི་ཟྱེར་སྱོས་འཁམ་
པྱོ་ལ་བརྱེན་ནས། །ཆྱོས་དང་བ་མ་མཐའ་དག་སྤྱོང་བྱེད་པའི། །རང་གི་གཏམ་ངན་ངྱོ་སྱོར་བྱེད་དྱེ་དག །མནར་
མྱེད་མྱེ་ཡི་བུད་ཤིང་ཡིན་པར་ངྱེས། །ད་ནི་དཀྱུས་མ་ིད་བཤད་པར་བའྱོ། །གཞན་ཡང་ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་དངྱོས་
པྱོར་ཐལ། དྱེ་ཡྱོད་པའི་ཕིར། འདྱོད་མི་ནུས་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ིད་ཀྱིས་ཀྱང་ར་བ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་རབ་བྱེད་
ྱེར་ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་དངྱོས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་བས་འགྱུར། །དངྱོས་པྱོ་འདུས་བས་
མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡྱོད་པ་མིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །འདིར་ཆྱོས་ིད་དངྱོས་མྱེད་དུ་
ཁས་ལྱེན་པ་རྣམས་ལ་ནི། འདུས་བས་སུ་ཐལ་བ་བཟླྱོག་ཏུ་མྱེད་དྱེ། དངྱོས་དང་དངྱོས་མྱེད་འདུས་བས་
ཡིན། །ཞྱེས་ 
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༼༧༦༽ 
དངྱོས་མྱེད་ལ་འདུས་བས་ཀྱིས་ཁབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ར་བ་ཤྱེས་རབ་དྱེ་ིད་ཀྱི་རབ་བྱེད་བཅྱོ་
ལྔ་པ་ལས། གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངྱོས་དང་། །དངྱོས་དང་དངྱོས་མྱེད་ིད་ལྟ་བ། །དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་ལ། །དྱེ་ིད་མཐྱོང་བ་མ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རབ་བྱེད་དྱེ་ིད་ལས། བཅྱོམ་
ལྡན་དངྱོས་དང་དངྱོས་མྱེད་པ། །མཁྱེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡྱོད་པ་དང་། །མྱེད་པ་
གིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་ལུང་ཁུངས་ནི། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། ཀ་ཏྱ་ན། 
འཇིག་རྱེན་འདི་ནི་ཕལ་ཆྱེར་ཡྱོད་པ་དང་མྱེད་པ་ལ་མངྱོན་པར་ཞྱེན་ཏྱེ། དྱེ་ནི་སྱེ་བ་དང་། ར་བ་དང་། ན་བ་དང་། 
འཆི་བ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྨྲྱེ་སགས་འདྱོན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདྱེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་ལས་
ཡྱོངས་སུ་མི་གྱོལ། འགྱོ་བ་ལྔའི་འཁྱོར་བ་ལས་ཡྱོངས་སུ་མི་གྱོལ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་ཀྱང་ཆྱོས་དབིངས་
ཡྱོད་མྱེད་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་རབ་བྱེད་དྱེ་ིད་ལས། ཡྱོད་ཅྱེས་བ་བ་རག་པར་
འཛིན། །མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དྱེ་ཕིར་ཡྱོད་དང་མྱེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མི་བའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡང་། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ཡྱོད་མྱེད་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ལུང་ཡིན་ཏྱེ། ཡྱོད་མྱེད་དུ་བཟུང་ན་རག་
ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ངྱེས་དྱོན་ལ་གུས་པར་བྱེད་
ན། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ཡྱོད་མྱེད་གིས་ཀར་མ་ཟུང་ཞིག་སྟྱེ། དྱེར་བཟུང་ན་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བའི་ཕིར། 
འདི་ལྟ་བ་ཀུན་ཟླྱོག་གི་ཚེ་ཡིན་གི། བར་དུ་བདག་ཟླྱོག་གི་ཚེ་ནི། ཆྱོས་ིད་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
རིགས་པ་དྲུག་ 
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༼༧༧༽ 
ཅུ་པ་ལས། མྱ་ངན་འདས་པ་བདྱེན་གཅིག་པུ། །ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར། རྱེ་བཙུན་གི་མངྱོན་རྱོགས་ལྱོན་ཤིང་
ལས་ཀྱང་། ཆྱོས་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཆྱོས་ཅན། དྱོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་ཡིན་ཏྱེ། བྱོ་དྱོན་དམ་པའི་ངྱོར་
བདྱེན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་དང་རྒྱུད་སྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྱོགས་བའི་དྱེ་ཁྱོ་ན་ིད་དྱེ། གིས་
མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་བྱེད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ཕྱོགས་རྱེའི་མིག་ཅན་རྣམས་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས་སྱོ། །བཞི་
པ། མ་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་གིས་ཏྱེ། དྱོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་རིགས་པ་དང་། ཆྱོས་ཐམས་ཅད་
བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་རིགས་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ལུང་དུ་མ་ཟད་རིགས་པས་ཀྱང་ནི་ཆྱོས་དབིངས་
ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་འགྲུབ་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡྱོད་ན་དྱོན་བྱེད་ནུས་དགྱོས་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཆྱོས་དབིངས་དྱོན་བྱེད་
ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ནི་བ་བྱེད་ཀྱི་སྱོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་
འདི་ལྟར་འདྱོན་ཏྱེ། ཡྱོད་ན་དྱོན་བྱེད་ནུས་ཕིར་རྱོ། །ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་བ་བྱེད་ཀྱི། །སྱོས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་
ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་སར་རྱོ། །སྐབས་འདིའི་བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀར། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་མང་ཉུང་མྱེད། །ཅྱེས་
བཏྱོན་ནས། གཞུང་ས་མ་དང་མི་ཟླྱོས་ཏྱེ་ས་མ་ལུང་གི་སྐབས་དང་། འདི་རིགས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། 
ཞྱེས་གསུང་ཡང་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། ཆྱོས་དབིངས་དྱོན་བྱེད་ནུས་པ་འགྱོག་པའི་སྐབས་དང་མ་འབྲྱེལ་བའི་ཕིར་
རྱོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཡྱོད་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ནི་ཆྱོས་ིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ན། འགྱོ་བ་
ཀུན་གི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་སྱོས་ཅི་ཞིག་དགྱོས་ཏྱེ་མི་དགྱོས་པར་ཐལ། བྱེམ་པྱོ་དང་ནི་དངྱོས་མྱེད་དང་འཕགས་
པ་རྣམས་ཀྱི་ཆྱོས་ིད་ཀྱང་ཅིའི་ཕིར་མི་བསྱོ་སྟྱེ་བསྱོ་རིགས་པར་འགྱུར་ 
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༼༧༨༽ 
བའི་ཕིར་ཏྱེ། ཆྱོས་ིད་ཐམས་ཅད་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་ཡིན་པར་མཚུངས་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའི་ཕིར་
རྱོ། །ལྔ་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཡྱོད་དགྱེ་གསུངས་པའི་ལུང་གི་དགྱོངས་པ་བཤད་པ་ནི། ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་དགྱེ་
ཡིན་པ་ལུང་དང་རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དྱེས་ན། འགྱོ་ཀུན་དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་དང་། །ཞྱེས་སྱོགས་ཀྱི་
གཞུང་དྱེའི་དགྱོངས་པ་ལྱེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཟུང་ཞིག་ཅྱེས་གདམས་ནས། འདི་ལ་འཆད་ཚུལ་
གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ནི། འགྱོ་བ་ཀུན་གིས་བས་པ་ཡི། །དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་དང་། །ཞྱེས་བ་བའི་ས་ནི། དུས་
དང་བྱེད་པ་པྱོ་སྱོ་སྱོར་མ་ཕྱེ་བའི་སིར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདས་པའི་དུས་ན་བས་པ་དང་། མ་འྱོངས་པའི་དུས་
ན་བ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞྱེས་དུས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ནི་དམིགས་
ཀྱིས་བསལ་བ་ཡིན་ནྱོ། །གིས་པ་ནི། དྱེ་ལས་ཡང་ན་རྐང་པ་དང་པྱོའ་ིདྱོན། འགྱོ་བ་གཞན་གིས་བས་པ་
ཡི། །དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་དང་། །རྐང་པ་གིས་པའི་དྱོན། རྱོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ིད་ཀྱིས་ཀྱང་བས་པ་དང་། 
བ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བྱེད་བཞིན་པ་ཞྱེས་བཤད་ཀྱང་མདྱོ་དང་འགལ་བ་མྱེད་དྱོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡང་ན་རྐང་
པ་ས་མ་མདྱོར་བསྟན་དང་། ཕི་མ་རྣམས་རྒྱས་བཤད་དྱོ། །འཆད་ཚུལ་ས་མའི་དཔྱེར་བརྱོད་ནི། དཔྱེར་ན་
བཤགས་པ་བྱེད་པའི་ཚེ། འགྱོ་བ་ཀུན་གི་སིག་པ་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་བས་པ་དང་། རྱོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ིད་ཀྱིས་
ཀྱང་བས་པ་དང་། བ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བྱེད་བཞིན་པའི་སིག་པ་རྣམས། རྒྱལ་བའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་
ཤྱོག་ཅྱེས་བ་བའི་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ལ། དཔྱེའི་སྐབས་འདི་ལ། དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཡྱོད་པའི་
སིག་པ་བཤག་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱེད་ལ། དྱོན་གི་སྐབས་འདི་ལའང་དྱེ་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཡྱོད་
པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་ 
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༼༧༩༽ 
བ་འདུས་མ་བས་ཤིག་སིད་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །གཞན་ཡང་ཡྱོད་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཆྱོས་ིད་ལ་བྱེད་པ་མ་
ཡིན་ཏྱེ། རྱོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྱོ་བའི་ལྱེའུ་ིད་ལས་ཀྱང་། ཡྱོད་པའི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་གསར་དུ་བསྒྲུབས་
པའི་དགྱེ་བ་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིར་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ཞྱེས་པ་གཞུང་མ་དག་པ་ཡིན་ཡང་། རྣམ་བཤད་
མཛད་པ་ས་གདྱོང་པ་དང་། ཀུ་མཱ་ར་དང་། གྱོ་བྱོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་དག་པ་དྱེ་ིད་སྱོར་བཞག་ནས་འབྲུ་སྱོན་བས་
མྱོད། ལུང་རིགས་གིས་ཀ་དང་མི་མཐུན་ཏྱེ། མདྱོ་སྱེ་ལས། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྱེན་ཁམས་ན་གང་ཡྱོད་
པའི། །དགྱེ་བ་དྱེ་དག་ཡང་དག་བསྒྲུབས་པས་ན། །འགྱོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདྱེ་སྱེམས་ཀྱིས། །ཡྱེ་ཤྱེས་མཁས་
པ་དྱེ་དག་ཡྱོངས་སུ་བསྱོ། །ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པ་ནི། ཡྱོད་དགྱེ་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་བཀྱོད་ན། ཕྱོགས་ས་མས་ཆྱོས་དབིངས་དངྱོས་པྱོར་འདྱོད་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་དུ་མི་
འཇུག་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཡང་སྐབས་འདིར། བ་འགྱུར་དྱེ་བཞིན་བྱེད་པ་རྣམས། །རྒྱལ་བའི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་
ཤྱོག །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལ། གྱོ་ཊིཀ་ལས། མ་འྱོངས་པའི་སིག་པ་བཤག་ཚུལ་འདི་མི་འཐད་དྱེ་ཕི་མ་ལ་སྱོམ་
སྱེམས་མྱེད་ན་མི་འདག་པའི་ཕིར། ཞྱེས་འགྱོག་པར་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། འྱོ་ན་དུས་གསུམ་གི་སིག་པ་
ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་ཆྱོ་ག་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་འྱོངས་པའི་སིག་པ་བཤགས་པའི་ཆྱོ་ག་མི་འཐད་པའི་
ཕིར། འདྱོད་ན། སིག་པ་ཐམས་ཅད་སྱོ་སྱོར་བཤགས། །ཞྱེས་ངག་འདྱོན་བྱེད་པ་དང་འགལ་ལྱོ། །དྱེར་མ་འྱོངས་
པའི་སིག་པ་མ་འདུས་ན། མ་འྱོངས་པའི་སིག་པ་སིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པས། ཕིན་ཆད་ལ་སྱོམ་
སྱེམས་མྱེད་པར་གསལ་ལྱོ། ། 
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༼༨༠༽ 
དྲུག་པ། སླར་ཡང་གཞན་ལ་ལུང་རིགས་ཀྱི་གནྱོད་བྱེད་མདྱོར་བསྡུས་ནས་བརྱོད་པ་ནི། ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་
བར་བས་ནས་ནི་དྱེ་ལ་བསྱོ་བའི་རྒྱུར་བྱེད་པ་མི་འཐད་དྱེ། བསྱོ་བས་གཞན་དུ་འགྱུར་ན་ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་འདུས་
བས་སུ་འགྱུར་ལ། མི་འགྱུར་ན་ཆྱོས་དབིངས་བསྱོ་རྒྱུར་བས་པའི་བསྱོ་བ་དྱེ་དྱོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཆྱོས་
དབིངས་བསྱོ་བས་བསྒྱུར་བ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། མདྱོ་སྱེ་རྣམས་ལས་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་ཡིན་
ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་ནི་སར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་མི་སྱོའ ྱོ། །མདྱོ་ལས་གསུངས་པར་མ་ཟད། ར་
བ་ཤྱེས་རབ་ིད་ལས་ཀྱང་ཆྱོས་ིད་འགྱུར་མྱེད་དུ་བཤད་དྱེ། རང་བཞིན་དྱེ་འགྱུར་མྱེད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། 
རང་བཞིན་དྱེ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཁད་པར་གསུམ་ནི། ངྱོ་བྱོ་ིད་རྱེན་གིས་མ་བཅྱོས་པ། 
རྣམ་འཇྱོག་གཞན་ལ་མི་ལྟྱོས་པ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྱེན་ལས་
ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །རྒྱུ་དང་རྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་
བཞིན་བས་པ་ཅན་ཞྱེས་བར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དང་ནི་བཅྱོས་མིན་དང་། །ཞྱེས་
སྱོ། །དྱེ་ཡང་དཔྱེར་ན་འཇིག་རྱེན་ན་ཚ་བ་མྱེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། མྱེའི་ཚ་བ་དྱེ་གསར་དུ་
བཅྱོས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཆུའི་ཚ་བ་གསར་དུ་བཅྱོས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྱོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ལ་ལྟྱོས་པ་མྱེད་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེ་ནི་དཔྱེར་ན་ཚ་བ་མྱེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། མྱེའི་ཚ་བ་ཆུ་སྱོགས་
གཞན་ལ་མི་ལྟྱོས་ལ། ཆུའི་ཚ་བ་ནི་མྱེ་སྱོགས་གཞན་ལ་ལྟྱོས་པ་བཞིན་ནྱོ། །འདི་ཡང་འཇིག་རྱེན་ལ་གགས་པ་
ཡིན་གི། དབུ་མ་པས་ 
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༼༨༡༽ 
ནི་མྱེའི་ཚ་བ་ཡང་ལྟྱོས་གྲུབ་ཏུ་འདྱོད་པར་གསལ་ལྱོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ར་བ་ཤྱེས་རབ་དྱེ་ིད་ལས། 
གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཡྱོད་ན། །དྱེ་ནི་མྱེད་ིད་མི་འགྱུར་རྱོ། །རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་
འཐད་པར་མི་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ལ་སྱོགས་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྱོས་ཀྱི་
དབིངས་དྱེ་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏྱེ། ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་འགྱུར་མྱེད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྱོ། །གིས་པ། ཆྱོས་དབིངས་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་ལ་བསྱོས་ཀྱང་ྱེས་པ་མྱེད་
པའི་ལན་དགག་པ་ལ། འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གིས། དང་པྱོ་ནི། གལ་ཏྱེ་ཆྱོས་ིད་དྱེ་བཞིན་ིད་
དྱེ་བསྱོ་བར་བ་རྒྱུའི་དགྱེ་བ་མ་ཡིན་མྱོད། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་ཙམ་ལ་ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་བསྱོ་རྒྱུའི་
དགྱེ་རར་བས་ནས་བསྱོས་ཀྱང་ྱེས་པ་མྱེད་དྱོ་སྙམ་ན། གིས་པ་ལ། སིར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་བསྱོ་རྒྱུར་བས་པ་འདི་ལ་ྱེས་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར། དྱེ་ལྟར་བས་པ་ལ་མཚན་
མར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཡྱོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མཚན་མར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་བསྱོ་བ་དུག་དང་
བཅས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དྱེས་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་འདའི་བསྱོ་བ་བས་པར་གྱུར་ན། ཆྱེད་དུ་བ་བ་དང་
བསྱོ་བ་མ་ནྱོར་བའི་བསྱོ་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཇིག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་སལ་པ་ར་ཅན་གཅིག་སལ་
པ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སལ་དྱོང་ཏུ་ཞུགས་ན། སལ་པ་གཞན་རས་ཤིང་རུལ་ནས་འཆི་བ་ཇི་བཞིན་
ནྱོ། །གིས་པ་ལ། བྱོ་སྱོང་གི་བསྱོ་བ་ངྱོས་བཟུང་། ཆྱོས་ིད་བསྱོ་རྒྱུར་བྱེད་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་
དུ་ཡང་མི་རུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཆྱོས་ིད་སྱོས་བྲལ་གི་ངང་ནས་ནི་རི་ལམ་ 
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༼༨༢༽ 
དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དགྱེ་བ་ཇི་སྙྱེད་བས་པ་རྣམས་གནས་ཀྱི་སྱོ་ནས་འགྲུབ་པའམ། གལ་ཏྱེ་གནས་མིན་གི་སྱོ་
ནས་མི་འགྲུབ་ཀྱང་རུང་སྟྱེ། འགྱོ་བ་ལ་ཕན་བདྱེའི་དྱོན་དུ་བསྱོ་བར་བྱེད་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་ལ་
མཁས་པའི་བྱོ་སྱོང་ཡིན་ནྱོ། །གིས་པ་ལ། ལུང་དང་འགལ་བས་དྱེར་མི་རུང་བར་བསྟན། རིགས་པ་དང་
འགལ་བས་དྱེར་མི་རུང་བར་བསྟན། ཁས་བངས་དང་འགལ་བས་དྱེར་མི་རུང་བར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། 
ཆྱོས་ིད་བསྱོ་རྒྱུར་བྱེད་ན་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་བྱོ་སྱོང་དུ་ཡང་མི་རུང་སྟྱེ། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན་
ཏྱེ། ཆྱོས་དབིངས་དྱེ་སྱོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་བར་བྱེད་ན། དམིགས་པ་དང་བཅས་
པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྱོ། །ཁབ་སྟྱེ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་བསྱོ་བ་དྱེ་དུག་དང་བཅས་པར་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། དཔྱེར་ན་དུག་དང་འདྱེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་
བ། །དཀར་པྱོའ་ིཆྱོས་ལ་དམིགས་པའང་དྱེ་འདར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞྱེས་དང་། གཞན་ཡང་། མངྱོན་རྱོགས་
རྒྱན་གི་བསྱོ་བ་སྱོན་ལམ་གི་སྐབས་ལས་ཀྱང་། ཡྱོངས་སུ་བསྱོ་བ་ཁད་པར་ཅན། །དྱེ་ཡི་བྱེད་པ་མཆྱོག་ཡིན་
ནྱོ། །དྱེ་ནི་དམིགས་མྱེད་རྣམ་པ་ཅན། །ཕིན་ཅི་མ་ལྱོག་མཚན་ིད་དྱོ། །ཞྱེས་པས་ཀྱང་། འཁྱོར་གསུམ་མི་
དམིགས་པས་ཟིན་དགྱོས་པར་གསུངས་ལ། དྱེ་བཞིན་མདྱོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་མཐུན་པར་གསུངས་ཏྱེ། 
བརྒྱད་སྟྱོང་པ་ལས། དཔྱེར་ན་ཁ་ཟས་དུག་དང་བཅས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། དམིགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཅན་ལ་ཡྱོངས་
སུ་བསྱོ་བ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྱོག་མ་རིག་ཆྱེན་པྱོ་སྟྱེ། །འཁྱོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བྱེད་
ཡིན། །མི་རྱོག་ཏིང་འཛིན་ 
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༼༨༣༽ 
ལ་གནས་ན། །མཁའ་བཞིན་དི་མ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་བ་གང་
དག་དམིགས་པ་མྱེད་པའི་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་སྱོས་བྲལ་ལ་ཡང་ཡྱོད་པ་ཡི་དགྱེ་བ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བར་དམིགས་
པར་བྱེད་ན། དྱེ་ཡིས་ཆྱོས་ཅན་སྱོས་བཅས་གཞན་དག་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྱོས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་བི་
བས་སྣུམ་འཁུར་བརྒྱུས་པའི་དབྱུག་པ་ཟྱོས་པར་གྱུར་ན། སྣུམ་འཁུར་ཟྱོས་པ་སྱོས་ཅི་དགྱོས་པ་དང་མཚུངས་
པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཆྱོས་ིད་དྱེ་བཞིན་ིད་བསྱོ་བའི་ཡུལ་ཏྱེ་རྒྱུར་བྱེད་པ་དང་། ཆྱོས་ིད་མི་
འགྱུར་བདྱེན་པའི་བིན་རབས་དང་། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་གྱོང་འྱོག་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ། བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་ཡིན་ན་བསྒྱུར་
མི་ནུས་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ལྱེགས་པར་སྱོམས་ལ་སྨྲྱོས་ཤིག་སྟྱེ། མ་བསམ་ན་བབ་
ཅྱོལ་དུ་འགྱུར་བའི་ྱེས་པ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དུ་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་ཆྱོས་ིད་
ཁད་པར་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ། སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་
པ་དགག་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་གི་ཆྱོས་ིད་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། འདྱོད་པ་
བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གིས་ལས། དང་པྱོ་ནི། བྱོད་ལ་ལ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོའ་ིས་གང་ལ་འཇུག་པའི་
གཞི་དྱེ་ཆྱོས་དབིངས་ལ་མི་ཟྱེར་བར། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཁྱོ་ནའི་ཁམས་ལ་འདྱོད་དྱོ། །གིས་པ། དྱེ་དགག་པ་
ལ། བརག་པ་སིར་བསྟན་པ་དང་། ཁས་ལྱེན་སྱོ་སྱོར་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཡིན་ན། ཁམས་དྱེ་དངྱོས་པྱོའམ་དངྱོས་མྱེད་དམ། གིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་སྱོས་བྲལ་ཞིག་ཡིན་
ཞྱེས་བརག་པར་བ་སྟྱེ། རྣམ་པ་གསུམ་པྱོ་དྱེ་ལས་གཞན་མི་སིད་པའི་ཕིར། གིས་ 
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༼༨༤༽ 
པ་ལ། སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་དྱེ་དངྱོས་པྱོར་འདྱོད་པ་མི་འཐད། དངྱོས་མྱེད་ཡིན་ན་དགྱེ་བར་འགལ་བ། ཆྱོས་
ིད་ཡིན་པ་སིར་འཐད་དུ་ཆུག་ཀྱང་ཡྱོད་དགྱེར་མི་འཐད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཁམས་དྱེ་དངྱོས་པྱོ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན་
བྱེམ་པྱོ་དང་རིག་པ་གང་རུང་དུ་ཐལ། དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟྱེ། དངྱོས་པྱོ་ལ་དྱེ་གིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྱོད་
པའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདིར་ས་གདྱོང་པ་གངས་ངྱེས་པ་ཁབ་པ་མི་འཛིན་པ་གསུང་རབ་སིའི་དགྱོངས་པ་ཡིན་
ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། བྱོ་དྱོང་བ་པཎ་ཆྱེན་འཇིགས་མྱེད་གགས་པ་དང་། དར་ཊིཀ་པ་རྣམས་དངྱོས་པྱོ་ཙམ་པྱོས་མ་
ངྱེས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། དྱེ་དག་ནི་གཞན་སྱེལ་གི་གནད་མ་དགྱོངས་པས། ལྡྱོག་པའི་ཕུང་གསུམ་རྒྱུ་མཚན་
དུ་བས་ནས། རས་ཀྱི་གངས་བཤིག་པ་ཡིན་མྱོད། དྱེ་ལྟར་ན་མདུན་གི་སྱེས་བུ་ལན་འདྱེབས་པའི་ལག་པ་ལ་
ལག་པ་གཡས་གཡྱོན་གང་རུང་གིས་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་མདུན་གི་སྱེས་བུ་ལན་འདྱེབས་པ་ལ་
ལག་པ་གསུམ་ཡྱོད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱོན་འདི་ལ་དགྱོངས་ནས། མི་ཕམ་གཡག་གི་མཚན་ཅན་གིས། དངྱོས་པྱོ་
ཙམ་པྱོ་དྱེ་རག་པ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེའང་རྱོག་ངྱོར་ཕུང་གསུམ་སིད་པ་མ་དགྱོངས་པ་ཡིན་ནྱོ། །རས་
ཀྱི་སྟྱེང་ནས་དྱེ་གིས་སུ་གངས་ངྱེས་ཏྱེ། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ནི་བརགས་ཡྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །བྱེམ་པྱོ་ཡིན་
ནྱོ་ཞྱེ་ན། བྱེམ་པྱོ་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་སུ་འདྱོད་པ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟ་ིད་དུ་འདྱོད་པ་ནི་མུ་སྟྱེགས་བྱེ་བྲག་པ་
སྱོགས་འགའི་ལུགས་ཡིན་གི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་འདྱོད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་བྱེ་བྲག་པའི་གཞུང་
ལས། གཞན་དག་ཀྱང་ནི་འདིར་བརག་སྟྱེ། །འདྱོད་དང་སང་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་ཅན། །རྱེན་དང་ཀུན་འཇུག་ཟད་
བྱེད་པ། །རང་ིད་བྱེམ་པྱོའ་ིངྱོ་བྱོར་ 
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༼༨༥༽ 
འདྱོད། །ཅྱེས་བདག་དྱེ་ཆྱོས་དགུ་ལྡན་བྱེམ་པྱོ་ཞིག་ལ་འདྱོད་ལ། རྒྱང་འཕྱེན་པ་ས་ལ་ཤྱེས་པ་ཡྱོད་པར་འདྱོད། 
གཅྱེར་བུ་པ་ཤིང་སྱེམས་ལྡན་དུ་འདྱོད་པ་རྣམས་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །ཡང་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ། 
བདག་བྱེམ་པྱོར་འདྱོད་པའི་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཡྱོད་པར་བཤད་ཀྱང་། བྱེམ་པྱོ་སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་སུ་བཤད་པ་
མ་མཐྱོང་ངྱོ་། །ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། འདིར་བདག་དང་སྱེམས་ཅན་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་
དྱོ། །རིག་པ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་དུ་ཐལ། ཆྱོས་དབིངས་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར། ཁབ་སྟྱེ། ཆྱོས་ིད་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་ལ་ཚོགས་བརྒྱད་འཁྱོར་བཅས་གང་རུང་ལས་འདའ་བ་མྱེད་
པའི་ཕིར་རྱོ། །འདྱོད་མི་ནུས་ཏྱེ། རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་བརྒྱད་ནི་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་
པྱོར་མི་འཐད་དྱོ་སྟྱེ་དྱེར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏྱེ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོ་ལས། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་
པའི་སྙིང་པྱོ་ནི་འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདིར་གྱོ་ཊིཀ་ལས། ཤྱེས་པ་ཡིན་ན་རྣམ་ཤྱེས་
ཚོགས་བརྒྱད་དང་། སྱེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡིན་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། རྣམ་ཤྱེས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཤན་མ་ཕྱེད་
པའི་གཏམ་ཡིན་པས་མི་འཐད་དྱེ། མདྱོ་ལས། རྣམ་ཤྱེས་ལ་མི་རྱོན་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་རྱོན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
བའི་ཕིར་དང་། ཐུབ་པ་དགྱོངས་གསལ་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱོད་མྱེད་དཔད་པའི་སྐབས་ན། ཡྱེ་
ཤྱེས་དྱེ་སྱེམས་བྱུང་ལ་འཆད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་དྱེ་མྱེད་དྱེ། འཁྲུལ་པ་ཟད་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
པ་དང་འགལ་བ་དང་། ཡང་བ་མ་ཙོང་ཁ་པས། རྣམ་ཤྱེས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ཁད་པར་འབྱེད་པ་ནི་རྱོངས་པ་མཚར་
སྱེད་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དྱེའི་རྱེས་སུ་འབྲང་བར་ཟད་དྱོ། །གཞན་ཡང་གཙོ་བྱོ་སྱེམས་གནས་གྱུར་པའི་ 
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༼༨༦༽ 
ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་གཙོ་བྱོ་སྱེམས་སུ་ཁས་ལྱེན་ན། ྱོན་ཡིད་གནས་གྱུར་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ཡང་ྱོན་ཡིད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་རྱོ། །མདྱོ་འགའ་ལས། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོས་འགྱོ་ཀུན་ཡྱོངས་ལ་ཁབ། །དི་མ་མྱེད་པའི་ཡིད་ལ་རབ་
ཏུ་བརྱེན། །ཞྱེས་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་རྒྱུད་ཅྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཅི་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི་སྟྱེང་གི་
གསལ་རིག་གི་ཆ་ིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན་ཀུན་གཞི་
རྣམ་ཤྱེས་དྱེ་ནི་མ་སིབ་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ལ་དགྱེ་བའི་ཐ་སྙད་མྱེད་དགྱོས་ལ། ཟག་མྱེད་ཀྱི་
སྱེམས་རྒྱུད་ཇི་སིད་ཁས་ལྱེན་པ་དྱེ་སིད་དུ། དྱོན་དམ་པའི་དགྱེ་བར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདིར་
རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས། ཀུན་གཞིའི་སྟྱེང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་དྱེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་སུ་
འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལ་ནི་ཟག་པ་མྱེད་པའི་ས་བྱོན་དང་། རང་བཞིན་གནས་རིགས་དང་། སྱེམས་རང་
བཞིན་གིས་འྱོད་གསལ་བ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་། སྱེམས་ཀྱི་རྱོ་རྱེ་ཞྱེས་དགྱོངས་འགྱེལ་གི་འགྱེལ་པ་
དང་། མཁའ་འགྱོ་རྒྱ་མཚོའི་འགྱེལ་པར། ཀུན་གཞིའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་སྱོགས་པའི་མིང་གིས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྱོ། །ཡང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་བསྡུས་པ་ལས་ཐྱོས་པའི་བག་ཆགས་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་། འདི་ལ་འཆད་དགྱོས་
ཏྱེ། བཤད་སར་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ལ་བརྱེན་ནས་ཞྱེས་བ་བ་ནི། ཡྱེ་ཤྱེས་དི་མ་མྱེད་ཅིང་
ཐྱོགས་པ་མྱེད་པ་སྟྱེ། མདྱོ་ལ་སྱོགས་པ་བསྟན་པའི་ཆྱོས་ཐྱོས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་གནས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་
ཤྱེས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། དྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནི་འཇུག་གྱོ །ཞྱེས་དང་། ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བཞིན་དུ་
ས་བྱོན་ཏྱེ། ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར། ཇི་ 



སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   85 

༼༨༧༽ 
ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདི་ཀུན་ནས་ྱོན་མྱོངས་པའི་ཆྱོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། གནས་
འདི་ཡང་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆྱོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་བ་མར། ལུས་ཅན་ལ་
ཡྱོད་ཟག་པ་མྱེད་པའི་ཤྱེས་པ་སྦྲང་མའི་རི་དང་འད། །ཞྱེས་གསུངས་པ་རྣམས་དྱོན་གཅིག་གྱོ །ཐྱོས་ཆུང་རྣམས་
ཀྱིས་ནི་འདི་དག་མ་མཐྱོང་བར། ཀུན་གཞིའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསུང་རབ་ལས་མ་བཤད་དྱོ། །ཞྱེས་ཐྱེག་པ་
ཆྱེན་པྱོའ་ིཆྱོས་ཀྱི་ར་བ་སྤྱོང་བར་བྱེད་དྱོ། །ད་ནི་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བ་སྟྱེ། འྱོན་ཏྱེ་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་རྒྱུད་
ཅྱེས་པ་ཆྱོས་ིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའི་ཤྱེས་པ་གཅིག་ཡྱོད་ན། དྱེའི་ཚེ་
རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་དགུར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་ཆྱོས་ིད་ཀྱི་ཤྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཚོགས་བརྒྱད་ལས་
གཞན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཟག་མྱེད་ཀྱི་སྱེམས་རྒྱུད་ཅྱེས་པ་མི་འཐད་དྱོ། །འདིར་ཁ་ཅིག །ཚོགས་བརྒྱད་དུ་མ་
འདུས་པའི་ཤྱེས་པ་ཁས་བངས་ན། གཞུང་གི་དངྱོས་བསྟན་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་སྱེམས་
བྱུང་རྣམས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་མ་འདུས་པར་ཁས་བངས་པས། སྱེམས་བྱུང་རྣམས་ཆྱོས་ཅན། ཚོགས་བརྒྱད་
གང་རུང་དུ་ཐལ། ཤྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བངས་སྱོ། །གིས་པ། དངྱོས་མྱེད་ཡིན་ན་
དགྱེ་བར་འགལ་བ་ནི། གལ་ཏྱེ་ཁམས་དྱེ་དངྱོས་མྱེད་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། འྱོ་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དགྱེ་བ་དང་སིག་
པའི་ཐ་སྙད་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གསུམ་པ། ཆྱོས་ིད་ཡིན་པ་འཐད་
དུ་ཆུག་ཀྱང་ཡྱོད་དགྱེར་མི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏྱེ་ཁམས་དྱེ་སྱོས་བྲལ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། སར་གྱོང་དུ་བཤད་པའི་
ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་འདའ་བ་མྱེད་མྱོད། དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཆྱོས་ཀྱི་ 
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༼༨༨༽ 
དབིངས་ཡིན་པས་ཁམས་དྱེ་ཡྱོད་དགྱེར་མི་འཐད་དྱེ། ཆྱོས་དབིངས་ལ་དགྱེ་བ་དང་སིག་པའི་ཐ་སྙད་མྱེད་པར་
བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་སྐབས་དྱོན་རྱོགས་པའི་ཚིག་གྱོ །གིས་པ། སྱེམས་ཅན་གི་ཆྱོས་ིད་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ལ་འདྱོད་པ་བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་གིས། དང་པྱོ་ནི། གལ་ཏྱེ་
བྱེམ་པྱོའ་ིཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་མ་ཡིན་ཡང་། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཁྱོ་ནའི་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་
བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཡིན་ནྱོ་སྙམ་ན། གིས་པ་ལ། སྱེམས་ཅན་དང་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆྱོས་དབིངས་
ལ་སྙིང་པྱོ་ཡིན་མིན་གི་དབྱེ་བ་མི་རུང་བས་དགག །དྱེ་ལྟ་ན་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་
སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ཀྱི་རང་
གི་ངྱོ་བྱོ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་དྱེ་ལ་ནི། དབྱེ་བ་མྱེད་པར་རྒྱལ་བས་མདྱོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཇི་ལྟར་
གསུངས་ན། བརྒྱད་སྟྱོང་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆྱོས་འདི་དག་གི་དྱེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་དྱེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་དྱེ་བཞིན་ིད་གཅིག་པས་ཏྱེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དྱེ་བཞིན་ིད་ལ་
དབྱེར་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ལུང་དུ་མ་ཟད་རིགས་པས་ཀྱང་ནི་ཆྱོས་དབིངས་ལ་དབྱེ་བ་མྱེད་པ་འདི་
འགྲུབ་བྱོ་སྟྱེ། ཆྱོས་དབིངས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྱོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་སྙིང་པྱོ་ཡིན་མིན་གི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་
ཕིར་རྱོ། །འདི་ནི་རང་སྟྱོང་མྱེད་དགག་གི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །གིས་པ་ལ། སྙིང་པྱོའ་ིདགྱོངས་གཞི་སྱོས་བྲལ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་རིགས་པས་སྒྲུབ། དྱེ་ིད་མགྱོན་པྱོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་གིས་སྒྲུབ། 
ལུང་རིགས་དྱེ་གིས་ལ་བརྱེན་ནས་རྒྱུད་བ་མར། རིགས་ལ་དགྱོངས་ནས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་སྱེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱོད་པར་གསུངས་པའི་དགྱོངས་པ་དང་གྲུབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དྱེས་ན་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་
སྙིང་པྱོ་དྱེ་དྱོན་དམ་པར་སྱོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། ཐ་སྙད་དུ་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་འཁྱོར་བ་
གིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད་དྱེ།  
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༼༨༩༽ 
དྱོན་དམ་པར་སྱོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ། ཐ་སྙད་དུ་ལམ་སྱོམ་ན་སངས་རྒྱས་དང་། ལམ་མ་སྱོམ་ན་འཁྱོར་བ་འབྱུང་
བ་ལ་དགྱོངས་ནས། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་ཞྱེས་
པའྱོ། །གིས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྱོབ་པ་ིད་ཀྱིས། ར་བ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་རབ་བྱེད་ྱེར་བཞི་པ་ལས། གང་
ལ་སྟྱོང་པ་ིད་རུང་བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡིན། །གང་ལ་སྟྱོང་ིད་མི་རུང་བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་
ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པའང་དྱོན་འདི་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་ིད་ལས། གལ་ཏྱེ་འདི་ཀུན་མི་སྟྱོང་
ན། །འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྱེད། །འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པྱོ་དག །ཁྱོད་ལ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར། །ཞྱེས་ཀྱང་གསུངས་སྱོ། །ངྱེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་མདྱོ་ལས། གཟུགས་རག་ཅིང་བརན་ལ་མི་
འགྱུར་བའི་ཆྱོས་ཅན་གི་དངྱོས་པྱོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་འདིས་ཀྱང་ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དུ་
བཅས་པའི་འཇིག་རྱེན་ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་། འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ལ། གཟུགས་མི་རག་ཅིང་མི་བརན་པ། 
དངྱོས་པྱོ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་འདིས་ཀྱང་ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྱེན་
ཟིལ་གིས་མནན་ཅིང་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་པ་ཡང་དྱོན་དྱེ་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །གསུམ་པ་ལ། སྱེམས་རང་
གནས་མྱང་འདས་ཀྱི་མིང་ཅན་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ལ་སྙྱེག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རིགས་དྱེ་བདྱེ་གཤྱེགས་
སྙིང་པྱོའ་ིསྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབྲྱེལ་བར་བསྟན། དྱེ་ིད་བརྒྱད་སྟྱོང་པར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་གི་སྱེམས་ལ་
གནས་པར་གསུངས་པའི་ལུང་རིགས་ཀྱིས་འགྲུབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྒྱུད་བ་མར་རིགས་ཡྱོད་པ་
ལ་དགྱོངས་ནས། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་ཁམས་ 
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༼༩༠༽ 
ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འཆད་པ་ན། །གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་
ཁམས་མྱེད་ན། །སྡུག་ལ་སྱོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་འདྱོད་པ་དང་། །དྱོན་གྱེར་སྱོན་པའང་མྱེད་
པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་། སྱེམས་ཅན་ལ་རིགས་ཡྱོད་པ་འདི་ིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྱོ། །མྱེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དྱེ་རང་བཞིན་ཚ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། རིགས་དྱེ་བདྱེ་གཤྱེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འཐད་དྱེ། 
ྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པྱོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་ཡིན་ཞིང་། མྱ་ངན་འདས་པ་བདྱེ་བ་ཡིན་པས་ན། བ་ཚང་དུ་བསྙྱེག་པ་
ལྟར་སྱེམས་ནི་རང་གནས་མྱང་འདས་ཀྱི་མིང་ཅན་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ལ་བསྙྱེག་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཡང་བསམ་
ཡས་པའི་ཊི་ཀར་གཞུང་འདི་དག་གི་དྱོན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཤྱེས་པར་དཀའ་འྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་
གི་ཐུར་མར་གཞུང་འདི་དག་གི་ངག་དྱོན་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏྱེ། ཁམས་དྱེ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པྱོ་ཡི། །དགྱོངས་
གཞིར་འཆད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། །མྱ་ངན་འདས་པ་དྱོན་གྱེར་བ། །ཁམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཡིན་པར་བཤད། །མྱེ་ཡི་
རང་བཞིན་ཚ་བ་ལྟར། །ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་གནས་པའི། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན་པས་ན། །ཁམས་དྱེ་སྙིང་
པྱོའ་ིདགྱོངས་གཞིར་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །མདྱོར་ན་སྱེམས་རང་བཞིན་འྱོད་གསལ་དྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སྙིང་པྱོའ་ིདགྱོངས་གཞིར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྱེ་མཐར་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་སུ་འགྱོ་བའམ་སྙྱེག་པའི་
ཕིར། དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་མྱང་འདས་སྱེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འཇུག་ལ། སྡུག་བསལ་དྱེར་མི་འཇུག་པས་
སྱོ། །སྐབས་འདིར་གྱོ་ཊིཀ་ལས། སྱེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྱོས་བྲལ་ཡྱོད་དྱེ། སྱོས་བྲལ་རྱོགས་པ་ལ་དྱོན་གྱེར་
གི་བྱོ་སྱེ་ཞིང་། སྱོས་པ་ལ་སྱོ་བ་སྱེ་བའི་ཕིར། ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། གཞན་དག་དྱེའི་ 
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༼༩༡༽ 
ཁ་ཕིར་འབྲང་བར་བྱེད་དྱོ། །འྱོ་ན་སྱེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྱོས་བྲལ་དྱེ་སྱོས་བྲལ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་དྱེ་
ཆྱོས་ཅན། ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་པར་ཐལ། སྱོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ནི། སྱོས་བྲལ་ཡིན་ན་སར་བཤད་
པའི། །ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་འདའ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་པའི་འབྲུ་སྱོན་དུ་ཁས་བངས་སྱོ། །འདྱོད་ན་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། 
ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྱོས་དབིངས་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་བངས། གཞན་ཡང་དྱེ་ཆྱོས་ཅན། 
འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ། དངྱོས་པྱོ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དྱེར་ཐལ། ཡྱོད་པའི་ཕིར། གསུམ་ཆར་ཁས་
བངས་ཏྱེ། འདིའི་ཁབ་པ་ནི་གྱོང་དུ་ཡྱོད་པ་དང་། དངྱོས་པྱོ་དྱོན་གཅིག་ལ། དྱེ་ལ་འདུས་བས་ཀྱིས་ཁབ་པས་ན་
ཆྱོས་དབིངས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ནྱོ་ཞྱེས་མ་སྨྲས་སམ་ལྱེགས་པར་སྱོམས་ཤིག །གིས་པ་ནི། སྱེམས་
ཀྱི་རང་བཞིན་སྱོས་བྲལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་
དུ་གསུངས་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་འདིའི་དྱོན་རྒྱས་པ། བརྒྱད་སྟྱོང་པའི་འཕགས་པ་ཆྱོས་འཕགས་ཀྱི་ལྱེའུར་
ལྟྱོས་ཤིག་སྟྱེ། དྱེ་ིད་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་སྟྱོང་པ་ིད་ལ་ནི་འྱོང་བའམ་འགྱོ་བ་མྱེད་དྱེ། སྟྱོང་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་
དྱེ་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེའི་དྱོན་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་ཆྱོས་སྐུ་ཡྱོད་པས། 
དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཐ་སྙད་དུ་འབྱུང་དུ་རུང་བ་ལ་དགྱོངས་སྱོ། །གིས་པ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་བསྟན་པའི་སྱོ་ནས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་གནས་པ་
དགག་པ་ལ། དངྱོས་དང་། དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་དགྱོད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། སྟྱོང་པ་ིད་རིགས་ལ་དགྱོངས་ནས་
སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་ན། མདྱོ་ལས་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་
དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལྟ་ 
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༼༩༢༽ 
ཡིན་པ་འྱོན་ཀྱང་། དཔལ་འཕྱེང་གི་མདྱོ་སྱོགས་མདྱོ་སྱེ་འགའ་ཞིག་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྒྱུད་བ་མར་མདྱོའ་ི
དངྱོས་བསྟན་བཀྱོད་པ་དང་། དྱེ་རྱེ་བཙུན་གིས་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གིས་ཡྱོད་པ་ལས། དང་
པྱོའ་ིསྐབས་སུ་གྱོས་ངན་ཏྱེ་གྱོས་ཧྲུལ་གི་ནང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་རིན་པྱོ་ཆྱེ་ཡྱོད་པ་ལྟར་ཏྱེ། དཔྱེ་དགུའི་སྱོ་ནས་
སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་ནི་དགྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་
སྟྱེ། དགྱོངས་གཞི། དགྱོས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེའི་དགྱོངས་གཞི་སྟྱོང་པ་ིད་
ཡིན་ཏྱེ། ལང་ཀར་གཤྱེགས་པ་ལས། བྱོ་གྱོས་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། སྟྱོང་པ་ིད་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། 
མ་སྱེས་པ་དང་། མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་། སྱོན་པ་མྱེད་པ་ལ་སྱོགས་པའི་ཚིག་གི་དྱོན་རྣམས་ལ། དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་བསྟན་པར་བས་ནས་ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དགྱོས་པ་སྱོན་ལྔ་སྤང་བའི་ཕིར་
གསུངས་ཏྱེ། རྒྱུད་བ་མར། སྱེམས་ཞུམ་སྱེམས་ཅན་དམན་ལ་བརས་པ་དང་། །ཡང་དག་མི་འཛིན་ཡང་དག་
ཆྱོས་ལ་སྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་སྱོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྱོད་པ་དྱེ་དག་དྱེ་སྤང་དྱོན་དུ་གསུངས། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནི། དྱེ་འདའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་ཆྱོས་སྐུ་རག་བརན་ཞིག་
སྱེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་ན། མུ་སྟྱེགས་ཀྱིས་བདག་ཤྱེས་རིག་འཁྱོར་བའི་གནས་སྐབས་ན་མི་གསལ་བ་
དང་། ཐར་པའི་གནས་སྐབས་ན་གསལ་བར་འདྱོད་པ་དང་མཚུངས་པ་དང་། མདྱོ་དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་
བངས་ན་སྙིང་པྱོ་དྱེ་བདྱེན་པའི་དངྱོས་པྱོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དྱེ་ལྟ་ན་ངྱེས་པའི་དྱོན་གི་མདྱོ་སྱེ་ 
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༼༩༣༽ 
ལས། ཆྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གསུངས་པ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕིར་རྱོ། །འྱོ་ན་
ཁྱོད་ཀྱིས་སྐབས་གཞན་དུ་བདྱེན་དངྱོས་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་སྱོམ་པས་མས་མྱྱོང་གི་ཚེ་
ཡིན་ལ། བདྱེན་པའི་དངྱོས་པྱོར་འགྱུར་ཕིར་དང་། །ཞྱེས་པ་ནི། ལྟ་བས་སྱོས་པ་གཅྱོད་པའི་དབང་དུ་བས་
སྱོ། །སགས་ཀྱི་ཐྱེག་པར་སྱོམ་པས་མས་མྱྱོང་གི་ཚེ། བདྱེན་གྲུབ་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་མྱེད་དྱོ་
ཞྱེས་ཟྱེར་མྱོད། དྱེ་ནི་རང་ིད་ཐྱོས་རྒྱ་ཆུང་བས་ལྱེན་པ་ཡིན་ཏྱེ། འྱོ་ན་ཇི་ལྟར་གསུང་ཞྱེ་ན། སྱོན་གསལ་གི་
འགྱེལ་བཤད་སྐལ་ལྡན་གགས་པས་མཛད་པ་ལས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི། ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་
ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ིད་ཡིན་པས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་དྱོན་དམ་བདྱེན་པ་ཁས་བངས་ནས། བདྱེན་གྲུབ་ཁས་
མི་ལྱེན་པ་ནི། ཙོང་ཁ་པ་རྱེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གསང་ཚིག་ཡིན་ཡང་། དྱེ་ལ་སང་བ་རྣམས་ཀྱང་དྱེའི་རྱེས་
སུ་འབྲང་བ་ནི་བླུན་པྱོའ་ིརྣམ་ཐར་རྱོ། །ཡང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྒྱུད་བ་མར་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་སྟྱོན་པའི་མདྱོ་དྱེ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་
ལྱེགས་པར་མ་བསླབས་པ་ཡིན་ནྱོ། །དྱེ་ཇི་ལྟར་གསུང་ཞྱེ་ན། དྱེ་ལ་དགྱོངས་གཞི། དགྱོས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་
བྱེད་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་ལ། དྱོན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དགྱོངས་པ། རྣམ་དག་རྣམ་པ་བཅུ་ལ་དགྱོངས་པ། དྱོན་
དགུ་ལ་དགྱོངས་པའི་ཚུལ་ལྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་
པྱོ་ཅན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ལ་དགྱོངས་པ་གང་ཡིན་ཞྱེ་ན། རྱོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྱོ་ཕིར་དང་། །དྱེ་བཞིན་
ིད་དབྱེར་མྱེད་ཕིར་དང་། ། 
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༼༩༤༽ 
རིགས་ཡྱོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པྱོ་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེའི་དྱོན་ནི། མདྱོ་ལས་
སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱོད་དྱེ། རྱོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་འཕྱོ་བའི་ཕིར། དྱེ་འཕྱོར་རུང་སྟྱེ། སྱེམས་ཅན་གི་དྱེ་བཞིན་ིད་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་དྱེ་བཞིན་ིད་ལ་དབྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཡྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་
པའི་དྱོན་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་འགྱེལ་པར་མདྱོ་དངས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེམས་ཅན་ཚོགས་ཞུགས་
ཕིར། །རང་བཞིན་དི་མྱེད་དྱེ་ནི་གིས་མྱེད་དྱེ། །སངས་རྒྱས་རིགས་ལ་དྱེ་འབྲས་ྱེར་བཏགས་ཕིར། །འགྱོ་ཀུན་
དྱེ་ཡི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདིར་ཆྱོས་སྐུ་འཕྱོ་བའི་དྱོན་ནི། རྒྱུད་བ་མར་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་
ལ། བསྟན་པ་ཆྱོས་སྐུ་དང་། རྱོགས་པ་ཆྱོས་སྐུ་གིས་གསུངས་ལ། དང་པྱོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བཀའ་
བརྒྱད་སྟྱོང་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དྱེའི་རིགས་འད་སྱེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་དུ་རུང་བས་ཏྱེ། དྱེ་དང་ན་ཐྱོས་
འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱད་སྟྱོང་པ་དྱེ་བཀའ་ཙམ་གི་ངྱོ་བྱོར་ཁད་པར་མྱེད་པ་བཞིན་ནྱོ། །དྱེ་ལས་གཞན་དུ་
སྱེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཆྱོས་སྐུ་ཡྱོད་པའི་དྱོན་དུ་འཆད་ན། མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་རྱོ། །ཡང་འགའ་ཞིག་
དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་དི་བཅས་ཀྱི་སྱེམས་བདྱེན་སྟྱོང་ལ་བས་ནས་དྱེ་སྱེམས་ཅན་ལ་
ཡྱོད་པར་བཤད་པས། དགྱོས་པ་སྱོན་ལྔ་སྤྱོང་བ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། སྱེམས་ཅན་ལ་སྱེམས་བདྱེན་སྟྱོང་ཡྱོད་པར་
བཤད་པས། དྱེ་ལ་སྟྱོན་པ་བཞིན་དུ་གུས་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བསམ་དགྱོས་སྱོ། །འྱོ་ན་རྒྱུད་བར་དགྱོངས་གཞི་
དང་། དགྱོས་པ་གིས་གསུངས་མྱོད། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་ཇི་སྐད་དུ། གང་ཕིར་
དྱེ་ནི་ཆྱོས་སྐུ་དྱེ་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས། །དྱེ་ནི་འཕགས་པའི་ 
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༼༩༥༽ 
བདྱེན་པ་དྱོན་དམ་མྱ་ངན་འདས། །དྱེ་ཕིར་ི་དང་ཟྱེར་བཞིན་ཡྱོན་ཏན་དབྱེར་མྱེད་པས། །སངས་རྒྱས་ིད་ལས་
མ་གཏྱོགས་མྱ་ངན་འདས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་པས། དམན་པའི་མྱང་འདས་དྱེ་གྱོ་བུར་རྣམ་དག་གི་མྱང་འདས་མ་
ཡིན་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། སྟྱོབས་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་གི་ཆྱོས་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་པ་ཡིན་ལ། གཞུང་འདིས་
ཆྱོས་སྐུ་དང་། གྱོ་བུར་རྣམ་དག་གི་མྱང་འདས་དང་། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་རྣམས་དྱོན་གཅིག་པར་བཤད་པའི་
ཕིར་རྱོ། །དྱེར་མ་ཟད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མདྱོ་སྱེ་ལས་ཀྱང་། སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་ཏྱེ། 
ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་ལ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་འྱོངས་པའི་དུས་ན། བ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའི་བང་
ཆུབ་ཡྱོད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་ད་ལྟར་ཀུན་ནས་ྱོན་
མྱོངས་པ་རྣམས་ཡྱོད་པ་དྱེའི་ཕིར། ད་ལྟ་མཚན་བཟང་པྱོ་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་། དཔྱེ་བད་བཟང་པྱོ་བརྒྱད་ཅུ་
མྱེད་དྱོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ངས་འྱོ་མའི་ནང་ན་ཞྱོ་ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་མ་གསུངས་ཀྱི། འྱོ་མ་ལས་ཞྱོ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞྱོ་
ཡྱོད་དྱོ་ཞྱེས་བས་སྱོ། །མདྱོ་དྱེའི་དྱོན་ནི། མ་འྱོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་ཙམ་ལ་དགྱོངས་ནས། སྱེམས་ཅན་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་པར་གསུངས་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ཡིན་ལ། གཞུང་འདིར་ཡང་། དྱེས་ན་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པ་ཡི། །སྙིང་པྱོ་སྱོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕིར། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། །འཁྱོར་བ་
གིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད། །ཅྱེས་གསུངས་མྱོད། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ཕལ་ཆྱེར་གིས་ལུང་དྱེ་དག་གཟིགས་
ནས་དྱོན་མ་དགྱོངས་པ་འདའྱོ། །མདྱོར་ན་བྱོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ལྱོངས་འདིར། བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ི
རྣམ་གཞག་ལ་བཤད་སྱོལ་མི་འད་བ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་བའི་ནང་ནས། ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གགས་པའི་བཤད་
སྱོལ་མི་འད་བ་གསུམ་ལས་ 
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༼༩༦༽ 
བདག་ིད་ཆྱེན་པྱོ་རྱོག་ལྱོ་ཙཱ་བ་ནི། སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་སྟྱོང་ིད་མྱེད་དགག་གི་ཆ་ལ་བཤད་ནས། དྱེ་སྱེམས་
ཅན་དང་སངས་རྒྱས་གིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་པར་འཆད་ཅིང་། དྱེ་ཡང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་རྒྱུད་བ་མའི་དགྱོངས་
པར་འཆད། མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ས་ས་པ་ནི། སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་སྟྱོབས་སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་གིས་བརྒྱན་
པའི་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བཤད་ནས། དྱེ་སྱེམས་ཅན་ལ་ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་དྱེ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་འཆད། ཀུན་
མཁྱེན་ཆྱེན་པྱོ་དྱོལ་བུ་བ་ནི། སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བཤད་ནས། དྱེ་སྱེམས་ཅན་ལ་ཡྱོད་པར་
གསུངས་པ་དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆད། བུ་སྟྱོན་རིན་པྱོ་ཆྱེ་ནི། སྙིང་པྱོའ་ིམཛེས་རྒྱན་ཞྱེས་བ་བའི་བསྟན་བཅྱོས་
མཛད་ནས་བཤད་སྱོལ་བར་པ་དང་མཐུན་པར་མཛད། མཁས་པ་གཡག་རྱོང་གིས་ནི་ལྱོ་ཆྱེན་དང་མཐུན་
པར་མཛད་དྱེ། ཆྱོས་རྱེ་གཡག་པས་མཛད་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིགསལ་བྱེད་ཅྱེས་པར། སིར་ས་ལྱོའ་ིརྱེས་སུ་འཇུག་
ཀྱང་། དྱོན་འདི་ལ་བྱོ་ལྡན་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་རྱེས་སུ་འབྲང་། ཞྱེས་གསུངས། གཞུང་འདིའི་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ལྷ་
བཙུན་བསམ་ཡས་པ་དང་། ས་གདྱོང་པ་དང་ཀུ་མཱ་ར་རྣམས་ཀྱང་། སྱེམས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡྱོད་པར་
གསུངས་པ་དྱེ་དགྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་གི་སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། གཞུང་ལས། སྙིང་པྱོ་
ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་ནི། །དགྱོངས་པ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། ཞྱེས་གསུངས་བཞིན་དུ། མདྱོ་དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་
འདྱོད་པ་ནི། གང་པྱོ་ཆྱེ་རྱེད་ནས་གང་པྱོའ་ིརྱེས་འཚོལ་བ་དང་མཚུངས་ལ། དྱེ་ལྟར་མཁས་པའི་སྱོལ་གསུམ་
ལས། ལྱོ་ཆྱེན་གི་ལུགས་དྱེ་རྒྱུད་བ་མའི་དགྱོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། རྒྱུད་བ་ར་འགྱེལ་ན་སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་ཤྱེས་
པ་ལ་བཤད་པ་ཤ་སྟག་སང་གི མྱེད་དགག་ཏུ་བཤད་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་སང་ 
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༼༩༧༽ 
བའི་ཕིར། ཁད་པར་གཞུང་འདིའི་རྱེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན། བྱེམ་པྱོའ་ིཆྱོས་དབིངས་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྱེམས་ཅན་གི་ཆྱོས་དབིངས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་
པས། མ་ཡིན་ཆྱོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ནི། །ཞྱེས་པའི་ཕྱོགས་ས་ཁས་ལྱེན་པར་ཟད་དྱོ། །གྱོ་ཊིཀ་པ་ནི། སྙིང་པྱོའ་ི
ངྱོས་འཛིན་རིག་སྟྱོང་ཟུང་འཇུག་ལ་བྱེད་ཅིང་། དྱེ་སྱེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་གིས་ཀ་ལ་ཡྱོད་པར་འཆད་པ་
ནི། ས་གདྱོང་པའི་ཊི་ཀའི་རྱེས་ཟླྱོས་ཙམ་དུ་ཟད་དྱོ། །ཡང་དར་ཊིཀ་པ་སྙིང་པྱོའ་ིདྱོན་ནི་རྒྱུའི་དྱོན་ཡིན་པས། 
སྱེམས་ཅན་ལ་ཡྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནི་གྱོང་དུ་བཤད་པའི་སྱོལ་གསུམ་པྱོ་གང་དུ་ཡང་
མི་གཏྱོགས་ཤིང་། རྒྱུད་བའི་འགྱེལ་པར་ཁམས་ཀྱི་དྱོན་ནི་རྒྱུའི་དྱོན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་འདྱེན་
མྱོད། །དྱེ་ནི་སྙིང་པྱོའ་ིདགྱོངས་གཞི་ལ་སྙིང་པྱོར་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས་ཡིད་རྱོན་དུ་མི་རུང་ངྱོ་། །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་
ཆྱེན་པྱོ་དྱོལ་བུ་བའི་བཞྱེད་པ་དྱེ་ཡང་། སྱོམ་པ་པྱོའ་ིབྱོ་ངྱོར་ཡིན་ན་མ་གཏྱོགས། གཞན་དུ་ན་དུས་ཀྱི་འཁྱོར་
ལྱོའ་ིའགྱེལ་པ་དང་འགལ་ཏྱེ། དྱེ་ིད་ལས། གང་གི་ཚེ་བདུད་ཡྱོད་པ་དྱེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ིད་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
སྱེམས་སིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་བདུད་མྱེད་དྱེ། སྱེམས་
སིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་དང་། བདུད་ཅྱེས་བ་བ་ནི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དི་
མའྱོ། །སངས་རྒྱས་ིད་ཅྱེས་བ་བའི་དྱོན་ནི་འཁྱོར་བའི་བག་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སྱེམས་སྱོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་
ཕིར་བདུད་ནི་དི་མ་དང་བཅས་པའི་སྱེམས་སྱོ། །སངས་རྒྱས་ནི་དི་མ་མྱེད་པའི་སྱེམས་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྱོ། །འྱོ་ན། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ིད་དྱེ་ཆྱེན་པྱོའ་ིསངས་རྒྱས་
འཇིག་རྱེན་ཁམས་འདིར་གཞན་ཡྱོད་མིན།  
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༼༩༨༽ 
ཞྱེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། ཀྱྱེ་རྱོ་རྱེ་བརག་པ་
གིས་པ་ལས། སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ིད། །ཞྱེས་དང་། སངས་རྒྱས་མ་གཏྱོགས་སྱེམས་ཅན་
ནི། །གཅིག་ཀྱང་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། རྒྱུད་བ་མར། ྱོན་མྱོངས་གདྱོད་ནས་ཟད་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་དབང་དུ་བས་ན། དི་མ་གདྱོད་མ་ནས་ཡྱོད་མ་མྱྱོང་བས་འདིར། 
སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ིད། །ཅྱེས་པ་སྱེམས་ཅན་གི་ཆྱོས་ིད་དྱེ་གདྱོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་
ཞྱེས་པའི་དྱོན་ཏྱེ། དི་མ་བསལ་རྒྱུ་མྱེད། ཡྱོན་ཏན་གསར་དུ་བཞག་ཏུ་མྱེད་པས་སྱོ། །དྱེའི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་གི་
ཆྱོས་ིད་དི་བཅས་སུ་ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ། དི་མ་དང་བཅས་ན་སངས་པའི་དྱོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེའི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་མྱེད་དྱེ། ཆྱོས་དབིངས་ལས་མ་གཏྱོགས་པའི་ཆྱོས་མྱེད་ལ། ཆྱོས་
དབིངས་ཐམས་ཅད་གདྱོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའི་ཕིར། འྱོ་ན་བྱེམ་པྱོའ་ིཆྱོས་དབིངས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་
ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། འདིར་ནི་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་ཆྱོས་དབིངས་ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ། ཆྱོས་དབིངས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡྱེ་
ཤྱེས་སུ་ཁས་ལྱེན་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །འྱོ་ན་སིབ་པ་མ་སྤངས་པའི་སངས་རྒྱས་ངྱོ་མཚར་སྙམ་ན། 
སིབ་པ་གདྱོད་མ་ནས་ཡྱོད་མ་མྱྱོང་ཞྱེས་སྨྲས་ཟིན་པས་དན་པ་ྱེ་བར་ཞྱོག་ཅིག །འྱོ་ན་ས་ལམ་མ་བགྱོད་པའི་
སངས་རྒྱས་མི་སིད་དྱོ་སྙམ་ན། དྱེ་ནི་དང་པྱོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་དྱོན་མ་གྱོ་བ་ཞིག་སྟྱེ། ཇི་སྐད་དུ། ཕག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྱོ་ཆིག་ཆྱོད་ལ། །ས་ལམ་བརི་བ་རྱོངས་པ་འཁྲུལ། །ཞྱེས་མ་གསུངས་སམ། དྱེ་ཕྱོགས་ས་ཡིན་ནྱོ་སྙམ་ན། དྱེ་
ནི་དྭ་ཧའི་གཞུང་ཡིན་པས་མ་འགྱོག་ཅིག ། 
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༼༩༩༽ 
འྱོ་ན་མདྱོ་རྒྱུད་ལས་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་འདྱོར་དགྱོས་པ་དང་། གྱོང་དུ་སྱེམས་ཅན་ལ་
སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་པར་གསུངས་པ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྱོ་སྙམ་ན། དྱེ་དག་ནི་རྣམ་ཤྱེས་དབང་
བཙན་པ་དང་། གྱོ་བུར་རྣམ་དག་གི་དབང་དུ་བས་ལ། འདིར་ནི་ཡྱེ་ཤྱེས་དབང་བཙན་པ་དང་། རང་བཞིན་རྣམ་
དག་གི་དབང་དུ་བས་པས་མི་འགལ་ལྱོ། །འདི་དག་ནི་དཔལ་དང་པྱོའ་ིསངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་
བསྟན་བཅྱོས་ལས་གསུངས་པ་དྱེ་འདིར་བཀྱོད་པ་ཡིན་ནྱོ། །མདྱོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །བྱུང་བའི་
བདུད་རི་ཤྱེལ་བུམ་འདི། །གང་གི་ལག་ཏུ་ཐྱོབ་པ་དྱེ། །རྣམ་དཔྱོད་མཁའ་ལྡིང་དབང་པྱོར་མཚོན། །མདྱོར་ན་
བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པ་འདིས་ནི། གཞུང་འདིར་མ་ཟད་ཕྱོགས་བཅུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞུ་འཕིན་ལས་ཀྱང་། ཁྱོད་
ཀྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོའ་ིས། །ཁ་ཅིག་ངྱེས་པའི་དྱོན་དུ་འཆད། །བདག་གིས་དང་བའི་དྱོན་དུ་ནི། །ལུང་དང་
རིགས་པས་འབད་དྱེ་བསྒྲུབས། །ཞྱེས་དང་། མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྱོ་ལས། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་
སྱོགས། །བདག་འཛིན་ཅན་རྣམས་དང་ཕིར་ཡིན། །ཞྱེས་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པ་དགྱོངས་གསལ་སྱོགས་
ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་གསུངས་མྱོད། དྱེང་སང་ནི་གཞུང་འདིའི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལྱེན་པ་ཕལ་ཆྱེར་གཞུང་ལས་
ཕི་རྱོལ་ཏུ་གྱུར་པར་ཟད་དྱོ། །གིས་པ། ཤྱེས་བྱེད་དགྱོད་པ་ལ། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་མཚན་དཔྱེ་སྟྱོབས་
སྱོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཆྱོས་སྐུ་ལ་འཆད་དགྱོས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་སྱོས་པ་དང་། སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོ་དང་དྱོན་
དུ་འཆད་པའི་བསྟན་བཅྱོས་མཁན་པྱོའ་ིལུང་དང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བདྱེ་གཤྱེགས་སྙིང་པྱོའ་ིངྱོས་འཛིན་སྟྱོབས་
སྱོགས་ཡྱོན་ཏན་གིས་བརྒྱན་པའི་ཆྱོས་སྐུ་ལ་འཆད་དགྱོས་ 
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༼༡༠༠༽ 
པས། སྙིང་པྱོའ་ིམདྱོ་དགྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་པ་འདིའི་དྱོན། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོའ་ིལྱེའུ་ཡི་མདྱོ་སྱེ་
ལྟྱོས་ཤིག་སྟྱེ། མདྱོ་དྱེ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སྟྱེ་དཔྱེར་ན། དབུལ་པྱོ་ཞིག་གི་མཛོད་
ཀྱི་འྱོག་གི་ས་ལ་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་དབིག་དང་། གསྱེར་གིས་གང་བ་མཛོད་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ཞིག་མི་བདུན་སིད་ཀྱི་
སས་གཡྱོགས་པའི་འྱོག་ན་ཡྱོད་ལ། གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་དྱེས་མི་དབུལ་པྱོ་དྱེ་ལ་འདི་སྐད་དུ། ཀྱྱེ་མི། ང་ནི་གཏྱེར་
ཆྱེན་པྱོ་སྟྱེ་སས་གཡྱོགས་ཤིང་འདུག་ཅྱེས་མི་སྨྲ་སྟྱེ། འདི་ལྟ་སྟྱེ་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་ནི་སྱེམས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྟྱེ་སྱེམས་ཅན་
མ་ཡིན་ནྱོ། །མི་དབུལ་པྱོ་ཁིམ་གི་བདག་པྱོ་དྱེ་ནི། དབུལ་བའི་སྱེམས་ཀྱིས་རྱེས་སུ་སྱེམས་ཤིང་། དྱེ་ིད་ཀྱི་
སྟྱེང་ན་རྣམ་པར་རྒྱུ་ཡང་། སའི་འྱོག་ན་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་དྱེ་མ་ཤྱེས་མ་ཐྱོས་མ་མཐྱོང་ངྱོ་། །རིགས་ཀྱི་བུ་
དག་དྱེ་བཞིན་དུ། སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཁིམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་འྱོག་
ན། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་སྟྱོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་། མ་འདྱེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱོད་ཀྱང་། སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་གཟུགས་དང་། ས་དང་། དི་དང་། རྱོ་
དང་། རྱེག་པ་ལ་ཆགས་པས། སྡུག་བསལ་ཞིང་འཁྱོར་བ་ན་འཁྱོར་ཏྱེ། ཆྱོས་ཀྱི་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་མ་ཐྱོས་པས་
ཐྱོབ་པར་མ་གྱུར་ཅིང་། ཡྱོངས་སུ་སང་བའི་ཕིར་བརྱོན་པར་ཡང་མི་བྱེད་དྱོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དག །དྱེ་ནས་དྱེ་
བཞིན་གཤྱེགས་པ་འཇིག་རྱེན་དུ་བྱུང་སྟྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཆྱོས་ཀྱི་གཏྱེར་ཆྱེན་པྱོ་
ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟྱོན་ཏྱེ། ཡང་། རྣམ་དབྱེར་མྱེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །བ་མྱེད་ཆྱོས་ཀྱིས་སྟྱོང་མ་
ཡིན། །ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར་དཔལ་འཕྱེང་གི་མདྱོ་དངས་པ་ལས། རྣམ་པར་དབྱེར་མྱེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
པའི་ 



སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   99 

༼༡༠༡༽ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྱོས། གངྒའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུར་
བསྟན་ཏྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཆྱོས་ཀྱི་སྐུ་འདི་ིད། ྱོན་མྱོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྱོལ་
བ་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། སྙིང་པྱོ་དང་དྱོན་དུ་སྟྱོན་པའི་
བསྟན་བཅྱོས་མཁན་པྱོའ་ིལུང་དང་བ་ནི། སླྱོབ་དཔྱོན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀྱང་། དབུ་མ་ལ་ནི་འཇུག་པ་ལས་བདྱེ་
གཤྱེགས་སྙིང་པྱོ་དང་དྱོན་དུ་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་ཤྱེས་པར་གིས་ཤིག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་། རྣམ་པ་དྱེ་ལྟའི་མདྱོ་སྱེ་
གཞན་ཡང་ནི། །དང་དྱོན་ིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བྱེད། །ཅྱེས་པའི་འགྱེལ་པར་མདྱོ་དངས་པ་ནི། བྱོ་གྱོས་
ཆྱེན་པྱོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྟྱོང་པ་ིད་དང་། 
ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མ་སྱེས་པ་དང་། མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་། སྱོན་པ་མྱེད་པ་
ལ་སྱོགས་པའི་ཚིག་གི་དྱོན་རྣམས་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་བསྟན་པར་བས་ནས། བིས་པ་རྣམས་
བདག་མྱེད་པས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་རྣམས་སྤང་བའི་དྱོན་དུ། ཞྱེས་དང་། བྱོ་གྱོས་ཆྱེན་པྱོ་ངས་དྱེ་
བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་བསྟན་པས་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་བསྟན་པ་དང་མི་འདའྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས། དྱེའི་དྱོན་ནི། མདྱོ་གཞན་དུ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྙིང་པྱོ་ཅན་དུ་གསུངས་
པ་དྱེ་ལ། དགྱོངས་གཞི། དགྱོས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་དང་གསུམ་ལས། དང་པྱོ་སྟྱོང་པ་ིད་ལ་དགྱོངས་པ་
དང་། དགྱོས་པ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཁ་དང་བའི་ཕིར་དང་། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད། དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ན་མུ་
སྟྱེགས་ཀྱི་བདག་དང་མཚུངས་ཞྱེས་པའྱོ། །གཞུང་འདིའི་ཊི་ཀ་བྱེད་པ་ཕལ་ཆྱེར་གིས། སྱེམས་ལ་སྙིང་པྱོ་ཡྱོད་
པར་གསུངས་པ་དྱེ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ནས་ 
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༼༡༠༢༽ 
དྱེ་ལ་དགྱོངས་གཞི། དགྱོས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་དང་གསུམ་འཆད་པ་ནི། ངའི་མ་མྱོ་གཤམ་མྱོ་ཞྱེས་པ་
དང་མཚུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྙིང་པྱོའ་ིརྣམ་གཞག་རྒྱས་པ་ནི། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མ་དང་། ངྱེས་དྱོན་
རབ་གསལ་དང་། སྟྱོང་ཐུན་གི་ལྱེའུ་དང་པྱོ་དང་། ཕར་ཕིན་གི་སི་དྱོན་ཆྱེ་ཆུང་གིས་དང་། བདྱེ་ཆྱོག་རྣམ་
བཤད་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའི། འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དྱོགས་ནས་མ་བྲིས་སྱོ། །གིས་པ། བསྱོ་བའི་ལག་ལྱེན་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། སྟྱོད་འདུལ་བ་དང་། བལ་པྱོ་འདུལ་འཛིན་འགའ་ཞིག །སིན་བདག་གི་ཡྱོན་བསྱོ་བ་
བྱེད་པའི་ཚེ་ན། རིལ་བ་སི་བླུགས་ནས་སླྱོང་བ་པྱོའ་ིལག་པར་ཆུ་སྦྲྱེང་བའི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པ་ལ་ས་ཆབ་བྲིམ་པ་
ཞྱེས་གག་གྱོ །འདི་ནི་འདུལ་བའི་བསླབ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། མུ་སྟྱེགས་རིག་བྱེད་པའི་ལུགས་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་
པའི་བསླབ་བ་ལ་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདི་ལ་ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མར། བསྱོ་བའི་
ཚེ་ན་ཆུ་སྦྲྱེང་བ། །རང་ལུགས་མིན་ན་འདུལ་བ་ལས། །ལག་ཆུ་བཟྱེད་པར་གསུངས་དྱེ་ཅི། །ཞྱེས་པ་དྱེའི་དྱོན་ནི། 
འྱོ་ན་མདྱོ་ར་བར། ཟན་གི་ཕིར་སྱོན་པ་ིད་ན། ལག་ཆུ་དངས་པའི་ཚེ་གལ་ཏྱེ་དུས་ཡྱོད་ནའྱོ། །ཞྱེས་དང་། 
བཙུན་པ་བདག་གི་ཁིམ་དུ་ཞུགས་ཤིག སྟན་ལ་འདུག་ཅིག ལག་ཆུ་བཟྱེད་ཅིག ཅྱེས་དང་། གྱོས་སླྱོང་བའི་ལྟུང་
བྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་རྒྱ་གར་ན། འཇིག་རྱེན་པ་རྣམས་ལ་བསམ་པ་
དག་པ་ནས་སྟྱེར་བ་མཚོན་པའི་ཕིར། ལག་ཆུ་བྲིམ་པ་ཞྱེས་གགས་པ་དྱེ་ནི། རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ནས་བྱུང་བ་དྱེ་
སྱོར་བཞག་པ་ཡིན་གི། འདུལ་བ་ནས་ཟས་ཀྱི་ས་རྱོལ་དུ་ལག་ཆུ་མ་བྲིམས་པ་ལ་ལྟུང་བ་བཤད་པ་མྱེད་པས་ 
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༼༡༠༣༽ 
མི་འགལ་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ནྱོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་དང་། ས་གདྱོང་པ་དང་སྤྱོས་ཁང་པ་
གསུམ་ཆར་གིས། སྟྱེར་བ་པྱོ་དང་སླྱོང་བ་པྱོ་གིས་ཕན་ཚུན་གིས་ཆུ་སྦྲྱེང་བའི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་
སྱོལ་གི་སྱེས་རབས་ཀྱིས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ཏྱེ། སྱེས་རབས་དྱེ་ལས། དྱེ་ཡིས་བསིམས་པའི་མཐུ་དག་
གིས། །ལག་པ་ལས་ནི་ཆུ་བྱུང་སྟྱེ། །མིག་ནི་པདྨ་དམར་འད་ལས། །མ་བསིམས་པར་ཡང་མཆི་མ་བྱུང་། །ཞྱེས་
དང་། བྲམ་ཟྱེ་རིལ་བ་སི་བླུགས་དབིག་པ་ལ་བཏགས་པ་ཕག་པ་ལ་ཐྱོགས་ཞྱེས་འབྱུང་བས། ལྱེན་པ་པྱོས་ཀྱང་
ཆུ་སྦྲྱེང་བར་མངྱོན་ནྱོ་ཞྱེས་གསུང་བ་ནི་རང་བཟྱོའ་ིབཤད་པ་སྟྱེ། ཕྱོགས་ས་མའི་ཕག་ལྱེན་དྱེ་ནི། གྱོང་དུ་དངས་
མ་ཐག་པའི་འདུལ་བའི་གཞུང་ཚིག་དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་པ་ཡིན་གི། སྱེས་རབས་ལས་གསུངས་པ་ཤྱེས་བྱེད་དུ་མི་
འགྱོད་པ་དང་། ལྱེན་པ་པྱོས་ཆུ་སྦྲྱེང་བ་ཕྱོགས་ས་མས་ཁས་མ་བངས་ཤིང་། ལྱེན་པ་པྱོས་རིལ་བ་ཐྱོགས་པ་ཙམ་
གིས་ཆུ་སྦྲྱེང་བར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱོན་འདི་ལ་གྱོ་ཊིཀ་པ་ནི་ས་གདྱོང་པའི་རྱེས་ཟླྱོས་ཙམ་བྱེད་པར་ཟད་
དྱོ། །དྱེས་ན་ལག་ལྱེན་གང་དང་གང་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་གུས་པས་སྒྲུབས་ཤིག་སྟྱེ། 
གསུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ལག་ལྱེན་གིས་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པས་སྱོ། །གིས་པ། རང་ལུགས་ཀྱི་བསྱོ་བའི་
དབྱེ་བ་དང་བསྱོ་རྒྱུའི་རས་ངྱོས་བཟུང་བ་ལ། བསྱོ་བའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དང་། བསྱོ་རྒྱུའི་རས་ངྱོས་བཟུང་
བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དངྱོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བའི་དབྱེ་བ་མདྱོར་བསྟན། མདྱོ་དང་སར་ནས་དངྱོས་བཏགས་སྱོ་སྱོར་
ཕྱེ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། བསྱོ་བ་སྟྱེ་སྱོན་ལམ་དྱེ་ཡང་མདྱོར་བསྡུ་ན། བཏབ་ན་འགྲུབ་པ་གནས་དང་། བཏབ་ན་མི་
འགྲུབ་ཀྱང་བསྱོད་ནམས་ཆྱེན་པྱོ་ 
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༼༡༠༤༽ 
འབྱུང་བ་གནས་མ་ཡིན་པ་གིས་སྱོ། །དྱེ་ལ་གནས་ཀྱི་བསྱོ་བ་འགྲུབ་པར་གསུངས་ལ། གནས་མིན་གི་བསྱོ་བ་
སྟྱེ་སྱོན་ལམ་ནི། བསྱོས་པ་སྟྱེ་སྱོན་ཀྱང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྱོ། །གིས་པ་ནི། སྱོན་ལམ་གི་དབྱེ་བ་འདི་དག་
གིས་ཀ་མདྱོ་ལས་གསུངས་ཏྱེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀྱོད་པའི་ཡྱོན་ཏན་
བསྟན་པའི་མདྱོ་ལས་ནི། ཆྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྱེན་བཞིན་ཏྱེ། །འདུན་པའི་ར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་
སྱོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །དྱེ་འདའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས། འདི་ནི་གནས་ཀྱི་སྱོན་ལམ་ལ་
དགྱོངས་ཏྱེ། ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྱོན་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའི་བུ་
མྱོ་དི་མྱེད་བིན་གིས་ཞུས་པའི་མདྱོར། ཆྱོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྱོས་ིད་བསྱོ་བ་ཡིས་མི་འགྱུར་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་འགྱུར་ན་
ནི། དང་པྱོའ་ིསངས་རྒྱས་ིད་ཀྱི་བསྱོ་བ་སྟྱེ་སྱོན་ལམ་ཐམས་ཅད་དྱེང་སང་ཅིས་མི་འགྲུབ་སྟྱེ་འགྲུབ་པར་ཐལ་
བའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། འདི་ནི་གནས་མིན་གི་བསྱོ་བ་སྟྱེ་སྱོན་ལམ་ིད་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་
ནི་མདྱོའ་ིངག་དྱོན་བཀྱོད་པ་ཡིན་ལ། མདྱོ་ཚིག་ནི། དྱེ་ིད་ལས། བུ་མྱོས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆྱོས་རྣམས་
ཀྱི་ཆྱོས་ཀྱི་ཆྱོས་ིད་ནི་སྱོན་ལམ་གི་དབང་གིས་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་ནུས་པར་གྱུར་ན་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པ་རྱེ་རྱེའི་དགྱོངས་པ་དྱེ། སྱོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་མི་འགྲུབ་སྟྱེ། རྣམ་གངས་འདིས་ན་སྱོན་
ལམ་གི་དབང་གིས་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་པར་རིག་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ་ལ། དགྱེ་སིག་
གིས་ཀ་བས་པར་བསྟན། དྱེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་བསྱོ་རྒྱུའི་
དགྱེ་ར་དང་། བཤག་པར་བ་བའི་སིག་པ་གིས་ཀ་ཡང་གསར་དུ་བས་པའི་དགྱེ་སིག་ཡིན་མྱོད་ཀྱི་སྟྱེ་མ་བས་
པ་ལ་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་བ་ 
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༼༡༠༥༽ 
དང་། བཤག་བའི་སིག་པའི་རྣམ་གཞག་མྱེད་པའི་ཕིར། དྱེ་ལས་ཀྱང་འདིར་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་ར་ལ་ནི། རང་གིས་
བས་པའི་དགྱེ་བ་ཞིག་བསྱོ་དགྱོས་ཏྱེ། གཞན་གིས་བས་པའི་དགྱེ་ར་བདག་ིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྱོ་
མི་ནུས་པའི་ཕིར། འྱོ་ན་དྱེང་སང་བསྱོ་བ་ཞུ་བ་ཞྱེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་མ་དག་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ནི་སིན་
བདག་རང་གིས་ཇི་ལྟར་བསྱོ་བའི་ཚུལ་མི་ཤྱེས་པ་ལ། ཡྱོན་གནས་ཀྱིས་བསྱོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་ཙམ་ཞིག་བྱེད་
པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན། དུས་གསུམ་གཤྱེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྱོ་བ་གང་ལ་
མཆྱོག་ཏུ་བསགས་པ་དྱེས། །བདག་གི་དགྱེ་བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །བཟང་པྱོར་སྱོད་ཕིར་ཡྱོངས་སུ་བསྱོ་
བར་བགི། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །འདིར་མི་ཤྱེས་བཞིན་དུ་མཁས་པར་རྱོམ་པ་ཁ་ཅིག གཞན་གིས་བས་པའི་དགྱེ་
ར་བསྱོར་མི་རུང་ན། ཆྱོས་རྱེ་འདི་ིད་ཀྱིས་ཆུ་ཤུལ་གྲུ་སྱོ་སང་དུ། བསྱོ་བ་དུག་མྱེད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཞུས་པའི་ལན་
དུ། བདག་དང་གཞན་གིས་དགྱེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །འཁྱོར་གསུམ་ཡྱོངས་སུ་དག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས། །ཡྱོད་
མྱེད་ལ་སྱོགས་དམིགས་པའི་དུག་སྤངས་ཏྱེ། །འཁྱོར་དང་མྱ་ངན་འདས་ལ་མི་སྱོན་པར། །འགྱོ་བའི་དྱོན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཐྱོབ་ཕིར་བསྱོ། །ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། མས་ལྱེན་གི་ར་བ་ལ་གནྱོད་པར་སང་ངྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་
རྱོ། །དྱེ་ནི་ཁྱོད་ིད་ཤྱེས་རབ་ཆུང་བས་ལན་པ་ཡིན་ཏྱེ། གཞན་གི་དགྱེ་ར་ལ་རྱེས་སུ་ཡི་རང་བར་བས་ནས་དྱེ་
བསྱོ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་ཆྱོས་རྱེས་མཛད་པའི་བསྱོ་བའི་གཞུང་ལས། རང་གཅིག་པུས་
བས་པའི་དགྱེ་བ་འཕྱེལ་ཆུང་ཞིང་ནུས་པ་ཆུང་བས། ལུད་མྱེད་པའི་ཞིང་དང་འད་བས། དགྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
དགའ་བའི་བྱོས་ 
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༼༡༠༦༽ 
རྱེས་སུ་ཡི་རང་བའི་བྱོས་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་མ་མཐྱོང་བའམ་མཐྱོང་ན་ཡང་མ་གྱོ་
བར་ཟད་དྱོ། །གཞན་ཡང་བདག་གིས་བས་པའི་དགྱེ་ར་ཁྱོ་ན་བསྱོས་པས་མས་ལྱེན་ལ་གནྱོད་ན། ཇི་སྐད་དུ། 
དགྱེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཕིར་བསྱོའྱོ། །ཞྱེས་པ་འདིས་
ཀྱང་མས་ལྱེན་ལ་གནྱོད་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེས་ན་བླུན་པྱོ་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས་སྱོ། །ཡང་འདིར་སྱོན་ལམ་ལ་
གིས་སུ་འབྱེད་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་གི། བསྱོ་བ་ལ་གིས་སུ་འབྱེད་པ་ནི་དགྱོངས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། གནས་མ་
ཡིན་གི་སྱོན་ལམ་དྱེ་བསྱོ་བར་བས་ན་དྱེ་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས། མི་འགྱུར་བསྱོ་བ་དྱོན་མྱེད་ཡིན། །ཞྱེས་
པའི་ྱེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མདྱོ་དྱེ་དག་ལས་ཀྱང་སྱོན་ལམ་ཞྱེས་གསུངས་ཀྱི་བསྱོ་བ་ཞྱེས་མ་གསུངས་
སྱོ། །དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱང་། བསྱོ་བ་ལ་ནི་བསྱོ་རྒྱུའི་རས་ཤིག་ངྱེས་པར་དགྱོས་ལ། བསྱོ་རྒྱུའི་རས་ཡྱོད་དམ་
མྱེད་ཀྱང་། འདྱོད་བའི་དངྱོས་པྱོ་ཞིག་དྱོན་དུ་གྱེར་བ་ནི་སྱོན་ལམ་ཞྱེས་བའྱོ། །དྱེས་ན་གཞུང་འདི་ལྟར་འདྱོན་
ཏྱེ། སྱོན་ལམ་དྱེ་ཡང་མདྱོར་བསྡུ་ན། །གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་གིས། །གནས་ཀྱི་སྱོན་ལམ་འགྲུབ་པར་
གསུངས། །གནས་མིན་སྱོན་ཀྱང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །འདི་དག་གིས་ཀ་མདྱོ་ལས་གསུངས། །འཇམ་དཔལ་
སངས་རྒྱས་ཞིང་ལས་ནི། །ཆྱོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྱེན་བཞིན་ཏྱེ། །འདུན་པའི་ར་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་
སྱོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ། །དྱེ་ཡི་འབྲས་བུ་ཐྱོབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་འདི་ནི་གནས་ལ་དགྱོངས། །དི་མྱེད་
བིན་གིས་ཞུས་པའི་མདྱོར། །ཆྱོས་རྣམས་ཆྱོས་ིད་སྱོན་ལམ་གིས། །མི་འགྱུར་གལ་ཏྱེ་འགྱུར་ན་ནི། །དང་པྱོའ་ི
སངས་རྒྱས་གཅིག་ིད་ཀྱིས། །སྱོན་ལམ་དྱེང་སང་ཅིས་མི་འགྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་འདི་ནི་གནས་མིན་
གི། །སྱོན་ལམ་ིད་ལ་ 
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༼༡༠༧༽ 
དགྱོངས་པ་ཡིན། །དྱེས་ན་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་བ་ནི། །རང་གིས་བས་པའི་དགྱེ་ཡིན་ཕིར། །གནས་ཀྱི་སྱོན་ལམ་དག་
ཏུ་འདྱོད། །ཅྱེས་བཏྱོན་ན་དྱོན་གི་ཁྱོག་ཁྱོལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །དྱོན་འདི་དག་ལ་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་མ་རྣམས་
ཀྱིས་རྱོག་དཔྱོད་མ་བཅུག་པར་སང་ངྱོ་། །གིས་པ། དྱེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ར་བ་གསུམ་
གིས་དགྱེ་མི་དགྱེར་འཇྱོག་ཚུལ་སིར་བསྟན། ཐྱེག་པ་གསུམ་གི་དགྱེ་མི་དགྱེའི་རྣམ་གཞག་དམིགས་ཀྱིས་
བསལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དགྱེ་སིག་དྱེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅིག་སྟྱེ། རྒྱལ་པྱོ་ལ་གཏམ་དུ་བ་བ་རིན་པྱོ་
ཆྱེའི་འཕྱེང་བ་ལས། འདྱོད་པའི་འདྱོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་པྱོ་དྱེས་བསྱེད་ཅིང་ཀུན་ནས་བསླངས་
པའི་ལས་ལ་ནི་མི་དགྱེ་བ་དང་། མ་ཆགས་པ་དང་། ཞྱེ་སང་མྱེད་པ་དང་། གཏི་མུག་མྱེད་པའི་དགྱེ་བའི་ར་བ་
གསུམ་གིས་བསྱེད་ཅིང་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལས་ནི་དགྱེ་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་དགྱོངས་པ་ཤྱེས་ནས་
ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔད་པར་བ་དགྱོས་ཏྱེ་དཔད་པ་ན་འདུས་མ་བས་བསྱོ་རྒྱུའི་དགྱེ་རར་འགྱུར་བའི་
སྐབས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདི་དག་ཀྱང་འདྱོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྱོང་གཙོ་
ཆྱེ་བའི་དབང་དུ་བས་ཀྱི། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ན། བདྱེ་འགྱོར་འཕྱེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཀྱང་མ་རིག་པས་ཀུན་
ནས་བསླངས་པ་ཡིན་པས་མི་དགྱེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྱོ། །འདིར་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྱོང་གཙོ་ཆྱེ་བ་ནི། ལས་ཀྱི་ངྱོ་
བྱོ་སྱེམས་པར་འཆད་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། མངྱོན་པ་འྱོག་མར་ནི་ལས་ལམ་དངྱོས་གཞི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་
གཟུགས་སུ་འདྱོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། རྒྱུའི་ཀུན་སླྱོང་གཙོ་ཆྱེ་བར་བཤད་དྱོ། །གིས་པ་ལ། དམ་བཅའ་
མདྱོར་བསྟན། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། ན་ཐྱོས་དང་བང་སྱེམས་ཀྱི་ 



106  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀྱ་མཆྱོག་ལྡན་གི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༠༨༽ 
དགྱེ་སིག་གི་རྣམ་གཞག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་མཚུངས་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྱིས་ཐར་པར་བསྱོས་པའི་དགྱེ་བ་ཕལ་ཆྱེར་
ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སིག་པར་འགྱུར་ཏྱེ། རང་དྱོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་
ཕིར། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྙིང་རྱེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ་སྱོག་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ན་ཐྱོས་ལ་སིག་ཏུ་
འགྱུར་བར་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དཔྱེ་བཤད་པ་ལ། བང་ཆུབ་སྱེམས་པའི་དགྱེ་སླྱོང་གིས་
དམན་པར་སྱེམས་བསྱེད་ན་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ཞིང་དགྱེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་འཕྱེལ་བར་བསྟན། དྱེས་
གཞན་དྱོན་དུ་ཕམ་པ་བཞི་སད་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྱོམ་པ་མས་ཤིང་བང་སྱེམས་ཀྱི་སྱོམ་པ་འཕྱེལ་བར་བསྟན་
པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དཔྱེར་ན་བསྐལ་པ་དུ་མར་དགྱེ་བ་སད་ཀྱང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་ས་རུ་སྱེམས་བསྱེད་ན་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའི་སིག་པ་ལི་བ་ཡིན་ཏྱེ་མདྱོ་སྡུད་པར། གལ་ཏྱེ་བསྐལ་པ་དུ་མར་དགྱེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྱོད་
ཀྱང་རང་རྒྱལ་དག་བཅྱོམ་ིད་ལ་འདྱོད་བསྱེད་ན། །དྱེ་ཚེ་ཚུལ་ཁིམས་སྱོན་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་
ཡིན། །སྱེམས་བསྱེད་དྱེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ནི་ན་ཐྱོས་དགྱེ་ཆྱེན་ཡིན་
ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་འདྱོད་པའི་ཡྱོན་ཏན་ལྔ་ལ་ཅི་བདྱེར་སྱོད་ཀྱང་སྱེམས་
ཅན་སིན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱེམས་དང་ལྡན་ན། རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི་སས་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་ཆྱེན་ཡིན་ཏྱེ། སྱེམས་ཅན་སིན་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། མདྱོ་བསྡུས་པ་
ལས། གལ་ཏྱེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་འདྱོད་ཡྱོན་ལྔ་སྱོད་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་འཕགས་པའི་དགྱེ་
འདུན་སབས་སྱོང་སྟྱེ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་བ་སྙམ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིད་བྱེད་ན། །མཁས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རྱོལ་
ཕིན་གནས་རིག་པར་བ། །ཞྱེས་དང་། བྲམ་ཟྱེའི་ཁིའུ་སྐར་མས་ལྱོ་དུ་མར་ཚངས་སྱོད་བསྲུངས་ཀྱང་། ཚོང་
དཔྱོན་གི་བུ་མྱོ་ལ་སྙིང་བརྱེ་བས་ 
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༼༡༠༩༽ 
བསླབ་པ་ཕུལ་ཏྱེ། ལྱོ་བཅུ་གིས་ཁིམ་ཐབ་བས་པས་བསྐལ་པ་དགུ་ཁིའི་འཁྱོར་བ་ཕིར་བསྙིལ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །ན་
ཐྱོས་རྣམས་ཀྱི་སིག་པར་གསུངས་ཏྱེ། འདྱོད་པ་བསྱོད་མས་ཀྱི་མཐའ་སྤྱོང་དགྱོས་པས་སྱོ། །གིས་པ་ནི། 
གཞན་གི་དྱོན་གི་སྱེམས་བརན་པྱོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྱེ་ཕམ་པ་བཞི་པྱོ་སད་ན་ཡང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་
དགྱེ་བ་སྟྱེ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྱོ་ལས། དྱེ་ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་བརག་པ་ཡྱོངས་སུ་བཟུང་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་རབ་ཏུ་
བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྟུང་བའི་ར་བ་བཞི་པྱོ་ཐམས་ཅད་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། ཐབས་མཁས་པ་
འདིས་སྱོང་བར་བྱེད་ན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བར་བཤད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་ནི་
ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྱི་སིག་པར་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་སྱོ། །འཁྱོར་བའི་འགྱོ་བའམ་སིད་པ་ལ་ཆགས་པ་ནི། 
གཞན་དྱོན་ཡིན་ཡང་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སིག་པ་ཡིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་ནི་འཁྱོར་བ་སྤངས་པའི་ཐར་པ་དྱོན་དུ་གྱེར་བའི་
ཕིར། དྱེ་ིད་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་བ་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྟྱེ། གཞན་དྱོན་དུ་སིད་པར་སྱེ་བ་དྱོན་དུ་
གྱེར་བའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ། རང་བཞིན་གི་དགྱེ་མི་དགྱེ་དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་དུ་འདྱོད་པ་ལ། འདྱོད་པ་
བརྱོད་པ་དང་། དྱེ་སུན་ཕྱུང་བ་གིས། དང་པྱོ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག ལས་དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་ཞྱེས་བ་བའི་
ཆྱོས་སྐད་ངྱོ་མཚར་ཆྱེ་བར་གག་སྟྱེ། ནག་པྱོ་བཟང་ཐལ་ནི། མི་དགྱེ་བའི་རྣམ་སིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མྱྱོང་
དགྱོས་ཏྱེ། དགྱོངས་གཅིག་ལས། རྱོ་རྱེའི་གསུང་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ལྷས་བིན་གིས་སྱོགས་རྱོ་འཕངས་
པས་ཞབས་ཀྱི་མཐྱེ་བྱོང་ལ་ར་བྱུང་སྟྱེ། ཞལ་ས་ནས། གང་དུ་གནས་ཀྱང་ལས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕྱོགས་
དྱེ་ནི་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །བར་སང་ན་མྱེད་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ན་མྱེད། ། 
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༼༡༡༠༽ 
རིའམ་ཕུག་ནའང་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར། གིས་པ། དྱེ་དགག་པ་ལ། 
མཚམས་སར། སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་སིན་པར་གསུངས་པའི་མདྱོ་དྱེ་དགྱོངས་པ་ཅན་དུ་མདྱོ་ིད་ཀྱིས་
སྒྲུབ། དགྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་བརྱོད། དྱོན་བསྡུ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་དྱེ་དག་གིས་ནི། 
དང་དྱོན་གི་མདྱོ་ལ་ངྱེས་དྱོན་གི་མདྱོར་འཁྲུལ་བར་ཟད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་གསུངས་པ་དྱེ་དང་དྱོན་དུ་མདྱོ་ིད་ལས་
གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་འདིར་འབྲི་ཁུང་དགྱོངས་གཅིག་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཐམས་ཅད་ངྱེས་དྱོན་
ཡིན་གི། དང་དྱོན་ནི་མྱེད་དྱེ། འདི་ལ་ལུང་དང་རིགས་པ་གིས་ལས། ལུང་ནི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་རྒྱལ་པྱོ་ལས། 
འཇིག་རྱེན་ཁམས་ནི་སྟྱོང་ཕག་ཏུ། །ང་ཡིས་མདྱོ་རྣམས་གང་གསུངས་པ། །ཡི་གྱེ་ཐ་དད་དྱོན་གཅིག་སྟྱེ། །ཞྱེས་
གསུངས། རིགས་པ་ནི། རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བརྫུན་མི་གསུང་བའི་ཕིར། འདི་ཡང་འྱོ་སྐྱོལ་གི་སངས་རྒྱས་
འདི་གཅིག་པུའི་ལུགས་མ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགྱོངས་པ་གཅིག་པས་ན། ཆྱོས་འདི་ལ་ཡང་
དགྱོངས་གཅིག་ཞྱེས་པའི་མཚན་འདྱོགས་སྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །གིས་པ་ལ། དགྱོངས་གཞི་དྱེས་གདུལ་བའི་སྱེ་
བྱོ་ལ་སང་བ་ིད་ལ་དགྱོངས་པར་མདྱོ་ིད་ཀྱིས་སྒྲུབ། དང་པྱོ་ལ། གནྱོད་བྱེད་ན་རང་དང་ཁད་མྱེད་དུ་ཐལ་བ་
དགྱོས་པ་གདུལ་བ་སིན་པའི་ཕིར་ཡིན་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དྱེད་དཔྱོན་སྙིང་རྱེ་ཆྱེན་པྱོ་ཡིས་ཚོང་པ་ལྔ་
བརྒྱ་བསབ་པའི་ཕིར་ཚོང་པ་གཡྱོན་ཅན་བསད་པའི་ལས་ཀྱིས་དང་པྱོར་དམྱལ་བར་སྱེས་ཤིང་། དྱེའི་ལས་ཀྱི་
ལྷག་མས་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་ན་ཡང་ཞབས་ལ་སྱེང་ལྡྱེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། བྲམ་ཟྱེའི་
ཁིའུ་བ་མའམ་འྱོད་ཟྱེར་འཕྱེང་གིས། དགྱེ་སྱོང་མགྱོ་རྱེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྱོད་ཅྱེས་སངས་རྒྱས་འྱོད་སྲུང་ 
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༼༡༡༡༽ 
ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས། ནྱཻ་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ལྱོ་དྲུག་དཀའ་བ་སད་པ་དང་། བྲམ་ཟྱེའི་སླྱོབ་དཔྱོན་གིས་སངས་
རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་འཁྱོར་བཅས་ལ། འདི་དག་ནི་ར་ཆས་རུལ་པ་ཟ་བར་འྱོས་སྱོ་ཞྱེས་སྨྲས་པས་ཡུལ་དག་
མཐའམ་ྱོན་མྱོངས་མྱེད་ཀྱི་ལྱོངས་སུ་དགྱེ་སླྱོང་ལྔ་བརྒྱར་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བ་དང་བཅས་པས་ཟླ་བ་གསུམ་
ར་ཆས་རུལ་པ་གསྱོལ་བ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་བ་ར་དྷྭ་ཛས་རང་གི་ཕུ་བྱོ་གནས་འཇྱོག་ཅྱེས་པ་དག་བཅྱོམ་པ་ཞིག་
ལ་འཁིག་པའི་སྐུར་པ་བཏབ་པས། བྲམ་ཟྱེའི་བུ་མྱོ་ར་མིས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་དང་། སྱོན་དང་སྱོང་དུ་གྱུར་པ་ན་
དང་སྱོང་གཞན་གི་འཁྱོར་ཕྱེ་བས། ལྷས་བིན་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་འབྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། ལ་
སྱོགས་པས་བྲམ་ཟྱེ་ཞིག་གིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྱོད་སྙྱོམས་པ་ལ་ཕྱོ་ཞིང་རྱོག་པས་བརིས་པས། ས་ལའི་
གྱོང་དུ་བདུད་སིག་ཅན་གིས་བྲམ་ཟྱེ་དང་ཁིམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་སྱེམས་བསྒྱུར་ནས་འཁྱོར་དང་བཅས་པས་
བསྱོད་སྙྱོམས་མ་རྱེད་པ་དང་། སྱོན་སན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་མི་ཞིག་ལ་སན་མ་ཡིན་པ་བིན་པས། འཁྲུ་བའི་སྙུན་
གིས་ཐྱེབས་པ་ལ་སྱོགས་པ། ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མ་ཡི་ལས་ངན་གི་རྒྱུ་མཐུན་སིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་སྱོགས་
ལས་གསུངས་པ་ནི་ཆྱོས་ཅན། དགྱོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྱེ། དགྱོངས་གཞི། དགྱོས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་
གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། དགྱོངས་གཞི་ནི། དྱེ་ལྟར་བསྟན་པ་དྱེས་འདུལ་བའི་སྱེ་བྱོ་སྐལ་པ་ཅུང་ཟད་ཡྱོད་ཀྱང་བྱོ་
དམན་པ་ལ་དྱེ་ལྟར་སང་བ་ལ་དགྱོངས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་ལའང་ལས་
ངན་སིན་ན་གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྱོས་སྙམ་ནས་སིག་པ་ལས་ལྡྱོག་པའྱོ། །དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་ 
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༼༡༡༢༽ 
པའི་མདྱོ་སྱེ་ལྟྱོས་ཤིག་སྟྱེ། གསང་ཆྱེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དྱེ་ནི་ངྱེས་དྱོན་གི་མདྱོ་སྱེ་ཡིན་ལ། དང་བའི་དྱོན་ལ་
ཡིད་མ་རྱོན་ཅིག །ཅྱེས་དཀྱོན་བརྱེགས་དང་། བྱོ་གྱོས་མི་ཟད་པའི་མདྱོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་གིས་
ལས། གང་ཟག་ལ་མི་རྱོན་ཆྱོས་ལ་རྱོན། ཚིག་ལ་མི་རྱོན་དྱོན་ལ་རྱོན། དང་དྱོན་ལ་མི་རྱོན་ངྱེས་དྱོན་ལ་རྱོན། རྣམ་
ཤྱེས་ལ་མི་རྱོན་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་རྱོན། ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གནས་སྐབས་སུ་ནི་ས་མ་ས་མ་ལ་རྱོན་དགྱོས་པ་
ཡྱོད་དྱེ། མདྱོ་སྡུད་པ་ལས། སླྱོབ་མ་བཟང་པྱོ་བ་མར་གུས་ལྡན་དྱེ་དག་གིས། །བ་མ་མཁས་པ་དག་ལ་རག་ཏུ་
བསྟྱེན་པར་བ། །ཅི་ཕིར་ཞྱེ་ན་མཁས་པའི་ཡྱོན་ཏན་དྱེ་ལས་འབྱུང་། །ཞྱེས་པས་གང་ཟག་ལ་རྱོན་པར་གསུངས་
པ་དང་། མདྱོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པྱོར་ཐྱོས་ལ་བརྱེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འབྱུང་། །ཞྱེས་པས་
ཐྱོག་མར་ཚིག་ལ་རྱོན་པ་དང་། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྱེན་པར། །དམ་པའི་དྱོན་ནི་རྱོགས་མི་ནུས། །ཞྱེས་པས། དང་
དྱོན་དང་རྣམ་ཤྱེས་ལ་རྱོན་དགྱོས་པར་ཡང་བསྟན་ནྱོ། །ས་མ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་བས་སྱོ། །ཞྱེས་པ་འདི་
ཡང་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངྱེས་པའི་བང་མཛོད་ལས་གསུངས་སྱོ། །འདིར་རྱོན་པ་ཞྱེས་པ་ནི་ཡིད་ཆྱེས་པའི་དྱོན་
ནྱོ། །དྱེས་འདུལ་བའི་སྱེ་བྱོ་གང་ཞྱེ་ན། སིར་ལས་ཀྱི་རྣམ་སིན་ལ་མ་དད་པ་རྣམས་ལ་དྱེ་ལྟར་བསྟན་པས། དྱེ་
བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཡང་ལས་ཀྱི་རྣམ་སིན་འབྱུང་ན་གཞན་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྱོས་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བ་བའི་ཕིར་
དང་། ཁད་པར་མན་ཡྱོད་ན་མི་སིད་པ་ཐ་མ་བ་ི་ཤུ་ལ། དག་བྱོ་ི་ཤུ་གྱོགས་པྱོའ་ིཟྱོལ་གིས་གསྱོད་པར་
བརམས་པ་ན། སྱེང་ལྡྱེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་ལྟར་བསྟན་ནས། དྱེ་དག་ལ་ 
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༼༡༡༣༽ 
ཆྱོས་བསྟན་ནས་མི་དགྱེ་བ་ལས་བཟླྱོག་ཅིང་། མི་བཞི་བཅུ་པྱོ་དང་། གཞན་སྱོག་ཆགས་བཞི་ཁིས་བདྱེན་པ་
མཐྱོང་གི དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྐུ་རྱོ་རྱེ་ལྟར་ས་བ་ཡིན་པས། སྱེང་ལྡྱེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པའི་སྐབས་མྱེད་
དྱོ། །དྱེད་དཔྱོན་གིས་ཚོང་པ་གཡྱོན་ཅན་བསད་པས། བསྐལ་པ་བཞི་འབུམ་གི་འཁྱོར་བ་བསྙིལ་བར་བཤད་
དྱོ། །ལྱོ་དྲུག་དཀའ་བ་སད་པ་ཡང་། དཀའ་ཐུབ་ཙམ་གིས་གྱོལ་བར་འཛིན་པ་དགག་པའི་ཕིར་དང་དངྱོས་སུ་ལྷ་
དང་ཕི་རྱོལ་པའི་དང་སྱོང་ངན་པ་ལ་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པ་ས་ཡ་ཕག་བཞི་དང་འབུམ་ཕག་བཞི། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རྱེས་སུ་ཞུགས་པས་སྱེམས་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ནས། སྟྱོན་པས་ཆྱོས་བསྟན་པས་བདྱེན་
པ་མཐྱོང་བས་དྱེ་ལྟར་མཛད་ཀྱི་ལས་ངན་གི་འབྲས་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནྱོ། །བྲམ་ཟྱེའི་ཁིའུ་བ་མས་དགྱེ་སྱོང་མགྱོ་
རྱེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྱོད་ཅྱེས་སྨྲ་བ་ཡང་། གྱོགས་མུ་སྟྱེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པ་འགའ་ཞིག་
བསྟན་པ་ལ་གཞུག་པ་ལ་དང་པྱོར་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ལ་མ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། 
ཕིས་དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཐྱོབ་བྱོ། །ར་ཆས་རུལ་པ་གསྱོལ་བ་ཡང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་
བསླབ་པ་ལས་འགལ་ཏྱེ་ར་རུ་སྱེས་པ་དྱེ་དག་གི་ར་ཆས་ཕྱེད་ཕྱེད་བདག་པྱོས་ཕུལ་བས། དྱེ་དག་ཤི་འཕྱོས་ནས་
དགའ་ལྡན་དུ་སྱེས་པ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་དག་གི་ནང་ནས་བཞི་བཅུ་ནི་འདྱོད་ཆགས་ཤས་ཆྱེ་བ་ཡིན་པས་ཟས་
བཟང་པྱོ་ཟྱོས་ན། དག་བཅྱོམ་པ་ཐྱོབ་པའི་གྱེགས་སུ་འགྱུར་བར་དགྱོངས་ནས་དྱེ་ལྟར་མཛད་དྱོ། །བྲམ་ཟྱེའི་བུ་
མྱོས་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ནི། མ་འྱོངས་པ་ན་དགྱེ་སླྱོང་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ་བྱུང་པའི་ཚེ། སྟྱོན་པ་ལ་ཡང་དྱེ་ལྟར་
བྱུང་ན་བདག་ལ་ལྟ་ཅི་སྱོས་ཞྱེས་ཞུམ་པ་སྱེལ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནྱོ། ། 
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༼༡༡༤༽ 
འྱོ་ན་བྲམ་ཟྱེའི་བུ་མྱོས་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་མི་འགྱོག་པ་ཅི་ཞྱེ་ན། མདྱོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། གལ་ཏྱེ་དྱེ་བཞིན་
གཤྱེགས་པས་ཐབས་འགའ་ཞིག་གིས་མི་དགྱེ་བའི་ལས་མངྱོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དྱེ་ལས་ལྡྱོག་པར་སྱོད་ན་ནི་
བཟླྱོག་པར་ཡང་མཛད། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་བསྲུང་བར་སྱོད་ན་བསྲུང་བར་མཛད་དྱོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་བྱེད་
པར་ངྱེས་པ་ཡིན་པས། སྟྱོན་པས་ཀྱང་དགག་པར་མི་སྱོད་པའྱོ། །ལྷས་བིན་གིས་དགྱེ་འདུན་གི་དབྱེན་ཕྱེས་པ་
དང་། སྱོགས་འཕངས་པ་སྱོགས་ཀྱང་དྱེ་ལྟར་བས་པས་སྟྱོན་པ་ཟིལ་གིས་གནྱོན་པར་མ་ནུས་པ་ན་སྱེམས་ཅན་
མང་པྱོ་དད་ནས་ཆྱོས་འཇུག་པའི་ཕིར་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཏྱེ། སིན་ཆྱེན་པྱོ་སྟྱོང་ཕག་བཅུ་པ་ལས། ལྷས་བིན་གི་
བསགས་པ་མང་དུ་གསུངས་སྱོ། །ས་ལའི་གྱོང་དུ་བསྱོད་སྙྱོམས་མ་སྙྱེད་པ་མ་འྱོངས་པའི་དགྱེ་སླྱོང་བསྱོད་
སྙྱོམས་མ་རྱེད་པ་རྣམས་ཞུམ་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དང་། དྱེ་ལྟར་བསྱོད་སྙྱོམས་མ་རྱེད་ཀྱང་སྟྱོན་པ་འཁྱོར་བཅས་
ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཞུམ་པ་མ་མཐྱོང་ནས། ལྷའི་བུ་བདུན་ཁི་ིས་སྟྱོང་དད་པ་ཐྱོབ་ཅིང་། གཞན་ལྷ་མི་ཁི་ིས་སྟྱོང་དང་
བཅས་པ་ལ་ཆྱོས་བསྟན་པས་བདྱེན་པ་མཐྱོང་བ་ཡིན་ནྱོ། །དྱེ་ལ་སྱོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་མྱོད། འདིར་ཡི་གྱེ་
མངས་ཀྱིས་དྱོགས་པས་མ་བྲིས་སྱོ། །གིས་པ། དངྱོས་ལ་གནྱོད་བྱེད་ན་རང་དང་ཁད་མྱེད་དུ་ཐལ་བ་ནི། 
གལ་ཏྱེ་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་གི་འབྲས་བུ་སིན་པ་བདྱེན་ན་ནི། ཚོགས་གིས་རྱོགས་པ་དྱོན་
མྱེད་ཅིང་སིབ་གིས་སྤངས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྱོ། །དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་བསྱོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སིག་པའི་
འབྲས་བུ་ཟིལ་གིས་གནྱོན་ཅིང་། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སིག་པའི་ས་བྱོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་
ཟིན་པས་སྱོ། །དྱེ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་གི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་སྟྱེ། བདྱེ་བ་དམ་པའི་ཕ་རྱོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
ཐྱོབ་པའི་ཕིར། དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བ་མར། ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ 
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༼༡༡༥༽ 
ཕུང་པྱོ་དང་། །དྱེ་རྒྱུ་ལྱོག་ཕིར་བདྱེ་བ་ིད། །ཅྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདིའི་ལུང་ནི་འདི་ཁྱོ་ན་འབྱོར་བར་ཁྱོ་བྱོས་
རྱོགས་སྱོ། །ན་རང་དག་བཅྱོམ་དང་ཡང་འད་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སྱོད་འཇུག་ལས། ྱོན་མྱོངས་མྱེད་ཀྱང་དྱེ་དག་
ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྱོང་བ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། འདིར་ཡང་། སིབ་གིས་སྤངས་ཀྱང་དྱེ་དག་
ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྱོང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྱོ། །སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་
ཀྱང་བར་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཟས་གཙང་གི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་དྱེ་སྤྲུལ་པ་མ་
ཡིན་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གསུམ་པ། དགྱོས་པ་གདུལ་བ་སིན་པའི་ཕིར་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། 
དྱེའི་འཐད་པ་སྟྱེ་ཁབ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅིག་སྟྱེ། ཚོགས་གིས་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རང་རྒྱུད་པ་ནི་འྱོག་མིན་སྟུག་པྱོ་བཀྱོད་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ལྱོངས་སྱོད་རྱོགས་སྐུ་ིད་ཡིན་
ལ། དྱེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ིད་ནི་རྒྱལ་པྱོ་ཟས་གཙང་མའི་སས་སུ་འཁྲུངས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་འདི་ཡིན་
ནྱོ་སྟྱེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་མ་ལ་ངྱེས་པ་ལྔ་ལྡན་དང་། ཕི་མ་ལ་ངྱེས་པ་ལྔ་བྲལ་གི་གཟུགས་སྐུ་ཞྱེས་འཆད་
དྱོ། །འདིར་འྱོག་མིན་གི་ངྱོས་འཛིན་ལ་ཁ་ཅིག འྱོག་མིན་གནས་གཙང་མའི་ཡ་གལ་ལ་འདྱོད་པ་ནི། ལང་
གཤྱེགས་སུ། གཙང་མའི་གནས་ཀྱང་སྤངས་པ་ཡི། །ཞྱེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐྱོགས་མྱེད་དང་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་
ནི། གནས་གཙང་མའི་འྱོག་མིན་གི་གྱོང་ན། དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྱོའ་ིགནས་ཞྱེས་པ་གཅིག་ཡྱོད་པར་འདྱོད་ལ། དྱེ་
ཡང་གཟུགས་ཁམས་སུ་གཏྱོགས་པར་བཞྱེད་དྱེ། ལང་གཤྱེགས་སུ། གཙང་མའི་ 
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༼༡༡༦༽ 
གནས་དག་སྤངས་པ་ཡི། །འྱོག་མིན་གནས་མཆྱོག་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་རྱོགས་སངས་དྱེར་སངས་
རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པྱོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞྱེས་དང་། འདྱོད་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་མྱེད་དུ། །སངས་རྒྱས་
རྣམ་པར་འཚང་མི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འྱོག་མིན་དུ། །འདྱོད་ཆགས་བྲལ་ཁྱོད་འཚང་རྒྱའྱོ། །ཞྱེས་པ་ལ་
བརྱེན་པར་སང་ལ། རྱེ་བཙུན་གྱོང་མ་རྣམས་ནི། འྱོག་མིན་སྟུག་པྱོ་མས་དགའ་འདི། །སྟུག་པྱོའ་ིཞིང་ཁམས་
འཇིག་མྱེད་པ། །དྱེ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆྱོས། །རྱོགས་པར་ལྱོངས་སྱོད་ཚུལ་འདི་འབྱུང་། །ཞྱེས་དང་། 
ཕལ་པྱོ་ཆྱེའི་མདྱོ་ལྟར་ན། མི་མཇྱེད་ལ་སྱོགས་པ་འཇིག་རྱེན་གི་ཁམས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ནང་དུ་ཆུད་པ་
ནི། གཞི་དང་སྙིང་པྱོ་མྱེ་ཏྱོག་གིས་བརྒྱན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལྟ་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ནང་དུ་ཆུད་པ་
ནི། འཇིག་རྱེན་གི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ནྱོ། །དྱེ་ནི་རྣམ་པར་སང་མཛད་གངས་ཆྱེན་མཚོའི་ཕག་
མཐིལ་ན་གནས་ཤིང་། དྱེ་འཁྱོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པ་དྱེའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ནི་ཁམས་གསུམ་ལས་
འདས་པ། འཇིག་པ་མྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་དྱོ། །དྱེ་ིད་འདུས་པར། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་འྱོག་མིན་ལྷའི་
རྒྱལ་པྱོའ་ིགནས་ན་བཞུགས་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར་སླྱོབ་དཔྱོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པྱོས། འྱོག་
མིན་གི་ལྷ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཐྱོག་མའི་ལྷ་སྟྱེ། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བྱོ་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་དྱེའི་གནས་ནི་ཐྱོག་མར་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་བཞིན་དུ་ཕག་ན་རྱོ་རྱེ་
དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་དྱེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་འྱོག་མིན་སྟུག་པྱོ་བཀྱོད་པ་འདིའི་
ཚད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་བཟུང་བར་མི་ནུས་སྱོ། ། 



སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   115 

༼༡༡༧༽ 
ཞྱེས་བདག་ཅག་གི་འདྱེན་པ་དམ་པ་གསུངས་སྱོ། །ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་འདི་ནི་གདུལ་བ་རྒྱུད་སིན་པ་རྣམས་གྱོལ་བའི་
ཕིར་དུ། བ་རྱོད་ཕུང་པྱོ་སྱོགས་སུ་གཤྱེགས་པ་དང་། དི་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་
དང་། འྱོད་སྲུང་ལ་སྱོགས་པ་ལ་ང་ནི་སྐུ་མྱེལ་ཏྱེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆྱོས་སྟྱོན་ཅིག་གསུངས་ནས་མནལ་གཟིམས་པ་
དང་། མུ་གྱེ་བྱུང་བའི་གྱོང་དུ་བསྱོད་སྙྱོམས་ལ་གཤྱེགས་པ་ན། གྱོང་དཔྱོན་གི་བུ་གཅྱེར་བུ་པ་རལ་དི་ཐྱོགས་པ་
ཞིག་གིས་ལྱོ་ྱེས་འདི་ལྟ་བུ་ལ། གྱཽ་ཏ་མ་ཁྱོད་འཁྱོར་མང་པྱོ་དང་ལྡན་པ་གྱོང་ཁྱེར་དུ་འྱོངས་ནས། ཁིམ་རྣམས་
ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཟྱེར་ཞིང་བཀག་པ་ན། ངས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཚུན་ཆད་དན་ཏྱེ། ཟས་སིན་
པ་སྟྱེར་དུ་གཞུག་པའི་དྱོན་དུ་ཁིམ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་གནྱོད་པའི་ལས་མི་མཁྱེན་ཏྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་། 
ས་ལའི་གྱོང་དུ་བསྱོད་སྙྱོམས་མ་རྱེད་པར་ལྷུང་བཟྱེད་སྟྱོང་པར་བྱོན་པ་དང་། རྒྱལ་པྱོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པྱོ་དང་
མགྱོན་མྱེད་ཟས་སིན་གི་ཁིམ་སྱོགས་སུ་བསྱོད་སྙྱོམས་མང་དུ་རྱེད་པ་དང་། ལྷས་བིན་སྱོགས་དག་དང་། སས་
ས་གཅན་འཛིན་སྱོགས་ྱེ་དུའི་འབྲྱེལ་བ་དང་། འབྲྱོག་གནས་གདུལ་བའི་ཕིར་བྱོན་པའི་ཚེ། ས་གཞི་བ་གང་མང་
པྱོའ་ིརིག་པས་རད་རྱོད་ཅན་དུ་གྱུར་པར་གཟིམས་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པྱོ་མ་དྱོས་པས་གདན་དངས་པའི་ཚེ་ལྟ་
བུ་རྱེས་འགའ་སྙུང་བར་གཤྱེགས་པ་དང་། གྱོང་ཁྱེར་བཟང་བྱེད་ན་གནས་པའི་མུ་སྟྱེགས་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེ་སྱོང་
གྱཽ་ཏ་མ་འཁྱོར་དང་བཅས་པ་སྤུ་གིའི་སྱེར་བ་འབྱེབས་ཤིང་འྱོངས་ནས། ཁྱེད་ཅག་འགའ་ཞིག་གི་ནི་བུ་མྱེད་པར་
བྱེད། འགའ་ཞིག་གི་ནི་ཁྱོ་མྱེད་པར་བྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་དང་། ཡང་དགྱེ་སྱོང་གྱཽ་ཏ་མ་སྱེས་ནས་ཞག་བདུན་ནས་མ་
ཤི་བར་གྱུར། ཕ་མའི་ངག་བཅག་ 
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༼༡༡༨༽ 
ནས་ཡིད་མི་བདྱེ་བར་གྱུར་པས་བས་པ་མི་གཟྱོ་བ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། དགྱེ་སྱོང་གྱཽ་ཏ་མས་སྒྱུ་མ་བསླབས་ཏྱེ་
འཇིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་བསླུས་སྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་གཞན་གིས་སྱོ་སྐུར་ས་ཚོགས་དང་། མན་ཡྱོད་དུ་ཆྱོ་འཕྲུལ་
ཆྱེན་པྱོ་དང་སྱེར་སར་ཡབ་སས་མཇལ་བ་དང་། གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། ལྟྱེང་རྒྱས་འྱོད་སྲུང་
འཁྱོར་དང་བཅས་པ་དང་། སྱོར་མྱོའ་ིའཕྱེང་བ་ཅན་དང་། རྒྱལ་པྱོ་ཀ་པི་ན་འཁྱོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་བ་ལ་
སྱོགས་པ་རྱེས་འགའ་སྙན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྱེན་གསུམ་ན་གགས་པ་དང་། སྐུ་བདྱེ་བ་དང་། ཐུགས་དགྱེས་
པར་སྱོད་པ་སྱོགས་པས་རྱེས་འགའ་བར་མར་མཛད་པ་སྱོགས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སྟྱོན་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་གི། 
གཟུགས་སྐུ་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །སིན་པའི་ཕིར་ཞྱེས་པ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་གི། ད་སིན་པར་བྱེད་དགྱོས་ན་སངས་
རྒྱས་ནས་རྱོགས་སིན་སང་གསུམ་བྱེད་དགྱོས་པར་ཐལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་རྣམ་བཤད་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཆ་མ་
བཏྱོན་པར་སང་ངྱོ་། །གིས་པ། དགྱོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་གནྱོད་བྱེད་བརྱོད་པ་ལ། དྱོན་གི་རིགས་པ་
བསྟན་བཅྱོས་དང་མཐུན་པར་བཤད། དཔྱེའི་རིགས་པ་འཇིག་རྱེན་དང་མཐུན་པར་བཤད་པས་སྱོ། །དང་པྱོ་ནི། 
གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་དངྱོས་ལ་ནི་ལས་ངན་སིན་པར་འདྱོད་ན་ཡང་། ལྱོངས་སྱོད་རྱོགས་པའི་སྐུ་ིད་ལ་སིན་
པར་རིགས་ཀྱི། དྱེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་ལ་སྱོགས་ལ་སིན་པར་འདྱོད་པ་ནི་ཆྱོས་ཅན། མི་འཐད་དྱེ། དང་
ངྱེས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མི་ཤྱེས་པའི་མུན་པས་སྤྲུལ་བའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །གིས་པ་ནི། དཔྱེར་ན་སྒྱུ་མའི་
མཁན་པྱོས་བས་པའི་ལས་ངན་གི་འབྲས་བུ་སྒྱུ་མའི་མཁན་པྱོ་ལ་འབྱུང་གི དྱེས་སྤྲུལ་བའི་སྒྱུ་མའི་ར་གང་
སྱོགས་ལ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནྱོ། །འདིར་སང་ཚུལ་གི་ལྱོངས་སྤྲུལ་གིས་ལ། སངས་རྒྱས་ཡིན་མིན་གི་ཁད་
པར་བཤད་པ་ནི། གཟུགས་སྐུ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ 
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༼༡༡༩༽ 
སྤྲུལ་པ་གིས་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུད་བ་མར། དག་ལ་ྱེ་དང་རིགས་རྣམས་
ལས། །འཇིག་རྱེན་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དུ། །ཆུ་དང་ནམ་མཁའི་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །དྱེ་མཐྱོང་བ་ནི་རྣམ་པ་
གིས། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ངྱེས་དྱོན་གི་དབང་དུ་བས་ན། ལྱོངས་སྤྲུལ་གིས་ཀ་ལ་གནས་ཚུལ་དང་སང་
ཚུལ་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས། དང་པྱོ་གིས་ནི་མྱེ་ལྱོང་ལྟ་བུའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་གིས་ལ་སྱོ་
སྱོར་བཤད་ལ། ཕི་མ་གིས་ནི་གདུལ་བའི་ཤྱེས་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་དངྱོས་མ་ཡིན་ཏྱེ། 
རྒྱུད་བ་མར། འདི་ནི་རང་སྱེམས་སང་བ་ཞྱེས། །སྱོ་སྱོ་སྱེ་བྱོས་མི་ཤྱེས་མྱོད། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟུགས་མཐྱོང་
སྟྱེ། །དྱེ་དག་ལ་ནི་དྱོན་ཡྱོད་འགྱུར། །རིམ་གིས་དྱེ་མཐྱོང་ལ་བརྱེན་ནས། །ནང་གི་དམ་པ་ཆྱོས་སྐུ་ནི། །ཡྱེ་ཤྱེས་
མིག་གིས་མཐྱོང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། བརྒྱད་སྟྱོང་འགྱེལ་ཆྱེན་དུ། རང་གི་ཤྱེས་པའི་གཟུགས་བརན་
གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འགྱོ་བའི་བ་མ་ཡིན་པར་མངྱོན་པར་ཞྱེན་པའི་སྱོ་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྱོར་
འགྱུར་བས་དད་པར་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་དྱོན། དྱེ་དག་རང་སྱེམས་ཡིན་ཡང་དྱེ་དག་ལ་དད་པ་བས་པས་
སངས་རྒྱས་དངྱོས་དྱེ་འཐྱོབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྱེས་པའི་དྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནི། ལྱོངས་
སྐུ་དང་། ངྱོ་བྱོ་ིད་སྐུའི་ཐ་སྙད་མི་འདྱོད་ཅིང་། ཟས་གཙང་གི་སས་ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་ཡང་གཟུགས་སྐུ་རང་རྒྱུད་པར་
འདྱོད་ཀྱི། སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ནི་མི་འདྱོད་ལ། དྱེས་ན་སྐུ་ལ་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆྱོས་སྐུ་གིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅིང་། 
གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་བཏགས་པ་བ་དང་། ཆྱོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པར་འདྱོད་དྱོ། །ཡང་འདིར་གྱོ་
ཊིཀ་ལས། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྣམ་སིན་མི་འབྱུང་བར་བཤད་ནས། དི་ལན་དུ། ཟག་མྱེད་དགྱེ་ 
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༼༡༢༠༽ 
བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སིན་མཚན་ིད་པར་འདྱོད་པ་ནི་འགལ་འདུའི་ཕུང་པྱོ་སྟྱེ། འདི་ལྟར། གལ་ཏྱེ་རྱོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ། །རྣམ་སིན་འབྱུང་བ་བདྱེན་ན་ནི། །ལྱོངས་སྱོད་རྱོགས་པའི་སྐུ་ིད་ལ། །སིན་པར་རིགས་ཀྱི་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེ་ལ་སྱོགས་ལ། །སིན་པར་འདྱོད་པ་མུན་སྤྲུལ་ཡིན། །ཞྱེས་བརྱོད་ན་འཁྱོར་གསུམ་
མྱོ། །དྱེང་སང་ནི་གཞུང་འདིའི་རྱེས་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལྱེན་པ་ཕལ་ཆྱེར་གིས། སང་ཚུལ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་སངས་
རྒྱས་སུ་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མ་མཆིས་སྱོ། །གཞུང་འདིའི་རྱེས་འཇུག་བླུན་པྱོ་འགའ། །ིན་ཡང་མུན་པའི་
ལམ་དུ་འཇུག །ལྱེགས་པར་བཤད་པའི་གཏྱེར་རྱེད་ཀྱང་། །ལྱོག་པར་བཤད་པའི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ། །ཆུ་ནི་གྱེན་དུ་
དངས་གྱུར་ཀྱང་། །ངང་གིས་ཐུར་དུ་འབབ་པ་བཞིན། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་དང་དྱོན་གི། །མདྱོ་ཡི་དགྱོངས་པ་
ཤྱེས་དགྱོས་ཏྱེ། །ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཟུང་ན་ྱེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྱོ། །འདི་དག་གི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་དང་
རིགས་པ་རྣམས་ནི། སླྱོབ་དཔྱོན་དབིག་གྱེན་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་དང་། ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རྱོག་གྱེ་ལ་
འབར་བ་དང་། སྱོགས་པས་ཚད་མ་རྣམ་འགྱེལ་ལ་སྱོགས་པ་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས་
ཤིག་སྟྱེ། དྱེ་ཡང་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། མདྱོའ་ིདྱོན་ས་ཇི་བཞིན་དུ་བཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ལུང་ནི། ཀུན་ཏུ་
སང་བའི་མདྱོ་ལས་ཀྱང་། ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ལ་ྱེས་པ་ལྔ་ཡྱོད་དྱེ། ལྔ་གང་ཞྱེ་ན། མི་མྱོས་པའི་གནས་སུ་
འགྱུར་བའི་ྱེས་པ་དང་། དུལ་བ་མས་པའི་ྱེས་པ་དང་། གཞན་ལ་བསླུ་བར་བྱེད་པའི་ྱེས་པ་དང་། སྟྱོན་པ་ལ་
སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ྱེས་པ་དང་། ཆྱོས་སྤྱོང་བའི་ྱེས་པའྱོ། །ཞྱེས་པ་ནི་རང་གི་སས་བསྟན་ལ། ཡང་རྣམ་
བཤད་རིགས་པ་དང་ 
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༼༡༢༡༽ 
རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བ་གིས་ཀ་ལས་གསུངས་པ་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀར་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྱེབས་པ་
ནི། ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་དག །གལ་ཏྱེ་སྤྲུལ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །མདྱོ་སྱོགས་ས་ནི་ཇི་བཞིན་དུ། །ཁས་
ལྱེན་པ་ལ་འགལ་བ་ནི། །རྒྱལ་སས་སིད་པ་ཐ་མ་བ། །འདྱོད་པ་བསྟྱེན་ན་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །ཞྱེས་པ་གཞུང་
ས་མ་ཁྱོ་ན་ནས་གསུངས་ལ། དང་པྱོ་བལྟམས་པར་གྱུར་མ་ཐག །སྟྱོང་གསུམ་འྱོད་ཀྱིས་སང་བ་དང་། །ཕྱོགས་
ཕྱོགས་གྱོམ་པ་དྱོར་བ་དང་། །སྱེ་བའི་ཐ་མ་གསུངས་པ་དང་། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྱོ་བ་དང་། །ལྷ་རིགས་
དྲུག་ལ་བཀའ་བསྩལ་ནས། །ྱོན་མྱོངས་དབང་གིས་སྱེ་བ་དང་། །ར་ན་འཆི་བ་མ་མཁྱེན་དང་། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་
ལས་ཐར་ལམ་འཚོལ། །དཀའ་ཐུབ་དག་པྱོས་གདུང་བྱེད་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འགལ་མི་འགྱུར། །བང་སྱེམས་
སྱེམས་ཅན་གདུལ་དྱོན་དུ། །ཆྱེད་དུ་བསམས་ན་བསྟན་ཅྱེ་ན། །སྤྲུལ་པས་དྱོན་དྱེ་མི་འགྲུབ་ཅི། །ཞྱེས་པ་རྣམས་
གཞུང་གིས་ཀ་ནས་འབྱུང་བ་དང་། བདུད་བཞི་ལས་ནི་རྒྱལ་བ་དང་། །གཤིན་རྱེའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་
ཡིས། །འཁྱོར་གིས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས། །མྱ་ངན་ཆྱེན་པྱོ་བྱེད་པ་དང་། །བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གསུམ་
དག་ཏུ། །སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་རྒྱུ་བསྟྱེན་ནས། །སྱེ་བྱོ་ཕལ་པའི་ཆྱེ་ཙམ་ཡང་། །མ་ཐུབ་གྱུར་པ་འདི་ཡང་
འགལ། །སྱོན་གི་འཕིན་ལས་ྱེས་པ་ཡིས། །དྱེ་ལྟར་གྱུར་ཞྱེས་སྨྲ་བ་དང་། །འཇིགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བ་
འགལ། །གནས་བརན་ཆྱེན་པྱོ་བ་ཀུ་ལ། །ཁྱོ་བྱོ་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་ནས་ལྱོ། །བརྒྱད་ཅུ་ལྱོན་ཡང་མགྱོ་བྱོ་
ཙམ། །ན་བར་མ་དན་གང་ཡིན་པ། །ཨ་རུ་ར་ 
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༼༡༢༢༽ 
གཅིག་ནད་པ་ལ། །སིན་པའི་འབྲས་བུ་ིད་ཡིན་ན། །སངས་རྒྱས་སིན་པའི་མཐར་སྱོན་ནས། །སྐུ་ལ་ལས་ངན་
འབྱུང་བ་ཡི། །སྙུན་གིས་བཏབ་པ་ཤིན་དུ་འགལ། །ཞྱེས་རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བ་ིད་ལས་གསུངས། རྣམ་འགྱེལ་
ལས། དྱེས་ན་ཐུགས་ཀྱང་གསལ་བའི་ཕིར། །རྒྱུ་ཡི་བག་ཆགས་སྤངས་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཡང་རྣམ་
བཤད་རིགས་པ་ལས། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བསྟན་ནས། ཐྱེག་དམན་ལ་དྱེ་ལྟར་མི་
སྟྱོན་པ་ནི་རྒྱ་ཆྱེན་པྱོ་ལ་མྱོས་མི་མྱོས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན་པར་བཤད་དྱོ། །གིས་པ། བཅས་པའི་སྤང་བང་
འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ལ། ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་གི་རྣམ་གཞག་དགག །མདྱོ་སྐུལ་འཁྲུལ་བས་འདུལ་
བའི་ལག་ལྱེན་གཞན་ཡང་འཁྲུལ་བར་མཚོན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་པར་བསྟན། བཅས་
པ་ཕན་ཚེགས་ཁད་དུ་གསྱོད་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པར་བསྟན། དང་པྱོ་ལ། དངྱོས་དང་། དྱེ་ལྟར་ན་བདྱེ་སྡུག་གི་
བྱེད་པ་པྱོ་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ་པའི་རྱོད་པ་སྤང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་
བཀག་ཏུ་འདྱོད་པ་དགག །བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་བརི་བ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། མདྱོར་བསྟན་
པས་ལུང་བཞིན་འཆད་པར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པས་ལུང་བཞིན་འཆད་པར་བསྟན་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། 
དགྱོངས་གཅིག་ལས། རྱོ་རྱེའི་གསུང་སིར་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་བཀག་ཡིན། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྱེ་གནང་
ཡིན་བ་བ་འདི་བཞུགས་ཞྱེས་དང་། ཞལ་ས་ནས། བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་གཅིག་པའི་ཕིར། 
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འགྱོ་བ་སི་ལ་བཅས་པའི་གནད་ཀྱིས། སིག་ལྟུང་ཡང་ཐ་དད་མྱེད་ཅིང་གཅིག་པ་ཡིན་ཏྱེ། 
སིག་ 
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༼༡༢༣༽ 
པས་ངན་སྱོང་དུ་འགྱོ་ཞིང་ལྟུང་བས་ཀྱང་ངན་སྱོང་དུ་འགྱོ་བས་ཁད་པར་མྱེད་དྱེ། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། ལྟུང་བ་
ལྟུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི། སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྱོའ་ིསྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྱེའི་འཇིག་རྱེན་དུ་ལྟུང་
བར་བྱེད་པས་ན་ལྟུང་བ་ཞྱེས་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། ཡང་དྱེ་ིད་ལས། སིག་པ་དང་ལྟུང་བ་ནི། ཟན་དང་
བཤྱོས་ཀྱི་ས་ལྡྱོག་དང་མཚུངས། ཡ་རབས་ལ་འདྱེན་ན་བཤྱོས་ཟྱེར། མ་རབས་ལ་འདྱེན་ན་ཟན་ཟྱེར་བ་བཞིན་
དུ། བཅས་པའི་རྱེན་གིས་མི་དགྱེ་བ་བས་ན་ལྟུང་བར་མིང་འདྱོགས། དྱེ་མ་ཡིན་པས་མི་དགྱེ་བ་བས་ན་སིག་
པར་མིང་འདྱོགས་ཏྱེ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན། དྱེ་ལྟར་ན་ཁིམ་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་གིས་མི་དགྱེ་བ་བས་
ཀྱང་དྱོན་ལ་ཁད་པར་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་བཤད་དྱོ། །དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བ་བ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྱེ་སྱོད་
དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ན་ཐྱོས་རྣམས་དང་། ཐྱེག་ཆྱེན་པ་རྣམས་ཀྱི་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་མྱེད་
པའི་ཕིར། དྱེས་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་སྱེ་སྱོད་ལྟ་བུ་ལ་ལར་གནང་བ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་ལྟ་བུ་ལ་ལའི་བཀག་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་རྱོ། །དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དྱེའི་འཐད་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་པའི་ཚུལ་རྣམ་དག་གི་ལུང་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་སྱེ་སྱོད་
ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བཤད་ཀྱིས་ྱོན་ཅིག་ཅྱེས་གདམས་པའྱོ། །གིས་པ་ལ། གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅིག་
ཏུ་ངྱེས་པ་དགག །ན་ཐྱོས་རྣམ་གསུམ་སྱོགས་ཀྱིས་མ་ངྱེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད། ཁིམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ྱེས་པ་བསྲུང་དགྱོས་ཡང་བ་ལ་རྱོད་པ་སྤང་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཅས་པ་མཚུངས་པར་ཐལ་
བ། ཁིམ་པས་དགྱེ་སླྱོང་གི་བཅས་པ་བསྲུང་དགྱོས་པར་ཐལ་བའྱོ། །དང་པྱོ་ལ། དངྱོས་དང་། ྱེས་སྤྱོང་དགག་
པའྱོ། དང་པྱོ་ནི། ན་ཐྱོས་ནི་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཤྲ་བ་ཀ་ཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ལམ་རང་གིས་ཐྱོས་པ་རང་མས་སུ་མི་ལྱེན་པར་གཞན་ལ་
སྱོག་པས་ན་ཐྱོས་སྱོག་སྟྱེ་ན་ཐྱོས་སྱོ། །དམ་ཆྱོས་པད་དཀར་ལས། མགྱོན་པྱོ་དྱེ་རིང་བདག་ཅག་ན་ཐྱོས་
གྱུར། །བང་ཆུབ་དམ་པ་ཡང་དག་བསག་པར་བགི། །བང་ཆུབ་པ་ཡི་ས་ཡང་རབ་ཏུ་བརྱོད། །དྱེ་བས་བདག་ཅག་
ན་ཐྱོས་མི་ཟད་འད། །ཞྱེས་སྱོགས། ན་ཐྱོས་ལ་སྤྲུལ་པའི་དང་། རྱོགས་བང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཞི་བ་བགྱོད་པ། 
གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ན་ཐྱོས་དང་བཞི་ལས་ཐ་མའྱོ། །ཞྱེས་བསམ་ཡས་པ་གསུང་ཡང་བརག་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་
ན། ཇྱོ་བྱོ་རྱེ་ཕལ་ཆྱེན་པའི་སྱེ་པ་ཡིན་པས། ན་ཐྱོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པར་ཐལ་བ་སྱོགས་འཇུག་གྱོ །དྱེས་
ན་འདུལ་བའི་ཕག་ལྱེན་གི་སྱོ་ནས་བཞི་པྱོ་དྱེ་ལ་ར་བའི་སྱེ་བཞི་སྟྱེ། སྱེ་པ་བཞི་ཀའི་གྱེས་གཞི་དང་། དུས་
གསུམ་རས་ཡྱོད་དུ་སྨྲ་བས་ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་དང་། གནས་བརན་འཕགས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྱེས་སུ་
འབྲང་བས་ན་གནས་བརན་པ། འཕགས་པའི་དགྱེ་འདུན་ཡང་ཡིན་ལ་དྱེ་ིད་ཕལ་ཆྱེན་པ་ཡིན་པས་ཕལ་ཆྱེན་པ་
དང་། མང་པྱོས་བཀུར་བའི་སླྱོབ་དཔྱོན་གི་རྱེས་སུ་འབྲང་བས་ན་མང་བཀུར་བ་སྟྱེ་བཞི་ལ་འདུལ་བ་མི་འད་བ་
རྣམ་པ་བཞི་ཡྱོད། ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་གི་གསུང་སྱོས་ལས། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་ནི། མཁན་པྱོ་རྒྱལ་རིགས་བསླབ་
པ་ལ་གུས་པའི་མཆྱོག་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པྱོའ་ིརྱེས་སུ་འབྲང་བ་སྐད་ཀྱང་། ལྱེགས་པར་སར་བ་སྱཾསྐྲྱྀ་ཏའི་
སྐད་དུ་སྱོ་ཐར་གི་མདྱོ་འདྱོན་པ། སམ་སར་སམ་ཕན་ྱེར་དགུ་པ་ནས་ྱེར་ལྔའི་བར་ཟུང་སྤངས་པ། རགས་མྱེ་
ཏྱོག་ཨུཏྤལ་ 
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༼༡༢༥༽ 
དང་། པདྨ་དང་། རིན་པྱོ་ཆྱེ་དང་། ཤིང་ལྱོ་དང་། གཞུང་འདིར་འབྱུང་བ་ནི། བུ་རམ་ཕི་དྱོ་ཟ་བ། སིན་མའི་སྤུ་
བཞར་ན་ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་བསད་ན་ཕམ་པ། བིན་ལྱེན་ལག་པ་བཀན་པ། གསྱོལ་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་དགྱེ་
སླྱོང་གི་སྱོམ་པ་སྱེ་བ་རྣམས་སྱོ། །གནས་བརན་པ་ནི། མཁན་པྱོ་རྱེ་རིགས་མཐའ་འཁྱོབ་འདུལ་བའི་མཆྱོག་ཀ་ཏྱ་
ནའི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ། སྐད་རང་བཞིན་ཕལ་པའི་སྐད་ཀྱིས་མདྱོ་འདྱོན། སམ་སར་སམ་ཕན་ལྔ་ནས་ྱེར་གཅིག་
གི་བར། རགས་དུང་། ལྱེགས་སར་གི་སྐད་ཀྱིས་མདྱོ་བཏྱོན་ན་ལྟུང་བ། བུ་རམ་ཕི་དྱོ་ཟྱོས་པ་ལྟུང་བ། སིན་མའི་
སྤུ་མ་བཞར་ན་ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་པ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མྱེད་པ། བིན་ལྱེན་ལག་པ་སྟྱེང་འྱོག་ཏུ་བྱེད་པ། 
གསྱོལ་བཞིའི་ཆྱོ་གས་སྱོམ་པ་མི་སྱེ་བའྱོ། །ཕལ་ཆྱེན་པ་ནི། མཁན་པྱོ་བྲམ་ཟྱེའི་རིགས་སངས་པའི་ཡྱོན་ཏན་ལ་
གནས་པའི་མཆྱོག་འྱོད་སྲུང་ཆྱེན་པྱོའ་ིརྱེས་སུ་འབྲང་བ། ཟུར་ཆག་གི་སྐད་ཀྱིས་མདྱོ་འདྱོན་པ། སམ་སར་སམ་
ཕན་བདུན་པ་ནས་ྱེར་གསུམ་གི་བར། རགས་གཡུང་དྲུང་རིས་དང་། དཔལ་བྱེའུ། བུ་རམ་ཕི་དྱོ་འགྱོག་
གྱོ །སིན་མའི་སྤུ་བཞར་ན་ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མྱེད། ལྷུང་བཟྱེད་ལ་བིན་ལྱེན་བྱེད། ཆང་ར་
བ་ལྔ་པ། གསྱོལ་བཞིའི་ཆྱོ་གས་སྱོམ་པ་མི་སྱེ་བའྱོ། །མང་བཀུར་བ་ནི། མཁན་པྱོ་དམངས་རིགས་འདུལ་བ་
འཛིན་པའི་མཆྱོག་ྱེ་བ་འཁྱོར་གི་སླྱོབ་བརྒྱུད། སྐད་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་མདྱོ་འདྱོན། སམ་སར་སྱོགས་གནས་བརན་
པ་དང་མཐུན། ཨ་ཏི་ཤའི་གསུང་སྱོས་ལས། སྱེ་པ་བཞིའི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ། ཁྲུ་ཕྱེད་དང་དགུས་བར་དུ་ཆྱོད་
ན་ནུབ་ལྷག་ཐུབ། ཕལ་ཆྱེན་པ་ཡྱོལ་ 
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༼༡༢༦༽ 
བ་དང་། གནས་བརན་པ་རི་མྱོ་དང་། མང་བཀུར་བ་ཐག་པས་ཆྱོད་ན་ཐུབ་པར་འདྱོད་ཅྱེས་གག་གྱོ །དྱེ་ལས་
གྱེས་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ལའང་འདུལ་བའི་དབྱེ་བའང་མི་འད་བ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཡྱོད་དྱེ། འདུལ་བ་འྱོད་ལྡན་ལྟར་ན། 
བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་ཚེ་གྱེས་པ་བཅུ་བདུན་པྱོ་ཐམས་ཅད་བཀར་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ལ། དྱེ་ཡང་། འདུལ་
བ་ལ་སང་། མདྱོ་སྱེ་ལ་འཇུག ཆྱོས་ིད་དང་མི་འགལ་བ་གསུམ་གི་སྱོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པས་ན་འདུལ་
བའི་དབྱེ་བ་མི་འད་བ་བཅྱོ་བརྒྱད་བཀར་བསྒྲུབ་པ་ལས་འྱོས་མྱེད་པའི་ཕིར། འདིར་འདུལ་འཛིན་ཆྱེན་པྱོ་འགའ་
ཞིག སྱེ་པ་ཐ་དད་བཀག་པའི་འཁྱོར་ལྱོ་ལས། གནས་བརན་པའི་སྱེ་པ་གསུམ་དང་། ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སྱེ་པ་
གསུམ་ལྟ་བ་མཐུན་པར་བཤད་པས་གྱེས་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ལ་འདུལ་བའི་དབྱེ་བ་བཅྱོ་བརྒྱད་མི་རིགས་སྱོ། །ཞྱེས་
འགྱོག་པ་ལ། བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀར་ལན་འདྱེབས་པ་ན། འདི་དག་གི་དབྱེ་བ་སྟྱོན་པའི་གཞུང་ན་མི་འད་བ་
སང་བས། འདི་ཁྱོ་ན་བདྱེན་གི་གཞན་ནི་མི་རིགས་སྱོ་ཞྱེས་བཤད་དཀའ་བས། ཆྱོས་རྱེའི་གསུང་ལ་ནྱོར་བའི་གྱོ་
སྐབས་ག་ལ་ཡྱོད། ཅྱེས་པ་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་ཡང་། དྱེས་ལན་མི་ཐྱེབས་སྱོ། །ཡང་ཊི་ཀ་བྱེད་པ་གཞན་གི་ནི་འདི་
ལ་ལན་འདྱེབས་པའི་སྤྱོབས་པ་མི་སང་ཞིང་། ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མར། ལུང་དང་རིགས་པ་གིས་ཀྱི་
སྱོ་ནས་བསྒྲུབས་པ་ལས། སྱེ་པ་ཐ་དད་བཀག་པའི་འཁྱོར་ལྱོར། ཡུལ་དྱོན་སླྱོབ་དཔྱོན་བྱེ་བྲག་གིས། །ཐ་དད་
རྣམ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་དྱོ། །ཤཱཀྱ་སྱེང་གྱེའི་བསྟན་པ་ནི། །དྱེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་བཅྱོ་བརྒྱད་དུ། །གྱུར་ཏྱེ་འགྱོ་བའི་བ་མ་
དྱེའི། །སྱོན་གི་འཕིན་ལས་ཡིན་པར་ངྱེས། །ཞྱེས་པ་ནི། དགྱེ་སླྱོང་གི་ལྱོ་ 
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༼༡༢༧༽ 
དི་བ་ལས་གསུངས་པས་ན། འདུལ་བའི་ལས་ཐ་དད་དང་། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་མདྱོ་འདྱོན་ཚུལ་མི་འད་བའི་གྱེས་
པར་བཤད་པས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ལ། རིགས་པ་ནི། བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་བཀར་སྒྲུབ་པ་ན་བཀའ་མི་འད་བ་བཅྱོ་
བརྒྱད་ཡྱོད་དགྱོས་པས། དྱེ་ཡང་འདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་གཙོ་ཆྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ། འདིར་སྱེ་ཚན་བཅྱོ་བརྒྱད་ནི་
འདུལ་བའི་ལས་མི་འད་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞྱེས་གསུངས། བུ་སྟྱོན་རིན་པྱོ་ཆྱེ་ཡང་དྱེ་དང་མཐུན་
གསུང་ངྱོ་། །ཡང་བདག་གི་བྱོ་ལ་ཤར་བ་ནི། འདིར་སྱེ་བཞི་དང་བཅྱོ་བརྒྱད་ལ་སྱོགས་པ་འདུལ་བ་མི་འད་བའི་
དབང་གིས་ཡིན་གི། གྲུབ་མཐའ་དང་ལྟ་བའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་ལ་
གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ། དྱེ་ལྟ་ན་དྱེ་ལ་ན་ཐྱོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ཁབ་པར་འགྱུར་
རྱོ། །འདྱོད་ན། གནས་བརན་ཆྱོས་སྱོང་། སླྱོབ་དཔྱོན་དབིག་གྱེན་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ས་གཅན་
འཛིན་བཟང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བ་མིན་པར་འགྱུར་ལ། འདྱོད་ན། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་
སྨྲའི་མཁན་བརྒྱུད་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས་སྱོ། །ལྟ་བས་འབྱེད་པ་ལ་ཡང་སྱོན་དྱེ་ིད་དྱོ། །འྱོ་ན་དྱེ་དག་དུས་
གསུམ་རས་ཡྱོད་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། ས་བཤད་ལ་ཁབ་པ་བརིས་པས་རྣམ་པར་འཁམས་ཏྱེ། འྱོ་ན་སླྱོབ་
དཔྱོན་འཕགས་པ་ལྷ་ཆྱོས་ཅན། མང་དུ་ཐྱོས་པའི་སྱེ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མང་དུ་ཐྱོས་པའི་སླྱོབ་དཔྱོན་གི་རྱེས་སུ་
འབྲང་བའི་ཕིར། ཁབ་པ་ས་བཤད་ཀྱི་སྟྱེང་དུ་ཁས་བངས། རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བར་མང་དུ་ཐྱོས་པའི་སླྱོབ་དཔྱོན་
གི་རྱེས་སུ་སྟྱོན་པའི་ཕིར། མང་དུ་ཐྱོས་པའྱོ། །ཞྱེས་པས་སྱོ། །རྒྱས་པར་གསྱེར་ཐུར་ལས་བལྟ་བར་བའྱོ། །དྱེས་
ན་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་དང་པྱོར་སྱོམ་པ་ལྱེན་ཚུལ་ 
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༼༡༢༨༽ 
མི་འད་བ་དང་། བར་དུ་བསྲུང་ཚུལ་མི་འད་བ་དང་། མས་ན་ཕིར་བཅྱོས་ཚུལ་མི་འད་བ་དང་། སྱོ་སྱོར་ཐར་
པའི་མདྱོ་འདྱོན་ཚུལ་མི་འད་བ་དང་། ཐ་མར་སྱོམ་པ་གཏྱོང་ཚུལ་རྣམས་སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཚུངས་པས་ན་
གཅིག་གི་གཞུང་ལས་བཀག་པ་དྱེ་གཅིག་གི་གཞུང་ལས་གནང་བས་ན། གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་
ངྱེས་པ་མི་འཐད་དྱོ། །གིས་པ། དྱེའི་ྱེས་སྤྱོང་དགག་པ་ལ། སྱེ་པ་གཅིག་ཁྱོ་ན་བདྱེན་པ་དགག སྱེ་པ་ཀུན་གི་
བསླབ་པ་ཤྱེས་ན་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། གལ་ཏྱེ་སྱེ་པ་གཅིག་ཁྱོ་ན་བདྱེན་གི་དྱེ་ལས་གཞན་པ་
ཐམས་ཅད་བརྫུན་ཡིན་ཏྱེ། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་མི་སིད་པའི་ཕིར་སྙམ་ན། མི་འཐད་དྱེ། རྒྱལ་པྱོ་
ཀྲི་ཀྲིའི་རི་ལམ་ལུང་སྟྱོན་པའི་མདྱོ་ལྟར་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པ་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དྱེ་ཡང་
མདྱོ་དྱེ་ལས། མི་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱིས་རས་ཡུག་གཅིག་དས་ཀྱང་རལ་བར་མ་གྱུར་པ་དྱེ་ནི། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྣམ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཀྱང་། རྣམ་པར་གྱོལ་བའི་རས་ཡུག་ནི་མས་པར་མི་འགྱུར་
རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། མདྱོ་དྱེ་དང་། མཛོད་ཀྱི་འགྱེལ་བཤད་དང་། སྙན་ངག་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་རྣམས་སུ་རི་
ལྟས་བཅུ་གསུངས་ལ། དྱེ་ཡང་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས། གང་ཆྱེན་རྒྱ་སྐར་ནས་འཐྱོན་པ། །ར་མ་དྱེ་ལ་
ཐྱོགས་པ་དང་། །དྱེ་བཞིན་སྐྱོམ་པའི་ཕི་རྱེས་ནས། །ཁྱོན་པ་བརྒྱུག་པ་བདག་གིས་མཐྱོང་། །ཕྱེ་ནི་བྲྱེ་གང་དག་ལ་
ཡང་། །མུ་ཏིག་བྲྱེ་གང་འཚོང་བ་མཐྱོང་། །ངན་པའི་ཤིང་དང་ཙན་དན་ནི། །སྙྱོམས་པ་དག་ཏུ་བྱེད་པ་མཐྱོང་། །དྱེ་
བཞིན་གཡུལ་དུ་གང་ཕྲུག་གིས། །གང་པྱོ་ཆྱེན་པྱོ་ཡང་དག་འབྱོད། །མི་གཙང་བ་ཡིས་ལུས་བྱུགས་པའི། ། 
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༼༡༢༩༽ 
སྱེའུ་འབར་ཞིང་གཞན་ལ་འབྱུག །སྱེའུ་ངན་པ་གཡྱོ་བའི་གཏྱེར། །རྒྱལ་སིད་རྒྱས་ལ་མངྱོན་དབང་
བསྐུར། །རས་ཡུག་སྱེས་བུ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཀྱིས། །དས་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་མས་པ་མྱེད། །མྱེ་ཏྱོག་འབྲས་བུའི་དགའ་
ཚལ་ནི། །དགའ་བ་ཆྱོམ་རྐུན་དག་གིས་དཀྲུགས། །ཞྱེ་སང་བཞད་གད་རྱོད་པ་ལ། །སྱེ་བྱོ་མང་པྱོ་ཆགས་པ་
སྟྱེ། །རད་བྱུང་རི་ལམ་འདི་དག་ནི། །འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་རུང་སྙམ། །ཞྱེས་པ་ས་བདག་གིས་དིས་
ལ། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ། །སྱེ་བྱོའ་ིཚེ་ལྱོ་བརྒྱ་པའི་ཚེ། །སྟྱོན་པ་ཞི་བ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ། །རྒྱལ་བ་བདུད་རིའི་ཆུ་གཏྱེར་འབྱུང་། །དྱེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་པྱོར་མཐྱོང་། །དྱེ་ཡི་ན་ཐྱོས་ཐ་མ་ཡི། །དུས་
སུ་རྱོད་པ་ལ་བརྱེན་ནས། །ཚུལ་ཁིམས་ཡྱོན་ཏན་ཀུན་སྱོད་བཏང་། །བསླད་པ་དང་བཅས་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །དྱེ་དག་སྟྱོབས་ཀྱིས་ཁིམ་ན་གནས། །དབྱེན་པ་མ་སིན་ཆུང་རྣམས་ལ། །རང་གིས་བརྱེན་པ་ལ་བརྱེན་
ཅིང་། །བསྟན་པ་དག་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཞུ་བ་ཞུ་བྱེད་ཀྱི། །དངྱོས་པྱོ་རྱོན་པ་དག་ལ་རྒྱུག །དྱེ་སྱོད་
སྐྱོམ་པའི་ཕི་ནས་ནི། །ཁྱོན་པ་འགྱོ་བ་རྣམ་པར་མཐྱོང་། །ཆགས་པས་ལྱོང་ཞིང་ཀུན་རྱོངས་ཀྱིས། །བཅྱོམ་པ་དྱེ་
དག་བང་ཆུབ་ཀྱི། །ཡན་ལག་མུ་ཏིག་བྲྱེ་གང་དག །ཕྱེ་བྲྱེ་གང་ལ་འཚོང་བར་འགྱུར། །མུ་སྟྱེགས་ཚིག་ནི་ཤིང་
ངན་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ཙན་དན་དག །རྱོངས་པས་ཁད་པར་མི་ཤྱེས་པས། །དྱེ་དག་གི་ནི་
མཚུངས་བྱེད་འགྱུར། །འདུལ་བའི་དགྱེ་སླྱོང་གང་པྱོ་ཆྱེ། །བཟང་པྱོ་ཐྱོབ་ནས་འགའ་ཞིག་ཏུ། །དགྱེ་སླྱོང་ཁིམས་
འཆལ་གང་ཕྲུག་གིས། །འགན་ཞིང་ 
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༼༡༣༠༽ 
སྱོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །གཡྱོ་བ་མི་གཙང་གིས་བྱུགས་ལུས། །དགྱེ་སླྱོང་སྱེའུས་ཁིམས་བཟང་རྣམས། །རང་
གི་སྱོན་གིས་བསྱོ་བྱེད་ཅིང་། །བདག་ིད་མཚུངས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །སྱེའུ་བཞིན་དུ་རིགས་འཁམ་
པ། །མངྱོན་པར་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར། །རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པའི། །རས་ཡུག་དས་ཀྱང་
མས་མི་འགྱུར། །དགྱེ་འདུན་རས་ནི་འབྲས་བུ་ཡི། །དགའ་ཚལ་དག་ཀྱང་བརྐུ་བར་འགྱུར། །ཕན་ཚུན་སྱོན་
ནས་བརྱོད་བྱེད་ཅིང་། །འཐབ་མྱོའ་ིངང་ཚུལ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཁྱོད་ཀྱི་རི་ལམ་རྣམ་སིན་མཐར། །འབྲས་བུ་འདི་
དག་ས་ལ་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། ཡང་བསྟན་པ་ས་དར་གི་ཆྱོས་ཀྱི་བརྱེད་བང་ལས། དྱེ་དག་ཏུ་མ་འདུས་
པ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ནི། མྱེ་ཏྱོག་དག་ནི་ཆྱོད་ཅིག་ཅྱེས་ནི་བསྐུལ། །རྱེ་དུས་གསུམ་གི་བར་མ་སྟྱོང་པར་
མཐྱོང་། །རན་པྱོ་སི་ཐྱེར་དུ་ནི་གནས་པ་དང་། །ར་ཡི་ཁ་འཕྱོངས་གིས་ཀས་ཟ་བ་དང་། །ཆྱེ་བའི་བི་བས་ཆུང་
བ་ཁ་ནི་དག །བྱེ་འུ་སྱེས་མ་ཐག་ཏུ་བ་ལ་ནུ། །ས་དྱོ་གཞྱོན་ནུའི་མི་ནི་ཕི་དྱོ་རས། །སྱེང་གྱེའི་རྱོ་ནི་རང་གི་སིན་
བུས་ཟྱོས། །ཞྱེས་འབྱུང་ཡང་བརག་དགྱོས་སྱོ་ཞྱེས་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པ་གསུང་ངྱོ་། །སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་
གནང་བཀག་མི་མཐུན་པ་འདིའི་དྱོན་རྒྱས་པར་སྱེ་པ་ནི་ཐ་དད་བཀག་པའི་འཁྱོར་ལྱོ་ཞྱེས་པ་བཙུན་པ་དབིག་
གྱེན་གིས་མཛད་པ་ལས་བསྡུས་ནས། སྱེ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་ཞྱེས་པ་སླྱོབ་དཔྱོན་དུལ་བའི་ལྷས་
མཛད་པ་དང་། སླྱོབ་དཔྱོན་ཤཱཀྱ་འྱོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སུམ་བརྒྱ་པའི་རང་འགྱེལ་འདུལ་བ་འྱོད་ལྡན་དང་། ལ་
སྱོགས་པས་རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་གི་དང་པྱོའ་ིལྱོ་དི་བ་རྣམས་ལ་ལྟྱོས་ 
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༼༡༣༡༽ 
ཤིག་སྟྱེ། ལུང་དང་པྱོ་ལས། ཤར་དང་ནུབ་དང་གངས་རིར་གནས། །འཇིག་རྱེན་འདས་པར་སྨྲ་བའི་སྱེ། །རག་པ་
སྨྲ་བའི་སྱེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགྱེ་འདུན་ཕལ་ཆྱེན་པ། །བཞི་པ་དང་ནི་འྱོད་སྲུང་སྱེ། །ས་སྟྱོན་སྱེ་དང་ཆྱོས་སྲུང་
སྱེ། །མང་ཐྱོས་གྱོས་དམར་སླྱོབ་མའི་སྱེ། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སྱེ་སྨྲ་བའི་སྱེ། །ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །རྒྱལ་
བྱེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མྱེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆྱེན་གནས་བརན་པ། །ས་སྱོག་རིགས་དང་བསྲུང་བ་
པ། །གནས་མ་བུ་ཡི་སྱེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡུལ་དྱོན་སླྱོབ་དཔྱོན་བྱེ་བྲག་
གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་དྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །དགྱེ་སླྱོང་གི་ལྱོ་དི་ལས། ར་བའི་སྱེ་བཞི་ས་མ་དང་མཐུན་ལ། 
གྱེས་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་ནི། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་བ་བཞི། ཕལ་ཆྱེན་པ་དྲུག །མང་བཀུར་བ་ལྔ། གནས་བརན་པ་
གསུམ་གསུངས་སྱོ། །འདུལ་བ་འྱོད་ལྡན་ལས། ར་བའི་སྱེ་བཞི་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་
གྱེས་པར་བཤད་དྱོ། །སླྱོབ་དཔྱོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བར། ར་བའི་སྱེ་གནས་བརན་པ་དང་
ཕལ་ཆྱེན་པ་ལས། གནས་བརན་པ་ལ་བཅུར་གྱེས་པ་དང་། ཕལ་ཆྱེན་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་གྱེས་པར་གསུངས་པ་
དང་། ཡང་ར་བའི་སྱེ་གིས་པྱོ་དྱེ་ལ་གྱེས་ཚུལ་མི་འད་བ་གཅིག་དང་། ཡང་ར་བའི་སྱེ་གནས་བརན་པ། ཕལ་
ཆྱེན་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སྟྱེ་སྨྲ་བ་གསུམ་ལ་གྱེས་ཚུལ་མི་འད་བ་གཅིག་དང་། ས་བཤད་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ནི་
ཡི་གྱེ་མངས་ཀྱིས་དྱོགས་པས་འདིར་མ་བཀྱོད་དྱོ། །ར་བའི་སྱེ་བཞི་ཡིན་པར་ཀྱྱེ་རྱོ་རྱེའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་
སྱོ། །གིས་པ། སྱེ་པ་ 
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༼༡༣༢༽ 
ཀུན་གི་བསླབ་པ་ཤྱེས་ན་གཅིག་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏྱེ་སྱེ་པ་ཀུན་གི་བསླབ་པ་ཡང་ཤྱེས་ན་གནང་བཀག་
གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེ་ན། ཤྱེས་ཀྱང་ཕལ་ཆྱེར་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་ལྱེགས་སར་གི་
སྐད་དུ་མདྱོ་སྱེ་བཏྱོན་ན་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱེ། དྱེའི་མདྱོ་སྱེ་ལྱེགས་སར་གི་སྐད་དུ་ཡྱོད་པས་སྱོ། །གནས་བསྟན་པ་
དག་ལྱེགས་སར་གིས་མདྱོ་སྱེ་བཏྱོན་ན་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་ནི། དྱེའི་མདྱོ་སྱེ་རང་བཞིན་ཕལ་སྐད་དུ་ཡྱོད་པས་
སྱོ། །ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་རང་ིད་ཀྱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་གསྱོལ་བཞིའི་ཆྱོ་གས་སྱོམ་པ་སྱེ་ལ། དྱེའི་ཆྱོ་ག་
བཞིན་བས་ན་སྱེ་པ་གཞན་གནས་བརན་པ་སྱོགས་ཀྱི་དགྱེ་སླྱོང་འཇིག་པ་སྟྱེ་མི་སྱེ་བས་སྱོ། །ཐམས་ཅད་ཡྱོད་
སྨྲ་སིན་མའི་སྤུ་བཞར་ན་ལྟུང་བ་ཡིན་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། ལུས་གཞན་གི་ཡང་མི་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །ཕལ་ཆྱེན་པ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱེ་པ་འགའ་སིན་མའི་སྤུ་མ་བཞར་ན་ནི་ལྟུང་བར་འདྱོད་པ་དང་། ཕལ་ཆྱེན་པ་
སྱོགས་ལ་ལ་བུ་རམ་ཕི་དྱོ་འགྱོག་ལ། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་ཁ་ཅིག་ལྟུང་བ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། དྱེ་ཞག་བདུན་པའི་
སན་དུ་འདྱོད་པས་སྱོ། །ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་སྱོགས་ལ་ལ་བིན་ལྱེན་བྱེད་པ་ན་བཀན་པས་ཏྱེ་གན་རལ་དུ་བྱེད་
དྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། ལག་པ་བཀན་པས་ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །གནས་བརན་པ་ལ་སྱོགས་པ་དྱེ་ལས་གཞན་
དུ་བྱེད་དྱེ། ལག་པ་སྟྱེང་འྱོག་ཏུ་བྱེད་པའམ་སྐྱུར་ཐབས་སུ་བྱེད་པའི་ཕིར་ཕལ་ཆྱེན་པ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱེ་པ་
འགའ་ཞིག་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་ལྱེན་བྱེད་ལ། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་སྱོགས་ལ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བིན་ལྱེན་འགྱོག་པ་དང་། 
ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་སྱོགས་ཁ་ཅིག་མིར་ཆགས་པ་སྟྱེ་མངལ་ན་གནས་པ་ 
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༼༡༣༣༽ 
བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་འདྱོད་དྱེ། འྱོད་ལྡན་ལས། མི་ནི་བཙས་པའི་གནས་སྐབས་སྱོ། །མིར་ཆགས་པ་
ནི་མངལ་གི་གནས་སྐབས་སྱོ། །དྱེ་གིས་ཀ་བསྡུ་བའི་ཕིར་མིར་གྱུར་པ་ཞྱེས་སྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །གནས་བརན་པ་སྱོགས་དྱེ་ལ་ཕམ་པ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །མང་བཀུར་བ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་ལའི་སྱོ་སྱོར་ཐར་
པ་ལ་གྱེང་གཞིའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལས་མྱེད་ལ། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲ་སྱོགས་ལ་ལའི་རིང་ཐུང་དྱེ་ལས་
གཞན་དུ་ཡྱོད་དྱོ། །དྱེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲའི་སྱོ་ཐར་གི་གྱེང་གཞི་ལ་ཚིགས་བཅད་ལྔ་ཡྱོད་པ་ལྟ་
བུའྱོ། །འདིར་ལྷ་བཙུན་བསམ་ཡས་པའི་ཊི་ཀ་ལས། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་སྨྲའི་སྱོ་ཐར་གི་གྱེང་གཞི་ལ་ཚིགས་བཅད་
བཅུ་གཅིག་ཡྱོད་ཅྱེས་གསུང་ཡང་གཞུང་ན་མི་སང་ངྱོ་། །སྐབས་འདིར། ན་ཐྱོས་གྱེས་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་
ལ། །འདུལ་བ་བཅྱོ་བརྒྱད་ཡྱོད་ཅྱེས་པའི། །ལུང་ཁུངས་གསལ་པྱོ་གང་ན་ཡྱོད། །ཅྱེས་པ་ལ་དྱོན་གི་ལན་ནི། 
ལྱེགས་བཤད་གསྱེར་གི་ཐུར་མ་ལས་བཏབ་ཟིན་མྱོད། འྱོན་ཀྱང་གནས་བརན་པ་ལྱེགས་སར་གིས་མདྱོ་བཏྱོན་
ན་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་ནས། མང་བཀུར་བའི་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་ལ་གྱེང་གཞིའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལས་མྱེད་པ་
སྱོགས་ལ། སྱེ་པ་དྱེ་དང་དྱེའི་ལུང་ལས་འདི་ལྟར་བཤད་ཅྱེས་པ་ད་ལྟ་བྱོད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་ནས་ཚིག་
གསལ་པྱོ་དང་རྒྱུ་མི་སང་བས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། བདག་གི་བྱོ་ལ་འདི་ལྟར་ཤར་ཏྱེ། སྱེ་པ་གཞན་གི་འདུལ་
བའི་ལུང་དང་བསྟན་བཅྱོས་བྱོད་དུ་མ་བསྒྱུར་ཡང་། བསྟན་བཅྱོས་མཛད་པ་འདིས་ནི་ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་སྱོགས་རྒྱ་
གར་གི་པཎི་ཏ་མང་པྱོ་ལ་བྱོད་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་མང་པྱོ་གསན་པ་དང་། རྒྱ་དཔྱེ་ 
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༼༡༣༤༽ 
བྱོད་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རྱོག་མཛད་པ་ལས་འདི་དག་འབྱུང་བར་གདྱོན་མི་ཟའྱོ། །དྱེ་ཡང་དཔྱེར་
ན་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སྱོར། དབངས་ཅན་གི་མགུལ་རྒྱན་གི་ལུང་མང་དུ་དངས་ཀྱང་དྱེང་སང་བྱོད་དུ་མ་
བསྒྱུར་བ་བཞིན་ནྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤྱེས་པར་བའྱོ། །མདྱོར་བསྡུ་ན་ཕམ་པ་བཞི་པྱོ་ནས་བརམས་
ཏྱེ་བསླབ་པར་བ་བ་ཀུན་སྱེ་པ་བཅྱོ་བརྒྱད་པྱོ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པས། སྱེ་པ་གང་གིས་བཀག་པ་ཡྱེ་བཀག་
ཡིན་ལ། གང་གིས་གནང་བ་ཡྱེ་གནང་ཡིན་ཏྱེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་སྱོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། དཔྱེར་ན་བུ་རམ་ཕི་དྱོའ་ི
ཁ་ཟས་སུ་བྱེད་པ་དྱེ་ཡྱེ་གནང་ཡིན་ན། སྱེ་པ་གཞན་གི་དགྱེ་སླྱོང་ལྟུང་བ་དག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། གནང་
བ་ལས་བཀག་གྱོ་ཞྱེས་བརྫུན་དུ་སྨྲས་པའི་ཕིར། འདིར་བསམ་ཡས་པ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཞྱེས་པའི་
ལྱོག་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཞྱེས་གསུངས། ཀུ་མཱ་ར་སྱེ་པ་གཞན་ལྟུང་བར་བཅས་པར་འགྱུར་ཏྱེ་དྱེ་ཡྱེ་གནང་ཡིན་
པས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་མྱོད། གནང་བ་ལས་མ་སད་པས་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ན། ཐམས་ཅད་ཡྱོད་
སྨྲའི་དགྱེ་སླྱོང་གིས་བུ་རམ་མ་ཟྱོས་ན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཡྱེ་བཀག་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ཡྱོད་
སྨྲའི་དགྱེ་སླྱོང་གིས་བུ་རམ་ཟྱོས་ན་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྱོ། །གིས་པ། ཁིམ་པས་དགྱེ་སླྱོང་གི་བཅས་པ་
བསྲུང་དགྱོས་པར་ཐལ་བ་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དངྱོས་དང་། འདྱོད་པ་ལ་འདུལ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ྱེས་པ་
བརྱོད་པ། མཐྱོ་རིས་ཀྱང་མི་འབྱུང་བའི་ྱེས་པ་བརྱོད་པའྱོ། དང་པྱོ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག བཅས་པ་ཐམས་
ཅད་འགྱོ་བ་སི་ལ་བཅས་པས། བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བ་དགྱེ་སླྱོང་ལ་འབྱུང་ན་མི་ས་ལའང་འབྱུང་
ཞྱེ་ན། མི་སའང་དགྱེ་སླྱོང་ 
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༼༡༣༥༽ 
ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་རྣམ་དག་ལ་བཅས་པ་གང་ཡྱོད་ཀྱི་ལྟུང་བའི་རྱེན་དུ་རུང་བའི་ཕིར། འདིར་
རྣམ་བཤད་མཛད་པ་བསམ་ཡས་པ་མི་སའང་དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མ་དང་། དགྱེ་སླྱོབ་མ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་ཞྱེས་ཞིབ་
ཆ་མཛད་མྱོད། དྱེ་གཏན་ཚིགས་ས་མ་ལྟར་ཡིན་པ་མ་དགྱོངས་པས། དགྱེ་སླྱོང་ིད་དུ་ཞྱེས་པ་རིངས་སམ་སྙམ་
པ་ཡིན་ལ། ཀུ་མཱ་ར་དང་ས་གདྱོང་པ་ནི། བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བའི་རྱེན་དུ་རུང་ན་དགྱེ་སླྱོང་ཡིན་
པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པས། དགྱེ་སླྱོབ་མ་ལ་ལྟུང་བ་དྱེ་འབྱུང་བ་མ་དགྱོངས་པའྱོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་འབྱུང་སྟྱེ། བིན་
ལྱེན་མ་བས་བཟའ་མི་བ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །མི་སས་དགྱེ་སླྱོང་ལ་བིན་ལྱེན་སྟྱོབ་པ་པྱོ་བས་ན་ཡང་། 
དགྱེ་སླྱོང་གིས་དགྱེ་སླྱོང་ལ་བིན་ལྱེན་བས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་བཟའ་བར་རུང་བར་མི་འགྱུར་རྱོ། །འདིར་དགྱེ་སླྱོང་
གི་དགྱེ་སླྱོང་ལ་བིན་ལྱེན་ཆགས་པ་མྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་བསླབ་བིན་གིས་དགྱེ་སླྱོང་རྣམ་དག་ལ་བིན་
ལྱེན་ཆགས་པ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་བསླབ་པ་ལ་གཡྱེལ་བས་དགྱེ་སླྱོང་བསླབ་པ་ལ་གཅྱེས་སས་སུ་བྱེད་བྱེད་པ་ལ་
བིན་ལྱེན་ཆགས་པ་དང་། དགྱེ་སླྱོང་ཕ་མ་ཕན་ཚུན་བིན་ཆགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། བསླབ་པ་བིན་པ་
ནི་འད་བ་ིད་དྱོ། །བསྙྱེན་པར་མ་རྱོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀྱང་ངྱོ་། །ཞྱེས་དང་། གཡྱེལ་བས་ལག་ར་བངས་
པ་དང་བིན་ལྱེན་བངས་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་དང་། སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ཁིམ་པ་དང་
འདའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །འྱོ་ན་འདིར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྱོ་ཞྱེ་ན། འདིར་ནི་སིར་བཏང་གི་
དབང་དུ་བས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་འདིར་དགྱེ་སླྱོང་ཕི་དྱོ་ 
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༼༡༣༦༽ 
ཟ་བ་དྱེ་ཆྱོས་དང་འགལ་བར་བཤད་ཀྱང་དགྱེ་སླྱོང་ནད་པ་ལ་གནང་བ་ལྟ་བུའྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཁིམ་པ་དྱེས་བསྙྱེན་
པར་མ་རྱོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ནུབ་གསུམ་ལ་སྱོགས་པ་ལ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་སྱོགས་ཀུན་ལ་སར་བར་
བའྱོ། །གིས་པ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་ཇི་སྙྱེད་བྱུང་
བ་དྱེ། ཁིམ་པ་ནས་ནི་དམྱལ་བའི་བར་དུད་འགྱོ་ལ་སྱོགས་པ་འགྱོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་
ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ། དགྱོངས་པ་གཅིག་ལས། དུད་འགྱོ་ལ་བཅས་པ་ཡྱོད་དྱེ། ཡང་རྱོ་རྱེའི་གསུང་ཁམས་གསུམ་ཆྱོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པྱོས་འགྱོ་བ་སི་ལ་བཅས་བ་བ་བཞུགས། ཞྱེས་བཤད་པས་སྱོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྱོངས་པ་མ་
ཡིན་ནྱོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན། ལྟུང་བ་དྱེ་བཅས་པ་མཛད་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྱོད་ཀྱི། མ་བཅས་པས་ྱེས་པ་
དྱེ་བས་ཀྱང་ལྟུང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་ཐུབ་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལས་དང་པྱོ་པས་ྱེས་པ་
བས་ཀྱང་ལྟུང་བ་མྱེད་པར་གསུངས་སྱོ། །ཇི་སྐད་དུ། ལས་དང་པྱོ་པ་དང་སྨྱྱོས་པ་དང་སྱེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། 
ཚོར་བས་གཟིར་བ་དག་ལ་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་འགྱོ་བ་
ཐམས་ཅད་ལ་གལ་ཏྱེ་ལྟུང་བ་སྱེ་ལྔ་པྱོ་ཀུན་འབྱུང་ན། འགྱོ་བ་ཀུན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པས་ན་ཕིར་བཅྱོས་པའི་
ཐབས་ཀྱང་མྱེད་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་པས། ཐར་པ་ཐྱོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྱོས་མཐྱོ་རིས་ཀྱང་ནི་འབྱུང་རྱེ་སྐན་ཏྱེ་མི་
འབྱུང་ངྱོ་། །གིས་པ། ན་ཐྱོས་རྣམ་གསུམ་གིས་མ་ངྱེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པ་ནི། གཞན་ཡང་གནང་བཀག་
ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་པའི་ཕིར། དཔྱེར་ན་ན་ཐྱོས་ཀྱི་གཞུང་
ལས། བསྱོས་ཤ་ཡིན་པར་མཐྱོང་ཐྱོས་དྱོགས་ 
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༼༡༣༧༽ 
པའི་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཤ་བཟར་རུང་སྟྱེ། གལ་ཏྱེ་འདག་གྱོལ་གི་བྱོས་མི་ཟ་ན། དགྱེ་སླྱོང་ལྷས་བིན་
གི་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་ནི་དགྱེ་སླྱོང་གྱཽ་ཏ་མ་ནི་ཤ་ཟ། བདག་ཅག་གིས་
ནི་བཟའ་བར་མི་བ་སྟྱེ། གཞི་དྱེ་ལས་སྱོག་ཆགས་ལ་གནྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གྱཽ་ཏ་མ་ནི་འྱོ་མ་འཐུང་། བདག་ཅག་
གིས་བཏུང་བར་མི་བ་སྟྱེ། གཞི་དྱེ་ལས་བྱེའུ་ལ་གནྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །གྱཽ་ཏ་མ་ནི་ལན་ཚྭ་ཟ། བདག་ཅག་གིས་ནི་
བཟའ་བར་མི་བ་སྟྱེ། དབང་ཕྱུག་གི་ཁུ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཕིར། གྱཽ་ཏ་མ་གྱོས་དས་པ་གྱོན། བདག་ཅག་གིས་
གྱོན་པར་མི་བ་སྟྱེ། དད་པས་བིན་པ་ཆུད་ཟྱོས་པའི་ཕིར་རྱོ། །གྱཽ་ཏ་མ་དགྱོན་པ་ན་གནས། བདག་ཅག་གིས་
གནས་པར་མི་བ་སྟྱེ། སྱེམས་ཅན་གི་དྱོན་མ་བས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞྱེས་པའྱོ། །དྱེ་ལ་དགྱེ་འདུན་དབྱེན་དུ་
གཏྱོགས་པའི་སྱོམ་པྱོར་འགྱུར་རྱོ། །རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་ནི། ལང་ཀར་གཤྱེགས་པ་ལས། རྣམ་གསུམ་དག་
པའི་ཤ་རྣམས་ནི། །མ་སྨྲས་པ་དང་མ་བསྐུལ་བ། །མ་བརགས་པ་དང་ཡྱོང་མྱེད་པས། །དྱེས་ན་ཤ་ནི་མི་བཟའ་
འྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་དྱོན་ནི། ཤ་བིན་ཅིག་ཅྱེས་མ་སྨྲས་པ་དང་། །དངྱོས་སུ་མ་བརྱོད་ཀྱང་དྱོན་གིས་གྱོ་བའི་
ཕིར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་བསྟན་པ་དང་། ཤ་བིན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་མ་བརགས་པ་ལ་ཟྱེར་བར་མངྱོན་ཞིང་། 
བྱོད་ཁ་ཅིག ངྱོ་བྱོ་དག་པ་སྟྱོབས་ལྡན་བཞིའི་ཤ་མ་ཡིན་པ། བསམ་པ་དག་པ་བསྱོས་ཤ་མ་ཡིན་པ། ཆྱོ་ག་དག་
པ་གསྱོག་འཇྱོག་ཅན་ལ་སྱོགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ལ་ཁུངས་མི་སང་ངྱོ་། །དྱེས་ན་འདུལ་བ་ཚིག་ལྱེ་
ལས། གང་ཕིར་ཆྱེད་དུ་བས་པའི་ཤ །མཐྱོང་ངམ་ཐྱོས་སམ་ 
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༼༡༣༨༽ 
དྱོགས་པ་ནི། །ནམ་ཡང་བཟའ་བར་བ་མིན་པར། །འགྱོ་ཀུན་ཕན་པར་བཞྱེད་པས་གསུངས། །ཞྱེས་པ་ལྟར། རང་
གི་ཆྱེད་དུ་བསྱོས་པའི་མཐྱོང་ཐྱོས་དྱོགས་མྱེད་པ་ལ་འཆད་དགྱོས་སྱོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ིགཞུང་ལས་ཤ་རྣམས་
ཟ་བ་བཀག་ཅིང་། བཟས་ན་ངན་འགྱོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས་ཏྱེ། མདྱོ་སྱེ་གང་པྱོའ་ིརལ་དང་། མྱང་འདས་དང་། སིན་
ཆྱེན་དང་། སྱོར་འཕྱེང་དང་། ལང་གཤྱེགས་ལས། ངས་ནི་ཤ་རྣམས་རྣམ་པར་སད། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་དང་། །ན་ཐྱོས་རྣམས་ཀྱིས་སད་པ་ལ། །ངྱོ་མི་ཚ་བར་ཟ་བ་ནི། །རག་ཏུ་སྨྱྱོན་པར་སྱེ་བར་
འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གསང་སགས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་མན་ཆད་ལས་ཤ་བཀག་སྟྱེ། ཤ་ལ་སྱོགས་པ་ཟ་མི་
བ། །ཞྱེས་སྱོ། །བ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་གནང་བ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ནི། སང་རྱོགས་སར་གསུམ་གི་ནུས་པ་ཡྱོད་
པའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། འཇིག་རྱེན་པའི་མཁའ་འགྱོ་ལ་སྱོགས་པ་མྱེས་པའི་ཕིར་ཡིན་ནྱོ། །ཡང་འཇམ་
དཔལ་གི་རང་གི་ལྟ་བའི་འདྱོད་པ་མདྱོར་བསྟན་པ་ལས། ཤ་ཟ་བ་ཡི་མི་གང་ཞིག དང་པྱོ་ཡི་དྭགས་འགྱོ་བ་
སྟྱེ། །ཕིས་ནི་ངུ་འབྱོད་འགྱོ་བ་ཡིན། །ཞྱེས་དང་། གསྱོད་པྱོ་ནྱོར་ལ་སྱེད་པ་དག །བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཚོད་པར་
འགྱུར། །ཟ་པྱོ་ཤ་ལ་སྱེད་པ་དག །བསྐལ་པ་བྱེ་བར་འཚོད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །ཆྱོས་རྱེ་ངྱོར་པ་རྱོ་རྱེ་
འཆང་གིས་སླྱོབ་སིང་དུ་ཤའི་ྱེས་དམིགས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། འདུལ་བ་ནས་ཤ་མ་གནང་བ་ལྟ་བུར་
གསུངས་པ་ལ། ཆྱོས་རྱེ་ཆྱོས་འཁྱོར་བའི་འདུལ་བའི་ཊི་ཀར་དགག་པ་མཛད་དྱོ། །སླྱོབ་སིང་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྱོའ་ི
དབང་དུ་མཛད་པས་ྱེས་པ་དྱེ་མི་འཇུག་སྟྱེ། འཇུག་ན་ལང་གཤྱེགས་སྱོགས་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་
རྱོ། །ཡང་རྱོག་གྱེ་ལ་འབར་བ་ལས་ནི། ན་ཐྱོས་ཐྱེག་པའི་གཞུང་ལས་ 
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༼༡༣༩༽ 
ནི། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གང་དག །ཟྱོས་ཀྱང་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །དྭངས་མ་སྱོགས་སུ་འགྱུར་བའི་
ཕིར། །སླྱོང་མྱོའ་ིཟས་ལ་སིག་མྱེད་བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེ་བཞིན་ཕ་རྱོལ་ཕིན་པ་དང་གསང་སགས་ཀྱི་
གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་ལ་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་འགའ་ཞིག་ཡྱོད་དྱེ། དཔྱེར་ན་ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་
གསུངས་པ་ལས་བརྒྱད་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་གནང་བཀག་མི་མཐུན་པ་བཞིན་
ནྱོ། །བཤད་མ་ཐག་པ་དྱེ་འདའི་འགལ་བ་ལྟག་སྱོད་ལ་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་ཇི་ལྟར་བརི་སྟྱེ་བརི་བར་མི་ནུས་པ་
དྱེས་ན། ཡྱེ་བཀག་དང་ཡྱེ་གནང་ཞྱེས་པ་གནང་བཀག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ངྱེས་པའི་རྣམ་གཞག་བར་མི་རུང་
ངྱོ་། །དཔྱེར་ན་མྱེ་ཏྱོག་པདྨའི་སྱོ་ནམ་བྱེད་པ་ལ། ས་གཞི་དྱེར་རག་ཏུ་འདམ་དང་ལན་ལིན་ཡྱོད་པ་དགྱོས་ཤཤིང་། 
ས་བྱོན་དྱེ་ཤུ་དག་དང་སྱོགས་པ་སྱེའུ་གཤྱེར་ལ་སྱོགས་རྱོ་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཚ་བའི་རས་ཀྱིས་བསྐྱོར་ན་སྱེ་ལ། མྱེ་
ཏྱོག་ཀུ་མུ་ད་སྱོགས་གཞན་ལ་དྱེ་མི་དགྱོས་སྱོ། །དྱེས་ན་ཆུ་ལས་སྱེ་བའི་རས་ལ་སྐམ་པ་དག་ཡིན་ཞིང་། སྐམ་
པར་སྱེ་བ་མྱེ་ཏྱོག་ཨུག་ཆྱོས་ལྟ་བུ་ལ་ཧ་ཅང་བརན་ཆྱེས་པ་དག་ཡིན་པ་དང་། གང་བའི་ས་བྱོད་ལྟ་བུར་དྱོ་སར་
སྱེ་བའི་རས་འབྲས་ལྟ་བུ་མི་སིན་ཞིང་། དྱོ་ས་འཕགས་ཡུལ་ལྟ་བུར་བསིལ་བ་གངས་ལྟ་བུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་ཆྱོས་དང་འཇིག་རྱེན་གི་བ་བ་གང་ཅི་ཡང་རུང་རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་བས་ན་འགྲུབ་ཀྱི། དྱེ་
ལས་བཟླྱོག་པའི་ལུགས་བས་ན་ཕལ་ཆྱེར་མི་འགྲུབ་ལ། བརྒྱ་ལ་གྲུབ་ཀྱང་བཟང་པྱོ་འབྱུང་བ་དཀའ་བས་
སྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་བཞིན་བས་ན་འགྲུབ་ཀྱི། 
དྱེ་ལས་བཟླྱོག་ན་མི་འགྲུབ་བྱོ། །གསུམ་པ། ཁིམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་ 
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༼༡༤༠༽ 
བྱུང་བ་ྱེས་པ་བསྲུང་དགྱོས་པ་ཡང་བ་ལ་རྱོད་པ་སྤང་བ་ནི། འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག གལ་ཏྱེ་སྱོམ་པ་མ་བངས་པའི་
ཁིམ་པས་ཕི་དྱོའ་ིཁ་ཟས་ཟྱོས་པ་ན་ལྟུང་བའི་ཐ་སྙད་མི་ཐྱོབ་ཀྱང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་
སིག་པ་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ལྟ་མིན་པར་ཐུབ་པས་ཁིམ་པ་ལ་མི་འབྱུང་བའི་སིག་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་
ཆྱེད་དུ་བས་ནས་བསྱོ་ན། ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྙིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་ཏྱེ་དགྱོངས་
གཅིག་ལས། བཅས་པ་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡྱོན་དང་། བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ྱེས་དམིགས་མཐྱོ་དམན་ཀུན་
ལ་འབྱུང་ངྱོ་། །དྱེ་ལྟ་མིན་པར། སིར་རྱེས་འབྲང་གི་སས་དང་བྱེ་བྲག་དགྱེ་སླྱོང་ཁྱོ་ན་ལ་བཅས་ན་བཅྱོམ་ལྡན་
འདས་ཆ་དང་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱེས་དང་། ྱེ་ཕུང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྱེ་ཚུར་ྱེ་བའི་དགྱེ་སླྱོང་ལ་རང་བཞིན་རྒྱབ་
ཁལ་གི་སྟྱེང་དུ་བཅས་པའི་གྱོང་ཚད་བཀལ་བས་མཛོ་རན་གི་སྐྱེད་པ་ཆག་ནས་ཤི་བ་དང་འད་བར་རང་བཞིན་
གི་སིག་པའི་སྟྱེང་དུ་བཅས་པ་དང་འགལ་བའི་ྱེས་པས་ངན་སྱོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་སྱོ། །ཞྱེས་
བཤད་དྱོ། །འདི་ལ་མགྱོ་མཚུངས་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་འདའི་རིགས་པ་གཟུ་ལུམ་མམ་ཨུ་ཚུགས་ཡིན་
ནྱོ། །འྱོ་ན་ཞིང་ཡྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྱེར་བ་དང་ཐན་པ་ལ་སྱོགས་པ་འབྱུང་ཞིང་། ཞིང་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྱེར་
བ་སྱོགས་ཀྱིས་གནྱོད་པ་མི་འབྱུང་བས། ཞིང་བཟང་པྱོ་སིན་ཡང་སྙིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་རྱོ། །རྒྱུ་མཚན་དྱེས་
ན་ཞིང་ལ་དག་ཡྱོད་ཀྱང་སྟྱོན་ཀ་ལྱོ་ཐྱོག་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡྱོན་ཡྱོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལའང་བཅས་
པ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སིད་མྱོད། གནས་སྐབས་མཐྱོ་རིས་དང་མཐར་ཐུག་མྱང་འདས་ཐྱོབ་པའི་ 



སྱོ་ཐར་སྱོམ་པའི་རྣམ་བཤད།   139 

༼༡༤༡༽ 
ཕན་ཡྱོན་ཆྱེ་བས་སྱོ། །དཔྱེར་ན་སང་པྱོ་སྱེར་བ་སྱོགས་ཀྱིས་ཞིང་ལ་གནྱོད་ཀྱིས་དྱོགས་ནས་མི་འཇིགས་མྱོད། 
ལྱོ་ཐྱོག་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡྱོན་ཡང་མྱེད་དྱོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་མྱེད་མྱོད། །རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་སྱོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྱེ་བ་མི་འབྱུང་ངྱོ་། །རྣལ་མའི་ལན་ནི། རྒྱུ་མཚན་དྱེས་ན་བཅས་རང་གི་ཁད་པར་
ཤྱེས་དགྱོས་ཏྱེ། རྒྱལ་བའི་མདྱོ་དང་མདྱོ་ར་བ་ལ་སྱོགས་པའི་བསྟན་བཅྱོས་ལས། ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་
བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་རྣམ་པ་གིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་གསུངས་སྱོ། །ཇི་ལྟར་
གསུངས་ན། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ། །ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ནི་ྱོན་མྱོངས་པ་
ཅན་ཁྱོ་ནས་སྱོད་པའྱོ། །ཆང་ནི་ཇི་སིད་མྱྱོས་པར་མི་འགྱུར་བ་དྱེ་སིད་དུ་གྱེན་པྱོའ་ིབྱོས་ཀྱང་བཏུང་བར་ནུས་
སྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེ་ལ་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ནི། བསླབ་པ་བཅས་མ་བཅས་ཀྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སད་
ཙམ་ནས་སིག་པར་འགྱུར་བས་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་སྱོག་གཅྱོད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་
ནི་བཅས་པ་མཛད་ཕིན་ཆད་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སད་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་སྟྱེ་ས་བརྐྱོ་བ་ལྟ་
བུའྱོ། །འདིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ལ་མུ་བཞིར་འགྱུར་ཏྱེ། རང་བཞིན་ཡིན་ལ་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཁིམ་
པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་དགྱེ་བ་ལྟ་བུའྱོ། །བཅས་པ་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི་ས་བརྐྱོ་བའི་ལྟུང་བ་ལྟ་
བུའྱོ། །གིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་སྱོག་གཅྱོད་ཕམ་པ་ལྟ་བུའྱོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་དགྱེ་སླྱོང་མའི་འཆབ་ཕམ་ལྟ་
བུའྱོ། །འདི་ནི་ལུས་ངག་ཏུ་དངྱོས་སུ་མ་ཐྱོན་པ་ལ་དགྱོངས་པ་ཡིན་གི། སིར་ 
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༼༡༤༢༽ 
ནི་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན་དགྱོས་སྱོ། །ཡང་བཅས་པ་དང་འབྲྱེལ་བའི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་དང་། བཅས་
རང་གི་ཁད་པར་ནི་ལྟུང་བ་དྱེའི་ཀུན་སླྱོང་ྱོན་མྱོངས་ཅན་ཁྱོ་ནས་བྱེད་དགྱོས་པ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་གིས་ཀྱང་
བྱེད་སིད་པའྱོ། །ཡང་འདིར་གྱོ་རམ་པ། བཅས་ལྟུང་ལ་རང་བཞིན་གི་མི་དགྱེ་བ་ཡྱོད་པ་དགག་པ་ཞྱེས་པའི་ས་
བཅད་བས་ནས། བཅས་རང་འགལ་བར་སྨྲ་བ་ནི་འདུལ་བ་མི་ཤྱེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྱེ། འྱོ་ན་སྱོག་
གཅྱོད་ཕམ་པ་ཆྱོས་ཅན། བཅས་ལྟུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 
དྱེ་ཆྱོས་ཅན། བཅས་རང་གི་ལྟུང་བར་ཐལ། ལྟུང་བ་གང་ཞིག་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྱོད་
ན་ནད་པ་ལ་དྱེ་གནང་བའི་སྐབས་ཡྱོད་པར་ཐལ། ནད་པ་ལ་ཆང་མ་གཏྱོགས་པའི་བཅས་རང་མཐའ་དག་གནང་
བ་གང་ཞིག དྱེ་བཅས་རང་ཡིན་པའི་ཕིར། དྱེ་བཅས་ལྟུང་མ་ཡིན་པ་འདྱོད་ན། ཁིམས་ིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་
གསུམ་མ་བཅས་པར་ཐལ་བ་སྱོགས་མཐའ་ཡས་ཏྱེ། འྱོན་ཀྱང་མི་མཁྱེན་ན་བ་ཐབས་མྱེད་དྱོ། །རང་ལ་ཡིད་རྱོན་
མྱེད་བཞིན་དུ། །རང་གི་རྱེས་འཇུག་བསླུ་བའི་ཕིར། །རང་བཞིན་བཅས་པ་འགལ་ཞྱེས་པས། །རང་མཚན་སྟྱོན་
པ་འགའ་མྱེད་དམ། །གིས་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་གིས་དགག་པ་ལ། ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་
འཛིན་པ་ཡྱེ་བཀག་གི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཡིན་པ་རིགས་པས་དགག རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ཡྱེ་གནང་གི་དགྱེ་
བ་མ་ཡིན་པར་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པའྱོ། །དང་པྱོ་ནི། དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་མ་བཅས་ཀྱང་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཅས་
པའི་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་ཀུན་ཅི་ནས་སིག་པ་སྟྱེ་ལྟུང་བར་འགྱུར་ན་ནི། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་སྱོགས་པས་ 
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༼༡༤༣༽ 
རིགས་དྲུག་པ་རྱོ་རྱེ་འཆང་ལྟ་བུ་ལྱོངས་སྱོད་རྱོགས་པའི་སྐུ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་ྱེ་བའི་སས་
སའི་སྙིང་པྱོ། བམས་པ། སན་རས་གཟིགས། ནམ་མཁའི་སྙིང་པྱོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ། ཕག་ན་རྱོ་རྱེ། འཇམ་པའི་
དབངས། སིབ་པ་རྣམ་སྱེལ་ཏྱེ་བརྒྱད་དང་། ལ་སྱོགས་པས་མཐུ་ཆྱེན་ཐྱོབ། ཡྱེ་ཤྱེས་བ་མ། འྱོད་ཀྱི་ཏྱོག སྱོན་
ལམ་བྱོ་གྱོས། དབང་པྱོ་ཞི་ལ་སྱོགས་པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་དབུ་སྐྲ་རིང་ཞིང་། རིན་པྱོ་ཆྱེའི་
རྒྱན་དང་བཅས་པ་དང་། སྱོ་སྱེར་དཀར་དམར་ལ་སྱོགས་པ་ཁ་དྱོག་ས་ཚོགས་པའི་དར་གི་ན་བཟའ་ཅན་དང་། 
རྱོ་རྱེ་རལ་གི་སྱོགས་ཕག་མཚན་ས་ཚོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་ན། ཡྱེ་ནས་བཀག་པ་ལ་སྱོད་པའི་
ཕིར་ན་གཤིས་ཀྱི་མི་དགྱེ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྱོ། །ཕལ་ཆྱེར་ཞྱེས་པས་བང་སྱེམས་འགའ་ཞིག་རབ་བྱུང་གི་ཆ་
ལུགས་འཛིན་པར་བཤད་དྱོ། །གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བདག་ིད་ཀྱིས་ངན་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་
པས་ན་བིརྺ་པས་ཏྱེ། བྱོད་སྐད་དུ་ངན་པ་ཞྱེས་པ་དང་། ཏི་ལྱོ་པ་ཏིལ་རྡུང་དང་ནཱ་རྱོ་པ་ཞྱེས་པ་བྲམ་ཟྱེའི་རིགས་
གཅིག་དང་། ལ་སྱོགས་པས་ས་ར་ཧ་དང་མྱཻ་ཏི་པ་ལ་སྱོགས་པ་དགྱེ་སླྱོང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱོར་བ་ཡི་གྲུབ་ཐྱོབ་
རུས་རྒྱན་དང་། ཐྱོད་པ་དང་ཅང་ཏྱེའུ་སྱོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱང་སིག་ཅན་ཏྱེ་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ་ཡྱེ་
བཀག་པ་ལ་སྱོད་པའི་ཕིར་ཏྱེ། སྱོད་པ་དྱེ་དག་རབ་བྱུང་ལ་བཀག་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདིར་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས། 
ལྷས་བལྟས་ཞྱེས་བའི་འཇིག་རྱེན་གི། །ཞྱེས་འབྱུང་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ལས། ཙན་དན་སྤྱོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའི་དགྱེ་
སླྱོང་ཇི་སྙྱེད་ཡྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པྱོ་ཆྱེའི་རྒྱན་དང་བཅས་ཤིང་གྱོས་དཀར་པྱོ་གྱོན་པ་དྱེ་དག་ཀྱང་སིག་
པ་སྟྱེ་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ། གཤིས་ཀྱི་མི་དགྱེ་སྱོད་པའི་ཕིར་རྱོ། །དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའི་གཙུག་ན་
རིན་པྱོ་ཆྱེས་ཞུས་པ་ལས།  
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༼༡༤༤༽ 
སྱོན་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པའི་གྱོང་རྱོལ་དུ། བསྐལ་པ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཞྱེས་པ་ལ། འཇིག་རྱེན་གི་ཁམས་ལྷ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བལྟས་ཤིང་བརགས་ཀྱང་ངྱོམ་པར་མི་འགྱུར་བས་ལྷས་རྣམ་པར་བལྟས་པ་ཞྱེས་བ་བར། ས་
གཞི་ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པྱོའ་ིརང་བཞིན་ལས་འཕྱོས་པའི་དི་ངད་ཀྱིས་འཇིག་རྱེན་གི་ཁམས་ཚད་མྱེད་པ་ཁབ་
པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འཇིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་མངྱོན་པར་དགའ་བ་ཞྱེས་པ་བྱུང་སྟྱེ། དྱེ་ན་
ཐྱེག་པ་གཞན་གི་མིང་ཡང་མྱེད་ཅིང་། མི་ཐམས་ཅད་གསྱེར་གི་རྒྱན་དང་ལྷའི་ཁ་དྱོག་དང་ལྡན་པ། བསམ་
གཏན་དང་མངྱོན་ཤྱེས་ཀྱི་ཟས་ཅན་ཤ་སྟག་སྟྱེ། ྱོན་མྱོངས་པ་དང་བྲལ་བ་ིད་དྱེ་དག་རབ་བྱུང་ཡིན་གི། དྱེ་དག་
ལ་གྱོས་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་བཀའ་བསྩལ་བ་ཡང་མྱེད་དྱེ། འདི་ལྟར་སྱེམས་ལ་རྱོག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པས་སྱོ། །གཞན་ཡང་དགྱེ་བསྙྱེན་དང་དགྱེ་ཚུལ་རང་གི་བསླབ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་སྱོམ་བརྱོན་
ལའང་སིག་མྱེད་དྱེ་ལྟུང་མྱེད་སིད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་ལ་ཡང་དགྱེ་སླྱོང་གི་བསླབ་པ་དང་འགལ་བ་འཆང་
འབྲལ་འཇྱོག་གསུམ་ལ་སྱོགས་པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདི་དག་ཏུ་སིག་པ་
དང་ལྟུང་བའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེ་བར་ལྟུང་བ་ལ་སིག་པས་ཁབ་པ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ནི། ཕྱོགས་སའི་འདྱོད་པ་སྱོར་
བཞག་ཡིན་མྱོད། ཊི་ཀ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཆ་ཐྱོན་པར་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། རྱེ་བཙུན་གི་འཁྲུལ་སྤྱོང་དུ་བཅས་རང་
གི་ལྟུང་བ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་བཤད་པ་དང་། ཆྱོས་རྱེས་མཛད་པའི་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ཆྱོ་ག་ཆྱེན་མྱོར་བཅས་རང་
གི་ལྟུང་བ་དང་དགྱེ་བའི་གཞི་མཐུན་ཡང་བཤད་པ་རྣམས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བས་སྱོ། །གྱོ་ཊིཀ་པ་བཅས་
རང་འགལ་བར་སྨྲ་བ་དང་། བཅས་ལྟུང་ལ་སིག་པས་ཁབ་པར་འདྱོད་པ་ཡང་ནང་ 
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༼༡༤༥༽ 
འགལ་ལྱོ། །དྱེས་ན་འདི་འད་གང་དག་སུ་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཡིས་རང་གི་ར་བའི་བ་མ་དང་། བརྒྱུད་པའི་བ་མ་མར་པ་ལྟ་
བུ་ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པའམ། རྱེ་མི་ལ་ལྟ་བུ་དགྱེ་བསྙྱེན་ནམ་ཏི་ལྱོ་ནཱ་རྱོ་སྱོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་རུ་གང་
བཞུགས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་སད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། གཤིས་ཀྱི་མི་དགྱེ་མཛད་པའི་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལྟུང་བ་
ཐམས་ཅད་སྱོད་པའི་ཕིར་རགས་ཁས་བངས་སྱོ། །གིས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ཡྱེ་གནང་གི་
དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། དྱེས་ན་མདྱོ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགྱེ་བ་དང་སིག་
པ་གིས་ཀ་མྱེད་པར་གསུངས་ཏྱེ་ལུང་ནི་འྱོག་ཏུ་དང་ངྱོ་། །འྱོ་ན་བརྟུལ་ཞུགས་དགྱོས་པ་མྱེད་དྱོ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་
ནྱོ། །ཞིང་གི་ལྱོ་ཐྱོག་བསྲུང་བ་ལ་གབ་བམ་རིབ་མ་བཞིན་དུ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གུས་པས་བསྲུང་བའི་རྒྱུ་རུ་
གསུངས་པར་ཟད་པའི་ཕིར་རྱོ། །འདུལ་བ་ལ་བསྟྱོད་པ་ལས། ར་བ་མཚམས་ཀྱི་འྱོབས་དང་འད་བ་ཡི། །གང་
ཟག་ཀུན་གི་ཆུ་ལྱོན་འདུལ་བ་ཡིན། །ཞྱེས་དང་། སུམ་བརྒྱ་པ་ལས། དགྱེ་ཚུལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆུ་ལྱོན་རིག་པ་
ཡིན། །ཞྱེས་སྱོ། །དྱེས་ན་འདྱོད་པས་དབྱེན་པ་བུ་དང་ཆུང་མ་སྱོགས་སྤྱོང་བ་དང་། སིག་ཏྱོ་མི་དགྱེའི་ཆྱོས་ཀྱིས་
དབྱེན་པ་མི་དགྱེ་བ་བཅུ་སྤྱོང་བ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་གིས་གསུངས་ཏྱེ། ཟླ་བ་སྱོན་མ་ལས། གང་དག་འདྱོད་པ་ལི་སྐྱོམ་
མྱེ་བཞིན་སྤྱོང་། །བུ་དང་ཆུང་མ་རྣམས་ལ་སྱེད་སྤངས་ནས། །ཁིམ་གིས་སྐྲག་ནས་ཁིམ་ནས་མངྱོན་བྱུང་
བ། །བང་ཆུབ་ཞི་བ་མཆྱོག་འདི་རྱེད་མི་དཀའ། །ཞྱེས་པས་ས་མ་དང་། དགྱེ་བསྙྱེན་སྟྱོན་པ་གཞན་ལ་མི་རྱོན་
ཆྱོས་དགྱེ་བ་བཅུ་སྱོད་པ། ཞྱེས་པས་ཕི་མ་བསྟན་ནྱོ། །དྱེས་ན་ཐུབ་པའི་དགྱོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཟུང་ཞིག་
ཅྱེས་པའྱོ། །དྱེ་ཡང་བུ་མྱོ་ 
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༼༡༤༦༽ 
གསྱེར་མཆྱོག་འྱོད་དཔལ་གིས་བྱོ་གྱོས་ཆྱེན་པྱོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པའི་ཚེ། 
ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་ནི་སྱེམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐྱོབ་པར་མཛད་དྱེ། མདྱོ་ལས། བུ་མྱོ་ལུས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། སྱེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་སྱོགས་རྒྱས་པར་
གསུངས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྱོད་ཅིང་དྱེ་ཡང་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་བྱེད་ན། བུ་མྱོ་དྱེའི་ལུས་ལ་ངུར་
སྨྲིག་ཅིས་མི་བསྐྱོན་ཏྱེ་བསྐྱོན་རིགས་པར་ཐལ་ལྱོ། །མདྱོ་དྱེ་ལས། བུ་མྱོ་གང་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བ་དྱེ་ནི་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གསུངས། འདི་ནི་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྱོལ་པ་ལས་གསུངས་
སྱོ། །གཞན་ཡང་དཀྱོན་མཆྱོག་བརྱེགས་པའི་མདྱོ་སྱེ་འྱོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ལྱེའུ་ལས། དད་རས་ཟ་བའི་
ྱེས་དམིགས་མཐྱོང་ནས་དགྱེ་སླྱོང་ལྔ་བརྒྱས་སྱོམ་པ་ཕུལ་བ་དྱེ་ལ་ཐུབ་པས་ལྱེགས་སྱོ་ཞྱེས་གསུངས་ནས། 
འཕགས་པ་བམས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་འདུས་པ་དང་པྱོར་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་ལུང་བསྟན་ནྱོ། །དྱེ་ཡང་
ཇི་སྐད་དུ། བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་དགྱེ་སླྱོང་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པ་ལྔ་བརྒྱས། བདག་ཅག་ཚུལ་ཁིམས་ཡྱོངས་
སུ་མ་དག་བཞིན་དུ་དད་པའི་བིན་པ་སད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངྱོ་། །ཞྱེས་མས་པར་བས་ཏྱེ་སླར་ཁིམ་དུ་དྱོང་
ངྱོ་། །དྱེ་ལ་དགྱེ་སླྱོང་གཞན་དག་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་དགྱེ་སླྱོང་ཆྱེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་རྣལ་འབྱོར་སྱོད་པ་འདི་
དག་བསྟན་པ་ལས་མས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལྱེགས་སྱོ་ཞྱེས་འཕའྱོ། །བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགྱེ་སླྱོང་དྱེ་དག་ལ་
འདི་སྐད་ཅྱེས་བཀའ་བསྩལ་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་དག་ཁྱེད་འདི་སྐད་དུ། དགྱེ་སླྱོང་ཆྱེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་འདི་དག་ནི། 
འདི་ལྟར་བསྟན་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་མས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལྱེགས་ཞྱེས་མ་སྨྲ་ཞིག དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན། དགྱེ་སླྱོང་
དག་མངྱོན་པར་མི་དགའ་ནས། ཁིམ་ན་གནས་པ་འདི་ནི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆྱོས་ཡིན་ཏྱེ 
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༼༡༤༧༽ 
དགྱེ་སླྱོང་དད་པ་དང་མྱོས་པ་མང་བ་འགྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་གིས་བསྟན་པ་འདི་ཐྱོས་ནས། བདག་ཅག་
ཚུལ་ཁིམས་ཡྱོངས་སུ་མ་དག་བཞིན་དུ་དད་པས་བིན་པ་ཡྱོངས་སུ་སད་ན་མི་རུང་ངྱོ་ཞྱེས་མས་པར་གྱུར་
ཏྱོ། །འྱོད་སྲུངས་ང་ལུང་སྟྱོན་ཏྱེ། དགྱེ་སླྱོང་འདི་དག་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕྱོས་ནས་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིགས་སུ་སྱེ་
བར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་དག་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བམས་པའི་ན་ཐྱོས་ཐྱོག་མར་འདུས་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པར་
འགྱུར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །དྱེས་ན་སྱོམ་པ་དགྱེ་བ་ཡིན་གི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་དགྱེ་བ་མྱེད་དྱེ། འདི་ལྟར་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྱོམ་པ་མྱེད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་ཀུན། རྒྱལ་བའི་མདྱོ་དང་དགྱོངས་འགྱེལ་གི་
བསྟན་བཅྱོས་རྣམས་ལས་བཀག་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་། དགྱེ་སླྱོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅྱེས་པའི་མདྱོ་ལས། །མི་དྱེ་
རགས་ཙམ་ཡུན་རིང་ན། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་གཏམ་འཕྱེལ་དང་། །སིག་པ་དག་ནི་འཕྱེལ་བར་བཤད། །ཅྱེས་དང་། མདྱོ་
ར་བ་ལས། དྱེ་ལྟ་བུའི་རགས་ཅན་བསྙིལ་བར་བའྱོ། །ཞྱེས་སྱོ། །གལ་ཏྱེ་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྱོད་ན་སྱོམ་པ་མྱེད་
ཀྱང་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཙམ་རྱེ་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་མི་བཟུང་སྟྱེ་འཛིན་པར་རིགས་སྱོ། །དྱེས་ན་འདི་འདའི་ཆྱོས་
ལུགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནྱོ། །འྱོ་ན་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་བངས་ཙམ་ལ་དགྱེ་བ་མྱེད་ན། 
བར་མ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་གསུམ་གི་ནང་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་ཐྱོབ་པ་དྱེ་
དགྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྱོ་སྙམ་ན། ྱེས་པ་དྱེ་མྱེད་དྱེ། བར་མ་དགྱེ་བར་གསུངས་པ་ནི་རབ་བྱུང་གི་རགས་
མི་མས་པར་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པ་ལས་ཐྱོབ་པའི་སྱེམས་པའམ། བྱེ་སྨྲ་ལྟར་ན། དྱེ་འདའི་རིག་བྱེད་དང་
རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཤིག་ལ་བ་ལ། འདིར་ནི་ཁིམ་པས་དགྱེ་སླྱོང་གི་ཆྱོས་ 
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༼༡༤༨༽ 
གྱོས་རྣམ་གསུམ་གྱོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་དགྱེ་བ་མྱེད་པའི་དྱོན་ནྱོ། །གིས་པ། བདྱེ་སྡུག་གི་བྱེད་པ་པྱོ་རྱོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ་བའི་རྱོད་པ་སྤང་བ་ནི། དྱེ་ལ་འབྲི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག འདི་སྐད་དུ། གལ་ཏྱེ་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་
དང་སིག་པ་གིས་མྱེད་པ་ལ་ཐུབ་པས་ལྟུང་བ་འཆའ་ན་ནི། བདྱེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་བྱེད་པ་པྱོ་རྱོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཆ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སྱོགས་པ་བྱེད་པ་པྱོར་
འདྱོད་པ་བཞིན་ནྱོ་ཞྱེ་ན། རྱོད་པ་འདིའི་ལན་ལ་མགྱོ་བསྱེའི་ལན་དང་། རྣལ་མའམ་དངྱོས་པྱོའ་ིལན་རྣམ་པ་
གིས་ལས། དང་པྱོ་མགྱོ་བསྱེའི་ལན་ནི། འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། གལ་ཏྱེ་གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་དང་སིག་པ་ཡྱོད་པས་ཏྱེ། 
ཁིམ་པ་ལ་ཡང་ཆྱོས་གྱོས་དང་བྲལ་བའི་ལྟུང་བ་ཡྱོད་པར་ཁས་ལྱེན་ན་ནི། ཁྱེད་ཀྱང་མུ་སྟྱེགས་ཆད་སྨྲ་བ་འགའ་
ཞིག འབྱུང་ལྔ་ི་མ་ཟླ་བ་དང་། །ཁ་བ་དང་ནི་མངར་བ་ལྟར། །དགྱེ་བ་སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སུས་ཀྱང་མ་
བས་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ། །ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ལྟར་ངྱོ་བྱོ་ིད་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར་རྱོ། །འདིར་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་ས་གདྱོང་
པ། །ངྱོ་བྱོ་ིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ནི་གངས་ཅན་ལ་འཆད་དགྱོས་ཏྱེ། ཆད་སྨྲ་ལ་བཤད་ན་རྒྱུ་མྱེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ངྱོ་བྱོ་
ིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགལ་བའི་ཕིར་རྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་གྱོ་ཊིཀ་པ་ནི་དྱེའི་རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ། 
གངས་ཅན། སི་གཙོ་བྱོ་རྒྱུར་འདྱོད་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་ངྱོ་བྱོ་ིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་དྱོན་མི་གཅིག་སྟྱེ། རིགས་པའི་
གཏྱེར་ལས། ངྱོ་བྱོ་ིད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །གཙོ་བྱོ་རྡུལ་དང་རྣམ་རིག་དང་། །ཞྱེས་དྱེ་གིས་མི་གཅིག་པར་
གསུངས་ཤིང་། རྒྱུ་མྱེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་ངྱོ་བྱོ་ིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་མི་འགལ་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་ནམ་མཁའི་གྱོས་ཅན་དང་གྱོས་
མྱེད་པའམ་གཅྱེར་བུ་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནྱོ། །དྱེས་ན 
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༼༡༤༩༽ 
ས་གདྱོང་པའི་ཊི་ཀ་ཚིག་རིས་བཞིན་བཤུས་ན་ཡིད་བརན་མི་འདུག་སྟྱེ། ལི་བའི་ཆྱོས་བརྒྱད་ཀྱི་ངྱོས་འཛིན་ནྱོར་
བར་ཁྱེད་རང་གིས་མཁྱེན་པ་བཞིན་ནྱོ། །གིས་པ། དངྱོས་པྱོའ་ིལན་ལ་ནི། གཤིས་ལ་དགྱེ་བ་དང་སིག་པ་མྱེད་
ཀྱང་བདྱེ་སྡུག་ལས་ཀྱིས་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ། འཇིག་རྱེན་ས་ཚོགས་ལས་ལས་སྱེས། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །ལས་བྱེད་པ་པྱོ་སྱེམས་ིད་ཡིན་ཏྱེ། མདྱོ་ལས། འཇིག་རྱེན་སྱེམས་ཀྱིས་ཁིད་པ་སྟྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །སྱེམས་ིད་དད་སྱོགས་དགྱེ་བ་དང་འདྱོད་ཆགས་སྱོགས་མི་དགྱེ་བའི་སྟྱོབས་ཀྱིས་ལས་ལ་བཟང་བ་དང་
ངན་པ་སྟྱེ་དགྱེ་སིག་འབྱུང་བ་ལ། བཟང་ངན་དྱེ་ལས་རིམ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་བདྱེ་སྡུག་འབྱུང་ངྱོ་། །ལས་བཟང་
ངན་དྱེ་དག་བང་དྱོར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་ྱེས་སྱོད་སྱོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ལ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲྱེག་པ་དང་
གྱོས་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པ་ལ་སྱོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་ཡིན་ཏྱེ། ལུང་གཞི་ལས། 
ངུར་སྨྲིག་གྱོས་འཆང་མཁས་པ་ཚུལ་ལས་མས་པ་དཀའ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སྱོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་
ཞུགས་བསྲུང་བ་དྱེ་ལ། གང་ཟག་གང་ལ་བསླབ་པ་གང་སླྱོབ་དགྱོས་པའི་བསླབ་པ་དྱེ་འཆའ་བའི་བྱེད་པ་པྱོ་
རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ག་གཅིག་ཡིན་ཏྱེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སྱོགས་པ་ལའང་བསླབ་པ་འཆའ་བའི་དབང་མྱེད་ན་
གཞན་ལྟ་སྱོས་ཀྱང་ཅི་དགྱོས་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱོ། །འདིར་ར་ཚོ་འདུལ་འཛིན། འདུལ་བ་བཅས་པ་ཡིན། 
བཅས་པ་ཆྱོས་ིད་ཡིན། ཆྱོས་ིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁྱོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་གསུང་བར་གགས་སྱོ། །དྱེའི་ཕིར་
ལྱོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སྱེ་སྱོད་དུ་གཏྱོགས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་བའི་ཐྱོག་མར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་
ཕག་འཚལ་བར་བཀས་བཅད་པ་ཡིན་ནྱོ། །དྱེས་ན་བསམ་པ་ྱོན་མྱོངས་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་གིས་གྱེན་
པྱོའ་ིབྱེ་བྲག་མི་འད་བ་དུ་མ་ 
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༼༡༥༠༽ 
ཡྱོད་ལ། སྤང་གྱེན་དྱེའི་བང་དྱོར་གི་ཐབས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་བཅས་པ་མི་འད་བ། དགྱེ་སླྱོང་ཕ་ལ་ཁིམས་ིས་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དང་། མ་ལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ལ་སྱོགས་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡིན་
ནྱོ། །དྱེས་ན་བདྱེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་བྱེད་པ་པྱོ་རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཡང་། འདུལ་བར་
གཏྱོགས་པའི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་དང་། གསང་སགས་ནི་མནྟྲ་ཞྱེས་པའི་ས་ལས་དངས་ན། མན་ཡིད་དང་། ཏ་ཡ་
སྱོབ་པ་སྟྱེ། ཡིད་མཚན་རྱོག་ལས་སྱོབ་པར་བྱེད་པས་ན་གསང་སགས་ཏྱེ། རྣམ་པར་མི་རྱོག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་
སྱོ། །དྱེ་ལས་བྱུང་བའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཡི་གྱེའི་ཚོགས་ལ་ཡང་སགས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་ལ་སགས་ཞྱེས་བཏགས་པ་ཡིན། དྱེ་སྱོར་ཞིང་རྱོམ་པའི་བྱེད་པ་པྱོ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་པར་
གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་འདུལ་བ་ལས། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཕན་ཡྱོན་བཅུ་གཟིགས་ནས་བསླབ་པའི་གཞི་
བཅའ་བར་མཛད་དྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །གིས་པ། སན་བའི་མདྱོ་ལས། བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཀྱི་དཔལ་གི་
མགུར་ནས་ཚངས་པའི་གསུངས་གིས་བྱཻ་ཌཱུརྻའི་འྱོད་ཅྱེས་བ་བའི་གཟུངས་འདི་གསུངས་ཞྱེས་སྱོ། །རྣམ་
འཇྱོམས་ལས། རྱོ་རྱེ་སྙིང་པྱོས་རབ་ཏུ་སྨྲས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། དྱེ་ཡང་དྱེའི་གྱོང་དུ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལག་ན་རྱོ་རྱེས་ཞྱེས་གསུངས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བིན་གིས་བརབས་པའྱོ། །ཡང་ན་
འདིར་སགས་ནི་འདུལ་བའི་སགས་ཚིག་སྟྱེ་བསླབ་པ་འཆའ་དང་ཞྱེས་པ་དང་འབྲྱེལ་བས་སྱོ། །དྱེའི་བྱེད་པ་པྱོ་
ཡང་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཏྱེ། ཚིག་འབྲུ་དྱེ་ིད་མ་ཡིན་པ་ལ་གུས་པར་མི་བའྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་སྱོ། །འདི་
བསམ་ཡས་པས་གསང་སགས་ལ་སར་སང་ཞིང་། ཊི་ཀ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་ཁ་མ་མཛད་དྱོ། །གིས་པ། 
བཅས་པ་ཕན་ཚེགས་ཁད་དུ་གསྱོད་ན་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པར་ 
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༼༡༥༡༽ 
བསྟན་པ་ནི། གྱོས་ཕུ་ཐུང་མ་ལྟ་བུ་སྦུ་གུ་ཅན་དང་། ཕམ་ཙེ་ལྟ་བུ་གྱོང་བ་ཅན་གྱོན་པ་དང་། ར་ལ་ཞྱོན་པ་དང་། 
སྱོགས་པས་གང་པྱོ་ཆྱེ་སྱོགས་བསྡུས་སྱོ། །འདི་ཡང་རན་པྱོ་དང་ནད་པ་ལ་གནང་ཞིང་། དྱེ་དག་གིས་ཀྱང་སྱེག་
པའི་སྱེམས་ཀྱིས་ཞྱོན་པ་ནི་བཀག་གྱོ །ཟས་དངྱོས་སམ་དྱེའི་སྟ་གྱོན་དུ་གནས་པ་ལ་བིན་ལྱེན་མ་བས་པར་དགྱེ་
སླྱོང་རང་ངམ་རང་འད་བས་རྱེག་པ་ནི་ལག་ར་ཅན་ཞྱེས་བ་ལ། དྱེ་ཟྱོས་ན་ྱེས་བས་སུ་འགྱུར་བས་དྱེ་བས་པ་
དང་། བསྙྱེན་པར་མ་རྱོགས་པ་དང་ནུབ་གསུམ་ཚང་བར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལ་བ་ལ་སྱོགས་པས་བིན་ལྱེན་མ་བས་
པར་ཟ་བ་དང་། གསྱོག་འཇྱོག་ཅན་ཟ་བ་དང་མཆིལ་ལྷམ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཟ་བ་ལ་སྱོགས་པ་འདུལ་བའི་
སྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་བས་པ་ཀུན་ལ་གནྱོང་ཞིང་འགྱོད་པའི་ཚུལ་གིས་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་མྱེད་པའི་དགྱེ་སླྱོང་གི་
མདུན་དུ་བཤག་པ་ལྱེགས་པར་བའྱོ། །དྱེ་དག་ལྟུང་བ་མྱེད་དྱོ་ཞྱེས་ཁད་དུ་བསད་ནས་སྨྲ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁིམ་པར་འབབ་པ་དང་། སྱེ་པ་ཕན་ཚུན་ནྱོར་གི་ཕིར་
རྱོད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆྱོས་ཀྱི་གྱེགས་བམ་ྱོ་འཚོང་བྱེད་པ་དང་། དགྱེ་སྱོང་ཕི་དྱོ་དུས་རུང་གི་ཟས་ཟ་བ་དང་། 
ཆང་འཐུང་བ་དང་ལ་སྱོགས་པས་ས་བརྐྱོ་བ་དང་། མྱེ་ལ་རྱེག་པ་དང་། ཆྱོས་གྱོས་ལྷུང་བཟྱེད་མྱེད་པ་སྱོགས་
པས་འཚོ་བའི་ཡྱོ་བད་གཞན་གདིང་བ་སྱོགས་མྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཆྱོས་དང་འགལ་བའི་སྱོད་པ་ཀུན་འདི་དག་ལ་ལྟུང་
བ་མྱེད་ཅྱེས་སྱོག་པ་དང་། སྱེ་པ་ཕན་ཚུན་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་རྱོད་པ་བ་མའི་ཞབས་ཏྱོག་ཡིན་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་ 



150  པཎ་ཆྱེན་ཤཱཀྱ་མཆྱོག་ལྡན་གི་སླྱོབ་མ་དགྱེ་སླྱོང་དྱོན་ཡྱོད་གྲུབ་པ། 

༼༡༥༢༽ 
པ་ལ་ཕན་པ་དང་། བབ་ཅྱོལ་དུ་ཆང་འཐུང་བ་ལྟ་བུས་ལུས་ཀྱི་ལྷ་མཆྱོད་པས་བསྱོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་
བ་སྱོགས་ནི་བསྟན་པ་སི་ལ་གནྱོད་པ་ཡིན་ནྱོ། །རང་གི་གྱེན་པྱོ་ངན་པས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའི་སྱོན་གི་ལས་
ངན་ཡིན་ཞྱེས་སྨྲ་ན་རང་ལ་གནྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྱོད་པ་མིན་ནྱོ། །གལ་ཏྱེ་སྱེ་བ་ས་མའི་བྱེད་པར་ངྱེས་པའི་
ལས་ངན་སིན་པའི་ཤུགས་ིད་ལས་ཆྱོས་དང་འགལ་བའི་སྱོད་པ་ཀུན་གཞན་གིས་དབང་མྱེད་དུ་བ་དགྱོས་པ་
བྱུང་ན་ཡང་། འདི་ནི་མདྱོ་སྱེ་དང་མི་མཐུན་པས་ཆྱོས་མ་ཡིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་བས་འདུལ་བ་མ་ཡིན། 
རྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆྱོས་ིད་དང་འགལ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མིན་ནྱོ། །ཞྱེས་གནྱོང་བའི་
ཚུལ་གིས་བཤགས་པ་ལྱེགས་པར་བའྱོ། །དྱེང་སང་འདི་རྣམས་ངྱོ་སྱོ་མཐྱོའ ྱོ། །འདི་དག་ཆྱོས་དང་མི་འགལ་
ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་ལ་གནྱོད་ལ། དྱེས་ན་སངས་ཀྱིས་བསྟན་
པའི་སྱོར་ཞུགས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་ལ་འཆད་རྱོད་རྱོམ་གསུམ་དང་། ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་གི་སྱོ་
ནས་མ་ཕན་ཡང་། དགྱེ་འདུན་གི་སྱེ་འཁྲུག་པ་ལ་སྱོགས་པའི་སྱོ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནྱོད་པ་མི་བ་སྟྱེ། ཇི་སྐད་
དུ། དཔའ་བྱོས་དག་སྱེ་མ་གསྱོད་ཀྱང་། །རང་ཕྱོགས་གསྱོད་པར་བྱེད་དམ་ཅི། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རྱོ། །གིས་པ། 
མདྱོ་བསྐུལ་འཁྲུལ་བས་འདུལ་བའི་ལག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་གཞན་ཡང་མི་རིགས་པར་མཚོན་པ་ནི་མདྱོ་བསྐུལ་ལ་
སྱོགས་པའི་བ་བ་ཀུན་འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གིས་ཤིག་སྟྱེ། མདྱོ་ར་བ་ལས། དགྱེ་འདུན་གི་གནས་
བརན་གིས་སིག་མའི་ཐུར་མ་སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་པ་སྤྱོ་བས་ི་མ་བགང་ 
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༼༡༥༣༽ 
བར་བའྱོ། །དགྱེ་བསྐྱོས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་བརགས་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ལ་བརྱོད་པར་བའྱོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བས་པའིའྱོ། །ངྱོ་བྱོའ་ི
དབྱེ་བས་སྱོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པྱོ་དང་ལྷའི་ཕིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདྱོན་པར་བསྐུལ་བའི་ཚིག་
ཀྱང་བའྱོ། །དྱེ་དང་ནི་མར་གི་ངྱོའ་ིཚེས་གཅིག་ལགས་ཏྱེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པྱོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་
གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྱེ་བཀག་ཏུ་གསྱོལ། ཞྱེས་གསུངས་
སྱོ། །དྱེང་སང་ནི་བཀའ་གདམས་པའི་འདུལ་འཛིན་རྒྱ་མ་བ་ཁ་ཅིག་མདྱོ་བསྐུལ་རིང་མྱོ་ཞྱེས་བ་བ་བརྱོད་རྒྱུ་
མང་བས་དཀའ་ལས་ཆྱེ་ལ། འདུལ་བའི་སགས་ཚིག་དང་མི་མཐུན་པས་ནྱོར་བ་བྱེད་པ་མཐྱོང་སྟྱེ། འདི་སྐད་དུ། 
ཀྱྱེ། གསྱོན་ཅིག་དགྱེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་རྒྱལ་ཆྱེན་དང་། །ཆྱོས་སྱོང་གཙུག་ལག་སྲུང་
མ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་ལ་སྱོགས་སྱེ་བརྒྱད་དང་། །ཆྱོས་རྒྱལ་རྱེ་བྱོན་ཡྱོན་བདག་དང་། །ཕ་མ་མཁན་པྱོ་སླྱོབ་དཔྱོན་
དང་། །མཐའ་ཡས་སྱེམས་ཅན་དྱོན་སླད་དུ། །ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་མདྱོ་བརྱོད་ཞུ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་སྱོགས་མང་
དུ་སང་སྟྱེ་ཡི་གྱེ་མངས་དྱོགས་པས་མ་བྲིས་སྱོ། །དྱེང་སང་ཕག་ལྱེན་བྱེད་པར་རྱོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་གཞུང་དང་
མི་མཐུན་པ་ཁྱོ་ན་བྱེད་པར་སང་། དུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཟླྱོག་པར་མ་ནུས་ལ། རབ་བྱུང་གི་སྱེ་ཕལ་ཆྱེར་ན་ནི་
ཕག་ལྱེན་མིང་ཙམ་ཡང་མི་སང་ངྱོ་། །མདྱོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདི་མ་གསུངས་ཤིང་། ཕག་ལྱེན་འཁྲུལ་པ་འདི་འདའི་
རིགས་ཀྱི་ཆྱོས་འཕྱེལ་ན་བསྟན་པའི་ར་བ་འདུལ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ། འདུལ་བ་ནི་ཕག་ལྱེན་རྣམ་པར་དག་
པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ལ། དྱེང་སང་དྱེ་ལས་ལྡྱོག་པའི་ཕིར་རྱོ། །སངས་རྒྱས་གསུངས་པའི་ཆྱོ་ག་ 
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༼༡༥༤༽ 
གྱོང་དུ་བཤད་པ་དྱེ་དག་ཀུན་སླ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་བྱེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའི་མདྱོ་བསྐུལ་རིང་
མྱོ་ལྟ་བུ་ཚིག་མང་ལ་བརྱོད་དཀའ་ཡང་འབད་ནས་བྱེད་པ་ངྱོ་མཚར་ཞྱེས་པའྱོ། །དྱེ་ལ་ནི་བསྟིང་ཚིག་ཅྱེས་བ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མི་མཐུན་ཡང་འདི་འད་བས་པས་སྱོན་དུ་མི་འགྱུར་སྙམ་བདྱེན་པར་འདྱོད་ན་ནི། 
ལག་ལྱེན་ཕིན་ཅི་ལྱོག་གཞན་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་ལྟ་བུ་ཡང་འཁྲུལ་ཞྱེས་བརྱོད་པར་མི་ནུས་ཏྱེ། ལུང་
རྣམ་དག་དང་འགལ་བའི་ཆྱོས་ཡིན་པར་རང་བཟྱོར་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ། འགའ་ཞིག་བདྱེན་ལ། འགའ་
ཞིག་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ཞྱེས་དཔད་པར་མི་ནུས་ཏྱེ། དྱེ་དག་བདྱེན་ན་བདྱེན་མམ་དང་། བརྫུན་ན་བརྫུན་མམ་
དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྱོ། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་པར་སིག་པ་མ་དང་སིང་མྱོ་ལ་བགྱོད་པའི་ཆྱོས་ལྱོག་སྱོགས་ཀྱང་
སུན་དབྱུང་བར་ནི་མི་ནུས་ཏྱེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལུང་དང་རིགས་པ་མྱེད་པར་མཚུངས་ལ། བདྱེན་པ་དང་བརྫུན་པ་
ཡིན་པའི་ཁད་པར་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རྱོ། །སྐབས་འདིར་ས་གདྱོང་པའི་ཊི་ཀར། ལག་ལྱེན་ཕིན་ཅི་ལྱོག་
གི་མཚན་གཞི་ལ། སྱོམ་པ་ཐག་རྒྱ་མ་དང་ཞྱེས་བཤད་ཅིང་། གྱོ་ཊིཀ་པ་ཡང་དྱེའི་རྱེས་ཟླྱོས་བྱེད་དྱོ། །དྱེ་ནི་མདྱོ་
ལུང་གི་རྒྱུས་ཆུང་ཞིང་འདུལ་བའི་ཆྱོས་འབྱུང་ཙམ་རྱེ་ཡང་ཀྱོག་མ་མྱྱོང་བས། བྱོད་ཀྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྱེན་
པྱོ་དག་གི་ཕག་ལྱེན་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ཐག་རྒྱ་མ་ཞྱེས་པ་ནི་ལུང་ཞུ་
བ་ནས། བསྒྲུབ་བ་ཚོགས་ལྱོང་དུ་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་དགྱོས་པའི་ཚེ། ཐག་པའི་སད་བུས་
མཚམས་སྱོ་སྱོར་བཅད་པའི་ནང་དུ་གསུམ་ཚན་གསུམ་ཚན་བཞག་ནས། མཚམས་དྱེ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱེད་པ་
པྱོས་ནྱོན་པར་བས་ནས་ 
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༼༡༥༥༽ 
གསྱོལ་བཞིའི་ལས་གཅིག་གིས་བསྙྱེན་པར་རྱོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་དཔལ་ཆྱེན་གི་ཐག་རྒྱ་མ་ཞྱེས་གགས་པ་དྱེ་
མ་མཁྱེན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེས་ན་ཆ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་མ་གསུངས་ཤིག 
གིས་པ། སྱེ་སྱོད་ལ་ཐྱོས་བསམ་མི་དགྱོས་པར་འདྱོད་པ་དགག་པ་ནི། ཞང་ཚལ་པའམ་ཧྭ་ཤང་གི་སྟྱོན་པ་ཅང་
ལ་ཧ་ལ་ལ། རྱོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚིག་དྱོན་ཟབ་མྱོ་མདྱོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་གྲུབ་ཐྱོབ་རྣལ་
འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གྲུབ་པ་སྱེ་བདུན་ཞྱེས་གགས་ཏྱེ། སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་བཛྲ་གི་གསང་
བ་གྲུབ་པ། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིའི་ཡྱེ་ཤྱེས་གྲུབ་པ། བིརྺ་པའི་འཆི་མྱེད་གྲུབ་པ། ཌོཾ་བི་ཧྱེ་རུ་ཀའི་ལྷན་སྱེས་གྲུབ་པ། ས་ར་
ཧའི་བདག་བིན་གིས་བརབས་པ་གྲུབ་པ། ཡན་ལག་མྱེད་པའི་རྱོ་རྱེའི་ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་གཏན་ལ་དབབ་པ་
གྲུབ་པ། ལཀྵ་མིས་མཛད་པའི་གིས་མྱེད་གྲུབ་པ། རྒྱན་དྲུག་ལ་སྱོགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྱེ་སྱོད་ཀྱི་
དྱོན་རིགས་པས་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་པར་དཔད་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆྱོས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དང་། ཚད་མ་
སྱེ་བདུན་སྱོགས་ཚིག་གི་ན་ཡ་ཡིན་པས་ན་ཡང་དག་པའི་དྱོན་བསྱོམ་པ་ལ་དྱེ་དག་དགྱོས་པ་མྱེད་པས་དྱོར་བ་
ཡིན་ནྱོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རྱོ། །ཡང་རྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་སིག་ལྱེགས་པྱོ་མི་ཤྱེས་ན་བརྱོད་བའི་དྱོན་བཟང་པྱོ་སྱོས་
ཀྱང་ཅི་དགྱོས་པའི་བླུན་པྱོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགའ་ཅི་དན་དན་བྲིས་པའི་ཚིག མཁས་པ་རྣམས་བཞད་གད་སྱེ་
བའི་རྒྱུ་འབྲྱེལ་མྱེད་ས་ཚོགས་བྲིས་པ་ལ། འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཟབ་མྱོ་སྟྱོན་པའི་བསྟན་བཅྱོས་ཡིན་ཞྱེས་ན་
བཤད་བྱེད་མྱོད། དྱེ་འདས་བླུན་པྱོ་རྣམས་དགའ་བ་སྱེད་ནུས་ཀྱི། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྱེད་མི་ནུས་ལ། 
དྱེ་འད་ལ་ཐྱོས་བསམ་བས་ན་དྱེའི་ 
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༼༡༥༦༽ 
བར་གི་དུས་དང་བྱོ་གྱོས་གྱོན་དུ་འགྱུར་རྱོ། །དྱེང་སང་ནི་ཚད་མ་སྱེད་པ་ལ་མི་ཕན། ལྱོག་རྱོག་ལྡྱོག་པ་ལ་ཡང་
མི་ཕན་པའི་རིགས་པ་ལྟར་སང་འབའ་ཞིག་ལ་ཁ་ཏྱོན་བྱེད་པར་སང་ངྱོ་། །ཀྱྱེ་མ་ཞྱེས་པ་ངྱོ་མཚར་བའི་བརྱེ་བའི་
ཚིག་སྟྱེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི་ད་ལྟ་རང་ནས་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ད་གཟྱོད་གྱོ་སྟྱེ་ཇི་ལྟ་བུར་འགྱུར་སྙམ་
པའྱོ། །གིས་པ། སྱེ་སྱོད་ལ་ཐྱོས་བསམ་བྱེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་
ནི། དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་མདྱོ་རྒྱུད་དང་། རྒྱ་བྱོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅྱོས་ཀྱི་ཚིག་དྱོན་
ལ་ནི་བིན་རབས་ཡྱོད་དྱེ། ཚིག་ཐྱོས་པས་རིགས་སད་པར་བྱེད་ལ། དྱོན་མས་སུ་བངས་པས་འཁྱོར་བ་ལས་
གྱོལ་བར་བྱེད་པས་སྱོ། །འདི་འད་ན་བཤད་བྱེད་པ་ལ་ཐྱོས་པ་ཞྱེས་ནི་བརྱོད་པ་ཡིན་ལ། དྱེའི་དྱོན་རིགས་པས་
དཔྱོད་པ་བསམ་པ་ཡིན་ཞིང་། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྱོན་ནན་ཏན་གིས་ནི་དྱེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྱོམ་པ་ཡིན་པར་
ཤྱེས་པར་བའྱོ། །ཐྱོས་བསམ་སྱོམ་གསུམ་དྱེ་ལྟར་བ་དགྱོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྱོ། །དྱེ་ཡང་ཐུབ་པ་དགྱོངས་གསལ་ལས། མདྱོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས། སྡུད་པ་པྱོས་
བསྡུས། གྲུབ་ཐྱོབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྱོམས། པཎི་ཏས་བཤད། ལྱོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར། མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པ་
གཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པས། དྱེ་ལ་ན་བཤད་སྱོམ་སྒྲུབ་བྱེད་དགྱོས་སྱོ། །ཞྱེས་གསུངས་པས་
སྱོ། །སྱོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་བཤད་བསྟན་པའི་སྱོན་མྱེ་ལས། སྱོ་སྱོར་ཐར་པའི་སྱོམ་པའི་
སྐབས་ཏྱེ་དང་པྱོའ་ིརྣམ་པར་བཤད་པའྱོ། །ཐྱོས་ 
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༼༡༥༧༽ 
པའི་གྲུ་ཆྱེན་ལྱེགས་བཤམས་ཤིང་། །རྣམ་དཔྱོད་ས་བ་འདི་བཟུང་ནས། །མཁས་པའི་དྱེད་དཔྱོན་ལ་བརྱེན་
ཏྱེ། །གཞུང་འདི་རྒྱ་ཆྱེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱང་། །ལྱེགས་བཤད་རིན་ཆྱེན་ངང་གིས་རྱེད།།  །།ཅྱེས་སར་བ་ཡིན་
ནྱོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྱོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །། 


