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དྱེབ་ཨང་། 
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སྱེ་དགྱེའི་བསྟན་འགྱུར་གི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟློས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློས་འགེམས་སེལ་བས།

དེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གངས།  401,992

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

 www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སྱེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆྱེན་མོར་ཡོད།
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ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ་ནི། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕློགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བྲམ་

ཟེའི་ཆློས་རིག་བེད་བཞི་དང༌། རིག་བེད་ཀི་ཡན་ལག་བཞི། ཉེ་བའི་ཡན་ལག་བཞི། ལས་དྲུག་

སློགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡབ་ལས་གསློ་བ་རིག་པ་བསབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། ཕི་པའི་བསྟན་

པ་ལ་ཞུགས། གསུང་སྙན་པས་རྟ་དབངས་ངད་བྲམ་ཟེ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པློ་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་རློད་པས་ཕམ་པར་བས་ཏེ། ནང་པའི་

བསྟན་པ་བསྣུབས་ནས་ཕི་པའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་ཅིང་ལློ་ཕློགས་སུ་རློད་པར་ཕེབས་པ་ལས། སློབ་

དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སློབ་མ་འཕགས་པ་ལ་དང་། ཡུན་རིང་དུ་རློད་པ་བས་པས་ཀང་སློབ་དཔློན་གིས་

དེ་ལན་གསུམ་དུ་ཚར་བཅད་དློ། །

དེ་རིག་སྔགས་ཀི་མཐུས་ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་འབྲློས་པར་བརམས་པ་ལས་སློབ་དཔློན་

གིས་དེའི་སྔགས་བཅིངས་ཏེ་བཟུང་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་ལ་གེགས་

བམ་རྣམས་བཀླགས་པས་རང་ཉིད་ལུང་བསྟན་པའི་མདློ་སེ་མཐློང་ནས། སྔར་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་བས་པ་ལ་ནི་འགློད། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བར་གྱུར་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་

སྟེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་སེ་སློད་གསུམ་འཛིན་པར་གྱུར་ཏློ། །

ཕིས་སུ་དཔལ་མགློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་སློབ་མ་མཛད། གང་གི་ཚེ་མ་ཁློལ་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ། ཕློགས་བཞིའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་མུ་སྟེགས་བེད་དང༌། 

བྲམ་ཟེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་སྟེ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀི་མཆློག་རབ་ག་ནློམ་

པ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པློ་ཡང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་བློར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ན་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་འདི་ཡ་མཚན་ཆེའློ། །ཞེས་དེའི་རྒྱུ་ལས་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཁློ་ནར་ཡང་བྲམ་ཟེ་སྟློང་ལག་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང༌། མུ་སྟེགས་བེད་ཀང་དེ་སྙེད་རབ་ཏུ་

བྱུང་ངློ༌། །



ངོ་སོྲ་དྲོད་ར་བསྡ

ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྙན་ངག་སློགས་རིག་བེད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། 

མཚན་དཀློན་ཅློག་འབངས་ཞེས་དང་།  དཔའ་བློ་དང༌། རྟ་དབངས། མ་ཁློལ། ཕ་ཁློལ། ཐུབ་དཀའ། 

ཆློས་ལྡན་རབ་འབློར། མ་ཏི་ཙི་ཏྲ་རྣམས་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་གགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་སྔར་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་གནློད་པའི་ལས་བས་པ་རྣམས་བཤགས་པའི་ཆེད་དུ་སྟློན་པ་རིན་པློ་

ཆེའི་སྐེས་རབས་ལ་བསྟློད་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀིས་མཚོན་པའི་བསྟན་བཅློས་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་

གསློ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཆེན་པློ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ། ཡན་ལག་

བརྒྱད་པའི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ། དེའི་རང་འགེལ་སློགས་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་གཞུང་མང་དུ་མཛད་

པར་གགས་སློ། །

ལློ་རྒྱུས་ཁ་ཅིག་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྟག་མློ་ལ་ལུས་བིན་པ་སློགས་རྐེན་ཉེ་བར་

དམིགས་ན་བདག་གིས་ཀང་ནུས་པས། བ་དཀའ་བའི་མཛད་པ་མིན་ནམ་དགློངས་པ་ན། ནམ་

ཞིག་ན་དེ་ཁློ་ན་འདྲ་བའི་སྟག་མློ་ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པ་བཀེས་པས་ཉེན་པ་གཟིགས། ལུས་སྦྱིན་པར་

བརམས་པ་ན་ཅུང་ཟད་མི་ནུས་པ་ལྟར་འདུག་ནས་ལག་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་སྐེས་

ཤིང༌། སློན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་རང་གི་ཁྲག་གིས་བྲིས་ཤིང༌། སྟག་རྣམས་ལ་དང་པློར་ཁྲག་བླུད་དེ་

ཅུང་ཟད་ལུས་ཉམ་སྟློབས་རྒྱས་པ་ན་རང་གི་སྐུ་ལུས་བིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །

སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐེས་རབས་རློམ་འཕློར་ལུས་པ་ཞིག་ཡིན། གློང་མ་ཁྲི་ལྡེ་སྲློང་བཙན་གི་དུས་

སུ་ལློ་ཙཱ་བ་དབས་མཉྫུ་ཤི་ལྤརྨ་སྟེ་འཇམ་དཔལ་གློ་ཆས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ནས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

བ་ཡིན་ཅིང་། བམ་པློ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཤློ་ལློ་ཀ་སུམ་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ། ཡིག་འབྲུ་ཆིག་འབུམ་ཆིག་

ཁྲི་ལྔ་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་ཡློད་པ། བསྟན་འགྱུར་སེ་དགེ་དཔར་མའི་ས་ཚོགས་པློད་(ཧུ)པར་ཡློད། དེའི་

འགེལ་པ་རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་དྷརྨ་ཀིརྟིས་མཛད་པ། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འགློར་ལློ་ཙཱ་

བ་ཤཱཀ་བློ་གློས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡང་གློང་གསལ་གི་པློད་དེའི་མཇུག་ཏུ་ཡློད། 

གདན་ས་ཁག་ཏུ་ཆློ་འཕྲུལ་སློན་ལམ་ཆེན་མློར་སྔ་དྲློའི་གསུང་ཆློས་ལ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་

སློགས་ཀིས་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་འདི་གསུང་སྲློལ་ཡློད།



ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆློད་རྟེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སན་ལློངས་སུ། 

ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་

རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སློགས་

ཀིས་མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྲློད་དུ་ཆེས་

མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟེན་ལ་ཉེ་བ་སློགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། གཅེས་ཉར་

བེད་རྒྱུ་ནི་འཕིས་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡློད་གང་མང་ཞིག་

གིས་དེ་དག་བསྐར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སློགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་

སྐློབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སློ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནློ།། 

ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བ་སྲློག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐློབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འློས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བ་སྲློག་ཀང་ཡིན་ནློ།།  སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་

སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་ནི་སྟློང་གསུམ་ནློར་གིས་བཀང་སྟེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆློད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསློད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་

བམ་དག་ཡི་གེར་འབྲི་བ་དང་། འབྲིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡློན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། 

དློན་གནད་ཀང་གློ་ཐུབ་བློ།། 

༸ གློང་ས་༸སྐབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པློ་དང་འདུ་ཁང་རིག་

པློ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བློ་མེད། སྐུ་ཆེན་པློ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབློན། དེ་ལས་

དཔེ་ཆ་མང་པློ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་བ་

སློགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གློང་མ་དག་གི་ཤུལ་



ཞ་་སྒ་ིགས་ྒབ་་རལྲསྡ

བཞག་དེ་དག་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སློགས་དང་། རང་རིགས་ལ་

ཞབས་འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགློངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་སྒློ་

འབེད་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་ལགས་ན། 

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བློ་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་བློན་དང་

བཅས་པའི་ཆློས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བློད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རློམ་གི་གེགས་

བམ་དག །པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞློར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་རབས་ཀི་

རློམ་པ་པློ་རྒན་གཞློན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆློས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་ཞབས་ཞུའི་

ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སློབ་གཉེར་པ་མང་ཤློས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མློས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་

ཀང་གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐློན་གིན་ཡློད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀླློག་བེད་

མཁན་ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤློད་སྒློ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པས། པར་ཤིང་མང་པློ་

ཞིག་མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གི་ཁྲློད་དུ་གཟིམས་འགློ་རློམ་བཞིན་ཡློད།

ལག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་བརྡ་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་འློད་རླབས་ཀི་

འགློས་དང་འགློགས་ཏེ། ཚན་རལ་གི་ཤེས་རིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མི་རྣམས་ཀི་བློ་ངློར་མི་ཤློང་

བའི་དངློས་གཟུགས་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡློད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕློགས་གཞན་ཞིག་

ལ་ཐློབ་ཤློར་དང་། ཕམ་ཉེས་འབྱུང་གིན་ཡློད་པའང་ཆློས་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན།  eBook གམ་

གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཀི་བཟློ་རལ་འདི་དར་བས། གཟིགས་པ་པློ་དག་ལ་ཀླློག་བདེ་བ་དང་། སྤློད་

བདེ་བ། གཞུང་ཚན་འཚོལ་ས་བ། འཁྱེར་བདེ་བ་སློགས་ཀིས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་དབང་བཀུག་

སྟེ། འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པ་དེས། ཤློག་སྟེང་གི་དཔེ་ཆ་ཉར་བའི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་གགས་ཆེན་གང་མང་ཞིག་གི་གཏན་པ་མེད་པའི་སྒློ་གེགས་ཀང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཆློས་
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སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་རྒྱུད།

སྟག་མོའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཛཱ་ཏ་ཀ་མཱ་ལ། བློད་སྐད་དུ། སྐེས་པའི་རབས་ཀི་རྒྱུད། 

བམ་པློ་དང་པློ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ངག་གི་དབང་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དཔལ་

ལྡན་ཡློན་ཏན་དམ་པས་ཡློངས་བཟུང་བཀ་ཤིས་པ། །གགས་པའི་གཞིར་གྱུར་མ་

སད་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འློང་། །ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་སྤློད་པ་རྨད་བྱུང་རྣམས། །བདག་

གི་སྙན་དངགས་མེ་ཏློག་སྙིམ་པས་གུས་པས་མཆློད། །གགས་པའི་མཚན་མར་

གྱུར་པ་བཟང་པློ་འདི་རྣམས་ཀིས། །བདེ་བར་གཤེགས་འགྱུར་ལམ་རྣམས་གང་

ཡིན་བསྟན་པར་འགྱུར། །ཡིད་ལ་དད་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་དད་པར་

འགྱུར། །ཆློས་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གིས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་

མཆློག་གི་སྤློད་པ་དམ་པ་ཕློགས་ཙམ་གིས། །བདག་གི་སྙན་དངགས་མཉན་དུ་

རུང་བར་བ་བའི་ཕིར། །ལུང་དང་གཙུག་ལག་རིག་པར་མི་འགལ་ལམ་བདག་

གིས། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་དློན་གྱུར་སྙམ་ནས་འདི་བརམས་སློ། །རང་དློན་བརློན་

པས་གཞན་དློན་བརློན་པ་གང་ཡིན་པ། །ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་བཟང་པློའི་རེས་སུ་

མཐུན་མ་གྱུར། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅེས་བརློད་པ་མ་ནློར་གསལ་བར་

གགས། །མཉམ་མེད་དེ་དང་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་སྤི་བློས་འདུད། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ལ་ཡང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་རབ་ཏུ་

བམས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

2

དང་བས་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་སློ། །བདག་ཅག་གི་བ་མ་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་བ་མར་བེད་པ། སྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀིས་བ་མ་མགུ་བར་

བས་པ། ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་བ་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་རྟློགས་པ་བརློད་པ་འདི་ཡློངས་སུ་བསྒགས་པ་རེས་སུ་ཐློས་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་དམ་བཅས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ། 

སྦྱིན་པ་དང་། ཚིག་སྙན་པ་དང་། དློན་སྤློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡློངས་

སུ་ཟིན་པས་སྐློན་མེད་ཅིང་སྙིང་རེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ཡློངས་སུ་

འཛིན་པ་ན། རང་གི་ཆློས་ལ་མངློན་པར་དགའ་བ་ལས་གྱུར་པའི་གཙང་སྦྲ་དང་། 

སྤློད་པ་དང་ལྡན་པའི་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཆེན་པློ་ཇེ་མཐློ་ཇེ་མཐློར་གྱུར་པ་ཞིག་ཏུ་སྐེ་

བ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །དེ་སྐེས་པའི་ལས་བ་བ་ལ་

སློགས་པས་སྦྱངས་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བས་ཤིང་མངློན་པར་སྐེས་པ་ནི། རང་

བཞིན་གིས་ཡིད་གཞུངས་པ་དང་། མགློན་སྐབས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ཤེས་པ་ཆེད་

ཆེར་འཛིན་པ་དང་། ལེ་ལློ་མེད་པས་རིང་པློ་མ་ཐློགས་པར་རིག་པའི་གནས་བཅློ་

བརྒྱད་དང་། བདག་གི་རིགས་དང་མི་འགལ་བའི་སྒྱུ་རལ་རྣམས་ལ་སློབ་ཀི་སློབ་

དཔློན་གི་གློ་འཕང་དམ་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །རིག་བེད་ཤེས་ལ་དེ་ནི་ཚངས་པ་

བཞིན། །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་བཀུར་བས་རྒྱལ་པློ་བཞིན། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་བརྒྱ་

བིན་མངློན་སུམ་བཞིན། །ཤེས་འདློད་རྣམས་ལ་དློན་སྤློད་ཕ་དང་འདྲ། །དེ་སྐལ་བ་

དང་ལྡན་ཞིང་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པས། རེད་པ་དང་། བཀུར་སྟི་དང་། 

གགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

བློ་ཆློས་ལ་གློམས་པར་བསྒློམས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་འདྲིས་པར་བས་པས་
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དེ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །སྔློན་གི་སྤློད་པས་དེའི་བློ་ཡློངས་སུ་

དག །འདློད་པ་རྣམས་ལ་སྐློན་མང་མཐློང་ནས་ནི། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནད་བཞིན་

ཡློངས་སངས་ནས། །ནགས་ཚལ་གནས་ཤིང་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། །དེ་ནི་དེར་

ཡང་ཆགས་མེད་དེ་ཡིས་སུ། །ཤེས་རབ་ཡློངས་སུ་སྦྱངས་ཤིང་ཞི་བ་ཡིས། །མི་

ཡི་འཇིག་རྟེན་དམ་པའི་སྤློད་བྲལ་བ། །ངན་པར་སྤློད་ལ་ཆགས་པ་བཟླློག་པ་

བཞིན། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་བམས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས། །རྣམ་པར་བརླན་པ་བཞིན་

དུ་སེམས་མཐུན་ཞིང་། །ཕན་ཚུན་གནློད་པ་མེད་པའི་སེམས་གྱུར་ནས། །དཀའ་

ཐུབ་ཅན་བཞིན་གཅན་གཟན་ཁྲློ་བློའང་སྤློད། །སྤློད་པ་དག་ཅིང་དབང་པློ་དུལ་བ་

དང་། །ཆློག་ཤེས་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རེའི་ཡློན་ཏན་གིས། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་སྐེ་བློ་མ་

འདྲིས་པའང་། །གཞན་ལ་དེ་བམས་བཞིན་དུ་དེ་ལ་བམས། །འདློད་པ་ཆུང་ལ་ངན་

གཡློ་མི་ཤེས་ཤིང་། །རེད་དང་གགས་དང་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པས། །དེ་ལ་ལ་

རྣམས་ཡིད་ཀང་མགུ་གྱུར་ནས། །དང་ཞིང་གུས་ལ་རབ་ཏུ་གཞློལ་བར་བེད། །དེ་

ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མིས་ཐློས་ཏེ། །དེ་ཡི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀིས་སེམས་དྲངས་

ནས། །གཉེན་དང་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་རྣམས་སངས་ཏེ། །དགློངས་སྒྲུབ་བཞིན་དུ་དེ་

ཡི་སློབ་མར་གྱུར། །ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་སྦྲ་དབང་པློ་དུལ་བ་དང་། །དྲན་པ་མ་

ཉམས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། །བམས་ལ་སློགས་དང་ཡིད་ནི་ཏིང་འཛིན་ལ། །དེ་ནི་

སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཅི་ནུས་སྟློན། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་རེ་ཞིག་ཅིག་ན་སློབ་

མའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང་རྒྱ་ཆར་གྱུར། དགེ་བའི་

ལམ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བཀློད། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ནི་ངེས་པའི་ལམ་དམ་པ་ལ་བཙུད། 

ངན་སློང་གི་སྒློ་ནི་བཅད་པ་བཞིན་དུ་བས། བདེ་འགློའི་ལམ་ནི་ལམ་པློ་ཆེ་བཞིན་དུ་
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བས་ནས། ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བ་སྤད་པའི་ཕིར་དེའི་ཚེ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སློབ་མ་མ་

ཕམ་པ་དང་འགློགས་ཏེ། རྣལ་འབློར་དང་མཐུན་པའི་གནས་རིའི་སན་ལློངས་ཞིག་

ཏུ་གནས་ཤིང་སྤློད་དློ། །དེ་ནས་རི་ཁྲློད་དེ་ན་ནི། །སྟག་མློ་ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པ་

ཞིག །ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །སྤློད་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་

མཐློང་། །མིག་གཉིས་ལྟ་བ་ཞན་པར་གྱུར། །བཀེས་པས་ལྟློ་བ་རབ་ཏུ་ཉམས། །ཕྲུ་

གུ་བདག་གི་བུ་ཡིན་ཀང་། །ཁ་ཟས་བཞིན་དུ་ལྟ་བར་གྱུར། །མ་ལ་ཡིད་གཅུགས་

འཇིགས་མེད་ཅིང་། །ནུ་ཞློ་འདློད་ཕིར་ལགས་པ་ལ། །སྟག་སྐད་ཉེར་ཉེར་སྒ་འབིན་

ཅིང་། །གཞན་གི་བུ་བཞིན་སང་བར་གྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་མཐློང་

ནས། །བརྟན་ཡང་སྙིང་རེའི་དབང་གྱུར་པས། །ས་གཡློས་པ་ཡིས་ལློན་ཤིང་

བཞིན། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གདུངས་པས་འདར། །བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་

པློས་ཀང་། །སྙིང་རེའི་བདག་ཉིད་བརྟན་པ་གསལ། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་

དུས་ཀང་། །འདར་བར་གྱུར་པ་དེ་རྨད་དློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟབས་

ཤིང་རིངས་རིངས་སྐད་དུ། སྨྲ་བའི་ཚིག་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་གསལ་བར་སྟློན་

པ༑ སྙིང་རེའི་དབང་གིས་ཚིག་འབྲུ་གསལ་བར་སློབ་མ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་བུ་འཁློར་བ་

ཡློན་ཏན་མེད་ལ་ལྟློས། །གཅན་གཟན་མློ་ནི་ལྟློགས་ནས་སུ། །བམས་པའི་

མཚམས་ལས་འདས་ནས་ནི། །རང་གི་བུ་ཡང་ཟ་བར་འདློད། །ཀེ་མ་ཧློ་བདག་ལ་

བམས་པ་འདི། །ཧ་ཅང་མ་འློས་མི་བཟློད་དློ། །གང་ཕིར་མ་ཡིས་བདག་གི་བུ། །ཟ་

བར་འདློད་པ་ག་ལ་སྲིད། །གང་ཕིར་འདི་འདྲའི་ལས་དག་ཀང་། །བེད་པར་རློམ་པ་

དེ་ལྟ་བུའི། །བདག་ལ་བམས་པའི་དག་བློ་དེ། །འཕེལ་བར་བེད་པ་སུ་ཞིག་

ཡློད། །དེ་བས་ན་སྟག་མློ་དག་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མ་རུང་བར་མ་གྱུར་པ་འདི་བཀེས་
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པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་རྒྱུ་ག་ཤེད་ན་མྱུར་དུ་ཚོལ་ཅིག །བདག་ཀང་འདིའི་

ཐུབ་ཆློད་འདི་ལས་བཟླློག་པའི་ཕིར་འབད་དློ། །དེས་ཀང་དེ་མཉན་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་

བགིའློ་བས་ནས། དེའི་ཟས་ཚོལ་བ་ལ་འབད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སློབ་མ་དེ་སྙད་བཏགས་ཏེ་བཏང་ནས་བསམས་པ། བདག་གི་ལུས་

འདི་ཚང་བར་ཡློད་བཞིན་དུ། །ཅི་ཕིར་གཞན་ལས་ཤ་ནི་བཙལ་བར་བ། །དེས་ཀང་

རེད་དམ་མི་རེད་གཏློལ་མེད་ལ། །བདག་གི་དགློངས་པ་འདི་ཡང་མི་འགྲུབ་

སྲིད། །གཉིས་སུ་ན། བདག་མེད་འཇིག་ལ་སྙིང་པློ་མེད་པའི་ལུས། །སྡུག་བསྔལ་དྲིན་

མེད་རྟག་ཏུ་མི་གཙང་བའི། །ལུས་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་འགྱུར་བ་ལ། །དགའ་

བར་མི་འགྱུར་དེ་ནི་མཁས་མ་ཡིན། །བདག་གི་བདེ་ལ་ཆགས་ནས་གཞན་དག་

གི༑།སྡུག་བསྔལ་ཡལ་བར་འདློར་བ་མཐུ་མེད་དམ། །གཞན་དག་སྡུག་བསྔལ་བདག་

ལ་བདེ་བ་མེད། །ནུས་པ་ཡློད་བཞིན་ཅི་སྟེ་ཡལ་བར་དློར། །ནུས་པ་ཡློད་བཞིན་

བདག་གིས་ཡལ་བློར་ན། །གསློད་པའི་དག་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བིང་བ་ལ། །ཡལ་བར་

བློར་ན་སིག་པ་བས་པ་བཞིན། །བདག་གི་སེམས་ནི་འདམ་བུ་མེས་ཚིག་བཞིན། །དེ་

བས་ལུས་ཀིས་བསྲུང་བར་བ་བ་ནི། །གཡང་སར་ལྷུང་ལ་ཐུག་པའི་སྲློག་ཡློད་

པས། །ཕྲུ་གུ་བསད་ལ་སྟག་མློ་བསྲུང་བ་དང་། །སྟག་མློ་ལས་ཀང་དེ་ཡི་ཕྲུ་གུ་

བསྲུང་། །གཞན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ཕན་བརློན་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་དང་། །བརློན་

འགྲུས་ཞན་པ་སྤློ་བ་བསྐེད་པ་དང་། །གཏློང་ཕློད་རྣམས་ནི་དགའ་བ་བསྐེད་པ་

དང་། །སྐེ་བློ་དམ་པའི་ཡིད་ནི་དྲང་བ་དང་། །བདུད་ཀི་སེ་ཆེན་ས་ནི་བཀློད་བ་

དང་། །སངས་རྒྱས་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་དང་བ་དང་། །བདག་གི་དློན་བརློན་ངློ་ཚ་

བསྐེད་པ་དང་། །འཇུངས་དང་འདློད་ཆེན་ཅན་ཡང་ངློ་ཚ་བསྐེད། །ཐེག་པ་མཆློག་ལ་
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བརྟེན་པ་དད་བསྐད་ཅིང་། །གཏློང་བས་སྙེམས་པ་ངློ་མཚར་བསྐེད་པ་དང་། །གཏློང་

ལ་དགའ་བ་རེས་སུ་ཡི་རང་རྣམས། །མཐློ་རིས་ལམ་ཆེན་རྣམ་པར་སྦྱང་ཕིར་

རློ༑ །ལུས་ཙམ་གིས་ཀང་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་པར། །ནམ་ཞིག་འགྱུར་ཞེས་བདག་

གིས་གང་བསམས་པ། །སློན་ལམ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་ཡློད་པར་བ། །བང་ཆུབ་མཆློག་

ཀང་རབ་ཏུ་ཉེ་བར་བ། །འགན་ཕིར་མ་ཡིན་གགས་པ་འདློད་ཕིར་མིན། །མཐློ་རིས་

འདློད་དང་རྒྱལ་སྲིད་བསྒྲུབ་ཕིར་མིན། །བདག་གིས་བདེ་བ་མཆློག་ཐློབ་ཕིར་མིན་

གི༑ །གཞན་དློན་བསྒྲུབ་ཕིར་བདག་གིས་འདི་བརམས་སློ། །དེ་བས་བདག་ནི་འདི་

ཡིས་དུས་གཅིག་ཏུ། །འཇིག་རྟེན་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་བདེ་འབྱུང་བ། །གསལ་ཞིང་

བསྒྲུབ་པ་རྟག་ཏུ་ནུས་གྱུར་ཅིག །ཉི་མས་མུན་བསལ་སང་བྱུང་ནུས་བཞིན་

ནློ༑ །མཐློང་ཞིང་ཐློས་སམ་རེས་སུ་དྲན་ཀང་རུང་། །རེག་གམ་གཏམ་དུ་བརློད་པར་

གྱུར་ཀང་རུང་། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འགློ་ལ་ཕན་པ་ནི། །བདེ་དང་ལྡན་པ་རྟག་ཏུ་བེད་

གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་གཞན་དློན་བསྒྲུབ་ཕིར་ངེས་བས་ནས། །སྲློག་དང་བྲལ་ཡང་རབ་

ཏུ་དགའ་གྱུར་ཏེ། །བརྟན་པའི་ལ་རྣམས་ངློ་མཚར་སྐེ་འགྱུར་བར། །བདག་གིས་ལུས་

ནི་དེ་ནས་བློར་བར་གྱུར། །དེ་ནས་སྟག་མློ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུས་བློར་

བའི་སྒ་དེ་ཐློས་ཤིང་ངློ་མཚར་སྐེས་ནས། བདག་གི་ཕྲུ་གུ་བཅའ་བ་བཏང་སྟེ། དེ་ནས་

མིག་གཉིས་ཀིས་བལྟས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་སྲློག་དང་བྲལ་བ་

མཐློང་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཉེ་བར་འློངས་ནས་བཟའ་བར་བརམས་སློ། །དེ་ཟ་ཞིང་

འདུག་པ་དང་། དེའི་འློག་ཏུ་དེའི་སློབ་མ་དེས་ཤ་མ་རེད་པར་སར་འློང་སྟེ། མཁན་པློ་

གང་ན་བཞུགས་སྙམ་ནས་བལྟས་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེར་ལུས་སྲློག་དང་

བྲལ་ནས་སྟག་མློ་དེས་ཟ་ཞིང་འདུག་པ་མཐློང་བ་དང་། དེས་དེའི་སྤློད་པ་ཁྱད་པར་
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ཅན་དེ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་བཟུང་ནས། མྱ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཤུགས་བཏང་སྟེ། 

དེའི་ཡློན་ཏན་གི་གཞི་ལ་སློན་པའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཚིག་

ཏུ་སྨྲས་པ། ཨེ་མའློ་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ལ་སྙིང་རེ་རེ། །བདག་ཉིད་ཆེ་བ་བདག་གི་བདེ་

མ་ཆགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་ཏུ་བས། །གཞན་གི་དཔལ་དང་གགས་

པ་ཟིལ་གིས་མནན། །ཨེ་མའློ་རབ་ཏུ་དཔའ་བ་འཇིགས་པ་མེད། །ཡློན་ཏན་བམས་

མཆློག་རྣམ་པར་བསྟན། །ཨེ་མའློ་ཡློན་ཏན་ཆེན་པློ་བདག་གི་ལུས། །ཕག་གི་གནས་

ཀི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བས། །རང་བཞིན་ཞི་བ་ས་གཞི་བཞིན་དུ་བརྟན། །ཨེ་མའློ་གཞན་

གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་པ། །ཨེ་མའློ་དཔའ་བློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདིས། །བདག་

གི་སྐློན་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པར་གྱུར། །མགློན་པློ་འདིས་ནི་མགློན་དང་བཅས་བས་

པས། །ད་ནི་འགློ་བ་མྱ་ངན་བ་མི་དགློས། །གཞན་གིས་ཕམ་དུ་བས་པའི་བདུད་

དག་ཀང་། །ད་ནི་ངེས་པར་ཤུགས་ཀང་ནར་ཞེས་འབིན། །ཡློང་ཡེ་སྐལ་བ་ཆེན་པློ་

འདི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་གྱུར་པ། ཐུགས་རེ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེ་བ། 

སྙིང་སྟློབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དློན་ཇི་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་ནས་དེའི་དློན་དེ་ཚངས་པར་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་སྦྲན་

ནློ༑ །དེ་ནས་དེ་ཡི་སྤློད་པས་ངློ་མཚར་གྱུར་པའི་སློབ་མ་དང་། །དྲི་ཟ་གནློད་སྦྱིན་ཀླུ་

དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བདག་པློ་རྣམས། །ཕེང་བ་ན་བཟའ་རྒྱན་དང་ཙནྡན་ཕེ་མ་

ཆར་ཕབ་པས། །དེ་ཡི་སྐུ་གདུང་རིན་ཆེན་མཛེས་པས་ས་གཞི་ཁེབས་པར་

བས། །དེ་ལྟ་བས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྒྱུ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བམས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གིར་གྱུར་པ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་རབ་ཏུ་དད་པར་
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བའློ། །དད་པ་སྐེས་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་དགའ་

བ་བསྐེད་པར་བའློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནི་བདག་ཅག་གིས་དད་པར་བ་བའི་གནས་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་དེ་ལྟར་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་ཆློས་ཀང་བ་དཀའ་བ་མང་

པློས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་ཆློས་མཉན་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་

སྙིང་རེ་ནི་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་ངློ་བློ་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྙིང་རེའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཡང་བསྔགས་པ་བརློད་པར་བའློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་རྒྱུད་ལས་རྟློགས་པ་བརློད་པ་དང་པློའོ།། །།

ཡུལ་ཤི་པི་པའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེས་བ་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློས། བདག་ཅག་གི་དློན་

དུ་དམ་པའི་ཆློས་འདི་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་ཆློས་མཉན་

པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

གྱུར་པའི་ཚེ། དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དུས་ནས་གློམས་པར་བས་པས། བསློད་ནམས་ཀི་

ལས་བསགས་ཤིང་འདྲིས་པར་བས་པ་དེ། རེ་ཞིག་ཅིག་ཡུལ་ཤི་པི་པ་རྣམས་ཀི་

རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །དེ་བིས་པ་ནས་རྒན་པློ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བེད་

པ་ལ་དགའ་བ། དུལ་བ་ལ་རེས་སུ་དགའ་བ། རེ་བློན་བམས་པ། རང་བཞིན་གིས་

ཡིད་གཞུངས་པ། རིག་པ་དུ་མ་རྟློགས་པས་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ། སྤློ་བ་དང་། གསང་ཚིག་

དང་། གཟི་བིན་གི་མཐུ་དང་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྐེ་དགུ་རྣམས་བདག་གི་

པུ་བཞིན་སྐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལ་འཁློར་གསུམ་རེས་མཐུན་ཡློན་ཏན་ཚོགས། །ཕན་
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ཚུན་འགན་པ་བཞིན་དུ་གནས་པར་གྱུར། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་

གྱུར་ཞིང་། །འགལ་ཞིང་འཁྲུག་པས་གཙེས་པ་མེད་པར་གྱུར། །མ་དུལ་འཆལ་པ་

རྣམས་ལ་འཕ་འགྱུར་བ། །བླུན་པློ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཕུང་བེད་པ། །བདག་ཉིད་ཆུང་དུ་

རྣམས་ནི་མྱློས་འགྱུར་གང་། །དཔལ་དེ་དེ་ལ་མིང་ནི་དློན་བཞིན་གྱུར། །རང་བཞིན་

རྒྱ་ཆེ་སྙིང་རེའི་ཡློན་ཏན་ལྡན། །རྒྱལ་པློ་དེ་ནི་ནློར་ལ་དབང་ཡློད་ཕིར། །ཕློངས་པ་

རྣམས་ནི་འདློད་པའི་དློན་གྲུབ་པས། །ངློ་འཛུམ་མི་གནག་བཞིན་བཟང་མཐློང་བས་

དགའ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བས། གློང་ཁྱེར་གི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་

སྦྱིན་པའི་ཁང་པར་ནློར་དང་། འབྲུ་དང་། ཡློ་བད་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བརིགས་སུ་བཅུག་ནས། བདག་གི་བདག་ཉིད་ཆེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། རེ་བ་ཅི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐློང་བ། གུས་པ་དང་བཅས་པས་ཡིད་དགའ་བར་བེད་པ། དུས་

བཞིན་དུ་འབློར་པས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྦྱིན་པའི་ཆར་རློགས་ལྡན་གི་དུས་ཀི་སྤིན་

བཞིན་དུ་ཕབ་པར་གྱུར་ཏེ། ཟས་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཟས། བཏུང་བ་འདློད་པ་

རྣམས་ལ་ནི་བཏུང་བ། མལ་ཆ་དང་། སྟན་དང་། གློས་དང་། བཟའ་བ་དང་། བྱུག་པ་

དང་། སློས་དང་། ཕེང་བ་དང་། གསེར་དང་། དངུལ་ལ་སློགས་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་

དེ་དག་ཆར་བཞིན་དུ་ཕབ་བློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་སྦྱིན་པ་རླབས་པློ་ཆེ་དེ་ཐློས་

ནས། ཕློགས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་སྙིང་དགའ་

བར་གྱུར་ཏེ་ཡུལ་དེར་ལགས་སློ། །མི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་ཀིས་བརྟགས་ན་

ཡང་། །གཞན་དུ་བསང་བའི་སྐབས་ནི་མ་རེད་ནས། །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་དགའ་

བཞིན་དེར་ལགས་པ། །ནགས་ཚལ་གང་པློ་མཚོ་ཆེན་དང་ལགས་བཞིན། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེ་སྐེ་བློ་སློང་བ་ཐློབ་ཏུ་རེ་བས་ཡིད་དགའ་བར་གྱུར་པ་འགློན་པློའི་ཆས་སུ་
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ཞུགས་པས། མི་སྡུག་པར་གྱུར་པ་རྣམས་སློ་སློ་ནས་ལགས་པ་དང་། སྐེ་བློ་མཛའ་

བཤེས་བེས་ནས་འློངས་པ་དག །མཐློང་བར་གྱུར་ན་དགའ་བའི་མིག་བགད་

བཞིན། །སློང་བའི་ཚིག་ནི་གཏམ་སྙན་ཐློས་བཞིན་དགའ། །བིན་ནས་དགའ་བ་སློང་

བ་ལས་ཀང་ལགས། །སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་དེ་ཡི་གགས་པའི་དྲི། །ཕློངས་པའི་ཚིག་གི་

རླུང་གིས་བསྒགས་པ་དག །རྒྱལ་པློ་གཞན་གི་དྲེགས་པ་མེད་བས་པས། །སློས་ཀི་

གང་པློས་གང་པློ་གཞན་གི་བཞིན། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག །རྒྱལ་པློ་དེ་སྦྱིན་གཏློང་གི་

ཁང་པ་རྣམས་ཉུལ་དུ་སློང་སློང་བ་དང་། ཕློངས་པ་རྣམས་རེ་བསྐློང་བའི་སློང་བའི་སྐེ་

བློ་འདུ་བ་ཉུང་བ་མཐློང་ནས། སྦྱིན་པའི་བསློད་ནམས་མི་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས་

མགུ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕློངས་པ་ཚིམ་པར་གྱུར། །སྦྱིན་ལ་དཔའ་བ་

དེ་ནི་སྙིང་མ་ཚིམ། །ཕློངས་པ་རྣམས་ཀིས་སློང་བའི་ཚད་དག་གིས། །དེ་ཡི་སྦྱིན་

པའི་ཚད་ལ་ཐུབ་མ་གྱུར། །དེས་བསམས་པ་ཕློངས་པ་རྣམས་འཛེམ་པ་མེད་ཅིང་

བག་མེད་པར། བདག་གི་ལུས་སློང་བ་ཡང་ཡློད་ན་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཡ་རབས་དེ་དག་

རེ་སྐིད། ངས་ཉློན་མློངས་པས་ཕློངས་པ་རྣམས་ཚིག་རྩུབ་པས་བསིགས་ཏེ་བསྐྲད་པ་

བཞིན་དུ་ནློར་ཙམ་ལ་ཡང་བག་བསྐུམ་སྟེ་སློང་མི་ཕློད་པར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་མློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློའི་སྦྱིན་པ་རླབས་པློ་ཆེ། །བདག་གི་ལུས་ལ་འང་མངློན་པར་མ་ཆགས་

པར། །སྦྱིན་པར་བ་བ་རྣམ་རྟློག་དེ་རིག་ནས། །བུད་མེད་ཁྱློ་ལ་གདུང་བཞིན་ས་

གཡློས་སློ། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ས་གཞི་གཡློས་པས་རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་

རབ་རིན་པློ་ཆེའི་འློད་གསལ་བ་ཡང་གཡློས་པར་གྱུར་པ་དང་། འདི་ཅི་སྙམ་དུ་

རྟློགས་པ་སྐེས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལས་ས་

གཡློས་པར་རིག་ནས། སེམས་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར་ནས་བསམས་པ། སྦྱིན་
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ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་སུ། །འདི་ནི་རྒྱལ་བློས་གི་ནར་རྣམ་བརྟགས་

སམ། །བདག་གིས་ལུས་འདི་ངེས་པར་སྦྱིན་བས་ན། །འློན་ཏེ་སྙིང་ནས་འབད་དེ་

བསམ་པ་ཡིན། །དེ་བས་ན། ད་འདི་རེ་ཞིག་བརྟག་པར་བའློ་སྙམ་མློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེ་བློན་པློའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་ཏེ་འཁློར་གི་ནང་ན་འདུག་པ་དང་། ཕློངས་

པ་རྣམས་ལ་གར་འློས་འློས་སུ་གང་ཅི་འདློད་ཅེས་བློས་ཏེ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། 

གསེར་དང་། དངུལ་དང་། ནློར་གི་ཚོགས་རྣམས་ནི་བྱུང་སྟེ། དཀློར་གི་བ་མ་

རྣམས་ཀིས་སྤན་པ་བས་ནས་གློས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་བཀང་བའི་སློད་རྣམས་

ནི་ཁ་ཕེས། བཞློན་བ་དུལ་བ་ས་ཚོགས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིང་རྟའི་ཁྱད་པར་བཟང་

པློ་རྣམས་ནི་བསློགས། སྐེ་བློ་ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་སློ་སློ་ནས་ལགས་པ་དང་། ལ་

རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་བྲམ་ཟེ་རྒན་པློ་ལློང་བ་ཅིག་གི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་

ནས། རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་འློངས་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་སྙིང་རེ་དང་

བམས་པ་བསྒློམ་པའི་ལྟ་བ་བརྟན་ཞིང་གསལ་ལ་ཞི་བས་བསུ་བ་བཞིན་འཁྱུད་པ་

བཞིན་དུ་བལྟས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཅི་འདློད་ཅེས་དྲིས་ནས། 

མིའི་བདག་བློ་དང་ཉེ་བར་འློངས་ནས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཚིག་གིས་ཤིས་པ་

བརློད་དེ། རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །ས་བདག་དམ་པ་ཁྱློད་ཀི་སྤན་

འཚལ་ཕིར། །རྒན་པློ་རིང་ནས་མི་མཐློང་བཞིན་དུ་མཆིས། །པདྨའི་སྤན་མངའ་

སྤན་ནི ་གཅིག་པུས་ཀང་། །འཇིག་རྟེན་བདག་པློས་འཇིག་རྟེན་བགི ་བ་

འགྲུབ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡིད་ལ་བསམས་བཞིན་སློན་ལམ་རབ་ཏུ་གྲུབ་

པས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་རབ་ཏུ་སྤློ་བར་གྱུར་ཏེ། ཅི་བྲམ་ཟེ་འདིས་འདི་བདེན་པར་

སྨྲས་སམ། འློན་ཏེ་འདི་ལྟ་བུའི་རྟློག་པ་ལ་གློམས་པས། བདག་ཉིད་ཀིས་འདི་ལྟ་བ་
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ཟིན་སྙམ་དུ་རྟློགས་པ་སྐེས་ནས། ཡིད་ལ་མིག་སློང་བའི་ཚིག་སྙན་པ་ཉན་པར་

འདློད་དེ། མིག་སློང་བ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་གཙོ་བློ་ང་ལ་མིག་སློང་བ། །སུ་

ཡིས་བསྟན་ནས་ཁྱློད་ནི་འདི་རུ་འློང་། །མིག་ནི་རབ་ཏུ་གཏང་དཀའ་ཞེས་གགས་

པའི། །སྲིད་པ་སུ་ཞིག་ང་ལ་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཆ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་

བའི་བརྒྱ་བིན་དེས། རྒྱལ་པློ་དེའི་བསམ་པ་རིག་ནས་སྨྲས་པ། བརྒྱ་བིན་འདྲ་བ་

བརྒྱ་བིན་གིས་བསྟན་ནས། །ཁྱློད་ལ་སྤན་སློང་སད་དུ་འདིར་མཆིས་སློ། །དེ་ཡི་སྲིད་

དང་བདག་གི་རེ་བ་དག །སྤན་སྩལ་བས་ནི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་བརྒྱ་བིན་སློས་པས། ལའི་མཐུས་བྲམ་ཟེའི་མིག་འདི། གདློན་མི་ཟ་བར་

ཆློ་ག་འདིས་མིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

ཚིག་གསལ་བས་དེ་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སློ། །ཡིད་ལ་རིབ་གང་གིས་འདིར་འློངས་

པའི། །བྲམ་ཟེ་ཁྱློད་ཀི་རེ་བ་དེ་ངས་བསྐང་། །ང་ཡི་མིག་ནི་ཡ་གཅིག་འདློད་པ་

ལས། །ཁྱློད་ལ་མིག་ནི་གཉིས་ཀ་ངས་སྦྱིན་གིས། །དེས་ཁྱློད་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་མིག་

གིས་གདློང་བརྒྱན་ནས། །ཅི་སྟེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནམ་འློན་ཏེ་མ་ཡིན་ཞེས། །རྣམ་རྟློག་

ཡེངས་པ་དེ་འདི་ཡིན་ཞེས་ངློ་མཚར་གྱུར། །ཇི་ལྟར་འདློད་པའི་གནས་སུ་འགློ་བས་

མཐློང་བར་སློང་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བློན་པློ་རྣམས་མིག་སྦྱིན་པ་སྩློལ་བར་རིག་

ནས་བརྟབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཤུགས་ཀི་སྐྲག་པས་གདུངས་པའི་ཡིད་དུ་གྱུར་ནས། 

རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། སྦྱིན་པ་ལ་དགེས་ཆེས་ན་མི་རིགས་པ་དང་གནློད་པར་འགྱུར་

བ་མི་བརྟག་པར་ལ་དེ་ལྟར་མི་མཛད་དུ་གསློལ། སྤན་སྩལ་བར་མི་རིགས་སློ། །བྲམ་

ཟེ་འདི་ནི་གཅིག་པུའི་ཕིར། །བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་མི་འདློར་གསློལ། །སྐེ་དགུ་བདེ་

བར་བསྐེད་པ་རྣམས། །མྱ་ངན་ཞུགས་ཀིས་མི་བསྲེག་གསློལ། །དཔལ་ཆེན་སྐེད་
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པར་བེད་པའི་ནློར་རྣམས་དང་། །དཔལ་དང་ལྡན་པ་རིན་ཆེན་བ་བཞློན་དང་། །དུལ་

བའི་རྟ་དང་སྦྱར་བའི་ཤིང་རྟ་སྩློལ། །གང་པློ་དྲེགས་པས་གཟི་ལྡན་འགིང་བ་

སྩློལ། །རང་གདུབ་འཁྲློལ་བའི་སྒ་རྣམས་གགས་པ་ཡི། །ཁང་པ་དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

བདེ་ལྡན་པ། །སྟློན་ཀའི་སྤིན་བས་རབ་ཏུ་དཀར་བ་སྩློལ། །འགློ་བའི་མིག་གཅིག་ཉིད་

ཀི་སྤན་མ་སྩལ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་པློ་རེ་ཞིག་དགློངས་སུ་གསློལ། །གཞན་གི་མིག་

གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་དུ་རུང་། དེ་སྟེ་འདི་ལ་ཡི་མཐུ་ཅི་ལགས་ན། ཁྱློད་ཀི་སྤན་ལ་

ཡང་ལྟློས་ཅི་འཚལ། ལ་གཞན་ཡང་གཞན་གི་འབློར་པ་དབང་བེད་པ། མིག་གིས་

དབུལ་ལ་ཅི་ཞིག་བགི། །དེ་བས་དཀློར་ལས་སྩལ་དུ་གསློལ། །ལ་གཅིག་ཐུབ་ཆློད་

མི་མཛད་གསློལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས། བློན་པློ་རྣམས་ལ་བམས་པའི་ཚིག་འཇམ་

པློས་སྨྲས་པ། གང་ཞིག་སྦྱིན་ཞེས་སྨྲས་ནས་ནི། །མི་སྦྱིན་པ་ཡི་བློ་བསྐེད་པ། །དེ་ནི་

འདློད་པའི་ཞགས་པ་ཡིས། །བདག་ཉིད་སར་ནི་འཆིང་བར་བེད། །སྦྱིན་ནློ་ཞེས་ནི་

ཁས་བངས་ནས། །གང་ཞིག་ཡིད་ལ་གཞན་སེམས་པ། །སེར་སས་མ་ངེས་བློ་ཅན་

དེ༑ །དེ་ལས་སིག་ཆེ་གང་ཞིག་ཡློད། །སྦྱིན་ནློ་ཞེས་ནི་ཁས་བངས་པས། །ཕློངས་

པའི་རེ་བ་བརྟན་བས་ནས། །བསླུ་བའི་ཚིག་ནི་རྩུབ་པློ་དེའི། །སྐིན་པློའི་བསབ་པ་ཅི་

ཡང་མེད། །གང་ཡང་ཁྱེད་ན་རེ། ལའི་མཐུ་ཉིད་ཀིས་འདིའི་མིག་ཡློད་པར་ཅིའི་ཕིར་

མི་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཉློན། རྒྱུ་གཅིག་གིས་ནི་འགྲུབ་པ་ཡི། །འབྲས་བུ་གང་

ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། །ལ་རྣམས་ཀིས་ནི་བས་པ་ཡང་། །རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་

ཡློད། །དེ་བས་ན་ངས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པློ་བེད་པ་ལ་ཁྱེད་ཀིས་གེགས་བེད་པར་མི་

རིགས་སློ། །དེ་ནས་བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ལ་ནློར་དང་། འབྲུ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྩལ་བར་རིགས་ཀི། སྤན་ནི་སྩལ་བར་མི་རིགས་སློ། །ཞེས་
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བདག་ཅག་གིས་སྔར་གསློལ་བ་ལགས་ཏེ། དེ་བས་ན་བདག་ཅག་ལ་ཤུལ་མ་ལགས་

པར་གཤེགས་སུ་མི་གསློལ་ལློ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། གང་ཞིག་སློང་བ་དེ་ཉིད་སྦྱིན་

པར་བ། །མི་འདློད་པ་ནི་བིན་ཡང་དགའ་མི་འགྱུར། །ཆུས་ཁྱེར་བ་ལ་ཆུ་ཡིས་ཅི་

ཞིག་བ། །དེ་བས་སློང་བའི་དློན་འདི་འདི་ལ་སྦྱིན། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་ཆེན་པློ་

རབ་ཏུ་ཡིད་གཅུགས་ཤིང་འདྲིས་པ་གཅིག་བམས་པའི་ཤུགས་ཀི་ཞེས་བཏང་སྟེ། 

རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཀེ་ཅུང་ཞིག་གཞེས་ཤིག །ལ་ལས་དཀའ་ཐུབ་ཏིང་འཛིན་ཆློ་

ག་ཆེན་པློས་གང་ཞིག་ཐློབ་འགྱུར་ཞིང་། །གང་ལ་བརྟེན་ནས་མཆློད་སྦྱིན་ཆེན་པློ་

མང་པློས་གགས་དང་མཐློ་རིས་ཐློབ། །བརྒྱ་བིན་ལློངས་སྤློད་ལ་ཡང་འགན་པའི་

རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་སྲིད་ཐློབ་པ་དེ་སངས་ནས། །ཅི་ཞིག་མཐློང་ནས་ཁྱློད་ཀིས་མིག་

སྦྱིན་ཆློ་ག་འདི་ནི་སུ་ལས་ལློབས། །མཆློད་སྦྱིན་བས་པས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་

ཉེ༑ །གགས་པས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གསལ་འགྱུར་ཞིང་། །མི་དབང་གཙུག་གི་འློད་ཀིས་

རང་བརྒྱན་པ། །ཅི་ཞིག་འདློད་ཕིར་མིག་ནི་སྦྱིན་པར་བེད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་

བློན་པློ་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་གིས་སྨྲས་པ། ང་འབད་འདི་ནས་

ས་ཀུན་ཐློབ་ཕིར་མིན། །མཐློ་རིས་ཐར་པ་གགས་པ་ཐློབ་ཕིར་མིན། །སློང་བ་འདི་ནི་

དློན་མེད་མི་འགྱུར་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་བསྐབ་ཕིར་ང་ནི་འདི་ལྟར་འབད། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་མེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་འདབ་མ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

མིག་ཡ་གཅིག་སན་དཔྱད་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་དལ་བུས་མ་སད་པར་ཕྱུང་སྟེ་རབ་

ཏུ་དགའ་བཞིན་དུ་མིག་སློང་བ་ལ་བིན་ཏློ། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཅི་

ནས་ཀང་མིག་དེ་དེའི་མིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་པ། རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་

དེས་མཐློང་བར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་བས་སློ། །དེ་ནས་མིག་ཡ་
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གཅིག་ཕེས་ཏེ། སློང་བ་པློ་ལ་བལྟས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་སྙིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་

གྱུར་ནས། མིག་ཡ་གཅིག་ཀང་དེ་ལ་བིན་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡིས་མིག་བིན་

ནས། །པདྨ་མེད་པའི་པདྨའི་མཚོ་འདྲ་གདློང་། །གཞན་ལ་མེད་པས་རབ་ཏུ་དགའ་

བར་གྱུར། །བྲམ་ཟེའང་མིག་དང་ལྡན་པར་འཁློར་གིས་མཐློང་། །རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་

འཁློར་དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་རྣམས་ཀང་། །མྱ་ངན་མཆི་མས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཆག་

ཆག་གདབ། རྒྱལ་པློ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་བློ་བརྟན་མཐློང་ནས་ནི། །བརྒྱ་བིན་དེ་

ཡང་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་རབ་ཏུ་དགའ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་ངློ་མཚར་ཆེན་པློས་སེམས་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་དང་བར་གྱུར་ནས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སློ། །ཨེ་མའློ་བརྟན་ཞིང་

སྙིང་སྟློབས་ཆེ། །ཨེ་མའློ་སེམས་ཅན་ཕན་འདློགས་པ། །ལས་འདི་མངློན་སུམ་

གསལ་གྱུར་ཀང་། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་པ་འདྲ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་

སེམས་ཅན་འདི་ཡུན་རིང་དུ་འདི་ལྟར་ཉློན་མློངས་སུ་གཞུག་པར་མི་རིགས་ཀི། 

ཐབས་ཀིས་འདིའི་མིག་སར་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་བའློ་སྙམ་མློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་

རིམ་གིས་མིག་གི་རྨ་ནི་སློས་སློ། །བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་

རྣམས་ཀི་མྱ་ངན་སྲབས་ཀི་སློང་ནས། རབ་ཏུ་དབེན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རིང་བུའི་

འགམ་ན་མེ་ཏློག་གི་ལིད་ཀིས་ནློན་པའི་ཤིང་བཟང་པློ་སྟུག་པློ་ཡློད་པ་སེར་བུ་

བསིལ་ཞིང་བདེ་ལ་དྲི་ཞིམ་པློའི་ངད་ལྡང་བ། བུང་བ་མང་པློས་སྒ་འབིན་པ་ཞིག་ཏུ་

སྐིལ་མློ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་པ་དང་། ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་མདུན་དུ་འློངས་

སློ༑ །དེ་ནས་རྒྱལ་པློས་འདི་སུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། སྨྲས་པ། ང་ནི་ལའི་དབང་པློ་

བརྒྱ་བིན་ཡིན་ཏེ་ཁྱློད་ཀི་དྲུང་དུ་འློངས་སློ། །གཤེགས་པ་ལེགས་སློ་ཅི་བཞེད་པ་

བཀའ་སྩལ་དུ་གསློལ། ཞེས་ཞེས་དང་བཅས་པས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་བློ་ལ་ཡང་
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སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་དྲང་སྲློང་ང་ལ་ཅི་འདློད་པའི་མཆློག་དེ་སློང་ཅིག །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དེ་སྦྱིན་པ་ལ་གློམས་ཤིང་སློང་བ་ལ་མ་གློམས་པའི་ཕིར་བརྟན་པས་འཛུམ་ཞིང་ངློ་

མཚར་མི་ཆེ་ཞིང་རླབས་ཅན་དུ་སྨྲས་པ། བརྒྱ་བིན་བདག་ལ་ནློར་མང་ཞིང་། །དམག་

ཚོགས་ཆེ་ཞིང་མཐུ་དང་ལྡན། །ད་ནི་ལློང་བར་གྱུར་པས་བདག །འཆི་བ་འབའ་ཞིག་

མངློན་པར་འདློད། །གཞན་ཡང་སློང་བ་རྣམས་ནི་ཡིད་ལ་རེ་བ་ཀུན། །ཡློངས་སུ་

བསྐློངས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །ལེགས་པར་ལྟ་བའི་བཞིན་རྣམས་མི་

མཐློང་བས། །དེ་ཕིར་དབང་པློ་བདག་ནི་འཆི་བར་དགའ། །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། 

སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་འདི་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་གྱུར་གིས། དེ་སྙམ་དུ་མ་

སེམས་ཤིག །འློན་ཀང་ཁྱློད་ལ་ངས་དྲིའློ། །སློང་བ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྟའི་གནས་

སྐབས་གྱུར་བས་ནས། །ད་ནི་དེ་ལ་ཁྱློད་ཀི་ཡིད་ནི་ཅི་སྙམ་སེམས། །ཅི་ནས་ཡིད་ནི་

རབ་ཏུ་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་རུ། །དེ་ནི་གསང་བ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྨྲ་བར་གིས། །རྒྱལ་

པློས་སྨྲས་པ། བདག་དློམ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཁྱློད་ལ་ཅི་ཡིད་ཆེས། འློན་ཀང་ལ་

ཡི་དབང་པློ་གསན་དུ་གསློལ། །དེ་ཚེ་ང་ནི་དེ་ལྟར་སློང་རྣམས་ཀིས། །སློང་ཞེས་ངེས་

པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་རྣམས་ལ། །ཤིས་པ་བརློད་པ་བཞིན་དུ་བདག་དགའ་ན། །བདག་གི་

མིག་ནི་ཡ་གཅིག་མཐློང་བར་ཤློག །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀི་

མཐུ་དང་བསློད་ནམས་སེལ་བའི་ཁྱད་པར་གིས། ཚིག་དེ་སྐད་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་

ཏློག་ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་དབུས་རིན་པློ་ཆེ་ཨན་ད་རིལ་གིས་སྤས་པ་འདྲ་བའི་མིག་ཡ་

གཅིག་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མིག་དེས་མཐློང་བར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་

པློ་དེ་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བས། ཡང་བརྒྱ་བིན་ལ་སྨྲས་པ། གང་ཡང་བདག་ལ་མིག་

ཡ་གཅིག་སློངས་ནས། །དེ་ལ་བདག་གིས་མིག་གཅིག་དགའ་བཞིན་བིན། །དགའ་
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ཞིང་སྤློ་ལ་རེ་གཅིག་སེམས་གྱུར་ན། །ཡ་གཅིག་མིག་ཀང་བདག་ལ་ཡློད་པར་

ཤློག །དེ་ནས་དེ་སྐད་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་དེའི་མིག་ཡ་གཅིག་ཀང་སྔ་མ་དང་འདྲ་

བ་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རི་དང་བཅས་པའི་ས་ཆེན་གཡློས། །རྒྱ་

མཚོའི་རླབས་ཀང་དུས་ལས་འདས་པ་བྱུང་། །ལ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྔ་བློ་ཆེ་དག་

ཀང་། །ཟབ་ཅིང་སྙན་པའི་སྒ་ཆེན་སྒློགས་པར་གྱུར། །ཕློགས་རྣམས་ཀུན་ཀང་དངས་

ཤིང་གསལ་བར་སང་། །སྟློན་ཀའི་དུས་བཞིན་ཉི་མ་གསལ་བར་སང་། །ཙནྡན་ཕེ་

མས་བསྒློས་པའི་མེ་ཏློག་རྣམས། །ནམ་མཁའི་ནང་ནས་ལྡེང་ཞིང་བབ་པར་གྱུར། །ལ་

ཡི་བུ་མློ་འཁློར་བཅས་ལ་རྣམས་ཀང་། །ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མིག་བགད་དེར་ལགས་

གྱུར། །སེར་བུ་ཡིད་དུ་འློང་བ་བདེ་བ་ལྡན། །འགློ་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་དགའ་བར་

གྱུར། །འབྱུང་པློ་མཐུ་ཆེན་ངློ་མཚར་གྱུར་པ་རྣམས། །ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བས་

ཁྱབ་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་པློའི་སྤློད་མཆློག་བསྟློད་པའི་གཞི་བརློད་པ། །སྙན་པའི་ཚིག་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་གགས་པར་གྱུར། །ཨེ་མའློ་རླབས་ཆེན་ཨེ་མའློ་སྙིང་རེ་ཆེ། །འདི་ཡི་

སེམས་ནི ་ཇི ་ལྟར་རྣམ་དག་ལྟློས། །ཨེ ་མའློ ་བདག་གི ་བདེ ་ལ་སེམས་མ་

ཆགས། །བརྟན་ཞིང་དཔའ་མཆློག་ཁྱློད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །པདྨའི་སྤན་ནི་དཔལ་

ལྡན་སར་རྒྱས་པས། །ཁྱློད་ཀིས་འགློ་བ་མགློན་བཅས་བགིས་པ་ལེགས། །ཨེ་མའློ་

བསློད་ནམས་ཚོགས་ནི་དློན་ཡློད་པ། །རིང་ཞིག་ལློན་ནས་ཁྱློད་ཀི་བིན་གིས་

རྒྱལ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་གིས་ལེགས་སློ་ལེགས་སློ། །ཞེས་བ་བས་དེ་མགུ་བར་

བས་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་བསམ་པ་དག་པ་ནི། །ང་ཡིས་སྔར་ནས་མི་

ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་མིག་འདི་གཉིས། །དེ་ལྟར་ཁྱློད་ལ་སྦྱིན་པས་

ན༑ །དཔག་ཚད་བརྒྱར་ནི་ཁློར་ཡུག་ཏུ། །བྲག་རི་རྣམས་ཀིས་བར་བཅད་ཀང་། །ཁྱློད་
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ཀི་མིག་ནི་འདི་གཉིས་ཀིས། །ཐློགས་པ་མེད་པར་མཐློང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སྨྲས་

ནས། བརྒྱ་བིན་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློན་

པློ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་། རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་རྣམས་ཡ་

མཚན་ཆེ་ཞིང་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པའི་མིག་གིས་ལྟ་ཞིང་། བྲམ་ཟེ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བ་བའི་ཤིས་པ་བརློད་པའི་ཚིག་སྨྲ་བས་

མངློན་པར་དགའ་བར་བས་ཏེ། ཕློ་བྲང་དམ་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ས་ཚོགས་

བཙུགས་པ། མངློན་པར་མཐློ་བའི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པར་ཕིན་ནས། འཁློར་གི་

ནང་ན་འདུག་སྟེ་དགའ་བ་ལྟ་བའི་ཕིར་ལགས་པའི་བློན་པློ་ལ་སློགས་པ་བྲམ་ཟེ་དང་། 

ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་ཡ་རབས་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་

ཆློས་བཤད་དེ། རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་བསློད་ནམས་ལས་གྱུར་པའི། །ལ་ཡི་མཐུ་ལྡན་ང་

ཡི་མིག་མཐློང་ནས། །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་ནློར་གིས་མགུ་བས་ལ། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་

སུ་ཞིག་བསྒིམ་པ་ལློད། །དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནི་ཚུན་ཆད་དུ། །བྲག་རི་མང་པློས་བར་

བཅད་ཀང་། །ཤིན་ཏུ་རིང་ན་གནས་པ་ཡང་། །བལྟ་བར་བ་བ་གསལ་བར་

མཐློང་། །གང་ཕིར་མི་ཡི་མིག་ནི་འདིར་བིན་ནས། །མི་ལས་འདས་བའི་ལ་མིག་

བདག་གིས་ཐློབ། །གཞན་ལ་བརེ་ཞིང་དུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི། །སྦྱིན་ལས་གཞན་

པའི་མངློན་མཐློའི་ཐབས་གང་ཡློད། །ཤི་པི་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་རིག་བས་ནས། །སྦྱིན་

དང་སྤད་པས་ནློར་རྣམས་དློན་ཡློད་བློས། །འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་ལའང་འདི་

ཉིད་ནི། །གགས་པ་ཆེ་བའི་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་ལམ། །འཇིག་རྟེན་ཕན་ཕིར་བིན་པ་

གང་ཡིན་པ། །སྙིང་པློ་མེད་པའི་ནློར་ཡང་སྙིང་པློར་སྤློད། །སྦྱིན་པ་བས་ན་གཏེར་

དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །མ་སྦྱིན་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆུད་ཟློས་འགྱུར། །དེ་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་
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འདས་དེས་བདག་ཅག་གི་ཕིར་བ་དཀའ་བ་མང་པློས་དམ་པའི་ཆློས་འདི་བསྒྲུབས་

པ་ཡིན་པས། རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་ཆློས་མཉན་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་

བ་ཉིད་དང་། སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྙིང་རེའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

བསློད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐློང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་

རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་བསློད་ནམས་བསགས་པ་ནི། བདག་གིས་མཐུ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་བའི་མེ་ཏློག་གགས་པའི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བསྟན་

པ་ཡིན་ནློ། །ཡུལ་ཤི་པི་པའི་རྒྱལ་པློར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་གཉིས་པའློ།། །།

ཟན་དོན་ཆངས་ཅིག་བིན་པའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

སེམས་རབ་ཏུ་དང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སློད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྦྱིན་པ་བིན་

པ་ནི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཆུང་ཞེས་བ་བ་གང་ཡང་མེད་དློ། །དེ་ཡང་འདི་

སྐད་ཐློས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཡུལ་

ཀློས་ལེའི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ཡང་སྤློ་བ་དང་གསང་ཚིག་དང་

མཐུ་དང་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱལ་པློའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀང་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡློན་ཏན་བཟང་པློས་

འབློར་པ་ལག་པར་གྱུར་ཏློ། །སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བརྒྱན་པས། །དེ་ཡི་ཡློན་

ཏན་ལག་པར་གསལ། །སྟློན་ཀའི་དཔལ་ནི་གསལ་གྱུར་པས། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་

གསལ་བ་བཞིན། །དེས་དག་དྲེགས་པ་རྣམས་ཀང་བཏང་། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་

ལ་ཆགས། །ཁྲློས་དང་བམས་པའི་རེས་འབྲང་དཔལ། །རྒྱལ་པློ་གཞན་ལ་དེ་ལྟར་
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གྱུར། །དེ་ནི་ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་གྱུར་པས་ན། །གཞན་ལ་གནློད་པའི་སེམས་དུག་

མེད་པར་འགྱུར། །དེ་ཡི་དཔལ་ནི་དག་ལ་མི་འགློ་བས། །འབངས་ཀང་དེ་ལ་གློ་བ་

ཉེ་བར་གྱུར། །དེ་བདག་གི་ཚེ་སྔ་མ་འདས་པ་རེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་རེས་

སུ་དྲན་པར་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་གྱུར་ནས། དགེ་སྦྱློང་དང་བྲམ་ཟེ་དང་ཕློངས་

པ་དང་སློང་བ་རྣམས་ལ། བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་གཞིར་གྱུར་པའི་སྦྱིན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

བིན་པར་གྱུར་ཏློ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་སློམ་པ་ངན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གསློ་སྦྱློང་ངེས་

པར་གནས་པ་དག་ཀང་དུས་མཚམས་ཀི་ཉིན་པར་ཡང་དག་པར་ལེན་ཏློ། །རྒྱལ་

པློའི་འཁློར་དང་། བདག་གི་བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་ནང་ན་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་

བསྒགས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལེགས་པ་ལ་བཀློད་པ་འདློད་པས་དང་

བའི་སེམས་ཀིས་དློན་ངེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་གཉིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སྨྲས་སློ། །བདེ་བར་གཤེགས་ལ་བཀུར་སྟི་བས་པ་ཆུང་ངུ་ཡང་། །འབྲས་བུ་

འབློར་པ་ཆུང་ངུ་མེད་ཅེས་སྔློན་ཐློས་ཀི། །ཟན་དྲློན་ཁེངས་པ་རྩུབ་མློ་ལན་ཚྭ་མེད་

པ་ཡི། །འབྲས་བུ་འབློར་པ་ཆེན་པློ་འདི་ལྟར་གྱུར་ལ་ལྟློས། །ཤིང་རྟ་ས་ཚོགས་རྟ་

དང་གང་པློ་འགིང་བ་དང་། །བདག་གི་དམག་ཚོགས་ཆེན་པློ་འདི་དང་ས་ཆེན་

འདི། །ནློར་མང་དཔལ་ཡང་རེས་ཆགས་བཙུན་མློ་རྒྱ་ཆེན་ལྡན། །ཟན་དྲློན་ཆངས་

ཅིག་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་བཟང་པློ་ལྟློས། །བློན་པློ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་། བྲམ་ཟེ་རྒན་

པློ་རྣམས་དང་། ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་སྟློད་རིམ་རྣམས་ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་

ཀང་། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཅི་ལ་དགློངས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་གཉིས་རྟག་ཏུ་

གསུངས་ཞེས་དེ་ལ་སར་ཞུ་མ་ནུས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བཙུན་མློ་གནང་ཆེན་

སྨྲ་བའི་སློབས་པ་ཐློགས་པ་མེད་པ་ཅིག་ངློ་མཚར་སྐེས་ནས། གཏམ་གེང་བའི་
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སྐབས་སུ་བབ་སྟེ་འཁློར་གི་ནང་དུ་དེ་ལ་ཞུས་པ། མི་ཡི་བདག་པློ་ངེས་པར་

གསུངས་པ་ནི། །ཐུགས་ལ་དགློངས་པ་དགེས་པ་ཞལ་དུ་བྱུང་། །ཁྱློད་ཀིས་དེ་སྐད་

གསུངས་པས་བདག་གི་སེམས། །ངློ་མཚར་ཆེ་བས་རབ་ཏུ་གཡེངས་པར་

གྱུར། །སྐེ་བློ་འདི་ཡིས་དེ་ནི་ཐློས་རུང་ན། །རྒྱལ་པློ་ཅི་ཕིར་གསུངས་པ་བཀའ་སྩལ་

གསློལ། །གསང་ན་དེ་སྐད་གར་ཡང་མི་བསྒགས་ཏེ། །དེ་བས་བདག་གིས་གུས་

པས་ཞུ་བ་ལགས། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་དགའ་ཞིང་རབ་ཏུ་བམས་པའི་ལྟ་བས་

བཙུན་མློ་ལ་བལྟས་ཏེ། འཛུམ་པའི་བཞིན་མདངས་དང་ལྡན་པས་སྨྲས་པ། །དློན་

དང་རྒྱུ་མཚན་མ་ཕེས་པར། །ང་ཡིས་སྨྲས་པ་འདི་ཐློས་ནས། །འདི་ནི་ཁྱློད་ཉིད་

འབའ་ཞིག་ཏུ། །ངློ་མཚར་ཆེ་གྱུར་ཡིད་གཡློས་མིན། །བློན་པློ་ཆེན་པློ་ཚོགས་པ་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཡིད་ནི་ངློ་མཚར་ཆེན་པློས་རབ་ཏུ་གཡློས་པར་

གྱུར། །ང་ཡི་ཕློ་བྲང་འཁློར་དང་བཙུན་མློར་བཅས་པ་ཡང་། །གང་ཕིར་ང་ཡིས་དེ་

སྐད་སྨྲས་པ་མཉན་པར་གིས། །གཉིད་ལས་སད་པ་བཞིན་དུ་སྐེ་བ་ངས་དྲན་

པ༑ །ཚུལ་དང་ལྡན་ཡང་ནློར་ཙམ་གིས་ནི་མཐློ་བ་ལ། །ལས་ཀིས་མགུ་བར་བས་

ནས་དམན་ཆས་འཚོ་བ་ཡིས། །ག་མི་གཅིག་ཏུ་གློང་ཁྱེར་འདིར་ནི་ང་གྱུར་

ཏློ༑ །གཞན་གིས་བརས་ཤིང་ངལ་བ་དམན་པའི་ག་དེ་ཡང་། །སྐབས་སུ་རེ་ཞིང་མི་

འཚོར་དློགས་ནས་དེ་ལ་ཞུགས། །དགེ་སློང་བཞི་སེ་བསློད་སྙློམས་ཕིར་ལགས་

མཐློང་བར་གྱུར། །དབང་པློ ་དུལ་ཞིང་དགེ ་སློང་དཔལ་གི ་རེས་འབྲངས་

བཞིན། །འཇམ་པའི་ཡིད་ཀིས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཟན་དྲློན་ཙམ་ཅིག་བདག་

གིས་ཁྱིམ་དུ་གུས་པར་བིན། །དེ་ཡིས་མྱུ་གུ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་འདི་ཡིན་ཏེ། །རྒྱལ་

པློ་གཞན་གི་གཙུག་གིས་ང་ཡི་ཞབས་ལ་གཏུགས། །ང་ཡིས་དེ་ལ་བསམས་ནས་
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ནི༑ །ལ་མློ་ཁྱློད་ལ་སྨྲས་པ་ཡིན། །བསློད་ནམས་ཀིས་ནི་ངློམས་མི་མྱློང་། །དག་

བཅློམ་མཐློང་བས་མི་ངློམས་སློ། །དེ་ནས་ལ་མློ་དགའ་ཞིང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མིག་

བགད་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པར་བལྟ་ཞིང་སྨྲས་པ། མངློན་པར་མཐློ་བའི་

ཁྱད་པར་འདི་ལྟ་བུ་ནི། བསློད་ནམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ལགས་པར་གདའློ། །རྒྱལ་

པློ་ཆེན་པློ་འདི་ལྟར་མཛད་པ་ལ་གུས་པ་ནི། བསློད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་མངློན་སུམ་

དུ་གྱུར་པའི་སད་དུའློ། །དེ་བས་ན་འདི་ལྟར་དངློས་སིག་མི་མཛད་པ་དང་། སྐེ་དགུ་

རྣམས་ལ་ཕ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་སྐློང་བ་ལེགས་པར་མཛད་པ་དང་། བསློད་ནམས་

ཀི་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངློན་པར་ཕློགས་པས་ལགས་སློ། །གགས་དང་དཔལ་

དང་སྦྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་འབར། །བཀའ་ལུང་གཉེན་པློ་རྒྱལ་པློ་གཞན་གི་

སྤི་བློས་ནློད། །བསེར་མ་ལངས་པས་རླབས་བསྐློད་རྒྱ་མཚོའི་གློས་གློན་པའི། །ཆློས་

ཀི་ཚུལ་བཞིན་ས་ཆེན་ཡུན་རིང་སྐློང་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ལ་མློ་དེ་དེ་

ལྟར་ག་ལ་ཞིག་མ་ཡིན། མཚན་མ་བཟང་པློས་མངློན་པར་མཚོན་པ་ལེགས་པའི་

ལམ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་བདག་གིས་ད་དུང་བསྟན་པར་བ། །འཇིག་རྟེན་པ་ནི་སྦྱིན་པའི་

འབྲས་བུ་ཐློས་ནས་སྟེར། །ང་བདག་ཉམས་སུ་མྱློང་ན་ཅི་ཕིར་སྦྱིན་མི་བ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་ལ་མློ་བཞིན་དུ་དཔལ་འབར་བའི་ལ་མློ་ལ་རབ་ཏུ་བམས་པས་བལྟས་

ནས། དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་ཞེན་པས་ཡང་སྨྲས་པ། སྐར་མའི་ནང་ན་

ཟླ་བ་བཞིན། །བུད་མེད་ནང་ན་རྣམ་པར་མཛེས། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་འློང་འབྱུང་བའི་

ལས། །དགེ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་ཅི་ཞིག་བས། །ལ་མློས་སྨྲས་པ། ལ་བདག་གིས་ཀང་ཚེ་

སྔ་མ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བགིས་པ་རེས་སུ་དྲན་ནློ། །དེ་སྨྲློས་ཤིག་ཅེས་རྒྱལ་པློས་དྲིས་པ་

དང་། སྨྲས་པ། བིས་པའི་ཚེ་ན་མྱློང་བ་རེས་དྲན་བཞིན། །བདག་ནི་བྲན་མློ་བེད་པའི་
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ཚེ་ན་ཟན་ཆངས་ཅིག །ཐུབ་པ་ཟག་པ་ཟད་ལ་གུས་པར་ཕུལ་བ་ཡིས། །དེ་ཚེ་གཉིད་

ཀིས་ལློག་པ་འདིར་ནི་སད་པ་བཞིན། །མི་རེ་ལས་མཛད་དགེ་བ་དེ་ནི་བདག་གིས་

དྲན། །དེ་ཡིས་བདག་ནི་ས་དང་བཅས་པའི་མགློན་དུ་གྱུར། །ཟག་པ་ཟད་ལ་བས་པ་

ཆུང་བ་གང་ཡང་མེད། །ཇི་ལྟར་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་བཞིན་དུ་ཁྱློད་ཀིས་

གསུངས། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བསློད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐློང་བས། བསློད་

ནམས་ལ་གུས་པ་བསྐེད་པར་སེམས་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་པའི་འཁློར་ཡ་མཚན་ཆེ་

ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་རིག་ནས། ངེས་པར་འདི་འདྲ་ཅུང་ཟད་ཅིག་རེས་སུ་དྲན་

ཏློ༑ །དགེ་བ་མི་ཆེ་བས་ཀང་རྣམ་སིན་རྒྱ་ཆེན་དཔལ་འདི་མཐློང་ནས་སུ། །སྦྱིན་དང་

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤད་པས་བསློད་ནམས་བ་ལ་མི་འབད་སུ་ཞིག་ཡློད། །ནློར་གིས་ཆློག་

པར་ཡློད་ཀང་སེར་སའི་མུན་པས་གང་ཞིག་བློ་བསྒིབས་ནས། །སྦྱིན་པས་གགས་པ་

ཐློབ་པར་མི་བེད་མི་དེ་བལྟར་མི་རུང་། །དབང་མེད་པར་ནི་གང་ཞིག་བཏང་དགློས་

དེ་བཞིན་སུ་ལའང་ཕན་མི་ཐློགས། །ནློར་དེ་རིགས་པར་བཏང་ན་གལ་ཏེ་ཡློན་ཏན་

འགའ་ཞིག་ཐློབ་གྱུར་ན། །ཡློན་ཏན་རྣམས་ནི་ཡློད་བཞིན་དེ་ལ་སུ་ཞིག་སེར་སའི་

ལམ་ལ་བརྟེན། །སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་ལ་སློགས་ས་ཚོགས་གགས་

དང་ལྡན། །སྦྱིན་པ་ཞེས་བ་གཏེར་ཆེན་རེས་འགློ་རྐུན་པློ་ལ་སློགས་ཐུན་མློང་

མིན། །སྦྱིན་པ་འདློད་དང་སེར་སའི་སྐློན་གིས་རྡུལ་ཅན་སེམས་ནི་སྦྱློང་བར་

བེད། །སྦྱིན་པས་འཁློར་བའི་ལམ་བགློད་ངལ་བ་མེད་པ་བཞློན་པ་བདེ་བ་ཡིན། །སྦྱིན་

པས་བདེ་བ་མང་པློ་འགྲུབ་ཅིང་གློགས་པློ་བཟང་པློའི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །འབློར་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའམ་བཀའ་ལུང་ཡློན་ཏན་ནམ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཕློ་བྲང་གནས་

སམ་གཟུགས་བཟང་ཡློན་ཏན་ནམ། །གང་ཞིག་འདློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་
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པས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་ངེས་དློན་གཏན་ལ་ཕབ་ན་སྦྱིན་པ་སུས་མི་

བེད། །སྦྱིན་པས་ནློར་གི་སྙིང་པློ་ལེན་པར་གསུངས། །སྦྱིན་པ་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀི་

རྒྱུ་ཞེས་གསུངས། །སྦྱིན་པ་དཔལ་ལྡན་སྐེ་པློ་མཆློག་གི་ཚུལ། །ཤེས་རབ་ཆུང་དུས་

རྡུལ་ཙམ་སྦྱིན་མི་ནུས། །དེ་ནས་འཁློར་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཚིག་བཟུང་བ་ལ་

རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་གུས་པར་བས་ནས། སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་

ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བས་ན་སེམས་རབ་ཏུ་དང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། 

སློད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཆེ་བའི་ཕིར། སྦྱིན་པ་ཆུང་ཞེས་བ་

བ་གང་ཡང་མེད་དློ། །དེ་བས་ན་སེམས་རབ་ཏུ་དང་བས་བན་མེད་པའི་བསློད་

ནམས་ཀི་ཞིང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སྦྱིན་པ་བིན་ན། བདག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འམ་དེ་བས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་

རིང་པློར་མི་ཐློགས་སློ་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། དགའ་བ་བསྐེད་པར་བའློ་ཟན་དྲློན་

ཆངས་ཅིག་བིན་པའི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་གསུམ་པའློ།། །།

ཚོང་དཔོན་གི་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་གཉིས་པ། སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་བདག་བརླག་པར་འགྱུར་བ་ལ་

མི་འཛེམ་པར་སྦྱིན་པ་བེད་ན། བདེ་བར་འདུག་པས་ལྟ་སུ་ཞིག་སྦྱིན་པར་མི་བེད། 

དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་སྔློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་

པའི་ཚེ། སྐལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡློན་ཏན་སྤློ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་

ནློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ནི་ལྡན། སྤློད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་
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ཅན་ཡིན་པས། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀུར་སྟི་བ་བའི་གནས་སུ་ནི་གྱུར། ཆློ་

རིགས་བཙུན་པ་དང་ནི་ལྡན། རིག་པ་སྒྱུ་རལ་གི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་དུ་མ་ཁློང་དུ་ཆུད་

པས། བློ་རབ་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པར་ནི་གྱུར། ཡློན་ཏན་ཆེ་བས་རྒྱལ་པློས་ནི་བཀུར་སྟིར་

བས། རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས། འབློར་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་དང་ཐུན་མློང་དུ་སྤློད་པའི་ཚོང་དཔློན་ཞིག་ཏུ་སྐེས་སློ། །ཞེས་གགས་

སློ༑ །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་དགའ་འགྱུར་བས། །ཕན་ཚུན་ཀུན་ཏུ་བསྒགས་པ་ནི། །དེ་

མིང་སྦྱིན་ལ་དཔའ་བ་ཞེས། །ཕློགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། །སྦྱིན་ནམ་མི་སྦྱིན་

སྙམ་པའི་རྣམ་རྟློག་པ། །ཡིད་ལ་སེམས་པ་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་མེད། །དེ་ཡི་སྦྱིན་པའི་

མཐུ་ཆེན་གགས་པར་གྱུར། །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་ཡིད་ཆེས་སློབས་ཤིང་སློང་། །དེས་

ནི་བདག་གི་བདེ་ཕིར་ནློར་མི་སེད། །འདྲེན་པ་དང་ནི་ཆགས་པས་ཟིལ་གནློན་

མིན། །དེས་ནི་ཕློངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་མི་ནུས། །དེ་བས་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་སས་

པར་འགྱུར། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ཟས་ཀི་དུས་ལ་བབས་

པའི་ཚེ། ཁྲུས་བས་བྱུག་སློས་ཀིས་བྱུགས་པ་དང་། གཡློས་མཁན་མཁས་པས་

གཡློས་པའི་བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། རློ་དང་འཇམ་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ས་ཚོགས་བཤམས་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཉློན་

མློངས་པའི་བུད་ཤིང་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་

འཕེལ་བར་འདློད་པ་ཅིག་དེའི་ཁྱིམ་དུ་བསློད་སྙློམས་ཀི་ཕིར་འློངས་སློ། །འློངས་ནས་

ཀང་དེའི་སྒློ་ཁང་ན་བསད་དེ། དློགས་མེད་མི་གཡློ་བརྟན་ཞིང་ཞི་བ་ཡི། །མིག་གིས་

ས་ལ་གཉའ་ཞིང་གང་དུ་བལྟ། །རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིང་དེ་ན་བསད། །དེ་ལག་པདྨའི་

མཆློག་ནི་ལྷུང་བཟེད་ཐློགས། །དེ་ནས་བདུད་སིག་ཅན་གིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
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སྦྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མི་བཟློད་པས་དེ་ལ་གེགས་བ་བའི་ཕིར། རང་སངས་

རྒྱས་དེ་དང་བར་སྒློ་གཉིས་ཀི་བར་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པློའི་ནང་ན་མེ་ཆེན་

པློ་འབར་བ། ཟབས་སུ་མི་འགེད་དུ་ཡློད་པ་རབ་ཏུ་ཟབ་པ། མཐློང་ན་རབ་ཏུ་འཇིགས་

པ༑ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྒ་བསྒགས་པ། སྐེ་བློ་མང་པློ་རྣམ་པར་གཡློ་བས་གང་བ་

ཅིག་མངློན་པར་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་སངས་རྒྱས་བསློད་

སྙློམས་ལ་གཤེགས་པར་མཐློང་ནས། ཆུང་མ་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་འཕགས་པ་ལ་

བསློད་སྙློམས་ཕུལ་ཅེས་སྨྲས་སློ། །དེས་དེ་ལྟར་མཉན་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་ཞེས་

སྨྲས་ནས། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཟང་པློ་ཁྱེར་ཏེ་སློང་སློང་བ་ལས། སེམས་ཅན་

དམྱལ་བའི་གནས་མཐློང་བ་དང་། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་མིག་རིག་རིག་པློར་

གྱུར་ཏེ། སྒློ་དྲུང་ནས་སར་ལློག་པ་དང་། འདི་ཅི་ཉེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དྲིས་

པ་དང་། དེ་སྐྲག་པས་སྐད་འགགས་ནས་དེ་ལ་སྨྲ་ཡང་དེའུ་མ་ནུས་ཏེ་སྨྲས་སློ། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམས་པ། ཨེ་མ་ཧློ། འཕགས་པ་འདི་བདག་གི་

ཁྱིམ་ནས་བསློད་སྙློམས་མ་བཞེས་པར་སར་བཞུད་ན་ག་ལ་རུང་བསམས་ནས་

དེས་སྨྲས་པ་ལ་མ་ཉན་པར། རིངས་རིངས་ལྟར་བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བ་བཟང་པློ་

བདག་ཉིད་ཀིས་ཁྱེར་ཏེ། མཐུ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་བསློད་སྙློམས་འབུལ་བའི་ཕིར། སྒློ་

ཁང་གི་དྲུང་དུ་ཕིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་ཆེན་པློ་རབ་ཏུ་

འཇིགས་པ་དེ་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་རྟློགས་

པ་སྐེས་པ་དང་། བདུད་སིག་ཅན་ཁང་པའི་ངློས་ཀི་རིག་པའི་ནང་ནས་བྱུང་སྟེ། ལའི་

ལུས་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་མངློན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་བར་སང་ལ་གནས་ཏེ། ཕན་པར་

འདློད་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྨྲས་པ། ཀེ་ཁྱིམ་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་གནས་
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ཆེན་པློ་འདི་ནི། ངློམ་གློག་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཕློངས་པས་བསྔགས་པའི་

ཚིག་གིས་བསླུས་ནས་ནི། །སྦྱིན་ལ་ཞུགས་པ་གང་གིས་ནློར་ཆུད་གསན། །དེ་དག་

ལློ་ནི་སྟློང་ཕག་དུ་མར་ཡང་། །འདི་ན་གནས་འགྱུར་དབྱུང་བ་རབ་ཏུ་དཀའ། །ནློར་ནི་

འཁློར་གསུམ་བང་བར་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་མེད་བས་ན་སུ་ཡིས་ཆློས་མ་བརླག །ནློར་

ཆུད་གསན་པས་ཆློས་ནི་བརླགས་གྱུར་ན། །ཅི་ཕིར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་གནས་

མི་འགྱུར། །སྦྱིན་པའི་ཕིར་ནི་ཆློས་ཀི་རར་གྱུར་པའི། །ནློར་ནི་ཁྱློད་ཀིས་ཆུད་གསན་

སིག་བས་པས། །དམྱལ་བའི་གཤེད་པློ་མི་བཟད་འབར་བའི་ལེས། །དེ་ཕིར་ཁྱློད་ནི་

ཟ་བར་འདིར་འློངས་སློ། །དེ་བས་བློ་ནི་སྦྱིན་ལས་བཟླློག་ན་ལེགས། །འློན་ཏེ་འཕལ་

དུ་ལྟུང་བར་ཁྱློད་མི་འགྱུར། །སྙིང་རེར་དུ་ཞིང་འགེ་ལྡློག་བེད་པ་ཡི། །གཏློང་བ་འདི་

དང་ལན་ཅིག་ཁྱློད་མ་འགློགས། །སྦྱིན་པ་ཚུལ་མིན་མི་བེད་ལེན་པ་པློའི། །སྐེ་བློ་

རྣམས་ནི་ལ་ཡུལ་འགློ་བར་འགྱུར། །དེ་བས་མཐློ་རིས་ལམ་བསྒིབ་བཏང་ནས་

ནི༑ །སྦྱིན་ལ་བརློན་པ་བཟླློག་པར་གནས་པར་གིས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་བསམས་པ། འདི་སྐད་ཟེར་བའི་བདག་ཉིད་ངན་པ་འདི་ནི། བདག་གིས་སྦྱིན་

པ་བེད་པ་ལ་ངེས་པར་གེགས་བེད་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་ནས། བདག་གིས་སྙིང་སྟློབས་ཀི་

ཁུར་མ་བློར་ཏེ། བརྟན་པར་བས་ནས། ཚིག་འཇམ་པློའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དེ་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །བདག་ཅག་འདྲ་ལ་ཕན་པར་དགློངས་ནས་ནི། །ཁྱློད་ཀིས་

འཕགས་པའི་ལམ་འདི་རྣམས་བསྟན་པ། །གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་མཁས་པའི་སྤློད་

པ་ཅན། །ལ་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་ལྟར་བགི་བའི་རིགས། །ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་སྔློན་ནམ་

འློག་ཏུ་ཡང་། །ཞི་བའི་ལམ་དེར་འཆི་བ་རབ་ཏུ་རིགས། །ནད་ལ་ཆློག་སྤད་པ་ནློངས་

པ་ཡིས། །ཚབས་ཆེར་གྱུར་ལ་དཔྱད་ཀིས་ཕན་མི་ཐློགས། །སྦྱིན་ལ་ཞུགས་པ་
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བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་འདི། །དཔྱད་ཀིས་རླློན་པ་རབ་ཏུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཁྱློད་ཀིས་

ཕན་པར་བསྟན་པའང་མི་ཉན་པར། །བདག་གི་སེམས་ནི་སྦྱིན་ལས་སར་མི་

ལྡློག །སྦྱིན་པ་སིག་པ་འགྱུར་ཞེས་གང་སྨྲས་ཤིང་། །ནློར་ཡང་ཆློས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

བགི་བ། །སྦྱིན་པ་མ་གཏློགས་ཆློས་ལམ་གཞན་ཡློད་པ། །དེས་ནི་གཏེར་སས་ཆློས་

ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །འློན་ཏེ་རྐུན་པློ་འློང་ནས་ཕློག་གྱུར་ཏམ། །འདློད་པས་ཁྱེར་ཏེ་མི་

སང་འགྱུར་བའམ། །མེ་ཡིས་ཚིག་ན་བསློད་ནམས་ཐློབ་འགྱུར་བར། །མི་ཡི་བློས་ནི་

རྟློགས་པར་མི་ནུས་སློ། །ནློར་སྦྱིན་པས་ནི་དམྱལ་བར་འགློ་བ་དང་། །ལེན་པ་ལ་

ཡུལ་འགློ་ཞེས་བ་བ་ཡང་། །ཁྱློད་ཀིས་སྦྱིན་ལས་བཟླློག་པར་བས་མློད་ཀི། །དེ་

ཡིས་བདག་ནི་སྦྱིན་ལ་བརློན་པར་འགྱུར། །ཁྱློད་ཀི་ཚིག་དེ་གཞན་དུ་མ་གྱུར་

ཅིག །བདག་ལ་སློང་བ་དེ་དག་མཐློ་རིས་དང་། །འཇིག་རྟེན་ཕན་ཕིར་བདག་ནི་སྦྱིན་

པ་བེད། །བདག་ནི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་ཕིར་འདི་མི་བེད། །དེ་ནས་ཡང་བདུད་ཕན་པར་

འདློད་པ་བཞིན་བརྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་ལག་པ་བརྐང་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ལ་སྨྲས་པ། འདི་ནི་ང་ཡིས་ཕན་པའམ་བརྫུན་སྨྲས་པ། །ལེགས་པར་རྟློགས་ལ་གང་

དུ་བདེ་བར་སློང་། །བདེ་དང་ལྡན་པས་གུས་བས་བདེ་བར་གིས། །ཡང་ན་འགློད་

བཞིན་ང་ནི་དྲན་པར་བློས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གློགས་པློ་ཁྱློད་བཟློད་པ་མཛོད་

ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། ཕློངས་པ་རྣམས་ཀིས་བག་ཕབ་སློབས་ཏེ་སློང་བ་ལ། །སྦྱིན་

པའི་དུས་སུ་བརས་ཏེ་མ་བིན་དགའ་བ་བས། །མི་བཟད་མེ་ལེ་འབར་བའི་སེམས་

ཅན་དམྱལ་བ་དེར། །མེ་ལེ་འབར་བས་ཕློག་ནས་སྤི་གཙུག་ལྟུང་ཡང་རུང་། །དེ་སྐད་

སྨྲས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གི་སྐལ་བའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་

ཉེས་དམིགས་མེད་པར་ཡང་ཤེས་ཏེ།བུ་སད་དང་གཡློག་འཁློར་འགློ་མི་སྟེར་བ་
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རྣམས་བློར་ཏེ། བློ་ལ་ཐེ་ཙོམ་མེད་ཅིང་སྦྱིན་པ་བེད་པར་འདློད་པ་སྐེས་ཏེ། དམྱལ་

བའི་ནང་ནས་ཕར་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་དེ་ཡི་བསློད་ནམས་མཐུ་ཡིས་དེར། །འདམ་ར་

བ་མེད་པར་འདམ་ལས་སྐེས་པ་བྱུང་། །ཟེའུ་འབྲུ་དཀར་པློ་སློ་ཡི་ཕེང་བ་དག །བདུད་

ལ་འཕ་བ་བཞིན་དུ་དགློད་པར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གི་

བསློད་ནམས་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་བྱུང་བའི་པདྨའི་སྟེགས་བུ་ལས་སློང་སྟེ། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་སེམས་རབ་ཏུ་དང་ཞིང་དགའ་བས་དེ་ལ་བསློད་

སྙློམས་ཕུལ་ལློ། །དེ་ཡི་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་དང་བའི་ཕིར། །དེ་ནས་དགེ་སློང་དེ་ནི་མཁའ་

ལ་ལྡིང་། །དེས་ནི་དེ་ན་ཆར་འབབས་འབར་བར་བེད། །གློག་དང་བཅས་པའི་སྤིན་གི་

དཔལ་བཞིན་མཛེས། །བདུད་ནི་ཡིད་ལ་བསམ་པ་མ་གྲུབ་ནས། །ཡི་ཆད་ནས་ནི་

མདངས་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར། །དེ་ལ་ཕློགས་ཏེ་ལྟ་ཡང་མ་ནུས་ནས། །དམྱལ་བ་

དང་བཅས་དེ་ན་མི་སང་གྱུར། །དེ་ཅིའི་ཕིར་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་སྐེས་བུ་དམ་པ་

རྣམས་ནི་བདག་བརླག་པར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་མི་འཛེམ་པར་སྦྱིན་པ་བེད་ན། བདེ་

བར་འདུག་པ་ལྟ་སུ་ཞིག་སྦྱིན་པར་མི་བེད། དེ་བས་ན་སྙིང་སྟློས་ཅན་ནི་བསིགས་

ཀང་མི་རིགས་པ་བེད་དུ་གཞུག་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་ཀང་བཤད་པར་བའློ། །ཚོང་

དཔློན་གི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བཞི་པའློ།། །།

ཚོང་དཔོན་ཟིལ་གིས་མི་གནོན་པའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་འབློར་པ་ཟད་དུ་དློགས་ནས། སྦྱིན་པ་བེད་པ་ལ་

ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཏློང་
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བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཆློ་རིགས་དང་། དུལ་བ་དང་། མང་དུ་ཐློས་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་དང་། དྲེགས་པ་མེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ནི་ལྡན། འབློར་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ནི་ནློར་སྦྱིན་པློ་དང་འདྲ། གློ་བུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པ་

བེད་པས་སྦྱིན་པའི་འབློར་པ་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད། འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་དློན་བེད་

པའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་པློའི་གཙོ་བློ་ཚོང་དཔློན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །སེར་

ས་ལ་སློགས་པའི་ཉེས་པས་ཟིལ་གིས་མི་གནློན་པའི་ཕིར། མིང་ཡང་ཟིལ་གིས་མི་

གནློན་པ་ཞེས་བཏགས་སློ། །འདློད་པའི་དློན་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་མེད་གྱུར་པས། །དགའ་

བ་སྐེ་བའི ་ཁྱད་པར་རྒྱུར་གྱུར་པ། །ཕློངས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ ་ནི ་མཐློང་བ་

བཞིན། །དེས་ཀང་ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་མཐློང་ན་དགའ། །སློང་བས་སློང་ཞེས་ངེས་

པར་བསློངས་པ་ལ། དེས་ནི་མེད་ཅེས་བ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཡི་སེམས་ནི་ནློར་

ལ་ཆགས་པའི་སྐབས། །སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་རབ་ཏུ་མེད་པར་བས། །ཕློངས་པ་

རྣམས་ཀིས་དེ་ཡི་ཁྱིམ་ནས་ནི། །ནློར་གི་སྙིང་པློ་ཕྱུང་ན་རབ་ཏུ་དགའ། །རྒྱུ་རྐེན་

མེད་པར་མྱུར་དུ་ཆུད་ཟ་བའི། །ནློར་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ནློར་མི་རིགས། །འཇིག་

རྟེན་དག་ན་ནློར་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཆགས་པའི་གཞི་དང་ངན་འགློའི་གློགས་སུ་

འགྱུར། །དེ་ཡི་ནློར་ནི་བདག་དང་གཞན་དག་གི །འབློར་པ་ཐློབ་པས་དློན་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར། །དེ་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས། ཀུན་ཏུ་སློང་བ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

འདློད་པ་བཞིན་དུ་ཉློན་མ་མློངས་པར་གུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། ནློར་

སྦྱིན་པ་རླབས་པློ་ཆེས་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་བས་པ་དང་། ལ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་

བིན་གིས་སྦྱིན་པ་རླབས་པློ་ཆེ་དེ་ཐློས་ནས། ཡིད་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར་ཏེ་འདི་

སྦྱིན་པ་ལ་བརྟན་ནམ་མི་བརྟན་ཉམས་བསྐེད་པ་དང་། འདིའི་ནློར་ཟད་ཀིས་དློགས་
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པས་སེར་ས་བེད་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར། ཉིན་རེ་ཞིང་རིམ་གིས་འབྲས་བུ་དང་ནློར་

དང་། རིན་པློ་ཆེ་དང་། ཡློ་བད་ཀི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེ་དག་མི་སང་བར་བས་

སློ༑ །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་མློས་པས། ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཉི་མས་ཕློག་

པ་བཞིན། །དེ་ཡི་ནློར་ནི་ཅི་ཙམ་ཟད་གྱུར་པ། །དེ་ཙམ་གིས་ནི་སྦྱིན་པ་ཆེན་པློ་

ཡི༑ །མེ་ཡིས་ཚིག་པ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་ནས་འབིན། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་

གིས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེའི་ནློར་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་གྱུར་ཀང་། སྦྱིན་པ་ལ་རབ་

ཏུ་གཞློལ་བར་གྱུར་པ་རིག་ནས་བློ་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ནློར་

གཅེས་པ་ཐམས་ཅད་ནུབ་ཅིག་མི་སང་བར་བས་ནས། ཐག་པ་ཞིག་དང་ཟློར་བ་ཞིག་

བཞག་གློ །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནང་པར་ནམ་ལངས་ནས་དུས་བཞིན་དུ་

ལངས་ཏེ་བལྟས་པ་ན། བདག་གི་ཁྱིམ་གི་ནློར་དང་། འབྲུ་དང་།ཡློ་བད་དང་། མི་

རྣམས་ནི་མེད་ལ་སྒ་ཅ་ཅློ་ཡང་མེད་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལྟར་འདུག་ཅིང་། སྲིན་པློས་

ཕུང་བར་བས་པ་བཞིན་དུ་བལྟས་ན་ཉམས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་མཐློང་ནས། འདི་

ཅི་ཉེས་སྙམ་དུ་རྟློགས་པ་སྐེས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་ཉུལ་ཉུལ་བ་དང་། ཐག་པ་བསློགས་པ་

ཞིག་དང་། ཟློར་བ་ཞིག་དེ་ན་འདུག་པ་མཐློང་ནས། དེས་བསམས་པ། གལ་ཏེ་འགའ་

ཞིག་གིས་སློང་བའི་ཚིག་སྨྲ་མ་ཕློད་དེ། བདག་གི་ཞློ་ཤས་འཚོ་བས་བདག་གི་ཁྱིམ་

དུ་སློབས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་ན་ནི་བདག་གི་ནློར་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་སྟེ་བདག་སྐལ་བ་ཆུང་བའི་སྐློན་གིས་མཐློང་བར་གྱུར་པ་མ་བཟློད་ནས་སུས་

ཀང་མ་སྤད་པར་མེད་པར་གྱུར་ན་ནི་མ་རུང་བར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་མློ། །ནློར་རྣམས་ངློ་བློ་

མི་རྟག་པར། །བདག་གིས་སྔ་ནས་ཤེས་ཟིན་ན། །ཕློངས་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

གིས། །བདག་གི་ཡིད་ནི་འདིར་བསྲེགས་སློ། །སྦྱིན་དང་བཀུར་སྟིས་ཡུན་རིང་བདེ་
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བས་པ། །བདག་གི་ཁྱིམ་ནི་ནློར་དང་བྲལ་མཐློང་ནས། །མཚོ་སྐམས་དྲུང་དུ་སྐློམ་པ་

ལགས་པ་བཞིན། །བདག་གི་ཕློངས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བདག་གིས་བརྟན་པ་ལ་བརྟན་པས་ཞུམ་པ་དང་སྤློ་བའི་བློ་ཞི་བར་མ་

གྱུར་ཏློ། །དེའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་སློང་བ་ལ་མ་གློམས་པ་ངློ་ཤེས་ཀང་གཞན་ལ་

སློང་མ་ཕློད་པ་དང་། སློང་བ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་དཀའ་བ་ལྟ་ཞིག་སྙམ་ནས། དེས་སློང་མི་

རྣམས་ལ་དེ་བས་ཀང་རེས་སུ་བརེ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་

སློང་མི་རྣམས་ལ་འློངས་པ་ལེགས་སློ། །ཞེས་བ་བ་ཙམ་ལ་ལྟློས་ནས། བདག་ཉིད་

ཀིས་ཐག་པ་བསློགས་པ་དེ་དང་ཟློར་བ་གཉིས་བངས་ཏེ། ཉིན་རེ་བཞིན་རྩྭ་བཙོངས་

པའི་རིན་རེད་པ་ཙམ་གིས་སྐེ་བློ་ཕློངས་པ་རྣམས་སློང་བ་ལ་མགུ་བར་བས་སློ། །དེ་

ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་དེ་རབ་ཏུ་དབུལ་བར་གྱུར་ཀང་དེ་ལྟར་ཞུམ་པ་

མེད་ཅིང་སྦྱིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་གཞློལ་བར་མཐློང་ནས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་གུས་པར་གྱུར་

ཏེ༑ ལའི་ལུས་མངློན་སུམ་དུ་བསྟན་ནས་བར་སང་ལ་གནས་ཏེ། སྦྱིན་པ་ལས་བཟླློག་

པའི་ཕིར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་བམས་ཀིས་འགློད་པའི་

གནས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུར། །སྦྱིན་པ་དྲགས་པས་ཁྱློད་ཀིས་མྱློང་བ་ནི། །རྐུན་པློས་མ་

ཁྱེར་ཆུ་དང་མེས་མ་ཚིག །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་ནློར་ཡང་མ་འཕློགས་སློ། །དེ་བས་

ཁྱློད་ལ་ཕན་ཕིར་ང་ཡིས་སྨྲ། །སྦྱིན་ལ་ཞུགས་པའི་ཆགས་པ་བཏང་བར་གིས། །འདི་

ལྟར་གྱུར་ཀང་གལ་ཏེ་མ་སྦྱིན་ན། །སྔློན་གི་འབློར་པ་བཟང་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཆུང་

དུ་གློད་ཀང་རྟག་ཏུ་སྤད་ན་ནི། །ཡུན་རིང་སྤད་ན་མིག་སན་ཟད་ལ་ལྟློས། །བསགས་

ན་གློག་མཁར་མཐློན་པློར་གྱུར་ལ་ལྟློས། །དར་བར་འདློད་པས་བསམ་པར་བས་ན་

ལེགས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པའི་ཡློན་ཏན་བསྟན་པའི་ཕིར་བརྒྱ་
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བིན་ལ་སྨྲས་པ། སྤན་སྟློང་མངའ་བ་རབ་ཏུ་ཕློངས་གྱུར་ཀང་། །འཕགས་པས་མ་

རབས་ཆློས་བ་རབ་ཏུ་དཀའ། །གང་ཞིག་ཐློབ་ཕིར་སེར་སའི་སེམས་བྱུང་བ། །བརྒྱ་

བིན་ནློར་དེ་བདག་ལ་མེད་ཀང་རུང་། །སློང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཤི་དང་འདྲ་བ་

ཡི༑ །གཉེན་པློའི་ལམ་དུ་བགློད་པར་འདློད་པ་ལ། །དེ་ཡིས་ཕློངས་པ་ཡ་རབས་གཟི་

བིན་ཅན། །སུ་ཞིག་མེད་ཅེས་ཟེར་བའི་སེར་བས་བརྡེག །སློང་བས་གདུངས་ནས་ངློ་

ཟུང་གནག་གྱུར་པས། །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་མགུ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །ནློར་རམ་རིན་

ཆེན་ལ་ཡི་རྒྱལ་སྲིད་ཀང་། །དེ་ལྟ་བུ་དག་བདག་ནི་སློགས་སམ་ཅི། །གང་ཞིག་སེར་

སའི་སྐློན་ནི་འཕེལ་འགྱུར་ཞིང་། །གཏློང་བའི་སེམས་ཀང་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་

བ༑ །བདག་ལྟ་བུ་ཡིས་དེ་ནི་བཏང་བའི་རིགས། །ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་སྙད་བཏགས་

ཕློངས་པ་ཡིས། །གློག་ནི་འགྱུ་བ་བཞིན་དུ་མི་བརྟན་ནློར། །ཀུན་དང་ཐུན་མློང་ཕློངས་

པ་དུ་མའི་རྒྱུ། །བདེ་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་སྦྱིན་པ་ཡིན། །ཡ་རབས་སུ་ཞིག་སེར་སའི་

ལམ་ལ་བརྟེན། །བརྒྱ་བིན་ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལ་གཉེན་པློ་བསྟན། །ཕན་པ་སྨྲས་པས་

བདག་ལ་བརེ་བར་བགིས། །སྦྱིན་པས་ཡིད་ནི་དགའ་ལ་གློམས་པར་གྱུར། །དེ་བས་

ལམ་མིན་སུ་ཞིག་དགའ་བར་འགྱུར། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་ནི་ཁྲློ་བར་གྱུར་པ་ཡིས། །ལམ་

དུ་འཇུག་པར་བགི་བ་མི་རིགས་སློ། །ངློ་བློ་ཉིད་ནི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་ལམ། །བགློད་

དཀའ་བཞུགས་པ་ས་བ་མ་ཡིན་ནློ། །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱིམ་བདག་འབློར་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་བང་མཛོད་ཡློངས་སུ་གང་བ་དང་། །ཞིང་གི་སློ་ནམ་ལེགས་

པར་བེད་ཅིང་རླབས་ཆེ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་བེད་པ་དང་། །དབང་ཕྱུག་དབང་དུ་གྱུར་

པ་ལ། །རིམ་པ་འདི་འཇིག་རྟེན་ན་དར་བར་འགྱུར་གིས། གནས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་མི་

རུང་ངློ་ལྟློས་ཤིག །བདག་གིས་བློ་ཡིས་ལློགས་ཤིང་མ་ཡེངས་པ་འམ། །གགས་པའི་
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རེས་མཐུན་རིགས་དང་མཐུན་པ་འམ། །ལས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ནི་འབློར་ཐློབ་ནས། །ཉི་

མ་བཞིན་དུ་འགན་ཟླ་ཟིལ་མནན་ཏེ། །སྐེ་བློ་རྣམས་ནི་ཞློར་ལ་གློགས་བཙལ་

ནས། །མཛའ་བློར་བཅས་པའི་གཉེན་རྣམས་མགུ་བས་ཏེ། །རྒྱལ་པློ་ལས་ཀང་བཀུར་

སྟི་ཐློབ་གྱུར་ནས། །མངློན་པར་ཆགས་བཞིན་དཔལ་གིས་འཁྱུད་གྱུར་ན། །དེ་ནས་

སྦྱིན་པའམ་བདེ་བའི་རིམ་པ་ལ། །རབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་སྐེ་བློས་འཕས་གདབ་

མེད། །འདབ་གཤློག་མ་རློགས་མཁའ་ལ་འཕུར་འདློད་བཞིན། །སྦྱིན་པ་འབའ་ཞིག་

འདློད་པས་བརླག་པར་འགྱུར། །དེ་བས་སློམ་ཞིང་མི་གཡེང་གནས་བཅས་ལ། །སྦྱིན་

པ་ཐློང་ལ་རེ་ཞིག་ནློར་སློགས་ཤིག །འབློར་པ་མེད་པར་གང་ཞིག་མི་སྦྱིན་པ། །དེ་ལ་

མ་རབས་གྱུར་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་དེ་ལྟར་ཧ་

ཅང་དུས་མ་ཆེ་བར་ཐློང་ཞིག །གཞན་གི་དློན་པས་གང་ཞིག་བདག་དློན་ཆེར་འཛིན་

པ༑ །དེས་ཀང་འབློར་པ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྦྱིན་དགློས་སློ། །གང་དག་ཆགས་པ་

སངས་ནས་སྦྱིན་པར་དགའ་འགྱུར་བ། །འབློར་པ་ཆེན་པློ་ཡིས་ཀང་དགའ་བ་དེ་མི་

མྱློང་། །འབློར་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཀང་མཐློ་རིས་ཐློབ་མི་འགྱུར། །སྦྱིན་པ་ཡིས་ནི་

གགས་པ་སྙན་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །སེར་ས་ལ་སློགས་སྐློན་གིས་ཟིལ་གིས་གནློན་

མི་འགྱུར། །དེ་བས་འབློར་པ་དེ་ཕིར་སྦྱིན་པ་སུས་མི་བེད། །གང་ཞིག་སྐེ་ཤིས་ཉེན་

པའི་འཇིག་རྟེན་སྐློང་འདློད་པའི། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་གཏློང་

བེད་ཅིང་། །གཞན་སྡུག་བསྔལ་བས་བདག་གིས་བདེ་བ་མི་མྱློང་བས། །དེ་བས་

དཔལ་ལྡན་ཁྱློད་ཀི་ནློར་ཡང་ཅི་ཞིག་བ། །ལའི་དབང་པློ་གཞན་ཡང་། ནློར་རྣམས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞིན། །ཚེ་ཡང་གནས་པ་མི་བརྟན་ཏེ། །དེ་བས་སློང་མི་མཐློང་

ན་ནི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་མི་ལྟའློ། །ཤིང་རྟ་གཅིག་གིས་གང་དུ་ས་ལ་ལམ་དྲངས་
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པ༑ །དེ་བཞིན་གཞན་དང་གཞན་ཡང་ལམ་དེར་བརྟུལ་ཏེ་འདློང་། །དེ་ལྟར་ཐློག་མའི་

ལམ་ནི་བདེ་བ་འདི་བློར་ནས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་བདག་མི་

དགའ། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཕིས་ཀང་ནློར་དང་ལྡན་གྱུར་ན། །སློང་མི་རྣམས་ཀི་

སེམས་ནི་ངེས་པར་མགུ་པར་བ། །བརྒྱ་བིན་བདག་ནི་སྦྱིན་ལས་ལྡློག་པར་མི་བེད་

ཅིང་། །འདི་ལྟར་གྱུར་ཀང་ཅི་འབློར་པ་ནི་སྦྱིན་པར་བ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། 

ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་

ཞེས་བ་བས་མགུ་བར་བས་ཏེ་རབ་ཏུ་གུས་ཤིང་བམས་པའི་ལྟ་བས་བལྟས་ནས་

སྨྲས་པ། སྐེ་བློ་རྣམས་ནི་གགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ལས། །མི་བཟད་ངན་པ་

རྣམས་ཀིས་འབློར་པ་ཐློབ་པར་འདློད། །བདག་གི་བདེ་ལ་ཆགས་པའི་ཉེས་དམིགས་

མང་མཐློང་ནས། །ཤིན་ཏུ་གཡེང་བའི་སེམས་ཀིས་ཆགས་པ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཁྱློད་

ཀིས་ནློར་ནི་ཟད་པར་འགྱུར་བའང་མ་བསམས་ཤིག །བདག་གི་བདེ་ཉམས་ང་ཡིས་

བསླུས་པའང་མ་བསམས་པར། །གཞན་གི་ནློར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སེམས་ནི་བརྟན་གྱུར་

པས། །བདག་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རབ་ཏུ་ཆེ་བར་བསྟན། །ཨེ་མ་འློ་རླབས་

ཆེན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་གསལ་བ་ཡིས། །སྙིང་གི་སེར་སའི་མུན་པ་རབ་ཏུ་བསལ་

བར་གྱུར། །ནློར་ནི་མེད་པར་གྱུར་ཀང་དེ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་ལས་

ཞུམ་པའི་སྐློན་དུ་ཡློངས་མ་གྱུར། །གཞན་སྡུག་པ་ཡིས་སྡུག་ལ་ངློ་མཚར་མི་ཆེ་

སྟེ༑ །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་ཁྱློད་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕན་པར་འདློད། །གངས་ཀི་རི་བློ་རླུང་

གིས་བསྐློད་པར་མ་ནུས་བཞིན། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་ལས་བདག་གིས་བསྐློད་པར་མི་ནུས་

སློ༑ །གགས་པ་ཀུན་ཏུ་བསྒགས་ཕིར་ཡློངས་སུ་བརྟགས་པ་འདིས། །ཁྱློད་ཀི་ནློར་

འདི་རྣམས་ནི་བདག་གིས་སས་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་མ་བས་ན་ནི་ནློར་བུ་བཟང་པློ་
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ཡང་། །ནློར་བུ་དེ་ནི་གགས་དང་རིན་ཆེན་མི་རྟློགས་སློ། །དེ་བས་སློང་མི་རྣམས་ལ་

སྦྱིན་པའི་ཆར་ཕློབ་ལ། །སྤིན་ཆེན་གིས་ནི་མཚོ་རྣམས་གང་བ་བཞིན་དུ་བློས། །ངས་

ནི་རེས་སུ་བཟུང་བས་ནློར་རྣམས་ཟད་མི་འགྱུར། །བདག་གིས་གཙེས་པ་འདི་ཡང་

ཁྱློད་ཀིས་བཟློད་པར་བློས། །ཞེས་བ་བས་དེ་མགུ་བར་བས་ནས། བརྒྱ་བིན་གིས་

དེའི་ནློར་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་སར་བིན་ཏེ། བཟློད་པར་བས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་བདློག་པ་ཟད་དུ་དློགས་པའམ། 

འབློར་པ་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་དང་འགལ་བར་མི་བེད་དློ། །ཚོང་དཔློན་ཟིལ་

གིས་མི་གནློན་པའི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ལྔ་པའློ།། །།

རི་བོང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས།

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་དུད་འགློར་གྱུར་ཀང་སྦྱིན་པ་ཅི་ནུས་བེད་

པ་ཡློད་ན། མིར་གྱུར་པ་རྣམས་ལྟ་སུ་ཞིག་སྦྱིན་པ་མི་བེད། དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་ཏེ། 

དགློན་པའི་གནས་ལྡུམ་བུ་དང་། རྩྭ་དང་ཤིང་ལློན་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡློད་པ། མེ་ཏློག་

དང་འབྲས་བུར་ལྡན་པ་དང་། ཆུ་གཙང་མ་བཻ་ཌཱུཪྻ་མཐིང་ག་དང་འདྲ་བ། འབབ་པའི་

མཚོས་མཐའ་བསྐློར་བ། ས་གཞི་ནེའུ་གསིང་སྔློན་པློ་འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ། སྐེ་བློ་

དཀའ་ཐུབ་ཅན་དག་གནས་པ་ཅིག་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རི་བློང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཏེ་གནས་སློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ནི་ལུས་བཟང་སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ་དང་། །སྟློབས་

ཀང་ཆེ་ཞིང་གཟི་མདངས་ཆེ་བས་ན། །གཅན་གཟན་ངན་པས་གགས་ལྟ་བག་མི་

ཚ༑ །རི་དྭགས་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་གིས་དེ་ན་གནས། །བདག་གིས་པགས་པ་ཨ་ཛིན་
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གློན། །བདག་གི་སྤུ་ཡིས་ཤུན་ཕགས་བས། །རྩྭ་ཡི་མྱུ་གུས་སེམས་མགུ་ཞིང་། །ཐུབ་

པ་བཞིན་དུ་དེ་ན་མཛེས། །དེ་ཡི་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ལ། །བམས་པས་ཡློངས་སུ་

བསྐློར་བ་ཡི། །རི་དྭགས་སློབ་མ་བདེར་གནས་ཤིང་། །བདག་ཉིད་ངན་པ་སངས་པར་

གྱུར། །དེའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་བམས་པ་དང་གུས་པ་བསྐེད་པས་སེམས་

རབ་ཏུ་ཆགས་པའི་གློགས་གསུམ་ཡློད་པ་ནི། སྲམ་དང་། ཅེ་སྤང་དང་། སྤེའུ་རྣམས་

སློ༑ །དེ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་གཉེན་འདུན་འབྲེལ་བ་བཞིན་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་བམས་

ཤིང་ཆགས་པར་གྱུར། གཅིག་ལ་གཅིག་སློབས་ཤིང་བཀུར་སྟི་བེད་པས་རབ་ཏུ་

མཛའ་བར་གྱུར་པའི་གློགས་པློ་བཞིན་དུ་དགའ་ཞིང་དེ་ན་གནས་ཏེ། དུད་འགློའི་རང་

བཞིན་ལ་ནི་དེ་མི་ཕློགས། །སྲློག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། །བརམ་པ་

མེད་པ་དང་། རྐུ་བ་མི་དྲན་པ་དང་། ཆློས་དང་མཐུན་པའི་འཚོ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བས་དུལ་བ་དང་། སློམ་པ་སྤློད་པ་བརྟན་པའི་ཕིར། ལ་

རྣམས་ཀང་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏློ། །བདེ་དང་མཐུན་ཞིང་ཡློན་ཏན་མི་མཐུན་

ཚུལ། །ཡློན་ཏན་མཐུན་ཞིང་བདེ་དང་མི་མཐུན་ཚུལ། །མི་ཡང་ཡློན་ཏན་ཕློགས་ལ་

བརྟེན་ན་ནི། །རྣམ་པར་མཛེས་པ་དུད་འགློ་སློས་ཅི་དགློས། །རི་བློང་གཟུགས་ཅན་

མཁས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀི། །གཞན་ལ་སྙིང་རེ་ཆེ་བའི་བ་མར་གྱུར། །ཡློན་ཏན་རེས་འགློ་

རང་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དེ་རྣམས་གགས་པ་ལ་ཡུལ་དུ་ཡང་གགས། །དེ་ནས་

རེ་ཞིག་ཅིག་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་ཕི་དྲློའི་དུས་སུ་གློགས་དེ་རྣམས་ཆློས་ཉན་པའི་

ཕིར་ལགས་ཏེ། རབ་ཏུ་གུས་པས་བཀུར་སྟི་བས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློའི་ཚེས་

བཅུ་བཞི་ལ་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་རློགས་སུ་ཉེ་བ་ཉི་མ་དང་ཐག་རིང་བ་རྣམ་པར་

དཀར་ཞིང་མཛེས་པ། དངུལ་གི་མེ་ལློང་ལུང་མེད་པ་འདྲ་བ་ངློས་ཅིག་ཅུང་ཟད་སྔློ་
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བ་ཤར་བ་ལ་བལྟས་ནས་གློགས་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། དཀིལ་འཁློར་ཅུང་ཟད་མ་

རློགས་པ། །བཟང་པློ་འདི་ལ་དགློངས་པ་བཞིན། །དགེ་བ་རྣམས་ལ་གསློ་སྦྱློང་

གིས། །སྤློ་བ་ཟླ་བ་འདི་སྟློན་ཏློ། །དེ་བས་ན་ངེས་པར་སང་ནི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་སྟེ། ཁྱེད་

རྣམས་ཀང་གསློ་སྦྱློང་དང་སློམ་པ་ལ་བརློན་ཞིང་། རིགས་པར་རེད་པའི་ཁ་ཟས་ཀི་

དུས་སུ་ལགས་པའི་གློ་བུར་པ་བྱུང་ན་མགློན་གིས་ལ་སྲློག་གཟུང་བར་བ་བར་

རིགས་སློ། །ཁྱེད་རྣམས་ལྟློས་ཤིག །འདུ་བ་གང་ཡློད་མཐའ་ནི་བྲལ་བར་

འགྱུར། །དར་བ་ཡློད་ན་དེ་ཡང་རྒུད་པའི་མཐའ། །ཚེ་ཡང་གློག་བཞིན་འགྱུར་ཞིང་མི་

བརྟན་ནློ། །དེ་ཕིར་བག་ཡློད་པ་ལ་བརྟན་པར་གིས། །དེ་བས་སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་

བརྒྱན་པ་ཡི། །བསློད་ནམས་དག་ནི་ཁྱེད་ཅག་སེལ་བར་གིས། །ཀེ་ཧློ་ངན་འགློའི་

ནང་ན་འཁློད་པའི་ཚེ། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་བསློད་ནམས་རྟེན་གི་མཆློག །སྐར་མ་

རྣམས་ཀི་དཔལ་ནི་ཟིལ་མནན་ནས། །གཟི་མདངས་ཡློན་ཏན་གིས་ནི་ཟླ་བ་

མཛེས། །འློད་ཟེར་ཅན་རྣམས་ཉི་མས་ཟིལ་མནན་ནས། །མཛེས་པར་གང་འགྱུར་

དེ་ནི་བསློད་ནམས་མཐུ། །ས་ཡི་དབང་གྱུར་རྣམས་ཀི་བསློད་ནམས་མཐུས། །རྒྱལ་

པློ་རྣམས་དང་བློན་པློ་དྲེགས་པ་རྣམས། །དྲེགས་པ་ཀུན་སངས་རྟ་མཆློག་ཚུལ་དག་

གིས། །དགའ་བ་བཞིན་དུ་བཀའ་ལུང་ཉན་པར་བེད། །སློ་ཆིས་བ་བའི་དློན་ལ་

འབད་གྱུར་ཀང་། །བསློད་ནམས་མི་ལྡན་དཔལ་མིན་རེས་སུ་འབྲང་། །བསློད་

ནམས་ཆེ་བས་དེ་ནི་བསྐྲད་པ་བཞིན། །དེ་དང་མི་མཐུན་དྲུང་དུ་ཁྲློས་བཞིན་

འགློ། །སྡུག་བསྔལ་གཞིར་གྱུར་གཏམ་ངན་རེས་འབྲང་བས། །སིག་པའི་ལས་ལམ་

དེ་ལས་སར་ལློག་ལ། །དེ་ལས་བསློད་ནམས་སྤད་པ་དཔལ་ལྡན་པ། །བདེ་བ་རབ་

བྱུང་བསྒྲུབ་ལ་བློ་བློས་ཤིག །དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་བགིའློ་ཟེར་ནས་རེས་སུ་
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བསྟན་པ་མཉན་ཏེ་ཕག་འཚལ་བསྐློར་བ་བས་ནས། རང་རང་གི་གནས་སུ་སློང་

ངློ༌། །གློགས་དེ་དག་སློང་ནས། རིང་པློ་མ་ལློན་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་

བསམས་པ། མགློན་ཅིག་བྱུང་ན་དེ་དག་གིས། །ཅིར་ཡང་རུང་བས་མགློན་བར་

ཡློད། །བདག་གིས་ཅི་ཡང་སྦྱིན་དུ་མེད། །བདག་གིས་སློ་རེས་བཅད་པ་ཡི། །རྩྭ་ཡི་

མྱུ་གུ་ཁ་བློ་ནི། །མགློན་ལ་སྦྱིན་དུ་ཡང་མི་རུང་། །མི་ནུས་པ་ནི་ཡློང་ཡེ་སད། །དེ་

བས་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པ། །བདག་ནི་གསློན་ཡང་ཅི་ལ་ཕན། །བདག་ནི་མགློན་ཅིག་

བྱུང་གྱུར་ན། །དགའ་ཞིང་མྱ་ངན་སྐེ་བར་འགྱུར་སྙམ་མློ། །ད་མགློན་བར་རུང་བ་

སྙིང་པློ་མེད་པའི་ལུས་འདི་གར་བློར་ན། འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐློགས་པར་འགྱུར་

སྙམ་དུ་བསམས་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་དྲན་པ་རེད་པ། ཨེ་མའློ། དབང་

བདག་ལ་ཡློད་ཅིང་རེད་ས་བ་བདག་གི་ལུས་པློ་འདི་ཉིད་མགློན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་དུ་

རུང་བའི་ནློར་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པ་བདག་ལ་ཡློད་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕིར་མྱ་ངན་བེད། 

བདག་གིས་མགློན་བར་རུང་བ་འདི་རེད་ཀིས། །སྙིང་ཁྱློད་ད་ནི་མི་དགའ་མ་བེད་

ཅིག །བདག་གིས་ད་ནི་མགློན་རྣམས་སློབས་པ་ལ། །རློགས་པར་ཡློད་པའི་ལུས་

འདིས་བཀུར་སྟི་བའློ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་བསམས་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་

རེད་པའི་མཆློག་རེད་པ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་གྱུར་ཅིང་དེ་ན་འདུག་གློ། །དེ་ཡི་སྙིང་

ལ་རྣམ་རྟློག་པ། །ཁྱད་པར་ཅན་ནི་སྐེས་གྱུར་པས། །མཐུ་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་

དག །ལ་རྣམས་ལ་ནི་བསྟན་པར་གྱུར། །དེ་ནས་ས་གཞི་རི་དང་བཅས་པ་གཡློས་

པ་ནི། །རྒྱ་མཚོ་འཁྲུག་པའི་གློས་གློན་དགའ་བ་བཞིན། །མཁའ་ལས་ལ་ཡི་རྔ་སྒ་

རྒྱས་པར་གག །ཕློགས་ཀང་རབ་ཏུ་དང་བའི་གློས་གློན་གསལ། །སྤིན་ཀང་གློག་

དང་ལྡན་པ་འབྲུག་གི ་སྒ། །རྒྱུན་ཆགས་དལ་བུས་སྒློགས་ཤིང་དགློད་པ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

40

བཞིན། །ཕན་ཚུན་བདས་པས་རྡུལ་རྣམས་ལགས་པ་ཡི། །མེ་ཏློག་རྒྱུན་ཆགས་

རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་འཐློར། །སེར་བུ་དལ་བུར་ལྡང་བའི་རླུང་གིས་ཀང་། །ལློན་ཤིང་

ས་ཚོགས་མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་རྡུལ། །རབ་ཏུ་འཁྲིགས་པ་སྲབ་མློའི་གློས་བཀམ་

བཞིན། །རབ་ཏུ་དགའ་བས་དེ་ལ་མཆློད་བེད་འདྲ། །དེའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་སྐེས་པའི་ལ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་

བསྒགས་པ་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཐློས་ནས། ཡིད་ལ་ཡ་མཚན་དང་ངློ་

མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ནས། དེའི་བསམ་པ་ཉམས་བསྐེད་པའི་ཕིར། ཕིར་ཉིན་ཉི་མ་

ཕེད་ཀི་དུས་ན་ཉི་ཟེར་གི་འློད་ཀིས་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར། ཕློགས་ཐམས་ཅད་

ཀི་སིག་རྒྱུ་འཁྲིགས་པའི་གློས་ནི་གློན། ཉི་མ་ཚ་བའི་འློད་ཀིས་ནི་མགློ་གཡློགས། 

མིག་གིས་བལྟར་ཡང་མི་བཟློད་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན། ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་རྣམས་

ཀི་གིབ་མ་ཉི་ཟེར་གིས་བསྒིབས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཚ་བའི་སྦྲང་བུ་རྣམས་ཀི་སྒ་ནི་

ཆེར་གག །བ་རྣམས་ལྡིང་ཞིང་རྒྱུ་བའི་རྒྱུན་ནི་ཆད། མགློན་པློ་རྣམས་ནི་ཚ་བས་

གདུང་ཞིང་ངལ་བར་གྱུར་པས་ན། ལ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་བྲམ་ཟེའི་

གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ལམ་ནློར་བ་འདྲ་བར་བས་ནས། བཀེས་པ་དང་སྐློམ་པ་

དང་ངལ་བས་གདུངས་ཤིང་མགིན་པ་འགག་པ་བཞིན་དུ་དེ་དང་ཉེ་ས་ཅིག་ཏུ་སྒ་

ཕྱུང་སྟེ་དུས་ཤིང་བློས་པ། གློགས་དང་བྲལ་བ་གཅིག་པུར་གྱུར། །ནགས་ཚལ་

སྟུག་པློའི་ནང་དུ་འཁྱམས། །བཀེས་ཤིང་ངལ་བས་བདག་ལུས་དུབ། །དགེ་སེམས་

ཀིས་ནི་བསྐབ་པར་རིགས། །བདག་ནི་ལམ་དང་ལམ་མིན་མི་ཤེས་པས། །གཅིག་

པུ་ཕློགས་སར་གར་འགློ་གཏློལ་ཡང་མེད། །དགློན་པ་འདི་ན་ཚ་ཞིང་སྐློམ་པས་

གདུངས། །མ་འཇིགས་སྒ་ཡིས་སུ་ཞིག་བདག་ཚིམ་བེད། །དེ་ནས་སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་
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དེས་སྙིང་རེ་རེ་སྐད་ཟེར་བའི་སྒ་དེ་ཐློས་ནས་སྙིང་འདར་བར་གྱུར་ཏེ་རིངས་རིངས་

ལྟར་མགློགས་སུ་སློང་སྟེ། ཕློགས་དེར་ཕིན་པ་དང་། མགློན་པློ་ལམ་ནློར་ཏེ་ཉམ་

ཐག་པ་དེ་མཐློང་ནས་ཉེ་བར་ལགས་ཏེ། གུས་པ་དང་བཅས་པས་དབུགས་ཕྱུང་

ཞིང་སྨྲས་པ། བདག་ནི་དགློན་པར་འཁྱམས་སྙམ་དུ། །ཁྱློད་ཀི་བསམས་པ་དེ་ཐློང་

ཤིག །བདག་གི་སློབ་མ་འཁློད་བཞིན་དུ། །བདག་ཅག་གང་ཕིར་ཉེ་བར་འཁློད། །དེ་

བས་དེ་རིང་བདག་ཅག་གིས། །བཀུར་སྟི་བ་བ་ཡློངས་བཟུང་ཞིང་། །ཞི་བ་ཡློངས་

སུ་བཟུང་ནས་སུ། །སློང་ནི་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་སློང་། །དེ་ནས་ཅང་མི་ཟེར་བས་

མགློན་དུ་བློས་པ་ཁས་བངས་པ། སྲམ་གིས་རིག་ནས། དགའ་བས་རྟབ་རྟབ་པློར་

གྱུར་ཞིང་མགློགས་པར་སློང་སྟེ། ཉ་མློ་བདུན་ཁྱེར་ཏེ་འློངས་ནས་སྨྲས་པ། ཉ་པ་

རྣམས་ཀིས་བརེད་ནས་བློར་བའམ། སངས་ཏེ་བརྒལ་ནས་ཐང་ལ་འདྲེས་པ་

དག །མི་དགའ་གཉིད་ཀིས་ལློག་པའི་ཉ་བདུན་པློ། །བདག་གིས་རེད་པ་འདི་དག་

ཟློ་ལ་འདུག །དེ་ནས་ཅེ་སྦྱང་ཡང་ཅི་སྙེད་པའི་ཟས་དག་ཁྱེར་ཏེ་འློངས་ནས་ཕག་

བས་ཏེ་གུས་པར་སྨྲས་པ། སྐིན་གློར་གཅིག་དང་ཞློ་ནི་རེའུ་གང་ཞིག །ལ་ལ་ཅིག་

གིས་བློར་བ་རེད་པ་འདི། །བདག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ནི་དེར་བསམས་ལ། །ཡློན་ཏན་

གནས་ཁྱློད་ནགས་ཚལ་འདིར་བཞུགས་ཤིག །ཅེས་སྨྲས་ནས་ཡིད་དགའ་བཞིན་

དུ་དེ་ལ་བིན་ནློ། །དེ་ནས་སྦྲེའུས་ཤིང་ཐློག་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་རབ་ཏུ་སིན་པ་འཇམ་

པློ་ལྡློང་རློས་ཀི་ཕེ་མས་ཁ་བསྒྱུར་བ་འདྲ་བ་སེར་བ་ར་བ་དམར་བའི་སྙེ་མ་དག་ཁྱེར་

ཏེ་འློངས་ནས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཨ་མྲ་སིན་དང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

ཆུ༑ །གིབ་མ་བསིལ་བ་དམ་པ་རྣམས་དང་འགློགས། །བདག་ལ་མཆིས་ཀི་ཚངས་པ་

རིག་པའི་མཆློག །འདི་དག་བསམས་ནས་ཁྱེད་ནི་འདིར་བཞུགས་ཤིག །དེ་ནས་རི་
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བློང་གིས་ཞེས་དང་བཅས་པས་དེའི་དྲུང་དུ་འློངས་ཏེ་གུས་པར་ལྟ་ཞིང་། བདག་གི་

ལུས་ཀིས་མགློན་དུ་བེད་པ་ནི། །ནགས་ཀི་རི་བློང་ལ་ནི་ཅི་ཡང་མེད། །མུངྒ་དང་ནི་

ཏིལ་དང་འབྲས་ཀང་མེད། །བདག་གི་ལུས་ནི་མེ་ལ་བསྲེག་པ་འདི། །བསམས་ལ་དེ་

རིང་དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་བཞུགས། །གང་གི་དློན་གྲུབ་ནློར་ནི་ཅི་ཡློད་པ། །ཕློངས་པ་

འློང་ན་ད་ནི་དེ་ལ་འབུལ། །བདག་ལ་ལུས་ལས་ལག་པའི་ནློར་ཡང་མེད། །དེ་བས་

བདག་གི་ནློར་ཕིར་འདི་ཁྱེར་ཅིག །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ལྟ་བུས་

གཞན་དག་གི །སྲློག་ཀང་གཅློད་པར་མི་བེད་ན། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བམས་བསྟན་

པ༑ །ཁྱེད་ལྟ་བུ་ལ་སློས་ཅི་དགློས། །རི་བློང་གིས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེ་ཆློས་ལ་འདི་ལྟ་

བུའི་སྙིང་རེ་ཉེ་བར་གནས་པ་ནི་རིགས་ཀི། དེ་བས་ན་བདག་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་

འགའ་ཞིག་གུད་ནས་བཙལ་ཏེ་འློང་གི་དེའི་བར་དུ་བདག་ལ་ཕན་པའི་སད་དུ་རེ་ཞིག་

འདི་ན་བཞུགས་ཤིག །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་དེའི་བསམ་པ་ཤེས་

ནས། མེའི་ཕུང་པློ་གསེར་བཙོ་མའི་མདློག་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་འབར་བ་མེ་སྟག་རྣམ་

པར་འཕློ་བ་དུ་བ་མེད་པ་ཞིག་མངློན་པར་སྤྲུལ་ལློ། །དེ་ནས་རི་བློང་གིས་ཕློགས་ཀུན་

ཏུ་བལྟས་པ་དང་མེའི་ཕུང་པློ་དེ་མཐློང་ངློ༌། །མཐློང་ནས་ཀང་ཡིད་དགའ་ནས། བརྒྱ་

བིན་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་འདི་བདག་གིས་རེད་དེ། དེ་བས་ན་བདག་

གིས་ལུས་ལློངས་སྤློད་དུ་བས་པས་ཕན་གདགས་པའི་བསམ་པས་འབྲས་བུ་དང་

བཅས་པ་བདག་ལ་མཛད་པར་རིགས་སློ། །བྲམ་ཟེ ་ཆེན་པློ ་གཟིགས་སུ་

གསློལ། །སྦྱིན་པར་བ་དང་སྦྱིན་འདློད་གཞློལ་སེམས་དང་། །ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་མགློན་

དང་ལྡན་གྱུར་པ། །འདི་ལྟ་བུ་ནི་རེད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ནི་

དློན་ཡློད་འགྱུར། །ཅེས་མགློན་ལ་དགའ་བའི་ཕིར་གུས་ཤིང་རིམ་གློ་བསྐེད་དེ། དེ་
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ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་དེ་ནི་མེ་འབར་དེ་ནང་དུ། །ནློར་འདློད་པ་དག་གཏེར་ནི་

མཐློང་བ་བཞིན། །རབ་ཏུ་དགའ་བས་མེ་ཡི་ནང་དུ་ཞུགས། །པདྨ་རྒྱས་པའི་ཆུ་ནང་

དང་པ་བཞིན། །ལ་རྣམས་ཀི་བདག་པློས་དེ་མཐློང་ནས། ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་སྐེས་ཏེ། 

བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་སུ་གནས་ནས། ལའི་མེ་ཏློག་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་པ་དང་བཅས་

པའི་ཚིག་རྣར་སྙན་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བས་མངློན་པར་བསྟློད་དེ། བདག་ཉིད་ཀི་ལག་

པ་པདྨའི་འདབ་མ་འདྲ་བ། དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སློར་གདུབ་ཀི་རྒྱན་བཟང་

པློས་བརྒྱན་པ་གཉིས་ཀིས་དེ་བངས་ནས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལའི་རིས་ན་གནས་

པའི་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ལྟློས་ཤིག །སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལུས་རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་འདི་

ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་གིས་ཤིག །མགློན་ལ་བམས་པས་དེ་རིང་མ་ཆགས་པར། 

ཨེ་མའློ། འདི་ཡིས་ཅི་ལྟར་ལུས་བཏང་བ། །སེམས་ཅན་མི་བརྟན་རྣམས་ཀིས་དམན་

མ་ཡང་། །དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཏློང་མི་ནུས། །འདི་ལྟའི་རིགས་དང་དེ་དག་

འགལ་བ་ཡི། །གཏློང་བ་རྒྱ་ཆེན་སེམས་ཀང་གསལ་བ་འདི། །ལ་མི་བསློད་ནམས་

མི་བེད་པ་རྣམས་ལ། །དཔེ་བསྟན་བཞིན་དུ་འདི་ནི་རྣམ་པར་གསལ། །ཨེ་མའློ་

ཡློན་ཏན་གློམས་བས་པ། །འདི་ཡི་བློ་ལ་བསྒློས་པ་དང་། །ཨེ་མའློ་དམ་པའི་སྤློད་

གཞློལ་བ། །སྤློད་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི་ཡིས་བསྟན། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་གིས་དེའི་ལས་

ཁྱད་པར་ཅན་བརྟན་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས། ཁང་

བཟངས་མཆློག་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། ལའི་འདུན་ས་ཆློས་བཟང་གི་ཁང་པ་

བརེགས་པ་དང་། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རི་བློང་གི་གཟུགས་བརན་གིས་བརྒྱན་ཏེ་

བཞག་གློ །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཟང་པློ་ལ། །དིང་སློང་དུ་ཡང་རི་བློང་

གཟུགས། །མེ་ལློང་དཀིལ་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། །རབ་ཏུ་མངློན་པར་མཛེས་
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པར་སང་། །དེ་དག་ཕིན་ཆད་འཇིག་རྟེན་པས། །ཀུ་མུ་ཏ་ཡི་ཁ་འབེད་པ། །མཚན་

མློའི་མཚན་མ་ཟླ་བ་ལ། །རི་བློང་མཚན་མ་ཅན་ཞེས་གགས། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དུད་འགློར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ཅི་ནུས་པར་སྦྱིན་པ་བེད་པ་

མཐློང་ན་མིར་གྱུར་པ་སུ་ཞིག་སྦྱིན་པ་མི་བེད། དེ་བཞིན་དུ་དུད་འགློར་གྱུར་པ་

རྣམས་ཡློན་ཏན་ལ་དགའ་ན། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར། ཡློན་

ཏན་ལ་གུས་པར་བའློ། །ཞེས་ཀང་བཤད་པར་བའློ། །རི་བློང་དུ་སྐེས་པའི་རབས་

ཏེ་དྲུག་པའློ།། །།

ཨ་གསྟྱའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཏློང་བ་དང་དཔའ་

བ་གཉིས་རྒྱན་དུ་གྱུར་ན། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་སློས་ཅི་དགློས། དེ་ཡང་འདི་

སྐད་ཐློས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་ཚེ། འཇིག་

རྟེན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་འཁློར་བ་ན་གནས་པའི་ཚེ། སྤློད་པ་དང་ཡློན་ཏན་རྣམ་པར་

དག་པས་མངློན་པར་མཚོན་པ། སའི་སྟེང་ན་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་བ་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཅིག་ཏུ་སྐེས་

པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཐློས་པ་དང་། དྲན་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྐེས་པའི་ལས་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་རྣམས་ནི་བས། རིག་བེད་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་ནི་བསབ། མཁས་པའི་གགས་པས་ནི་མིའི་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་

པར་ཁྱབ་པར་བས། སྦྱིན་པ་པློ་ཡློན་ཏན་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་
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སྟེ༑ ཕུལ་བ་རྣམས་བངས་པས་འབློར་པའི་ཕིར། ནློར་རབ་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

གྱུར་ཏློ། །གཉེན་དང་མཛའ་བཤེས་བརྟན་དང་ཕློངས་རྣམས་དང་། །མགློན་དང་བ་

མར་བཀུར་སྟི་བ་བ་རྣམས། །འབློར་པ་དེས་ནི་རབ་ཏུ་ཚིམ་བས་ནས། །ཡུལ་དུ་སྤིན་

གི་ཆར་ཆེན་བབ་པ་བཞིན། །མཁས་པའི་ཕིར་ནི་དེ་ཡི་གགས་པ་དེ། །གཏློང་བ་དང་

ནི་དཔའ་བས་ལག་གྱུར་པས། །སྟློན་ཀའི་ཟླ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཡློངས་སུ་

རློགས་པས་ལག་པར་གསལ་བ་བཞིན། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ཁྱིམ་ན་

གནས་པ་བ་བ་ངན་པས་བྲེལ་བའི་ཉེས་པས་གགས་པ། བག་མེད་པའི་གནས་སུ་

གྱུར་པ། ནློར་སྒྲུབ་ཅིང་བསྲུང་བའི་ཞར་གིས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པ། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་

འགལ་བ། སྡུག་བསྔལ་མང་པློའི་མདའི་འབེན་དུ་གྱུར་པ། སློ་ཚིས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་པ་

མཐའ་ཡས་པས་དུབ་པར་གྱུར་པ། ཆློག་མི་ཤེས་པས་བདེ་བ་མྱློང་བ་ཆུང་བར་རིག་

ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དེའི་ཉེས་པ་མེད་ཅིང་བདེ་བ་ལ་ཆློས་བསྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ། ཐར་པའི་ཆློས་བརམས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་མཐློང་བས་ཉློན་མ་

མློངས་པར་རེད་པའི་ནློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གིས་བཀུར་སྟི་བས་པ། 

ཡིད་དུ་འློང་བ་དེ་དག་ཀང་རྩྭ་བཞིན་སངས་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་

ཆློས་འདུལ་བ་དང་། སློམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབད་པར་གྱུར་ཏློ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཀང་། གགས་པ་ཆེ་བ་དང་། སྔློན་ཤེས་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། 

སྲིད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་རབ་ཏུ་ཞི་བས་མཚོན་པའི་ཕིར་ལེགས་པར་འདློད་པའི་སྐེ་

བློ་རྣམས་དེའི་ཡློན་ཏན་མང་པློས་ཡིད་མགུ་བས་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་འདུ་ཞིང་འློང་བར་

གྱུར་ཏློ། །དེའི་སྐེ་བློ་ཁྱིམ་པའི་འདུ་འཛིས་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་བདེ་བ་མེད་པར་བེད་

པ༑ འཁྲུག་པ་དང་གཡེང་བ་དང་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་མི་དགའ་ནས་སེམས་རབ་
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ཏུ་དབེན་པ་ལ་དགའ་བའི་ཕིར། ཀུ་རུ་ཞེས་བ་བའི་གིང་ལློ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་

ན་འདུག་པ། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་རླུང་གིས་བསྐློད་པ། ཨན་ད་རིལ་གི་བཅག་འཕློ་ལྟར་

སྔློ་བ་འཐློར་བས་མཐའ་མ་བསྐློར་བ། ས་གཞི་བེ་མ་སྐ་བློས་ཁེབས་པ། ཤིང་ལློན་པ་

རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་མེ་ཏློག་དང་། འབྲས་བུ་དང་འདབ་མས་བརྒྱན་པ་རྣམས་ཀིས་

མཛེས་པར་བས་པ། ཆུ་གཙང་མ་བཏུང་དུ་རུང་བ་ཡློད་པ་ཅིག་ཏུ་གནས་ནས། 

དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་ཤིང་དཔལ་དང་ལྡན་པར་བས་སློ། །ལུས་བཟང་དེ་ནི་དཀའ་

ཐུབ་ཀིས། །རིད་པར་གྱུར་ཅིང་དེ་ན་མཛེས། །མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞིན། །གཟི་

མདངས་ཆེ་བའང་མཁའ་ལ་སང་། །སྤློད་དང་དབང་པློ་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་དུལ། །བརྟུལ་

ཞུགས་སློམ་ལ་ངེས་བས་ནགས་ཚལ་གནས། །བློ་ཡི་མཐུ་ཆུང་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་

པ་ཞེས། །བ་དང་རི་དྭགས་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་འཁློར། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

དེ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ན་གནས་ཀང་སྦྱིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་གློམས་པས་གློ་བུར་

པ་རྣམས་དུས་སུ་འློང་ན་ར་བ་དང་འབྲས་བུ་ཇི་སྙེད་པ་དང་། ཆུ་གཙང་མ་དང་

འདིར་འློངས་པ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ཤིས་པ་བརློད་པ། ཡིད་དུ་འློང་

བ་སྐེ་བློ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་བེད་དློ། །གློ་བུར་དུ་ལགས་པ་

རྣམས་ལ་མགློན་བས་པའི་ལག་མ་རྣམས་ནགས་ཚལ་ནས་བྱུང་བ་འཚོ་བའི་ཕིར་

ཟ་ཞིང་གནས་སློ། །དེའི་དཀའ་ཐུབ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གགས་པ་འཕློས་པས། ལ་

རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་

ཉམས་བརྟན་ནམ་མི་བརྟན་ཉམས་བསྐེད་པའི་ཕིར། དགློན་པའི་གནས་དེ་ན་ར་བ་

དང་། འབྲས་བུ་དཀའ་ཐུབ་ཅན་རྣམས་ཀིས་བཟར་རུང་བ་ཐམས་ཅད་མཐར་གིས་

མི་སང་བར་བས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཡིད་བསམ་གཏན་ལ་ཞུགས་
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པ་དང་། ཆློག་ཤེས་པ་ལ་གློམས་པ་དང་། ཁ་ཟས་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། ལུས་ལ་

མ་ཆགས་པའི་ཕིར་དེ་དག་མི་སང་བར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ཡིད་ལ་མི་བེད་དློ། །དེས་ཤིང་

གི་ལློ་མ་གཞློན་ནུ་རྣམས་བཙོས་ཏེ་དེས་ཁ་ཟས་ཀི་དགློས་པ་བས་ནས་ཞེན་པ་མེད་

ཅིང་ཟས་ཁྱད་པར་ཅན་མི་ཚོལ་བར་བློ་བདེ་བར་བས་ཏེ་དེར་གནས་སློ། །ཆློག་

ཤེས་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འཚོ་བ་གང་ནའང་བཙལ་མི་དཀའ། །རྩྭ་དང་ལློ་

མཆུ་ཡི་གནས། །གང་ནའང་མེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་དེ་ལྟར་གནས་པས་ལའི་དབང་པློ་

བརྒྱ་བིན་ཉིད་ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ནས། །ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་དེ་

དག་བརྟག་པའི་ཕིར་ནགས་ཚལ་དགློན་པ་དེ་ན་ཤིང་ལློན་པ་དང་ལྡུམ་བུ་ཐམས་ཅད་

དཔྱིད་ཀི་རླུང་གིས་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ལློ་མ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བས་སློ། །དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ལློ་མ་ལགས་ཤིང་རིངས་པ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ་རྣམས་

བཏུས་ཏེ་ཆུའི་ནང་དུ་བཙོས་པ་དེ་དག་ཟ་ཞིང་མི་དགའ་བ་མེད་པར་དེར་བསམ་

གཏན་གི་བདེ་བས་ཡིད་ཚིམ་པར་བས་ཏེ། བདུད་རིའི་དམ་པ་བཞིན་དུ་གནས་

སློ༑ །མང་དུ་ཐློས་པ་སྙེམས་པ་མེད། །འབློར་པ་རྣམས་ནི་སེར་ས་མེད། །ནགས་ཚལ་

གནས་རྣམས་ཆློག་ཤེས་པས། །ཡློན་ཏན་རྒྱན་གི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་དེའི་

ཆློག་ཤེས་བརྟན་པ་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་པ་དེས། བརྒྱ་བིན་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་ནས་

བློས་པ་བཞིན་དུ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དྲློ་ལ་བབས་པའི་ཚེ། མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བ་

བ་ནི་ཟིན། བཟླས་བརློད་ནི་རློགས་ནས། སྐེ་བློ་གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་ལྟ་བའི་ཕིར་

ཕློགས་སུ་བལྟས་པ་དང་། ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་

ནས་གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་འདྲ་བར་མདུན་དུ་འློངས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་

རབ་ཏུ་དགའ་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་འློངས་ནས། འདིར་འློངས་པ་ལེགས་སློ། །ཞེས་བ་བ་
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ལ་སློགས་པའི་ཚིག་སྙན་པར་བརློད་ནས། ཟས་ཀི་དུས་ལ་བབས་པ་བསྟན་ནས་

མགློན་དུ་བློས་སློ། །དེས་ཀང་མི་སྨྲ་བས་ཁས་བངས་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་

ཤེས་ནས། སྦྱིན་པ་འདློད་པས་མིག་བགད་བཞིན་ནི་འཛུམ་པས་མཛེས། །ཡིད་འློང་

རྣར་སྙན་ཚིག་གིས་དགའ་བར་བས་ནས་ནི། །དཀའ་བས་རེད་དེ་བཙོས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་། །དེ་ལ་བིན་ནས་བདག་ཉིད་དགའ་བས་ཚིམ་པར་གྱུར། །དེ་དེ་

བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གི་གནས་སུ་ཞུགས་ནས་དགའ་ཞིང་མགུ་བ་ཉིད་ཀིས་ཉིན་

མཆན་གནས་སློ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་དེ་ཕི་དེ་གཉིས་དང་། ཉི་མ་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་དེའི་མདུན་དུ་འློངས་སློ། །དེའང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་དེ་

བཞིན་དུ་དེ་ལ་མཆློད་པ་བས་སློ། །སྦྱིན་པར་འདློད་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །སྙིང་རེ་

གློམས་པ་ལས་སྐེས་པས། །སྡུག་བསྔལ་སྲློག་ལ་བབས་ན་ཡང་། །དམན་ཞིང་ཞུམ་

པར་ཡློངས་མི་འགྱུར། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་སེམས་ལ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ནས། 

འདི་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཆེ་བས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་བདག་པློའི་དཔལ་ཐློབ་པར་བ་བ་

ཡང་འདློད་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པར་རིག་ནས་དློགས་པ་དང་འཇིགས་པ་སྐེས་ནས། 

བདག་གི་ལུས་ལའི་ཆ་ལུགས་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་མངློན་པར་

བསྟན་ནས། དེ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་དགློས་པ་དྲིས་སློ། །གཉེན་དང་མཛའ་བཤེས་

མཆིམས་འཇུ་བ་དང་། །བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཡློངས་སུ་བཟུང་བློར་ནས། །བསམ་

པའི་ལགས་ཀྱུ་གང་དུ་དམིགས་ནས་ནི། །དཀའ་ཐུབ་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལ་གནས་

པར་གྱུར། །བདེ་བ་འབློར་པའི་ལློངས་སྤློད་ཡློངས་བློར་ཞིང་། །གཉེན་བཤེས་རྣམས་

ཀང་མྱ་ངན་བསློངས་ནས་སུ། །རྒྱུ་རྐེན་ཆུང་དུ་དག་གིས་བརྟེན་པ་རྣམས། །བདེ་དང་

འགལ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ནགས་མི་འགློ། །གང་གི་ཡློན་ཏན་ཐློས་ནས་ཁྱློད་ལྟ་བུའི། །བློ་
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ཡང་དེ་ལྟར་དབང་དུ་བས་པ་དེ། །བདག་ལ་གལ་ཏེ་སྨྲ་བར་བ་རུང་ན། །དེ་བས་

བདག་གི་རྟློག་པ་བསལ་བར་རིགས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གང་གི་

ཕིར་བདག་ལྟར་འབད་པ་གློགས་པློ་ཁྱློད་ཉློན་ཅིག །ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐེ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་། །རྒས་དང་རྒུད་དང་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །འཆི་བར་གྱུར་སྙམ་

སེམས་པའི་འཇིག་རྟེན་རྣམས། །བསྐབ་པའི་ཕིར་ན་བདག་ནི་དེ་ལྟར་གནས། །དེ་

ནས་བརྒྱ་བིན་གིས་བསམས་པ། འདི་ནི་བདག་གི་དཔལ་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ་སྙམ་

ནས་དབུགས་ཕིན་ཏེ། ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དེས་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚིག་དེ་

རིགས་སློ། །ཞེས་བ་བས་དགའ་བ་བསྐེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མཆློག་

སྦྱིན་པར་བས་སློ། །འདིར་ཁྱློད་ཀིས་དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་མཐུན་པའི་ཚིག་ལེགས་

པར་སྨྲས་པའི་ཕིར་འློངས་བས། ཁྱློད་ལ་མཆློག་སྦྱིན་གི་གང་འདློད་པ་དེ་སློངས་

ཤིག །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྲིད་པའི་བདེ་བ་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། སློང་

བ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་དུ་རིག་ཅིང་ཆློག་ཤེས་པ་ལ་གློམས་པས། བརྒྱ་བིན་ལ་སྨྲས་པ། 

རེས་སུ་ཕན་པར་བེད་པའི་མཆློག །གལ་ཏེ་བདག་ལ་སྦྱིན་འདློད་ན། །ལ་ཡི་མཆློག་

ལ་དམ་པ་འདི། །བདག་གིས་ད་ནི་བསློང་བར་བའློ། །ཆུང་མ་ཡིད་དུ་འློང་དང་བུ་དང་

དབང་བེད་དང་། །མངློན་པར་འདློད་པའི་ནློར་རྣམས་རྒྱ་ཆེན་ཐློབ་གྱུར་ཀང་། །གང་

གིས་ཡིད་གདུངས་རྣམས་ཀང་ཆློག་མི་ཤེས་པ་ཡི། །བརམ་པའི་རླུང་དེ་བདག་གི་

སྙིང་ལ་མེད་པར་བློས། །དེ་ནས་དེའི་ཆློག་ཤེས་པ་ལ་གཞློལ་བ་ལ་ལེགས་པར་སྨྲས་

པས་བསལ་བར་བས་པ་དེས། བརྒྱ་བིན་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བར་གྱུར་ནས། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བས་བསྟློད་དེ། ཡང་མཆློག་སྦྱིན་པས་

འདུན་བར་བས་སློ། །འདིར་ཡང་སྐེ་བློ་དཀའ་ཐུབ་པ་དང་མཐུན་པའི་ཚིག་ཁྱློད་
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ཀིས་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལ་དགའ་བས། སྐེས་ལན་དང་འདྲ་བར་མཆློག་གཞན་ལ་

ཡང་སྦྱིན་པར་བའློ། །ད་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཆློག་སློང་བ་ལ་སྙད་

བཏགས་ཏེ། ཉློན་མློངས་པ་དང་བྲལ་བ་ཐློབ་དཀའ་བ་ཉིད་དེ་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར་

ཡང་དེ་ལ་ཆློས་བཤད་དློ། །ཡློན་ཏན་མཆློག་ནི་བརྒྱ་བིན་ཁྱློད། །ང་ལ་གལ་ཏེ་

མཆློག་སྦྱིན་ན། །ལ་ཡི་དབང་པློ་དམ་པའི་མཆློག །དེ་བས་གཞན་ཡང་འདི་བསང་

ངློ༌། །སེམས་ཅན་གང་གིས་ཟིལ་ནློན་དག་བློ་བཞིན། །ནློར་ཡང་ཉམས་ཤིང་མདློག་

བཟང་གགས་པ་དང་། །བདེ་བ་ལས་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །ཞེ་སང་མེད་དེ་

བདག་ལ་རིང་དུ་བློས། །ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་དེ་ཐློས་ནས། ངློ་མཚར་དུ་

གྱུར་ཏེ། ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བས་དེ་ལ་གུས་པས་བསྟློད་དེ། ཡང་སྨྲས་པ། རབ་ཏུ་

བྱུང་ལ་གགས་པ་དེ། །རེས་སུ་ཆགས་བཞིན་བསྟན་པར་འློས། །དེ་བས་ལེགས་

པར་སྨྲས་པ་ཡི། །མཆློག་དེ་བདག་ལ་བཞེས་སུ་གསློལ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཉློན་མློངས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། མཆློག་འདློད་པ་ལ་སྙད་

བཏགས་ནས་སེམས་ཅན་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དང་འགློགས་པ་སད་པའི་ཕིར་འདི་

སྐད་སྨྲས་སློ། །བིས་པ་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་མི་ཐློས་ཤིང་། །མཐློང་བར་མི་འགྱུར་

ནམས་ཀང་མི་སྨྲ་ཞིང་། །དེ་དང་འགློགས་པར་སྐློ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །མི་མྱློང་

མཆློག་ནི་བདག་གིས་ཁྱློད་ལ་སློང་། །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། ཕློངས་པར་གྱུར་ལ་

ཁྱད་པར་དུ། །དམ་པས་ཕན་བཏགས་མ་ཡིན་ན། །ཕློངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་

ཕིར། །བིས་པ་ཐ་མ་ཡིན་པར་འདློད། །བིས་པ་འདི་དག་ཁྱད་པར་དུ། །སྙིང་རེའི་

གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི། །ཅི་ཕིར་སྙིང་རེ་ཅན་ཡིན་ཡང་། །མཐློང་བ་ཙམ་དུ་ཁྱློད་མི་

འདློད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གློགས་པློ་ཁྱློད་མི་ནུས་མློད་འདི་ལ་ལྟློས་
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ཤིག །ཇི་ལྟར་བས་ཀང་བིས་པ་ལ། །ཕན་གདགས་པར་ནི་མི་ནུས་ཏེ། །བདག་ཅག་

ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ན། །དེ་ལ་ཕན་པར་བརློན་མི་བེད། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་དག་ཕན་

གདགས་པར་བ་བའི་སློད་མ་ཡིན་པར་ཟུང་ཤིག །འདི་དག་ཚུལ་མིན་པ་ཡང་ཚུལ་

བཞིན་བེད། །གཞན་ཡང་འདི་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱློར་བར་འདློད། །འདུལ་དང་དྲང་པློའི་རིམ་

དང་མི་མཐུན་པར། །ཕན་པར་བསྟན་ཀང་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པར་འགྱུར། །མཁས་པའི་ང་

རྒྱལ་གཏི་མུག་མེས་བསྲེགས་ཤིང་། །ཕན་པར་སྨྲ་ལའང་ཁྲློ་བས་རྩུབ་འགྱུར་

བ༑ །འདུལ་དང་བརློན་འགྲུས་ཆུང་བས་གཟུ་ལུམས་ཅན། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕན་

བཏགས་རུང་བ་སློས། །ལའི་གཙོ་བློ་དེ་ལྟ་བས་ན། སྙིང་རེ་ཆེན་པློར་གྱུར་པ་

ཡང་། །བིས་པ་རེས་སུ་མི་རུང་བ། །མཐློང་བ་ཙམ་དུའང་མི་འདློད་དློ། །བརྒྱ་བིན་

གིས་དེ་ཐློས་ནས། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་དེ་ལ་བསྟློད་དེ་ལེགས་པར་སྨྲས་པས་

སེམས་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ནས། ཡང་སྨྲས་པ། ལེགས་པར་སྨྲས་པ་རིན་ཆེན་

ལ༑ །རིན་ནི་ཅི་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། །དགའ་བས་མེ་ཏློག་སྙིམ་བཀང་ནས། །འདིར་ཡང་

ཁྱློད་ལ་མཆློག་སྦྱིན་ནློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྐེས་བུ་དམ་པ་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར། བརྒྱ་བིན་ལ་སྨྲས་པ། བརྟན་པ་མཐློང་

ཞིང་བརྟན་པ་ཐློས་པ་དང་། དེ་དག་ཉིད་དང་བརྒྱ་བིན་བདག་འགློགས་གྱུར། །དེ་དང་

སྨྲ་ཞིང་སློབས་པའི་བདེ་ལྡན་གྱུར། །ལ་ཡི་དམ་པ་མཆློག་དེ་བདག་ལ་སྩློལ། །བརྒྱ་

བིན་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ནི་བརྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་ན། དེ་སྨྲློས་ཤིག །བརྟན་པས་

ཁྱློད་ལ་ཅི་ཞིག་བས། །འློད་སྲུངས་དེ་ཡི་རྒྱུ་སྨྲློས་ཤིག །བརྟན་པ་མཐློང་བར་འདློད་

པ་ཡི། །གང་ཕིར་མི་བརྟན་བཞིན་དུ་འགྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྐེས་

བུ་དམ་པའི་ཡློན་ཏན་བསྟན་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། བདག་གང་གི་ཕིར་བརྟན་པ་འབའ་
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ཞིག་མཐློང་བར་འདློད་པ་དེ་གློགས་པློ་ཁྱློད་ཉློན་ཅིག །ཡློན་ཏན་ལམ་དུ་བདག་ཉིད་

འགློ་བར་བེད། །གཞན་ཡང་ལམ་དེ་ཉིད་དུ་འཛུད་པར་བེད། །རྩུབ་མློའི་ཚིག་ཀང་མི་

བཟློད་བསྐེད་མི་འགྱུར། །དེ་ཡི་ཚིག་ནི་ཕན་པར་ལྡན་པ་ཡིན། །གཡློ་སྒྱུ་མེད་པའི་

འདུལ་བས་རྟག་ཏུ་བརྒྱན། །དེ་ལྟར་ཕན་པ་དག་ཀང་བསྟན་པར་ནུས། །དེ་ལྟར་

བདག་བློ་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་ལ། །ཡློན་ཏན་དགའ་ཕིར་རབ་ཏུ་གཞློལ་བར་གྱུར། །དེ་

ནས་དེ་ལ་བརྒྱ་བིན་གིས། ལེགས་སློ་འདི་ནི་ལེགས་སློ་ཞེས་བསྟློད་དློ། །སེམས་

རབ་ཏུ་དང་བར་གྱུར་ནས། ཡང་མཆློག་སྦྱིན་པར་བས་སློ། །ཆློག་ཤེས་པ་ལ་གློམས་

གྱུར་པས། །ཁྱློད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་བཟླློག་གྱུར་ཀང་། །བདག་ལ་པན་བཏགས་བློ་ཡིས་

སུ༑ །མཆློག་ནི་བང་བར་བ་བའི་རིགས། །གུས་དང་ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། །མཐུ་

ཡང་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་ཀིས། །མཆློག་ནི་སྦྱིན་པར་བས་པ་ལ། །མ་བངས་པ་ནི་

སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་རབ་ཏུ་ཕན་འདློགས་པར་

འདློད་པ་རྟློགས་ནས་དེ་དག་ལ་དགའ་བ་དང་ཕན་པར་འདློད་པས་སྦྱིན་པ་ལ་རབ་

ཏུ་དགའ་བ་དེ་ལ་བརྟན་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་ཁ་ཟས་ཟད་པའི་ཉེས་པ་

སངས། །ཡིད་ཀང་སྦྱིན་ལ་དགའ་དང་མཐུན་གྱུར་ཞིང་། །སློང་མི་རྣམས་ནི་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་དག་བརྒྱན། །འདི་དག་བདག་ལ་ཡློད་གྱུར་མཆློག་སློང་ངློ༌། །བརྒྱ་བིན་

གིས་སྨྲས་པ། འདིར་ཡང་ཁྱློད་ནི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་

གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ཁྱློད་ཀིས་གང་བངས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་དུ་

འགྱུར་རློ། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་འདི་ལ་ཡང་། །ཁྱློད་ལ་མཆློག་ནི་སྦྱིན་པར་བ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ལ་རྣམས་ཀུན་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁྱློད། །བདག་ལ་

ཕན་འདློགས་རྒྱུར་གྱུར་མཆློག་སྦྱིན་ན། །གསལ་བར་བདག་དྲུང་སན་ཆད་མི་འབློན་
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པའི། །མཆློག་འདི་ལ་མིན་འཇློམས་པ་ཁྱློད་ལ་བསློང་། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་ངློ་མཚར་

དུ་གྱུར་ནས། །མི་བཟློད་པ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་རེ་ཞིག་ལྟློས་ཤིག་དང་། 

བཟླས་བརློད་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་སྦྱིན་དཀའ་ཐུབ་སྤད་པ་ཡིས། །སྐེ་བློ་འདི་དག་

ཁློ་བློའི་རེས་སུ་མཐུན་འདློད་ན། །ཁློ་བློ་མཆློག་སྦྱིན་འདློད་ཕིར་འདི་ལྟར་འློངས་པ་

ལ༑ ཁྱློད་ནི་དེ་ལྟར་མཐློང་བར་མི་འདློད་ཅི་ཡི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། 

འདི་ལ་བདག་གིས་ཁྱློད་མཉེས་པར་བགི་ཡིས། ལའི་དབང་པློ་ཁྱློད་མ་བཀློན་

ཅིག །འདི་མི་སྲུན་པའི་ཚུལ་ཀང་མ་ལགས། མ་གུས་པར་བགིད་པ་ཡང་མ་ལགས། 

ཁྱློད་དང་འཕད་པར་མི་འཚལ་བ་ཡང་མ་ལགས་ན། ལ་ཡི་གཟུགས་མཆློག་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་མཐློང་བ་དང་། །གཟི་བརིད་གསལ་ཞིང་མདངས་དང་ལྡན་པ་མཐློང་གྱུར་

ན༑ །ཁྱློད་ནི་རབ་ཏུ་དང་ཞིང་ཞི་བར་གྱུར་པ་ཡང་། །བདག་གི་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་པར་

འགྱུར་དུ་དློགས་ལགས་མློད། །དེ་ནས་བརྒྱ་བིན་གིས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་བསྐློར་

བ་བས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ནམ་ལངས་པ་དང་། ལའི་བཟའ་

བ་དང་བཏུང་བ་བརྒྱ་བིན་གིས་སྦྱར་བ་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕག་དུ་

མ་བརྒྱ་བིན་གིས་སྤན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་། ལའི་བུ་གཞློན་ནུ་བཤློས་འདྲེན་པར་

ཆས་ཤིང་བསློགས་པ་དུ་མ་ཙམ་ལགས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཐློང་བར་

གྱུར་ཏློ། །བཟའ་བ་དང་ནི་བཏུང་བ་སྦྱར་བ་དེ་དག་གིས། །དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་དེ་དག་

མཆློད་པར་བས་པ་དང་། །ཐུབ་པ་དེ་ནི་དགའ་བ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་གྱུར། །སྐེ་བློ་

དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་དག་དང་། །བསམ་གཏན་ཚད་མེད་སློམ་དང་

ཞི་བའི་གནས། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་གཏློང་ཕློད་པ་དང་དཔའ་བས་རྒྱན་དུ་གྱུར་ན། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལྟ་སློས་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

54

ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ། དེ་བས་ན་མི་རྣམས་ཀི་གཏློང་ཕློད་པས་བདག་བརྒྱན་པར་

བའློ། །ཞེས་སྦྱིན་བདག་གཟེངས་བསྟློད་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་སྐུ་ཚེ་

སྔ་མ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་སུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ན། མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །ཨ་གསྟྱའི་

སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བདུན་པའློ།། །།

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བམས་པའི་སྟོབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་གསུམ་པ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་བ་

རྣམས་ནི་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐློས་སློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དག་གི་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་སྙིང་རེ་དང་ལྡན་ཞིང་། འགློ་བ་ཡློངས་སུ་

བསྐབ་པའི་ལག་པའི་བསམ་པ་ཅན། སྦྱིན་པ་དང་དུལ་བ་དང་སློམ་པ་དང་། ངེས་པ་

ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་

ཅན་མངློན་པར་འཕེལ་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པའི་ཡིད་དུ་གྱུར་པ། 

བམས་པའི་སྟློབས་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །སྐེ་དགུ་

རྣམས་ནི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་གང་། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་དེ་དག་དེ་བཞིན་གྱུར། །དེ་

བས་དེ་ནི་སྐེ་དགུ་བསྲུང་ལ་མཁས། །མཚོན་ཆ་དང་ནི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལ་

གློམས། །མི་ཡི་བདག་པློའི་བཀའ་ཁྲིམས་སྤི་བློས་མནློས། །དེ་ཡི་མཚོན་ཆ་རྒྱན་

དང་འདྲ་བར་གྱུར། །འཇིག་རྟེན་ཕན་བྱུང་བསྟན་བཅློས་ཚུལ་རྣམས་ཀི། །གཙུག་



སྐབ་ིགས་དརབ་སས་ྱྲསྡ་ང་་ར་བྐདབ་ྲིག་་དབ་ིགས་སོརབ་ོ་སྐབ་ིགས་དརབསྡ

55

ལག་དག་ཀང་རྣམ་པར་གསལ་བར་སང་། །ཚར་གཅད་པ་དང་ཕན་གདགས་བས་

པ་ལ། །ཆློས་དང་འགལ་བ་དེ་ནི་ཡློངས་མི་བེད། །ཚུལ་ལ་མཁས་ཤིང་ཕན་པར་

སེམས་པའི་ཕིར། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟློག་མཁས་ཕ་དང་འདྲ། །དེ་དེ་ལྟར་ཆློས་

ཀིས་སྐེ་དགུ་རྣམས་སྐློང་བ་ན། བདེན་བ་དང་གཏློང་བ་དང་། ཤེས་རབ་ལ་སློགས་

པ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་པའི་ཕིར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱུར་པ་ལ་རླབས་ཆེ་

བའི་རིམ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་བསགས་ཤིང་མངློན་པར་དར་བ་ལས། རེ་ཞིག་

ཅིག་ཉེས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཕིར་གནློད་སྦྱིན་གཞན་གསློད་པ་ལ་མཁས་པ་

མདངས་འཕློག་པ་ལ་དགའ་བ་ལྔ་སེ་ཅིག །གནློད་སྦྱིན་གི་བདག་པློས་རང་གི་ཡུལ་

ནས་སྤྱུགས་པ་ཡུལ་དེར་ལགས་སློ། །དེའི་ཡུལ་ན་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་

དང་རྟག་ཏུ་དགའ་བ་ས་ཚོགས་ཡློད་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆློག་དང་ལྡན་

པས་རྟག་ཏུ་མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་མགུ་ཞིང་དར་བ་མཐློང་ནས། དེ་དག་ཡུལ་དེ་

ན་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཀི་མདངས་འཕློག་འདློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་དག་རབ་ཏུ་

བསྒིམས་ནས་ནི། །རང་གི་ལས་ལ་འཇུག་བས་ཀང་། །དེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀི་

མདངས། །འཕློག་པར་བ་བར་མི་ནུས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེའི་མཐུ་ཁྱད་པར་ཆེ་བས་

ན༑ །བདག་གི་ཡིན་པའི་བློ་ནི་གར་བཞག་པ། །དེ་ཉིད་དེ་ཡི་སྲུང་མ་མཆློག་ཡིན་

པས། །དེ་དག་གིས་ནི་མདངས་འཕློག་ནུས་མ་གྱུར། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབད་ཀང་

ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་གང་གི་མདངས་འཕློག་པར་མ་ནུས་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དག་

གཅིག་ལ་གཅིག་བལྟས་ནས། གློགས་པློ་དག་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་སེམས་

པར་གྱུར་ཏློ། །བདག་ཅག་མཐུ་ལ་གནློད་པར་ནུས་པ་ཡི། །རིག་སྔགས་དཀའ་

ཐུབ་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཡང་། །དེ་དག་ལ་ནི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ན། །འློན་ཀང་དེ་
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རིང་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀི། །མིང་ནི་དློན་དང་མཐུན་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་

གནློད་སྦྱིན་དག་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་སློང་སློང་བ་དང་། གིབ་ཤིང་སྔློན་

པློ་ཅིག་གི་དྲུང་ན་ནགས་ན་རྒྱུ་བའི་བ་གང་གི་རིའུ་ཅིག་ལམ་དང་བཅས་པར་འདུག་

ཅིང་། ནགས་ཚལ་གི་ཤིང་གི་མེ་ཏློག་ལློ་མ་དང་བཅས་པའི་ཕེང་བ་ནི་ཐློགས། 

དབྱུག་པ་དང་དག་སྟ་ནི་གཡས་རློལ་དུ་བཞག །གཅིག་པུས་སྲད་བུ་ནི་འཁལ། 

སྤྱུགས་གླུ་ནི་ལེན་ཅིང་འདུག་པ་མཐློང་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་ལགས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཀེ་བ་

གང་རིའུ་འདི་ལྟ་བུའི་དགློན་པ་དབེན་པ་འགློ་བ་མེད་པ་ན་གཅིག་པུར་ཇི་ལྟར་མི་

འཇིགས། དེས་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་སུ་ལ་འཇིགས་ཞེས་སྨྲས་སློ། །གནློད་སྦྱིན་

རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། སྲིན་པློ་རྣམས་དང་འདྲེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གཏུམ་ཞིང་

མ་རུངས་པ་ཡིན་པར་ཁྱློད་ཀིས་སྔློན་མ་ཐློས་སམ། རིག་སྔགས་དཀའ་ཐུབ་བདེ་

ལེགས་ལྡན་པ་དག །གློགས་ཀིས་བསྐློར་བའི་ནང་ན་འདུག་གྱུར་ཞིང་། །དཔའ་ལ་

འཇིགས་པ་མེད་པའི་མི་དག་ཀང་། གང་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་བ་རབ་དཀའ་

བ༑ །ནགས་ཚལ་རབ་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཟབ་པ་ལ། །འཇིགས་པའི་ས་ན་གློགས་ཀང་ཡློང་

མེད་པར། །མི་ཡི་ཤ་དང་ཚིལ་དག་ཟ་བ་ཡི། །སྲིན་པློ་དེ་དག་ཅི་ཕིར་ཁྱློད་མི་

སྐྲག །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བ་གང་རིའུ་དེས་དགློད་ནས་སྨྲས་པ། བདེ་

ལེགས་ཆེན་པློས་འགློ་བ་འདི། །ཡློངས་སུ་བསྐང་བར་གྱུར་བ་ན། །ལ་ཡི་དབང་པློ་

དག་གིས་ཀང་། །འདི་དག་གཙོ་བར་མི་ནུས་ན། །ཤ་ཟ་རྣམས་ཀིས་ག་ལ་

ནུས། །དེ་བས་ནགས་ན་ཁྱིམ་བཞིན་དུ། །མཚན་མློ་དག་ཀང་ཉིན་པར་

བཞིན། །གཅིག་པུའང་གློགས་ཀི་ནང་འདུག་འདྲ། །བདག་ནི་འཇིགས་པ་མེད་པར་

འདུག །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་ཟིལ་གིས་
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གནློན་པ་བཞིན་དུ་ཆེད་ཆེར་བས་ནས་སྨྲས་པ། ཀེ་བཟང་པློ་ཁྱློད་ཀི་བདེ་ལེགས་

ཀི་བེ་བྲག་དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་རེ་ཞིག་སྨྲློས་ཤིག །དེ་དགློད་ཅིང་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། 

བདག་ཅག་གི་བདེ་ལེགས་ཀི་བེ་བྲག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཅི་འདྲ་བ་ཉློན་ཅིག །གསེར་

གི་རི་བློའི་བྲག་ལྟར་ཡངས་པའི་བྲང་། །སྟློན་ཀའི་ཟླ་བ་དྲི་མེད་མཛེས་བའི་

ཞལ། །དཔུང་པ་གསེར་གི་སློང་པློ་ལྟ་བུར་རྒྱས། །མི་དབང་ཁྱུ་མཆློག་སྤན་འདྲ་

རྣམ་པར་གནློན། །བདག་ཅག་གི་བདེ་ལེགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་འདིའློ་ཞེས་སྨྲས་

ནས། ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་ཁྲློ་བ་དང་བཅས་པས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་ལ་བལྟས་ཏེ་ཡང་

སྨྲས་པ། ཨེ་མ་ཧློ་འདི་ངློ་མཚར་ཆེའློ། །མི་དབང་ཐུབ་ཆེན་འདི་ལྟར་གགས་པ་

ཡང་། །ཁྱེད་ཀི་རྣ་ལམ་ཅི་ལྟར་མ་གགས་ཀེ། །འློན་ཏེ་ཐློས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་

བས། །ཁྱེད་ཅག་ཡིད་མི་ཆེས་ཕིར་མ་བཟུང་ངམ། །ཁྱེད་ཅག་གང་ནས་ལགས་

པའི་ཡུལ་དེ་ཡི། །མི་རྣམས་ཡློན་ཏན་ཚོལ་ལ་མི་མཁས་སམ། །ཆེད་ཆེར་མི་

འཛིན་སྐལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། །མི་དབང་གགས་པས་རྣམ་པར་སངས་སུ་

དློགས། །དེ་བས་ན་ཡུལ་དེ་ལྟ་བུ་མཐའ་འཁློབ་ནས་འདིར་ལགས་པ་ནི། ཁྱེད་ཅག་

ལ་སྐལ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡློད་དློ། །གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། བཟང་པློ་དེའི་

ཡུལ་ན་གནས་པའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་གནློད་པ་བེད་མི་

ནུས་པ་རྒྱལ་པློ་དེའི་མཐུ་དེ་ལྟ་བུ་ཅི་ལས་གྱུར། བ་གང་རིའུས་སྨྲས་པ། ངེད་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློའི་མཐུ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ནི་རང་གི་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པའློ། །བྲམ་ཟེ་

དག་ལྟློས་ཤིག །དེའི་དཔུང་བམས་པའི་རུ་མཚོན་ཁྲློ་བློའི་དཔུང་ནི་ཆློ་ག་ཙམ། །དེ་

ནི་མི་ཁྲློ་ཚིག་རྩུབ་མི་སྨྲས་ཡང་ལེགས་པར་བསྲུང་། །དེ་ཡི་བཀའ་ཁྲིམས་ཆློས་

ཡིན་རྒྱུ་མེད་ནློར་ཡང་དམ་པ་མཆློད། །དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་ཡང་ངན་པའི་ཆློས་ཉིད་
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དྲེགས་པ་མེད། །ཁློ་བློ་ཅག་གི་རེ་འདི་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མང་པློ་

དང་ལྡན་ཏེ། དེ་བས་ཡུལ་ན་གནས་པའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་གནློད་པར་མི་ནུས་སློ། །དེ་

ལྟ་བས་ན་ཁློ་པློས་ཁྱེད་ལ་ཅི་སྙེད་ཅིག་སྨྲ་བར་མི་ནུས་ཀིས། མིའི་བདག་པློའི་ཡློན་

ཏན་ཐློས་པར་འདློད་ན་ཁྱེད་གློང་ཁྱེར་དེ་ཉིད་དུ་འདློང་བར་རིགས་སློ། །ཁྱེད་དེར་

སློང་དང་སྐེ་བློ་རྣམས་རང་རང་གི་ཆློས་ལ་དགའ་བས་ཡ་རབས་ཀི་ཚུལ་ལ་གནས་

པ་དང་རྟག་ཏུ་བདེ་ཞིང་ལློ་ལེགས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་

ལུགས་བཟང་ལ་མི་འཕ་བ་དང་། སྐེ་བློ་གློ་བུར་དུ་ལགས་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་

བམས་པ་དང་། མིའི་བདག་པློའི་ཡློན་ཏན་སྙིང་ལ་དྲན་པ་དང་། དེའི་གགས་པའི་

གཞི་བསྟློད་པ་དང་བཀ་ཤིས་པ་དང་བདེ་ལེགས་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་གློམས་

པར་བེད་པ་དག་མཐློང་ན་རྒྱལ་པློའི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་

ཡློན་ཏན་མང་པློ་བརློད་པས་དེ་མཐློང་བར་འདློད་པ་ལ་ངེས་པར་དེའི་ཡློན་ཏན་

མངློན་སུམ་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་རང་གི་མཐུས་མ་ཚུགས་པས་

རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་སེམས་མི་བཟློད་པ་དང་བཅས་པས་ཡློན་ཏན་སྙིང་ནས་བརློད་ཅིང་

ཚིག་རིགས་པ་དང་། བདེན་པར་སྨྲས་པ་དེས་ཀང་སེམས་འཇམ་པློར་མ་གྱུར་

ཏློ༑ །དམན་པ་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །མི་བཟློད་པས་ནི་ཡིད་གདུངས་

པས། །དངློས་པློ་གང་ལ་དེ་གགས་པ། །དེ་ཡིས་ལག་པར་གདུངས་པར་གྱུར། །རྒྱལ་

པློ་དེ་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་གནློད་པ་བེད་པར་འདློད་པའི་གནློད་

སྦྱིན་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་པློ་དེ་མཐློང་ནས་མཐློང་བའི་ཚེ། བཟའ་བ་སློངས་སློ། །དེ་

ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་དེའི་ལས་སུ་བསྐློས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཁ་ཟས་

ཞིམ་པློ་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་མྱུར་དུ་བིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ལ་
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དགློས་པའི་ཁ་ཟས་རྣམས་ཁྱེར་ཏེ་འློངས་ན་ཡང་། གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་ན་རེ་ཁ་ཟས་

དེ་ལྟ་བུ་བདག་ཅག་མི་བཟའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། སྟག་གཟིག་ར་སྔློན་པློ་མི་འདློད་པ་

བཞིན་དུ་ལེན་དུ་མ་བཏུབ་བློ། །དེ་རྒྱལ་པློ་དེས་ཐློས་ནས། དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་སློང་སྟེ། 

འློ་ན་ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ཁ་ཟས་ཅི་ལྟ་བུ་འདློད་དེ་འདྲ་བ་བཙལ་ལློ། །ཞེས་སྨྲས་

སློ༑ །གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། མི་ཤ་ཤིན་ཏུ་དྲློན་པློ་དང་། །མི་ཡི་ཁྲག་ནི་

དྲློན་མློ་དག །བརྟུལ་ཞུགས་མ་ཉམས་པདྨའི་སྤན། །གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀི་བཟའ་

བཏུང་ལགས། །ཞེས་སྨྲས་ནས། རང་གི་ལུས་ཁ་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མིག་

དམར་ཞིང་སེར་ལ་གཡློ་ཞིང་མི་སྡུག་པ་དང་། ས་ལེབ་ཅིང་མི་སྡུག་པ་དང་། སྐྲ་དང་

ཁ་སྤུ་མེ་འབར་བ་ལྟར་སེར་བ་དང་། ལུས་ཆར་སྤིན་ལྟར་གནག་ཅིང་མི་སྡུག་པ་

འཇིགས་པ་བསྟན་པ་དེ་དག་མཐློར་ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་བསམས་པ། འདི་དག་ནི་ཤ་

ཟ་ཡིན་ཏེ་མི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བས་ན་བདག་ཅག་གི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མ་འདློད་དློ་

སྙམ་དུ་ངེས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་མིའི་དབང་པློ་དེ་སྙིང་རེ་ཅན་ཡིན་པས། བསམ་

པ་དག་པས་དེ་དག་ལ་སྙིང་རེ་དེ་བས་ཡང་ཆེས་གྱུར་སྙིང་ལ་སྙིང་རེ་འབའ་ཞིག་

སེམས། གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་ལ་མྱ་ངན་བེད་ཅིང་དློན་འདི་ལྟ་བུ་ངེས་པར་བསམ་

མློ༑ །སྙིང་རེ་ཅན་ལ་འདི་ལྟ་བུའི། །བཟའ་དང་བཅའ་བ་རབ་ཏུ་དཀློན། །ཉིན་རེ་ཞིང་

ཡང་དེ་བཙལ་བ། །དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་མེད། །སྙིང་རེ་མེད་ཅིང་མི་ནུས་

ནའང་། །འབད་པ་དློན་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །ནུས་ནའང་ཕན་བེད་གློམས་པ་ལ། །དེ་

བས་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །སྙིང་རེ་མེད་ཅིང་ཡིད་ནི་མ་ཞི་བ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཁ་ཟས་

ཟ་བ་རྣམས། །ཚེ་འདི་དང་ནི་ཕ་རློལ་རང་དློན་བསྲེག །འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་ནམ་

ཞིག་མེད་པར་འགྱུར། །ད་འདི་དག་གི་ཁ་ཟས་སྦྱར་བས་ཉིན་ཞག་འགའ་ཙམ་ཡང་
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གཞན་གསློད་པ་ལ་ཞུགས་པ་འདི་ལས་ཅི་ལྟར་བཟླློག་པར་བ། ཕློངས་ཏེ་སློང་དུ་

འློངས་པ་རྣམས་ཀི་གདློང་། །རེ་བ་བཟླློག་པས་ངློ་འཛུམ་གནག་གྱུར་པ། །བུ་ཡུག་

རླུང་གིས་པདྨ་རིང་པ་བཞིན། །མི་དགའ་བས་པས་ནམས་ཀང་བདག་མི་

དྲན། །གདློན་མི་ཟ་བར་བདག་ལུས་རྒྱས་པ་འདི། །ཁྲག་དང་བཅས་པའི་ཤ་རྣམས་

སྦྱིན་བར་བ། །ཕློངས་པ་འློངས་ན་དེ་ནི་རིགས་པ་སྙམ། །དེ་ལས་གཞན་པ་བདག་

གིས་གང་དུ་བཙལ། །བདག་རང་ཤི་བའི་ཤ་རྣམས་དྲློད་མེད་ལ། །ཁྲག་རྣམས་འང་དེ་

ལ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །བྲུ་བ་ཚ་བས་སེམས་ནི་གདུངས་པ་ལ། །དེ་ཡིས་ལེགས་པར་

མགུ་བར་འགྱུར་མ་ཡིན། །གསློན་པློའི་ཤ་ཡང་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཙལ་བར་

བ། །འདི་དག་བདག་གི་ཐད་དུ་འློངས་ནས་བཀེས་པ་ལ། །སྐློམ་པས་མིག་དང་གདློང་

གི་མདློངས་ཉམས་ཤིང་། །བསློང་དང་རེ་བའི་འབྲས་བུ་མེད་པས་ཡིད། །སྡུག་བསྔལ་

བཞིན་དུ་སར་དློང་ན་ཡང་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་བས་ན་འདི་ནི་དུས་ལ་བབ་ཀིས། རྟག་ཏུ་

ན་ཞིང་གདུག་པའི་རྨ་དང་འདྲ། །ནད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ངན་པའི་ལུས་འདི་ལ། །དགློས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྤད་པ་ཡིས། །བཅློས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་བཟློད་པར་

བ༑ །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས་རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པས། མིག་ར་དང་

གདློང་གི་མདངས་བཟང་པློས་རང་གི་ལུས་བསྟན་ནས། གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་ལ་སྨྲས་

པ༑ བདག་གི་ཤ་ནི་ཁྲག་དང་བཅས་པ་འདི། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་

བཟུང་སྟེ། །གལ་ཏེ་དེ་རིང་མགློན་དུ་བར་རུང་ན། །དེ་ནི་བདག་གིས་མངློན་པར་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་རྒྱལ་པློ་དེའི་ལག་པའི་བསམ་པ་ཤེས་

བཞིན་དུ་ངློ་མཚར་རབ་ཏུ་ཆེ་བས་ཡིད་མ་ཆེས་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། ཕློངས་

པས་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་དག །སློང་ཞིང་དམན་པས་བསྟན་པ་ལགས། །དེ་ལས་
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སྦྱིན་པ་པློ་ཉིད་ཀིས། །དུས་ལ་བབ་པ་མཁྱེན་པར་མཛོད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་

བསམས་པ་ད་ནི་འདི་དག་དགའ་འདློད་དློ་སྙམ་ནས། སྙིང་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ།རད་བྲལ་

བའི་ཕིར་སན་པ་རྣམས་བློས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བློན་པློ་

རྣམས་རྒྱལ་པློའི་ཤ་དང་ཁྲག་རྣམས་སྦྱིན་པར་སྩློལ་བར་རིག་ནས། རྟབ་རྟབ་པློར་

གྱུར་ཏློ། །མི་བཟློད་ཅིང་སེམས་འཁྲུགས་ནས་བམས་པའི་དབང་གིས་དློན་འདི་ལྟ་བུ་

ཅུང་ཟད་ཅིག་གསལ་བར་སྨྲས་སློ། །ལ་སྦྱིན་པ་ལ་དགེས་ཆེས་པས་འབངས་གློ་བ་

ཉེ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། གནློད་པར་འགྱུར་བ་མི་གཟིགས་པ་མི་རིགས་

སློ༑ །ལས་འདི་དག་ནི་མི་མཁྱེན་པ་ཡང་མ་ལགས་ཏེ། །འདི་ལྟར་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་

གནློད་པ་གང་དང་གང་། །དེ་དང་དེ་དག་གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་དགའ། །གཞན་ལ་

གནློད་པས་འཚོ་ཞིང་དགའ་བ་སྐེ། །འདི་དག་རིགས་དང་རང་བཞིན་དེ་ལྟ་

ལགས། །རྒྱལ་སྲིད་དཔལ་འདི་འཇིག་རྟེན་ཕན་པའི་ཕིར། །བདེ་ལ་མ་ཆགས་ལ་

ཡིས་བཟུང་བར་མཛོད། །དེ་བས་བདག་གི་ཤ་སྦྱིན་གསློལ་བ་ཡི། །ལློག་པའི་ལམ་

དུ་ཡི་དམ་བཅས་པ་མཐློང་། །སྐེས་བུ་དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀི ་མཐུས་བསྐབས་

པའི། །འཇིག་རྟེན་གདློན་མི་ཟ་བར་འདི་མི་བཟློད། །ཕུང་བར་བེད་ལ་མཁས་པ་འདི་

དག་ནི། །ཚུལ་གིས་ཚུལ་མིན་སྐེ་དགུ་ཕུང་བར་འདློད། །མཆློད་སྦྱིན་ཚེ་ན་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་པའང་། །ཚིལ་དང་ཞག་ལ་སློགས་པ་བསྲེགས་པས་མགུ། །ཁྱློད་ཀི་ཞལ་

ཟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག །གུས་པར་སྦྱིན་ཡང་འདི་དག་འདློད་མི་འགྱུར། །ལའི་

ཐུགས་ནི་བདག་ཅག་ལྟ་བུའི་སྐེ་བློས་བཅློས་པ་མ་ལགས་མློད་ཀི། འློན་ཀང་འདི་ནི་

བདག་ཅག་གི་དློན་དུ་གཅེས་པའི་སད་དུ་བདག་ཅག་འདི་ལྟར་ཀློ་ལློང་གསློལ་བར་

གྱུར་ཏློ། །གནློད་སྦྱིན་ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་འབངས་ཐམས་ཅད་མགློན་མ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

62

མཆིས་པར་བགིའམ། ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཆློས་གང་གི་ལམ་ལགས། གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་

བདག་ཅག་ལ་མི་བམས་པ་ཅི་ལས་གྱུར། རེའི་ཆེད་དུ་འཚལ་བ་ལ་ཤ་དང་ཁྲག་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཆིས་པ་འདི་དག་སྔློན་བདག་ཅག་གང་གིས་སས་ཏེ་མ་

ཕུལ་ན་ལ་ཉིད་ཀིས་སྩལ་བར་བཞེད། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བློན་པློ་དེ་དག་ལ་སྨྲས་

པ༑ ཡློད་བཞིན་དུ་ནི་མེད་ཅེས་སུ། །ངེད་ཅག་ལྟ་བུས་ཅི་ལྟར་སྨྲ། །བརྟུལ་ཏེ་གསལ་

བར་སློང་བ་ལ། །མི་སྦྱིན་ཞེས་ཀང་ཅི་སྐད་སྨྲ། །ཆློས་ཀི་བཀའ་ཁྲིམས་ཐློག་མར་འགློ་

བ་དག །གལ་ཏེ་ངན་པའི་ལམ་དུ་བདག་སློང་ན། །ང་ཡི་སྤློད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

ཡི༑ །ང་ཡི་འབངས་རྣམས་གནས་སྐབས་ཅི་ལྟར་འགྱུར། །འདི་ཡང་སྐེ་དགུ་རྣམས་

ཀི་དློན་གི་ཕིར། །ངས་ནི་ལུས་ལ་སྙིང་པློ་དབྱུང་བར་བ། །ང་ཡི་སེམས་ནི་སེར་སས་

ཕློགས་གྱུར་ན། །སྐེ་བློའི་དློན་ལ་དགེ་བའི་གཟི་ཅི་འདྲ། །ཁྱེད་ཀིས་ང་ལ་གུས་པ་དང་

བཅས་པར་བམས་པ་དང་བག་ཕབ་སྟེ་གང་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ལ་ནི་མི་

བམས་པ་ནི་ཅི་ལས་གྱུར། ཤ་དང་ཁྲག་བདག་ཅག་ལ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཆིས་

བཞིན་དུ། ལ་ཉིད་ཀིས་སྩལ་བར་བཞེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཁྱེད་ལ་བཤད་དློ། །ང་

ཁྱེད་ལ་མི་འབློར་ཞིང་མི་བམས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། མ་བིན་དུ་དློགས་པ་ཡང་མེད་

མློད་ཀིས། རིམ་གིས་ནློར་ནི་ཉུང་ངུར་གྱུར་པའམ། སྐལ་བ་ཆུང་པས་ཟད་པར་གྱུར་

ན་ནི། །མཛའ་བློ་རྣམས་ལ་སློང་བ་མཛེས་པར་གྱུར། །ནློར་ལྡན་དབུལ་ལ་སློང་བ་

ཡློངས་མི་མཛེས། །སྐེ་བློ་ཕློངས་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་བསྐེད་པའི། །ལུས་ནི་ཤ་རྒྱས་

ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་དང་། །ང་བདག་ཉིད་ལ་ཆེན་པློ་ཡློད་བཞིན་དུ། །ཁྱློད་ལ་སློང་བ་

ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །མི་ཤེས་གཞན་གི་གནློད་པའང་མི་བཟློད་ན། །ཁྱློད་ཀི་གནློད་

པ་བདག་གིས་ག་ལ་བཟློད། །འདི་དག་ཁྱློད་ལ་མི་སློང་ང་ལ་སློང་། །དེ་བས་ང་བདག་
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ཤ་ནི་སྦྱིན་པར་བ། །དེ་བས་ན་ང་ལ་རབ་ཏུ་བམས་པས་ཆློས་ཀི་གེགས་ལ་འཛེམ་

པ་མེད་པ་འདི་ཐློང་ཤིག །ངའི་དློན་དུ་ཁྱློད་ཀིས་སྤློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བ་བ་མི་རིགས་

སློ༑ །འདི་ནི་རེ་ཞིག་དཔྱད་དགློས་ཏེ། བཟའ་བ་ལ་སློགས་བདློག་བཞིན་དུ། །སྦྱིན་པ་

འགློག་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ལེགས་སམ་གལ་ཏེ་མ་ལེགས་ན། །དེ་ལྟར་བེད་པ་ཅི་

འདྲར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་འདིར་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཐློང་ལ། ངའི་གློགས་རེས་སུ་

མཐུན་པར་བས་ན་རིགས་པས་དཔྱད་པར་བའློ། །ལམ་ལློག་པར་འགློ་བ་ལས་

བཟླློག་པའི་ཡིད་ཅན་དུ་བས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་མཐུན་པར་འདི་ལ་ཁྱེད་ཀིས་

བས་ན་བཟང་གི་དེ་ལྟར་མི་བརྟན་པར་བ་བ་མི་རིགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནློར་ནི་

གཅིག་པུས་སྤད་པ་མ་ཡིན་ལ། །སློང་བ་འང་ཉིན་རེ་རྟག་ཏུ་འློང་མ་ཡིན། །སློང་བ་

འདི་ལྟ་བུ་དང་འཕད་པ་ནི། །ལ་དག་མཉེས་པར་བས་ཀང་མི་འགྲུབ་ན། །སློང་པ་འདི་

ལྟ་བུའང་འློང་འགྱུར་ཞིང་། །ལུས་ཀང་ཆུད་ཟ་མི་བདེའི་གནས་གྱུར་ལ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་

ན་འང་རྒྱ་ཆེར་མི་འགྲུབ་ན། །འཛུམ་ཞིང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་

རྒྱལ་པློ་དེས་རང་གི་འཁློར་རྣམས་ལ་ཁྱེད་ཀིས་དེ་ལྟར་ང་ལ་བརྒལ་བར་མི་རིགས་

སློ༑ །ཞེས་ཚིག་འཇམ་པློས་བསྒློས་ནས། སན་པ་རྣམས་བློས་ཏེ་རང་གི་ལུས་ལ་ར་

ལྔ་དབྲལ་ཏེ། གནློད་སྦྱིན་དེ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ང་ཡི་ལུས་འདི་ཁྱེར་ནས་སུ། །ཆློས་

ཀི་གློགས་ཀང་བ་བ་དང་། །ང་ཡང་རབ་ཏུ་དགའ་གྱུར་པར། །ཁྱློད་ཀིས་ད་ནི་བ་བར་

རིགས། །དེ་དག་གིས་དེ་ལྟར་བགིའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པློའི་ཁྲག་ཙནྡན་དམར་

པློའི་ཁུ་བ་འདྲ་བ་སྙིམ་པ་ཟེད་དེ་བཏུང་བར་ཆས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེའི་ལུས་གསེར་

མདློག་འདྲ་བ་ལ། །མཚན་མློ་སྤློད་པ་རྣམས་ནི་ཁྲག་འཐུང་བ། །རི་རབ་ལྷུན་པློའི་རི་

ལ་དཔྱར་དུས་ཀི། །ཆར་སྤིན་སྟུག་པློས་ཉེ་བར་བསྐློར་བ་བཞིན། །དགའ་བ་མཆློག་
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ལྡན་བསྟན་དང་ལྡན་པ་དང་། །ལུས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལྡན་པས་རྒྱལ་པློ་དེ། །ལུས་ཀང་མ་

ཉམས་སེམས་ཀང་བརྒྱལ་བ་མེད། །ཁྲག་གི་རྒྱུན་ཡང་ཟད་པ་ཡློད་མ་གྱུར། །གནློད་

སྦྱིན་དེ་དག་སྐློམ་གིས་གདུང་བ་ཞི་ནས་ད་ནི་འདིས་འཚལ་ཏློ་ཞེས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་

སློ༑ །སྡུག་བསྔལ་མང་པློ་འབྱུང་བའི་གནས་ཀི་ལུས། །རྟག་ཏུ་བས་པ་མི་གཟློ་ཡིན་

ཡང་རྒྱལ་པློ་དེ། །སློང་བ་དག་ལ་སྦྱིན་བའི་དློན་གྲུབ་པས། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་རེས་

མཐུན་བཟུང་བར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བསྐུལ་བས་མིག་

དང་བཞིན་གི་མདངས་ལག་པར་གསལ་བར་གྱུར་ནས། ཨུཏྤ་ལ་མཐིང་གའི་འདབ་

མ་ལྟར་མདློག་སྔློ་བའི་རལ་གི་རྣློན་པློ་རྡློ་རེ་རིན་པློ་ཆེས་སྤས་པའི་འློད་ཀིས་མཛེས་

པ་བང་སྟེ། བདག་གི་ཤ་བཅད་ཅིང་དེ་དག་ལ་བིན་ནློ། །བིན་ལ་དགའ་བས་ཡང་དང་

ཡང་། །སྐབས་ནི་མེད་པར་བས་པ་ན། །བཅད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡིད་ལ། །དམིགས་

པར་བེད་ནི་མ་ནུས་སློ། །རལ་གི་རྣློན་པློས་བཅད་པས་དྲངས་པ་ཡི། །དགའ་བས་

ཕིར་ཡང་རིང་དུ་བསྲེགས་པ་བཞིན། །དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་སྐློ་ཞིང་ངལ་བ་ལྟར། །ཡིད་

ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཆུང་བར་འགྱུར། །རང་གི་ཤ་ཡིས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་

ནི༑ །ཚིམ་པར་བས་པས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་དགའ། །དེ་དག་སེམས་ནི་ཁྲློ་བའི་རང་

བཞིན་ཡང་། །དེ་ལྟར་བས་ནས་འཇམ་ཞིང་ངེས་པར་གྱུར། །ཆློས་ལ་དགའ་ཞིང་སྙིང་

རེའི་དབང་གྱུར་ཏེ། །གཞན་གི་དློན་དུ་བདག་ལུས་གཅེས་བཏང་བས། །ཞེ་སང་མེ་

ཡིས་བསྲེགས་པའི་ཡིད་རྣམས་ཀང་། །རབ་ཏུ་དང་ཞིང་མདློག་ཀང་གསལ་བར་

བས། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་རྒྱལ་པློ་དེས་རང་གི་ཤ་གཅློད་པ་ལ་འབད་ཅིང་ཤ་

བཅད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བཞིན་མདངས་མ་གྱུར་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་དེ་བཞིན་

དུ་བཞུགས་པ་མཐློང་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཨེ་མ་ཧློ་
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ངློ་མཚར་རྨད་བྱུང་འདི་དག་ཅི། །བདེན་ནམ་བརྫུན་ཞེས་དཔྱློད་ཅིང་དགའ་བ་

སྐེས། །བརྒྱ་ལ་མི་བཟློད་ཞི་ནས་ཡིད་ཀང་དང་། །དེ་ལ་བསྟློད་ཅིང་ཕག་ཀང་འཚལ་

བར་གྱུར། །ལ་ཉིད་ཀི་སྐུའློ་བརྒྱལ་བར་མཛད་པ་བཏང་དུ་གསློལ། བདག་ཀང་ཚིམ་

པར་བགིས་ལགས་སློ། །སྐེ་བློ་སློང་བ་ཡིད་དགའ་བར་བགིད་པ་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་ཁྱློད་ཀི་སྤློད་པ་འདི་ངློ་མཚར་གིས་བཏང་དུ་གསློལ། ཞེས་རྒྱལ་པློ་ལ་གུས་པ་

དང་བཅས། ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་གདློང་མཆི་མ་ཅན་

གིས་བལྟས་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། གུས་པའི་དབང་གིས་སྐེ་བློས་ཁྱློད་ཀི་གགས་པ་

སྒློགས་པ་ཐློག་ཏུ་བབ། །དཔལ་ཡང་པདྨའི་ནགས་ཚལ་བཏང་སྟེ་ཁྱེད་ལ་བརྟེན་པ་

ཐློག་ཏུ་བབ། །བརྒྱ་བིན་མགློན་དུ་གྱུར་ཀང་ཁྱློད་ཀི་མཐུས་བསྐབས་ས་ཡི་ལ་མློ་

འདི། །མཐློ་རིས་ཀིས་མཐློང་སློན་པར་ངེས་ཏེ་གལ་ཏེ་མི་སློན་བསླུས་སུ་ཟད། །མར་

དུ་སློས་ཀང་མི་དགློས་ཏེ། སྐེ་བློ་འདི་ལྟ་བུས་མངློན་པར་བཟུང་བའི་མིའི་འཇིག་རྟེན་

འདི་དག་ནི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའློ། །ཁྱློད་ལྟ་བུའློ་བརྒྱལ་བར་བགིས་པ་འདིས་ནི་

བདག་ཅག་བསྲེགས་ཀི་འགན་ཟླ་མ་མཆིས་སློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལས་ཀང་སྐེ་བློ་

ཁྱློད་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཅག་ཐར་པར་ནུས་ངེས་སློ། །བདག་ཅག་གིས་

ནློངས་པ་བགིས་པ་གསློལ་བའི་སད་དུ་ཞུ་བར་འཚལ་ལློ། །བདེ་བ་བརེས་པར་གྱུར་

པ་དང་། །རྒྱལ་པློའི་དཔལ་ཡང་བློར་ནས་ནི། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྤློད་པ་ཡིས། །རྨད་དུ་

བྱུང་བའི་གནས་ཅི་བཞེད། །ཐམས་ཅད་ས་ཡི་བདག་པློའམ། །ནློར་གིས་ཕྱུག་པའམ་

དབང་པློའམ། །ཚངས་པའམ་རྣམ་པར་གློལ་བ་དག །དཀའ་ཐུབ་འདི་ཡིས་བཞེད་

ལགས་སམ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་རློལ་ཕློད་པས། །བཞེད་པའི་དློན་ནི་མི་རིང་སྟེ། །གལ་ཏེ་

བདག་ཅག་ཐློས་རུང་ན། །བདག་ཅག་ལ་ནི་བཀའ་སྩལ་རིགས། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། 
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ཅིའི་ཕིར་ངས་འདི་ལྟར་བེད་པ་ཉློན་ཅིག །རེད་པར་དཀའ་ལ་འཇིག་པར་ས་བ་

དང་། །ཆློག་པའི་བདེ་མེད་རབ་ཏུ་ཞི་མེད་པའི། །སྲིད་པའི་ལློངས་སྤློད་བདེ་བ་ང་

མི་འདློད། །ལ་དབང་དཔལ་ཡང་འདློད་པ་མ་ཡིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་པ་སློས་ཀང་

ཅི་ཞིག་དགློས། །བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ཙམ་གི་ཕིར། །ང་ཡི་ཡིད་ནི་མགུ་

བར་འགྱུར་མ་ཡིན། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་ནང་ཀིས་ཉེན་པ་ཡི། །ལུས་ཅན་

མགློན་མེད་འདི་རྣམས་ངས་བལྟས་ན། །བསློད་ནམས་འདིས་ནི་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་པ་ཡི། །གློ་འཕང་ཐློབ་ཅིང་སྐློན་གི་དག་བཏུལ་ནས། །རྒ་དང་ན་དང་འཆི་

བའི་རླབས་འཁྲུགས་པའི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྐེ་བློ་འདློན་པར་འདློད། །དེ་ནས་

གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་རབ་ཏུ་དང་ཞིང་བ་སྤུ་ལངས་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་

སྨྲས་པ། འདི་ལྟ་བུའི་རློལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལས་འདི་ནི་རིགས་ཏེ། དེ་བས་ན་

ཁྱློད་ལྟ་བུའི་དགློས་པ་གྲུབ་པ་ནི། རིང་པློར་མི་ཐློགས་སློ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་ངེས་པར་

བསམས་པས་གསློལ་བ་བཏབ་པ། ཁྱློད་ཀི་བསམ་པ་འདི་ཀུན་ནི། །འཇིག་རྟེན་

ཕན་པའི་ཕིར་ལགས་ཀང་། །བདག་ཅག་རང་ལ་ཕན་འཚལ་བས། །དེ་ཚེ་བདག་

ཅག་དགློངས་སུ་གསློལ། །མ་འཚལ་བས་ན་བདག་ཅག་གིས། །བདག་གི་དློན་ཡང་

མ་མཐློང་བས། །དེ་ལྟར་ཁྱློད་ནི་འློ་བརྒྱལ་བ། །དེ་ཡང་བཟློད་པ་མཛད་དུ་

གསློལ། །ཁྱློད་ཀི་བཀའ་ཡང་བདག་ཅག་ལ། །རེས་སུ་བཟུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་

པ༑ །བློན་པློ་དག་ལ་བགི་བ་བཞིན། །འཛེམ་པ་མེད་པར་སྩལ་བ་རིགས། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་དག་སེམས་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཇམ་པར་གྱུར་པ་རིག་ནས་སྨྲས་པ། 

འདི་ནི་ང་ལ་ཕན་པ་ཡིན་གི་གནློད་པ་མ་ཡིན་པས་མི་བཟློད་དུ་དློགས་པ་མ་བསྐེད་

ཅིག །གཞན་ཡང་། ཆློས་ཀི་ལམ་ལ་འདི་ལྟར་གློགས་བེད་པ། །བང་ཆུབ་ཐློབ་ནས་
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རེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆློས་ཀི་བདུད་རི་ལས། །ཁྱེད་ཅག་ཉིད་

ལ་ཐློག་མར་བགློ་བར་བ། །ང་ནི་དེ་ལ་དགའ་བར་ཤེས་བས་ནས། །སྲློག་གཅློད་

ཁྱེད་ཀིས་དུག་བཞིན་སང་བར་བློས། །གཞན་ནློར་ཆུང་མ་དག་ལ་ཆགས་པ་

དང་། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་དང་ཆང་གི་སིག་པ་སློངས། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་དེ་དག་གིས་

དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་ཞེས་དེ་ལ་མཉན་ནས། དེ་ལ་བསྐློར་བ་བས་ཏེ་ཕག་འཚལ་ནས་

དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་བདག་གི་ཤ་དང་ཁྲག་

ངེས་པར་སྦྱིན་པར་བས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ། ས་ནི་རྣམ་པ་མང་པློར་གཡློས་པར་གྱུར་

ཏློ༑ །གསེར་གི་རི་བློ་རྣམ་པར་འགུལ་བར་གྱུར། །དེ་ན་གནས་པའི་བ་རྣམས་སྒ་ཡང་

འབིན། །ཤིན་རྣམས་འགུལ་བས་མེ་ཏློག་ལགས་པར་གྱུར། །དེ་དག་རིས་བསྐློད་

མཁའ་ལ་སྤིན་ལྟར་ཆགས། །ལ་ལ་བ་རེས་བྲེས་ཤིང་བ་བརྒྱུས་བཞིན། །ཁ་ཅིག་ཏུ་

ནི་ཕེད་བ་བརྒྱུས་པ་བཞིན། །མི་ཡི་བདག་པློ་ཁློར་ཡུག་མཉམ་པར་ལགས། །རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པློ་ཤིན་ཏུ་གཡློ་བའི་རླབས། །རང་བཞིན་ལས་ནི་ལག་པའི་ཤུགས་དང་

སྒས། །འགློ་བ་བརྟུལ་བའི་ལུས་ནི་གཟི་མདངས་ཅན། །ས་ཡི་བདག་པློའི་བཟླློག་པ་

བཞིན་དུ་བྱུང་། །དེ་ནས་ལ་ཡི་དབང་པློས་འདི་ཅི་ཞེས། །བརྟགས་པར་གྱུར་ནས་དེ་

ཡི་རྒྱུ་རྟློག་ཅིང་། །རྒྱལ་པློ་ཉེས་པར་དློགས་ཏེ་རབ་མྱུར་བར། །རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་མྱ་

ངན་འཁྲུགས་པར་འློངས། །ས་ཡི་བདག་པློ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཡང་། །གཟི་མདངས་

གསལ་བས་ལག་པར་ཡ་མཚན་སྐེས། །ཐད་དུ་འློངས་ནས་སྙན་པའི་ཚིག་རྣམས་

ཀིས། །དང་ཞིང་དགའ་བས་དེ་ཡི་སྤློད་པ་བསྟློད། །ཨེ་མ་ཧློ། །སྐེ་བློ་དམ་པའི་ཆློ་

རིགས་བཟང་། །ཨེ་མ་ཧློ། །ཡློན་ཏན་བསྒློམས་པས་རྒྱ་རེ་ཆེ། །ཨེ་མ་ཧློ། གཞན་ལ་

ཕན་པས་བློ་རེ་བདེ། །ས་འདི་ཁྱློད་ལ་གཏད་པ་མགློན་དང་བཅས། །ཞེས་བསྟློད་ནས། 
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ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ལ་དང་མིའི་སན་གི་ཁྱད་པར་གི་རྨ་གསར་པ་སློས་

པར་བེད་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས། དེའི་ལུས་སྔློན་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་བས་

ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་ཀང་མཐུན་པ་དང་གུས་པ་དང་ཡློ་བད་ཀིས་སར་མཆློད་པར་

བས་ཏེ།ཉིད་ཀི་གནས་སུ་སར་སློང་ངློ༌། །དེ་ལྟར་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་

གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་། བདག་གི་བདེ་བ་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ན། ནློར་

ཙམ་ལ་ཆགས་ནས་གཏློང་མི་ཕློད་པ་ལྟ་སུ་ཞིག་ཡློད་ཅེས། སྐེ་བློ་སྦྱིན་པ་བེད་པ་

དག་ལ་གཟེངས་བསྟློད་པ་དང་།སྙིང་རེའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་དང་། བསྟི་སྟང་དུ་བས་ཏེ་ཆློས་ཉན་པ་ལ་ཡང་བརློད་

པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་སློང་ལྔ་པློ་འདི་དག་ནི་མང་དུ་བེད་བེད་

པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་འདི་ལ་དགློངས་ཏེ། དེའི་ཏེ་གནློད་སྦྱིན་ལྔ་པློར་གྱུར་

པ་དེ་དག་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་

ཀི་བདུད་རི་བིན་པ་ཡིན་ནློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པའི་སྟློབས་སུ་སྐེས་

པའི་རབས་ཏེ་བརྒྱད་པའློ།། །།

ཐམས་ཅད་སྒོལ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས།

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་རེས་སུ་

ཡི་རང་བ་ཙམ་ཡང་ལགས་པར་མི་ནུས་ན་ཀུན་ཏུ་སྤད་པ་ལྟ་ག་ལ་ནུས། དེ་ཡང་

འདི་སྐད་ཐློས་ཏེ། དབང་པློ་ཐུལ་བ་གློམས་པར་གྱུར་པ་དང་། དཔའ་བ་དང་། ཚུལ་

དང་དུལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔལ་ཐློབ་པ། རྒན་པ་ལ་
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བསྙེན་བཀུར་ངེས་པར་བས་པས་རིག་བེད་གསུམ་དང་བརྟག་པའི་དློན་གི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་རང་གི་འཁློར་རང་གི་ཆློས་དང་ལས་ལ་འབད་པ། ཡིད་དེའི་རྒྱུ་

མེད་པས་མ་གྱུར་ཞིག་བདེ་བར་འཚོ་བ་སྙིང་ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་ཁྲིམས་བཟང་

པློ་བསྒགས་པ། སློ་ཆིས་བས་པ་ལེགས་པར་འབློར་པ། ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཞེས་བ་བ་ཞིག་བྱུང་ངློ༌། །ཡློན་ཏན་ལྡན་པས་མི་ཡི་བདག་

པློའི་དཔལ། །རིགས་ལྡན་ཆུང་མ་བཞིན་དུ་སྙིང་ཉེ་བ། །རི་ཕུག་སེང་གེས་བསྲུངས་

པའི་རི་དྭགས་བཞིན། །ས་ཡི་བདག་པློ་གཞན་རྣམས་གགས་མི་ལྟ། །དཀའ་ཐུབ་

རྣམས་དང་རིགས་དང་སྒྱུ་རལ་ལ། །ནང་གི་འཁློར་གིས་གློམས་པར་བས་པ་

རྣམས། །འློངས་ནས་རིམ་གློ་ལག་པར་ཆེ་བར་འགྱུར། །བཀུར་སྟི་བས་པ་གཙོ་བློ་

ཡིན་པར་སང་། །དར་རྒྱལ་སྲིད་ཐློབ་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་བུ་ཐམས་ཅད་སྒློལ་ཞེས་བ་བ་

ཡློན་ཏན་མང་པློ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཅིག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་ཚབ་དེ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །གཞློན་ཡང་རྒན་པའི ་ཉེ ་བར་ཞི ་ལ་

དགའ། །གཟི་བརིད་ཆེ་ཡང་བཟློད་ཅིང་དེས་པའི་ངང་། །མཁས་པར་གྱུར་ཀང་

ཤེས་བའི་ང་རྒྱལ་མེད། །དཔལ་དང་ལྡན་ཞིང་འབློར་ཡང་དྲེགས་པ་མེད། །དེ་ཡི་

གགས་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ཁྱབ་པས། །ཕློགས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་མཐློང་

གྱུར་ཀང་། །གཞན་གི་གགས་པ་ཅུང་ཟད་ཡློད་པ་རྣམས། །འཕློ་བའི་སྐབས་ཀང་

མེད་པ་བཞིན་དུ་འགྱུར། །སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་པ། །དེ་ཡིས་མ་

བཟློད་སྙིང་རེའི་གཞུ་དག་དང་། །སྦྱིན་པའི་མདའ་རྣམས་ཆར་བཞིན་འབེབས་པ་

ཡིས། །དེ་དང་ལན་ཅིག་གཡུལ་ཆེན་འགེད་པ་འདྲ། །དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་སློང་བ་

ལགས་པ་རྣམས་ལ་བསློངས་པ་བས་ཀང་ལག་པར་ཉློན་མ་མློངས་པར་ནར་གཏློང་
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ཞིང་ཚིག་འཇམ་པློ་དང་གུས་པ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བས་རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་བེད་པར་

གྱུར་ཏློ། །དུས་མཚམས་ཀི་ཉི་མ་དག་ལ་ཡང་གསློ་སྦྱློང་ངེས་པར་གནས་པ་དང་། 

རབ་ཏུ་ཞི་བས་བརྒྱན་ཏེ། མགློ་ཁྲུས་བས་ཏེ་གློས་དཀར་པློ་བགློས་ནས་གང་པློ་

ཆེའི་མཆློག་གངས་རི་འདྲ་བ། དྲེགས་པ་དངུལ་གིས་གདློང་བརྒྱན་པ། མཚན་ཉིད་

དང་། དུལ་བ་དང་། མགློགས་པ་དང་། སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། 

གགས་པ་བཞློན་པར་འློས་པའི་སློས་ཀི་གང་པློ་ཆེ་མཆློག་ཞློན་ནས། གློང་ཁྱེར་གི་

ཁློར་ཁློར་ཡུག་ན་བདག་གིས་སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་ཁང་པ་སྐེ་བློ་ཕློངས་པ་རྣམས་ཀི་

རིང་བུ་དང་འདྲ་བ་བཤམས་ཏེ་བཞག་པ་རྣམས་ཉུལ་དུ་སློང་ངློ༌། །དགའ་བའི་ཁྱད་

པར་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏེ། ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་འདློད་པའི། །དགའ་

བ་གང་དག་སྐེ་བ་ནི། །ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ལློངས་སྤློད་ལ། །དེ་ཙམ་དུ་ནི་དགའ་བ་

མེད། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་དེ་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སློང་མློ་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་བསྐྲགས་པ་ཐློས་ནས། དེའི་ཚེ་ཉི་འློག་གི་རྒྱལ་པློ་གཞན་ཅིག་

གིས་བསམས་པ། འདི་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་བསླུ་བར་ནུས་

སློ་སྙམ་ནས། གང་པློ་ཆེའི་མཆློག་སློང་བའི་ཕིར་དེར་བྲམ་ཟེ་ཅིག་བཏང་ངློ༌། །དེ་

ནས་ཐམས་ཅད་སྒློལ་རང་གིས་སྦྱིན་བཏང་གི་ཁང་པ་ཉུལ་ཞིང་རབ་ཏུ་དགའ་བས་

བཞིན་གི་མདངས་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་ལ། བྲམ་ཟེ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་བ་དང་ཤིས་

པ་བརློད་ནས་ལག་པ་གཡས་པ་བསྒེང་སྟེ་བསྟློད་ནས་མདུན་དུ་སློད་པ་དང་། །དེས་

གང་པློ་ཆེའི་མཆློག་དེ་བཟུང་ནས་ཞེས་དང་བཅས་པས་ཅི་བཞེད་གསུངས་ཤིག་

ཅེས་ཅིའི་ཕིར་ལགས་པ་དྲིས་སློ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ནི་སྦྱིན་ལ་

དགའ་བ་དང་། །ཁྱློད་ཀི་གང་པློ་ཆེན་པློ་འདི། །འགློས་བཟང་འགིང་ཞིང་འགློ་བ་
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ཡི༑ །ཡློན་ཏན་འཚལ་ཕིར་བདག་ཅག་མཆིས། །ཏི་སེའི་གངས་དང་འདྲ་བ་ཡི། །གང་

ཆེན་འདི་ནི་སྩལ་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ཡ་མཚན་གིས། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་

དགའ་བར་མཛོད། །ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་དགའ་བས་ཀུན་

ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས། ཡུན་རིང་མློ་ཞིག་ནས་གདློད་སློང་མློ་པའི་སྐེ་བློ་རླབས་ཆེར་

སློང་ཕློད་པ་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་དུ་བསམ་མློ། །བྲམ་ཟེ་འདི་དག་ལ་ནི་གང་པློ་

ཆེའི་རྒྱལ་པློ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཅང་མི་དགློས་ཀི། གདློན་མི་ཟ་བར་འདི་ནི་བརམ་པ་དང་། 

ཕག་དློག་གི་སྐློན་གིས་བདག་ལ་ཡིད་དཀྲུགས་པའི་རྒྱལ་པློ་འདློད་ཆེན་ཅིག་གིས་

སྦྱར་ཏེ་བཏང་ངློ་སྙམ་དུ་ངེས་སློ། །གགས་དང་ཆློས་ལའང་མ་བལྟས་པར། །ང་ལ་

ཕན་བཞིན་གང་བེད་པ། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་བསམས་པ་དག །རེ་ཐག་ཆད་པར་མི་

བའློ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་གང་པློ་ཆེའི་མཆློག་དེ་

ལས་མྱུར་དུ་བབས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསློལ་ཞེས་བས་ནས་གསེར་གི་རིལ་བ་གཏད་དེ། 

དེ་དག་གི་མདུན་ན་འདུག་གློ། །ནློར་བསྒྲུབ་ངློར་ནི་ཆློས་ལམ་མི་མཐུན་པའི། །རྒྱལ་

པློ་གཙུག་ལག་དག་ལ་མཁས་གྱུར་ཀང་། །ཆློས་ལ་དགའ་བས་དེ་ནས་གང་ཆེན་

བིན། །ཚུལ་དང་དགའ་བས་དེ་ནི་གཡློས་མ་གྱུར། །གང་ཆེན་གསེར་གི་དྲ་བས་

མཛེས་པར་ལེགས་བརྒྱན་པ། །སྟློན་ཀའི་སྤིན་ཚོགས་གློག་འགྱུ་འདྲ་བ་དེ་བིན་

ནས། །མི་ཡི་བདག་པློའི་སྲས་དེ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །ཚུལ་གི་ཕློགས་ལ་དགའ་

བའི་གློང་ཁྱེར་པ་རྣམས་འཁྲུག །དེ་ནས་གང་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་པློ་དེ་བིན་པ་ཐློས་ནས་

ཡུལ་ཤི་བི་པའི་བྲམ་ཟེ་རྒན་པློ་དང་བློན་པློ་བཀའ་ལ་གཏློགས་པ་དང་། དམག་མི་

དང་གློང་ཁྱེར་གི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཅ་ཅློའི་སྒ་ཕྱུང་ནས། རྒྱལ་པློ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་གི་དྲུང་དུ་

ལགས་ནས། རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་ནས་མི་བཟློད་ཅིང་སངས་ཏེ་ཞེས་བཏང་ནས་ཀློ་
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ལློང་དུ་སྨྲས་པ། ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་འདི་ལྟར་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡལ་བར་དློར་བ་

ནི་ཅི་ལགས། ལ་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་འདི་ལྟར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་བཟློད་པར་མཛད་པ་

མི་རིགས་སློ། །རྒྱལ་པློས་རིངས་རིངས་སྐད་དུ་འདི་ཅི་ཉེས་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་

སྨྲས་པ། ཅི་ལ་མི་མཁྱེན་ཏམ། གང་གི་འགམ་པ་བུད་པ་སྒ་སྒློགས་པ། །དངུལ་གི་དྲི་

ཞིམ་རླུང་གིས་རེག་བ་ཡི། །གཞན་གི་གང་པློ་མྱློས་ཤིང་དྲེགས་པ་རྣམས། །སྩལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཟིལ་གནློན་པ། །གང་གི་གཟི་ཡིས་ཁྱློད་ཀི་དག་བློ་

རྣམས། །མཐུ་སྟློབས་མནན་ཞིང་དྲགས་པ་མེད་བས་པ། །ཐམས་ཅད་སྒློལ་གིས་གང་

པློ་དེ་བིན་བས། །ཁྱློད་ཀི་རྒྱལ་བ་གཟུགས་ཅན་གཞན་ཡུལ་སློང་། །བ་དན་གསེར་

དང་གློས་དང་བཟའ་བ་དག །རྒྱལ་པློས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་འློས། །གང་ལ་

དཔལ་དང་རྒྱལ་བ་ངེས་ཡློད་པའི། །གང་ཆེན་བཏང་བ་སྦྱིན་པ་དཔའ་ཆེས་སློ། །ཚུལ་

དང་འགལ་བའི་ལམ་དུ་སློང་བ་འདིས། །རྒྱལ་པློའི་དཔལ་ནི་ཇི་ལྟར་འགློ་ཞེས་

འགྱུར། །འདི་ནི་ཡལ་བར་དློར་བ་ཁྱློད་ལ་གནློད། །ཁྱློད་ཀི་དག་ནི་མདུན་ན་དགའ་

བར་བེད། །དེ་སྐད་ཐློས་ནས་རྒྱལ་པློ་བུ་ལ་བམས་པས་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཅུང་ཟད་

ཅིག་མི་དགའ་བར་གྱུར་ནས། དགློས་པའི་དབང་གིས་མི་དགའ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་

བའློ་སྨྲས་ནས། ཡུལ་ཤི་བི་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཡིད་བཞློས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཐམས་ཅད་

སྒློལ་འདི་སྦྱིན་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་། །ཚུལ་གི་རིམ་པ་ལ་མི་ལྟ་བ་ངས་ཤེས་ཏེ། རྒྱལ་

སྲིད་ལ་དབང་བེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་དེ་ལྟར་སང་བར་བ་བ་མི་རིགས་མློད། འདིས་

ཀང་རང་གི་གང་པློ་ཆེ་བིན་ཟིན་པས། སྐྱུགས་པ་དང་འདྲ་བར་བློར་བ་ལྟ་བུ་ཅིག་

སར་འཕློག །འློན་ཀང་འདི་ཅི་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་ཚོད་ཤེས་པར་བ་ཡིས་ཁྱེད་དེ་ལྟར་

འཁྲུག་པར་མ་བེད་ཅིག །ཤི་བི་པ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཐམས་
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ཅད་སྒློལ་འདི་ནི་དློན་དེ་ལྟ་བུ་དག་ལ་གཏམས་པ་ཙམ་གིས་དམ་བཅའ་བཟླློག་ཏུ་

བཏུབ་པ་མ་ལགས་སློ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་སྨྲས་པ། འློ་ན་དེ་ལ་ངས་གཞན་ཅི་ཞིག་

བ༑ །ཉེས་པ་སྤློད་ལ་གང་ཞིག་རབ་དགའ་ཞིང་། །ཡློན་ཏན་བརྟན་ལ་སྐློན་དུ་བཟུང་

ངམ་ཅི། །གང་པློ་དེ་ཡི་ཕིར་ནི་བདག་གི་བུ། །བསད་དམ་འློན་ཏེ་བཟུང་ངམ་ཅི་

ཞིག་བ། །དེ་བས་ན་ཁྱེད་རྣམས་འདི་ལ་རྔམ་ཞིང་འཁྲུག་པར་མ་བེད་ཅིག །ངས་

ཐམས་ཅད་སྒློལ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དག་བེད་དུ་མི་འཇུག་གློ། །དེ་ནས་ཡུལ་ཤི་བི་པ་

རྣམས་ཁྲློས་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། མི་ཡི་བདག་པློ་ཁྱློད་ཀི་སྲས་འདི་ལ། །བསད་

དམ་བཅིང་ངམ་བརྡེག་པར་སུ་ཞིག་འཚལ། །ཆློས་ལ་ཞེན་པ་སྙིང་རེའི་བདག་ཉིད་

པས། །འདིས་ནི་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བ་ཡློངས་མི་ནུས། །འཁློར་གསུམ་བརྟེན་ཞིང་

གཟི་བརིད་ཆེ་བ་ལ། །གགས་པ་ཐློབ་པ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འློས། །ཚུལ་ལ་མི་ལྟ་ཆློས་

ལ་རབ་དགའ་བས། །འདི་ནི་དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་གནས་པར་འློས། །ས་ཡི་བདག་

པློ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ཉེས་སྐློན། །དེ་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་མློད་ཀི། །འློན་ཀང་

དེ་དག་བཅློས་སུ་རུང་མ་མཆིས། །ས་བདག་གཙོ་བློ ་ཉམས་ན་བཅློས་མི་

རུང་། །འདི་ལ་མང་དུ་གསློལ་ཡང་ཅི་འཚལ་ཏེ། །ཁྱློད་ཀི་སྲིད་ཉམས་མི་བཟློད་ཤི་

བི་པ། །འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་འདི་ལྟར་ངེས་པར་བཅད། །མི་རེའི་སྲས་འདི་བཀའ་

ཐུབ་འཕེལ་བའི་ཕིར། །ཐུབ་པས་བསྟན་པའི་རི་པློ་འབང་ཀར་བཏང་། །ཚུལ་མ་

ཡིན་པར་ཉམས་སུ་དློགས་ཤིང་ཕན་པར་དགའ་བའི་སྐེ་བློ་དེ་དག་གིས་ངློ་བཟླློག་

མ་ཕློད་པར་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་བུ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་གདུངས་

བས་ངློ་ཚ་བ་བཞིན་དུ། མགློ་སད་དེ་ཉམ་ང་ང་ལྟར་ཤུགས་ནར་སེ་བྱུང་ནས། 

བམས་ཤིང་སློབས་པ་དང་། ཡིད་གཅུགས་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་
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ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་དེ་ལྟར་འདི་ལ་གལ་གིས་འཆུ་ན་རེ་ཞིག་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་

ཅིག་སྤློ་སྲིངས་ཤིག་དང་། སང་ནང་པར་ཁྱེད་ཀིས་བསམས་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་

སྒློལ་བེད་དུ་བཅུག་གློ །ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལྟར་བགིའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། 

བསྒློ་བ་ཉན་པ་དང་།རྒྱལ་པློ་དེས་གསློལ་ཀ་བ་ལ་ཁྱློད་སློང་ལ་འདི་ལྟར་གྱུར་པ་

ཐམས་ཅད་སྒློལ་ལ་སྤློན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་

ཞེས་མཉན་ནས། མྱ་ངན་གི་མཆི་མས་གདློང་ཁེབས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་སྒློལ་རང་

གི་ཁང་པ་ན་འདུག་པ་དེའི་དྲུང་དུ་སློང་སྟེ། མྱ་ངན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཤུགས་ཀི་

སྐད་ཕྱུང་སྟེ་དུས་ནས། དེའི་རང་པ་གཉིས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཐམས་ཅད་སྒློལ་

གིས་རྟབ་རྟབ་ལྟར། ཨེ་མ་རྒྱལ་པློ་ཐུགས་བདེའམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། མི་དགའ་

བས་ཚིག་མི་གསལ་བར་དེ་ལ་རྒྱལ་པློ་ཐུགས་བདེ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །འློ་ན་ཅིའི་ཕིར་

དེ་ལྟར་མི་བརྟན་པར་གྱུར་ཞེས་ཐམས་ཅད་སྒློལ་གིས་ཡང་ཡང་དྲིས་པས། གསློལ་

ཀ་བ་མཆི་མས་བརྣངས་ཤིང་སྐད་འཇློར་ལ་དབུགས་ཀིས་བརྣངས་པའི་ཚིག་མི་

གསལ་བས། གཅློམ་ཆུང་དུས་སྨྲས་པ། ཤི་བི་པ་རྣམས་མི་སྲུན་པ། །འཁྲུགས་པར་

གྱུར་ནས་རྒྱལ་པློའི་བཀའ། །འཇམ་པློར་སྩལ་ཡང་མི་ཉན་པར། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ནི་

ཡུལ་ནས་འབིན། །ཐམས་ཅད་སྒློལ་གིས་སྨྲས་པ། ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་ཅིའི་ཕིར་

འཁྲུགས་ནས་ང་སྐྲད། འདུལ་དང་འགལ་བའི་ལམ་མི་འགློ། །བག་མེད་པ་ལ་ང་མི་

དགའ། །ཉེས་པར་བས་པ་མ་མཐློང་ན། །ཤི་བི་པ་རྣམས་ཅི་ཕིར་འཁྲུག །གསློལ་

ཀ་པས་སྨྲས་པ། ཧ་ཅང་རླབས་ཆེས་པས་ལེན་ནློ། །ཁྱློད་ནི་ཆགས་པ་མེད་ལ་

དགའ་བར་གྱུར། །སློང་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ནི་ཆགས་ལ་དགའ། །གང་པློའི་རྒྱལ་པློ་

ཁྱློད་ཀིས་བིན་པའི་ཕིར། །ཤི་བི་པ་རྣམས་འཁྲུགས་ནས་བསྟན་པ་ཉམས། །དེ་
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བས་རང་གི་ཆློས་བློར་ཏེ། །ཁྱློད་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་ནི། །གང་དུ་སྤྱུགས་ཀང་

མི་དང་པས། །ལམ་དེར་ཁྱློད་ཀང་སློང་ཞེས་ཟེར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྙིང་བརེ་བ་ལ་གློམས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། གཞུང་ལུགས་སྐེ་བློ་སློང་བ་རྣམས་ལ་

བམས་པ་དང་། རང་གི་བསྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། ཡུལ་ཤི་བི་

པ་རྣམས་ནི་མི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ཏེ། ངས་རང་བཞིན་མི་ཤེས་པ་

ལྟར་བེད་མློད། །འཇིག་རྟེན་དློན་དུ་ང་ཡི་ལུས་འཛིན་ན། །ཕི་རློལ་ནློར་ལྟ་སློས་

ཀང་ཅི་ཞིག་དགློས། །རང་གི་མིག་དང་མགློ་ཡང་ངས་སྦྱིན་ན། །ཕི་རློལ་ནློར་སྦྱིན་

སློས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགློས། །སློང་བ་རྣམས་ཀི་སློང་བའི་ཚིག་རྣམས་ལ། །རང་གི་ལུས་

ཀང་གཏློང་བར་སེམས་པ་ལ། །སྐྲག་པར་བས་ནས་མི་སྦྱིན་སེམས་སྙམ་པ། །བིས་

པ་རང་གི་རང་བཞིན་སྟློན་པ་ཟད། །ཤི་བི་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ང་ནི་བསད་

དམ་སྤྱུགས་ཀང་རུང་། །མི་སྦྱིན་པ་ནི་ངས་མི་བེད། །དཀའ་ཐུབ་ཚལ་དུ་འགློ་ཟད་

མློད། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཙུན་མློས་གཏམ་ངན་དེ་ཐློས་ནས་བཞིན་

འགྱུར་བ་ལ། ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་ཀིས་འདིར་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བས་པ་ཁྱློད་ཀིས་

ཐློས་སམ། ང་ལས་ཁྱློད་ཀིས་ཅི་ཐློབ་དང་། །གང་ཡང་ཁྱློད་ཀི་ཕ་མ་ཡི། །ནློར་རྣམས་

ཅུང་ཟད་ཅི་ཡློད་པ། །དེ་དག་ཁྱློད་ཀིས་གཏེར་དུ་སློས། །མ་དྲིས་སྨྲས་པ། ལ་འདི་

དག་གར་གཏེར་དུ་ས་བར་བགི། ཐམས་ཅད་སྲློལ་གིས་སྨྲས་པ། རྟག་པར་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྡན་པ་ལ། །སྦྱིན་པ་བཀུར་སྟིས་བརྒྱན་པ་སྦྱིན། །ནློར་རྣམས་དེ་ལྟར་གཏེར་

བཅུག་པ། །རེས་སུ་འགློ་ཞིང་ཕློག་ཏུ་མེད། །གློས་སྒྱུག་གཉིས་ཀང་དགའ་བར་

བློས། །ཆློས་ལ་གཅིག་ཏུ་བག་ཡློད་བློས། །ང་མེད་མྱ་ངན་མ་བེད་ཅིག །མ་དྲིས་དེ་

ཐློས་ནས་སྙིང་རབ་ཏུ་གདུངས་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་མི་དགའ་བ་སང་བའི་ཕིར་མྱ་ངན་
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དང་མི་དགའ་བ་བཏང་སྟེ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཉག་གཅིག་པུ། །ནགས་སུ་

གཤེགས་པའི་ཆློས་མ་མཆིས། །རྒྱལ་རིགས་གང་དུ་གཤེགས་པ་དེར། །བདག་ཀང་

དེ་བས་མཆི་བར་འཚལ། །ཁྱློད་སངས་ནས་ནི་ཡློངས་བསྐློར་ཏེ། །གནས་ཀང་བདག་

ཉིད་ངེས་པར་མཆི། །དུལ་བ་ཁྱེད་གང་གསློན་པ་དེར། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་

པར་འགྱུར། །ལ་བདག་ནི་ནགས་ན་གནས་པ་མི་བདེ་བར་མ་མཐློང་ལགས་སློ། །ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། མི་སྲུན་མི་མེད་ཤིང་དང་ཆུ་མང་བསྐེད། །བ་རྣམས་ས་ཚོགས་སྒ་འབིན་

རི་དྭགས་མང་། །ནེའུ་གསེང་སྔློན་པློ་ཡིད་འློང་བཻ་ཌཱུ་ར་འདྲ། །སྐེད་མློས་ཚལ་བས་

དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ་དགེས། །ལ་གཞན་ཡང་། ནགས་ཚལ་ལྕུག་མའི་ཁྲློད་དག་

ན༑ །གཞློན་ནུ་འདི་གཉིས་ཕེང་བ་ཡིས། །བརྒྱན་ཅིང་བརེ་བ་གཟིགས་ན་ནི་།རྒྱལ་

སྲིད་དག་ཀང་དགློས་མི་འགྱུར། །དུས་ཀི་དབང་གིས་གྱུར་པ་ཡི། །ནགས་ཚལ་

མཛེས་པ་གསར་པ་དང་། །སན་ལློངས་འབབ་ཆུར་བཅས་པ་ཡི། །ནགས་ཚལ་དག་

ན་དགེས་པར་འགྱུར། །དགའ་བས་འཚལ་བའི་བ་རྣམས་ནི། །ས་ཚོགས་སྒ་འབིན་

སིལ་སྙན་བཞིན། །འདློད་ཆགས་བདེ་བའི་སློབ་དཔློན་གིས། །བསྟན་པའི་རྨ་བ་གར་

ཡང་བགིད། །བུང་བའི་ན་ཆུང་གླུ་ལེན་པ། །རབ་ཏུ་སྙན་ཅིང་མ་སད་པ། །ནགས་ཚལ་

དག་ན་གླུ་གར་གིས། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་ནི་དགེས་པར་བགིད། །ནགས་ཚལ་དག་ན་

མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ནི། །རས་དཀར་བཟང་པློས་གཡློགས་པའི་རྡློ་ལེབ་དང་། །མེ་

ཏློག་ཤིང་གི་དྲི་ཞིམ་བསྒློས་པ་ཡི། །ནགས་ཚལ་སེར་བུའི་བསིལ་ཡབ་གཡློབ་

པར་བགིད། །འབབ་ཆུའི་ན་ཆུང་གློར་མས་བསྐློད་པ་ཡི། །ཆབ་སྒ་སྙན་པ་ལང་ལང་

སྒ་སྒློགས་པ། རྒྱན་གི་སྒ་རྣམས་སིལ་ཁྲློལ་མཆིས་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་ནི་

རབ་ཏུ་དགེས་པར་བགིད། །དེ་དེ་ལྟར་བཙུན་མློ་གནང་ཆེན་གིས་ཡིད་བཞློས་པ་
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དང་། ནགས་སུ་འགློ་བ་ལ་སེམས་སྤློ་བར་གྱུར་ནས། སྐེ་བློ་སློང་མློ་པ་རྣམས་ལ་

བལྟས་ཏེ། སྦྱིན་པ་ཆེན་པློ་སྦྱིན་པ་ལ་ཞུགས་སློ། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་སྒློལ་དེ་ལྟར་

བཏང་བར་གྱུར་པ་ཐློས་ནས། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་ན་དུད་མློའི་སྒ་ཆེན་པློ་བྱུང་བར་

གྱུར་ཏློ། །སྐེ་བློ་སློང་མློ་པ་རྣམས་ཀང་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་

བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཞིང་། སྨློ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་སྨྲེ་སྔགས་རྣམ་པ་

མང་པློ་འདློན་པར་གྱུར་ཏློ། །འབྲས་བུ་ཞིམ་པློ་ཡློད་པའི་གིབ་ཤིང་དག །བཅད་

པའི་ཕིར་ནི་སྟ་རེ་གཟས་པ་རྣམས། །འཛིན་པའི་ས་ནི་ངློ་མཚར་མ་གྱུར་པ། །འདི་

ནི་སེམས་དཔའ་མེད་པར་གསལ་བར་མངློན། །ཆུ་གཙང་ཞིམ་པློ་བསིལ་བས་གང་

བ་ཡི། །རིང་བུ་འདྲ་བ་དག་ཀང་མི་འགློག་ན། །འཇིག་རྟེན་སྐློང་རྣམས་མིང་ནི་དློན་

མེད་གྱུར། །གགས་པས་ཟད་དམ་གལ་ཏེ་གུད་དུ་སློང་། །གང་ན་རྒྱལ་པློ་ཐམས་

ཅད་སྒློལ། །རང་གི་སྲིད་ལས་ཕྱུང་བས་ན། །ཀེ་མའློ་ཆློས་མིན་གཉིད་མ་

ལློག །ཆློས་ནི་གཉིད་ལློག་ཡང་ན་ཤི། །བདག་ཅག་ཕློངས་པ་སློང་མློ་པ། །ཉེས་པ་

ཅུང་ཟད་མེད་པ་ལ། །སྲློག་ལ་རྒློལ་བ་མི་སྲུན་པ། །དེ་ལས་ཕུང་བེད་མཁས་པ་

མེད། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། གསེར་དངུལ་

གིས་གང་བའི་མཛོད་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དང་། ནློར་དང་འབྲུ་མང་པློར་ལྡན་པའི་བང་

མཛོད་རྣམས་དང་། བྲན་ཕློ་དང་། བྲན་མློ་དང་། ཐེག་པ་དང་། བཞློན་པ་དང་། གློས་

དང་ཡློ་བད་ལ་སློགས་ཐམས་ཅད་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བིན་ཏེ། ཕ་

མ་མྱ་ངན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བརྟན་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་རང་པ་གཉིས་ལ་

ཕག་འཚལ་ནས། བུ་དང་ཆུང་མར་བཅས་ཏེ་ཤིང་རྟའི་མཆློག་ལ་ཞློན་ནས། བསློད་

ནམས་ཀི་ཉིན་བར་གི་སྒ་བཞིན་དུ་སྐེ་བློ་མང་པློ་ཆློ་ངེ་འདློན་པའི་སྒ་སྒློགས་ཤིང་། 
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གློང་ཁྱེར་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་ནང་ནས་ཕིར་བྱུང་སྟེ། །རེས་སུ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་

རེས་སུ་འབྲང་བའི་སྐེ་བློ་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་པའི་མཆི་མ་ལ་གདློང་གཡློགས་པ་

རྣམས་ནན་གིས་སར་བཟླློག་སྟེ་བཀེ་ནས། བདག་ཉིད་ཀིས་སྲབ་སྐློགས་བཟུང་སྟེ། 

རི་བློ་འབང་ཀ་ལ་གལ་བ་དེར་སློང་ངློ༌། །གློང་ཁྱེར་གི་མཆློག་གི་ཉེ་ཀློར་བ་སྐེད་མློས་

ཚལ་བཟང་པློ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དངར་བ་འདས་ནས་ཀང་། ཡིད་ལ་འཁྲུགས་པ་མེད་པ་

མཐར་གིས་གིབ་ཤིང་ཉུང་ཞིང་སྐེ་བློ་མང་པློ་འདུ་བའི་རྒྱུན་ཆད་པ། རི་དྭགས་མང་

པློ་རྒྱུ་བ། ཕློགས་གསལ་བར་སང་བ། ཚད་པས་བིའུ་ཙ་ཙའི་སྒ་གག་པའི་དགློན་པ་

ཅིག་ཏུ་ཕིན་ཏློ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་འཁྱམས་པ་དག་ཅིག་གིས་དེ་ལ་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་

རྟ་བསངས་སློ། །དཔག་ཚད་དུ་མའི་ལམ་དུ་དེ་ལུས་པ། །བུ་སད་བཅས་ཤིང་གློགས་

ནི་མེད་གྱུར་ཀང་། །སྦྱིན་ལ་དགའ་བས་ཕི་རེས་མི་ལྟ་བར། །བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་རྟ་

བཞི་བིན་པར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཤིང་རྟ་དྲངས་

པར་བརམས་ནས་ལེགས་པར་ཆས་པ་དང་། གནློད་སྦྱིན་གཞློན་ནུ་བཞི་རི་དྭགས་

དམར་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་རྟ་བཟང་པློ་རབ་ཏུ་དུལ་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཉིད་

ཀི་ཤིང་རྟའི་གཉའ་ཤིང་གཉའ་བར་ཐློགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་མཐློང་བ་དང་མ་དྲིས་

དགའ་ཞིང་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་པས་མིག་བགད་པ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། 

གང་ན་འདི་ལྟར་གློ་བུར་འློངས་པ་ལ། །བམས་པའི་ར་ཟུག་རི་དྭགས་མཆློག་འཁློད་

ནགས། །དཀའ་ཟུར་ཅན་གི་ནགས་བཅས་བཀུར་བ་ཡི། །མཐུ་ཆེན་ཁྱད་པར་

འཕགས་པ་འདི་ལ་ལྟློས། །མ་དྲིས་སྨྲས་པ། དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་། །རབ་ཏུ་

གློམས་ཀང་མི་འདྲ་བས། །བདག་གིས་བསམས་ན་མཐུ་ཆེན་འདི། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་

ལགས་པ་སྙམ། །མཚོ་ཡི་ནང་ན་སྐར་མའི་གཟུགས་བརན་རྣམས། །ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་
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ལག་པར་མཛེས་གྱུར་པ། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལྟད་མློ་ལྟ་བ་བཞིན། །འདིར་མཆིས་པ་

རྣམས་རྒྱུར་གྱུར་ལགས་པ་སྙམ། །འདི་ལྟར་དེ་དང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་མཐུན་

པས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་དློང་པ་ལས། བྲམ་ཟེ་ཅིག་

བྱུང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཤིང་རྟ་བསངས་སློ། །སློང་ལ་དགའ་བས་སྙན་

གྱུར་པ། །བདག་གིས་ནློར་ལ་མ་ཆགས་དེས། །ཤིང་རྟ་བིན་པས་བྲམ་ཟེ་དེ། །རེ་བ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་དགའ་བཞིན་དུ། 

བདག་དང་བུ་སད་ཤིང་རྟ་ལས་བབས་ཏེ། ཤིང་རྟའི་མཆློག་བྲམ་ཟེ་ལ་བིན་ནས། 

གཞློན་ནུ་དྲ་བ་ཅན་པང་དུ་ཐློགས་ཏེ་རང་པས་ལམ་དུ་ཞུགས་སློ། །མ་དྲི་ཡང་ཡིད་

ལ་མི་དགའ་བ་མེད་པར་གཞློན་ནུ་མ་ཀ�ཥྞ་འཛིན་པང་དུ་ཐློགས་ཏེ་དེ་དང་འགློགས་

ཏེ་སློང་ངློ༌། །ལློན་པའི་ཤིང་རྣམས་འབྲས་བུ་བཟང་པློ་ཡི། །རེ་མློ་བཏུད་ནས་མགློན་

དུ་གཉེར་བ་བཞིན། །བསློད་ནམས་མཐུ་ཡིས་མངློན་དུ་ལྟ་བེད་ཅིང་། །སློབ་མ་དུལ་

བ་ཕག་ཀང་འཚལ་བ་འདྲ། །གང་དུ་ཆུ་འདློད་གྱུར་པ་དེ་དག་ཏུ། །ངང་པའི་དཔུང་

མགློས་པདྨ་བསྐློད་པ་ཡི། །ཟེ་བ་ལགས་པས་སེར་པློ་གསལ་གྱུར་པའི། །མཚོ་

རྣམས་དེ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར། །སྤིན་རྣམས་ཀིས་ཀང་བ་རེ་བཟང་པློ་

བྲེས། །སེར་བུ་བདེ་བའི་དྲི་ཞིམ་ངད་ཀང་ལྡང་། །ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱློང་བ་མི་

བཟློད་པས། །གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་དེ་ཡི་ལམ་ཡང་བསྟུངས། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྐེད་མློས་ཚལ་གི་ནང་དུ་འགློ་བ་བཞིན་དུ་ཆློས་ལ་དགའ་བའི་བདེ་བ་

རེས་སུ་མྱློང་ཞིང་། །ལམ་གིས་དུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་མ་མྱློང་བར་བུ་སད་དང་བཅས་

ཏེ་ཕིན་ནས། འབང་ཀའི་རི་མཐློང་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ན་ཡང་མེ་ཏློག་དང་། འབྲས་བུ་

དང་། ལློ་མས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་ལློན་པ་སྣུམ་སྣུམ་ལྟར་འདུག་པ་དུ་མས་གང་བ། བ་
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མང་པློ་འདློད་པས་མྱློས་ཤིང་། དགའ་བའི་སྒ་འབིན་ཅིང་། རྨ་བ་མང་པློ་གང་བེད་

པས་མཛེས་པར་གྱུར་པ། རི་དྭགས་ཀི་རིགས་དུ་མ་རྒྱུ་བ་མཚོ་ཆུ་སྔློན་པློ་གཙང་

མས་ཆེད་དུ་བསྐློར་བ་ལྟར་འདུག་པ། མེ་ཏློག་གི་དྲིས་བསྒློས་པའི་སེར་བུའི་ངད་ལྡང་

བའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་དུ། ནགས་ཚལ་ན་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀིས་ལམ་མཚོན་ཏེ་

ཞུགས་པ་དང་། དེ་ཡང་བརྒྱ་བིན་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ལས་ས་ཚོགས་བེད་པ་ཉིད་

ཀིས་བས་པ། ཤིང་ལློའི་ཁང་པ་མཐློང་ན་ཡིད་དུ་འློང་བ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ན་གནས་བཅས་ཏེ་འདུག་གློ། །ནགས་ཚལ་དེ་ན་ཆུང་མ་འདུག་པས་

བཀུར་སྟི་བས། །བདག་གིས་བིས་པའི་སྙན་ངག་མ་བསྒིབ་སྙན་པ་ཉན། །སྐེད་མློས་

ཚལ་ན་འདུག་བཞིན་རྒྱལ་སྲིད་བསམ་པ་མེད། །ལློ་ཕེད་ལག་ཙམ་དེ་ནི་དཀའ་ཐུབ་

སྤློད་པར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློས་ར་བ་དང་། འབྲས་བུ་ཚོལ་དུ་སློང་

བའི་འློག་ཏུ་བིས་པ་གཉིས་སྐློང་བའི་ཕིར་རྒྱལ་པློ་བུ་དང་གནས་བསྲུང་ཞིང་འདུག་

པ་ན། བྲམ་ཟེ་ལམ་གི་རྡུལ་གིས་རང་པ་དང་བིན་པ་རྩུབ་རྩུབ་ལྟར་འདུག་པ། ཤིན་

ཏུ་ངལ་བ་བཞིན་མདློག་དང་མིག་ར་ཉམས་པ། རིལ་བ་སྤི་བླུགས་དབྱུག་པ་ལ་

བཏགས་པ་ཕག་པར་ཐློགས་པ། ཆུང་མས་གཡློག་ཁྲིད་ལ་ཤློག་ཅིག་པར་ཆེད་ཆེར་

སྦྲན་པ་ཅིག་ཕློགས་དེར་འློངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡུན་

རིང་མློ་ཅིག་ནས་སློང་མློ་བ་འློངས་པ་མཐློང་ནས་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བས་མིག་དང་

བཞིན་གི་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར་ནས་བསུས་ཏེ་འློངས་པ་ལེགས་སློ་ཞེས་

བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཚིག་སྙན་པ་བརློད་དེ། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཀི་ནང་དུ་བཞག་

ནས། གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་ལ་བཀུར་སྟི་བས་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་འློངས་པ་དྲིས་སློ། །དེ་

ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་ཆུང་མ་ལ་བམས་པས་བརྟེན་པ་དང་ངློ་ཚ་བ་བློར་ཞིང་སློང་བ་འབའ་
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ཞིག་ཏུ་ཆས་པས་དློན་འདི་ལྟར་སྨྲས་སློ། །གང་ན་སང་ཞིང་མཉམ་པའི་ལམ་ཡློད་

པས། །འཇིག་རྟེན་འདི་དག་དེར་དློང་ཉམ་ངར་མིན། །འགློ་བ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་སེར་

སས་བསྒིབས། །བདག་གིས་གཞན་དུ་སློང་བའི་ཚིག་མི་ཕིན། །སྦྱིན་ལ་དཔའ་བའི་

གགས་དང་དཔལ་དག་གིས། །མཐར་བྱུང་མ་ལུས་ཁྱློད་ཀིས་མཐར་ཕིན་པས། །དེ་

ཕིར་བདག་ནི་སློང་མློ་བགིད་པར་གྱུར། །དེ་བས་སྲས་གཉིས་བདག་ལ་གཡློག་ཏུ་

སྩློལ། །དེ་སྐད་སྨྲས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་སྦྱིན་

པ་ལ་དགའ་བས་གློམས་པར་བས་ཤིང་། སར་བཟླློག་པ་ནི ་མ་བསབས་

པས། །རབ་ཏུ་སྡུག་པའི་བུ་གཉིས་ཀང་། །ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་སྦྱིན་ཞེས་

སྨྲས། །བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ད་འདི་ན་མཆིས་ཏེ་ཅི་བགིས་ཞེས་བྲམ་ཟེས་

སྨྲས་པ། བུ་གཉིས་ཀིས་སྦྱིན་པའི་གཏམ་ཐློས་ནས་སྐྲག་པས་མིག་རིག་རིག་པློར་

གྱུར་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བམས་པའི་ཤུགས་ཀིས་

སྙིང་གདུངས་པར་གྱུར་ཏེ་སྨྲས་པ། །ཁྱློད་ལ་འདི་གཉིས་ངས་བིན་ན། །འདི་གཉིས་

མ་ནི་ནགས་ཚལ་དུ། །ར་བ་འབྲས་བུ་ཚོལ་དུ་སློང་། །དེ་ཡང་དེ་རིང་འདིར་འློང་

གིས། །འདིར་ཡང་ཞག་གཅིག་ངལ་སློས་ལ། །ད་དང་འཕད་ནས་གཏམ་བས་

པ༑ །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཅིང་ཕེང་བ་ཅན། །ང་ཡི་བུ་གཉིས་སང་ཁྲིད་ཅིག །བྲམ་ཟེས་

སྨྲས་པ། ཁྱློད་འདི་ལ་དུས་ཀི་འཚུབ་འདི་ཐློང་ཅིག །བུད་མེད་རྣམས་ནི་མི་དྲང་

བས། །མིང་ནི་གཡློ་ཅན་ཞེས་སུ་བཏགས། །ཁྱློད་ཀི་སྦྱིན་ལ་གེགས་བེད་ཀིས། །དེ་

བས་བདག་ནི་འདུག་མི་འདློད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། སྦྱིན་པའི་གེགས་

སུ་འགྱུར་དུ་མ་དློགས་ཤིག །དེ་ནི་ང་ཡི་ཆློས་སྤློད་པའི་གློགས་ཡིན་མློད་ཀི། འློན་

ཀང་འདི་ལ་ཁྱློད་ཅི་དགར་ཟད་མློད། གཞན་ཡང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པློ། རབ་ཏུ་གཞློན་ཞིང་
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བིས་པ་གཉིས། །གཡློག་གི་བ་བ་མི་མཁས་པས། །འདི་གཉིས་ཁྱློད་ཀི་བྲན་བེད་

ཀང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་མགུ་བར་འགྱུར། །ཤི་བིའི་རྒྱལ་པློ་ང་ཡི་ཡབ། །འདི་གཉིས་འདི་

ལྟར་གྱུར་མཐློང་ནས། །འདི་གཉིས་བསླུ་བའི་ནློར་དག་ནི། །ཅི་འདློད་ཁྱློད་ལ་ངེས་

པར་སྟེར། །དེ་བས་དེ་ཡི་ཡུལ་དུ་ནི། །འདི་གཉིས་ཁྲིད་ན་ལེགས་པར་འགྱུར། །དེ་

ལྟར་བས་ན་ནློར་ཆེན་དང་། །ཆློས་རྣམས་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བྲམ་ཟེས་སྨྲས་

པ༑ བདག་ནི་རྒྱལ་པློ་སྤྲུལ་གདུག་པ་དང་འདྲ་བའི་དྲུང་དུ་མི་དགའ་བ་སྐེས་འཚལ་ཏེ་

མཆི་བའི་རྔློ་མི་ཐློགས་སློ། །རྒྱལ་པློས་བདག་གི་འདི་གཉིས་འཕློག །ཡང་ན་ཆད་

པས་གཅློད་ཀང་སྲིད། །དེ་བས་འདི་གཉིས་བྲམ་ཟེ་ཆེན་མློ་ཡི། །གཡློག་ཏུ་བདག་

གིས་ཁྲིད་དེ་མཆི། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དློན་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པར་

འློ་ན་ཅི་དགར་ཟད་ཅེས་སྨྲས་ནས། བུ་གཉིས་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པར་གཡློག་

ལེགས་པར་བློས་ཤིག་ཅེས་གདམས་ནས་ལེན་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར། བྲམ་ཟེའི་ལག་

པ་བརྐང་པ་ལས། རིལ་བ་སྤི་བླུགས་གཏད་དློ། །དེ་ཡིས་བསྒིམས་པའི་མཐུ་དག་

གིས། །རིལ་བ་ལས་ནི་ཆུ་བྱུང་ནས། །མིག་ནི་པདྨའི་འདབ་འདྲ་ལས། །མ་བསྒིམ་

པར་ཡང་མཆི་མ་བྱུང་། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་བརམ་པས་ཧ་ཅང་ཡང་དགའ་ཆེས་ནས། 

རྟབས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བུ་འཕློག་པར་རིངས་

ནས་ཤིས་པར་བརློད་པའི་ཚིག་མདློར་སྨྲས་པ། ཚིག་དྲག་པློ་རྩུབ་མློས་ཕིར་བྱུང་

ཞེས་སྨྲས་ནས། གཞློན་ནུ་གཉིས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ནས་ཕིར་ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་ནས་

གཞློན་ནུ་གཉིས་ཕ་མ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྙིང་གདུངས་པས། ཕ་ལ་

ཕག་འཚལ་ནས། མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། ཡབ་གཅིག་ཡུམ་ཡང་སད་

རློལ་བྱུང་། །ཁྱློད་ཀིས་བདག་ཅག་གཏློང་བར་བཞེད། །མ་དང་མ་འཇལ་བར་དུ་
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གཞེས། །དེ་ནས་བདག་ཅག་ཁྱློད་ཀིས་སྩློལ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེས་བསམས་པ། 

འདི་གཉིས་ཀི་མ་ཡང་དེ་རིང་ཚུར་འློང་ལ། འདི་ཡང་བུ་ལ་བམས་པས། འགློད་པ་སྐེ་

ཡང་སྲིད་དློ་སྙམ་ནས། པདྨའི་བམ་པློ་བཅིངས་པ་བཞིན་དུ་དེ་གཉིས་ཀི་ལག་པ་

ལྕུག་མས་བཅིངས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁྲི་ཞིང་། །ཕ་ལ་བཞིན་སར་

ཕློགས་ཏེ། ལྟ་བ་རབ་ཏུ་གཞློན་པའི་གཞློན་ནུ་གཞློན་ཤ་ཅན་གཉིས་བསིགས་ཤིང་

ཁྲིད་དློ། །དེ་ནས་གཞློན་ནུ་མ་ཀ�ཥྞ་འཛིན་སྡུག་བསྔལ་དང་པློ་མྱློང་བ་དེས་སྐད་ཕྱུང་

སྟེ་དུ་ཞིང་ཕ་ལ་སྨྲས་པ། ཕ་གཅིག་བདག་ལ་བྲམ་ཟེ་འདིས། །བརེ་བ་མེད་པར་ལྕུག་

མས་བཀིགས། །བྲམ་ཟེ་ཆློས་དང་ལྡན་ཞེས་གདའ། །འདི་ནི་བྲམ་ཟེ་མ་ལགས་

ངེས། །གནློད་སྦྱིན་བྲམ་ཟེར་བསྒྱུར་ནས་ནི། །ངེས་པར་ཟ་བའི་ཕིར་ཁྲིད་དློ། །ཤ་ཟས་

བདག་ཅག་ཁྲིད་གྱུར་ན། །ཡབ་ཀིས་ཅི་ཕིར་ཡལ་བར་བློར། །དེ་ནས་གཞློན་ནུ་དྲ་བ་

ཅན་གིས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ཅིང་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེས་བདག་ལ་བརྡེག་པ་ཡི། །དེ་ཙམ་

སྡུག་བསྔལ་མི་ཆེ་ཡི། །དེ་རིང་ཡུམ་དང་མ་འཇལ་བ། །དེ་ཡིས་བདག་སྙིང་གས་པ་

བཞིན། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ་སྟློང་པ་ན། །ཡུམ་ནི་ཡུན་རིང་ངེས་པར་

བཤུམ། །ཉློན་མློངས་བུ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །བིའུ་ཕྲུག་བསད་པའི་མ་མ་

བཞིན། །བདག་ཅག་ཕིར་ནི་ནགས་ཚལ་ནས། །ར་བ་ཤིང་ཐློག་མང་པློ་

རྣམས། །བསམས་ཏེ་བློན་ནས་གནས་སྟློང་འདིར། །གཟིགས་ནས་ཡུམ་ནི་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །ཡབ་གཅིག་ཆིབས་རྟ་འདི་རྣམས་དང་། །གང་ཆེན་ཤིང་རྟ་གང་མཆིས་

ལས། །ཕེད་ཙམ་ཡུམ་ལ་ཕུལ་ན་ནི། །དེ་ཡི་ཐུགས་ངལ་ཆུང་ཡང་སྲིད། །འཕིན་

གིས་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་། །ཐུགས་ངལ་མཛད་ལས་བཟླློག་ཏུ་གསལ། །ཡབ་

གཅིག་ཁྱློད་དང་ཡུམ་དེ་ཡི། །ཞལ་ནི་མཐློང་བ་རབ་ཏུ་དཀའ། །ཀ�ཥྞ་ཚུར་ཤློག་
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བདག་ཅག་འདློང་། །བྲམ་ཟེའི་བྲན་གཡློག་འདློད་པ་ལ། །ཡབ་ཀིས་བདག་ཅག་

བིན་ཟིན་གིས། །བདག་ཅག་གསློན་ཡང་ཅི་ཞིག་རུང་། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་བུས་སྨྲེ་སྔགས་བཏློན་པ་སྙིང་རེ་རེ་སྐད་ཟེར་བ་དེའི་བློ་རབ་ཏུ་བསྐེད་ཀང་

བིན་ཟིན་པས་ད་འགློད་ཀང་ཅི་ཕན་སྙམ་ནས། མྱ་ངན་གི་མེ་བཟླློག་དཀའ་བས། 

སྙིང་བརེ་སྟེ་དུག་ལངས་ནས་བརྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་བློང་བློང་པློར་གྱུར་ནས་

དེ་ཉིད་དུ་འདུག་གློ། །སེར་བུ་བསིལ་བའི་རླུང་ཡབ་ཀིས་འདུ་ཤེས་སར་རེད་པ་

དང་། སྒ་ཅི་ཡང་མི་གག་ཅིང་བུ་མི་འཁློར་བའི་གནས་མཐློང་ནས། །མགིན་པ་

དབུགས་ཀིས་བརྣངས་བཞིན་དུ་རང་ལ་རང་གིས་སྨྲས་པ། ང་ཡི་སྙིང་བུ་གཅེས་པ་

ལ༑ །འཛེམ་དློགས་མེད་པར་མངློན་སུམ་དུ། །མཚོན་གིས་འདེབས་པ་ཅི་ལྟར་

ན༑ །བྲམ་ཟེ་ངན་པ་ངློ་མི་ཚ། །ལམ་ཡང་མེད་པར་རང་གིས་དློང་། །རབ་ཏུ་གཞློན་

པས་ངལ་མི་བཟློད། །ཇི་ལྟར་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་དློང་། །ཇི་ལྟར་དེ་ཡི་བྲན་གཡློག་

བེད། །ལམ་དུ་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་ལ། །སུ་ཞིག་དེ་རིང་ངལ་བསློར་འཇུག །བཀེས་

སྐློམ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་གཉིས། །སློང་པའི་གནས་ཀང་སུ་ཞིག་ཡློད། །བདག་ནི་

བརྟན་པར་བེད་འདློད་ཀང་། །འདི་ལྟ་བུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ན། །ངའི་བུ་བདེ་བར་སྐེས་པ་

གཉིས། །གནས་སྐབས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞིང་འཁློང་། །ཀེ་མ་འློ་བུ་དང་བྲལ་བ་

ཡི༑ །སྡུག་བསྔལ་མེས་ནི་བདག་སེམས་བསྲེགས། །དམ་པ་རྣམས་ནི་ཆློས་དྲན་

ནས། །སུ་ཞིག་རེས་སུ་འགློད་པ་བེད། །དེ་ནས་མ་དྲིས་མི་དགའ་བ་བྱུང་བའི་ལྟས་

ངན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་མི་དགའ་བར་གྱུར་བཞིན་དུ་ར་བ་དང་འབྲས་བུ་ཁྱར་ཏེ་

རབ་ཏུ་མྱུར་བར་འློང་བར་འདློད་ཀང་གཅན་གཟན་ཁྲློ་བློ་རྣམས་ཀིས་ལམ་ཆློད་

པས་རིངས་ཤིག་ལློན་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གནས་སུ་ཕིན་ནས་བསུར་འློད་རན་པའི་
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ས་དང་། རེད་མློ་རེ་བའི་ས་ན་ཡང་བུ་གཉིས་མི་སང་བ་དང་། རབ་ཏུ་མི་དགའ་བའི་

དབང་དུ་གྱུར་ཏློ། །ལྟས་བ་ན་བྱུང་ནས་དློགས་པ་སྐེས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་བུ་

བཙལ་ཕིར་ནི་མིག་ཀང་བལྟ། །ཡང་དང་ཡང་བློས་བུ་གཉིས་ལེན་མེད་པས། །མྱ་

ངན་གདུང་ནས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པར་གྱུར། །བིས་པ་སྨྲ་བའི་སྒ་གག་ནགས་ཚལ་

འདི། །སྔློན་ནི་བདག་ལ་མང་པློ་ཚོགས་བཞིན་སང་། །དེ་གཉིས་མི་སང་དེ་གཉིས་

དེ་རིང་ནི། །བདག་ལ་འབྲློག་དགློན་བཞིན་དུ་སྐབས་མེད་སང་། །ཀེ་མ་གཞློན་ནུ་

དེ་གཉིས་ཅི་ཉེས་ཀེ། །རེ་རེ་ངལ་ནས་གཉིད་ཀིས་ལློག་གྱུར་ཏམ། །ནགས་ཚལ་

འཐུག་པློར་བརླག་གམ་འློན་ཏེ་ཉལ། །བདག་འློང་ཕིས་པས་མ་མགུ་མཆིས་གྱུར་

ཏམ། །བིས་པར་གྱུར་པས་གང་ཞིག་གབ་ཅིང་འཁློད། །གལ་ཏེ་བསད་པ་མཐློང་ན་

འཁྲུགས་ནས་ནི། །བ་འདི་ཀུན་ཀང་ཅི་སྟེ་སྒ་མི་འབིན། །འབབ་ཆུ་དྲག་པློ་རླབས་

ཆེན་འཁྲུག་པ་ཡི། །ཆུ་ཡིས་གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ཁྱེར་གྱུར་ཏམ། །འློན་ཀང་ད་ནི་

བདག་གིས་ལློག་པར་རྟློག་པ་འདི་ལྟར་མ་གྱུར་ཅིག་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སྲས་བདེ་ལེགས་

སུ་གྱུར་ཅིག །ལྟས་ངན་མཚན་མ་ངན་པ་སྟློན་པ་ཡང་། བདག་གི་ལུས་ལ་སིན་

པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་སྙིང་འདི་ཡང་ལྟས་ངན། དགའ་བ་ནི་བཟླློག །མི་དགའ་

བའི་མུན་པས་ནི་ཁེབས་ནས་གསབ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏམ་ཅི།བདག་གི་ལུས་ཀང་ལྷུ་

ཚིགས་བྲལ་སྙམ་བེད། ཕློགས་རྣམས་ཀང་འཁྲུག་པ་སྙམ་བེད། ནགས་ཚལ་འདི་

ཡང་དཔལ་ཉམས་ཤིང་གཡློ་བ་སྙམ་བེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་

ནགས་ཀི་ནང་ནས་འློངས་ནས་ར་བ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཞག་

སྟེ༑ ཞེ་ས་དང་བཅས་པས་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་བིས་པ་གཉིས་གར་སློང་དྲིས་སློ། །དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས། མ་ནི་བུ་ལ་བམས་པས་སྟློབས་ཆུང་བ་དང་། མི་དགའ་བའི་
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ཚིག་བརློད་པར་དཀའ་བར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་སྨྲ་མ་ནུས་སློ། །དགའ་

བར་བ་རིགས་སྐེ་བློ་ལ། །མི་དགའ་སྨྲ་བའི་མི་དག་གིས། །ཆེད་ཀར་ཡིད་ནི་གདུངས་

བ་བ། །སྙིང་རེ་ཅན་གིས་རབ་ཏུ་དཀའ། །དེ་ནས་མ་དྲིས་བསམས་པ། འདི་འདི་ལྟར་

མྱ་ངན་གིས་གདུངས་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བ་དང་སྦྱར་ན་བདག་གི་བུ་གཉིས་གདློན་མི་ཟ་

བར་མ་རུང་བར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་ནས། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཀིས་

བརྟགས་ན་བུ་གཉིས་མི་སང་བས་མཆི་མས་བརྣངས་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། བིས་པ་

གཉིས་ཀང་ཡློང་མི་སང་། །ཁྱློད་ཀང་བདག་ལ་ཅང་མི་གསུང་། །མི་དགར་གྱུར་པ་མི་

གསུངས་པས། །ཀི་ཧུད་བདག་ནི་བསད་ཀིས་མེད། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། མྱ་ངན་

གི་མེས་སྙིང་བསྲེགས་པས་ལྕུག་མ་ར་བ་ནས་བཅད་པ་བཞིན་དུ་འགེལ་ཏློ། །དེ་

འགེལ་མ་ཐག་ཏུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བངས་ནས་རྩྭའི་སྟན་ལ་བཞག་སྟེ། ཆུ་གང་

མློ་བཏབ་ནས་སར་སློས་པ་དང་། དབུགས་ཕྱུང་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། བམས་པའི་ཡིད་

ཀིས་མི་བཟློད་ལ། །བརྟན་པློ་མེད་དུ་དློགས་པས་ན། །མ་དྲི་ཁྱློད་ལ་ང་ཡིས་ནི། །སྡུག་

བསྔལ་མྱུར་དུ་མ་སྨྲས་སློ། །རྒས་ཤིང་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །ཉེན་པའི་བྲམ་

ཟེ་ང་ཅན་བྱུང་། །དེ་ལ་ང་ཡིས་བུ་གཉིས་བིན། །མྱ་ངན་མ་བེད་སྤློ་བསྲིངས་ལ། །བུ་

ལ་མ་སེམས་ང་ལ་ལྟློས། །བུ་ཡི་མྱ་ངན་གདུངས་སྙིང་ལ། །མཚོན་གིས་འདེབས་པ་

བཞིན་མ་བེད། །བསངས་པར་གྱུར་ན་སྲློག་དག་ཀང་། །མི་སྦྱིན་པར་ནི་ཇི་ལྟར་

ནུས། །དེ་བས་ང་ཡི་སྦྱིན་པ་ལ། །བཟང་མློས་རེས་སུ་ཡི་རང་བློས། །མ་དྲིས་དེ་ཐློས་

ནས་བུ་ཤློར་དློགས་ཏེ་སྙིང་བརེ་བ་ལ། བུ་གཉིས་གསློན་པའི་གཏམ་ཐློས་ནས་མྱ་

ངན་ཆུང་ངུར་གྱུར་ནས། ཁྱིམ་ཐབ་མྱ་ངན་བསད་བའི་ཕིར། མཆི་མ་ཕིས་ཏེ། ཡ་

མཚན་ཆེ་བར་བལྟས་ནས་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་སྨྲས་པ། མང་དུ་གསློལ་ཡང་ཅི་འཚལ་ཏེ་ངློ་
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མཚར་ཆེའློ། །འདི་ལྟར་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་ལ་ནི། །འཛུམ་པའི་སྐབས་ཀང་མ་རེད་

པ༑ །ལ་ཡི་སེམས་ཀང་ངེས་པར་ནི། །ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་དབང་དུ་གྱུར། །ཁྱློད་ཀི་

གགས་པའི་ཚིག་བསེབ་སྒ་གག་པ། །ལ་ཡི་རྔ་ཆེན་བརྡུངས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀི། །བྲག་

ཆའི་སྒ་ཡིས་ཕློགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚིག་འབྲུ་གསལ་བས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་

པར་གྱུར། །ས་གཞི་རི་ཡི་ནུ་མ་གཡློ་བ་ཅན། །འདློད་ཆགས་ལངས་པ་བཞིན་དུ་རབ་

ཏུ་གཡློས། །གསེར་གི་མེ་ཏློག་རྣམས་ཀང་མཁའ་ལ་ལགས། །གློག་འགྱུའི་འློད་ཀིས་

ནམ་མཁའ་གསལ་གྱུར་བཞིན། །དེ་བས་ཐུགས་ངན་མ་མཛད་པར། །སྩལ་བས་

ཐུགས་ནི་དགེས་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་བཏུང་ཆུ་བཞིན། །སན་ཆད་

ཀང་ནི་སྦྱིན་བདག་མཛོད། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ས་གཞི་གཡློས་པས། 

རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་འགུལ་བ་དང་། འདི་ཅི་ཡིན་ཞེས་རྟློག་པ་སྐེས་པ། འཇིག་རྟེན་

སྐློང་བ་ཡ་མཚན་སྐེས་པས་མིག་བགད་པ་རྣམས་ལས་གཡློས་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

སྒློལ་གི་སྦྱིན་པ་ཡིན་པར་རྟློགས་ནས་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་

མཚན་མློ་ནམ་ལངས་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་གིས་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་

སློང་མློ་སྤློད་པ་འདྲ་བ་བས་ཏེ། ཐམས་ཅད་སྒློལ་གི་དྲུང་དུ་འློངས་སློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བཀུར་སྟི་བས་ནས། ཅི་འདློད་ཅེས་སྐབས་

ཕེས་པ་དང་། དེ་ལ་ཆུང་མ་བསངས་སློ། །མཚོ་ཆེན་དག་ལ་ཆུ་ནི་མི་ཟད་

བཞིན། །དམ་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པའི་ཆློས་མི་ཟད། །དེ་བས་ལ་འདྲ་ཁྱློད་ལ་འཕགས་

མ་སློང་། །བཙུན་མློ་འདི་ནི་བདག་ལ་སྩལ་བར་རིགས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིད་མི་དགའ་བ་མེད་པ་ཉིད་དུ་དེ་བཞིན་དུ་བའློ་ཞེས་སྦྱིན་པར་བས་སློ། །དེ་ནས་

ལག་པ་གཡློན་པས་མ་དྲི་བཟུང་། །ལག་པ་གཡས་པས་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་བཟུང་
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ནས་ནི། །དེ་ཡི་ལག་གཡས་རེ་ལ་ཆུ་སྦྲེང་ནས། །འདློད་ལའི་སེམས་ནི་མྱ་ངན་མེ་

ཡིས་ཚིག །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཕན་སེམས་ཤེས་ནས་ནི། །སེམས་ཀང་མ་འཁྲུག་

དུས་ཀང་མ་དུས་ཏེ། །སྔློན་མེད་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་གིས་ནློན་གྱུར་ནས། །དེ་ལ་མིག་

ཚུགས་ལྟ་ཞིང་བྲིས་བཞིན་འདུག །ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་དེ་མཐློང་ནས་སྙིང་

ལ་ངློ་མཚར་རབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་བསྟློད་ནས་

སྨྲས་པ། ཡ་རབས་མ་རབས་ཆློས་གཉིས་ནི། །ཨེ་མ་ཁྱད་པར་རེ་ཆེ་སྟེ། །བདག་

ཉིད་མ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ནི། །སུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་མི་ནུས་སློ། །འདློད་ཆགས་བྲལ་

བར་མ་གྱུར་པས། །བུད་མེད་རབ་ཏུ་སྡུག་པ་དག །དེ་ལྟར་མ་ཆགས་སྦྱིན་བེད་

པ༑ །འདི་དྲའི་རླབས་ཆེན་སུ་ལ་ཡློང་། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཆགས་པའི་གཏམ་དག་

གིས། །ཁྱློད་ཀི་གགས་པ་ཕློགས་སུ་བསྒགས་པ་དེས། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གཞན་

འློད་ཟིལ་མནན་བཞིན། །གཞན་གི་དཔལ་གགས་ཟིལ་གིས་ནློན་པར་གྱུར། །ཁྱློད་

ཀི་སྤློད་པ་མི་ལས་འདས། །འདི་ལ་གནློད་སྦྱིན་དྲི་ཟ་དང་། །ལྟློས་འགློ་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་པ། །བརྒྱ་བིན་བཅས་པ་ཡི་རང་འགྱུར། །བརྒྱ་བིན་གིས་དེ་སྐད་སྨྲས་ཏེ། 

བདག་གི་ལུས་འློད་གསལ་བར་འདུག་པ་བསྟན་ནས། བདག་ནི་བརྒྱ་བིན་ལགས་

སློ་ཞེས་སྦྲན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྨྲས་པ། ཟླ་བ་བཏང་སྟེ་ཟླ་འློད་

རྣམས། །གཞན་དུ་འགློ་བར་མི་རིགས་ཀི། །ཁྱློད་ཀི་བཙུན་མློ་མ་དྲི་འདི། །ཁྱློད་

བདག་ཉིད་ལ་བདག་འབུལ་ལློ། །བརྟན་པ་རྣམས་ནི་བསངས་ན་སྟེར། །སེང་གེའི་

ཆུང་མ་ཅེ་སྦྱང་ལ། །བིན་ཡང་དེ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་ནི་སེང་གེ་ཉིད་ལ་

འློས། །མཐློན་པློ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ། །རྒྱལ་པློའི་མྱུ་གུ་འདྲ་བར་སེམས། །དེ་

བས་དེ་ཡི་སྤློད་པ་དེས། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ནི་དགའ་བར་འགྱུར། །དེ་བས་བུ་དང་
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བྲལ་བར་མ་སེམས་ཤིག །རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པའི་མྱ་ངན་མ་བེད་ཅིག །ཁྱློད་ཀི་

ཡབ་ནི་ཚད་བྱུག་གཉིས་དང་འགློགས། །ཁྱློད་ཀི་མགློན་བས་ཡུལ་ན་རྒྱལ་སྲིད་

བེད། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། བརྒྱ་བིན་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །བརྒྱ་བིན་

གི་མཐུས་བྲམ་ཟེ་དེས་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བུ་གཉིས་ཡུལ་ཤི་བིར་ཁྲིད་

དེ་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་དང་། ཡུལ་ཤི་བི་པའི་རྒྱལ་པློ་ཀུན་ཏུ་

རྒྱལ་བས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་བ་ཐློས་ནས་སྙིང་

བརླན་པར་གྱུར་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བུ་གཉིས་བསླུས་ནས། 

ཐམས་ཅད་སྒློལ་མགུ་བར་བས་ཏེ་བསུས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བེད་དུ་བཅུག་གློ། །དེ་

ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་

ཕློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཁྱད་བར་ཅན་རྣམས་ལ་བརས་པའམ་གནློད་པར་མི་

བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་། བཀུར་སྟི་བེད་དེ་དམ་

པའི་ཆློས་ཉན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །ཐམས་ཅད་སྒློལ་དུ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་

དགུ་པའློ།། །།

མཆོད་སྦིན་གི་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བཞི་པ། བསམ་པ་དགེ་བ་རྣམས་ནི་སིག་པ་བེད་དུ་གཞུག་པར་

བསླུར་མི་ཚུགས་ཏེ། དེ་བས་ན་བསམ་པ་དགེ་བ་བ་བ་ལ་འབད་པར་བའློ། །དེ་

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ལྟར་རང་གི་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ཐློབ་པ། རྒྱལ་

ཕན་ཐམས་ཅད་ཕག་འཚལ་བ། བདག་དང་གཞན་གི་འཁློར་ལ་སློགས་པའི་གནློད་
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པ་རབ་ཏུ་ཞི་བས་འཚེ་བ་མེད་པ། གདུགས་ཟླ་མེད་པ། བགློ་སྐལ་གི་རིམ་པས་

ཐློབ་པའི་ས་སྐློང་ཞིང་འདུག་གློ་ཞེས་གགས་སློ། །དབང་པློའི་དག་ཐུལ་དེ་ནི་ས་ཡི་

མགློན། །འབྲས་བུ་སིན་པ་སྤད་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། །དངློས་པློ་ཀུན་གིས་འགློ་ལ་

ཕན་བེད་པ། །ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་ཆློས་དློན་གཅིག་པུར་བེད། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ནི་

གཙོ་བློའི་རེས་སྤློད་པར། །འཇིག་རྟེན་རང་བཞིན་དེ་ཡིས་ཤེས་གྱུར་ནས། །སྐེ་

དགུ་རྣམས་ནི་དགེ་ལ་གཟུད་པར་བེད། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་ཆློས་ལ་སྤློད་པར་

གྱུར། །ནློར་ཡང་སྦྱིན་ཞིང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྤློད་པ་མནློས། །བཟློད་པ་བརྟན་ཅིང་འགློ་

བའི་དློན་ཡང་སྤློད། །འགློ་ལ་ཕན་སེམས་མཐློང་ན་ཞིབ་སང་། །གཟུགས་ཅན་ཆློས་

བཞིན་དེ་ནི་རྣམ་པར་མཛེས། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་དེའི་མཐུས་དེའི་ཡུལ་བསྐབས་

ཀང་མ་ཕན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཀི་ཉེས་པ་དང་། ལའི་བུ་ཆར་འབེབས་

པའི་ལས་སུ་བསྐློས་པ་རྣམས་བག་མེད་པར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐན་

པ་བྱུང་བས་འཁྲུག་ཅིང་གནློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བསམས་པ་འདི་

ནི་བདག་ཅག་སྐེ་དགུ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ལེགས་པར་མ་སྤད་པས་ལན་གིས་མ་

རུང་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་བློ་ངེས་པར་གྱུར་ཏློ། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་

པ་ཆེ་བ་དང་། དེའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་པས་ཆློས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་བསབ་པར་

གྱུར་པ་མདུན་ན་འདློན་པའི་གཙོ་བློ་བྲམ་ཟེ་རྒན་པློ་རྣམས་དང་བློན་པློ་རྣམས་ལ་དེ་

ཅི་ལྟར་ཐར་པའི་ཐབས་དྲིས་སློ། །དེ་ནས་དེ་དག་གིས་མཆློད་སྦྱིན་གི་ཆློ་ག་རིག་

བེད་ལས་བྱུང་བ། སྲློག་ཆགས་དུམ་གསློད་པ་འཇིགས་འཇིགས་སྐད་ཟེར་བ་བས་

ན༑ ཆར་ལེགས་པར་འབབ་པར་འགྱུར་བར་བསམས་ནས་ཆློ་ག་དེ་དེ་ལ་གསློལ་

ཏློ༑ །རྒྱལ་པློ་དེས་མཆློད་སྦྱིན་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་སྲློག་ཆགས་གསློད་པའི་རྒྱུས་
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ཤེས་ནས། སྙིང་རེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དག་གི་ཚིག་ཡིད་ལ་འབབ་པར་

མ་གྱུར་ཏེ། འདུལ་བའི་འཁློར་རེས་སུ་མཐུན་པར་དེ་དག་ལ་ངློ་བཟླློག་ཕློང་བའི་

ཚིག་རྩུབ་མློ་མ་སྨྲས་པར་སྐབས་གཞན་དག་གིས་དེ་དག་གི་གཏམ་དེ་ཁྱད་དུ་

བསད་དློ། །དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ཆློས་ཀི་གཏམ་བ་བའི་སྐབས་རེད་ནས། 

དེའི་བསམ་པ་ཟབ་ཅིང་བརྟག་དཀའ་བ་མ་ཤེས་ནས་མཆློད་སྦྱིན་བ་བའི་གློས་

འདེབས་སློ། །རྒྱལ་པློས་བགི་བར་ངེས་པ་གང་ལགས་པ། །ས་གཞི་ཐློབ་དང་

ཡློངས་སུ་སྐློང་བ་སྟེ། །དེ་དག་ཁྱེད་ནི་དུས་ལས་འདའ་མི་མཛད། །དེ་དག་གློ་

རིམས་ཆློས་དང་བདེ་བ་བཞིན། །འཁློར་གསུམ་བརྟེན་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་

དང་། །འབངས་ལ་ཕན་ཕིར་གནམ་རུ་བསམས་པ་སྟེ། །མཆློད་སྦྱིན་ཆློ་ག་མཐློ་

རིས་ཐེམ་སྐས་ལ། །ཇི་ལྟར་ཁྱློད་ཐུགས་བག་མེད་དབང་དུ་གྱུར། །ཁྱློད་ཀི་བཀའ་

ནི ་རྒྱལ་པློ ་གཞན་རྣམས་ཀིས། །འདི ་ནི ་དངློས་གྲུབ་མངློན་དུ་གྲུབ་ཡིན་

ཞེས། །འབངས་དང་འདྲ་བར་རབ་ཏུ་གུས་ནློད་ན། །མཆློད་སྦྱིན་དག་གིས་གགས་

འབར་ལེགས་པ་དག །ད་ནི་ཁྱློད་ཀིས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ། །སྦྱིན་པ་མཛད་

ཅིང་སློམ་ལ་གནས་པ་ཡིས། །རྟག་པར་ཁྱློད་ནི་དབང་བསྐུར་ལགས་གྱུར་

ཀང་།འློན་ཀང་རིག་བེད་གགས་པའི་མཆློད་སྦྱིན་གིས། །ལ་ཡི་བུ་ལློན་བྲལ་པར་

མཛད་པར་རིགས། །མཆློད་སྦྱིན་ལེགས་པར་བགིས་པས་ལ་མཉེས་ན། །ཆར་པ་

འབབ་པས་འབྱུང་པློ་མགུ་བར་བགིད། །དེ་བས་འབངས་དང་བདག་ལ་ཕན་པའི་

ཕིར། །གགས་པར་གྱུར་པའི་མཆློད་སྦྱིན་ཆློ་ག་མཛད། །དེས་བསམས་པ། ཀེ་མའློ་

གཞན་གི་དྲིད་ལ་འཇློག་ཅིང་། །བློ་ཆུང་ལ་དཔྱློད་པ་མི་ནུས་པའི་ཆློས་ཙམ་ལ་དགའ་

ཞིང་། དད་པ་སྐེ་བའི་འགློ་བ་འདི་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལེགས་པར་བསྟན་ཏློ། །གང་
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ཡང་། འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་ལ་སྐབས་བཙལ་བ། །དེ་དག་བསད་པས་ཆློས་སུ་

འགྱུར་བ་ནི། །དེ་ཡིས་བསྟན་པའི་སྐེ་བློ་ལམ་ངན་སློང་། །ངན་སློང་མི་བདེ་དློགས་

པའི་ནང་ན་འཁློད། །ཕྱུགས་རྣམས་བསད་པས་ཆློས་འགྱུར་ཞིང་། །ལ་ཡི་འཇིག་རྟེན་

སྐེ་བ་དང་། །ལ་ཡང་མཉེས་པར་འགྱུར་བདག །ཅི་ལྟ་བུར་ན་འཐད་པར་

འགྱུར། །ཕྱུགས་རྣམས་བསད་པའི་སྔགས་ཀི་མཐུས། །མཐློ་རིས་འགློ་ཕིར་དེ་བས་

དེ་བསད་ན། །ཆློས་སུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་བརྫུན། །གཞན་གིས་བས་པ་ཕ་

རློལ་སུ་ཞིག་ཐློབ། །ལེགས་པར་སྤློད་ལས་ཡིད་ནི་མ་བཟླློག་ཅིག །དགེ་བའི་ལས་ལ་

ངེས་པར་མ་བས་པའི། །ཕྱུགས་རྣམས་མཆློད་སྦྱིན་དག་ལ་བསད་གྱུར་

ཀང་། །བདག་བས་གཞི་མེད་ཇི་ལྟར་ཐློ་རིས་སྐེ། །མཆློད་སྦྱིན་ལ་བསད་མཐློ་རིས་

འགློ་ན་ནི། །བྲམ་ཟེ་བདག་ཉིད་ཕྱུགས་སུ་བསྐྱུར་ལ་རག །གང་ཕིར་ཚུལ་འདི་གང་

ནའང་མི་སང་བས། །དེ་ཕིར་དེ་དག་ཆིག་ནི་སུ་ཞིག་ཉན། །མཚུངས་མེད་མཐུ་བསུང་

རློ་གང་གཟི་ལྡན་པའི། །བདུད་རིའི་ཟས་མཆློག་ལ་མློས་ཕུལ་བ་དག །བློར་ནས་

ཕྱུགས་བསད་ཤ་ཁྲག་ལ་སློགས་པས། །ལ་རྣམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་ག་ལ་

སྲིད། །རྒྱལ་པློ་དེས་ད་ནི་འདི་འདི་ལྟར་བ་དགློས་སློ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། མཆློད་

སྦྱིན་བེད་པ་ལ་མློས་པར་འདྲ་བར་བས་ཏེ། དེ་དག་གི་ཚིག་མཉན་ནས། དེ་དག་ལ་

སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཅག་འདི་ལྟར་བདག་ལ་ཕན་པར་སེམས་པ་ནི། བདག་མགློན་དང་

བཅས་ཤིང་ཕན་འདློགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བས་ན་བདག་ནི་མི་སྟློང་གི་

མཆློད་སྦྱིན་བེད་འདློད་ཀིས། ཇི་སྐད་དུ་བསྐློས་པའི་བློན་པློ་རྣམས་དེའི་ཡློ་བད་

སྦྱློར་དུ་ཆུག་ཤིག །བཀློད་ས་རིག་ཏུ་རུང་བའི་ས་ཕློགས་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་

ཚེས་གངས་དང་། བེད་པ་དང་ཡུད་ཙམ་དང་། རྒྱུ་སྐར་དང་སྦྱློར་བ་ཡང་རྟློགས་
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ཤིག །དེ་ནས་དེའི་མདུན་ན་འདློན་གིས་སྨྲས་པ། འདློད་པའི་དློན་གྲུབ་པར་བགིད་

པའི་སད་དུ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རེ་ཞིག་ཁྲུས་མཛོད་ཅིག་དང་མཆློད་སྦྱིན་ཅིག་བགིས་

ལགས་ན། བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་བཀློད་པ་བརམ་མློ། །ཅིག་ཆར་མི་སྟློང་བཟུང་ན་

ཁྱློད་ཀི་འབངས་རྣམས་གདློན་མི་ཟ་བར་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །བྲམ་ཟེ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་དེ་མད་དློ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་འབངས་

འཁྲུག་པར་གྱུར་དུ་མ་དློགས་ཤིག་དང་། བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་ཡིད་འབྱུང་བར་

མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་གློང་ཁྱེར་གི་མི་རྣམས་བསྡུས་ནས་

སྨྲས་པ། ངས་ནི་མི་སྟློང་གི་མཆློད་སྦྱིན་བེད་འདློད་ན་ཉེས་པ་མེད་པར་མི་འདློད་

བཞིན་དུ་སུ་ཡང་ཕྱུགས་སུ་བར་ངས་མི་ནུས་ཀི། དེ་བས་ན་དེ་རིང་ཕན་ཆད་ཁྱེད་

ཅག་ལས་གང་དང་གང་ཚུལ་དང་བཀའ་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བར་བེད་ཅིང་། ངའི་

བཀའ་གཅློག་པ་དེ་དང་དེ་དག་ངའི་རྟློག་ཆེན་གི་མི་བག་མེད་པའི་གཉིད་ཀིས་མ་ལློ་

གཅིག །དྲི་མ་མེད་པར་བརྟག་པར་བའློ། །རང་གི་རིགས་ལ་གནློད་པ་དང་ཡུལ་ལ་

གནློད་པར་བེད་པ་དག་ཡློད་ན། ངས་ཕྱུགས་ཀི་གློར་བཟུང་བར་ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་

པར་གིས་ཤིག །དེ་ནས་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་

དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་འབངས་ལ་ཕན་པར་གཞློལ། །མི་རེ་ལས་

མཛད་དེ་ལ་བརྒལ་བ་ག་ལ་སྲིད། །ཁྱེད་ཀི་སྤློད་ལ་ཚངས་པ་རེས་སུ་ཡི་རང་

ངློ༌། །ཁྱློད་ནི་ལེགས་པར་ཚད་མའི་ནང་ནས་ཚད་མ་མཆློག །ལ་གཅིག་དགེས་པ་

གང་ལགས་པ། །བདག་ཅག་ཀུན་ཀང་དེ་ལ་དགེས། །འློ་སྐློལ་དགེས་ཤིང་སློན་པ་

ལས། །དགེས་པར་གུད་ན་གཞན་མ་མཆིས། །དེ་ལྟར་གློང་ཁྱེར་གི་འབངས་རྣམས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ་མཉན་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེས་བློན་པློ་ཐུགས་ཆེས་པ་རྣམས་སྐེ་
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བློ་མང་བློས་མཐློང་བར་གྱུར་པའི་ཡློ་ལང་ཆེན་པློ་དང་བཅས་པར་ལློངས་དང་གློང་

ཁྱེར་རྣམས་སུ་སིག་པ་བེད་པའི་མི་རྣམས་འཛིན་དུ་བཀེའློ། །ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཡང་

ཉིན་རེ་ཞིང་འདི་སྐད་བསྒློས་སློ། །བརྟན་ཞིང་གཙང་མའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནློར་ལྡན་མི་

མཆློག་ལ། །རྒྱལ་པློ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པས་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པར་མཛད། །འབངས་

ལ་ཕན་ཕིར་ཚུལ་མིན་བེད་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕྱུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྟློང་གིས་མཆློད་

སྦྱིན་མཛད་པར་བཞེད། །དེ་བས་དེ་རིང་ཕིན་ཆད་གང་ཞིག་ཚུལ་མིན་རེས་སྤློད་

ཅིང་། །རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ལུང་ས་སྐློང་བློན་པློས་བཀུར་དང་འགལ་བེད་པ། །དེ་ནི་

རང་གི་ལས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་ཕྱུགས་སུ་བས་གྱུར་ནས། །མཆློད་སློང་ལུས་བཏགས་

གིམ་ཤིང་སྐམས་པ་སྐེ་པློས་མཐློང་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་མི་

རྣམས་ཀིས་མཆློད་སྦྱིན་གི་ཕྱུགས་སུ་བ་བའི་ཕིར། རྒྱལ་པློས་ཚུལ་བཞིན་མི་བེད་

པའི་མི་ཚོལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་འཇིགས་འཇིགས་སྐད་བསྒློ་བ་དེ་ཐློས་

པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་མི་རྣམས་ཀིས་སིག་བེད་པའི་མི་རྣམས་བཟུང་བའི་ཕིར། ཐམས་

ཅད་དུ་ཚོལ་ཞིང་འློང་བར་མཐློང་ནས། ཚུལ་མ་ཡིན་པར་བེད་པ་ལ་དགའ་བ་ནི་

བཏང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སློམ་པ་དང་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལ་ནི་འབད། དགར་

འཛིན་པ་ལས་ནི་ཕིར་ཕློགས། གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་ནི་བེད། 

འཐབ་པ་དང་རློད་པ་ནི་རབ་ཏུ་ཞི། བ་མའི་མན་ངག་ཉན་ཅིང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ནི་

བེད། བགློ་བཤའ་བེད་པ་ལ་བག་ཚ་བ་ནི་མེད། གློ་བུར་དུ་འློངས་པ་ལ་མགློན་བེད་

པ་ལ་ནི་དགའ་ཞིང་དུལ་བ་དང་། གུས་པར་བ་བ་ལ་ནི་འབད་པར་གྱུར་ཏེ། རློགས་

ལྡན་གི་དུས་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏློ། །ཤི་བས་འཇིགས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་

སེམས། །རིགས་ཀི་ང་རྒྱལ་གགས་པ་བསྲུང་བ་དང་། །བསམ་པ་དག་ཅིང་ངློ་ཚ་
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ཤེས་པ་ཡིས། །སྐེ་བློ་རང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་བརྒྱན། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྐེ་བློ་

ཆློས་འབད་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྲུང་མ་ཁྱད་པར་དུ། །ཚུལ་བཞིན་མི་བེད་སྐེ་བློ་ཚོལ་

བར་གྱུར། །དེས་ནི་ཆློས་ལས་སུ་ཡང་གཡློས་མ་གྱུར། །རང་གི་ཡུལ་ནི་དེ་ལྟར་

ཐློས་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་བརྒྱན་པ་ནི། །དགའ་བའི་གཏམ་

སྙན་རྒྱ་ཆེར་བསྒགས་པ་ཡིས། །བློན་པློ་མགུ་བར་བས་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། །ང་ནི་

འབངས་རྣམས་བསྲུང་བར་རབ་ཏུ་སེམས། །དེ་རྣམས་ཀུན་ཀང་ད་ནི་སྦྱིན་གནས་

གྱུར། །ང་ནི་མཆློད་སྦྱིན་བེད་འདློད་ཅེས་བསམས་ནས། །མཆློད་སྦྱིན་ཕིར་ནི་ནློར་

རས་བསགས་པ་འདི། །གང་ཞིག་བདེ་བ་བསྐེད་པའི་ནློར་གང་འདློད། །ང་ཡི་དྲུང་

ནས་འདི་དག་ཅི་བདེར་ཁྱེར། །འདི་ལྟར་ང་ཡི་ཡུལ་ནི་དབེན་སྤློད་པའི། །དབུལ་བ་

ནི་ནས་ཡུལ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །འབངས་རྣམས་བསྲུང་བར་སེམས་པར་ང་

འདུག་ཅིང་། །གློགས་ལྡན་ཡློ་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཞིན་དུ། །སྐེ་བློ་ཕློངས་བེད་

ང་ནི་མི་བཟློད་པ། །ང་ཡི་སེམས་ནི་ཡང་ཡང་བསྲེགས་པ་བཞིན། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དེའི་བློན་པློ་རྣམས་ལེགས་སློ་སྙམ་ནས་དེའི་ཆིག་མཉན་ཏེ། །གློང་དང་ལློངས་དང་

གློང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་གི་ངལ་བསློ་བའི་ས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱིན་

བཏང་གི་ཁང་པ་བརིགས་ནས། རྒྱལ་པློས་ཇི་སྐད་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ། ཉིན་རེ་

ཞིང་ཕློངས་པ་རྣམས་ཅི་འདློད་པའི་ནློར་གིས་མགུ་བར་བས་སློ། །དེ་ནས་སྐེ་བློ་དེ་

དག་དབུལ་བློར་ཏེ། །ས་བདག་ལས་ནི་མཐུན་པར་ནློར་ཐློབ་ནས། །རྣམ་མང་གློས་

དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །དགའ་སྟློན་བཞིན་དུ་བཟང་པློས་བརྒྱན་པར་

གྱུར། །ཕློངས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་བསྟློད་པའི་ཚིག །རྒྱལ་པློའི་གགས་པ་ཕློགས་

སུ་རྒྱས་གྱུར་པ། །མཚོ་ལས་པདྨའི་གེ་སར་ཕེ་མ་དང་། །རླབས་ཀིས་བསྐློད་དེ་
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ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་བཟང་ཡློན་ཏན་གཞིས། །སྐེ་བློ་མ་

ལུས་ལེགས་པར་སྤློད་གྱུར་པས། །དགེ་བ་ཆེན་པློས་གནད་པ་རྣམས་ཀི་

མཐུ། །ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཆགས་མེད་ཟད་པར་གྱུར། །དུས་ཚིགས་རྣམས་ཀང་

དུས་ལ་མཐུན་པར་བདེ། །རྒྱལ་པློ་དེ་བཞིན་ཆློས་ལ་གཞློལ་བར་གྱུར། །ས་གཞི་

འབྲུ་རྣམས་ས་ཚོགས་སྐེ་བར་གྱུར། །ཆུ་བཞི་ཆུ་གཙང་སྔློན་པློ་པདྨར་བཅས། །འགློ་

བ་ནད་ཆེན་དག་གིས་མི་འདེབས་གྱུར། །སན་རྣམས་ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་ཆེ་བར་

གྱུར། །དུས་ཚིགས་དབང་གིས་སེར་བུའི་ངད་ཀང་ལྡང་། །གཟའ་རྣམས་ལམ་ནི་

བཟང་པློར་རྒྱུ་བར་གྱུར། །གཞན་གི་དམག་གི་འཇིགས་པ་མེད་པར་གྱུར། །ཕན་

ཚུན་གནློད་དང་དམག་གི་འཇིགས་པ་མེད། །སྐེ་བློ་ངེས་པར་ཆློས་སྤློད་དུལ་གྱུར་

པས། །རློགས་ལྡན་དུས་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློས་དེ་

ལྟར་ཆློས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་བས་པ་དང་། །སྐེ་བློ་ཕློངས་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

དང་། གནློད་པ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར། ས་གཞི་ནི་སྐེ་བློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

མང་པློས་གང་ཞིང་མངློན་པར་མཐློ་བ་ཉམས་དགའ་བར་ནི་སང་། འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ནི་རྒྱལ་པློའི་ཤིས་པ་བརློད་པ་འབའ་ཞིག་ཁ་ཏློན་དུ་བེད། རྒྱལ་པློའི་གགས་

པས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་དང་། བློན་པློའི་གཙོ་བློ་ཅིག་ཡིད་རབ་ཏུ་

དགའ་བར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །མཆློག་དང་འབྲིང་དང་ཐ་

མ་ཡི། །དགློས་པ་རྟག་ཏུ་གཟིགས་པས་ན། །དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀི་བློ་དག་ནི། །གློང་

ནས་གློང་དུ་དཔྱློད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལེགས་

སློ༑ །འདི་ལྟར་ལའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཕྱུགས་འགུམ་པའི་སྐློན་མ་མཆེས་པར། ཆློས་ཀི་

མཆློད་སྦྱིན་གིས་འབངས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གཉིས་
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ཀ་ལ་ཕན་པར་བགིས་སློ། །གནློད་པ་དང་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་རབ་ཏུ་ཞི་

བར་གྱུར་ཏེ། མང་དུ་གསློལ་ཡང་ཅི་འཚལ་ཏེ། འབངས་དེ་དག་ནི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་

པ་ལགས་སློ། །ཟླ་བ་བཞིན་དུ་སྐུ་ལ་དྲི་མེད་འློད་གསལ་ཞིང་། །དབང་བསྐུར་སྔློམ་

པས་རང་བཞིན་མཛེས་པའི་སྤློད་པ་ཡློངས་མ་ཞུམ། །སྤི་བློ་གདུགས་དང་འདྲ་བའི་

དབུ་མཛེས་བསྐིལ་བ་དེ་བཞིན་གནས། །ཁྱློད་ཀི་གཏློང་བས་བརྒྱ་བིན་གགས་པ་

རྨད་བྱུང་ཟིལ་གིས་ནློན། །འཇིག་རྟེན་མཆློད་སྦྱིན་ཕལ་ཆེར་གསློད་ཅིང་

སད། །འབྲས་བུ་འཚལ་བས་མཆློད་སྦྱིན་མ་ལགས་ཀི། །ཁྱློད་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་གགས་

པའི་རྒྱན་གི་བརྒྱན། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྐློན་མེད་ཡིད་དུ་འློང་དང་མཐུན། །གང་རྣམས་

སྐློབ་པ་ཁྱློད་བཞུགས་པའི། །སྐེ་དགུ་དེ་རྣམས་སྐལ་དང་ལྡན། །བུ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕ་

དག་ནི། །ངེས་པར་དེ་ལྟར་སྐློབ་མི་འགྱུར། །གཞན་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ། སྦྱིན་ཞེས་བ་

བ་ནློར་ཡང་སྟེར་བའི་སྐེ་བློ་དེ་ཡི་དབང་དུ་གྱུར། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བའང་འཇིག་

རྟེན་བདེ་ལ་ཕློགས་ཤིང་མཐློ་རིས་འདློད་ལ་ཆགས། །གཞན་གི་དློན་བསྒྲུབ་ཕིར་ནི་

དེ་གཉིས་དེ་བཞིན་སྤློད་པ་གང་ལགས་པ། །མཁས་པ་མ་ལགས་སེམས་སྟློབས་མི་

ལྡན་པ་ལ་དེ་དག་ཡློད་མ་མཆིས། །དེ་ལྟ་བས་ན་བསམ་པ་དགེ་བ་རྣམས་ནི། སིག་པ་

བེད་དུ་གཞུག་པར་བསླུར་མི་ཚུགས་པས་བསམ་པ་དག་པར་བ་བ་ལ་འབད་པར་

བའློ། །དེ་བས་འབངས་ལ་ཕན་བརློན་ལ། །ལེགས་དང་གགས་དང་བདེ་བ་ཐློབ། །དེ་

བས་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་དེ་ལས། །འགལ་བར་བ་བ་ཡློངས་མི་རིགས། །དེ་བཞིན་དུ་

རྒྱལ་པློའི་གདམས་ངག་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །ཆློས་ལ་གློམས་པར་བས་པ་ནི། 

སྐེ་དགུ་རྣམས་ལློངས་སྤློད་ཆེ་བར་འགྱུར་བས་ན། ལློངས་སྤློད་ཆེ་བར་འདློད་པས་

ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བར་བའློ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །མངློན་པར་མཐློ་
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བ་ནི་སྦྱིན་པ་དང་དུལ་བ་དང་སྔློམ་པ་ལ་གནས་པས་ཐློབ་པར་འགྱུར་གི། ཕྱུགས་

བསད་པས་ནི་ནམ་ཡང་མངློན་པར་མཐློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་བས་ན་དེ་འདློད་པས་

སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གུས་བར་འབད་པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་སྐུ་ཚེ་

སྔ་མ་ལ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་དློན་སྤློད་པ་ལ་ཐུགས་གཞློལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །མཆློད་སྦྱིན་

གི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བཅུ་པའློ། །སློམ་ལ། སྟག་མློ་ཤི་བི་ཀློས་ལ་བདག །ཚོང་

དཔློན་གཉིས་དང་རི་བློང་དང་། །ཨ་གསྟྱ་དང་ཤ་སྦྱིན་དང་། །ཐམས་ཅད་སྒློལ་དང་

མཆློད་སྦྱིན་བེད། །བཙུ་ཚན་དང་པློའོ།། །།

བརྒྱ་བིན་གི་སྐྱེས་པའི་རབས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་རྒུད་པར་གྱུར་ཏམ། དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་གྱུར་ཀང་རུང་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརེ་བ་ལློད་པར་མི་

འགྱུར། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡུན་རིང་པློ་ནས་བསློད་ནམས་

སྤློད་པ་ལ་རབ་ཏུ་གློམས་ཤིང་སྦྱིན་པ་དང་། དུལ་བ་དང་། སློམ་པ་དང་། སྙིང་རེ་ལ་

འདྲིས་པར་གྱུར་པ། གཞན་ལ་ཕན་པར་སྤློད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ངེས་པར་བེད་པ་

དེ་རེ་ཞིག་ལ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །ལ་དབང་

དཔལ་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་བས་པས། །གཞི་བིན་ཆེན་པློས་ལག་པར་མཛེས་གྱུར་

པ༑ །ཡང་ཐློག་རྡློ་ཐལ་གསར་དུ་བསྐུས་པ་ལ། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ཕློག་པས་གསལ་བ་

བཞིན། །གང་ཕིར་ལ་མ་ཡིན་རྣམས་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་ནི། །ཕློགས་ཀི་གང་ཆེན་
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མཆེ་བ་ལྟློ་བས་ཟེད་འློང་བ། །སྐལ་བ་ཆེ་བས་བདེ་བ་ཐློབ་པའི་དཔལ་དེ་ནི། །དེ་སྙིང་

དྲེགས་པའི་དྲི་མ་ཅན་དུ་བེད་པར་གྱུར། །དེ་ལའི་ཡུལ་དང་མིའི་ཡུལ་ལེགས་པར་

བསྐངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཐས་ཀླས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཔལ་དེ་ལ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀིས་མ་བཟློད་ནས། གང་

པློ་ཆེ་དང་ཤིང་རྟ་དང་། རྟ་དང་རང་ཐང་གི་དམག་བཤམས་ཏེ་ཆེས་པ་རབ་ཏུ་

འཇིགས་འཇིགས་ལྟར་སང་བ། སྒ་འཇིགས་འཇིགས་སྐད་སྒློགས་པས། རྒྱ་མཚོ་

འཁྲུག་པར་བེད་པ། མཚོན་ཆ་དང་གློ་ཆ་དྲི་མ་མེད་པ་བགློས་པས་འབར་འབར་ལྟར་

འདུག་པ། མིག་གིས་མི་བཟློད་པའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཆེན་པློ་དང་བཅས་ཏེ། དེ་ལ་

དམག་རྒློལ་དུ་ལགས་སློ། །ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་གཞན་བསྔློ་བ། །རློལ་

པའི་གེགས་གྱུར་ཡིད་འབྱུང་འགློ་བ་འཇིགས་པར་གྱུར། །གཟི་བརིད་ཅན་གིས་ཚུལ་

བཞིན་བ་བ་རིགས་པས་ན། །སྙིང་ནི་དམག་དྲངས་གཡེངས་ལ་མངློན་པར་ཕློགས་

པར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས། གསེར་གི་ཤིང་རྟ་ངམ་པ་

རྟ་བཟང་པློ་སྟློང་དང་སྦྱར་བ། གློས་བཟང་པློ་འློས་པས་བརྒྱན་པའི་བ་དན་མཛེས་པ་

ཕར་བའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བ། རིན་པློ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀི་འློད་གསལ་བར་སང་བ། 

ལུས་འབར་བ་རྒྱན་གདགས་པའི་གློ་རིམས་ངེས་པར་བས་པ། ངློས་གཉིས་མཚོན་

ཆ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་འབར་བས་མཛེས་པར་བས་པ། ལའི་གློས་དཀར་པློ་ཅན་གི་

སྟེང་ན་འདུག་ནས། རྟ་དང་གང་པློ་ཆེ་དང་། ཤིང་རྟ་དང་རང་ཐང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

དང་ལྡན་པའི་ལའི་དམག་གི་དཔུང་ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས། ལ་མ་ཡིན་གི་

དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དུ་ཐུག་པར་བསུས་སློ། །དེ་ནས་དེར་ནི་

གཡུལ་བསྲེས་པས། །སྔར་མ་རྣམས་ནི་སྐྲག་པར་བེད། །ཕན་ཚུན་མཚོན་འདེབས་
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ཕེ་མར་ལགས། །གློ་ཆ་རྣམས་ནི་རལ་བར་གྱུར། །ང་ནི་འདི་ན་འདུག་བཞིན་

དུ༑ །མཐློང་བཞིན་ཐར་པ་ག་ལ་འགྱུར། །ཐློབ་ཤིག་འདི་ནི་མེད་ཟིན་ཏློ། །དེ་ལྟར་ཕན་

ཚུན་དམྱལ་འདྲར་གྱུར། །དེ་ནས་མཚོན་ཆ་འཁྲུག་པ་ཡི། །སྒ་ཆེན་གཡུལ་ནི་བསྲེས་

པ་དང་། །རྔ་བརྡུངས་སྒ་ནི་གག་བ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་ངློས་ནི་རལ་བ་བཞིན། །བརྟག་

ལྟར་འཇིགས་པའི་གང་ཆེན་དག །ཕན་ཚུན་འཐབ་མློ་འགེད་པ་ཡི། །རྡུལ་གི་དྲི་ནི་

མི་བཟློད་པ། །དུས་མཐའི་རླུང་གིས་གཡློས་པ་བཞིན། །གློག་ལྟར་འགྱུ་བའི་བ་དན་

ཅན། །ཤིང་རྟའི་སྒ་ཆེན་གག་པ་ནི། །ཕློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་པ། །སྤིན་

ཆེན་གློ་བུར་ལངས་པ་བཞིན། །ཕན་ཚུན་མདའ་རྣམས་འཕངས་པ་ཡིས། །ལ་དང་

ལ་མིན་དཔའ་བློ་ཡི། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་གློ་ཆ་དང་། །ཅློད་པན་དག་ནི་

འགེལ་བར་གྱུར། །དེ་ནས་ལ་མིན་མདའ་འཕངས་བསད་པ་དང་། །ལ་དབང་དཔུང་

ནི་འཇིགས་པས་བེར་བར་གྱུར། །དག་ཡི་དཔུང་ནི་ཤིང་རྟས་རྣམ་བཅིལ་ནས། །ལ་

དབང་གཅིག་པུ་གཡུལ་ངློར་འཐེན་པར་གྱུར། །དེ་ནས་ལ་མ་ཡིན་གི་དཔུང་རབ་ཏུ་

དགའ་བས་ཤིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། ཅ་ཅློའི་སྒ་ཆེན་པློ་སེང་གེའི་སྒ་བཞིན་

སྒློགས་པ་མཐློང་བ་དང་། ལའི་དབང་པློའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་མ་ཏ་ལིས་བདག་ཅག་གི་

དཔུང་བྲློས་པར་གྱུར་པ་མཐློང་ནས། ད་ནི་སར་ལློག་པའི་དུས་ལ་བབ་བློ་སྙམ་ནས་

ལའི་དབང་པློའི་ཤིང་རྟ་སར་བཟླློག་གློ །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཤིང་

ཤལ་མ་ལི་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ཚང་བཅས་པ་ཅིག་ཤིང་རྟ་དྲངས་པའི་གཉའ་

ཤིང་གི་རེ་མློས་ཕློག་པར་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་བབ་པ་མཐློང་ངློ༌། །མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་

སེམས་སྙིང་རེ་ལ་དམིགས་པས་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་མ་ཏ་ལི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་

སློ༑ །ཤལ་མ་ལི་ཡི་ཤིང་ལ་བ་ཚང་དག །བཅས་པའི་ནང་ན་བིའུ་ཕྲུག་མ་ཚར་
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བ༑ །འཁློད་པ་འདི་ནི་ཤིང་རྟའི་གཉའ་ཤིང་གིས། །ཕློག་ནས་མི་ལྷུང་བར་ནི་ཤིང་རྟ་

དྲངས། །མ་ཏ་ལིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ལ་མ་ཡིན་གི་དམག་འདི་དག་ད་རུང་

སར་མི་ལྡློག་གློ། །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། འློ་ན་འདི་ཅི་ཉེས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་

ཚང་འདི་དག་ལས་ལེགས་པར་ཟུངས་ཤིག །མ་ཏ་ལིས་སྨྲས་པ། ཤིང་རྟ་འདི་ནི་

སད་དུ་ལྡློག་ན་འདློད། །བ་རྣམས་ལ་ནི་རབ་ཏུ་ཕན་གྱུར་ན། །ལ་རྣམས་ལ་ནི་

གནས་ནས་སྐབས་རེད་པའི། །དག་ཡི་དམག་ཚོགས་འདི་དག་མངློན་ཕློགས་

མཆིས། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་སྙིང་རེའི་དབང་གིས་རང་གི་ལག་པའི་

བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན། སྙིང་སྟློབས་ཀི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། སེམས་

ཅན་འཇིགས་པས་ཉེན་པ་འདི་བསད་ཕིར། །སློད་པའི་གཏམ་ངན་ཕློག་ཅིང་གསློད་

བ་པས། །ལ་མིན་མཚོན་གིས་ཕློག་སྟེ་ཤི་ཡང་ས། །དེ་བས་ཤིང་རྟ་སད་དུ་བཟླློག་

པར་བློས། །དེ་ནས་མ་ཏ་ལིས་དེ་ལྟར་བགིའློ་ཞེས་མཉན་ནས། དེའི་ཤིང་རྟ་རྟ་སྟློང་

དང་ལྡན་པ་སར་ལྡློག་གློ། །དག་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་ཡི་མཐུ་མཐློང་ཞིང་། །ཤིང་རྟ་

གཡུལ་ངློར་སར་ལློག་མཐློང་པ་དང་། །ཆར་སྤིན་ནག་པློ་རླུང་གིས་གཏློར་བ་

བཞིན། །སྐྲག་ནས་རྟབ་བཞིན་རབ་ཏུ་མགློགས་པར་བེད། །བདག་གི་དམག་

ཚོགས་ཕམ་ཡང་སར་ལློག་ཅིང་། །དག་ཡི་དམག་ཚོགས་ལམ་ནི་བཀག་སྟེ་

འཐེན། །གཅིག་པུར་གྱུར་ཀང་རབ་ཏུ་དཔའ་སྲིད་པས། །དག་རྣམས་དྲེགས་པ་ས་

ནི་བཀློད་བར་གྱུར། །ལ་མིན་དཔུང་དེ་ཕམ་པར་གྱུར་མཐློང་ནས། །ལ་དབང་དཔུང་

ཡང་དེ་ནས་སར་ལློག་གྱུར། །ལ་ཡི་དག་རྣམས་འཇིགས་ནས་བེར་གྱུར་པ། །དེ་ནས་

སར་ལློག་ཕློད་པ་ཡློངས་མ་གྱུར། །ལ་རྣམས་དགའ་ཞིང་ངློ་ཡང་མཚར་བཞིན་དུ། །ལ་

ཡི་དབང་པློ་ལ་ནི་ཕག་ཀང་བེད། །རྒྱལ་བའི་དཔལ་གིས་རབ་མཛེས་མདངས་
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གསལ་ཞིང་། །སྲས་རྣམས་དགའ་བའི་མཁར་གི་ནང་དུ་སློང་། །དེ་ལྟར་དེ་ཉིད་དེའི་

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བས་ན་གསུང་རབ་ལས་ཀང་། ངན་པ་

རྣམས་ནི་སྙིང་རེ་མེད་པར་སིག་པ་སྤློད། །བློ་འབྲིང་རྣམས་ནི་ཕློངས་ན་སྙིང་རེས་

བཅས་ཤིང་སྤློད། །སྐེ་བློ་དགེ་བ་རྣམས་ནི་སྲློག་དང་བྲལ་གྱུར་ཀང་། །རྒྱ་མཚོའི་

དུས་བཞིན་རང་གི་ཚུལ་དང་འགལ་མི་བེད། །དེ་ལྟར་ལའི་རྒྱལ་སྲིད་དང་སྲློག་ཀང་

བློར་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུན་རིང་པློ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡློངས་སུ་

བསྐངས་པས་ན། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དེ་དག་ལ། འདིར་ངན་སེམས་བསྐེད་པའང་

མི་རིགས་ན། གནློད་པར་བེད་པ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་བས་ན་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི་སྲློག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པར་བ་བ་རིགས་སློ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་ཆློས་སྤློད་པ་རྣམས་ནི་ཆློས་ཉིད་སྲུང་བར་བེད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཡང་

སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་། རིམ་གློ་བསྐེད་

དེ་ཆློས་མཉན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །བརྒྱ་བིན་གི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བཅུ་

གཅིག་པའློ།། །།

 བྲམ་ཟྱེར་སྐྱེས་པའི་རབས།

སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་བདག་ངློ་ཚ་བ་ཉིད་ཀིས་སྤློད་ཚུལ་གི་དུས་ལས་

མི་འདའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཆེན་པློ་རུས་

དང་སྤློད་པ་མ་སད་པ། རང་གི་ཆློས་ལ་སྤློད་པའི་སྒ་གག་པ་དང་འདུལ་བ་དང་སྤློད་

ཚུལ་བཟང་པློ་ཅིག་ཏུ་སྐེ་བ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་གློ་
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རིམས་བཞིན་དུ་སྐེས་ནས་ཁྲུས་བ་བ་དང་། སྐྲ་མཚམས་དབེ་བ་དང་། བཙས་པའི་

ཆློ་ག་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་སྦྱངས་ནས། རིག་བེད་བསབ་པའི་ཕིར། བ་མ་

ཐློས་པ་དང་རིགས་བཙུན་པ་དང་། སྤློད་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅིག་ལ་བཅར་ཏེ་

གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེས་ནི་ཐློས་པ་སློབ་ཅིང་འཛིན་གསལ་དང་། །རང་རིགས་

གགས་དང་གུས་དང་དུལ་བ་དང་། །ལང་ཚོས་ཆེ་ཡང་ཞི་ཞིང་ཆློས་བཟང་

བས། །དེ་ལ་བ་མ་བམས་ཤིང་དགའ་བར་གྱུར། །ཡློན་ཏན་དབང་དུ་བེད་པའི་

སྔགས། །རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་མཐུ་དང་ལྡན། །ཞེ་སང་འཁྲུགས་པ་དབང་བེད་ན། །ཐ་

མལ་སེམས་ལྟ་སློས་ཅི་དགློས། །དེ་ནས་དེའི་མཁན་པློ་དང་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ངན་ཚུལ་བརྟག་པའི་ཕིར། བསང་བའི་དུས་དག་ཏུ་བདག་ཉིད་དབུལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་རྟག་ཏུ་བསྒགས་སློ། །དབུལ་བ་འབྲས་བུ་རེ་བ་མེད། །བདག་གི་མི་ལ་སྨྲ་

མེད་ཅིང་། །དགའ་སྟློན་ཚེ་ཡང་དགའ་མི་མྱློང་། །ཀི་ཧུད་སྦྱིན་པའི་གཏམ་ཡང་

ཞན། །ས་དབབ་གནས་གྱུར་ཉློན་མློངས་ངལ་བའི་རྒྱུ། །བདེ་བ་ཡློངས་སངས་ཤིན་

ཏུ་མི་བརིད་པ། །ཉམས་ཉེས་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་མྱ་ངན་བེད། །ནློར་མེད་གྱུར་པ་ཤིན་

ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་། །དེ་ནས་དའི་སློབ་མ་དེ་དག་རྟ་བཟང་པློ་ལ་ལག་གིས་བསྐུལ་

བ་བཞིན་དུ། བ་མ་ལ་བམས་པས་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏློ། །བསློད་སྙློམས་རབ་ཏུ་

བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་བྱུང་ངློ༌། །དེས་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། བསློད་སྙློམས་ཀི་

ཟས་ཀིས་སུ་འི་དབུལ་ཕློངས་པ་ཡང་ཕེད་པར་མི་འགྱུར་གི། ཁྱེད་ཅག་ཉློན་མློངས་

པར་བེད་པ་འདི་ཐློང་ཤིག །ང་ཉློན་མློངས་པ་མི་བཟློད་ན། ཁྱློད་ཀིས་ནློར་བསྒྲུབ་བ་

ལ་འབད་པར་བ་བ་འདི་ནི་རིགས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བཀེས་སྐློམ་ཟན་དང་ཆུ་

ཡི་ཕིར། །སྔགས་བཅས་སན་གིས་ནད་སློས་འགྱུར། །རྒྱུན་གནས་ནློར་གིས་
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དབུལ་པློར་འགྱུར། །ཐབས་ཀིས་ནློར་བཙལ་དབུལ་བ་འདློར། །སློབ་མ་རྣམས་

ཀིས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་སྐལ་བ་ཆུང་བས་འདི་ཙམ་ལས་ལག་པར་རྡློ་མི་ཐློགས་

ན་ཅི་ལྟར་བགི། གཞན་ཡང་། མཁན་པློ་ནློར་ཡང་བསློད་སྙློམས་བཞིན། །གལ་ཏེ་

རེད་པར་གྱུར་ན་ནི། །ཁྱློད་ཀིས་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི། །དེ་ལྟར་བདག་ཅག་

ག་ལ་བཟློད། །བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀིས་ནློར་བསྒྲུབ་ཏུ། །བང་བའི་ཐབས་ནི་རབ་ཏུ་

ཆུང་། །སྐེ་བློ་འདི་ཡང་སྦྱིན་མི་ཕློད། །དེ་བས་ཐབས་མེད་བདག་ཅག་ཕུང་། །མཁན་

པློས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་ནི་ནློར་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཙུག་ལག་ལས་བྱུང་བ་

གཞན་དག་ཀང་ཡློད་ན། བདག་ནི་རྒས་པས་མཐུ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་དེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་

སློ༑ །སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། སློབ་དཔློན་བདག་ཅག་ནི་མ་རྒས་པས་མཐུ་

ཉམས་པར་མ་གྱུར་ན། གལ་ཏེ་གཙུག་ལག་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་དེ་དག་བདག་

ཅག་གིས་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་དགློངས་ན་གསུངས་ཤིག་དང་། བདག་ཅག་ལ་ཆློས་

འཆང་པའི་དྲིན་ལན་བ་ན་པར་བགིའློ། །མཁན་པློས་སྨྲས་པ། གཞློན་ཡང་སྙིང་ལ་

རློལ་མི་ཕློད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་ནློར་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་མློད་ཀི། འློན་

ཀང་དེ་ལྟར་ཁྱེད་ཀིས་དུས་ཀིས་འཚུན་ན་ལེགས་ཀིས་ཉློན་ཅིག་ནློར་བསྒྲུབ་པའི་

རིམ་པ་གཅིག་ཡློད་པ་དེ ་ཡང་གང་ཞེ ་ན། བྲམ་ཟེ ་རྒུད་ཚེ ་རྐུ་བ་ཆློས་སུ་

འཆད། །འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་ནློར་མེད་རྒུད་པའི་མཆློག །དེ་བས་གཞན་ནློར་མ་མཐློང་

བང་བར་གིས། །འདི་དག་ཀུན་ཀང་བྲམ་ཟེའི་ནློར་ཡིན་ནློ། །མངློན་སུམ་དུ་ནི་ནློར་

འཕློག་ནུས་གྱུར་ཀང་། །བདག་གི་གགས་པས་བསྲུང་བར་བ་དགློས་སློ། །ཁྱེད་ཅག་

ལྟ་བུས་འདི་ལྟར་བར་མི་རུང་། །དེ་བས་དེ་ལྟར་མ་མཐློང་བསྒྲུབ་པར་བ། །དེ་ལྟར་

དེས་བསམ་པ་གློད་པ་དང་། སློབ་མ་དེ ་དག་གིས་དེའི ་ཚིག་དེ ་མི ་རིགས་
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ཀང་།རིགས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་བགིའློ་ཞེས་མཉན་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

འབའ་ཞིག་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་དགེ་བས་ན། །དེ་ལ་རེས་སུ་ཡི་མི་

རང་། །དེ་དག་གིས་ནི་མ་བརྟགས་པར། །བར་རུང་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་སློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ངློ་ཚ་བས་མགློ་སད་དེ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཤུགས་ནར་ཞེས་ཕྱུང་

ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་གློ། །དེ་ནས་དེ་དག་གི་མཁན་པློ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་ཆློ་ག་བསྟན་པ་དེ་ལ་དགའ་བར་ཡང་མ་གྱུར། སར་ལྡློག་པར་ཡང་མ་གྱུར་

པ་མཐློང་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་ཞིག་ཡློད་པར་བསམས་ནས། 

འདིས་ཅི་སྩློལ་མི་ཕློད་དམ། ང་ལ་མི་བམས་སམ། འློན་ཀང་ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས་

རྐུན་པློ་བེད་དུ་མི་བཏུབ་བམ་སྙམ་ནས་དེའི་རང་བཞིན་བརྟག་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལ་སྨྲས་པ། ཀེ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པློ། །བྲམ་ཟེ་འདི་རྣམས་ང་རྒུད་མི་བཟློད་

པས། །མི་རྣམས་དཔའ་བློའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར། །ཁྱློད་ནི་སྤློ་བ་མེད་ཅིང་བླུན་

པར་མངློན། །ང་རྒུད་པས་ནི་ངེས་པར་མ་གདུངས་སློ། །ང་ཡི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཆེར་

རབ་བསྒགས་ཤིང་། །ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པས་མ་བཅབས་བསྟན་གྱུར་ཀང་། །ཁྱློད་ནི་ཇི་

ལྟར་མི་བསྒིམ་བརྟེན་གྱུར་ན། །དེ་ལྟར་ཐ་མལ་བཞིན་དུ་གནས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གུས་པ་དང་བཅས་པས་ཕག་འཚལ་ཏེ། མཁན་པློ་ལ་སྨྲས་

པ༑ སིག་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་མི་བམས་ཤིང་སྙིང་སྲ་བའི་ཕིར་བ་མའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་མ་གདུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་མ་མཆིས་པ་མ་ལགས་ཀིས། མཁན་

པློས་བསྟན་པའི་རིམ་པ་འདི་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་འདི་ལྟར་མཆིས་སློ། །སུས་ཀང་མ་

མཐློང་བར་སིག་པ་སྤད་དུ་རུང་བ་ནི་གང་ཡང་མ་མཆིས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

དབེན་པ་ནི་མི་སྲིད་པའི་སད་དུའློ། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་བེད་པ་ན། །འཇིག་རྟེན་ན་
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ནི་དབེན་པ་མེད། །མི་སང་བ་ཡི་འབྱུང་པློ་རྣམས། །མི་རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་བར་བེད། །ལ་

ཡི་སྤན་ནི་ཕེ་བ་ཡིས། །ཐུབ་པ་བདག་ཉིད་སྦྱངས་པ་རྣམས། །དེ་ཡིས་མ་མཐློང་

དབེན་སྙམ་ནས། །བིས་པ་སིག་པ་སྤློད་ལ་འཇུག །བདག་གིས་གང་ནའང་བསྟློད་པ་

ནི༑ །ཅུང་ཟད་མཆིས་པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །གང་ན་གཞན་དག་མི་སང་བ། །དེ་ནི་བདག་

གིས་སྟློང་མ་ལགས། །ཉེས་ཕས་གཞན་གིས་མཐློང་བ་དང་། །གང་ཡང་བདག་གིས་

མཐློང་བ་དག །བདག་གིས་མཐློང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ལེགས་པར་མཐློང་བ་

ཡིན། །བདག་གིས་དགློས་པས་ཡིད་ནི་གཡེངས་གྱུར་ཕིར། །ཕ་རློལ་སྤློད་པས་

གཞན་གིས་མི་མཐློང་སྲིད། །བདག་ནི་ཆགས་པས་རེ་གཅིག་ཡིད་གྱུར་ཕིར། །སིག་

པ་བེད་པ་ངེས་པར་རིགས་པར་གྱུར། །དེ་ཡི་སད་དུ་བདག་ནི་དེ་ལྟར་མཆིས་པར་མ་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཁན་པློའི་ཡི་དགའ་བར་རིགས་ནས། 

ཡང་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ནི་དེ་ལྟར་ནློར་གི་ཕིར་ཞུགས་པར། །བདག་གི་ཚིག་ལ་ངེས་པར་

མི་འཛིན་ཏློ། །སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་བེ་བྲག་ཤེས་གྱུར་པ། །སུ་ཞིག་ནློར་ཕིར་ཡློན་ཏན་

ཆུང་གསློན་བེད། །ལ་དབང་ཕིར་ཡང་ངློ་ཚ་བློར་ནས་ནི། །ཡིད་ལ་ཆློས་དང་འགལ་

བར་བེད་པ་ལས། །གློ་མློའི་སློད་ཐློགས་གློས་ངན་གློན་ནས་ནི། །དག་ཡི་ཁྱིམ་ན་

འབློར་པ་བསློང་ཡང་ས། དེ་ནས་དེའི་མཁན་པློ་སྙིང་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡ་མཚན་དུ་

གྱུར་ནས་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། དེ་ལ་ལག་པས་འཁྱུད་ནས་སྨྲས་པ། བུ་ལེགས་སློ་

ལེགས་སློ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ། །ཁྱློད་ཀི་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་ཞི་བས་བརྒྱན་པ་

འདི་ལ་དློན་དེ་རིགས་སློ། །བིས་པ་རྣམས་ནི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ལ། །བརྟེན་ནས་རང་

གི་ཆློས་ལམ་འདློར་པར་བེད། །དཀའ་ཐུབ་ཐློབ་དང་ཤེས་པའི་ནློར་ལྡན་པ། །དགེ་བ་

རྣམས་ནི་ཕློངས་ཀང་མི་འགྱུར་རློ། །ཁྱློད་ཀིས་རང་རིགས་དྲི་མེད་བརྒྱན་པ་
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འདི། །སྟློན་ཟླ་ཤར་བས་ནམ་མཁའ་བརྒྱན་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་ཐློས་པ་རྣམས་ནི་དློན་

དང་ལྡན། །ང་ཡིས་འབད་པའི་ནློར་ཡང་ལེགས་པར་འབྱུང་། །དེ་བས་ན་སྐེས་པུ་དམ་

པ་རྣམས་ནི། །དེ་ལྟར་བདག་ངློ་ཚ་བ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་གིས་དུས་ལས་འདའ་བར་མི་

བེད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ངློ་ཚ་ཤེས་པའི་སྟློབས་དང་ལྡན་

པར་བ་བའི་རིགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་རྣམས་ནི་ངློ་ཚ་ཤེས་པའི་

འློབས་ཀིས་བསྐློར་བས་མི་དགེ་བ་རབ་ཏུ་སློང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པ་ངློ་ཚེ་ཤེས་པའི་བསྔགས་པ་དང་ལྡན་པའི་མདློ་སེ་དང་འཇིག་རྟེན་ལ་

དབང་བེད་པའི་མདློ་སེ་དག་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །བྲམ་ཟེར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་

བཅུ་གཉིས་པའློ།། །།

 མོས་བྱེད་མའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

སྐེས་པུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་བདག་རང་སྲན་ཐུབ་པས་བརྟན་པའི་ཕིར་སྡུག་

བསྔལ་མི་བཟད་པས་གདུངས་ཀང་ལམ་ངན་པར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་

ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདེན་པ་དང་གཏློང་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། 

ཤེས་རབ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་

པར་བརློན་པ་དེ། རེ་ཞིག་ཅིག་ཡུལ་ཤི་བི་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་

གགས་སློ། །ཆློས་དང་འདུལ་བ་ལས་མངློན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་

ཕ་དང་འདྲ་བར་ཕན་འདློགས་ནུས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཉེས་པ་སྤློད་ལས་རྣམ་པར་བཟླློག་

པ་དང་། །ཡློན་ཏན་འཕེལ་བ་རབ་ཏུ་དགློངས་པའི་ཕིར། །རྒྱལ་པློ་དེས་ནི་ཕ་ཡིས་བུ་
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དག་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀར་མི་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར། །ནང་གི་མི་དང་

ཕི་མི་འདྲ་བར་སྙློམས། །དེ་ཡི་བཀའ་ཁྲིམས་ཆློས་དང་རེས་སུ་མཐུན། །སྐེ་བློའི་

ཆློས་མིན་ལམ་ནི་བསྒིབས་ནས་སུ། །མཐློ་རིས་ལམ་ནི་ཐེམ་སྐས་རིམ་པ་

བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཕན་པ་ཆློས་ལྡན་དེ་མཐློང་ནས། །མི་རྣམས་སྐློང་བ་ཆློས་རྣམས་

འབའ་ཞིག་སྤློད། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆློས་ཀི་ལམ་ལ་དགའ། །གཞན་གི་ཆློས་ལ་གནློད་

བས་ཡློངས་མི་བཟློད། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེའི་བློན་པློ་ཆེན་པློའི་བུ་མློ་ཞིག་དཔལ་མློ་

གཟུགས་དང་ལྡན་པ་བཞིན། དགའ་བ་མངློན་སུམ་གྱུར་པ་བཞིན། ལའི་བུ་མློ་བཞིན་

གཟུགས་དང་གཟི་མདངས་མཆློག་དང་ལྡན་པ། བལྟ་ན་སྡུག་པ། བུད་མེད་རིན་པློ་

ཆེ་རབ་ཏུ་བཀུར་བ་ཞིག་ཡློད་པར་གྱུར་ཏློ། །འདློད་ཆགས་མ་བྲལ་བས་ནི་དེ་ཡི་

ལུས། །ཇི་སྲིད་མཐློང་བར་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཡི་གཟུགས་དང་ཡློན་ཏན་རྣམས་

ལ་ཆགས། །དེ་ཡི་ལྟ་བ་བཟླློག་པར་ཡློང་མི་ནུས། །དེ་བས་ན་གཉེན་རྣམས་ཀིས་

ཀང་། དེའི་མིང་མྱློས་བེད་མ་ཞེས་བཏགས་སློ། །དེ་ནས་དེའི་ཕས་རྒྱལ་པློ་ལ་

གསློལ་པ། ལ་ཁྱེད་ཀི་ཡུལ་དུ་བུད་མེད་རིན་པློ་ཆེ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ན། ཕག་ཏུ་

བཞེས་སམ་མི་བཞེས་པ་ལ་ཉིད་མཁྱེན་ཏློ་ཞེས་གསློལ་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་

བུད་མེད་ཀིས་མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པའི་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་འདི་ཅི་ལ་འློས་པ་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན་ཁྱེད་ཀིས་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་བུ་མློ་དེའི་ཕས་བྲམ་

ཟེ་དེ་དག་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕིན་ནས་མྱློས་བེད་མ་ལ། བཟང་མློ་ཁྱློད་རང་གིས་བྲམ་ཟེ་

རྣམས་ལ་ཁ་ཟས་དྲངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བུ་མློ་དེས་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་ཞེས་

མཉན་ནས། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་ཁ་ཟས་དྲངས་སློ། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་

དེ་དག་དེའི་གདློང་དུ་མིག་མི་འཛུམས་པར་ལྟ། འདློད་ཆགས་ཀིས་ནི་བརྟེན་པ་
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ཉམས་པར་གྱུར། །མིག་དང་ཡིད་ལ་དབང་ཡང་མེད་པར་གྱུར། །འདློད་པས་མྱློས་

ནས་འདུ་ཤེས་ཉམས་པར་གྱུར། །གང་གི་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མི་གཡློ་བར་འཁློད་པར་

ཡང་གནས་མ་ནུས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། ཁ་ཟས་བཟའ་བ་ལྟ་ག་ལ་ནུས་ཏེ། དེ་ནས་

ཁྱིམ་བདག་དེས་རང་གི་བུ་མློ་དེ་དག་གི་མིག་ལམ་དུ་མི་སང་བར་བས་ཏེ། བདག་

ཉིད་ཀིས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་ཁ་ཟས་བིན་ཏེ་སར་གིས་སློ། །དེ་ནས་དེ་དག་གིས་

བསམས་པ། འདི་ནི་བཅློས་མའི་གཟུགས་ཡིན་ནློ། །བུ་མློ་འདིའི་གཟུགས་བད་ནི་

ཡིད་འཕློག་པར་བེད་པ་ཞིག་གློ །འདི་ནི་རྒྱལ་པློས་གཟིགས་པར་བ་བ་ཡང་མི་

རིགས་ན། བཙུན་མློ་འབུལ་དུ་ལྟ་ག་ལ་རུང་། འདི་བད་བཞིན་བཟང་ཆེས་པས་

གདློང་མི་ཟ་བར་རྒྱལ་པློ་དེ་སེམས་མྱློས་ནས་ཆློས་དང་སྲིད་ཀི་དློན་བསྒྲུབ་པ་ལ་

གཡེལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། རྒྱལ་པློའི་དློན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དུས་ལས་ཡློལ་བས་འབངས་

རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་ལམ་ཆད་དེ་འདིས་ཕུང་བར་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་

མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཙམ་གིས་ཀང་། །དྲང་སློང་རྣམས་ལའང་དངློས་གྲུབ་གེགས་གྱུར་

ན༑ །འདློད་ཆགས་ཅན་གི་མིག་ལ་ལང་ཚོར་ལྡན། །རྒྱལ་པློ་བདེ་བར་གནས་པ་སློས་

ཅི་དགློས། །དེ་བས་ན་ད་ནི་དུས་ལ་བབ་བློ་སྙམ་ནས། སྐབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་པློའི་སྤན་

སྔར་སློང་སྟེ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བུ་མློ་དེ་བདག་གིས་མཐློང་སྟེ། དེའི་བད་གཟུགས་ནི་

རབ་ཏུ་བཟང་ལ་མཚན་ངན་ཏེ། །དཔལ་དང་མི་ལྡན་པ་ཞིག་ལགས་པས། རྒྱལ་པློས་

གཟིགས་སུ་མི་རུང་ན། །ཁབ་ཏུ་བགིད་ལྟ་ག་ལ་རུང་། །སད་པའི་བུད་མེད་ཁྱིམ་ནི་

གཉིས་ཀར་ཡང་། །གགས་པ་དང་ནི་འབློར་པ་མེད་པར་བེད། །མཚན་མློའི་ཟླ་བ་

སྤིན་རུམ་ནུབ་པ་ནི། །གནམ་སའི་བེ་བྲག་མཛེས་པ་མེད་པ་བཞིན། །རྒྱལ་པློས་དེའི་

དློན་ཐློས་ནས་བུ་མློ་དེ་མཚན་ངན་ཞེས་གགས་པས། ངའི་རིགས་དང་མཐུན་པ་མ་
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ཡིན་ནློ་སྙམ་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏློ། །རྒྱལ་པློས་མི་བཞེད་པར་ཤེས་

ནས། ཁྱིམ་བདག་དེའི་བུ་མློ་དེ་རྒྱལ་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་བློན་པློ་ཅིག་ལ་བིན་ནློ། །དེ་ནས་

རེ་ཞིག་ཅིག་རྒྱལ་པློ་དེ་མཐར་གིས་རང་གི་གློང་ཁྱེར་ན་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ཏའི་དགའ་

སྟློན་བཟང་པློ་བྱུང་བ་ལ་ལྟ་བར་འདློད་ནས་ཤིང་རྟ་མཆློག་ལ་ཞློན་ཏེ་གློང་ཁྱེར་གི་

ལམ་པློ་ཆེ་སྲང་དང་ཚོང་ཁང་ཐམས་ཅད་ཕག་དར་བས་ཤིང་ཆག་ཆགས་གདབ་

པ་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བདན་བསྒེང་བ། སའི་སྟེང་ཐློག་དག་མེ་

ཏློག་སིལ་མས་བཀམ་པ་གླུ་གར་དང་བཞད་གད་དང་། རེད་མློ་དང་སིལ་སྙན་

སྒློགས་པ། མེ་ཏློག་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། སློས་དང་། ཕེ་མ་དང་། 

གློས་དང་། ཕེང་བ་དང་། ཁྲུས་དང་། བྱུག་སློས་ཀི་བསུང་ཞིམ་པློའི་ངད་ལྡང་བ། 

ཚོང་ཟློང་བཟང་བ་རྣམ་པ་མང་པློ་བཀམ་པ། གློང་ཁྱེར་གི་མི་དར་ཞིང་དགའ་ལ་

ཆས་རབ་ཏུ་བཟང་བ་རྣམས་ཀིས་གང་བའི་གློང་ཁྱེར་མཆློག་གི་ནང་ནས་སློང་སློང་

བ་ལས། བློན་པློ་དེའི་ཁྱིམ་དང་ཉེ་བ་ཅིག་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། དེ་ནས་མྱློས་བེད་མས་

བསམས་པ། བདག་ནི་རྒྱལ་པློ་འདིས་མཚན་ངན་ཞེས་བཏགས་ནས་སློངས་སློ་

སྙམ་སྟེ། སྙིང་ན་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློ་ལ་ལྟ་འདློད་པ་འདྲ་བ་བས་ནས་ལུས་བད་

མཛེས་པར་བསྟན་ནས། སྤིན་གི་སྟེང་ན་གློག་འགྱུ་བ་བཞིན་དུ། ཡང་ཐློག་གི་སྟེང་

ན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སང་བར་བས་ཏེ་འདུག་གློ །ད་བདག་ལྟ་བུ་མཚན་ངན་པ་

མཐློང་ན། འདིའི་དྲན་པ་རྣམ་པ་གཡློ་བ། བདག་རང་གིས་འཛིན་ནུས་སམ་མི་ནུས་

ལྟའློ་སྙམ་མློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་གློང་ཁྱེར་མཆློག་བརྒྱན་པ་ལ་བལྟས་པ་ལས། 

བུ་མློ་དེ་མིག་སྔ་ན་འདུག་པ་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས། ཕློ་བྲང་

སྟེང་དུ་ན་ཆུང་བཟང་མློ ་ཡི། །ལུས་བཟང་ཆེས་པ་ཚིམ་པར་མཐློང་གྱུར་
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ཅིང་། །ཆློས་ལམ་རེས་སུ་དགའ་བས་མ་འཕར་ལ། །དབང་པློ་དུལ་བར་བེད་ལ་

བརློན་གྱུར་ཅིང་། །བརྟེན་པའི་ཡློན་ཏན་ཆེ་ལ་ངློ་ཚ་ཤེས། །གཞན་གི་བུད་མེད་ལྟ་

ལ་མ་སློས་ཀང་། །འདློད་ཆགས་ལངས་ཤིང་ཡ་མཚན་ཆེར་གྱུར་ནས། །བུད་མེད་དེ་

ལ་མིག་གིས་རིང་བཞིན་བལྟས། །འདི་ཅི་ཀུ་མུ་ཏ་ཡིན་ནམ། །འློན་ཏེ་ཁྱིམ་འདིའི་ལ་

ཡིན་ནམ། །ལ་འམ་ལ་མིན་ཆུང་མ་ཡིན། །འདི་ནི་མི་ལུས་མ་ཡིན་ནློ། །སྙམ་

ནས། །རྒྱལ་པློས་དེ་ལྟར་དཔྱློད་དཔྱློད་ནས་དེ་ལ་བལྟས་པས་ཚིམ་པར་མ་གྱུར་

བཞིན་དུ། ཤིང་རྟ་དེ་ཕློགས་དེ་ནས་ཐལ་བྱུང་དུ་བེད་པ་དང་ཡིད་ལ་མི་འབབ་པར་

གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་སྙིང་སྟློར་བ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

ཞིང་བདག་གི་གནས་སུ་ཕིན་པ་དང་། འདློད་ཆགས་ཀིས་བརྟེན་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་

དང་། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་གསང་སྟེ་སྨྲས་པ། ཕིར་དཀར་

པློས་བསྐློར་བ་ཡི། །ཁྱིམ་དེ་སུའི་ཡིན་ཁྱློད་ཤེས་སམ། །སྤིན་དཀར་སྟེང་ན་གློག་

བཞིན་དུ། །དེ་ན་མཛེས་པ་སུ་ཞིག་ཡིན། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བས་སྨྲས་པ། ལ་ཉིད་ཀི་བློན་པློ་

ཨ་བི་པ་ར་ཀ་ཞེས་བགི་བ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། ཁྱིམ་དེ་ནི་དེའི་ལགས་སློ། །བུ་མློ་དེ་

ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་མཆིས་འབྲང་ལགས་ཏེ། ཀི་རི་ཏ་བཱ་ཚ་ཞེས་བགི་བའི་བུ་མློ་མྱློས་

བེད་མ་ཞེས་བགི་བ་ལགས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་སྐད་ཅེས་ཐློས་ནས། གཞན་གི་

ཆུང་མ་ཡིན་ནློ་སྙམ་སྟེ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་སེམས་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་མིག་ར་དང་

མདངས་ཉམས་ཤིང་ཤུགས་ནར་གིས་ཕྱུང་ནས། དེ་ལ་སེམས་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་

དལ་བུས་བདག་རང་ལ་སྨྲས་པ། ཨེ་མའློ་འདི་མིང་འདི་ལྟར་བཏགས་པ་ནི། །དློན་

དང་རེས་སུ་མཐུན་ཞིང་ཚིག་ཀང་སྙན། །འཛུམ་པའི་མདངས་དཀར་མྱློས་བེད་མ་

ཞེས་པ། །འདི་ལྟར་བདག་ནི་མྱློས་པ་བཞིན་དུ་བེད། །དེ་ནི་བཞེད་པར་བདག་འདློད་
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ན༑ །སེམས་ཀིས་མཐློང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར། །བདག་གི་སེམས་ནི ་དེ ་ལ་

གནས། །སེམས་ནི་དེ་ཡི་དབང་དུ་གྱུར། །གཞན་གི་ཆུང་མ་ཡིན་པ་ལ། །བདག་ཀང་

དེ་ལྟར་མི་བརྟེན་པར། །དེ་ནི་མྱློས་ཏེ་ངློ་ཚ་དང་། །བྲལ་བ་བཞིན་དུ་གཉིད་དང་

བྲལ། །དེ་ཡི་ལུས་བཟང་ཆས་ཤིང་འགེང་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཆགས་པས་རེ་གཅིག་

ཡིད་དུ་གྱུར་ཞིང་འདུག་པའི་ཚེ། །དློན་སྒྲུབ་གློ་རིམས་སྤློན་པའི་ཆབ་ཚོད་སྒ་གགས་

པའི། །ཆབ་ཚོད་དེ་ནི་ང་ཡི་སེམས་ལ་ཞེ་སང་ལྡང་། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པློ་དེ་འདློད་པས་

མྱློས་པའི་མཐུ་བརྟེན་པ་ནི་ཉམས། །བདག་རང་གིས་བརྣག་སྟེ་བློར་ཡང་མདངས་ནི་

སེམས་སྐར་གྱུར་ཅིང་ལུས་ཀང་ཤ་བྲི་སྲབ་མློར་གྱུར། སེམས་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་

ཤུགས་ནར་གིས་ཕྱུང་བ་ལ། །གལ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནི་བྱུང་། འདློད་ཆགས་ཀིས་

མྱློས་པར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ནི་རབ་ཏུ་མངློན་པར་གྱུར་ཏློ། །བརྟན་པ་ཆེན་པློས་

བརྣགས་ཤིང་བསྒིམས་བས་ཀང་། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་ཡིད་ནི་གྱུར་པ་དེ། །སེམས་ཁློང་

ཆུད་པའི་མིག་དང་བཞིན་མདངས་དང་། །ཤ་བྲི་སྲབ་མློར་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་མངློན་

པར་གྱུར། །དེ་ནས་བློན་པློ་ཨ་བི་པ་ར་ཀ་བརྡ་དང་མཚན་མ་ལ་མཁས་པ་དེས། རྒྱལ་

པློ་དེ་དེ་ལྟར་གྱུར་པར་ཤེས་ནས་སྙིང་ཉེ་བས་རྒྱལ་པློ་མ་རུང་བར་གྱུར་དུ་དློགས་པ་

དང་། འདློད་ཆགས་ཀང་མཐུ་ཆེ་བར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་ཏེ། ནང་དུ་མཆིས་

པར་གནང་བ་དང་། དབེན་པར་གསང་སྟེ་གསློལ་པ། ད་ནང་བདག་ནི་ལ་མཆློད་

བགིས་པའི་ཚེ། །གནློད་སྦྱིན་ཞིག་གིས་མངློན་སུམ་མཆིས་ནས་སུ། །མྱློས་བེད་མ་

ལ་རྒྱལ་པློའི་ཐུགས་ཆགས་པ། །ཁྱློད་ཀིས་མི་ཤེས་སམ་ཞེས་བདག་ལ་མཆིས། །དེ་

སྐད་སྨྲས་ནས་མློད་ལ་མི་སང་གྱུར། །བདག་ནི་རྟློག་པ་སྐེས་ནས་འདིར་མཆིས་

ལགས། །དེ་ལྟར་མེད་ན་ལ་གཅིག་འདི་ལྟ་བུ། །ཅི་ཡི་སང་དུ་བདག་ལ་བཀའ་མི་
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སྩལ། །དེ་བས་ན་ལ་བདག་ལ་ཐུགས་བརེ་བའི་སད་དུ། བུ་མློ་འདི་ཕག་ཏུ་བཞེས་

པར་རིགས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ལྟས་ཀིས་བསྐུལ་བས་ངློ་ཚ་སྟེ། མགློ་སད་ནས་

འདློད་ཆགས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་ཀང་། ཆློས་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་གློམས་པའི་ཕིར་བརྟེན་

པ་ཉམས་པར་མི་འདློད་པའི་ཚིག་རབ་ཏུ་གསལ་བས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། དེ་ནི་མི་རིགས་

སློ༑ །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བསློད་ནམས་ཉམས་གྱུར་བདག་ཀང་མི་འཆི་མིན། །བདག་

གི་སིག་འདིའང་གཞན་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །དེ་དང་བྲལ་བས་འགློད་པར་འགྱུར་

བའི་མེས། །ཁྱློད་ཀི་སེམས་ཀང་ར་བཞིན་བསྲེག་པར་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་འདི་དང་

ཕ་རློལ་གཉིས་ཀ་ལ། །བདག་ཅག་གཉིས་ལ་དེར་ལྟར་གནློད་པའི་ལས། །གང་ཕིར་

མི་མཁས་བསྟེན་པར་བེད་གྱུར་པ། །དེ་ཕིར་མཁས་པས་བསྟེན་པར་ཡློང་མི་

བེད། །ཨ་བི་པ་ར་ཀས་སྨྲས་པ། ལ་ཆློས་དང་འགལ་བར་དློགས་པ་མི་མཛད་དུ་

གསློལ། །སྦྱིན་པ་བགིད་པའི་གློགས་བགིད་པས། །ཁྱློད་ལ་བསློད་ནམས་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །དེ་ནི་བདག་ལས་མ་བཞེས་ན། །སྦྱིན་ལ་གེགས་པས་ཆློས་མིན་འགྱུར། །ལ་

ལས་བཀའ་མཆིད་ངན་པའི་སྐབས་ཀང་མ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། འློ་སྐློལ་

གཉིས་ལས་མ་གཏློགས་པ། །གཞན་ནི་སུ་ཞིག་འདི་ཤེས་འགྱུར། །དེ་བས་མི་ཡིས་

ཁྲེལ་གྱུར་པའི། །ཐུགས་ལ་དགློངས་པ་མ་མཛད་ཅིག །དེ་ལྟར་བགིས་ན་བདག་ལ་

ཕན་ཡློན་བཏགས་པར་འགྱུར་གི་གནློད་པར་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །རེ་ཡི་དློན་དུ་སྤད་

པས་མགུ་བ་ཡིས། །སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ན་ག་ལ་གནློད། །དེ་བས་ཐུགས་ལ་

བཞེས་པ་དློན་བཅས་མཛོད། །བདག་ལ་གནློད་པར་དློགས་པ་ཁྱློད་མ་མཛད། །རྒྱལ་

པློས་སྨྲས་པ། སིག་པ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །ང་ལ་རབ་ཏུ་བམས་པའི་ཕིར། །ཁྱློད་ཀིས་

དེ་ནི་མ་བརྟགས་སློ། །འདི་ལྟར་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཆློས་བསྒྲུབ་པ་ཡི་གློགས་མ་
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ཡིན། །རབ་ཏུ་བམས་པས་ང་ཡི་ཕིར། །སྲློག་ཀང་ཕངས་པར་མི་ལྟ་བར། །གཉེན་

པས་ལག་པ་དེ་ལྟ་བུའི། །གློགས་པློའི་ཆུང་མ་གློགས་མློ་ཡིན། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུ་

བེད་དུ་བཅུག་པ་མི་རིགས་སློ། །གང་ཡང་འདི་གཞན་སུས་ཀང་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་

རློ༑ །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་། འདི་ཅི་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ། མ་མཐློང་བར་ནི་སིག་པ་

བས་པ་དག །དུག་ཟློས་བཞིན་དུ་བདེ་བར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། །ལ་དང་རྣལ་འབློར་ཅན་

གི་མིག་དག་ནི། །རྣམ་དག་མིག་གིས་མི་མཐློང་མི་སྲིད་དློ། །གཞན་ཡང་། དེ་ནི་ཁྱློད་

ལ་མི་ཕངས་ཞེའམ། །དེ་ནི་བཏང་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

ཞེས། །སུ་ཞིག་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་འགྱུར། །ཨ་བི་པ་ར་ཀ་ས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་བུ་སད་

བཅས་པ་འབངས། །ཁྱློད་ནི་བདག་གི་རེ་དང་ལ། །དེ་བས་བྲན་མློ་འདི་ལྟ་ལ། །ཆློས་

དང་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་མཆིས། །འདི་བདག་ལ་ཕློངས་ཞེས་བགི་བ་དེ་ཡང་། ཕངས་ན་

ཕངས་སུ་བས་མློད། །འདི་ནི་བདག་ལ་ཕངས་པ་ལགས་མློད་ཀི། །དེ་ཡི་སད་དུ་འདི་

ནི་ཁྱློད་ལ་འབུལ། །ཕངས་པ་བིན་ན་ཚེ་རབས་ཕི་མ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཕངས་

པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ལ་དེ་བས་ན་འདི་བཞེས་སུ་གསློལ། རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། དེ་

ལྟར་བར་མི་རུང་གིས། དེ་སྐད་མ་ཟེར་ཅིག །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆློས་སྤློད་པ་ལས་

དཔལ་ནི་ཐློབ་གྱུར་ན། །དེ་ཉིད་ལ་ཡང་གནློད་པར་བེད་པ་བས། །བདག་ནི་མཚོན་ཆ་

རྣློན་པློས་བཏབ་པའམ། །མེ་སྟག་འཕློ་པའི་མེ་ནང་ཞུགས་ཀང་ས། །ཨ་བི་པ་ར་ཀས་

སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་འདི་གཞན་གི་ཕིར་འབྲང་ལགས་པའི་སད་དུ། ལ་མི་བཞེས་ན་ཡང་

འདི་སྐེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཏུད་དུ་རུང་བ་སད་འཚོང་མའི་ཚུལ་འཛིན་དུ་འཚལ་

ལློ༑ །དེ་བས་ལ་འདི་བཞེས་སུ་གསློལ། རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་མྱློས་སམ་ཅི། སྐློན་

མེད་ཆུང་མ་བློར་ན་ནི། །ང་ཡི་ཆད་པས་བཅད་ཏ་རེ། །སད་པའི་གནས་སུ་ཁྱློད་གྱུར་
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ན༑ །འདི་དང་ཕ་རློལ་བསྲེག་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ན་བར་མི་རུང་བ་ལ། ཡུས་མ་ཆེ་

བར་རིགས་པ་ལ་དགའ་བར་གིས་ཤིག །ཨ་བི་པ་ར་ཀས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ལ་བདེ་བས་

བདག་ཡིད་བདེར་གྱུར་ན། །གལ་ཏེ་ཆློས་དང་འགལ་བར་གྱུར་ཀང་རུང་། །སྐེ་བློས་

སད་ཅིང་བདེ་བ་ཉམས་ཀང་རུང་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྟློ་བས་བཟློད་པར་གིས། །ས་

བདག་ཆེན་པློ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ནི། །ཁྱློད་ལས་ལག་པའི་མགློན་མཆློག་གཞན་མ་

མཐློང་། །བདག་གི་བསློད་ནམས་འཕེལ་ཕིར་མྱློས་བེད་མ། །དུས་ཚིགས་མཆློད་

པའི་ཡློན་བཞིན་བཞེས་སུ་གསློལ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ང་ལ་རབ་ཏུ་བམས་པའི་

ཕིར། །བདག་ལ་ཕན་པ་དང་གནློད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་ཁྱློད་འདི་ལྟར་

འབད་པ་ནི་དའི་དློན་དུ་སྐློད་པ་ཡིན་པས། །དེའི་ཕིར་ཡང་ཁྱློད་ལག་པར་ཡལ་བར་

དློར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །འཇིག་རྟེན་པས་སད་པ་ལ་ཡང་འཛེམ་པ་མེད་པར་བ་བའི་མི་

རིགས་སློ། །ལྟློས་ཤིག །འཇིག་རྟེན་སློད་པས་འཛེམ་པ་མེད་པ་དང་། །ཆློས་དང་ཕི་

མའི་འབྲས་བུ་མི་ལྟ་བར། །གང་ཡིན་དེ་ལ་སྐེ་བློ་ཡིད་མི་ཆེས། །ལ་དང་དཔལ་གིས་

རབ་ཏུ་སང་བར་འགྱུར། །དེ་བས་ནངས་ཁྱློད་ལའང་སྨྲའློ། །སྲློག་གི་ཕིར་ནི་ཆློས་དང་

ནི༑ །འགལ་བར་གྱུར་ལ་དགའ་མི་བེད། །ཉེས་པ་ཆེར་འགྱུར་གདློན་མི་ཟ། །ལེགས་

འབྱུང་ཆུང་ལ་དློགས་དང་བཅས། །གཞན་ཡང་། དམ་པ་རྣམས་ནི་ཕ་རློལ་སློད་ལ་

སློགས། །སྡུག་བསྔལ་བས་ན་བདག་ཉིད་བདེ་མི་འགྲུབ། །དེ་བས་ང་ནི་ཅི་ལའང་མི་

གནློད་པར། །ཆློས་ལ་གནས་ནས་བདག་གི་དློན་གྲུབ་བློ། །ཨ་བི་པ་ར་ཀས་སྨྲས་པ། 

རེའི་དློན་དུ་གུས་པའི་འབངས་ཀིས་སྤད་པ་འདི་ལ་བདག་ཅག་ལ་ཆློས་མ་ལགས་

པའི་སྐབས་ཅི་ཞིག་མཆིས། འདི་བདག་གིས་ཕུལ་བ་ལས་བ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་ནློངས་

པ་ཅི་མཆིས། དེའི་སད་དུ་ཡུལ་ཤི་པི་པའི་ལློངས་ཀི་མི་དང་བཅས་པས་ཀང་འདི་ལ་
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ཆློས་མ་ལགས་པའི་སྙད་གདགས་སུ་ཅི་ཞིག་མཆིས། དེ་ལྟ་བས་ན་ལ་འདི་བཞེས་

སུ་གསློལ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ནི་ངའི་དློན་སྤད་པ་ལ་རབ་ཏུ་གཞློལ་བར་ངློས་

མློད་ཀི། འདི་ལ་འློ་ཅག་གཉིས་དང་། ཡུལ་ཤི་བི་པའི་ལློངས་ཀི་མི་དང་བཅས་པའི་

ནང་ན་སུ་ཆློས་ཤེས་པའི་མཆློག་ཡིན་པ་འདི་ནི་དཔྱད་དགློས་སློ། །དེ་ནས་ཨ་བི་

པར་ཀས་གུས་པ་དང་བཅས་པས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། རྒན་པ་བསྙེན་བཀུར་བ་བ་

བས་པ་དང་། །ཐློས་པ་མང་ཞིང་བློ་ཡང་རྣློ་བ་དང་། །འཁློར་གསུམ་དློན་གི་མཆློག་

ཉིད་རིག་པ་ནི། །ལ་གཅིག་ཁྱློད་དང་བདག་པློ་ཆེ་ལ་མཆིས། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། དེ་

བས་ན་འདི་ལ་ང་བསླུ་བར་མི་རིགས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཕན་པ་

དང་གནློད་པ་ནི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་རག་ལུས་ཏེ། དེ་བས་འབངས་རྣམས་

སྙིང་ཉེ་བསམས་ནས་སུ། །གཏམ་སྙན་འབྱུང་བའི་ལམ་གི་མཆློག་དགའ། །ཁྱུ་

མཆློག་འགློ་བ་དང་ངམ་གཡློ་བ་བཞིན། །རེས་སུ་འགློ་བ་རྣམས་ནི་དློགས་མེད་

ཅིང་། །འཁྲུལ་པ་མེད་པར་རེས་སུ་འབྲང་བ་བཞིན། །འབངས་ཀང་དེ་བཞིན་རྒྱལ་

པློའི་རེས་སུ་འབྲངས། །གཞན་ཡང་ཁྱློད་ལྟློས་ཤིག །ང་བདག་རང་ཡང་སྲུང་བ་

ནི༑ །གང་ཚེ་ནུས་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ང་ཡིས་བསྲུང་འདློད་པའི། །སྐེ་བློ་རྣམས་ནི་

ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་འབངས་ལ་ཕན་པར་ལྟ་བ་དང་། །བདག་གི་ཆློས་དང་གགས་

པ་དྲི་མེད་ལ། །བལྟས་ནས་སེམས་ཀི་དབང་དུ་ང་མི་འགློ། །ཁྱུ་མཆློག་བཞིན་དུ་ང་ནི་

འབངས་ཀི་མགློན། །དེ་ནས་བློན་པློ་ཨ་བི་པ་ར་ཀས། རྒྱལ་པློ་སྲན་ཚུགས་པར་དེ་

མགུ་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་སྨྲས་པ། གང་རྣམས་བསྲུང་

བའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་བཞུགས་པའི། །ཨེ་མ་ཧློ་འབངས་རྣམས་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །ཆློས་ལ་བགིས་ཤིང་བདེ་ལ་མ་ཆགས་པ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་དཀའ་ཐུབ་ནགས་
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ནའང་དཀློན། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཆེན་པློའི་སྒ། །འདི་ནི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ལ་མཛེས། །ཡློན་

ཏན་མེད་ལ་ཡློན་ཏན་བརློད། །སད་ཅིང་རྩུབ་པའི་ཚིག་ཏུ་གྱུར། །རྒྱ་མཚོར་རིན་ཆེན་

འབྱུང་གནས་བཞིན། །ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཁྱེད་ལགས་པས། །ཁྱེད་ནི་དེ་ལྟར་

ཞི་གྱུར་པ། །དེ་ལ་ངློ་མཚར་ཆེར་མི་འཛིན། །དེ་ལྟར་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་

བདག་རང་སྲན་ཐུབ་པས་བསྟན་པ་དང་ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་གློམས་པར་བས་

པའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པས་གདུངས་ཀང་ལམ་ངན་པར་འཇུག་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །དེ་བས་ན་སྲན་ཐུབ་པར་བ་བ་དང་།ཆློས་ལ་གློམས་པར་བ་བ་ལ་

བརློན་པར་བའློ། །མྱློས་བེད་མའི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བཅུ་གསུམ་པའློ།། །།

 ལྱེགས་པར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་ལྔ་པ། ཆློས་ལ་གནས་ན་བདེན་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་ཀང་མ་རུངས་

པར་གྱུར་པ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། །དེ་བས་

ན་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་བློ་རབ་ཏུ་རྣློ་བ་གྲུའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །འདི་ལྟར་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཤེས་རབ་རྣློ་བས་གཙུག་ལག་

ཁྱད་པར་ཅན་གང་དང་གང་སློབ་པར་འདློད་པ་དང་།སྒྱུ་རལ་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དང་

གང་སློབ་པར་འདློད་པ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ཤེས་རབ་རྣློ་ཞིང་སྐེ་བློ་གཞན་པས་ལག་

པར་གྱུར་ཏློ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ལྟར་སྐར་མ་རྒྱུ་བ་ལ་མཁས་པས། ཕློགས་ཀི་

བེ་བྲག་ལ་བློ་མ་རྨློངས་ཤིང་ནར་མ་དང་། གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བའི་ལྟས་ཤེས་ལ། 
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མཚན་མ་ལ་མཁས་ཤིང་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པའི་གློ་རིམས་ལ་མཁས་པས་ཉ་

དང་ཆུའི་ཁ་དློག་དང་སའི་བེ་བྲག་དང་བ་དང་རི་དགས་ལ་སློགས་པའི་མཚན་མས་

ཀང་རྒྱ་མཚོའི་ཕློགས་ནི་ལེགས་པར་རྟློགས། དྲན་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ལེ་ལློ་དང་གཉིད་

ནི་ཆུང་། གང་བ་དང་ཚ་བ་དང་ཆར་འབབ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཅི་མི་

སྙམ། བག་ཆེ་ལ་བརྟེན་པ་དང་ནི་ལྡན། དྲང་བ་དང་བཟླློག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་མཁས་

པའི་ཕིར། ཚོང་པ་རྣམས་འདློད་པའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་པར་བེད་པ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །དེས་

འགློ་བའི་དློན་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མིང་ཡང་ལེགས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པར་བེད་པ་ཞེས་བའློ། །དེ་གནས་པའི་མིང་ཡང་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་

ཞེས་སྔློན་གགས་སློ། །དིང་སློང་ནི་སུ་པཱ་ར་ཀ་ར་ཞེས་བའློ། །དེ་རབ་ཏུ་བཀ་ཤིས་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕིར། རྒས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱ་མཚོར་འདློང་བའི་ཚོང་པ་དློན་

འགྲུབ་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང་བཀུར་སྟི་ཆེར་བེད་དེ་གྲུ་

བློ་ཆེའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བེད་དློ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་ཡུལ་བ་རུ་ཀ་ཙྪ་ནས་ཚོང་

པ་གསེར་གིང་དུ་འདློང་བ་དློན་གྲུབ་པར་འདློད་པ་ཅིག་ཡུལ་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པར་ལགས་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་གྲུ་བློ་ཆེ་དེའི་ནང་དུ་གཞག་པའི་

ཕིར་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དེས་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། རྒས་པའི་དབང་གིས་ལྟ་བ་

ཉམས་གྱུར་ཞིང་། །གཞློན་ཤ་ཆུང་བས་དྲན་པ་རབ་ཏུ་ཉམས། །བདག་གི་ལུས་ཀི་བ་

བའང་ཉམ་ཆུང་ན། །བདག་ལ་གློགས་བར་རེ་བ་ག་ལ་སྲིད། །ཚོང་པ་རྣམས་ཀིས་

སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་ལུས་ནི་གནས་སྐབས་ཅི་འདྲ་བ་བདག་ཅག་གིས་འཚལ་ཏེ། ཁྱློད་

ལ་དྲག་ཤུལ་སྤད་པའི་མཐུ་མ་མཆིས་ལགས་ཀིས་ཀང་། བདག་ཅག་ནི་ཁྱློད་ལ་

ཕིན་ལས་བགི་བར་མི་གསློལ་གི། གཞན་དུ་ན། ཁྱེད་ཀི་ཞབས་ཀི་པདྨ་ལ་བརྟེན་
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པའི། །མཐུ་ཡིས་གྲུ་ནི་བཀ་ཤིས་ལྡན་གྱུར་ན། །མཚོ་ཡི་ནང་ནས་རབ་ཏུ་བགློད་

དཀའ་ཡང་། །བདེ་བར་ཐར་འགྱུར་སད་དུ་བདག་ཅག་མཆིས། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་

ཆེན་པློ་དེས་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརེ་བའི་ཕིར་རྒས་པས་ལུས་ཤིག་ཤིག་པློར་གྱུར་དུ་

ཟིན་ཀང་གྲུ་བློ་ཆེའི་ནང་དུ་ཞུགས་སློ། །དེ་གྲུ་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཚོང་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བསམས་པ། །ད་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་བདག་ཅག་རྣམས་དློན་གི་

མཆློག་གྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་ནས་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་

མཐར་གིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་ཉའི་རིགས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཆུ་

རླབས་ཀི་སྒ་ཆེན་པློ་གག་པ། རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་ཆུ་རླབས་མང་པློ་གཉེར་བ། རིན་

པློ་ཆེ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་སའི་ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་མང་པློས་མདློག་བསྒྱུར་བ། ལྦུ་

བ་སྦྲེང་བས་མེ་ཏློག་གི་ཕེང་བ་བཞིན་དུ་མཛེས་པར་བས་པ། ལ་མ་ཡིན་དང་ཀླུ་

མཆློག་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པ། གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཆུ་ཚད་མེད་པའི་ནང་དུ་

ཞུགས་སློ། །དེ་ནས་ཨནད་རིལ་གི་འློད་ལྟར་སྔློ། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གནམ་སྔློན་བཞུ་

བ་བཞིན། །ཁློར་ཁློར་ཡུག་ཆུ་འགམ་བ་ལྟར་མི་སང་། །གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་མཚོ་

འཇིང་ནང་དུ་ཞུགས། །དེ་ནས་དེ་དག་དེར་ཕིན་པ་དང་ཕི་དྲློའི་དུས་སུ་ཉི་མའི་འློད་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཆུང་ངུར་གྱུར། གློ་བུར་དུ་ལྟས་ངན་ཆེན་པློ་རབ་ཏུ་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་ཅིག་བྱུང་བ་དང་། །རླབས་ནི་རྣམ་པར་འཁྲུགས་ཤིང་ལྦུ་བ་འཐློར། །དྲག་པློའི་

རླུང་གིས་བསྐློད་པས་འཇིགས་སྒ་འབིན། །ཆུ་ཀུན་ཐ་མལ་འདུག་ལས་རབ་ཏུ་

གཡློས། །རྒྱ་མཚོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར། །ལྟས་ངན་གློ་བུར་ལངས་པའི་

རླུང་གིས་བསྐློད། །རླབས་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཤུགས་ཀིས་དཀྲུགས། །དུས་

མཐའི་རླུང་གིས་རི་གཡློས་ས་གཞི་བཞིན། །རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ནི་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་
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པར་གྱུར། །གློག་ཕེང་རྒྱུ་བའི་འློད་འབར་ལེ་གཡློ་བ། །སྦྲུལ་ནག་མགློ་མང་བཞིན་དུ་

མདློག་སྔློ་བའི། །སྤིན་གིས་ཉི་མའི་ལམ་ཡང་བསྒིབས་པར་གྱུར། །འབྲུག་སྒ་འཇིགས་

སུ་རུང་བ་རྒྱུན་མར་གགས། །སྤིན་ཆེན་འཐུག་པློས་འློད་ཀི་དྲ་བ་སྒིབ། །ཉི་མ་མཐང་

གིས་ནུབ་ཏུ་ཉེ་ལ་གྱུར། །ཉི་མ་ནུབ་པའི་སྐབས་ནི་རེད་པ་དང་། །མུན་པའང་རིམ་

གིས་གནག་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར། །ཆར་རྒྱུན་མདའ་ཡིས་རླབས་ལ་ཕློག་པ་དང་། །རྒྱ་

མཚོའི་འཇིང་ནི་གནམ་དུ་བརྒལ་བ་འདྲ། །གྲུ་ཡང་འཇིག་པ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

གཡློས། །དེ་དག་སྙིང་ལ་འཇིགས་པ་སྐེད་པར་བེད། །དེ་དག་སྐྲག་ཅིང་ས་བཀློང་མི་

སྨྲ་ཞུམ། །བརྟེན་པློ་དག་ནི་ཐར་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཁ་ཅིག་ཡི་དམ་ལ་ལ་གསློལ་

བ་འདེབས། སེམས་སྟློབས་ཡློན་ཏན་བསམ་བ་རྣམ་པར་སྟློན། །དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་

དག་རླུང་དང་ཆུའི་ཤུགས་ཀིས་བརྡས་པའི་གྲུ་བློ་ཆེ་གཡེངས་ནས་ཉིན་ཞག་དུ་མར་

ཆུའི་འགམ་མ་མཐློང་ཞིང་། རྒྱ་མཚོའི་མཚན་མ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་ཡང་མ་མཐློང་ལ། 

རྒྱ་མཚོའི་མཚན་མ་སྔར་མ་མཐློང་བ་ཤ་སྟག་མཐློང་བས། ཅིའི་ཕིར་སེམས་མི་

དགའ་ལ། འཇིགས་ཤིང་བག་ཚ་བས། ཅི་བ་གཏློལ་མེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན་པས། དེ་དག་སྤློ་བསྲིང་བའི་ཕིར་སྨྲས་

པ༑ རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལྟས་ངན་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བས་འཁྲུགས་

ཤིང་།ཉློན་མློངས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ངློ་མཚར་མི་ཆེ་ཁྱེད་ཅག་བག་ཚ་བར་མ་

བེད་ཅིག །ཞུམ་པ་ཕངས་ལས་ཐར་ལ་མི་ཕན་གིས། །དེ་བས་མྱ་ངན་གདུང་བར་མ་

བེད་ཅིག །དགློས་པའི་དློན་སྒྲུབ་མཁས་ལ་བརྟེན་བས་ནས། །རབ་ཏུ་དཀའ་བའང་ས་

བས་ཐར་པར་འགྱུར། །དེ་བས་འཇིགས་ཤིང་མི་དགའ་མ་བེད་པར། །ཇི་ལྟར་བ་བའི་

ཐབས་ཀིས་དགློས་པ་བསྒྲུབ། །མཁས་པས་གཟི་བརིད་བརྟན་པས་གཟེངས་བསྟློད་
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ནས། །དློན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལག་ན་ཡློད། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

དེས་ཚོང་པ་དེ་དག་སེམས་བརྟན་པར་བས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་འགམ་མཐློང་དུ་རེ་

ནས། རྒྱ་མཚོ་ལ་བལྟས་ནས་མིའི་གཟུགས་འདྲ་བ་དང་དངུལ་གི་ཡ་ལད་གློན་པ་

ཅིག་ཆུའི་ནང་དུ་ཡང་བིང་སྟེང་དུ་ཡང་འབྱུང་བ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་དག་གི་བད་གཟུགས་

དང་མཚན་མ་ལགས་པར་བརྟགས་ནས་ཡ་མཚན་ཆེར་གྱུར་ཏེ། ལེགས་པར་ཕ་

རློལ་བིན་པ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱ་མཚོ་འདིའི་ནང་ན་སྔློན་མ་མཐློང་བའི་མཚན་མ་དག་

ཅིག་སང་སྟེ། དེ་དག་ནི་ལ་མ་ཡིན་གི་དམག་མི་བཞིན་དུ་དངུལ་གི་གློ་ཆ་བགློས། 

མིག་མི་སྡུག་ལ་ས་ཡང་སྤུ་གི་འདྲ་བར་སང་། །སྟེང་དུ་བིང་ཞིང་རྒྱལ་བའི་ཞློར་ལ་

ནི༑ །རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལ་རེད་མློ་བེད་པ་སུ་ཞིག་ལགས། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པས་སྨྲས་པ། འདི་དག་ནི་མི་མ་ཡིན་གི་ཉ་མི་འདྲ་བ་སང་བ་དག་ཡིན་གིས། འདི་

དག་གིས་མ་འཇིགས་ཤིག །འློན་ཀང་། བདག་ཅག་ཡུལ་ནི་གཉིས་ཀ་ལས། །དེ་

ལས་རབ་ཏུ་རིང་བར་གྱུར། །རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི་སྤུ་གིའི་ཕེང་། །དེ་ལས་བཟླློག་ལ་འབད་

པར་བགིས། །ཆུ་ཡང་དྲག་ཏུ་འབབ་པ་དང་། །ནུབ་ཕློགས་ནས་ལངས་པའི་རླུང་དྲག་

པློས་གྲུ་རབ་ཏུ་མགློགས་པར་སློང་བས་ཚོང་པ་དེ་དག་གིས་སར་བཟླློག་མ་ནུས་

སློ༑ །དེ་ནས་ཆུས་ཁྱེར་བ་ལས་མཐར་གིས་དངུལ་གི་མདློག་འདྲ་བའི་ཆུ་དཀར་པློ་

ལྦུ་བ་མང་པློ་འཁྲིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་གཞན་ཅིག་མཐློང་ནས་ཡ་མཚན་ཆེར་གྱུར་ཏེ། 

ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྨྲས་པ། ཆུ་རྣམས་རང་གི་ལྦུ་བས་གཡློགས་པ་

བཞིན། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློས་གློས་དཀར་གློན་པ་བཞིན། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ཞུ་བ་

འབབ་པ་བཞིན། །ངང་པ་བཞིན་དུ་བབ་པ་འདི་ཅི་ལགས། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པས་སྨྲས་པ། རབ་ཏུ་རིང་དུ་ཆུས་ཁྱེར་བས་ཤིན་ཏུ་དཀའློ། །འློ་མའི་རྒྱ་མཚོ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

122

ཞེས་བ་སྟེ། །འདི་ནི་ཞློ་ཕེང་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། །གལ་ཏེ་བཟླློག་པར་ནུས་ན་ནི། །འདི་

ལས་ཐར་ཏེ་འགློར་མི་རུང་། །ཚོང་པ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། གྲུ་བློ་ཆེ་རབ་ཏུ་མགློགས་

པ་དང་རླུང་ཡང་དྲག་ཏུ་ལངས་པས་གྲུ་དལ་བུས་བཏང་བ་ཡང་མི་ནུས་ན། སར་

ལློག་པ་ག་ལ་ནུས། དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཡང་འདས་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་མཚོ་གཞན་ཅིག་

རླབས་ཀི་ཕེང་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་གསེར་གི་མདློག་འདྲ་བ། ཆུའི་མདློག་མེ་འབར་

བ་འདྲ་བ་མཐློང་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་ཡ་མཚན་དང་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་ཏེ། ལེགས་

པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་དྲིས་པ། ཉི་མ་འཆར་ཀའི་ཁ་དློག་འདྲ་བ་ལ། །སྔློན་པློ་མ་

ཡིན་ཆུ་རླབས་གནམ་དུ་རྒལ། །མེ་ཆེན་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདྲ་བ་ཡི། །མཚོ་འདིའི་

མིང་ནི་འདི་ལྟར་ཅི་ཕིར་གྱུར། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་

སང་བའི་རྒྱ་མཚོ་འདི། །མེ་ཡི་ཕེང་བ་ཞེས་གགས་ཏེ། །དེ་བས་འདི་ལས་བཟླློག་

ནུས་ན། །ཁྱེད་ལ་རབ་ཏུ་ལེགས་པར་འློང་། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེའི་མིང་

ཙམ་ཞིག་བསྟན་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་བལྟས་པས་ཆུའི་ཁ་དློག་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་

ནི་མ་བསྟན་ཏློ། །དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་དག་རྒྱ་མཚོ་དེ་ལས་ཀང་ཐལ་བ་དང་། ཡང་རྒྱ་

མཚོ་གཞན་ཆུའི་ཁ་དློག་རིན་པློ་ཆེ་སྡུར་ལེན་དང་། ཨ་ན་ད་རིལ་གི་མདློག་ཀང་འདྲ་

ལ༑ རྩྭ་ཀུ་ཤ་སིན་པའི་ཁ་དློག་ཀང་འདྲ་བ་མཐློང་ནས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། ལེགས་

པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་དྲིས་པ། ཀུ་ཤ་སིན་པའི་འདབ་མ་འདྲ་བའི་མདློག །དྲག་ཏུ་

ལངས་པའི་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་རླབས། །ལྦུ་བ་བཀམ་པ་མེ་ཏློག་བཅས་པ་

བཞིན། །འདི་ལྟར་གདའ་བ་རྒྱ་མཚོ་གང་ཞིག་ལགས། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པས་སྨྲས་པ། ཀེ་དེད་དཔློན་དག་སར་བཟླློག་པའི་ཕིར་འབད་པ་གིས་ཤིག །འདི་

ལས་འདས་ན་མི་རུང་ངློ༌། །ཀུ་ཤའི་ཕེང་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འདི། །གང་པློ་ལགས་ཀྱུ་མེད་
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པ་བཞིན། །བཟློད་པར་དཀའ་བའི་ཆུ་འབབ་པ། །བདག་ཅག་དགའ་བ་འཕློག་པར་

བེད། །དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་དག་གིས་རབ་ཏུ་འབད་ཀང་གྲུ་བློ་ཆེ་དེ་བཟླློག་པར་མ་ནུས་

ནས། རྒྱ་མཚོ་དེ་ལས་ཀང་ཐལ་ཏེ།ཆུའི་མདློག་སྔློན་པློ་སྨྱུག་མའི་མདློག་དང་། བཻཌཱུ་

ཪྻའི་མདློག་འདྲ་བའི་རྒྱ་མཚོ་གཞན་ཞིག་མཐློང་ནས། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་

ལ་སྨྲས་པ། རིན་ཆེན་མར་གད་མདློག་ལྟར་སྔློ་བའི་ཆུ། །ནེའུ་གསིང་སྔློན་པློ་མཛེས་

པ་བཞིན་དུ་འབབ། །ཀུ་མུ་ཏ་དང་འདྲ་བའི་ལྦུ་བས་བརྒྱན། །དེ་ལྟར་གདའ་བའི་རྒྱ་

མཚོ་འདི་གང་ལགས། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་ཚོང་པ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་

བར་གྱུར་པ་དེས་སེམས་གདུངས་ནས་མི་དགའ་ཞིང་ཤུགས་རིང་དུ་ནར་གིས་ཕྱུང་

སྟེ་དལ་བུས་སྨྲས་པ། ད་ནི་རབ་ཏུ་ཕ་རློལ་ཐལ། །འདི་ལས་བཟླློག་པ་རབ་ཏུ་

དཀའ། །འཇིག་རྟེན་ཐ་མར་བེད་པ་བཞིན། །རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་འདམ་བུའི་ཕེང་། །ཚོང་

པ་དེ་དག་གིས་དེ་སྐད་ཐློས་ནས་མི་དགའ་ཞིང་སེམས་ནི་ཞུ་མ་ལུས་ཀི་ཚིགས་ནི་

ཤིག་ཤིག་པློར་གྱུར། ཤུགས་ནར་གིས་འབིན་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཅིང་དེ་ཉིད་དུ་

མཆིས་སློ་ཞེས་འཁློད་དློ། །རྒྱ་མཚོ་དེ་ལས་ཀང་ཐལ་ནས་ཕི་དྲློའི་དུས་ལས་བབ་

ཅིང་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཏེ། ཉི་མ་ཡང་མཚོའི་ནང་དུ་ནུབ་པར་

གྱུར་བ་འདྲ་བ་ལ། རྒྱ་མཚོ་ཡང་བ་འློག་བཟླློག་པ་འདྲ་ཞིང་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྒ་ཡང་སེར་

བ་དྲག་པློ་འབབ་པ་དང་། སྨྱུག་མའི་ཚལ་མེས་ཚིག་སྟེ་ཏློག་ཡར་གིས་འགེངས་པ་

དང་འདྲ་བར་སྒ་ཆེ་ཞིང་རབ་ཏུ་འཇིགས་པར་བེད་པ་ཐློས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ཐློས་ནས་

ཀང་རབ་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་སྙིང་འདར་བཞིན་དུ་ལ་འུར་དུ་ལངས་ནས་ཕློགས་ཀུན་དུ་

བལྟས་ནས། ཆུའི་འཇིང་ཆེན་པློ་དེ་གཡང་ས་གཅློང་རང་གི་ནང་དུ་འབབ་པ་འདྲ་བ་

མཐློང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་བུ་མཐློང་ནས་རབ་ཏུ་བློང་བློང་པློར་གྱུར་ཏེ། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་
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ཏུ་ཕིན་པའི་དྲུང་དུ་ལགས་ནས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་རྣ་བ་གས་ཤིང་སྙིང་ཡང་

འཇིགས་པས་དཀྲུགས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །ཆུ་ཡི་བདག་པློ་ཁྲློས་པ་འདྲ་བའི་སྒ་འདི་

རྒྱང་རིང་ནས་ཀང་གག །ཆུ་འདི་ཐམས་ཅད་གཅློང་རློང་འཇིགས་པའི་ནང་དུ་མདུན་

ན་འབབ་པ་འདྲ། །རྒྱ་མཚོ་འདི་འདྲ་ཅི་ལགས་ཁྱློད་ཀང་འདི་ལ་ཅི་ལྟར་བགི་བ་

དགློངས། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་ནས། ཨེ་མ་ཧློ་མཚར་

བས་མཚར་བས་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ལ་བལྟས་ནས་སྨྲས་པ། གང་དུ་ཕིན་ནས་

སར་མི་ལྡློག །འཆི་བདག་ཁར་ནི་སྔློན་སློང་བཞིན། །བདག་ཅག་མ་རུངས་གྱུར་གིས་

མེད། །རྒྱ་མཚོའི་གློང་དེ་འདི་ཡིན་ནློ། །ཚོད་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་དེ་སྐད་ཐློས་ནས། 

བདག་ཅག་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གློང་གི་ཁར་སློང་ངློ་སྙམ་ནས་གསློན་དུ་རེ་བ་མེད་ཅིང་ཤི་

བས་འཇིགས་པས་སེམས་བློང་བློང་པློར་གྱུར་ཏེ། ཁ་ཅིག་སྐད་ཕྱུང་ངུས་པར་གྱུར་

ཏློ༑ །ཁ་ཅིག་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ཞིང་འབློད། །ཁ་ཅིག་ཅི་ཡང་བེད་མ་ནུས། །ཁ་ཅིག་

སྐྲག་ནས་སེམས་ཀང་སྟློར། །ཕངས་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀིས་རབ་བསྐུལ་ནས། །ཁ་

ཅིག་ལ་དབང་གུས་པས་ཕག་ཀང་འཚལ། །ཁ་ཅིག་ཉི་མ་དྲག་པློ་ཐ་སྐར་དང་། །ནློར་

ལ་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་ལ་སྐབས་སུ་འདློང་། །ལ་ལ་གསང་སྔགས་བཟླས་བརློད་

བེད། །གཞན་དག་ལ་མློ་ཉིད་ལ་ཕག་འཚལ་གྱུར། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན་ལ་ཁ་

ཅིག་གིས། །དྲུང་དུ་འློངས་ནས་བསྐློར་ནས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན། །ཕློངས་པར་གྱུར་ལ་

འཇིགས་པ་མེད་བེད་པ། །གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་ཡློན་ཏན་བསགས་པ་ཡི། །ཁྱློད་

ཀི་མཐུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ནི། །ད་ནི་སྦྱར་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་མཆིས། །བདག་

ཅག་མགློན་མེད་ཕློངས་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །དེ་བས་བརྟན་པློས་བསྐབ་པར་

ཐུགས་ལ་དགློངས། །རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་ཁྲློས་བཞིན་བདག་ཅག་རྣམས། །རྒྱ་མཚོའི་
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གློང་གིས་ཅིར་ཆར་རིལ་མིད་བགིད། །སྐེ་བློ་ཆབ་ཀི་ནང་དུ་འགུམ་པ་འདི། །ཁྱློད་

ཀིས་ཡལ་བར་དློར་བ་མི་སྲིད་དློ། །རྒྱ་མཚོ་འདིས་ཀང་ཁྱློད་ཀི་བཀའ་མི་གཅློག །དེ་

བས་འཁྲུགས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལས་བཟླློག །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེ་

ཆེན་པློས་སེམས་གདུངས་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་སྤློ་བསྲིང་བའི་ཕིར་སྨྲས་པ། འདི་ལ་

ཡང་བདག་ལ་བཅློས་སུ་ཡློད་པའི་ཐབས་འགའ་ཞིག་ཡློད་པར་མཐློང་སྟེ། དེ་ལ་རེ་

ཞིག་སྙིང་རེས་སྦྱར་བར་བ། །དེའི་ཕིར་ཁྱེད་ཅག་རེ་ཞིག་སྤློ་སྲིངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་

པ་དང་། དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་དག་གིས་འདི་ལའང་བཅློས་སུ་ཡློད་དློ་ཟེར་རློ་སྙམ་ནས་

རེ་ཐག་མ་ཆད་དེ། བསམ་པ་བརྟན་པློ་བརྟས་པར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་ཡིད་རྟློན་ཅིང་ཁ་

རློག་སྟེ་སློད་ཅིང་འཁློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་བ་གློས་ཕག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས། པུས་མློ་གཡས་པའི་ལ་ང་

གྲུ་བློ་ཆེ་ལ་བཙུགས་ཏེ། ལུས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཏུད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ལ་ཕག་བས་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཚོང་པ་ཁྱེད་རྣམས་དང་། རྒྱ་

མཚོ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་གསློན་ཅིག །བདག་ནི་

ཤེད་བེ་ཚུན་ཆད་དུ། །ནམ་ཡང་ཆེད་དུ་བསམས་ནས་སུ། །སྲློག་ཆགས་རྣམས་ནི་

ནམ་དུ་ཡང་། །བསད་པར་བདག་ནི་ཡང་མི་དྲན། །བདེན་པའི་ཚིག་ནི་འདི་དག་

དང་། །བདག་གི་བསློད་ནམས་མཐུ་དག་གིས། །རྒྱ་མཚོའི་གློང་དུ་མ་སློང་

བར། །གྲུ་འདི་བདེ་བར་སར་ལློག་ཅིག །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་བདེན་

པའི་བིན་རླབས་ཀི་མཐུ་དང་། བསློད་ནམས་ཀི་མཐུས་རླུང་དེ་ཆུའི་ཤུགས་དང་

བཅས་པས་སར་ལློག་པ་དང་། གྲུ་དེ་ཡང་སར་ལློག་པར་གྱུར་ཏློ། །གྲུ་དེ་དེ་ལྟར་

སར་ལློག་པར་མཐློང་ནས། ཚོང་པ་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་ཡིད་རབ་ཏུ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

126

དགའ་བར་གྱུར་ནས། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཞེས་

བསྐེད་དེ། གྲུ་སར་ལློག་གློ་སར་ལློག་གློ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་

པློ་དེས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། བ་དན་མྱུར་དུ་ཚུག་ཅིག་ཅེས་བསྒློ་བ་དང་། 

དེའི་ལས་སུ་བསྐློས་པ་དེ་དག་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྟློབས་དང་སྤློ་བ་བསྐེད་དེ་བསྒློ་

བ་བཞིན་དུ་བས་སློ། །དེ་ནས་སྐེ་བློ་དགའ་བའི་སྒ་འབིན་པ། །བ་དན་དཀར་པློ་

ཕར་བའི་འདབ་མ་མཛེས། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་འཇུག་པ་གྲུ་མཛེས་པ། །སྤིན་མེད་

མཁའ་ལ་ངང་མློ་མཛེས་པ་བཞིན། །གྲུ་དེ་དེ་ལྟར་སར་ལློག་སྟེ། ཆུ་དང་རླུང་མཐུན་

པར་བབ་ཅིང་ལངས་པས་གཞལ་མེད་ཁང་མཛེས་པའི་ཚུལ་དུ་རང་དགར་ནི་འགློ། 

ནམ་སྲློད་དུ་ཉེ་བའི་མཚམས་ཀི་དུས་ནི་ཁད་ཀིས་སྔློ་ཞིང་ཕློགས་རྣམས་མུན་ནག་

གི་བ་རེས་ཁེབས་ཤིང་སྐར་མའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་སང་། ནམ་སྲློད་གི་དུས་ལ་

བབ་པ་དང་། ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པས་ཚོང་པ་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཀེ་དེད་

དཔློན་དག་འདམ་བུའི་ཕེང་བ་ཚུན་ཆད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བེ་མ་དང་། རྡློ་བ་ཅི་མཐློང་

བ་རྣམས་ལློང་ལ་གྲུས་ཅི་ཐེག་པ་གྲུའི་ནང་དུ་རློངས་ཤིག །དེ་ལྟར་བས་ན་གྲུ་འདི་

ལིད་ཀིས་ནློན་པས་ལྡློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །བེ་མ་དང་རྡློབ་འདི་དག་ཀང་བཀ་ཤིས་

པར་བཀུར་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཁྱློད་གདློན་མི་ཟ་བར་རེད་པ་གྲུབ་པར་གྱུར་

ཏློ༑ །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་ཡིད་དགའ་ཞིང་གུས་པར་གྱུར་པའི་ལ་རྣམས་

ཀིས་བསྟན་པའི་གིང་རྣམས་ལས་དེ་དག་གིས་བེ་མ་དང་རྡློ་བ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློས། 

བཻ་ཌཱུ་ཪྻ་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་བངས་ནས་གྲུ་བློ་ཆེའི་ནང་དུ་བརློངས་

སློ། །དེ་ཉིད་ཀི་མཚན་མློ་ལ་གྲུ་དེ་ཡུལ་བ་རུ་ཀཙྪར་ཕིན་ཏློ། །དེ་ནས་ནང་པར་

དངུལ་དང་། ཨན་ད་རིལ་དང་། བཻ་ཌཱུཪྻ་དང་། གསེར་གིས་གྲུ་བཀང་སྟེ། དེ་དག་
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བདག་ཡུལ་ཆུ་འགམ་ཕིན་གྱུར་ནས། །རབ་དགའ་བམས་པས་དེ་ལ་མཆློད་པ་

བས། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་ཆློས་ལ་གནས་པ་ལ་བདེན་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་ཀང་མ་

རུངས་པར་གྱུར་པ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་

བས་ཆློས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའློ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ན་དེ་ལྟར་

བདེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བས་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པའི་ཡློན་ཏན་

བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་སྐེས་པའི་

རབས་ཏེ་བཅུ་བཞི་པའློ།། །།

 ཉ་རུ་སྐྱེས་པའི་རབས།

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་དགེ་བའི་བསམ་པ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། ཚེ་རབས་གཞན་ལ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་བས་ན་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འབད་པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག་མཚོ་མི་ཆེ་བ་མེ་ཏློག་ཀ་ལ་ཧ་ར་དང་། པདྨ་དམར་པློ་དང་། 

པདྨ་དཀར་པློ་དང་། ཨུཏྤལ་རྣམས་ཀིས་ཆུ་བཟང་པློ་བརྒྱན་པ་ངང་པ་དང་། བ་ཀ་

རན་དག་དང་། དུར་པ་ཁྱློ་ཤུག་ཏུ་འགློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པར་བས་པ། ཆུ་

འགམ་ན་ཤིང་ལློན་པ་དང་མེ་ཏློག་མང་པློ་ཡློད་པ་ཅིག་ན་ཉའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །ཚེ་རབས་མང་པློར་གཞན་གི་དློན་སྤད་པ་ལ་གློམས་པར་

བས་པས། དེ་ན་གནས་པའི་ཚེ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བེད་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་གློམས་བས་ན། །མི་རྣམས་ལ་ནི་
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འདྲིས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །དེ་ལྟ་བུ་དག་ཆེད་དུ་མ་བསྒིམས་ཀང་། །ཚེ་རབས་གཞན་

ལ་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་སྤློད། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་ཉ་དེ་རྣམས་ལ་བདག་གི་བུ་

སྡུག་པ་རྣམས་ལ་བམས་པ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པ་དང་ཚིག་འཇམ་པློ་དང་དློན་སྤློད་པ་

ལ་སློགས་པའི་རིམ་པས་རབ་ཏུ་ཕན་འདློགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཕན་ཚུན་གནློད་པར་

བེད་ལས་རབ་ཏུ་བཟླློག །གཅིག་ལ་གཅིག་ནི་བམས་པ་རབ་ཏུ་བསྐེད། །ཐབས་ལ་

མཁས་ཤིང་རིགས་པས་དེ་དག་ལ། །ཉ་ཡི་ཆློས་ཚུལ་རབ་ཏུ་བརློད་པར་བ། །དེ་

ཡིས་དེ་དག་ལེགས་པར་བསྐངས་པས་ན། །ཉ་རིགས་དེ་དག་རབ་ཏུ་དང་བར་

གྱུར། །མི་ཡི་བདག་པློ་ཚུལ་བཞིན་སྤློད་པ་ཡིས། །འབངས་རྣམས་བསྐངས་པས་

གནློད་པ་མེད་པ་བཞིན། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐལ་བ་མེད་

པར་གྱུར་པ་དང་། ཆར་འབེབས་པའི་ལའི་བུ་རྣམས་བག་མེད་པར་གྱུར་པས་ཆར་

ལེགས་པར་མ་བབ་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟར་ཆར་ལེགས་པར་མ་བབ་པ་དང་། མཚོ་

མེ་ཏློག་རྒྱས་པ་པདྨ་དཀར་པློ་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཅང་མས་སྔློན་བཞིན་དུ་གང་བར་

མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རིམ་གིས་དཔྱིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་། ངལ་ཞིང་ལེ་ལློའི་

དབང་གིས་བུལ་བར་གྱུར་པ་འདྲ་བའི་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་རྣློ་ཞིང་ཚ་བས་ས་གཞི་

མངློན་པར་གདུངས་ཤིང་འབར་བར་གྱུར་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་རླུང་སྐམ་པའི་

དབང་གིས་བསིལ་བ་འདློད་པས་ཉིན་རེ་ཞིང་འཐུངས་པ་བཞིན་དུ་མཚོ་དེ་ལྟེང་ཀ་

བཞིན་དུ་གྱུར་ཏློ། །དཔྱིད་ཀི་དུས་སུ་ཉི་མ་འབར་བ་དང་། །འབར་བའི་རེས་འབྲང་

རླུང་ནི་དྲག་པློ་དང་། །རིམས་ནད་གདུངས་འདྲའི་ས་གཞི་ཚ་བ་ཡིས། །ཁྲློས་པ་

བཞིན་དུ་ཆུ་ནི་བསྐམས་པར་བས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཉ་མང་པློ་དེ་

རྣམས་ལ་ཁྭ་ད་རྣམས་ཀིས་གགས་ལྟ་བར་གྱུར་ན། ཆུ་འགམ་ན་རྒྱུ་བའི་བ་རྣམས་
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ཀིས་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ། དཔའ་བསྐུམ་ཞིང་མི་དགའ་བའི་དབང་དུ་ནི་གྱུར། 

ཅུང་ཟད་འགུལ་ནུས་པ་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས། སྙིང་རེ་བཞིན་དུ་བསམས་པ། ཀི་

ཧུད་ཀེ་མ་ཉ་འདི་རྣམས་ནི་མ་རུངས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སྙམ་ནས། ཆུ་ཡང་ཉིན་

རེ་བྲི་བར་གྱུར། །ཚེ་ཟད་པ་དང་འདྲེན་པ་བཞིན། །ཆར་བཞིན་འདུ་བར་འགྱུར་བ་

ཡང་། །ད་རུང་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་འདྲ། །བྲློས་ཏེ་འགློ་བའི་ལམ་ཡང་མེད། །གཞན་དུ་

ཁྱེར་བའང་སུ་ཡང་མེད། །བདག་ཅག་བརླག་པར་དགའ་བ་ཡི། །དེད་ཀི་དག་ཡང་

དེ་རིང་བྱུང་། །ཆུ་ཡི་ལག་མ་འདི་བསྐམས་ན། །གདློན་མི་ཟ་བར་གཡློ་བཞིན་

ཡང་། །བདག་གིས་མངློན་སུམ་མཐློང་བཞིན་དུ། །དག་རྣམས་ཀིས་ནི་ཟློས་ཡང་

དག །དེ་ལ་འདི་ཅི་ལྟར་བས་ན་རུང་སྙམ་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་རྣམ་པར་

བརྟགས་ནས། བདེན་པའི་བིན་རླབས་འབའ་ཞིག་གིས་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་

འདློགས་པར་མཐློང་ངློ༌། །སྙིང་རེས་ཀང་སེམས་གདུངས་པས་ཤུགས་ནར་གིས་

ཕྱུང་སྟེ། གནམ་དུ་བལྟས་ནས་སྨྲས་པ། རབ་ཏུ་ཕློངས་པར་གྱུར་ནས་བདག་གིས་

ནི༑ །བསམ་བཞིན་སྲློག་ཆགས་བསད་པ་མི་དྲན་ཏེ། །བདེན་པ་འདི་ཡིས་ལ་ཡི་རྒྱལ་

པློ་རྣམས། །ཆར་པ་འབབ་ཅིང་མཚོ་ནི་གང་བར་ཤློག །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

དེས་བསློད་ནམས་བསགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་། བདེན་པའི་བིན་རླབས་ཀི་མཐུ་

དང་། དེ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་པའི་ལ་དང་ཀླུ་དང་གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀི་མཐུས་དུས་མ་

ཡིན་པའི་སྤིན་ཆུས་གང་བའི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་སྒ་སྙན་པ་ཟབ་མློ་ནི་སྒློགས། 

གློག་འགྱུ་བས་ནི་བརྒྱན་སྤིན་མགློ་སྔློན་པློ་རྒྱ་ཆེ་བ་རབ་ཏུ་འཕློ་བ་ནི་ཁ་གལ་བ་

བཞིན་སྤིན་གི་རེ་མློ་ཕན་ཚུན་དུ་འདུས་པ་ནི་ལག་པས་འཁྱུད་པ་འདྲ་བར་སྤིན་ནག་

པློ་རྣམས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །ནག་པློའི་སྤིན་རྣམས་རི་བློའི་གིབ་མ་བཞིན། །ཕློགས་
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ཀི་ཐ་གྲུའི་ཚད་ནི་འཇལ་བ་བཞིན། །སྤིན་མགློ་ནག་པློས་མུན་ནག་སེལ་བ་

བཞིན། །མེ་ལློང་ནང་བཞིན་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་མཛེས། །རྨ་བ་རབ་དགའ་ཟེ་པ་

སྦྲེལ་བ་རྣམས། །གླུ་གར་མཛེས་པས་རབ་ཏུ་བསྟློད་པ་བཞིན། །སྤིན་ཚོགས་དེ་དག་

དཔའ་བློ་དགློད་པ་བཞིན། །རྒྱུན་ཆགས་ཟབ་མློའི་སྒ་འཛིན་རྣམ་པར་མཛེས། །དེ་

ཡིས་ཆར་པ་མུ་ཏིག་གཏློར་བ་བཞིན། །ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པས་རྡུལ་རྣམས་རབ་ཞི་

ཞིང་། །ཆར་སྤིན་ལངས་པའི་རླུང་གིས་རྣམ་བསྐློད་པས། །ས་གཞི་དྲི་ཞིམ་ངད་ཀིས་

ཁྱབ་པར་གྱུར། །དཔྱིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པས་རྣམ་སེལ་ཀང་། །ཉི་མའི་འློད་ཟེར་སང་

བ་མེད་པར་གྱུར། །ལྦུ་བའི་ཕེང་བ་འཁྲིགས་པས་བསྐློར་བ་ཡི། །ཆུ་རྣམས་ཤློང་བུ་

དམའ་བར་འབབ་པར་གྱུར། །འབྲུག་གི་རྔ་སྒས་རབ་ཏུ་དགའ་གྱུར་ནས། །གློག་ཕེང་

འགྱུ་བ་བྲློ་གར་བེད་པ་བཞིན། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསེར་འློད་གསལ་བ་ཡི། །འློད་ཟེར་

འཕློ་བས་ཕློགས་རྣམས་ཁྱབ་པར་གྱུར། །དེ་ནས་ཆར་པའི་རྒྱུན་མདློག་སྐ་བློ་ཀུན་ཏུ་

ཁྱབ་པར་བབ་པར་གྱུར་པས་མཚོ་གང་བར་གྱུར་ཏེ། ཆར་གི་རྒྱུན་བབ་མ་ཐག་ཏུ་ཁྭ་

ད་ལ་སློགས་པ་བ་མང་པློ་རྣམས་ནི་བེར། ཉ་མང་བློ་རྣམས་གསློན་དུ་རེ་བའི་བསམ་

པ་གྲུབ་ཅིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རབ་ཏུ་

དགའ་བར་གྱུར་ཀང་ཆར་ཆད་དུ་དློགས་ནས་ཆར་སྤིན་ལ་སྨྲས་པ། ཆར་སྤིན་འབྲུག་

སྒ་ཟབ་ཅིང་བརྟན་པར་སྒློགས། ཁྭ་ད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་མེད་པར་མཛོད། །གློག་རྒྱུན་

འབར་བ་འགྱུ་བའི་འློད་ཟེར་ཅན། །ཆར་པའི་རྒྱུན་རྣམས་རིན་ཆེན་འདྲ་བར་

ཕློབ། །ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཚིག་དེ་ཐློས་ནས། ཡིད་ལ་ཡ་མཚན་རབ་ཏུ་ཆེ་

བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་དྲུང་དུ་མངློན་སུམ་དུ་འློངས་ནས་མགུ་བར་གྱུར་ཏེ་སྨྲས་པ། ཆར་

སྤིན་འབྲུག་སྒ་སྙན་པ་རབ་སྒློགས་ཤིང་། །བུམ་པ་བསྡུས་པ་བཞིན་དུ་གང་བབ་
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པ༑ །འདི་ནི་ཉ་དབང་མཐུ་ཆེན་ཁྱློད་ཉིད་ཀི། །བདེན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཐུ་ཡིན་

ཏེ༑ །འཇིག་རྟེན་དློན་ལ་བརློན་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །སྐེས་བུ་ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་སྤློད་པ་

ལ༑ །ངན་སྒློགས་བ་བ་བདག་གིས་གང་བས་པ། །བདག་གིས་བག་མེད་འཁྲུལ་པ་

མཚར་ཅིག་བས། །སྐེས་བུ་དམ་པའི་གློགས་ནི་བདག་གིས་བགིས། །དེ་རིང་སན་

ཆད་དེ་ལྟར་ཁྱློད་མ་དགློངས། །ཡུལ་ཕློགས་འདི་ཡར་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་གཞི། །སན་

ཆད་འདི་ལྟར་ཕློངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། །དེ་ལྟར་ཚིག་སྙན་པས་མགུ་བར་བས་

ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །མཚོ་དེ་ཡང་ཆུས་གང་ཞིང་རབ་ཏུ་འབློར་པར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་དགེ་བའི་

བསམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། ཚེ་རབས་གཞན་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་བས་

ན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འབད་པར་བའློ། །ཉ་རུ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་

བཅློ་ལྔ་པའློ།། །།

 བ་སྱེག་པའི་ཕྲུ་གུར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བདེན་པའི་ཚིག་བསྒློམས་ན་མེས་ཀང་འདའ་བར་བེད་མི་ནུས་སློ། །དེ་བས་

ན་བདེན་པའི་ཚིག་ལ་བརློན་པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དགློན་པའི་གནས་ཅིག་ན། བ་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་

ཡང་སྒློ་ངའི་སྦུབས་ནས་བྱུང་ནས་ཞག་གངས་མང་པློ་ནི་མ་ལློན། སྤུ་གསར་པ་ནི་མ་

སྐེས། རབ་ཏུ་རིད་པས་ཡན་ལག་དང་ཉིད་ལག་གི་ཕློགས་རྣམས་ནི་གསལ་བར་

མངློན། ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་རྩྭ་དང་ལྡུམ་བུ་སྟུག་པློའི་ནང་དུ་ཚང་བཅས་པའི་ནང་ན་ཕྲུ་
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གུ་མང་པློ་སྤུན་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་འཁློད་དློ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆློས་ཀི་

འདུ་ཤེས་མ་ཉམས་པའི་ཕིར། ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་ཟས་རེད་བ་སྲློག་ཆགས་ཁྱེར་ཏེ་

འློངས་པ་ནི་ཟར་མི་བཏུབ་ཅིང་རྩྭའི་ས་བློན་དང་ཤིང་ནྱ་གློ་དྷའི་འབྲས་བུ་ཁྱེར་ཏེ་

འློངས་པ་དེ་འབའ་ཞིག་ཟློས་ཏེ། ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་ཀང་དེ་འབའ་ཞིག་གིས་གསློས་

སློ༑ །དེ་ཁ་ཟས་རྩུབ་ཅིང་ཆུང་བ་དེས། ལུས་རྒྱས་པར་མ་གྱུར་འདབ་གཤློག་ཀང་མ་

རློགས་སློ། །བ་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་གཞན་རྣམས་ཁ་ཟས་ཅི་འློངས་པ་ཟློས་པས་མཐུ་ཆེ་

ཞིང་འདབ་གཤློག་རྣམས་ཀང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏློ། །འདི་ནི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར། ཆློས་དང་ཆློས་མིན་མི་འཛེམ་ཞིང་། །ཐམས་ཅད་ཟ་བ་བདེ་བར་གནས། །ཆློས་

དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་འདློད་ན། །ཆློ་གའི་ཟས་ཟ་བཞིན་དུ་འདུག །བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཀང་ངློ་ཚ་མི་ཤེས་པ་ནི་བདེ་པར་འཚོའློ། །ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ། བརམ་

ཞིང་བ་རློག་ལྟར་དཔའ་བ། །ངློ་ཚ་མེད་པ་ལེགས་པར་འཚོ། །བརྣབ་ཅིང་སྤི་རྟློལ་ཆེ་

བ་ཡི། །འཚོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཉློན་མློངས་ལྡན། །རྟག་ཏུ་སྐློན་མེད་ཚོལ་བ་དང་། །ཞུམ་ཞིང་

བག་དང་བཅས་པ་དང་། །འཚོ་བ་སྐློན་མེད་བལྟ་བ་དང་། །ངློ་ཚ་ཤེས་པས་འཚོ་མི་

བདེ། །དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་དང་མི་རིང་བ་ཅིག་ན་ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་མེས་

ཚིག་སྟེ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྒ་ནི་འུར་འུར་ཟེར། དུད་པའི་ཚོགས་ནི་འཁྱིལ། མེ་

ལེ་གཡློ་བ་འཁྲིགས་ཤིང་མེ་སྟག་ནི་རྣམ་བར་འཕློ། ནགས་ཚལ་ན་རྒྱུ་བར་བེད་པ་

རྣམས་ནི་སྐྲག་པར་བེད་པ། ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་རྣམས་ནི་འཇིག་པར་བད་པ་ཅིག་

བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནི་རླུང་གིས་བསྐློད་པས་རྣམ་པར་འཕློ། །མེ་ལེ་འཁྲུག་པའི་

ལག་པ་གར་མཛེས་བེད། །དུད་པས་འཁྲིགས་པའི་སྒ་ནི་བསིགས་པ་བཞིན། །སྒ་དང་
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བཅས་པ་དེ་དག་འཇིགས་པ་བསྐེད། །དྲག་པློའི་རླུང་གིས་བསྐློད་པས་རབ་ཏུ་

གཡློ། །ནགས་ཀི་རྩྭ་རྣམས་འཇིགས་པས་ཉེན་པ་འདྲ། །མེ་དེ་རྔམ་པ་བཞིན་དུ་མངློན་

པར་འློངས། །མེ་སྟག་འཕློ་བ་མང་པློས་ཁྱབ་པར་བསྲེག །བ་ཚོགས་མང་པློ་སྐྲག་

ནས་རབ་ཏུ་བེར། །རི་དྭགས་འཇིགས་པས་རྒྱུ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་བྲློས། །དུད་པའི་ནང་ནས་

མེ་སྒ་དྲག་པློ་གག །དེ་ཡིས་སྐྲག་ནས་ནགས་ཚལ་དུ་བ་འདྲ། །མེ་དེ་རླུང་དྲག་པློས་

བདས་པས་གནློད་པ་བཞིན་དུ་རྩྭ་མཐུག་པློ་ལ་མེ་མཆེད་པས་དེ་དག་གི་ཚང་དང་ཉེ་

བར་འློངས་སློ། །དེ་ནས་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་འཁྲུག་

པའི་སྒ་མི་སྙན་པ་འབིན་ཅིང་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ལྟ་བར་རྟབ་བཞིན་དུ་འཕུར་ཏེ་

སློང་ངློ༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཉམ་ཆུང་བས་འདབ་གཤློག་མ་རློགས་པར་

འཕུར་བར་མ་སྩལ་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་བདག་གི་མཐུ་སྟློབས་

ཤེས་པས་མ་འཁྲུགས་པ་ཉིད་དུ་མེ་དེ་བཙན་ཐབས་སུ་འློངས་པ་འདྲ་བ་ལ་ཚིག་

འཇམ་པློས་སྨྲས་པ། བདག་གི་རང་པའི་མིང་དློན་མེད་ཅིང་འདབ་མ་མེད། །བདག་གི་

ཕ་མ་གཉིས་ཀང་ཁྱློད་ལ་སྐྲག་ནས་བྲློས། །ཁྱློད་ལ་མགློན་བར་རུང་བ་འདི་ན་ཅི་ཡང་

མེད། །དེ་བས་མེ་ཁྱློད་འདི་ནས་སར་ནི་ལྡློག་པར་རིགས། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

དེས་བདེན་པ་ཡློངས་སུ་བསྒློམས་པའི་ཚིག་གིས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་དང་། རྩྭ་རྣམས་

ཚང་ཚིང་སྐམ་པློ ་འདབ་ཆགས་ལ། །མེ ་དེ ་རླུང་གིས་རབ་ཏུ་སར་གྱུར་

ཀང་། །འབབ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་འབྲུབ་དང་འཕང་པ་བཞིན། །དེ་ཡི་ཚིག་ཐློས་དེ་མ་ཐག་

ཏུ་ཞི། །དེང་སློང་དུས་ན་གངས་རིའི་ཁྲློད་ནས་ས་ཕློགས་དེར། །དགློན་པའི་མི་ལེ་

རླུང་གིས་བསྐློད་དེ་རྒློད་པ་ཡང་། །མགློ་མང་སྤྲུལ་ནི་སྔགས་ཀིས་བཏབ་སྟེ་བཟླློག་

པ་བཞིན། །མེ་ལེ་གཡློ་བ་དལ་ཞིང་ཞི་བར་འགྱུར་ཞེས་གགས། །དེ་ཅིའི་ཕིར་
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བསྟན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། རྒྱ་མཚོའི་དུས་ཤུགས་རབ་ཏུ་གཡློ་བའི་གདེངས་ཅན་

དང་། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་ཐུབ་དབང་བསྟན་པའི་བསབ་པ་བཞིན། །བདེན་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་གིས་གང་དག་བསྒློ་བ་ནི། །མེས་ཀང་མི་འདའ་དེ་བས་བདེན་པ་མི་

བཏང་ངློ༌། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་ཡློངས་སུ་བསྒློམས་པའི་ཚིག་ནི་མེས་ཀང་འདའ་བར་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་བས་ན་བདེན་པའི་ཚིག་ལ་བརློན་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །བ་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུར་སྐེས་

པའི་རབས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་པའློ།། །།

 བུམ་པའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

ཆང་འཐུང་བ་ནི་ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང་། ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དགེ་བ་རྣམས་ནི་གཞན་དག་ཀང་འདི་ལས་ཟླློག་པར་བེད་ན་བདག་ཉིད་

ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་

ཡློངས་སུ་བསྒློས་པའི་བློ་ཅན། གཞན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བར་བེད་པ་ལ་དགའ་བ། 

སྦྱིན་པ་དང་དུལ་བ་དང་ཞི་བ་ལ་སློགས་པས་བསློད་ནམས་འཕེལ་བ་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་སྟེ། དེ་རེ་ཞིག་ཅིག་ལ་རྣམས་ཀི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་

སློ༑ །དེ་ལའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་བདེ་བ་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀང་སྙིང་རེའི་དབང་དུ་

གྱུར་པས་འཇིག་རྟེན་གི་དློན་བ་བ་ལ་བརློན་པ་ལློད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །འཇིག་རྟེན་

ཡློངས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་ན། །ཆང་གིས་མྱློས་བཞིན་བདག་གི་དློན་ཡང་

འདློར། །ཐག་ཡློད་རྣམས་ནི་གཞན་གི་དློན་ལ་ཡང་། །ལ་དབང་དཔལ་དང་ལྡན་ཡང་
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དེས་མི་མྱློས། །སྡུག་བསྔལ་མང་པློས་གདུངས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །གཉེན་བཤེས་

སྡུག་པ་རྣམས་ལ་བམས་པ་བཞིན། །བརྟན་ཞིང་དཔལ་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པས་

ན༑ །དེ་ནི་གཞན་གི་དློན་སྤློད་ཡློང་མི་བརེད། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་བདག་ཉིད་ཆེན་

པློ་དེས་མིའི་འཇིག་རྟེན་ཉུལ་བའི་ཚེ། །སྙིང་བརེ་བ་དང་བམས་ཤིང་མཐུ་ཆེ་བའི་

མིག་གིས་མཐློང་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་མཛའ་བློ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཅིག་མི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པའི་སྐློན་གིས་བློན་པློ་དང་འབངས་སུ་བཅས་པར་ཆང་

འཐུང་བ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྐློན་དུ་མི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ལ་ཆང་འཐུང་བ་

ཡང་སྐློན་ཆེ་བར་མཐློང་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་མི་དགའ་བར་

གྱུར་ཏེ་བསམས་བ། ཀེ་མ་ཧློ། འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ནི་རབ་ཏུ་མ་རུངས་པར་གྱུར་

ཅིང་འཁློད་དློ་སྙམ་ནས། འཐུང་ན་ཐློག་མར་རབ་ཏུ་ཞིམ། །སྐློན་དུ་ལྟ་བ་རྨློངས་པར་

གྱུར། །ལེགས་པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་བས། །ལློག་པའི་ལམ་ནི་བཟང་པློ་བཞིན། །དེ་

ལ་འདིར་ནི་ཇི་ལྟར་བས་ན་རུང་སྙམ་པ་དང་། སར་ཐབས་ཡློད་དློ་སྙམ་ནས། གཙོ་

བློར་གྱུར་པ་རྣམ་པ་གང་སྤློད་པར། །སྐེ་བློ་རྣམས་ཀང་དེ་ཡི་རེས་སུ་འཇུག །དེ་བས་

འདིར་ནི་རྒྱལ་པློ་ཉིད་བཅས་ན། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་དགེ་སིག་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་

ལྟར་རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་གསེར་བཙོ་མའི་མདློག་

ལྟར་ཡིད་དུ་འློང་བ་སྐྲའི་ཐློར་ཚུགས་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ་འཁྱིལ་བ་ཅན་ཤིང་གི་ཤུན་

ལྤགས་དང་རི་དྭགས་ཨ་ཛི་ནའི་པགས་པ་གློན་པ་ཚངས་པའམ། ལུས་གཟི་བིན་

ལྡན་པ་ཅིག་ཏུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས། ཆར་གིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཧ་ཅང་མི་ཆེ་བ་

ཞིག་ནི་ལག་པ་གཡློན་ན་ཐློགས་ཏེ་འློངས་པ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛའ་བློ་རྒྱལ་

པློའི་འཁློར་གི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ།ཆང་དང་སྦྲང་ཆང་དང་བུ་རམ་ཤིང་གི་ཆང་དང་། 
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ཆང་བཅློས་མ་དང་རྒུན་ཆང་གི་གཏམ་གི་གནས་སྐབས་གེང་བའི་ཚེ། མདུན་གི་

ནམ་མཁའ་ལ་བྱུང་སྟེ་འདུག་པར་གྱུར་ཏློ། །ད་ནས་སྐེ་བློ་དེ་དག་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་

རབ་ཏུ་གུས་པས་ལངས་ཏེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་རིམ་གློ་བསྐེད་པ་དང་། ཆར་སྤིན་

འབྲུག་སྒ་ཟབ་མློའི་སྒ་འབིན་པ་བཞིན་དུ་གསར་བསྟློད་དེ་སྨྲས་པ། མེ་ཏློག་ཕེང་བ་

མགུལ་ན་བཀློད། །མགིན་པ་མན་ཆད་རབ་ཏུ་གང་། །བུམ་པ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་

ཡི༑ །བུམ་པ་འདི་ནི་སུ་ཉློ་འདློད། །མེ་ཏློག་ཕེང་བས་གདུ་བུར་བཏགས་པ་

བཞིན། །བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་འདམ་བུས་བརྒྱན་པ་དག །རླུང་གིས་བསྐློད་པས་རབ་ཏུ་

གཡློ་བ་ཡི། །བུམ་པ་འདི་ནི་རིན་གིས་སུ་ཉློ་འདློད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡ་མཚན་

དང་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ཏེ། རབ་ཏུ་གུས་པས་ལྟ་ཞིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་སྨྲས་པ། 

གཟི་ཆེན་ཉི་མ་འབར་འདྲ་མཛེས་པ་ཟླ་བ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་སྐུ་མཛེས་ཐུབ་བ་འགའ་

ཞིག་ལགས་པར་གདའ། །དེ་བས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གིས་འཚལ་བར་གསུང་པའི་

རིགས། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་མཚར་ཅིག་མཆིས་པ་བདག་ཅག་རེ། །བརྒྱ་བིན་གིས་

སྨྲས་པ། ང་ནི་སུ་ཡིན་ཕིས་ཀང་ཤེས་འགྱུར་གིས། །ཁྱེད་ཅག་འཇིག་རྟེན་གཞན་ལ་

མི་འཇིགས་ཤིང་། །ཚེ་འདི་ལ་ཡང་བརླག་པར་མེ་འཇིགས་ན། །བུམ་པ་འདི་ནི་ང་

ལས་ཉློ་བར་གིས། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཨེ་མ་ཧློ། །ཁྱློད་ཀིས་ཚོང་ཟློང་བཙོང་བ་འདི་

ནི་སྔློན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གློ། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཚོང་ཟློང་རྣམས། །གང་ལ་ཡློད་ཀང་

ཡློན་ཏན་བརློད། །ཉེས་པའི་སྐློན་ནི་བཅས་པ་ཡིན། །ཚོང་ཟློང་བཙོང་པ་དེ་ལྟར་

གགས། །བརྫུན་དུ་སྨྲས་པས་འཇིགས་པ་རྣམས། །ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་ཚུལ་འཛིན་

ཏེ༑ །དགེ་བ་རྣམས་ནི་བདེན་པ་དང་། །ཕློངས་པར་གྱུར་ཀང་མི་གཏློང་ན། །བུམ་པ་

འདི་ནི་ཅི་ཡིས་བཀང་། །ཁེ་སློགས་ཆེན་པློ་ཅི་ཡློད་ན། །ཁྱློད་ལྟ་བུས་ཡང་བདག་ལ་
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ཚོང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་སྨྲློས་ཤིག །བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་

གསློན་ཅིག །འདི་ནི་ཆུ་དང་ཞློ་དང་དར་བའམ་མུ་ཏིག་ཆུ་ཡིས་གང་བ་མིན། །གེ་

སར་དྲི་ཞིམ་ཁུ་བའི་ཆང་དང་མར་གིས་གང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། །ཀུ་མུ་ཏ་དང་སྤིན་

མེད་ཟླ་འློད་འདྲ་བའི་འློ་མས་གང་བ་མིན། །སིག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གིས་གང་བའི་

བུམ་པ་དེ་ཡི་ཡློན་ཏན་ཉློན། །གང་ཞིག་འཐུངས་ན་ར་རློ་སློང་ནས་གློམ་པ་དབང་

མེད་འདློར་ཞིང་འགློ། །ཡུལ་ཕློགས་མ་འདྲིས་པར་ཡང་འཁྱམས་ཤིང་རྡེག་འཆློས་

དྲན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར། །བཟའ་དང་མི་བཟའ་དཔྱད་པ་མེད་པར་དེ་དག་བཟར་

གྱུར་པ། །དེ་དང་དེ་ཡིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐ་ཤལ་འདི་ཉློས་ཤིག །གང་གིས་བདག་

གི་སེམས་ལ་དབང་མེད་བློ་ཉམས་རྣམ་པར་འཁྱམས། །ཕྱུགས་དང་འདྲ་བར་བླུན་

ཞིང་དག་བློས་འཕས་ཀང་བེད་པར་འགྱུར། །གང་གིས་མདུན་སར་གར་བེད་འགྱུར་

ཞིང་བྲང་གིས་འཁར་རྔ་བརྡུངས། །དགེ་བ་མེད་པའི་བུམ་པའི་ཆང་འདི་ཁྱེད་ཀིས་ཉློ་

བར་རིགས། །འཐུངས་ན་གང་གིས་བདག་གི་ངློ་ཚ་འློས་པ་འདློར། །གློས་དང་བྲལ་

ཞིང་གཅེར་བུར་བྱུང་ཡང་ངློ་ཚ་མེད། །གློང་ཁྱེར་སྐེ་བློ་མང་པློའི་ལམ་དུ་ཡིད་རྟློན་

འགློ། །བུམ་པ་འདི་ནི་བཙོང་བར་འློས་ཏེ་དེ་བླུགས་སློ། །གང་འཐུངས་ན་ནི་སྐྱུགས་

པའི་ཟས་ཀིས་གློས་འགྱུར་ཞིང་། །ཁྱི་ཡིས་ཁ་ཡང་དློགས་པ་མེད་པར་བལྡག་པར་

འགྱུར། །དྲན་པ་མེད་པར་ལམ་པློ་ཆེ་ན་ཉལ་བར་འགྱུར། །བཙོང་ན་འགིམ་པ་དེ་ནི་

བུམ་པ་འདིར་བླུགས་སློ། །གང་ཞིག་འཐུངས་ནས་མྱློས་ཏེ་དབང་མེད་པར། །ཕ་མ་

དག་ཀང་ཤི་ལ་འཆིང་བར་བེད། །ནློར་གི་བདག་པློ་དག་ཀང་ཁྱད་དུ་གསློད། །ཕན་

བརླགས་དེ་ནི་བུམ་པ་འདིར་བླུགས་སློ། །གང་ཞིག་འཐུངས་ན་མྱློས་པས་དྲན་

བརླགས་ཏེ། །འབྲི་ས་ཨན་དྷ་དག་ཀང་དམེ་བྱུང་ནས། །དབྱུག་ཚོན་ཐློགས་ཏེ་ཕན་
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ཚུན་ཐ་མལ་ཕྱུང་། །མྱློས་འགྱུར་དེ་ནི་བུམ་པ་འདིར་བླུགས་སློ། །གང་ལ་ཆགས་ན་

དཔལ་གི་གཞིར་གྱུར་རིགས། །ཇེ་མཐློ་ཇེ་མཐློར་འགྱུར་བའང་བརླག་པར་

འགྱུར། །ནློར་གི་དབིག་ལྡན་རིགས་ཀང་ཕུང་བར་འགྱུར། །བཙོང་རྒྱུ་དེ་ནི་བུམ་པ་

འདི་ན་འདུག །གློ་བུར་དུ་ཞིང་འདུག་ལ་དགློད་ཅིང་མ་ངེས་སྨྲ། །གདློན་གིས་ཟིན་པ་

བཞིན་དུ་མིག་ནི་མཆིམས་གང་། །སད་ཅིང་བརས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་སུ་ངེས་

འགྱུར་བ། །བློ་ཉམས་འགྱུར་བ་འདི་ནི་བུམ་པ་འདི་ན་ཡློད། །རྒས་པར་གྱུར་ཀང་གང་

གིས་སེམས་ཉམས་ཤིང་། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་ལམ་དུ་མི་འཇུག་ན། །མ་

བརྟགས་མང་དུ་སྨྲ་བར་ངེས་འགྱུར་ལ། །བཙོང་རྒྱུ་དེ་ནི་བུམ་པ་འདི་ན་ཡློད། །གང་

གི་ཉེས་པས་སྔློན་གི་ལ་རྣམས་མྱློས། །ལ་ཡི་རྒྱལ་པློའི་དཔལ་ནི་ཉམས་བས་

ནས། །སྐབས་འདློད་ཕིར་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་གབ། །དེ་ཡིས་གང་བའི་བུམ་པ་འདི་

ཉློས་ཤིག །མི་བདེན་པ་ཡང་བདེན་པ་བཞིན་དུ་ངློ་མཐློན་སྨྲ། །མི་བ་བ་ཡང་བ་བ་

བཞིན་དུ་དགའ་བཞིན་བེད། །གང་གི་ལན་གིས་ཡློད་མེད་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ཤེས། །དེ་

ནི་སད་པའི་ལུས་བཞིན་བུམ་པ་འདི་ན་འདུག །མྱློས་འགྱུར་རིག་སྔགས་སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུར་འགྱུར་བ། །སིག་པའི་མ་མློ་བྱུང་རན་མངློན་སུམ་བཞིན། །རློད་པའི་ལམ་དང་ཐ་

དད་མ་ཡིན་པ། །སྙིང་གི་མུན་པ་མི་བཟད་དེ་མྱློས་ཤིག །གང་གིས་བློ་ནི་རབ་ཏུ་

ཉམས་གྱུར་ནས། །ཕ་མ་ཉེས་པ་མེད་པའང་གསློད་འགྱུར་ཞིང་། །བདེ་ལ་མ་ཆགས་

དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཡང་གསློད། །བཙོང་པའི་མཆློག་འདི་རྒྱལ་ལ་ཕུལ་བས་བཞེས། །མི་

ཡི་བདག་པློ་ཆང་ནི་འདི་འདྲ་ཡང་། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ལ་ཞེས་རབ་ཏུ་གགས། །ཡློན་

ཏན་ལ་ནི་གང་དག་མི་དགའ་བ། །དེ་དག་ཆང་འདི་ཉློས་ལ་འབད་པར་གིས། །གང་

ཞིག་བསྟེན་ན་ངན་པ་སྤློད་པར་འགྱུར། །རབ་ཏུ་འཇིགས་པས་སེམས་ཅན་དམྱལ་
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བར་ལྟུང་། །དུད་འགློའི་གནས་དང་ཡི་དྭགས་དབུལ་གྱུར་པ། །མཐློང་བར་འདློད་པ་

དེ་ནི་སུ་ཞིག་ཡློད། །ཆང་དེ་ཉུང་དུ་འཐུངས་ཀང་རྣམ་པར་སིན་པ་ནི། །མི་ཡི་གནས་

སུ་སྐེས་ཀང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བ་ཉམས། །གང་གིས་ཕློགས་ཀང་མནར་མེ་འབར་བས་

བསྲེག་པར་འགློ། །ཡི ་དྭགས་ཡུལ་དང་དུད་འགློ ་དམན་པར་གནས་པར་

འགྱུར། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་གཏམ་ངན་མངློན་སུམ་འབྱུང་། །ངློ་ཚ་

མེད་ཅིང་བློ་གློས་དྲི་མ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གང་ཞིག་འཐུངས་ན་ཡློན་ཏན་དེ་དང་དེ་

ཉམས་པ། །དེ་བས་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་ཆང་འཐུང་ག་ལ་རིགས། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དེས་སྙིང་ལ་བབ་པའི་ཚིག་རྣམས་ཆང་འཐུང་བའི་ཉེས་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བས་པ་

དང་། ཆང་འཐུང་བ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་མེད་པར་གྱུར་ནས། བརྒྱ་བིན་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །བམས་པའི་ཕ་མའམ་འདུལ་བས་མཉེས་བས་བ་མ་

བཞིན། །ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་མཁས་པའི་ཐུབ་པས་སྨྲས་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀིས་

བདག་ལ་ཕན་ཕིར་ལེགས་པར་གདམས་པ་དེ། །སྤློད་པས་ཉམས་སུ་བང་སྟེ་ཚུལ་

བཞིན་མཉེས་པར་བགིའློ། །ལེགས་པར་སྨྲས་པའི་ལན་དུ་མཆློད་པ་འདི་ཁྱློད་ཀིས་

བདག་ལས་བཞེས་པར་རིགས་སློ། །ཡུལ་གྲུ་བཟང་པློ་ལྔ་ཡང་ཁྱློད་ལ་འབུལ། །བྲན་

བརྒྱ་པློ་དང་བཞློན་པ་ལྔ་བརྒྱ་འབུལ། །རྟ་མཆློག་སྦྱར་བའི་ཤིང་རྟ་འདི་བཅུ་

བཞེས། །བདག་གི་བ་མ་ཕན་པ་སྟློན་པར་འགྱུར། །གཞན་ཡང་བདག་གིས་གང་དང་

གང་བགི་བ་འདིར་སྤིང་ཞིང་སན་ཆད་ཀང་བདག་ལ་སྤན་རས་ཀིས་སྩལ་པར་

གསློལ། བརྒྱ་བིན་གིས་སྨྲས་པ། ཡུལ་གྲུ་མཆློག་ལ་སློགས་པའང་ང་མི་འདློད། །ལ་

དབང་ང་ཡིན་རྒྱལ་པློས་ཤེས་པར་བློས། །ཕན་པར་སྨྲས་ལ་མཆློད་པར་བ་བ་

ནི༑ །བསྒློ་བའི་ཚིག་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན། །གགས་དང་དཔལ་གི་ལམ་ནི་
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འདི་ཡིན་ཏེ། །ཚེ་རབས་གཞན་ལ་བདེ་བ་དེ་ཡང་ཐློབ། །དེ་བས་ཆང་ལ་ཆགས་པ་

རབ་སློངས་ལ། །ཆློས་ལ་གནས་པ་ང་ཡི་ཡུལ་ལ་བརྟེན། །དེ་སྐད་སྨྲས་ནས་བརྒྱ་

བིན་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡང་བློན་པློ་དང་འབངས་སུ་བཅས་

པ་ཆང་མི་འཐུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟར་ན་ཆང་འཐུང་བ་ནི་ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་ཞིང་

ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དགེ་བ་རྣམས་ནི་གཞན་དག་ཀང་འདི་ལས་

ཟླློག་པར་བེད་ན། བདག་ཉིད་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་ཚེ་

རབས་སྔ་མ་ལ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་པའློ་ཞེས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །བུམ་པའི་སྐེས་པའི་

རབས་ཏེ་བཅུ་བདུན་པའློ།། །།

 རྒྱལ་རིགས་ཕྱུག་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་དྲུག་པ། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་གཉེན་པློར་འགྱུར་ཞིང་

གནློད་པའི་ཕིར་བདག་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཡློངས་སུ་

གཏློང་ངློ༌། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག་རྒྱལ་རིགས་ཕྱུག་

པློའི་རིགས་འཚོ་བའི་ཚུལ་དང་སྤློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཆློ་རིགས་མཐློན་པློ་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་ཀིས་གཉེན་བ་བར་གསློལ་བ་བཏབ་པ། དགེ་སྦྱློང་དང་བྲམ་ཟེ་

རྣམས་ཀི་རེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། བང་མཛོད་རྣམས་ན་གཉེན་བཤེས་དང་ཐུན་

མློང་དུ་སྤློད་པ། ཕློངས་ཤིང་སློང་བ་རྣམས་ནི་མངློན་པར་འཁློར་བ། ལག་བཟློ་བ་

རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། དཔལ་གི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་
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བཀུར་སྟི་བ་ཞིང་ཕན་བཏགས་པར་གྱུར་པ། འཇིག་རྟེན་པས་མངློན་པར་བཀུར་

བའི་ཁྱིམ་ཅིག་ཏུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་རིམ་གིས་ནར་སློན་པར་

གྱུར་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པས་བསྔགས་པའི་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ནི་བསབ་པ་

དང་སྒྱུ་རལ་གི་ཐབས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ལ་ནི་བློ་གསལ་བར་གྱུར། ལུས་བད་

བཟང་པློ་སྐེ་བློའི་མིག་ཏུ་སྡུག་པ་དང་། ཆློས་དང་མི་འགལ་བར་འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་

ལ་མཁས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནང་མི་བཞིན་དུ་སྙིང་ལ་ཆགས་པར་

གྱུར་ཏློ། །ནང་མི་རྣམས་ནི་ནང་མི་ཞེས། །ལག་པར་དགའ་བར་འགྱུར་བ་མེད། །ཕི་

མི་རྣམས་ཀང་ཕི་མི་ཞེས། །ནང་མི་དག་ལས་གཞན་དུ་མིན། །སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་

ལས་བརྟགས་ནས། །ནང་མིའམ་ཡང་ན་ཕི་མིའང་རུང་། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་བཀུར་

སྟི་དང་། །སད་པར་བ་བའི་གནས་སུ་གྱུར། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་སྔློན་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ལ་གློམས་པར་བས་པས། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཚོལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

ཆློས་དང་འགལ་བར་རབ་ཏུ་ཤེས་གྱུར་ཅིང་། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ་བདེ་འབྱུང་

གནས་རིག་ནས། །ཁྱིམ་གི་བདེ་ལ་ཡིད་ནི་ཆགས་མ་གྱུར། །དེ་ཕ་མ་གཉིས་ཚེ་

འདས་པས་སྙིང་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཁྱིམ་གི་རས་དང་དབིག་བརྒྱ་སྟློང་དུ་མ་

ཡློད་པ་དེ་ཡང་གཉེན་བཤེས་དང་དགེ་སྦྱློང་དང་བྲམ་ཟེ་དང་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་ཅི་

ལྟར་རིགས་པར་བིན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་རིམ་གིས་གློང་དང་ལློངས་

དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་དུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས་གློང་ཁྱེར་ཅིག་ཏུ་བརྟེན་ཏེ། ནགས་

ཚལ་གི་གནས་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བསམ་གཏན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་

གློམས་པས་ཚུལ་བཅློས་པ་མ་ཡིན་པར་དབང་པློ་རང་བཞིན་གིས་དང་བ་དང་མ་

ཁེངས་པ་དང་རེད་པ་ལ་རེ་བའི་བརམ་པ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། དུལ་ཞིང་གཟི་
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བརིད་ཆེ་བ་དང་། ཅི་ལྟར་རིགས་པར་འཇམ་པློར་སྨྲས་ཤིང་གསལ་བ་དང་ཆློས་

དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་རབ་ཏུ་འབེད་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྣ་བ་དང་སྙིང་ཚིམ་པར་

བད་པའི་ཚིག་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་མངློན་པར་སྨྲ་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྤློད་

ཚུལ་བཟང་པློ་དང་ཡ་རབས་རྣམས་དགའ་བའི་སྤློད་པས་དེ་ན་ཡང་རབ་ཏུ་གགས་

པར་གྱུར་ཏློ། །སྐེ་བློ་རྟློག་དཔྱློད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་། དེའི་ཆློ་རིགས་བཙུན་པ་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཤེས་ནས། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀུར་སྟི་ཆེར་

བས་པར་གྱུར་ཏློ། །རིགས་དང་གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལས། །ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་

བརིད་པར་འགྱུར། །ས་གཞི་རབ་ཏུ་བཟང་པློ་ལ། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ཤར་པ་

བཞིན། །དེ་ནས་དེར་འློངས་པར་དེའི་ཕའི་མཛའ་བློས་ཤེས་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་འློང་སྟེ། 

ཡློན་ཏན་བརློད་ཅིང་གུས་པར་ནད་དྲིས་ནས་དེ་ལ་བདག་ཕའི་མཛའ་བློ་ཡིན་པར་

ཤེས་པར་བས་ཏེ། གཏམ་གི་གེང་བསང་ནས་འཇམ་པློས་སྨྲས་པ། ན་ཚོད་འདི་ཙམ་

ལས་ཆློ་རིགས་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་འདི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི། བཙུན་པ་ཁྱེད་ཀིས་མི་

བརྟན་པ་བཞིན་དུ་བས་སློ། །ཁྱིམ་ན་འདུག་གམ་དགློན་པར་སློང་ཡང་རུང་། །ལེགས་

པར་བསྒྲུབས་པས་ཆློས་ནི་བརེས་གྱུར་ན། །ཁྱིམ་བཟང་དཔལ་དང་ལྡན་པ་བློར་ནས་

ནི༑ །ཅི་ཕིར་ཁྱློད་བློ་དགློན་པར་དགའ་བར་གྱུར། །གཞན་གི་དྲིང་ལ་ལྟློས་ཤིང་སློང་

མློ་སྤློད། །ངན་པ་བཞིན་དུ་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀིས་སད། །ངན་པའི་གློས་གློན་གཉེན་

བཤེས་རྣམས་དང་བྲལ། །བས་མཐའི་ས་ན་ལུས་ནི་བསྐྱུར་ཏེ་བློར། །དབུལ་པློའི་

ལུས་ནི་ཉེ་བར་བངས་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་བལྟས་ན་ནི། །དག་

ཡི་མིག་ཀང་མཆི་མས་གང་འགྱུར་ན། །མྱ་ངན་དབང་དུ་ཇི་ལྟར་མ་གྱུར་ཀང་། །དེ་

བས་ཁྱློད་ཀི་ཕ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་འདློང་། །ཐློས་པའི་དློན་ནི་ཁྱློད་ཀིས་ཡློད་པར་བློས། །བུ་
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མཆློག་ཁྱློད་ཀིས་དེར་ནི་གནས་བཅས་ནས། །ཆློས་དང་ཡིད་ལ་བསམ་པ་གྲུབ་པར་

གིས། །འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་འདི་སྐད་དུ་གགས་ཏེ། གཞན་གི་ལས་བེད་པ་དག་

ཀང་། །བདག་གི་ཁྱིམ་ན་རེ་གནས་བདེ། །འབློར་པའི་དཔལ་ནི་འབློར་གྱུར་པ། །བདེ་

བ་ཐློབ་པ་སློས་ཅི་དགློས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབེན་པ་ལ་གནས་པའི་

བདེ་བའི་བདུད་རི་འདི་ལ་བློ་གློམས་པར་བས་པ་དང་། སྙིང་དེ་ལ་གཞློལ་བར་གྱུར་

པ༑ ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་ནགས་ཚལ་ན་གནས་པའི་བེ་བྲག་ཤེས་པར་གྱུར་པ། 

ལྟློས་འགངས་ཟིན་པ་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་གཏམ་ཟེར་བ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་བཞིན་དུ་འདློད་

པ་ལ་བསྟབས་པ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བར་གྱུར་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀིས་ཚིག་འདི་སྨྲས་པ་

ཡི༑ །སྨྲས་པ་ཉེས་པ་ཆུང་མློད་ཀི། །བཙོན་ར་འདྲ་བའི་ཁྱིམ་ལ་ནི། །ནམ་ཡང་བདེ་

བར་མ་སེམས་ཤིག །ཕྱུག་གམ་ཡང་ན་དབུལ་ཡང་རུང་། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནད་དུ་

ཆེ༑ །གཅིག་ནི་བསྲུང་བས་ཉློན་མློངས་ལ། །གཉིས་པ་ཚོལ་བས་ཤ་ཐང་ངློ། །ཕྱུག་

གམ་ཡང་ན་དབུལ་ཡང་རུང་། །གང་ན་བདེ་བ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ལ་དགའ་བ་རྨློངས་

པ་ནི། །སིག་པའི་འབྲས་བུ་སིན་པ་ཉིད། །ཁྱིམ་ན་གནས་པས་ཀང་ཆློས་འདི་མཉེས་

པར་བར་རུང་ངློ༌། །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཁྱིམ་ཡང་ཆློས་ཀི་གཉེན་པློ་དང་འདློམ་པ་

དང་། ལས་སུ་བ་བ་མང་ཆེས་པས་རབ་ཏུ་དཀའློ། །ཁྱློད་ལྟློས་ཤིག །ཁྱིམ་གི་སློ་ནམ་

བས་ན་ནི། །བརྫུན་དུ་མི་སྨྲ་མི་རུང་ཞིང་། །ཕ་རློལ་ཉེས་པ་བེད་པ་ལ། །ནན་ཏུར་མི་

བར་མི་རུང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེ་པློ་འདི་དག་ཁྱིམ་གི་བདེ་བ་ལ་སྙིང་ཆགས་ནས། 

དེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཆློས་སྤད་ཁྱིམ་གི་སློ་ནམ་འཆློར། །ཁྱིམ་ལ་

ཆགས་ན་ཆློས་ཀང་ག་ལ་འགྲུབ། །ཆློས་ཀི་ལམ་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན། །ཁྱིམ་གི་

དློན་ནི་དྲག་ཤུལ་ཅན་གིས་འགྲུབ། །དེ་བས་ཆློས་དང་འགལ་བའི་སྐློན་ཡློད་
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ཕིར། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་སུ་ཞིག་ཁྱིམ་ན་གནས། །ཆློས་ནི་བདེ་ལ་ཆགས་པ་

སློང་བ་ཡིན། །བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའང་ངེས་པ་ཡློད་མ་ཡིན། །གདློན་མི་ཟ་བར་གགས་

པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཡིད་ལ་གདུང་བ་སྐེ་ཞིང་ངན་འགློར་ལྟུང་། །དེ་བས་ཆློས་དང་

འགལ་བ་བདེ་བའི་ཐབས། །ཚུལ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ནི་མི་བསྒྲུབ་བློ། །གཞན་

ཡང་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་བདེའློ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡང་ཡིད་ཆེས་པར་བ་བ་ཡིན་པར་

བདག་གིས་མ་མཐློང་ངློ༌། །བསྒྲུབ་ཅིང་བསྲུང་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

དེས། །བཅིང་ཞིང་བསད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཞིར་གྱུར་པ། །རྒྱལ་པློ་དག་ཀང་

འབློར་པས་ཆློག་མི་ཤེས། །ཆར་ཆུ་འབབ་པས་རྒྱ་མཚོ་མི་གང་བཞིན། །ཡློངས་

སུ་རྟློགས་པའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་ན། །འདི་ལ་ཅི་ལྟར་ནམ་ཞིག་གང་ལ་བདེ། །རྨློངས་

པས་འདློད་ཆགས་ཉེ་བར་སྤློད་པ་ཡང་། །རྨ་གཡའ་འཕྲུགས་པའི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་

ཟད། །གཞན་ཡང་ཕལ་ཆེར་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །ཁྱིམ་ནི་འབློར་ན་ཕལ་ཆེར་

རྒྱགས་པར་འགྱུར། །རིགས་བཙུན་ང་རྒྱལ་ཆེ་ཞིང་སྟློབས་ཀིས་བསྙེམས། །སྡུག་

བསྔལ་ཁྲློ་ཞིང་རྒུད་ན་ཞུམ་པར་འགྱུར། །དེས་ན་ནམ་ཞིག་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

འགྱུར། །དེ་བས་ན་འདིར་བཙུན་པ་ཁྱློད་ལ་གདམས་ངག་ཏུ་བ་བ་ནི། དྲེགས་དང་

ང་རྒྱལ་གཏི་མུག་སྦྲུལ་གི་ཚང་། །རབ་ཏུ་ཞི་ལ་དགའ་བའི་བདེ་འཇིགས་པ། །སྡུག་

བསྔལ་མི་བཟད་མང་པློའི་གནས་གྱུར་ཁྱིམ། །ཁུང་དང་འདྲ་བས་སུ་ཞིག་གནས་

པར་བེད། །སྐེ་བློ་ཆློག་ཤེས་རྣམས་ཀི་ཁྱིམ། །རབ་ཏུ་བདེ་བ་དབེན་པའི་ཚལ། །ཇི་

ལྟར་སེམས་ནི་དགའ་འགྱུར་བ། །དེ་འདྲ་ལ་ཡི་ཡུལ་ནའང་མེད། །དེ་བས་ཚལ་ན་ངན་

པའི་གློས་གློན་ཏེ། །གཞན་གི་དྲིང་ལ་འཇློག་ཅིང་འཚོ་ཡང་རུང་། །བདག་ལ་ཕན་

འདློད་དུག་ཅན་མི་བཟའ་བཞིན། །ཆློས་མིན་འདྲེས་པའི་བདེ་བ་མི་འདློད་དློ། །དེ་ལྟར་
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དེས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཚིག་གིས་ཕའི་མཛའ་བློ་དེ་ཡིད་ཆེས་པར་བས་པ་དང་། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་ཤིང་བཀུར་སྟིའི་བ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་

རབ་ཏུ་མགུ་བར་བས་སློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རབ་ཏུ་

ཞི་བའི་གཉེན་པློ་ལ་གནློད་པ་ཡིན་པས། བདག་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཡློངས་

སུ་གཏློང་ངློ༌། །རབ་ཏུ་དབེན་པའི་རློ་མྱློང་ན་འདློད་པ་ལས་སར་ལློག་གློ་ཞེས་རབ་ཏུ་

དབེན་པའི་གཏམ་བ་བ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །རྒྱལ་རིགས་ཕྱུག་པློར་སྐེས་པའི་

རབས་ཏེ་བཅློ་བརྒྱད་པའློ།། །།

 དཀའ་ཐུབ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས།

རབ་ཏུ་དབེན་པ་བདེ་བའི་རློ་མྱང་བ་རྣམས་ནི། འདློད་པ་ལས་འཕས་ཀི་

གནས་དང་། གནློད་པ་ལྟ་བུར་མི་མཐུན་པར་སེམས་སློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག །བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཆེན་པློ་ཡློན་ཏན་གི་གགས་པ་

རྒྱས་པ་འཕས་སུ་བས་པའི་སྐློན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་

སློ༑ །དེ་ལ་ཡང་ནུ་བློ་དྲུག་ཡློད་པ་ཡང་། དེའི་གཟུགས་དང་ཡློན་ཏན་མཐུན་པ། 

བམས་ཤིང་གུས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ། རྟག་ཏུ་རེས་སུ་འབྲང་བ་དག་དང་

སྲིང་མློ་གཅིག་དང་བདུན་འཁློད་པ་ལས། དེ་ནི་རིག་བེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། 

ཉེ་བའི་རིག་བེད་དང་བཅས་པ་ནི་ལློབས། མཁས་པའི་གགས་པ་ནི་ཐློབ། སྐེ་བློ་

རྣམས་ཀིས་ནི་བཀུར་སྟི་བས། ཕ་མ་གཉིས་ལ་ལ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་གུས་པར་

བསྙེན་བཀུར་བས། ནུ་བློ་དེ་རྣམས་ལ་སློབ་དཔློན་དང་ཕ་བཞིན་དུ་རིག་པ་སློབ་
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ཅིང་། ཚུལ་དང་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་ཁྱིམ་ན་གནས་སློ། །དེ་ཡུན་

རིང་ཞིག་ན་ཕ་མ་གཉིས་དུས་བས་པའི་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་པ་ལས་ཕ་མ་གཉིས་

ཀི་ཤིད་བས་ཟིན་ནས། མྱ་ངན་བེད་པའི་ཉིན་ཞག་འདས་པ་དང་། ནུ་བློ་རྣམས་ལ་

སྨྲས་པ། ཡུན་རིང་ལན་ཅིག་འཁློད་འདློད་ཀང་། །འཆི་བས་སློ་སློར་བྲལ་གྱུར་

ཞིང་། །མྱ་ངན་ཆེན་པློས་གདུངས་གྱུར་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ངེས། །བདག་

ནི་ཁྱིམ་ན་ཆགས་བཞིན་དུ། །འཆི་བའི་དག་ཡིས་དེའུ་རེ་བསད། །དེ་བས་ཕན་

པའི་ལམ་བཟང་པློའི། །བདག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདློད། །དེ་བས་ན་ཁྱེད་རྣམས་

ཀིས་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །བྲམ་ཟེའི་ཁྱམ་ན་ཆློས་ཀི་ལམ་གིས་རེད་པའི་ལློངས་

སྤློད་ཙམ་ཡློད་དེ། དེས་འཚོ་བ་འབློར་གིས་དེ་བས་ན་ཁྱེད་རྣམས་ཕན་ཚུན་བམས་

པ་དང་། བཀུར་སྟི་ནི་བེད། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གཅང་སྦྲ་སྤློད་པ་ལ་ནི་འབད། རིག་

བེད་སློབ་པ་ལ་ནི་འགྲུས། གཉེན་བཤེས་དང་སློང་བ་རྣམས་ནི་རེ་ཐག་མི་གཅློད། 

ཆློས་ལ་ནི་གཞློལ་བར་བློས་ལ་ཁྱིམ་ན་ལེགས་པར་འཁློད་ཅིག །འདུལ་བ་ལ་ནི་

རྟག་ཏུ་འབད། །ཁ་ཐློན་སློབ་པ་དག་ལ་འགྲུས། །སྦྱིན་པ་ལེགས་པར་རབ་སྦྱིན་

ཞིང་། །ཁྱིམ་གི་དཀའ་ཐུབ་སྤད་པར་གིས། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཁྱེད་ལ་གགས་པ་

འཕེལ། །ཆློས་དང་སྲིད་དང་བདེ་བའང་འཕེལ། །འཇིག་རྟེན་ཕི་མ་ལ་ཡང་བདེ་བར་

འགྱུར། །དེ་བས་བག་ཡློད་ཁྱིམ་ན་གནས་པར་གིས། །དེ་ནས་དེའི་ནུ་བློ་རྣམས་

ཀིས་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་ཟེར་བ་ཐློས་ནས་བྲལ་དུ་དློགས་པའི་མྱ་ངན་གིས་སེམས་

གདུངས་ཏེ། མྱ་ངན་གི་མཆིམས་གདློང་ཁེབས་བཞིན་དུ་ཕག་འཚལ་ཏེ། དེ་ལ་འདི་

སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །བདག་ཅག་ཕ་མ་དང་བྲལ་བའི་མྱ་ངན་གི་ཟུག་རྡུའི་རྨ་མ་

སློས་པར་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་མནན་ཏེ། ཁྱློད་ཀིས་འདིར་རྨ་དཀྲུགས་པར་མི་
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རིགས་སློ། །ཕ་མའི་མྱ་ངན་ཟུག་རྔུ་ད་རུང་དུ། །བདག་ཅག་ཡིད་ལ་རྨ་ནི་མ་སློས་

བཞིན། །དེ་བས་བརྟན་པའི་བློ་ཅན་འདི་བཏང་ལེགས། །བདག་ཅག་རྨ་ནི་འཇིག་

པར་མ་མཛད་ཅིག །འློན་ཏེ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་མི་བཞེད་ལ། །ནགས་ཚལ་གནས་པ་

བདེ་བའི་ལམ་དག་ན། །བདག་ཅག་མགློན་མེད་ཁྱིམ་དུ་བློར་ནས་སུ། །ཅི་ཕིར་

གཅིག་པུ་ནགས་སུ་བཞུགས་པར་དགེས། །དེ་བས་ན་ཁྱློད་གང་དུ་བཞུད་པ་དེར་

བདག་ཅག་ཀང་མཆིས་ཏེ། བདག་ཅག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱུང་ངློ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། དབེན་པར་གནས་ལ་མ་གློམས་ཤིང་། །འདློད་ལ་

ཆགས་པའི་རེས་འབྲང་བའི། །སྐེ་བློ་ཕལ་ཆེར་རབ་བྱུང་ལ། །གཡང་སར་ལྷུང་བ་

བཞིན་དུ་ལྟ། །དེ་བས་ན་ཁྱིམ་དུ་གནས་པ་དང་། ནགས་ཚལ་ན་གནས་པའི་བེ་

བྲག་ཤེས་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གནས་པར་བདག་ཅག་གི་ཆེད་དུ་མ་སྨྲས་

སློ། །དེ་ལྟར་ཁྱློད་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདློད་ན། ཡུ་བུ་ཅག་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་འདློད་

ཀིས་འདློད་ངློ༌། །དེ་ནས་བུ་བདུན་པློ་དེ་དག་དང་། སྲིང་མློ་དང་བརྒྱད་ཆར་གིས་

ཁྱིམ་གི་ལློངས་སྤློད་ཆེན་པློ་བཟང་པློ་དང་། མཛའ་བློ་དང་། ནང་མི་དང་ཉེ་དུའི་

འཁློར་གདློང་མཆི་མས་གང་བ་རྣམས་བློར་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་ནགས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

ངློ༌། །དེ་དག་གི་གློགས་པློ་ཅིག་དང་། བྲན་ཕློ་དང་བྲན་མློ་སྙིང་ཉེ་བ་ཅིག་ཀང་དེའི་

ཕི་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངློ༌། །དེ་དག་དགློན་པའི་ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་ཅིག་ན་མཚོ་

ཆེན་པློ་མེ་ཏློག་པདྨ་མང་པློ་ཁ་བེ་བས་མཛེས་པ་ནི་འབར་བ་བཞིན། མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་

ཏ་མང་པློ་ཁ་འབུས་པ་བཀློད་པ་བཞིན། བུང་བ་མང་པློ་ནི་ཏི་རི་རི་ཆུ་གཙང་སྔློན་

པློས་ནི་གང་བ་ཅིག་གི་འགམ་དུ་བརྟེན་ནས། ཤིང་ལློའི་སྤིལ་པློ་རབ་ཏུ་གཙང་ཞིང་

ཡིད་དུ་འློང་བ་གིབ་ཤིང་གིས་བསྒིབས་པ། སློ་སློ་སློ་སློར་བར་མི་ཉེ་བར་བས་པ་
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རྣམས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་སློམ་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབད་ཅིང་ཡིད་བསམ་གཏན་ལ་

སྦྱློར་བས་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞག་ལྔ་ལྔ་ཞིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དྲུང་དུ་

ཆློས་མཉན་པའི་ཕིར་འདུའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་བསམ་

གཏན་གི་མན་ངག་ལ་འཇུག་པ་འདློད་པའི་ཉེས་དམིགས་སྟློན་པ། སྐློ་ཞིང་ཡིད་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་ཆློག་ཤེས་པའི་བསྔགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་

ལ༑ ཚུལ་འཆློས་པ་དང་། གཅམ་སྒྱུ་དང་ལེ་ལློ་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་ལ་སློད་པ། ཉེ་

བར་ཞི་བ་དང་རབ་ཏུ་དད་པའི་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་ཀི་གཏམ་དེ་དང་དེ་དག་ཟེར་

རློ༑ །དེ་དག་གི་བྲན་མློ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་གུས་ཤིང་སྙིང་ཉེ་བས་དེ་བཞིན་དུ་གཡློག་

བེད་དློ། །དེས་མཚོ་དེའི་ནང་ནས་པདྨའི་ར་བ་བཏློན་ཏེ། པདྨའི་ལློ་མ་ཆེན་པློ་ལ་

མཚོ་འགམ་དུ་གཙང་བར་ཆ་མཉམ་པར་བཀློད་ནས། ཏློག་བརྡུང་བའི་སྒས་དུས་

བསྟན་ཏེ་སར་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་དྲང་སྲློང་དེ་དག་བཟླས་བརློད་དང་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆློ་

ག་བས་ཟིན་པ་དང་། རྒན་རིམས་ཀིས་རེ་རེ་ནས་སློང་སྟེ། པདྨའི་ར་བ་ཆར་བགློས་

ཏེ་བཞག་པ་དེ་ལས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་རེ་རེ་ནས་བངས་ནས། རང་རང་གི་ཤིང་

ལློའི་སྤིལ་པློར་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཟློས་ཏེ། བསམ་གཏན་ལ་བརློན་པའི་བློས་གནས་

སློ༑ །དེ་དག་དེ་ལྟར་འཁློད་པ་ན། ཆློས་ཉན་པའི་དུས་མ་གཏློགས་པར་གཅིག་ལ་

གཅིག་ལྟར་མི་འདློད་དློ། །དེ་དག་དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སྤློད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དང་

རབ་ཏུ་དབན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་བསམ་གཏན་ལ་གཞློལ་བས་གགས་པ་འདྲ་བ་

གཙང་མ། པདྨའི་མེ་ཏློག་གི་འདབ་མ་དང་ཟེ་བའི་བརྟག་པའི་ཕིར་དེར་སློང་

ངློ༌། །དེས་ཀང་དེ་དག་བསམ་གཏན་ལ་མངློན་པར་ཕློགས་པ་དང་། བ་བ་ངན་པ་དང་

མ་འབྲེལ་ཞིང་གདུང་བ་མེད་ལ། རབ་ཏུ་ཞི་བ་ལ་མངློན་པར་དགའ་ཞིང་འཁློད་པར་
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མཐློང་ནས། ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ཡློད་པར་རེ་ཞིག་དེ་བརྟག་པ་ལ་ཡིད་གཞློལ་

བར་གྱུར་ཏློ། །རློལ་བ་མེད་པར་བས་མཐའ་ནས། །ཞི་ལ་རབ་ཏུ་གཞློལ་ཞིང་

འཁློད། །དགེ་བ་རྣམས་ནི་ཡློན་ཏན་ལ། །རེ་བ་སྙིང་ལ་འཇློག་པར་བེད། །དེ་ནས་

པདྨའི་ར་བ་གང་པློ་ཆེའི་ཕྲུ་གུའི་མཆེ་བ་ལྟར་དཀར་ལ་འཇམ་པ་རྣམས་བཏློན་ཏེ་

བཀྲུས་ནས་པདྨའི་ལློ་མ་སྔློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ་མར་གད་འདྲ་བ་གཙང་མ། པདྨའི་མེ་

ཏློག་གི་འདབ་མ་དང་ཟེ་བའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་ལ་ཆ་མཉམ་པར་བཀློད་ནས། ཏློག་

བརྡུངས་པའི་སྒས་དྲང་སྲློང་དེ་དག་ལ་དུས་བསྟན་ཏེ་བྲན་མློ་དེ་སར་སློང་བ་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྟག་པའི་ཕིར་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས། པདྨའི་ར་

བའི་ཆ་དང་པློ་དེ་མི་སང་བར་བས་སློ། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་། །བདེ་

བ་མེད་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། །དགའ་བ་རྣམས་ཀི་བརྟན་པའི་རྒྱུ། །རྣམ་པར་འཕློ་བ་

བཞིན་དུ་མཐློང་། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློང་སློང་ནས་ཆ་དང་པློའི་གནས་

དེ་ན་པདྨའི་ར་བ་ནི་མེད། པདྨའི་ལློ་མ་ནི་རྒྱན་འཁྲུགས་ཤིང་འདུག་པ་མཐློང་ནས། 

བདག་གི་པདྨའི་ར་བའི་སྐལ་བ་ཅིག་གིས་ཁྱེར་རློ་སྙམ་སྟེ།སེམས་འཁྲུག་པ་དང་ཁློང་

ཁྲློ་བ་མེད་པར་དེ་ནས་སར་ལློག་ནས་ཤིང་གི་སྤིལ་པློར་ཞུགས་ཏེ། བསམ་གཏན་

གི་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བརམ་མློ། །དྲང་སྲློང་གཞན་རྣམས་སྙིང་མི་དགའ་བར་མི་

འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་དློན་མ་སྨྲས་སློ། །དའི་ནུ་བློ་གཞན་གི་སྙིང་ལམ་ན། འདིས་

རང་གི་སྐལ་བ་ངེས་པར་བངས་བ་འདྲ་སྙམ་ནས། རང་རང་གི་པདྨའི་ར་བའི་སྐལ་བ་

བངས་ནས། རང་རང་གི་ལློ་མའི་སྤིལ་པློར་ཆློ་ག་བཞིན་ཟློས་ཏེ་བསམ་གཏན་བེད་

ཅིང་འཁློད་དློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞག་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་ཞག་ལྔ་

པའི་བར་དུ་ཡང་དེའི་པདྨའི་ར་བའི་སྐལ་པ་བརྒྱ་བིན་གིས་མི་སང་བར་བས་
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སློ༑ །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་

འཁྲུགས་པ་མེད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཏློ། །དམ་པ་རྣམས་ནི་སེམས་དཀྲུགས་

པས། །ཚེ་ཟད་ནས་ནི་ཤི་ཡང་ས། །དེ་བས་མཁས་པས་སྲློག་ཕིར་ཡང་། །ཡིད་ནི་

འཁྲུག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་ཕི་དྲློའི་དུས་ལ་བབ་སྟེ། དྲང་སྲློང་དེ་དག་ཆློས་

མཉན་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤིང་ལློའི་སྤིལ་པློར་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་

ལགས་པ་དང་། དེའི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་རིང་འགམ་པ་དང་མིག་ནི་ཀློང་། བཞིན་གི་

མདངས་རྣམས་ནི་ངན། སྐད་ཀི་གདངས་ནི་ཆུང་། ཉམས་དམས་ཀང་བརྟན་པ་དང་

རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཡློན་ཏན་ཟླ་བ་ཚེས་པ་མཐློང་ན་དགའ་བ་འདྲ་བ་མཐློང་བ་དང་། ཉེ་

བར་བརྟེན་ནས་ཞེས་བསྐེད་དེ་རྟབས་པ་བཞིན་དུ་འདི་ཅི་ནློངས་ཞེས་རིད་པར་གྱུར་

པའི་རྒྱུ་དེ་ལ་དྲིས་སློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་དག་ལ་དེའི་དློན་ཅི་ལྟར་

འགྱུར་བ་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཅན་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཆློས་མ་

ཡིན་པ་མི་སྲིད་དློ་སྙམ་ནས། དེ་ཉམ་ཐག་པས་ཀང་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། མཚར་

བས་སློ་ཞེས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྨྲས་ནས་ངློ་ཚ་ཞིང་མགློ་སད་དེ་འཁློད་དློ། །ཤེས་པ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡང་བརྒྱ་བིན་གི་མཐུས་བསྒིབས་པས། འདི་ཅི་ལས་གྱུར་པ་ཡང་

ངེས་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནུ་བློ་འློག་མས་རང་གི་ཡིད་

ལ་གཅགས་མེད་པ། བདག་ཉིད་གཙང་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། མནའ་ཁྱད་པར་ཅན་

བློར་བ། བྲམ་ཟེ་ཁྱློད་ཀི་ར་བ་སུས་ཁྱེར་བ། །འབློར་པའི་མཚན་མས་བརྒྱན་པའི་

ཁྱིམ་དག་དང་། །ཆུང་མ་ཡིད་དུ་འློང་བ་རེད་པ་དང་། །བུ་དང་ཚ་བློ་རྣམས་དང་ལྡན་

པར་ཤློག །དེའི་འློག་མས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེ་ཁྱློད་ཀི་ར་བ་སུས་ཁྱེར་བ། །ཕེང་བ་དློ་

ཤལ་ཙནྡན་གློས་བཟང་དང་། །བུ་ཡིས་རེག་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཐློགས་པ་ཡི། །འདློད་
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པ་མི་ཟད་པ་ལ་སྤློད་པར་ཤློག །ཡང་གཅིག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་ར་བ་གང་གིས་

ཁྱེར་བ་དེ། །ཞིང་རྨློས་པ་ལས་ནློར་དང་འབྲུ་རེད་ཅིང་། །བུ་དང་སྨྲ་བས་རབ་ཏུ་དགའ་

བར་འགྱུར། །ཚེ་ལའང་མི་ལྟ་ཁྱིམ་ན་དགའ་བར་འགྱུར། །ཡང་གཅིག་གིས་སྨྲས་པ། 

ཁྱློད་ཀི་ར་བ་བརམ་པས་གང་ཁྱེར་བ། །རྒྱལ་པློ་བྲན་བཞིན་དུལ་བར་སྤློད་པ་

ཡི༑ །གཙུག་ཏློར་བཏུད་པས་རབ་ཏུ་ཕག་བས་ཤིང་། །རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་གིས་མ་ལུས་

ས་སྐློང་གྱུར། །ཡང་གཅིག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་ར་བ་གང་ཁྱེར་བ། །དེ་ནི་

རྒྱལ་པློའི་མདུན་ན་འདློན་གྱུར་ཏེ། །སྔགས་ལ་སློགས་པས་བདེ་ལེགས་བེད་གྱུར་

ཅིག །དེ་བཞིན་རྒྱལ་པློས་བཀུར་སྟི་བ་བར་ཤློག །ཡང་གཅིག་གིས་སྨྲས་པ། ར་བ་

འདློད་ཅིང་ཡློན་ཏན་མི་འདློད་པ། །རིག་བེད་ལེགས་པར་ལློབས་ནས་སྟློན་པར་

བེད། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་དུ་རེ་བ་ཆེན་པློ་ཡིས། །ཡུལ་མི་ཀུན་གིས་དེ་ལ་མཆློད་པར་

ཤློག །གློགས་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་ར་བ་ལ་ཆགས་གང་། །ཡུལ་གྲུ་དམ་པ་

འབློར་པ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ། །རྒྱལ་པློ་དག་ལས་ཐློབ་ནས་སྤློད་གྱུར་ཅིང་། །འདློད་

ཆགས་མ་བྲལ་བར་ནི་ཤི་བར་གྱུར། །བྲན་གིས་སྨྲས་པ། ར་བའི་ཕིར་ནི་བདག་དློན་

ཆུད་གསློན་པ། །གློགས་པློའི་ནང་ན་དེ་ནི་གློང་དཔློན་གྱུར། །རྒྱལ་པློའི་ཆད་པ་དག་

གིས་མི་གཅློད་པར། །བུད་མེད་གླུ་གར་དག་གིས་དགའ་བར་གྱུར། །སྲིང་མློས་སྨྲས་

པ༑ ཁྱློད་ལྟ་བུ་ཡི་ར་བ་གང་ཁྱེར་བ། །དེ་ནི་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློར་གྱུར་ནས་

སུ༑ །གཟུགས་དང་དཔལ་གི་གཟི་བིན་འབར་འགྱུར་ཞིང་། །བཙུན་མློ་དམ་པ་སྟློང་གི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར། །བྲན་མློས་སྨྲས་པ། གང་གིས་ར་བ་མཐློང་ལ་ཆློས་མ་མཐློང་། །དེ་ནི་

གཅིག་པུ་དགེ་བ་རྣམས་དང་བྲལ། །བཀུར་སྟི་བས་ནས་མྱློས་པར་གྱུར་ནས་སུ། །ཁ་

ཟས་ཞིམ་པློ་དག་ལ་དགའ་བར་གྱུར། །དེ་ནས་ནགས་ཚལ་དེ་ན་འཁློད་པའི་གནློད་
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སྦྱིན་དང་། གང་པློ་ཆེ་དང་། སྤེའུ་དག་ཅིག་དེར་ཆློས་ཉན་དུ་ལགས་པས་གཏམ་དེ་

ཐློས་ནས། རབ་ཏུ་ངློ་ཚ་ཞིང་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་གིས་བདག་

གཙང་མར་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མནའ་བློར་བ། ཁྱེད་ཀི་ར་བའི་ཕིར་

ནི་གང་འཁྲུལ་བ། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དག་ནི་བརྒྱན་པར་གྱུར། །བཀྲུ་བཤལ་སྟློར་

ཁུང་དག་གི་ཞིག་རལ་འཆློས། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་སང་བར་བེད་པར་འགྱུར། །གང་པློ་

ཆེས་སྨྲས་པ། ཐུབ་མཆློག་ཁྱློད་ཀི་ར་བ་གང་བརྐུས་པ། །དེ་ནི་ཞགས་པ་དམ་པ་དྲུག་

བརྒྱས་འཆིངས། །ལགས་ཀྱུ་རྣློན་པློས་དཀྲུགས་པའི་རྨ་ནད་བཞིན། །ནགས་ཚལ་

ཉམས་དགའ་བློར་ནས་གློང་འདབ་སློང་། །

སྤེ་འུས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་ར་བ་བརམ་པས་གང་བརྐུས་པ། །དེ་ནི་མེ་ཏློག་

ཕེང་ཅན་ཞ་ཉེ་ཐློགས། །དབྱུག་པས་བརྡེག་ཅིང་སྦྲུལ་གི་ཁར་གཏློང་ཞིང་། །སེ་རལ་

ཁར་བཅིངས་ཁྱིམ་ན་གནས་པར་ཤློག །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ། འཇམ་ཞིང་དུལ་བ་དང་བཟློད་བ་དང་ཟབ་པ་སྟློན་པའི་ཚིག་འདི་སྐད་

ཅེས་སྨྲས་སློ། །གང་ཞིག་མ་བརླག་པར་ནི་བརླག་ཅེའམ། །གང་ཞིག་འདི་འདྲར་ཁྱེད་

ལ་དློགས་གྱུར་པ། །འདློད་པའི་ཡིད་འློང་ཅི་བདེར་སྤད་ནས་སུ། །ཁྱིམ་ན་གནས་

བཞིན་འཆི་བའི་དུས་བེད་གྱུར། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་དེ་དག་འདློད་པ་ལ་

ཉེ་བར་སྤློད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་སློད་པ་ཞི་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པར་སྨྲས་པ་

དེས། གུས་པ་དང་ཡ་མཚན་སྐེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེར་རང་གི་གཟུགས་འབར་བ་དྲང་

སྲློང་དེ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་བསྟན་ནས། མི་བཟློད་པ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་རེ་ཞིག་

སློད་ཅིག །གང་དག་ཐློབ་ཕིར་ཡིད་ལ་རློལ་བེད་ཅིང་། །བདེ་བ་འདློད་ཕིར་ཡིད་ལ་
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གཉིད་ཀང་མེད། །དཀའ་ཐུབ་འབད་པས་གང་དག་ཐློབ་འདློད་པའི། །འདློད་པ་དེ་དག་

ཅི་ཕིར་དམློད་པར་བེད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གློགས་པློ་འདློད་པ་ནི་

ཉེས་དམིགས་མཐའ་ཡས་ཏེ། གང་ལ་བརྟགས་ན་ཐུབ་པ་རྣམས་འདློད་པ་ལ་མི་སྤློད་

པ་དེ་མདློ་ཙམ་ཞིག་ཉློན་ཅིག །འདློད་པའི་ཕིར་ན་འཇིག་རྟེན་བཅིང་ཞིང་བསད་པར་

འགྱུར། །མྱ་ངན་གདུངས་ཤིང་འཇིགས་པ་མང་པློའི་སྡུག་བསྔལ་མྱློང་། །རྒྱལ་པློ་

རྣམས་ཀང་འདློད་པའི་ཕིར་ནི་བརླག་པར་འགྱུར། །ཕི་མ་ལ་ཡང་ཆློས་ཉམས་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་། །གང་གིས་མཛའ་བློ་རྣམས་དང་མྱུར་དུ་འཁློན་འབྱུང་

འགྱུར། །གང་གིས་གཡློ་སྒྱུ་དྲི་མ་ཅན་གི་ལམ་དུ་འགློ། །གགས་པ་ཉམས་ཤིང་ཕི་མ་

ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མྱློང་། །དེ་དག་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་འདློད་པ་ཡིན། །དེ་

བས་རབ་དང་འབྲིང་དང་ཐ་མ་རྣམས། །འདི་དང་ཕ་རློལ་དུ་ཡང་འདློད་པས་གསློད་

པར་བེད། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་སྦྲུལ་གདུག་ཁྲློས་པ་བཞིན། །ཐུབ་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལ་

མི་བསྟེན་ནློ། །དེ་ནས་ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་གིས་ཚིག་དེ་བདེན་ནློ་སྙམ་ནས། 

མངློན་པར་བསྟློད་དེ། དྲང་སྲློང་དེ་དག་གི་མཐུ་དེས་ཡིད་དགའ་བར་གྱུར་ནས། དེ་

དག་ལ་བདག་གི་ཉེས་པ་ཁས་བངས་སློ། །གང་དག་བརྟགས་ན་ཡློན་ཏན་

རྣམས། །རེ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པར་གྱུར། །བརྟག་པའི་ཕིར་ནི་བདག་གིས་

འདིར། །པདྨའི་ར་བ་སས་པ་ཡིན། །པདྨའི་ར་བ་འདི་དག་གིས། །ཁྱེད་ཅག་རྣམས་

ཀིས་སྤློད་པ་བརྟན། །ཐུབ་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཡི། །འགློ་བ་མགློན་དང་བཅས་པ་

མཐློང་། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། པདྨའི་ར་བ་དེ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕུལ་

ལློ༑ །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སྤློད་པ་རླབས་པློ་ཆེ་དེ་ལ་ག་ཟི་བརིད་
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ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་ཚིག་དྲག་པློས་སྨྲས་པ། ངེད་ཅག་ཁྱློད་ཀི་གཉེན་དང་གློགས་མ་

ཡིན། །གར་མཁན་ཁྱློད་མིན་ངེད་ཅག་འཕས་གདགས་མིན། །ལ་དབང་ཅི་ཕིར་ཁྱད་

དུ་བསད་ནས་སུ། །དྲང་སྲློང་རྣམས་ལ་རེད་མློའི་ལམ་བཞིན་བ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་

པ་དང་། ལའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་རབ་ཏུ་གུས་པས་རྣ་ཆ་དང་ཅློད་པན་འགུལ་བའི་

འློད་ཀིས་གདློང་གསལ་བར་གྱུར་ཏེ་རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ནས། དེ་ལ་

བཟློད་པར་གསློལ་བ། བདག་གིས་འདི་ལྟར་མི་བརྟན་པ། །བགིས་པ་དགློས་པ་སྔར་

སྨྲས་ལགས། །ཕ་དང་སློབ་དཔློན་འདྲ་བ་རུ། །བདག་ལ་ཁྱེད་ཀིས་བཟློད་པར་

མཛོད། །ཤེས་པའི་མིག་ནི་བཙུམས་པར་གྱུར་པ་རྣམས། །རང་བཞིན་གིས་ནི་མཉམ་

པའང་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །བདག་ལ་ཕན་པས་དེ་ལ་བཟློད་པར་མཛོད། །དེ་བས་

བདག་ལ་ཐུགས་ལ་མི་འཆང་གསློལ། །དེ་ལྟར་བཟློད་པར་གསློལ་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་

སང་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་བདེ་བའི་རློ་མྱློང་བ་རྣམས་ནི། 

འདློད་པ་ལ་འཕས་ཀི་གནས་དང་གནློད་པ་ལྟ་བུར་མི་མཐུན་པར་སེམས་སློ། །དེ་ལ་

སྐེས་པའི་རབས་འདི་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལུང་བསྟན་ཏེ། ང་དང་ཤ་ར་དྭ་

ཏིའི་བུ། །མཽད་གལ་བུ་དང་འློད་སྲུངས་དང་། །གང་པློ་མ་འགགས་ཀུན་དགའ་བློ། །དེ་

ཡི་ཚེ་ན་སྤུན་དུ་གྱུར། །སྲིང་མློ་ཨུཏྤལ་མདློག་ཡིན་ནློ། །བྲན་མློ་ཀུབྫ་ཨུཏྟ་ར། །བྲན་

ཕློ་ཁྱིམ་བདག་མཛེས་པ་ཡིན། །གནློད་སྦྱིན་རི་བློ་བདེ་བ་ཡིན། །གང་པློ་པ་རི་ལློ་ཀ་

ཡིན། །སྤེའུ་ནི་སྦྲང་རི་འབུལ་བ་ཡིན། །བརྒྱ་བིན་ནག་པློ་འཆར་ཀ་ཡིན། །སྐེས་པའི་

རབས་ནི་དེ་ལྟར་བཟུང་། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་དུ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་བཅུ་དགུ་པའློ།། །།

 ཚོང་དཔོན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས།
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ཡློན་ཏན་མེད་པ་ལ་ཡློད་པར་གགས་པ་ནི་སྐེས་བུ་དགེ་བ་རྣམས་ལ་བསྐུལ་

མ་བཏབ་བ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་

བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐློས་པ་དང་དུལ་བ་དང་ཆློ་རིགས་

བཙུན་པ་དང་། མ་འཇུངས་ཤིང་ཁློང་བཟློ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་བ་བ་ལ་

འགལ་བ་མེད་པ། གཙུག་ལག་མང་པློ་ལ་གློམས་པས་ཚིག་ལ་མཁས་པར་གགས་

པ༑ སྙིང་རེ་དང་ལྡན་ཞེང་སྦྱིན་གཏློང་ཆེ་བས་ནློར་གི་འབློར་པས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ། 

རབ་ཏུ་ཕྱུག་པས་ཁྱིམ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ལྟར་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་ཚོང་དཔློན་

དུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ནས་རང་གཞན་ཆློས་ཀི་བདག །ཐློས་ལ་

སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་བརྒྱན། །འཇིག་རྟེན་དག་གིས་ཕལ་ཆེར་ནི། །བཀུར་སྟི་བ་བའི་

གནས་སུ་གྱུར། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་དུ་

སློང་བའི་འློག་ཏུ་དེའི་སྒྱུག་མློ་གཅིག་དློན་ཞིག་གཉེར་ཞིང་བུ་མློ་དང་འཕད་པའི་ཕིར་

དེའི་ཁྱིམ་དུ་སློང་ངློ༌། །མགློན་འློངས་པའི་བཀུར་སྟིའི་བ་བ་བས་ནས། གཏམ་གེང་

ལངས་པ་ལས་རང་གི་བུ་མློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆུང་མ་ལ་བདེ་འམ་མི་བདེ་

དྲིས་པའི་སྐབས་སུ། བུ་མློ་ཁྱློད་ཀི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀིས་ཁྱློད་ལ་བམས་སམ་མི་བམས། 

ཁྱློད་ཀིས་བཀུར་སྟི་བས་པའི་ཡློན་ཏན་དྲིན་དུ་གཟློ་འམ་མི་གཟློ་མི་བདེ་བ་ལྟ་ཡློད་

དམ་མེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། དེ་ནི་ངློ་ཚ་བས་མགློ་སད་དེ་མི་སློབས་བཞིན་དུ་གཅློམ་

བསྐྱུངས་ཏེ་སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཡློན་ཏན་དང་སྤློད་ཡུལ་ནི་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ལ་མ་མཆིས་སློ་ཞེས་བས་པ་དང་། དེ་ནས་དེའི་མ་དེ་རྒས་ནས། རྣ་བ་མི་

གསང་ཞིང་སེམས་མི་གསལ་བ་དང་། བུ་མློས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཀང་ངློ་ཚ་

ཞིང་གཅློམ་ཆུང་བས་ལེགས་པར་མ་ཐློས་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྒ་ཅིག་ཀང་ཐློས་
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པས། བདག་གི་དམག་པ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྙམ་ནས། བུ་མློ་དེའི་

མྱ་ངན་དང་དེའི་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ཅིང་དེས་ཀང་

སྐད་ཕྱུང་སྟེ་དུས་སློ། །འདི་ལྟར་སྙིང་ཉེ་བའི་བདག་གི་མི་ཡང་བློར་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་

བས་དེའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་སྤློད་ཚུལ་ཡང་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་གློ། །བུ་དེའི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་གློ། །དར་ལ་བབ་ཅིང་བད་གཟུགས་བཟང་། །གཞློན་

ཤ་ཅན་ལ་བདེ་བར་གསློས། །དེ་ནི་རྒྱལ་པློའི་གནད་ཆེན་ཡིན། །དགློན་པར་གནས་

བློ་ཅི་ལྟར་སྐེས། །ནང་མི་དག་དང་འཁློན་མ་བྱུང་། །རྒས་པས་མི་སྡུག་མ་གྱུར་

ཞིང་། །ནད་མེད་ཅི་ལྟར་ཚིག་གཅིག་གིས། །ཁྱིམ་གི་ལློངས་སྤློད་དེ་ཡིས་

བཏང་། །མཛངས་ཤིང་དུལ་བའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །གཞན་ལ་སྙིང་བརེ་མཉེས་ཀང་

གཤིན། །མི་བརྟན་ནང་མི་སྙིང་རེ་མེད། །འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཅི་ལྟར་ལློབས། །དགེ་སྦྱློང་

བྲམ་ཟེ་མཛའ་བློའི་རྟེན། །ནང་མི་དག་དང་ཕློངས་པ་གསློལ། །ནགས་ཚལ་དགློན་

པར་གང་འཚལ་བ། །གཙང་སྦྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནློར་ལྡན་པའི། །ཁྱིམ་ན་རེད་པར་མི་

འགྱུར་རམ། །རེས་སུ་མཐུན་ཞིང་ཆློས་གློགས་བེད། །ཉེས་པ་མེད་པར་བློར་ནས་

སུ༑ །ཧ་ཅང་ཆློས་ལ་དད་ཆེས་ནས། །ཆློས་དང་འགལ་བར་འདི་མི་ལྟ། །འདི་ལྟར་

གུས་པའི་སྐེ་བློ་སངས། །ཡིད་ལ་སྙིང་རེ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཆློས་ནི་ཅུང་ཟད་འགྲུབ་རེ་

སྐན། །ཀེ་མ་ཧློ་གནམ་གིས་མནར་བ་ལྟར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆུང་

མས། བདག་གི་ཁྱིམ་ཐབ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕིར། །བདག་གི་མ་སྙིང་ཉེ་ཞིང་སྙིང་ནས་

སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པ་དེས་བུད་མེད་ཀི་རང་བཞིན་མི་བརྟེན་པའི་ཕིར་སྙིང་མི་དགའ་

བས་འཁློམ་ཞིང་བློང་བློང་པློར་ནི་གྱུར། མྱ་ངན་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སེམས་

དཀྲུགས་ནས་གཏམ་གེང་སློང་བའི་འཕློ་ཡང་བརེད། བདག་གི་ཁྱིམ་ཐབ་རབ་ཏུ་བྱུང་
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བའི་གཏམ་ངན་ཐློས་ནས། བདག་གི་མ་བདག་ལ་མྱ་ངན་བསང་བའི་ཕིར་འདིར་

འློངས་སློ་སྙམ་ནས། བུ་མློས་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ཞིང་སྐད་ཕྱུང་སྟེ་དུ་བ་ལས་བརྒྱལ་

བར་གྱུར་ཏློ། །ཁྱིམ་གི་མི་དང་གཡློག་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ཐློས་ནས་མྱ་ངན་

གི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཤུགས་ཀིས་ཆློ་ངེས་བཏབ་བློ། །ཁྱིམ་ཚེས་དང་མཛའ་བློ་དང་

གཉེན་བཤེས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐེ་བློ་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་

ཐློས་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཕློ་བྲང་

འཁློར་གི་མི་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་དེར་དློང་ངློ༌། །གང་ཕིར་འཇིག་རྟེན་དག་ན་

སྲིད་པ་ནི། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་ལ་མཚུངས་པར་སྤློད། །དེ་བས་འདི་ཡང་

འཇིག་རྟེན་སློབ་མ་བཞིན། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་ལ་མཚུངས་སྤློད་གྱུར། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་ནས་སར་ལློག་སྟེ་ཁྱིམ་དང་ཉེ་བ་ཅིག་

ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བདག་གི་ཁྱིམ་ན་ཆློ་ངེས་འདེབས་པ་དང་། མི་མང་པློ་འདུས་པ་

མཐློང་ནས། བདག་གི་གཡློག་པློ་ལ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཅི་ཉེས་རྟློགས་ལ་ཤློག་ཅིག་

ཅེས་བསྒློས་སློ། །དེས་དེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས། དེས་དེ་ལ་སྨྲས་

པ༑ ཇློ་བློས་འབློར་པའི་ཁབ་སངས་ནས། །རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་ཐློས་ནས་སུ། །སྐེ་བློ་

འདི་དག་གང་ཞིག་ནས། །བམས་པའི་དབང་གིས་འདུས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་བཞིན་གིས་བསམ་པ་དག་པས་ཚིག་དེས་བསྐུལ་མ་བཏབ་

པ་བཞིན། ངློ་ཚ་ཞིང་མི་དགའ་བར་གྱུར་ནས་སྨྲས་པ། ཨེ་མ་ཧློ། །སྐེ་བློ་རྣམས་

བདག་ལ་དེ་ལྟར་རེ་བ་ལེགས་སློ་སྙམ་ནས། སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ། །བརློད་

ཅིང་བསྔགས་པ་ཐློབ་གྱུར་ལ། །གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ལ་ཕློགས་ན་ནི། །བདག་ལྟར་མིར་ཡང་

ག་ལ་རུང་། །དེ་ལྟར་བདག་གི་སྐློན་ལ་དད་གྱུར་ཅིང་། །ཡློན་ཏན་ཁྱད་དུ་གསློད་ལ་
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ཚུལ་ངན་ན། །སྐེ་བློ་དགེ་བ་སངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་གསློན་ཡང་ཅི་

ཞིག་རུང་། །དེ་བས་སྐེ་བློ་རེ་བར་གྱུར་པ་འདི། །སྤློད་པ་ངན་པའི་ཉློན་མློངས་ཁྱིམ་

སངས་ནས། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་དགའ་བའི་ཡློན་ཏན་གིས། །ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་

རབ་ཏུ་བཀང་བར་བ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ཏེ། དེ་ནས་

སར་ལ་ལློག་སྟེ། རྒྱལ་པློའི་གསློལ་ཁ་བ་ལ་ཚོང་དཔློན་སྤན་སྔར་མཆིས་འཚལ་ལློ་

ཞེས་གསློལ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སློ། །སྤན་སྔར་མཆི་བར་གནང་ནས་ཀང་ཚུལ་བཞིན་དུ་

རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་འློངས་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་ཅིའི་ཕིར་འློང་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། ལ་

བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འཚལ་ན་གནང་བར་རིགས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་

རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་བམས་པའི་ཚིག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །ང་འདྲའི་གཉེན་

དང་མཛའ་མཆློག་ཡློད་བཞིན་དུ། །ནློར་དང་ཐབས་དང་མཐུ་རལ་གང་དག་གིས། །ང་

ཡིས་ཐུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི། །སྡུག་བསྔལ་གང་གིས་ཁྱློད་ནི་བས་མཐར་

འགློ། །གལ་ཏེ་ནློར་འདློད་ང་ལས་ནློར་ཁྱེར་ཅིག །གནློད་པ་ཡློད་ན་དེ་ལས་བཟླློག་

པར་བ། །ང་དང་གཉེན་བཤེས་གསློལ་བ་འདེབས་པ་རྣམས། །ཅི་ཞིག་མི་འདློད་ཕིར་

ནི་བས་མཐར་འགློ། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ལ་རྒྱལ་པློས་བམས་པ་དང་གུས་

པས་བསྒློ་བ་དང་། དེ་ལ་ཚིག་འཇམ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ལ་བརྟེན་ནས་གནློད་པ་ག་

ལ་མཆིས། །ནློར་གིས་ཕློངས་པའང་མཆིས་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དེ་བས་ཕློངས་པས་

བས་མཐར་བདག་མི་མཆི། །གང་གི་སད་དུ་མཆི་བ་གསན་དུ་གསློལ། །སྐེ་བློ་མྱ་

ངན་གདུངས་པའི་མཆི་མ་ཅན་དག་གིས། །བདག་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཅེས་རབ་

ཏུ་བསྒགས། །བདག་ནི་ཡློན་ཏན་ལྡན་ཞེས་དད་པའི་སྐབས་སུ་གྱུར། །དེ་བས་བདག་

ནི་བས་མཐའ་དབེན་པར་གནས་པར་འཚལ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་སྐེ་བློ་རྣམས་
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ཀི་ཚིག་ཙམ་གིས་ངེད་འདློར་བར་མི་རིགས་སློ། །ཁྱློད་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ནི་སྐེ་བློའི་ཚིག་བསྲུང་བ་ཙམ་གིས་ཆློག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དེ་མ་བས་ན་

མི་རུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །འཇིག་རྟེན་མུ་ཅློར་སྨྲ་བའི་གཏམ་རྣམས་ནི། །རང་གར་

རྟློགས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་འཕློ། །གང་ཞིག་དེ་དག་སྙིང་ལ་སེམས་ན་ཡང་། །ཕས་

སུ་འགྱུར་ན་བེད་པ་ཅི་ཞིག་སློས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་

པློ་དེ་སྐད་བཀའ་མི་སྩལ་དུ་གསློལ། སྐེ་བློའི་བཀའ་མཆིད་དགེ་བ་གགས་པ་རྣམས་

ལ་ལྟར་མི་བགིད་པ་ཡང་མ་ལགས་སློ། །ལ་གཟིགས་སུ་གསློལ། མི་ཡི་བདག་པློ་

གང་ཚེ་དགེ་བ་ཡི། །ཆློས་དང་ལྡན་ཞེས་གགས་པར་གྱུར་པ་ལས། །མི་ཡི་དེ་ལས་

ཉམས་པར་མི་བགི་ཞིང་། །ངློ་ཚའི་ཕིར་ཡང་རབ་ཏུ་འབད་པར་རིགས། །ཡློན་ཏན་

ཡློད་ཅེས་གགས་ཤིང་རེ་བ་དག །ཇི་ལྟར་གྱུར་ཀང་རུང་སྟེ་གནང་ན་ནི། །གགས་པ་

དག་ལས་གཏམ་སྙན་འཕེལ་བར་འགྱུར། །གཞན་དུ་བགིས་ན་ཁྲློན་པ་སྐམ་པློ་

བཞིན། །དློན་བཞིན་མ་ཡིན་ཡློན་ཏན་གགས་མི་འཕེལ། །རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རླུང་

གིས་བསྐློད་པ་ལས། །མི་རྣམས་གགས་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ནི། །སར་ཡང་

གགས་པར་འགྱུར་བ་རབ་ཏུ་དཀའ། །སྦྲུལ་ནག་ཁྲློས་ནས་གདེང་ཀ་བཏེག་འདྲ་

བའི། །ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་རློད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིང་། །སང་རིགས་དེ་ནི་སློང་བར་

བགིད་པ་ལ། །ལ་གཅིག་བདག་ནི་བཟླློག་པར་མི་རིགས་སློ། །གུས་པར་མཁྱེན་

ནས་འབངས་ལ་བམས་པ་ཡི། །ཁྱློད་ཀིས་དེ་ལྟར་བགི་བ་རིགས་མློད་ཀི། །བདག་

གིས་སེམས་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་ལགས་ན། །འདུ་འཛི་ཉློན་མློངས་ཅན་གིས་ཅི་ཞིག་

བགི། །དེ་ལྟར་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་རྒྱལ་པློས་གནང་སྟེ། 

དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་ནགས་ཚལ་དུ་འགློ་བར་ཆས་སློ། །དེ་ནས་དེའི་མཛའ་བློ་དང་། 
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ཉེ་དུ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་ལགས་ནས། མྱ་ངན་གིས་མིག་མཆི་མས་གང་

ཞིང་རང་པ་ལ་འཇུས་ཏེ་འགློ་བར་མི་སྟེར་བར་གྱུར་པ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་ཐལ་མློ་

སྦྱར་ཏེ་གསློལ་བ་འདེབས་ཤིང་། དེའི་ལམ་བཀག་སྟེ་འཁློད་དློ། །ཁ་ཅིག་ནི་

མགུལ་ནས་འཇུས་ཏེ་ཚིག་འཇམ་བློས་བྲིད་ཅིང་ཁྱིམ་ལློགས་སུ་ཁྲིད་པར་བེད། ཁ་

ཅིག་ནི་སློབས་པའི་ཚུལ་གིས་ཚིག་རྩུབ་མློས་གཏློལ་མེད་པ་ཤ་སྟག་བེད་ཟེར་ཞིང་

གཤེ། ཁ་ཅིག་ནི་མཛའ་བློ་དང་ནང་མི་ལ་ནི་སྙིང་མི་རེ་འམ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་འགློར་

མི་སྟེར། ལ་ལ་ནི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཉིད་བསློད་ནམས་ཆེ་མློད་ཞེས་

ཟེར་ཞིང་། རྣར་འློང་པ་དང་རིགས་པའི་ཚིག་གིས་རྟློགས་པ་བསྐེད། གཞན་དག་ནི་

དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ན་གནས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་དང་། ད་དུང་བ་བ་ཁ་

ཅིག་མ་ཟིན་པ་ཡློང་པ་སྐད་དུ་གསློལ་བ་འདེབས། ཁ་ཅིག་ནི་ཚེ་ཕི་མ་ལ་བསློད་

ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡློད་དམ་མེད་གཏློལ་མེད་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་དེ། གཞུང་

ལུགས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་དང་དེ་དག་སློས་ཤིང་། དེ་སར་ཅི་ལྡློག་ཏུ་འབད་པར་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་མི་སྟེར་བ་ནགས་ཚལ་དུ་འགློ་བ་ལ་འགློག་ཅིང་འཐེན་

པ༑ གདློང་མཆིམས་གང་པའི་མཛའ་བློ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས། འདི་ལྟར་སེམས་

པར་མངློན་ནློ། །མཛའ་བློ་འཐམ་པས་མཛའ་བློ་བག་མེད་པ། །ཕན་པར་འགྱུར་ན་

རྩུབ་མློའང་སྦྱར་བ་རིགས། །ཕན་ཞིང་འཇམ་ན་སློས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགློས། །དམ་པ་

རྣམས་ཀི་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན། །ནགས་པས་ཁྱིམ་དགའ་སྙམ་དུ་འདི་ལྟར་

སེམས། །ནགས་ན་གནས་པ་དློགས་ཤིང་འཇིགས་མེད་པར། །ཐ་མལ་གནས་པར་

ཇི་ལྟར་མི་སེམས་ཀེ། །སིག་པས་གློས་པ་བཞིན་དུ་འགློག་པར་བེད། །མི་དག་ཤི་

འམ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ལ། །ཆློས་ལས་ཉམས་ན་དུ་བར་འགྱུར་བ་བཞིན། །ནགས་ཚལ་
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གནས་འདློད་ང་ནི་གསློན་བཞིན་དུ། །ཅི་ཞིག་སེམས་ཤིང་འདི་དག་དུ་བར་གྱུར། །ང་

དང་བྲལ་བས་དེ་ལྟར་མི་དགའ་ན། །ང་དང་ལན་ཅིག་ནགས་ན་ཅིར་མི་འཁློད། །གལ་

ཏེ་དུ་བས་ཁྱིམ་ན་འཁློད་དགའ་ན། །མཆི་མ་ཟད་པར་དུ་བ་ཅི་ཆེད་ཆེ། །དེ་སྟེ་བདག་

གི་མི་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར། །དཀའ་ཐུབ་བེད་དུ་འགློ་བར་མི་སྟེར་ན། །དག་དང་

དམག་འགེད་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ། །འགློ་བ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་ཅིས་མི་བེད། །ཕློངས་པར་

གྱུར་པའི་ཚེ་ན་མཛའ་བློ་རྣམས། །མཆི་མས་འཇུ་ཞིང་འློང་བའི་མཐུ་ཡང་

མཐློང་། །མཛའ་བའི་རང་བཞིན་རབ་ཏུ་བརྟེན་གྱུར་ཀང་། །ཕི་བཞིན་མི་འབྲང་གཡློ་

དང་ཐབས་བེད་བཞིན། །སར་དུ་བཟླློག་པའི་ཕིར་ནི་སྐད་འཛེར་ཞིང་། །མིག་ནི་མཆི་

མས་གང་བཞིན་སྨྲས་པ་དང་། །མཚུངས་པ་ལ་ཡང་བ་མ་འདྲ་བར་ནི། །མགློ་བློ་

བཏུད་དེ་བདག་ལ་ཕག་འཚལ་བ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེས་སུ་རབ་བྱུང་བ། །འདི་དག་

བམས་ན་དེ་བཞིན་བ་བར་རིགས། །དམ་པའི་སེམས་ནི་ངློ་མཚར་གྱུར་པ་ཡི། །གར་

མཁན་སྤློད་པ་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་རམ། །ཡློན་ཏན་མེད་ལ་ཕློངས་པར་གྱུར་པའི་

ཚེ༑ །གློགས་ལ་གཉིས་གསུམ་ཡློད་པར་ངེས་པར་འགྱུར། །ཡློན་ཏན་ཡློང་བཞིན་

ནགས་སུ་འགློ་བ་ན། །གློགས་པློ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ངློ་མཚར་ཆེ། །གློང་ཆེན་སྨློན་

པའི་གཡུལ་ངློ་དློགས་པ་ན། །ང་ཡི་སྔློན་དུ་འགློ་ཞིང་སྒིབ་པ་དག །ནགས་སུ་ང་

འགློའི་ཕིར་ནི་མི་འབྲང་བ། །དེ་དག་ཡིན་ནམ་ང་ཡང་དེ་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་བམས་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ། །ཉེས་པ་བས་པར་བདག་ནི་མི་དྲན་ནམ། །བདག་ནི་མཛའ་

བློ་འདི་ལྟར་འཁློན་བཞིན་དུ། །འདི་ལྟར་གྱུར་པ་རུང་བར་འློང་ངམ་ཀེ། །བདག་ནི་

ནགས་སུ་འགློ་ཕིར་མི་འབྲང་བ། །བདག་ལ་ཡློན་ཏན་མེད་པས་དེ་ལྟར་གང་། །ཡློན་

ཏན་དག་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་རྣམས། །དེ་ལྟར་འབྲལ་བར་ནུས་པ་སུ་ཞིག་
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ཡློད། །གང་དག་ཁྱིམ་གི་ཉེས་པ་གསལ་བར་མངློན། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ་ཡློན་

ཏན་མི་མཐློང་བ། །ཤེས་པའི་མིག་ནི་བཙུམས་གྱུར་དེ་དག་ལ། །བདག་གི་གཞན་དུ་

བརྟག་ཏུ་ཅི་ཡང་མེད། །ཕི་མའི་ཚེ་དང་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །འདློད་པ་དག་ནི་

སློང་བར་མི་འདློད་པ། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་དང་འགལ་བར་བེད་པ་དེ། །དེ་རིང་བདག་

འདློད་པ་ནི ་གཏི ་མུག་ཡིན། །བདག་གི ་མཛའ་པློ ་འདི ་རྣམས་གང་གིས་

བསླུས། །འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་ཞི་བར་མ་གྱུར་པ། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ཚལ་རེད་པའི་

མཐུ་ཆེན་གིས། །ཉེས་པ་དེ་དག་མངློན་དུ་གཞློམ་པར་བེད། །དེ་ལྟར་ངེས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་གིས་ཡློངས་བརྟགས་ནས། །མཛའ་བཤེས་སློབས་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་

པར་སྤློད་པ་དག །འཇམ་ཞིང་རབ་ཏུ་མཉེན་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས། །བགས་

ཀིས་བྲིད་དེ་བློར་ནས་དཀའ་ཐུབ་ནགས་སུ་སློང་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཡློན་ཏན་མེད་པ་

ལ་ཡློད་པར་གགས་པ་ནི་སྐེས་བུ་དགེ་བ་རྣམས་ལ་བསྐུལ་མ་འདེབས་པ་དང་འདྲ་

བར་འགྱུར་ཏེ། །དེ་བས་ན་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་དགེ་སློང་

ངློ་ཞེའམ་དགེ་བསྙེན་ནློ་ཞེས་ཡློན་ཏན་དུ་བརློད་པར་གྱུར་ན། དགེ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཡློན་ཏན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བདག་ཡློན་ཏན་གིས་བརྒྱན་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་

ཆློས་སྒྲུབ་པའི་གློགས་བེད་པ་རབ་ཏུ་དཀློན་ནློ ་ཞེས་དེ ་ལྟར་ཡང་སྦྱར་བར་

བའློ། །ཚོང་དཔློན་དུ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་པའློ། །སློམ་ལ། བརྒྱ་བིན་བྲམ་ཟེ་

མྱློས་བེད་མ། །ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན་དང་ཉ། །བ་དང་བུམ་པ་ཕྱུག་པློའི་

བུ༑ །དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ཚོང་དཔློན་ནློ། །བཅུ་ཚན་གཉིས་པའློ།། །།

 གཙུག་ཕུད་བང་ཆུབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་རབས།
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ཁྲློ་བ་ཐུལ་ན་དག་ཞི་བར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་བས་ན་དག་འཕེལ་ལློ། །དེ་

ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཆེན་པློ་ཡློན་ཏན་ལ་

གློམས་པའི་མཐུས་གགས་པ་རྒྱས་པའི་འབློར་པའི་ཡློན་ཏན་ངེས་པ། རྒྱལ་པློས་

བཀུར་སྟི་བས་པས། འཇིག་རྟེན་པས་ལ་བཞིན་དུ་བཀུར་བ་ཅིག་ཏུ་སྐེས་པར་ཏློ་

ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ཡུན་རིང་དུ་གྱུར་ནས་ཆློ་གའི་ལས་སུ་བ་བ་རྣམས་ནེ་བས་པ་

དང་། མང་དུ་ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གློམས་པར་བས་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་

དུ་མིང་གགས་པར་གྱུར་ཏློ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གགས་པ་ནི། །མཁས་པ་ཉིད་ཀི་

ནང་དུ་འཕེལ། །རིན་ཆེན་ཤེལ་ལ་རིན་ཆེན་དང་། །གཡུལ་ངློ་དག་ཏུ་དཔའ་བློ་

བཞིན། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ལ་གློམས་ཤིང་ཆློས་ལ་སེམས་གློམས་པར་བས་པ་དང་། བློ་དང་ཤེས་རབ་

རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་ཁྱིམ་ན་གནས་བ་དག་ལ་དགའ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་འདློད་

པ་རྣམས་འཐབ་མློ་དང་རློད་པ་དང་དྲེགས་པ་དང་། འཁློན་དང་མི་མཐུན་པ་མང་པློ་

དང་། རྒྱལ་པློ་དང་། རྐུན་པློ་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། དག་དང་། བགློ་སྐལ་ལ་

དབང་བ་རྣམས་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆློག་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པ་དང་། 

ཉེས་པ་མང་པློའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་བདག་ཅག་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་རྣམས། 

ཟས་དུག་ཅན་སློང་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་སངས་ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྐུ་བཟང་པློ་རྣམས་

བྲེགས་ཏེ། གློས་ཁ་དློག་བསྒྱུར་བ་དུར་སྨྲིག་ནི་གློན། ཁྱིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ནི་བློར། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་འདུལ་བ་དང་སློམ་པའི་དཔལ་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དང་། དེའི་

ཆུང་མ་དེ་ལ་སྙིང་ཉེ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡང་སྐྲ་བྲེགས་ཏེ། ལུས་ལ་རྒྱན་དང་

ལབ་ལྷུབ་ནི་མེད་པར་བས། རང་བཞིན་གི་ཡློན་ཏན་མང་པློས་ནི་བརྒྱན། གློས་དུར་
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སྨྲིག་ནི་གློན་ནས་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་དུ་འགློ་བའི་རེས་སུ་འབྲང་བར་ཤེས་

ནས། བུད་མེད་སྡུག་མ་མྱློང་བ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ལ་གནས་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བཟང་མློ་ཁྱློད་ང་ལ་བམས་པའི་རང་བཞིན་བསྟན་ཟིན་གི། 

ཁྱློད་ངའི་ཕི་བཞིན་དུ་འགློ་བར་ཆས་པ་ཐློང་ཤིག །བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་

དག་གང་ན་འཁློད་པ་དེ་དག་དང་ལན་ཅིག་འདུག་པའི་རིགས་སློ། །དགློན་པའི་

ནགས་ན་འདུག་པ་ནི་རབ་ཏུ་དཀའློ། །ལྟློས་ཤིག་དུར་ཁྲློད་དང་ནི་ཁང་སྟློང་རི་བློ་

དང་། །ནགས་ཚལ་གཅན་གཟན་ཁྲློ་བློས་གང་བ་ན། །ཉི་མ་གང་དུ་ནུབ་པར་གྱུར་

པ་དེར། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་རྣམས་གནས་བེད་འཁློད་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་

བེད་ཅིང་རྟག་པར་གཅིག་པུར་གནས། །བུད་མེད་དག་ནི་བལྟར་ཡང་མེད་པར་

བེད། །ཁྱློད་ཀི་འབད་པ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་དགློས། །དེ་བས་ཁྱེད་བློ་སར་དུ་ལློག་པར་

གིས། །དེ་ཡང་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་འགློ་བར་ཡིད་དམ་བཅས་པས་མིག་མཆི་མས་གང་

བཞིན་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་འདི་སྐད་སར་སྨྲས་སློ། །ཁྱློད་ཀི་ཕི་བཞིན་འགློ་བ་ལ། །བདག་

ནི་གལ་ཏེ་ཉློན་མློངས་ན། །བདག་སྡུག་ཁྱློད་ཀང་མི་དགེས་བཞིན། །ཅི་ཡི་སད་དུ་དེ་

ལྟར་བགི། །བདག་ནི་ཁྱློད་དང་བྲལ་བཞིན་དུ། །མཆིས་པར་ནུས་པ་མ་ལགས་

ཀིས། །དེ་ལྟར་བཀའ་དང་འགལ་བ་ནི། །བདག་ལ་བཟློད་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་

ལྟར་དེ་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་དུ་བསྒློ་ཡང་སར་ལློག་ཏུ་མ་རུང་བ་དང་། དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལ་ཅང་མི་སྨྲས་པ་དང་། བ་དུར་པའི་ཕི་བཞིན་དུ་དུར་པ་

མློ་འབྲང་བ་དང་འདྲ་བར་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་འབྲང་སྟེ། གློང་དང་ལློངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་

སློང་བ་ལས། ཟས་ཀི་བ་བ་བས་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་ནགས་ཚལ་རབ་ཏུ་དབེན་པ་
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ཉམས་དགའ་བ་ཤིང་ལློན་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། གིབ་མ་སྟུག་པ། ལ་ལ་དག་

ན་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཏིག་ཏིག་པློ་དག་གིས་མེ་ཏློག་སིལ་མ་བཀམ་པ་ལྟར་འདུག་པ། 

མེ་ཏློག་ས་ཚོགས་ཀི་ཕེ་མས་ཁེབས་པའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ཅིག་ཏུ་བསམ་གཏན་གི་

ཆློ་ག་བས་ནས་ཕི་དྲློའི་དུས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ། ཕག་དར་ཁྲློད་ཀི་ཚེམ་

བུ་དྲུབ་ཅིང་འདུག་གློ། །བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་དེ་དང་མི་རིང་བ་ཅིག་ན་རང་

གི་ལུས་ཀི་གཟི་མདངས་ལ་མློ་དང་འདྲ་བར་མཛེས་པས་ཤིན་ཏུ་བརྒྱན་པ་བཞིན་དུ་

འདུག་ཅིང་། ཡིད་ལ་བ་བའི་མན་ངག་དེས་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་

བེད་ཅིང་འདུག་གློ། །དེ་ན་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློས་ས་ཕློགས་དེ་དང་ཉེ་བའི་ནགས་ཚལ། 

དཔྱིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཤིང་ལློ་ལག་པར་མཛེས་པ་དང་ནི་ལྡན། བུང་བ་ཆེ་ཕ་

མང་པློའི་སྒ་ཏི་རི་རི་ཟེར། བ་ཀློ་ཀི་ལ་མང་པློ་ནི་སྒ་སྙན་པ་འབིན། མཚོའི་གནས་

རབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་བ་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་། ཨུཏྤ་ལ་ཁ་བེ་བ་ནི་རབ་ཏུ་དགློད་པ་བཞིན་

དུ་འདུག་པ། མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་པློ་ས་ཚོགས་ཀི་བསུང་གིས་བསྒློས་པའི་སེར་བུའི་ངད་

ཉམས་སུ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡློད་པ་ནས་མཐར་གིས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས་

ཕློགས་དེར་ཕིན་ཏློ། །མེ་ཏློག་ས་ཚོགས་ཚོམ་བུ་རབ་ཏུ་མཛེས། །དཔྱིད་ཀི་དཔལ་

གི་ཆེད་དུ་བཤམས་པ་བཞིན། །ཀློ་ཀི་ལ་དང་རྨ་བའི་སྒ་ཡང་འབིན། །མཚོ་གནས་

བཟང་པློ་ཆུ་སྐེས་མེ་ཏློག་ལྡན། །ནེའུ་གསིང་སྔློན་པློ་མཛེས་པའི་རྩྭ་འཇམ་

ཡློད། །བུང་བ་མྱློས་པའི་ནགས་ཚལ་སྒ་འབིན་དག །འདློད་པའི་ལ་ཡི་རེད་མློའི་

གནས་གྱུར་འདྲ། །ཡིད་ལ་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་འདློད་པར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་དུལ་

ཞིང་ཞེས་བསྐེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དགའ་བའི་གཏམ་བས་ནས། དེ་དང་

ཉེ་བའི་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གློ། །དེས་བུད་མེད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐློང་ནས་
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ཡིད་རབ་ཏུ་འཕློག་པར་འགྱུར་བ་དེ་མཐློང་ནས། དེའི་གཟུགས་བཟང་བ་དེ་ལ་སྙིང་

ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཆུང་མ་ཡིན་ཡང་དག་གློ་སྙམ་ནས། འདློད་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་འཕློག་པའི་ཐབས་བསམ་མློ། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་

དམློད་པ་མེ་འབར་བའི། །མཐུ་ནི་ཁྲློ་བློའི་མེ་འབར་དེ་ཤེས་ནས། །ཡིད་ལ་འདློད་པ་

བསྟན་པས་གཡེངས་གྱུར་ཀང་། །དེ་ལ་འཕལ་དུ་བརས་ཐབས་མ་བས་སློ། །དེས་

བསམས་པ། དེའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་ཤེས་པར་བས་ལ་ནུས་ན་ནི་དེ་བ་བར་རིགས་

ཀི༑ དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་མི་རུང་ངློ་སྙམ་ནས། གལ་ཏེ་འདི་དེ་ལ་སེམས་ཆགས་པའི་

དབང་དུ་གྱུར་ན་ནི། དེ་ལ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་མེད་གློར་མ་ཆགས་སློ། །དེ་སྟེ་འདློད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་མི་ལྟ་བར་རིགས་སློ། །དེ་བས་དེའི་དཀའ་

ཐུབ་ཀི་མཐུ་ཆེ་འམ་ཆུང་བརྟག་གློ་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་

བརྟག་པའི་ཕིར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕན་པར་དགའ་བ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། ཀེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁྱློད་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མི་གཡློན་ཅན་དང་ཐུབ་ཆློད་ཅན་རབ་ཏུ་མང་

ན༑ ནགས་ཚལ་དབེན་པ་རབ་མདའ་བཟླློག་ཏུ་ཡང་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ན་ཆུང་མ་འདི་

ལྟ་བུ་དང་ལན་ཅིག་འཁློད་དུ་རུང་ངམ། ཁྱློད་ཀི་ཆུང་མ་འདི་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་

གཙེས་ན་ནི་ང་ལ་ཡང་གཤེ་བར་འགྱུར་རློ་ལྟློས་ཤིག །དབེན་པའི་གནས་ན་དཀའ་

ཐུབ་ཆུང་མ་པ། །འགའ་ཞིག་ཆློས་དང་བཅས་ཏེ་བརས་བས་ནས། །ཆུང་མ་འདི་ནི་

མངློན་སུམ་ཕློགས་གྱུར་ན། །མྱ་ངན་བེད་ལས་གཞན་ནི་ཅི་བར་ཡློད། །ཁྲློ་བ་བསྐེད་

ནའང་ཡིད་ནི་འཁྲུགས་འགྱུར་ཞིང་། །ཆློས་དང་འགལ་བ་གགས་པ་མེད་པར་

འགྱུར། །དེ་བས་འདི་ནི་གློང་དུ་བཞག་པར་རིགས། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་ལ་བུད་མེད་

བསྙེན་ཅི་དགློས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློས་གསུངས་པའང་མད་



སྐབ་ིགས་དརབ་སས་ྱྲསྡྡྒཙྒ་་ྲ་་ང་་ར་ཏ་སྐབ་ིགས་དརབསྡ

167

ན་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གྱུར་ན་བདག་གིས་ཅི་ལྟར་བགི་བ་གསན་དུ་གསློལ། རྒྱགས་པས་

སྙེམས་སམ་གལ་ཏེ་མ་བརྟགས་པར། །བདག་ལ་གནློད་པར་བེད་པ་འདིར་བྱུང་

ན༑ །ས་རྡུལ་སྟུག་པློ་ཆར་པས་མནན་པ་བཞིན། །བདག་ཉིད་གསློན་བཞིན་དེ་ནི་ཡློང་

མི་གཏང་། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བསམས་པ། འདི་ནི་ཆུང་མ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་ཆགས་

པས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་མེད་དློ་སྙམ་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལ་བརས་པར་

གྱུར་ཏློ། །དེས་གནློད་པ་བས་སུ་མི་དློགས་ལ་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་ཀི་དབང་དུ་

ཡང་གྱུར་པས། བུད་མེད་དེ་མཐློང་བའི་མི་རྣམས་ལ་བསྒློས་པ། ཁྱེད་རྣམས་སློང་ལ་

བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ཕློ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཁྲིད་ཅིག་ཅེས་བསྒློས་སློ། །བུད་མེད་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཐློས་ནས་ནགས་ཚལ་གི་རི་དགས་མློ་གཅན་

གཟན་མ་རུངས་པས་གཙེས་པ་བཞིན་དུ་འཇིགས་ཤིང་བག་ཚ་བས་ངློ་འཛུམ་ནི་

གྱུར་མིག་མཆི་མས་གང་སྐད་ནི་འཛེར་ཕློངས་ནས་སྨྲེ་སྔགས་འདི་སྐད་བཏློན་

ཏློ༑ །འཇིག་རྟེན་ཕློངས་ཤིང་དག་ཡིས་གཙེས་གྱུར་ན། །རྒྱལ་པློ་དག་ལ་ཕ་བཞིན་

སྐབས་ཚོལ་ན། །དེ་ཉིད་གང་ལ་མི་རིགས་བས་གྱུར་ན། །དེ་ཡིས་སུ་ལ་ཕ་སྐབས་

བཙལ་བར་བ། །ཀེ་མ་ཧློ་འཇིག་རྟེན་སྐློང་བའི་ཚུལ་ལས་ཉམས། །གང་དག་ཕློངས་

པ་ལེགས་པར་མི་སྐློང་བ། །འློན་ཏེ་མེད་དམ་ཤི་བར་གྱུར་ཏམ་ཅི། །ཆློས་ཀང་གགས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་ལྟ། །ཇློ་བློ་བཞུགས་བཞིན་ལ་ཡིས་ཅི་ཞིག་བ། །གཞན་ཞིག་ཡིན་

ནའང་རེས་སུ་བསྲུང་རིགས་ན། །སིག་ཅན་རྣམས་ཀིས་བདག་ནི་ཁྲིད་བཞིན་

དུ༑ །བདག་ལ་སྐལ་བ་མེད་པས་ཅང་མི་གསུངས། །བདག་ལ་དམློད་པའི་སེར་བ་

བབ་གྱུར་ན། །རི་ཡི་གཟུགས་ཀང་མི་སང་དྲན་གྱུར་པ། །བདག་ནི་འདི་ལྟར་གྱུར་

ཀང་ཅང་མི་སྨྲ། །འློན་ཀང་བྱུར་ངན་མ་ནི་ཅུང་ཟད་གསློན། །བདག་ནི་འདི་ལྟར་རབ་
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ཏུ་ཕློངས་གྱུར་ཀང་། །སྙིང་རེའི་སློད་དུ་མ་གྱུར་སྙིང་རེ་རེ། །ཕློངས་ལ་སྙིང་རེ་ཅན་

གིས་བསྐབ་བ་བ། །འདི་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་ཚུལ་མིན་ནམ། །བདག་ནི་སད་དུ་

བཟླློག་ཀང་མ་ལློག་པར། །དེ་ཉིད་ད་རུང་ཐུགས་ལ་འཆང་བ་འདྲ། །ཁྱློད་ནི་མི་

དགེས་བཞིན་དུ་བདག་མཆིས་པ། །ཀེ་མ་བདག་དགར་བགིས་པ་ག་ལ་སྲིད། །དེ་

ལྟར་བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེས་སྙིང་རེ་རེ་སྐད་དུ་སྨྲེ་སྔགས་འདློན་ལ་དུ་བ་ཙམ་ལ་

བརྟེན་པ་རྒྱལ་པློས་བསྒློས་པའི་མི་དེ་རྣམས་ཀིས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་དེ་

མཐློང་བཞིན་ཤིང་རྟའི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ། ཕློ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཁྲིད་པར་གྱུར་ཏློ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་སློ་སློར་བརྟགས་པའི་མཐུས་ཁྲློ་བའི་སྟློབས་བཅིངས་ཏེ། དེ་

བཞིན་དུ་སེམས་འཁྲུག་པ་མེད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་ཕག་དར་ཁྲློད་པའི་ཚེམ་བུ་དྲུབ་

ཅིང་འདུག་གློ །དེ་ནས་དེ་ལ་རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། མི་བཟློད་ཁྲློ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་

ཆིག །ཁྱློད་ཀིས་བསྙེམས་ཤིང་གསང་བསྟློད་སྨྲས་ཟིན་ན། །ཉློན་མློངས་མ་དེ་མཐློང་

ཞིང་ཕློགས་གྱུར་གང་། །མཐུ་མེད་ཞུམ་ནས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འདུག །དེ་བས་རང་གི་

མཐུ་རལ་བསྟན་པར་གིས། །དཀའ་ཐུབ་གནས་པའི་གཟི་བརིད་བསྩགས་པའང་

སྟློན། །བདག་གི་ཚོད་ཀང་བཟུང་བ་མ་ཤེས་ནས། །ཁས་འཆེས་དློན་མེད་ལག་པ་མ་

མཐློང་ངློ༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་བདག་གིས་ཡིད་དམ་བཅས་

པའི་དློན་མ་མཆིས་པར་མ་ལགས་ཀིས། མཁྱེན་པར་མཛད་དུ་གསློལ། གང་ཞིག་

བདག་ལ་གནློད་པར་བགིད་པ་དེ། །གཡློ་བཞིན་དུ་ཡང་བདག་གིས་ཡང་མ་

བཏང་། །བདག་གིས་མངློན་སུམ་དུ་ཡང་ཞི་བར་བགིས། །དེ་བས་བདག་གིས་ཡིད་

དམ་བཅས་བཞིན་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་དང་

རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཚུལ་སྟློན་པ་དེས། དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་ཡློན་ཏན་ཡློད་པར་ཡིད་ཆེས་
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པར་གྱུར་ནས་བསམས་པ། བྲམ་ཟེ་འདིས་ནི་གཞན་ཞིག་ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་པ་

ལྟ་ཞིག་ན། བདག་གིས་དེ་མ་ཤེས་པར་འདི་ལྟ་བུ་མི་བརྟན་པར་བས་སློ་སྙམ་སྟེ་རྟློག་

པ་སྐེས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་གཡློ་བཞིན་ཁྱློད་ཀིས་

མ་བཏང་བ། །ཁྱློད་ལ་གནློད་བེད་དེ་ནི་སུ་ཞིག་ཡིན། །ཆར་པ་བབ་པས་རྡུལ་ཕན་

བཀབ་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀིས་གང་ཞིག་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བས། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གསན་དུ་གསློལ། སྐེས་ནའང་གང་ཞིག་མི་མངློན་

ལ༑ །མ་སྐེས་པ་ནི་དགེ་བ་མངློན། །བདག་ལ་གནློད་པའི་ཁྲློ་བ་དེ། །བདག་གིས་ཤློར་

བར་མ་གྱུར་ཏློ། །མི་ཕན་འདློད་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ནམ་ཞིག་སྐེས་ན་དགའ་འགྱུར་

བ༑ །དག་རྣམས་དགའ་འགྱུར་ཁྲློ་བ་དེ། །བདག་གིས་ཁྲློ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །གང་ཞིག་

སྐེས་པར་གྱུར་ན་ནི། །དམ་པའི་དློན་ལ་སྤློད་མི་འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་ལློག་པར་སྤློད་པ་

ཡི༑ །ཁྲློ་བ་དེ་ལ་བདག་མི་གནས། །གང་གིས་ཟིལ་གནློན་དགེ་བ་གཏློང་འགྱུར་

བ༑ །དློན་རྣམས་གྲུབ་ཀང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཁྲློ་བ་མ་རུངས་གདློན་གིས་

བསྒྱུར་བ་འདྲ། །ཚུལ་མིན་བེད་པ་གདློན་གིས་ཟིན་པའློ། །གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པ་

ལས་ནི་མེ་བྱུང་ན། །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་ཚིག་པར་འགྱུར་འདྲ་བ། །ལློག་པར་རྟློག་ལས་

འབར་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཁྲློ་བས་དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་ཕུང་པར་བེད། །རབ་ཏུ་

འབར་ཞིང་ཚིག་པའི་མེ་འདྲ་བ། །སྙིང་ལ་གདུང་བའི་ཁྲློ་བ་མ་མཆིས་ན། །སློང་བར་

གྱུར་བས་དེ་ལ་གཏམ་ངན་འབྱུང་། །ནང་བར་ནམ་ལངས་ཟླ་བའི་འློད་ཉམས་

བཞིན། །གཞན་ལ་གནློད་པར་བ་བར་མི་སེམས་པར། །ཁྲློ་བ་ལ་ནི་དག་བཞིན་གང་

ལྟ་བ། །དེ་ཡི་གགས་པ་ངེས་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཟླ་བ་ཡར་གི་འློད་ཟེར་གསལ་

བ་བཞིན། །ཁྲློ་བ་ལ་ནི་ཉེས་དམིགས་ཆེན་པློ་འདི། །འདི་ལྟ་བུ་ནི་གཞན་དག་ཀང་
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ཡློད་དེ། །ཁྲློ་བའི་མེ་ཡིས་བཞིན་མདངས་ཉམས་གྱུར་ན། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཡང་

བཟང་པློར་ཡློང་མི་སང་། །མལ་སྟན་བཟང་པློ་དག་ལ་ཉལ་གྱུར་ཀང་། །ཁྲློ་བའི་ཟུག་

རྡུས་སེམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །བདག་ལ་ཕན་པའི་དློན་གྲུབ་བེད་གྱུར་ཏེ། །ཁྲློ་

བས་གདུངས་ནས་ལམ་ངན་འགློ་བར་བེད། །གགས་དང་དློན་གྲུབ་པ་ལས་ཉམས་

གྱུར་ཏེ། །ཟླ་བ་མར་གི་ངློ་བཞིན་དཔལ་ལས་ཉམས། །མཛའ་བཤེས་དག་གིས་རབ་

ཏུ་གཅུགས་གྱུར་ཀང་། །ཁྲློ་བར་མི་རིགས་གཡང་སར་ལྷུང་བར་འགྱུར། །ཕན་དང་

གནློད་པ་སེམས་ལས་བློ་ཉམས་ན། །ཕལ་ཆེར་འགལ་ཞིང་སེམས་ནི་རྨློངས་པར་

འགྱུར། །ཁྲློ་བས་སིག་པའི་ལམ་ནི་གློམས་བས་པས། །ངན་སློང་དག་ཏུ་ལན་བརྒྱར་

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །གནློད་པ་ཆེན་པློར་བས་པས་ཤར་གཉེར་བའི། །དགས་ཀང་དེ་

ལ་ལག་པར་ཅི་བར་ཡློད། །ཁྲློ་བ་འདི་ནི་ནང་གི་དག། །བདག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་

སུ༑ །དེ་ཡི་མཐུ་ནི་ཁྲློ་བ་དག །སྐེས་བུ་སུ་ཞིག་བཟློད་པར་བེད། །དེ་བས་བདག་ནི་

གསློན་བཞིན་དུ། །ཁྲློ་བ་གཡློས་ཀང་མ་ཤློར་རློ། །ཕུང་པར་བེད་པའི་དག་བློ་དེ། །སུ་

ཞིག་ཡལ་བར་དློར་མི་བེད། །དེ་ནས་དེའི་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཡློན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

དང་ཚིག་སྙིང་ལ་བབ་པ་དེས་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཡིད་རབ་ཏུ་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སྨྲས་པ། 

ཁྱློད་ཀིས་སྨྲ་བའི་རིམ་འདི་དང་། །ཞི་བའི་རེས་སུ་མཐུན་པ་འདི། །མང་དུ་སློས་ཀང་

ཅི་དགློས་ཏེ། །ཁྱློད་དང་མ་འཕད་བརླག་པར་འགྱུར། །དེ་སྐད་ཅེས་བསྟློད་ནས་དྲུང་

དུ་བསྙེན་ཏེ། དེའི་རང་པ་གཉིས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། སིག་པ་བས་པ་ཡང་བཤགས་

སློ༑ །བུད་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡང་བཟློད་པར་གསློལ་ནས་སར་བཏང་

ངློ༌། །བདག་ཉིད་ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཡློག་ཏུ་ཁས་བངས་སློ། །དེ་ལྟ་བས་

ན་ཁྲློ་བ་ཐུལ་བར་གྱུར་ན་དག་ཞི་བར་འགྱུར་གི། གཞན་དུ་བས་ན་དག་འཕེལ་
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ལློ། །དེ་བས་ན་ཁྲློ་བ་ཐུལ་བར་བ་བ་ལ་འབད་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་ཁློན་དུ་འཛིན་པ་

མེད་ན་དག་ཞི་བར་འགྱུར་ལ་དུལ་བར་བས་ན་དག་མེ་འཕེལ་ལློ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་ཁྲློ་

བ་ནི་གཉིས་ཀའི་དློན་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་བཟློད་པའི་ཕན་

ཡློན་འབྱུང་བའི་མདློ་སེ་དག་ལ་བལྟ་བར་བའློ། །ཁྲློ་བའི་ཉེས་དམིགས་ཀི་གཏམ་བ་

བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་ཉིད་ལ་བརློད་པར་བའློ། །གཙུག་ཕུད་བང་

ཆུབ་ཏུ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའློ།། །།

 ངང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བདུན་པ། དམ་པ་རྣམས་དུད་འགློར་ལྷུང་པའི་སྤློད་པ་ལ་ཡང་། སྐེས་

བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་རེས་སུ་མཐུན་པར་བ་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་སློ། །དེ་

ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་བཞིན་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློའི་ནང་ན། ངང་

པའི་ཁྱུ་ཆེན་པློ་བརྒྱ་སྟློང་ཕག་དུ་མ་གངས་མང་པློའི་བདག་པློ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་ཡུལ་

འཁློར་སྲུང་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །དེའི་བློན་པློ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་

རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡུན་རིང་པློར་

ཡང་དྲན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ། རིགས་མཐློན་པློའི་ནང་ནས་གཙོ་བློར་གྱུར་པ། 

མཁས་པ་དང་དེས་པ་དང་དུལ་བས་བརྒྱན་པ་བརྟན་པ་དང་གཙང་སྦྲ་དང་ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་སྤློད་ཚུལ་དང་སྤློད་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དཔའ་ལ་སྡུག་བསྔལ་

བཟློད་ཅིང་བག་ཡློད་པ། གཡུལ་ངློར་འགེད་པའི་དག་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་མི་

འཇིགས་པ་ཇློ་བློ་ལ་སྙིང་ཉེ་ཞིང་ལེགས་པར་ལྟ་བ་བཞིན་བཟང་ཞེས་བ་བ་ཞིག་ཀང་
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ཡློད་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་གནས་བརྟན་འཕགས་པ་ཀུན་

དགའ་བློ་ཡིན་ནློ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བམས་ཤིང་མཛའ་བའི་ཡློན་ཏན་གི་

གཞིས་ཡློན་ཏན་གི་མཐུ་རབ་ཏུ་ཆེ་བར་གྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པར་

འབྱུང་བར་བ་བའི་དློན་དུ་ལེགས་པར་འཇློག་པ་ནི། སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མའི་གཙོ་

བློ་གཞན་རྣམས་ནི་སློབ་མ་ཕལ་བ་བཞིན། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཕ་དང་བུ་རབ་ཐུ་བློ་

བཞིན་གཞན་ནི་བུ་ཕལ་བ་བཞིན་ནློ། །ལ་དང་། ཀླུ་དང་། གནློད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། 

གྲུལ་བུམ་དང་། རིག་སྔགས་འཆང་དང་། དཀའ་ཐུབ་ཅན་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་

རྣམས་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་གཉིས་ངང་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཁློད་པ་

དེའི། །བདེ་པའི་ལུས་འདེགས་སྤློད་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །མཁའ་ལ་རྒྱུ་བར་བེད་པའི་

འདབ་མ་གཉིས། །ལུས་འདེགས་ཕིར་ནི་སྤློད་པ་གཅིག་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་དེ་གཉིས་

ཀིས་ངང་པའི་ཚོགས་དེ་དག་རེས་སུ་སྐློང་བ་ནི་ཆློས་དང་སྲིད་དར་བ་གཉིས་ཀིས་

མི་རྣམས་རེས་སུ་བསྐང་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པ་དེས་མཚོ་དེ་ཡང་རབ་

ཏུ་མཛེས་པར་གྱུར་ཏློ། །དང་པ་མང་པློ་ཚོགས་པ་ཡི། །སྒ་སྙན་ཡིད་དུ་འློང་བ་

དེ༑ །པདྨ་དཀར་པློ་འགྱུ་བ་བཞིན། །མཚོ་དེ་རབ་ཏུ་མཛེས་པར་བས། །ལ་ལ་ངང་པ་

སློ་སློར་གེས། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་ཕང་ཕུང་ཆས། །མཁའ་ལ་སྤིན་རྣམས་གེས་ཕུང་

བའི། །མཛེས་པའི་དཔལ་ཡང་ཟིལ་གིས་ནློན། །དེ་ནས་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་དགའ་བ་དེ་དང་། བློན་པློ་དང་པའི་སེ་དཔློན་བཞིན་

བཟང་བ་བ་དེའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཐུ་ཆེན་པློས་ཡིད་ལ་ཡ་མཚན་ཆེར་

གྱུར་པའི་གྲུབ་པ་དང་དྲང་སྲློང་རིག་སྔགས་འཆང་བ་དང་ལ་མང་པློ་རྣམས་དེ་གཉིས་

ཀི་གགས་པའི་གཞི་ལས་གྱུར་པའི་གཏམ་འབའ་ཞིག་འཛེར་ཞིང་དེ་དང་དེ་དག་ན་
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འཁློད་དློ། །གསེར་མཆློག་བཙོ་མའི་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་མདློག །དཔལ་ལྡན་ལུས་ཅན་

ཚིག་འབྲུ་གསལ་བར་སྨྲ། །དུལ་ཞིང་རིག་པ་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ལས་བྱུང་། །ངང་པའི་

ལུས་ཅན་འདི་གཉིས་ངེས་པར་གཞན། །ཕག་དློག་མེད་པས་ཡློན་ཏན་བསྒགས་པ་

དང་། །དེ་གཉིས་གགས་པ་ཕློགས་སུ་རྒྱས་པར་གྱུར། །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་

དད་པ་སྐེས། །དམ་པ་ཚོགས་སར་སྐེས་དང་འདྲ་བར་གྱུར། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་

སཱིར་རྒྱལ་པློ་ཚངས་བིན་བ་བ་ཞིག་ཡློད་དེ། དེས་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ་དང་ངང་པའི་

སེ་དཔློན་དེའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གཏམ། བློན་པློ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་བྲམ་ཟེ་

རྒན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་གློང་བསངས་པ་ལ་ལན་དུ་མ་ཞིག་ཐློས་ཏེ། 

དེ་གཉིས་ལག་པར་ལྟ་འདློད་ནས། །བློན་པློ་བཀའ་ལ་གཏློགས་པའི་གཙུག་ལག་དུ་

མ་ལ་གློམས་ཤིང་མཁས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་བ། ཀེ་ངང་པའི་མཆློག་

དེ་གཉིས་ཅི་ནས་ཀང་ངའི་སྤན་སྔར་བྲིམ་དུ་རུང་བའི་ཐབས་བཟང་པློ་འགའ་ཞིག་

ཚོལ་ཅིག །དེ་ནས་བློན་པློ་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་བློ་ལ་ཅི་དྲན་པ་དང་གཞུང་

ལུགས་དག་དང་ཡང་སྦྱར་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ལ་གསློལ་བ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདེ་བ་

འཆལ། །བདེ་བར་གྱུར་བའི་ཡློན་ཏན་མཆློག །དེ་དང་དེ་ནས་འགུགས་པར་

བགིད། །དེ་བས་དེ་ཐློས་དེ་གཉིས་མཆིས། །དེ་བས་ན་མཚོ་གང་ན་དེ་གཉིས་མངློན་

པར་དགའ་བར་གྱུར་པའི་བཀའ་མཆིད་གདའ་བ་དེ་བས་ཀང་། ཡློན་ཏན་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པའི་མཚོ་ཞིག །ཡུལ་འདིར་ཡང་དགློན་པའི་ས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བགིད་དུ་

སྩལ་ལ། གདུགས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་སྒ་

བསྒགས་ཤིང་། ཅི་ནས་ཀང་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་པའི་བདེ་བའི་ཡློ་བད་ཀི་ཡློན་ཏན་

ཁྱད་པར་ཅན་ཐློས་ནས། དེ་གཉིས་འདིར་མཆི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བགི་བར་
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རིགས་སློ། །ལ་གཟིགས་སུ་གསློལ། ལ་གཅིག་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་ནི། །བདེ་བ་

རེད་པ་ཁྱད་དུ་གསློད། །ཐློས་ནས་བདེ་བའི་དགའ་བ་དག །གུད་དུ་འདུག་ཀང་ཡིད་

འཕློག་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བསམས་པ། དེ་བདེན་ནློ་སྙམ་ནས་རིང་པློར་མ་

ལློན་པར་གློང་ཁྱེར་གི་སྐེད་མློས་ཚལ་དང་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་ཅིག་ཏུ་ཡིད་བཞིན་གི་

མཚོའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་འགན་དུ་རུང་བ་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་། ཨུཏྤ་ལ་

དང་། ཀུ་མུ་ཏ་དང་། པདྨ་དཀར་པློ་དང་། སཽ་གན་དྷི་ཀ་དང་། པདྨ་དམར་པློ་དང་། 

ཀུ་མུ་ཏ་དམར་པློས་ཁེབས་ཤིང་ཆུ་གཙང་མས་གང་བ། རབ་ཏུ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

མཚོ་ཆེན་པློ་ཅིག་བེད་དུ་བཅུག་གློ། །ལློན་ཤིང་མེ་ཏློག་བཟང་ལྡན་ཞིང་། །ལློ་མ་

བཟང་པློ་འློད་གསལ་རྣམས། །དེ་ལ་ལྟད་མློ་ལྟར་ལགས་བཞིན། །མཚོ་ཡི་མཐའ་

མ་ཡློངས་སུ་བསྐློར། །པདྨ་རྣམས་ནི་དགློད་པ་བཞིན། །ཆུ་རླབས་འཁྲུག་པས་

གཡློ་བར་གྱུར། །དེ་ལ་ཆགས་པའི་བུང་བ་རྣམས། །གཡློ་ཞིང་འཕུར་བ་མང་པློས་

གང་། །ཁ་ཅིག་ན་ནི་ཟླ་འློད་ཀིས། །ཁ་བེ་ཀུ་མུ་ཏ་དག་དང་། །ཤིང་གི་གིབ་མས་

བར་བཅད་པས། །ཁ་ཅིག་ཟླ་བའི་དུམ་བུ་འདྲ། །པདྨ་ཨུཏྤལ་ཕེ་བ་རྣམས། །རླབས་

ཀིས་སློར་མློས་བྲིས་པ་བཞིན། །མཚོ་ཡི་འགམ་དག་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །ཁ་ཅིག་

གསེར་ཕེའི་རི་མློ་བཞིན། །པདྨ་ཨུཏྤ་ལ་འདབ་མ་དག །གེ་སར་བཅས་པ་དེ་དང་

དེར། །མེ་ཏློག་སིལ་མ་བཀམ་པ་བཞིན། །རབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་རྣམ་པར་

མཛེས། །ཆུ་ནི་རབ་གསལ་མི་གཡློ་བས། །ལུས་ཀི་ཡློན་ཏན་གསལ་མཛེས་

པའི། །ཉ་ཡི་ཆློགས་ནི་མང་པློ་དག །མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་འདྲ་བས་བརྒྱན། །ལ་ལ་མུ་

ཏིག་ཕེང་བཅད་བཞིན། །གང་ཆེན་ས་ནས་བུས་པ་དང་། །བྲག་ལ་ཕློག་པའི་ཆུ་

འཕློས་པས། །རླབས་ཀི་ཕེ་མ་རབ་ཏུ་འཕློ། །རིག་འཛིན་ན་ཆུང་ཁྲུས་བ་
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ཞིང་། །གང་ཆེན་རྒྱལ་བའི་བསུང་དག་དང་། །མེ་ཏློག་རྣམས་ཀི་ཕེ་མ་ཡིས། །ཁ་

ཅིག་ཏུ་ནི་བསུང་བསྒློས་བཞིན། །ཟླ་བའི་ཆུང་མ་སྐར་མ་རྣམས། །སྤི་ཡི་གདློང་ལྟ་

མེ་ལློང་བཞིན། །བ་རྣམས་དགའ་བ་མང་པློས་གང་། །དེ་ཡི་སྒ་སྙན་རབ་ཏུ་

གགས། །མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་ལྟ་བུར་བ་མང་པློ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བའི་ཡློ་བད་

དགག་པ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བེད་དུ་བཅུག་ནས་དེ་དག་ལ་བིན་ཏེ་བ་རྣམས་ཡིད་ཆེས་

པར་བ་བའི་ཕིར། ཉིན་རེ་ཞིང་ཡང་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་སྒ་སྒློག་ཏུ་བཅུག་

གློ༑ །མཚོ་འདི་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་། །ཨུཏྤལ་འདབ་མས་གང་བའི་ཆུ། །རྒྱལ་པློས་བ་

རྣམས་ཀུན་ལ་སྦྱིན། །དགའ་ཞིང་མི་འཇིགས་ཡློན་ཏན་བཅས། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་

ཅིག་སྟློན་གི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། སྤིན་གི་མུན་པ་ཡློལ་བ་ལྟར་སྒིབ་པ་ནི་མེད། 

སྟློན་གི་དུས་སུ་ཡློན་ཏན་བཟང་པློ་ནི་བྱུང་། ཕློགས་རྣམས་ནི་གསལ་བ་ལྟར་སང་། 

མེ་ཏློག་པདྨ་མང་པློ་ཁ་ཕེ་བས་ནི་མཛེས་པར་གྱུར། མཚོའི་ཆུ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་

དངས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བར་གྱུར། ཟླ་བ་ནི་གཟི་མདངས་ཀི་མཆློག་དང་ལྡན་ཞིང་

འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར། ས་གཞི་ནི་མེ་ཏློག་རྣམ་པ་མང་པློ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པར་གྱུར། བ་ངང་པ་གཞློན་ནུ་མང་པློ་ནི་རྒྱུ་བར་གྱུར་པའི་

ཚེ༑ ཡིད་བཞིན་གི་མཚོའི་ནང་ནས་ངང་པ་མང་པློ་འཁློད་པ་དེའི་ནང་ནས་ངང་པ་ཁྱློ་

ཤུག་གཉིས། སྟློན་གི་དུས་ཉམས་དགའ་བའི་ཚེ་ཡུལ་ལློངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་མཐར་གིས་

སློང་སློང་བ་ལས་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཡུལ་དུ་ཕིན་ཏློ། །དེ་ན་ཡང་བ་མང་པློ་ནི་སྒ་འབིན། 

བུང་བ་མང་པློ་ནི་སྒ་ཏི་རི་རི་ཟེར། སེར་བུ་བསིལ་བ་ལངས་པས་རླབས་ཀི་ཕེང་བ་

འཁྲིགས་པར་བས་ཤིང་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་། ཨུཏྤ་ལའི་དྲི་ཞིམ་པློའི་

ངད་ནི་ལྡང་། པདྨ་ཁ་བེ་བ་རྣམས་ནི་འབར་བ་བཞིན། མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ཏ་དཀར་པློ་
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རྣམས་ནི་དགློད་པ་བཞིན་དུ་འདུག་པའི་མཚོ་དེ་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །ངང་པ་ཁྱློ་ཤུག་

གཉིས་པློ་དེ་ཡིད་བཞིན་གི་མཚོན་འཁློད་ཀང་། མཚོ་དེའི་དཔལ་རབ་ཏུ་ཡིད་དུ་འློང་

བ་མཐློང་ནས། རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་རང་གི་ངང་པའི་ཚོགས་ཀང་རེས་སུ་དྲན་

པར་གྱུར་ཏེ། ཨེ་མ་ཧློ། །ངང་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་འདིར་ལགས་ཀང་ཅི་མ་རུང་

སྙམ་ནས། འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་དུ། །སྤི་ཡི་བདེ་བ་མྱློང་ནས་ནི། །བམས་ཤིང་

རེས་སུ་ཆགས་པ་ཡིས། །མཛའ་བཤེས་ཐློག་མར་དྲན་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ངང་པ་

ཁྱློ་ཤུག་གཉིས་པློ་དེ་ན་རེ། ཇི་སྲིད་འདློད་པ་འཁློད་འཁློད་ནས། དབར་གི་དུས་སུ་

བབ་པ་དང་གློག་འགྱུ་བ་ནི་མཚོན་ཆ་འདེབས་པ་འདྲ། སྤིན་གིས་ཁེབས་པའི་མུན་པ་

ནི་ཧ་ཅང་མི་གནག །སྤིན་གི་ཚོགས་མང་པློ་འདུ་བ་ནི་ལ་མ་ཡིན་གི་དམག་ཚོགས་

འདུ་བ་བཞིན། རྨ་བའི་མདློངས་ཡློངས་སུ་རྒྱས་པ་ནི་མཛེས་པར་གྱུར། རྨ་བའི་སྒ་

ཅློང་ཅློང་བུ་འབིན་པ་ནི་དབར་སྤིན་རྣམས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་མགུ་བར་

བེད། རྨ་བ་མང་པློ་ནི་གར་ས་ཚོགས་བེད། བ་བྲན་མང་པློ་ནི་སྒ་ས་ཚོགས་འབིན་

ཅིང་རྣམ་པར་རྒྱུ། མེ་ཏློག་ཀ་དམ་པ་དང་། སར་དང་། ཨརྫུ་ན་དང་། ཀེ་ཏ་ཀའི་དྲི་

ཞིམ་པློས་བསྒློས་པའི་སེར་བུ་བསིལ་བའི་ངད་ལྡང་བ་ནི་ནགས་ཚལ་དབུགས་

འབིན་པ་བཞིན། བ་མང་པློའི་ཕེང་བ་བརྒྱུས་པ་ནི་སྤིན་གི་སློའི་ཕེང་བ་གཏམས་པ་

བཞིན། ངང་པའི་ཚོགས་རྣམས་ནི་གུད་དུ་འདློང་འདློད་པས། སྒ་ཆེར་མི་འབིན་ཞིང་

འགློ་ཆས་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དང་པ་ཁྱློ་ཤུག་གཉིས་པློ་དེ་ཡང་ཡིད་བཞིན་གི་མཚོ་

དེ་ཉིད་དུ་སར་སློང་ངློ༌། །ངང་པའི་བདག་པློའི་དྲུང་དུ་ལགས་ནས་ཀང་ཡུལ་དང་

ཕློགས་ཀི་གཏམ་གེང་བསང་བའི་ཚེ། མཚོ་དེའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་གེང་

ངློ༌། །ལ་གངས་རིའི་ལློ་ཕློགས་ན་ཡུལ་བཱ་ར་ཎཱ་སཱི་ཞེས་བགི་བ་ན་རྒྱལ་པློ་ཚངས་
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བིན་ཞེས་བགི་བ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། དེས་མཚོ་ཆེན་པློ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། བཟང་བ། ཡློན་

ཏན་ཆེ་བ་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་ཅིག་བ་རྣམས་ལ་རང་དག་སྤློད་ཅིང་། བདེ་བའི་

ལློངས་སྤློད་དུ་སྩལ་ཏེ། ཉིན་རེ་ཞིང་ཡང་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་སྒ་ཡང་སྒློགས། 

བ་རྣམས་ཀང་དེ་ན་རང་གི་ཁྱིམ་ན་མཆིས་པ་བཞིན་དུ་འཇིགས་ཤིང་བག་ཚ་བ་མ་

མཆིས་པར་སྤློད་ཅིང་མཆིས་སློ། །དེ་བས་ན་ལ་ཡང་དགུང་ལློ་སད་མ་ལ་དེར་

གཤེགས་པ་རིགས་སློ། །དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར་བ་ཐློས་ནས་དང་པའི་ཚོགས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལྟ་བར་འདློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ངང་པའི་སེ་

དཔློན་བཞིན་བཟང་ལ་གློས་དྲིས་པའི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་གསལ་བ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ནས་

ཇི་ལྟར་བ་བར་རིགས་ཞེས་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་བཞིན་བཟང་གིས་ཕག་འཚལ་ནས་དེ་

ལ་སྨྲས་པ། ལ་དེར་གཤེགས་པ་མི་རིགས་སློ། །དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། འློ་སྐློལ་གི་

ལུས་འདི་དག་ནི་ཤ་བཟར་རུང་སྟེ་ཆགས་པའི་གནས་ལགས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཤ་

སྟག་ལགས་ལ། བདག་ཅག་འདི་ན་ཅིས་ཀང་ཕློངས་པ་མ་མཆིས་སློ། །མི་རྣམས་ཀི་

སྙིང་ཡང་ཚིག་འཇམ་པློ་བཅློས་མ་ཕི་བཞག་ཅན་དུ་སྨྲ་ལ། གནློད་པར་སེམས་པའི་

རང་བཞིན་ངན་པ་ནི་མི་མངློན་པར་བགིད་ཅིང་ཕལ་ཆེར་སྙིང་རེ་ཆུང་བ་ངན་གཡློ་

ཅན་ལགས་སློ། །རེ་གཅིག་གཟིགས་སུ་གསློལ། ཕལ་ཆེར་བ་དང་རི་དགས་

རྣམས། །སྨྲ་དང་སེམས་པ་མཐུན་པར་བགིད། །མི་ཡི་ནང་ན་ཁ་ཅིག་ནི། །དེ་ལས་

བཟླློག་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས། །འཇམ་ཞིང་སྙན་པའི་ཚིག་སྨྲས་ཀང་། །དློན་དང་མཐུན་

པར་མ་མཆིས་སློ། །ཚོང་པ་རྣམས་ཀིས་ཁེ་ཚོལ་ཕིར། །བདག་གི་ནློར་ཡང་འགློད་

པར་བགིད། །སྐློན་དང་བཅས་ཤིང་མི་རིགས་པ། །དགློས་པ་མཆིས་ཀང་མི་སན་

ཏེ༑ །དེ་བས་ལ་གཅིག་དེ་ཙམ་གིས། །ཐུགས་ཆེས་མཛད་པར་མི་རིགས་སློ། །གལ་
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ཏེ་དེར་མི་གཤེགས་སུ་མི་རུང་ན་ཡང་། དེར་གཤེགས་ལ་མཚོ་དེའི་ལློངས་སྤློད་

བཏང་སྟེ། སར་མྱུར་དུ་གཤེགས་པར་རིགས་ཀིས་དེ་ན་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་

ཡང་མི་རིགས་ལ། གཏན་དུ་བཞུགས་དགློངས་པར་མི་རིགས་སློ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟློན་གི་དུས་ལ་བབ་ཅིང་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་དང་རྒྱུ་སྐར་དྲི་མ་མེད་

པས་བརྒྱན་པའི་ཚེ། ངང་པའི་ཚོགས་མང་པློ་ཡུལ་བཱ་ར་ཎ་སཱིའི་མཚོ་ལྟ་བར་འདློད་

པ་རྣམས་ཀིས་དེར་འདློད་བའི་ཕིར་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང་། ངང་

པ་དེ་དག་གི་ངློ་བཟླློག་མ་ཕློད་ནས། བཞིན་བཟང་ལ་སློགས་པ་ངང་པ་མང་པློས་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ། ཟླ་བ་སྟློན་གི་སྤིན་གིས་བསྐློར་བ་བཞིན་དུ་དེར་སློང་ངློ༌། །མཚོ་

ཆེན་དེ་ཡི་ཉམས་དགའ་དཔལ་མཐློང་ནས། །ཡིད་དུ་འློང་དགུ་བཀློད་པ་ས་ཚོགས་

རྣམས། །རབ་ཏུ་དགའ་བས་སེམས་པ་དེ་རྣམས་ཀི། །གནས་སུ་རུང་པ་ཡློན་ཏན་

མཚུངས་པར་གྱུར། །མཚོ་དེ་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །ཡིད་བཞིན་མཚོ་

བས་གང་དག་ལག་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་རིང་དུ་གནས་པར་སེམས། །ཡིད་བཞིན་

མཚོ་ལ་དེ་དག་མི་སེམས་སློ། །དེ་དག་གིས་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པའི་སྒ་དེ་ཡང་ཐློས་

ལ། དེ་ན་བ་མང་པློ་རྣམས་ཀང་བདེ་བར་འཁློད། མཚོ་དེའི་ལློངས་སྤློད་ཀིས་སེམས་

རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་དེ་ནས་སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་རེར་དློང་དློང་བ་བཞིན་དུ་ལློངས་སྤློད་

རེས་སུ་མྱློང་ཞིང་དགའ་བར་གྱུར་རློ། །དེ་ནས་མཚོ་དེ་དག་བསྲུང་བར་བསྐློས་པའི་

མི་རྣམས་ཀིས་དང་པ་དེ་དག་དེར་ལགས་པར་རྒྱལ་པློ་ལ་བཟླས་པར་གསློལ་པ། ལ་

སྔློན་ངང་པ་མཆློག་གཉིས་ཤིག་ཡློན་ཏན་དང་གཟུགས་དཀའ་མཆིད་དུ་གདའ་བ། 

དེ་ཁློ་ན་དང་འདྲ་བའི་དང་པ་མཆློག་གཉིས་ཤིག་འདབ་མ་ནི་གསེར་གི་འདབ་མ་

ལྟར་མཛེས། གདློང་དང་རང་པ་གཉིས་ནི་གསེར་བཙོ་མ་བས་ཀང་ལག་པར་མདློག་
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འཇམ་ཞིང་མཛེས། ལུས་ཀི་ཚད་ནི་ལག་པར་ཆེ་ཞིང་ལེགས་པ་དག་ཅིག །ངང་པའི་

གཡློག་འཁློར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྐློར་ཏེ། ལའི་མཚོ་བརྒྱན་པའི་ཕིར་མཛེས་པ་

བཞིན་དུ་འདིར་མཆིས་སློ་ཞེས་གསློལ་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བ་བཤློར་བའི་མི་

བ་བཤློར་བའི་ལས་ལ་མཁས་པར་གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཅིག་བཙལ་ནས། བ་དེ་

གཟུང་བའི་ཕིར་རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་

ཞེས་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་ཉན་ནས་ངང་པ་དེ་གཉིས་ཀི་གནས་དང་སྤློད་ཡུལ་ལེགས་

པར་བརྟགས་ཏེ། དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་རི་དམ་པློ་རྣམས་ནི་མི་མངློན་པར་བས་ཏེ་

བཙུགས་སློ། །དེ་ནས་ངང་པ་དེ་དག་བརྟན་ཞིང་མི་རུང་དུ་དློགས་པ་མེད་པས་རབ་

ཏུ་དགའ་ནས་ཡིད་གཡེངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་འཁློད་འཁློད་པ་ལས། ངང་པའི་བདག་པློའི་

རང་པ་གཉིས་རིས་ཟིན་པར་གྱུར་ཏློ། །བྲིད་པའི་ཐབས་ནི་མཁས་པ་ཡིས། །ཉེས་སུ་

དློགས་པ་མེད་པ་རྣམས། །བག་ཕབ་པ་ནི་ལློག་པར་འགྱུར། །བག་མེད་བརླག་པའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམ་པ་གཞན་དག་ལས་ཀང་

ཁ་ཅིག་འདི་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཉེས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངློ་སྙམ་ནས་སྒ་འབིན་པའི་བེ་

བྲག་གིས་མཚོ་འདི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བསྒགས་སློ། །དེ་ནས་

ངང་པ་དེ་དག་ངང་པའི་བདག་པློ་རིས་ཟིན་པས་སྙིང་འདར་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་

ལ་རྟབ་པའི་སྐད་མི་སྙན་པ་ཕྱུང་སྟེ་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ལྟ་བར་དམག་གི་དཔུང་

གཡུལ་ངློར་ཕམ་པ་བཞིན་དུ་ཕློགས་ཕློགས་ནས་འཕུར་ཏེ་བེར་རློ། །ངང་པའི་སེ་

དཔློན་བཞིན་བཟང་ནི་ངང་པའི་བདག་པློའི་དྲུང་ནས་མ་གཡློས་སློ། །བམས་པའི་

བཅིང་བས་ཡིད་ནི་བཅིངས་པ་རྣམས། །རང་གི་སྲློག་དང་བྲལ་བའང་མི་སེམས་

སློ༑ །མཛའ་བཤེས་ཉམས་ཉེས་གྱུར་པའི་མྱ་ངན་ནི། །སྲློག་དང་བྲལ་བ་བས་ཀང་
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སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཞིན་བཟང་ལ་སྨྲས་པ། སློང་

ཤིག་སློང་ཤིག་བཞིན་བཟང་ཁྱློད། །འདི་ན་འདུག་པ་མི་རིགས་སློ། །ང་ནི་འདི་ལྟར་

གྱུར་པ་ལ། །ཁྱློད་ཀི་སྲློགས་བར་ག་ལ་ཡློད། །བཞིན་བཟང་གིས་སྨྲས་པ། འདི་ན་

མཆིས་ནའང་འགུམ་པར་ངེས་མ་མཆིས། །གུད་དུ་མཆིས་ཀང་རྒ་ཤི་མེད་མི་

འགྱུར། །བདེ་བའི་ཚེ་ན་རྟག་ཏུ་ཁྱློད་བཀུར་ལ། །ཉམས་ཉེས་ཚེ་ན་དློར་དུ་ག་ལ་

རུང་། །བདག་གི་སྲློག་བཟུང་ཙམ་གི་ཕིར། །བ་ཡི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་བློར་ན། །གཏམ་ངན་

ཆར་བཞིན་བབ་པ་ཡི། །སྐབས་ནི་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་མཆིས། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་

ཉམས་ཉེས་པ། །བློར་ཏེ་འགློ་བ་ཆ་མཆིས་སམ། །བ་རྒྱལ་ཁྱློད་ནི་ཅིར་གྱུར་པ། །དེ་

ལྟར་བདག་ཉིད་གྱུར་ཀང་རུང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རིས་ནི་ཟིན་པར་

གྱུར་པ་ལ། །ཚང་མང་མིན་པ་གང་དུ་འགློ། །ཁྱློད་ནི་མ་ཟིན་བདེ་བར་གནས། །ཅི་

ཕིར་དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་འདློད། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཅིར་འགྱུར་ལྟློས། །གཉིས་ཀ་སྲློག་

དང་བྲལ་གྱུར་ན། །གཉེན་བཤེས་ཕིར་ནི་འཁློད་པ་དང་། །ཁྱློད་དང་ང་ལ་ཅི་ཞིག་

ཕན། །བདེ་དང་མི་བདེ་མུན་ཁུང་བཞིན། །ཕན་པའི་དློན་ནི་མི་མངློན་པས། །དེ་ལྟ་བུ་

ལ་སྲློག་བློར་ན། །ཁྱློད་ཀིས་དློན་ནི་ཅི་ཞིག་བསྟན། །བཞིན་བཟང་གིས་སྨྲས་པ། 

འདབ་ཆགས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་མཆློག །ཆློས་ཀི་དློན་ཀང་མ་གཟིགས་སམ། །ཆློས་

དློན་ལེགས་པར་བགིད་ན་ནི། །སྲིད་པའི་དློན་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ནི་

ཆློས་ཀི་དློན་ལ་ལྟ། །ཆློས་ཀི་སྲིད་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཁྱློད་ལ་གློ་བ་ཉེ་བའི་

ཕིར། །བདག་ནི་གསློན་པར་མི་འཚལ་ལློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། །མཛའ་

བློ་ཉམས་ཉེས་གྱུར་པ་ལ། །གློགས་པློ་གང་དག་ཆློས་དྲན་ཞིང་། །སྲློག་གི་ཕིར་ཡང་

མི་གཏློང་བ། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཡིན་བདེན། །དེ་བས་ཁྱློད་ཀིས་ཆློས་བཞིན་
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བས། །ང་ལ་གུས་པ་བསྟན་ཟིན་གི། །ངས་ནི་གསློལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། །ང་བདག་

འདློད་པ་བཞིན་དུ་སློང་། །དེ་ལྟར་བས་ན་རུང་བ་ནི། །མཛའ་བཤེས་ང་དང་བྲལ་བ་

རྣམས། །བློ་གློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྱློད། །སློང་ན་འབློར་པ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །དེ་

ལྟར་དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག །བམས་པའི་ཡིད་ཀིས་སྨྲས་པ་ལ། །འཆི་བདག་

མངློན་སུམ་འློངས་པ་བཞིན། །རྔློན་པ་དེ་ཡང་འློང་བ་མཐློང་། །དེ་ནས་ངང་པའི་

མཆློག་དེ་གཉིས་ཀིས་རྔློན་པ་དེ་འློང་བ་མཐློང་བ་དང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁློད་དློ། །དེས་

ཀང་ངང་པ་མང་པློ་དེ་དག་བེར་ཏེ་མེད་པར་གྱུར་པ་མཐློང་ནས། འདིར་འགའ་ཞིག་

ནི་རིས་ཟིན་ཡང་དག་གློ་སྙམ་ནས། བློ་ལ་ངེས་པ་སྐེས་ཏེ་རི་བཙུགས་པའི་ནགས་

རྣམས་ཉུལ་དུ་སློང་སློད་བ་དང་། ངང་པའི་མཆློག་དེ་གཉིས་མཐློང་ངློ༌། །དེའི་

གཟུགས་བཟང་པློ་དེས་ཡིད་ལ་ངློ་མཚར་ཆེར་གྱུར་ཏེ། གཉིས་ཀ་རིས་ཟིན་ཏློ་སྙམ་

ནས། དེར་བཙུགས་པའི་རི་གཉིས་བསྒུལ་བ་དང་། དེ་ནས་གཅིག་ནི་རིས་ཟིན་

གཅིག་ནི་མ་ཟིན་པར་བདེ་བར་འདུག་བཞིན་དུ། རིམ་གློ་བེད་ཅིང་འདུག་པ་མཐློང་

ནས། སྙིང་ལ་ཡང་མཚན་ཆེར་གྱུར་ཏེ། །བཞིན་བཟང་ལ་ཆེད་དུ་སྨྲས་པ། །བ་འདི་རི་

ཡིས་ཟིན་པས་ན། །འཕུར་ཏེ་འགློ་བའི་མཐུ་རལ་མེད། །ང་ཡང་དྲུང་དུ་འློངས་བཞིན་

དུ༑ །མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ་མི་འགློ་འམ། །ཁྱློད་ནི་མ་ཟིན་བདེ་བར་འདུག །འདབ་གཤློག་

རློགས་ཤིང་མཐུ་དང་ལྡན། །ང་ནི་འདི་ལྟར་འློང་གྱུར་ཀང་། །ཅི་ཕིར་མཁའ་ལ་མྱུར་

མི་འགློ། །བཞིན་བཟང་གིས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཐློས་ནས། ཚིག་འབྲུ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་

སེལ་ལེགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་བརྟན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་གཟི་བིན་

དང་ལྡན་པའི་སྒ་ཕྱུང་སྟེ། མིའི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ། ནུས་བཞིན་དུ་ནི་མི་འགློ་བ། །བ་འདི་

རི་ཡིས་ཟིན་གྱུར་ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་མྱློང་བར་གྱུར། །དེ་ཕིར་ང་ནི་མི་
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འགློའ ློ། །ཁྱློད་ཀིས་འདི་ཡི་རང་པ་གཉིས། །རི་ཡི་ཞགས་པ་ཆེན་པློས་བཟུང་། །བདག་

ཀང་འདི་ཡི་ཡློན་ཏན་གི། །རིས་ནི་དེ་བས་དམ་དུ་ཟིན། །དེ་ནས་རྔློན་པ་དེ་རབ་ཏུ་ཡ་

མཚན་ཆེར་གྱུར་ཏེ། བ་སྤུ་ཟིང་ཞེས་བེད་པར་གྱུར་ནས། བཞིན་བཟང་ལ་ཡང་སྨྲས་

པ༑ ང་ཡིས་འཇིགས་ནས་ངང་པ་གཞན། །འདི་བློར་ནས་ནི་གུད་དུ་སློང་། །ཁྱློད་ནི་

འདི་ལྟར་འདི་མི་གཏློང་། །བ་འདི་ཁྱློད་ཀི་ཅིར་འློང་གི། །བཞིན་བཟང་གིས་སྨྲས་པ། 

ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་སྲློག་དང་འདྲ་བའི་གློགས། །བདེ་བ་སྦྱིན་པ་དེ་ནི་ཉམས་ཉེས་

གྱུར། །དེ་བས་བདག་གི་སྲློག་ནི་ཡལ་གྱུར་ཀང་། །འདི་ནི་བཏང་བར་བདག་གིས་མི་

ནུས་སློ། །དེ་ནས་བཞིན་བཟང་གིས་རྔློན་པ་དེ་ཡིད་མགུ་ཞིང་ཡ་མཚན་ཆེར་བེད་

པར་ཤེས་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། བཟང་པློ་བདག་ཅག་སྨྲས་པ་འདིས། །གལ་ཏེ་བདེ་བ་

འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་།དེ་རིང་བདག་ཅག་བཏང་ན་ནི། །ཆློས་དང་ལྡན་པའི་གགས་པ་

ཐློབ། །རྔློན་པས་སྨྲས་པ། ངས་ནི་ཁྱེད་ལ་གནློད་མི་བེད། །ཁྱློད་ནི་ང་ཡིས་བཟུང་

བའང་མེད། །དེ་བས་ཁྱློད་ནི་ཅི་བ་དེར་སློང་། །གཉེན་དང་འཕད་ཅིང་དགའ་བར་

གིས། །བཞིན་བཟང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཞེད་ན། །བདག་གིས་

གསློལ་བ་བཞིན་དུ་མཛོད། །གལ་ཏེ་གཅིག་གིས་མཉེས་གྱུར་ན། །འདི་ནི་ཐློང་ལ་

བདག་ཟུང་ཤིག །བདག་ཅག་ཆུ་དང་ཞེང་ཡང་མཉམ། །ན་ཚོད་ལ་ཡང་རྒན་གཞློན་

མེད། །འདི་ལྟར་བསླུས་པར་གྱུར་པ་ལ། །ཁྱློད་དང་བདག་གཉིས་ཕམ་རྒྱལ་

མེད། །བདག་ལ་ཐུགས་ཆེས་མི་འགྱུར་ན། །ཁྱློད་ཀིས་བདག་ཉིད་སྔར་ཟུང་ལ། །བ་

ཡི་རྒྱལ་པློ་ཕི་ནས་ཐློང་། །ཁྱློད་ཀི་རེད་པའང་དེ་བཞིན་ལ། །བདག་གིས་གསློལ་

བའང་གནང་བར་མཛོད། །ངང་པ་མང་པློའང་དགའ་བར་གིས། །དེ་བས་མཛའ་བའང་

དེ་བཞིན་འགྱུར། །ཁྱློད་ཀིས་བཏང་ནའང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་གཟིགས། །ངང་པ་མང་པློ་
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གགས་པའི་བདག་པློ་འདི། །ནམ་མཁའ་དངས་པའི་ནང་ན་རྣམ་མཛེས་པ། །ལ་མིན་

རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློ་བཞིན། །དེ་ནས་རྔློན་པ་དེ་སྙིང་སྲ་ཞིང་རྩུབ་པ་ལ་གློམས་

ཀང་། དེ་རང་གི་སྲློག་ལ་ཡང་མི་བལྟ་བར་ཇློ་བློ་ལ་སྙིང་ཉེ་ཞིང་བམས་པས་ཆུ་གང་

ཁྲེལ་ལྟས་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་གི་གཟི་བིན་དང་ལྡན་པ། བརྟན་ཞིང་འཇམ་པློར་སྨྲ་བའི་

རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པའི་ཚིག་དེས་སེམས་དུལ་བར་གྱུར་ནས་ངློ་མཚར་ཆེ་ཞིང་རབ་

ཏུ་གུས་པའི་དབང་གིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་བཞིན་བཟང་ལ་སྨྲས་པ། སྐལ་བ་ཆེན་པློ་

ལེགས་སློ་ལེགས་སློ། །ཇློ་བློའི་དློན་དུ་སྲློག་བཏང་བ། །ཁྱློད་ཀིས་འདིར་ནི་གང་

བསྟན་པ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཆློས་བཟང་བ། །མི་འམ་ལ་ཡི་ནང་ན་དཀློན། །དེ་བས་ཁྱློད་ཀི་

རྒྱལ་པློ་དེ། །མགུ་བར་བས་ནས་གཏང་བར་བའློ། །ཁྱློད་ཀི་སྲློག་པས་ཕློངས་དེ་

ལ༑ །གནློད་པ་བེད་པ་སུ་ཞིག་ཡློད། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། རྔློན་པ་དེས་རྒྱལ་པློ་

དེའི་བཀའ་མཉན་པར་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་སྙིང་རེ་ཅན་དེ་ལ་རིམ་གློ་བས་ནས་རི་

བཀློལ་ཏེ་བཏང་ངློ༌། །དེ་ནས་དང་པའི་སེ་དཔློན་བཞིན་བཟང་དེ། ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་

དེ་བཏང་བས་སྙིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། རྔློན་པ་ལ་དགའ་ཞིང་བམས་པའི་ལྟ་

བས་བལྟས་ནས་སྨྲས་པ། ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་དེ་བཏང་བས། །བདག་ནི་

མཛའ་བློས་ཇི་ལྟར་དགའ་གྱུར་པ། །མཛའ་བློ་ཁྱློད་ཀང་གཉེན་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །སྟློན་

བརྒྱ་མང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་ཤློག །ཁྱློད་ཀི་ལས་བས་དློན་མེད་མི་འགྱུར་

ཕིར། །ང་དང་ངང་པ་མང་པློའི་བདག་པློ་གཉིས། །བདེ་བར་ཟུང་ལ་ཁུར་གི་ངློར་

བསྔློས་ཏེ། །ཕློ་བྲང་ནང་དུ་རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་བྲིམ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་གཡློག་དང་

བཅས་གཟིགས་ནས། །རྒྱལ་པློ་དེ་ནི་ངེས་པར་དགེས་པར་འགྱུར། །ཁྱློད་ལ་མགུ་

བར་གྱུར་པའི་ནློར་ཆེན་རྣམས། །དེ་ཡང་མི་རེ་བ་དག་སྩློལ་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་
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དེས་དེ་ལྟར་གལ་གིས་གཅུས་པ་དང་། རྔློན་པ་དེས་བསམས་པ། འདི་ལྟ་བུའི་ངང་པ་

ངློ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་གཉིས་རེ་ཞིག་རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་བྲིམ་མློ་སྙམ་ནས། 

ངང་པའི་མཆློག་དེ་གཉིས་ཁུར་གི་ངློར་བསྔློས་ཏེ། བདེ་ཞིང་མ་བཅིངས་པར་ཁྱེར་ཏེ་

སློང་སློང་ནས་རྒྱལ་པློའི་སྤན་སྔར་བྲིམ་མློ། །བདག་གིས་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་འདི། །སེ་

དཔློན་དང་བཅས་འཚལ་ཏེ་མཆིས། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྤན་གཟིགས་འདི། །རྒྱལ་

པློའི་སྤན་སྔར་བྲིམ་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་སྙིང་རབ་ཏུ་

དགའ་བར་གྱུར་ནས། ངང་པའི་མཆློག་གསེར་གི་ཕ་བློང་འདྲ་བ་གཟི་མདངས་དང་

ལྡན་པའི་གཟུགས་ཡིད་དུ་འློང་བ་དེ་གཉིས་ལ་བལྟས་ནས། རྔློན་པ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བ་

འདི་གཉིས་ནི་མ་བཅིངས་ལ། །སད་ཅིང་སས་པའང་ཡང་མེད་པར། །ཁྱློད་ནི་ས་ལ་

འགློ་བ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་ཟིན་པ་ཞིབ་ཏུ་སྨྲློས། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྔློན་པ་དེས་

རྒྱལ་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་སྨྲས་པ། མཚོ་དང་ལུ་མའི་འགམ་དག་ན། །བ་རྣམས་རྒྱུ་

བའི་ས་ཕློགས་སུ། །བ་རི་རབ་ཏུ་མི་བཟད་པ། །བདག་གིས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་

བཙུགས། །དེ་ནས་ངང་པའི་མཆློག་འདི་ནི། །བག་ཕབ་དློགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ། །རི་

རྣམས་བཙུགས་པ་དེ་དག་གིས། །རང་པ་གཉིས་ནས་ཟིན་པར་གྱུར། །གཅིག་ནི་མ་

ཟིན་དེ་ལ་འཁློར། །བདག་ལ་དེ་ཡིས་གསློལ་བ་བཏབ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པློའི་སྲློག་

གླུད་དུ། །བདག་ཉིད་མཆིས་བགིས་ཟེར་བར་གྱུར། །མི་ཡི་སྐད་དུ་ཚིག་སྨྲས་

པ༑ །རྣམ་པར་གསལ་ལ་ཚིག་འབྲུ་འཇམ། །བདག་གིས་སྲློག་ཀང་ཡློངས་བཏང་

ཞིང་། །གསློལ་བ་འདེབས་ཤིང་གཟི་བིན་ཆེ། །དེ་བས་འདི་ཚིག་རབ་ཏུ་འཇམ་པ་

དང་། །རེ་ལ་སྙིང་ཉེ་སྤློད་ཚུལ་བརྟན་པ་དེས། །བདག་ནི་མགུ་བར་གྱུར་ནས་འདི་ཡི་

རེ༑ །བདག་གིས་ཁྲློ་བ་བཏང་ནས་འདི་ཡང་བཏང་། །དེ་ལྟར་བ་རྒྱལ་འདི་ནི་བཏང་བ་
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ཡིས། །དགའ་བར་གྱུར་ནས་སྙན་པ་མང་དུ་སྨྲས། །བདག་གི་སུག་ལས་དློན་མེད་མི་

འགྱུར་ཕིར། །ཁྱློད་ཀི་སྤན་སྔར་བྲི་མ་ཞེས་བདག་ལ་མཆིས། །དེ་བས་འདི་ནི་བའི་

གཟུགས་ཅན་ཆློས་དང་མཐུན་པ་གཞན་ཞིག་ལགས། །གང་གིས་བདག་གི་སེམས་

ཀང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པར་གྱུར། །དེ་བས་བདག་གིས་བ་ཡི་རྒྱལ་པློ་རི་

ལས་བཀློལ་ཏེ་བཏང་བ་དང་། །བདག་ལ་དྲིན་གཟློ་ཕིར་ནི་རེ་ཁློལ་བཅས་ཏེ་ཁྱློད་ཀི་

སྤན་སྔར་མཆིས། །རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་སྐད་ཐློས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་ལ་ངློ་

མཚར་ཆེར་གྱུར་ཏེ། གསེར་གི་སྟན་ཁྲི་རྒྱལ་པློའི་གདན་དུ་འློས་པའི་ཁྲི་དེས་རང་པ་

རིན་པློ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པའི་འློད་ཟེར་འཕློ་ཞིང་སྡུག་པ། ལའི་གདན་རིམ་པ་

དུ་མར་བཤམས་ཤིང་བཟང་བ་རྒྱབ་རྟེན་བདེ་ཞིང་ཉམས་དགའ་བས་བརྒྱན་པ། རང་

རྟེན་བཙུགས་པ་གཅིག་དང་པའི་རྒྱལ་པློ་དེའི་སྟན་དུ་ཐིངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ༑ །བློན་པློ་ཆེན་པློའི་གདན་ཁྲི་གཅིག་ནི་བཞིན་བཟང་གི་སྟེན་དུ་ཐིངས་ཤིག་ཅེས་

བསྒློས་སློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམས་པ། ད་ནི་དགའ་བར་གྱུར་

པའི་གཏམ་བ་བའི་དུས་ལ་བབ་བློ་སྙམ་ནས། དྲིལ་བུ་ལྟར་སྙན་པའི་སྐད་ཕྱུང་སྟེ། 

རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། གཟི་བིན་ཆེ་ཞིང་མདངས་དང་ལྡན་པའི་སྐུ། །བདེ་བར་གནས་

ཁྱློད་ད་ལྟ་ཐུགས་བདེ་འམ། །ཁྱློད་ཀི་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་རྨ་མེད་དམ། །བཀའ་ལུང་སྙན་

པས་རྒྱ་ཆེར་དབུགས་ཕྱུང་ངམ། །ཕན་བཏགས་ནན་ཏུར་བགི་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་

ཀིས། །འབངས་ཀི་སྐེ་དགུ་བསྲུང་བའི་དབང་བསྐུར་ཏམ། །བདག་གི་གགས་པའི་

གཏམ་སྙན་རྒྱས་གྱུར་ཏམ། །འབངས་རྣམས་གློ ་བ་ཉེ ་ཞིང་ཕན་བཏགས་

སམ། །བློན་པློ་མཛངས་ཤིང་གློ་བ་ཉེ་རྣམས་ལ། །བརྟག་པའི་ཐབས་ཀིས་ལེགས་

པར་བརྟགས་ལགས་སམ། །འབངས་ལ་སན་པ་རྟག་ཏུ་དགློངས་ལགས་སམ། །དེ་
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དག་མི་མཁྱེན་པ་ནི་མི་བཞུགས་གང་། །དཔའ་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཐུགས་

རེ་ཅན། །རྒྱལ་ཕན་དེ་དག་བཀའ་ནི་ཉན་ལགས་སམ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་མཛད་པ་

མ་ལགས་སམ། །ཐུགས་ཆེན་བག་མེད་པར་ནི་མི་མནལ་གང་། །ཆློས་དང་བདེ་དང་

སྲིད་རྣམས་མཐུན་ལགས་སམ། །ཁྱློད་ཀི་སྤློད་པ་དམ་པ་དགའ་བ་ཡི། །གགས་པ་

ཕློགས་སུ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །དག་རྣམས་ཤུགས་འབིན་སྤློད་པར་གྱུར་

ལགས་སམ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་སེམས་རབ་ཏུ་དང་ཞིང་དབང་པློ་རྣམས་ཀང་དང་

ལ་གསལ་བར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་སར་སྨྲས་པ། ངང་པ་དེ་རིང་བདག་ཀང་བདེ། །ཐམས་

ཅད་དུ་ཡང་བདེ་བར་འགྱུར། །དམ་པ་བདག་དང་འཕད་པས་འདིར། །ཡུན་རིང་

བསམ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར། །ཁྱློད་ནི་རི་ཡིས་ཟིན་པ་ན། །དགའ་བས་སེམས་ནི་

གཡེངས་གྱུར་ནས། །ཁྱློད་ལ་དབྱུག་པས་བརྡེགས་ནས་ནི། །འདི་ཡིས་སད་པར་མ་

བས་སམ། །དེ་ལྟར་རྔློན་པ་འདི་དག་ནི། །བ་རྣམས་ཟིན་ཅིང་སད་གྱུར་ཏེ། །དགའ་

བས་སེམས་ནི་གཡེངས་གྱུར་ན། །ངན་པ་དག་ཀང་སྤློད་པར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། འདི་ལྟ་བུར་ནི་ཉམས་ཉེས་ཀང་། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བདེ་ཞིང་

མཆིས། །འདིས་ཀང་བདག་ལ་དག་བཞིན་དུ། །གནློད་པ་ཅི་ཡང་མ་བགིས་

སློ༑ །བཞིན་བཟང་འདི་ཡང་མ་ཟིན་པར། །བདག་ལ་བམས་པས་ཟིན་བཞིན་

འདུག །འཇམ་པློར་སྨྲས་པ་མཐློང་བ་དང་། །ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་པ་ཡིས། །འདི་ཡི་

ཚིག་ནི་འཇམ་པློ་ཡིས། །དེ་ནས་ཡིད་ནི་མགུ་གྱུར་ནས། །དུལ་ཞིང་རིམ་གློ་ཆེར་

བསྐེད་དེ། །བདག་ནི་འདི་ཡིས་རི་ལས་བཀློལ། །དེ་བས་འདི་ལྟར་བཞིན་བཟང་

གིས། །འདི་ལ་ཕན་ཡློན་གདགས་པ་དང་། །བདེ་བ་ཆེན་པློ་འབྱུང་བའི་ཕིར། །བདག་

ཅག་གཉིས་ནི་འདིར་མཆིས་སློ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། བསམ་པ་གཉིས་ནི་འདིར་
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བློན་ཏེ། །ཁྱེད་གཉིས་བློན་པ་རབ་ཏུ་ལེགས། །ཁྱེད་གཉིས་མཐློང་བར་གྱུར་པས་

ན༑ །བདག་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །རྔློན་པ་འདི་ཡང་དེ་རིང་ནས། །དློན་ཆེན་

གྲུབ་པ་གཟིགས་སུ་གསློལ། །འློ་སྐློལ་གཉིས་ཀ་དགའ་བགིས་པས། །འདི་ནི་མགུ་

བར་འགྱུར་བར་རིགས། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་རྔློན་པ་དེ་ལ་ནློར་

རབ་ཏུ་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བིན་ཏེ་མགུ་བར་བས་ནས། ཡང་རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་

གཉིས་ཆེད་དུ་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་བློན། །དེ་བས་བདག་ལ་འཛེམ་དློགས་མ་མཆིས་

པར། །ཅི་དང་ཅི་བཞེས་དེ་དག་བདག་ལ་གསུངས། །བདག་གི་བདློག་པ་ཁྱེད་དང་

ཐུན་མློང་ལགས། །མཛའ་བློས་སློབས་ཏེ་དློགས་མེད་ཚིག་གསལ་བ། །ལློངས་སྤློད་

བདློག་ལ་བསངས་ནས་མགུ་གྱུར་པ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་ནློར་གིས་མགུར་མི་འགྱུར། །དེ་

བས་མཛའ་བློའི་སློབས་པ་ཕན་ཡློན་ཆེ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བཞིན་བཟང་ལ་སྨྲར་

གཞུག་པར་འདློད་ནས་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་བཞིན་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་སྨྲས་པ། སྐེ་བློ་

གསར་བུ་བཤེས་ཤིང་མ་འདྲིས་པ། །རབ་ཏུ་སློབས་ཤིང་བག་ཕབ་མི་རུང་

ཡང་། །དེས་ཤིང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚིག་དག་གིས། །ཞེ་སར་བཅས་ཤིང་སྙན་

པར་མི་སྨྲ་མིན། །དེ་བས་ཚིག་ཙམ་སྨྲ་བ་ཡིས། །བདག་ནི་སློབས་པར་རེ་བ་

དང་། །ཕི་ཕིར་མཛའ་བར་འདློད་པ་དང་། །བསམ་པ་དློན་ཡློད་བགི་བར་རིགས། །དེ་

སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ངང་པའི་སེ་དཔློན་བཞིན་བཟང་གིས་དེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

ཕག་འཚལ་ཏེ་སྨྲས་པ། དབང་ཆེན་འདྲ་བ་ཁྱློད་དང་གཉིས། །དེ་ལྟར་བཀའ་མཆིད་

གསུངས་པ་ནི། །རབ་ཏུ་དགེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ན། །སུ་ཞིག་ཡིད་ལ་བསམ་མི་

རློགས། །མི་ཡི་བདག་པློ་བཀའ་མཆིད་གསུང་བཞིན་ལ། །བ་ཡི་བདག་པློ་རབ་ཏུ་

དགའ་བཞིན་དུ། །བཀའ་མཆིད་དེ་ལྟའི་ནང་དུ་འབངས་དག་གིས། །སྤི་བརྟློལ་བསྐེད་
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དེ་སྨྲ་བ་གལ་རིགས། །ཡ་རབས་དུལ་བའི་ཚུལ་ནི་དེ་མ་ལགས། །དེ་ལྟར་འཚལ་

བཞིན་རབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་འཇུག །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེ་བས་བདག་མི་སྨྲ། །བཟློད་པར་

མཛད་པའི་རིགས་ན་བཟློད་པར་གསློལ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་

དགའ་ཞིང་བཞིན་གི་མདངས་ཕྱུང་ནས་བཞིན་བཟང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་

སློ༑ །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་གཏམ་སྙན་མི་རྣམས་ཟེར་བར་རིགས། །ངང་པའི་བདག་པློ་

དང་ཡང་གློགས་པློ་འཐམས་པར་རིགས། །དུལ་བ་དང་ནི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་འདི་ལྟ་

བུ༑ །རང་གི་སེམས་ནི་མ་སྦྱངས་ག་ལ་ཡློད། །དེ་བས་བདག་ཅག་མཛའ་བ་འདི། །ཅི་

ནས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་བདག་ལ་སློབས་པར་གིས། །ཡ་རབས་འཕད་

པ་ཉམས་མ་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློ་དེ་རབ་ཏུ་མཛའ་པར་

འདློད་པ་དང་བམས་པར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་མགུ་བར་བེད་ཅིང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་

སློ༑ །དང་པློ་བཤེས་པར་གྱུར་པ་ནའང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློའི་ཚུལ་འཛིན་

པས། །མཛའ་བློ་དམ་པས་བ་བ་གང་། །དེ་ནི་ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལ་བས། །བཀུར་སྟི་

བགི་བའི་ཆློ་ག་འདིས། །ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལ་གང་བསྟན་པ། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་སུ་

ཡིས་སེམས། །དྲན་བཞིན་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་མཆིས། །དགློས་པ་ལྟ་ཞིག་ཆེད་

ཆེ་ཅི་ཞིག་མཆིས། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁྱློད་ལ་བརྟེན་ཞིང་ལྟ། །ཁྱློད་ནི་མགློན་ལ་དགའ་

ཞིང་ཡློན་ཏན་འདློད། །འདི་ལྟར་གྱུར་པ་ངེས་པར་གློམས་པ་ཡིས། །འབངས་ལ་ཕན་

ཕིར་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །དྲང་སྲློང་མཉམ་གཞག་དཀའ་ཐུབ་འབད་པ་

བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་རང་གི་ངང་གིས་གནས། །རང་བཞིན་དུལ་བ་ཁྱློད་ལྟ་

ལགས་ཀང་མློད། །དེ་བས་བསྟློད་པར་འློས་པའི་ཡློན་ཏན་བདེ། །འབྱུང་པློ་ངེས་པའི་

གཅློང་རློང་མི་འདློད་དློ། །ཡློན་ཏན་སྐློན་གི་ཆློས་ཉིད་འདི་ཤེས་ནས། །སེམས་ཡློད་
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སུ་ཞིག་མི་ཕན་ལམ་ངན་འགློ། །དཔའ་བས་ཡུལ་འཁློར་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། །ནློར་

དང་རློལ་ཕློད་ཐབས་ཀིས་དེ་མི་ཐློབ། །ཡློན་ཏན་མེད་ན་ནློར་གློས་འབད་མི་

ཕན། །རྒྱལ་པློ་ཡློན་ཏན་གིས་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ལ་ཡི་དབང་པློའི་དཔལ་ཡང་

ཡློན་ཏན་ལྟློས། །ཡློན་ཏན་ཡློད་ན་རྒྱུད་ཀང་རབ་ཏུ་འཕེལ། །གགས་པ་རྣམས་ཀང་

ཡློན་ཏན་ཉིད་ལས་འཕློ། །བདག་ཉིད་ཆེ་བའི་མཐུ་ཡང་ཡློན་ཏན་གནས། །ཟླ་བའི་

འློད་ལས་གསལ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། །དག་བློ་མི་བཟད་དྲེགས་པས་སང་བ་

དང་། །འཁློན་སྙིང་ཡློད་ཅིང་ཕག་དློག་ཆེ་བ་དང་། །ཡིད་ནི་དང་ཞིང་རབ་ཏུ་མགུ་བར་

བེད། །རྒྱལ་པློ་དེ་ལྟར་དུལ་ལ་སློགས་པ་ཡི། །ཡློན་ཏན་བཟང་ཞིང་ཆེ་བ་མ་ཉམས་

པར། །རྒྱལ་ཕན་དྲེགས་པ་མཐུ་ཡིས་བཏུལ་ནས་ནི། །ས་འདི་སྐློང་ལ་འབངས་ཀང་

བསྐང་དུ་གསློལ། །འབངས་ལ་ཕན་གདགས་རྒྱལ་པློའི་དློན་གི་མཆློག །རྒྱལ་པློ་

ཆློས་ལ་དགའ་བར་གྱུར་ན་ནི། །ཚེ་རབས་གཉིས་ཀ་བདེ་བའི་ལམ་འདི་ཡིན། །རྒྱལ་

པློའི་སྤློད་པ་བཞིན་དུ་འབངས་ཀང་སྤློད། །དེ་བས་ཆློས་བཞིན་ས་ལ་གནས་པ་

སློབས། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་རེ་ཡང་ཁྱློད་ལ་བསྲུང་། །ཁྱློད་ཀི་དྲུང་ན་བདེ་བར་

གནས་གྱུར་ཀང་། །བདག་གི་གློགས་མང་སྡུག་བསྔལ་འབློད་པ་བཞིན། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་དེའི་ཚིག་དེ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ནས། 

བཀུར་སྟི་དང་ཚིག་སྙན་པར་སྨྲས་ཏེ། ངང་པའི་གཙོ་བློ་དེ་གཉིས་སར་བཀེས་སློ། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟློན་གི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་རལ་གི་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟར་སྔློ་

ཞིང་དངས་ལ་མཛེས་པ་ལ་འཕུར་ནས། བཞིན་བཟང་དེའི་ཕི་བཞིན་དུ་འབྲང་བ་ནི། 

གཟུགས་བརན་དྲུང་ན་འདུག་པ་དང་འདྲ་བར་བས་ཏེ། ངང་པའི་ཚོགས་མང་པློའི་

དྲུང་དུ་འློང་བ་དང་། མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པར་བས་སློ། །དུས་
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དུས་དག་ཏུ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ། །གཞན་ལ་སྙིང་བརེའི་ཕིར་ནི་རྒྱལ་པློ་ཡི། །ཆེད་དུ་

སློང་ནས་ཆློས་ཀང་སྟློན་པར་བེད། །རྒྱལ་པློ་དེས་ནི་མཆློད་པ་གུས་པར་བས། །དེ་

ལྟ་བས་ན་དམ་པ་རྣམས་དུད་འགློར་ལྷུང་བའི་སྤློད་པ་ལ་ཡང་། སྐེས་བུ་དམ་པ་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་རེས་སུ་མཐུན་པར་བ་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་ན། བདེ་འགློ་ལ་

གནས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས། དེ་ལྟར་ཚིག་སྙན་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཚིག་སྙན་པར་སྨྲ་བའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་

སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ལྡན་པས་དློན་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་

ཡང་གྲུབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་

ཡང་བརློད་པར་བའློ། །གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བློའི་སྔློན་གི་རིས་མཐུན་པ་ལ་ཡང་

བརློད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་འགློགས་ཏེ། 

ཡུན་རིང་པློར་བམས་པ་དང་རབ་ཏུ་གུས་པ་འབའ་ཞིག་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

བརློད་པར་བའློ། །ངང་པར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པའློ།། །།

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བརྒྱད་པ། སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ཕན་བཏགས་པ་ལ་དྲིན་དུ་གཟློ་

བ་དང་བཟློད་པ་ལ་གློམས་པས་རིམ་གློ་མ་བས་ཀང་སྔློན་ཕན་འདློགས་པ་ལ་སྙིང་

བརེ་བ་ལློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་སྔློན་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཀུན་དུ་རྒྱུ་བང་ཆུབ་ཅེས་བ་བར་གགས་སློ། །དེ་

ཁྱིམ་ན་གནས་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པས་བསྔགས་པའི་གནས་རྣམས་ཀི་གློ་རིམས་
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ནི་རྒྱ་ཆེར་ཤེས། སྒྱུ་རལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ལ་ནི་མཁས་པར་བས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་

ཀང་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་འདློགས་པར་བརློན་པས་ཆློས་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལ་

ལག་པར་ཡང་བློ་ཞེན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་སློབ་དཔློན་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་བསློད་ནམས་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་འཇིག་རྟེན་གི་སྤློད་ཚུལ་ལ་

མཁས་པ་དང་ནན་ཏན་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པས། གང་དང་གང་དུ་སློང་བ་དེ་

དང་དེར་མཁས་པ་རྣམས་དང་མཁས་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་

རྣམས་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྣམས་དང་། གཞན་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་བཀུར་སྟི་བ་ཞིང་དྲན་པར་བ་བར་གྱུར་ཏློ། །བསློད་

ནམས་གཞི་ལས་འབར་བའི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །ནན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་བིན་གིས་

དགའ་བར་གྱུར། །དག་ཡང་རང་གི་གགས་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར། །ལག་པར་བཀུར་སྟི་

བེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་

ཕིར། གློང་དང་གློང་ཁྱེར་དང་ལློངས་དང་། གློང་རྡལ་དང་ཡུལ་འཁློར་དང་རྒྱལ་པློའི་

ཕློ་བྲང་འཁློར་དུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས། རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་ཡུལ་གི་འདབ་ཏུ་ཕིན་

པར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཡློན་ཏན་གི་མཐུ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེས་ཐློས་ཤིང་དེ་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་

འློངས་པར་ཤེས་ནས་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། རང་གི་སྐེད་མློས་ཚལ་ཉམས་དགའ་

བའི་ས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་དེའི་གནས་བེད་དུ་བཅུག་གློ། །བསུ་བ་ལ་སློགས་པ་

བཀུར་སྟི་ཆེར་བས་ཏེ། དེ་རང་གི་ཡུལ་དུ་བཞག་ནས་སློབ་དཔློན་ལ་སློབ་མས་བ་བ་

བཞིན་དུ་རིམ་གློ ་དང་བཀུར་སྟི ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ཏེ ་མཆློད་ཅིང་བཀུར་

རློ༑ །ལློངས་སྤློད་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཁྱིམ་དུ་རེ་བའི་མགློན་འློངས་

ནས། །ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་སྤློ་བར་གྱུར། །བང་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

192

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་དེ་ལ་ཆློས་ཀི་གཏམ་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་རྣ་བར་སྙན་པ་རྣམས་

ཀིས་ཕན་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་བསྟན་པས་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཕན་འདློགས་པར་འགྱུར་

རློ༑ །གུས་པ་མེད་ལའང་ཆློས་ལ་དགའ་བ་རྣམས། །གཞན་ལ་སྙིང་བརེ་ཕན་པའི་

ཚིག་སྨྲ་ན། །ཕན་པར་འདློད་ཅིང་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་ཡི། །སྐེ་བློ་སློད་གཙང་འདྲ་ལ་

སློས་ཅིང་དགློས། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བློན་པློ་རྣམས་དང་མཁས་པའི་ཐབས་ཐློབ་

པ་རྣམས་འཁློར་ཚོགས་པའི་ནང་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

ལ་རིམ་གློ་ཆེར་བས་པ་དང་། ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཕག་དློག་གི་སེམས་

སྐེས་ནས་མི་བཟློད་པར་གྱུར་ཏློ། །རང་གི་ཡློན་ཏན་གགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། །འགློ་

བ་མགུ་བར་ནུས་པའི་མཐུ་ཅན་ལ། །ཡློན་ཏན་བཅློས་མས་བཀུར་སྟི་ཐློབ་པ་

རྣམས། །ཕག་དློག་མེ་ནི་གློར་མ་ཆགས་པར་འབར། །དེ་ལ་གཙུག་ལག་གི་གཏམ་

གིས་མངློན་སུམ་དུ་ཟིལ་གིས་མནན་མི་ནུས་ཤིང་། རྒྱལ་པློ་ཆློས་ལ་བརྟེན་པའང་

མ་བཟློད་ནས། ཐབས་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་པློ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མི་དགའ་བར་

གྱུར་པ་བས་སློ། །ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བང་ཆུབ་ལ་ཐུགས་ཆེས་པར་མཛད་པར་མི་རིགས་

སློ༑ །གདློན་མི་ཟ་བར་འདི་ནི་ལ་ཡློན་ཏན་ལ་དགེས་པ་དང་ཆློས་ལ་ཕློགས་པར་

འཚལ་ནས། བརླག་པར་བགི་བའི་སད་དུ་གཡློ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་འཇམ་པློ་སྨྲ་

ཞིང་སྤློད་པའི་ཉམས་དྲློད་འཛིན་པ་ལགས་ཏེ་ཉི་འློག་གི་རྒྱལ་པློ་འགའ་ཞིག་གིས་བ་

མ་རྟ་བཏང་བར་ལགས་པར་གློར་མ་ཆགས་སློ། །དེ་ལྟར་ཅི་མངློན་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་

ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བགིས་ནས། ལའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཅིག་ཁློ་ན་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་

དང་། ངློ་ཚ་མཁྱེན་ཞིང་འཇམ་དེས་ཅན་དུ་བསབ་སྟེ་སྲིད་དང་འདློད་པ་དང་མི་མཐུན་

པ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་ཆློས་མ་ཡིན་པ་སྙན་དངགས་དང་མི་མཐུན་པ། ཆློས་ལ་སྐུལ་མ་
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འདེབས་ཤིང་། སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པ་བགི་བའི་དློན་དུ་བསྒྲུབ་ཅིང་ཆེད་ཆེར་བགིས་

ནས་ཐབས་ཀིས་བག་འབེབས་སློ། །ཉི་འློག་གི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་ཉ་གཞན་དག་དང་

བཤེས་ཤིང་འདྲུལ་ལ། འདི་ཉིད་ཀང་རྒྱལ་པློའི་གཙུག་ལག་གི་རྒྱུས་ལ་མི་མཁས་པ་

ཡང་མ་ལགས་ཏེ། དེ་བས་ན་བདག་ཅག་ནི་འདི་ལ་གློ་བ་མི་ཆེས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་

པློ་དེ་ལ་དབེན་གི་ཐབས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལན་དུ་མར་ཕན་པར་འདློད་པ་བཞིན་དུ་

མི་མང་པློས་སྨྲས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པར་གྱུར་ཏེ་

བམས་པ་དང་བཀུར་སྟི་ཆུང་ཞིང་སེམས་སྔློན་དང་མི་འདྲ་བར་གྱུར་ཏློ། །འབྲུག་སྒ་

དྲག་པློ་སེར་བ་འདྲ་བ་ཡི། །དབེན་གི་སེར་བ་རྡློ་རེ་འབབ་པ་ནི། །མིང་ཙམ་ཚོད་

ཀིས་མཛའ་བ་བརྟན་པ་དག །ཉམས་ཤིང་ཞིག་པར་མི་འགྱུར་སུ་ཞིག་ཡློད། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་བག་མི་འབེབས་ཤིང་དགའ་དགའ་ལྟར་

བེད་པ་བཏང་སྟེ་བཀུར་སྟི་ཆུང་བར་གྱུར་ནས། སྔློན་བཞིན་དུ་རིམ་གློ་མི་བེད་པར་

གྱུར་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་གཙང་བས་རྒྱལ་པློ་རྣམས་འབངས་

ཀི་བ་བ་མང་པློས་བློ་བྲེལ་ཏློ་སྙམ་ནས། དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིད་ལ་ཡང་མི་བེད་ན། དེའི་

འཁློར་འཁློད་པ་རྣམས་གུས་པ་དང་རིམ་གློ་བེད་པ་ལ་གཡེལ་བར་གྱུར་པ་མཐློང་བ་

དང་། རྒྱལ་པློ་ཐུགས་མ་དགེས་པར་གྱུར་པ་ཤེས་ནས། ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་ཡློ་བད་དབྱུག་

པ་གསུམ་དང་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་ལ་སློགས་པ་ཁྱེར་ཏེ་འགློ་བར་ཆས་སློ། །དེ་ལྟར་

གྱུར་པ་རྒྱལ་པློ་དེས་ཐློས་ནས་ད་དུང་འཁློན་བྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་མ་གྱུར་པས། དེས་

ཤིང་དུལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། དེའི་དྲུང་དུ་སློང་ནས་རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་པ་འདྲ་བར་

བས་ཏེ་སར་ལློག་པར་འདློད་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། ཅི་ཕིར་འདི་ལྟར་འཕལ་དུ་བདག་

པློར་ཏེ། །ཁྱློད་ནི་འགློ་བར་ཆས་པ་བཞིན་དུ་སེམས། །ནློངས་པར་དློགས་པ་འགའ་
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ཞིག་འབྱུང་བའི་གཞི། །བདག་གི་ནློངས་པ་ཁྱློད་ཀིས་མཐློང་ངམ་ཅི། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ ་ལ་སྨྲས་པ། །བདག་ནི ་འཕལ་ལ་འདི་ལྟར་མི་མཆི་

ཞིང་། །བཀུར་སྟི་ཆུང་བ་ཙམ་གིས་ཁྲློས་མ་ལགས། །ཁྱློད་ནི་ཆློས་ཀི་སློད་དུ་མ་གྱུར་

ཅིང་། །གཡློ་དང་བཅས་པས་འདི་ནས་བདག་ནི་ཆ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་ཁྱི་གནང་

ཆེན་ཅིག་ཁྲློས་ཞིང་ཟུག་སྟེ་སློ་གཙིགས་ནས་དེར་ཟར་འློངས་པ་བསྟན་ནས་ཡང་

སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་མི་མ་ལགས་པ་འདིས་མཆེ་བཞི་བགིས་པ་གཟིགས་སུ་

གསློལ། ཁྱི་འདི་སྔློན་ནི་ཁྱློད་ཀི་རེས་འབྲང་ཞིང་། །བདག་ལ་རབ་ཏུ་འདྲིས་པར་

བགིས་པ་ལས། །མཛད་སྟངས་གསང་བར་ཤེས་པར་མ་གྱུར་ནས། །ཟུགས་ཤིང་ཟ་

བས་ཁྱློད་ཀི་དགློངས་པ་བསྟན། །བདག་ལ་མགུས་རྩུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག །ཁྱློད་ལས་

ངེས་པར་འདི་ཡིས་ཐློས་ལགས་གང་། །དེ་བས་འདིས་ཀང་རེས་སུ་འབྲང་བར་

གྱུར། །འཁློར་རྣམས་སྤློད་པ་ཁྱློད་ནི་དགེས་པར་བགིད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་

བརྟགས་པ་ལ་བབ་པ་དང་ངློ་ཚ་བས་མགློ་སད་དེ་འདིའི་བློ་རྣློ་བ་དེས་སེམས་མི་

དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། ང་ནི་གཡློ་བ་བའི་དུས་ལ་མ་བབ་བློ་སྙམ་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ལས་གེང་ནས་བཀའ་མཆིད་འདི་ལྟ་

བུ༑ །བདག་ཅག་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་བགིས་ཀང་མེད། །དགློས་པའི་དབང་གིས་

བདག་གིས་ཡལ་བར་བློར། །དེ ་བས་བཟློད ་པར་མཛོད ་ལ་མ་བཞུད་

བཞུགས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་བཀུར་སྟི་ཆུང་བའི་ཕིར་མི་

བཟློད་དེ་མཆི་བ་མ་ལགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ད་ནི་མཆི་བའི་དུས་ལགས་པའི་

སད་དུ་མཆིས་སློ། །ཁྱློད་ཀིས་གཟིགས་སུ་གསློལ། བཀུར་སྟི་ཅུང་ཟད་བྲི་བར་

གྱུར་པའི་ཚེ། །བདག་རང་ལངས་ཏེ་སློང་བར་མ་གྱུར་ན། །ཕློངས་ཤིག་འདུག་པ་
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ངན་ཞིང་བིས་པའི་ཆློས། །མ་བལྟས་ན་ནི་སད་ཀིས་བསྐྲད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་

ན་ནི་མཆི་བའི་དུས་ལ་བབ། །མི་དགའ་བཞིན་དུ་མཆིས་སུ་ག་ལ་རུང་། །ལན་

ཅིག་ཙམ་གིས་ས་བབ་གྱུར་པ་ཡིས། །སྔློན་ཆད་ཕན་བཏགས་པ་ཡང་ག་ལ་

སྙམ། །བམས་པའི་རླན་མེད་བརྟེན་དུ་མི་རུང་སྟེ། །ཁྲློན་པ་སྐམ་པློ་ཆུ་འདློད་མི་

བསྟེན་བཞིན། །དེ་ལ་རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཏེ་དློན་བསྒྲུབ་ཀང་། །དེ་དློན་ཆུང་ཞིང་རློག་

པ་ཅན་དུ་གྱུར། །བདེ་བ་འདློད་ཅིང་ཉློན་མློངས་མི་འདློད་པས། །མཚོ་ཆེན་སྟློན་

ཀའི་ཆུ་གཙང་འདྲ་བ་ནི། །རབ་ཏུ་དངས་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་རིགས། །ཚུལ་འདི་

འཇིག་རྟེན་དག་ན་གསལ་བར་གགས། །གུས་པར་བེད་ཀང་གཞན་དུ་ཕློགས་པ་

དང་། །གཞན་དུ་ཕློགས་ཀང་ཞུམ་པས་དེ་ལ་ལྟ། །སྔློན་ཆད་ཕན་བཏགས་དྲིན་དུ་

མི་གཟློ་པ། །མི་ཡི་གཟུགས་དེ་ཅི་ལགས་གཏློལ་མ་མཆིས། །མ་བརྟེན་པ་དང་རབ་

ཏུ་བརྟེན་དྲགས་དང་། །བསང་བ་དྲགས་ན་བམས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་

གནས་པའི་སྐློན་ལ་མཛའ་བའི་མཇུག་འདི་ནི། །བསྲུང་བར་འཚལ་གིས་བདག་ནི་

རེ་ཞིག་མཆིས། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཁྱློད་མི་འགློར་མི་བཏུབ་ཡང་། །ང་ལ་

སེམས་ནས་ད་རུང་སར་ཡང་འདིར་བློན་ཅིང་བདག་སྤན་རས་ཀིས་བཙལ་བར་

རིགས་སློ། །ཧ་ཅང་མ་བརྟེན་པ་ལས་འཁློན་བྱུང་བ་མི་རིགས་སློ། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་འདི་དག་ནི་བར་ཆད་

མང་ལ་གནློད་པ་དང་དག་མང་བས་གདློན་མི་འཚལ་བར་མཆིའློ་ཞེས་མཆིད་ཀིས་

འཚལ་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །གལ་ཏེ་མཆི་བའི་སྐབས་དང་ལྡན་ན་ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ལྟའློ་ཞེས་

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས། རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ཚིག་འཇམ་པློས་དགའ་བར་བས་ནས། 

རྒྱལ་པློ་དེས་བཀུར་སྟི་བས་ཏེ། དེའི་ཡུལ་ལས་བྱུང་སྟེ་སློང་ངློ༌། །དེ་ཁྱིམ་པ་དང་
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བརྟེན་པ་དེས། སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་དགློན་པའི་གནས་ཞིག་ཏུ་གནས་ཏེ་

བློ་བསམ་གཏན་ལ་བརློན་པར་དེ་ན་གནས་པ་ལས། རིང་པློར་མ་ལློན་པར་བསམ་

གཏན་བཞི་དང་། མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བདེ་

བའི་རློ་མྱློང་བ་དེས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྙིང་བརེ་བའི་དྲན་པ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་

དེ་ད་ལྟ་ཇི་ལྟར་འདུག་སྙམ་པ་དང་། དེ་ནས་དེས་འདི་ལྟར་བློན་པློ་དེ་དག་གིས་ལྟ་བ་

གང་ལ་ཆགས་པ་དེ་དག་ལ་ལྟར་བཅུག་པ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ལ་བློན་པློ་ལ་ལས་ནི་རྒྱུ་

བརྟགས་མི་བཟློད་པའི་དཔེ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་མེད་པའི་ལྟ་བ་ལས་དྲངས་སློ། །པདྨའི་

སློང་པློ་ལློ་མ་མེ་ཏློག་སྙིང་པློ་དང་། །ཁ་དློག་དབིབས་དང་འཇམ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་

ནི་གང་། །བ་ཡི་འདབ་མ་ས་ཚོགས་རིས་སུ་བྲིས་པ་སུ། །འགློ་བ་འདི་དག་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་དེ་བཞིན་ངེས། །ཁ་ཅིག་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་བློས་སྦྱར་བ་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྟློན་ཏེ། 

འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་བྱུང་བར་མི་རིགས་ཏེ། །འདི་ལ་ཀུན་ཏུ་བདག་པློ་མཐའ་

ཡས་གཅིག་ཅིག་ཡློད། །ས་ཚོགས་འདི་དག་རང་དགར་བེད་པ་ངེས་པར་

ཡློད། །འཇིག་རྟེན་བས་ན་ཕིས་ཀང་མཉམ་དུ་མེད་པར་བེད། །ཡང་ལ་ལས་ནི་བདེ་

དང་མི་བདེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྔློན་གི་ལས་ཀིས་བས་ཀི་འབད་པའི་མཐུས་

བས་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་དུ་བཅུག་གློ། །དངློས་པློ་མཐའ་ཡས་སློ་

སློར་གནས་པ་མང་པློ་རྣམས། །གཅིག་པུས་དུས་གཅིག་ཏུ་ནི་ཇི་ལྟར་བ་བར་

ནུས། །བདེ་བར་བེད་ལའང་མཁས་པ་སྡུག་བསྔལ་མྱློང་བར་འགྱུར། །དེ་བས་འདི་

དག་ཐམས་ཅད་སྔློན་གི་ལས་ལས་གྱུར། །གཞན་དག་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་གཏམ་

གིས་དེ་འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་བེད་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

ཁ་དློག་ཡློན་ཏན་ལྡན་པའི་ཤིང་། །ལས་ཀིས་བས་པ་མ་ཡིན་འློན་ཀང་འབྱུང་བར་
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འགྱུར། །ཆུ་དགས་ན་རྣམས་ཀང་སར་ནི་དེ་བཞིན་སྐེ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་དེ་དང་

འདྲ་བར་བདེ་ལ་གཞློལ་བར་མཛོད། །ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ལ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་གཙུག་ལག་

ལས་འབྱུང་བ་གཡློ་དང་དག་ཐབས་དང་འབྲེལ་པ། སྙིང་རེ་མེད་ཅིང་སྐློན་དང་བཅས་

པ་ཆློས་དང་འགལ་བ་ལ། འདི་ནི་རྒྱལ་པློའི་ཆློས་ལགས་སློ་ཞེས་སྟློན་ཏློ། །བརྟེན་

པའི་མི་རྣམས་ལ་ནི་གིབ་མའི་ལློན་ཤིང་བཞིན། །དེ་དག་ཇི་སྲིད་དགློས་པའི་དུས་ལ་

མ་བབ་པ། །དེ་སྲིད་བས་པ་གཟློ་བས་རང་གི་གགས་པ་བསྲུང་། །དགློས་པ་བྱུང་ན་

མཆློད་སྦྱིན་ཕྱུགས་བཞིན་དེ་དག་སྤད། །དེ་ལྟར་བློན་པློ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་པློ་དེ་ལྟ་

བ་ངན་པའི་ལམ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་དྲངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་རྒྱལ་པློ་དེ་སྐེ་བློ་སིག་པ་ཅན་དག་བརྟེན་ཅིང་བློ་གཞན་གི་དྲིང་ལ་འཇློག་པས་

ལྟ་བ་ངན་བའི་གཡང་སར་ལྷུང་དུ་ཉེ་བར་དགློས་ནས་དེ་ལ་སྙིང་བརེ་བར་གྱུར་ནས་

དེ ་ལས་བཟླློག་པའི ་ཐབས་བསམས་པ། ཡློན་ཏན་གློམས་པས་དགེ ་བ་

རྣམས། །ལེགས་པར་བས་པ་སེམས་ལ་གནས། །པདྨའི་འདབ་ལས་ཆུ་བློ་

བཞིན། །ཉེས་པར་བས་པ་མི་ཆགས་སློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམས་

པ༑ ད་ནི་དེའི་དུས་ལ་བབ་བློ་སྙམ་ནས། རང་གི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གནས་སུ་སྤེའུ་ཆེན་

པློ་ཞིག་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུས་དེའི་པགས་པ་བཤུས་ཏེ། གཞན་

མི་སང་བར་བས་ནས། དེས་སྤེའུའི་པགས་པ་ཆེན་པློ་སྤྲུལ་པ་དེ་གློན་ནས་རྒྱལ་པློའི་

ཕློ་བྲང་གི་སྒློར་ཕིན་པ་དང་། ཆབ་སྒློ་བས་ཀང་སྦྲན་ནས། རྒྱལ་པློའི་འཁློར་ཚོགས་

པ་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་མི་འཁྲུག་པར་འཁློད་པའི་མཐའ་ནི་མཚོན་ཆ་ཐློགས་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྐློར། བློན་པློ་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། ཕློ་ཉ་དང་། ནང་མི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀིས་ནི་

གང་། སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་ཆས་ནི་བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་རྒྱ་ཆེ། ཆབ་སྒློ་ཆེན་པློའི་སྒློ་བ་
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རལ་གི་དང་དབྱུག་པ་ཐློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བསྲུང་། མིའི་བདག་པློ་ནི་སེང་གེའི་

ཁྲི་ལ་འདུག་པར་འློངས་སློ། །རྒྱལ་པློ་དེས་ཀང་བསུ་བ་ལ་སློགས་པ་མགློན་འློངས་

པའི་བཀུར་སྟི་བ་བ་དང་སྙན་པར་སྨྲ་པ་གདན་བཏིང་བ་བས་ནས། སྤེའུའི་པགས་པ་

གློན་པ་ངློ་མཚར་ཆེར་བཟུང་ནས་དྲིས་པ། འཕགས་པ་ལ་སྤེའུའི་པགས་པ་འདི་

ཕུལ་བས་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པློ་བཏགས་པ་སུ་ཞིག་ལགས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་རེད་ཀི་གཞན་སུས་

ཀང་མ་འཚལ་ཏློ། །ས་གཞི་རང་བཞིན་གིས་མཁྲང་བ་ལ། རྩྭ་ཀུ་ཤ་དང་རྩྭ་ཙམ་

བཏིང་བ་ལ་མཆིས་ཤིང་ཉལ་བས་གདུངས་ན། ཆློས་ཀི་ཆློ་ག་བདེ་བག་ཏུ་བགི་བ་རྡློ་

མི་ཐློགས་ལ། སྤེའུ་ཆེན་པློ་འདི་ཡང་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ན་མཆིས་པ་བདག་གིས་

མཐློང་ནས། དེ་ལ་བདག་གིས་བསམས་པ། བདག་གིས་ཆློས་སྤློད་པའི་ཡློ་བད་

སྤེའུ་འདིའི་པགས་པ་རེད་དློ་སྙམ་མློ། །འདི་ལ་འདུག་གམ་ཉལ་ན་ཆློས་ཀང་འགྲུབ་

ནུས་ལ། རྒྱལ་པློའི་མལ་སྟན་བཟང་པློ་ལམ་ཆགས་པར་ཡང་རང་གི་ཆློས་ཀི་ཆློ་ག་

བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་ངློ་སྙམ་ནས། བདག་གིས་དེའི་པགས་པ་བཅང་སྟེ་དེ་ཡང་མ་མཆིས་

པར་བགིས་སློ། །དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཐློས་ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་དུལ་ཞིང་དེས་པའི་ཚུལ་

བཟུང་སྟེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཅི་ཡང་སར་མ་སྨྲས་སློ། །དེ་ངློ་ཚ་བར་གྱུར་

ནས་ཅུང་ཞིག་མ་གློ་སད་དེ་འདུག་གློ །དེ་ནས་བློན་པློ་དེ་དག་སྔློན་ཡང་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་སེམས་མི་བཟློད་ཅིང་སྨྲ་བའི་སྐབས་རེད་བས་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་

མདངས་ཕྱུང་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་བལྟས་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བསྟན་ཏེ་སྨྲས་

པ༑ ཨེ་མ་ཧློ། །ཁྱློད་ཀི་ཆློས་ལ་རེས་སུ་དགའ་བས་བློ་ལ་ལྟློས། །ཨེ་མ་ཧློ། །རློལ་

ཕློད་པའི་མཐུ་ཆེ་ཞིང་བརྟན་ཀང་བཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ན་འདུག་བཞིན་དུ། གཅིག་
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པུས་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་ཅིང་ལུས་ཉམ་ཆུང་ཡང་། སྤེའུ་ཆེན་པློ་འདི་ལྟ་བུ་སློད་པ་ངློ་

མཚར་ཆེའློ། །དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མ་

ཁྲློས་པར་སྨྲས་པ། ཁྱློད་རང་གི་ལྟ་བ་བཟང་པློ་ལ་མི་ལྟ་བར་འདི་ལྟར་བདག་སད་པར་

མི་རིགས་སློ། །འདིས་མཁས་པའི་གགས་པ་ཕིན་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་གཟིགས་སུ་གསློལ། བདག་གི་ལྟ་ལ་གནློད་པའི་ཚིག །གང་གིས་གཞན་ལ་

གནློད་བེད་པ། །དེ་ནི་བདག་ལ་གནློད་པ་ཡིས། །གཞན་གིས་མི་སྙན་སྒློགས་པར་

འདློད། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་བློན་པློ་དེ་དག་ལ་སྤིར་སྨྲས་པ། སློ་སློར་སྨྲ་

བར་འདློད་ནས་བློན་པློ་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། འགློ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཟེར་ན། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདེན་ན་བདག་ལ་ཅི་ཞིག་སད། །སྤེའུ་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་ཤི་བར་གྱུར་པ་ལ། །བདག་ལ་ཅི་ཕིར་སིག་འགྱུར་བསད་དུ་མ་ཟད་དམ། །དེ་སྟེ་

དེ་བསད་བདག་ལ་སིག་ཏུ་གྱུར་ན་ནི། །འློ་ན་འདི་ནི་རྒྱུ་ལས་གྱུར་པར་གྲུབ་པར་

འགྱུར། །དེ་བས་རྒྱུ་མེད་སྨྲ་བ་འདི་ནི་དློར་བར་རིགས། །འདིར་ནི་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་ཁྱློད་

ལ་མི་རིགས་འགྱུར། །གལ་ཏེ་པདྨའི་སློད་བུ་སྐེས་ལ་སློགས་འདྲ་ན། །འློ་ན་རྟག་ཏུ་

རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་ཅིར་མི་འབྱུང་། །ཆུ་ལ་སློགས་དང་ས་བློན་དག་གིས་དེ་བས་

ངེས། །དེ་དག་ཡློད་ན་སྐེ་ལ་མེད་ན་མི་སྐེའློ། །གཞན་ཡང་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་རེ་ཞིག་

ལེགས་པར་རྟློགས་ཤིག །གཏན་ཚིགས་བཅས་པ་རྒྱུ་མེད་ཟེར་བ་ནི། །བདག་ཉིད་

ཀིས་ནི་ཁས་འཆེས་སུན་ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་སྟེ་གཏན་ཚིགས་བསྟན་པར་མི་འདློད་

ན༑ །ཁས་འཆེས་ཙམ་གིས་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན། །གང་ཞིག་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་མ་

མཐློང་བས། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་སྨྲ་ན་ནི། །དེ་དག་རྒྱུ་དང་བཅས་

པར་མངློན་སུམ་མཐློང་བཞིན་དུ། །དེ་ལ་སང་བས་འགལ་བའི་ཚིག་ངན་སྨྲ་བར་
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འགྱུར། །གལ་ཏེ་གང་ནའང་རྒྱུ་ནི་ཡློད་པར་མ་མཐློང་ན། །དེ་ནི་མེད་ཅེས་ངེས་པར་

ཅི་ལྟར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །ཉི་མ་ནུབ་ཚེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དྲི་མེད་བཞིན། །ཡློད་

བཞིན་དུ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གིས་མི་སང་མློད། །གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཅག་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་ཡུལ་ནི་བདེ་བར་འདློད་ཕིར་བརྟེན། །དེ་དང་འགལ་བ་དག་ནི་བརྟེན་པར་ཡློང་

མི་འདློད། །དེ་ཡི་ཕིར་ཡང་རྒྱལ་པློ་དག་ལ་བརྟེན་པར་བེད། །རྒྱུ་ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་

ཞེས་ནི་རྟག་ཏུ་སྨྲ། །གལ་ཏེ་དངློས་རྣམས་དེ་ལྟར་ཡིན། །རྒྱུ་ཡང་ཡློད་པར་མ་མཐློང་

ན༑ །རྒྱུ་མེད་མཐློང་ན་སྤེའུ་བསད་པ། །བདག་ལ་སད་དུ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །དེ་ལྟར་

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་གསལ་བ་རྣམས་ཀིས་སློབས་པ་མེད་

པར་བས་ནས། དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་བློས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཆློས་དང་ལྡན་པ་དག་

གིས་ཀང་། བདག་དེ་ལྟར་སད་པར་མི་རིགས་སློ། །ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་དབང་ཕྱུག་གི་

བེད་པར་ཁྱེད་འདློད་ན་ལྟློས་ཤིག །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་བེད་ན་ནི། །འློ་ན་

སྤེའུ་དེ ་དེ ་ཉིད་ཀིས་བསད་པས། །ཁྱེད་ནི ་བདག་ལ་ཅི ་ཕིར་སེམས་མི ་

དགའ། །གཞན་གི་ཉེས་པ་བདག་ལ་ཅི་ཕིར་བསྒློ། །དེ་ན་སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེ་ཤི་བ། །དེ་

ཡི་སྙིང་རེ་བལྟས་ཏེ་མ་བསད་ན། །འགློ་བའི་རྒྱུ་ནི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ཞེས་སུ། །ཁྱེད་

ཅག་ཅི་ཕིར་རྒྱ་ཆེར་སྒློགས་པར་བེད། །ཀེ་བཟང་པློ་གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་དབང་

ཕྱུག་གིས་བས་པར་ལྟ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་ནི་རེ་བ་ཡིས། །ཅི་ཕིར་ཕག་ལ་སློགས་པ་

འཚལ། །ཁྱློད་ཀི་དེ་ནི་རང་བྱུང་སྟེ། །གང་གིས་བས་པ་དེ་ལས་ཡིན། །མཆློད་སྦྱིན་

ཁྱློད་ཀིས་གང་བས་པ། །དེ་ནི་མི་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། །བདག་ཉིད་འབློར་པ་ཐློབ་པའི་

ཕིར། །གང་བེད་དེ་ཉིད་བེད་པ་པློ། །སིག་པ་ཆེན་པློ་མ་ལུས་པ། །གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་

བེད་ན་ནི། །དེ་ལ་གུས་པར་བེད་པ་དག །ཡློན་ཏན་ཅི་ཞིག་མཐློང་ནས་བེད། །སིག་
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པས་འཇིགས་ན་དེ་དག་ཀུན། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་མི་བེད་ན། །ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་

གིས་བས་ཞེས། །དེ་བས་སྨྲ་བར་མི་རིགས་སློ། །དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་

ནི༑ །ཆློས་སམ་གཞན་ནས་འགྱུར་གང་ན། །གལ་ཏེ་ཆློས་ལས་གྱུར་ན་ནི། །དེ་ཡི་

སྔློན་རློལ་དབང་ཕྱུག་མིན། །གང་དག་གཞན་གིས་བས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་བྲན་དུ་གྱུར་

པ་ཉིད། །དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ཅི་ཡི་ཕིར། །རྒྱུ་ཡིས་བས་པར་མ་གྱུར་ཀེ། །དེ་ལྟར་གྱུར་

ཀང་གུས་ཤིང་ཆགས། །རིགས་དང་མི་རིགས་པ་དློར་ནས། །གལ་ཏེ་འགློ་བ་མ་

ལུས་པ་ཡི་རྒྱུར། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ཉིད་དུ་ཁྱློད་འདློད་ན། །དབང་པློས་སྤེའུའི་

རྒྱལ་པློ་བསད་པའི་སྐློན། །བདག་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་མི་རིགས་སློ། །དེ་ལྟར་བདག་

ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་དབང་ཕྱུག་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་བཟང་པློ་རྣམས་ཀིས་

ཤགས་མེད་པར་བས་ནས། སྔློན་གི་ལས་ཀིས་བས་པ་སྨྲ་བ་དེ་ལ་བློས་ཏེ་སྔློན་དུ་

ལྟར་བཅུག་ནས་སྨྲས་པ་ནི། ཁྱེད་རྣམས་ཀང་བདག་ལ་སློད་པ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་

ནློ༑ །འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྔློན་གི་ལས་ཀིས་བས་སློ་ཞེས་པ་རྒྱལ་སྐེ་བ་དེའི་ཕིར་

ཁྱེད་ལ་སྨྲའློ། །གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྔློན་གི་ལས་ཀིས་བས་ན་ནི། དེ་བས་སྤེའུ་འདི་

བདག་གིས་བསད་པ་ཉེས་པ་མེད། །སྔློན་གི་ལས་ཀིས་དགློན་པ་མེས་ཚིག་གྱུར་པ་

ལས། །གང་ཕིར་བདག་ལ་སད་པའི་སིག་པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །དེ་སྟེ་བདག་གིས་སྤེའུ་

བསད་སིག་ཡློད་ན། །བདག་གིས་བསད་ཀི་སྔློན་གི་ལས་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ལས་

དང་ལས་ཀི་རྒྱུ་འདློད་ན། །དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སུ་ཡང་གློལ་མི་འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་

ལའང་གལ་ཏེ་བདེ་བར་འགྱུར། །བདེ་བ་བསྒྲུབ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གནས་པར་

འགྱུར། །ད་ལྟར་གྱུར་ན་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །སྔློན་གི་ལས་ཀིས་བས་པ་ངེས་

པར་མངློན། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟར་གྱུར་པའང་མེད། །དེ་བས་སྔློན་གི་ལས་
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ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །གསར་དུ་བས་པའི་ལས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་མ་གྲུབ་ན་སྔ་

མའང་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །སྔློན་གི་ལས་ཀིས་ཀུན་བས་ཞེས། །འློན་ཀང་དེ་ལྟར་སེམས་

ན་ནི། །ཅི་ཕིར་ལས་ནི་སྤེའུ་བསད་པ། །བདག་གིས་བས་པར་ཡློངས་སུ་བརྟག །དེ་

ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་སར་བཟླློག་ཏུ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀིས་དེ་

ལྟར་མི་སྨྲ་བའི་དགའ་ཐུབ་བངས་པ་བཞིན་དུ་བས། ཆད་པར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་འཛུམ་

དམུལ་ཏེ་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཅིའི་ཕིར་བདག་དམློད་པ་ལ་འདི་ལྟར་དགའ་

བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཆད་པར་ལྟ་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིན་པར་སེམས་ན། འཇིག་རྟེན་ཕ་

རློལ་མེད་ན་སུས་ཀང་ཅི་ཞིག་ཡང་། །སིག་དང་དགེ་བ་དག་ལའང་སུ་ཞིག་འབད་དུ་

ཡློད། །མཁས་པ་རྣམས་ཀང་རང་དགར་ཅི་བདེར་སྤློད་པའི་རིགས། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་

སྤེའུ་དེ་བསད་ཀང་ཉེས་པ་མེད། །འགློ་བས་འཕ་བ་དག་གིས་འཇིགས་ནས་

སུ༑ །སིག་པ་སློང་ཞིང་དགེ་ལ་གནས་ནས་ནི། །བདག་གི་ཚིག་དང་མི་མཐུན་སྤློད་པ་

ཡིས། །འགློ་བས་འཕ་བ་འདི་ཡང་ཤེས་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་ཚུལ་ལ་གནས་པར་

འགྱུར་ན་ནི། །རང་གི་གཞུང་ལུགས་བདེ་བ་མི་ཐློབ་སྟེ། །དེ་བས་སྨྲ་བར་འཁྲུལ་བར་

དློན་མེད་འགྱུར། །འདི་ནི་བིས་པའི་དུས་ན་ཐ་མ་ཡིན། །གང་ཡང་ཁྱེད་ཀིས་སྨྲས་པ་

ལ༑ རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཁ་དློག་ཡློན་ཏན་ལྡན་པའི་ཤིང་། །ལས་ཀིས་བས་པ་མ་ཡིན་

འློན་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཆུད་གཟན་རྣམས་ཀང་སར་ནི་དེ་བཞིན་སྐེ་མི་

འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་དེ་དང་འདྲ་བརྒྱུ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །དེ་ལྟར་གྱུར་ཀང་ཁྱེད་

ཅག་ནི། །ཆད་པར་ལྟ་ལ་དག་འགྱུར་ན། །སྤེའུ་འམ་ཡང་ན་མི་ཡང་རུང་། །གསློད་

པ་སད་དུ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །དེ་ལྟར་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས། །ཆད་པར་ལྟ་བ་དེ་ལ་

ལན་བཏབ་པའི་རིམ་པ་ལེགས་ཤིང་གསལ་བས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་བས་ནས། རྒྱལ་
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རིགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པ་དེ་ལ་བློས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཅག་བདག་ལ་ཅི་

ཕིར་སློད། གལ་ཏེ་སྲིད་གཟུགས་པའི་གཙུག་ལག་ལས་འབྱུང་བའི་ཆློ་ག་རིགས་

པར་སེམས་ན། སྲིད་ཕིར་དགེ་འམ་མི་དགེའང་རུང་། །ཅི་ཡང་རུང་བ་བས་ནས་

སུ༑ །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཐར་ནས་ནི། །ནློར་ཀིས་ཆློས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞེས་ཟེར་

བ་དེའི་ཕིར་ཁྱློད་ལ་སྨྲའློ། །དགློས་པ་དག་ནི་འབྱུང་བར་གྱུར་པའི་ཚེ། །མཛའ་དང་

གཉེན་ལའང་དགེ་ཚུལ་མི་ལྟ་ན། །སྤེའུ་འདི་པགས་པའི་ཕིར་ནི་ངས་བསད་

ན༑ །གཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་ཀིས་ནི་སད་དུ་མེད། །འློན་ཏེ་སྙེང་རེ་མེད་ཕིར་སད་

འགྱུར་རམ། །འདི་འདྲིའི་ལས་དག་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མཐློང་། །གཞུང་ལུགས་

སང་བ་བཞིན་དུ་མི་བེད་པར། །གང་གི་སྒློ་ནས་ཁྱློད་ཀིས་འདི་ལྟར་བེད། །གང་ན་

རིགས་པའི་གཞུང་ལྡན་འདི་འདྲ་བ། །དེ་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཅི་འདྲ་བ། །ཨེ་མ་ཧློ་སྤི་

བརྟློལ་ཅན་གིས་ཟིལ་མནན་ནས། །གཙུག་ལག་ལམ་གིས་ཆློས་མིན་དར་བར་

བས། །ཁྱེད་ཅག་དགའ་བ་དེ་ནི་ཡློང་མ་མཐློང་། །གཙུག་ལག་ལས་ནི་གསལ་བར་

བསྟན་ཅེས་གགས། །གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་འགློ་བ་ལ། །སྤེའུ་བསད་པས་

ནི་སད་པ་མི་རིགས་སློ། །དེ་ལྟར་འཁློར་གི་ནང་ནས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པ་སློབས་པ་ཆེ་

བར་གློམས་པའི་བློན་པློ་རྣམས་ཀང་མངློན་སུམ་དུ་ཟིལ་གིས་མནན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་

འཁློར་དང་བཅས་པ་སེམས་རབ་ཏུ་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཤེས་ནས། དེ་དག་གིས་སྤེའུ་

བསད་པ་སྙིང་ལ་གཅགས་པ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་

ཆེན་པློ་བདག་གིས་སྲློག་དང་བཅས་པའི་སྤེའུ་བཀུམ་པ་ནི་མ་ལགས་ཀི། འདི་ནི་

སྤྲུལ་བ་ལགས་ཏེ། བཀའ་མཆིད་ཀི་གློ་རིམས་འདི་ལྟ་བུ་གེང་བསང་བའི་སད་དུ་

སྤེའུ་སྤྲུལ་པའི་པགས་པ་འདི་བདག་གིས་འཚལ་ཏློ། །དེ་བས་ན་བདག་ལ་གཞན་དུ་
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མི་དགློངས་སུ་གསློལ། ཞེས་སྨྲས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་མངློན་པར་འདུ་བས་པ་དེ་བཏང་

སྟེ༑ རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་སེམས་རབ་ཏུ་མགུ་བར་གྱུར་པ་ཤེས་ནས་སྨྲས་

པ༑ རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་མཐློང་བཞིན་ལ། །རང་དབང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཤེས། །དགེ་

བར་ཁས་ལེན་སྙིང་རེ་ཅན། །སྲློག་ཆགས་གསློད་པ་སུ་ཞིག་བེད། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་

གཟིགས་སུ་གསློལ། །རྒྱུ་མེད་སྨྲ་དང་རང་དབང་ལྟ་བ་དང་། །ཡློད་པར་མི་ལྟ་རྒྱལ་

རིགས་གཞུང་ལུགས་ཅན། །གགས་པ་ཅུང་ཟད་ཕིར་ནི་གཞུང་བེད་པ། །རིགས་པར་

སྨྲ་དེ་ཅི་ལྟར་ཁས་བང་བ། །མི་ཡི་བདག་པློ་ལྟ་བ་བཟང་ངམ་ངན། །རིས་མཐུན་ལས་

ནི་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དག་གིས། །དེ་དང་དེ་དག་ཁྱློད་ཀིས་བརྟགས་ན་ནི། །ཚིག་དང་

སྤློད་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་སྟློན། །དེ་བས་ལྟ་བ་བཟང་པློ་བརྟེན་པར་རིགས། །ལྟ་

བ་ངན་པས་ཕུང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་། །སྐེ་བློ་ངན་པ་རིང་དུ་སངས་ནས་ནི། །དམ་པ་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ན་འདི་ཤེས་འགྱུར། །མི་སློམ་པ་ཡང་སློམ་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ། །ས་

ཡི་སྟེང་ན་དགེ་སློང་སྲིན་པློ་རྣམས། །ལྟ་བ་ངན་པས་སྐེ་བློ་བིས་པ་རྣམས། །གདུག་པ་

སྦྲུལ་བཞིན་བརླག་པར་བེད་ཅིང་རྒྱུ། །རྒྱུ་མེད་སྨྲ་བ་སློགས་པ་རྩུབ་པློས་

བསྒློས། །དེས་ན་ཁྱད་པར་མངློན་པ་ཅེ་སྤང་བཞིན། །དེ་བས་མཁས་པས་དེ་དག་རྟེན་

མི་རིགས། །དེ་དག་དློན་ནི་ནུས་པ་སྤད་པའི་རིགས། །སྐེ་བློ་མི་མཐུན་པ་དག་

གགས་པ་ཆེར་གྱུར་ཀང་། །དགློས་པ་ཡློད་པར་གྱུར་ཀང་མཛའ་བར་མི་བ་

སྟེ༑ །དགུན་གི་དུས་ཀི་ཡུལ་ངན་འབྱུང་བས་བསྒིབས་ན་ནི། །མཚན་མློ་གསལ་བེད་

ཟླ་བའི་འློད་ཀང་མི་གསལ་འགྱུར། །སྐེ་བློ་ཡློན་ཏན་སློང་བ་དེ་དག་སང་བ་

དང་། །ཡློན་ཏན་སྟློན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དང་བསྟེན་པ་ཡིས། །འབངས་རྣམས་སྐློན་

ལ་མི་དགའ་ཡློན་ཏན་དགར་འཇུག་ཅིང་། །བདག་གི་གགས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞིང་
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རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁྱེད་ཀི་ཆློས་སྤད་གྱུར་ན་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་ཕལ་ཆེར་ནི། །ལེགས་

པར་སྤློད་ལ་ཕློགས་ཤིང་མཐློ་རིས་ལམ་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །ཁྱློད་ཀིས་བརློན་

འགྲུས་བསྐེད་དེ་འགློ་བ་འདི་དག་རེས་སུ་སྐློངས། །དེ་བས་འདུལ་བ་བཟང་པློའི་ལམ་

དང་ལྡན་པའི་ཆློས་ལ་བརྟེན། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་སྦྱློངས་ལ་སྦྱིན་པའི་གགས་པ་

སེལ། །ནང་མི་བཞིན་དུ་ཕི་མི་ལ་ཡང་བམས་པར་གིས། །ས་ལ་འཁློད་པ་ཆློས་ཀིས་

སྐློང་ལ་བག་མེད་སློངས། །དེ་ལྟར་བས་ན་གགས་པ་དང་ནི་མཐློ་རིས་ཐློབ། །ཆུན་པ་

རྣམས་དང་ཕྱུགས་ལུག་འཚོ་བ་རྣམས། །མེ་ཏློག་འབྲས་བུར་ལྡན་པའི་ལློན་ཤིང་

བཞིན། །རྒྱུ་དཔྱ་འབུལ་བའི་འབངས་རྣམས་མ་སྐློང་ན། །སན་རྣམས་ཀུན་དང་རྒྱལ་

པློ་འབྲལ་བར་འགྱུར། །ཚོང་ཟློང་ས་ཚོགས་ཉློ་ཚོང་བགིད་པ་ཡི། །ཚོང་པ་རྣམས་

ཀང་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི། །དེ་བཞིན་ཤློ་གམ་གཅློད་ཅིང་དཔྱ་འབུལ་བ། །རྒྱལ་པློས་

མི་སྐློང་དཀློར་གིས་བྲེལ་བར་འགྱུར། །སྐློན་མེད་གཡུལ་ངློར་རབ་ཏུ་དཔའ་བ་

དང་། །མཚོན་ཆ་དག་ཐབས་མཁས་པ་དེ་ལྟ་བུ། །རྒྱལ་པློས་ཡལ་བར་དློར་ཞིང་མ་

བཀུར་ན། །དག་ལས་རྒྱལ་བའི་དབུ་རྨློག་བཙན་མི་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཚུལ་ལྡན་

མཁས་པ་དགེ་བ་དང་། །ཡློན་ཏན་ཆེ་བར་གགས་པ་དགེ་བ་རྣམས། །རྒྱལ་པློས་

སད་ཅིང་ཡལ་བར་བློར་ན་ནི ། །མཐློ ་རིས་འགློ ་བའི ་སྒློ ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར། །འབྲས་བུ་མ་སིན་ཤིང་ལས་གང་འཐློག་པ། །ས་བློན་ཆུད་གསན་རློ་ཡང་

དེས་མི་མྱློང་། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་པློ་ཆློས་མིན་སྤློད་པ་ན། །ཡུལ་ཡང་ཕུང་ལ་དེས་ཀང་

ཕན་མི་ཐློགས། །དེ་ལྟར་ལློན་ཤིང་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །འབྲས་བུ་སིན་པ་

ཤིང་ཐློག་ཆེར་འཕེལ་བ། །རྒྱལ་པློས་བསྲུངས་པའི་ཡུལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ། །ཆློས་

དང་སྲིད་དང་བདེ་བ་འབློར་པར་བེད། །བློན་པློ་མཛངས་ལ་གློ་བ་ཉེ་བ་དང་། །གློགས་
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པློ་སྐློན་མེད་བདག་གིས་ནང་མི་རྣམས། །རིམ་གློ་བས་པའི་བ་དགའ་སྩལ་བ་

དང་། །དགའ་བར་སྨྲ་བས་ཀང་ནི་ཆགས་པར་མཛོད། །དེ་བས་ཁྱློད་ཀིས་ཆློས་ནི་

ལྷུར་བང་སྟེ། །བདེ་བ་ཐློབ་ཕིར་འབངས་རྣམས་སེམས་པར་མཛོད། །ཆགས་དང་ཞེ་

སང་མེད་པའི་ནན་ཏུར་གིས། །འབངས་རྣམས་སྐློངས་ལ་བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་

སྲུངས། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་དེ་ལྟ་བ་ལས་

གྱུར་པའི་ལས་ངན་པ་དེ་དང་ཕལ་ནས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཙུད་དེ་དེ་ཉིད་ནས་

ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་དང་། སྐེ་བློ་དེ་དག་གིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་གུས་པར་ཕག་འཚལ་

ཞིང་མཆློད་པ་བས་ནས་དགློན་པའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་སར་སློང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་བས་ན་

སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ཕན་བཏགས་པ་ལ་དྲིན་དུ་གཟློ་བ་དང་བཟློད་པ་ལ་གློམས་

པས་རིམ་གློ་མ་བས་ཀང་། སྔློན་ཆད་ཕན་འདློགས་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརེ་བ་ལློད་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་བས་ན་རིམ་གློ་མ་བས་པ་ཙམ་གིས་སྔློན་ཕན་བཏགས་པ་

བརེད་པར་བ་བ་མི་རིགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་མངློན་པར་རློགས་

པར་སངས་མ་རྒྱས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཕ་རློལ་གི་རྒློལ་བ་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་

སེམས་ཅན་འདུལ་བར་མཛད་དློ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་

ཡང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་ལློག་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་བ་བར་མི་

རུང་བ་དང་། སིག་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་བརྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ལྟ་བ་ལློག་པ་སད་

པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་ལས་བཟླློག་ནས་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའི་ཡློན་ཏན་

བསྔགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་

ཤུ་གསུམ་པའློ།། །།
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 སྤྱེའུ་ཆྱེན་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས།

སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་གནློད་པ་བེད་པ་རྣམས་དགེ་བའི་ཕློགས་ལས་

ཉམས་ན་ཇི་ལྟར་སེམས་གདུངས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་

གིས་སེམས་གདུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་

ཞིག་ཅིག །གངས་རི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ངློས་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རས་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ནགས་སྟུག་པློ་བཟང་པློས་ནི་ཀཽ་ཤཱམྦིའི་དར་སྔློན་པློའི་སྟློད་

གཡློགས་བས་པ་བཞིན། ཐེལ་ལྡིང་དང་། ཤང་ཤང་རྣམ་པ་མང་པློ་ཁ་དློག་དང་

དབིབས་རྣམས་པ་དུ་མ་དག་ནི་ཆེད་དུ་བཤམས་པ་བཞིན། ཤིང་དྲུང་གི་གད་པ་

བང་རིམ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་ནི་བརྒྱན། འབབ་ཆུ་རྣམ་པ་དུ་མ་དག་ནི་ཁ་དུ་མ་

ནས་འབབ། གཅློང་རློང་དློག་མློ་གཡང་ཟ་བ་དག་ནི་མང་པློ་ཡློད། བུང་བ་མང་པློ་

ནི་སྒ་ཏི་རི་རི་ཟེར། ཤིང་ལློན་པ་མེ་ཏློག་འབྲས་བུ་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་དག་ནི་

སེར་བུ་བསིལ་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལངས་པས་བསིལ་ཡབ་བེད་པ་བཞིན་རིག་

སྔགས་འཆད་རྣམས་ཀི་རེད་མློའི་སར་རུང་བ་ཞིག་ན། སྤེའུ་ཆེན་པློ་གཅིག་པུར་རྒྱུ་

བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཚེ་

ཡང་། ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་ནི་མ་ཉམས་ལ་བས་པ་གཟློ་བ་ལ་འཛུམ་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་སྙིང་རེ་མ་བཏང་

ངློ༌། །ནགས་ཚལ་རི་མཆློག་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པའི་ས། །དུས་མཐའི་མེ་དང་ཆུ་དང་

རླུང་དག་གིས། །བརྒྱ་ཕག་དུ་མར་རྣམ་པར་ཞིག་པར་གྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སྙིང་རེ་ཡློངས་མ་ཉམས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དགའ་ཐུབ་ཅན་དུ་ནགས་ཀི་

ཤིང་གི་ལློ་མ་དང་འབྲས་བུ་ཙམ་གིས་འཚོ་ཞིང་། ཚུལ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་སྤློད་
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པའི་སྤློད་ཡུལ་དུ་བབ་པའི་སྲློག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྙིང་བརེ་བར་བེད་ཅིང་། དགློན་

པའི་ཕློགས་དེ་ན་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་མི་ཞིག་བ་སྟློར་བ་ཚོལ་བའི་ཕིར་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས། ལམ་སྟློར་ཞིང་ཕློགས་སད་དེར་འཁྱམས་ཤིང་། 

ས་ཕློགས་དེར་འློངས་སློ། །དེ་བཀེས་པ་དང་སྐློམ་པ་དང་ཚ་བ་དང་ངལ་བས་ལུས་

ནི་རྨྱ། ཡིད་མི་དགའ་བའི་སེམས་ཀིས་ནི་ཁློང་པའི་ནང་གདུངས། མྱ་ངན་གི་ཁུར་

ལི་བས་ནི་ནློན་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་འདུག་པ་དང་། ཤིང་ཏིན་དུའི་འབྲས་བུ་

སིན་ནས་ལགས་པར་ཁ་དློག་སེར་པློར་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཐློང་ངློ༌། །དེས་དེ་

དག་མྱངས་ནས་བཀེས་པས་ཉེན་པས་རབ་ཏུ་ཞིམ་པར་རྟློགས་ཏེ། དེ་གང་ལས་

བྱུང་བའི་ཤིང་བཙལ་བའི་ཕིར་སྤློ་བ་སྐེས་ནས་ཀུན་ཏུ་བལྟས་པ་དང་། ཤིང་ཏིན་དུ་

ཅིག་གད་པ་གཡང་ཟ་བའི་ཁ་ན་འདུག་པའི་ཡལ་ག་འབྲས་བུ་སིན་པའི་ལིད་ཀིས་

དྲུད་ཅིང་སེར་པློར་གྱུར་པ་ཞིག་མཐློང་ངློ༌། །དེའི་འབྲས་བུ་དེ་འདློད་པའི་ཕིར་རིའི་

གད་པ་གཡང་ཟ་བ་དེ་ལ་འཛེག་སྟེ། ཤིང་ཏིན་དུའི་ཡལ་ག་འབྲས་བུ་ཅན་གཡང་

ས་ལློགས་སུ་དྲུད་པ་དེ་ལ་འཛེགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལེན་པའི་ཕིར་ཤིང་དེའི་རེ་

མློ་ལ་ཐུག་པར་ཕིན་ཏློ། །དེ་ནས་ལློན་པའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དེ། །ལི་བའི་ལིད་ཀིས་

ནློན་ཞིང་ཕ་བ་ཡིས། །སྟ་རེས་ཆེད་དུ་རད་ནས་བཅད་པ་བཞིན། །སྒ་དང་བཅས་

པར་ཆག་ནས་ལྷུང་བར་གྱུར། །དེ་ཡང་དེ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷུང་བ་ལས་ནི་རིའི་གཅློང་

རློང་ཁློར་ཁློར་ཡུག་བྲག་གིས་བསྐློར་བ་ཁྲློན་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་ལྷུང་བ་དང་། 

ཤིང་ལློ་སྟུག་པློ་དང་། ཆུ་གཏིང་ཟམ་མློ་ཞིག་ཀང་ཡློད་པས། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་

ནི་ཆག་གྲུགས་སུ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ཆུའི་ནང་ནས་ལངས་ཏེ་ཁློ་ར་

ཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་ནས་ཀང་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ལམ་མ་མཐློང་བ་དང་དེས་
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བསམས་པ། ཐབས་ཅི་ཡང་མེད་པས་བདག་ནི་དེ་རིང་དུ་འཆི་འློ་སྙམ་ནས། 

གསློན་དུ་རེ་བ་ནི་མེད་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་པའི་མཆི་མས་ནི་གདློང་གཡློགས། 

ཡིད་རབ་ཏུ་མི་བདེ་བའི་ཟུང་རྡུས་ནི་བཙུགས། སེམས་ས་གློང་ནས་སྨྲེ་སྔགས་དེ་

དང་དེ་དག་འདློན་པར་གྱུར་ཏློ། །ནགས་ཁུང་དགློན་པ་བགློད་དཀའ་བ། །སྐེ་བློ་

འདྲུལ་བ་ཡློང་མེད་པ། །འདི་ལྟ་བུར་ནི་བདག་ལྷུང་སྟེ། །གང་དུ་བརྟགས་ཀང་འཆི་

ལས་མེད། །གཉེན་བ་ཤེས་ཀུན་དང་བྲལ་ནས་གཅིག་པུར་གྱུར། །ཤ་སྦྲང་མང་པློ་

སྦྲང་མ་འདུ་བའི་ས། །གཅློང་རློང་ཟབ་མློ་ཁ་ཡི་ནང་དུ་སློང་། །རི་དྭགས་འདྲ་བ་སུ་

ཞིག་བདག་ལ་འབིན། །སྐེད་མློས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ལྡིང་ཁང་ས་ཚོགས་

མཚོ། །ནློར་བུ་རིན་ཆེན་དཀར་བཀ་སྤིན་མཛེས་འགློ་བ་དག །ནག་པློའི་ཕློགས་ཀི་

མུན་ནག་འདྲ་བའི་གཤིན་རེ་ཡིས། །ཀི་ཧུད་བདག་ལ་དེ་དག་སང་བ་མེད་པར་

བེད། །དེ་ལྟར་མི་དེས་སྨྲེ་སྔགས་དེ་དང་དེ་དག་འདློན་ཞིང་ཆུ་དེར་བདག་དང་ལན་

ཅིག་ཏུ་ལྟུང་བའི་ཤིང་ཏིན་དུའི་འབྲས་བུ་དེས་འཚོ་ཞིང་རེ་ཞིག་དེ་ན་འདུག་འདུག་

པ་ལས། དེ་ནས་སྤེའུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ཟས་ཚོལ་ཞིང་ནགས་དེའི་ནང་ནས་

སློང་སློང་བ་དང་། ཤིང་ཏིན་དུའི་ཡལ་གའི་རེ་མློ་རླུང་གིས་བསྐློད་པས་གཡབས་

ཏེ་བློས་པ་བཞིན་དུ་དེར་འློངས་ནས། དེ་གད་པ་དེའི་ཁར་འཛེགས་ཏེ་བལྟས་ནས་

མི་དེ་ལྟློགས་པས་མིག་ར་ངན་ཞིང་བཞིན་མདངས་ནི་ཉམས། ལུས་ནི་རིད་ལ་སྐ་

བློ་སིང་སིང་པློར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་འགེ་ལྡློག་བེད་ཅིང་རློལ་བ་མཐློང་བས། མི་དེ་

ཕློངས་ཤིང་ཉམ་ཐག་པས་སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེས་སྙིང་བརེ་བར་གྱུར་ཏེ། ཟས་བཙལ་བ་

བཏང་ནས་མི་དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བརྟགས་ཏེ། མིའི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ། མི་ཡིས་ཐར་ས་

མ་ཡིན་པའི། །གཡང་ས་འདི་ན་འདུག་པ་ཁྱློད། །ཅི་ཕིར་འདིར་འློང་སུ་ཞིག་
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ཡིན། །དེ་ནི་ལེགས་པར་སྨྲ་པར་རིགས། །དེ་ནས་སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་མི་དེས་རབ་

ཏུ་ཕློགས་ནས་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་ལྟ་ཞིང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །ལ་

དཔལ་བདག་ནི་མི་ཞིག་ལགས། །འཁྱམས་ནས་ནགས་ན་རྒྱུ་བ་ལས། །ཤིང་

འདིའི་འབྲས་བུ་ཚོལ་ཚོལ་ནས། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་ཉམས་ཉེས་བྱུང་། །དེ་བས་གཉེན་

བཤེས་དང་ཡང་བྲལ། །ཉམས་ཉེས་ཆེན་པློ་འབྱུང་བ་ལ། །སྤེའུ་ཚོགས་མང་པློའི་

མགློན་པློ་ཁྱློད། །བདག་གི་སྐབས་ཀང་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར་བ་

ཐློས་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཉམས་ཉེས་

གྱུར་ཞིང་གཉེན་བཤེས་རྣམས་དང་བྲལ། །ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་དམན་པས་གསློལ་བ་

ནི༑ །དག་བློ་རྣམས་ཀང་སྙིང་རེ་སྐེ་བར་འགྱུར། །སྙིང་རེ་ཅན་རྣམས་བརེ་བ་གཡློ་

བར་འགྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལ་སྙིང་རེ་བལྟས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་

དུས་ན་དཀློན་པའི་ཚིག་འཇམ་པློས་དབུགས་ཕྱུང་བ། གཡང་སར་ལྷུང་བས་བདག་

ལ་སྐབས་མེད་ཅིང་། །གཉེན་བཤེས་མེད་སྙམ་མྱ་ངན་མ་བེད་ཅིག །ཁྱློད་ལ་གཉེན་

གིས་བ་བ་ཅི་ཡློད་པ། །ཐམས་ཅད་ངས་བ་འཇིགས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་མི་དེ་དབུགས་ཕྱུང་ནས། དེའི་འློག་ཏུ་དེ་ལ་ཤིང་ཏིན་

དུའི་འབྲས་བུ་གཞན་དག་ཅིག་ཀང་བིན་ཏེ། དེ་དབྱུང་དུ་རུང་བའི་ཐབས་སུ་རྡློ་བ་

ལིད་མིའི་ཁུར་ཚད་ཙམ་ཅིག་ལ་གློམས་པར་བས་སློ། །དེ་ནས་བདག་གི་མཐུ་

སྟློབས་ཉམས་སད་པ་དང་། བདག་གིས་མི་འདི་དབྱུང་ནུས་སློ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་

བསམས་ནས་གཡང་ས་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ། སྙིང་རེས་བསྐུལ་ནས་མི་དེ་ལ་

སྨྲས་པ། ཚུར་ཤློག་ང་ཡི་རྒྱབ་ཏུ་ཞློན། །ཁྱློད་ནི་སྟེང་དུ་ཕིན་པ་དང་། །རང་གི་ལུས་

ལས་སྙིང་པློ་དག །ཕིན་གི་བར་དུ་ལེགས་པར་འཇུས། །མཁས་པས་གཞན་ལ་ཕན་
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པའི་ཕིར། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྙིང་པློ་མེད་པའི་ལུས་ལ་ནི། །དམ་

པས་སྙིང་པློ་བང་བར་འདློད། །དེས་དེ་ལྟར་བགིའློ་ཞེས་མཉན་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ་

དེ་ལ་ཞློན་ནློ། །དེ་ནས་མི་དེས་མངློན་པར་ཞློན་པ་དེས། །རབ་ཏུ་ལི་བའི་ཁུར་གིས་

ནློན་བཞིན་ཡང་། །སྙིང་སྟློབས་ཆེ་བས་བརྟན་པ་མ་ཉམས་པར། །སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པློས་དེ་ནི་སྟེང་དུ་ཕིན། །དེ་ནི་ཕིན་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །ངལ་ཞིང་

ཆད་པས་གློམ་པ་འཁྱློར་ཞིང་འདློར། །ཆར་སྤིན་སྔློན་པློ་འདྲ་བའི་རྡློ་ལེབ་ལ། །ངལ་

ནི་སློས་པར་བ་ཕིར་ཉལ་བར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་བཞིན་

ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། ཕན་བཏགས་པའི་ཕིར་མི་དེས་ཉེས་པ་བེད་དུ་དློགས་པ་

མེད་དེ་བག་ཕབ་ནས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཀུན་ནས་ཐར་པ་མེད་པའི་ས་ཕློགས་

འདིར། །གཅན་གཟན་ཁྲློ་བློ་ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་འློང་། །ལ་ལ་ང་དང་རང་ལ་

ཕན་པ་དང་། །ངལ་བ་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་གསློད་ཀང་སྲིད། །ང་ནི་ངལ་ཞིང་ལུས་

ཀང་རབ་ཏུ་རྨྱ། །དེ་བས་ང་ནི་ཅུང་ཞིག་ཉལ་བར་འདློད། །དེ་ཕིར་ཁྱློད་ཀིས་

ཕློགས་སུ་མིག་ལྟློས་ལ། །ང་དང་ཁྱློད་བདག་གཉིས་ཀ་བསྲུང་བར་གིས། །དེ་ནས་

དུལ་བ་ལྟར་ཚུལ་འཆློས་པ་ལ་མཁས་པ་དེས་ན་རེ་སར་ཡང་བདེ་བར་སད་པར་

གྱུར་པའི་བར་དུ་ཁྱློད་ཅི་བདེ་བར་མནློལ་ཅིག་དང་། ཁྱློད་བསྲུང་བའི་ཕིར་བདག་

ཉིད་འདི་ལྟར་མཆིས་སློ་ཞེས་དེ་ལ་བསྒློས་སློ། །དེ་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་

ངལ་བར་གྱུར་པའི་མཐུས་གཉིད་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། མི་དེས་སེམས་ངན་

པར་བསམས་པ། རབ་ཏུ་འབད་པས་རེད་པའི་ར་བ་དང་། །ནགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅི་

དགར་རེད་པས་ཀང་། །འདི་ལྟར་ཡློངས་སུ་རྨྱ་བར་གྱུར་པའི་ལུས། །འཚོ་བ་ཙམ་

ཡང་དཀའ་ན་འདི་ལྟར་བལྟས། །དགློན་པ་འདི་ཡང་ཐར་བར་བ་བ་དཀའ། །མཐུ་
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སྟློབས་མེད་པར་ཇི་ལྟར་ཐར་བར་འགྱུར། །དགློན་པ་བགློད་དཀའ་འདི་ལས་ཐར་

བས་ན། །འདི་ཡི་ཤ་འདིས་བདག་ནི་སློས་པར་འགྱུར། །ཕན་པ་བས་ཀང་བཟར་

ནི་རུང་བ་ཉིད། །བཟའ་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་དེ་འདྲ་སྟེ། །ཕློངས་པར་གྱུར་ན་ཆློས་

འདི་བསྒྲུབ་པ་ཡིན། །དེ་བས་འདི་ནི་ལམ་གི་བརྒྱགས་སུ་རུང་། །ཇི་སྲིད་བག་ཕབ་

བདེ་བར་གཉིད་ལློག་པ། །དེ་ཡི་བར་དུ་བདག་གིས་བསད་པར་ནུས། །འདི་དང་

འཐབ་མློ་སྔློན་དུ་སྤད་གྱུར་ན། །སེང་གེ་དག་ཀང་ཕམ་དུ་དགློས་པ་བསྐེད། །དེ་

བས་བདག་གིས་འདི་ནི་བཤློལ་བར་མི་རིགས་སློ། །སྙམ་ནས་ངེས་པར་བས་ཏེ། 

བདག་ཉིད་ངན་པ་དེ་ཆགས་པའི་སྐློན་གིས་བློ་ནི་རྨློངས། བས་པའི་དྲིན་ནི་མེད། 

ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་ནི་ཉམས། སྙིང་རེ་དང་དེས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་རབ་ཏུ་སངས། 

ཉམ་ཆུང་ཡང་མི་དགློས་པ་བེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཆགས། རྡློ་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་བཏེག་སྟེ། 

སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེའི་མགློ་སྟེང་དུ་འཕང་ངློ༌། །དེ་ནས་དེ་ནི་ཉམ་ཆུང་མི་བརྟན་

ཞིང་། །དགློས་པ་རབ་ཏུ་ཆེ་བས་རིངས་པར་དེས། །རྡློ་དེས་གཉིད་ལས་སངས་

པར་བ་བའི་ཕིར། །འཕངས་པ་བཞིན་དུ་སྤེའུ་དེ་གཉིད་སངས་གྱུར། །རྡློ་དེ་རིལ་

གིས་ཕློག་པར་མ་གྱུར་ནས། །དེ་ཡི་མགློ་བློ་ཕེ་མར་མ་གྱུར་ནས། །མཐའ་མའི་

ཟུར་གིས་དེ་ལ་རྨ་བྱུང་ནས། །རྡློ་ལེབ་སྟེང་དུ་སེར་བ་བཞིན་དུ་བབ། །རྡློ་འཕངས་

པས་ནི་མགློ་བློ་མ་ཞློམ་སྟེ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱུར་དུ་མཆློངས་ནས་

ནི༑ །བདག་ལ་སུ་ཞིག་གསློད་པ་ཡིན་སྙམ་བལྟས། །དེ་ཉིད་སྐེངས་བཞིན་ཅན་དུ་

འདུག་པ་མཐློང་། །སྐེངས་པས་གཟི་ཉམས་སློབས་པ་མེད་པར་གྱུར། །མི་དགའ་ས་

གློང་མདློག་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར། །སྐྲག་པར་གྱུར་པས་སྐང་འགག་ཁ་ཡང་

སྐམ། །རྡུལ་གིས་གཤེར་ཞིང་ལྟ་ཡང་ཡློང་མ་ནུས། །དེ་ནས་སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེས་
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བསམས་པ། འདི་ཉིད་ཀིས་འདི་ལྟར་བས་སློ་སྙམ་དུ་བློ་ལ་ངེས་པར་བས་ནས། 

བདག་སད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་སེམས་པར། དེས་བདག་ལ་ཕན་པ་ལ་ཡང་མི་

ལྟ་བར་མི་བཟློད་པའི་ལས་བེད་པ་དེས་ཡི་ཆད་ཅིང་སྙིང་རེ་སྐེས་ནས། ཁྲློ་བ་དང་

འཁྲུག་པའི་སྐློན་མེད་པར་མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་དུ་མི་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ་མྱ་ངན་

བེད་ཅིང་སྨྲས་པ། བཟང་པློ་ཁྱློད་ནི་མིར་གྱུར་ཀང་། །འདི་འདྲ་བདག་ལ་ཁྱློད་ཀིས་

བས། །བ་བ་ཅི་ལྟར་བས་བསམས་ནས། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་རློམ་པར་གྱུར། །ང་ལ་

གནློད་པ་བེད་པ་ནི། །གཞན་དག་འློངས་ནའང་ཁྱློད་ཉིད་ཀིས། །བརློན་འགྲུས་རབ་

ཏུ་བསྐེད་ནས་སུ། །མཐུ་རལ་ཆེན་པློས་བཟླློག་པར་རིགས། །བདག་གིས་དཀའ་

བ་སྤད་དློ་སྙམ། །ང་རྒྱལ་སྐེས་པར་གྱུར་ནས་ཉལ། །ཧ་ཅང་དཀའ་བ་སྤད་ཁྱློད་

ཀིས། །དེ་ཡང་རིང་དུ་སངས་པར་གྱུར། །འཆི་བདག་ཁ་ཡི་ནང་འདྲ་བ། །འཇིག་

རྟེན་གཞན་ནས་བངས་པ་བཞིན། །གཡང་ས་འདི་ནས་ངས་ཕྱུང་ནས། །ཁྱློད་ནི་

གཞན་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར། །སྤློད་པ་ངན་པ་ཁྱློད་ཅི་རུང་། །མི་ཤེས་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་པ། །འགློ་བ་བདེ་བར་འདློད་པ་རྣམས། །གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་སུ་

ལྷུང་། །བདག་ཉིད་ངན་འགློ་རྣམས་སུ་ལྷུང་། །ང་ལའང་མྱ་ངན་མེ་ཡིས་

གཏློར། །གགས་པའི་དཔལ་ནི་མེད་པར་བས། །ཡློན་ཏན་དགའ་བས་འགལ་བར་

འགྱུར། །ངན་པར་སྨྲ་བའི་གཞིར་ཡང་གྱུར། །ཡིད་ཀང་བརྟན་དུ་མི་རུང་ངློ༌། །ཁྱློད་

ཀིས་དེ་ལྟར་བས་པ་ཡིས། །དློན་ནི་ཅི་ཞིག་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་འདི་ཉིད་ང་

ཡི་ཡིད་ལ་གནློད་གྱུར་པ། །དེ་ལྟར་ང་ལ་རྨ་འདིས་གནློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཁྱློད་

ཀི་ཕིར་ནི་ང་ཡང་སིག་པ་ཅན་དུ་གྱུར། །གང་ཕིར་འདི་ནི་ངས་ཀང་མེད་པར་བེད་

མི་ནུས། །ནགས་ཁུང་སྟུག་པློ་འཇིགས་པ་མང་པློ་འདི་ནས་ཁྱློད། །གློང་འདབ་ལམ་
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དུ་བསྐལ་ཏེ་ཕིན་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་བར་དུ་ང་ཡི་དྲུང་ནས་གནང་བཞིན་

འདློང་། །གཏན་དུ་མ་རུངས་དློགས་པར་གྱུར་ཀང་ལེགས་པར་བསྐལ། །ཁྱློད་ནི་

གཅིག་པུར་ལུས་ཀང་ཉམ་ཆུང་ལ། །ལམ་ཡང་མི་ཤེས་ནགས་ན་འཁྱམས་ན་

ནི༑ །འགའ་ཞིག་འློངས་ནས་གནློད་པ་བེད་པར་འགྱུར། །ཁྱློད་ལ་གནློད་ནང་ཡང་དློན་

མེད་འགྱུར། །སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེས་མི་དེ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བས་ཏེ་འཕས་ནས་གློང་འདབ་

ཏུ་ཕིན་པར་བས་ཏེ་དེ་ལ་ལམ་ཡང་བསྟན་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། ནགས་འདབ་ཉམས་

དགའ་འདི་ནས་གློང་འདབ་ཁྱློད་ཕིན་གིས། །དགློན་པ་འགློ་དཀའ་འཇིགས་པ་བློར་

ལ་བདེ་བར་སློད། །སིག་པའི་ལས་ཀང་ཡློངས་སུ་སང་བར་འབད་པར་རིགས། །དེ་

ཡི་རྣམ་པར་སིན་པ་ངེས་པར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །དེར་སྤེའུ་ཆེན་པློ་དེས་མི་དེ་ལ་

སྙིང་བརེ་བས་སློབ་མ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་གདམས་ནས། སར་ནགས་ཀི་ནང་དུ་སློང་

ངློ༌། །དེ་ནས་མི་དེས་དེ་ལྟ་བུའི་སིག་པའི་ལས་མི་བཟད་པ་བས་པས་འགློད་པའི་

མེས་སེམས་གདུངས་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཛེའི་ནད་ཆེན་པློས་བཏབ། གཟུགས་ནི་

གཞན་དུ་གྱུར། ལུས་ཀི་པགས་པ་ནི་ཁྲ་བློར་སློང་། །རྨ་ཞིག་པའི་ཆུ་སེར་གིས་ནི་

ལུས་གཤེར་བར་གྱུར། ལུས་ཀི་དྲི་ནི་རབ་ཏུ་མི་ཞིམ་པ་མནམ་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་གང་

དང་གང་དུ་སློང་བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པར་སང་བས་མིའི་གཟུགས་

ཡིན་བར་ཡིད་ཆེས་སུ་མི་རུང་བས། སྐད་འཛེར་ཞིང་དམན་པར་སྨྲ་བ་མཐློང་ནས། 

མི་རྣམས་ཀིས་འདི་ནི་སིག་པ་མངློན་སུམ་དུ་འློངས་སློ་སྙམ་ནས། རྡློ་འཕན་ཞིང་

དབྱུག་པས་གདེངས་ཏེ། སྐྲློད་པའི་ཚིག་རྩུབ་པློས་རབ་ཏུ་སྐྲློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་ཞིག་རི་དྭགས་བཤློར་དུ་སློང་སློང་བ་ལས་དགློན་པ་ཞིག་ན་རི་དྭགས་

བཞིན་དུ་འཁྱམས་པ་ཉམ་རབ་ཏུ་ཆུང་ཞིང་གློས་དྲི་མ་ཅན་གློན་པ། པ་ཆར་གིས་
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མདློམས་དཀིས་པ་དེ་ལྟ་ན་རབ་ཏུ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་མཐློང་ནས། སངས་ཤིང་ངློ་

མཚར་དུ་བཟུང་སྟེ་དྲིས་པ། མཛེ་ཡིས་ལུས་ནི་མི་སྡུག་གྱུར། །ཤུ་བས་ལུས་ཀི་

པགས་པ་བཀ། །སྐ་བསེད་ལུས་རིད་རབ་ཏུ་དམན། །སྐྲ་ནི་རྡུལ་གིས་གང་ཞིང་

སགས། །ཁྱློད་ནི་སུ་ཞིག་ཡི་དགས་འདྲིའམ། །སིག་གི་གཟུགས་སམ་སྲུལ་

པློའམ། །ནད་རྣམས་མང་པློའི་ཚོགས་པའམ། །ནད་ཀི་ནང་ན་གང་ཞིག་ཡིན། །དེས་

དེ་ལ་ཕག་བས་ནས་སྐད་དམན་པས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བདག་ནི་མི་ལགས་

ཏེ༑ མི་མ་ལགས་པ་མ་ལགས་སློ། །རྒྱལ་པློས་འློ་ན་ཅིའི་ཕིར་འདི་ལྟར་གྱུར་ཅེས་

དྲིས་པ་དང་། དེ་ལ་བདག་གིས་ཉེས་པར་སྤད་པ་རྣམས་སྨྲས་པ། བམས་ལ་སྙིང་རིང་

བས་པ་ཡིས། །མེ་ཏློག་འདི་ནི་རེ་ཞིག་མྱློས། །དེ་བས་རབ་ཏུ་མི་བཟད་པའི། །འབྲས་

བུ་གཞན་ནི་སད་ཀིས་མཆིས། །དེ་བས་བམས་པ་སྙིང་རིང་བ། །དག་བློ་བཞིན་དུ་ལྟ་

བར་རིགས། །རང་བཞིན་བམས་པའི་མཛའ་བཤེས་ལ། །རང་བཞིན་བམས་པས་ལྟ་

བར་མཛོད། །བམས་པ་རྣམས་ལ་སང་བར་སྤློད་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །ཚེ་འདི་ཉིད་

ལ་འདི་འདྲའི་གནས་སྐབས་མྱློང་བར་འགྱུར། །ཆགས་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་གིས་

ཡིད་ནི ་རློག་པ་རྣམས། །བམས་ལ་སྙིང་རིང་འགློ ་བ་གཞན་དུ་འདི ་ལས་

དཔག །མཛའ་བློ་རྣམས་ལ་སེམས་ཤིང་བམས་པས་གགས་པ་ཐློབ། །ཡིད་བརྟན་

རིམ་གློ་བེད་པའི་བདེ་བའང་དེ་ལས་ཐློབ། །ངན་གློགས་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་ཅིང་

ཡིད་ཀང་དགའ། །དག་རྣམས་ཀུན་གིས་མི ་ཚུགས་མཐློ ་རིས་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །བམས་པའི་ཕློགས་ལ་ལེགས་ནློངས་ཅི་མཆིས་པའི། །མཐུ་རྣམས་གྲུབ་པ་

རྒྱལ་པློས་མཁྱེན་ནས་སུ། །སྐེ་བློ་དམ་པ་འདློད་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན། །ལམ་དེར་སློང་

ནས་འབློར་པ་རེས་སུ་འབྲང་། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་གནློད་པ་བེད་
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པ་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་ལམ་ལས་ཉམས་ན། ཇི་ལྟར་སེམས་གདུང་པར་གྱུར་པ་དེ་

ཙམ་དུ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སེམས་གདུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ་བ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་དམ་པའི་

ཆློས་མཉན་པ་དང་། བཟློད་པའི་གཏམ་བ་བ་དང་། བམས་པ་ལ་སྙིང་ཉེ་བར་བ་བ་

དང་། སིག་པའི་ལས་ཀི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །སྤེའུ་ཆེན་

པློར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པའློ།། །། 

རི་དྭགས་ཤ་ར་བྷར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་དགུ་པ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་བདག་ལ་གསློད་པར་

བེད་པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་ཉེས་པར་གྱུར་ན་སྙིང་བརེ་བར་བེད་ཀི་ཡལ་བར་མི་དློར་

རློ༑ །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག་འབྲློག་དགློན་པ་མིའི་རྒྱུན་

ལྷུང་མེད་ཅིང་སྒ་མི་གག་པ། རི་དྭགས་ཀི་རིགས་མང་པློ་གནས་པ་ཤིང་གི་ར་བ་དང་

ལྡུམ་བུ་མང་པློ་རྩྭ་སྟུག་པློའི་ནང་དུ་ནུབ་པ། མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་ཤིང་རྟ་དང་བཞློན་

པའི་རང་པས་ལམ་གི་སྲློལ་མ་བཏློད་པ། འབབ་ཆུ་འབབ་པ་དང་། གློག་མཁར་དང་། 

གད་པ་དག་གིས་ས་གཞིའི་ཕློགས་མི་བདེ་བ་ཞིག་ན་རི་དྭགས་ཤ་ར་བ་སྟློབས་རལ་

དང་། མགློགས་པ་དང་། སེམས་སྟློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ལུས་སྲབ་པ་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་སྙིང་རེ་ལ་གློམས་པ་དང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་གནློད་པ་མི་བེད་ཅིང་རྩྭ་དང་ལློ་མ་དང་ཆུ་ཙམ་གིས་འཚོ་བ་ཆློག་ཤེས་

པའི་ཡློན་ཏན་གིས་དགློན་པ་ན་གནས་པ་ལ་དགའ་བའི་བློ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབློར་
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པ་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལ་དགའ་བ་བཞིན་དུ་འབྲློག་དགློན་པ་དེ་ན་བརྒྱན་ཏེ་གནས་པར་

གྱུར་ཏེ། །རི་དྭགས་ལུས་ལ་མི་ལྟར་བརྟན་པའི་སེམས། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་བཞིན་འགློ་

བ་རྣམས་ལ་བརེ། །ནགས་ཚལ་དབེན་པ་དེར་ནི་དེར་གནས་པ། །རྣལ་འབློར་ཅན་

བཞིན་རྩྭ་མཆློག་དག་གིས་མགུ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་ཡུལ་དེ་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་

པློ་ཤིང་རྟ་བཟང་པློ་ལ་ནི་ཞློན། ལག་ན་མདའ་གཞུ་ཐློགས་ཏེ། བདག་ཉིད་རི་དྭགས་

ལ་འཕློང་སྐེན་ནམ་མི་སྐེན་ཚད་པའི་ཕིར་ཆགས་པའི་དབང་གིས་རི་དྭགས་

བསྙེགས་པ་དང་། རྟ་རབ་ཏུ་མགློགས་པས་རྟ་དང་། གང་པློ་ཆེ་དང་། ཤིང་རྟ་དང་། 

རང་ཐང་གི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་པློར་ལུས་བཞིན་དུ་ཕློགས་དེར་འློངས་པ་དང་། 

རྒྱང་རིང་པློ་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་མཐློང་ནས་བསད་པར་བསམས་ཏེ། 

མདའ་མདེའུ་རྣློན་པློ་ཅན་ཕྱུང་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་གང་ན་འདུག་པ་དེའི་ཕློགས་

སུ་རྟ་མགློགས་པ་དེ་བརྒྱུགས་པ་དང་། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློ་དེ་རྟ་

མགློགས་པ་ལ་ཞློན་ཏེ་མདའ་གཞུ་ཐློགས་ནས་བསྙེགས་པ་མཐློང་བ་དང་། སར་

རྒློལ་བར་ནུས་སུ་ཟིན་ཀང་ག་ཚོམ་དུ་རྒློལ་བ་སང་བའི་ཕིར། རབ་ཏུ་མགློགས་པའི་

ཤུགས་ཀིས་བརྒྱུགས་ཏེ་སློང་ངློ༌། །དེ་རྟ་བཟང་དེས་བསྙེགས་པ་དང་ལམ་ཀ་ན་

གློག་རློང་ཆེན་པློ་ཅིག་ཡློད་པ་ལ་བ་གང་གི་རེས་ལ་བ་བ་བཞིན་དུ་མཆློངས་ནས་

བྲློས་ཏེ་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་རྟ་དེ་རི་དྭགས་ཤ་ར་བ་བྲློས་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་དུ་མགློགས་

པར་བསྙེགས་པ་དང་། གློག་རློང་དེ་ལ་ཐུག་ནས་མཆློངས་མ་ནུས་ནས་འཐེན་

ནློ༑ །དེ་ནས་རྟ་ཡི་ཐློག་ནས་རྒྱལ་པློ་མཚོན་ཆེར་བཅས་པ་སྟེ། །གློག་རློང་ཆེན་པློའི་

ནང་དུ་ལྷུང་། །ལ་མིན་དམག་མི་མཚོར་ལྷུང་བཞིན། །དེ་ཡི་མིག་ནི་རི་དྭགས་དེ་ལ་

ཡེངས། །གློག་རློང་དེ་ཡང་མཐློང་བར་མ་གྱུར་ཞིང་། །མི་བརྟན་སྐློན་གིས་རྟ་ཡི་གློང་
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ནས་གཡློས། །རྟ་མགློགས་ཤུགས་ཀིས་རྒྱལ་པློ་ལྷུང་བར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་རྟའི་རྨིག་པའི་སྒ་མི་གགས་པ་དང་། ཅི་རྒྱལ་པློ་དེ་སར་ལློག་གམ་

སྙམ་དུ་རྟློག་པ་སྐེས་ཏེ་སར་བལྟས་པ་དང་། རྟ་ཞློན་པ་མེད་པར་གློག་རློང་ཁ་ན་

འདུག་པ་མཐློང་ངློ༌། །དེས་བསམས་པ། རྒྱལ་པློ་དེ་གློག་རློང་གི་ནང་དུ་ལྷུང་གློར་མ་

ཆག་གློ་སྙམ་མློ། །འདི་ན་ངལ་བསློ་རུང་བའི་རྟེན་ནམ། ཤིང་དྲུང་གིབ་མ་སྟུག་པློ་ཅན་

ནམ། ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་སྔློན་པློ་འདྲ་བའི་མཚོ་ཡང་མེད། འདི་ལྟ་བུའི་འབྲློག་དགློན་

པ་གཅན་གཟན་ཁྲློ་བློ་རྣམས་རྒྱུ་བ་ན་རྟ་བཞག་སྟེ་ངལ་བསློ་ཞིང་འདུག་པའི་གནས་

ཀང་མེད། རི་དགས་བཤློར་དུ་ཡང་མེད། གབ་ཏུ་རུང་བའི་རྩྭ་མཐུག་པློ་ཡང་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་དེ། །དེ་བས་ན་རྒྱལ་པློ་དེ་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་གློག་རློང་འདིའི་ནང་དུ་

ལྷུང་བར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་མློ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་གྱུར་ནས། དེས་

བདག་གསློད་པ་ལ་འློངས་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་

ཉིད་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པློའི་རྒྱན་རྣམས་དང་། །ཕུབ་དང་མཚོན་ཆ་མང་པློས་རྣམ་

པར་མཛེས། །རྟ་དང་གང་ཆེན་ཤིང་རྟ་རང་ཐང་དང་། །སིལ་སྙན་ས་ཚོགས་སྒ་སྒློགས་

དཔུང་དག་གིས། །ཕི ་བཞིན ་བསྐལ་ཞིང ་མཛེས་པའི ་གདུགས་ཀིས་

བསྐབས། །གཡག་རྔའི་བསིལ་གཡབ་གཡློབ་པས་མཛེས་པར་བས། །སྐེ་བློ་མང་

པློས་ལ་ཡི་དབང་པློ་བཞིན། །མཆློད་པའི་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་བ་མྱློང་གྱུར་ནས། །དེ་རིང་

ཁློ་ནར་གཡང་ས་ཆེན་པློར་ལྷུང་། །ལྷུང་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཡན་ལག་གྲུགས་པར་

གྱུར། །རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏམ་ཡང་ན་མྱ་ངན་བེད། །ཀེ་མའློ་མཚར་བས་ཉློན་མློངས་

རང་བཞིན་གྱུར། །སྡུག་བསྔལ་མ་མྱློང་རབ་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཅན། །ཡ་རབས་རྣམས་ལ་

ཉམས་ཉེས་གནློད་པ་བཞིན། །མ་རབས་རྣམས་ལ་རྨ་རིང་སློས་འདྲ་བར། །སྡུག་
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བསྔལ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་གནློད་མི་འགྱུར། །དེ་བས་ན་འདི་ནས་བདག་རང་ཐར་བར་

ནི་མི་ནུས་ཏེ། སྲློག་གི་ལག་མ་ཙམ་ཅིག་ལུས་སུ་ཟིན་ཀང་འདི་ཡལ་བར་འདློར་བར་

མི་རིགས་སློ་སྙམ་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེས་སེམས་དྲངས་ནས་གཡང་

སའི་འགམ་དུ་ཕིན་པ་དང་། དེ་དེ་ན་འཐབ་བེར་ནི་རྡུལ་གིས་གཡློགས། ཐློད་

བཅིངས་པ་ནི་ཞིག །གཡང་སར་ལྷུང་སྟེ་སད་པའི་ཚོར་བ་མྱློང་བས་ནི་སེམས་ལ་

ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏེ། འགེ་ཞིང་འདུག་པ་མཐློང་ངློ༌། །གློག་རློང་དེ་ཡི་ནང་ན་འགེ་ཞིང་

འདུག་པ་ཡི། །རྒྱལ་པློ་མཐློང་ནས་མིག་ནི་མཆིམས་གང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་

དག་ཡི་འདུ་ཤེས་བརེད། །དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཐུན་མློང་ཉིད་དུ་གྱུར། །སྐེ་བློ་དགེ་བའི་

རང་བཞིན་སྟློན་བེད་ཅིང་། དབུགས་འབིན་འགྱུར་བ་འཇམ་ཞིང་གསལ་བའི་

ཚིག །ཞེ་སར་བཅས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིས། །ཡ་རབ་ས་ཚུལ་བཞིན་དེ་ལ་འདི་

སྐད་སྨྲས། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་སད་པར་མ་གྱུར་ཏམ། །གཡང་ས་ཟབ་མློ་འདིར་ནི་ལྷུང་

བ་ཡིས། །ལུས་ལ་ཆག་གྲུགས་བྱུང་བར་མ་གྱུར་ཏམ། །ཁྱློད་ཀི་ནད་རྣམས་རྒྱས་

པར་མ་གྱུར་ཏམ། །མི་ཡི་བདག་པློ་བདག་ནི་གཞན་མ་ལགས། །ཁྱློད་ཀི་ཡུལ་ན་

གནས་པའི་རི་དྭགས་ལགས། །ཁྱློད་ཀི་རྩྭ་དང་ཆུ་ཡིས་བདག་སྐེད་བསྐེད། །དེ་བས་

བདག་ལ་བག་ནི་ཕབ་པར་རིགས། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་མི་དགེས་མ་མཛད་

ཅིག །ཁྱློད་ནི་འདི་ནས་བདག་གིས་དབྱུང་བར་ནུས། །བདག་ལ་ཐུགས་རེས་རུང་

བར་དགློངས་ནས་སུ། །འློ་ན་བདག་མཆིས་མྱུར་དུ་བཀའ་སྩློལ་མཛོད། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དེས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་

ཞིང་སེམས་མགུ་ཡང་ངློ་ཚ་སྐེས་ཏེ་བདེན་ནམ་རྫུན་སྙམ་ནས་བསམས་པ། དག་ལ་

རྒློལ་བར་ནུས་བཞིན་དུ། །བདག་ལ་ཇི་ལྟར་སྙིང་རེ་སྐེས། །བདག་གིས་གནློད་པར་
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བས་པའང་ཤེས། །སྐློན་མེད་འདི་ནི་སུ་ཞིག་ཡིན། །ཨེ་མ་ཧློ་འཇམ་ཞིང་རྣློ་བ་

ཡི༑ །ལས་ཀིས་བདག་ནི་བསྐུལ་བར་གྱུར། །བདག་ཉིད་ཕྱུགས་སམ་རི་དྭགས་

ཡིན། །རི་དྭགས་གཟུགས་ཅན་འདི་ནི་གཞན། །དེ་བས་ན་འདིས་བག་ཕབ་སྟེ་སྨྲས་

པ་འདི་བཞིན་དུ་བ་བར་རིགས་སློ་སྙམ་ནས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། འཐབ་བེར་མཐུག་པློ་

བགློས་པས་ན། །བདག་གི་ལུས་འདི་ཆེར་མ་སད། །གཡང་ས་ན་ནི་ལྷུང་བ་

ཡིས། །ཅུང་ཟད་སད་པ་བདག་གིས་བཟློད། །ཁྱློད་ལྟར་དགེ་བར་སེམས་པ་

ལ༑ །ནློངས་པ་བགིས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ། །གཡང་ས་ན་ནི་ལྷུང་བ་ཡི། །སྡུག་

བསྔལ་བདག་ལ་ག་ལ་མཆིས། །གཟུགས་ཀི་རྐེན་གིས་རི་དྭགས་ལྟར། །བདག་

གིས་ཁྱློད་ནི་མཐློང་བར་གྱུར། །ཁྱློད་ཀི་རང་བཞིན་མ་འཚལ་བ། །དེ་ནི་ཐུགས་ལམ་

བཅངས་ཤིག །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་ཚིག །དགའ་བར་སྟློན་པ་སྨྲས་པ་དེས། །གློག་

རློང་ནས་དབྱུང་བར་འདློད་པ་ཤ་ར་བས་རིག་ནས། རྡློ་བ་མིའི་ལིད་ཙམ་དུ་ལིབ་

གཅིག་ལ་ཚད་དེ་དབྱུང་ནུས་པར་གློམས་པར་བས་ནས། བདག་གི་སྟློབས་ཀི་

ཉམས་དྲློད་རིག་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་དབྱུང་བར་ཆས་ཏེ། གློག་རློང་དེའི་ནང་དུ་

ཞུགས་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་འློངས་ནས་གུས་པར་སྨྲས་པ། བདག་ལ་ཕན་པར་གྱུར་པར་

གཟིགས་ནས་སུ། །དགེས་ཤིང་དང་བའི་ཞལ་གིས་མངློན་ཕློགས་པ། །དེ་ཡི་བར་དུ་

བདག་ལུས་རེག་པ་འདི། །དགློས་པའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་བཟློད་པར་མཛོད། །རྒྱལ་

པློ་ཆེན་པློ་དེ་བས་ན་བདག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བཅིབས་ལ་བདག་ལ་ལེགས་པར་འཇུས་

ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་ཞེས་མཉན་ནས་རྟ་ལ་ཞློན་པ་

བཞིན་དུ་དེ་ལ་ཞློན་ནློ། །དེ་ནས་རློ་སྟློད་གེན་དུ་མངློན་བསྟློད་ནས། །མི་ཡི་བདག་

པློས་ལེགས་པར་ཞློན་པ་དང་། །སྙིང་སྟློབས་ཆེན་པློ་དྲག་པློའི་ཤུགས་ཀིས་
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མཆློངས། །རྟ་བབས་རྒྱན་བཞིན་སྟེང་དུ་བྱུང་བར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་གློག་རློང་

ནས་ཕྱུང་བ་དང་། དགའ་བར་གྱུར་ནས་རྟ་ཡང་བངས་ཏེ་བིན། །རང་གི་ཁྱིམ་དུ་འགློ་

བའི་ལམ་བསྟན་ནས། །ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འགློ་བར་ཆས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་

པློ་དེ་བས་པ་དྲིན་དུ་གཟློ་བས། དེའི་ཕན་བཏགས་པའི་དུལ་ཞིང་འཇམ་པ་དེས་

སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས། ཤ་ར་བ་ལ་མགུལ་ནས་འཁྱུད་དེ་སྨྲས་པ། 

བདག་གི་སྲློག་ཀང་རི་དྭགས་ཁྱློད་མངའ་ན། །བདག་ལ་བཟླློག་པ་གཞན་ལྟ་ཅི་ཞིག་

སློས། །དེས་ན་བདག་གི་ཁྱིམ་འདི་གཟིགས་པར་རིགས། །བཞུགས་སུ་གནང་ན་

དེ ་ན་བཞུགས་སུ་གསློལ། །ནགས་ཚལ་རྔློན་པ་གང་ཞིག་འཇིགས་དང་

བཅས། །གང་དང་ཚ་དང་ཆར་འབབ་སྡུག་བསྔལ་ཅན། །འདི་ལྟ་བུར་ནི་བདག་

གིས་ཁྱློད་བློར་ནས། །བདག་ནི་གཅིག་པུར་ཁྱིམ་དུ་འགློ་མི་རིགས། །དེ་བས་ན་འློ་

སྐློལ་འགློགས་ཏེ་བཞུད་ཀིས་ཚུར་སྤློན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འདུལ་ཞིང་འཇམ་པའི་ཚིག་གིས་མགུ་བར་བས་ནས་དེ་ལ་སར་

སྨྲས་པ། མི་མཆློག་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་ཁྱློད་ལྟ་བུ། །ཉིད་ལ་ཚུལ་འདི་རབ་ཏུ་རིགས་

པ་ལགས། །གློམས་པར་བས་པས་སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས། །ཡློན་ཏན་མང་པློ་རང་གི་

ངང་དུ་གྱུར། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཕན་བཏགས་བཞེད་ན་ནི། །བདག་ཅག་ཁྱིམ་ན་མི་

གནས་ནགས་ན་གློམས། །དེ་བས་མི་རྣམས་བདེ་བའང་གཞན་ཁྱིམ་ལགས། །རི་

དགས་རིགས་དང་མཐུན་པའི་བདེ་པའང་གཞན། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་དགའ་བར་

ཁྱློད་བཞེད་ན། །དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་རྔློན་པའི་ཕིན་ལས་སངས། །དུད་འགློའི་རང་

བཞིན་སེམས་ནི ་གན་པ་ཅན། །རི ་དགས་ཉློན་མློངས་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ ་

མཛོད། །བདེ་ལ་གནས་དང་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་འདློད་པ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

222

མཚུངས་པར་ཐུགས་ལ་དགློངས། །དེ་བས་བདག་ཉིད་མི་འདློད་གང་ཡིན་པ། །དེ་

དག་གཞན་ལ་བགི་བར་མི་རིགས་སློ། །གགས་པ་མེད་ཅིང་དམ་པས་སད་པར་

འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་སིག་ལས་བྱུང་བར་རིག་ནས་ནི། །དག་བློའི་ཕློགས་བཞིན་

སིག་པ་སློང་བར་མཛོད། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡལ་བར་དློར་མི་རིགས། །གང་ལ་

བརྟེན་ནས་དཔལ་གི་གནས་གྱུར་པ། །འཇིག་རྟེན་བསྔགས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཐློབ་

འགྱུར་བའི། །བསློད་ནམས་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཕན་འདློགས་

ཕློགས་ནི་སློང་བར་ཡློང་མི་རིགས། །དུས་སུ་རིམ་གློ་བས་པའི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་

དང་། །སྐེ་བློ་དགེ་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟན་པ་དང་། །བདག་དང་གཞན་

ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའི་བློས། །བདེ་བ་བསྒྲུབ་དང་གགས་དང་བསློད་ནམས་

སློགས། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕི་མའི་དློན་

དུ་བ་བ་ལ་ཕན་ནི་བཏགས། རྒྱལ་པློ་དེས་ཀང་དགློས་པའི་ཚིག་མཉན་ཏེ་རབ་ཏུ་

གུས་པས་ལྟ་བཞིན་དུ་ནགས་ཚལ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་དུ་བཞུད་དེ་སློང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་བས་

ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་བདག་ལ་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་ཉེས་

པར་གྱུར་ན་སྙིང་བརེ་བར་བེད་ཀི་ཡལ་བར་མི་དློར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་རེ་ཆེན་

པློའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་

ཏན་བསྔགས་པ་དང་། རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། འཁློན་མེད་

པར་བས་ན་དག་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་དཔེ་དང་། བཟློད་པའི་གཏམ་བ་བ་ལ་ཡང་

སྦྱར་བར་བ་སྟེ། དུད་འགློར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་འདི་ལྟར་བདག་གསློད་པ་ལ་སྙིང་

རེ་བེད་པ་ཡློད་ན། མིར་གྱུར་པའམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཁས་འཆེས་པ་ལ་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་མེད་ན་ལྟག་ལ་རུང་ཞེས་སྲློག་ཆགས་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་དང་ལྡན་
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པར་བ་ཞེས་ཀང་བརློད་པར་བའློ། །རི་དྭགས་ཤ་ར་བར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་

ལྔ་པའློ།། །། 

རི་དྭགས་རུ་རུར་སྐྱེས་པའི་རབས།

དགེ་བ་རྣམས་ནི་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་ཉིད་ཀིས་བདག་སྡུག་བསྔལ་ཏེ་དེ་

མི་བཟློད་ཀི་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག་དགློན་པའི་ནགས་ཚལ་ཆེན་པློའི་ཤིང་སཱ་ལ་དང་། 

བ་ཀུ་ལ་དང་། པི་ཡ་ལ་དང་། ཧི་ན་ཏ་ལ་དང་། མུ་ལེ་གྲུམ་ཤིང་དང་། ཏ་མ་ལ་

དང་། ནག་ཏ་ལ་དང་། བི་དུ་ལ་དང་། ནི་ཙུ་ལ་མང་པློ་དང་། ཤིང་ཤ་པ་དང་། ཨ་ཏི་

ནི་ཤ་དང་། ཤ་མི་དང་། པ་ལ་ཤ་དང་། རྩྭ་ཀ་ཤ་དང་། ཀུ་ཤ་དང་། འློད་མ་དང་། 

སྨྱུག་མའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་ཅན་དང་། ཤིང་ཀ་དམ་པ་དང་། སར་དང་། ཨརྫུ་ན་

དང་། དྷ་བ་དང་། སེང་ལྡེང་དང་། ཀུ་ཊ་ཛ་སྟུག་པློ་ཡློད་པ། ཤིང་ལློན་པ་ལྡུམ་བུ་

མང་པློ་འཁྲི་ཤིང་ས་ཚོགས་ཀིས་དཀིས་པ། རི་དྭགས་རུ་རུ་དང་། པྲ�་ཥ་ཏ་དང་། 

སྲི་མ་ར་དང་། གཡག་རྒློད་དང་། གང་པློ་ཆེ་དང་། བ་མན་དང་། མ་ཧེ་དང་། དགློ་

བ་དང་། ཉ་ཀུ་དང་། ཕག་རྒློད་དང་། སྟག་དང་། གཟིག་དང་། སེང་གེ་དང་། སྤང་

ཀི་དང་། དློམ་དང་། དྲེད་ལ་སློགས་པ་མང་པློ་རྒྱུ་བ། མིའི་རྒྱུན་ལུགས་མེད་པའི་ས་

ཕློགས་ཅིག་ན། རི་དྭགས་རུ་རུ་གསེར་བཙོ་མའི་ཁ་དློག་གསལ་བ་འདྲ་བ། སྤུ་

རབ་ཏུ་འཇམ་པ། ལུས་ཀི་མདློག་རིན་པློ་ཆེ་ཨན་ད་རིལ་དང་། མར་གད་དང་། བཻ་

ཌཱུཪྻའི་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་ཚོན་ས་ཚོགས་ཀི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ། མིག་གི་དཀྱུས་ནི་
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རིང་ཞིང་བཀག་བཟང་བ། རྭ་དང་རྨིག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་འློད་དང་ལྡན་པ། 

གཟུགས་བལྟ་ན་རབ་ཏུ་སྡུག་པ། རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་འགློ་ཤེས་པ་འདྲ་བ་ཅིག་

ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ཡང་རང་གི་ལུས་ཆགས་སུ་རུང་བ་དང་སྐེ་བློ་རྣམས་

སྙིང་རེ་ཆུང་བར་ཤེས་ནས། ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་སྐེ་བློ་མེད་པ་དག་ན་ཉམས་དགའ་

བར་འདུག་གློ། །དེ་སེམས་རྣློ་བས་ཕློགས་གང་དང་གང་ན་རྔློན་པ་རྣམས་རྒྱུ་བ་དང་། 

འཁྲུལ་འཁློར་དང་། གཏློར་དང་། རྒྱ་མློ་དང་། རི་བཅུགས་པ་དང་། རློང་དང་། ཤིང་གི་

ཝ་དང་འཛོལ་རྣམས་ལེགས་པར་སངས་ནས་རི་དྭགས་མང་པློ་རེས་སུ་འབྲང་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་སློབ་དཔློན་དང་ཕ་མ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་དང་། རི་དྭགས་རྣམས་ཀི་

བདག་པློ་བེད་ཅིང་འདུག་གློ། །གཟུགས་དང་ཤེས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བ་བ་

རྣམས་ལ་མཁས་པས་བརྒྱན། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་སྐེ་བློ་ལ། །མཆློད་པ་མི་བེད་སུ་

ཞིག་ཡློད། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དེ་ན་

གནས་བཅས་ཤིང་འདུག་འདུག་པ་ལས། དེ་དང་ཉེ་བ་ཅིག་ན་འབབ་པའི་ཆུ་གསར་

དུ་བབ་པས་གང་བ་རབ་ཏུ་ཤུགས་དྲག་པློས་མི་ཞིག་ཁྱེར་ནས་ངུ་ཞིང་འབློད་པའི་སྒ་

ཐློས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཆུ་ཆེན་འབྲུབ་པ་རབ་ཏུ་དྲག་པློ་ཡིས། །ཁྱེར་ནས་མགློན་མེད་

གཟིངས་ཀང་ཡློད་མ་ཡིན། །བདག་ལྟར་ཕློངས་ཤིང་ཉམ་ཐག་བསྒལ་བའི་

ཕིར། །སྡུག་བསྔལ་བམས་པས་མྱུར་དུ་བརྒྱུགས་ཏེ་བཟུང་། །ད་ནི་ཤློལ་དུ་རུང་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། །ངལ་ཞིང་དུབ་པས་དཔུང་པའང་འགྱུར་མི་ནུས། །ཟུག་ཅིང་འབློག་ཏུ་

རུང་བའང་ཅུང་ཟད་མེད། །དེ་བས་བརྒྱུགས་ཏེ་འློང་བའི་དུས་ལ་བབ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སྙིང་རེ་རེ་སྐད་དུ་ངུ་ཞིང་འབློད་པའི་སྒ་དེས་སྙིང་ལ་བརྡེག་

པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། མ་འཇིགས་མ་འཇིགས་ཞེས་ཟེར་བའི་ཚིག་འཇིགས་པ་དང་། 
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མི་དགའ་བ་དང་། ངལ་བ་དུབ་པ་མེད་པར་བེད་པ་ལློ་བརྒྱ་གློམས་པར་བས་པ་

གསལ་བར་གསང་བསྟློད་དེ་སྙིང་རེས་གདུངས་ནས་མིའི་སྐད་དུ་ཕྱུང་སྟེ། །ནགས་

ཚལ་སྟུག་པློ་དེ་ནས་བྱུང་བ་དང་ཐག་རིང་པློ་ནས་མི་དེ་ཆུས་ཁྱེར་བ་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་སྐེས་བསྐུར་ཏེ་བཏང་བ་བཞིན་དུ་འློང་བ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ནས་དེ་བསྒལ་ཕིར་ནི་

ངས་བས་པས། །བདག་སྲློག་ཡལ་བར་བློར་ཡང་མི་སེམས་པར། །དེ་ནི་འབབ་ཆུ་

དྲག་པློའི་འཇིང་དེར་བཞུགས། །དག་ཡི་དཔུང་རྣམས་འཇློམས་པའི་དཔའ་བློ་

བཞིན། །དེ་ནས་ལུས་ཀིས་དེ་ཡི་ལམ་བཀག་ནས། །ང་ལ་འཇུས་ཞེས་དེ་ལ་ཚིག་ཏུ་

སྨྲས། །སྐྲག་པས་ཉན་ལ་ངལ་བས་ཡན་ལག་འཁུམས། །དེ་ནི་དེ་ཡི་རྒྱབ་ཏུ་ཞློན་པར་

གྱུར། །མི་དེའི་ལིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ནློན་གྱུར་ཞིང་། །འབབ་ཆུ་དྲག་པློའི་ཤུགས་ཀིས་

བདས་གྱུར་ཀང་། །དཔའ་སྙིང་བརྟན་ལ་རློལ་བ་དྲག་པློ་ཡིས། །ཡིད་དུ་འློང་བའི་

འགམ་དུ་མ་ཉམས་ཕིན། །དེ་ནས་མི་དེ་འགམ་དུ་ཕིན་པར་བས་ནས་སུ། །རབ་ཏུ་

དགའ་བས་ངལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་གྱུར། །བདག་གི་དྲློད་ཀིས་དེ་ཡི་གང་བ་

མེད་པར་བས། །ལམ་ཡང་བསྟན་ནས་དེ་ལ་སློང་ཞེས་སྨྲས་པས་བཏང་། །དེ་ནས་མི་

དེ་དེས་གློགས་བས་ཤིང་ཕན་བཏགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉེ་དུ་དང་གློགས་པློ་མཛའ་བ་སུ་

ལ་ཡང་མེད་པར་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་དེས་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་མགུ་བར་གྱུར། དེའི་

གཟུགས་བཟང་པློ་དེས་ཀང་ཡ་མཚན་དང་ཞེས་བསྐེད་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ། དེ་ལ་

ཚིག་སྙན་པ་དེ་དང་དེ་དག་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལ་བགིས་པ་ནི། །གཉེན་

བཤེས་བིས་པ་ཚུན་ཆད་ནས། །བམས་པར་གྱུར་པ་བདག་གིས་ཀང་། །འདི་ལྟ་བུ་

དག་བར་མི་ནུས། །བདག་གི་སྲློག་འདི་ཁྱློད་ཀི་ལགས། །ཁྱློད་ཀི་དློན་དུ་ཅུང་ཟད་

ཙམ། །དགློས་པ་ཅིག་ཏུ་སྤད་ནས་སུ། །བདག་ལ་རབ་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །དེ་བས་
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ཅི་བགི་བཀའ་སྩལ་བས། །བདག་ལ་རེས་སུ་བཟུང་བར་རིགས། །ཁྱློད་ལ་གང་དུ་

ཅི་འཚལ་བ། །དེ་ནི་བདག་ཉིད་བསྐེད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

དེ་ལ་གུས་པར་སྨྲས་པ། སྐེ་བློ་དམ་པ་དྲིན་གཟློ་རྨད་མི་ཆེ། །དེ་ཡི་ཆློས་ཉིད་རང་

བཞིན་གྲུབ་པ་ཡིན། །འགློ་བ་རྣམས་ནི་འགྱུར་བ་མང་དུ་མཐློང་། །བས་པ་དྲིན་དུ་

གཟློ་བ་དེང་སློང་ཡློན་ཏན་ཆེ། །དེ་བས་ན་ཁྱློད་ལ་གདམས་པ་ནི་ཕན་བཏགས་པ་

རེས་སུ་དྲན་པར་བ་བ་ན། སེམས་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བདག་ཆུའི་ནང་ནས་

ཕྱུང་ངློ་ཞེས་ཁྱློད་སུ་ལ་ཡང་མ་ཟེར་ཅིག །ངའི་ལུས་འདི་ཡང་ཤ་བཟར་རུང་བས་

རབ་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ཅིག་ཡིན་ལ། མི་རྣམས་ཀི་སྙིང་ཡང་འདློད་པ་ཆེ་ལ་

བག་མེད་པ་མང་སྟེ། དེ་བས་ན་བདག་གི་ཡློན་ཏན་དང་། ང་ཡང་ལེགས་པར་

བསྲུང་བར་རིགས། །མཛའ་བློ་དག་ལ་སྙིང་རིང་བ། །གང་ནའང་བདེ་བ་ཡློད་མ་

ཡིན། །ངེད་ཅག་ནི་རི་དྭགས་ཡིན་ལ་མི་ནི་གཡློ་སྒྱུ་དང་ཕི་བཞག་ལ་གློམས་པའི་

ཕིར། ངས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ལ་འཁློན་དུ་འཛིན་པའམ། སྙིང་མི་དགའ་བར་མ་སེམས་

ཤིག །གཞན་ཡང་། ལློག་པའི་ཆློས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །དེ་ལྟའི་གཡློ་དག་བས་

པའི་ཕིར། །རང་བཞིན་གིས་ནི་དུལ་བ་ཡི། །སྐེ་བློ་རྣམས་ཀང་དློགས་པ་སྐེ། །དེ་

སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། ཁྱློད་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ཀང་དེ་བཞིན་

བགིའློ་ཞེས་མཉན་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་བསྐློར་བ་བས་

ནས་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་སློང་ངློ༌། །དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་ཞིག་གི་བཙུན་མློ་རྨི་ལམ་

རྣློ་བ་ཞིག་ཡློད་དེ། དེ་ཡང་རྨི་ལམ་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་གང་དང་གང་མཐློང་བ་དེ་དང་

དེ་དག་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་རེ་ཞིག་ཅིག་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་ལས་ཐློ་རངས་

ཀི་རྨི་ལམ་དུ། རི་དྭགས་རུ་རུ་ཞིག་རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་བརེགས་པའི་ཚོགས་
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བཞིན་དུ། དཔལ་རབ་ཏུ་འབར་བ་སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེང་ན་འདུག་ཅིང་། རྒྱལ་པློ་དང་

བཅས་པའི་འཁློར་གིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ་ཚིག་གསལ་ཞིང་སེབ་ལེགས་པས་

ཆློས་འཆད་པ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ནས་སེམས་དེ་ལས་ངློ་མཚར་ཆེར་བཟུང་བ་ལས། 

རྒྱལ་པློ་བཞེངས་སུ་གསློལ་བའི་རྔ་སྒ་ཐློས་ཏེ་སད་པ་དང་སློབས་ཤིང་གནང་བའི་

སྐབས་ཤིག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་དེའི་སྤན་སྔར་སློང་ངློ༌། །ངློ་མཚར་ཆེ་བས་མིག་བགད་

དཔལ་ལྡན་དེའི། །དགའ་བས་མཁུར་ཚོས་མཛེས་པར་གཡློ་བཞིན་དུ། །རྨི་ལམ་ངློ་

མཚར་མཐློང་བ་བཟླས་པ་དེས། །སྐེས་འབུལ་བཞིན་དུ་མི་ཡི་བདག་པློའི་

ལྟས། །རྨི་ལམ་བཟང་པློ་རྒྱལ་པློ་ལ་གསློལ་ནས། །ཞེས་བསྐེད་དེ་སར་སྨྲས་པ། ལ་

གཅིག་དེ་བས་རི་དྭགས་བཟང་པློ་དེ། །རེད་པའི་སད་དུ་ནན་ཏན་བསྐེད་དུ་

གསློལ། །རི་དྭགས་རིན་ཆེན་དེ་ཡིས་ཕློ་བྲང་ནང་། །མཁའ་ལ་སྐར་མ་བཞིན་དུ་

མཛེས་པར་མཛོད། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་བཙུན་མློ་དེའི་རྨི་ལམ་རྣློ་བ་ཡིན་པས། 

དེའི་ཚིག་མཉན་ཏེ་དེ་དགའ་བར་བ་བ་དང་། རི་དྭགས་རིན་པློ་ཆེ་རེད་པར་འདློད་

པས། རི་དྭགས་དེ་བཙལ་བའི་ཕིར་རྔློན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒློས་ཏེ། ཉིན་རེ་ཞིང་

ཡང་ཕློ་བྲང་དམ་པའི་འཁློར་དུ་འདི་སྐད་སྒློགས་སུ་བཅུག་གློ། །རི་དྭགས་གསེར་

གི་མདློག་ཅན་རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་ཀིས། །ལུས་བརྒྱན་གགས་པ་ཐློས་སམ་གང་

གིས་མཐློང་ཡང་རུང་། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་སྟློན་པ་རྒྱལ་པློས་ཡུལ་གྲུ་མཆློག །བཞི་བཅུ་

ཙམ་དང་བུད་མེད་རབ་ཏུ་སྡུག་པ་སྦྱིན། །དེ་ནས་མི་དེས་སྐད་དུ་བསྒགས་པ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་ཐློས་ནས། དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ནས་སེམས་ནི་ཡློངས་སུ་

སྐློ༑ རི་དྭགས་རུ་རུས་ཕན་པ་ཆེར་བས་པ་ཡང་དྲན། བརམ་པ་དང་ནི་ཕན་བཏགས་

དེ་ནི་དྲན་པས་ན། །སྙིང་ནི་བར་མ་དློར་གྱུར་དེ་དང་དེ་དག་སེམས། །ཇི་ལྟར་བ་ཀེ་
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ཡློན་ཏན་ལ་ལྟའམ་ཡང་ན་ནློར་འབློར་པ་ལ་ལྟ། །ཕན་བཏགས་པ་དེ་རེས་སུ་བསྐང་

ངམ་འློན་ཏེ་ཁྱིམ་གི་སློ་ནམ་བསྐང་། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་གི་སྲིད་བའམ་འློན་ཏེ་

འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྲིད་བ། །དམ་པའི་ཚུལ་བཟུང་ངམ་འློན་ཏེ་འདློད་ཆེན་གི་ཚུལ་

བཟུང་། །དཔལ་ཆེན་ཉམས་སུ་མྱློང་བར་བའམ་འློན་ཏེ་དབེན་པ་རྣམས་ལ་དགའ་

བའི་ངློ་ཚ་ལྟ། །ད་ལྟ་འཕལ་གི་དློན་ཆེད་ཆེར་ལྟའམ་འློན་ཏེ་ཡུན་རིངས་ཀི་དློན་ཆེད་

ཆེར་ལྟ། །སྐེ་བློ་དམ་པའི་ཕློགས་སུ་བཟུང་ངམ་འློན་ཏེ་སྐེ་བློ་ངན་པའི་ཕློགས་སུ་

བཟུང་སྙམ་པ་ལས། །དེ་ནས་འདློད་ཆེན་གི་གཡེན་སྤློ་བའི་བློ་ཅན་དེས་འདི་སྙམ་དུ་

བསམས་སློ། །ནློར་མང་པློ་རེད་དེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ན། མཛའ་བཤེས་དང་

ནང་མི་དང་མགློན་དང་ཕློངས་པ་རྣམས་ཀང་མགུ་བར་བེད་ཅིང་། བདེ་བ་ཉམས་སུ་

མྱློང་བར་བས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་གི་དློན་བསྒྲུབ་ཀང་ནུས་སློ་སྙམ་དུ་ངེས་

པར་བསམས་ནས། རི་དགས་རུ་རུས་ཕན་པ་ཆེན་པློ་བས་པ་དེ་ནི་བརེད་དེ། རྒྱལ་

པློའི་དྲུང་དུ་སློང་ནས་སྨྲས་པ། ལ་རི་དྭགས་ཀི་མཆློག་དེ་གང་ན་གནས་པ་བདག་

གིས་འཚལ་ཏེ་སུ་ལ་སྟློན་པར་བགི་བཀའ་སྩལ་དུ་གསློལ། རྒྱལ་པློ་དེས་དེ་སྐད་ཟེར་

བ་ཐློས་པ་དང་། ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏློ། །བཟང་པློ་ང་ཉིད་ལ་དེ་སྟློན་ཅིག་

ཅེས་སྨྲས་ནས། རི་དྭགས་བཤློར་དུ་འགློ་བའི་ཆ་ལུགས་སུ་ཆས་ཏེ། དམག་གི་

ཚོགས་ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་ཕློ་བྲང་དམ་པའི་ནང་ནས་བྱུང་སྟེ། མི་དེས་

ལམ་དྲངས་ནས་འབབ་ཆུ་དེའི་དློགས་སུ་སློང་ངློ༌། །ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དེ་ཡང་

དམག་གི་དཔུང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ། ལག་ན་མདའ་གཞུ་ནི་ཐློགས་

ཡིད་ཆེས་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་བསྐློར་ནས། རྒྱལ་པློ་མི་དེ་ཉིད་ཀིས་ལམ་དྲངས་ནས་

ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དེ་ཉིད་དུ་ཞུགས་སློ། །དེ་ནས་མི་དེས་རི་དྭགས་རུ་རུ་དེ་བག་
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ཕབ་ཅིང་འདུག་བ་མཐློང་ནས། རྒྱལ་པློ་ལ་བསྟན་པ། ལ་རི་དྭགས་ཀི་མཆློག་དེ་ནི་

འདི་ལགས་ཏེ། དེ་བས་ན་ནན་ཏན་ཆེ་བར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །རི་

དྭགས་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་ལག་པ་བསྒེངས་པ་དང་། །རལ་གི་རྣློན་

པློས་བཅད་པ་བཞིན། །ལག་པའི་མཁྲིག་མ་ཆད་དེ་ལྷུང་། །དངློས་པློ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། །བ་བའི་ཁྱད་པར་དག་གིས་བཏང་ནས་ནི། །གཉེན་པློ་ཆུང་ན་རབ་ཏུ་

རྒྱས་གྱུར་ནས། །ལས་རྣམས་འབྲས་བུ་འཕལ་དུ་སིན་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དེ་མི་དེས་བསྟན་པའི་ལམ་ཕློགས་སུ་རི་དྭགས་ལྟ་འདློད་པའི་ཕིར་མིག་གིས་བལྟས་

པ་དང་། ཆར་སྤིན་འདྲ་བའི་ནགས་ཚལ་སྔློན་པློ་ན། །རིན་ཆེན་གཏེར་འདྲ་ལུས་ཀི་

དཔལ་གིས་འབར། །རི་དྭགས་རུ་རུ་ཡློན་ཏན་མཆློག་དེ་མཐློང་། །སྤིན་གི་ནང་ན་

གློག་འགྱུར་མེ་འབར་བཞིན། །དེ་ནས་དེའི་གཟུགས་བཟང་པློས་ཡིད་འཕློག་ནས། 

རྒྱལ་པློས་དེ་ནི་བཟུང་བར་འདློད་པ་ཡིས། །གཞུ་བདུངས་མདའ་ནི་ལྟློང་དུ་བཅུག་

ནས་སུ། །དེ་ལ་འཕེན་བའི་ཕིར་ནི་གཞུ་བཀང་ངློ༌། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

བསམས་པ། ཁློ་ར་ཁློ་ར་ཡུག་ན་མི་མང་པློ་ཀུ་ཅློ་འདློན་པ་གགས་པ་དང་སྦྱར་ན། 

བདག་ནི་ཀུན་ནས་བསྐློར་ཟིན་གློར་མ་ཆག་གློ་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པློས་བདག་ལ་

མདའ་འཕེན་པར་ཆས་བཤེས་ཏེ། ད་ནི་བྲློས་ཀང་མི་ཕན་ནློ་སྙམ་ནས། མིའི་སྐད་དུ་

ཕྱུང་སྟེ་ཚིག་འབྲུ་གསལ་བས་རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རེ་ཞིག་

དགློངས། །མི་མཆློག་བདག་ལ་མདའ་འཕེན་པར། །རེ་ཞིག་ངློ་མཚར་ཆེན་པློ་ཡི། །ཐེ་

ཚོམ་འདི་ནི་བསལ་དུ་གསློལ། །ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་འདི་ལྟ་བུ། །སྐེ་བློ་རྒྱུན་ལུགས་

མེད་པ་ན། །རི་དྭགས་འདི་འདྲ་གནས་སློ་ཞེས། །ཁྱློད་ལ་སུ་ཡིས་བཀའ་མཆིད་

གསློལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་རི་དྭགས་མི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་དེས་
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སེམས་རབ་ཏུ་དུལ་བར་གྱུར་ནས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་ངློ་མཚར་ཆེན་པློ་བདག་ལ་

སྟློན་པ་ནི་འདི་ལགས་སློ། །ཞེས་མི་དེ་ལ་མདའི་རེ་མློས་བསྟན་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་མི་དེ་ངློ་ཤེས་ནས་སད་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། ཀི་ཧུད་ད་ཀེ་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་

ངན་པ། །ཁྲློལ་མེད་མི་དག་ཕྱུང་བ་བས། །ཆུ་ཡི་ཤུགས་ཀིས་ཁྱེར་བ་ཡི། །ཤིང་དག་

ཕྱུང་ཡང་སའློ་ཞེས། །གཏམ་དུ་གགས་པ་དེ་རེ་བདེན། །དེ་ལྟར་འབད་པ་དེ་ཡི་

ལན། །འདི་ལྟ་བུ་ཡིས་ཕན་གདགས་སམ། །བདག་ལའང་ཕན་པ་མ་མཐློང་ན། །ཚུལ་

མིན་མཐློང་བར་གལ་འགྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་འདི་ལྟར་སུ་ལ་ཡློད་སྙམ་ནས་ངློ་

མཚར་ཆེར་གྱུར་ཏེ། མི་དགའ་བཞིན་དུ་རི་དྭགས་རུ་རུ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། མིང་གིས་མ་

ཕེས་དློན་ཟབ་པ། །སྤི་ལ་རྣམ་པར་སད་པ་འདི། །བདག་གིས་ཐློས་པར་གྱུར་ནས་

སུ༑ །བདག་གི་ཡིད་ཀང་འདྲ་བར་འདྲ། །དེ་བས་རི་དྭགས་དམ་པ་ཁྱློད། །སུ་ལ་

བརམས་ཏེ་བཀློན་པ་གསུངས། །མིའམ་འློན་ཏེ་མི་མ་ཡིན། །བ་འམ་འློན་ཏེ་རི་

དྭགས་ལགས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཞན་ལ་འདི་ནི་

སད་མ་ལགས། །ལས་འདི་སད་པར་འློས་པའི་ཕིར་སྨྲའློ། །འདི་འདྲ་ཕིན་ཆད་བ་བར་

མི་རིགས་སྙམ། །བདག་གིས་བསམས་ནས་དེ་ཕིར་དེ་སྐད་སྨྲས། །སད་པའི་རྨ་ལ་

སུ་ཞིག་རྩུབ་པློར་སྨྲ། །སྡུག་པའི་བུ་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་ཕིར། །ནད་ཀི་དབང་

གིས་སན་དཔྱད་བེད་པའང་ཡློད། །འབབ་ཆུ་དྲག་པློས་ཁྱེར་ཏེ་སློང་བ་ལས། །སྙིང་

རེའི་དབང་གིས་བདག་གིས་ཕྱུང་བ་ལས། །དེ་བས་བདག་ལ་འཇིགས་པ་འདི་འདྲ་

བྱུང་། །མ་རབས་བསྟེན་དུ་རུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་མི་དེ་ལ་

སང་མིག་བལྟས་ཏེ་འཕ་བའི་ཚིག་སྨྲས་པ། ཀྭ་ཡེ་ཁྱློད་དེ་ལྟར་ཉམས་ཉེས་པ་ལས་

རི་དྭགས་འདིས་ཕྱུང་བ་བདེན་ནམ། དེ་ནས་མི་དེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ལ་བཞིན་གི་
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མདློག་ཉམས་ཤིང་ངློ་ཚ་བས་གཅློམ་བསྐྱུངས་ཏེ་མད་དློ་ཞེས་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེས་ཁྱློད་ལྟ་བུའི་ངན་པ་མེད་དློ། །ཞེས་ཕས་ནས་མདའ་འདྲེན་དུ་བཅུག་

སྟེ་སྨྲས་པ། ཀྭ་ཡེ་ཁྱློད་སློད་ཅིག །དེ་ལྟར་འབད་དེ་ཕན་པ་ཆར་བས་ཀང་། །བདག་

གི་སེམས་ནི་དུལ་བར་མ་གྱུར་ལ། །ཚོགས་པའི་ནང་ན་གཏམ་ངན་རྒྱལ་མཚན་

ཐློགས། །མི་ངན་དེ་འདྲ་གསློན་ཏེ་ཅི་ཞིག་རུང་། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། མདའ་

ལྟློང་དུ་བཅུག་སྟེ་གསད་པའི་ཕིར་ནི་གཞུ་བཀང་ངློ༌། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་སྙིང་གདུངས་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འདུག་གློ། །རྒྱལ་པློ་

ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གུམས་ལགས་པ་བཀུམ་སྟེ་ཅི་རུང་མ་མཛད་མ་

མཛད། གང་གི་ཚེ་ན་འདློད་ཆེན་དགས་བསྐུལ་ཏེ། །སད་པའི་གནས་སུ་ཉེ་བར་

འདིར་སློང་བ། །གགས་པ་ངན་པས་དེ་ཚེ་བཀུམ་པར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་མིན་

པས་སད་མའི་ཚེ་ལའང་བཀུམ། །སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པར་དཀའ་བས་ཡིད་གདུངས་

ནས། །མི་རྣམས་འདི་ལྟ་བུར་ནི་བརླག་པར་གྱུར། །འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འདློད་པས་བསླུས། །མར་མེའི་འློད་ཀིས་ཕེ་མ་ལེབ་བྲིད་བཞིན། །དེ་བས་སྙིང་རེ་

མཛོད་ལ་མ་བཀློན་ཅིག །འདི་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཅི་དང་ཅི་འཚལ་བ། །དེ་དག་སྩློལ་ལ་

ཐུབ་ཆློད་དློན་ཡློད་མཛོད། །བདག་ནི་ཁྱློད་ཀིས་བཀའ་སྩལ་སྤི་བློས་ནློད། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེ་དེ་ལྟར་གནློད་པ་བེད་པ་པློ་ལ་ཡང་སྙིང་རེ་བ་དང་བཅས་ཤིང་གཡློ་བ་

མེད་པར་དེ་ལ་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པ་དེས་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་ཆེ་བར་གྱུར་ནས་

དེ་ལ་སེམས་དང་བ་སྐེས་ཏེ། གུས་པ་དང་བཅས་པས་བལྟས་ནས། རེ་དྭགས་ཀི་

མཆློག་དེ་ལ་སྨྲས་པ། སྐལ་པ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས་སློ། །འཕལ་དུ་མི་བཟད་

གནློད་པ་ལའང་། །གང་གིས་སྙིང་རེ་འདི་འདྲ་བ། །ཁྱློད་ནི་ཡློན་ཏན་ཉིད་ཀི་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

232

མི༑ །བདག་ཅག་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་བས། །བླུན་པློ་འདི་ལ་ཁྱློད་ཀིས་བརེ་བར་

མཛོད། །སྐེས་བུ་མཆློག་དང་བདག་མཇལ་རྒྱུ་ལགས་པས། །དེ་ཉིད་འཚལ་བའི་

ནློར་རྣམས་སྩལ་བར་བགི། །རྒྱལ་སྲིད་འདི་ལའང་ཁྱློད་ནི་ཅི་བདེར་སྤློད། །རུ་རུས་

སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་གནང་བ་འདི་དློན་མཆིས་བར་བགིས་ཏེ་བདག་

གིས་བངས་ཀི། དེ་བས་ན་ཁྱློད་འདིར་བློན་པའི་དགློས་པ་དེ་བདག་གིས་སྦྱར་བར་

འཚལ་ན་བཀའ་སྩལ་དུ་གསློལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེས་རི་དྭགས་རུ་རུ་དེ་

ཤིང་རྟ་མཆློག་གི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་བཀུར་སྟི་ཆེན་པློ་བས་ཏེ། །ཕློ་བྲང་དམ་པའི་

ནང་དུ་བཅུག་ནས་མགློན་དུ་བ་བའི་བཀུར་སྟི་བས་ཏེ། སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པློ་ལ་

བཞག་ནས་བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་། བློན་པློ་མང་པློས་བསྐློར་ཏེ་དགའ་ཞིང་ཞེས་

བསྐེད་ནས་ཞི་བར་ལྟ་ཞིང་ཆློས་དྲིས་པ། མི་རྣམས་ཆློས་ལ་ལྟ་བའི་ཕིར། །བློ་ནི་རྣམ་

པ་མང་དུ་གེས། །ཁྱློད་ནི་ཆློས་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས། །ཇི་ལྟར་ལགས་པར་

བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ལ་ཚིག་འབྲུ་གསལ་ཞིང་སྙན་པ་བཟང་པློས་ཆློས་བཤད་པ། རྒྱལ་པློ་ཆློས་ནི་

མདློར་བཤད་ན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་བསྐེད། །གསློད་དང་རྐུ་ལ་སློགས་

པ་སློངས། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དགེས་པར་བེད། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཟིགས་སུ་

གསློལ། །བདག་རང་ཉིད་དང་ནང་མི་ལའང་། །བརེ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་

བརེ། །དེ་ཡིས་སེམས་ནི་ཆློས་མིན་ལ། །འཇུག་པའི་མི་དགེ་ག་ལ་འབྱུང་། །སྐེ་བློ་

སྙིང་རེ་མེད་པས་ན། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་སྤློད་པ་རྣམས། །ནང་མི་ལ་ཡང་ཕི་མི་

བཞིན། །མི་རིགས་སྤློད་པ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །དེ་བས་ཆློས་ལ་དད་པ་ཡིས། །སྙིང་རེ་

གཏང་བར་མི་བ་སྟེ། །ཆར་འབེབས་ལློ་ཐློག་འཕེལ་བ་བཞིན། །དེ་ལས་ཡློན་ཏན་
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འཕེལ་བར་འགྱུར། །སྙིང་རེས་ནློན་པའི་སེམས་ནི་གཞན་ལ་གནློད་པ་བེད་མི་

འགྱུར། །གཙང་མ་དེ་ལ་ལུས་སམ་ངག་ཀང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་ལྟར་བེད་

པ་གཞན་ལ་ཕན་འདློད་དེ་ནི་དགའ་བས་དར། །སྦྱིན་དང་བཟློད་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་

ཏན་གགས་དང་མཐུན་པར་འཕེལ། །སྙིང་རེ་ཅན་གཉིས་ཉེ་བར་ཞི་བས་གཞན་གི་

ཡིད་མི་དབྱུང་། །སྙིང་རེ་ལྡན་པས་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་གཉེན་བཞིན་ཡིད་བརྟན་

འགྱུར། །སྙིང་རེའི་དབང་གྱུར་སྙིང་ལ་འཐབ་མློའི་འཁྲུགས་པ་ཡློང་མི་འབྱུང་། །སྙིང་

རེའི་ཆུས་བརླན་སེམས་ལ་འཁྲུགས་པ་མེ་འབར་ཡློང་མི་འབྱུང་། །དེ་བས་མདློར་ན་

སྙིང་རེ་བརྟན་པའི་མཁས་པ་ཆློས་ལ་ལྟ། །དགེ་བ་དགའ་བའི་ཡློན་ཏན་བརེ་ལ་མི་

བརྟན་གང་ཞིག་ཡློད། །དེ་བས་བདག་དང་བུ་བཞིན་སྐེ་བློ་དག་ལ་སྙིང་རེ་

བསྐེད། །དམ་པའི་ཚུལ་གིས་འགློ་བ་ཡིད་འློང་རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་སྟློན་ཅིག། དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་དེ་དེའི་ཚིག་དེ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ནས་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་

རྣམས་དང་བཅས་པས་ཆློས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གྱུར་ཏེ། རི་དྭགས་དང་བ་ཐམས་

ཅད་ལའང་མི་འཇིགས་པ་བིན་ནློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བ་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་

ཉིད་མ་བཟློད་པས། རང་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སྙིང་རེ་ཅན་

གི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལའང་བརློད་པར་བའློ། །སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་

ཡལ་བར་དློར་ནས་གཞན་ལ་ཕན་འདློགས་པར་མཛད་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡློན་ཏན་

རྣམས་ནི་རང་ཉིད་གསློད་པ་ལ་ཡང་བང་དློར་གསལ་བར་སྟློན་ཅིང་འགློ་བ་རྣམས་

འདྲེན་པར་མཛད་དློ། །ཞེས་ཀང་བརློད་པར་བའློ། །བམས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་

གནློད་པའི་འབྲས་བུ་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་མྱློང་བར་འགྱུར་ཞེས་གནློད་པ་བེད་པའི་

ཉེས་དམིགས་ལའང་སྦྱར་བར་བའློ། །རི་དྭགས་རུ་རུར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་
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དྲུག་པའློ།། །།

 སྤྱེའུའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས།

དམ་པའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ནི་དག་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀང་མགུ་

བར་བེད་དློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་ཞིག་ཅིག་གངས་རི་

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཁྲློད། སན་གི་ཁྱད་པར་རློ་དང་མཐུ་དང་རྣམ་པར་སིན་པའི་

ཡློན་ཏན་རྣམ་པ་མང་པློ་དང་ལྡན་པ་ཡློད་པའི་ས་ཕློགས་མེ་ཏློག་དང་། འབྲས་བུ་

དང་། ལློ་མ་དང་། འདབ་མ་དང་། ལྡུམ་བུ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་

ལློན་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པློས་གང་བ། འབབ་ཆུ་ཤེལ་སྒློང་ལྟར་དངས་ཤིང་གཙང་མ་

འབབ་པ། བ་མང་པློའི་སྒ་སྙན་མང་པློ་གག་པ་ཞིག་ན་སྤེའུ་མང་པློའི་བདག་པློ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་ཀང་། གཏློང་བ་དང་

སྙིང་རེ་ལ་གློམས་པའི་ཕིར། གཉེན་པློ་ལ་བརྟེན་པས་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་

ཕག་དློག་དང་། འཇུངས་པ་དང་ཁྲློ་བ་རྣམས་ཉེ་བར་འློང་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་དེ་ན་

ཤིང་ནྱ་གློ་དྷ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཡློད་པ་ལ། རིའི་རེ་མློ་མཐློན་པློ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་

རེག་ལ་ཐུག་པ་ནགས་ཚལ་དེའི་བདག་པློ་འདྲ་བ། ལློ་མ་དང་ལྡུམ་བུ་རྒྱས་པས་

ཁེབས་པའི་གིབ་མ་ནི་སྤིན་སྟུག་པློས་གཡློགས་པ་བཞིན། དེའི་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་

རློ་མཆློག་ཏུ་མངར་བ་ཁ་དློག་དང་དྲི་ཞིམ་པ་ཡིད་དུ་འློང་བ། མུ་ལེ་གྲུམ་ཤིང་གི་

འབྲས་བུ་བས་ཀང་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ལིད་ཀིས་ཡལ་གནློན་པ་ཅིག་གི་དྲུང་ན་གནས་

ཤིང་འདུག་གློ །དམ་པ་རྣམས་ནི་དུད་འགློར་སྐེས་གྱུར་ཀང་། །དབང་ཐང་ལག་མས་
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བདེ་བའི་གནས་སུ་འགྱུར། །ཕན་བཏགས་འབྲེལ་པའི་མཛའ་བཤེས་སྐེ་བློ་

རྣམས། །བེས་ཡུལ་དློང་བའི་ནློར་གི་ལག་མ་བཞིན། །ནགས་ཚལ་གི་བདག་པློ་འདྲ་

བའི་ཤིང་དེའི་ཡལ་ག་གཅིག་དེའི་དྲུང་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ལ་གཞློལ་བར་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕི་རེས་སུ་རྒྱང་རིང་དུ་ལྟ་བས། སྤེའུ་མང་པློ་དེ་

དག་ལ་རེས་སུ་གདམས་པ། ཤིང་ནྱ་གློ་དྷའི་ཡལ་ག་འདིའི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཟད་

པར་མ་བས་ཀི་བར་དུ། ཁྱེད་ཅག་སུ་ཡང་ཡལ་ག་གཞན་ལས་འབྲས་བུ་བཏློགས་ཏེ་

མ་ཟ་ཅིག་ཅེས་བསྒློ་བ་དང་། དེ་དག་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རེ་

ཞིག་ཅིག་ཡལ་ག་དེའི་འབྲས་བུ་མ་སིན་པ་ཧ་ཅང་མི་ཆེ་བ་གཅིག་གློག་མ་རྣམས་

ཀིས་ཤིང་གི་ལློ་མ་བསྡུས་པས་གཡློགས་པ་སྤེའུ་རྣམས་ཀིས་མ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་

མཐར་གིས་སྐེས་པ་དང་ཁ་དློག་དང་དྲི་དང་རློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་འཇམ་པློར་

གྱུར་ནས་ཡློངས་སུ་སིན་པའི་དབང་གིས་ར་བ་སྙི་བར་གྱུར་ཏེ། འབབ་ཆུའི་ནང་དུ་

ལྷུང་ནས་འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་གིས་ཁྱེར་ཏེ་སློང་བ་ལ། རྒྱལ་པློ་ཞིག་བཙུན་མློའི་འཁློར་

དང་བཅས་ཏེ་ཆུ་དེའི་ནང་ན་རེ་བའི་མཐའ་རྒྱ་མློས་བསྐློར་བའི་ངློས་ཅིག་ན་ཆགས་

པར་གྱུར་ཏློ། །ན་ཆུང་ཁྲུས་བེད་ཕེང་བ་དྲི་ཞིམ་དང་། །ཁྲུས་རིས་བསྒློས་པའི་བསུང་

ཞིམ་སློགས་པའི་དྲི། །དེ་ཡི་དྲི་ཞིམ་ཡློན་ཏན་སར་སློམ་པ། །ཁྱབ་པར་གྱུར་པས་དེ་

དག་ཟིལ་གིས་མནན། །ན་ཆུང་དེ་དག་དེ་ཡི་དྲི་ཡིས་མྱློས། །སར་སློམ་དབུགས་ནི་

བསྲིངས་བས་མིག་ཀང་བཙུམས། །ངློ ་མཚར་ཆེ ་ཞིང་དེ ་ནས་གཡློ་བར་

གྱུར། །ཕློགས་ཀུན་ཏུ་མིག་ཀང་རྣམ་པར་ལྟ། །བུད་མེད་དེ་དག་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་

མིག་གཡློ་ཞིང་རིག་རིག་པློར་ལྟ་བར་གྱུར་ནས། ཤིང་ནྱ་གློ་དྷའི་འབྲས་བུ་མུ་ལེ་

གྲུམ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སིན་པ་བས་ཀང་ཆེ་བ་དེ། རྒྱ་མློ་བྲེས་པའི་ངློས་ལ་ཆགས་
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ཤིང་འདུག་པ་མཐློང་བ་དང་། འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ནས་དེ་ལ་མིག་ཆགས་པ་

བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློ་དང་བཅས་པ་དེར་འདུས་ནས་འདི་ཅི་ཡིན་ནློ་ཞེས་གེངས་པར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་འབྲས་བུ་དེ་བངས་ཏེ། སིན་པ་ཡིད་ཆེས་པ་རྣམས་

ཀིས་བརྟགས་ཏེ། བདག་རང་གིས་རློ་མྱློང་ངློ༌། །དེ་ནས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རློས། །རྒྱལ་

པློ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར། །ཆེད་དུ་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་མཆློག །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རློ་

མཆློག་བཞིན། །སྔློན་མེད་ཁ་དློག་དྲི་དག་གིས། །དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར། །དེ་

ཡི་རློ་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་རྣམ་པར་གྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་ཁ་

ཟས་རློ་ཞིམ་པློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀང་དེའི་རློ་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་འདི་སྙམ་དུ་

བསམས་སློ། །གང་ཞིག་འབྲས་བུ་འདི་དག་མ་ཟློས་པར། །དེས་ནི་རྒྱལ་སྲིད་འབྲས་

བུ་ཅི་ཞིག་ཟློས། །རྒྱལ་སྲིད་བསྒྲུབ་པའི་ཉློན་མློངས་མེད་པར་ཡང་། །འདི་འདྲ་ཟ་བ་

དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཡིན། །དེ་ནས་དེས་འབྲས་བུ་གང་ལས་བྱུང་བ་བཙལ་བར་བསམས་

ཏེ༑ རང་གི་བློས་བརྟགས་པ། གང་ལས་འབྲས་བུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཤིང་ལློན་པ་བཟང་པློ་

དེ་ནི་འདི་ནས་མི་རིང་བ་ཅིག་ན་ཡློད་ལ། འབབ་ཆུའི་འགམ་ཅིག་ནའང་འདུག་པ་

གློར་མ་ཆག་བགློ། །དེ་ལྟར་ཅི་མངློན་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཁློ་དློག་དང་དྲི་དང་རློ་ཡང་མ་

ཉམས་ལ་རྨ་མེད་ཅིང་མ་སད་པ་ལ་བལྟས་ཏེ། ཆུའི་ནང་དུ་ལྷུང་ནས་ཀང་རིང་པློར་མ་

ལློན་པར་འདྲ་སྟེ། དེ་བས་འདི་གང་ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཤེས་པར་ནུས་ཡང་དག་གློ་

སྙམ་ནས། དེའི་རློ་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཆུ་དེའི་ནང་དུ་རེ་བ་བཏང་སྟེ། བདག་

རང་གི་ཕློ་བྲང་དམ་པ་བསྲུང་བའི་སྲུང་མ་ལེགས་པར་བསྐློས་ནས། དམག་དྲང་དུ་

རུང་བའི་དཔུང་གི་ཚོགས་ཆེན་པློས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ། འབབ་ཆུ་དེའི་འགམ་ཐློག་

ཐག་མཐར་གིས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་གཅན་གཟན་དང་བཅས་པས་ནི་གང་ཞིང་། 
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བདེ་བའི་རློ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ནི་རེས་སུ་མྱློང་བར་བེད། ནགས་ཚལ་གི་ཁྱད་པར་

མཛེས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བ་ཆེད་དུ་མ་བས་པ་གཞན་དང་གཞན་དག་ལ་ནི་ལྟ། རྔ་སྒ་

དྲག་པློས་ནགས་ཚལ་གི་རི་དྭགས་རྣམས་ནི་སྐྲག་པར་བེད་ཅིང་ཤིང་ལློན་པ་ནགས་

ཚལ་གི་བདག་པློ་མི་རྣམས་ཀིས་བགློད་དཀའ་བ་དེ་དང་ཉེ་བ་ཅིག་ཏུ་ཕིན་ཏློ། །ཆར་

སྤིན་ཆུ་ཡི་ལིད་ཀིས་ནློན་པ་འདྲ་བ་དེ། །རི་དང་འདྲ་ཡང་རི་རེ་མཐློན་པློ་འདྲ་བར་

སང་། །ལློན་ཤིང་གཞན་གི་རྒྱལ་པློ་བཞིན་དུ་ལྟ། །ནགས་ཚལ་དབང་པློ་དེ་ནི་རྒྱལ་

པློས་རིང་ནས་མཐློང་། །ཤིང་ཨ་མྲའི་འབྲས་བུ་ས་ཧ་ཀ་ར་སིན་པའི་དྲི་བས་ཀང་ལག་

པར་དྲ་ཞིམ་པ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ངད་ལྡང་བས་མདུན་ནས་བསུ་བ་བཞིན་དུ་བསུང་

ཚོར་བ་དང་། འབྲས་བུ་དེའི་ཤིང་ནི་འདི་ཡིན་གློར་མ་ཆག་གློ་སྙམ་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་

འློང་བ་དང་། སྤེའུ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཤིང་དེའི་འབྲས་བུ་ཟ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡལ་ག་

ཁེབས་པར་མཐློང་ནས། རྒྱལ་པློ་དེས་བདག་འདློད་པའི་དློན་མེད་པར་བེད་པའི་

སྤེའུ་དེ་རྣམས་ལ་སེམས་ཁྲློས་ནས། སྤེའུ་ངན་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱློབ་རྒྱློབ་

ཆློམ་ཁ་ཐློག་ཅེས་ཚིག་རྩུབ་པློས་སྨྲ་ཞིང་རང་གིས་མི་རྣམས་ལ་བསྒློས་སློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློའི་མི་དེ་རྣམས་ཀིས་སྤེའུ་དེ་དག་བསྐྲད་པའི་སྒ་དྲག་པློ་ཕྱུང་སྟེ། ལག་ན་

མདའ་གཞུ་ཐློགས་ནས་འཕེན་པར་གཟས། ཁ་ཅིག་ནི་རྡློ་བ་དང་། དབྱུག་པ་དང་། 

མཚོན་ཆ་གཟས་ཏེ། དགའི་མཁར་སྒློ་ནློན་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་དེའི་དྲུང་དུ་ལགས་པ་

དང་། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློའི་དཔུང་གི་ཚོགས་མང་པློ་རྒྱ་མཚོའི་

ཆུ་རླབས་རླུང་གི་ཤུགས་དྲག་པློས་ཕུལ་བ་འདྲ་བ། ཅ་ཅློའི་སྒ་ཆེན་པློ་འབིན་པ་

མངློན་དུ་ཕློགས་ཏེ་ལགས་པ། ཤིང་ལློན་པ་མཆློག་དེའི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ནས། མདའ་

དང་རྡློ་བ་དང་དབྱུག་པ་འཕེན་པ་ནི་སེར་བ་འབབ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་མཐློང་། 
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སྤེའུ་མང་པློ་རྣམས་ནི་འཇིགས་ཤིང་མི་དགའ་བའི་སྐད་ངན་འབིན་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་

ཅིང་། ངློ་འཛུམ་གནག་པ་ས་གློང་སྟེ། མིག་གེན་དུ་ལྟ་ཞིང་འཁློད་པ་མཐློང་ནས། 

སེམས་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་ནློན། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ཅིང་སྐྲག་པ་དང་། མྱ་ངན་ནི་

བཏང་ནས། སྤེའུ་མང་པློ་དེ་དག་དབུགས་ཕྱུང་ནས། དེ་དག་ཡློངས་སུ་སྐབས་པའི་

བློ་བསྐེད་ནས། ཤིང་ཆེན་པློ་དེའི་རེ་མློར་འཛེག་སྟེ། དེ་དང་ཉེ་བ་ན་འདུག་པའི་རི་

ཅིག་གི་ཁར་མཆློངས་པར་ཆས་སློ། །རི་དེ་ཡང་མཆློངས་པ་གཅིག་གིས་མཆློངས་

ཏེ་ཕིན་པའི་ས་མ་ཡིན་ཡང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རང་གི་མཐུ་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པས་བ་འཕུར་བ་བཞིན་དུ་དེར་མཆློངས་ཏེ་ཕིན་ཏློ། །སྤེའུ་གཞན་གིས་

མཆློངས་པ་གཉིས་ཀིས་ཀང་། །མཆློངས་མི་ནུས་པའི་ས་ཁྱློན་ཆེན་པློ་དེ། །མཆློངས་

པའི་མཐུ་རལ་ཅན་དེས་བ་འཕུར་བཞིན། །མཆློངས་པ་གཅིག་གིས་ལེགས་པར་

མཆློངས་པར་གྱུར། །དེས་ནི་སྙིང་རེ་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་དང་། །དཔའ་བའི་ཤུགས་

ཀིས་རློལ་བ་དྲག་པློར་གྱུར། །དེ་ཡི་འབད་པ་ཁྱད་པར་དྲག་པློ་དེས། །ཡིད་ལ་

བསམས་པ་བཞིན་དུ་ཕིན་པར་གྱུར། །རི་དེའི་རེ་མློ་མཐློན་པློར་ཕིན་ནས་ཀང་། །ས་

ཐག་ས་ཁྱློན་དེའི་བར་བས་ཀང་རིང་བར་སྐེས་ཤིང་ར་བ་བརྟན་པ་སྲ་བ་ཞིག་གིས་

བདག་གི་རང་པ་གཉིས་བཅིངས་ནས་སར་ཡང་ཤིང་ཆེན་པློ་དེའི་ཁར་མཆློངས་པ་

དང་། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ཐག་རིང་ཞིང་རང་པ་གཉིས་བཅིངས་པས་ཟློ་མདློག་མི་བདེ་

བའི་ཕིར། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་ཤིང་དེའི་ཡལ་གའི་རེ་མློར་དེའུ་མ་སེབས་ཏེ་

སེབས་སློ། །དེ་ནས་ཡལ་ག་དེ་ལ་དམ་དུ་འཇུས། །ས་ཐག་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་བསྒིམས་

ཏེ་བརྒྱངས། །ཤིང་འདིའི་ཁ་ནས་འདི་ལས་མྱུར་དུ་དེང་། །སྤེའུའི་ཚོགས་རྣམས་

བདག་གི་སྐད་ཀིས་སྦྲན། །དེ་ནས་སྤེའུ་དེ་དག་འཇིགས་པས་ཉེན་ཅིང་བྲློས་པའི་
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ལམ་རེད་ནས། རབ་ཏུ་རྟབ་པའི་འགློས་ཀིས་དེའི་ལུས་བརི་བ་ལ་ཚམ་ཚོམ་མེད་

པར་ས་ཐག་དེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་བདེ་བར་བྲློས་ཏེ་སློང་ངློ༌། །སྤེའུའི་ཚོགས་དེ་དག་

འཇིགས་པས་ཉེན་པ་ཡི། །རང་ལག་རྣམས་ཀིས་དེ་ཡི་ལུས་བརིས་པས། །བདག་གི་

ལུས་ཀི་ཤ་དང་བྲལ་གྱུར་ཀང་། །རབ་ཏུ་བརྟན་པས་སེམས་ནི་ཡློང་མ་བྲལ། །དེ་ལྟར་

སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་དེ་རྒྱལ་པློ་དང་མི་དེ་དག་གིས་མཐློང་ནས་རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་

གྱུར་ཏློ། །འདི་ནི་དཔའ་ཞིང་བློ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདག་ལའང་མི་ལྟ་གཞན་ལ་

སྙིང་བརེ་བ། །ཐློས་པར་གྱུར་ན་ངློ་མཚར་ཆེ་གྱུར་པ། །མངློན་སུམ་མཐློང་བ་སློས་

ཀང་ཅི་ཞིག་དགློས། །དེ་ནས་མི་དེ་དག་ལ་རྒྱལ་པློ་དེས་བསྒློས་པ། སྤེའུའི་བདག་པློ་

འདི་སྤེའུ་མང་པློ་འཇིགས་ཏེ་བྲློས་པའི་རང་ལག་གིས་བརིས་པས། ལུས་སད་ལ་

ཡུན་རིང་དུ་ཟམ་པ་བེད་ཅིང་འདུག་འདུག་པས་དུབ་པའི་ཕིར་གདློན་མི་ཟ་བར་

བདག་རང་ལྡང་མི་ནུས་ཀིས། དེ་བས་ན་འདིའི་འློག་ཏུ་རས་བརྒྱངས་པ་ཟེད་ལ། ས་

ཐག་འདི་དང་ཤིང་ནྱ་གློ་དྷའི་ཡལ་ག་འདི་ཡང་མངའ་གཉིས་ཀིས་དུས་གཅིག་ཏུ་

ཆློད་ཅིག་ཅེས་བསྒློས་སློ། །དེ་ནས་མི་དེ་དག་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བས་སློ། །དེ་

ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་རས་བརྒྱངས་ཏེ་ཟེད་པ་ལ་ཕབ་ནས། ལུས་རྨ་བྱུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། སེམས་མི་དྲན་པ་དེ་མལ་སྟན་འཇམ་པློ་ཞིག་ལ་

བཞག་ནས་རྨ་གསེར་པ་གསློ་བའི་སན་ལ་སློགས་པས་དེའི་ལུས་ཀི་རྨ་བཀྲུས་ཏེ་

ཅུང་ཟད་ཅིག་ལློན་པར་གྱུར་ཅིང་དབུགས་ཕྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་ངློ་

མཚར་དང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་གུས་པར་གྱུར་ནས། ནད་དྲིས་ཕིར་སྨྲས་པ། སྙིང་རེ་

བསྐེད་དེ་བདག་གི་སྲློག་བློར་ནས། །གང་རྣམས་ཕིར་ནི་བདག་གིས་ཟམ་པ་

བས། །ཁྱློད་ཀིས་བསྒལ་བའི་སྤེའུ་ཚོགས་མང་པློ་འདི། །ཁྱློད་ཀི་ཅིར་འློང་ཁྱློད་ཀང་
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ཁློང་གི་ཅི། །གལ་ཏེ་ངེད་ཀིས་འདི་ནི་མཉན་རུང་ན། །སྤེའུ་རྒྱལ་གཙོ་བློ་དེ་ནི་རེས་

སྨྲློས་ཤིག །རབ་ཏུ་མཛའ་བའི་རྒྱུ་འབྲེལ་ཆུང་ངུ་དག །དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཡིད་ལ་བེད་མི་

འགྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློ་དེ་དེ་ལྟར་གུས་ཤིང་ལེགས་པར་

སྨྲས་པ་ལ་ལན་ལེགས་པར་གན་པའི་ཕིར། མི་ངློམས་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ཉིད་

སུ་ཡིན་པར་བསྟན་པ། བདག་གི་ངག་མཉན་གུས་པ་འདི་དག་གིས། །བདག་ལ་རྒྱལ་

པློའི་ཁུར་ནི་བསྐུར་བར་གྱུར། །དེ་བས་འདི་དག་བུ་དང་འདྲ་བར་སྡུག །ཁུར་ཏེ་

བསྐུར་བའི་ཕིར་ནི་འདི་ལྟར་བགི། །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བདག་དང་འདི་རྣམས་ནི། །ཡུན་

རིང་དུས་ནས་འདི་ལྟར་འབྲེལ་པར་གྱུར། །རིགས་གཅིག་སྐེས་པས་འདི་ལྟར་མཛའ་

གྱུར་ཅིང་། །ལན་ཅིག་གནས་པས་གཉེན་དང་འདྲ་བར་གྱུར། །དེ་སྐད་ཟེར་བ་རྒྱལ་པློ་

དེས་ཐློས་ནས། །ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། །བློན་པློ་ལ་སློགས་རྒྱལ་

པློའི་ཕིར། །དེ་དག་ཕིར་ནི་རྒྱལ་པློ་མིན། །དེ་བས་བདག་གི་བྲན་གི་ཕིར། །ཅི་ཕིར་

ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལུས་བློར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེ་

ལྟར་བགིད་པ་ནི་མད་ན། རྒྱལ་པློའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ། །བདག་གི་གཞུང་

ལུགས་ངན་པར་མཐློང་། །མ་འདྲིས་པར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་པ། །ཡལ་བར་

བློར་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆེར་གྱུར་ན། །སེམས་ནི་རབ་ཏུ་གུས་པས་སྐེ་བློ་རྣམས། །གཉེན་

དང་མཛའ་བློར་གྱུར་པ་སློས་ཅི་དགློས། །སྤེའུ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཉམས་ཉེས་ཆེར་གྱུར་

ཞིང་། །ཕློངས་ནས་མྱ་ངན་བེད་པ་འདི་མཐློང་ནས། །བདག་གི་དློན་བསྒྲུབ་སེམས་

པར་མི་འགྱུར་བའི། །སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་བདག་ལ་བྱུང་བར་གྱུར། །དེ་བས་གཞུ་

རྣམས་རབ་ཏུ་བཀང་ནས་སུ། །མདེའུ་རེ་རྣློན་པློ་རབ་ཏུ་འཕེན་པ་ཡི། །གཞུ་རྒྱུད་

སྒས་འཇིགས་སེམས་ལ་མ་བསམས་པར། །ཤིང་དེའི་ཁ་ནས་རི་ཁ་འདིར་མཆློངས་



སྐབ་ིགས་དརབ་སས་ྱྲསྡྡསྐྲགས་་་་ིོད་སྐབ་ིགས་དརབསྡ

241

མློད། །བདག་གི་འཁློར་ནི་རབ་ཏུ་སྐྲག་པའི་སེམས། །ངུ་ཞིང་འབློད་པས་བདག་ནི་

རབ་བསྐུལ་ནས། །ས་ཁྱློན་ཚད་ནི་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་སུ། །ས་ཐག་བཅད་

ནས་བདག་གི་རང་པ་བཅིངས། །རི་བློ་དེ་ལས་སར་ཡང་འདིར་མཆློངས་ཏེ། །ལློན་

ཤིང་འདི་ལས་བདག་གི་འཁློར་བསྒལ་ཕིར། །དེ་ཡི་ཡལ་ག་ལག་པ་བརྐང་འདྲ་

བ༑ །བདག་གི་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཟིན་པར་གྱུར། །ས་ཐག་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བརྐངས་པ་

དང་། །ལློན་ཤིང་དེ་ཡི་ཡལ་གས་བཏུད་པ་ལས། །བདག་གི་ལུས་བརིས་ཚམ་ཚོམ་

མ་མཆིས་པར། །བདག་ལ་བརྟེན་ནས་འཁློར་རྣམས་བདེ་བར་ཐར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་

དེ༑ སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དེ་ལྟར་བེད་པ་མཐློང་

ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་རབ་ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར་ནས་ཡང་འདི་སྐད་

ཅེས་སྨྲས་སློ། །བདག་གི་བདེ་བ་ཁྱད་དུ་བསད། །གཞན་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བ་

དང་། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཉམས་སུ་བངས། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཐློབ། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གང་རྣམས་རྒྱལ་པློ་བདག་གིས་ཡུན་རིང་བས། །དེ་

དག་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་རྣམ་པར་བཟླློག །དེ་བས་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་

བར་གྱུར། །བདག་གི་ལུས་ལྟ་བཅད་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། །དྲེགས་པའི་དག་རྣམས་

གཡུལ་ངློ་ཕམ་བས་ནས། །ལུས་ལ་རྨ་བྱུང་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་བཞིན། །དཔའ་བློ་

རྣམས་ནི་དཔའ་བློའི་མཚོན་གིས་བརྒྱན། །དེ་བཞིན་རྨ་འདི་བདག་གིས་དགའ་

བཞིན་བཟློད། །རིགས་མཐུན་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་གུས་བས་ནས། །གུས་པས་ཕག་

འཚལ་བཀུར་སྟི་ཆེར་བས་པའི། །དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ཡི། །བུ་

ལློན་བདག་གི་དེ་རིང་འཁློར་བར་གྱུར། །དེ་བས་བདག་ནི་མཛའ་དང་བྲལ་

བའམ། །བདེ་བ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་མ་མཆིས་ཀིས། །འདི་ལྟར་བགིས་པས་
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བདག་ནི་འགུམས་གྱུར་ཀང་། །འདི་ནི་དགའ་དང་འཕད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །སྔློན་

དུ་ཕན་བཏགས་བུ་ལློན་འཁློར་བས་མགུ། །མྱ་ངན་གདུངས་ཤིང་གགས་པ་དྲི་མེད་

ཐློབ། །རྒྱལ་པློའི་མཆློད་བས་འཆི་ལ་འཇིགས་པ་མེད། །དམ་པས་ཕན་བཏགས་

དྲིན་ཀང་དྲན་པར་གྱུར། །ཡློན་ཏན་མཆློག་གནས་ཡློན་ཏན་འདི་དག་ནི། །སྡུག་

བསྔལ་འདི་མྱློང་བདག་གིས་ཐློབ་བར་འགྱུར། །བདག་པློ་སྙིང་རེ་མེད་ལ་རྟེན་

བཅས་ན། །དེ་དང་མི་མཐུན་ཕློགས་རྣམས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཡློན་ཏན་མེད་ཅིང་

གགས་པ་མེད་གྱུར་པ། །ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས། །དམྱལ་

བའི་མེ་འབར་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པ་ལས། །གཞན་དུ་འགློ་བའི་གནས་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡློད། །དེ་བས་ཁྱློད་ལ་ཡློན་ཏན་སྐློན་གི་མཐུ། །བདག་གིས་ལེགས་པར་བསྟན་པ་

འདི་ལགས་ཀི། །ལ་དཔལ་འགློ་བའང་བུད་མེད་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་བས་ཆློས་

ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐློང་བར་མཛོད། །གཞློན་པའི་དཔུང་དང་ལློངས་དང་བློན་པློ་

དང་། །མགློན་མེད་འབངས་དང་དགེ་སྦྱློང་བྲམ་ཟེ་དང་། །རྒྱལ་པློས་ཕ་བཞིན་ཕན་

པའི་རེས་མཐུན་པར། །ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་པར་མཛད་པར་རིགས། །དེ་ལྟར་

བས་ན་ཆློས་སྲིད་གགས་པ་འཕེལ། །འདི་དང་གཞན་ལའང་ཁྱློད་ནི་བདེ་བར་

འགྱུར། །དེ་བས་ཁྱློད་ནི་འབངས་ལ་ཐུགས་བརེ་བས། །རྒྱལ་པློ་དྲང་སྲློང་དཔལ་

གིས་བརིད་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པློ་སློབ་མ་བཞིན་དུ་བསྟན། །རབ་ཏུ་བསྟློད་

པའི་ཚིག་གིས་དེ་བསྟན་ནས། །སད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཟིལ་མནན་ཏེ། །ལུས་

དེ་བློར་ནས་མཐློ་རིས་སློང་བར་གྱུར། །དེ་ལྟ་བས་ན་དམ་པའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་

འབྲང་བ་རྣམས་ནི་ཡིད་ཀང་མགུ་བར་བེད་དློ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་མགུ་

བར་བེད་པར་འདློད་པས། དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་འབྲང་བར་
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བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་གཞན་གི་དློན་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་

རྣམས་བདག་གིས་ཀང་བསྒྲུབ་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་

ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་

པ་དང་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་འབངས་རྣམས་ལ་

དེ་ལྟར་སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པར་བའློ། །ཞེས་རྒྱལ་པློ་ལ་གདམས་པ་དང་། སྐེས་བུ་

དམ་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་ཆུ་གང་ཆེའློ་ཞེས་ཆུ་གང་ཆེ་བའི་གཏམ་བ་བ་ལ་ཡང་

བརློད་པར་བའློ། །སྤེའུའི་རྒྱལ་པློར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པའློ།། །།

 བཟོད་པར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བཅུ་པ། བཟློད་པ་ལ་གློམས་ཤིང་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ། བརྣགས་པའི་

ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་བརྣགས་མི་ཐུབ་ཅེས་བ་བ་མེད་དློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་ཉེས་པ་མང་པློའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ། སྲིད་

དང་འདློད་པ་ལྷུར་ལེན་པས་ཉེ་བར་མ་ཞི་ཞིང་འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། མི་

བཟློད་པ་དང་། འཐབ་པ་དང་། དྲེགས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། སེར་ས་ལ་སློགས་པའི་

སྐློན་རྣམས་ཀི་གནས་ངློ་ཚ་བའི་ཆློས་མེད་པར་བེད་པ་འདློད་ཞེན་ཆེ་བའི་སྐེ་གནས་

བ་བ་ངན་པའི་སྐལ་བས་ཆློས་སྤད་པའི་གློ་སྐབས་མེད་པར་ཤེས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ནི་འདུ་འཛིའི་དུག་སློང་ཞིང་ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཅན་དུ་མཐློང་ནས། 

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། མང་དུ་ཐློས་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། དུལ་བ་ལ་ཡིད་དེས་པར་

བ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེས་བཟློད་པ་བས་པའི་
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དམ་བཅས་པ་མ་ཉམས་ཤིང་བཟློད་པའི་བསྔགས་བརློད་པར་བེད་པ་དེ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆློས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་འཆད་པས། བདག་རང་གི་མིང་རུས་ནས་སུ་

ཡང་མི་འབློད་པར་བཟློད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བློ་

བསྐེད་དེ་མིང་དུ་གགས་སློ། །དབང་ཕྱུག་རིགས་པ་དཀའ་ཐུབ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །སྒྱུ་རལ་རྣམས་ལ་གློམས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། །ལུས་དང་ངག་གི་སྤློད་པ་མཐུ་རལ་

ཅན། །མི་རྣམས་མིང་ནི་གཞན་དུ་འདློགས་པར་བེད། །དེ་ནི་བཟློད་པའི་ཡློན་ཏན་

མཐུ་ཤེས་ནས། །དེ་ཡིས་བདག་གཞན་འཇིག་རྟེན་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །བཟློད་པའི་

གཏམ་ཡང་རྒྱུན་དུ་བེད་པར་གྱུར། །དེ་བས་དེ་ནི་བཟློད་པར་སྨྲ་ཞེས་གགས། །བཟློད་

པ་ཆེན་པློ་རང་གི་ངང་དུ་གྱུར། །གཞན་ལ་གནློད་པ་མི་བེད་རབ་ཏུ་བརྟན། །དེ་ཡི་

དློན་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་དག་གིས། །ཐུབ་པ་དེ་ཡི་གགས་པ་རྒྱས་པར་གྱུར། །དེ་

ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ནགས་ཚལ་གི་ཕློགས་རབ་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་

བ༑ མེ་ཏློག་དང་འབྲས་བུ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེད་པར་ས་བ། མཚོ་ཆུ་གཙང་མ་པདྨ་

དང་ཨུཏྤ་ལས་བརྒྱན་པ། སྐེད་མློས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་བཞིན་དུ་མཛེས་པ་ཞིག་

ཏུ་གནས་བཅས་པས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་ཤིན་ཏུ་བཀ་ཤིས་པར་བས་

སློ༑ །དམ་པ་ཡློན་ཏན་མཆློག་ལྡན་པ། །གང་ན་གནས་པ་དེ་དག་ཉིད། །བཀ་ཤིས་

ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་། །རི་ཉིད་བརྟེན་དང་དཀའ་ཐུབ་ཚལ། །དེ་ན་གནས་པའི་ལ་

རྣམས་ནི། །དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ་སྐེས། །སྐེ་བློ་ཕན་པར་འདློད་ཅིང་ཡློན་ཏན་ལ་དགའ་

བ་རྣམས་ནི་བཀུར་སྟི་བེད་ཅིང་འློང་བར་གྱུར་ཏེ། སྐེ་བློ་མང་པློ་དེ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་

གཏམ་བཟློད་པ་དང་ལྡན་པ། རྣར་འློང་ཞིང་སེམས་ལ་འབབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕན་

བཏགས་སློ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པློ་དཔྱིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པས། 
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ཆུའི་ནང་དུ་རེར་འགློ་འདློད་པར་གྱུར་ཏེ། སྐེད་མློས་ཚལ་གི་ཡློན་ཏན་པས་ཀང་ལག་

པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ནགས་ཚལ་གི་ཕློགས་དེར་བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་བཅས་

ཏེ་སློང་ངློ༌། །དགའ་བའི་ཚལ་ལྟར་ཉམས་དགའ་མཛེས་པའི་ཚལ། །དེ་ཡི་བཙུན་མློའི་

འཁློར་གིས་གང་བར་གྱུར། །ལློངས་སྤློད་ཅན་གི་སྤློད་ཚུལ་མཛེས་པ་ཡི། །ན་ཆུང་

ཆས་པ་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པ་བཞིན། །འཁྲི་ཤིང་འཁྱིལ་པས་གཏིབས་པ་ལྡིང་ཁང་

བཞིན། །མེ་ཏློག་རྒྱས་པའི་ལློན་ཤིང་བཀློད་པ་བཞིན། །པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་མཚོ་

འགམ་ན། །བཙུན་མློ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་རེ། །མེ་ཏློག་ཕེང་དང་ཁྲུས་ཀི་བྱུག་

སློས་ཀི། །བསུང་ཞིམ་ངད་ཀིས་བུང་བ་འདུས་རྣམས་ལ། །བཙུན་མློ་ཁ་ཅིག་ལྟད་

མློ་ཆེར་ལྟ་བ། །ཡ་མཚན་ཆེར་གྱུར་བསྔགས་ཤིང་འཛུམ་པས་མཛེས། །མེ་ཏློག་རྣ་

ཆ་གསར་པས་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་དང་། །སྐྲ་ཡི་རྒྱན་དུ་བཏགས་པའི་ཕེང་བ་མཛེས་

ཡློད་ཀང་། །དེ་དག་མེ་ཏློག་འདློད་པས་ཚིམ་པར་མ་གྱུར་ཏེ། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་པློའི་

བཙུན་མློ་རེ་བས་སྙིང་མ་ཚིམ། །མེ་ཏློག་ཤིང་ལ་བུད་མེད་མིག་ལྟ་ཞིང་། །གཞལ་

མེད་ཁང་ལ་ལྟ་བས་ཆགས་གྱུར་པ། །པདྨའི་མཚོན་བུང་བ་དངར་བ་བཞིན། །རབ་

ཏུ་མཛེས་པ་རྒྱལ་པློས་མཐློང་བར་གྱུར། །ཀློ་ཀི་ལ་དག་མྱློས་པའི་སྒ་རྣམས་

དང་། །རྨ་བ་གར་བེད་བུང་བ་གླུ་ལེན་དང་། །ན་ཆུང་ཚིག་སྨྲ་གླུ་ལེན་གར་བེད་

པས། །དེ་དག་དེ་ན་རབ་ཏུ་མཛེས་པར་སང་། །འབྲུག་སྒ་ཟབ་མློ་རྔ་སྒ་བརྡུངས་པ་

བཞིན། །རྨ་བ་མང་པློ་ལང་ལང་སྒ་འབིན་ཞིང་། །རབ་ཏུ་སྒྱུ་རལ་ཐབས་ཀིས་གར་

བེད་པ། །རྒྱལ་པློ་དེ་ལ་རྨ་བ་གར་བེད་འདྲ། །དེ་དེ་ན་བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་བཅས་

པ་ནགས་ཚལ་སྐེད་མློས་ཚལ་འདྲ་བ་ན་སྤློད་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱློང་ནས་རེ་རེ་

བས་ཆད་ཅིང་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཤིང་གིབ་དཔལ་དང་ལྡན་པ་
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གཞལ་མེད་ཁང་པའི་དྲུང་དུ་མལ་ཆ་བཟང་པློ་བཏིང་བ་ལ་ཉལ་ཏེ་གཉིད་ཀིས་ལློག་

པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བཙུན་མློ་དེ་དག་རྒྱལ་པློ་མནལ་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཤེས་

ནས། །ནགས་ཚལ་མཛེས་པ་ལ་སྙིང་ཆགས་ཤིང་དེ་ལྟ་བས་མ་ངློམས་པས་དགའ་

སྟེ་དགའ་བ་དེར་ཆས་སློ། །རྒྱན་རྣམས་སིལ་སིལ་ཟེར་བའི་སྒ་དང་མཛེས་པའི་

སྐད་སྙན་པ་འབིན་ཅིང་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་སུ་སློང་ངློ༌། །དེ་དག་གདུགས་དང་རྔ་ཡབ་

སྟན་ལ་སློགས། །གསེར་གིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་ནི་བྲན་མློས་ཐློགས། །དབང་ཕྱུག་

རྟགས་དང་བཅས་པ་རེས་སུ་འབྲང་། །བུད་མེད་རང་བཞིན་འཕར་བ་རྣམ་པར་

རྒྱུ༑ །དེ་དག་ལློན་ཤིང་བཟང་པློའི་མེ་ཏློག་དང་། །ལློ་མ་སྡུག་གུ་བསྙབ་ཏུ་སེབས་པ་

རྣམས། །བྲན་མློས་བཏློགས་ཏེ་དབུལ་གིས་མི་སེབས་པ། །ཆགས་པའི་དབང་

གིས་བདག་ཅག་ཉིད་ཀིས་བཏློགས། །ཤིང་ལློ་གཡློ་བའི་ཤིང་དང་གེལ་པ་

རྣམས། །ལམ་དང་ཉེ་བ་མེ་ཏློག་རྒྱས་པ་ཀུན། །མེ་ཏློག་ཕེང་བའི་རྒྱན་གིས་

བཀླུབས་ཟིན་ཀང་། །ཆགས་པའི་དབང་གིས་མ་བཏློགས་དེ་མ་དློང་། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློ་དེ་དག་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་དེ་ལས་སེམས་གཡེང་

བཞིན་དུ།ནགས་ཚལ་དེའི་ནང་ནས་མཐར་གིས་སློང་སློང་བ་ལས། བཟློད་པར་སྨྲ་

བའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་སུ་ཕིན་ཏློ། །བུད་མེད་བསྲུང་བའི་ཉུག་རུམ་པ་རྣམས་

ཀིས། ཐུབ་པ་དེའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་ཆེ་བར་ཤེས་ཤིང་། བཙུན་མློ་དེ་རྣམས་ཀང་

རྒྱལ་པློའི་གནང་ཆེན་ཡིན་ལ་བཅློས་དཀའ་བའི་ཕིར་དེར་མི་འདློད་བར་བཟླློག་མ་

ནུས་སློ། །དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་དེ་བི་དློར་ལེགས་པར་བས་པས་ཉམས་དགའ་

ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་བས། བཙུན་མློ་དེ་དག་དྲངས་པ་བཞིན་དུ་དེར་ལགས་པ་དང་། དེ་

ན་ཐུབ་པའི་མཆློག་དེ་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་སང་ཡང་རབ་ཏུ་ཟབ་པས་དཀའ་
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ཐུབ་ཀི་དཔལ་མེ་འབར་བ་བཞིན་དུ་བསྙེན་པར་ནི་དཀའ། བསམ་གཏན་ལ་གློམས་

པར་བས་པས་འདློད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་བཟང་པློ་ཉེ་བར་གྱུར་ཀང་དབང་པློ་དུལ་ཞིང་

མ་འཁྲུགས་པས་ནི་མཛེས། ཆློས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་བཞིན་དུ་བཀ་ཤིས་ཤིང་

བསློད་ནམས་དང་ནི་ལྡན་པར་ཤིང་དྲུང་དུ་སྟན་བཏིང་བ་ལ་འདུག་པ་མཐློང་བར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེའི་བཙུན་མློ་དེ་དག་དེའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གཟི་བིན་གིས་

སེམས་ཟིལ་གིས་ནློན་པས། མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་གཡེང་བ་དང་འཛུམ་འཕར་བ་དང་

འདློད་པ་བཏང་སྟེ། དུལ་ཞིང་གུས་པར་བས་ཏེ། དེའི་དྲུང་དུ་ལགས་ནས་བསྙེན་

བཀུར་བས་སློ། །དེས་ཀང་དེ་དག་ལ་འདིར་འློངས་པ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཚིག་སྙན་པ་བརློད་ནས། མགློན་འློངས་པ་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་རིམ་

གློ་བས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ནད་དྲི་བའི་སྐབས་ནས་གེང་བསངས་ཏེ། ཆློས་ཀི་གཏམ་

བུད་མེད་ཀིས་གློ་བར་ས་བ་དཔེ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་རྣམས་ལ་མགློན་

བས་སློ། །མི་ཡི་ལུས་སུ་གྱུར་པ་མ་སད་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་དབང་པློ་

རྣམས་ཀང་མ་ཉམས་སློད་དང་ལྡན། །འློན་ཀང་འཆི་བདག་དེས་ནི་ལེགས་པར་མི་

བེད་ངེས། །བག་མེད་གྱུར་པ་དེ་དག་ཉིན་རེ་བསླུས་པར་འགྱུར། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་དང་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སློགས་མ་སྦྱངས་ན། །རིགས་དང་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་ཡློན་ཏན་

རྣམས་དང་ནི། །སྟློབས་ནི་རབ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ནློར་གིས་ཕྱུག་གྱུར་ཀང་། །ཕི་མའི་ཚེ་

ལ་སུ་ཡང་བདེ་བ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །རིགས་ལ་སློགས་པ་དམན་ཡང་སིག་ལ་མ་

ཆགས་ཤིང་། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སློགས་ཡློན་ཏན་ལྡན། །དབར་གི་

དུས་ན་འབབ་ཆུས་རྒྱ་མཚོ་གང་བ་བཞིན། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་ངེས་པར་བདེ་བ་རྒྱས་

པར་འགྱུར། །རིགས་དང་གཟུགས་དང་ལུས་ཀི ་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀང་
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རུང་། །སྟློབས་ནི་རབ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ནློར་གིས་ཕྱུག་ཀང་རུང་། །ཡློན་ཏན་ཡློད་ན་ཚེ་

འདི་ལ་ཡང་རྒྱན་དུ་འགྱུར། །གསེར་གི་ཕེང་བས་ཕྱུག་པློའི་མཚན་མ་བསྟན་པ་

བཞིན། །མེ་ཏློག་རྣམས་ནི་ལློན་པའི་ཤིང་གི་རྒྱན་དུ་འགྱུར། །གློག་ཕེང་འགྱུ་བ་

ཆར་སྤིན་རྣམས་ཀི་རྒྱན་དུ་འགྱུར། །བུང་བ་མྱློས་པ་འདུ་བ་པདྨ་མཚོ་ཡི་

རྒྱན། །ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱན། །ནད་མེད་ཚེ་རིང་

ནློར་དང་གཟུགས་དང་རིགས་རྣམས་ནི། །རབ་དང་འབྲིང་དང་ཐ་མའི་བེ་བྲག་ས་

ཚོགས་པའི། །སྐེ་བློ་འདི་དག་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་གྱུར་མ་ཡིན། །གཞན་གི་སྐེད་མིན་

ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གྱུར། །འགློ་བའི་ཆློས་ཉིད་འདི་ལྟར་ངེས་པར་གནས་

པར་གྱུར། །སྲློག་ཀང་མི་བརྟན་ཤི་དང་ཉེ་བར་ཤེས་ནས་སུ། །དགེ་བའི་ཕློགས་ལ་

བརྟེན་ནས་སིག་པ་སློང་བར་གིས། །གགས་དང་བདེ་བ་ཐློབ་པའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་

ནློ༑ །ཡིད་ལ་ཞེ་སང་ཡློད་ན་བདག་དང་གཞན་དགལ། །ཕན་པར་འགྱུར་བ་མེ་བཞིན་

རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བེད། །དེ་བས་སྐེ་བློ་སིག་ལ་འཛེམ་པ་དེ་དག་གིས། །གཉེན་པློ་

རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་སིག་པ་སང་བར་བ། །དགློན་པའི་མེ་ནི་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་

པ་ཡང་། །ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ་མཐའ་ཀླས་འབབ་དང་འཕད་གྱུར་ན། །ཞི་ལྟར་རབ་ཏུ་ཞི་

བར་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ། །ཡིད་ཀི་གདུང་བའང་བཟློད་ལ་བརྟེན་ན་ཞི་བར་འགྱུར། །དེ་

བས་དེའི་རྒྱུ་ཟིལ་གིས་མནན་པས་བཟློད་པ་སིག་པ་སློང་། །དེ་ཕིར་བམས་ལ་བརྟེན་

པའི་སྟློབས་ཀིས་དག་ཡང་འཕེལ་མི་འགྱུར། །དེ་ལ་དགའ་ཞིང་མཆློད་འློས་བདེ་བའི་

སྐལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་བས་པའི་ཡློན་གིས་ཐ་མར་མཐློ་རིས་འགློ་

བར་འགྱུར། །གཞན་ཡང་ཀི་བཙུན་མློ་དག་བཟློད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། དགེ་བའི་

རང་བཞིན་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །བསློད་ནམས་གགས་པ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་
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འཕེལ། །ཆུ་ཡིས་མ་བཀྲུས་པར་ཡང་དག་པར་འགྱུར། །ཡློན་ཏན་དེ་དང་དེ་དག་ཕུན་

སུམ་ཚོགས། །གཞན་ལ་གནློད་པ་རྟག་ཏུ་ཡློང་མི་ཤེས། །སྙིང་སྟློབས་ཅན་གི་ཆློས་

ཉིད་ཡིད་དུ་འློང་། །ཡློན་ཏན་མངློན་བསྒྲུབ་བཟློད་པ་མཛེས་པའི་མིང་། །སྙིང་རེས་

བཀའ་སྩལ་འཇིགས་རྟེན་དློན་བེད་པ། །མཐུ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱན་ཀང་

ཡིན། །དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་སྟློབས་མཆློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གནློད་སེམས་དགློན་

པའི་མེ་ལ་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས། །གཉིས་ཀའི་ཚེ་ལ་དློན་མེད་ཞི་བར་བེད། །དམ་པ་

རྣམས་ཀི་གློ་ཆ་བཟློད་པ་ཡིན། །སྐེ་བློ་ངན་པའི་ཚིག་ངན་མདའ་ཡང་རྡུགས། །ཕལ་

ཆེར་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་མེ་ཏློག་འགྱུར། །དེ་ནི་གགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་དུ་

འགྱུར། །ཆློས་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་རྣམས་བཟློད་པས་འཇློམས། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་

བདེ་པའང་བཟློད་པས་ཐློབ། །རབ་ཏུ་འབད་ན་བཟློད་པ་ཕན་པར་འགྱུར། །བཟློད་པ་

དེ་ནི་མི་བེད་སུ་ཞིག་ཡློད། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་བཙུན་མློ་དེ་རྣམས་ལ་

ཆློས་ཀི་མགློན་བས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་གཉིས་ཀིས་ལློག་པ་ལས་སད་པ་དང་། 

འདློད་ཆགས་ལག་མ་ལུས་པས། མིག་ལི་བར་གྱུར་ནས། ཆགས་པའི་དབང་གིས་

བཙུན་མློ་རྣམས་གར་སློང་ཞེས་གཟིམས་མལ་བ་རྣམས་ལ་སིན་མ་བསྐྱུར་ཏེ་དྲིས་

སློ༑ །ལ་བཙུན་མློ་དེ་རྣམས་ནི་ནགས་ཀི་ལྟད་མློ་རྣམས་ལྟ་ཞིང་ལློངས་སྤློད་བགིད་དུ་

མཆིས་སློ། །ཞེས་གཟིམས་མལ་བ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ་ཐློས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་

དེས་བཙུན་མློ་རྣམས་སློབས་པས་བག་ཡངས་སུ་དགློད་ཅིང་སྨྲ་བ་དང་རེ་བ་ལྟ་

འདློད་པའི་ཕིར་མལ་ནས་ལངས་ཏེ། གདུགས་དང་རྔ་ཡབ་དང་། བསིལ་ཡབ་དང་། 

བ་གློས་དང་། རལ་གི་རྣམས་ནི་ན་ཆུང་རྣམས་ཀིས་བཟུང་། བཙུན་མློའི་འཁློར་

ཉུག་རུམ་པ་ལག་ན་ས་གར་ཐློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྐློར་ཏེ། ནགས་ཚལ་དེའི་ནང་
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ནས་མཐར་གིས་སློང་ངློ༌། །དེས་དེ་ན་བུད་མེད་རྣམས་ཉམས་རངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་

སློང་སློང་བའི་ལམ་མེ་ཏློག་དང་ལློ་མ་ས་ཚོགས་ཀིས་གཏློར་བ། སློ་རིའི་ཁུ་བའི་

ཚོན་གིས་ཁྲ་བློར་གྱུར་པའི་རེས་བཞིན་དུ་སློང་སློང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་དེར་

ཕིན་ཏློ། །རྒྱལ་པློ་དེས་དྲང་སྲློང་གི་མཆློག་བཟློད་པར་སྨྲ་བ་དེ་བཙུན་མློའི་འཁློར་

གིས་བསྐློར་ཞིང་འདུག་པ་མཐློང་ནས། སྔློན་གི་འཁློན་སྙིང་ཡློད་པ་དང་། འདློད་

ཆགས་ཀིས་དྲན་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཕག་དློག་གིས་ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་

ཕིར་སེམས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏེ་སློ་སློར་བརྟགས་ཏེ་བརྣགས་པའི་མཐུ་

ཆུང་བས་དུལ་བ་དང་ངེས་པའི་སྤློད་པ་ནི་ཉམས། འཐབ་མློ་རྒལ་འདློད་པའི་ཤུགས་

ཀིས་རྡུལ་ནི་བྱུང་། ལུས་འདར་ཞིང་སིན་མ་བསྡུས་ཏེ། མིག་ར་དམར་པློ་ནི་བགད། 

གཟི་མདངས་བཟང་པློ་ནི་ཉམས། གསེར་གི་གདུ་བུ་དང་སློར་གདུབ་ཀིས་བརྒྱན་

པའི་ལག་པ་གཉིས་ནི་མཉེས་ཏེ། །དྲང་སྲློང་གི་མཆློག་དེ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་

ཚིག་དེ་དང་དེ་དག་སྨྲས་པ། ངན་པ་དེས། ང་ཡི་གཟི་བིན་ཟིལ་མནན་ནས། །ཐུབ་

པའི་ཆ་ལུགས་གློ་བགློས་ཏེ། །ང་ཡི་བཙུན་མློའི་འཁློར་ལྟ་བ། །ཚུལ་འཆློས་དེ་ནི་

སུ་ཞིག་ཡིན། །དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཉུག་རུམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཐློས་ནས། རྟབ་ཅིང་སྐྲག་

པའི་ཤུགས་ཀིས། རྒྱལ་པློ་ལ་སྨྲས་པ། ལ་དེ་ལྟར་མ་མཛད་ཅིག །ཐུབ་པ་འདི་ནི་

ཡུན་རིང་པློ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་སློམ་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་བསྒློམས་པའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ལགས་ཏེ། མིང་ཡང་དཀའ་ཐུབ་བཟློད་པ་སྨྲ་བ་ཞེས་བགིའློ། །རྒྱལ་པློ་དེ་

ནི་ནང་གི་བསམ་པ་ངན་པས་དེ་དག་གི་ཚིག་མི་ཉན་པར་སྨྲས་པ། ཨེ་མ་འློ་ཁྱེད་

ཅག་ཅི་ཟེར་ཞིག །འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ཡུན་རིང་ནས། །འདི་ཡིས་དེ་ལྟར་བསླུས་

པར་གྱུར། །ཚུལ་འཆློས་གཡློ་སྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན། །དཀའ་ཐུབ་ཚུལ་སྟློན་འདི་
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ལྟར་བེད། །དེས་འདི་ལྟར་དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་ནས། གཡློ་དང་། སྒྱུ་

བེད་པ་ལ་གློམས་པས་ཚུལ་འཆློས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ཏེ། ད་ངས་བསྟན་

པར་བའློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། གསློལ་ཀ་བའི་ལག་ན་རལ་གི་འདུག་པ་བངས་ཏེ། དྲང་

སྲློང་གི་མཆློག་དེ་དག་བཞིན་དུ་ངེས་པར་བསད་པར་བསམས་ནས་སློང་བ་དང་། 

དེ་ནས་བཙུན་མློ་དེ་དག་ལ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་པློ་གར་གཤེགས་པར་སྦྲན་པ་

དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་བལྟས་ན་ཁྲློས་ནས་ཞི་བའི་མདངས་མེད་པར་མཐློང་ནས། སྙིང་

མི་དགའ་བར་རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་པའི་ཤུགས་ཀིས་མིག་རིག་རིག་པློར་ལྟ་ཞིང་

ལངས་ཏེ་དྲང་སྲློང་མཆློག་དེ་ལ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་ཕག་འཚལ་ནས། སྟློན་ཀའི་པདྨ་ཁ་

འབུས་པ་འདྲ་བ་བཞིན་ཅུང་ཟད་འཛུམ་བར་བས་ཏེ། རྒྱལ་པློའི་དྲུང་དུ་སློང་

ངློ༌། །དེའི་ཡིད་ལ་ཁྲློས་པའི་མེ་འབར་བས། བཙུན་མློ་དེ་དག་གི་སྤློད་ཚུལ་མཛེས་པ་

དང་དུལ་ཞིང་གུས་པར་འློང་བར་མཁས་པ་དེས་ཀང་དེའི་ཡིད་ཞི་བར་མ་གྱུར་

ཏློ༑ །བཙུན་མློ་དེ་དག་རབ་ཏུ་སློབས་ཤིང་བག་ཕེབས་པས། རྒྱལ་པློ་དེ་རབ་ཏུ་ཁྲློས་

ཤིང་བཞིན་འགྱུར་ལ་སྤློད་པ་ཉམས་ཤིང་རྩུབ་པར་མངློན་པས་ལག་ན་མཚོན་ཆ་

ཐློགས་ཏེ། དྲང་སྲློང་མཆློག་དེ་ལ་སང་མིག་ཏུ་ལྟ་བར་མཐློང་ནས་ཡིད་གཅུགས་པའི་

ཕིར་སྨྲས་པ། འདི་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་བཟློད་པར་སྨྲ་བ་ལགས་ཀི། ལ་དེ་ལྟ་བུའི་

ཐུབ་ཆློད་མ་མཛད་ཅིག་ཅེས་བས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་སེམས་རབ་ཏུ་གདུག་པས། 

འདི་དག་ནི་དེས་མགུ་བར་བས་ཟིན་ཏློ་སྙམ་ནས་རབ་ཏུ་ཁྲློས་པར་གྱུར་ཏེ་མི་བཟློད་

པའི་ཤུགས་དྲག་པློས་སིན་མ་རབ་ཏུ་གཡློ་ཞིང་མིག་ཟུར་གིས་ལྟ་བས། བཙུན་མློ་དེ་

དག་གིས་སློབས་པ་དང་འཇམ་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་མི་ཉན་པར་བཙུན་མློའི་འཁློར་

བསྲུང་བའི་ཉུག་རུམ་ལ་ཁྲློ་བ་དང་བཅས་པས་ལྟ་ཞིང་མགློ་བསྒྱུར་བས་རྣ་ཆ་དང་
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ཅློད་པན་ཟུར་ཕུད་གཡློ་བ་བཞིན་དུ་བཙུན་མློ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་

བཟློད་པར་སྨྲ་ཞེས་ཟེར། །དེ་ཡང་ཉམས་སུ་ཡློང་མི་ལེན། །འདི་ལྟར་བུད་མེད་བསྟེན་

པ་ཡི། །སྲེད་པ་འདི་ནི་བཟློད་མ་གྱུར། །ཚིག་ཏུ་གཞན་སྨྲ་ལུས་ཀི་སྤློད་པ་

གཞན། །བསམ་པ་གདུག་ཅིང་ཡིད་ལ་གཞན་དུ་སེམས། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་མ་

ཞི་འདི་སུ་ཞིག །བྲིད་པའི་ཚུལ་ཅན་ཕི་ཚུལ་འཆློས་ཤིང་འདུག །དེ་ནས་བཙུན་མློ་དེ་

དག་རྒྱལ་པློ་ཁྲློས་ཤིང་རྔམ་པས་སྙིང་རྩུབ་པར་གྱུར་པ་ལས་ཡིད་གཅུགས་མ་ནུས་

ཏེ༑ རྒྱལ་པློ་དེ་རབ་ཏུ་གཏུམ་ཞིང་བཅློས་དཀའ་བར་ཡང་ཤེས་ནས། ཡིད་མི་དགའ་

ཞིང་མྱ་ངན་གིས་ནི་གདུངས། ཉུག་རུམ་པ་རྣམས་ཀང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་

འཁྲུགས་པའི་ལག་བརྡས་ནི་བསྐྲད། ངློ་ཚ་བས་མགློ་ནི་སད། དྲང་སྲློང་མཆློག་དེའི་

མྱ་ངན་བེད་ཅིང་དེ་ནས་བེར་ཏེ་སློང་ངློ༌། །དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པློས་དུལ་ལ་ཡློན་ཏན་

གགས་པ་འདི། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་ཕིར་ནི་ཉེས་པ་ཡློང་མེད་པར། །རྒྱལ་པློ་ཁྲློ་བ་

འདི་ནི་ཅི་ཞིག་གྱུར་ནས་སུ། །གང་ཞིག་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་ཅི་བེད་སུས་ཤེས་

ཀི༑ །རྒྱལ་པློའི་རྒྱལ་སྲིད་གགས་པ་ཐློབ་པ་དང་། །ཐུབ་པ་འདི་ལུས་དཀའ་ཐུབ་ལུས་

འདི་དང་། །བདག་ཅག་ཉིད་ནི་ཉེས་པ་མེད་འདི་དག །རྒྱལ་པློས་ཅིག་ཅར་བསད་

པར་མི་འགྱུར་རམ། །དེ་ལྟར་བཙུན་མློ་དེ་དག་མྱ་ངན་བེད་པའི་ཤུགས་རིང་པློ་

འབིན་པ་རྣམས་བེར་ཏེ་སློང་བའི་འློག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་དེས། དྲང་སྲློང་མཆློག་དེ་ལ་

བསིགས་ཤིང་ཁྲློ་བའི་ཤུགས་ཀིས་རལ་གི་ཕྱུང་སྟེ་བདག་རང་འདེབས་སུ་སློང་

ངློ༌། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལྟར་ས་ཕབ་ཀང་མ་འགྱུར་ཞིང་བརྟན་པ་མ་ཉམས་ལ་

རང་བཞིན་དུ་སྤློད་པ་དེ་མཐློང་ནས་རབ་ཏུ་རྔམ་ཞིང་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཨ་ཛི་ན་དང་

དབྱུག་པ་ཐློགས། །གཡློ་སྒྱུའི་བརིད་བག་འཆློས་པ་ནི། །བདེན་པ་བཞིན་དུ་མཐར་
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ཕིན་ཀང་། །ཐུབ་པ་བཞིན་དུ་ང་ལ་ལྟ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟློད་པ་ལ་

གློམས་པས། སད་ཅིང་འཕས་པ་དེས་ཀང་བརྟན་པ་མ་ཉམས་པར། རྒྱལ་པློ་ཁྲློས་

ཤིང་རྔམ་པས་སྤློད་པའི་ཚུལ་ནི་མི་སྡུག་པར་གྱུར། དུལ་བར་སྤློད་པའི་དཔལ་ནི་

ཉམས། བདག་ལ་ཕན་པ་དང་གནློད་པའི་ལམ་ནི་བརེད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡ་མཚན་

ཆེར་གྱུར་ནས། ཅུང་ཟད་ཅིག་བལྟས་ཏེ་སྙིང་རེ་བཞིན་དུ་ཚིག་འཇམ་པློས་བཞམས་

ཏེ་འདི་སྐད་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྨྲས་པར་ངེས་སློ། །འདི་ལྟར་དམློད་ལ་སྐལ་བ་མེད་ལས་

གྱུར་པ་ནི། །འགློ་བ་དག་ལ་སྲིད་པས་དེ་ཕིར་བདག་མི་སེམས། །ཁྱློད་ལ་འློས་པའི་

བཀུར་སྟི་བདག་གིས་བ་བ་ལས། །ཚིག་ཙམ་གིས་ཀང་མི་རིགས་མ་བས་སེམས་

ལ་གཅགས། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཞན་ཡང་། འགློ་བའི་དློན་བེད་ཁྱེད་ལྟ་བུ་དག་

ནི༑ །དམ་པ་མ་ཡིན་སྤློད་པའི་ལམ་འཇུག་པ། །ཐུབ་ཆློད་བས་ཏེ་སྤད་པ་མི་རིགས་

ཀི༑ །དེ་བས་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་རིགས། །ལེགས་པ་དག་

ཀང་ཅུང་ཟད་མི་རིགས་མཐློང་། །ཁ་ཅིག་ཉེས་ཀང་ལེགས་པ་འདྲ་བར་སང་། །གཏན་

ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དག་མ་བརྟགས་པར། །དགློས་པའི་དློན་ནི་ཆེད་དུ་མི་རྟློགས་

སློ༑ །དགློས་པའི་དློན་ནི་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་སུ། །རིགས་དང་མི་རིགས་བ་བ་

ལེགས་རྟློགས་ནས། །བསྟན་དག་ལམ་དུ་ལེགས་པར་ཞུགས་ནས་ནི། །ཆློས་དང་

སྲིད་དང་བདེ་བའི་དློན་བསྒྲུབས་ན། །དེ་དག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བློ་ཉམས་མི་འགྱུར། །དེ་

བས་རབ་ཏུ་རྒློད་པའི་བློ་བཏུལ་ནས། །གགས་པར་གྱུར་པའི་ལས་ཉིད་བརམ་པར་

རིགས། །སྔློན་ཆད་མ་བྱུང་ཉེས་པ་སྤུངས་ནས་སུ། །མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་

གཏམ་ངན་འཕེལ། །ཁྱློད་ཀི་མཐུ་ཡིས་བསྲུངས་བའི་ནགས་ཚལ་ན། །གཞན་གི་

གནློད་པ་བས་ནའང་བསྐབ་པར་རིགས། །ཕན་པའི་ཚུལ་མེད་དམ་པས་སད་པ་
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དག །རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་རང་གིས་ཇི་ལྟར་སྤད། །སྲུང་མ་ཉུག་རུམ་བཅས་པར་བུད་

མེད་རྣམས། །བདག་གི་གནས་སུ་རང་དགར་ལགས་པ་ལ། །བདག་གིས་ནློངས་

པ་ཅུང་ཟད་ཅི་ལྟར་བགི། །དེ་ལྟར་བཀློན་པར་གྱུར་པ་ག་ལ་སྲིད། །དེ་སྟེ་བདག་

གིས་ནློངས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །འློན་ཀང་རྒྱལ་པློས་བཟློད་ན་མཛེས་པར་

འགྱུར། །ནུས་པ་དག་ལ་བཟློད་པ་རྒྱན་གི་མཆློག །ཡློན་ཏན་རེས་སུ་སྲུངས་ལ་

མཁས་པར་སྟློན། །བཟློད་པས་བརྒྱན་ན་ཇི་ལྟར་མཛེས་པ་བཞིན། །གདློང་ལ་འློད་

ཟེར་སང་བ་རྣ་ཆ་དང་། །རིན་ཆེན་ས་ཚོགས་འློད་འབར་ཅློད་པན་རྣམས། །དེ་ལྟར་

རྒྱན་དུ་མཛེས་པ་མ་ལགས་དགློངས། །རྟག་ཏུ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་མི་བཟློད་

ཐློང་། །ཕན་པར་གྱུར་པའི་བཟློད་པ་བསྲུང་བར་རིགས། །དཀའ་ཐུབ་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་

པློ་འློང་ན་ནི། །དེས་ཤིང་གུས་པའི་ཚུལ་དུ་སྤློད་པར་རིགས། །ཐུབ་པའི་མཆློག་

དེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འཇམ་པློས་གདམས་ཀང་། རྒྱལ་པློ་དེ་མི་བསྲུན་པས་བློ་

ཉམས་པའི་ཕིར་དེ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་དློགས་ནས། ཡང་སྨྲས་པ། དཀའ་ཐུབ་ཅན་

ལྟར་ཁྱློད་ཀིས་མ་བཅློས་ལ། །རང་གི་སློམ་ལ་གལ་ཏེ་གནས་ན་ནི། །བཟློད་པའི་

མན་ངག་བསྟན་པར་སྙད་བཏགས་ནས། །ཅི་ཕིར་ང་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པར་

གསློལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཅི་ཕིར་བདག་ཉིད་འདི་

ལྟར་བགིས་པ་གསན་དུ་གསློལ། བྲམ་ཟེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཉེས་པ་མེད་པར་

རྒྱལ་པློས་བསད་དློ་ཞེས་བདག་གི་སད་དུ་ཁྱློད་ཀི་གགས་པ་འཕས་བ་བར་འགྱུར་

དུ་དློགས་སློ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འཆི་འགྱུར་བའི། །ཚུལ་འདི་ངེས་པ་ཉིད་དུ་

གནས། །བདག་གི་ཚུལ་ལའང་རེས་བལྟས་ནས། །བདག་ནི་དེ་བས་ཤིས་མི་

འཇིགས། །ཕི་ནས་ཆློས་ཀི་བདེན་པ་ལ། །དེ་ལྟར་བས་ན་གནློད་དུ་དློགས། །བདེ་
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བ་ཐློབ་ལ་ཕན་པ་ཡི། །བཟློད་པ་དེ་ཕིར་ཁྱློད་ལ་སྨྲས། །བཟློད་པ་ཡློན་ཏན་འབྱུང་

གནས་ཡིན། །ཉེས་པ་རྣམས་ཀང་ཟླློག་པར་བེད། །རབ་ཏུ་བཟང་པློའི་སྐེས་བཞིན་

དུ༑ །དགའ་བས་བདག་ནི་བཟློད་པར་སྨྲ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་ཚིག་རབ་ཏུ་བདེན་

པར་སྨྲས་ཀང་མི་ཉན་པར། ཐུབ་པ་དེའི་ཚིག་མེ་ཏློག་དང་འདྲ་བ་ལ་ཁྲློས་བཞིན་དུ་

དྲང་སྲློང་མཆློག་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་བཟློད་པ་ལ་དགའ་བ་དེ་རིང་ངས་ལྟའློ་ཞེས་

སྨྲས་ནས། ཐུབ་པ་དེའི་ལག་པ་གཡས་པ་ཅུང་ཟད་བསྒེང་སྟེ། དགག་པའི་ཕིར་

སློར་མློ་ནི་ཕ་ཞིང་རིང་བ་བཀམ་པ་དང་། རལ་གི་རྣློན་པློས་པདྨའི་ར་བ་བཞིན་དུ་

མཁྲིག་མ་བཅད་དེ། དེའི་ལག་པའི་མཁྲིག་མར་བཅད་པ་ན། གཅློད་པ་པློ་ནི་བདེ་

བར་གནས་པ་ལས། །ཕིས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་མྱློང་འགྱུར་བའི། །སྡུག་

བསྔལ་ཅི་ལྟར་མི་བཟློད་སྡུག་བསྔལ་བ། །དེ་ལྟར་བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་མ་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམས་པ། ཨེ་མ་ཧློ་ངློ་མཚར་བས་ཀིས་

མེད། །མི་འདིས་བདག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ལས་ནི་འདས། །རེས་སུ་གདམས་

པའི་སློད་དུ་ཡང་མ་གྱུར་གི་དློན་མེད་དློ་སྙམ་ནས། ནད་པ་སན་པས་བློར་བ་བཞིན་

དུ་དེ་ལ་མྱ་ངན་བས་ཏེ་ཅང་མི་ཟེར་བར་འདུག་གློ། །དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་པློས་དེ་ལ་

བསིགས་ནས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་མཐར་གིས་བཅད་ན་ནི། །ཁྱློད་ཀི་ལུས་ནི་མེད་

པར་འགྱུར། །མ་རུངས་པ་ཡི་བློ་རེད་པ། །ཚུལ་འཆློས་བརྟུལ་ཞུགས་འདི་ཐློད་

ཤིག །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས། དེ་རེས་སུ་གདམས་སུ་མི་རུང་ཞིང་འདི་

ལྟར་ངན་དུ་བེད་པར་རིག་ནས། དེ་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེའི་ལག་པ་ཡ་གཅིག་དང་དཔུང་པ་གཉིས་དང་རྣ་བ་དང་ས་

དང་རང་པ་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཅད་དློ། །དེ་ཡི་ལུས་བཅད་འགེལ་བར་གྱུར་
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ན་ཡང་། །ལུས་ཀི་ཁློག་པ་གནས་པའི་མཐའ་ཤེས་ཤིང་། །སྐེ་བློ་རྣམས་ལ་བཟློད་

པ་གློམས་གྱུར་པས། །ཐུབ་པའི་མཆློག་དེ་མ་འཁྲུགས་མྱ་ངན་མེད། །ལུས་དེ་

བཅད་པར་གྱུར་ཀང་དེ་ཡི་སེམས། །དགེ་བའི་ཚུལ་བལྟས་བཟློད་པ་གཏན་མ་

ཉམས། །དགའ་བའི་ཚུལ་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡློང་མ་གྱུར། །རྒྱལ་པློ་ཆློས་ཉམས་

མཐློང་ནས་མི་དགར་གྱུར། །སློ་སློར་བརྟགས་བཟློད་སྙིང་རེ་ཅན། །གཞན་གི་སྡུག་

བསྔལ་མི་བཟློད་པ། །བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་ཡང་། །དེ་ཙམ་དུ་ནི་གནློད་མི་

འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡིས་མི་བཟད་ལས་བས་པས། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་རིམས་ནད་མེ་

བཞིན་འབར། །ནགས་ཚལ་ཉེ་བའི་ནང་ནས་ཐ་མར་བྱུང་། །ས་གས་ནང་དུ་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་སློང་། །རྒྱལ་པློ་དེ་ས་གས་པས་འཇིགས་པའི་སྒ་བྱུང་ལ། མེ་འབར་བ་

འཁྲུག་པ་དེའི་ནང་དུ་སློང་ནས། ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཀུ་ཅློ་འདློན་པའི་སྒ་ཆེན་པློ་ནི་

འབིན། རྒྱལ་པློའི་འཁློར་ནི་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་

རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པ་དེའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་མཐུ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱལ་པློ་དེ་སའི་འློག་ཏུ་

སློང་བ་ཡང་དེ་ལས་གྱུར་པར་ཤེས་ནས། རྒྱལ་པློ་དེ་ཉེས་པས་དྲང་སྲློང་འདིས་ནི་

མཁར་དང་ཡུལ་འདི་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གློ་སྙམ་ནས། འཇིགས་ཤིང་དློགས་པ་

སྐེས་ནས། དྲང་སྲློང་དེའི་དྲུང་དུ་ལགས་ནས་ཕག་བས་ནས་བཟློད་པར་གསློལ་

ཞིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ། རྒྱལ་པློ་བླུན་ཞིང་རབ་ཏུ་མི་བརྟན་

པས། །ཁྱློད་ནི་འདི་ལྟར་མ་རུངས་བགིས་པར་གྱུར། །དེ་ནི་ཁྱློད་ཀི་དམློད་པས་མི་

ཤིས་སློང་། །མཁར་འདི་ཞུགས་ཀིས་བསྲེག་པར་མི་མཛད་གསློལ། །བུད་མེད་

བིས་པ་རྒན་པློ་ནད་པ་སན། །བྲམ་ཟེ་ཉེས་པ་མེད་པ་བསྲེག་མི་རིགས། །དེ་བས་

རྒྱལ་པློ་འདི་ཡི་ཡུལ་འདི་ཀུན། །ཡློན་ཏན་ཆློས་ཀིས་རང་གི་ཕློགས་བཞིན་
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བསྲུང་། །དེ་ནས་མི་དེ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ་སྨྲས་པ། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་མ་འཇིགས་ཤིག །བདག་ནི་ནགས་ན་གནས་པ་ལ། །ཉེས་པ་

མེད་པར་རལ་གི་ཡིས། །ལག་པ་དང་ནི་རང་པ་དང་། །ས་དང་རྣ་བ་བཅད་གྱུར་

ཀང་། །བདག་ལྟ་བུ་ཡིས་ཇི་ལྟར་ན། །དེ་ལ་གནློད་པར་བསམ་པར་བ། །རྒྱལ་པློ་

དེ་ནི་ཚེ་རིང་གྱུར། །དེ་ལ་སིག་ཏུ་མ་གྱུར་ཅིག །འཆི་དང་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ཅན། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་དབང་དུ་གྱུར། །ཉེས་པར་སྤད་པས་ཚིག་པ་ལ། །མྱ་

ངན་བེད་མློད་ག་ལ་ཁྲློ། །གལ་ཏེ་བཅློས་སུ་རུང་ན་དེ་ཡི་སིག །བདག་ལ་རྣམ་པར་

སིན་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། །བདེ་བ་ཅན་ལ་སྡུག་བསྔལ་རེས་འབྲང་ཞིང་། །ཡུན་རིང་

མིན་ཡང་མི་བཟད་བརྣག་མི་ནུས། །བདག་ལ་བན་པར་མི་ཤེས་རྒྱལ་པློ་དེ། །དེ་ལྟར་

ཚིག་ལ་བསྐབ་པར་མ་ནུས་པ། །བདག་གིས་མ་ནུས་ཉེས་པ་དེ་བློར་ཏེ། །རྒྱལ་པློ་ལ་

ནི་ཅི་ལྟར་འཁློན་དུ་འཛིན། །རྒྱལ་པློ་གློང་ནའང་འཆི་ལ་སློགས་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་

སྐེས་ན་ཀུན་གིས་མྱློང་བར་འགྱུར། །དེ་བས་སྐེལ་འཁློན་དུ་བཟུང་མི་རིགས། །དེ་

མེད་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཞིག་ཅི་ལས་གྱུར། །ནགས་ན་གནས་ཤིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་

ཤེས། །བཟློད་པ་སྨྲ་བ་རིང་པློ་མི་ཐློགས་འཆི། །ཅི་ཕིར་མི་བཟློད་སྐབས་ནི་འབེད་

པར་བེད། །དེ་བས་མ་འཇིགས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་བར་དློང་། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་མཆློག་

གིས་རེས་བསྟན་པ། །སློབ་མ་ཉིད་དུ་ལེགས་པར་བཟུང་བར་བས། །བཟློད་ལ་གནས་

པས་བསྟན་པ་མ་ཉམས་པར། །བཟློད་པའི་མཐུ་ཡིས་མཐློ་རིས་སློང་བར་གྱུར། །དེ་

ལྟར་ཐུབ་པ་ལས་གེངས་ནས་བཟློད་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་

བའློ། །རྒྱལ་པློ་དེའི་དཔེས་མི་བརྟན་ཞིང་མི་བཟློད་པའི་སྐློན་བསྟན་པ་ལ་ཡང་བརློད་

པར་བའློ། །དེ་ལྟར་འདློད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀི་ཕིར་ཉེས་པར་སྤད་པས་ངན་སློང་དུ་
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ལྟུང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་འདློད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀི་གཏམ་ལ་ཡང་བརློད་པར་

བའློ། །འབློར་པ་མི་རྟག་པར་བསྟན་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །བཟློད་པར་སྐེས་

པའི་རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པའློ།། །།

 ཚངས་པར་སྐྱེས་པའི་རབས།

ལློག་པར་ལྟ་བ་ནི་ཁ་ནམ་ཐློ་བ་རབ་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར། ལློག་པར་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་

པ་རྣམས་ལ། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ལག་པར་རེས་སུ་བརེ་བར་བ་བ་རིགས་སློ། །དེ་

ཡང་འདི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་ཚེ།བསམ་

གཏན་ལ་གློམས་པར་བས་པའི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པའི་མཐུས། ཚངས་

པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐེས་སློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་ཚངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བསམ་

གཏན་གི་ཁྱད་པར་ཐློབ་ཀང་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་སྙིང་རེ་བ་བ་ལ་གློམས་པར་བས་

པས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བེད་པའི་ཡིད་ལ་བེད་བ་རློལ་བ་མེད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །ཡུལ་

གི་བདེ་བ་ཙམ་གི་ཚོད་ཀིས་ཀང་། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ནི་བག་མེད་དབང་དུ་

གྱུར། །དམ་པ་རྣམས་ནི་བསམ་གཏན་བདེ་བས་ཀང་། །གཞན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་

ཡློང་མི་ཉམས། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་འདློད་པའི་ཁམས་སྙིང་

རེའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་བརྒྱ་དང་

ལྡན་པ། གནློད་སེམས་དང་འཚེ་བ་མང་པློ་ལ་བལྟས་ནས། ཡུལ་ལུས་འཕགས་པློའི་

རྒྱལ་པློ་ཡན་ལག་སྦྱིན་ཞེས་བ་བ་བཤེས་གཉེན་ངན་པ་བརྟེན་པའི་སྐློན་དང་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་འདྲིས་པས་ལློག་པར་ལྟ་བ་སྟུག་པློའི་ནང་ན་
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འཁྱམས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་མེད་པས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་

པར་སིན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡློད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས། ཆློས་སྤློད་

པའི་སྤློ་བ་ནི་མེད། སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སློགས་པ་ལེགས་པར་སྤད་པ་ལ་ནི་

རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས། ཆློས་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་ནི་བརས་པར་སེམས། ཆློས་ཀི་གཙུག་

ལག་རྣམས་ལ་ནི་དད་པ་མེད་ཅིང་བློ་རྩུབ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་གི་གཏམ་ལ་ནི་

འཕས་སུ་འཛིན། དགེ་སྦྱློང་དང་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་ནི་དུལ་བ་དང་བཀུར་སྟི་དང་གུས་

པར་བ་བ་ལ་ནི་ལློད་པར་གྱུར་ཏློ། །འདློད་པའི་བདེ་བ་ལ་གཞློལ་བར་གྱུར་པ་མཐློང་

ངློ༌། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཏུ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་

བར་རབ་ཏུ་ངེས་བས་ནས། །སིག་པ་སངས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་ལ་རབ་ཏུ་འབད། །དད་

པ་མེད་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་སྤློད། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ལའི་དྲང་སྲློང་

དེས། རྒྱལ་པློ་དེ་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པས། ངན་སློང་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བ། འཇིག་

རྟེན་རྣམས་དློན་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་སྙིང་རེ་སྐེས་པར་གྱུར་ནས། ཡུལ་གི་བདེ་བ་ལ་

སེམས་ཆགས་པར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་པློ་དེ། གཞལ་མེད་ཁང་གཙང་མ་བཟང་པློ་ཅིག་

ན་འདུག་པ་དེའི་མདུན་དུ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ནས་འློད་འབར་ཞིང་བབ་སྟེ་འློང་

བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེས་མི་དེ་མིའི་ཕུང་པློ་བཞིན་དུ་འབར། གློག་མང་པློ་

འགྱུ་བ་བཞིན་དུ་ནི་འློད་གསལ། ཉི་མའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་ལྟར་གཟི་བིན་ཆེ་ཞིང་

མཛེས་པ་མཐློང་ནས། དེའི་གཟི་བིན་གིས་སེམས་ཟིལ་གིས་གནློན་ཏེ་རྟབ་རྟབ་པློར་

གྱུར་ནས། དེ་ནས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་ལངས་ནས་གུས་པར་ལྟ་ཞིང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་

སློ༑ །ཁྱློད་ཀི་ཞབས་དང་ཕག་མཛེས་པདྨ་བཞིན། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་ས་བཞིན་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་བགིད། །འློད་ཟེར་འབར་བ་ཉི་མ་བཞིན་དུ་གསལ། །བལྟ་ན་
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མཛེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཁྱློད་སུ་ཞིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། མཉམ་

པར་གཞག་པའི་སེམས་ཀིས་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཉིས། །དྲེགས་པའི་དག་རྣམས་

གཡུལ་ངློ་ཕམ་བས་བཞིན་དུ་བཅློམ། །གང་དག་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐེས་པར་

གྱུར་པ་ཡི། །ལ་ཡི་དྲང་སྲློང་ནང་ནས་གཅིག་ནི་བདག་ལགས་སློ། །དེ་སྐད་སྨྲས་པ་

དང་། རྒྱལ་པློ་དེས་གཤེགས་པ་ལེགས་སློ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྨྲས་ཏེ། དེ་

ལ་མཆློད་ཡློན་ཕུལ་བ་དང་རང་པ་བཀྲུས་པས་བཀུར་སྟི་བས་ནས། དེ་ལ་ཡ་

མཚན་ཅན་དུ་བལྟས་ཏེ་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཁྱློད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུ་འདི་ལྟ་བུ་

ནི་ངློ་མཚར་ཆེའློ། །ཁང་བཟང་རིག་པ་དག་ལ་ཐློགས་མེད་ལ། །ས་ལ་འགློ་བ་

བཞིན་དུ་མཁའ་ལའང་འཆག །གློག་གི་འློད་བཞིན་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་

ཆློགས། །ཁྱློད་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་འདི་ནི་ཅི་ཐློབ་སྨྲློས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། 

བསམ་གཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། །དབང་པློ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་བསམས་

པ་དང་། །སྲིད་པ་གཞན་ལའང་གློམས་པར་བས་པ་ཡི། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་

ཡིན་པར་འདྲའློ། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཅེས་ཟེར་བ་འདི་བདེན་

ནམ། ཚངས་པས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་མང་དེ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་མཆིས་

སློ༑ །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་འདི་བདག་གིས་ཅི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པར་བགི། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་འདི་རབ་ཏུ་གསལ་ཏེ།མངློན་

སུམ་ལ་སློགས་པའི་རིག་པའི་ཚད་མས་གཟུང་དུ་རུང་ལ། ཡིད་གཅུགས་པའི་

ཚིག་གིས་བསྟན་པ་དང་། བརྟག་པའི་རིམ་པས་ཀང་ཡིད་ཆེས་པར་བར་རུང་

ངློ༌། །ཁྱློད་གཟིགས་སུ་གསློལ། ཉི་ཟླ་སྐར་མས་བརྒྱན་པའི་ནམ་མཁའ་དང་། །དུད་

འགློ་བརྟག་པའི་རྣམ་པ་མང་པློ་འདི། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་མངློན་སུམ་བཞིན་དུ་
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སང་། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བློ་ངན་ཁྱློད་མ་བསྐེད། །བསམ་གཏན་གློམས་བས་དྲན་པ་

གསལ་བ་ཡིས། །ཚེ་རབས་དྲན་པའང་དེ་དང་དེ་ན་ཡློད། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་དེ་

ལ་རེས་སུ་དཔློགས། །ད་བདག་ལས་ཀང་མངློན་པར་མི་འགྱུར་རམ། །སྔ་མའི་བློ་

ལ་ཕི་མའི་བློ་འགྲུབ་ན། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡློད་པར་དེ་ལས་མངློན། །མངལ་ན་

འདུག་པའི་སྔློན་རློལ་བློ་དེ་ནི། །དེ་མ་ཐག་པའི་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་བློ། །ཤེས་བ་

རྟློགས་པར་བེད་པའི་བློ་ཡིན་ཟེར། །དེ་བས་སྐེ་སློགས་བློ་ནི་ཡུལ་ཡློད་གྱུར། །མིག་

སློགས་མེད་པས་དེ་ནི་ཚེ་འདི་མིན། །དེ་ཡི་བློ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡིན། །སྐེ་

དགུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སློགས་བེ་བྲག་རྣམས། །ཕ་མའི་རང་བཞིན་དག་དང་མི་

མཐུན་སང་། །གློ་བུར་གྱུར་པ་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མེད། །དེ་བས་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་

གློམས་དེ་ཡིན། །བློ་ཡི་མཐུ་སྟློབས་གསལ་བ་མེད་པ་དང་། །དབང་པློ་རྣམས་ཀང་

བླུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །བཅས་མ་ཐག་ཏུ་སུས་ཀང་མ་བསྟན་པར། །ནུ་ཞློ་

འཐུང་བ་རློལ་བར་བེད་པ་དང་། །ཁ་ཟས་བཟའ་བར་རློལ་བར་བེད་པ་ཡང་། །སྲིད་

པ་གཞན་ལ་གློམས་པར་བས་པ་མངློན། །དེ་དང་དེ་འདྲའི་ལས་ལ་སློབ་ལློབས་

པ༑ །གློམས་པར་བས་པས་མཁས་པར་གྱུར་པར་གྲུབ། །དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་

ཡློད་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ལ་མ་འདྲིས་པས་ཁྱེད་ཅག་འདི་ལྟར་དློགས་པ་སྐེ་ཡང་སྲིད། 

པདྨ་རྣམས་ནི་འབེད་དང་འཛུམས་པ་དག །སྲིད་པ་གཞན་ལ་སྤློད་པ་གློམས་ལས་

གྱུར། །དེ་ལྟར་མི་འདློད་ནུ་ཞློ་འཐུང་བ་དག །ཚེ་རབས་སྔ་མའི་གློམས་ལས་ཅི་

ཕིར་འདློད། །ཅེས་ཟེར་བའི་དློགས་པ་དེ་ཡང་སྐེས་པ་མི་རིགས་སློ། །དུས་ངེས་པ་

དང་མ་ངེས་པ་ལས་འགྱུར་བ་སང་བ་དང་། འབད་པ་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པའི་

ཕིར་ཏེ། པདྨ་ཁ་འབེད་འཛུམས་ལ་དུས་ངེས་ཡློད། །ནུ་ཞློ་འཐུང་བར་རློལ་ལ་དུས་
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ངེས་མེད། །པདྨ་མི་རློལ་ནུ་ཞློ་འཐུད་བར་རློལ། །དེ་བས་པདྨ་ཁ་བེ་ཉི་མའི་

མཐུ། །དེ་བས་ན་རྒྱལ་པློ་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡློད་ན་ཡིད་

ཡློད་པར་རུང་ངློ༌། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ལློག་པར་ལྟ་བ་ལ་བློ་ཞེན་ཅིང་སིག་ཆེ་བས། 

འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡློད་པའི་གཏམ་དེས་ཉམས་མི་བདེ་ནས་སྨྲས་པ། ཀེ་དང་སྲློང་

ཆེན་པློ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་གལ་ཏེ་བིས་བ་བསིགས་ཚུལ་མ་ཡིན་ལ། །འདི་ནི་

བདག་གི་ཡིད་ཆེས་བ་བར་གལ་ཏེ་ཁྱློད་སེམས་ན། །འློ་ན་དེ་རིང་འདིར་ནི་གསེར་

སྲང་ལྔ་བརྒྱ་ང་ལ་བིན། །དེ་ཡི་སྐིན་པློ་སྲིད་པ་གཞན་དུ་གསེར་སྲང་སྟློང་སྦྱིན་

ནློ༑ །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས། དེ་སྤི་བརྟློལ་ཆེ་བ་ལ་གློམས་ཤིང་འཛེམ་

དློགས་མེད་ལ། ལློག་པར་ལྟ་བའི་དུག་གི་སྒེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་མི་རིགས་པའི་

ཚིག་དེའི་ལན་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྨྲས་པ། འདི་ལའང་རེ་ཞིག་ནློར་ནི་འབློར་

པར་འདློད་པ་ཡིས། །བདག་ཉིད་ངན་པ་དག་ལ་ནློར་ནི་ཡློང་མི་གཏློང་། །བརམ་དང་

མི་མཁས་ལེ་ལློ་ཅན་ལའང་ནློར་མི་གཏློང་། །དེ་དག་ལ་ནི་བཏང་ན་དེ་ཉིད་ཟད་པའི་

མཐར། །གང་དག་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་མངློན་པ་དང་། །ཆློ་རིགས་བཙུན་ཞིང་ནློར་སེལ་

མཁས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་དབུལ་ཡང་བུ་ལློན་འཇལ་བེད་པ། །དེ་ལ་བིན་ན་ནློར་ནི་

འཕེལ་བར་འགྱུར། །ནློར་གཏློང་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་མཁྱེན་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་

གཞན་ལ་བུ་ལན་འཇལ་བ་བ། །ལྟ་བ་ངན་པ་སྤློད་པ་ཁྱློད་ལ་ནི། །ནློར་རྣམས་བིན་

ཡང་དློན་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །ལྟ་བ་ངན་པའི་སྐློན་གྱུར་མི་བཟད་པའི། །བདག་གི་

ལས་ཀིས་ཁྱློད་ནི་དམྱལ་བར་ལྟུང་། །སེམས་ཉམས་ནད་ཀིས་གདུངས་པར་གྱུར་པ་

ལ༑ །གསེར་སྲང་སྟློང་གི་ཕིར་ནི་སུ་ཞིག་བསྐུལ། །དེ་ན་ཉི་ཟླའི་འློད་ཟེར་རྣམས་ཀིས་

ཀང་། །ཕློགས་ཀི་ནང་དུ་མུན་གིས་གཡློགས་མི་སང་། །སྐར་མ་མང་པློས་བརྒྱན་
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པའི་ནམ་མཁའ་ཡང་། །ཀུ་མུད་རྒྱས་པའི་མཚོ་འདྲ་ཡློང་མི་སང་། །མེད་པར་ལྟ་བ་ཚེ་

རབས་ཕི་མ་ལ། །གནས་པ་དེ་ན་མུན་ནག་རླུང་གང་ལྡང་། །དེས་ནི་རུས་པའང་

འཇིག་པའི་ནད་སློང་ན། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་སུ་ཞིག་དེ་རུ་འཇུག །མུན་ནག་

འཐིབས་པློ་དུ་བ་དཀུ་བ་ཡི། །དམྱལ་བའི་ནང་ན་ཁ་ཅིག་ཡུན་རིང་གནས། །རང་གི་

པགས་པའི་འབྲེང་བས་དྲངས་པར་སང་། །ཕན་ཚུན་བརྔློས་ཏེ་སད་པས་འློ་དློད་

འབློད། །མེ་མུར་འབར་བའི་དམྱལ་བ་གཞན་དག་ནི། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རང་ལག་

ཚིག་བཞིན་དུ། །དེ་ལས་ཐར་བར་འདློད་ཕིར་ཕློགས་སུ་རྒྱུག །མི་དགེ་མ་བང་བར་

དུ་ཚེ་མི་འདའ། །ལ་ལ་གཤིན་རེའི་གཤེད་མ་མ་རུངས་པས། །ཤིང་མཁན་བཞིན་དུ་

ཡན་ལག་གཤགས་པ་ནི། །ལློན་ཤིང་རླློན་པ་དག་ལ་སྐབས་རེད་བཞིན། །མཚོན་ཆ་

རྣློན་པློས་རབ་ཏུ་གཏུབས་ཤིང་གཤགས། །དེ་བཞིན་གཞན་དག་དུམ་བུར་རབ་ཏུ་

གཏུབས། །པགས་པ་བཤུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་མྱློང་། །ཤ་རྣམས་བཏློགས་

པས་ཁ་ཅིག་རུས་པ་ཙམ། །རང་གི་སིག་གིས་སྲློག་ནི་ཆད་མི་འགྱུར། །ཁ་ཅིག་

འབར་བའི་སྲབ་ཀིས་ཁ་བསྲབས་ནས། །ལགས་ཀིས་གཞི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ། །གང་

ལག་མེ་ལྟར་འབར་བས་དབང་མེད་བས། །རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཤིང་རྟ་འདྲེན་ཅིང་

འཁློད། །བསྡུས་འཇློམས་རི་ཡིས་ཁ་ཅིག་ལུས་ཀང་གཟིར། །དེ་ཡིས་བརིས་པས་ཕེ་

མར་ལགས་གྱུར་ཀང་། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་མ་ཟད་པར་དུ་ནི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་

ཆགས་ཆེ་ཡང་ཡློང་མི་འཆི། །ལགས་གཏུན་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དག་ཏུ། །ལགས་

ཀི་བ་གཏུན་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཡིས། །ལློ་གངས་ལྔ་བརྒྱར་ཚང་གི་བར་དུ་ནི། །ཕེ་མར་

བཏགས་ཀང་ད་རུང་སྲློག་མི་འདློར། །བི་རུ་བཞིན་དུ་རབ་འབར་ཤིང་དག་

གི།ལགས་ཀི་ཚེར་མ་འབར་ཞིང་རྩུབ་པ་ལ། །གཤིན་རེའི་གཤེད་པློ་ཁྲློ་བས་མགློན་
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མེད་པར། །སྟེང་དང་འློག་ཏུ་རབ་ཏུ་དྲངས་ཤིང་བསྡུས། །ལ་ལ་མེ་མདག་ཕུང་པློ་

ཆེན་པློ་ནི། །བཙོ་མའི་གསེར་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ན། །བདག་གིས་ལས་ངན་

སྤད་པའི་འབྲས་བུ་མྱློང་། །འགེ་ལྡློག་དུ་འབློད་ཙམ་གི་མཐུ་ལ་བརྟེན། །ཁ་ཅིག་ས་

གཞི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ། །ཕུར་པ་བརྒྱ་ཡིས་ལེ་ཡང་རབ་ཏུ་བརྒྱངས། །མི་བཟད་

ནད་ཀིས་ལུས་གཟིར་སྒ་ཡང་འབིན། །དེ ་དག་དེ ་ཚེ ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་

ཤེས། །ལགས་ཀི་ལེབ་མ་འབར་བས་ཁ་ཅིག་དཀིས། །གཞན་དག་ལགས་ཀི་ར་

ཆེན་ནང་དུ་བསྐློལ། །ལ་ལ་མཚོན་རྣློན་ཆར་འབབ་ལུས་ཀང་དམྱལ། །གཅན་

གཟན་ཁྲློ་བློས་ཤ་ལྤགས་ཟད་པར་བཏློགས། །ཁ་ཅིག་མེ་འབར་ཚ་བས་གདུངས་

གྱུར་ནས། །ཆུ་བློ་བརྒལ་དཀའ་རྩུབ་མློའི་ནང་དུ་འཇུག །དེ་ན་དེ་རྣམས་ཤ་ནི་

མྱགས་པར་འགྱུར། །ངན་སྤློད་མཐུས་བཟུང་སྲློག་ནི་ཆད་མི་འགྱུར། །གཞན་དག་

ཚབས་རབ་ཏུ་གདུངས་གྱུར་ནས། །མི་གཙང་རློ་མྱགས་ཁྲློད་ལ་འཚོ་སྙམ་

སྟེ༑ །ཞུགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས་མེད་དེ་ན་མྱློང་། །སྲིན་བུ་མང་པློས་ལུས་དང་

རུས་པ་བཤིག །ཁ་ཅིག་མེ་ཡི་ནང་དུ་ལུས་འབར་ཞིང་། །རབ་ཏུ་ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ཡུན་རིང་མྱློང་། །མེ་འབར་ནང་ན་ལགས་བསྲེག་འདྲར་གྱུར་ཀང་། །རང་གི་ལས་

ཀིས་ཐལ་བར་ལགས་མི་འགྱུར། །གཞན་དག་སློགས་ལེ་འབར་བས་དྲ་ཞིང་ཁ་ཅིག་

སྤུ་གི་རྣློན་པློས་གཏུབ། །ལ་ལ་ལགས་ཀི་ཐློ་བས་མགློ་བཅློམ་མྱ་ངན་གདུངས་ཤིང་འློ་

དློད་འབློད། །ཁ་ཅིག་གསལ་ཤིང་ཆེན་པློས་ལུས་བརྒྱངས་དུ་བ་མེད་པའི་མེ་ལ་རབ་

ཏུ་བསྲེག །གཞན་ཡང་ལགས་ཀི་ཁུ་བ་མ་ལྟར་འབར་བ་བླུད་ནས་མཁུན་སྒ་

འབིན། །ལ་ལ་ས་ཚོགས་ཁྱི་རྣམས་སྟློབས་ཆེན་གིས། །མཆེ་བ་རྣློན་པློའི་སློ་ཡིས་

རབ་ཏུ་འདྲད། །ལུས་ཀི་ཤ་རྣམས་བཏློགས་པས་སྲབ་མློར་གྱུར། །དམན་པའི་སྒ་



སྐབ་ིགས་དརབ་སས་ྱྲསྡྡཚངབ་ིད་སྐབ་ིགས་དརབསྡ

265

འབིན་གཅློམ་ཆུང་དུ་ཞིང་འགེལ། །དམྱལ་བ་མི་བཟད་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མི་བདེ་བ། །བདག་

གི་ལས་ཀིས་འཕངས་ནས་མྱློང་བ་དེ་ཡི་ཚེ། །མྱ་ངན་སེམས་གདུངས་འཇིགས་ཤིང་

ཉམ་ཐག་གྱུར་པ་ལ། །དེ་ཚེ་སུ་ཞིག་ཁྱློད་ལ་བུ་ལློན་དེད་དུ་འགློ། །ལགས་ཀི་ར་ཆེན་

རབ་ཏུ་མེ་འབར་རེད་དཀའ་བ། །མི་བཟད་ནང་ན་འགློ་ངན་ལུས་རྣམས་སློང་གྱུར་

ཅིང་། །རབ་ཏུ་བསྐློལ་བའི་ཤུགས་ཀིས་དབང་མེད་རྣམ་པར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་སུ་ཞིག་

ཁྱློད་ལ་བུ་ལློན་དེད་དུ་འགློ། །ས་གཞི་མེ་འབར་དུ་བ་མེད་པ་སེར་པློ་ལ། །ལགས་ཀི་

ཕུར་པ་མེ་འབར་བརྒྱ་ཡིས་ལུས་བརྒྱངས་ནས། །རབ་ཏུ་ལུས་བསྲེགས་སྙིང་རེར་

རུང་བར་དུ་བ་ན། །དེ་ཚེ་ཁྱློད་ལ་སུ་ཞིག་བུ་ལློན་དེད་དུ་འགློ། །རབ་ཏུ་མནར་བའི་

གནས་ན་འདུག་པ་ན། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་མྱློང་འགྱུར་བས། །ཚིག་གི་ལན་

ཀང་སྨྲ་བར་མི་ནུས་ན། །དེ་ཚེ་ཁྱློད་ལ་སུ་ཞིག་བུ་ལློན་དེད་དུ་འགློ། །ཁུ་ཡུག་རླུང་

གིས་རབ་ཏུ་བདས་གྱུར་ཞིང་། །མཁུན་པའི་སྒ་ཡང་འབིན་པར་མི་ནུས་པས། །རུས་

པའི་རྒྱ་ཞིག་ཕློངས་པའི་སྒ་འབིན་པ། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་སུ་ཞིག་ནློར་དེད་ཡློང་། །གཤིན་

རེའི་གཤེད་པློས་བསད་པར་གྱུར་པའམ། །རབ་ཏུ་འབར་བའི་མེ་ཡིས་ཚིག་

པའམ། །ཤ་དང་ཁྲག་རྣམས་ཁྱེར་ཞིང་ཟ་བས་ན། །སུ་ཞིག་ཁྱློད་ལ་ནློར་སློང་སྡུག་

བསྔལ་མྱློང་། །བསད་དང་བཅད་དང་གཤགས་དང་བརྡེག་པ་དང་། །བསྲེག་དང་

བཞློག་དང་བརྡུང་དང་གཞིག་པ་དང་། །གནློད་པ་མང་པློས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་

ན༑ །དེ་ཚེ་ཇི་ལྟར་ང་ལ་བུ་ལློན་བཙལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་ཕློ་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་

བའི་གཏམ་རབ་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་ཐློས་ནས་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། ལློག་པར་

ལྟ་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ནི་བཏང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡློད་པར་ཡིད་ཆེས་པར་

གྱུར་ནས། དྲང་སྲློང་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་སྨྲས་པ། །དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
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བདག་གིས་ཐློས་ནས་སུ། །བདག་གི་ཡིད་ནི་འཇིགས་པས་རྣམ་པར་སྐྲག །དེ་དག་

བདག་གིས་ཇི་ལྟར་མྱློང་གྱུར་སྙམ། །རྣམ་རྟློག་མེ་ཡིས་བདག་ནི་བསྲེགས་པ་

བཞིན། །བདག་གི་སེམས་ནི་ལྟ་ངན་ལྷུང་གྱུར་ཞིང་། །ཡུན་རིང་མ་མཐློང་ངན་པའི་

ལམ་དུ་སློང་། །འདི་ལ་དགེ་བའི་གནས་སུ་ཁྱློད་ཀིས་མཐློང་། །ཐུབ་པ་ཁྱློད་ནི་བདག་

གི་མགློན་དང་སྐབས། །བདག་གི་ལྟ་ངན་མུན་པ་ཁྱློད་ཀིས་བསལ། །ཉི་མ་ཤར་བས་

མུན་ནག་བསལ་བ་བཞིན། །གང་གིས་བདག་ནི་ངན་འགློར་མི་ལྟུང་བ། །དེ་འདྲའི་

ལམ་ནི་བདག་ལ་བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྒྱལ་པློ་དེ་

ཡིད་མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལྟ་བ་དྲང་པློར་གྱུར་ནས་ཆློས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་སློད་དུ་

གྱུར་པ་མཐློང་ནས། ཕ་བུ་ལ་སྙིང་བརེ་བ་དང་། སློབ་དཔློན་སློབ་མ་ལ་སྙིང་བརེ་བ་

བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་རེས་སུ་བསྟན་ཏློ། །སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་ཡློན་ཏན་དགའ་བ་

རྣམས། །སློབ་མ་མཆློག་ཚུལ་དགེ་སྦྱློང་བྲམ་ཟེ་དང་། །འབངས་ལའང་ངང་ཚུལ་སྙིང་

རེ་ལྡན་བསྟན་པ། །གགས་ལྡན་དེ་ནི་མཐློ་རིས་འགློ་བའི་ལམ། །དེ་བས་ཆློས་མིན་

ཐུབ་དགའ་ཐུབ་བེད་ཅིང་། །སེར་ས་དློར་དཀའ་རིང་དུ་བློར་ནས་སུ། །ལ་དབང་ཕློ་

བྲང་གསེར་གི་རྟ་བབས་ཅན། །རིན་ཆེན་མཆློག་འབར་དེ་ནི་འབར་བཞིན་

སློང་། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་ཁྱློད་ཡིད་འདྲིས་པར་གིས། །སྐེ་བློ་མཆློག་རྣམས་ལྟ་བ་བློ་

གནས་ཏེ། །བིས་པ་དགའ་བེད་སྐེ་བློའི་ལྟ་བ་སློངས། །ཆློས་ཉིད་ངེས་པ་གང་དག་

བསྟན་ལ་རྟློགས། །ད་ནི་ཁྱློད་ཀིས་ཡང་དག་ལྟ་དགེ་ཞིང་། །རྒྱལ་པློའི་ཚུལ་གིས་འགློ་

བར་འདློད་པར་གིས། །ཡློན་ཏན་མི་དགའ་སེམས་དེ་མེད་པར་བློས། །དེ་ཉིད་

སེམས་ཀི་གློ་འཕང་ལམ་དུ་གྱུར། །དེ་བས་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་དབིག་ཏུ་

བློས། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་འདློད་སྙིང་རེ་བསྐེད། །ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟན་ཞིང་
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དབང་པློ་རབ་ཏུ་སློམས། །དེ་ཡིས་ཕི་མའི་ཚེ་ལ་ཁྱློད་མི་སྡུག །རང་གི་བསློད་

ནམས་རྒྱལ་པློའི་དཔལ་གི་གཟི། །མཛའ་བཤེས་རྣམས་ལ་རབ་གསལ་ཡིད་འློང་

དཀའ། །གགས་པ་སྙན་པས་འགློ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །བདག་གི་དློན་དང་

ལྡན་པའི་ཕན་པ་སྤློད། །ཁྱློད་འདིར་བཀུར་སྟི་སྤིན་པའི་ཤིང་རྟ་དག །རང་ལུས་

ཡློན་ཏན་འབྱུང་པའི་ཤིང་རྟ་ཉིད། །མིག་རྩུབ་མིག་ལྡན་སྦྱིན་དུལ་འཁློར་ལློ་

ཅན། །བསློད་ནམས་འདློད་པའི་ཤིང་རྟའི་མདའ་དང་ལྡན། །དབང་པློ་དུལ་རྟ་དྲན་

པའི་སྲབ་སྐློགས་ཅན། །བློ་གློས་ལགས་ལྡན་ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེན་བརློན། །ངློ་ཚ་ཡློ་བད་

ངན་གློགས་མཛེས་པས་བཅིངས། །བཟློད་པའི་གཉའ་ཤིང་དེས་འགློ་བརྟན་པས་

བརྟན། །ཚིག་ངན་བསློམས་པས་མི་སྙན་སྒ་མི་འབིན། །ཡིད་འློང་ཚིག་ཙམ་སྨྲ་

བས་ཟབ་པའི་སྒ། །གདམས་པ་མ་ཞིག་པས་ན་མཚམས་མ་བེད། །སྤློད་པ་ངན་

པའི་ག་གྱུ་སངས་པས་དྲངས། །ཐེག་པ་འདི་དང་གགས་པའི་རུ་མཚོན་དང་། །སྙིང་

རེ་བསྐལ་ཞིང་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན་མཐློ། །བདག་དང་གཞན་དློན་མ་རྨློངས་གསལ་

སྤློད་པས། །རྒྱལ་པློ་ནམ་ཡང་དམྱལ་བར་ཡློང་མི་ལྟུང་། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་

ངེས། རྒྱལ་པློ་དེའི་ལྟ་བ་ལློག་པའི་མུན་ནག་དེ་ཚིག་གསལ་བའི་ཉི་མ་ཤར་བས་

བསལ་ནས། དེ་ལ་བདེ་འགློའི་ལམ་ཡང་བསྟན་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཡློད་པའི་དློན་ཡང་དག་པར་ནི་རྟློགས་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བའི་སེམས་ནི་རེད་ནས། བློན་པློ་དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་དང་བཅས་པ་

དག་སྦྱིན་པ་དང་དུལ་བ་དང་སློམ་པ་ལ་གཞློལ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལློག་པར་

ལྟ་བ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རབ་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕིར། ལློག་པར་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་དམ་

པ་རྣམས་ཀིས་ལག་པར་རེས་སུ་བརེ་བར་བ་བར་རིགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་
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ཆློས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཉན་པ་ནི་དད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་ཀང་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞིན་ལས་ཆློས་མཉན་ན་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་སྐེ་བའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་སྐེས་བུ་

དམ་པ་རྣམས་ནི་བརས་ཐབས་བས་ཀང་བཟློད་པ་ལ་གློམས་པར་བས་པས་དེ་ལ་

ཕན་པའི་མན་ངག་སྟློན་པར་བེད་ཀི་ཚིག་རྩུབ་མློ་ནི་མི་སྨྲའློ། །ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །སྐློ་ཞིང་ཡིད་

འབྱུང་བར་བས་ནས་མྱུར་དུ་ལེགས་པའི་ལམ་ལ་ཕློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སྐློ་

ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བར་བ་བའི་གཏམ་བ་བ་ལ་བརློད་པར་བའློ། །ཚངས་པར་སྐེས་པའི་

རབས་ཏེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པའློ།། །།

 གླང་པོ་ཆྱེར་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བཅུ་གཅིག་པ། དགེ་བ་རྣམས་ནི་ཕིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་ན། 

སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཁེ་རེད་པ་དང་འདྲ་བར་སེམས་སློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གང་པློ་ཆེའི་ནགས་ཚལ་ཤིང་ལློན་པ་གཞློན་ནུ་བཟང་པློའི་རེ་མློ་མེ་

ཏློག་དང་འབྲས་བུ་དང་ཤིང་ལློར་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བརྒྱན་པ་

བཞིན་དུ་འདུག་པ། ལྡུམ་བུ་དང་། ཤིང་གེལ་བ་དང་། ར་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་

ཁེབས་པའི་ས་ཕློགས་ན། རིའི་ལློངས་རྣམས་ན་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་བ་ལ་སྙིང་

ཆགས་ནས་གཞན་དུ་གཡེང ་བ ་མེད ་པར་གནས་བཅས་པ་བཞིན ་དུ ་ནི ་

འདུག །ནགས་ན་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་ནི་གྱུར། མཚོ་ཟབ་མློ་རྒྱ་ཆེན་པློས་ནི་
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དགློན་པ་དང་བཅས་པར་བས། ཤིང་དང་རྩྭ་དང་ཆུ་མེད་པའི་མྱ་ངམ་དགློན་པ་ཆེན་

པློས་ཁློར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་བསྐློར་བས་ཡུལ་དང་ལློངས་ཐག་རིང་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ན། 

གང་པློ་ཆེ་ལུས་ཆེན་པློ་གཅིག་པུ་རྒྱུ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་གགས་སློ། །དེ་དེ་ན་

ཤིང་ལློ་དང་། པདྨའི་ར་བ་དང་། ཆུ་ཙམ་གིས་འཚོ་ཞིང་ཆློག་ཤེས་པ་དང་། ཞི་བས་

དཀའ་ཐུབ་ཅན་བཞིན་དུ་དགའ་བར་གནས་སློ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པློ་དེ་ནགས་ཚལ་དེའི་མཐའ་ནས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས། མྱ་ངམ་དགློན་པ་

ན་མིའི་སྒ་ཅིག་ཐློས་པ་དང་དེས་བསམས་པ། འདི་ཅི་ཞིག་ས་ཕློགས་འདི་ན་ཡུལ་དུ་

རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་ཅི་ཡང་མེད། མྱ་ངམ་དགློན་པ་ཆེན་པློ་འདི་ལྟ་བུར་བརྒལ་ཏེ་རི་

དྭགས་བཤློར་བ་ཡང་མི་རིགས་ན་ཚེགས་ཆེན་པློ་བྱུང་སྟེ། ཤ་ཐང་ཤིང་བདག་ཅག་

གང་པློ་ཆེའི་ཁྱུ་ནས་འཛིན་པ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཏེ་འློང་བ་མི་རིགས་ན་གློར་མ་

ཆག་པར་འདི་དག་ནི་ཕློགས་སད་ནས་ལམ་ནློར་བ་ཅིག་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གིས་མི་

རིགས་པར་བས་ནས། རྒྱལ་པློ་ཁྲློས་ཏེ་སྤྱུགས་པ་དག་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲ་སྟེ། འདི་

ལྟར་འདི་དག་གཅློམ་ཆུང་ཞིང་། །དགའ་བའི་སྐད་གསང་མཐློན་པློ་ཉམས། །རབ་ཏུ་

ཉམ་ཐག་ཕློངས་པའི་སྒ། །འབའ་ཞིག་དུ་བ་བཞིན་དུ་གག །དེ་བས་ན་འདི་ཅི་ཡིན་རེ་

ཞིག་བརྟག་པར་བའློ་སྙམ་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློས་དྲངས་ནས། 

མིའི་སྒ་གང་ན་གག་པ་དེ་ལློགས་སུ་སློང་སྟེ། སྨྲེ་སྔགས་འདློན་པའི་ཚིག་དང་མི་

འགལ་ཞིང་མྱ་ངན་བེད་པའི་ཚིག་གིས་དུ་བའི་སྒ་ཉན་ཅིང་སྙིང་རེས་སེམས་བསྐུལ་

ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དེར་རིངས་པར་སློང་སྟེ་ནགས་ཚལ་སྟུག་པློ་དེ་ནས་

བྱུང་བ་དང་། ས་ཕློགས་དེ་ན་ཤིང་དང་ཚང་ཚིང་མེད་པས་རྒྱང་རིང་པློར་བལྟས་པ་

ན༑ མི་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཅིག་བཀེས་པ་དང་། སྐློམ་པ་དང་། ངལ་བས་ཉེན་པ་དག་
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ནགས་ཚལ་དེ་ལློགས་སུ་འློང་བ་མཐློང་ངློ༌། །མི་དེ་དག་གིས་ཀང་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་དེ་དག་གངས་རིའི་རེ་མློ་འགློ་ཤེས་པའམ། སྟློན་ཀའི་སྤིན་ནམ། ན་བུན་གི་ཚོགས་

རླུང་གིས་བསྐློད་པ་བཞིན་ཚུར་འློང་བ་མཐློང་ངློ༌། །མཐློང་ནས་ཀང་སྐྲག་ཅིང་མི་

དགའ་སྟེ། ད་ནི་བདག་ཅག་རྣམས་བསད་དློ་སྙམ་ནས་ཡིད་སྐྲག་པར་གྱུར་ཀང་

བཀེས་པ་དང་། སྐློམ་པ་དང་། ངལ་བས་སྒིད་ལུག་པས་ཕིར་འབྲློས་མ་ནུས་སློ། །དེ་

དག་རབ་ཏུ་འཇིགས་གྱུར་ཀང་། །བཀེས་སྐློམ་ངལ་བས་ཉམས་སད་ཅིང་། །མི་དགའ་

འཇིགས་པས་ས་གུམ་པས། །འབྲློས་པ་རློལ་ནི་མ་ནུས་སློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་དེ་དག་སྐྲག་པར་རིག་ནས། ང་ལས་ཁྱློད་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་མི་

འབྱུང་གི །མ་འཇིགས་ཤིག་མ་འཇིགས་ཤིག་ཅེས་གང་པློ་ཆེ་ས་མདློག་ཅུང་ཟད་

དམར་ཞིང་སྣུམ་པ་བསྒེངས་པས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ། དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་སྙིང་རེ་བ་

བཞིན་དུ་དྲིས་པ། ཁྱེད་ཅག་སུ་ཡིན་ཅི་ཡི་ཕིར། །འདི་ལྟར་གྱུར་ཅིང་འདི་ན་

འཁློད། །རྡུལ་དང་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གིས། །ཁ་དློག་ཉམས་ཤིང་རིད་པར་གྱུར། །མྱ་

ངན་གདུངས་ཕློངས་ཁྱློད་སུ་ཡིན། །ཁྱེད་ཅག་གང་ནས་འདིར་ལགས་གྱུར། །དེ་ནས་

མི་དེ་དག་མིའི་སྐད་དུ་སྨྲ་ཞིང་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་ཁས་ལེན་པས་དགའ་བར་

བེད་པ་དེས་སེམས་བརྟས་པར་གྱུར་ཏེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་སྨྲས་པ། གང་ཆེན་

རྒྱལ་པློ་བདག་ཅག་ནི། །རྒྱལ་པློ་ཁྲློས་པའི་རླུང་ལངས་པས། །གཉེན་བཤེས་མྱ་ངན་

གདུངས་བཞིན་དུ། །འདིར་ནི་བསྐྲད་དེ་བཏང་བ་ལ། །གཉེན་བཤེས་པས་ཀང་ལག་

གྱུར་པ། །ཁྱློད་ཀིས་བདག་ཅག་གཟིགས་པས་ན། །བདག་ཅག་སྐལ་བ་ལག་མ་

མཆིས། །ལ་དཔལ་མངློན་དུ་གྱུར་པར་ངེས། །ཁྱེད་ཀི་སྤན་སྔར་བབ་པས་ན། །ཕློངས་

པ་འདི་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཁྱློད་མཐློང་ན། །ཕློངས་ལས་མི་ཐར་
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སུ་ཞིག་མཆིས། །དེ་ནས་གང་པློ་ཆེ་དེས་མི་དེ་རྣམས་ལ་འདི་ན་ཁྱེད་ཅག་དུ་ཙམ་

ཡློད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། མི་དེ་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ། ཡིད་འློང་སྐུ་ལྡན་བདག་ཅག་སྟློང་

ཙམ་ཅིག །ས་ཡི་བདག་པློས་འདིར་ནི་སྤྱུགས་པ་ལ། །དེ་ལས་ཕལ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་

མ་མྱློང་བས། །བཀེས་དང་སྐློམ་པས་གདུངས་ནས་གུམ་པར་གྱུར། །གང་ཆེན་གཙོ་

བློ་བདག་ཅག་འདི་ན་ནི། །མི་ཡི་ལག་མ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཅིག་མཆིས། །འཆི་བདག་

ཁ་ཡི་ནང་དུ་མཆིས་པ་ལས། །ཁྱློད་ནི་དབུགས་འབིན་ལུས་དང་འདྲ་བར་

གཤེགས། །དེ་སྐད་ཐློས་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་སྙིང་རེ་ལ་གློམས་པས་མྱ་ངན་

བེད་ཅིང་མཆི་མ་ཕྱུང་སྟེ། དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས་སློ། །ཀེ་མ་ཧློ་ཁྱེད་ཅག་ཉློན་

མློངས་ངློ་མཚར་བས་ཀིས་མེད། །སྙིང་རེ་མེད་ཅིང་ཀི་ཧུད་འཛེམ་པ་མེད། །རྒྱལ་

པློའི་བློ་ནི་ཕི་ཚེ་མི་སེམས་ཤིང་། །རྒྱལ་པློའི་དཔལ་ཡང་གློག་ལྟར་མི་བརྟན་

ཞིང་། །བདག་ལ་ཕན་སེམས་མེད་པས་དབང་པློ་འཕློག །འཆི་བདག་དེའུ་རེ་འློང་བ་

དེ་མེ་སེམས། །སིག་པའི་མཐའ་ཡང་རིང་བར་མ་ཐློས་སམ། །རྣམ་རྟློག་ཞེན་པས་

ཚིག་གིས་གདམས་སུ་མེད། །རྒྱལ་པློ་ཉློན་མློངས་རབ་ཏུ་མགློན་མེད་གྱུར། །ནད་ཀི་

གཞིར་གྱུར་ཆུད་ཟ་བའི། །འདི་ལྟར་ལུས་འདི་གཅིག་བུའི་ཕིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་སྙིང་མི་བརེ། །ཀི་ཧུད་གཏི་མུག་འདི་ཅི་རུང་། །དེ་ནས་གང་པློ་ཆེའི་བདག་པློ་

དེས་མི་དེ་རྣམས་སྙིང་རེ་ཞིང་བམས་པའི་སེམས་ཀིས་བསམས་པ། འདི་རྣམས་

འདི་ལྟར་བཀེས་པ་དང་སྐློམ་པ་དང་ངལ་བས་ཉམ་ཐག་པར་ནི་གྱུར། ལུས་ནི་རིད་

ཅིང་ཉམ་ཆུང་བས། །མྱ་ངམ་གི་དགློན་པ་དཔག་ཚད་དུ་མ་ཡློད་པ་ཆུ་མེད་ཅིང་གིབ་

མ་མེད་པ་འདི་ལས་ལམ་བརྒྱགས་ཀང་མེད་པར་ཅི་ལྟར་ཐར་བར་འགྱུར། གང་པློ་

ཆེའི་ནགས་ཚལ་ན་ཡང་འདི་རྣམས་ཉིན་གཅིག་ཙམ་ཉློན་མ་མློངས་པར་གནས་སུ་
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རུང་བ་ཡང་ཅི་ཡང་མེད་ན་ཅི་ལྟར་བ། ངའི་ཤས་འདི་རྣམས་ཀི་ལམ་བརྒྱགས་བས་

ཏེ༑ ངའི་རྒྱུ་མས་ཀང་རྐལ་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་སློད་བས་ནས། གདློད་མྱ་ངམ་གི་དགློན་པ་

འདི་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་གིས། ཐབས་གཞན་ནི་མེད་དློ་སྙམ་ནས། དེ་བས་ནད་མང་

བརྒྱ་ཡི་གནས། །ལུས་འདི་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་པ། །འདི་རྣམས་ཕློངས་ལས་

བསྒལ་བ་ཡི། །གཟིངས་སུ་གྱུར་པ་བདག་གིས་བ། །མི་ཡི་ལུས་སུ་སྐེས་པ་

ཡིས། །མཐློ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཐློབ། །འདི་དག་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ། །ཕན་འདློགས་

ནུས་པའང་ཤིན་ཏུ་དཀློན། །བདག་གི་སྤློད་ཡུལ་གནས་སུ་ལགས་པར་གྱུར། །འདི་

འདྲའི་མགློན་ཀང་བསློད་ནམས་བས་པས་ཐློབ། །གཉེན་དང་བྲལ་བས་ཕློངས་ཤིང་

ཉམ་ཐག་གྱུར། །དེ་བས་བདག་གིས་ལག་པར་བསྐབ་པར་རིགས། །ལུས་ཞེས་བ་

བ་འདི་ནི་དློན་མེད་མང་། །ཡུན་རིང་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་མང་བའི་གནས། །རྟག་ཏུ་

ན་བས་ཉློན་མློངས་མང་པློའི་གཞི། །གཞན་གི་དློན་དུ་ཕན་ན་སྤད་པར་རིགས། །དེ་

ནས་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་བཀེས་པ་དང་སྐློམ་པ་དང་། ངལ་བ་དང་ཚ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་གིས་ལུས་ཉམ་ཐག་ནས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ། མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་དུ་

ཕག་འཚལ་ཞིང་ཕློངས་ནས་ལག་བརྡས་ཆུ་བསང་བ་ནི། བདག་ཅག་མགློན་མེད་

ཁྱློད་མགློན་ལགས། །ཁྱློད་ནི་བདག་ཅག་སྐབས་དང་རྟེན། །སྐལ་བ་ཆེན་པློ་ཅི་

རིགས་པར། །བདག་ཅག་རབ་ཏུ་བསྐབ་པར་རིགས། །ཞེས་ཁ་ཅིག་དེ་ལ་སྙིང་རེ་

རེ་སྐད་དུ་སྨྲས་སློ། །གཞན་དག་ནི་སེམས་རབ་ཏུ་བརྟན་པས་ཆུ་གང་ན་ཡློད་པའི་

ས་ཕློགས་དང་། མྱ་ངམ་དགློན་པ་བགློད་དཀའ་བ་བརྒལ་བའི་ལམ་དྲིས་ཏེ། 

མཚོའི་གནས་སམ་ཆུ་བསིལ་ཀླུང་ཡང་རུང་། །གཡའ་ཆབ་བསིལ་མ་གང་ན་ཡློད་

ཀང་རུང་། །གིབ་ཤིང་ཟླུམ་པློའམ་བསིལ་ལ་སྔློན་པློའང་རུང་། །གང་ཆེན་བདག་
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པློ་བདག་ལ་བསྟན་དུ་གསློལ། །དགློན་པ་འདི་ལས་གང་དག་ན། །ཐར་བར་ནུས་

པར་འགྱུར་བ་དེ། །ཐུགས་ནི་བརེ་བར་མཛད་ནས་སུ། །ཕློགས་དེ་བསྟན་ན་རབ་ཏུ་

ལེགས། །མྱ་ངམ་དགློན་ན་ཡུན་རིང་དུ། །བདག་ཅག་འཁྱམས་ཤིང་མཆིས་པ་

ལ༑ །མཛའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་བསྒལ་བར་གསློལ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་བདག་ཉིད་

ཆེན་པློ་དེས། དེ་དག་གིས་སྙིང་རེ་རེ་སྐད་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དག་གིས་སེམས་

རབ་ཏུ་བརླན་པར་གྱུར་ནས། མྱ་ངམ་དགློན་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་པའི་རི་ཞིག་

ཡློད་པ་དེ།དེ་དག་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར། གང་པློ་ཆེའི་ས་སྤྲུལ་ཆེན་པློའི་མགློ་བློའི་

གདེངས་ཀ་འདྲ་བ་བརྐང་སྟེ་སྨྲས་པ། རི་འདིའི་དྲུང་ན་མཚོ་ཆེན་པློ་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་

ཨུཏྤ་ལས་བརྒྱན་པ། ཆུ་གཙང་མས་གང་བ་ཞིག་ཡློད་དེ། དེ་བས་ན་ལམ་འདི་ནས་

སློང་ལ། དེར་ཡང་ཚ་བ་སྐློམ་པ་ངློམས་ཤིང་ངལ་སློས་པར་གིས་ལ། དེ་དང་མི་རིང་

བ་ཞིག་ན་རི་དེའི་ཁ་ནས་ལྷུང་བའི་གང་པློ་ཆེའི་རློ་ཅིག་ཡློད་ཀིས། དེའི་ཤས་ལམ་

བརྒྱགས་གིས་ལ། དེའི་རྒྱུ་མས་རྐལ་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་སློད་བས་ཏེ་ཆུ་ལློང་ལ། ས་

ཕློགས་འདི་ནས་དེངས་ཤིག་དང་། མྱ་ངམ་དགློན་པ་འདི་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་གིས་

ཁྱེད་རྣམས་ལམ་འདི་ནས་ཕར་དེངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་ནས། བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་

མི་དེ་རྣམས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ། དེ་ནས་གེས་ཏེ་ལམ་གཞན་ཅིག་ནས་སློང་སྟེ། རི་

དེའི་ཁར་འཛེག་ནས། སྐེ་བློ་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕིར། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་པློར་བ་ན། 

སློན་ལམ་འདི་ལྟར་བཏབ་པར་ངེས་སློ། །བདག་གིས་འདི་བས་བདེ་འགློ་ཐློབ་ཕིར་

མིན། །མི་དབང་རྒྱལ་སྲིད་གདུགས་གཅིག་དཔལ་ཕིར་མིན། །མཐློ་རིས་བདེ་མཆློག་

མྱློང་བའི་ཕིར་མ་ཡིན། །ཚངས་པའི་དཔལ་དང་ཐར་པའི་བདེ་ཕིར་མིན། །མྱ་ངམ་

དགློན་པར་འཁྱམས་པའི་སྐེ་བློ་འདི། །བདག་གིས་བསྒལ་པའི་བསློད་ནམས་ཡློད་ན་
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ནི༑ །དེ་ཡིས་འཁློར་བའི་དགློན་པར་འཁྱམས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ནི་སྒློལ་བར་

ནུས་པར་ཤློག །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་

བའི་ཤུགས་ཀིས་རང་གི་ལུས་གཡང་ས་ན་ལྷུང་སྟེ། ཞིག་ནས་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལ་མི་ལྟ་བར་རི་དེའི་ཁ་ནས་རང་གི་ལུས་ས་ཕློགས་དེར་བློར་རློ། །དེ་ནས་དེ་ལྷུང་

སྟློན་ཀའི་སྤིན་བཞིན་མཛེས་པར་གྱུར། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ནུབ་ཀི་རི་ཁར་ནུབ་

པ་བཞིན། །ཁྱུང་གི་འདབ་མ་བསྐློད་པའི་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་ཡིས། །གངས་རི་རེ་

མློས་སྟློད་གཡློགས་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །དེ་ནས་ས་དང་རི་རྣམས་གཡློས་པར་

གྱུར། །བདག་པློར་བསྙེམས་པའི་བདུད་ཀི་སེམས་ཀང་འདར། །གནམ་གྲུམ་སྒ་

བཞིན་ས་ལ་ལྷུང་བར་གྱུར། །ནགས་ཚལ་འཁྲི་ཤིང་ལ་རྣམས་འདུད་པར་

གྱུར། །ནགས་ཚལ་དེ་ན་གནས་པའི་ལ་རྣམས་ནི། །དེ་ཚེ་ངེས་པར་ཡ་མཚན་སྐེས་

པར་གྱུར། །རབ་ཏུ་དགའ་ནས་སྤུ་ལངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ལག་པ་བསྒེངས་ནས་

མཛུབ་མློས་བསྟན་པར་གྱུར། །ཁ་ཅིག་ཙན་དན་ཕེ་མས་བསྒློས་པ་ཡི། །མེ་ཏློག་དྲི་

ཞིམ་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་འཐློར། །ལ་ལ་མ་བཏགས་སྟློད་གཡློགས་གསེར་གིས་

བརྒྱན། །རྒྱན་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་ལ་མཆློད་པར་བེད། །དེ་བཞིན་གཞན་དག་དད་པས་

བསྟློད་པ་དང་། །ཐལ་མློ་སྦྱར་བ་པདྨ་ཁ་འབུས་འདྲ། །ཅློད་པན་མཛེས་ལྡན་སྤི་བློས་

བཏུད་པ་ཡིས། །དེ་ལ་ཕག་འཆལ་མཆློད་པ་བེད་པར་གྱུར། །ཁ་ཅིག་མཚོ་རླབས་

འཁྲུགས་པར་བེད་པའི་རླུང་། །མེ་ཏློག་དྲི་ཞིམ་ངད་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །དེ་ལ་བསིལ་

གཡབ་བེད་ཅིང་གཞན་དག་ནི། །སྤིན་གི་བ་རེ་སྟུག་པློ་འདྲ་བར་བེད། །ལ་ལ་དད་

པས་དེ་ལ་མཆློད་པའི་ཕིར། །ལ་ཡི་རྔ་སྒས་ནམ་མཁའ་དགློད་པར་བེད། །གཞན་

དག་དེར་ནི་ལློན་ཤིང་མེ་ཏློག་དང་། །འབྲས་བུ་ལློ་མར་ལྡན་པས་བརྒྱན་པར་
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བེད། །ཕློགས་རྣམས་སྟློན་ཀའི་མདངས་བཟང་མཛེས་པར་གྱུར། །ཉི་མའི་ཟེར་ཡང་

སྔློན་པློས་གསལ་བ་འདྲ། །རྒྱ་མཚོ་དེ་ཡང་དངས་ལ་རླབས་བསྐློད་ནས། །དགའ་

བས་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་འློངས་པ་འདྲ། །དེ་ནས་མི་དེ་དག་མཐར་གིས་སློང་སློང་བ་ལས་

མཚོ་དེའི་དྲུང་དུ་ཕིན་ནས་དེར་ཚ་བ་དང་། སྐློམ་པ་དང་། ངལ་བཞི་བར་གྱུར་པ་དང་། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་དུ། དེ་དང་མི་རིང་བ་ཅིག་ན་གང་པློ་

ཆེ་ཞིག་ཤི་ནས་རིང་པློར་མ་ལློན་པའི་རློ་ཞིག་འདུག་པ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་དག་གིས་

བསམས་པ། ཨེ་མ་ཧློ་གང་པློ་ཆེ་འདི། གང་པློ་ཆེའི་བདག་པློ་དེ་ཡང་རེ་འདྲ་བ་ཞིག་

གློ །འདི་ནི་གང་ཆེན་མཆློག་དེའི་སྤུན་ཞིག་གམ། །གཉེན་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་བུ་

ཡིན་ནློ། །འདི་ལྟར། ཕེ་མར་ལགས་ཀང་འདི་ཡི་གཟུགས། །གངས་རི་དཀར་པློ་འདྲ་

བར་སང་། །མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་སྤུངས་ལྟར་མཛེས། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་སྤུངས་པ་

བཞིན། །འདི་ནི་དེ་ཡི་གཟུགས་བརན་ཞིག །མེ་ལློང་ནང་ན་འདུག་པ་འདྲ། །དེ་ནས་

མི་དེ་དག་གི་ནང་ནས་རབ་ཏུ་མཛངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བརྟགས་ནས་བསམས་པ། 

འདི་ནི་ཕློགས་ཀི་གང་པློའི་གཟུགས་མཆློག་དང་འདྲ་བའི་གང་པློ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཡིན་

གློར་མ་ཆག་སྟེ། བདག་ཅག་གཉེན་བཤེས་མེད་པ་ཕློངས་ཤིང་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་

བསྒལ་བའི་ཕིར་རི་འདིའི་ཁ་ནས་ལུས་བློར་བ་སྙམ། གནམ་གྲུས་སྒ་སྐད་གང་གག་

དང་། །ས་ཡང་གཡློས་བཞིན་དུ་གྱུར་པ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཐློས་པ་སྟེ། །ངེས་

པར་འདི་ཉིད་ལྷུང་བ་ཡིན། །ལུས་འདི་པདྨའི་ར་བ་དཀར་པློ་དེ་ཉིད་འདྲ། །ཟླ་བའི་འློད་

ལྟར་ལུས་ཀི་སྤུ་དཀར་ཐིག་ལེ་མཛེས། །སེན་མློ་རུས་སལ་དབིབས་འདྲ།དཀར་ཞིང་

རང་ལག་དཀར། །རྒྱབ་བཤུལ་གཞུ་ལྟར་སྐུ་ཞིང་མཛེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། །མྱློས་པའི་

དབེས་ཅན་གདློང་དེ་དེ་ཉིད་ཡིན། །ངློ་ཕེལ་ཆེན་པློ་དྲི་ཞིམ་རབ་ཏུ་མཛེས། །མགློ་
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གཙུག་མཐློ་མཛེས་ལགས་ཀྱུའི་རྨ་ཡང་མེད། །མཇིང་པ་སྟུག་པློ་དེ་ཡང་འདི་ཉིད་

ཡིན། །པ་སྙེམས་པས་གད་པ་བསྙློགས་པའི་མཚན་མ་ཅན། །མཆེ་བ་མདློག་དཀར་

དེ་གཉིས་འདི་ཉིད་ཡིན། །གང་གིས་བདག་ཅག་ལམ་འདི་བསྟན་པ་ཡང་། །སློར་མློ་

རིང་བའི་ས་ལག་འདི་ཉིད་ཡིན། །ཀེ་མའློ་འདི་ནི་ངློ་མཚར་རྨད་དུ་ཆེ། །བདག་ཅག་

རྣམས་ཀི་ཆློ་རིགས་དང་།ཚུལ་དང་། །དད་པ་ཅི་འདྲ་སྔློན་ཆད་མ་མཐློང་བར། །སྐལ་

ཉམས་ངེད་ལའང་འདི་ལྟར་སེམས་བམས་ན། །གཉེན་བཤེས་རྣམས་ལ་འདི་ནི་ཅི་

འདྲ་ཞིག །སྐལ་བ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཕློངས་ཤིང་

ཉམ་ཐག་འཇིགས་ལ་མྱ་ངན་གདུངས། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་ཕན་འདློགས་

པ༑ །གང་པློ་ལྟར་སང་འདི་ནི་སུ་ཞིག་ཡིན། །ཡ་རབས་སྤློད་ཚུལ་མ་ཉམས་གསལ་

བར་བེད། །སྤློད་བཟང་འདི་འདྲ་གང་དུ་བསབ་ཞིག་གུ། །བ་མ་གང་ལ་གནས་ནས་

བསྙེན་བཀུར་བས། །ཡློན་ཏན་མེད་པར་གཟུགས་བཟང་མི་འགྱུར་ཞིང་། །སྐེ་བློ་སྨྲ་

བ་དེ་ནི་འདི་ལས་སྔློན། །ཨེ་མ་ཧློ་རང་བཞིན་འཕགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དློན་

བཞིན་བསྒྲུབ་པ་འདི་ཡིས་བསྟན་པར་གྱུར། །འདི་ནི་ཤི་བར་གྱུར་ཀང་བདག་མགུ་

བས། །གངས་རི་འདྲ་བའི་ལུས་མཛེས་རྒློད་པ་བཞིན། །དེ་བས་ན་དེ་ནི་འདི་ལྟར་

སུ་ཞིག་གཉེན་བཤེས་བམས་པ་བས་ཀང་ལག་པར་བམས་པ་ཕན་འདློགས་པ་

བདག་ཅག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། རང་གི་སྲློག་སྩལ་ཏེ། རབ་ཏུ་ལེགས་པར་བེད་བེད་

པ་འདིའི་ཤ་ཟ་སུས་ཕློད། བདག་ཅག་གིས་འདི་ལ་མཆློད་པ་བེད་ཅིང་མེར་བསྲེག་

པའི་ཞལ་ཏ་བས་ལ་དྲིན་ལན་བན་པ་རིགས་སློ་སྙམ་ནས། མི་དེ་རྣམས་ཉེ་དུ་ཤི་བ་

བཞིན་དུ་སེམས་མྱ་ངན་གིས་གདུངས་ཏེ། མིག་ནི་མཆི་མས་གང་སྐད་ནི་འཛེར་བ་

ལ་བལྟས་ནས། སེམས་བརྟན་པློ་ཁ་ཅིག་གིས་དློན་ལ་བརྟགས་ཏེ་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་
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བས་པས་གང་པློ་ཆེ་མཆློག་འདི་ལ་བདག་ཅག་གིས་མཆློད་ཅིང་བཀུར་སྟི་བས་

པར་མི་འགྱུར་གི། འདིའི་བསམ་པ་རློགས་པར་བས་ནས། འདི་ལ་བདག་ཅག་

གིས་མཆློད་པ་བས་པར་འགྱུར་རློ་སྙམ་མློ། །བདག་ཅག་རྣམས་ནི་བསྒལ་བའི་

ཕིར། །སྔློན་ཆད་མ་འདྲིས་གཉེན་འདི་ཡིས། །རབ་ཏུ་ཕངས་པའི་ལུས་བཏང་

ནས། །རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མགློན་བས་པས། །དེ་བས་དེ་ཡི་བསམ་རློགས་

པར། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་བ་བར་རིགས། །གཞན་དུ་བས་ན་འདི་ལྟ་བུ། །འདི་

ཡིས་བས་པ་དློན་མེད་འགྱུར། །དེ་ཡིས་བམས་ཏེ་ཅི་བདློག་པ། །ཐམས་ཅད་མགློན་

དུ་བས་པ་འདི། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་མ་བངས་ན། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བཀུར་སྟི་

བེད། །དེ་བས་དེ་ལ་བ་མ་བཞིན། །ཚིག་ནི་མཉན་པར་བས་ནས་སུ། །བཀུར་སྟི་ཆེན་

པློ་བ་བར་རིགས། །བདག་ཅག་རྣམས་ལའང་ཕན་པར་འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་འདི་

ལས་ཐར་ནས་ཆློགས་པའམ། །སློ་སློ་ནས་ནི་གང་པློ་མཆློག་འདི་ལ། །བཤེས་གཉེན་

འདས་པ་དག་ལ་མཆློད་པ་བཞིན། །བ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་བ། །དེ་

ནས་མི་དེ་རྣམས་མྱ་ངམ་དགློན་པ་དེ་ནས་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་གང་པློ་ཆེའི་བདག་

པློ་དེའི་བསམ་པ་ཡང་དྲན་པར་བས་ཏེ། དེའི་ཚིག་མཉན་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

དེའི་ཤ་རྣམས་ཀང་བང་། དེའི་རྒྱུ་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྐལ་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་སློད་བས་

ནས་ཆུ་ཡང་བངས་ཏེ་དེས་བསྟན་པའི་ས་ཕློགས་དེ་ནས་སློང་སྟེ། མྱ་ངམ་དགློན་པ་

དེ་ནས་ཐར་ཏེ་དློང་ངློ༌། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བ་རྣམས་ནི་ཕིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་

འགྱུར་ན། སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཁེ་རེད་པ་དང་འདྲ་བར་སེམས་སློ་ཞེས་སྐེ་བློ་དགེ་བ་

རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལའང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་། དེ་ལྟར་
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རང་བཞིན་བཟང་པློ་ལ་གློམས་པར་བས་ནས། ཚེ་རབས་གཞན་ལ་ཡང་རེས་སུ་

འབྲང་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་རང་བཞིན་བཟང་པློ་བསྒྲུབ་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་

ཡང་བརློད་པར་བའློ། །ནློར་བཏློང་བ་ལ་གློམས་པར་བས་ན་བདག་གི་ལུས་ལ་

ཕློངས་པ་མེད་པ་ཡང་ཐགས་ཐློགས་མེད་པར་གཏློང་ངློ་ཞེས་གཏློང་བ་ལ་གློམས་

པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡློངས་སུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ལའི་མེ་ཏློག་དང་སིལ་སྙན་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པའི་ཚེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་འདི་སྐད་དུ།ཀུན་དགའ་བློ་དེ་ཙམ་གིས་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལ་བཀུར་སྟི་བས་པར་མི་ཆུད་དློ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་འདི་ལྟར་

བསྟན་པར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསམ་པ་རློགས་པར་བས་ན་མཆློད་པ་བས་པར་འགྱུར་

གི། སློས་དང་ཕེང་བ་ལ་སློགས་པ་ཕུལ་བས་མཆློད་པ་བས་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་

བསྟན་པར་བའློ། །གང་པློ་ཆེར་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་སུམ་ཅུ་པའློ། །སློམ་ལ། །བང་

ཆུབ་ངང་པ་བང་ཆུབ་ཆེ། །སྤེའུ་རི་དྭགས་ཤ་ར་བ། །རུ་རུ་སྤེའུ་རྒྱལ་བཟློད་པར་

སྨྲ༑ །ཚངས་དང་གང་ཆེན་དེ་དང་བཅུ། །བཅུ་ཚན་གསུམ་པའློ།། །།

 ཟླ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས།

སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་དང་འཕད་ན་ཇི་ལྟར་འཕད་ཀང་རུང་སྟེ། ལེགས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། ལེགས་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་

པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་

པའི་ཚེ། ཀུ་རུའི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་གགས་པའི་རིགས་དང་ལྡན། ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་
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འཛིན་པར་བེད་པས་འབངས་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་གློ་བ་ཉེ་བ། གཟི་བིན་ཆེ་

བས་རྒྱལ་ཕན་དྲེགས་པ་རྣམས་ནི་ཕག་འཚལ་བར་གྱུར་པ། རྒྱལ་པློའི་རིགས་

དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཏུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །ཟླ་བ་དང་འདྲ་བར་

མཐློང་ནས་དགའ་བ་ཡློན་ཏན་གི་འློད་ཟེར་བརྒྱ་དང་ལྡན་པའི་བུ་དེ་ཕ་མས་མིང་

ཡང་ཟླ་བ་ཞེས་བཏགས་སློ། །དེ་ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་བཞིན་དུ་ཉིན་རེ་ཞིང་གཟི་བིན་ཇེ་

ཆེར་གྱུར་ཏེ། རིམ་གིས་རིག་བེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། ཉེ་བའི་རིག་བེད་དང་

བཅས་པ་ལ་ནི་མཁས་པར་གྱུར་པ། སྒྱུ་རལ་མཆློག་དང་བཅས་པའི་སྒྱུ་རལ་རྣམས་

ཀི་གློ་རིམས་ནི་མཐློང་བར་གྱུར། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་གུས་

པར་བེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར། ལེགས་པར་ཕན་འདློགས་ཤིང་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་

མཁས་པ་དང་། གུས་པ་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པ་དང་། ཡློངས་སུ་སྐློང་བ་ལ་ངེས་པར་

བེད་པའི་ཕིར། འགློ་བ་རྣམས་ཀི་གཉེན་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཐློས་

དང་གཏློང་དང་སྙིང་རེ ་དུལ། །གཟི་བིན་བཟློད་དང་ཤེས་རབ་བརྟན་དང་

བམས། །མ་དྲེགས་ངློ་ཚ་བིན་ཆེ་མདངས་ལྡན་གགས། །དེ་ལ་སྟློབས་ཆེན་སྟློབས་

ཆེན་དག་པ་རྣམས། །ཡློན་ཏན་དེ་དང་དེ་དག་ཡློད་པ་ནི། །ལློང་ཚོར་གྱུར་པའི་རྒྱན་

གིས་བརྒྱན་པ་བཞིན། །རྣམ་པར་དག་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་ཡིད་འློང་བ། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་

འདྲ་བའི་གནས་སུ་གྱུར། །དེ་ནས་དེ་འབངས་རྣམས་སྐློང་ནུས་པ་དང་མ་འཇུངས་

ཤིང་རང་བཞིན་བཟང་བའི་ཕིར་རྒྱལ་པློས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ལློངས་སྤློད་བེད་དུ་བཅུག་

གློ༑ །རབ་ཏུ་མཁས་པས་ཆློས་ལྡན་ལེགས་སྨྲ་རྣམས། །དེ་ཡི་གནང་ཆེན་བཞིན་དུ་

སྡུག་པར་གྱུར། །གང་དག་དེ་ལ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་དེ། །མཆློད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

གིས་བཀུར་སྟི་བེད། །དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་རེ་ཞིག་ཅིག་གློང་ཁྱེར་དང་ཉེ་



སློབ་དཔློན་དཔའ་བློ།

280

བའི་སྐེད་མློས་ཚལ་དཔྱིད་ཀི་ཟླ་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་མཐུས། ཤིང་གི་ལློ་མ་

རྣམས་ནི་མཛེས་ཤིང་འཇམ་པར་གྱུར། མེ་ཏློག་སྡུག་གུ་ཁ་འབུས་པ་རྣམས་ནི་

དགློད་པ་བཞིན། ས་གཞི་རྣམས་ནི་ནེའུ་གསིང་སྔློན་པློ་གསར་པ་རྣམས་ཀིས་རི་

མློར་བཀམ་པ་བཞིན་དུ་མཛེས་པར་བས། ཆུ་གཙང་མ་རྣམས་ནི་མེ་ཏློག་པདྨ་དང་། 

ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མས་ཁེབས་བུང་བ་མང་པློ་རྣམས་ནི་དགའ་བའི་སྒ་འབིན། བ་ཀློ་

ཀི་ལ་དང་། རྨ་བ་རྣམས་ནི་སྐྲ་ཆེར་འབིན། སེར་བུ་བསིལ་བའི་དྲི་ཞིམ་པློ་ཉམས་

སུ་བདེ་བ་དག་ནི་དལ་བུས་ལྡང་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བེད་པ་ཞིག་ནས་དམག་

གི་དཔུང་རབ་ཏུ་མི་མང་བ་ཞིག་གིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ། རེ་བའི་ཕིར་རྒྱུ་ཞིང་

སློང་སློང་བ་ལས་སྐེད་མློས་ཚལ་གཞན་ཅིག་ཏུ་ཕིན་ཏློ། །དེ་ནི་ནགས་ཚལ་ཀློ་

ཀིའི་སྒ་འབིན་པ། ལྡིང་ཁློང་རྒྱན་ཅན་ཡིད་འློང་སྐེད་མློས་ཚལ། །ལློན་ཤིང་ས་

ཚོགས་མེ་ཏློག་གཡུར་གིས་དུད། །དགའ་བའི་ཚལ་ན་ལྟ་ཞིང་དགའ་དང་

སྤློད། །བུད་མེད་རྣམས་ནི་གླུ་དང་རྔ་སྒ་སྙན་དང་འབྲེལ། །འཛིན་ལ་མཁས་པའི་

ཡན་ལག་མཛེས་པར་བསྒྱུར་བའི་གར། །བུད་མེད་བཟང་མློ་མཛེས་པ་ཆས་པ་དེ་

དག་དང་། །སྐེད་མློས་ཚལ་བཟང་དེ་ན་དེ་ནི་དགའ་བར་གནས། །དེ་དེ་ན་འདུག་

པའི་དྲུང་དུ་བྲམ་ཟེ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་འློངས་ཏེ། ཞེས་དང་ཕག་

བས་ནས་དེའི་གཟུགས་བཟང་པློ་ལ་སེམས་ཆགས་བཞིན་དུ་དེར་འདུག་གློ། །དེ་

ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དེ་ན་ལང་ཚོ་ལ་བབ་ཅིང་བསློད་ནམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་རློལ་མློ་བེད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་འདུག་པ་ལས་

བྲམ་ཟེ་འློངས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་ནི་གྱུར་ན། དེས་ལེགས་པར་སྨྲས་པ། ཐློས་

པ་དང་དེར་འློངས་པའི་དློན་མ་གྲུབ་པར་གློ་བུར་དུ་ཅ་ཅློ་ཆེན་པློ་གླུ་དང་སིལ་སྙན་
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གི་སྒའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བ་རློལ་མློའི་དགའ་བ་ལ་གནློད་པ། བུད་མེད་གཞློན་ནུ་

རྣམས་འཇིགས་ཤིང་བག་འཁུམས་པར་བེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཐློས་ནས། ཉུག་རུམ་

པ་རྣམས་ལ་འདི་ཅི་ཡིན་རྟློགས་ཤིག་ཅེས་ཆེད་ཆེར་བསྒློས་སློ། །དེ་ནས་དེའི་ཆབ་

སྒློ་བ་རྣམས་རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་ནས། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་ངློ་འཛུམ་གནག་སྟེ། 

མྱུར་དུ་ལགས་ནས་གསློལ་བ། ལ་སུ་དཱ་སའི་བུ་རང་བཀ་མི་ཟན་པློ་དེ་མི་མང་པློ་

ཟ་བ་ལ་གློམས་པས་གཤིན་རེ་མངློན་སུམ་དུ་མཆིས་པ་བཞིན་དུ། སྲིན་པློ་བས་

ཀང་སེམས་རྩུབ་པ། སྟློབས་དང་མཐུ་ལ་སློགས་པ་མི་ལས་ལག་པ། སྲིན་པློ་བས་

ཀང་ལག་པར་མི་བཟད་པ་འཇིགས་པ། མི་རྣམས་འཇིགས་པར་བགིད་པ་གཟུགས་

ཅན་བཞིན་དུ་འདིར་མཆིས་ཏེ། དེས་སྐྲག་ནས་ཤིང་རྟ་དང་གང་པློ་ཆེ་དང་རྟ་དང་

དམག་མི་མང་པློའི་དཔུང་ཡང་བརྟན་པ་ཉམས་ཏེ་བེར་བར་གྱུར་ཅིང་མཆིས་ན། ལ་

དེ་ལས་ཅི་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་བཀའ་གློས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ་བློ་ཞེས་

གསློལ་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སུ་དཱ་སའི་བུའི་ངང་ཚུལ་གི་སྐློན་དང་

སྤློད་པ་སྔ་ནས་ཤེས་པས་སྙིང་རེས་དེ་གསློ་བར་བསམས་ཏེ། དེའི་ངང་ཚུལ་ངན་

པ་ཞི་བར་བ་བའི་མཐུ་བདག་ལ་ཡློད་པར་ཤེས་པས། སུ་དཱ་སའི་བུ་འདིར་འློངས་

སློ་ཞེས་ཟེར་བ་གཏམ་སྙན་པ་ཐློས་པ་བཞིན་དུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས་འདི་སྐད་སྨྲས་

པར་ངེས་སློ། །མི་ཤ་འདློད་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པར་གྱུར། །སྨློན་པར་གྱུར་པ་

བཞིན་དུ་རང་དབང་མེད། །རང་གི་ཆློས་བཏང་བསློད་ནམས་གགས་པ་ཉམས། །མྱ་

ངན་བ་བའི་གནས་སྐབས་གནས་པ་ལ། །བདག་གིས་བརྒལ་བའི་གློ་སྐབས་ག་ལ་

ཡློད། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་འཇིགས་སུ་འང་ག་ལ་རུང་། །འདི་ནི་འཐབ་མློ་བརྒལ་བ་མེད་

པར་ཡང་། །དེ་ཡི་སིག་པ་སྔློན་དུ་གཞློམ་པར་བ། །བདག་གིས་སློང་སྟེ་རེས་སུ་
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བཟུང་དགློས་ལ། །བདག་གི་དྲུང་དུ་ཁློ་བདག་འློངས་པ་ལ། །དེ་བས་དེ་ལ་བདག་

གིས་མགློན་བར་དགློས། །དམ་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་མགློན་ཡང་བེད། །དེ་ནས་

དེས་ཕློ་བྲང་གི་ནང་གི་མི་རྣམས་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒློས་པ་བཞིན་དུ་

ལེགས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་བསྒློས་ནས་བཙུན་མློའི་འཁློར་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་བློང་

པས་མིག་མཆི་མས་གང་། སྐད་འཛེར་ཞིང་སྨྲ་བའི་ཚིག་ནི་འཁྲུལ་བཞིན་དུ་ལམ་

འགློག་པ་རྣམས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ་སར་བཟླློག་ནས་ཅ་ཅློ་ཆེན་པློ་གང་ན་ཟེར་བ་དེ་

ལློགས་སུ་སློང་བ་དང་། སུ་དཱ་སའི་བུས་གློས་དྲི་མ་ཅན་གིས་རེད་པ་བཅིངས་ཏེ་

མགློ་བློའི་སྐྲ་གཡེངས་ཤིང་རིང་ལ་རྡུལ་གིས་གློས་པ་ཤིང་ཤུན་གིས་ཐློད་ནི་

བཅིངས། གདློང་ནི་ཁ་སྤུ་རིང་པློ་འཛིངས་པས་ངམ་གནག་པར་གྱུར་ལ། ཁྲློས་ཤིང་

རྔམས་པས་མིག་ནི་བགད་ཅིང་འཇིགས་འཇིགས་ལྟར་འདུག །རལ་གི་དང་ཕུབ་ནི་

ཕར་ནས་རྒྱལ་པློའི་དཔུང་བེར་བའི་ཕི་བཞིན་དུ་སྙེགས་པ་མཐློང་ནས། འཇིགས་པ་

དང་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར། ཀྭ་ཡེ་བུ་ཟླ་བ་ནི་ང་ཡིན་ཏེ་འདི་ན་འདུག་གིས། མི་ཤ་ཟ་

བ་ལ་ཞུགས་པའི་བཀེན་ཆློས་ངན་པ་དེས་ཅི་ཞིག་བ། སར་ལློག་ཚུར་ལ་ཤློག །སུ་

དཱ་སའི་བུས་ཀང་དེ་སྐད་འབློད་པའི་སྒ་ཐློས་ནས། སེང་གེ་བཞིན་དུ་བསྙེམས་པ་

དང་བཅས་པས་དེ་ནས་སར་ལློག་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་པུ་ཕུབ་

དང་མཚོན་ཆ་ཡང་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བར་སང་བ་མཐློང་ནས། ང་ཡང་

ཁྱློད་ཉིད་ཚོལ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། འཛེམ་དློགས་དང་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་རྔམ་བཞིན་དུ་

དེའི་དྲུང་དུ་བརྒྱུགས་ཏེ་འློངས་ནས་ཕག་པ་ལ་བསྐློན་ཏེ་བྲློས་ནས་སློང་ངློ༌། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་དེའི་སེམས་རྔམ་ཞིང་དྲེགས་པས་གཡེངས་པ་ལ། བློ་རྟབ་

རྟབ་པློར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་པློའི་དཔུང་བེད་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་ཡང་གྱུར་ལ། 
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དློགས་པ་དང་བཅས་པར་ཡང་ཤེས་ནས། ད་ཅུང་ཞིག་འདི་བཅློས་པའི་དུས་ལ་མ་

བབ་བློ་སྙམ་ནས་བཏང་སྙློམས་སུ་བཞག་གློ། །སུ་དཱ་སའི་བུ་ཡང་འདློད་པའི་དློན་

གྲུབ་པས་རེད་པ་ཆེན་པློ་རེད་པ་བཞིན་དུ་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་རང་གི་གནས་

རློང་། མི་རྣམས་བསད་པའི་ཀེང་རུས་མང་པློས་གང་། །ས་གཞི་ཁྲག་གིས་གཤེར་

བས་རྩུབ་རྩུབ་ལྟར། །ཅེ་སྦྱང་ཁ་འབར་མི་སྙན་སྒ་སྒློགས་པ། །ཁྲློ་ཚིག་རྩུབ་མློས་

རབ་ཏུ་སྐྲློང་པ་བཞིན། །བ་རྒློད་ཁ་ནས་ལློ་མ་དམར་བའི་ཤིང་། །རློ་མང་བསྲེགས་

པའི ་དུ་བས་མདློག་འགྱུར་ཞིང་། །སྲིན་པློ ་ཡི ་དྭགས་གར་བེད་ལྟས་ངན་

འཇིགས། །མགློན་པློས་རྒྱང་ནས་མཐློང་ན་མིག་བསྒྱུར་བ། །དེ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་སློང་

ནས་དེར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞག་སྟེ། དེའི་བད་གཟུགས་བཟང་པློ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལ་ཆགས་ནས། མིག་བགད་དེ་དེ་ལ་ལྟ་ཞིང་ངལ་བསློ་ཞིང་འདུག་གློ །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྲམ་ཟེ་ལེགས་པར་སྨྲ་བའི་སྐེས་ཁྱེར་ཏེ་འློང་བ། རིམ་

གློ་མ་བས་པ་སྐེད་མློས་ཚལ་དེར་སར་འློང་དུ་རེ་ཞིང་སློད་པ་དེ་རེས་སུ་དྲན་ནས་

བསམས་པ། ཀེ་མའློ་མཚར་ཅིག་བས་ཀིས་མེད། །ལེགས་པར་སྨྲ་བའི་སྐེས་བུ་

ལ༑ །རེ་བའི་སེམས་ཀིས་རིང་ནས་འློངས། །འདི་ལྟར་བདག་ཁྲིད་ཐློས་ནས་སུ། །བྲམ་

ཟེ་དེས་ནི་ཅི་བེད་ཅིག །རེ་ཐག་ཆད་པའི་མི་ཡིས་སེམས་བསྲེགས་ཏེ། །མྱ་ངན་མི་

བཟད་ཆེན་པློས་གདུངས་གྱུར་ཏམ། །བདག་གི་མྱ་ངན་བེད་ཅིང་ཤུགས་འབིན་

ཏམ། །རང་གི་སྐལ་བ་ཆུང་ཞེས་སད་ཅིང་འདུག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་དེ་

སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་བྲམ་ཟེའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སེམས་གདུངས་ནས་སྙིང་རེའི་

དབང་གིས་མཆི་མ་བྱུང་ངློ༌། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིག་

མཆི་མས་གང་བ་ལ་བལྟས་ནས་དགློད་ཅིང་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཅུང་ཞིག་སློད་ཅིག །ཡློན་
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ཏན་མང་པློ་དེ་དག་གིས། །ཁྱློད་ནི་རབ་ཏུ་བརྟན་ཞེས་གགས། །འློན་ཀང་ང་ཡི་དབང་

གྱུར་ན། །འདི་ལྟར་མཆི་མ་བྱུང་ངམ་ཅི། །ཉམས་ཉེས་བརྟན་པ་དློན་མེད་འགྱུར། །མྱ་

ངན་བྱུང་ན་ཐློས་མི་ཕན། །བརྡེག་ན་གཡློ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །སེམས་ཅན་དེ་ནི་གང་

ཡང་མེད། །ཅེས་ཟེར་བ་དེ་རེ་བདེན་གི། དེ་བས་ན་དྲང་པློར་ཁྱློད་སྨྲློས་ཤིག །སྲློག་

གམ་སྡུག་པའམ་འློན་ཏེ་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ནློར། །གཉེན་ནམ་མི་ཡི་བདག་པློ་རྒྱལ་

སྲིད་མྱ་ངན་བེད། །བུ་ལ་བམས་པའི་ཕ་ནི་དུ་བ་འམ་བུ་ཡང་རུང་། །དྲན་ནས་ཁྱློད་ཀི་

མིག་ནི་མཆི་མས་གང་བར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་པས་སྨྲས་པ། སྲློག་དང་ཕ་མ་

བུ་དང་གཉེན་དང་ཆུད་མའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ལ། །བདག་ལ་མཆི་མ་བྱུང་བ་འདི་ནི་

དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་དྲན་པའང་མིན། །བྲམ་ཟེ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་རེ་བས་འློངས་པ་

བདག་ཁྲིད་ཐློས་ནས་སུ། །རེ་ཐག་ཆད་པས་ངེས་པར་དེ་གདུངས་དྲན་ནས་བདག་ནི་

མཆི་མ་བྱུང་། །དེ་བས་བྲམ་ཟེ་རེ་ཐག་ཆད་པས་སེམས་དཀྲུགས་ཏེ། །བཀུར་སྟིའི་

ཆུས་བཀྲུས་གསལ་བར་བས་ནས་དེ་ལས་ཀང་། །ལེགས་པར་སྨྲས་པའི་བདུད་རི་

མྱློང་བར་བས་ནས་སུ། །སད་དུ་འློང་བའི་བར་དུ་བདག་ནི་བཏང་དུ་གསློལ། །བདག་

གིས་བྲམ་ཟེའི་དྲིན་ལ་ལན་བན་ནས། །ཁྱློད་ཀི་དྲིན་ཡང་དེ་ནས་ལེན་འདློན་

དུ༑ །འདིར་ནི་འློངས་ནས་ཁྱློད་ཀི་མིག་གཉིས་ཀིས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སྐབས་ཕེ་

ལྟར་ཡང་གཞུག །འདི་ནི་བྲློས་པའི་ཐབས་ཅིག་ཡིན་སྙམ་དུ། །སེམས་ཤིང་ཡིད་ལ་

དློགས་པ་མ་བསྐེད་ཅིག །རྒྱལ་པློ་བདག་ལྟ་བུ་ཡི་ལམ་ཡང་གཞན། །སྐེ་བློ་གཞན་

ཡང་དེ་ལྟར་མིན་པར་སྤློད། །སུ་དཱ་སའི་བུས་སྨྲས་པ། །དེ་སྐད་ཁྱློད་ཀིས་རབ་ཏུ་

གུས་སྨྲས་ཀང་། །ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ཡིད་ཆེས་མི་རུང་ངློ༌། །འཆི་བདག་ཁ་ནས་ཐར་

ཏེ་བདེ་གནས་པ། །སུ་ཞིག་དེ་ནི་སད་དུ་འློང་བ་ཡློད། །འཆི་བདག་འཇིགས་པ་ཐར་
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བར་དཀའ་ལས་ཐར། །རང་གི་ཁྱིམ་ན་བདེ་བར་གནས་གྱུར་པ། །གང་ཕིར་ཁྱློད་ནི་

ང་ཡི་དྲུང་འློངས་པ། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡློད་པར་སྨྲློས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

སྨྲས་པ། །བདག་འདིར་སར་འློང་བའི་རྒྱུ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཡློད་པར་ཡང་ཁྱློད་ཀིས་

ཡིད་ཆེས་སུ་མི་རུང་བ་ཅི་ཡློད། ངས་སར་འློང་ངློ་ཞེས་ཁས་མ་བངས་སམ། དེ་

ལྟར་མི་ངན་པ་དང་མགློ་བསྙམས་ཏེ་དློགས་པ་མ་བསྐེད་ཅིག །ང་ནི་བུ་ཟླ་བ་ཞེས་

བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཁ་ཅིག་འདློད་པའི་འཇིགས་པ་འམ། ཤིར་དློགས་པས་བདེན་པར་

སྨྲ་བ་རྩྭ་དང་འདྲ་བར་དློར། ཡ་རབས་རྣམས་ནི་བདེན་པ་སྲློག་དང་འདྲ། །དེ་བས་

རབ་ཏུ་ཕངས་ཀང་དེ་ནི་འདློར། །བདེན་པ་མེད་ན་ཚེ་འདིའི་བདེ་བའམ། །སྲློག་

ཀང་ངན་འགློ་དག་ལས་བསྲུང་མི་ནུས། །དགའ་བ་གགས་དང་བདེ་བའི་འབྱུང་

གནས་གང་། །བདེ་བ་སུ་ཞིག་དེ་ཕིར་སློང་པར་བེད། །ག་གྱུའི་ཚུལ་ཞིག་གལ་ཏེ་

མཐློང་གྱུར་ཏམ། །ལེགས་པར་སྤློད་པ་གལ་ཏེ་མ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་

ཡིད་ཆེས་མི་འགྱུར་བ། །ང་ལ་ཅི་ཞིག་ཁྱློད་མཐློང་དློགས་པ་སྐེ། །ཁྱློད་ཀིས་ང་ནི་

གལ་ཏེ་འཇིགས་གྱུར་ཏམ། །བདེ་ལ་ཆགས་པས་སྙིང་རེ་མེད་གྱུར་ན། །དཔའ་བར་

སེམས་ཤིང་གཏུམ་པློར་སྤློད་གགས་པ། །ཕུབ་བཟུང་མཚོན་བཟུང་དྲུང་དུ་ང་འློང་

ངམ། །ཁྱློད་དང་བཤེས་པ་རང་ཡང་འདློད་པ་ཉིད། །འདི་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་ཡི་དློན་

བས་ནས། །སར་ཡང་བདག་ནི་ཁྱློད་ཀི་གན་དུ་འློང་། །ངེད་ཅག་ལྟ་བུ་བརྫུན་གི་

ཚིག་མི་སྨྲ། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་དེ་རང་ལ་

བསྟློད་པ་འདྲ་བས་མ་བཟློད་ནས་བསམས་པ། །འདི་ནི་བདེན་པར་སྨྲས་པ་དང་

ཆློས་དང་ལྡན་པར་ཡང་མངློན་ན། །དེ་བས་ན་རེ་ཞིག་འདི་བདེན་པ་ལ་དགའ་བ་

དང་ཆློས་ལ་དགའ་བ་ལ་ལྟའློ། །གཞན་ཡང་འདི་མེད་དུ་ཟིན་ཡང་རྒྱལ་རིགས་ཀི་
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བུ་བརྒྱ་ཅམ་རང་གི་མཐུས་རེད་པ་བདག་ལ་ཡློད་ཀིས། ཇི་ལྟར་ཁས་བང་བ་བཞིན་

དུ་དེ་དག་གིས་འབྱུང་པློའི་མཆློད་སྦྱིན་བའློ་སྙམ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་

སྨྲས་པ། འློན་སློང་ཤིག་ཁྱློད་ཀིས་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཁས་འཆེས་པ་དང་། ཆློས་དང་

ལྡན་པར་ཁས་འཆེས་པར་ལྟའློ། །སློང་ལ་བྲམ་ཟེ་དེ་ཅི་དང་ཅི་འདློད་པ་བློས་ལ་

སར་མྱུར་དུ་ཤློག་ཅིག །ང་ཡང་ཁྱློད་བསྲེག་པའི་སྟ་གློན་བེད་ཅིང་སློད་དློ། །དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་དུ་བའློ་ཞེས་དེའི་ཚིག་ཉན་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་

སློང་ངློ༌། །རང་གི་མི་རྣམས་ཀང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏློ། །བྲམ་ཟེ་དེ་ཡང་

བཀུག་སྟེ་དེ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་ཐློས་སློ། །དེས་དེ་ཐློས་ནས་ལེགས་

པར་སྨྲས་པས་ཡིད་མགུ་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས། བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་མགུ་བར་

བས་པ་དང་། ཚིག་སྙན་པ་དང་། བཀུར་སྟི་བས་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་

གསེར་སྲང་སྟློང་སྟློང་གི་ཐང་དུ་བརིས་ཏེ། ཅི་འདློད་པའི་ནློར་གིས་མཆློད་པར་

བས་སློ། །དེ་ནས་དེའི་ཕས་དེ་ལ་གནས་མ་ཡིན་པར་གློད་ཚབས་ཆེ་བ་དགག་

པའི་བསམ་པས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་གེང་བསང་སྟེ་ཚིག་འཇམ་པློས་སྨྲས་པ། བུ་

ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ལ་མཆློད་པ་ཡང་རན་པར་བས་ན། །ལེགས་པར་ཤེས་པར་

བ་བར་རིགས་སློ། །ཁྱློད་ཀིས་འབངས་མང་པློ་གསློ་དགློས་ལ། རྒྱལ་པློའི་དཔལ་

ཡང་ནློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལྟློས་སློ། །དེ་བས་ན་ཁྱློད་ལ་སྨྲའློ། །ལེགས་པར་

སྨྲས་པའི་མཆློད་པ་མངན་བརྒྱ། །དེ་བས་མང་ན་ནུས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སྦྱིན་པ་

དྲགས་ན་ནློར་གི་དབང་ཕྱུག་གི །ནློར་ཡང་ཇི་སྲིད་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་པར་འགྱུར། །ནློར་

དང་རབ་ཏུ་ལྡན་ན་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །དེ་དང་མི་ལྡན་ན་ནི་བསྒྲུབ་མི་ནུས། །ནློར་

མེད་ན་ནི་རྒྱལ་པློའི་དཔལ་དེ་ཡང་། །དགའ་བར་མི་འགྱུར་སད་འཚོང་བུད་མེད་
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བཞིན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ལེགས་པར་སྨྲས་པ་རྣམས་ཀི་རི་ཐང་

ཅིག །གལ་ཏེ་ངེས་པར་བཅད་དུ་རུང་ན་ནི། །དེ་ཡི་རིན་དུ་རྒྱལ་སྲིད་ཉིད་ཀང་

སྦྱིན། །ཁྱློད་ཀིས་འགློད་ཀང་སྨྲ་བར་ག་ལ་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཐློས་ནས་ཡིད་ནི་

དད་གྱུར་ནས། །ལེགས་པར་དགའ་ལ་བརྟན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཤེས་རབ་སྐེ་ཞིང་

གཏི་མུག་མེད་པར་འགྱུར། །རང་གིས་ཤེས་ཀང་དེ་ཉིད་ཉློ་བར་རིགས། །ཐློས་པ་

གཏི་མུག་མུན་སེལ་སྒློན་མེ་ཡིན། །རྐུན་པློ་ལ་སློགས་མི་ཁྱེར་ནློར་གི་མཆློག །ཀུན་

ཏུ་རྨློངས་པའི་དག་འཇློམས་མཚོན་ཆ་ཡིན། །ཐབས་ཚུལ་མན་ངག་སྟློན་པའི་

གློགས་ཀི་མཆློག །ཕློངས་པར་གྱུར་ཀང་མི་འགྱུར་མཛའ་བློ་ཡིན། །གནློད་པ་མེད་

པའི་མྱ་ངན་ནད་ཀི་སན། །ཉེས་པ་ཆེན་པློ་ཡི་ནི་དཔུང་འཇློམས་པ། །གགས་དང་

དཔལ་གི་གཏེར་གི་མཆློག་ཀང་ཡིན། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་འཕད་ན་སྐེས་ཀི་

མཆློག །ཚོགས་ཀི་ནང་ན་མཁས་པ་དགའ་བར་འགྱུར། །ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཉི་མའི་

འློད་དང་འདྲ། །འདྲེན་པ་རྣམས་ཀང་གགས་དང་དྲེགས་པ་སེལ། །མི་ཤེས་རྣམས་

ཀང་རབ་ཏུ་དགའ་གྱུར་ནས། །མིག་དང་བཞིན་མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་གྱུར་

ཅིང་། །ལག་པའི་སེ་གློལ་མགུ་བེད་རྡེབ་པ་ཡིས། །ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་ཆེ་བ་རྣམ་

པར་སྒློགས། གཏན་ཚིགས་དློན་རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྟློན། །གཙུག་ལག་

ལུང་རྣམས་ས་ཚོགས་སྟློན་དང་མཚུངས། །བསྙེན་ཞིང་སྦྱངས་པས་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་ཕིར། །མེ་ཏློག་ཕེང་བ་མར་རིང་བཀམ་པ་བཞིན། །དུལ་ཞིང་རབ་ཏུ་གསལ་

བའི་སློབས་པ་བསྐེད། །གགས་པ་ཆེན་པློ་འཕལ་དུ་འབྱུང་བར་བེད། །སྨྲ་ལེ་བ་དེར་

འགྱུར་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྒྱུ། །ཐློས་པའི་དཔལ་གློམས་དློན་གསལ་རྟློགས་པར་

འགྱུར། །ཐློས་དང་ལྡན་ན་འགལ་བ་མེད་པ་ཡི། །འཁློར་གསུམ་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་
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གནས་པར་འགྱུར། །ཐློས་པའི་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་བེད། །སྐེ་བའི་རློང་

ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་ཐློས་པ་ཡློན་ཏན་དུ་མ་ཅན། །ཐློས་པ་

བདག་གིས་སྐེས་དང་འདྲ་རེད་ནས། །ནུས་བཞིན་དུ་ནི་ཇི་ལྟར་མཆློད་མི་

བགི། །ཁྱློད་ཀི་བཀའ་ཡང་ཅི་ཕིར་བཅག་མི་འགྱུར། །སྐློན་གི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་

དློན་མེད་པར། །ཡློན་ཏན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཐློབ་འགྱུར་བའི། །རྒྱལ་སྲིད་སྤློད་

པ་བདག་ལ་དགློས་པ་མེད། །དེ་བས་སུ་དཱ་ས་ཡི་དྲུང་དུ་འགློ། །དེ་ནས་དེའི་ཕ་དེ་

དེ་ལ་བམས་པས་རྟབ་རྟབ་པློར་གྱུར་ནས། ཞེས་བསྐེད་ནས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་ཁྱློད་

ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་ངས་ཁྱློད་ལ་དེ་སྐད་སྨྲས་ཀིས། དེ་ལྟར་མི་དགའ་མ་བེད་

ཅིག་ཁྱློད་ཀི་དག་རྣམས་སུ་དཱ་སའི་བུའི་དབང་དུ་འགློ་འམ། འློན་ཏེ་དེའི་དྲུང་དུ་

འགློ་བ་ཁྱློད་ཀིས་ཁས་བངས་ཏེ། བདེན་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཁ་འློག་ཏུ་ལུས་འཁྲུད་

པར་བ་འདློད་ན་དེ་ཡང་ངས་མི་གནང་ངློ༌། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རང་གི་སྲློག་བསྲུང་

བ་དང་བ་མའི་དློན་དུ་བརྫུན་བས་ཀང་སིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་རིག་བེད་མཁས་པ་

དག་གིས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་བརྫུན་སློང་བ་ལ་འབད་པས་ཁྱློད་ལ་ཅི་ཞིག་

བ༑ སྲིད་དང་འདློད་པ་ཉིད་དང་འགལ་བའི་ཆློས་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་ཐབས་དང་ཚུལ་མ་

ཡིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པར་རྒྱལ་པློ་ཐབས་དང་ཚུལ་མ་མཁས་པར་སྨྲའློ། །དེ་བས་

ན་ངེད་ཀི་སེམས་གདུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རང་གི་དློན་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་ཁྱློད་

ཀི་ངན་དུས་དེ་ཐློང་ཤིག །དེ་སྟེ་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཆློས་དང་འགལ་བས་གཏམ་ངན་

པ་དང་ཡིད་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་བར་མི་རིགས་སློ་སྙམ་ནས་ཁྱློད་ཀི་ཡིད་ལ་

མི་འཐད་ན་ཡང་ཁྱློད་ཐར་བར་བ་བའི་ཕིར་ངའི་དམག་གི་དཔུང་རྟ་དང་། གང་པློ་ཆེ་

དང་། ཤིང་རྟ་དང་། རང་ཐང་དུ་ལྡན་པའི་སྙིང་ཉེ་བ། དག་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་དཔའ་
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བ་གཡུལ་ངློ་དུ་མ་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་པའི་དཔུང་ཆེན་པློ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟར་

འདུག་པ་བཤམས་ཟིན་གིས། དེ་བས་ན་དེས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏེ་སློང་ལ། དེའི་

དབང་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཐར་པ་དང་། གཤིན་རེའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཀང་ཐར་བར་

བས་ནས། ཁས་བངས་པ་ཡང་ཁ་འློག་ཏུ་ལུས་འཁྲུད་པར་འགྱུར་ལ། བདག་ཀང་

བསྲུང་བར་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ལ་ཁས་བངས་ལས་གཞན་

དུ་བགིད་པའི་རྡློ་མི་ཐློགས་སློ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མྱ་ངན་བགིར་རུང་བ་སྡུག་བསྔལ་

གི་འདམ་དུ་བིང་བ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ། མཛའ་བློ་དང་

གཉེན་བཤེས་ཀིས་སངས་པ། མགློན་མ་མཆིས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྒལ་བའི་གཏློལ་

ཡང་མ་མཆིས་སློ། །གཞན་ཡང་མི་ཤ་འཚོལ་བས་བདག་ལ་ནི། །དེ་ལྟ་བུ་ཡིས་ཡང་

བར་བགིས། །བདག་གི་ཚིག་གིས་ཡིད་ཆེས་ནས། །དབང་དུ་གྱུར་པ་བཏང་བར་

དགའ། །དེ་ཡི་དྲིན་གིས་བདག་གིས་ནི། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་འདི་ཡང་ཐློས། །དེ་

བས་ལག་པར་དྲིན་ཆེ་བས། །ད་ནི་བདག་གིས་རེས་སུ་བཟུང་། །ལ་འདི་ལ་བདག་

བཀུམ་དུ་དློགས་པ་ཡང་མི་མཛད་དུ་གསློལ། བདག་འདི་ལྟར་ཁློ་བློའི་དྲུང་དུ་མཆིས་

པ་ལ་གུམ་པའི་རྡློ་ག་ལ་ཐློགས། དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེས་ཕས་འགློར་མི་སྟེར་

བ་ལ་ཚིག་འཇམ་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་སློབས་ཏེ་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་མི་

རྣམས་དང་། དམག་གི་དཔུང་ཉེ་བ་རྣམས་ནི་སར་བཟླློག་སྟེ། གཅིག་པུ་འཇིགས་པ་

དང་མི་དགའ་བ་མེད་པར་བདེན་པ་རེས་སུ་བསྲུང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། 

སུ་དཱ་སའི་བུ་སེམས་ཤིང་དེའི་གནས་སུ་སློང་ངློ༌། །སུ་དཱ་སའི་བུས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་མཐློང་ནས། ཡ་མཚན་ཆེར་བཟུང་སྟེ། 

སེམས་རྩུབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གློམས་པའི་དྲི་མས་ཤས་ཆེར་གཡློགས་ཀང་རབ་ཏུ་
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གུས་ཤིང་དང་བར་གྱུར་ནས་འདི་ལྟར་སེམས་པར་མངློན་ནློ། །ཨེ་མའློ། །ཨ་ལ་ལ། 

ཨ་ལ་ལ། ཨེ་མའློ་ངློ་མཚར་ཆེ། དེ་བཞིན་རྨད་དུ་བྱུང་བས་རྨད། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་

སེམས་རླབས་ནས། །ལ་དང་མི་ལས་རབ་ཏུ་འཕགས། །འཆི་བདག་མི་བཟད་པ་ལ་

ཡང་། །འཇིགས་སྐྲག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད། །འདི་ལྟར་བདག་རང་འདིར་འློངས་

པ༑ །ཨེ་མ་འློ་བདེན་སྨྲ་བསྟན་ལ་དགེ །འདི་ལྟར་བདེན་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར། །སྲློག་

དང་རྒྱལ་སྲིད་གང་གཏློང་བ། །བདེན་པར་སྨྲ་ཞེས་གགས་པ་དེ། །ཐློག་ཏུ་བབ་པས་

རྣམ་པར་གགས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་རབ་ཏུ་གུས་

པར་གྱུར་ལ། སེམས་རབ་ཏུ་དང་བར་གྱུར་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་འློངས་ཏེ་སྨྲས་པ། 

ལེགས་པར་སྨྲ་བའི་ནློར་རེད་ཕློངས་པ་མཆློད་པར་བས། །ཁྱློད་ཀི་དྲིན་ལ་ཡིད་ཀང་

རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །བདག་ཀང་ད་ནི་འདིར་འློང་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་ཟློ། །ཡང་ན་

མཆློད་སྦྱིན་ཕིར་ནི་ཕྱུགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་འབིན། །སུ་དཱ་སའི་བུས་སྨྲས་པ། ང་

ཡིས་ཁྱློད་བཟའི་དུས་ནི་ད་ཅུང་ཡློད། །བསྲེག་པའི་གནས་ཀང་ད་ཅུང་དུད་པ་

འཐུལ། །ཤ་ཡང་དུད་པ་མེད་པར་བསྲེག་ན་ཞིམ། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དེ་དག་རེ་

ཞིག་མཉན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ད་འདི་ལྟར་མ་རུངས་གྱུར་པ་

ལས། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཅི་ཞིག་མཉན་པར་བ། །སྐེ་དགུ་རྣམས་ལ་སྙིང་རེ་མེད་

གྱུར་པས། །ལྟློ་ཡི་ཕིར་ནི་གནས་སྐབས་ཅི་འདྲ་རེད། །ཚིགས་བཅད་འདི་རྣམས་

ཆློས་ཉིད་འབའ་ཞིག་སྨྲ། །ཆློས་དང་ཆློས་མིན་དེ་བས་མི་མཐུན་ནློ། །སྲིན་པློ་བས་

ཀང་སྤློད་ཚུལ་ངན། །འཕགས་པའི་ལམ་ནི་རབ་ཏུ་སངས། །བདེན་པའང་མེད་ན་

སློས་ཅི་དགློས། །ཐློས་པས་ཁྱློད་ལ་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུས་འཕས་པ་དེ་

མ་བཟློད་ནས་སར་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཅུང་ཞིག་སློད་ཅིག་རྒྱལ་པློ་གང་ཞིག་མཚོན་ཆ་



སྐབ་ིགས་དརབ་སས་ྱྲསྡྡཟ་རད་སྐབ་ིགས་དརབསྡ

291

གཟས་ནས་རེད་མློའི་ཕིར། ནགས་ཚལ་རི་དྭགས་སྡུག་གུ་མ་བསད་ཡློད་པ་

སྨྲློས། །དེ་བཞིན་འཚོ་བའི་ཕིར་ཡང་གལ་ཏེ་མི་བསད་ན། །དེ་ནི་ཆློས་འགལ་ཟེར་ལ་

རི་དྭགས་གསློད་པ་མིན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གང་དག་རི་དྭགས་

བྲློས་པ་བསྙགས་ཤིང་གཞུ་བདུངས་པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀང་ཆློས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ༑ །མི་ཤ་ཟ་བ་དེ་དག་བས་ཀང་རབ་ཏུ་སད། །མི་རྣམས་རིགས་ཀིས་མཐློ་བ་ཡིན་

པས་བཟར་མི་རུང་། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཚིག་རྩུབ་

པློས་འཕས་ཀང་། དེའི་བམས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་མཐུས། ཁྲློ་བའི་རང་བཞིན་ཟིལ་

གིས་ནློན་ནས། དེའི་ཚིག་རྣར་འློང་བ་བཞིན་དུ་འཛུམ་དམུལ་ཏེ་སྨྲས་པ། ད་ཡིས་

ཁྱློད་བཏང་ཁྱིམ་དུ་ཕིན་ནས་སུ། །རྒྱལ་པློའི་ལློངས་སྤློད་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་

མྱློང་། །འློན་ཀང་ང་ཡི་དྲུང་དུ་ཁྱློད་འློངས་པ། །དེ་བས་ཁྱློད་ནི་གཞུང་ལུགས་ཚུལ་མི་

མཁས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་དེ་སྤློད་པར་མི་

འདློད་པའི་ཕིར་ང་ཉིད་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཚུལ་ལ་མཁས་སློ། །དེ་ལ་སྤློད་པར་གྱུར་པ་

ནི༑ །ཆློས་ཀི་གཟི་བིན་རབ་ཏུ་ཆེ། །འཕལ་གི་བདེ་བ་རབ་བསྒྲུབ་པ། །དེ་ལས་མཁས་

པ་སུ་ཞིག་ཡློད། །གཞན་ཡང་། གཞུང་ལུགས་ཚུལ་སྤློད་བརྟན་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་

དག་ཕལ་ཆེར་ཤི་ནས་ངན་སློང་ལྷུང་། །དེ་བས་གཞུང་ལུགས་ཚུལ་ངན་ལམ་སློངས་

ནས། །བདེན་པའི་ཚིག་བསྲུང་སར་ཡང་འདིར་འློངས་སློ། །བརྫུན་སྨྲ་བཏང་ནས་

བདེན་པར་ངས་སྨྲ་སྟེ། །དེ་བས་གཞུང་ལུགས་མཁས་པ་ང་ཉིད་ཡིན། །གགས་དང་

བདེ་བའི་དན་དང་འགལ་བ་གང་། །དེ་ནི་གཞུང་བཟང་མིན་ཞེས་དེ་མཁས་སྨྲ། །སུ་དཱ་

སའི་བུས་སྨྲས་པ། ཕངས་པའི་སྲློག་དང་ནང་མིའི་མཆི་མས་འཇུ་བ་དང་། །རྒྱལ་

སྲིད་བདེ་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་བློར་ནས་སུ། །བདེན་པའི་ཚིག་ལ་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཅི་
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མཐློང་ནས། །དེ་བ་སྲུང་ཕིར་ནི་འདི་ལྟར་ང་ཡི་དྲུང་དུ་འློངས། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་སྨྲས་པ། བདེན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གནས་ན་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་

ཡློད་ཀིས། མདློ་ཙམ་ཞིག་ཉློན་ཅིག །ཕེང་བ་མཛེས་པའི་བརྒྱན་པས་ཁྱད་པར་

འཕགས་རློ་རྣམས་ཀུན་ལས་ཞིམ་པས་ཁྱད་པར་འཕགས། །དཀའ་ཐུབ་སྤློད་དང་མུ་

སྟེགས་འགློ་བ་ཡི། །ཉློན་མློངས་མེད་པར་བསློད་ནམས་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབ། །འགློ་བ་

མཐའ་དག་ཁྱབ་པའི་གགས་པ་འཕེལ། །བདེན་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་འདས་པའི་

ལམ། །ལ་ཡི་གནས་སུ་འཇུག་པའི་སྒློ་ཡང་ཡིན། །འཁློར་བའི་རློད་ལས་ཐར་པའི་

ཟམ་པ་ཡིན། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུས་དེ་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བསྟློད་ནས། ཡ་མཚན་

དང་བཅས་པས་ལྟ་ཞིང་ཡང་སྨྲས་པ། མི་རྣམས་གཞན་ནི་ང་ཡི་དབང་གྱུར་ན། །བརྟན་

པ་ཉམས་ནས་སྐྲག་ཅིང་ས་ཡང་གུམ། །ཁྱློད་ནི་དཔའ་བརྟན་དཔལ་གིས་མ་བཏང་

བས། །མི་དབང་ཁྱློད་ནི་འཆི་བའི་འཇིགས་མེད་འདྲ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་

པ༑ རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཀང་གནས་མི་ནུས། །གང་ལ་བཅློས་སུ་མི་རུང་བ། །འཇིགས་

ཤིང་འདར་བར་བས་པ་ཡིས། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན་པ་ཡློད། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཆློས་

ཉིད་ལ་བརྟགས་ནས། །མི་རྣམས་སིག་པ་བས་པས་རེས་སུ་འགློད་པར་འགྱུར། །དགེ་

བའི་ལས་ཀང་ལེགས་པར་ཡློང་མ་བས། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་དུ་

དློགས། །འཆི་བར་འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་རྨློངས་པར་འགྱུར། །གང་ལས་བདག་

གི་ཡིད་ནི་འགློད་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་བདག་གིས་བས་པར་ཡློང་མི་དྲན། །དཀར་པློའི་

ལས་ཀང་རབ་ཏུ་གློམས་པར་བས། །ཆློས་ལ་གནས་ན་འཆི་བས་སུ་ཞིག་

འཇིགས། །ཕློངས་པ་རྣམས་ནི་སློང་དུ་འློང་བ་ལ། །མགུ་བར་མ་བས་བདག་ནི་ཡློང་

མི་དྲན། །དེ་ལྟར་སྦྱིན་པས་མ་གུ་བར་རེད་གྱུར་ལ། །ཆློས་ལ་གནས་ན་འཆི་བས་སུ་
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ཞིག་འཇིགས། །རིང་དུ་བརྟགས་ཏེ་བསམས་ཀང་སིག་བ་བར། །ཡིད་ལ་བསམས་

པ་ཙམ་ཡང་ཡློང་མི་དྲན། །བདག་གིས་དེ་ལྟར་མཐློ་རིས་ལམ་སྦྱངས་ན། །འཆི་བས་

བདག་ནི་ཇི་ལྟར་འཇིགས་པར་འགྱུར། །བྲམ་ཟེ་རྣམས་དང་གཉེན་དང་མཛའ་བློ་

བསྟེན་པ་དང་། །གནས་ཀི་རྒྱན་གྱུར་དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ཕློངས་པ་ལ། །ཅི་རིགས་

སྦྱིན་པས་བདག་གི་ནློར་ཡང་མང་དུ་བཞག །གང་གིས་བ་བ་ཅི་ཡློད་དེ་ཡང་བདག་

གིས་བས། །གགས་པའི་གཞིར་གྱུར་དཔལ་དང་ལྡན་པ་བརྒྱ་དག་བརིགས། །དཀའ་

ཐུབ་གནས་དང་འདུན་ས་བཏུང་བའི་གནས་རྣམས་བས། །དེ་བས་དགའ་བར་གྱུར་

པས་འཆི་བས་ང་མི་འཇིགས། །དེ་བས་ང་ནི་མཆློད་སྦྱིན་བ་འམ་ཡང་ན་ཟློ། །དེ་སྐད་

སྨྲས་པ་དང་། སུ་དཱ་སའི་བུས་ཐློས་ནས་དད་པ་སྐེས་ཏེ་མིག་ནི་མཆི་མས་གང་བ་

དང་། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ནི་ལངས། སིག་པ་ཅན་གི་མུན་ནག་ནི་བརིད་པར་གྱུར་ནས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གུས་པར་བལྟས་ཏེ་སྨྲས་པ། སིག་པ་ཞི་བར་གྱུར་

ཅིག །རྒྱལ་མཆློག་ཁྱློད་ལྟ་བུ་ལ་སུ་ཞིག་ཤེས་བཞིན་དུ། །སིག་པ་བེད་པ་དེ་ནི་མི་

བཟད་དུག་འཐུང་བཞིན། །ཡང་ན་མྱུར་པར་དུག་འཐུང་ལགས་བསྲེག་འབར་བ་

ཟློ༑ །སྙིང་དང་སྤི་བློ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་འགས་པར་འགྱུར། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དེ་དག་

ཀང་། །བདག་ལ་ཁྱློད་ཀིས་བཤད་དུ་གསློལ། །ཁྱློད་ཀི་ཚིག་སྙན་པའི་མེ་ཏློག་ཆར་

བཞིན་དུ་བབ་པ་དེས། བདག་གི་སེམས་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་པས་ལེགས་པར་

སྨྲས་པ་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཉན་འཚལ་བར་གྱུར་ཏློ། །ཀེ་གཞན་ཡང་བདག་གི་སྤློད་པ་

ངན་པའི་གཟུགས། །ཆློས་ཀི་མེ་ལློང་གསལ་མཐློང་ནས། །ཡིད་ལ་གདུང་བ་རབ་

སྐེས་ཏེ། །བདག་ནི་ཆློས་ལ་ཕློགས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེའི་

བསམ་པ་སློད་དུ་གྱུར་ཅིང་ཆློས་མཉན་པ་ལ་ཡིད་རབ་ཏུ་འདུན་པར་རིག་ནས་སྨྲས་
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པ༑ འློ་ན་ཆློས་འདློད་པ་དེ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤློད་པ་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ་ཆློས་

མཉན་པར་རིགས་སློ། །རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་།དུལ་བའི་དཔལ་ནི་རྣམ་

པར་བསྐེད། །དགའ་དང་ལྡན་པའི་མིག་གིས་ལྟ། །ཚིག་གི་བདུད་རི་འཐུང་བ་

བཞིན། །གུས་པར་བསྐེད་ཅིང་རེ་གཅིག་བཏུད། །རབ་ཏུ་དད་ལ་དྲི་མེད་ཡིད། །ནད་

པས་སན་པའི་ཚིག་ཉན་བཞིན། །རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་ཆློས་ཉློན་ཅིག་།དེ་ནས་སུ་དཱ་

སའི་བུས་རྡློ་ལེབ་མཐློན་པློ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བདག་གི་སྟློད་གཡློགས་བཏིང་སྟེ་དེ་

ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞག་ནས་བདག་རང་ཡང་བར་གཞན་གིས་མཆློད་

པའི་ས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། དེའི་གདློང་དུ་བལྟས་ནས། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་འཕགས་པ་ད་གསུངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སློ། །དེ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དབར་གི་འབྲུག་སྒ་སྙན་ཅིང་ཟབ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚིག་

གིས་ནགས་ཚལ་དེ་གང་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྨྲས་པ། དམ་པ་

དག་ལ་ལན་ཅིག་ཙམ། །ཇི་ལྟར་འདློད་པར་འཕད་ཀང་རུང་། །འདྲིས་པར་བ་བ་མི་

དགློས་པར། །རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །སུ་དཱ་སའི་བུས་དེ་སྐད་ཐློས་ནས་

ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མགློ་བསྒྱུར་སེ་གློལ་གཏློགས་ནས་མགུ་བར་

བས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་དེ་ནས་ཡང་གསུངས་ཤིག་ཅེས་སྨྲས་སློ། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པ་སྨྲས་པ། དམ་པ་རྣམས་

ནི་སུས་ཀང་མི་བསྲིང་ངློ༌། །དུལ་བའི་ཚུལ་གིས་དགེ་བ་བསྟེན་པར་བ། །དེ་དང་ཉེན་

དེ་ཡི་ཡློན་ཏན་རྡུལ། །ཆེད་དུ་མ་བསྒློས་པར་ཡང་གློས་པར་འགྱུར། །སུ་དཱ་སའི་

བུས་སྨྲས་པ། དགེ་བ་རྣམས་ཀིས་ལེགས་སྨྲས་པ། །ཁྱློད་ཀིས་རྣམ་པ་ཀུན་མཆློད་

པ༑ །ནློར་ཡང་གནས་སུ་ཕིན་པར་བཏང་། །འབད་དེ་དློན་གྲུབ་ཐློག་ཏུ་བབ། །དེ་ནས་
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ཡང་ཅུང་ཞིག་གསུངས་ཤིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པློའི་ཤིང་རྟ་

རིན་ཆེན་གསེར་གིས་བརྒྱན། །ལུས་ཀང་རྒས་པས་མི་སྡུག་པར་ཡང་འགྱུར། །དམ་

པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ནི་རྒས་མི་འགྱུར། །དགེ་བ་རྣམས་ནི་ཡློན་ཏན་རེས་ཆགས་

བརྟན། །སུ་དཱ་སའི་བུས་སྨྲས་པ། ཨེ་མའློ་བདག་ནི་བདུད་རིའི་ཆར་བབ་པས་ངློམས་

པར་བགིས་སློ། །དེ་ནས་ཡང་ཅུང་ཞིག་གསུངས་ཤིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་

པ༑ ནམ་མཁའ་དང་ནི་ས་གཞིའི་བར་ཡང་རིང་། །རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་འགམ་

ཡང་རིང་། །ཤར་དང་ནུབ་ཀི་རི་ཡི་བར་ཡང་དེ་བས་རིང་། །ཕལ་པ་དག་དང་དམ་

པའི་ཆློས་ཀང་དེ་བས་རིང་། །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞིང་དད་པས་

དགའ་ཞིང་གུས་པར་གྱུར་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་སྙན་པ་དང་། །ཚིག་དང་དློན་ཀང་རབ་ཏུ་གསལ་ལ་འཕགས། །དེ་ཐློས་

དགའ་གྱུར་དེ་ལ་མཆློད་པའི་ཕིར། །དམ་པ་བཞི་ཞིག་ཁྱློད་ལ་འབུལ་བར་འཚལ། །དེ་

བས་ན་ཅི་བཞེད་པ་བདག་ལ་བསད་དུ་གསློལ། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡ་

མཚན་དུ་གྱུར་ནས་སྨྲས་པ། བདག་ལའང་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར་པ་ཁྱློད། །མི་

རིགས་བེད་ལ་དགའ་བས་ཕམ་པར་གྱུར། །དགེ་བ་སྤློད་ལ་རང་བཞིན་ཕིན་ཅི་

ལློག །ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་དམ་པ་སྦྱིན། །བདག་གིས་དམ་པ་སྦྱིན་ཞེས་

གནང་གྱུར་ན། །ཁྱློད་ཀི་ཡིད་ཀང་སྦྱིན་པར་སྤློ་མི་འགྱུར། །སྐློན་དང་བཅས་པ་ཁྲེལ་

ཡློད་སུ་ཞིག་སྨྲ། །དེ་སྐད་རེ་ཞིག་ང་ལ་མ་སྨྲ་ཅིག །དེ་ནས་སུ་དཱ་སའི་བུ་ཅུང་ཟད་ངློ་

ཚ་བར་གྱུར་ཏེ་མགློ་སད་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱློད་དེ་ལྟར་

བདག་ལ་དློགས་པ་མ་སྐེད་ཅིག །བདག་གིས་སྲློག་ཀང་ཡློངས་བཏང་ནས། །དམ་པ་

དེ་རྣམས་བདག་འབུལ་གིས། །རྒྱལ་བློ་ཅི་དང་ཅི་བཞེད་བ། །བག་ཕབ་ནས་ནི་དེ་
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སློང་ཤིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། འློ་ན། །བདེན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལློང་

ལ་སེམས་ཅན་གསློད་པ་སློངས། །སྐེ་བློ་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་འདི་རྣམས་མ་ལུས་

ཐློང་། །དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་མི་ཤ་ཟ་བ་རབ་ཏུ་སློངས། །དམ་པའི་ནང་ནས་མཆློག་

གྱུར་འདི་བཞི་སྦྱིན་པར་གིས། །སུ་དཱ་སའི་བུས་སས་པ། དམ་པ་སྔ་མ་གསུམ་ནི་

ཁྱློད་ལ་འབུལ། །དམ་པ་བཞི་པ་གཞན་ཞིག་བསད་དུ་གསློལ། །བདག་ནི་མི་ཤ་མི་ཟ་

མི་ནུས་པས། །སྔ་ནས་ཁྱློད་ཉིད་མཁྱེན་པར་མ་གྱུར་ཏམ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

སྨྲས་པ། ཁྱློད་ཀིས་དམ་པ་སྦྱིན་པ་ག་ལ་ནུས་ཞེས་ངས་མ་སྨྲས་སམ། ཨི་མ་འློ་དེ་

ལྟར་ཟེར་བ་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏློ། །ཀེ་གཞན་ཡང་ཁྱློད་ཉློན་ཅིག །མི་ཤ་ཟ་བ་

མ་སངས་ན། །ཇི་ལྟར་བདེན་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་སྲློག་ཆགས་

རྣམས། །མི་གསློད་པ་ཡང་ག་ལ་ནུས། །བདག་གི་སྲློག་ཀང་ཡློངས་སློངས་

ནས། །དམ་པ་འདི་རྣམས་སྦྱིན་ནློ་ཞེས། །ཐློག་མར་དེ་སྐད་མ་སྨྲས་སམ། །དེ་བས་

འདི་ལྟར་གཞན་དུ་གྱུར། །ཤ་ཡི་ཕིར་ནི་མི་བསད་ན། །སྲློག་ཆགས་མི་གསློད་ག་

ལ་ནུས། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དམ་པ་གསུམ། །ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྦྱིན་པར་འགྱུར། །སུ་

དཱ་སའི་བུས་སྨྲས་པ། གང་གི་ཕིར་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཉམས། །ནགས་ཚལ་སྡུག་བསྔལ་

བདག་གིས་མྱློང་། །ཆློས་ལས་ཉམས་ཤིང་གཏམ་ངན་ཐློབ། །བདག་གིས་དེ་ནི་ཇི་

ལྟར་བཏང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། དེ་བས་ན་ཁྱློད་ཀིས་དེ་བཏང་བའི་

རིགས་མེད། གང་ཕིར་ཁྱློད་ནི་ཆློས་དང་སྲིད། །བདེ་དང་གགས་པ་ཉམས་པར་

གྱུར། །ཕུང་བར་གྱུར་པའི་འབྱུང་གནས་དེ། །ཇི་ལྟར་བཏང་བ་མི་རིགས་ཀེ། །བིན་

ན་འགློད་པ་སྐེ་བ་འདི། །སྐེ་བློ་སེམས་རྒྱ་ཆུང་དུ་ལ། །སྲིད་པར་འགྱུར་བའི་འློས་

ཡིན་ཏེ། །དེ་བས་ཁྱློད་ཀང་ཟིལ་གནློན་ཏམ། །དེ་བས་ན་ཁྱློད་སིག་པའི་རེས་སུ་
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འབྲང་བ་ཐློང་ལ། བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བ་བར་རིགས་སློ། །ཁྱློད་སུ་དཱ་སའི་བུ་མ་

ཡིན་ནམ། སན་པ་མཁས་པས་བརྟགས་ཏེ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཤ་།གློང་དང་

དགློན་པ་སྐམ་གཤེར་ཆུ་དང་ཐད་ལས་སྐེས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཤ་རྣམས་ཡློད་ཀི་དེ་

ཡིས་སེམས་མགུ་བློས། །མི་ཤ་སད་པར་འགྱུར་བ་བཏང་ན་རབ་ཏུ་ལེགས། །རྔ་སྒ་

སྙན་པ་དབར་གི་འབྲུག་སྒ་བཞིན་དུ་སྒློགས། །གླུ་སྒ་སྙན་དང་རྒྱལ་སྲིད་དེ་དང་

དེ༑ །གཉེན་དང་བུ་དང་ནང་མི་ཡིད་དུ་འློང་བ་རྣམས། །བློར་ནས་ནགས་ཚལ་དབེན་

པ་འདི་ན་ཅི་ཞིག་དགའ། །རྒྱལ་པློས་སེམས་ཀི་དབང་དུ་འགློ་བར་མི་རིགས་

ཀི༑ །ཆློས་དང་སྲིད་ལ་མི་གནློད་ལམ་དུ་འཇུག་པར་རིགས། །རྒྱལ་པློ་གཅིག་པུས་

གཡུལ་དློར་དམག་གི་དཔུང་ལས་རྒྱལ། །སེམས་ཙམ་ཚར་བཅད་ཕིར་ནི་སར་མ་མ་

བེད་ཅིག །མི་ཡི་བདག་པློ་འཇིག་རྟེན་ཕི་མའང་ལྟ་བར་རིགས། །དེ་བས་དགའ་ཡང་

ཕན་པ་མ་ཡིན་བརྟེན་མི་རིགས། །ལམ་གང་ཡིད་དུ་འློང་བ་གགས་དང་མི་འགལ་

བའི། །དེ་ནི་མི་དགའ་འང་སན་བཏུང་བཞིན་དུ་བརྟེན་པར་རིགས། །དེ་ནས་སུ་དཱ་

སའི་བུ་རབ་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ནས། མིག་ནི་མཆི་མས་གང་སྐད་ནི་འཛེར་བཞིན་དུ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དྲུང་དུ་འློངས་ནས། རང་པ་གཉིས་ལ་འཇུས་ནས་སྨྲས་པ། 

ཡློན་ཏན་མེ་ཏློག་ཕེ་མས་བསློད་ནམས་དྲི་ཞིམ་དང་། །ཁྱློད་ཀི་གགས་པའི་རྒྱུ་ཡིས་

འགློ་བ་འདི་དག་ཁྱབ། །འདི་ལྟར་སིག་སྤློད་འཆི་བདག་ཕློ་ཉར་བདག་གྱུར་ལ། །ཁྱློད་

ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་གཞན་ནི་སུ་ཞིག་མཆིས། །ཁྱློད་ནི་བདག་གི་སྟློན་པ་བ་མ་ལ་

ཉིད་ལགས། །ཁྱློད་ཀིས་བསྒློ་བ་འདི་རྣམས་བདག་གིས་སྤི་བློས་མཆློད། །ད་ཕིན་

སན་ཆད་བདག་ནི་མི་ཤ་ཡློང་མི་འཚལ། །བདག་ལ་ཅི་སྐད་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་དེ་

བཞིན་བགི། །མཆློད་སྦྱིན་ཕིར་ནི་རྒྱལ་པློའི་བུ་འཕློག་པ། །བདག་གིས་བཙོན་རར་
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སྩལ་བས་མི་དགའ་ཞིང་། །བཞིན་མདངས་ཉམས་ལ་མྱ་ངན་གདུངས་པའི་ཡིད། །དེ་

དག་ཀུན་ཀང་བཏང་གིས་ལན་ཅིག་བཞུད། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་

བཞིན་དུ་བའློ་ཞེས་དེས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་མཉན་ནས། རྒྱལ་པློའི་བུ་བཙོན་དུ་བཟུང་

བ་གང་ན་འཁློད་པ་དེར་སློང་ངློ༌། །རྒྱལ་པློའི་བུ་དེ་རྣམས་ཀིས་བུ་ཟླ་བ་མཐློང་ནས་

བལྟས་སློ། །བདག་ཅག་ནི་ཐར་རློ་སྙམ་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་བུ་དེ་

དག་ཟླ་བ་མཐློང་ནས་ནི། །རབ་ཏུ་འཛུམ་དམུལ་མདངས་གསལ་རྣམ་པར་

མཛེས། །སྟློན་ཀའི་དུས་ཀི་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས། །མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་ཁ་བེ་མཚོ་

གསལ་བཞིན། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་འློངས་ནས་

དབུགས་ཕྱུང་ཚིག་སྙན་པས་དགའ་བར་བས་ཏེ། དེ་བས་རྒྱལ་བུ་དེ་རྣམས་སུ་དཱ་

སའི་བུ་ལ་གནློད་པ་མི་བེད་པར་མནའ་བསྒགས་བཙོན་ནས་ཕྱུང་སྟེ། སུ་དཱ་སའི་བུ་

དང་རྒྱལ་བུ་དེ་དག་གིས་བསྐལ་ཏེ། རང་གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་ནས་རྒྱལ་བུ་དེ་

དག་དང་སུ་དཱ་སའི་བུ་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རིམ་གློ་བས་ཏེ་སློ་སློའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་

བཀློད་དློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་དང་འཕད་ན། ཇི་ལྟར་འཕད་ཀང་རུང་

སྟེ་ལེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ལེགས་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེ་བློ་དམ་པ་ལ་

བརྟེན་པར་བའློ། །སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་ཡང་

མ་འདྲིས་པ་ལ་བམས་ཤིང་ཕན་འདློགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་

ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་ན། སྐློན་

མེད་ཅིང་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དམ་པའི་ཆློས་མཉན་བའི་ཡློན་

ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །ཆློས་ཐློས་ན་དེ་ལྟར་ཕན་ཡློན་རྣམ་པ་དུ་

མ་ཡློད་པའི་ཕིར། མང་དུ་ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་
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བའློ། །བདེན་པའི་ཚིག་བསྲུང་ན་དེ་ལྟར་སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་དགའ་ཞིང་བསློད་

ནམས་དང་གགས་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་བདེན་པའི་ཚིག་བསྲུང་བའི་

ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་

བདག་གི་སྲློག་དང་བདེ་བ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་བདེན་པའི་ཚིག་བསྲུང་

ངློ་ཞེས་སྐེས་བུ་དམ་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའློ། །ཟླ་བར་

སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་སུམ་ཅུ་གཅིག་པའློ།། །།

 ལྕགས་ཀི་ཁིམ་ལ་སྐོ་བ་སྐྱེས་པའི་རབས།

བམ་པློ་བཅུ་གཉིས་པ་སྟེ་ཐ་མའློ། །ཡིད་སྐློ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྒྱལ་

སྲིད་ཀི་དཔལ་ཡང་ལེགས་པའི་ལམ་ལ་སྒིབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་སྐློ་བ་ལ་

གློམས་པར་བའློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔར་གྱུར་པའི་ཚེ། འཇིག་རྟེན་ན་ན་བ་དང་། རྒས་པ་དང་། འཆི་བ་དང་། སྡུག་པ་

དང་བྲལ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མང་པློ་བྱུང་བས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། 

མགློན་མེད་པ་དང་། སྐབས་མེད་པ་དང་། དཔུང་གཉེན་མེད་པ་དག་མཐློང་ནས་

སྙིང་རེས་བསྐུལ་ནས་དེ་དག་ལ་བསྐབ་པར་སེམས་པ་རབ་ཏུ་དགེ་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་མི་མཐུན་པ་དང་། མ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། བདེ་བའི་

ཁྱད་པར་དེ་དང་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཅིང་། རེ་ཞིག་རྒྱལ་པློའི་རིགས། འབངས་གློ་བ་ཉེ་

བའི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུགས་པ་མེད་པའི་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཕན་

དྲེགས་པ་རྣམས་ཕག་འཚལ་ནས་མངློན་པར་གགས་པར་གྱུར་ཅིང་། དབང་ཐང་ཆེ་
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བ་དུལ་བ་ལ་དགའ་བའི་རིགས་ཞིག་ཏུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་དང་

པློ་སྐེས་པའི་ཚེ་ནའང་རྒྱལ་པློའི་རིགས་དེ་དང་ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མི་རྣམས་ཀང་བདེ་

བ་དང་ལྡན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་དེ་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་པས་མངློན་པར་

མཐློ་ཞིང་དལ་བའི་དཔལ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏློ། །སྦྱིན་པ་ཐློབ་པས་བྲམ་ཟེ་

མགུ་ཞིང་གཡེངས། །འབངས་རྣམས་དྲེགས་ཤིང་ཆ་ལུགས་བཟང་པློ་འཕར། །རྔ་སྒ་

མང་པློའི་བྲག་ནས་རི་ལུང་གང་། །ཀུན་དུ་དགའ་བའི་གར་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད། །གླུ་སྒ་

སྙན་དང་དགློད་སྒ་འབྲེལ་མར་འབྱུང་། །གཅིག་ལ་གཅིག་འདུས་དགའ་བ་རྣམ་པར་

འཕེལ། །གཏམ་སྙན་བསྐལ་བའི་བ་དགས་མགུ་བའི་མིས། །རྒྱལ་པློའི་མངློན་པར་

མཐློ་བའི་ཤིས་པ་བརློད། །སྒློ་རྣམས་ཕེ་ཞིང་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་མེད། །སྲང་གི་བཞི་

མདློར་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་པས་མཛེས། །མེ་ཏློག་ཕེ་མ་ཁུ་བས་ས་གཞི་

བརྒྱན། །དགའ་སྟློན་བཟང་པློས་གློང་ཁྱེར་ཉམས་དགར་གྱུར། །ཁང་པ་ཆེན་པློའི་སྟེང་

ནས་གསེར་དང་གློས། །རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ཆར་བཞིན་འབབ་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་

འདི་དག་དཔལ་གིས་ཁྱབ་པར་སྩློལ། །གངྒཱ་སྨློན་པ་དྲག་ཏུ་འབབ་པ་འདྲ། །དེའི་ཚེ་

ཡང་རྒྱལ་པློ་དེའི་བུ་བཙས་སློ་ཅློག་ཤི་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་མི་མ་

ཡིན་པས་བས་པ་ཡིན་པར་སེམས་ནས། བུ་དེ་བསུང་བའི་ཕིར་བུ་བཙས་པའི་ཁང་

པ་ལགས་འབའ་ཞིག་ལས་བས་པ་བཟང་པློ་ནློར་བུ་དང་གསེར་དངུལ་གི་རྒྱན་གིས་

བརྒྱན་པ་ཞིག་ཏུ་བཞག་སྟེ། འབྱུང་པློའི་རིག་སྔགས་ཀི་ཆློ་ག་དང་། རིག་བེད་ལས་

བྱུང་བའི་རིམ་པས་བསྲུང་བའི་ཆློ་ག་དང་། བཀ་ཤིས་ཀི་དཔྱད་བཟང་པློས་བདེ་

ལེགས་ནི་བས། བཙས་པའི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་སྦྱང་བའི་ཆློ་ག་ཡང་བས་

སློ༑ །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཀང་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་དང་། བསློད་ནམས་
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བསགས་པའི་མཐུ་དང་། བསྲུང་བ་ལེགས་པར་བས་པས་གདློན་རྣམས་ཀིས་མ་

ཚུགས་སློ། །དེ་རིམ་གིས་བསྐེད་པའི་ཆློ་ག་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་བས་ནས། སློབ་

དཔློན་བ་མ་མང་དུ་ཐློས་པ་དང་། ཆློ་རིགས་བཙུན་པ་དང་། སྤློད་ཚུལ་བཟང་བ་དང་། 

མཁས་པར་གགས་པ་དང་། བཀུར་སྟི་ཐློབ་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། དུལ་བ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལས་རིག་པའི་གནས་དུ་མ་ནི་ལློབས། 

ལང་ཚོའི་གཟི་མདངས་ནི་ཉིན་རེ་ཞིང་སྐེས་པས་ལུས་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

གྱུར། རང་བཞིན་གིས་དུལ་བ་དང་དགའ་བས་ནི་སྐེ་བློ་དང་། ཡློངས་ཀི་སྐེ་བློ་རྣམས་

ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏློ། །དམ་པ་རིང་ན་གནས་གྱུར་ཀང་། །མ་

འདྲིས་གཉེན་དུ་མ་འབྲེལ་བའི། །སྐེ་བློ་དགའ་བས་རེས་འབྲང་བ། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་ཡློན་

ཏན་དཔལ། །འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིས། །གནམ་ནི་དགློད་པ་ལྟར་བེད་

པའི། །སྟློན་ཀའི་ཟླ་བ་དེ་དང་ནི། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་དང་ཅི་ཞིག་འབྲེལ། །དེ་ནས་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ལའི་

ལློངས་སྤློད་དང་འདྲ་བའི་ལློངས་སྤློད་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་ཅིང་། ཕས་ཀང་བམས་ཤིང་

རབ་ཏུ་བཀུར་སྟི་བས་ཏེ་ཡིད་བརྟན་ཞིང་བག་ཕབ་སྟེ། རིམ་གློ་ཆེར་བས་པ་ལས་

རེ་ཞིག་ཅིག་རང་གི་ཕློ་བྲང་དམ་པ་ནས་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ཏའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་དུས་ལ་

བབ་སྟེ། རྒྱན་བཟང་པློ་དགའ་དགའ་ལྟར་འདུག་པ་ལ་བལྟར་འགློ་བ་ལ་ཕས་ཀང་

གནང་སྟེ། ཤིང་རྟ་བཟང་པློ་གསེར་དང་ནློར་བུ་དང་དངུལ་གི་རྒྱན་བཟང་པློ་ས་

ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན། བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚན་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་ཅན་རབ་ཏུ་གཡློ་

བ་རྣམས་བཙུགས། གསེར་གི་འཇིམ་བག་གིས་གཡློགས་པ། རྟ་དུལ་ཞིང་བདེ་

པས་དྲངས་པ། ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བ་བཟློ་ཞིང་དེས་ལ་མཁས་ཤིང་གཙང་ལ་དུལ་ཞིང་
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བརྟན་པ་དང་ལྡན་པ། གཡློག་འཁློར་ཆ་ལུགས་བཟང་པློ་ས་ཚོགས་སུ་བས་པས་

བསྐློར་བ། རྔ་སྒ་སྙན་པའི་རྔ་བརྡུང་བས་མདུན་དུ་དྲངས་པ་ལ་ཞློན་ཏེ། ཕློ་བྲང་

མཆློག་དེ་ནས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས། ཕློ་བྲང་འཁློར་གི་མིས་རྒྱལ་བུ་དེ་ལ་ལྟ་

བས་སེམས་ནི་གཡེངས། ངློ་མཚར་ཆེ་བས་མིག་ནི་རིག་རིག་པློར་ནི་བལྟ། བསྟློད་

པས་དགའ་བར་བེད་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ། ཤིས་པར་བརློད་པའི་ཚིག་ནི་འདློན། 

དགའ་སྟློན་གི་དགའ་བའི་ཆས་བཟང་པློར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པ་མང་པློ་

རྣམས་ལ་བརྟགས་ན། སེམས་དགའ་བར་གྱུར་བའི་སྐབས་ལ་བབ་ཀང་། ཚེ་

རབས་སྔ་མ་ལ་སེམས་སྐློ་བ་ལ་གློམས་པར་བས་པའི་ཕིར་དྲན་པ་འདི་ལྟ་བུ་རེད་

པར་གྱུར་ཏློ། །ཀེ་མ་འློ་འཇིག་རྟེན་ཉློན་མློངས་དག །གནས་པ་མི་བརྟན་མི་དགར་

གྱུར། །ཀུ་མུ་ཏ་ཡི་དཔལ་འདི་ཡང་། །དྲན་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འགློ་བ་འདི་

ལྟ་བུར་ནི་འཁློད་པ་ལ། །སྐེ་བློ་འཇིགས་པ་མེད་པར་རེ་མཚར་ཀེ། །ལམ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་ཉིད་ཀིས་བཀག །དློགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བཞིན་

སྤློད། །ན་དང་རྒས་དང་འཆི་བས་གནློད་བེད་དག། །མཐུ་ཆེན་དགག་ཏུ་མི་ནུས་

ཡློད་བཞིན་ལ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ཉམ་ངར་ངེས་འགློ་ན། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་

འདི་ལ་དགའ་བར་སེམས། །སྤིན་ཆེན་གློག་འགྱུ་གསེར་ཕེང་འདྲ་བ་དག །རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཡང་ཕྱུང་། །ཆར་ཆེན་འབབ་པའི་རློམ་པ་ཆེན་པློ་བས། །ཀུན་

ཏུ་འདུས་ཀང་དེ་ནས་དེངས་པར་འགྱུར། །ཆུ་འབབ་དྲག་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཤིང་

རྣམས་ཀི། །ར་བ་འགམ་ན་ཟབ་ཏུ་ཟུག་པ་ཡང་། །རད་ནས་བཏློན་ཏེ་སར་ཡང་ཆུ་

དེ་ཉིད། །འབྲེལ་ཞིང་བྲི་ནས་མྱ་ངན་གདུངས་པ་བཞིན། །རླུང་གི་མཐུས་ཀང་རི་ཡི་

རེ་མློ་བསྙིལ། །སྤིན་གི་ཚོགས་ཀང་དྲག་པློའི་ཤུགས་ཀིས་གཏློར། །རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་
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ཡང་རྣམ་པར་དཀྲུགས་ཤིང་ཀླློང་། །དེ་ལྟའི་རླུང་ཡང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར། །མེ་

ལེ་རབ་འབར་མེ་སྟག་འཕློ་བ་ཡིས། །ནགས་ཚལ་མཛེས་དང་རྩྭ་རྣམས་ཀུན་

བསྲེགས་ནས། །དེ་འདྲའི་མེ་ཡང་རིམ་གིས་ཞི་བར་འགྱུར། །རབ་ཏུ་འབར་ཡང་དེ་

ནས་མེད་པར་འགྱུར། །འདུས་པ་གང་ཞིག་འབྲལ་བ་མ་གྱུར་ཡློད། །དར་བ་གང་

ཞིག་རྒུད་པར་མ་གྱུར་ཡློད། །འགློ་བའི་རྒྱུད་ནི་རབ་ཏུ་གཡློ་བ་ལ། །མ་བརྟགས་

པར་ནི་སྐེ་བློ་དགའ་བར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་སེམས་སྐློ་བ་དེས་དེ་ལྟར་

བརྟགས་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བས་སེམས་གཡེངས་པའི་ཡིད་ནི་སར་བཟླློག །ཕློ་

བྲང་དམ་པ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་དགའ་དགའ་ལྟར་འདུག་པ་དང་། མི་མང་པློ་ས་

ཚོགས་ཆེར་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སེམས་མ་ཆགས་པར་སར་ལློག་སྟེ་མཐར་

གིས་རང་གནས་སུ་ཕིན་ནས། བདག་རང་ལ་འདི་ལྟར་རྟློག་གློ། །ལློངས་སྤློད་ཀི་

བདེ་བ་ལ་སེམས་རབ་ཏུ་སྐློ་བར་གྱུར་ཏེ། མ་ཆགས་ནས་ཆློས་འབའ་ཞིག་སྐབས་

སུ་རུང་ངློ་སྙམ་ནས། དེ་བསྒྲུབ་པར་ངེས་པར་བསམས་ཏེ། སྐབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་

པློའི་དྲུང་དུ་སློང་སྟེ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་དུ་འགློ་བར་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་གསློལ་

བ་གདབ་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བརྟེན་ནས་སུ། །བདག་ལ་ཕན་པར་བགི་བར་

འཚལ། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་དཔག་མཛད་ནས་སུ། །གསློལ་བ་དེ་ཡང་གནང་བར་

མཛོད། །རྒྱལ་པློ་དེ་བུ་ལ་བམས་པས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ཐློས་པ་ནས། གང་པློ་ཆེ་

མདའ་དུག་ཅན་གིས་ཚབས་ཆེར་ཕློག་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་རླུང་གིས་

བསྐློད་པ་བཞིན་དུ། དེའི་མྱ་ངན་གིས་སེམས་གདུངས་ནས་འཁུམས་ཏེ་འདར་བར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་དེ་ཡིས་དེ་བཟླློག་ཕིར། །བམས་པས་མཆི་མས་བརྣང་

སྟེ་མགུལ་ནས་འཇུས། །བུ་གཅིག་ཅི་ཕིར་ཇི་ལྟར་གློ་བུར་དུ། །བདག་ཅག་དློར་
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བའི་བློ་འདི་སྐེས་པར་གྱུར། །བདག་ཉིད་ཕུང་བར་བེད་པ་སུ་ཞིག་གིས། །ཁྱློད་ནི་

མི་དགར་བས་ནས་འཆིང་བར་འགྱུར། །སུ་ཡིས་རང་གི་མི་རྣམས་མྱ་ངན་

གིས། །གདུངས་ནས་མིག་ནི་མཆི་མས་གང་བར་བས། །འློན་ཏེ་ང་ལ་ཅུང་ཟད་

དློགས་པ་འམ། །འཁྲུལ་པར་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཐློས་ཀང་རུང་། །དེ་དག་སྨྲ་ན་དེ་

ལས་བཟླློག་པར་བེད། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་བདག་གིས་མ་མཐློང་ངློ༌། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བམས་ཁྱློད་ལ། །འཁྲུལ་པ་ལྟ་ཞིག་ག་ལ་

འགྱུར། །བདག་ལ་མི་དགར་བགིད་པ་ཡང་། །དེ་ལྟར་ནུས་པ་སུ་ཞིག་མཆིས། །འློ་

ན་ཅི་ཕིར་ང་འབློར་བར་སེམས་ཞེས་མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་དུ། རྒྱལ་པློས་

སྨྲས་པ་དང་། ཡང་དེས་སྨྲས་པ། ཤི་བས་འཇིགས་པའི་ཕིར་ལ་གཟིགས་སུ་

གསློལ། དང་པློ་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ནུབ་མློ་ནས། །བརམས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་འཇིག་

རྟེན་འདི་རྣམས་ནི། །ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་གཞན་དུ་མ་གློལ་བར། །འཆི་བདག་དྲུང་

དུ་དེ་ནི་ཉེ་བར་འགློ། །ཐབས་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་ཞིང་མཐུ་ཡློད་ཀང་། །འཆི་དང་རྒ་

ལས་སུ་ཡང་ཐར་བ་མེད། །འདི་གཉིས་ཀིས་ནི་འདི་ཀུན་རབ་ཏུ་གཙེས། །དེ་བས་

ཆློས་ཀི་དློན་དུ་དགློན་པར་མཆི། །མི་རྟ་གང་ཆེན་ཤིང་རྟ་མང་པློའི་དམག་ཚོགས་

རྣམས། །རྒྱལ་པློ་དཔུང་དང་ལྡན་བ་ཐགས་ཐློགས་མེད་བར་ཐུབ། །གཤིན་རེའི་

དག་ནི་གཅིག་པུར་འདུག་ཀང་མི་ཐུབ་ལ། །དེ་བས་བདག་གི་སེམས་ནི་ཆློས་དློན་

བསྒྲུབ་པར་འཚལ། །རྟ་དང་གང་ཆེན་རང་ཐང་ཤིང་རྟས་ཡློངས་བསྲུངས་ན། །རྒྱལ་

པློ་རྣམས་ནི་དག་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་འགྱུར། །ཤེད་ཅན་ལ་སློགས་དཔུང་དང་

བཅས་པའང་དབང་མེད་པར། །རབ་ཏུ་མཐུ་ཆེན་འཆི་བདག་དག་ཡི་དབང་དུ་

གྱུར། །གང་ཆེན་སྨློན་བའི་མཆེ་བ་མཁར་གི་རྟ་བབས་དང་། །གཡུལ་དློར་མི་དང་
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ཤིང་རྟ་གང་པློ་རྣམས་ཀང་བཅློམ། །གད་པ་ཆེན་པློའི་ངློས་བྲལ་བརྒྱལ་བར་གྱུར་པ་

ཡི༑ །མཆེ་བ་དེ་ཡིས་གཤིན་རེའི་ཁར་སློང་འབེབས་མ་ནུས། །གློ་མཚོན་བཟང་པློ་

བགློས་ཤིང་ཕུབ་བཟུང་ནས། །གཡུལ་དློར་རྒྱང་གིས་མདའ་ཡང་འཕེན་པར་

ནུས། །དེ་ལྟར་འཕློང་སྐེན་རྣམས་ཀང་འཁློན་སྙིང་ཅན། །དག་བློ་གཤིན་རེ་ལ་ནི་

འཕེན་མི་ནུས། །སེང་གེ་རྣམས་ཀང་སེན་མློ་རྣློན་པློས་གང་ཆེན་གི། །གཟི་བརིད་

ཟིལ་མནན་སྤི་བློར་སེར་མློས་འབྲད་ཅིང་འབད། སྒ་སྐད་དྲག་པློ་གག་པས་གཞན་

གི་སེམས་སྐྲག་བས། །གཤིན་རེ་འློངས་ནས་མཐུ་དང་དྲེགས་པ་ཉམས་ནས་

ཉལ། །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀང་གཞན་གིས་ཉེས་བས་ན། །ཉེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པར་ཆད་པས་གཅློད། །འཆི་བདག་དག་བློས་ཉེས་པ་ཆེར་བས་ཀང་། །ཆད་པས་

བཅད་པའི་ཐབས་ནི་ཡློང་མི་ཤམས། །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་མཇལ་དུམ་ལ་སློགས་

པའི། །ཐབས་ཀིས་ཉེས་པ་བས་པ་ཞི་བར་བེད། །འཆི་བདག་གཏུམ་པློ་དྲེགས་པ་

གློམས་བས་པས། །མཇལ་དུམ་ལ་སློགས་པས་ནི་བསྡུམ་མི་ནུས། །སྦྲུལ་ཆེན་

ཁྲློས་པའི་རླུང་གིས་མཆེ་བ་དུ་ག་ཅན་གི། །རེ་མློ་འབར་བས་མི་རྣམས་མངློན་སུམ་

དུ་འབིགས་ཤིང་། །ཤ་ཆགས་བསད་པའི ་ཐབས་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་གྱུར་

ཀང་། །འཆི་བདག་འློངས་ན་ཟ་བར་བརམས་པའང་ཉམས་པར་གྱུར། །སྤྲུལ་གདུག་

ཁྲློས་ནས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པས་ཟིན་པ་ཡང་། །སན་པ་རྣམས་ཀིས་སྔགས་དང་སན་

གིས་དུག་ཞི་བེད། །གཤིན་རེ་འདི་ནི་མྱུར་བའི་དུག་ལས་རབ་གདུག་པ། །སྔགས་

དང་སན་ལ་སློགས་པས་ཐུབ་པར་ཡློང་མི་ནུས། །འདབ་བཟང་ཁྱུང་ཡང་གཤློག་པའི་

རླུང་གིས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ། །ཉ་མང་འཕློ་བ་འབྲུག་སྒ་དྲག་པློས་དཀྲུགས་པ་ཡང་། །རྣམ་

པར་གཏློར་ནས་གདེངས་ཀ་ཕར་བའི་སྦྲུལ་རྣམས་འཛིན། །དེ་བཞིན་འཆི་བདག་རབ་
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ཏུ་གཞློམ་པར་ཡློང་མི་ནུས། །སྟག་ཀང་ནགས་ཚལ་དག་ན་རི་དྭགས་བྲློས་པ་

རྣམས། །རབ་ཏུ་མགློགས་པས་བསྙགས་ནས་སེར་མློ་རྡློ་རེ་ཡིས། །ཐང་ཅིག་བཏབ་

པ་ཙམ་གིས་བཟུང་ནས་ཁྲག་འཐུང་ན། །འཆི་བདག་འློང་ན་དེ་ལྟར་རྟུལ་ཕློད་མེད་

པར་འགྱུར། །སྟག་གིས་ཁ་གདངས་མཆེ་བ་རབ་ཏུ་གཙིགས་པ་ཡི། །ནང་དུ་སློད་

བའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཀང་ཐར་བ་སྲིད། །གཤིན་རེའི་ཁ་གདངས་ན་དང་རྒས་པའི་

མཆེ་བ་གཙིགས། །དེ་ཡི་ནང་དུ་སློད་བ་སུ་ཞིག་ཐར་བ་ཡློད། །མི་སྡུག་འཇིགས་ལ་

དམ་དུ་འཛིན་པའི་གདློན། །གཟི་དང་བཅས་པས་མི་ཡི་སྲློག་ཀང་འཕློག །འཆི་བདག་

དག་དང་འཐབ་མློའི་དུས་རན་ན། །རབ་ཏུ་བསྙེམས་པའི་མཐུ་རལ་ཉམས་པར་

འགྱུར། །མཆློད་འདློད་གནློད་བེད་འློང་བའི་གདློན་རྣམས་ཀང་། །རིག་སྔགས་གྲུབ་པ་

རྣམས་ཀེ་མཐུ་དག་དང་། །དཀའ་ཐུབ་བདེ་ལེགས་སན་གིས་ཞི་བར་ནུས། །འཆི་

བདག་གདློན་ནི་བཟླློག་པར་ཡློད་མི་ནུས། །མང་པློ་འདུས་པའི་ནང་དུ་སྒྱུ་མ་

མཁན། །སྐེ་བློ་རྣམས་ཀི་མིག་ཀང་བསླུ་བར་ནུས། །གཤིན་རེ་འདི་ལ་མཚར་གི་

མཐུ་ཅི་ཡློད། །དེ་དག་གིས་ཀང་བསླུ་བར་ཡློང་མི་ནུས། །གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་

དཀའ་ཐུབ་མཐུ་ཡིས་དུག་ཞི་ནུས། །སན་པ་མཆློག་གིས་མི་ཡི་ནད་ཀང་ཞི་བར་

ནུས། །དྷན་ནན་ཏ་རི་ལ་སློགས་པ་ཡང་མེད་པར་གྱུར། །དེ་བས་ཆློས་ཕིར་བདག་བློ་

བས་མཐར་མཆི་བར་མློས། །རིག་སྔགས་འཆང་རྣམས་གསང་སྔགས་མཐུ་སྟློབས་

ས་ཚོགས་ཀིས། །མངློན་དུ་བྱུང་ནས་བར་བར་སར་ཡང་མི་སང་གྱུར། །བར་བར་

མཁའ་ལ་འགློ་ཞིང་བར་བར་ས་འློག་ནུབ། །འཆི་བདག་བྱུང་ན་མཐུ་སྟློབས་རབ་ཏུ་

ཉམས་པར་གྱུར། །ལ་དབང་དྲེགས་པ་རྣམས་ཀང་ལ་མིན་དམག་གིས་བཟླློག །ལ་

མིན་དྲེགས་པ་རྣམས་ཀང་ལ་ཡི་དཔུང་གིས་བཟླློག །ང་རྒྱལ་བསྔློ་བའི་བློ་ཅན་དམག་
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ཚོགས་ཆེན་པློའི་དཔུང་། །དེ་དག་ཀུན་བསློངས་པས་ཀང་འཆི་བདག་ཡློང་མི་

ཐུབ། །གཤིན་རེ་དག་བློའི་གང་པློ་མི་བཟླློག་པ། །འདི་འདྲ་རིག་ནས་ཁྱིམ་ན་བདག་

མི་དགའ། །ཁྲློས་པ་འམ་བམས་པ་མ་མཆིས་ཕིར་མ་ལགས། །ཆློས་ཀི་དློན་དུ་

བདག་ནི་ངེས་པར་མཆི། །རྒྱལ་པློས་སྨྲས་པ། འློ་ན་དེ་ལྟར་འཆི་བདག་གིས་

འཇིགས་པ་བཅློས་སུ་མི་རུང་ན་ཆློས་ཡློངས་སུ་བཟུང་སྟེ་ནགས་ཚལ་དུ་སློང་ཡང་

ཅི་ལ་ཕན། ཁྱློད་ཀི་ནགས་སུ་འཆི་བདག་གི་དག་དེ་མི་འློང་དམ་ཅི། དྲང་སྲློང་ཆློས་

ལ་གནས་པ་འང་ནགས་སུ་མ་ཤིའམ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ནའང་ཆློས་ཀི་རང་

བཞིན་ན། །ཁྱིམ་དག་བློར་ཏེ་ནགས་སུ་སློང་ཡང་ཅི་ལ་ཕན། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་སྨྲས་པ། ནགས་དང་ཁྱིམ་ན་འདུག་ཀང་འཆི་བདག་འློང་འགྱུར་ལ། །ཆློས་

ལ་གནས་དང་ལློག་པར་སྤློད་ལ་མཚུངས་སྤློད་ཀང་། །ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་

རྣམས་མྱ་ངན་གདུང་མི་འགྱུར། །ཆློས་ཀང་ནགས་ཚལ་དག་ན་བདེ་བར་བསྒྲུབ་ཏུ་

མཆིས། །ལ་གཟིགས་སུ་གསློལ། བག་མེད་དྲེགས་དང་འདློད་ཆགས་

དང་། །བརམ་དང་ཞེ་སང་གཞིར་གྱུར་ཁྱིམ། །དེ་ཡི་གཉེན་པློར་གྱུར་པའི་

ཆློས། །སྤད་པའི་སྐབས་ལྟ་ག་ལ་མཆིས། །ལས་རྣམས་ངན་པ་མང་པློས་རྣམ་པར་

གཡེངས། །ཡློངས་སུ་བཟུང་དང་བསྒྲུབ་དང་བསྲུང་བས་བྲེལ། །སེམས་ནི་མ་ཞི་

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི ་གནས། །ཁྱིམ་པས་ནམ་ཡང་ཞི ་བའི ་ལམ་མི ་

འགྲུབ། །ནགས་ན་བ་བ་ངན་པ་མང་པློ་བཏང་། །ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་

སངས་ལ་གཙང་། །ཞི་བ་འབའ་ཞིག་བེད་ཅིང་ཡིད་ཀང་མགུ། །བདེ་དང་བསློད་

ནམས་གགས་པའང་ཐློབ་པར་གྱུར། །མི་རྣམས་ཆློས་ཀིས་བསྲུངས་ཀི་ནློར་དང་

དཔུང་གིས་མིན། །ཆློས་ཀིས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་འཐློབ་ཀི་འབློར་བས་མིན། །ཆློས་ཀི་
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བདག་ཉིད་ཅན་ནི་ཤི་ན་དགའ་བར་འགྱུར། །ཆློས་ལ་འབད་པས་ངན་འགློའི་

འཇིགས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ལས་ཀི་ཁྱད་པར་དག་ཀང་ཇི་བཞིན་གནས། །དགེ་

དང་སིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་ལ། །རྣམ་པར་སིན་པ་མི་དགེ་ངན་འགློར་

ལྷུང་། །བསློད་ནམས་བསགས་པ་བདེ་བའི་གནས་སུ་འགློ། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་

ཆེན་པློ་དེས་ཕ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། ཕས་ཀང་གནང་སྟེ། རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་

རྩྭ་དང་འདྲ་བར་བློར་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནགས་ཚལ་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་

ཡང་བསམ་གཏན་རྣམས་དང་། ཆད་མེད་པ་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས། འཇིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ཀང་དེ་དག་ལ་བཀློད་དེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་

ལྟ་བས་ན་ཡིད་སྐློ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་ཡང་ལེགས་པའི་ལམ་

ལ་སྒིབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་སེམས་སྐློ་བ་ལ་གློམས་པར་བའློ། །འཆི་བའི་འདུ་

ཤེས་བསྐེད་ན་མྱུར་དུ་སེམས་སྐློ་བར་འགྱུར་པའི་ཕིར། འཆི་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་

པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །འདུ་བེད་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་

མི་རྟག་གློ་ཞེས་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་དང་མི་

རྟག་པའི་གཏམ་བ་བ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །འདུས་བས་རྣམས་ནི་འདི་ལྟར་

དབུགས་མ་ཕིན་པའློ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངློན་པར་མ་ཆགས་པའི་

འདུ་ཤེས་བསྐེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་དཔུང་གཉེན་མེད་ཅིང་

གློགས་བེད་པ་མེད་དློ་ཞེས་ཀང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ནགས་ཚལ་དགློན་

པ་ན་ཆློས་བདེ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཁྱིམ་ན་དེ་ལྟར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་ཀང་སྦྱར་བར་

བའློ། །ལགས་ཀི་ཁྱིམ་ལ་སྐློ་བ་སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པའློ།། །།
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བཟློད་པར་བ་བ་ཡློད་ན། བཟློད་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་གི་མེད་ན་མ་ཡིན་

ནློ༑ །དེ་བས་ན་དགེ་བ་རྣམས་ནི་གནློད་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁེ་རེད་པ་དང་འདྲ་བར་

དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནགས་ཚལ་དགློན་

པ་ཞིག་ན། མ་ཧེ་རྒློད་ཀི་ཁྱུ་མཆློག་ལུས་འདམ་རབ་ཀིས་བསྐུས་པས་རྩུབ་པར་

གྱུར་པ། སྤིན་གི་ཕུང་པློ་ལློགས་ཤིག་ཏུ་ཆད་པ་རང་གིས་འགློ་ཤེས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་གགས་སློ། །དེ་དུད་འགློའི་སྐེ་གནས་ན་ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་དཀློན་

པས་གཏི་མུག་ཆེ་བའི་གནས་སུ་སྐེས་ཀང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་བས་ཆློས་

སྤློད་པ་ལ་སེམས་མི་བརློན་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་ཡུན་རིང་འདྲིས་པ་

བཞིན། །དེས་ནི་སྙིང་རེ་རྣམས་ཀང་ཡློངས་མ་བཏང་། །ལས་ཀི་དབང་གིས་དེ་

ལྟར་དེ་གྱུར་ཏམ། །དེ་ཉིད་མཐུ་ཡིས་དེ་ཉིད་དེ་ལྟར་གྱུར། །དེ་བས་ན་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྙིང་རེའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་དུད་འགློར་སྐེ། །དེ ་ནའང་ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐེ་བར་

འགྱུར། །ལས་མེད་ན་ནི་སྐེ་བའི་མཚམས་མི་སྦྱློར། །དགེ་བའི་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་

བདེན་མེད། །ཆློས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཡློད་ཀང་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཀིས། །དེ་དང་དེ་

བརྟེན་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འགྱུར། །དེ་ནས་སྤེའུ་མི་སྲུན་པ་ཞིག་གིས། དེའི་རང་བཞིན་

དེས་ཤིང་སྙིང་རེ་ཆེ་བས་ཁྲློ་ཤིང་འཁྲུགས་པ་མེད་པར་ཡུན་རིང་པློ་ནས་མངློན་པར་

གསལ་བར་ཤེས་ཏེ་དེ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་དློ་སྙམ་ནས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་

འཚེ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་རབ་ཏུ་གནློད་པ་བེད་པར་གྱུར་ཏློ། །སྙིང་རེ་ཆེ་

ཞིང་འཇམ་པ་ལ། །སྐེ་བློ་མི་སྲུན་བསྙེམས་ཤིང་དྲེགས། །དེ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་
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མཐློང་ནས། །རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་བེད། །གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་འཇིགས་གྱུར་

ན༑ །རབ་ཏུ་དུལ་བ་ལྟར་བས་ཏེ། །བསྙེམས་པ་བློར་ནས་དེ་ལ་ནི། །དམན་པའི་ཚུལ་

གིས་སྤློད་པར་འགྱུར། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རེ་ཞིག་ཅིག་གཉིད་ཀིས་ལློག་ནས་

བག་ཕབ་སྟེ་ཉལ་ཞིང་འདུག་པ་ལ། སྤེའུ་དེ་དྲག་ཏུ་མགུལ་ནས་གློ་བུར་དུ་སྟེང་དུ་

མཆློངས་ཏེ་འློངས་སློ། །བར་བར་ནི་དེ་ལ་ཞློན་ནས་རབ་ཏུ་བརྒྱུག་གློ། །བར་བར་ནི་

བཀེས་ཏེ་ཟས་བཙལ་དུ་འགློ་བའི་ལམ་བཀག་སྟེ་འདུག་གློ། །བར་བར་ནི་ཤིང་གིས་

ཀང་དེའི་རྣ་བ་གཉིས་དཀྲུགས་སློ། །བར་བར་ནི་དེ་ཆུ་ནང་དུ་རྐལ་དུ་འགློ་བ་ལ་

མགློའི་སྟེང་དུ་ཞློན་ཏེ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་དེའི་མིག་གཉིས་བཀབ་བློ། །བར་བར་ནི་

དེ་ལ་ཞློན་ཏེ་དབྱུག་པ་ཕར་ནས་བརྒྱུགས་པས་གཤིན་རེའི་ཚུལ་དུ་འཆློས་སློ། །འློན་

ཀང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ནི་དེས་མ་རུངས་པའི་ཀལ་ཀ་

བས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྲུག་པ་དང་ཁྲློ་བ་དང་མི་དགའ་བ་མེད་པར་ཕན་

བཏགས་པ་བཞིན་དུ་བཟློད་པར་གྱུར་ཏློ། །སིག་ཅན་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་

གིས། །འདུལ་དང་འགལ་བའི་ལམ་ལ་བརྟེན། །དམ་པ་རྣམས་ནི་གློམས་པའི་

ཕིར། །དེ་ལའང་ཕན་བཏགས་བཞིན་དུ་བཟློད། །དེ་ནས་གནློད་སྦྱིན་ཞིག་གིས་དེས་

གཙེས་པ་དེ་མ་བཟློད་པ་དང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེའི་བསམ་པ་བརྟག་པའི་ཕིར། 

མ་ཧེ་ཁྱུ་མཆློག་དེ་སྤེའུ་མི་སྲུན་པ་དེས་ཞློན་ཏེ་འློང་བའི་ལམ་དུ་བསྒུགས་ནས་སྨྲས་

པ༑ ཀེ་ཁྱློད་ཅུང་ཞིག་ཅིག་སློད་ཅིག །ཁྱློད་སྤེའུ་མི་སྲུན་པ་འདིས་ཉློས་སམ་ཅི། །འློན་

ཏེ་རྒྱན་པློས་ཕམ་མམ། འློན་ཏེ་འཇིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡློད་དམ། དེ་སྟེ་བདག་ལ་

མཐུ་མེད་པར་ཤེས་སམ། ཅི་སྟེ་འདི་དེ་ལྟར་བརས་ཤིང་ཞློན། །ཀེ་མའློ། །ཁྱློད་ཀི་རྭ་

ཡི་རེ་མློ་རྡློ་རེའི་ཤུགས་ཀིས་ཀང་། །རྡློ་རེ་འམ་རི་ཡང་རྡློ་རེ་བཞིན་དུ་འཇློམས། །ཁྱློད་
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ཀི་རང་ལག་ཁྲློས་ཏེ་འཕད་ན་ནི། །བྲག་གི་རེ་མློ་འདམ་དུ་བིང་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་

ལུས་འདི་བྲག་བཞིན་མཁྲེགས་ལ་བརྟན། །མཐུ་སྟློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཀུན་

ཏུ་མཛེས། །རང་བཞིན་གཟི་ཆེ་ལྟ་བས་བརིད་པ་ནི། །སེང་གེ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་ས་

བཀློང་འགྱུར། །དེ་བས་འདི་ནི་རྨིག་པས་རྒྱློབ་ལ་ཆློམ། །ཡང་ན་རྭ་རིས་འདི་ཡི་

དྲེགས་པ་སློལ། །མཐུ་མེད་འདྲ་བ་སྤེལ་ངན་སིག་ཅན་འདིས། །རབ་ཏུ་གཙེས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པར་བེད། །ཡློན་ཏན་ཚུལ་སྤློད་བདེ་ཞིང་བསིལ་བ་ཡིས། །སྐེ་

བློ་ངན་པ་བཅློས་སུ་ག་ལ་རུང་། །ཚ་ཞིང་དྲློད་ཆེ་རྩུབ་པས་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །བད་

ཀན་ནད་བཞིན་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གནློད་

སྦྱིན་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ། བཟློད་པའི་ཕློགས་བཟུང་ནས་ཚིག་འཇམ་པློས་སྨྲས་པ། འདི་

ནི་མཐུ་སྟློབས་ཆུང་བ་དང་། །རྟག་ཏུ་མ་དྲང་སྤློད་པའང་ཤེས། །དེ་བས་འདི་ལ་བདག་

གིས་ནི། །བཟློད་པར་བ་བ་མི་རིགས་སམ། །མཐུ་ཆེན་བཅློས་སུ་མི་རུང་ལ། །བཟློད་

པ་ཅི་ཞིག་བར་ཡང་ཡློད། །དགེ་བ་དུལ་བའི་ཚུལ་སྤློད་ལ། །བཟློད་པར་བ་བ་འང་ཅི་

ཞིག་ཡློད། །མཐུ་ཆུང་འཁྲུལ་པ་དག་ལ་ནི། །མཐུ་ཡློད་བཞིན་དུ་བཟློད་ན་རུང་། །དེ་

ཕིར་ཡློན་ཏན་ཉམས་པ་བས། །རབ་ཏུ་བརས་པར་གྱུར་ཀང་རུང་། །མཐུ་སྟློབས་ཆུང་

བས་བརས་ཐབས་བས་པ་ལ། །དང་དུ་ལེན་པ་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀི་མཆློག །ཡློན་ཏན་

དགའ་བས་ཁྱད་དུ་དེ ་བསད་ནས། །རང་གི་བསྟན་པ་ཉམས་ཕིར་ཅི ་ཕིར་

བརྒལ། །བཟློད་པ་རྟག་ཏུ་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡི། །དུས་ནི་རབ་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བ་

ལ༑ །གཞན་གི་དེ་ལྟ་བུ་དག་བས་གྱུར་ན། །དེ་ལ་འཁྲུལ་པར་གྱུར་པ་སུ་ཞིག་

ཡློད། །གང་ཞིག་རང་གི་ཆློས་ཉམས་མི་སེམས་པར། །བདག་གི་སིག་སྤད་ཕིར་ནི་

ཞུགས་འདྲ་ལ། །འདི་ལའང་བདག་ནི་བཟློད་པར་མི་བེད་ན། །དེ་ལས་གཞན་པ་དྲིན་
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མེད་ཅི་འདྲ་ཞིག །གནློད་སྦྱིན་གིས་སྨྲས་པ། དེ་བས་ན་ཁྱློད་ནི་འདིས་གནློད་པར་

བས་པ་ལས་ནམས་ཀང་ཐར་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡློན་ཏན་རྣམས་ལ་མི་དགའ་

ཞིང་། །མི་སྲུན་པ་ནི་མ་བཏུལ་བ། །བཟློད་པ་བསྒློམ་པ་མ་བཏང་ན། །ས་བཀློད་ནུས་

པ་སུ་ཞིག་ཡློད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། གཞན་ལ་གནློད་པ་བས་པའི་

བདེ་བ་འམ། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་དགག་པར་འདློད་པ་དེས། །རྣམ་པར་སིན་པ་

བདེ་བ་མི་འགྲུབ་པས། །བདེ་བ་འདློད་པས་དེ་ནི་བསྒྲུབ་མི་ནུས། །དེ་བས་བདག་གི་

བཟློད་ལ་གནས་ན་ནི། །ཐབས་ཀིས་བསྒློ་ཡང་གལ་ཏེ་མ་གློ་ན། །བཟློད་པ་ཆུང་བ་

གཞན་དག་ཡློད་པས་ན། །དེ་དག་འདི་ནི་ལློག་པའི་ལམ་ལས་བཟླློག །སྐེ་བློ་དེ་ལྟ་བུ་

ཡིས་བརས་བས་ན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འང་དེ་ལྟར་དེ་མི་བེད། །ཉེས་དམིགས་མཐློང་

ན་དེ་ལྟར་ཕིས་མ་བེད། །འློན་ཀང་བདག་ཉིད་དེ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་

གནློད་སྦྱིན་དེ་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར་ཏེ། རབ་ཏུ་མགུ་

ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་མགློ་བློས་བཏུད་དེ་སེ་གློལ་བརྡབ་ནས་ལེགས་སློ་

ལེགས་སློ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། མགུ་བར་བས་ནས་ཚིག་སྙན་པ་དེ་དང་དེ་དག་སྨྲས་

སློ༑ །དུད་འགློ་རྣམས་ལ་ཆློས་འདི་ག་ལ་ཡློད། །ཡློན་ཏན་དགའ་བ་འདི་འདྲ་ག་ལ་

ཡློད། །མཚར་གིས་བསམས་པ་འདི་འདྲའི་ལུས་སུ་གནས། །དཀའ་ཐུབ་ནགས་ན་

ཁྱློད་ནི་དཀའ་བ་སྤློད། །ཅེས་དེ་ལྟར་དེ་ལ་མངློན་པར་བསྟློད་ནས། སྤེའུ་རྨི་སྲུན་པ་

ཡང་དེའི་རྒྱབ་ནས་ཕབ་སྟེ། དེ་བསྲུང་བ་ཡང་བསྐློས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་

ཏློ༑ །དེ་ལྟ་བས་ན་བཟློད་པ་བ་བ་ཡློད་ན། བཟློད་པ་ཡློད་པར་འགྱུར་གི་མེད་ན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དགེ་བ་རྣམས་ནི་གནློད་པ་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁེ་རེད་པ་དང་འདྲ་བར་

དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཟློད་པའི་གཏམ་བ་བ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བའློ། །དུད་
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འགློར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སློ་སློར་བརྟགས་པའི་མཐུ་ཡློད་ན་མིར་གྱུར་པ་

འམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁས་འཆེས་པ་ལ་བཟློད་པ་དེ་དག་དང་མི་ལྡན་ན་མཛེས་པར་ག་

ལ་འགྱུར། །ཞེས་དེ་སྐད་ཀང་བརློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་

བསྔགས་པ་དང་། རིམ་གློ་བསྐེད་དེ་ཆློས་ཉན་པ་ལའང་བརློད་པར་བའློ། །མ་ཧེར་

སྐེས་པའི་རབས་ཏེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པའློ།། །།

 བ་ཤིང་རྟ་མོར་སྐྱེས་པའི་རབས།

རང་བཞིན་གིས་དགེ་བདག་ནི་བསྐུལ་མ་བཏབ་ཀང་མ་གློམས་པའི་ཕིར་

སིག་པ་མེ་སྤློད་དློ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནགས་ཚལ་ཞིག་ན། 

བ་ཤིང་རྟ་མློ་འདབ་གཤློག་ཁ་དློག་སྡུག་གུ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཅིང་གནས་སློ། །ཞེས་གགས་སློ། །སྙིང་རེ་ལ་གློམས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་

ན་ཡང་བ་ཤིང་རྟ་མློའི་འཚོ་བ་སྲློག་ཆགས་གསློད་པའི་སྐློན་ཅན་མི་བེད་དློ། །ལློན་

ཤིང་ལྡུམ་བུས་མྱུ་གུ་རབ་ཏུ་གསལ། །མེ་ཏློག་བསུང་ཞིམ་ཁུ་བས་བསྒློས་པ་

དང་། །རློ་དང་དྲི་བསུང་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པའི། །ཤིང་ཐློག་རྣམས་ཀིས་འཚོ་བ་ཆློག་

པར་འཛིན། །ཇི་ལྟར་རིགས་པར་གཞན་ལ་ཆློས་ཀང་འཆད། །ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་ཅི་

ནུས་ཕན་ཡང་འདློགས། །ངན་པ་རྣམས་ཀང་མི་རིགས་པ་ལས་བཟླློག །གཞན་གི་

དློན་སྤད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྟློན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་ནགས་ཚལ་དེ་ན་

འཁློད་པའི་སེམས་ཅན་མང་པློ་རྣམས་ཡློངས་སུ་བསྐངས་པས། དེ་དག་སློབ་དཔློན་

དང་བཅས་པ་བཞིན། བཤེས་གཉེན་དང་བཅས་པ་བཞིན། སན་པ་དང་བཅས་པ་
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བཞིན། རྒྱལ་པློ་མཉེས་གཤིན་པས་བསྐང་བ་བཞིན་དུ་བདེ་བར་བའློ། །དེ་ནས་རེ་

ཞིག་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརེ་བའི་ཕིར་ནགས་ཚལ་

གི་ནང་ནས་རྒྱུ་ཞིང་སློང་སློང་བ་ལས། ནགས་ཚལ་གི་ཕློགས་ཤིག་ན་སེང་གེ་ཞིག་

ནད་དྲག་པློས་བཏབ་སྟེ། མདའ་དུག་ཅན་གིས་ཕློག་པ་བཞིན་དུ། འགེ་ལྡློག་བེད་ཅིང་

རློལ་བ་རྣམས་ནི་རྡུལ་གིས་གློས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་ལ་འཛིངས་པ་ཞིག་མཐློང་བ་

དང་། སྙིང་རེས་བསྐུལ་ནས་དེའི་དྲུད་དུ་སློང་སྟེ་དྲིས་པ། རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་

ཀི་ལུས་རབ་ཏུ་མི་བདེ་བ་འདྲ་ན་འདི་ཅི་ཉེས། གང་པློ་དག་ལ་དྲེགས་པས་བརྒལ་

དྲགས་སམ། །རབ་ཏུ་མགློགས་པས་རི་དྭགས་བསྙགས་དྲགས་སམ། །མཆློངས་པ་

དྲགས་པས་འདི་ལྟར་ཁྱློད་སད་དམ། །རྔན་པ་དག་གིས་མདའ་འཕངས་སད་གྱུར་

ཏམ། །བསྟན་དུ་རུང་ན་ཁྱློད་ཀིས་འདི་སྨྲློས་ཤིག །འདི་ལ་ཅི་ལྟར་བས་ན་རུང་བའང་

སྨྲློས། །བདག་གིས་གློགས་བར་རུང་བའི་མཐུ་ཡློད་ན། །བདེ་བར་དེ་བསྒྲུབ་ཁྱློད་

ཀང་སློས་པར་བ། །སེང་གེས་སྨྲས་པ། བའི་ནད་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁྱློད་ལེགས་

སློ་ལེགས་སློ། །བདག་འདི་ལྟར་མི་བདེ་བར་གྱུར་པ་འདི་ནི། རལ་དྲག་པློ་ལས་གྱུར་

པའང་མ་ལགས། རྔློན་པའི་མདའ་ཕློག་སྟེ་སད་པ་ཡང་མ་ལགས་ཏེ། རུས་པའི་ཚལ་

པ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་གེ་བར་ཟུག་སྟེ། ནང་དུ་མིད་དུ་ཡང་མ་རུང་། ཕིར་དབྱུང་དུ་ཡང་

མ་རུང་སྟེ།ཟུག་རྡུས་ཟུག་པ་བཞིན་དུ་བདག་རབ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་མཆིས་ན། དེ་

བས་ནད་འདི་ཇི་ལྟར་བགི་བ་གློགས་པློ་དག་གིས་བགི་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀིས་ཇི་

ལྟར་མཁྱེན་པར་བདག་བདེ་བར་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་རྣློ་བས་ཟུག་རྔུ་དབྱུང་བའི་ཐབས་བསམས་ཏེ། དེའི་ཁ་གདངས་སུ་རུང་བའི་

ཤིང་ཞིག་བངས་ནས་སེང་གེ་དེ་ལ་ཁྱློད་ཀིས་ཅི་ནུས་སུ་ཁ་ལེགས་པར་གདངས་
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ཤིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བས་སློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་ཤིང་དེ་དེའི་སློ་བར་དུ་ལེགས་པར་བཅུག་ནས། དེའི་གེ་བར་ཞུགས་ཏེ་རུས་

པའི་ཚལ་པ་བསེགས་ཁར་ཟུག་པ་དེའི་རེ་མློ་གཅིག་ནས་མཆུས་བསྒུལ་ཏེ་ལློད་

པར་བས་ནས་རེ་མློ་གཅིག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱུང་ནས་ཕིར་དབྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་དེའི་ཁ་

བཀག་པའི་ཤིང་དེ་ཕྱུང་སྟེ་བློར་རློ། །ཤེས་རབ་རྣློན་པློ་ཚེ་རབས་བརྒྱར་གློམས་

པས། །མ་བསྒློམས་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་དེར་ཕྱུང་བ། །རབ་ཏུ་གློམས་ཤིང་མཁས་པའི་

སན་པས་ཀང་། །རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཀང་ཟུག་རྔུ་དེ་མི་འབིན། །ཟུག་རྔུ་ཕྱུང་ནས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་ནི། །དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་མྱ་ངན་མེད་པར་བས། །ཟུག་རྔུ་ཕྱུང་ནས་ཇི་ལྟར་དེ་

དགའ་བ། །ཟུག་རྔུ་ཕྱུང་བས་དེ་ལྟར་དེ་དགར་གྱུར། །སྐེ་བློ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་

ཉིད་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བློ་དམ་པ་གཞན་གིས་དེ་བསྒྲུབས་སམ། །སྡུག་བསྔལ་

བཟླློག་ནའང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ནི། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་མྱློང་བར་

འགྱུར། །རང་གི་བདེ་བ་འགྲུབ་ཀང་དེ་ལྟར་མིན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེས་དེ་

ལྟར་དེའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཞི་བར་བས་ནས་སེམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། སེང་

གེ་དེ་ལ་གར་འགློ་བར་བརྡ་སྤད་ནས། དེས་ཀང་དགའ་བར་བས་ཏེ་གར་དགའ་

བར་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ཅིག་བ་ཤིང་རྟ་མློ་དེ་འདབ་གཤློག་སྡུག་གུ་རབ་ཏུ་

ཕར་ནས་འཕུར་ཏེ་འཁྱམས་ཤིང་སློང་སློང་བ་ལས། ཁ་ཟས་བཟར་རུང་བ་དེ་ལྟ་བུ་

མ་རེད་དེ། །བྲུ་བ་ཚ་བས་གདུངས་པ་དང་། སེང་གེ་དེ་ཡང་རི་དྭགས་གཞློན་ནུ་

སློང་མ་ཐག་པའི་ཤ་ནི་ཟ། ཁ་དང་སེར་མློ་དང་རལ་པའི་རེ་མློ་རྣམས་ནི་དེའི་ཁྲག་

གིས་སགས་པ་སྟློན་ཀའི་སྤིན་གི་དུམ་བུ་མཚམས་ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་མདློག་འདྲ་

བར་འདུག་པ་མཐློང་ངློ༌། །དེ་ཡིས་ཕན་པ་བས་ནས་དེ་ལ་ནི། །སློང་བའི་ཚིག་འབྲུ་
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ངན་པ་བརློད་མ་ནུས། །འཇིགས་མེད་ཡིན་ཡང་དེ་ཡི་ངློ་ཚ་ནི། །དེ་ཚེ་མི་སྨྲའི་

བརྟུལ་ཞུགས་ལེན་དུ་འཇུག །འློན་ཀང་དགློས་པའི་དབང་གིས་ངློ་ཚ་བཏང་། །དེ་

ཡི་མིག་སྔར་བབ་པར་ཉེ་བར་འློངས། །བདག་ཉིད་ངན་པ་དེས་ནི་དེ་མཐློང་

ཡང་། །མགློན་བའི་ཚིག་ཀང་དེ་ལ་ཡློང་མ་བརློད། །རྡློ་ལེབ་སྟེང་དུ་ས་བློན་བཏབ་

པ་བཞིན། །མེ་མེད་ཐལ་བ་དག་ལ་བསྲེགས་པ་བཞིན། །འབྲས་བུ་སིན་པའི་དུས་

ན་བེ་བྲག་མེད། །ཕན་བཏགས་དྲིན་མེད་བེནྡུའི་མེ་ཏློག་བཞིན། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་བསམས་པ། འདིས་ནི་བདག་གློར་མ་ཆག་པར་ངློ་མ་ཤེས་སློ་སྙམ་

ནས། དློགས་ཤིང་འཛེམ་པ་མེད་པར་དེའི་དྲུང་དུ་མགློན་གསར་དུ་འློངས་པའི་ཚུལ་

གིས་ཤིས་པ་བརློད་དེ ་སློང་མློ་བཏབ་བློ། །རི ་དྭགས་རྒྱལ་པློ་བདུད་རིར་

གྱུར། །མཐུ་རལ་ཆེན་པློས་རེད་པ་ལས། །ཕློངས་པས་བཙལ་བ་ཅུང་ཟད་

འཚལ། །ཁྱློད་ཀི་བསློད་ནམས་གགས་པ་འགྲུབ། །དེ་ལྟར་ཤིས་པ་བརློད་པ་དང་

ཚིག་འཇམ་པློས་བསངས་ཀང་སེང་གེ་དེ་ཁྲློ་བ་དང་སེར་ས་ལ་གློམས་པས་ཡ་

རབས་ཀི་ཚུལ་ནི་མེད། མིག་གཉིས་ཁྲློ་བའི་མེ་འབར་བས་སེར་པློར་གྱུར་པ་

བཟླློག་ནས་བསྲེགས་པ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བལྟས་ཏེ་སྨྲས་པ། 

ཀྭ་ཡེ་ཁྱློད་ཅུང་ཞིག་སློད་ཅིག །སྙིང་རེའི་བརླན་བག་གང་མེད་པ། །རི་དྭགས་རྣམ་

པར་གཡློ་བ་ཟ། །ང་ཡི་ཁ་ནི་དེར་སློང་ནས། །གསློན་པ་དེ་ནི་གནང་ཆེ་མློད། །འློན་

ཀང་ང་ལ་བརས་ཐབས་སུ། །དེ་ལྟར་སློང་མློ་འདེབས་པ་ནི། །སྲློག་གིས་སྐློ་བར་

ཁྱློད་གྱུར་ཏམ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རློལ་ལྟ་བར་འདློད། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དེའི་ཚིག་རྩུབ་མློས་སར་བཟླློག་པ་དེ་ངློ་ཚ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ནས་ནམ་

མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ་འདབ་མ་བརྡབས་པའི་གཤློག་སྒས་ངེད་ཅག་ནི་བ་ཡིན་པས་ཅི་
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བར་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་ཚུལ་གིས་བསྟན་ནས་ལངས་ཏེ་སློང་ངློ༌། །དེ་ནས་ནགས་

ཚལ་གི་ལ་ཞིག་དེས་དེ་ལ་བརས་ཐབས་བས་བ་དེ་མ་བཟློད་པ་དང་། ཅི་ཙམ་དུ་སྤློ་

རིང་བ་བརྟག་པའི་ཕིར། སེམས་དཔའ་དེའི་དྲུང་དུ་འློངས་ཏེ་སྨྲས་པ། ཀེ་བ་རྣམས་

ཀི་མཆློག་བདག་ཉིད་ངན་པ་འདི་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་སྟེང་དུ། བདག་ལ་ཡང་མཐུ་

ཡློད་བཞིན་དུ་འདི་ལྟར་བརས་ཐབས་བས་པ་ཅིའི་ཕིར་བཟློད་པར་བེད། ཁྲེལ་མེད་

དེ་ལ་དེ་ལྟར་བཟློད་པ་བས་ཀང་ཅི་ཕན། ཁྱློད་ཀི་མཆུ་ཡིས་འདི་ཡི་མིག་ཀང་

དབྱུང་བར་ནུས། །རྣམ་པར་གཡློ་ཞིང་སྟློབས་དང་ལྡན་ཡང་གཞློམ་པར་

ནུས། །མཆེ་བའི་བར་ན་འདུག་པའི་ཤ་ཡང་འཕློག་ནུས་ན། །ཅི་ཕིར་འདི་ཡི་

སྟློབས་བསྙེམས་དྲེགས་པ་བཟློད་པར་བེད། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་

བརས་པར་བས་པའི་ཕིར། ལ་དེས་གཅུགས་བས་ཏེ་རབ་ཏུ་བསྐུལ་ཡང་། བདག་

ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་བཟང་པློ་བསྟན་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དེ་

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གིས། དེ་སྐད་ཅེས་མ་ཟེར་ཅིག །ཕློངས་པ་དག་ལ་དགེ་བ་

རྣམས། །སྙིང་རེས་སྤློད་ཀི་ཁེ་ཕིར་མིན། །གཞན་གིས་ཤེས་སམ་མ་ཤེས་ན། །དེ་

ལས་འཁྲུལ་པ་སུ་ཞིག་བེད། །གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་དྲིན་མེད་ན། །ཁློ་བདག་

རབ་ཏུ་བསླུས་པར་ཟད། །ཕན་པ་བས་པའི་ལན་འདློད་ཕིར། །སུ་ཞིག་དེ་ལ་ཕན་

འདློགས་ཡློད། །ཕན་འདློགས་པ་ནི་བསློད་ནམས་ཐློབ། །ཕི་མའི་ཚེ་ནའང་འབྲས་

བུ་ཡློད། །ཚེ་འདི་ལ་ཡང་གགས་དང་དཔལ། །གདློན་མི་ཟ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་

ལྟར་བསློད་ནམས་བས་པ་ལ། །འཁློན་དུ་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་ཡློད། །དེ་སྟེ་ཕན་

བཏགས་ལན་འདློད་ནའང་། །བུ་ལློན་ཆགས་བས་ཕན་མ་བཏགས། །བདག་གིས་

ཕན་བཏགས་ཕ་རློལ་དྲིན་མེད་ཅེས། །གང་ཞིག་དེ་ལ་གནློད་པ་བེད་ན་ནི། །ཡློན་
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ཏན་གགས་དང་བཅས་པས་ལུས་བཀྲུས་ནས། །གང་ཆེན་ཚུལ་དུ་སྤད་པར་མི་

འགྱུར་རམ། །ཕ་རློལ་ཕློངས་ལ་ཕན་བཏགས་དྲིན་དུ་མི་གཟློ་བ། །ཡློན་ཏན་བིན་

ཅན་དཔལ་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་མློད། །སེམས་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཕིན་ཆད་

ཕན་འདློགས་བེད། །བདག་གི་གགས་པ་མེད་པར་ཕིན་ཆད་རློལ་དུ་ཟད། །འདི་ལ་

བདག་གིས་འདི ་ལྟར་བས་ན་རུང་བ་སྙམ། །གང་ལ་དགེ་བའི ་ཚུལ་སྤད་

ཀང་། །གློགས་པློའི་ཆློས་ཚུལ་མི་སང་ན། །མ་ཁྲློས་རྔམ་པར་མ་གྱུར་པར། །དེ་

ནས་བགས་ཀིས་གུད་དུ་འགློ། །དེ་ནས་ལ་དེ་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་དེས་ཡིད་མགུ་

ནས་ལེགས་སློ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྔགས་ཏེ། ཚིག་སྙན་པ་དེ་དང་དེ་དག་

སྨྲས་པ། ཐློར་གཙུག་ཤིང་ཤུན་གློས་ནི་མེད་པར་ཡང་། །ཁྱློད་ནི་དྲང་སྲློང་མི་མངློན་

དཀའ་ཐུབ་ཅན། །ཆ་ལུགས་ཙམ་གིས་ཐུབ་པར་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཡློན་ཏན་ལྡན་

ན་ཡང་དག་ཐུབ་པ་ཡིན། །དེ་སྐད་སྨྲས་ནས་མངློན་པར་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་

ནས་མཆློད་པ་བས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་བ་དག་

ནི་བསྐུལ་མ་བཏབ་ཀང་མ་གློམས་པའི་ཕིར་སིག་པ་མི་སྤློད་དློ། །ཞེས་སྐེས་བུ་
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