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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། རཱ་ཛ་པ་རི་ཀཐཱ་རཏྣ་མཱ་ལི། བོད་སྐད་དུ། རྒྱལ་པོ་ལ་

གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་པོ། །

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་གཉེན་གཅིག་པོ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

ལེའུ་དང་པོ།

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་བསྟན་པ།

རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་ཆོས་སྒྲུབ་ཕྱིར། །གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་བཤད་དེ། །དམ་པའི་

ཆོས་ཀི་སོད་ལ་ནི། །ཆོས་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ་གང་ཞིག་ལ། །དང་པོར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་

ཆོས། །ཕྱིས་ནི་ངེས་པར་ལེགས་འབྱུང་བ། །གང་ཕྱིར་མངོན་པར་མཐོ་ཐོབ་ནས། །རིམ་
གིས་ངེས་པར་ལེགས་པ་འོང༌། །དེ་ལ་མངོན་མཐོ་བདེ་བ་སྟེ། །ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐར་

པར་འདོད། །དེ་ཡི་བསྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུ་ན། །མདོར་ན་དད་དང་ཤེས་རབ་བོ། །དད་ཅན་
ཉིད་ཕྱིར་ཆོས་ལ་བརེན། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཕྱིར་ཡང་དག་རིག །དེ་གཉིས་ལས་ནི་ཤེས་

རབ་གཙོ། །དེ་ཡི་སོན་འགོ་ནི་དད་པ་ཡིན། །འདུན་དང་ཞེ་སྡང་འཇིགས་པ་དང༌། །རོངས་

པས་གང་ཞིག་ཆོས་མི་འདའ། །དེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞེས་བྱ། །ངེས་པར་ལེགས་པའི་སོད་

མཆོག་ཡིན། །གང་ཞིག་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ལས། །ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཡོངས་བརགས་

ཏེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཤེས་ནས། །རག་ཏུ་བྱེད་པ་དེ་མཁས་པ། །

མི་གསོད་པ་དང་རྐུ་སོང་དང༌། །གཞན་གི་ཆུང་མ་སོང་བ་དང༌། །ལོག་དང་ཕ་མ་
1
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
བ་བཟང༌།།མ་འབྲེ
།རྣམ་མི
འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌།
།མཆོད་
རྩུབ་ཉིད་་དང༌།
ལ་་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོ
མ། །ཆགས་དང་གནོ
ད་སེམས་མེད་པ་པ། །
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་ཡིན། །ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །མཆོད་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འོས་མཆོད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ག་ལས།། །མཐའ་ཡས་སྐེ
།ཆོས་མེད་འདི
ལྟར་དེ
་ཡིས།ཉོ
་ནིན། ་མོ།གཞན་ལ་གནོ
་འབྲོག་ནི་མི་ཞི
བཟད་པའི
་བོ་་ཤི
ང་ཅན་དུ།
ངས་གདུག་ ད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ལ་ཕན་འདོ
གངས་ཡོ
ད་མ་ཡིན། །སྦི། ན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།

པོ་ཆེ་ལ་གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འབྲོ
ག་ནི་མི་བཟད་པའི།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་
ངས་སྤོད་ཕོངའཁོ
ས། ར།བྱི་བའི
་བོ་བྱེ
ད་པས་དག་དང་བཅས།

།ཤིདན་ཀི་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
་ཡིས་ནི་བཤེཔས་འཁྱུད་པའི
ས་དང་འབྱེད། །ཚི་ལུས།
ག་རྩུབ་ཉི
ས་མི་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེལ་པ་ །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

གསོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཡིས་ནི་ལོངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ནི་བཤེ
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོསྟེག།་གི།ཕ་མ་ཡི
ས་ནི་གཟིས་ཆུང་ཉི
ད། ས
།ཁོ་དང་འབྱེ
་བས་ཁ་དོདག།་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

ན་པ་ཉིད། །མིཡི་ཉིསད་ཚི
་ལ་ནི
འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གིམ
་དང་པོ
་རོ། །མིམ་ ས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་
ག་་མི
་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ས་ཡི་ངན་འགོ
ད་ལ་རེར་བ་འཇོ

བྱ་དེ་དག་གི། སྦི
།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ད
ཐམས་ཅད་
ན་པར་བཤད།
།ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

སྦིན་པ་མ་བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་
2

རིགས་ངན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་
ལ་མི་དི་བླུན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

དགེ་ཞེས་བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
2

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་་དགེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ།དེ
་ཐམས་ཅད་དོ
ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ
འབྱུང༌།
།ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི
་མུག་དང༌།
ས་བསྐེད་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ
་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ་ཡིན།།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན། །དེ་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས་བདེ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ནི། །མི་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌།གཟུགས་མེ
།དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ།
།ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་
ད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དྭགས་དང༌།
།དུད་འགོ
་དག་ལས་རྣམ་གོ
ལ་ཞིང༌། །ལྷ་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད་མེད་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོ
གས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའི་ཆོས་
ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
། ད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
མི་འགྱུར།
།བདག་གི། ་ཡོ

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱིས་པ་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁས་པ་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌།
།ང་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞི
ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། ལྟར་མི
།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ད་བདག་
་བདེན་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང།བདག་ཡོ
་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛིན་པ་དག་
གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡོངས་
3 །ངར་འཛིན་དེ་ནི་
སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས།

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང་པོ་དེ་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་སངས་
3
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་་འབྱུང་མི
འཚེ་དང་གུས་སྦི
།མཆོད་ལོ
་ ང་བརེན་ནས་སུ། །རང་བཞིན་
ནས་ནི། ་བ་བཟང༌།
།ཕྱིས་ནི་ཕུང་པོ
་འགྱུར།ན་དང༌།
།ཇི་ལྟར་མེ
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གཟུགས་བརྙན་སང་མོད་ཀི། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན། །ཅུང་ཟད་ཀང་ནི་ཡོད་མིན་པ། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ངར་འཛིན་པ་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར། །རང་གི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བཞིན་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་དེ་འགའ་མེད། །ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་མ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ན་པར།
།རང་བཞིན་གཟུགས་བརྙན་མི
སང་ལྟར།
།ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར། །
་འབྲོག་ནི་མི་བརེ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་་མོ
ངས་གདུག་

ངར་འཛི
ན་པ་ཡང་དེ
་དང་འད། །།འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིས་ནི། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་དོན་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
ཐོས་ནས། །ཆོས་ལ་མིག་ཐོབ་བདག་ཉིད་ཀིས། །དགེ་སོང་རྣམས་ལ་བཟས་ཏེ་སྨྲས། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཇི་བོ་སྲི
་བྱེདད་ཕུང་པོ
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
་འཛིན་ཡོད་པ།
།དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐེ་བ་ཡིན། །ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པ། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

འཁོར་བའི་དཀིལ་འཁོར་མགལ་མེ་ཡི། །དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གི། །རྒྱུ་ཅན་འདི་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ནི་འཁོར་བར་འགྱུར། །དེ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང༌། །དུས་གསུམ་ཉིད་དུའང་མ་ཐོབ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།ངར་འཛི
ན་པ་ནི
་ཟད་པར་འགྱུར།
་བ་ཡང༌། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཕྱིགར་གི། ས་ནི
་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ
་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉི།དེད་།ནས་ལས་དང་སྐེ
།མཁས་

།དེ།་དག་ཟད་པ་ཉི
ང་ནས།
།ཡང་དག་ཉི
ད་དུ་འཇིག་རེན་ལ། །
ན་པ་ཉིད། །མིའབྲས་སྐེ
་ཉིད་ལ་ནི་བ་དང༌།
་འབྲས་བུ་འདི
།ཀུན་གི་དང་པོད་་མཐོ
ངན་འགོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། ཡོ།རྣམ་སི
་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ།། །དགེ
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
ད་མེདན་ཉི
ད་དུ་མི་སེམས་སོ
།སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡི
། །ཆོས་འདི་ཐོས་

ནས་རོག་མེད་པ། །མི་འཇིགས་གནས་ལ་སྡང་བ་དག །ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཕྱིར་སྐྲག་གོ།།
2

མྱ་ངན་འདས་ལ་འདི་དག་ཀུན། །མེད་པར་གྱུར་ན་ཁོད་མི་འཇིགས། །འདིར་དེ་མེད་པར་

བཤད་པ་ལ། །ཁོད་ནི་ཇི་སྟེ་འཇིགས་པར་བྱེད། །ཐར་ལ་བདག་མེད་ཕུང་པོ་མེད། །གལ་

ཏེ་ཐར་པ་དེ་འད་འདོད། །བདག་དང་ཕུང་པོ་བསལ་བ་ལ། །འདིར་ནི་ཁོད་ཀོ་ཅིས་མི་
4

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་ས
དགེ
ན་ངན་འགོ
ཐམས་ཅད་དོ
དགའ། །མྱ་ངན་འདས་པ་དངོ
་མེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ད་པའང༌། །མིན་ན་དེ་དངོ།དེས་བཞི
་ག་ལ་ཡི
ན། ་།དངོ
ས་དང་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དངོས་པོ་མེད་འཛིན་པ། །ཟད་པ་མྱ་ངན་འདས་ཤེ
ས་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བྱའོ། །མདོར་བ་དག
་ན་མེད།ཡི
་པར་ལྟ་བ་ཉི
ད།།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མེད་ཅེས་པ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ངན་སོང་བ། །དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

ཞེས་བཤད། །མདོར་ན་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཉིད། །ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡོད་ཅེས་པ། །བསོད་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ནམས་བདེ་འགོ་རྒྱུ་མཐུན་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་པས་མེད་དང་ཡོད་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཞིའི་ཕྱིར། །སྡིག་དང་བསོདའདི
་ནམས་ལས་འདས་པ།
།དེར་ཡི
ས་ངན་འགོ
་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
་བསྡུས་པའོ
། ། ་བདེ་འགོ་ལས། །

དེ་ནི་ཐར་པར་དམ་པས་བཤད། །

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོསང
་དང་མི
།སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོད་མ་ཡིན
སྐེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་མཐོ
་བས།་ལྡན་ལ།
།མེད་པ་ཉི
ད་ལས་འདས་པ་ཡི
ན། །འགོག་པ་རྒྱུ་

་ཡོད་མི་ལེ
ན་མི
ས།ས།བྱི
ས་པ་དག་ནི་དེག་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
དང་བཅས་མཐོང་བས། །ཡོམིད་འགྱུར།
་པ་ཉིད།བདག་གི
་དུའང་ཁས་མི
ན།་འགྱུར་ཞེ
།སར་སྐེ
་པ་དང་ལྷན་ཅི
་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

སྐེས། །རྒྱུ་མིན་དོན་དུ་རྒྱུ་མེད་དེ། །བཏགས་དང་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན། །སྐེ་བའང་རབ་ཏུ་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

མ་གགས་ཕྱིར། །འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་དཔེར། །རིང་པོ་ཡོད་པས་ཐུང་ངུ་བཞིན། །

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

འདི་སྐེས་པས་ན་འདི་སྐེ་དཔེར། །མར་མེ་བྱུང་བས་འོད་བཞིན་ནོ། །རིང་པོ་ཡོད་ན་ཐུང་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ངུ་ཉིད། །རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མ་ཡི
ན། །མར་མེ
་བྱུང་བ་མེ
་པའི་ཕྱིརའ།ི། །འོ།སྐེད་་ཀང་འབྱུང་བ་
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
་ས་བོནད
་བརྫུན་པ་དེ
བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མེད་པ་བཞིན། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་སྐེ
ང་ཞིང།མཐོ
༌། །འཇི
ག་རེན་འདིན་་སོ
ན་ཇི
་བཞིན་དུ། །སྤོ
ས་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེ་མཐོ
ན་པར།
ང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ལས་བྱུང་བར་ཁས་བངས་པས། །མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་མི་ལེན། །འགོག་པ་སྤོས་ལས་མ་
བྱུང་བ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཉིད་གྱུར་པ། །ཁས་ལེན་ཡོད་པ་ཉིད3་མི་འགྱུར། །དེས་ན་

གཉིས་མི་བརེན་པ་གོལ། །ཐག་རིང་ནས་ནི་མཐོང་བའི་གཟུགས། །ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་མཐོང༌། །སིག་རྒྱུ་གལ་ཏེ་ཆུ་ཡིན་ན། །ཉེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཅིས་མི་མཐོང༌། །ཇི་
5

16

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་དང༌།་ནི།མཆོ
ད་
ལྟར་རིང་་བ་རྣམས་ཀི
ས་ནི་འཚེ
། ་དང་གུས་སྦི
།འཇིག་རེནན་འདི
་ཡང་དག་མཐོ
ང༌། །དེ་ལྟར་དེ་དང་ཉེ་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

རྣམས་ཀིས། །མི་མཐོང་མཚན་མེད་སིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་སིག་རྒྱུ་ཆུ་འད་བ། །ཆུ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མིན་དོན་དུ་མ་ཡིན་པ། །དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་བདག་འད་བ། །དེ་དག་བདག་མིན་དོན་དུ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མིན། །སིག་རྒྱུ་ལ་ནི་འདི་ཆུ་ཞེས། །བསམ་ཏེ་དེར་ནི་སོང་བ་ལས། །གལ་ཏེ་ཆུ་དེ་མེད་དོ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ས། །འཛི
ན་པ་དེ་ནི་བླུན་པ་ཉི
ད། །དེ་བཞི
ག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡི། །འཇིག་རེན་ཡོད་ཅེའམ་
་འབྲོག་ནི་མི་ཞེ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོནན
་མོ་སི
ངས་གདུག་

མེདན་ཏུ་ཡུན་རི
་པ་ཞེས།ང།འཛི
ན་པ་དེ་ནི་རོང། ས་པ་སྟེ། །རོངས་པ་ཡོད་ན་མི་གོལ་ལོ། །མེད་པ་པ་ནི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་འཇུག་པར་འགྱུར།

ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགོར་འགོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ན་ཐར་པར་འགྱུར།།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །མེད་དང་
ངས་སྤོད་ཕོངགཉི
ས། ས
།བྱི་ལ་མི
་བོ་བྱེ་དབརེ
་པས་དག་དང་བཅས།

ད་པར་མི
།དེད་ཕྱི
་པ་པར་འགྱུར་ན།
་ཡིས་ནི་བཤེཡོ
ས་དང་འབྱེ
ད།་འདོ
།ཚིདག་པ།
་རྩུབ་ཉི
་ཀིརས་མེ
་མིད
་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེལ་པ་།ཅི་ཕྱིར་ཡོད་པ་པར་མི་འགྱུར། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོ
་སེས
མས་འཇི
ས་པ་
གལ་ཏེམ་ཡོས་ཡི
ད་པ་སུན་ཕྱུང་བས།
།དོནད་གི
་འདི་ནིག་མེ
ད་པར་བསན། །དེ་བཞིན་མེད་པ་

བཤད། །ལོགསུན་ཕྱུང་བས།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ན་གིས་མེད་ཉིད་དུ། །དམ་
།ཡོདད།་པར་ཅི
་ཡི་ཕྱིར་མི་བསན།
།གང་དག་དོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

མི་འཆའ་ཞིང་མི་སྤོད་པ། །བྱང་ཆུབ་རེན་ཕྱིར་སེམས་མེད་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་མེད་པར་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བཤད། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་པ། །དགེ།་བ་དག་ནི
གང་ཟག་ཕུང་པོརན་སྨྲ་བ་ཡི
།འཇིག་ཐམས་ཅད་
་རེན་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང༌། །གོས་

མེད་བཅས་ལ་གལ་ཏེ་ཞིག །ཡོད་མེད་འདས་པ་སྨྲ་ན་དིས། །དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་
2

ཀི་ནི། །བསྟན་པ་འཆི་མེད་ཡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མོ་ཞེས་བཤད་པ། །ཆོས་ཀི་
ཁུད་པ་ཡིན་ཤེས་གིས། །ཞིག་ནས་འགོ་མེད་འོང་མེད་ཅིང༌། །སྐད་ཅིག་ཀང་ནི་མི་གནས་

པ། །དུས་གསུམ་འདས་དག་འཇིག་རེན་ན། །དེ་འད་དོན་དུ་ཅི་ཡོད་དམ། །གང་ཕྱིར་
6

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞི
ཐམས་ཅད་དོ
གཉིས་ཀའང་ཡང་དག་ཏུ། །འགོ
་དང་འོ
ང་དང་གནས་མེད་པ།།དེ།དེ
་ཕྱིནར་ངན་འགོ
་འཇིག་་རེ
ན་མྱ་ངན་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
འདས། །དོན་དུ་ཁད་པར་ཇིའགོ
་ལྟ་བུ།
།གནས་པ་མེ།སྐེ
ད་ཕྱི
ར་སྐེ་བ་དང༌།
།འགག་པ་ཡང་དག་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉིད་མིན་ན། །སྐེ་བ་དང་ནི་གནས་པ་དང༌། །འགག་པ་དོན་དུ་ག་ལ་ཞིག །གལ་ཏེ་རག་ཏུ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འགྱུར་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་དངོས། །གལ་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་ན་ནི། །དོན་དུ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཞན་ཉིད་ག་ལ་འགྱུར། །ཕྱོགས་གཅིག་གམ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །ཟད་པས་སྐད་ཅིག་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འགྱུར་གང་ན། །མི་འད་བ་ཉི
་དམི
ར། །དེར་རྣམས་གཉི
འདིད་་མི
དང༌།
།དེག
་ཡིས་ཕྱི
་འབྲས་བུ་མདོ
་བསྡུས་པའོས
། །་ཀའང་རིགས་ལྡན་
མིན། །སྐད་ཅིག་ཡིན་ན་རིལ་མེད་ཕྱིར། །རྙིང་པ་འགའ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །བརེན་ཕྱིར་སྐད་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་། །རྙིང་པ་འགའ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་མཐའ་ཡོད་པ། །དེ་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བཞིན་ཐོག་མ་དབུས་བརག་དགོ
ས། །དེ
་ལྟར་སྐད་ཅི
།འཇིག་རེ་དེན་ལྟར་སྐྲག
་
མི་འགྱུར།
།བདག་གི
་ཡོད་མིགན་གསུམ་བདག་ཕྱི
་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིརས། ་པ་དག་ནི
།མཁ

སྐད་ཅིག་གནས་པ་མིན། ལ་ནི
།ཐོག་སྐྲག་པ་ཟད།
་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང༌།
།སྐད་ཅིག་བཞི
ན་དུ་བསམ་
།སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིནད་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
པར་བྱ། །ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཉི
། །རང་གཞན་ལས་ཀང་མ་ཡི
ན་ནོ། །ཐ་དད་ཕྱོགས་ །བདག་ཡོད་

ར་ཡོདད་པ་ནི
་ཅེས་་པ།
།འདི་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
།གང་ཕྱི་རདུ་མའང་
་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ
ཕྱིར་གཅིག་པུ་མིན། །ཕྱོགགིས་མེ
འགའ་ཡང་མེ
ད། །གཅི
ག་མེགད་པར་ནི

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

མེད། །ཡོད་པ་མེད་པར་མེད་པའང་མེད། །ཞིག་པ་འམ་ནི་གཉེན་པོ་ཡིས། །ཡོད་ཉིད་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

མེད་པར་འགྱུར་གང་ན། །ཡོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཕྱིར། །འཇིག་པའམ་གཉེན་པོར་ཇི་ལྟར་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིས། །འཇིག་རེན་དོན་དུ་འགིབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་
རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་
3

ཟབ་མོའི་ཆོས། །སོད་མིན་འགོ་ལ་མི་གསུང་བ། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི
་འཚེ
དང་གུས་སྦི
།མཆོ
དེ་ལྟར་ངེས
་པར་ལེ
ག་ས་པའི
་ཆོསན།་དང༌།
།ཟབ་མོ
་ཡོདང་ ས་སུ་འཛིན་མེད་ཅིང༌། ། གནས་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མེད་པ་ནི་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །གནས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མིན་ཆོས་འདིས་སྐྲག་པ་ཡི། །སྐེ་བོ་གནས་ལ་མངོན་དགའ་ཞིང༌། །ཡོད་དང་མེད་ལས་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མ་འདས་པ། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཕུང་པར་འགྱུར། །འཇིགས་མིན་གནས་འཇིགས་དེ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །།ཕུང་ལ་གཞན་ཡང་ཕུང་པར་བྱེ
་ཕུང་པ་དེ་དག་གིས། །ཅི་ནས་མི་
་འབྲོག་ནི་མི་དག་ནི
བཟད་པའི
།མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོདན།་མོ།རྒྱལ་པོ
ངས་གདུག་

ཕུང་དེ
་ལྟར་གིངས
། །རྒྱལ་པོ་ཁོད།་ནི་མི་ཕུང་ལ། །བགི་སད་འཇིག་རེན་འདས་ཀི་ཚུལ། །
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།
གཉིས་ལ་མི་བརེན་ཡང་དག་པ། །ཇི་བཞིན་ལུང་གི་དབང་གིས་བཤད། །སྡིག་དང་བསོད་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།ཟབ་མོ་བཀོ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ལ་བའི་དོན་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་གཞན་དང་རང་གི་
ངས་སྤོད་ཕོངནམས་བྱ་བ་འདས།
ས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

།གནས་མེ
ད་རྩུབ་ཉི
་འཇིགདས་པས་མ་མྱངས་པའོ
། ། ལ་པ་
་ཡིས་ནི་བཤེཡང༌།
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐེས་བུ་གང༌། །སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ཇི་་བས་ཁ་དོ
ལྟ་བ། །དེག་བཞི
ན་ཁམས་ནི
་རེ་རེ་འང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཕྱིགར་གི། ས།ཡང་དག་མ་ཡི
་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིདན
། །ཁོ
་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

། །ཕུང་པོ་བདག་མི
་དེར་དེ
་མིན། ར།དེ
ན་པ་ཉིད། །མིཉི་དཉི་དུ་མི
ད་ལ་ནིན་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གིན་དང་པོ
་ངན་འགོ
་རོ།་ལ་དེ
།མི་་མིན་དེ་མེད་མིན། །ཕུང་བདག་

བྱ་དེ་དག་གི། མེ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་བ་དག་ནི
ཐམས་ཅད་
་ཤིང་ལྟར་འདེ
ས་མིན། །དེན་པ།
་ཕྱིར།དགེ
་བདག་ནི
་ཇི་་ལྟར་ཡོ
ད། །འབྱུང་གསུམ་ས་མིན་འདི་ལ་

མིན། །དེ་ལ་འདི་མིན་དེ་མེད་མིན། །རེ་རེའང་དེ་བཞིན་ཡིན་དེའི་ཕྱིར། །འབྱུང་བ་རྣམས་
2

ཀང་བདག་བཞིན་བརྫུན། །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་རྣམས་ནི། །རེ་རེའང་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མེད། །
གང་གསུམ་མེད་པར་རེ་རེ་མེད། །གཅིག་མེད་པར་ཡང་གསུམ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་གསུམ་

མེད་རེ་རེ་མེད། །གཅིག་མེད་པར་ཡང་གསུམ་མེད་ན། །སོ་སོར་རང་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །
8

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཇི་ལྟར་འདུས་པ་སྐེད་པར་འགྱུར།
།འོན་ཏེ་སོ་སོར་རང་ཡོད།དེ་ན།་བཞི།བུད་ཤི
ང་མེ
ད་པར་མེ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཆུ་དང་རླུང་དང་ས་དེ
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག་བཞི
།ཡིནད།་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཅིས་མེད། །གཡོ་དང་ཐོགས་དང་སྡུད་པ་དང༌།
།འོན་ཏེ་མེ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

འདི་གགས་ཡིན་ན། །ཇི་ལྟར་ཁོད་ཀི་གསུམ་གཞན་རང༌། །གསུམ་པོ་རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང༌། །ཆོས་མི་མཐུན་པར་རུང་བའང་མིན། །སོ་སོར་རང་ཡོད་དེ་དག་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ཕན་ཚུན་ཡོད། །སོ་སོར་རང་ཡོད་མ་ཡིན་པ། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཡོད། །གལ་ཏེ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

སོ་སོར་རང་མེད་ཀི། །གང་ན་གཅི
་ལྷག་མ་རྣམས།
།མ་འདེ། ས། ་པ་རྣམས་གཅིག་
འདི་དང༌།ག།དེ་དེ་ཡིར་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
གནས་མེད། །འདེས་པ་སོ་སོར་རང་ཡོད་མིན། །སོ་སོར་རང་མེད་འབྱུང་བ་རྣམས། །སོ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

སོའི་རང་མཚན་ག་ལ་ཡོད། །སོ་སོ་རང་མེད་ཤས་ཆེའང་མེད། །མཚན་ཉིད་དག་ནི་ཀུན་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

རོབ་བཤད། །ཁ་དོག་དི་རོ་རེམིག
་པ་གང་།
།དེ་དག་ལ་ཡང་ཚུལ་འདི
་ཡི། ན།བྱི། ས།མི་པ་དག་ནི
ག་དང་རྣམ་
་འགྱུར།
།བདག་གི
་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

ཤེས་གཟུགས་རྣམས་དང༌།ལ་ནི།མ་རི
ག་ལས་དང་སྐེ
་བ་དང༌།
།བྱེད་པོ།ངར་འཛི
་ལས་དང་བྱ་བ་
་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
གངས། །ལྡན་དང་རྒྱུ་འབྲས་དུས་དང་ནི
། །ཐུང་དང་རི
ང་སོགས་ཤེ
ས་བྱ་དང༌། །མིང་དང་ །བདག་ཡོད་

མིང་ཅན་དེ་བཞིན་ནོ། །

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།
།རིང་དང་ཕ་དང་སོ
་ཉིད་དང༌།འ།དགེ
གས་ཉི
ད་ནི་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོནམ་བརྫུན་པ་དེ
ི། །སྐེ་སོ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
རྣམ་ཤེས་སུ། །འགག་པར་འགྱུར་ཞེ
་ཐུབ་པས་གསུངས།
ས་བསྟན་མེ
ད་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེནས
་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛིན།རྣམ་ཤེ
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
མཐའ་ཡས་པ། །ཀུན་དུ་བདག་པོ་དེ་ལ་ནི། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་ནི། །རླུང་གིས་གནས་

3 ་དང་མི་དགེ་དང༌། །
ཐོབ་འགྱུར་མ་ཡིན། །འདིར་ནི་རིང་དང་ཐུང་བ་དང༌། །ཕ་སོམ་དགེ

འདིར་ནི་མིང་དང་གཟུགས་དག་ཀང༌། །མ་ལུས་པར་ནི་འགག་པར་འགྱུར། །གང་མ་

ཤེས་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་ལ། །སོན་ཆད་བྱུང་བ་དེ་ཀུན་ནི། །དེ་ཤེས་ཕྱིར་ན་རྣམ་ཤེས་སུ། །
9
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
ད་ ང་ནི། །འགོ་ཆོས་འདི་ཀུན་
ཕྱིས་ནི་དེ་བ་བཟང༌།
་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར།
།རྣམ་ཤེ
ས་མེ།མཆོ
་ཡི་བུད་ཤི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཡིན་པར་འདོད། །དེ་དག་ཇི་བཞིན་རབ་འབྱེད་པའི། །འོད་དང་ལྡན་པས་བསྲེགས་ནས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཞི། །མི་ཤེས་པ་ནི་སོན་བརགས་པ། །ཕྱིས་ནི་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དང༌། །གང་ཚེ་དངོས་པོ་མི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རྙེད་པ། །དེ་ཚེ་དངོས་མེད་ག་ལ་འགྱུར། །གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མིང་ཙམ་ཕྱིར། །ནམ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་མིང་ཙམ་མོ་བོ།་ཤི།འབྱུང་མེ
ད། །དེ་ཕྱིར་མིང་ཙམ་ཉིད་
་འབྲོག་ནི་མི་མཁའ་ཡང་ནི
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
ང་ཅན་དུ། ད།ཉོ་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོ
ན་མོངས་གདུག་

ཀང་ཡི
ན། །ཚོ
ར་དང་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེ
ད་དང༌། །རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། །བདག་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།

བཞིན་དུ་ནི་བསམ་བྱ་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་ཁམས་དྲུག་བདག་མེད་དོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་བ་དང་ངེས་པར་ལེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
གས་པ་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའ །ོ ། །།
ངས་སྤོད་ཕོངམངོ
ས། ན།བྱི་པར་མཐོ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ལེའུ་གཉིས་པ།

མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབྲས་སེལ་མར་བསྟན་པ།

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཇི་ལྟར་ཆུ་ཤིངད།་ཡན་ལག་དག
།མ་ལུས་བཅས་ཏེ
བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། ་བཤིག་བྱས་ན། །ཅི་ཡང་མེད་

བཏང་དབུལ་བ་ཉི
ད། ས།ལོ
ག་པར་འཚོ
་བས་བསླུས་པ་སྟེ། ག
།ཁེ་ན་དེ
ངས་པ་ཡི
ས་ནི་ །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་
ལྟར་སྐེ
་བུ་ཡང༌།
།ཁམས་བཅས་བཤི
་དང་འད།

ན་ཉིད། །ཕག་དོམེགད་གི་ཅེསས་ནི། ་གཟི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོགས
་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་
།དེ་་ཆུང་ཉི
ཕྱིར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི
་གསུངས།
།ཁམས་དྲུག་དེ་ཀུན་བདག་མེད་པར།།

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཁོད་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་བདག་དང་བདག་མེད་པར། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

དམིགས་སུ་མེད། །བདག་དང་བདག་མེད་ལྟ་བ་དག །དེ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་བཟོག །
མཐོང་དང་ཐོས་སོགས་ཐུབ་པ་ཡིས། །བདེན་མིན་བརྫུན་པ་མིན་པར་གསུངས། །ཕྱོགས་
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ལས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འགྱུར་ན། །དེ་ནི་གཉི་ག་དོན་དུ་མིན། །དེ་ལྟར་དམ་པའི་དོན་དུ་ན།།
འཇིག་རེན་འདི་ནི་བདེན་བརྫུན་འདས། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་ཡང་དག་ཏུ། །ཡོད་ཅེས་མེད་

ཅེས་ཞལ་མི་བཞེས། །གང་ཞིག་དེ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་དུ། །ཡོད་མིན་དེ་ནི་ཀུན་མཁེན་གིས། །
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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ།སངས་རྒྱས་
་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་གཉི་ག་དང༌།
།གཉིས་མ་ཡིན་ཞེས་ཇི།དེ་སྐད་བསྟན།

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
གངས་མེད་གཤེགས་དེ་བཞིའགོ
ན།་ཐམས་ཅད་དང༌།
།བྱོན་གྱུར་པ་དང་ད་ལྟར་བཞུགས།
།སེ།ཡི
མས་ཅན་རྣམས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ནི་བྱེ་བར་འགྱུར། །དེ་ལས་དུས་གསུམ་གནས་པ་དགོངས། །ཟད་པ་དུས་གསུམ་གནས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

པ་ནི། །འཇིག་རེན་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཇི་ལྟར་དེའི། །སོན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མཐའ་ལུང་མ་བསྟན་པར་མཛད། །སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ལ་གསང་བ། །གང་ཡིན་དེ་ནི་ཟབ་མོའི་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཆོས། །འཇིག་རེན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཉི
ད། །དེ
།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བདུད་རི
འདི་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། ་།ཡིན། །ཇི་ལྟར་སྒྱུ་

མའི་གླང་པོ་ལ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སང་ཡང༌། །དེ་ལ་དོན་གི་ཡང་དག་ཏུ། །སྐེ་དང་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

འཇིག་པ་ཉིད་མེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་སྒྱུ་འདའི་འཇིག་རེན་ལ། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་སང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཡང༌། །དམ་པའི་དོན་དུ་སྐེ་བ་དང༌།
ག་པ་ཉི
ད་་མ་ཡི
ན།ས།ཇི
་ལྟར་སྒྱུ་མའི
མི་འགྱུར།།འཇི
།བདག་གི
་ཡོདད་ནི
་མི་ནཡོ་མི
འགྱུར་ཞེ
། །བྱི
ས་པ་དག་ནི་གླང་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

པོ་ནི། །གང་ནས་མ་འོངས་གར་མི
་འགོ། །སེམ།སྐེས་རོ
ངས་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན།
།ཡང་དག་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ་་འཇི
དགུ་ལ།
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ཉིད་དུ་གནས་པ་མེད། །དེ་ཡིབཞི
ན་སྒྱུ་འདའི
ག་རེན།ཕན་པ་གཅི
་ནི། །གང་ནས་མི
་འོངས་གར་མི་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ།།ཡང་དག་ཉི
།འདི་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱི
འགོ། །སེམས་རོངས་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ན།
ད་དུ་གནས་པ་མེ
ད། ། ར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་འདས་བདག་ཉི
ད། །ཐ་སྙད་གདགས་པ་མ་གཏོ
གས་པར།
། ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
གང་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་འགྱུར་བའི
། ན།འཇི
་རེནང་དོ་ནས་ངར་འཛི
ན་དུ་ཅི་ཞིགན་སོ
་ཡོངད་བར་འགྱུར།
། །སངས་རྒྱས་
ལྟར་མི་བདེ
་པར།ག།མཐོ
།ངར་འཛིན་པ་དག་

ཀིས་ནི་རྒྱུ་འདི་ལས། །མཐའ་ཡོད་པ་དང་མཐའ་མེད་དང༌། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་རྣམ་
པ་བཞི། །ལུང་མ་བསྟན་མཛད་གཞན་ལས་མིན། །

3

རེ་ཞིག་ལུས་འདི་མི་གཙང་ཉིད། །རགས་ཤིང་མངོན་གསུམ་སྤོད་ཡུལ་བ། །རག་

ཏུ་སང་བའང་གང་གི་ཚེ། །སེམས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཚེ་དམ་ཆོས་གནས་མེད་
11

22

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། ན།རྣམ་མི
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།་དེ།མཆོ
པ། །ཕ་རབ་མངོ
་སུམ་མ་ཡི
ན་པ། །ཟབ་མོ
་ཀོ་ཇིད་་ལྟ་བུར། །སེམས་ལ་བདེ་བག་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

འཇུག་པར་འགྱུར། །ཆོས་འདི་ཟབ་ཕྱིར་སྐེ་བོ་ཡིས། །ཤེས་པར་དཀའ་བར་ཐུགས་ཆུད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

དེ། །དེས་ན་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཆོས་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར། །ཆོས་འདི་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ལོག་པར་ཤེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདི་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་གཙང་དེ
ར་ནི་བྱིང་བར་འགྱུར།
།གཞན་ཡང་དེ
་ནི་ལོག་བཟུང་ནས། །བླུན་པོ་མཁས་
་འབྲོག་ནི་མི་མི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་

པའིན་་ཏུ་ཡུན་རི
ང་རྒྱལ་ཅན།
།སོང་བས་མ་རུང་བདག་ཉི
ད་ཅན། །མནར་མེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།
འགོ། །ཇི་ལྟར་ཁ་ཟས་བཟའ་ཉེས་པས། །ཕུང་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། །བཟའ་ལེགས་ཚེ་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།སྟོབས་དང་བདེ
་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ལོག་པར་བཟུང་བ་
ངས་སྤོད་ཕོངདང་ནད་མེ
ས། །བྱི་བོ་བྱེདད་དང༌།
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

། །ཕུང་བ་དག་ནི
་ཐོབད་འགྱུར་ཞི
ང༌། །ལེ
ས་པར་ཤེ
་ཡིས་ནི་བཤེདེ
སས
་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉི
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོ
ས།ག།མ་འབྲེ
ལ་པ་ས་པས་བདེ་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
་བ་འཇོ
ས། ་།གནོ
མས་འཇིག།མེ
ས་པ་
བ་ན་མེམདས་ཡི
་པ་ཐོདབ་ལ་རེ
། །དེ
་ཕྱིརམ་འདི
ལ་སོདང་སེ་བ་དང༌།
ད་པའི་ལྟ་བ་སངས་ནས་ནི། །དོན་

བཤད། །ལོགཀུན་བསྒྲུབ་ཕྱི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ག། ་མཛོད་ཅིག །
ར་ཡང་དག་པའི
། །ཤེས་ལ་ནན་ཏན་མཆོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་འདི་ཆུང་ཉི
་ཡོངདས་སུ་མ་ཤེ
ས་ན།
།ངར་འཛི
ན་པ་ནི་རེས་སུ་འཇུག །དེ་ལས་དགེ་
ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིསཆོ་ནིས་གཟི
། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
ག་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་

་དགེ་འབྲས་བུ་འདི
འི་ལས། །དེ།་ལས་སྐེ
་ཕྱི་ ར་ཇི་སྲིད་ངར་འཛིན་པ། །སེལ་
ན་པ་ཉིད། །མིདང་མི
་ཉིད་ལ་ནི
།ཀུན་གི་་བ་བཟང་དང་ངན།
དང་པོ་ངན་འགོར་རོ།།དེ།མི

བྱ་དེ་དག་གི།བའི
།རྣམ་སི
།དགེ
་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་ཆོསན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
་འདི་མ་ཤེས་པ། ན་པ།
།དེ་སྲི
ད་སྦི
ན་དང་ཚུལ་ཁི
མས་དང༌། །བཟོད་པའི་ཆོས་ལ་

གུས་པར་མཛོད། །ལས་རྣམས་སོན་དུ་ཆོས་གཏོང་ཞིང༌། །བར་དུ་ཆོས་ལྡན་ཐ་མར་ཡང༌།།
2

ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པའི་ས་བདག་ནི། །འདི་དང་གཞན་དུ་གནོད་མི་འགྱུར། །ཆོས་ཀིས་འདིར་

གགས་བདེ་བ་དང༌། །འདི་དང་འཆི་ཀར་འཇིགས་པ་མེད། །འཇིག་རེན་གཞན་དུ་བདེ་བ་

རྒྱས། །དེ་བས་རག་ཏུ་ཆོས་བསྟེན་མཛོད། །ཆོས་ནི་ལུགས་ཀི་དམ་པ་སྟེ། །ཆོས་ཀིས་
12

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

23

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ།འཇི
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ
འཇིག་རེན་མངོན་དགའ་འགྱུར།
ག་རེན་དགའ་བར་གྱུར་པས་ཀང༌།
།འདི་ཐམས་ཅད་དོ
་དང་གཞན་། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
།ཡི་འཇི
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དུ་བསླུས་མི་འགྱུར། །ཆོསའགོ
་མི་ཐམས་ཅད་དང༌།
ན་པས་ནི་ལུགས་འདོ
ད་གང་། ་བ་དག
།དེ་ཡིས
ག་རེན་མི་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

དགའ་འགྱུར། །འཇིག་རེན་མི་དགའ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། །འདི་དང་གཞན་དུ་དགའ་མི་འགྱུར། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དོན་མེད་རིག་པ་ངན་འགོའི་ལམ། །གཞན་བསླུ་ལྷུར་ལེན་མི་བཟད་པ། །ཤེས་རབ་འཆལ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཇི་ལྟར་དོན་གི་རིག་པར་བྱེད། །ཕ་རོལ་སླུ་བ་ལྷུར་ལེན་པ། །དོན་དུ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཇི་ལྟར་ལུགས་ལྡན་ཡིན། །དེ
་ནི་ཚེ།དེ་རབས་སྟོ
ང་ཕག་ཏུ།
།བདག་ཉི། ད། ་ཁོ་ན་བསླུས་པར་
འདིས་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
འགྱུར། །དག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ན་ཡང་། །སྐོན་རྣམས་བཏང་སྟེ་ཡོན་ཏན་བསྟན། །དེས་ནི་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཁོད་ཀི་རང་ཕན་ཐོབ། །དག་བོ་ཡང་ནི་མི་དགའ་འགྱུར། །སྦིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཕན་དང་དོན་གཅིག་སྤོད་པ་སྟེ
། །དེ་དག་རྣམས་ཀི
སན་འཇི
་རེན་དང་།
ས་ཀང་བསྡུ་
མི་འགྱུར།
།བདག་གི་ཡོད་མི
་མི་ག
འགྱུར་ཞེ
ས། །བྱི།ཆོ
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

བ་ཉིད་དུ་མཛོད། །རྒྱལ་པོ་དག་ལ་ཇི
་ལྟ་བུར།།སྐེ།བདེ
ན་གཅི་ནིག་མ་ལུས་པ།
་ཡིད་ཆེས་བརེ
ན་སྐེནད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
་པ། །
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི
།ངར་འཛི

ཡིརད་འཛི
་དགུ་ལ།
།ཕན་པ་གཅི
་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
དེ་བཞིན་དེ་ལ་རྫུན་སྨྲ་ནི། །ཡི
་མི་ནཆེ་ལྡན་སྐེ
ས་པར་བྱེ
ད་པའི
་མཆོག ག།བསླུ་བ་མེ
ད་ལྡན་བདེན་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོནད་དུ་མི
་ཅེས་པ།
་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
་ཡང་དག་ཇི
སྨྲ་ཏེ། །སེམས་པས་བསྒྱུར་བ་དོ
ན། །འདི
།གཞན་ལ་གཅི
ག་ཏུ་ཕན་པ་བདེ
། ར།མི
་ཕན་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཕྱིར་ན་གཅིག་ཤོས་མིན། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཉེས་པ་དག །སྦིན་གསལ་གཅིག་གིས་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

སེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་འཇུངས་པའང་དེ་དག་གི། །ཡོན་ཏན་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས།།

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཉེ་བར་ཞི་བ་ཟབ་པའི་ཕྱིར། །མཆོག་ཏུ་གུས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །གུས་པའི་སྦིན་ལ་

བཀའ་ཡང་བརན། །དེ་བས་ཉེ་བར་ཞི་བ་སྟེན། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་བོ་མི་འཕོགས། །
3

གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་ཅིང་བརེན། །བསླུ་བས་མི་ཚུགས་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །དེ་བས་ཤེས་

རབ་ལྷུར་བང་མཛོད། །བདེན་གཏོང་ཞི་དང་ཤེས་རབ་སྟེ། །བཟང་པོ་བཞི་ལྡན་མི་དབང་

ནི། །ཆོས་བཟང་རྣམ་པ་བཞི་ལྟ་བུར། །ལྷ་མི་རྣམས་ཀིས་བསྟོད་པར་འགྱུར། །ཕེབས་
13
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ
་དང་གུས་སྦི
ད་ །ལྷན་ཅིག་འགོགས་ན་རག་ཏུ་
པར་སྨྲ་ཞི་བ་བཟང༌།
ང་དག་གྱུར་པ།
།ཤེས
་རབ་སྙིངན་རེ་དང༌།
་དི་མེ།མཆོ
ད་དང་།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཡང་། །ཤེས་རབ་དང་ནི་ཆོས་ཀང་འཕེལ། །ཕན་པར་སྨྲ་བ་དཀོན་པ་སྟེ། །ཉན་པར་བྱེད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །དེ་དག་བས་ཀང་མི་སྙན་ཡང་། །ཕན་པའི་རེས་སུ་བྱེད་པ་དཀོན། །དེ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ལྟ་བས་ན་མི་སྙན་ཡང་། །ཕན་པར་མཁེན་ནད་མྱུར་དུ་སྤོད། །ནད་གསོའི་དོན་དུ་བདག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།མི་བཟད་ང་བའི
།སྲོག་དང་ནད་མེད་རྒྱལ་སྲིད་དག །མི་
་འབྲོག་ནི་མི་བྱམས་པ།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤི་སན་ཡང་འཐུང་།
ང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་

རག་ཉི
ད་དུ་རག་དགོ
ངས་ཏེ། །དེ་།ནས་ཡང་དག་བརོན་ལྡན་པར། །ཆོས་ལ་གཅིག་ཏུ་ནན་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
ཏན་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིགདོ
་བོ་བྱེནད་མི
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
་ཟ་བར་འཆི་འགྱུར་ཞི
ང་། །ཤི་ནས་སྡིག་པས་སྡུག་བསལ་བ། །གཟིགས་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཏེ་འཕལ་དུ་བདེ་ན་ཡང་། །སྡིག་པ་བགི་བར་མི་རིགས་སོ། །ལ་ལར་འཇིགས་པ་མེད་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

མཐོང་ཞིང་། །དུས་འགར་འཇིགས་པ་མཐོང་གྱུར་བ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་ཡིད་རོན་ན། །

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

གཅིག་ལ་ཁོད་ཀོ་ཅིས་མི་འཇིགས། །ཆང་གིས་འཇིག་རེན་བརྙས་འགྱུར་ཞིང་། །དོན་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།རོངགས་པས་བྱ་བ་མ་ཡི
ན་ཉིད། །ཕག་དོཡལ་ནོ
ག་གིསར་ནི་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར།
་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་ན་བྱེད། །དེ་བས་ཆང་ནི་རག་ཏུ་

་ཆགས་དང་མི
་སྡང་གཡོ
ན་པ་ཉིད། །མིསོ་ཉིངདས།
་ལ་ནི།རྒྱན་པོ
་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི་་དགའ་དང་།
དང་པོ་ངན་འགོ།ཞེ
ར་རོ
། །མི་ ་སྒྱུ་རོད་པའི་གནས། །བརྫུན་

བྱ་དེ་དག་གི། དང་ཀལ་པ་ཚི
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ད། །
ག་རྩུབ་རྒྱུ། ན།དེ་པ།་བས་རག་ཏུ་སང་པར་མཛོ

བུད་མེད་ཆགས་པ་ཕལ་ཆེར་ནི། །བུད་མེད་གཟུགས་གཙང་སེམས་ལས་བྱུང་། །
2

བུད་མེད་ལུས་ལ་དོན་དུ་ནི། །གཙང་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཁ་ནི་ཁ་ཆུ་རུལ་པ་དང་།།

སོ་སྐག་མི་གཙང་སོད་ཡིན་ཏེ། །ས་ནི་རྣག་སབས་ས་ཆུའི་སོད། །མིག་ནི་མིག་རྡུལ་མཆི་

མའི་སོད། །ལྟོ་བའི་ཁོང་ནི་བཤང་གཅི་དང་། །གློ་བ་མཆིན་སོགས་སོད་ཡིན་པར། །
14

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

25

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིནད
་ངན་འགོ
ཐམས་ཅད་དོ
རོངས་པས་བུད་མེད་མ་མཐོམིང་དགེ
་བས།
།དེ་ཡི་ལུས་ལ་ཆགས་པར་བྱེ
། །མི་་ཤེ
ས་འགའ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
ས་ན
ཞིག་མི་གཙང་བས། །བུམ་པ་བརྒྱན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར།
།འཇིག་བ་དག
་རེན་མི།ཡི
་ཤེདས་དང་ལུས་དང་ངག་གི
་རོངས་པ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཡིས། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །ལུས་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་དི་ང་བ། །ཆགས་བྲལ་རྒྱུ་ནི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

གང་ཡིན་པ། །དེ་ལའང་འཇིག་རེན་ཆེས་ཆགས་ན། །གང་གིས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བཀི། །ཇི་ལྟར་བཤང་དང་གཅི་གཞི་ལ། །ངན་སྐྱུགས་ཕག་རབ་ཆགས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བཤང་དང་གཅི་གཞི་ལ། འདི
།འདོ་དང༌།
ད་ལྡན་ངན་སྐྱུགས་ཕག་རྣམས་ཆགས།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། ། །ལུས་ཀི་གོང་
ཁེར་མི་གཙང་བ། །འབྱུང་བའི་བུ་ག་དོད་པ་གང༌། །དེ་ནི་སྐེ་བོ་བླུན་པ་ཡིས། །དགའ་བའི་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

དོན་དུ་ཉེ་བར་བརགས། །ཁོད་བདག་ཉིད་ཀིས་བཤང་གཅི་སོགས། །སོ་སོར་མི་གཙང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

མཐོང་ནས་ནི། །དེ་འདུས་ལུས་ལ་ཇི
ལྟ་བུར། ་ཡོ
།ཡིདད་མི་དུ་འོ
་བ་ཉིདས
་དུ་འགྱུར།
།ཁག་དང་
མི་འགྱུར། ་།བདག་གི
ན་མིང
་འགྱུར་ཞེ
། །བྱིས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

ཁུ་བ་འདེས་པ་ཡི། །ས་བོནལ་ནི
་མི་་སྐྲག་པ་ཟད།
གཙང་སྙིང་པོ།སྐེ
ས་་བསྐེ
ད། ་ནི་།མི
་གཙང་གཟུགས་སུ་ཤེ
ས་
དགུ་འདི
མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ། །མི
།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
བཞིན་དུ། །འདི་ལ་འདོད་ཅན་གང་གི
ས་ཆགས།
་གཙང་ཕུང་པོ
་དེའི་རླན་གིས། ། །བདག་ཡོད་

་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
བརླན་པའི་པགས་པས་གཡོགིགརས་པར་གང༌།
།ཉལ་བ་དེ
་ནི་བུད་མེ
ད་ཀིག། །གང་ཕྱི
།ཆུ་སོའརི་་ཡང་དག་ཇི
ཁོང་ན་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཉལ་བར་ཟད། །གཟུགས་བཟང་བ་དང་གཟུགས་ངན་རྣམས། །རན་ནམ་ཡང་ན་གཞོན་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཡང་རུང༌། །བུད་མེད་གཟུགས་ཀུན་མི་གཙང་ན། །ཁོད་ཆགས་ཁད་པར་གང་ལ་བསྐེད།།

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

གལ་ཏེ་མི་གཙང་ཁ་དོག་བཟང༌། །ཤིན་ཏུ་གསར་ལ་དབྱིབས་ལེགས་ཀང༌། །དེ་ལ་ཆགས་
པར་མི་འོས་ལྟར། །བུད་མེད་གཟུགས་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཁོང་རུལ་ཕྱི་རོལ་པགས་
3

པས་གཡོགས། །རོ་མྱགས་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ནི། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སང་བཞིན་དུ། །ཇི་
ལྟ་བུར་ན་མཐོང་མ་གྱུར། །པགས་པ་འདི་ཡང་མི་གཙང་མིན། །རལ་ག་བཞིན་དུ་འདུག་

ཅེ་ན། །མི་གཙང་ཕུང་པོའི་པགས་པ་ལྟར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཙང་མར་འགྱུར། །མི་གཙང་
15
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦིན་དང༌། ན
།མཆོ
ད་་གཙང་བ་ཡི་རང་བཞིན་ལུས། །
གང་བའི་་བ་བཟང༌།
བུམ་པ་ནི།རྣམ་མི
། །ཕྱི་རོ་འཚེ
ལ་བཀ་ཡང་སད་པ་ཡི
། །མི

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མི་གཙང་གང་བ་ཅིས་མི་སད། །གལ་ཏེ་ཁོད་ནི་མི་གཙང་སོད། །དི་དང་ཕེང་བ་བཟའ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

བཏུང་ནི། །གཙང་མའང་མི་གཙང་བྱེད་པ་གང༌། །ལུས་འདི་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་སད། །ཇི་ལྟར་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རང་ངམ་གཞན་དག་གི། །མི་གཙང་སད་པར་བྱ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རང་དང་གཞན་དག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །མི་གཙང་གཟུགས་ཀོ
་ཅིངས་ཅན་དུ།
་མི་སད།།ཉོན།ཇི
་འབྲོག་ནི་མི་གི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤི
་མོ་ངལྟར་བུད་མེ
ས་གདུག་ ད་གཟུགས་མི་གཙང༌། །ཁོད་

ཀི་ནརང་ལུས་དེ
་དང་འད། །དེ་བས་ཕྱི
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
། ་དང་ནང་ཉིད་ལ། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བར་རིགས་

མིན་ནམ། །ར་དགུ་དག་ནས་འཛག་པ་ཅན། །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་འཁྲུ་བྱེད་ཀང༌། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་རོགས་ན། །ཁོ
ད་ལ་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །གང་དག་མི་གཙང་
ངས་སྤོད་ཕོངལུས་མི
ས། །བྱི་་བོགཙང་བར་མི
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

།སྟེགག་རྩུབ་ཉི
་ཆོསད་སྙན་དངགས་བྱེ
། །ཨེ
་ཡིས་ནི་བཤེལུས་འདི
ས་དང་འབྱེ་ལ།
ད། །ཚི
་ཀིས་མི་སྙན་ཐོསད། ་པ་ནི
།མ་འབྲེ
ལ་པ་་མའོ་གཟུ་ལུམས་ཨེ་མའོ་བླུན། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
བ་འཇོམས།།མི
།གནོ
མས་འཇིགས་པ་བས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་འདི་ནི་
ཨེ་མའོམ་སྐེས་ཡི
་བོསད་ལ་རེ
་ཁེལ་་དུ་རུང༌།
་ཤེདས་སེ་མུན་པས་བསྒྲི

བཤད། །ལོགཕལ་ཆེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
།
ར་ཡང༌། །འདོད།ད་པའི
་དོན་དུ་རོད་འབྱུང་བ།
།མི། ་གཙང་དོ
ན་དུ་ཁི་རྣམས་བཞིན། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

གཡན་པ་ཕྲུགས་ན་བདེར་འགྱུར་བ། །དེ་བས་གཡན་པ་མེད་ན་བདེ། །དེ་བཞིན་འཇིག་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རེན་འདོད་ལྡན་བདེ། །འདོད་པ་མེད་པ་དེ་བས་བདེ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བརགས་ན་ཁོད། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་མ་གྲུབ་ཀང༌། །འོན་ཀང་འདོད་ཆགས་བསྲབས་པ་ཡིས། །བུད་མེད་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཆགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
2

ཚེ་ཐུང་འཇིགས་དང་སྡུག་བསལ་དང༌།

།དམྱལ་བའི་རྒྱུ་ནི་མི་བཟད་པ།

།རི་

དྭགས་ལིངས་ཏེ་དེ་ལྟ་བས། །རག་ཏུ་གསོད་མེད་བརན་པོར་མཛོད། །ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་མི་གཙང་བས། །བསྐུས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་འཛག་པ་ལྟར། །གང་ལ་བརེན་ནས་ལུས་
16

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞི
ན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ
ཅན་རྣམས། །སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་དེ
་རེ་ངན། །ཆར་སྤིན་ཆེ།དེ
ན་པོ
་ལངས་པ་ན།
།ཞིང་པ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
རྣམས་ནི་ཇི་ལྟ་བར། །གང་ལ་བརེ
ན་ནས་ལུས་ཅན་རྣམས།
།དགའ་བར་འགྱུར་བ་དེ
་རེ་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཟང༌། །དེ་བས་ཆོས་མིན་སང་བྱ་སྟེ། །གཡེལ་བར་མེད་པར་ཆོས་ལ་བརེན། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིདང་མི
ག་རེ་ནཡི་འདི
ས། །བ་མེ
ད་བྱང་ཆུབ་ཐོ
ད་ན། །དེ
་ར་
་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ
་དཔལ་རྒྱལ་སྲིབད་འདོ
་རྒྱས་པ་འཐོ
བ།་ཡི།བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེད་ནི
། །ཚངས་སོགས་བདེ
ང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོ
བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ
་ལྟར་བརན་དང༌།
།ཕྱོག་བ་མྱོ
ས་མཐས་གཏུགས་པའི
་ ན་མཐོའ
ར་བསྡུས་པའོ
། ་སྐེས་ཆེན་གི། །
སྙིང་རེ་དང༌། །གཉིས་ལ་མིའདི
་བརེ་དང༌།
ན་ཡེ།དེ
་ཤེ་ཡིས་འབྲས་བུ་མདོ
་ལགས། །རྒྱལ་པོ
་ཆེན།་པོ

མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀིས། ངེ།ཇི
་ལྟར་ཁོགདས་པའི
་སྐུ་བརྒྱན་གྱུར་པ།
་ལྟ་བུ་དག་གསན་
ས་པར་ལེ
་ཆོས་དག་ཀང༌། །དེ།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོས་དང་མི
་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད།རན་རབས་རྣམས་ནི
་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
པར་མཛོད། །མཆོད་རེན་མཆོ
ད་བྱ་འཕགས་པ་དང༌།
་ལེ།བདག་ཡོ
གས་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི
ད་མི
་འགྱུར་ཞེས།་འཁོ
།བྱིས
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བཀུར་བས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་ཞབས་འཁོ
ར་ལོ་ཡོ་ཡི
སན། ་མི།མཚན་པའི
ར་པ་དག་ནི
་ལོས་བསྒྱུར་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པོ་ཆོས་ལ་རག་པར་ནི། །ཡང་དག་བངས་པ་བརན་པར་མཛོད། །དེས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ནི་ཤིན་ཏུ་ཞབས་གནས་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ལགས། །སྦིན་དང་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སྙན་པའི་ཚིག་དང་ནི། །ཕན་དང་དོན་གཅིག་སྤོད་པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་སོར་ད་བ་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཡིས། །འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རིསདོ་ཅན་དུ་འགྱུར།
།བཟའ་བ་དང་ནི
་བཏུང་བའི
་མཆོ
ག །རབ་ཏུ་
ན་དུ་བརྫུན། །གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མང་པོ་བྱིན་པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དང་ཞབས་མཉེ
ན་ཞིང༌།ན་སོ།ཕྱག་དང་ཞབས་དང་
ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཐལ་གོང་དང་། །ལྟག་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་མཐོ་བའི་ཕྱིར། །སྐུ་ཆེ་བདུན་ཡང་མཐོ་བར་
འགྱུར། །འཚེ་མེད་གསད་པ་ཐར་བྱས་པས། །སྐུ་མཛེས་དང་ཞིང3་ཆེ་བ་དང༌། །ཚེ་རིང་

སོར་མོ་རིང་བ་དང༌། །རིང་པ་ཡངས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཡང་དག་བངས་པའི་ཆོས་རྣམས་

ནི། །སེལ་བས་དཔལ་ལྡན་མདོག་བཟང་ཞིང༌། །ཞབས་ཀི་ལོང་བུ་མི་མངོན་དང༌། །བ་སྤུ་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོ
་
གེན་དུ་ཕྱོ་བ་བཟང༌།
གས་མཚན་འགྱུར།
།རིག་དང་བཟོ
་ལ་སོ
གདས་པའི
་གནས། །གུས་པས་ལེན་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

དང་སྦིན་པས་ཁོད། །ཨེ་ན་ཡ་ཡི་བྱིན་པ་དང༌། །ཡིད་རྣོ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

རང་གི་ནོར་བདོག་བངས་གྱུར་ན། །མྱུར་དུ་བཏང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས། །ཕྱག་རྒྱས་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བདེ་དང་འཇིག་རེན་གི། །རྣམ་པར་འདེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གཉེན་བཤེས་ཕན་ཚུན་བྱེ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

མས་ཀི་ས་བ་ནི། །སྦུབས་
་འབྲོག་ནི་མི་བ་དག
བཟད་པའི།ཡང་དག་བསྡུམ་པར་བྱས་པ་ཡི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོསན།་མོ།དཔལ་ལྡན་འདོ
ངས་གདུག་

སུ་ནུབ་པའི
་གདིང་བ་དག །བདེ་ཞིང་བཟང་བ་རབ་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི་དམ་པར་འགྱུར།
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།།ཁང་བཟང་དང་ནི
།

འབྱིན་པས། །གསེར་ནི་བཙོ་མ་དི་མེད་པ། །ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་མདོག་འདར་འགྱུར། །བ་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ད་པའི
ན་ཞིང༌། །རིག
ས་པར་བ་མའི་རེས་འཇུག་པས། །དཔལ་ལྡན་བ་སྤུ་
ངས་སྤོད་ཕོངན་མེ
ས། །བྱི
་བོ་བྱེ་དབང་བྱི
ད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་དང༌།
་མཛོདད་ཀི་སྤུས་བརྒྱན་པར་འགྱུར།
།སྙན་ཅིང་དགའ་བར་སྨྲས་པ་དང༌།།
་ཡིས་ནི་བཤེཉག་རེ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཞལ་ནི
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེ།ཁོ
མས་འཇི
གས་པ་ ་ཟླུམ་པ་དང༌། །རོ་སྟོད་སེང་
ལེགས་པར་སྨྲས་དང་མཐུན་བྱས་པས།
ད་ནི་དཔུང་མགོ

བཤད། །ལོགགེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་དང༌།
་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ས་པས་ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་དང༌།།
་འད་བར་འགྱུར། ད།ནད་པ་རྣམས་ལ་རི
མ་གོ
།གསོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བདག་ཉིད་རྣལ་དུ་གནས་པ་དང༌། །རོ་བྲོ་བ་ཡི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བྱ་བ་ལ། །ཐོག་དངས་ཁོད་ཀི་དབུ་གཙུག་ཏོར། །ལེགས་གནས་ནྱ་གོ་དྷ་ལྟ་བུར། །ཆུ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཞེང་གབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཚིག་ནི་བདེན་ལ་འཇམ་པོ་དག །ཡུན་རིང་དུས་སུ་བརོད་པ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཡིས། །མི་ཡི་དབང་པོ་ལྗགས་ཡངས་ཤིང༌། །ཚངས་པ་ཡི་ནི་དབྱངས་ལྡན་འགྱུར། །རག་
ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་རུ།
།བདེན་པའི་ཚིག་ནི་བརོད་པ་ཡིས། །འགམ་པ་སེང་གེའི་ལྟ་བུ་
2

དང༌། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པ་དཀའ་བར་འགྱུར། །ལྷག་པར་གུས་དང་བཀུར་སྟི་དང༌། །ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་རེས་འཇུག་པས། །ཚེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དང༌། །མདོག་ལྡན་

མཉམ་པའི་ཚེམས་སུ་འགྱུར། །དབྱེན་དང་ཕ་མ་མེད་པ་ཡི། །ཚིག་ནི་ཡུན་རིངས་གོམས་
18

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

29

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
པ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཚེམས་ནི
་བཞི་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཅུ་ཐམ། །མཉམ་པར་ཐགས་ཀང་བཟང་བར་འགྱུར།།

འགོད་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཆགས་དང་སྡང་དང་རོངས་མེ
་ཅིང༌། །བྱམས་པས་སེ
མས་ཅན་བལྟས་པ་ཡི
ས། །སྤན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ནི་བཀག་ཅན་མཐོན་མཐིང་ལ། །རི་མ་བ་ཡི་ལྟ་བུར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་མདོར་ན་རྒྱུར་བཅས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

པའི། །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དེ་དག་ནི། །སྐེས་བུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཚན་རྣམས་ལེགས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

པར་མཁེན་པར་མཛོད། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ནི། །བྱམས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བྱུང་བ། །གཞུང་ནི་མངས་སུ་དོ
ས་པ་ཡི
། །རྒྱལ་པོ་རཁོ་བསྡུས་པའོ
ད་ལ་མ་བཤད་དོ
འདི་ག
དང༌།
།དེ་ཡིས
་འབྲས་བུ་མདོ
།། །།

ཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ།
་དག་ཡོ
་པར་འདོད་མོ
ད་ཀི
། །དག་དང་
ངེས་པར་ལེ།འདི
གས་པའི
་ཆོསད་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོ
མཛེས་དང་གསལ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི
་ཆར་མི་ཕོ
ད། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི
་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར།
།བདག་གི་ཡོགད་མི།ཐུབ་དབང་པོ
ན་མི་འགྱུར་ཞེ་ས
། །བྱིམསས་དང་བའི
་པ་དག་ནི་དེ།་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
མཚན་དང་ནི། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ
་གང་དག་གཅི
ལ་སེ
།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡན་ལག་གཅིག་ལས་འབྱུང་བཤད་པ། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕག་ནི། །གཅིག་ཏུ་བསགས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

པའི་དགེ་བས་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུ་ཉག་གཅིག་ཀང༌། །བསྐེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

ནོ། །ཉི་མ་རྣམས་ཀི་འོད་བྱེད་པ། །མེ་ཁེར་རྣམས་དང་བག་འད་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཀི་མཚན་ཡང་ནི། །འཁོརདོ་ལོན་དུ་བརྫུན།
ས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་དང་འད།
།རིནའ་པོ
ི་ཕེང་བ་ལས་
།གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
ི། ་ཆེ
།སྐེའ་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
སེལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ལེའུ་གཉི
ས་པའོ
།། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་
ལྟར་མི
་བདེན།།་པར།

ལེའུ་གསུམ་པ།

བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་བསྡུས་པ་བསྟན་པ།
3

བསོད་ནམས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ལས། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་མཚན་འབྱུང་བ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཆེན་ལས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གསོན། །རང་སངས་རྒྱས་

ཀུན་ལས་བྱུང་དང༌། །སོབ་དང་མི་སོབ་ལས་བྱུང་དང་། །འཇིག་རེན་མ་ལུས་ཀུན་བསོད་
19
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།།དེ།མཆོ
ད་
ནམས། །འཇི
ག་རེན།རྣམ་མི
་བཞིན་འཚེ
་དུ་དཔག་མེ
ད་གང༌།
་བཅུར་བསྒྲེ
ས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །བ་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་འགྲུབ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནི། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འད་བས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

འབྱུང༌། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐེད་པར་བྱེད་པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །དེ་དག་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་གཅིག་ཏུ་བཞེད། །བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་སྙེད་ཀི།ས།མཐའ་ཡས་སྐེ
། །རྒྱལ་པོ་དཔེ
་བྱད་བཟང་པོ
། ང།གཅི
ག་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་དེ་ལྟ་བུར། །བརྒྱད་
་འབྲོག་ནི་མི་དེ
བཟད་པའི
་བོ་ཤི
ང་ཅན་དུ། །ཉོ་ནནི་མོ
ས་གདུག་

ཅུའིན་་ཏུ་ཡུན་རི
བར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར།
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར། །།དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དག །འགྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་ཚོགས་གང་ཡིན། །དེ་དག་བརྒྱར་ནི་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་སུམ་ཅུ་འགྲུབ་པའི
་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་གང་ཡིན་པ། །དེ་
ངས་སྤོད་ཕོངགཅི
ས། ག
།བྱི་གོ
་བོ།་བྱེ།མཚན་ནི
ད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

ང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡི
ད་སྤུ་འོ
་ཡིས་ནི་བཤེདག་སྟོ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིསད།་ཀི།ཟ་བ་ཉ་འདའི
ས་མི་སྙན་ཐོས།་མཛོ
།མ་འབྲེ
ལ་པ་། །མཛོད་སྤུ་ཡི་ནི་བསོད་ནམས་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི
ད་ལ་རེ་བ་འཇོ་བསྡོ
མས།མ།གནོ
ད་སེས
མས་འཇི
ས་པ་
དག །སྟོ
ང་ཕག་བརྒྱར་ནི
ས་པ་ཡི
། །སྤིག་གཙུག་ལྟར་ནི
་མི་སང་བ། །སྐོབ་པའི་

བཤད། །ལོགགཙུག་ཏོ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ། ་བ་ནི། །འབུམ་ཕག་བརྒྱར་ནི་
ར་སྐེད་པར་བྱེ
ད། །གཙུག་ཏོར་བསོ
ད་ནམས་བྱེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བསྒྱུར་བ་ལས། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་ཆོས་ཀི་དུང༌། །གཅིག་འབྱུང་བར་ནི་ཤེས་པར་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

བྱ། །དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་ཀང༌། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་ཕྱོགས་ཀུན་དུ། །བཅུར་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

བསྒྲེས་མ་ལུས་བརོད་པ་ལྟར། །ཚད་དང་ལྡན་པར་བག་ཙམ་བརོད། །གང་ཚེ་སངས་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

རྒྱས་གཟུགས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་བཞིན། །གཞལ་མེད་དེ་ཚེ་ཆོས་སྐུ་ཡི།།

རྒྱུ་ལྟ་ཇི་ལྟར་གཞལ་དུ་ཡོ
ད། །ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་རྒྱུ་ཆུང་ཡང་། །འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་སྐེད་
2
འགྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ནི་དཔག་མེད་ལ། །འབྲས་བུ་དཔག་ཡོད་བསམ་ཐག་ཆད། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །
20

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

31

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ།དེ་ཐམས་ཅད་དོ
ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན།མི་དགེ
།རྒྱལ་པོ
་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས།
་ལྟ་བས་ན་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དགར་ན་བསོ
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཚོགས་འདི་གཉིས། །སངས་རྒྱས་ཉི
ད་ནི་ཐོབ་པའི
རྒྱུ། །དེ་ལྟར་མདོ
ད་ནམས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

དང༌། །ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རག་བསྟེན་མཛོད། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རིགས་པ་དང་ནི་ལུང་བསྟན་པ།
།དབུགས་འབྱི
ན་བྱེད་པའི་དརྒྱུ་འདི
་ཡིསབ། ། །བྱང་
དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
་རྒྱས་པ་འཐོ
།བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེ
ད་ནི་ལ་སྒི
། །ཚངས་སོ
གས་བདེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ནི
། །འདི
ད་ལུག་མི
་བྱའོ། ་བ་མྱོ
།ཕྱོངག་བར་བྱེ
ས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

འདི་དང༌།་དང་རླུང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། ། ་བཞིན་དུ། །སྡུག་
ནམ་མཁའ་དང༌། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ
།ཇི་ལྟར་མཐའ་ཡས་དེ

བསལ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་འདོངེདས།་པར་ལེ
།སེམགས་ཅན་མཐའ་ཡས་དེ
།བྱང་ཆུབ་
ས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། ་དག་ནི
།ཕ་ཞིང། ་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
སེམས་དཔའི་སྙིང་བརེ་བས།ཐོས།སྡུག་བསལ་དག་ལས་དང་བྱས་ཏེ
། །སངས་རྒྱས་ཉིད།བདག་ཡོ
་ལ་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི་་ནི
ཡོ།ད་མི
་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི།ཡང་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
འགོད་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་བརན་པར་གནས་དེ
།མིན་ཉལ་བ་འམ་ཉལ་ཡང་རུང༌།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དག་བངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །བག་མེད་གྱུར་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས། །མཐའ་ཡས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་བཞིན། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རག་སོགས་འགྱུར། །མཐའ་ཡས་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །མཐའ་ཡས་ཐོབ་མི་དཀའ་ཞེས་བྱ། །གང་ཞིག་དཔག་མེད་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

དུས་གནས་ཏེ། །ལུས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེ
ན་དུ། ་ས་བོ
།བྱང་ཆུབ་དཔག་ཏུ་མེ
ད་་འདོ
ད་ཅི
ང༌། ། ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།ད་དོ།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ
བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་བྱེད་པ།
ས་ཀོ
་བྱང་ཆུབ་དཔག་མེ
ད་ཀང༌།
།དཔག་ཏུ་མེ།ངར་འཛི
ད་པ་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི།དེ་བདེ
ན་པར།
།མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
རྣམ་བཞི་ཡི། །ཚོགས་ཀིས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར། །ཇི་ལྟར་བུར་ན་འཐོབ་མི་འགྱུར། །
3

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དེས། །ལུས་

དང་སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ་དག །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སེལ་བར་བྱེད། །སྡིག་པས་ངན་འགོར་
ལུས་ཀི་ནི། །སྡུག་བསལ་བཀེས་སྐོམ་ལ་སོགས་འབྱུང༌། །དེས་སྡིག་མ་བྱས་བསོད་
21

32

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
་དང༌།
།མཆོད་ ད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི། །ཆགས་
ནམས་ཀི་བ་བཟང༌།
ས། །སྲིད།རྣམ་མི
་པ་གཞན་ན་དེ
་མེད་དོ།ན།རོ
ངས་པས་ཡི

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

སྡང་འཇིགས་དང་འདོད་ལ་སོགས། །དེས་རེན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ནི་མྱུར་བ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཉིད་དུ་སོང༌། །ལུས་དང་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསལ་གིས། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མ་སས་ན། །གལ་ཏེ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འཇིག་རེན་མཐས་གཏུགས་པར། །འཇིག་རེན་འདེན་ཀང་ཅིས་ཏེ་སྐོ། །སྡུག་བསལ་བ་ལ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བཟོད་དཀའ་ཡུན་རི
་དགོས། །སྡུག་བསལ་མེད་ཅིང་བདེ་བ་
་འབྲོག་ནི་མི་དུས་ཐུང་ཡང༌།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། ང།ཉོ་སོནས
་མོ་ཅི
ངས་གདུག་

ལ།ན་ཏུ་ཡུན་རི
།མཐའ་ཡས་དུས་ཀང་ཇི
་ཞི།ག་གནོད། །དེ་ལ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་མེད། །ཡིད་ཀི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
སྡུག་བསལ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ནི་སྙིང་རེས་འཇིག་རེན་སྡུག །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཡུན་རིང་གནས།།

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ང་ཐོགས་ཞེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ས། །བོ་དང་ལྡན་པ་སྒིད་མི་ལུག །ཉེས་ཟད་ཡོན་ཏན་
ངས་སྤོད་ཕོངདེས།་བས་སངས་རྒྱས་རི
།བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་དུ་ནི།ད།འདི
་ཡིས་ནི་བཤེདོ
སན
་དང་འབྱེ
། །ཚི་ལ་རག་ཏུ་འབད་པར་བྱ།
ག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། ། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དག །ཉེས་པར་མཁེན་ནས་ཡོངས་སུ་སོངས། །མ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

ཆགས་མི་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །ཡོན་ཏན་མཁེན་ནས་གུས་པར་བསྟེེན། །ཆགས་པས་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

།ཞེ་སྡང་གི
ས་ནི་དམྱལ་བར་འཕེ
ན་ཉིད། །ཕག་དོཡིག་དྭགས་འགོ
་གིས་ནི་གཟི་་བར་འགོ
ཆུང་ཉིད། །།ཁོ་བས་ཁ་དོ
ག་ངན་པ་ཉི
ད། །མཁས་ ན། །རོངས་པས་ཕལ་ཆེར་

ར་་འགོ
། །བཟོ། ག།ཀུན་གི
་པས་ལྷ་དང་མི
་ཉིད་དོར།་རོ།།སྐོ།མིན་་སངས་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ནི། །
ན་པ་ཉིད། །མིདུད་འགོ
་ཉིད་ལ་ནི
འབྲས་བུ་འདི
་དང་པོ་ངན་འགོ

བྱ་དེ་དག་གི། མངོ
།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེས་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
ན་པར་མཐོ
་བ་པ་ཡི་ཆོནས་པ།
། །ཤེ
་པས་འཛི
ན་པ་ཡོངས་ཟད་པ། །ངེས་པར་ལེགས་

པ་པ་ཡི་ཆོས། །

2

སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རེན་དང༌། །གཙུག་ལག་ཁང་དག་གུས་ཚུལ་དུ། །

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་གནས་མལ་སོགས། །རྒྱ་ཆེན་ཕྱུག་པ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །རིན་ཆེན་
ཀུན་ལས་བགིས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་དབྱིབས་མཛེས་ཤིང༌། །ལེགས་པར་
22

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
་ངན་འགོ
བྲིས་པ་པདྨ་ལ། །བཞུགས་པ་དག་ཀང་བགི
ད་དུ་སོལ། །དམ་ཆོ
སན་དགེ
་སོང་ཐམས་ཅད་དོ
་དགེ་འདུན་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་རབ་ཀུན་དུ་བདེ
།ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དག །ནན་ཏན་ཀུན་གིས་བསྐང་བར་མཛོ
ད། །གསེ
་དང་རིན་ཆེ་བ་དག
ན་ད་བ་དག
།ཉིད་ཀིས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

མཆོད་རེན་རྣམས་ལ་ཐོགས། །གསེར་དང་དངུལ་གི་མེ་ཏོག་དང༌། །རོ་རེ་བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང༌། །ཨནྡ་རྙིལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱ། །མཐོན་ཀ་ཆེན་པོས་མཆོད་རེན་མཆོད། །དམ་ཆོས་སྨྲ་ལ་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མཆོད་པ་ནི། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་ལྡན་པ། །དགའ་བར་འགྱུར་བ་རྣམས་བགི་ཞིང༌། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

ཆོས་དྲུག་གུས་པར་བསྟེན་པར་མཛོ
མ་གོ
་གུས་ཉན་དང༌།
།ཞམ་འབྲིང་
འདི་དང༌། ད།དེ། ་ཡི།བ་མར་རི
་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།
དང་ནི་མདོངས་གསོལ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །རག་ཏུ་གུས་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

པས་མཆོད་པར་མཛོད། །མུ་སྟེགས་གཞན་ལ་གུས་པ་ཡིས། །མཆོད་དང་ཕྱག་ཀང་མི་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བགི་སྟེ། །མི་ཤེས་པ་རྣམས་དེ
འི་རྐེན།བདག་གི
་གིས། །སྐོ
།
མི་འགྱུར།
་ཡོནད་དང་བཅས་ལ་ཆགས་འགྱུར་གདའ།
་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག
།མཁ

ཐུབ་དབང་གསུང་དང་དེས་བྱུང་བའི
། །གཞུང་རྣམས་བྲི
དང་གླེ
གས་བམ་ནི
། །སག་ཚ་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི་་ནི
་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ།ད།།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
དག་དང་སྨྱུ་གུ་དག །སོན་དུ་འགོ
་བ་སྦི
ན་པར་མཛོ
།ཡུལ་དུ་ཡི
་གེའི་གྲྭ་ཁང་དུ། །སོབ་ །བདག་ཡོད་

གིང
ར་སལ་བ་ཡི
་ཡོད་ཅེས་པ།་ངེས
།འདི
་ནི་དམ་པའི
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི
དཔོན་འཚོ་བའི་བྱ་བ་དག །ཞི
་པ་ནི
། །ཡེ་ཤེ་དུན་དུ་ལོ
ས་སེལ་བའི
་སད་དུ་མཛོ
ད།། ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

རན་དང་བྱིས་པ་ནད་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བསལ་སད་དུ། །ཡུལ་དུ་སན་པ་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

འདེག་མཁན་དག །ཞིང་གི་བརྔན་པ་འཇོག་ཏུ་སོལ། །འགོན་གནས་ཀུན་དགའ་ཆུ་ལོན་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

དང༌། །རིང་དང་མདུན་ཁང་ཆུ་ར་དག །མལ་ཟས་རྩྭ་དང་ཤིང་ལྡན་པ། །ཤེས་རབ་བཟང་

པོ་བགིད་དུ་སོལ། །གོང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དག་དང༌། །གོང་ཁེར་ཀུན་ཏུ་འདུན་ཁང་
3

དང༌། །ཆུ་དཀོན་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཆུ་ར་དག་ནི་བགིད་དུ་སོལ། །ནད་པ་

མགོན་མེད་སྡུག་བསལ་གིས། །ཉམ་ཐག་དམན་དང་ངན་པ་དག །སྙིང་རེས་རག་ཏུ་ཡོངས་
བཟུང་ཞིང༌། །དེ་དག་གསོ་ཕྱིར་གུས་བསྟེན་མཛོད། །དུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཟས་སྐོམ་དང༌།།
23
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
།མཆོ་སྐེད་་བོ་ལ། །མ་སལ་བར་དུ་གསོལ་
བཅའ་བ་འབྲུ་དང་ཤི
ང་ཏོག་འཚེ
་དག་དང་གུས་སྦི
།དགེ་སོནང་དང༌།
་སོང་བའི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མི་རིགས། །ལྷམ་དང་གདུགས་དང་ཆུ་ཚགས་དང༌། །ཚེར་མ་དབྱུང་བའི་ཆ་སྟ་དང༌། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཁབ་དང་སྐུད་དང་བསིལ་ཡབ་དག །ཆུ་ར་ཡི་ནི་གནས་སུ་བཞག །འབྲས་བུ་གསུམ་དང་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ཚ་བ་གསུམ། །མར་དང་སྦྲང་རི་མིག་སན་དང༌། །དུག་སེལ་ཆུ་རར་བཞག་བགི་ཞིང༌། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །ལུས་དང་རྐང་པ་མགོ
་འབྲོག་ནི་མི་གྲུབ་པའི
བཟད་པའི་།སགས་དང་སན་ཀང་བྲི
།མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་ ་བསྐུ་དང༌། །བལ་དང་ཁིའུ་དང་

སྐོ་ནམ་དང༌།
གས། །ཆུ་ར་དག་ཏུ་འཇོག་ཏུ་སོལ། །ཏིལ་དང་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
་ཏུ་ཡུན་རི།བུམ་པ་ཟངས་དང་དག་སྟ་སོ
ང་འཇུག་པར་འགྱུར། །
འབྲས་དང་འབྲུ་དང་ཟས། །བུ་རམ་སྣུམ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཆུ་ར་ཆུང་ངུ་བསིལ་གིབ་ཏུ། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ད་དུ་སོལ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །གོག་སྦུར་ཚང་གི་སོ་དག་ཏུ། །ཟས་དང་ཆུ་དང་བུ་
ངས་སྤོད་ཕོངརུང་བའི
ས། །བྱི་བོ་ཆུས་བཀང་བགི
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཕུང་པོ
། ། །ཐུགས་བརན་མི
་ཡིས་ནི་བཤེརམ་དང༌།
ས་དང་འབྱེད། །འབྲུ་ཡི
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀི་རག་པར་ནི
ས་མི་སྙན་ཐོས
།མ་འབྲེལ་པ་ ་རྣམས་བགིད་དུ་སོལ། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིལད་སོ
་ལ་རེ
་བ་འཇོག
མས།
།གནོད།ཡི
་སེམ་དྭགས་ཁི
ས་འཇིགས་པ་
བཤོས་གསོ
ན་དང་འོ
་དག་ཏུ།
་དང་གོག་སྦུར་དང༌། །བྱ་ལ་སོགས་

བཤད། །ལོགཔ་ཅི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། ས་པ་དང་ནི་ལོ་ཉེས་དང༌། །
་བདེ་བར། །རག་ཏུ་ཟས་དག་སལ་བར་མཛོ
ད། །།གཙེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

གནོན་པ་དང་ནི་ཡམས་ནད་དང༌། །ཕམ་གྱུར་ཡུལ་དུ་འཇིག་རེན་ལ། །རེས་སུ་བཟུང་བ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རྒྱ་ཆེན་མཛོད། །ཞིང་པ་ཉམ་ཐག་གྱུར་རྣམས་ལ། །ས་བོན་ཟས་ཀིས་རེས་སུ་གཟུང༌། །

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ནན་གིས་དཔྱ་ཁལ་བཏང་བ་དང༌། །ཤས་རྣམས་ཀང་ནི་བསྐྱུང་བ་དང༌། །ཆགས་ཉེན་པ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ལས་ཡོངས་སྐབ་དང༌། །ཤོ་གམ་བཏང་དང་ཤོ་གམ་དབྲི། །དེ་དག་སོ་ན་སྡོད་པ་ཡི། །ཉོན་
མོངས་ལས་ཀང་བཟོ
2 ག་པར་མཛོད། །རང་གི་ཡུལ་དང་ཡུལ་གཞན་གི། །ཆོམ་རྐུན་རྣམས་
ཀང་ཞི་བར་མཛོད། །དབྱིག་གི་སོགས་ནི་མཉམ་པ་དང༌། །རིན་ཐང་རིགས་པར་བགིད་

དུ་སོལ། །བོན་པོས་ཅི་དང་ཅི་གསོལ་པ། །ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་མཁེན་མཛད་ནས། །འཇིག་
རེན་སན་པ་གང་དང་གང༌། །དེ་དང་དེ་ཀུན་རག་ཏུ་མཛོད། །བདག་ཕན་ཅི་དང་ཅི་བྱ་ཞེས།།
24

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
ཇི་ལྟར་ཁེད་ལ་གུས་ཡོད་པ།མི་དགེ
།གཞན་ཕན་ཅི
་དང་ཅི་བྱ་ཞེས།དེ།་བཞི།དེན་ངན་འགོ
་བཞིན་ཁེ་ཐམས་ཅད་དོ
ད་ནི་གུས་། །དགེ་ལས

འགོ་་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་་ཤི
བ་དག
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
པར་མཛོད། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ
དང་རླུང༌། །སན་དང་ནགས་ཀི
ང་བཞི།ཡིནད་དུ།
།བདག་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉིད་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ཏུ་ཡང༌། །འདོད་དགུར་སྤད་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །གོམ་པ་བདུན་པའི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དུས་སུ་ཡང༌། །བདོག་པ་ཀུན་གཏོང་སེམས་འཆང་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ལ་ནི། །བསོད་ནམས་མཁའ་འད་དཔག་མེད་སྐེ། །བུ་མོ་གཟུགས་མཛེས་ལེགས་བརྒྱན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

པ། །དེ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་སལ་ན།
་ནི་དམ་ཆོས
་ཡོངས་འཛི། ན། ་པའི། །གཟུངས་
འདི་དང༌། །དེ།དེ
་ཡིས
་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ

ནི་སོ་སོར་ཐོབ་པར་འགྱུར། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །བུ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

དག །ཡོ་བྱད་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་སོན་སལ་ཏོ། །ས་ཚོགས་པ་དང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

འོད་གསལ་བའི། །བགོ་བ་དག་དང་རྒྱན་རྣམས་དང༌།
ངས
་བ་ལོ
ད་དག
།
མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན།དི
་མི་་དང་ཕེ
འགྱུར་ཞེ
། །བྱིངསས་སྤོ
་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
སོང་བ་རྣམས་ལ་བརེ་བས་སོ
ལ་།སྐྲག་པ་ཟད།
།གང་ལ་ཆོས།སྐེ་དོ་དགུ་འདི
ན་གང་མེ
་ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་གྱུར་
ལ་ནི
་ནི་དམ་ལུས་པ།
།ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི།དེ
ན་ལྡན་སྐེ
་དགུ་ལ།
པ་དེ། །དེ་ཡི་མོད་ལ་དེ་སལ་ན།
་ལས་སྦི
ན་མཆོ།ཕན་པ་གཅི
ག་མ་མཆིགས་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
་སོ། །གང་ལ་དུག་ནི་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོནད་པར་བགི
་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག་ཕན་ན།
།གང་ཕྱིར།དེ་ཡང་དག་ཇི
ཕན་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་དུག་ཀང་སྦི
། །ཁ་ཟས་མཆོ
ག་ཀང་མི
་ལ་དེ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ནི་སྦིན་མི་བགི། །སྦྲུལ་གིས་ཟིན་ལ་ཇི་ལྟ་བུར། །སོར་མོ་བཅད་པ་ཕན་བཤད་པ། །དེ་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

བཞིན་ཐུབ་པས་གཞན་ཕན་པ། །མི་བདེ་བ་ཡང་བྱ་བར་གསུངས། །

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

དམ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་ལ། །ཉིད་ཀིས་བཀུར་སྟི་མཆོག་དང་ནི། །གུས་པར་

བྱས་ཏེ་ཆོས་ཉན་ཞིང༌། །ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་དག་ཀང་མཛོད། །འཇིག3་རེན་གཏམ་ལ་དགའ་

མ་མཛད། །འཇིག་རེན་འདས་ལ་དགེས་པར་མཛོད། །བདག་ལ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ། །

གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་བསྐེད་པར་མཛོད། །གསན་པའི་ཆོས་ཀིས་མི་ངོམས་ཤིང༌། །དོན་
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36

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་འཚེ་།བ་མ་དག་ལ་ཡོ
དང་གུས་སྦིན་དང༌།ན་དབུལ་བ།
།མཆོད་ །རག་ཏུ་གུས་པར་མཛད་དུ་
བཟུང་རྣམ་པར་དབྱེ
་བ་དང༌།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གསོལ། །འཇིག་རེན་རྒྱང་འཕན་སོགས་མི་གདོན། །རོད་པའི་དོན་གི་ང་རྒྱལ་སང༌། །རང་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

གི་ཡོན་ཏན་མི་བསགས་ཤིང༌། །དག་ལའང་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་མཛོད། །གནད་ལ་དབབ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

པར་མི་བགི་ཞིང༌། །ངན་སེམས་ཀིས་ནི་གླེང་མི་བགི། །གཞན་རྣམས་ཀི་དང་བདག་ཉིད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །འཁྲུལ་པ་སོ
་སོར་བརག་པར་བྱ།
།ཉེནས་མོ་པ་གང་གི
་འབྲོག་ནི་མི་ཀི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོ
ངས་གདུག་ས་གཞན་དག་ལ། །མཁས་པས་

རག་ཏུ་ཁ་བྱ་བ།
།དེ་ནི་རང་གིས།་ཡོངས་སང་ཞིང༌། །ནུས་པས་གཞན་ཡང་བཟོག་པར་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།

མཛོད། །གཞན་གིས་གནོད་པ་བགིས་པ་ལ། །སོན་གི་ལས་དགོངས་ཁོ་མི་བགི། །སྡུག་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འགྱུར་བར། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།རང་གི་ཉེས་པ་མེད་པར་བགི།
ངས་སྤོད་ཕོངབསལ་ཡང་འབྱུང་མི
ས། །བྱི་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

།ལན་ལ་རེ་བ་མ་

ས་པར།
།གཞན་དག་ལ་ནི
ཕན་པར་མཛོ
ད། །སྡུག་བསལ་གཅི
ག་པུས་མནག་བགི་
་ཡིས་ནི་བཤེམཆི
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚི
ག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་་མི
་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ
ལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
ས་ཡི
ད་ལ་རེ
་བ་འཇོམས།ག།གནོ
ད་སེ།ལྷ་ཡི
མས་འཇི
གས་པ་ གས་པས་ཀང༌། །ཁེངས་པ་
ཞིང༌། མ།བདེ
་བ་སོ
ང་དང་ལྷན་ཅི
་སྤད།
་ཕུན་སུམ་ཚོ

བཤད། །ལོགཉི་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། ་དྭགས་བཞི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། །རྒུད་པས་ཀང་ནི
།
ད་དུ་མི་བྱ་ཞིང༌། །ཡི
ན་དུ་དབུལ་བ་ཡི
་ཞུམ་མི་བགི། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བདེན་པ་གང་གིས་རང་དོན་ལ། །རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །རང་གི་དོན་ལ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

རག་བརོད་ཅིང༌། །དེ་ལས་གཞན་སྨྲ་མི་བགིའོ། །ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་བཞིན་དུ། །མཛད་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རག་བརན་མཛོད། །དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ས་སྟེང་དུ། །ཚད་མ་ཡི་ནི་དམ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

པར་འགྱུར། །ཁོད་ནི་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལ། །ལེགས་པར་བརགས་ཏེ་མཛད་པ་དང༌། །
ཡང་དག་ཇི་བཞིན2་དོན་གཟིགས་པས། །གཞན་གི་དིང་མི་འཇོག་པར་མཛོད། །

ཆོས་ལས་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་བ་དང༌། །ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་དུ་གགས་པ་ཡི། །བ་རེ་རྒྱ་

ཆེན་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །བོན་པོ་རྣམས་ཀང་ཀུན་དུ་འདུད། །འཆི་བའི་རྐེན་ནི་མང་བ་སྟེ།།
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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་དགེ།དེ
་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན།དེ
་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
གསོན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཉུང་ཟད་ཅིམིག
་དག་ཉིད་ནི་འཆི་བའི་ཡང་།
་བས་རག་ཏུ་ཆོ
ས་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
མཛོད་ཅིག །འདི་ལྟར་རག་ཏུ་ཆོ
ས་མཛད་ན། །སྐེ།འཇི
ག་རེན་ཀུན་དང་བདག་ཉི
ད་ལ། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཉམས་བདེར་འགྱུར་བ་གང་ལགས་པ། །དེ་ཉིད་རེ་ཤིག་ལྟོག་མོ་ལགས། །ཆོས་ཀིས་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བདེ་བར་གཉིད་ལོག་ཅིང༌། །བདེ་བར་སད་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ནང་གི་བདག་ཉིད་སྐོན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མེད་པས། །རི་ལམ་དག་ཀང་བདེ་བ་མཐོང༌། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འདི་དང༌།
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
། ། ངས་སྤོད་ལེགས་
ཕ་མ་སྲི་ཞུ་ལྷུར་ལེན་དང༌།
།རི།དེ
གས་ཀི
་གཙོ་ལ་རིརམ་བསྡུས་པའོ
་གོ་དང༌། །ལོ

སྤོད་བཟོད་གཏོང་དང༌། །ཚིག་འཇམ་ཕ་མ་མེ
ད་བདེ་ནཆོ་པའི
། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚེ
་གཅིག་
ངེས་པར་ལེགས་པའི
ས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་ཉི་དང་མི
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
བྱས་པ་དེས། །ལྷ་ཡི་དབང་པོ
ད་ཐོབ་ལྡན་ལ།
་ནས། །སྐྲག་པར་བྱེ
།ད་དུང་དུ་ཡང་ལྷ་དབང་བགི
ད། །དེ་།བདག་ཡོ
བས་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མིན་ཁ་ཟས་དག
་མི་འགྱུར་ཞེས།ཉི
། །བྱི
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
དེ་འདའི་ཆོས་བསྟེན་མཛོད།མི་འགྱུར།
།རེའུ་ཚོ།བདག་གི
ས་སུམ་བརྒྱའི
ན་རེ
་དུས་གསུམ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བྱིན་པས་ཀང་། །བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་གི། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

ལྷ་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །དེ་དག་ཀང་ནི་བསྲུང་བ་དང༌། །ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

མང་དང༌། །དུག་དང་མཚོན་གིས་གནོད་དེ་དང༌། །འབད་པ་མེད་པར་དོན་ཐོབ་དང༌། །

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་སྐེ་འགྱུར་ཏེ
། །གལ་ཏེ
་གོལ་ས་བོ
་བར་མ་གྱུར་ཀང༌།
་ཡོན་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །བྱམས་ཆོ
།སྐེ་བ་བདེས
ན་པ་ག་ལ་ཞི
ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །སེམལྟར་མི
ས་ཅན་རྣམས་ནི
བྱང་ཆུབ་ཏུ།
།སེནམ་སོས་བསྐེ
ད་བཅུག་ཅི
ང་ ན་པ་དག་
་བདེན་པར། ་།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
ང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
བརན་བྱས་ན། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རག་ཏུ་འཐོབ། །
དད་པས་མི་ཁོམ་འགོ་མི་འགྱུར། །ཁིམས་ཀིས་འགོ་བ་བཟང་པོར3་འགོར། །སྟོང་པ་ཉིད་

ལ་གོམས་པ་ཡིས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཆགས་མེད་འཐོབ། །གཡོ་མེད་པས་ནི་དན་

ལྡན་འཐོབ། །སེམས་པར་བྱེད་པས་བོ་གོས་འཐོབ། །བཀུར་སྟི་བྱེད་པས་དོན་རོགས་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མིས་འཚེ
་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །ཆོ
།མཆོ
་
ལྡན། །ཆོ་བ་བཟང༌།
ས་བསྲུངས་ཤེ
་རབ་ཅན་དུ་འགྱུར།
སད་ཉན་པ་དང་སྦི
ན་པ་དག །སྒྲིབ་པ་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མེད་པར་བྱས་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འགོགས་པ་ཉིད། །འདོད་པ་མྱུར་དུ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

འཐོབ་པར་འགྱུར། །མ་ཆགས་པས་ནི་དོན་འགྲུབ་སྟེ། །སེར་ས་མེད་པས་ལོངས་སྤོད་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

འཕེལ། །ང་རྒྱལ་མེད་པས་གཙོ་བོར་འགྱུར། །ཆོས་ལ་བཟོད་པས་གཟུངས་འཐོབ་པོ། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ང་པོ་ལྔ་རྣམས་བྱི
ན་པ་དང༌།
།འཇིག།ཉོ
ས་ལ་མི
་འཇིགས་བྱིན་པ་ཡིས། །བདུད་རྣམས་
་འབྲོག་ནི་མི་སྙི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
ན་མོངས་གདུག་

ཀུན་གི
ས་མི་ངཚུགས་ཤི
ང༌། །སྟོབ།ས་པོ་ཆེ་ཡི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །མཆོད་རེན་མར་མེ་ཕེང་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
་འཇུག་པར་འགྱུར།
བ་དང༌། །མུན་པ་དག་ཏུ་སྒྲོན་མ་དང༌། །མར་མེ་འབྲུ་མར་བྱིན་པ་ཡིས། །ལྷ་ཡི་མིག་ནི་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

།མཆོད་རེན་མཆོ
ད་པར་རོལ་མོ་དང༌། །དིལ་བུ་དག་ནི་ཕུལ་བ་དང༌། །
ངས་སྤོད་ཕོངའཐོ
ས།བ།བྱི་པར་འགྱུར།
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་རྣ་བ་ཐོ
་པར་འགྱུར།
་ཡིས་ནི་བཤེདུང་དང་རྔ་ནི
ས་དང་འབྱེད། ་རབ་ཕུལ་བས།
།ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས།ལྷ་ཡི
་མི་སྙན་ཐོ
ས། བ།མ་འབྲེ
ལ་པ་ །གཞན་གི་འཁྲུལ་པ་མི་གླེང་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོ་བརོ
ད་སེདམ། ས་འཇི
ས་པ་
ཞིང༌། །ཡན་ལག་ཉམས་པ་རྣམས་མི
།སེམག
ས་ནི
་རེས་སུ་བསྲུངས་པས་ན། །གཞན་

བཤད། །ལོགགི
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
།
་སེམས་ནི་ཤེས་པ་འཐོ
བ། །ལྷམ་དང་བཞོ་བོན་འཁྲུལ་ཏེ
་པ་བྱིན།་པ་དང༌།
།ཉམ་ཆུང་བཀུར་བ་བྱས་
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

པ་དང༌། །བཞོན་པས་བ་མ་བཀུར་བ་ཡིས། །མཁས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་འཐོབ་པར་འགྱུར།།

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

ཆོས་འབྲས་བུ་འདི
་ཀི་ཆེད་དང་དེ
་བཞིན་དང་པོ
་དུ། །ཆོ
ས་གཞུང་དོ
ན་དག་དན་པ་དང༌།
།ཆོས་ཀི་སྦིན་
ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི
། །ཀུན་གི
་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། པ་དི
།རྣམ་སི
་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་མེདན་པས།
།ཚེ་རབས་དན་པ་འཐོ
བ་པར་འགྱུར།
།དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར།།

ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །མངོན་ཤེས་དྲུག་པ་ཟག་པ་ཀུན། །ཟད་པ་མཆོག་
2

ནི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་

མཉམ་ལྡན་པ། །སྙིང་རེས་བརླན་པ་བསོམས་པ་ཡིས། །རྣམ་པའི་མཆོག་ལྡན་རྒྱལ་བར་

འགྱུར། །སོན་ལམ་ས་ཚོགས་དག་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་དག་པར་འགྱུར། །ཐུབ་
28

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

39

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
་ངན་འགོ
དབང་རིན་ཆེན་ཕུལ་བ་ཡིསམི།་དགེ
།མཐའ་ཡས་འོ
ད་ནི་རྣམ་པར་འཕོ
། ན།དེ
་བས་དེ་ཐམས་ཅད་དོ
་ལྟར་ལས་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
འབྲས་དག །མཐུན་པར་མཁེའགོ
ན་མཛད་དོ
ན་དུ་ནི།།སྐེ།འགོ
་ལ་ཕན་པ་རག་ཏུ་མཛོ
ད། །དེ་ཉིད་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཁོད་ལ་ཕན་པ་ལགས། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའོ།། །།

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེ
། །ཚངས་སོ
གས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ལེའུ་བཞི
་པ། ད་ནིརྒྱལ་པོ
འི་ཚུལ་བསྟན་པ།
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །

གང་ཕྱིར་བཟོད་དམ་མི་བཟོད་པ། །ཤེས་པར་དཀའ་བས་རྒྱལ་པོ་ནི། །ཆོས་མིན་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

རིགས་པ་མིན་སྤོད་ཀང༌། །རེས་སུ་འཚོ་བ་ཕལ་ཆེར་བསྟོད། །རེ་ཞིག་གཞན་སུའང་རུང་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

བ་ལའང༌། །མི་སྙན་ཕན་པ་བརོད་དཀའ་ན། །ས་ཆེན་མངའ་བའི་རྒྱལ་ཁོད་ལ། །དགེ་སོང་

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ

བདག་ལྟ་ཇི་ཞིག་སོས། །ཁོད་ཀིས་དགེས་པ་མཛད་སད་དང༌། །འགོ་བ་ལ་ཡང་བརེ་སད་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དུ། །ཁེད་ལ་མི་སྙན་ཡང་སན་པ།
་པུ་ཏེ་པོར་གསོ
ལ། །བདེན་འཇམ་ །བདག་ཡོད་
ཡིར་འཛིན།བདག་ལྟ་གཅི
་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ།ག།ཕན་པ་གཅི
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།

དོན་ལྡན་འཕོད་པ་ནི། །བརེགི་རབས་དུས་སུ་སོ
བ་མ་ལ།
།བརོ
ད་པར་བྱ་ཞེ
ས་བཅོ
མ་ལྡན་ ་ལྟ་བ། །ཡ
་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི
་ནི་དམ་པའི
་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི

གསུང༌། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་སྐད་བརོ
ད། །བརན་པ་ཁོ
་བ་མེ།ངར་འཛི
ད་པ་ཡིན། ་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ
།བདེན་པའི་ཚི་རྣམས།
ག་ནི་ །ངར་འཛིན
སུ་ཤེས་པས་གཉི
ས་མི་འབྱུང༌།

དོན་དུ་བརྫུན།
ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེན་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
བསྒྲགས་པ་ན། །ཁྲུས་བྱེད་བཟང་པོ
འི་ཆུ་བཞི།གང་གི
ན་དུ། ་།མཉན་འོ
ས་ཡོངས་སུ་ལེ
་པར་བགི
ད།། ག །ཕུང

ལྟར་མི
་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང།མཁེ
་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི
ཁོད་ལ་བདག་གིས་འདི་དང་ནི
། །གཞན་དུ་ཕན་པ་བརོ
ད་བགིད་པ།
ན་པར་མཛོ
ད་ ན་པ་དག་

དེ་བདག་ཉིད་དང༌། །གཞན་ལ་སན་པར་འགྱུར་དེ་མཛོད། །

3

སོང་ལ་སོན་ཆད་སྦིན་བགིས་པས། །དོན་བརྙེས་གྱུར་ནས་མི་སྦིན་ན། །བྱས་མི་

གཟོ་དང་ཆགས་པ་ཡིས། །ཕྱི་ནས་དོན་རྣམས་འཐོབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ལས་

བྱེད་པ། །གླ་མེད་ལམ་བརྒྱགས་ཁེར་མི་བཏུབ། །སོང་བ་དམན་པ་མ་རྔན་པར། །ཕྱི་མའི་
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40

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི
་དང་གུས་སྦིན་དང༌།ན།མཆོ
ད་ །མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་ལ་དགེས་
ཚེ་ལ་བརྒྱ་འགྱུར་འཁེ
ར། ་འཚེ
།རག་ཏུ་ཐུགས་རྒྱ་ཆེ
་པོ་དང༌།
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

མཛོད། །རྒྱ་ཆེན་ལས་ལས་འབྲས་བུ་ནི། །ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཡིད་ལའང་བསམ་པར་མ་གྱུར་པའི། །ཆོས་གཞི་དཀོན་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

མཆོག་གསུམ་གི་རེན། །གགས་པ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཛོད། །ཆོས་གཞི་གང་ཞིག་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

། །རྒྱལ་པོ་བོ་བ་སྤུ་མི
་ལྡང་བ།
་འགྱུར་བས། །རྒྱལ་པོ་
་འབྲོག་ནི་མི་ཀུན་འབྱོ
བཟད་པའིར
། ་པའི
།མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན།ཤི
་མོང་ནའང་སྙན་པར་མི
ས་གདུག་

དེ་ནནི་ཏུ་ཡུན་རི
་མ་བྱས་བ།
།རྒྱ་རབ་ཆེ་ཕྱིར། ་རྒྱ་ཆེན་རྣམས། །སྙེམས་བྲལ་སྤོ་བ་སྐེད་བྱེད་ཅིང༌། །
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དམན་རྣམས་སྤོ་བ་འཇོམས་བྱེད་པ། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏུགས་ཏེ་མཛོད། །ཁོད་ནི་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ར་ནས། །དབང་མེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ད་ག་ཤེད་གཤེགས་འཚལ་ན། །ཆོས་ཀི་སད་དུ་སྤད་
ངས་སྤོད་ཕོངབདོ
ས། ག
།བྱི་པ་ཀུན་བོ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།

་ཀིག་མདུན་དུ་འདོ
ད།ས།།མི།མ་འབྲེ
་དབང་ས་མའི
་ཡིས་ནི་བཤེཔ་ཀུན།
ས་དང་འབྱེ།ཁོ
ད། ད།ཚི
་རྩུབ་ཉིད་ཀིསར
་མི་བ་ཉི
་སྙན་ཐོ
ལ་པ་ ་བདོག་པ་ཀུན། །གསར་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོ
མས།
ད་སེམས་འཇི
གས་པ་
ཡི་ནི་དབང་གྱུར་ན།
།ས་མའི
་ཆོས།གནོ
་སམ་བདེ
་བ་འམ།
།གགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རམ་ཅི། །

བཤད། །ལོགནོ་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། ། ་བར་འགྱུར། །མ་སྤད་མ་བྱིན་
ར་སྤད་པ་ཡིས་འདིད།་ལ་བདེ
། །བྱིན་པས་གཞན་དུ་བདེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཆུད་ཟོས་པས། །སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་ག་ལ་བདེ། །འཆི་ཁར་བོན་པོ་རེས་ངན་ཅན། །

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

གཅེས་པར་མི་རི་རྒྱལ་པོ་གསར། །བྱམས་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དབང་མེད་བྱས་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

པས་སྦིན་མི་སྤོད། །དེ་བས་རྣལ་གནས་མྱུར་དུ་ནི། །བདོག་པ་ཀུན་གིས་ཆོས་གཞི་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

མཛོད། །འཆི་བདག་རྐེན་གི་ནང་གནས་པ། །རླུང་དམར་ནང་འདུག་མར་མེ་བཞིན། །
2

སོན་གི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀི་གཞི། །ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་གཞན་བགིས་པ། །གང་དག་

ལགས་པ་དེ་དག་ཀང༌། །ས་ལུགས་བཞིན་དུ་བསྐང་བར་མཛོད། །དེ་དག་འཚེ་མེད་དགེ་

སྤོད་ཅིང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་གློ་བུར་བྱམས། །བདེན་བཟོད་འཐབ་ཀོལ་མ་མཆིས་
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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ།མགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
པ། །རག་ཏུ་བརོན་རྣམས་སྤོམིད་དགེ
་དུ་གསོ
ལ། །ལོང་བ་ནད་པ་དམན་པ་དང༌།
ན་མེད་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིདད་པར་སྙོ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
སྡུག་ཕོངས་ཡན་ལག་ཉམས།འགོ།དེ
་དག་ཀང་ནི་ཟས་དང་སྐོ
མ། །དགག་པ་མེ
མས་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཐོབ་མཛོད། །ཆོས་ལྡན་དོན་དུ་མི་གཉེར་བ། །རྒྱལ་པོ་གཞན་ཡུལ་གནས་རྣམས་ལའང༌།།

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རེས་སུ་གཟུང་བར་བགི་བ་དག །ཅི་རིགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་མཛོད། །ཆོས་ཀི་གཞི་ནི་ཐམས་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

ཅད་དུ། །ཆོས་འཁོར་ས་བོ་མི་གཡེལ་བ། །མི་གཟན་མཁས་ཤིང་ཆོས་མཐུན་པ། །དེ་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

དག་རྣམས་ལ་མི་གནོད་བསྐོའདི
ས་།དང༌།།ལུགས་ཤེ
ས་ཆོས་དང་ལྡན་ལ་འཇམ།
།གཙང་ཞིང་
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། །

སྙིང་ཉེ་མི་སྡང་བ། །རིགས་བཟང་ངང་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། །བྱས་པ་གཟོ་བའི་བོན་པོ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

བསྐོས། །གཏོང་ཕོད་མ་ཆགས་དཔའ་བ་དང༌། །འཇམ་ཞིང་རན་སྤོད་བརན་པ་དང༌། །རག་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ཏུ་བག་ནི་ཡོད་པ་དང༌། །ཆོམིས་འགྱུར།
་དང་ལྡན་པའི
་བསྐོས།ས། །ཆོ
་ཀི་ངང་ཚུལ་
།བདག་གི་དམག་དཔོ
་ཡོད་མིན་མིན་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
གཙང་ལ་བཟོ། །དོན་ཤེས་གཙུག་ལག་ལ་མཁས་པ།
།ཚུལ་ལྡན་སྙོ
མས་ཤི
ང་ངང་འཇམ་
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི
་ནི་མ་ལུས་པ།
།ངར་འཛི
ན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
པ། །རན་རབས་རྣམས་ནི་ས་བོ
ར་བསྐོ
ས། ་དགུ་ལ།
།ཟ་རེ་ཞི།ཕན་པ་གཅི
ང་ནི་དེ་དག་ལས།
།ཉིད་ཀིས་འདུ་ །བདག་ཡོད་

གིར་ཡོད་ཅེས
།འདི་་སོ
ནི་དམ་པའི
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི
འགོད་ཀུན་གསོན་ཏེ། །གསན་ནས་ཆོ
ས་པ།
་ཀི་གཞི
གས་ཀི་།དུན་དུ་ལོ
།དོན་ཀུན་ཉི
ད་ཀིས
་བཀའ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སོལ་ཅིག །ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་དོན་དུ། །གགས་དོན་འདོད་སད་མ་ལགས་ན། །དེ་ནི་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཤིན་ཏུ་འབྲས་བུར་བཅས། །དེ་ལས་གཞན་འགྱུར་དོན་མ་མཆིས། །

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

མི་དབང་ད་ལྟ་འཇིག་རེན་ན། །ཕལ་ཆེར་ཕན་ཚུན་ལྟོར་འཛུད་པས། །ཇི་ལྟར་ཁོད་

ཀི་རྒྱལ་སྲིད་དང༌། །ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་གསོན། །ཤེས3་པས་རན་ཞིང་རིགས་

བཟང་བ། །རིགས་པ་ཤེས་ལ་སྡིག་ལ་འཛེམ། །ནང་གཤིན་དགོས་པ་མཐོང་འགྱུར་བ། །

མང་པོ་རག་ཏུ་ཁོད་ཀིས་སོགས། །ཆད་པ་གཟུང་དང་བརེག་ལ་སོགས། །རིགས་པའང་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི
་འཚེ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །མཆོ
ད་
ཁོད་ཀིས་བ་བཟང༌།
་མི་བགི་སྟེ
། །སྙི
ང་རེ
ས་བརླན་པར་བགི
ས་ནས་ནི
། །རག་ཏུ་རེས་སུ་གཟུང་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

བར་མཛོད། །མི་བཟད་སྡིག་པ་བྱེད་པ་ཡི། །ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལའང༌། །རྒྱལ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

པོ་ཁོད་ཀིས་རག་པར་ཡང༌། །སྙིང་རེས་ཕན་སེམས་ཁོ་ན་སྐེད། །མི་བཟད་སྡིག་ཅན་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

གསོད་བྱེད་ལ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་སྙིང་རེ་བགི། །བདག་ཉིད་ཉམས་པ་དེ་དག་ཉིད། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ན་པོའི་སྙིང་བོ་རེ་ཤི
འི་ངགནས།
།ཉིནན་མོ་གཅི
ག་བཞིན་ནམ་ཞག་ལྔ་པར། །ཉམ་ཆུང་
་འབྲོག་ནི་མི་བདག་ཉི
བཟད་པའིད། ་ཆེ
།མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཅན་དུ། །ཉོ
ངས་གདུག་

བཙོན་ཏུ་ཡུན་རི
ན་རྣམས་བཏང་བར་མཛོ
ད། ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཅི་རིགས་མཛོད། །འགའ་ཡང་མི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དགོལ་མེད་པར་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཁོ
་བོད་བྱེ་ནིད་་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
གང་ལ་གཏང་སེམས་མེ
ད། །དེ་ལས་སྡོམ་པ་མིན་པ་སྐེ། །སྡོམ་པ་མ་ཡིན་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

དེ་ལས་ནི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྡིག་པ་སོགས། །བཙོན་ནི་ཇི་སྲིད་མ་བཏང་བ། །དེ་ཡི་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

བར་དུ་འདེག་མཁན་དང༌། །ཁྲུས་དང་བཟའ་དང་བཏུང་བ་དང༌། །སན་དང་ལྡན་པས་བདེ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

བར་བགི། །སོད་མེད་པ་ཡི་བུ་དག་ལ། །སོད་དུ་རུང་བ་བྱ་འདོད་ལྟར། །སྙིང་རེ་ཡིས་ནི་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

། །སྡང་བས་མ་ཡི
ར་ཕྱིརད་མི། །མཁས་
ན། །རབ་སྡང་གསོད་པར་བགིད་པའི་
ན་ཉིད། །ཕག་དོཚར་གཅད་བྱའི
ག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོནག་ནོ
་ངན་པ་ཉི

་ལེགས་པར་ཤེ
་བགི་ངན་འགོ
ས་ནས།
་བསད་གནོ
ད་པར་མི་བགི་བར། །
ན་པ་ཉིད། །མིམི་ཉི། ད།བརགས་ཏེ
་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི་ས
དང་པོ
ར་རོ།མི
། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི། ཡུལ་ནས་བསྐྲད་པ་དག་ཏུ་མཛོ
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ།ད།དགེ
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
། །རང་དབང་ཡོ
ད་པར་ཡུལ་ཀུན་ཡང༌། །བྱ་མ་ར་ཡི་

སྤན་གིས་གཟིགས། །རག་ཏུ་བག་ཡོད་དན་ལྡན་པར། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་དོན་མཛོད་

ཅིག །

2

ཡོན་ཏན་གནས་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས། །རབ་སྦིན་བཀུར་སྟི་རིམ་གོ་དག །རྒྱ་ཆེ་

རེས་སུ་མཐུན་སྦར་ཞིང༌། །ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཅི་རིགས་བགི། །རྒྱལ་པོའི་ལྗོན་ཤིང་
32

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

43

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

དགེ་ཏོ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ
བཟོད་གིབ་ཅན། །བཀུར་སྟིམི
འི་་མེ
ག་རྒྱས་གྱུར་ཅིང་། །རབ་སྦི
ན་འབྲས་བུ་ཆེ
་ལྡན་ལ། །། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
དམངས་ཀི་བྱ་རྣམས་བརེནའགོ
་པར་འགྱུར།
།རྒྱལ་པོ།སྐེ་གཏོ
ང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན།
།བརིད་དང་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ལྡན་ན་དགའ་འགྱུར་ཏེ། །སུག་སེལ་ན་ལེ་ཤམ་རྩུབ་པའི། །ཤ་ཁ་ར་ཡི་ལ་དུ་བཞིན། །དེ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

ལྟར་རིགས་པས་དཔྱད་ན་ནི། །ཁོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་འགོངས་མི་འགྱུར། །རིགས་པ་མ་ཡིན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

མི་འགྱུར་ཞིང༌། །ཆོས་མིན་མ་ཡིན་ཆོས་སུ་འགྱུར། །རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ནས།།

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

བསམས་ཏེ་མ་བྱོན་བསམས་མི
་འགྱུར།
ས་ཀིས་རྙེརད་བསྡུས་པའོ
་པས་དེའི་སད་དུ།
།ཆོས་མིན་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི།ཆོ
་འབྲས་བུ་མདོ
།།

ཁོད་ཀིས་བགི་མི་རིགས། །འཚོག་ཆས་ཟོང་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཀིས། །སྡུག་བསལ་འཚོག་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཆས་བརྒྱུད་པ་དག །ཅི་ནས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར། །རྒྱལ་པོ་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་མཛོད།།

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

འཚོག་ཆས་ཟོང་ནི་རྒྱལ་སྲིདམི་ཀི
ས། །རྒྱལ་སྲི
་ཆས་བརྒྱུད་པ་དག
།རྒྱལ་པོ་དེ་ཅི་ལྟར་སྐྲག
་
་འགྱུར།
།བདག་གིད་ཡོ་འཚོ
ད་མིག
ན་མི
་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི
།མཁ

ནས་བརེས་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་བུར་ནི
་ནན་ཏན་མཛོ
ད། ། ་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད།
།སྐེ་དགུ་འདི

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

གླིང་བཞི་པ་ཡི་ས་ཐོབ་ཀང༌། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བདེ་བ་ནི། །ལུས་ཀི་དག་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དང་སེམས་ཀི་དང་། །འདི་གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་པར་འདོད། །ལུས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ནི། །

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སྡུག་བསལ་ཕྱིར་ནི་བཅོས་པ་ཙམ།
མས་ཀི་ས་བོ
་འདུ་ཤེ
ས་རང་བཞི
་ཏེ།་བ་བདེ
།རོནག་པ་ག་ལ་ཞི
་པས་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།།སེ།གང་གི
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི།ན།སྐེ
བྱས་པ་ཁོ་ནར་ཟད། །འཇིགལྟར་མི
་རེན་བདེ
ག་པ་ཀུན།
།སྡུག་བསལ་ཕྱི
ར་ནི་བཅོ
ས་ ན་པ་དག་
་བདེན་བའི
་པར།་བདོ
།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ཙམ་དང༌། །རོག་པ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་དེའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །གླིང་དང་ཡུལ་

དང་གནས་དང་ཁིམ། །ཁོགས་དང་སྟན་དང་གོས་རྣམས་དང༌། 3།མལ་ཆ་བཟའ་བཏུང་
གླང་པོ་ར། །བུད་མེད་སྤད་བྱ་རེ་རེར་ཟད། །གང་ཚེ་གང་ལ་སེམས་འབྱུང་བ། །དེ་ཚེ་དེ་

ཡིས་བདེ་ཞེས་གགས །ལྷག་མ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས། །དེ་ཚེ་དོན་དུ་དོན་མེད་ཉིད། །མིག་
33
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི
་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
ད་ ་ཕྱིར། །རོག་པར་མི་བྱེད་དེ་ཡི་
ལ་སོགས་པའི
་དབང་པོ
་ལྔས།
།ཡུལ་ལྔ་འཛི
ན་ཚེ།མཆོ
་གང་གི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཕྱིར། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་བདེ་བ་མེད། །གང་ཚེ་ཡུལ་ནི་གང་དང་གང༌། །དབང་པོ་གང་གིས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཤེས་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མས་ལྷག་མ་མིན། །གང་ཕྱིར་དེ་ཚེ་དོན་མེད་ཉིད། །དབང་པོ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

ཡིས་ནི་དམིགས་གྱུར་པ། །འདས་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ལ། །ཡིད་ཀིས་དམིགས་ནས་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

གས་པ་ན།
།བདེའོ་སྙམ་དུ་རློ
མ་པར་བྱེ
། ངས་གདུག་
།འདི་ན་དབང་པོ་གཅིག་གིས་ནི། །དོན་
་འབྲོག་ནི་མི་རོ
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོནད་མོ

གཅིན་ཏུ་ཡུན་རི
ག་ཤེས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དེ། ་ཡང་དོན་མེད་པར་དོན་མེད། །དོན་ཡང་དེ་མེད་པར་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
དོན་མེད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱིཇི་བོ་ལྟར་ཕ་དང་མ་དག་ལ།
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།།བརེ
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ན་ནས་བུ་ནི་འབྱུང་བཤད་པ། །དེ་བཞིན་མིག་དང་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

གཟུགས་བརེན་ནས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་བཤད། །ཡུལ་ནི་འདས་དང་མ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

འོངས་རྣམས། །དབང་པོ་དང་བཅས་དོན་མེད་ལ། །དེ་གཉིས་ལས་ཐ་དད་མེད་ཕྱིར། །

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

གང་དག་ད་ལྟར་ཡང་དོན་མེད། །ཇི་ལྟར་མིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ནས
་བྱེ་ནིད་གཟི
་པ། ་ཆུང་ཉི
།དེ་བཞི
། །ད་ལྟའི་ཡུལ་དག་འཛིན་པར་བྱེད། །
ན་ཉིད། །ཕག་དོའཛི
ག་གི
ད། ན།ཁོ་དབང་པོ
་བས་ཁ་དོ་རྣམས་ཀི
ག་ངན་པ་ཉིསད་ནི
། །མཁས་

་རྣམས་དང་དབང་དོ
ན་རྣམས།
།འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི
ན་པ་ཉིད། །མིདབང་པོ
་ཉིད་ལ་ནི
་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི་ ་རང་བཞིན་འདོད། །འབྱུང་བ་

བྱ་དེ་དག་གི།སོ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
།དགེན་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་སོར་དོ
ན་མེད་པས། །འདིན་པ།
་དག་དོ
་དུ་དོན་མེ
ད་དོ། །འབྱུང་རྣམས་སོ་སོར་ཐ་དད་ན། །

བུད་ཤིང་མེད་པའི་མེར་ཐལ་འགྱུར། །འདུས་ན་མཚན་ཉིད་མེད་གྱུར་ཏེ། །ལྷག་མ་ལ་
2

ཡང་དེ་ལྟར་ངེས། །དེ་ལྟར་འབྱུང་རྣམས་རྣམ་གཉིས་སུའང༌། །དོན་མེད་པས་ན་འདུས་

དོན་མེད། །འདུས་པ་དོན་མེད་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། །གཟུགས་ཀང་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །རྣམ་

ཤེས་ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་དང༌། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ། །སོ་སོར་བདག་
34

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་་དགེ
བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཉིད་དོན་མེད་ཕྱིར། །དམ་པའི
དོན་་དུ་དོ
ན་མེད་དོ། །ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཕྱི
ར་བཅོ
ས་ལ། །། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡི
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
དོན་དུ་བདེ་བར་ང་རྒྱལ་བྱེདའགོ
། ་ཐམས་ཅད་དང༌།
།དེ་བཞིན་བདེ་འཇོ
མས་འབྱུང་བ་ལ།
།སྡུག་བསལ་དུ་

ཡང་ང་རྒྱལ་བྱེད། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེདདང་མི
་ཕྱིར།་ཡི་།བདེ
་དང་ཕད་པའི
་སྲེད་པ་དང༌།ད་རྒྱས་པ་འཐོ
།སྡུག་བསལ་བྲལ་
ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
བ། །བསམ་གཏན་ཚད

། །ཚངས་སོ
གས་བདེ
བ་མྱོ
ང་བར་བྱེ
ད། །དེ་་ན།།
ལྟར་མངོན་མཐོའ
བའི་སྲེད་པ་སོང༌། །དེ་ཕྱིར་དེགཟུགས་མེ
་ལྟར་མཐོདང་ནི་བ་གོ
ལ། །གང་གི
ས་སེ་མ
ས་མཐོ
ང་འགྱུར་ཞེ
དང༌།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
། ། །དོན་མེད་ལྷན་
ཐ་སྙད་དུ་ནི་བརོད་པ་སྟེ། འདི
།སེ་མ
ས་འབྱུང་མེ
ད་པར་སེམ
ས་མི་འབྱུང༌།

ཅིག་མི་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇི
་བཞིནག་དུ།
ན་མེད་ཤེ
ས་ནས་ནི
། །རྒྱུ་
ངེས་པར་ལེ
ས་པའི།འགོ
་ཆོས་བ་དོ
་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི
ང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

ཐོས་དང་མི
་ལྡན་ལ།
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
མེད་པ་ཡི་མེ་བཞིན་དུ། །གནས་མེ
ད་ལེ
ན་མེད།སྐྲག་པར་བྱེ
་མྱ་ངན་འདས།
།དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེ།བདག་ཡོ
མས་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི
་ཡོདད་མི། ན།དེ
་མི་་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས་པ་དག་ནི
།མཁ
དཔས་ཀང༌། །མཐོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ངེ
ས་པར་འདོ
ནི་སྙིང་རེས་།འབའ་ཞི
ག་གིས་དེ། ་ལྟར་སྐྲག
།

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲིད་མཚམས་སྦོར། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐེ
་ལས།
མས་དཔའི
་ཚོགས་བསྟན་
གིར་ཡོགད་ཆེ
་ཅེསན་པ།
།འདི་།བྱང་ཆུབ་སེ
ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱི
ར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉི
ས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛི
ན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ
་རྣམས།
ན། །དེ་ལ་ཀུན་དུ་རོངས་པ་རྣམས།
།རབ་ཏུ་སྡང་བས་སོ
ད་པར་བྱེ
ད། །ཡོན་ཏན་སྐོ
ན་ །ངར་འཛིན

དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེ
།སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞི
དག་མི་ཤེས་པའམ། །ཡོན་ཏན་སྐོ
ན་དུ་འདུ་ཤེ
ས་པའམ།
།ཡང་ན་ཡོའནི། ་ཏན་སྡང་བ་ཞི
ག ། ག །ཕུང

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད་བྱེད་གང༌། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སྐོན་དང་ནི། །གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡོན་
ཏན་དུ། །ཤེས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །སོད་བྱེད་ཡོན་ཏན་སྡང་ཞེས་བརོད། །རང་གི་
3

དོན་ལ་མི་ལྟ་ཕྱིར། །གཞན་དོན་རོ་གཅིག་དགའ་བ་གང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཐེག་

ཆེན་ཏེ། །དེ་ལ་སྡང་བས་བསྲེག་པར་འགྱུར། །དད་པ་ཅན་ནི་བཟུང་ཉེས་པས། །ཅིག་

ཤོས་སྡང་ཕྱིར་ཁོས་པ་ཡིས། །དད་པ་ཅན་ཡང་བསྲེགས་བཤད་ན། །སྡང་བས་ཕྱིར་
35

46

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོད་
ཕྱོགས་སོ་བ་བཟང༌།
ས་ཅི་དགོ།རྣམ་མི
ས། ་འཚེ
།དུག་གི
ས་དུག་ནི
་བསལ་བྱ་བར།
།ཇི་ལྟར་སན་དཔྱད་ལས་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

བཤད་བཞིན། །སྡུག་བསལ་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ། །བསལ་བར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་འགལ། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཆོས་རྣམས་སོན་དུ་ཡིད་འགོ་ཞིང༌། །ཡིད་ནི་གཙོ་བོ་ཞེས་གགས་པས། །སྡུག་བསལ་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

གིས་ཀང་ཕན་ཡིད་ཀིས། །ཕན་པར་བྱེད་པ་ཅིས་མི་ཕན། །མི་བདེའང་ཕྱིས་རེས་ཕན་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བྱ་ན་བདག་དང་གཞན་དག་ལ།
་ཕན་ལྟ་ཞིག་ཅི་སོས་ཏེ། །ཆོས་འདི་
་འབྲོག་ནི་མི་འགྱུར་བ།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོང།བདེ
ས་གདུག་

གནའ་ཡི
་ལུགས་ཡི
ན་ནོ། །གལ་ཏེ
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
ང་འཇུག་པར་འགྱུར།
། ་བདེ་ཆུང་ཡོངས་བཏང་བས། །བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་མཐོང་
འགྱུར་ན། །བརན་པས་བདེ་བ་འབྱུང་གཟིགས་ལ། །བདེ་བ་ཆུང་ངུ་བཏང་བར་མཛོད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་བཟོད་ན། །དེས་ན་སན་པ་དག་གི
ས་ནི། །མི་ཞིམ་སན་ནི་སྦིན་བྱེད་པ།།
ངས་སྤོད་ཕོངགལ་ཏེ
ས། །བྱི་་དེ
བོ་་ཡང་མི
བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

མ་འགྱུར་འདི
་རད་མ་ཡི
། ་སྙན་ཐོ
།གནོས
ད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡི
ན་ཏེ། །ལ་ལར་མཁས་
་ཡིས་ནི་བཤེབཅོ
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་ནི་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིསན་མི
། །མ་འབྲེལ་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡིད་ལ་རེ
ས། །གནོད་སེ
ས་འཇི
ས་པ་
པས་ཕན་པར་མཐོ
ང༌།་བ་འཇོ
།སྤིརམ་བཏང་དམི
གམས་ཀི
སག་བསལ་བ་དག
།བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་

བཤད། །ལོགརབ་ཏུ་བསགས།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི།ཐེདག
། ་པ་ཆེ
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་འཁྲུལ་ཏེ
ན་པོ་གང་ཞིག་བོ་ལས།
།སྙི།ང།་རེ་སོན་བཏང་སྤོད་པ་ཀུན། །ཡེ་
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཤེས་དི་མ་མེད་བཤད་པ། །སེམས་ཡོད་སུ་ཞིག་དེ་ལ་སོད། །ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་རབ་ཟབ་ལ།།

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

སྒིད་ལུག་བདག་ཉིད་མ་སྦངས་པས། །བདག་གཞན་དག་རྣམས་རོངས་པ་ཡིས། །འདི་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ན་ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སོད། །

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས།
2

།བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་སྙིང་རེའི་

བདག །ཐེག་ཆེན་ཡིན་ན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །འདི་ལ་ཉེས་བཤད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཚུལ་ཁིམས་

སྦིན་པས་གཞན་གི་དོན། །བརོན་འགྲུས་བཟོད་པས་བདག་ཉིད་ཀི། །བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་ཐར་པའི་རྒྱུ། །ཐེག་ཆེན་དོན་ནི་བསྡུས་པ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ཕན་ཐར་པའི་
36

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞིངནས་ན་ཡོ
་ངན་འགོད་ཐམས་ཅད་དོ
དོན། །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་དེ
་དག། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཁོ
། །དེ་བས་། །དགེ་ལས

་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡི།ཡེ
ད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཀའ། འགོ།བྱང་ཆུབ་ལམ་ཆེ
ན་བསོ
ད་ནམས་དང༌།
་ཤེས་རང་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀིས། །གང་ལས་བསྟན་པའི་ཐེག་ཆེན་དེ། །མི་ཤེས་ལྡོངས་རྣམས་མི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

བཟོད་དོ། །

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོ
ས་བདེ
་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་བསམ་ཡས་པས།
།རྒྱལ་བའིག་ཡོ
ན་ཏན་བསམ་ཡས་གསུངས།།

འདི་དང༌།
ར་བསྡུས་པའོ། །ར་བཟོད་གིས། །
གང་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་བདག་ཉི
ད་ཆེ།དེ། ་ཡི།ཐེ་འབྲས་བུ་མདོ
ག་ཆེན་ལས་བཤད་འདི

འཕགས་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས། །ཚུལ་ཁི
མས་ཙམ་ཡང་མི
་ཤེས་པས།།ཕ་ཞི།དེངས
་ན་སངས་
ངེས་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌།
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ
རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེ།

ས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
།དེ་ཐོབསམ་ཡས་པར་ཅི
ས་མི་བཟོདད།་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་།བདག་ཡོ
མེད་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མི་སྐེ
ན་མི
། །བྱིག
ས་པས་དེ
་པ་དག་ནི་ཕྱི
་དེར་ལྟར་སྐྲག
།མཁ
བསྟན། །གཞན་གི་ཟད་པ་སྟོམིང་འགྱུར།
་པ་ཉིད།བདག་གི
། །ཟད་དང་མི
་དོ་ནའགྱུར་ཞེ
་དུ་ནི། ས།གཅི
་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

བཟོད་པར་གིས། །སྟོང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཆེ་བདག་ཉིད། །དེ་ལྟར་རིགས་པས་རེས་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

བལྟས་ན། །ཐེག་ཆེན་ཅིག་ཤོས་ལས་གསུངས་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་མཉམ།།

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དེ་བཞིན་གཤེགས་དགོངས་གསུངས་པ་རྣམས། །ཤེས་པར་ས་མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ཐེག་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

གཅིག་ཐེག་པ་གསུམ་གསུངས་པས།
ས་ཀི
ས་ནི་བདག་བསྲུང་བྱ།
དོན་དུ་བརྫུན།།བཏང་སྙོ
།གང་གིམ
་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན།བཏང་
་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
སྙོམས་ཀིས་ནི་སྡིག་མི་འགྱུར།
ག་འགྱུར་དགེ
ར་མིན་འགྱུར།
།དེ་བས་ཐེ
ག་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི།སྡང་བས་སྡི
་བདེན་པར། །མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

ཆེན་ཞེ་སྡང་བ། །བདག་ལེགས་འདོད་པས་བྱར་མི་རིགས། །ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི།།

3
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསོ་མ་བཤད་དེ
ས། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར།

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར།

།བྱིན་རླབས་

སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་བཤད། །དོན་འདི་ལ་ནི་རྒྱལ་བ་ལས། །ལྷག་པའི་ཚད་མ་གཞན་སུ་
37
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ་དང་གུས་སྦི
ད་
ཡོད། །བྱི་བ་བཟང༌།
ན་རླབས་འཕགས་པའི
་བདེན་དོནན་དང༌།
་དང༌།།མཆོ
།བྱང་ཆུབ་ཕྱོ
གས་མཐུན་ལྡན་པ་ཡི། །
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ལམ་ནི་ཉན་ཐོས་ཐུན་མོང་ལས། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་གང་གིས་ལྷག །བྱང་ཆུབ་སྤོད་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ལ་གནས་པའི་དོན། །མདོ་སྡེ་ལས་ནི་བཀའ་མ་སལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སལ་པ། །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

དེ་ཕྱིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟུང༌། །

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

་འབྲོག་ནི་མི་བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་ཤིང་ཅན་དུ།
བར་སྤོ
ད་པ་དག་ཇི་བོ་ལྟ་བུར།
།ཡི།ཉོ
་གེནའ་མོི་ཕྱིངས་གདུག་
་མོ་ཀོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

རྒྱས་གདུལ་བྱ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྡིག་པ་ལས། །རྣམ་

སོད་པ་ཡིས་ནིཔར་བཟོ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར།
།རྣམ་པར་འཚེ
།རྐུ་བ་
ག་ཕྱིར་ཆོ
ས་སྟོན་ཏེ།་བས་གནོ
།ཁ་ཅིགད་པ་མང༌།
་བསོད་ནམས་འགྲུབ་བྱའི
་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་

ངས་སྤོད་ཕོངགཉི
ས། ས
།བྱི་བརེ
་བོ་བྱེནད་པ།
་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
།ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉི
ས་མི་བརེན། །ཟབ་མོ་ཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། །
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལ། །དེ་ལྟར་མཁས་པས་ཐེག་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆེན་ལ། །ཁོང་ཁོ་བ་ནི་ཟད་བྱ་ཞིང༌། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ལྷག་པར་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

རབ་ཏུ་དད་པར་བྱ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་རབ་དད་ཅིང༌། །དེ་ལས་བཤད་པ་སྤད་པ་ཡིས། །བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

བ་འགྱུར་ཞི
ང༌། །བདེག་་ངན་པ་ཉི
བ་ཀུན་ཀང་ཞར་ལ་འགྲུབ།
།
ན་ཉིད། །ཕག་དོམེགད་གི་བྱང་ཆུབ་ཐོ
ས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
ད། །མཁས་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

དེར་ནི་སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །བཟོད་པའི་ཆོས་ནི་ཁད་པར་དུ། །ཁིམ་པ་ལ་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

བཤད་སྙིང་རེ་ཡི། །སྙིང་པོ་ཅན་དེ་བརན་གོམས་མཛོད། །འོན་ཏེ་འཇིག་རེན་མི་བསྲུན་
ཕྱིར། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་བགིད་དཀའ་ན། །དེས་ན་ཆོས་དང་གགས་དོན་དུ། །ཁོད་ཀིས་
2

རབ་བྱུང་ཐོབ་མཛད་རིགས། །རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་
བཞི་པའོ།། །།

38

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

49

ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
ལེའུ་ལྔ་པ། མི་དགེ
བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའི་སྤོ།དེ
ད་པ་བསྟན་པ།

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན

དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡི
། །དང་པོགར་བྱ་ཞི
་བསབ་ལ་རབ་གུས་བྱ།
།སོ་སོར།ཆོ
་ཐར་པ་
དགེ་ས
ཀུན་ལས་ལྡོ
ང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ།
ས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

འདུལ་བཅས་དང༌། །མང་ཐོབཤད།
ས་དོན་གཏན་དབབ་ལ་བསྒྲི
མ་།དྭགས་དང༌།
།དེ་ནས་ཉེ།དུད་འགོ
ས་པ་ཕན་ཚེ
གས་ ལ་ཞིང
།ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དག་ལས་རྣམ་གོ

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོ།འབད་དེ
བ། །བསམ་གཏན་ཚད
ཤེས། །བྱ་བའི་གཞི་རྣམས་སང་བར་བྱ།
།ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་བསྒྲགས་པ་རྣམས།
་

གཟུགས་མེ
་ནི། ་འཁྲུག་པ་སྟེ
།ཚངས་སོག།ས་བདེ
་བ་མྱོངས
་བར་བྱེ
ད།་འཁོ
།དེན་ལྟར་མངོ
ངེས་པར་རོགས་པར་བྱ། །ཁོ
་བ་སེམདས་ཀི
།དེ་དང་རེ
་འབྲེལ
་དུ་ ན་མཐོའ
འདི་དང༌། །དེ་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །
འཛིན། །འཆབ་པ་སྡིག་པ་འཆབ་པ་སྟེ
། །འཚིག་པ་སྡིག་ལ་ཞེན་པའོ། །གཡོ་ནི་ཤིན་ཏུ་

ངེས་པར་ལེ
གས་པའི
་ཆོས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ
བསླུ་བ་སྟེ། །སྒྱུ་ནི་སེམས་རྒྱུད་ག་གྱུ་བ།
།ཕག་དོ
ག་གཞན་གི
་ཡོན་ཏན་གདུང༌།
།སེར་ས་

་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།་འཛེ
།བདག་ཡོ
གཏོང་བས་འཇིགས་པ་ཉིད།ཐོས།ངོ་དང་མི
་ཚ་མེ་ལྡན་ལ།
ད་དང་ཁེ།སྐྲག་པར་བྱེ
ལ་མེད་པ།ད།རང་དང་གཞན་ལ་མི
མ་ ད་མ་ཡིན

མི་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
པའོ། །ཁེངས་པ་འདུད་པར་མི
་བྱེད་པའོ། །ཉེས་རོམ་ཁོས་པས་བསད་པའོ། །རྒྱགས་པ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

དེགས་པ་བག་མེད་པ། །དགེ་བ་རྣམས་ལ་མི་སྦོར་བའོ། །ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཕྱེ་དེ་བཤད། །དེ་ལ་མངོན་པར་རློམ་བྱེད་པ། །དམན་པས་དམན་ཞིང་མཉམ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

དང་མཉམ། །དམན་པ་བས་ནི
་ལྷག་པའམ་མཉམ། །བདག་ཉིད་ང་རྒྱལ་ཞེས་བྱའོ། །ཆོས་
སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན
གང་བདག་ཉིད་ཁད་འཕགས་དང༌།
།མཉམ་པར་རློ
མ་པ་གང་ཡི
ན་དེའ།ི། །ལྷག་པའི
དོན་དུ་བརྫུན།
།གང་གི་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེ
།སྐེ་བ་བདེ་ནང་རྒྱལ་
་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཁད་འཕགས་པས། །ཁད་པར་འཕགས་པར་རློ
མ་པ་གང༌།
།ཤིནན་ཏུ་མཐོ
་བས་མཐོ།ངར་འཛི
་སྙམ་ ན་པ་དག་
ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
པ། །ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཏེ། །འབྲས་ཀི་སྟེང་དུ་ཕོལ་མིག་དག །བྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐུ་
བ་ཡིན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བ། །ལྔ་པོ་སྟོང་པ་དེ་དག་ལ། 3 །རོངས་པས་ང་སྙམ་
འཛིན་པ་གང༌། །དེ་ནི་ངའོ་སྙམ་པར་བཤད། །འབྲས་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་སྙམ་པ། །གང་ཡིན་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཏེ། །སྡིག་ལས་བྱེད་ལ་བསྟོད་པ་ནི། །མཁས་པས་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་
39
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌།
།མཆོད་ད་སོད་པ་གང་ཡིན་དེ། །དམན་
རོགས། ་བ་བཟང༌།
།བདག་དགོ
ས་མེ་འཚེ
ད་པ་ཉི
ད་དོ་ཞེས
། །བདག་ཉི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །དེ་དག་མདོར་བདུན་བཤད་པ་ཡིན། །

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཚུལ་འཆོ
ས་རྙེདམ་དང་བཀུར་སྟི
འི་ཕྱི།དམ་ཆོ
ར། ས།དབང་པོ
དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦི
ན་དང་ཚུལ་ཁི
ས་བཟོད་གསལ་བ།
་ལམ་ ་སྡོམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ།

།ཁ་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི
་དག་ནས་འགོ
་བ་དེ། །་སྨྲ་བའོ། །གཞོགས་སོང་དེ་ནི་
གསག་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི།འ།ལམ་གོ
ི་ཕྱིར། ལ།ཚི
ག་འཇམ་སར་ནི

་འབྲོག་ནི་མི་ཐོ
བཟད་པའི
་བོ་ཤི་རས་ལ་བསགས་བྱེ
ང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་
བ་བྱའི་།ཕྱི།མཐའ་ཡས་སྐེ
ར། །གཞན་གི
ད་པའོ། །ཐོབ་ཀིས་འཇལ་བ་རྙེད་པའི་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ཕྱིར། །མངོན་སུམ་གཞན་ལ་སོད་བྱེད་པ། །རྙེད་པས་རྙེད་པ་རྣམས་འདོད་པ། །སར་ཐོབ་

སོད་པ་ཡིས་ནིཔ་ལ་བསགས་བྱེ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ
ད་པ་མང༌།་འཁྲུལ་གྱུར་པ།
།རྐུ་བ་
ད་པའོ། །སྐོ་བས་གནོ
ན་ཟོས་གཞན་གི
།དེ་དང་དེ་ནི་གང་ཟོས་

ངས་སྤོད་ཕོངཔའོ
ས། །།བྱི།སྤུངས་མེ
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ད་སོ་སོར་མ་བརགས་པར།
།ནད་ལས་གྱུར་པའི་སོང་བ་འོ། །བདག་གི་
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

ཡོ་བྱད་ངན་པ་ལ། །ཆགས་པ་ལེ་ལོ་ཅན་གི་ཡིན། །ཐ་དད་འདུ་ཤེས་འདུ་ཤེས་གང༌། །

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

ཆགས་སྡང་མུན་གིས་བསྒྲིབས་པའོ། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་གང་ཡིན་དེ། །སེམས་ལ་ལྟ་བ་

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

མེད་པར་བཤད། །མཐུན་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ལེ་ལོས་བཀུར་སྟི་ཉམས་པ་གང༌། །བ་

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

་ལྡན་ཚུལ་མི
ན་ཏེ
། །སྐེ་བོག་་ངན་པ་ཉི
ངན་པ་ཡིད།ན།མཁས་
་པར་འདོད། །ཞེན་པ་ཀུན་ནས་དཀིས་
ན་ཉིད། །ཕག་དོམར་བཅོ
ག་གིས་ནིམ་གཟི
་ཆུང་ཉིད། །ཁོ
་བས་ཁ་དོ

ད་པའི་འདོ
་ཆགས་ལས་བྱུང་བའོ
། །ཡོ
ངས་ཞེ
ན་པ་ཉིད། །མིཔ་ཆུང༌།
་ཉིད་ལ་ནི།འདོ
་འབྲས་བུ་འདི
། ད།ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ
། །མི
་ ན་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བའི།།

བྱ་དེ་དག་གི། ཀུན་ནས་དཀི
།རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ།
་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་
ས་པ་ཆེ་རབ་ཡི
ན། །དགེ།ཆགས་པ་རང་གི
་རས་ལ་ནི།

།ཆགས་པའི་འདོད་

ཆགས་ལྡན་པའི་ཡིད། །གཞན་གི་རས་ལ་ཞེན་པ་ནི། །མི་རིགས་ཆགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །
2

སང་བྱ་བུད་མེད་ཆགས་བསྟོད་པ། །ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འདོད་ཆགས་སོ། །སྡིག་འདོད་
ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པར་ཚུལ་འཆོས་པའོ། །འདོད་ཆེན་ཤིན་ཏུ་

བརྐམ་པ་སྟེ། །ཆོག་ཤེས་དཔལ་ལས་འདས་པའོ། །ཐོབ་འདོད་བདག་ཉིད་ཅི་ནས་ཀང༌། །
40

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

་དགེད་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་བཞིན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ། །དགེ་ལས
ཡོན་ཏན་ཡང་དག་ལྡན་ཤེསམི་འདོ
། །མི་བཟོད་གནོད་པ་བྱེད།དེ་པ་དང༌།
།སྡུག་བསལ་དག་

འགོད་ཐམས་ཅད་དང༌།
།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ཀང་མི་བཟོད་པའོ། །ཚུལ་མེ
་སོབ་དཔོན་བ་མ་ཡི
། །བྱ་བ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པའོ
། །

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

བཀའ་བོ་བདེ་བ་མ་ཡིན་གང༌། །ཆོས་མཐུན་ཚིག་སྨྲ་མ་གུས་པའོ། །ཉེ་དུ་དང་འབྲེལ་རྣམ་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རོག་ནི། །ཉེ་དུ་ལ་བྱམས་ཆགས་པའོ། །དེ་བཞིན་ཡུལ་སྲེད་དེ་དོན་དུ། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

བརོད་པའོ། །དེ་བཞིན་མི་འཆི་རོག་པ་གང༌། །འཆི་བའི་འཇིགས་པས་མི་དོགས་པའོ། །

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འདི་དང༌།
ཡི་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ། ། ས། །ཡོན་ཏན་
རེས་རྣམ་རིག་དང་ལྡན་རོ
ག་ནི།དེ
། ་།བདག་ཉི
ད་ཅི་ནས་གཞན་དག་གི

བདོག་པའི་རྣམ་པ་ཡིས། །བ་མར་བྱེ
ད་པར་འགྱུར་སྙམ་པའོ
། །གཞན་རེ
་ཆགས་དང་
ངེས་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞིསང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་རོག་གང་ཡིཐོནས་གཞན་དག་ལ།
།ཆགས་དང་གནོ
ད་སེམས་རེག་པ་ཡི།བདག་ཡོ
ས།། ད་མ་ཡིན

།བདག་གི་ཡོད་མིནད་མི
་འགྱུར་ཞེ
།བྱིསད་པ་དག་ནི
་ལྟར་སྐྲག །མཁ
ཕན་དང་མི་ཕན་སེམས་པའོམི། ་འགྱུར།
།མི་དགའ་བརན་པ་མེ
་པའི
་ཡིད། ས།།འདོ
་པས་རྙོག་དེས་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

པའི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །སྙོམས་པ་བརོན་པ་མེད་པའི་ལུས། །སྒིད་ལུག་དོན་གི་ལེ་ལོ་ཡིན། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

འགྱུར་བ་ཉོན་མོངས་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ཁ་ནི་འགྱུར་བའོ། །ཟས་མི་འདོད་པ་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

བཟའ་དགས་པས། །ལུས་མི་བདེ་བ་ཡིན་པར་བཤད། །སེམས་ནི་ཤིན་ཏུ་དམའ་བ་ཉིད།།

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སེམས་ཞུམ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་བསྟན།
།འདོད།གང་གི
་འདུན་ཡོ
ན་ཏན་ལྔ་དག་ལ།
།འདོ
ད་པ་དོ
ན་དུ་ ག །ཕུང
དོན་དུ་བརྫུན།
་ས་བོ
ན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ
་བ་བདེ
ན་པ་ག་ལ་ཞི
གཉེར་བ་ཉིད། །གནོད་སེམལྟར་མི
ས་བདག་དང་གོ
ས་དང་དགའི
། ན།ཕྱོ་སོགངས་ལ་དུས་གསུམ་
་བདེན་པར། ག
།མཐོ
ང་ནས་ངར་འཛི
་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་
དོན་མིན་པ། །དོགས་པ་གཞན་ལ་གནོད་པའི་སེམས། །རྒྱུ་དགུ་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡིན། །

3 ད་ནི་གཉིད་དོ་རོད་
ལུས་སེམས་ལི་ཕྱིར་ལས་བྲལ་བ། །གང་ཡིན་པ་ནི་རྨུགས་པའོ། །གཉི

པ་ནི། །ལུས་སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའོ། །འགོད་པ་ངན་པར་བྱས་ལ་འགོད། །ཕྱིས་གདུང་

བ་ལས་བྱུང་བའོ། །བདེན་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་ལ། །བོ་རྣམ་གཉིས་ནི་ཐེ་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེམ
་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །སྡོ
།མཆོ
ད་ ན་ཅན་གིས་ལྷག་པར་སང༌། །
ཚོམ་མོ།་བ་བཟང༌།
།དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔས་སང༌།
མ་བརོ

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཉེས
་ཏན་རྣམས་ལ་བདེ
་བག་བརེན། །དེ་ལ་བྱང་
།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ
་ཡི་པ་དེ
ས་ནི།་རྣམས་དང་བྲལ་ན།
།གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང།ཡོ
་མེདན་ཅི
ང༌། །གཞན་

ཆུབ་སེ
མནས་དཔའ་ཡི
།ཡོན་ཏན་མདོ
ར་བསྟན་བྱ་བ་ནི
དོགས་ཡོད་མ་ཡི
ན། །སྦི
་དང་ཚུལ་ཁི།མས་བཟོ
ད་གསལ་བ།
།དམ་ཆོས་ལམ་། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི
། །ལམ་གོ
་དག་ནས་འགོ
བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེ
སལ
་རབ་སྙི
ང་རེ་སོ་བ་དེ
གས།། །།སྦིན་པ་རང་ནོར་ཡོངས་གཏོང་

་འབྲོག་ནི་མི་བ།
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ
་བོ་ཤིང་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོ
ངས་གདུག་
།ཚུལ་ཁི
མས་གཞན་ཕན་བྱ་བའོ
། །བཟོ
ད་པ་ཁོ
་བ་སངས་པ་སྟེ། །བརོན་འགྲུས་དགེ་
ད་པའི་ལུས། །ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ལ་སྤོ་བ་ཉིད། །བསམ་གཏན་རེ་གཅིག་ཉོན་མོངས་མེད། །ཤེས་རབ་བདེན་དོན་གཏན་ལ་

སོད་པ་ཡིས་ནིའབེ
་ཚེ་ཐུང་འགྱུར།
།རྣམ་པར་འཚེ
་བས་གནོད་པ་མང༌། །སྙི
།རྐུ་བ་
བས། །སྙིང་བརེ
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།
ང་རེ་རོ་གཅིག་བོ་གོས་སོ། །སྦིན་

ངས་སྤོད་ཕོངཔས་ལོ
ས། །བྱི་ངབོས་སྤོ
་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
ད་ཁིམས་ཀིས་བདེ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
། །བཟོད་པས་མདངས་ལྡན་བརོན་འགྲུས་བརིད། །
་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །ཚིག་རྩུབ་ཉིད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེལ་པ་

བསམ་གཏན་གིས་ཞི་བོ་ཡིས་གོལ། །སྙིང་བརེ་བས་ནི་དོན་ཀུན་འགྲུབ། །བདུན་པོ་འདི་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་

དག་མ་ལུས་པར། །ཅིག་ཅར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཡུལ།།

བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉིད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །

འཇིག་རེན་མགོན་པོ་ཉིད་ཐོབ་འགྱུར། །

བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ཉན་ཐོས་ས་ནི་བརྒྱད་བཤད་པ། །དེ་བཞིན་ཐེག་པ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཆེན་པོ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུའོ། །དེ་དག་དང་པོར་རབ་དགའ་བ། །བྱང་

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བྱེད་ཕྱིར། །ཀུན་དུ་སྦོར་བ་གསུམ་སངས་ཤིང༌། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རིགས་སྐེས་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྦིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
2

མཆོག་འགྱུར། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་བརྒྱ་གཡོ་ཞིང༌། །འཛམ་གླིང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་

འགྱུར། །གཉིས་པ་དི་མ་མེད་ཅེས་བྱ། །ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ལས། །བཅུ་ཆར་དི་

མ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ངང་གིས་དེ་དག་ལ་གནས་ཕྱིར། །
42

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་ཐམས་ཅད་དོ
དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན།
།ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རོལ་ཕྱི།དེན་བཞི
་མཆོན་ངན་འགོ
ག་འགྱུར།
།དཔལ་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་དག །ཡིད།སེ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
ལྡན་རིན་ཆེན་བདུན་གི་བདག
།འགོ་ཕན་འཁོར།སྐེ་ལོ་བ་ཀུན་དུ་བདེ
ས་སྒྱུར་བར་འགྱུར།
མས་ཅན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

རྣམས་ཀི་འཆལ་བའི་ཁིམས། །སོང་བར་བྱེད་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །ས་གསུམ་པ་ནི་

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

འོད་བྱེད་པ། །ཡེ་ཤེས་ཞི་བའི་འོད་འབྱུང་ཕྱིར། །བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་སྐེས་པ་དང༌།།

དང་མི་ཡི་ནང་དག་ཏུ། །བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོབ། །བསམ་གཏན་ཚད

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ཡོངས་ཟད་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །བཟོད་དང་བརོན་

གཟུགས་མེད་ནི། །ཚངས་སོགས་བདེ་བ་མྱོང་བར་བྱེད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ

འགྲུས་ལྷག་པར་སྤོད། །ལྷ་ཡི
།འདོད་པའི། ་།འདོད་ཆགས་ཟོག་
འདི་་དབང་ཆེ
དང༌། །དེ་ནཡི་མཁས་པ་སྟེ
་འབྲས་བུ་མདོ།ར་བསྡུས་པའོ
པ་ཡིན། །བཞི་པ་འོད་འཕོ་ཅན་ཞེས་བྱ། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་འོད་འབྱུང་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་

ངེས་པར་ལེགས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཕྱོགས་མཐུན་མ་ལུས་པ། །ཁད་པར་དུ་ནི་བསོམས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པ་

ཐོས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སྐྲག་པར་བྱེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན

ན། །རབ་འཐབ་བྲལ་གནས་ལྷ་རྒྱལ་འགྱུར།
ས་ལྟ་བ་རབ་འབྱུང་བ།
མི་འགྱུར། །བདག་གི།འཇི
་ཡོདག
་མི་ཚོ
ན་མིག་འགྱུར་ཞེ
ས། །བྱིས་པ་དག་ནི།ཀུན་
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
ནས་འཇོམས་བྱེད་མཁས་པ་ཡི
། །ལྔ་པ་ཤིན།སྐེ་ཏུ་སྦང་དཀའ་བདུད།
སན་ཤི་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌
ན་ཏུ་
ལ་ནིན་སྐྲག་པ་ཟད།
་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ།།ཀུན་གི
།ངར་འཛི

ཡིར་འཛི
ན་ལྡན་སྐེ
ག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས།
ཐུབ་དཀའི་ཕྱིར། །འཕགས་པའི
་བདེ
ན་སོག་དགུ་ལ།
ས་ཕ་མོ།ཕན་པ་གཅི
འི་དོན། །ཤེ
ས་ལ་མཁས་པ་འབྱུང་ །བདག་ཡོད་

གིརན་ཡོ་པས་ན།
ད་ཅེས་པ། །དགའ་ལྡན་གནས་ཀི
།འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོ
ག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི
བའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སི
་ལྷ་རྒྱལ་འགྱུར།
།མུ་ ་ལྟ་བ། །ཡ

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

སྟེགས་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་ལྟ་གནས་ཟོག་བྱེད་པའོ། །དྲུག་པ་མངོན་

དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དེའི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང

ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ཕྱིར། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་

ལྟར་མི་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དག་

གོམས་པ་ཡིས། །འགོག་པ་ཐོབ་པས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །ལྷ་

ཡི་རྒྱལ་པོ་རབ་འཕྲུལ་འགྱུར། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་མི་འཕོགས་པ། །ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་
3

ཅན་ཞི་བྱེད། །བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སྟེ། །གངས་ནི་རིང་དུ་སོང་ལྡན་ཕྱིར། །གང་ཕྱིར་

སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ། །དེར་ནི་འགོག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་

ན། །དབང་བསྒྱུར་ལྷ་ཡི་བདག་པོར་འགྱུར། །འཕགས་པའི་བདེན་མངོན་རོགས་ཤེས་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
།རྣམ་མི་འཚེ
ན་དང༌།།དེ།མཆོ
པའི། །སོ་བ་བཟང༌།
བ་དཔོན་ཁྱུ་མཆོ
ག་ཆེ་དང་གུས་སྦི
ན་པོར་འགྱུར།
་བཞིདན་ ་བརྒྱད་པ་གཞོན་ནུའི་ས། །མི་
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

གཡོ་བ་སྟེ་མི་རོག་ཕྱིར། །མི་གཡོ་དེ་བཞིན་ལུས་དང་ནི། །ངག་སེམས་སྤོད་ཡུལ་བསམ་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

མི་ཁབ། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྟོང་གི་བདག་པོའི་ཚངས་པར་འགྱུར། །དག་

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བཅོམ་རང་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀིས། །དོན་གཏན་འབེབས་ལ་འཕོགས་པ་མེད། །ས་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

གས་པ་ཡི། ་བོ་།བོ
ས་ཞེས།ཉོ་བྱ་རྒྱལ་ཚབ་བཞི
་འབྲོག་ནི་མི་དགུ་པ་ནི
བཟད་པའི།་ལེ།མཐའ་ཡས་སྐེ
ཤིང་གོ
་ཅན་དུ།
ན་མོངས་གདུག་ ན། །གང་ཕྱིར་སོ་སོར་ཡང་

དག་རི
ག །ཐོངབ་འཇུག་པར་འགྱུར།
་པས་འདི་ལ་བོ་གོ
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རི
། ས་བཟང༌། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་སིན་པས་ན། །སྟོང་ཉིད་
བདག་པོ་ཚངས་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་བསམ་པ་དིས་པ་ལ། །དག་བཅོམ་སོགས་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་འཕོ
ད། །བཅུ་པ་ཆོ།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་
ས་ཀི་སྤིན་ཡིན་ཏེ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་འབེབས་
ངས་སྤོད་ཕོངཀིས།ས།བྱི
་བོག
་བྱེས་པ་མེ
ད་པས་དག་དང་བཅས།

ར། །བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀི
ས། ལ།འོ
་ཡིས་ནི་བཤེཕྱི
ས་དང་འབྱེ
ད། །ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས་མི་སྙན་ཐོས། །མ་འབྲེ
་པ་ད་ཟེར་དབང་གིས་དབང་བསྐུར་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
་ལ་རེ་བ་འཇོནམ་པས་ན།
ས། །གནོད།གནས་གཙང་ལྷ་ཡི
་སེམས་འཇིགས་པ་ ་བདག་པོར་འགྱུར། །བསམ་
ཕྱིར། མ།དེས་ཡི
་ཡི་དརྣམ་པར་སི

བཤད། །ལོགཡས་ཡེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད།་བདག
།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
་བོ་འཁྲུལ་ཏེ
། །ག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཅུ་པོ་དེ་
་ཤེས་ཡུལ་གི
།དབང་ཕྱུག་ཆེ
ན་པོ་མཆོ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

དག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུར་བསྒྲགས། །

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི
་ས་གཞན་ཏེ
། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གཞལ་ཡས་པར།
།རྒྱ་ཆེ་དེ་
ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི
་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི
་དང་པོ་ངན་འགོ
ར་རོ། །མི་

བྱ་དེ་དག་གི།ནི།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ
་བ་དག་ནིག་ཐམས་ཅད་
་སྟོབས་བཅུ་དང༌།
།ལྡན་པ་ཡི
ན་པ་ཙམ་ཞི
་བརོད། །དེ་ཡི་སྟོབས་ནི་རེ་རེ་ཡང༌། །

འགོ་བ་ཀུན་བཞིན་དཔག་ཏུ་མེད།
2

།སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཚད་མེད་ཉིད།

།ཕྱོགས་

རྣམས་ཀུན་གི་ནམ་མཁའ་དང༌། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཇི་ལྟ་བ། །དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བརོད་པར་

བས། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་དུ། །ཚད་མེད་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་ན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

ཚད་མེད་པ། །དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་འགྱུར་བས། །དེ་ཕྱིར་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རེན་གི། །
44

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
།དེ་བཞི
ན་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
སྤན་སའམ་ཡང་ན་གཞན་དུའང་རུང༌།
།ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི
་ཤུ་འདི
། །ཉི
ན་གཅིག་། །དགེ་ལས

།སྐེ་བ་ཀུན་དུ་བདེ་བ་དག །ཡིད་དང་ལུས་དང་ངག་གིས་ན
བཞིན་ཡང་དུས་གསུམ་བརོའགོ
ད།་ཐམས་ཅད་དང༌།
།

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

སངས་རྒྱས་དམ་ཆོསབཤད།
་དགེ་འདུན་དང༌།
།བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌།།
།ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི
་དྭགས་དང༌།
།དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

རྣམ་ཀུན་བཏུད་དེ་སྐབས་མཆི
ས་ནས།
།མཆོད་འོ།བདེ
ས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ
། བ།སྡི། ག།བསམ་གཏན་ཚད
་པ་
དང་མི
་ཡི་ནང་དག་ཏུ།
་དཔལ་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པ་འཐོ

གཟུགས་མེ
ད་ནི། །ཚངས་སོག
་བ་མྱོང་བར་བྱེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ལས་ནི་ལྡོག་བགི་ཞིང༌། །བསོ
ད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཡོ
ངས་བདེ
ས་སུ་བཟུང༌།
།ལུས་ཅན་ཀུན་
འདི་དང༌།
།དེ་ཡི་་འབྲས་བུ་མདོ
ར་བསྡུས་པའོ
།།
གི་བསོད་ནམས་དག །ཀུན་ལ་རེ
ས་སུ་ཡི
རང་ངོ༌། །བདག་ནི
་སྤི་བཏུད་ཐལ་སྦར་ཏེ
། །

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་སད་དང༌།ངེས།འགོ
་གནས་བར་དུ་བཞུགས་སད་དུ།
གས་པའི་
་པར་ལེ
གས་པའི་ཆོས་དག་ཀང༌། །ཕ་ཞིང།རོ
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌།
།བྱ

་ལྡན་ལ། ས
།སྐྲག་པར་བྱེ
།བདག་ཡོ
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གསོཐོལས། ་དང་མི
།དེ་ལྟར་བགི
་པའི་བསོདད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
་ནམས་དང༌། །བདག་གི
ས་ ད་མ་ཡིན

་ཡོད་མིན་མི་འགྱུར་ཞེས། །བྱི
ས་པ་དག་ནི
་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བགིས་དང་མ་བགིས་གང༌།མི་འགྱུར།
།དེས་ནི།བདག་གི
་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང༌།
།བ་མེ
ད་བྱང་ཆུབ་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

སེམས་ལྡན་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དི་མེད་དབང༌། །ཡོངས་རོགས་མི་ཁོམ་ཀུན་

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

འདས་ཤིང༌། །སྤོད་པ་རང་དབང་ཡོད་པ་དང༌། །འཚོ་བ་བཟང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ལུས་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །ལག་ན་རིན་ཆེན་ཉིད་ལྡན་ཞིང༌། །ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

མཐའ་ཡས་པ། །འཁོར་བ་སྲིདོདན་དུ་མི
་ཟད་ཤོ།གང་གི
ག །བུད་མེ
་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་དུ།
ས་ ག །ཕུང
་དུ་བརྫུན།
་ས་བོནད་བརྫུན་པ་དེ
འི། །སྐེ་བ་བདེན།སྐེ
་པ་ག་ལ་ཞི
མཆོག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོལྟར་མི
ག །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རི
ག་པ་དང༌།
།རྐང་པར་ལྡན་པ་
་བདེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛི
ན་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛིན་པ་དག་

ཉིད་དུ་ཤོག །ལུས་ཅན་ཁ་དོག་ལྡན་པ་དང༌། །གཟུགས་བཟང་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་དང༌། །

3 །ཐམས་ཅད་ཐབས་
བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་མེད་དང༌། །སྟོབས་ཆེན་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག

ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ།

།སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང༌།

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནོར་ཆེར་ལྡན་ཤོག །བྱམས་དང་སྙིང་རེ་དགའ་བ་
45

56

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་བ་བཟང༌།
།རྣམ་མི་འཚེམ་དང་གུས་སྦི
ན་དང༌། །མཆོ
དང༌། །ཉོ
ན་མོངས་བཏང་སྙོ
ས་གནས་པ་དང༌།
།སྦིདན་ ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་

ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང༌། །ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

རོགས་ཏེ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསལ་བ་དང༌། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་ས་བཅུ་དག །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགོད་པར་ཤོག །བདག་ཀང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང༌། །གཞན་ཀུན་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

ས་ཀང་བརྒྱན་ལྡན་ཏེ
་པ་ཀུན་ལས་གོ
ལ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་
་འབྲོག་ནི་མི་གི
བཟད་པའི
། །མཐའ་ཡས་སྐེ།་བོ་ཤི།ཉེངས
་ཅན་དུ།
།ཉོན་མོངས་གདུག་

བྱམས་པ་དང༌།
།སེམས་ཅན་ཀུན་ཡི
ད་རེ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་བགིད་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།

ཅིང༌། །རག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྡུག་བསལ་སེལ་བར་བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

ན་ཀུན་ན་སྐེ
བོ་གང༌། །སུ་དག་འཇི
གས་པས་སྐོ་བ་དེ། །བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་
ངས་སྤོད་ཕོངརེས།
།བྱི་བོ་བྱེད་་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

།ཤིདན།་ཏུ་འཇི
གས་པ་མེ
ད་པར་ཤོ
་ཡིས་ནི་བཤེཀང༌།
ས་དང་འབྱེ
།ཚིག་རྩུབ་ཉི
ད་ཀིས
་མི་སྙན་ཐོགས།།བདག་ནི
།མ་འབྲེལ་མཐོ
་པ་ ང་དང་དན་པ་དང༌། །མིང་ཙམ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི་བོད་་ལ་རེ
་བ་འཇོ
མས། །གནོད་སེམས་འཇི
གས་པ་ །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངེས་
ཐོས་པས་སྐེ
རྣམས།
།རབ་དང་འཁྲུག་མེ
ད་རྣལ་མ་དང༌།

བཤད། །ལོགཔ་དང༌།
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། །ཆང་འཐུངས་པས་ནི
འཁྲུལ་ཏེ
།ས
། ་ལྔ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །སེམས་
།ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་རེ
ས་འབྲང་བའི་།བོ་།མངོ
ན་ཤེ
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རག་ཏུ་ཕན་བདེ་བགིད་པར་ཤོག །འཇིག་རེན་ཀུན་ན་སྐེ་བོ་

ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིས་ནི་གཟི་ཆུང་ཉིད། །ཁོ་བས་ཁ་དོག་ངན་པ་ཉིད། །མཁས་

གང༌། །སྡིག་པ་བྱེད་པར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་པར། །རག་ཏུ་

ན་པ་ཉིད། །མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གི་དང་པོ་ངན་འགོར་རོ། །མི་

ཅིག་ཅར་བཟོག་གྱུར་ཅིག

།ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང༌།

བྱ་དེ་དག་གི། །རྣམ་སིན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

།སན་དང་དགོན་པའི་ཤིང་

བཞིན་དུ། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བྱར་ཤོག།

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྲོ
ག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལ་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤོག །བདག་
2

ལ་དེ་དག་སྡིག་སིན་ཅིང༌། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་

འགའ་ཞིག་ཀང༌། །གང་དུ་མ་གོལ་དེ་སྲིད་དུ། །དེ་ཕྱིར་བ་ན་མེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་

ཀང་གནས་གྱུར་ཅིག །དེ་སྐད་བརོད་པའི་བསོད་ནམས་གང༌། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་
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རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།
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ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟོག་སྟེ་འབྱུང༌། །ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང༌། །དེས་

རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ།

ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །མ་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐེད་ལས་དེ་དགེ་བ

མི་དགེ
།དེ་བཞིངན་མི
་ངན་འགོ
་ཐམས་ཅད་དོ
ཅན་གྱུར། །གང་གཱའི་བྱེ་མ་སྙེ
ད་ཀི་བ་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན།
་ནི། །འཇིག་རེན་ཁམས་སུ་ཤོ
་འགྱུར།
།དེ་ནི་། །དགེ་ལས

འགོ་ཐམས་ཅད་དང༌།
་བ་ཀུན་དུ་བདེ
་བ་དག །ཡིད།སེ
་དང་ལུས་དང་ངག་གི
ས་ན
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས།
།གཏན་ཚིག།སྐེས་ཀང་ནི
་འདི་ལ་སང༌།
མས་ཅན་

དགེ་ཀུན་ལས་ལྡོག་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་ལ་རག་ཏུ་འཇུག་བྱ་བ། །ཆོས་འདི་རྣམ་པ་གཉ

ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ། །ཕན་འདོད་དེ་ནི་དེ་འདའོ། །

བཤད། །ཆོས་འདིས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང༌། །དུད་འགོ་དག་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཁོདང་མི
ད་ལ་ནི
།མདོར་བསྡུས་ཆོ
ས་བཤད་གང་ཡི
ན་དེ། བ།ཁོ། ད།བསམ་གཏན་ཚད
་ལ་
་ཡི་།ནང་དག་ཏུ།
།བདེ་དཔལ་རྒྱལ་སྲི
ད་རྒྱས་པ་འཐོ

གཟུགས་མེ
ད་ནི། །ཚངས་སོགདས་བདེ
་བ་མྱོང་བར་བྱེ
ད། །དེ་ལྟར་མངོན་མཐོའ
ཇི་ལྟར་རག་ཏུ་སྐུ། །ཕངས་པ་བཞི
ན་དུ་ཕངས་པར་མཛོ
། །གང་ལ་ཆོ
ས་དེ་ཕངས་གྱུར་
འདི་དང༌། །དེ།ཕངས་ལ་ཕན་པ་བྱ་དགོ
་ཡི་འབྲས་བུ་མདོར་བསྡུས་པའོ
། ། །དེ་ནི་ཆོས་ཀིས་
པ། །དེ་ལ་དོན་དུ་བདག་ལུས་ཕངས།
ས་ན།

བྱེད་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ཆོས་ནིངེ་བདག་བཞི
་བསྟེན་ཆོ།ས།ཆོ
ས་བཞིན་དུ་ནི
ས་པར་ལེགནས་པའི
་དག་ཀང༌།
།ཕ་ཞི་ངསྒྲུབ་པ་དང༌།།
་ཟབ་པར་སང་བ་དང༌། །བྱ

ཐོས་དང་མི
།སྐྲག་པར་བྱེ
ད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།
།བདག་ཡོ
སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་དང༌།
།ཤེ་ལྡན་ལ།
ས་རབ་བཞི
ན་དུ་མཁས་པ་བསྟེ
ན། །གཙང་ཞི
ང་ ད་མ་ཡིན

་འགྱུར། །བདག་གི་ཡོད་མི།བདག་ནི
ན་མི་འགྱུར་ཞེ
།བྱིས་པ་དག་ནི་དེ་ལྟར་སྐྲག །མཁ
བྱམས་ལ་བོ་ལྡན་པ། །སོབམི
ས་ལ་ཕན་པར་སྨྲ་བ་ལ།
་མགོསན། ་དང་བཅས་འགྱུར་

ལ་ནི་སྐྲག་པ་ཟད། །སྐེ་དགུ་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ངར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌

ཞེས། །མི་དབང་བདག་ཐུལ་ཐུགས་དམ་མཛོད། །གང་ཞིག་བདག་ངན་དོགས་བྱེད་པ། །

ཡིར་འཛིན་ལྡན་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕན་པ་གཅིག་ཏུ་གསུང་པས་གསུངས། །བདག་ཡོད་

དེ་ནི་རང་དོན་ཆུད་ཀང་གསོན། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གི། །མཚན་ཉིད་མདོར་

གིར་ཡོད་ཅེས་པ། །འདི་ནི་དམ་པའི་དུན་དུ་ལོག །གང་ཕྱིར་ཡང་དག་ཇི་ལྟ་བ། །ཡ

བསྡུས་མཁེན་པར་མཛོད། །ཆོག་ཤེས་སྙིང་རེ་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན། །ཉོན་མོངས་སེལ་བའི་
ཤེས་རབ་ཅན།

སུ་ཤེས་པས་གཉིས་མི་འབྱུང༌། །ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན

།དེ་དག་གི
་ནི་ཁོད་བསྟེ
ན་ན།་ས་བོན།ཁོ་བརྫུན་པ་དེ
ད་ཀིས་མཁེ
་གི་བ་བདེ
ས་གུས་པར་
དོནས་དུ་བརྫུན།
།གང་གི
འི། ན།སྐེ
ན་པ་ག་ལ་ཞིག །ཕུང
མཛོད། །ལུགས་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོ
ས་པ་འདི
། ང།གྲུབ་པ་ཡི
་ནིན་མཆོ
ག་ཐོབ་འགྱུར།
། ན་པ་དག་
ལྟར་མིག
་བདེ
ན་པར། ས
།མཐོ
་ནས་ངར་འཛི
་སོང་བར་འགྱུར།
།ངར་འཛི

བདེན་དང་སེམས་ཅན་འཇམ་སྨྲ་ཞིང༌། །བདེ་བའི་ངང་ཚུལ་བསྙེན་དཀའ་བ། །ཚུལ་ལྡན་

3 གས་བཏུལ་བག་ལ་
ཁད་དུ་གསོད་མི་འདོད། །རང་དབང་ལེགས་པར་སྨྲ་བར་མཛོད། །ལེ

ཉལ་གཏོང་དང༌། །བརིད་བག་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཞི་བ། །རོད་པ་མེད་ཅིང་མཐའ་མི་རིང༌། །

གཡོ་མེད་པ་དང་དེས་པར་མཛོད། །ཟ་བ་ཉ་བཞིན་དེས་པ་དང༌། །སྟོན་གི་ཉི་བཞིན་གཟི་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དང༌། །མ་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡང་དག་སྡོམ། །ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་པ། །

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བ་ཡོངས་སོང་བ། །འདི་དག་ལས་ལམ་དཀར་བཅུ་སྟེ། །བཟོག་པ་དག་ནི་ནག་

ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ
་དང་གུས་སྦིན།རི
་དང༌།
།མཆོདན་ ་དུ་བརན་པར་མཛོད། །ཉེས་པ་
ལྡན་དང༌།་བ་བཟང༌།
།རྒྱ་མཚོ།རྣམ་མི
་བཞིན་འཚེ
་དུ་ཟབ་པ་དང༌།
་རབ་བཞི
ད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ལུས་གདུང་བྱེད་པ་འབའ་

ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་བརྒྱན་གྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་

།ཆོས་མེད་འདི་ལྟར་དེ་ཡིས་ནི། །གཞན་ལ་གནོད་པ་སོང་མེད་ཅིང༌། །གཞན་

ཉེར་འཚོ་དང༌། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །ཆོས་འདི་རྒྱལ་པོ་འབའ་ཞིག་ལ། །

དོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྦིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་གསལ་བ། །དམ་ཆོས་ལམ་

བསྟན་པ་ཁོ་ནར་མ་འོས་ཀི། །སེམས་ཅན་གཞན་ལའང་ཅི་རིགས་པར། །ཕན་པར་འདོད་

གང༌། །མ་གུས་ལུས་གདུང་གནག་ལམ་ལྟའི། །ལམ་གོལ་དག་ནས་འགོ་བ་དེ། །

།བདག་དང་གཞན་རྣམས་ཡང་དག་པར།
།རོགས་པའི་སངས་
་འབྲོག་ནི་མི་པས་བསྟན་པ་ལགས།
བཟད་པའི། །མཐའ་ཡས་སྐེ་བོ
་ཤིང་ཅན་དུ། །ཉོན་མོངས་གདུག་

རྒྱས་འགྲུབ་བགི
་སད། །རྒྱལ་པོ་གཏམ་དུ་བགི
་བ་ནི། །གདུགས་རེ་ཞིང་ཡང་བསམ་པའི་
ད་པའི་ལུས། །ཤི
ན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཇུག་པར་འགྱུར།
།
རིགས། །ཚུལ་ཁིམས་སྐེ་བོ་བ་མ་མཆོག་བཀུར་བཟོད་དང་དེ་བཞིན་ཕག་དོག་མེད། །

སོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །རྣམ་པར་འཚེ་བས་གནོད་པ་མང༌། །རྐུ་བ་

་ས་དང་བྲལ་རེ
་བ་མེད་པར་བྱས་ནས་གཞན་དོ
ན་ནོར་ཅན་དང༌། །ཕོངས་པར་གྱུར་
ངས་སྤོད་ཕོངསེ
ས།ར།བྱི
་བོ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས།
།བརྫུན་དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་བ་

་ཡོངས་བཟུང་དོ
།དམ་ཆོས་ཡོངས་བཟུང་
་ཡིས་ནི་བཤེལ་ཕན་བྱེ
ས་དང་འབྱེདད་མཆོ
། །ཚིག
ག་དང་མཆོ
་རྩུབ་ཉིད་ཀིགས་མི་མིན་སྙན་ཐོ
ས། །མ་འབྲེར
ལ་བ་དང༌།
་པ་

་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེ
མས་ཡི
་བ་འཇོ
མས། །གནོདས་སེ་རག་ཏུ་བྱ།
མས་འཇིགས་པ་
བྱང་ཆུབ་ཕྱི
རད་དོ་ལ་རེ
ན་གཉེ
ར་བ་རྣམས་ཀི
།རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་

བཤད། །ལོགསེ
་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་ཉི
ད། ་།ཆང་འཐུངས་པས་ནི
མས་དཔའི་སྤོད་པའི
ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།། །།་བོ་འཁྲུལ་ཏེ། །
བཏང་དབུལ་བ་ཉིད། །ལོག་པར་འཚོ་བས་བསླུས་པ་སྟེ། །ཁེངས་པ་ཡིས་ནི་

ལ་གཏམ་བྱ་བ་རི
ན་པོག་ཆེ
འི་ཕེངད་བ་ཞེ
ས་བྱ་བ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་
ན་ཉིད། །ཕག་དོག་གིསརྒྱལ་པོ
་ནི་གཟི་་ཆུང་ཉི
ད། །ཁོ་བས་ཁ་དོ
་ངན་པ་ཉི
། །མཁས་

ས་མཛད་པ་རོ
གས་སོ
།། ་ངན་འགོ
།།རྒྱ་གར་གི
་མཁན་པོ
་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང༌། བོད་ཀི་
ན་པ་ཉིད། །མིཔ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི
་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི
། །ཀུན་གི
་དང་པོ
ར་རོ། །མི
་

བྱ་དེ་དག་གི།ལོ།རྣམ་སི
ན་བསྒྲགས་པ་གང་ཡི
ན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི
་ཐམས་ཅད་
་ཙཱ་བ་དགེ
་སོང་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གི
ས་བསྒྱུར་ཅི
ང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།

སད་ཀི་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཀ་ན་ཀ་ཝར་དང༌།
2

བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་

གགས་ཀིས་རྒྱ་དཔེ་གསུམ་ལ་གཏུགས་ནས་ལེགས་པར་བཅོས་པའོ།། །།
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

བསོམ་རིམ་བར་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷཱ་བ་ན་ཀ་མ། བོད་སྐད་དུ། བསོམ་པའི་རིམ་པ། འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

།ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་བསོམ་པའི་རིམ་པ་མདོར་བཤད་དོ། །

འདི་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རོགས་པ་དང་

ལྡན་པས་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྣམས་དང་རྐེན་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བརོན་པར་བྱའོ། །
འདི་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་འདི་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་མི་རུང་སྟེ།

ཐམས་

ཅད་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་ན་ནི་གང་དུ་ཡང་ཐོགས་པར་མི་རུང་སྟེ། གང་གིས་ན་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་
ན་འགའ་ཞིག་འབྱུང་དུ་ཟད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ལ་ལར་བརྒྱ་ལམ་ན་འགའ་ཞིག་འགྱུར་ཏེ། དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མ་ཡིན། གནས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན། ཐམས་ཅད་ཀང་མ་ཡིན་པས་
དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་ངེས་སོ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀང་མ་
ནོར་ཅིང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྣམས་བསྟེན་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་ནི་ཡུན་

ཤིན་ཏུ་རིང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྭ་ལས་འོ་

མ་བཞོ་བ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤད་པ་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། ས་
བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟ་བས་ན་འབྲས་བུ་དེ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐེན་མ་ནོར་བ་དང་མཐའ་དག་ལ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

བསྟེན་པར་བྱའོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

པ། བདག་ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མ་ལྡན་འདས་ཀི
་དེས་དང༌།
ར་བཀའ་སལ་པ།
གསང་བ་པའི
འདོད་པས་སྙིངབཅོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི་ས
སེམ
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་ ་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

་ནིད་སྙི་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
ང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡི
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
པར་བྱའོ། ཡེ
།སྙི་ཤེ
ང་རེསས་དེ
་བསྐོ
མས་དཔའ་རྣམས་སེནམ། ས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཡི་པའི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།ས
།དེ་འབྱུང་ངོ
་ནས་བདག་
ན།་ཕྱིཐབས་ཀི
ས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ
་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བསལ་ནས་ཤིཉིནད་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
་ཐོབ་པར་འདོངད་རྒྱུན་མི
་པས་སྙི
ང་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

དག་ལ་བསབ་པར་བྱའོ།

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་མངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཉིད་ལ་ལྟ་བ་བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཡོངས་སུ་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

།དེ་

བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ནས་པར་བགི
་པ་ཉིད་ཀི་སར་བ་ནི
་སྙིང་རེ་ཁོ་་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོག
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

གོམ
།།
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལས་པར་བྱའོ
་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ
། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
།
50

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་
50

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ཅན་གི
།སྙིང་་རེ
་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙེས་ཀང་སེམས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་རྒྱུ་ནི
བར་ཡང་འཇུག་པར་མི
་མཛད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་
་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའིནས་བརམས་ཏེ
་གོང་ཁེར་ཞི་་བ་དེ
བརོད་ལགས་ཀི
་པར་བྱའོ། ་།ཁང་པ་འབར་བ་བཞིན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཆགས་པ་དང༌།
།དེ་ལ་སྙིང་རེཁོ་བསོ
མ་པའི་རིམ་པ་དེ་དང་པོ་འཇུག་པ་
ང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

ནས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། ། ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་ཅན་གི་འཁོར་བ་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེནས་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ
ད་དོད་སྙམ་དུ་
མཛའ་བཤེ
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ་གང་ཡང་མེ
མས་སྙོམས་པ་ཉི
་དུ་བསོམ་མོ། །

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་ཆགས། ལ་ལ་ལ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ མ ས་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡི
་ལ་བྱ་ཞི
་བར་མའི་ཕྱོ་བག་ཏུ་ཤི
གས་ནས་བརམས་ཏེ
།
ལ་སྙིདང་རེ
འི་ས་བོནང་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

51
དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་བྱམས་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་གཞི་བཞིན་དུ་བྱས་
ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །
51

62

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དེ་ནས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བྱམས་པས་བསོས་ནས་སྙིང་རེ་བསོམ་པར་བྱའོ། །སྙིང་རེ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

དེ་ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསལ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ཅི་རིགས་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བ་དག་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མ་པར་བྱ་སྟེ
། ་སེའདི
་ལྟར་རེ་ཞི
ག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་བའི
་སེམས་ཅན་གང་དག་ཡིན་
འདོད་པས་སྙིངབསོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
མས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

དག་ནི
་རྒྱུན་མི
་འཆད་ཅིམངས་དཔའ་རྣམས་སེ
་ཡུན་རིང་ལ་ཚ་བ་ལ་སོ
པར་བྱའོ། པ་དེ
།སྙིང་་རེ
ས་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་གས་པའི་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་ཀི་

ངོན་པར་གདོནཆུ་བོ
་པའིར
་ཕྱི་བྱི
ར་ངེ
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ངས
་བ་ཁོ
་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི
ས་བཀའ་སལ་ཏོ།

།དེ་བཞིན་དུ་ཡི་

བསལ་ནས་ཤིདགས་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
ར་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི
་བཀེས་པ་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསལ་གི་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མེས་བསྐམས་པའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་མང་པོ་མྱང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དུད་འགོ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

རྣམས་ཀང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་དང༌། ཁོ་བ་དང༌། གསོད་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་ལ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

སོགས་པའི་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་མང་པོ་མྱོང་བ་ཁོ་ནར་སང་ངོ་།

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

།མི་རྣམས་ཀང་འདོད་པ་

ཡོངས་སུ་ཚོལ་བས་ཕོངས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁུ་བ་དང༌། གནོད་པ་བྱེད་པ་དང༌། སྡུག་
པ་དང་བྲལ་བ་དང༌། མི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་དང༌། དབུལ་ཕོངས་ལས་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་སང་ངོ་། །གང་དག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

པའི་ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་དཀི
སས
་པ་ས་ཚོ
གས་ཀིས་་སེམས་དཀིས་པ་དག་དང༌། གང་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགི
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

དག་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོ
ས་གཟི
ང ་གཟི་ན།ང ་བར་གྱུར་པ་དེ
་ ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོསག
་གཅི
ག་པོ་གང་ཞེ
འདི་

བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གད་ཀ་ན་འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ལྷ་
50

རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཉིད་ཀིས་སྡུག་བསལ་བ་དག་སྟེ། འདོད་པ་

ན་སྤོད་པའི་ལྷ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རག་ཏུ་འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་

འཇིགས་པའི་མྱ་ངན་གིས་སེམས་ལ་གནོད་ན་ཇི་ལྟར་བདེ། འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཉིད་
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

63

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིདཅན་གི
་ཀི་རྒྱུའི
་གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། སྐད་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་དེ། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ང་དུ་སོང་བས་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན
དེ་བས་ན་འགོ་བ་མཐའ་དག་ནིདུ་ཐག་རི
་སྡུག་བསལ་གི
་མེ་ལེ་འབར་བའི
་ནང་དུ་ཞུགས་པ་

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་འདོ
་པོ་དེ
ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི
ཡིན་པར་བལྟས་ལ། ཇི་ལྟར་བདག་སྡུག་བསལ་མི
ད་་པ་ལྟར་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ
་ ་རིམ་པ་དེ
ནས་བརམས་ཏེ་བརོད་པར་བྱའོ། །
དང་འདའོ་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང༌། ཀེ་མ་ཀི
་ཧུད་བདག་ལ་སྡུག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་སྡུག་

ཐོག་མར་རེ
ཞིག་བཏང་སྙོ
མས་བསོམས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
བསལ་ན་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ཐར་བར་བྱ་ཞེ
ས་་བདག་ཉི
ད་སྡུག་བསལ་བ་བཞི
ན་དུ་

ཆགས་པ་དང༌།
་ཁོ་ཏི
་བ་བསལ་ཏེ
མས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
བྱེད་ཅིང་དེ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པའི
་སྙིང་རེཁོ་དེངས
ང་ངེ་འཛི་ནསྙོ་ལ་འདུག་ཀང་རུང་།

་བ་ནི་འདོདམ་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ།མཐོ་ ག་མ་མེད་པ་
སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་བདེ
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེ
ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོ

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ཇི་སྐད་སོས་པའི་སྡུག་བསལ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ས་ཚོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཐོང་བས་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་མཉམ་པ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཉིད་ཀིས་བྱེ་བྲག་མེད་པར་མཐོང་ནས་སེ
མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་གཉེན་དུ་གྱུར་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
པ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིམཛའ་བཤེ
ང་བར་མའིས་ཕྱོ
གས་རྣམས་ལ་བསོ
མ་པར་བྱའོ
།གང་མ་མོ། །
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད།་དུ་བསོ
གི་ཚེ་དེ་ལ་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་བཞིན་དུ་སྙིང་རེ་དེ་མཉམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེའི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོམ་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་བུ་ཆུང་ངུ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

སྙིང་དུ་སྡུག་པ་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་པའི
ན་དུ་བདག་ཉི
ད་ཀི་བག་ཏུ་ཤི
ས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསལ་
ལ་སྙི་ངམ་བཞི
་རེའི་ས་བོ
ན་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

བ་ལས་འདོན་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སྙིང་རེ་དེ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 51སྙིང་རེ་ཆེན་
པོའི་མིང་ཡང་འཐོབ་བོ། །

བྱམས་པ་བསོམ་པ་ནི་མཛའ་བཤེས་ཀི་ཕྱོགས་ལ་ཐོག་མར་བྱས་ནས་བདེ་བ་དང་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཕད་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ། རིམ་གིས་ཐ་མལ་པ་དང་དག་ལ་ཡང་བསོམ་པར་བྱའོ། །དེ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ལྟར་དེ་སྙིང་རེ་གོམས་པར་བྱས་ནས། རིམ་གིས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པར་འདོད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསོམ་པར་བྱའོ། །

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

།དེས་ན་ར་བའི་སྙིང་རེ་གོམས་

འདོད་པས་སྙིང་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་

པར་བྱའོ།

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་པའོ། །དེ་ལ་

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

ཀུན་རོབ་པ་ནི་སྙིང་རེས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་མངོན་པར་འདོན་པར་དམ་བཅས་ནས་

ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

འགོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་རྣམ་པས་སེ
མས་དང་པོ་བསྐེད་པའོ།
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཡང་ཚུལ་

ལེའུང་ལས་བསྟན་པའི
་ཆོ་ག་བཞི
ནག་དུ་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དང་ཡེ་ཤེཁིསམ་ཀིས་ཀི
་ཚོག་ས་ཡོ
ས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
། །ཚོ
ས་རྣམས་ མས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་

པ་མཁས་པ་ཕ་རོ
ལ་པོ་ལས་སེ
མས་བསྐེད་པར་བྱའོ
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
། །།དེ་ །དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
་ཀི་ར་བ་ནི
་སྙིང་རེན་ཁོ་དམ་པའི
་ན་ཡིན་པས་དེ
་ནི་ཐོག་སེ
་མ་ཁོ
་ནར་ ད་པའི་ཕྱིར་འབད་པར་བྱའོ། །
སེམདས་བསྐེ
ད་ནས་དོ
་བྱང་ཆུབ་ཀི
མས་བསྐེ

འོ། །

དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་སྤོས་པ་མཐའ་དག་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

དང་བྲལ་བ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། དོན་དམ་པའི་སྤོད་ཡུལ། དི་མ་མེད་པ། མི་གཡོ་བ། རླུང་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

མེད་པའི་མར་མེའི་རྒྱུན་ལྟར་མི་གཡོ་བའོ། །དེ་འགྲུབ་པ་ནི་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་ཞི་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ།

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

འཕགས་པ་

དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། བྱམས་པ་གང་ཡང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་འམ།
བྱང་ཆུབ་སེམ50
ས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འམ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་ཆོས་

འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་གཉིས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་
54

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

65

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོཅན་གི
ར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི
ས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པར་ཞི་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་སྐད་དུ་ངས་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

རྣམས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི
་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་དག་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོ
་གིས
་བསྡུས་པར་རི
ནས་བརམས་ཏེང་བརོ
ད་པར་བྱའོ
། ། ག་པར་བྱའོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
མས་པའི་སེམ་སྒྲིས་ཉི
ད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཞི་གནས་ཙམ་འབའ་ཞིག་གོམཆགས་པ་དང༌།
ས་པར་བྱས་པས་ནི
་རྣལ་འབྱོར་སྙོ་པ་རྣམས་ཀི
བ་པ་

ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་སང་བ་
་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
མི་སོང་གི། རེ་ཞིག་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོ
ན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ
། ཤེས་རབ་ཀི

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བྱུང་བ་མེད་པར་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་པར་ཆོམས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་
པར་ཆོམས་པར་མི་འགྱུར་རོ།

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

།དེ་བས་ན་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་དེ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཉིད་ལས་བསམ་གཏན་གིས་ནི་ཉོན་མོསྙོངམས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གནོ
ན་ཏོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་
ས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ནི་བག་ལ་ཉལ་ལེགས་པར་འཇོམས་པར་བྱེ
ད་དོས་ཞེ་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
ས་བཀའ་སལ་ཏོམ།ས་སྙོ།འཕགས་པ་ཏི
ང་ངེམ་ ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོ
འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སོམ་པར་བྱེད་མོད་ཀི། །དེ་ནི་རག་ཏུ་འདུ་ཤེས་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

འཇིག་མི་བྱེད། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ཕྱིར་ཞིང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །ལྷག་སྤོད་འདི་ནི་ཏིང་འཛིན་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

བསོམ་པ་བཞིན། །གལ་ཏེ་ཆོས་ལ་བདག་མེ
་སོནར་བཏབ་ན་བདེ
་རོག །སོ་་སོ
ར་དེ་བརགས་གལ་ཏེ
་
ལ་སྙིང་རེདའ་སོ
ི་ས་བོ
བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
བསོམ་པ་ནི། །དེ་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་འབྲས་བུའི་རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་དེས་ནི་ཞི་མི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སོད་ལས་ཀང༌། གང་དག་བྱང་ཆུབ་
51
སེམས་དཔའི་སྡེ་སོད་ཀི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་མ་ཐོས། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་མ་
ཐོས་པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནི་ང་རྒྱལ་གི་དབང་གིས་མངོན་པའི་

ང་རྒྱལ་དུ་ལྟུང་ཞིང༌། སྐེ་བ་དང༌། ར་བ་དང༌། ན་བ་དང༌། འཆི་བ་དང༌། མྱ་ངན་དང༌། སྨྲེ་
55

66

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སགས་འདོན་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

མི་གོལ། འགོ་བ་དྲུག་གི་འཁོར་བ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་གོལ། སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཀང་ཡོངས་སུ་མི་གོལ་ཏེ། དེ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདི་སྐད་ཅེས། གཞན་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

ལ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོས་པ་ནི་ར་ཤི་ལས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ་ཞེས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྒྲི
བ་པ་མཐའ་དག་སངས་ནས་ཡོ
འདོད་པས་སྙིངགསུངས་སོ
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་ ངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་

་པས་ཞི
་གནས་ལ་གནས་ཤི
ང་ཤེས་རབ་བསོ
པར་བྱའོ། བར་འདོ
།སྙིང་རེསད་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་མ་པར་བྱའོ། །དེ་སྐད་དུ། འཕགས་

ངོན་པར་གདོནཔ་དཀོ
་པའི་ཕྱིནར་མཆོ
་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ག་བརེགས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ཚུལ་ཁིམས་ལ་ནི་གནས་ནས་ཏིང་

བསལ་ནས་ཤིངེན་་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
འཛིན་ཐོབ་སྟེ།ང་རྒྱུན་མི
།ཏིང་ངེ་འཆད་ལ་ཡུན་རི
་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཀང་ཤེ
ས་རབ་སོམ་པར་བྱེད། །ཤེས་རབ་ཀིས་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ནི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་འཐོབ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་སུམ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཚོགས། །ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིའཕགས་པ་ཐེ
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེག་་པ་ཆེ
ཁོ་ན་ཡིནན་པོ་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་་མདོ་ལས་ཀང༌། རིགས་ཀི་བུ་ཤེས་
་ལ་དད་པ་བསོ
མ་པའི

འོ། །

རབ་ལ་ཉེ་བར་མི་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བར་ང་མི
་སྨྲའོ། །རིགས་ཀི་བུ་རྣམ་གངས་འདིས་ཀང་འདི་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབྱུང་བ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི་ས
་ན་སངས་རྒྱས་ཀིང་ ས་པའི་སེམས་ཀིས་དོན་དང་ཆོས་
གང་ཅི་ཡང་རུང༌།
དེ་ཐམས་ཅད་ནི
རྣམ་པར་མ་གཡེ

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

50
ཞི་གནས་དང་བྲལ་བའི
་ལྷག་མཐོང་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་རྣལ་འབྱོར་པའི་སེམས་ཡུལ་

རྣམས་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་གི། རླུང་གི་ནང་ན་འདུག་པའི་མར་མེ་བཞིན་དུ་བརན་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་འབྱུང་སྟེ། ད་ལྟ་
56

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

67

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བས་ན་གཉིས་ཀ་དང་འད་བར་བསྟེན་པར་བྱའོ
། །དེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

རིགས་མི་མཐོང་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཤེས་རབ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནིརྒྱུ་ནི
་མཐོ་སྙིངང་མོ་རེད་ཆེ་ཀིན་་པོ
མི་་དེགསལ་ཏེ
། ཤེས་རབ་ཀི་ཤས་ཆེ་
་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
བའི་ཕྱིར་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆུང་བའི
་ཕྱིར་རོ། ་།དེ
ན་གཤེ། ག། ས་པས་ནི་ཐམས་ཅད་
ནས་བརམས་ཏེ
བརོ་བཞི
ད་པར་བྱའོ

གཟིགས་ཏེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏེ།

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ཞི་གནས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་མར་མེ་རླུང་གི
ས་མ་བསྐོད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་རླུང་
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

རྣམས་ཀིས་སེམས་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་རོ
། །ལྷག་མཐོ
་གིདས་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་ནི་ལྟ་བ་ངན་པའི
་མ་མཐའ་
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནིང་འདོ
་མི་་དིའདོ
ད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

དག་སངས་པས་གཞན་དག་གིས་མི་ཕྱེན་སེ
ད་དེམ།ས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
ཟ་བ་སྒྲོན་མའི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།
ཞི་གནས་ ་གང་ཡང
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ངས་སུ་བསམ་ཞི
་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
སྟོབས་ཀིས་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར།ཡོ།ལྷག་མཐོ
ང་གིསང༌།་ནིའདི
་རི་་ལ་བྱེ
དང་འད་བར་འགྱུར།
།ཞེས་ ་རེས་སུ་

ནི ་ས
ཁོ ང་ཀ་ལ་རྣལ་འབྱོ
་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི།ས ་སེ
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཉི
ར་དུ་བྱས་པར་གནས་སོ
།དེམ་ལ་ས་ཅན་ཐམས

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་པས་གང་གིས་བདེ་བར་མྱུར་དུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་ལ་ཇེ་བསྟེན་པར་བྱའོ། །

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེ་ལ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན། མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང༌། འདོད་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

ཆུང་བ་དང༌། ཆོག་ཤེས་པ་དང༌། བྱ་བ་མང་པོ
ངས་སུ་སངས་པ་དང༌།
ཚུལ་ཁི
ལ་སྙིང་རེའ་ཡོ
ི་ས་བོ
ན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོམངས་རྣམ་
ས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པར་དག་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། །དེ་ལ་
ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་དང་ལྡན་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 51
གོས་དང་ཟས་
ལ་སོགས་པ་ཚེགས་མེད་པར་རྙེད་པའི་ཕྱིར་རྙེད་ས་བ་དང༌། སྐེ་བོ་མི་སྲུན་པ་དང་དག་ལ་
སོགས་པ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་གནས་བཟང་བ་དང༌། ནད་མེད་པའི་ས་ཡིན་པས་ས་བཟང་བ་
དང༌། གོགས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་གོགས་བཟང་བ་དང༌། ཉིན་
57

68

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

མོ་སྐེ་བོ་མང་པོ་དག་གིས་མ་གང་བའི་ཕྱིར་དང༌། མཚན་མོ་སྒྲ་ཆུང་བའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ལྡན་པའོ། །འདོད་པ་ཆུང་བ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་བཟང་པོའམ་མང་པོ་ལ་ལྷག་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པར་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ངན་ངོན་ཙམ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རྙེད་པས་རག་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །བྱ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་གང་ཞེ་ན།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ང་ལ་སོ
གས་པ་ལས་ངན་པ་ཡོ
ངས་སུ་སང་བ་དང༌།
འདོད་པས་སྙིངཉ་ཚོ
་རེ་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་

་འདིན་བྱེད་པ་ཡོ
ངས་སུ་སང་བ་དང༌།
པར་བྱའོ། དག་ཧ་ཅང་སོ
།སྙིང་རེས་བསྐོདས་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་སན་བྱེད་པ་སྐར་མ་རི་བ་ལ་སོགས་

ངོན་པར་གདོནཔ་ཡོ
་པའི་ངཕྱིས་སུ་སངས་པ་གང་ཡི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ན་པའོ། །ཚུལ་ཁི
མས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཞེ་ན། སྡོམ་པ་

བསལ་ནས་ཤིགཉི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོ་ཁ་ན་མ་ཐོ
ར་བསྒྲུབས་་བ་དང་བཅས་པའི་བསབ་པའི་གཞི་
ས་ཀ་ལ་ཡང་རང་བཞི
ན་དང་བཅས་པའི

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མི་འདལ་བ་དང༌། བག་མེད་པར་རལ་ན་ཡང་སྐེན་པ་སྐེན་པར་འགོད་པས་ཆོས་བཞིན་དུ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

བྱེད་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀི་སྡོམ་པ་ལ་ཕམ་པ་བཅོས་སུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

དེ་ལ་ཡང་འགོད་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཕྱིས་མི་བྱ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སེམས་གང་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

གིས་ལས་དེ་བྱས་པའི་སེམས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཕྱིར་རམ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གོམས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ན་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཡིན་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནི་འཕགས་པ་མ་སྐེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བ་ལས་ཁོང་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

དུ་ཆུད་པར་རིག
་པར་བྱའོག།ས་པར་བགི
།དེ་བས་ན་དེ
་འགོད་པ་མེད་་པར་བྱས་ལ་སོམ་པ་ལ་མངོན་པར་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི

བརོལན་དུ་མཆི
་པར་བྱའོ
། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཚེ
་འདི་ན།་དང་ཚེ
ད་དེའི་ལག་མཐི
ས་པ་ལགས་སོ
། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ
འདི་ ་ཕྱི་མ་ལ་ཉེས་དམིགས་རྣམ་པ་མང་

པོར་འགྱུར་བར་ཡིད་ལ་བྱས་ལ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་སང་བར་བྱའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་
50

ཏུ་ན་འཁོར་བ་པའི་དངོས་པོ་སྡུག་པའམ་མི་སྡུག་པ་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་
པར་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་མི་བརན་པ་སྟེ། གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་བདག་

རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འབྲལ་བར་གྱུར་ན།

བདག་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ལ་
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
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ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
སོགས་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་བསོམས་པས་རྣམ་པར་རོ
ག་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱའོ། །
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་གང་ཞེ་ན།
ས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང༌།
མང་དུ་ཐོ
་པ་ ་ཁང་པ
གཟིགསྐེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོང་ཁེ
ར་ཞི་བ་དེས་ལགས་ཀི

ང་དུ་སོ
ང་བས་བཅོ
་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི
ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་དང༌། ཚུལ་བཞིནདུ་ཐག་རི
་སེམས་པའོ
། །དེ
་ལ་སྐེསམ་བུ་དམ་པ་ཇི
་ལྟ་བུ་ལ་བརེ
ན་ ་མྱ་ངན

་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིསྙིནང་ནོ་རེ། ་དང་ལྡན་པ་དང༌།
།དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམསྐོ་པའི
པར་བྱ་ཞེ་ན། གང་མང་དུ་ཐོས་པ་དང༌།རྒྱུ་ནིཚི་སྙིགང་གསལ་བ་དང༌།
་ ་རིམ་པ་དེ
་བརོད་པར་བྱའོ། །
བ་བཟོད་པའོ། །དེ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡོནས་བརམས་ཏེ
ངས་སུ་བཙལ་བ་གང་ཞེ
་ན། གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ག་མར་རེ
་ཞིག་བཏང་སྙོ་མ
མས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས
ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་ངེསཐོ་པའི
་དོན་དང་དང་བའི
དོས་བསོ
ན་ལ་གུས་པར་བྱས་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་ཁོ་ས
བ་བསལ་ཏེ
ས་པའི་སེའཕགས་
མས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཉན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཕགས་པ་དགོ
ངས་པ་ངེ
་པར་འགེ་སྙོལམ་པ་ལས།

་འདོ
་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
པའི་གཏམ་འདོད་པ་བཞིན་དུ་མ་ཐོསཐམས་ཅད་བདེ
་པ་ནི་ལྷག་མཐོ་བ་ནི
ང་གི
་གེདག་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ས་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་བཀའ་སལ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཏོ། །དེ་ཉིད་ལས་ལྷག་མཐོང་ནི་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ
་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞི
ང་བར་མའི
འཕགས་པ་སྲེད་མེད་ཀི་བུས་ཞུས་པ་ལས་ཀང༌།
ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི
་ཤེས
་རབ་ ་ཕྱོགས་ན

མཛའ་བཤེ་ས
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོ
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ནི
ཉོན་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི
་བར་འགྱུར་རོ
་ཞེསམ་ ་མོ། །

བཀའ་སལ་ཏོ། །ཚུལ་བཞིན་བསམ་པ་གང་ཞེ
་ན། མགང་ངེ
ས་པའི་དོན་གི་མདོ
་སྡེ་དང་དང་
དེ་ནས་སེ
ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

མ་མོ། །བྱམས་པའི་བ
ཆུས་སེ
མས་ཀི
་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
བའི་དོན་གི་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ལེགབསོ
ས་པར་གཏན་ལ་འབེ
ས་པ་སྟེ
། ་རྒྱུད་བརླན་ཏེ
དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་

ལ་སྙིང་རེའགི་ས་བོ
་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངནས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
སེམས་དཔའ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་བསོམ་པ་ལ་གཅི
་ཏུ་ངེནས་བཏབ་ན་བདེ
་པར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ལྟ་མ་ཡི
་ན་ཐེ་

ཚོམ་གི་འཕྱང་མོ་ཉུག་པའི་ཐག་པ་ལ་འདུག་པ་ནི་ལམ་ཁ་བྲག་གི་མདོར་ཕྱིན་པའི་མི་ལྟར་
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གང་དུ་ཡང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པས་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉ་དང་

ཤ་ལ་སོགས་པ་སང་ཞིང་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཟས་ཚོད་ཟིན་པར་བཟའ་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་མཐའ་དག་བསགས་པ་
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70

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དེས་བསོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

དེ ་ ལ་རྣལ་འབྱོ
ར ་པས་བསོ
་པའི ་ དུས་ན་ཐོ
ག་་མར་བྱ་བ་ཅི ་ ཡོ ད ་པ་ཐམས་ཅད་
དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ།
གསང་བ་པའི
་བདག་པོ་མ
ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པའི

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡི
ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེབཤང་གཅི
མས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ལ།
་བྱས་ནས་སྒྲའི་ཚེར་མ་མེད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིནཕྱོ་པ་ཡི
ན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ
་། །དེ
་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ ་སྙིང་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་
གས་སུ་བདག་གི
ས་སེ
མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀི

འདོད་པས་སྙིང་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ་འདི་

པར་བྱའོ།

དུ་བསམ་ཞིང༌། འགོ་བ་མཐའ་དག་མངོན་པར་གདོན་པའི་བསམ་པ་ཅན་གིས་སྙིང་རེ་ཆེན་
།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

པོ་མངོན་དུ་བྱས་ལ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡན་ལག་ལྔས་ཕྱག་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

གཟུགས་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་མདུན་དུ་གཞག་གམ་གཞན་དུ་ཡང་རུང་སྟེ
། དེ་དག་ལ་ཅི་ནུས་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

་པ་དང་བསྟོ
དས་པར་སྒྲུབ་བོ
་པ་བྱས་ལ་རང་གི
་སྡིས་རྣམས་
ག་པ་བཤགས་ནས་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་
མས་དང་ཡེ་ཤེཀིསས
་ཀི་མཆོ
་ཚོགད
ས་ཡོ
ངས་སུ་རོག
། །ཚོག

བསོད་ནམས་ལ་རེ
ས་སུ་ཡི
་རང་བར་བྱས་ལ། ། སྟན་ཤི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ ན་ཏུ་འཇམ་པོ་བདེ་བ་ལ་རེ་བཙུན་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་་ཁོསྐི་ན་ཡི
་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི
ལ་མོན་ཀྲུང་ལྟ་བུའམ།
སྐིལ་ནར་
་མོ་ཀྲུང་ཕྱེད་དུ་ཡང་རུང་སྟེ། མིག་ཧ་

འོ། །

ཅང་ཡང་མི་དབྱེ། ཧ་ཅང་ཡང་མི་གཟུམ་པར་སའི་རེ་མོར་གཏད་ཅིང༌། ལུས་ཧ་ཅང་ཡང་མི་

སྒུ། ཧ་ཅང་ཡང་མི་དགེ་བར་དང་པོ
ར་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
་བསྲངས་ལ་དན་པ་ནང་དུ་གཞག་སྟེ་འདུག་པར་བྱའོ།།
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོམ

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
དེ་ནས་ཕག་པ་མཉམ་པར་གཞག་ལ་མགོ
་མི་མཐོ་མི་དམའ་ཞིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ཡོ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
་རབ་ཏུ་རོ་ག
ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ་དང་མཆུ་ཡང་ཐ་མལ་པར་གཞག་
བར་གཞག་སྟེ་ངས་ནས་ལྟེ
བའི
་བར་དང་པོ
ར་གཞག་གོ། །སོ

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

གོ། །ལེ་ཡང་ཡ་སོའི་དྲུང་དུ་གཞར་རོ། །དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཡང་སྒྲ་ཅན་དང༌། རྔམས་
པ་ཅན་དང༌། 50
དབུགས་རོད་པ་ཅན་དུ་མི་བཏང་གི། །ཅི་ནས་ཀང་མི་ཚོར་བར་དལ་བུ་དལ་

བུས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་བྱའོ།།
དེ་ལ་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ།
60

ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

71

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
གཡེང་བ་ཞི་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་རང་གི
་ངང་གིས་འཇུག་ལ་དགའ་བ་དང་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཞེས་བྱའོ། །ཞི་གནས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཚེ་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ཏེ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཇི
་སྐད་དུ། ཞི་གནས་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ།།
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྷག་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རོནས་བརམས་ཏེ
ག་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
་བརོད་པར་བྱའོ། ། ། །འཕགས་པ་དགོངས་

པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

བགིད་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ལགས།
བཀའ་སལ་པ། བྱམས་པ་ངས་ཆོས་
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ
། མདོའི་་སྡེ
་དང༌།
དབྱངས་ཀིས་བསྙད་པའི
ཐམས་ཅད་བདེ
བ་ནི
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ།་སྡེཐོ་ ག་མ་མེད་པ་

དང༌། ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སྡེ་དང༌། ཚིགན་སེ
ས་སུ་བཅད་པའི
་སྡེ་དང༌། ཆེད་དུ་བརོ་གཉེ
ད་པའི
་སྡེ་དང༌། ་གང་ཡང
མས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
ན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ངས་སུ་བསམ་ཞི
འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི
ག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
གླེང་གཞིའི་སྡེ་དང༌། རོགས་པ་བརོདཡོ་པའི
་སྡེ་དང༌། དེང༌།་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི
་སྡེ་ཞི་དང༌།
སྐེས་པ་ ་རེས་སུ་

ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
ལྟ་བས་ན་བདག་གི
ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས
རབས་ཀི་སྡེ་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ནིསྡེ་་ཁོདང༌།
རད་དུ་བྱུང་བའི་་ཆོ
ས་ཀི་སྡེ་དང༌། གཏན་ལ་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཕབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དེ་དག་བྱང་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་པར་ཐོས། ལེགས་པར་གཟུང༌། ཁ་ཏོན་བྱང་བར་བྱས། ཡིད་
ཀིས་ལེགས་པར་བརགས།

ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
མཐོང་བས་ཤིདེན་ནས་སེ
་ཏུ་རོགམས་པར་བྱས་ནས་དེ
་གཅི
ག་པུ་དབེ
ན་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
པར་འདུག་སྟེ་ནང་དུ་ཡང་དག་བཞག་ནས་ཇི
་ལྟར་ལེགས་པར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་སེམས་གང་གིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ནང་དུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་
ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཡིད་ལ་བྱེད་དོ།

།དེ་ལྟར་ཞུགས་ཤིང་དེ་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་
51

ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞི་གནས་

ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང༌། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་ཉིད་ལ་
61

72

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

གནས་ཏེ། སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སངས་ནས་ཇི་ལྟར་བསམས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརྙན་དུ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད། མོས་པར་བྱེད་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

དོ། །དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གཟུགས་བརྙན་དེ་དག་ལ་ཤེས་བྱའི་དོན་དེ་རྣམ་པར་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

འབྱེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་རོག་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

བཟོབྱང་ཆུབ་ཀི
ད་པ་དང༌།་སེའདོ
ད་པ་དང༌།
བྱེ་བྲག་འབྱེད་པ་དང༌།
འདོད་པས་སྙིངདང༌།
་རེ་དང༌།
མས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་ ལྟ་བ་དང༌། རོག་པ་གང་ཡིན་པ་

ལྷག་མཐོ
་ཞེས་བྱ་སྟེ། མདེས་དཔའ་རྣམས་སེ
་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་ལྷག་མཐོང་ལ་མཁས་པ་ཡིན་
པར་བྱའོ། དེ།སྙི་ནིང་་རེ
ས་བསྐོདང་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནནོ་པའི
་ཕྱི་གསུངས་སོ
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
་ཞེས
།།

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞི་གནས་མངོ
ན་པར་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་རེ་ཞིག་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

སྡེག་དང༌།
ས་བསྙད་པའི། ་སྡེ།ཚོ་ལ་སོ
གས་པ་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནི་དེ་བཞིན་
མས་དང་ཡེ་ཤེམདོ
ས་ཀིའ་ི་ཚོ
ས་ཡོངདབྱངས་ཀི
ས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
གས་རྣམས་

ཉིད་ལ་གཞོ
ལད་བ།
དེ་བཞི
ན་ཉིད་ལ་བབ་པ། དེ།་བཞི།དེན་་ཉིད་ལ་འབབ་པའོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ན་པ་ཉི
་ལག་ཏུ་ཐོ
བ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི་ར་བ་ནི
་སྙིམ
ང་རེ
་ཁོ་་བར་གཞག་པར་བྱའོ
ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་
བསྡུས་ཏེ
་དེ་ལ་སེ
ས་ཉེ
། །རྣམ་པ་གཅི
ག་ཏུ་ན་རྣམ་པ་ཇི་ཙམ་གིས་

འོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་པར་

བྱའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཇི
ལྟར་མཐོ
ང་བ་དང༌། ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
གཟུགས་ལ་སེ
མས་གཞག་པར་བྱ་སྟེ
། འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཇི་སྐད་དུ།

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
་རབ་ཏུ་རོ
ས་པར་བགིས
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ན་པོ་ཀུན་དུ་མཛེས་པ་སྟེ། །
གསེར་གི་ཁ་དོངག
་ལྟ་བུའིག་སྐུ་ལུས་ཀི
། །འཇིག་རེན་མགོ
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

དམིགས་པ་དེ་ལ་གང་གིས་སེམས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མཉམ་གཞག་ཅེས་

བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
། །དེ་ལྟར་གང་ལ་འདོད་པའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་བཞག་
50

ནས་དེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱུན་དུ་སེམས་གཞག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཉེ་བར་གཞག་ནས་སེམས་

ལ་འདི་ལྟར་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། ཅི་དམིགས་པ་ལེགས་པར་འཛིན་ཏམ། འོན་ཏེ་བྱིང་ངམ།
འོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྱར་བས་རྣམ་པར་གཡེངས་སམ་སྙམ་དུ་བརག་པར་
62

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

73

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བྱའོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་རྨུགས་པ་དང་གཉི
ད་ཀིས་ནོན་ནས་སེམས་བྱིང་ངམ། བྱིང་དུ་དོགས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

པ་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

པ་འམ། སང་བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱའོ། །དེ་ནས་བྱིང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་ཅི་ནས་ཀང་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་ཀིས་དམི
གས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་དེ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྟར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་དམུས་ལོང་ལྟ་བུ་འམ།
མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའམ་མི
ག་བཙུམས་
ནས་བརམས་ཏེ
་བརོད་པར་བྱའོ། །

པ་ལྟ་བུར་སེམས་ཀིས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མི་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་བྱིང་བར་གྱུར་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

པར་རིག་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་ཕྱི་ཆགས་པ་དང༌།
རོལ་གི་གཟུགས་ལ་སོ
གས་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་
ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

རོག་པས་རྒྱུག་པའི་ཕྱིར་རམ། གཞན་ཡི
ད་ལ་བྱེད་པས་སམ།
སོན་མྱོང་བའི་ཡུལ་ལ་འདོ
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོད་ལ། དཐོ་ ག་མ་མེད་པ་

པས་སེམས་རོད་པའམ་རོད་དུ་དོགས་པར་མཐོ
ང་བ་དེའི་ཚེ་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མི
་རག་ ་གང་ཡང
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ཡོངདས་སུ་བསམ་ཞི
ང༌། འདི་ལ་བྱེ
་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
པ་དང༌། སྡུག་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི
་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི
་དངོ་བྲག་ཅི
ས་པོ་་ཞིཉིདག་ལ་བྱའོ
། །དེ་ ་རེས་སུ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
མ ས་ཅན་ཐམས
ནས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་དན་པ་དང་ཤེ
ས་བཞིན་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
་གི་ཐག་པས་ཡིདས་ཀི་སེ་གླང་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

པོ་ཆེ་དམིགས་པའི་སྡོང་པོ་དེ་ཉིད་ལ་གདགས་པར་བྱའོ།

།གང་གི་ཚེ་བྱིང་བ་དང་རོད་པ་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

མེད་པར་གྱུར་ཏེ། དམིགས་པ་དེ་ལ་སེམས་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ནི་རོལ་བ་

མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
གློད་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་ཇིདེ་སྲི་ནས་སེ
ད་འདོམདས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
་ཀི་བར་དུ་འདུག་པར་བྱའོ
། །དེ
་ལྟར་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ཞི་གནས་གོམས་པར་བྱས་པ་དེའི་ལུས་ལ་སེ
མས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཇི་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་ཞི་གནས་
གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །
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དེ་ནས་ཞི་གནས་གྲུབ་ནས་ལྷག་མཐོང་བསོམ་པར་བྱ་སྟེ་འདི་སྙམ་དུ་བསམ་པར་

བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་
མམ་བརྒྱུད་པས་དེ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ཉིད་
63
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཤེས་ན་སང་བ་བྱུང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཡེ་ཤེས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྒྲིབ་པའི་མུན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པ་ཡང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་གི། ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལེགས་པར་བསོམས་ན་ཡེ་ཤེས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཁོ་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ང་བར་འགྱུར་ཏེ
། དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་གི
ས་ཞི་གནས་ལ་གནས་
འདོད་པས་སྙིངནས་སྒྲི
་རེ་དང༌།བ་པ་ཡང་དག་པར་སོ
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌།
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

སས་རབ་ཀི
ས་དེ་ཁོ་ན་ཡོམངས་དཔའ་རྣམས་སེ
ས་སུ་བཙལ་བར་བྱའི
། ཞི་གནས་ཙམ་གིས་ནི་ཆོག་པར་
པར་བྱའོ། ཏེ།སྙི་ཤེ
ང་རེ
་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནའཛི
་པའིན་ཕྱི་པར་མི
ར་ངེས་་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། ། ། །དེ་ནས་བདག་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

དེ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་དོ།དེན་ཞུགས་ནས་ངེ
་དམ་པར་དངོསས་ ་པོ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་
ད་ཀིངས
་སྟོང་པ་ཉི
ད་དེ། དེ། ་ཡང་ཤེ
ས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་རོགས་པར་
མས་དང་ཡེ་ཤེཀིས་བདག་ཉི
་ཀི་ཚོགས་ཡོ
ས་སུ་རོ
གས་པར་སྒྲུབ་བོ
།ཚོགས་རྣམས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

འགྱུར་གིན་པ་ཉི
། གཞན་གི
་མ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་དགོ
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ད་ལག་ཏུ་ཐོསབ་ནི
་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ ངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས།

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིནམ་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་ ་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཕ་
བཅོདམ་ཀི་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔས་ཆོ
ས་རྣམས་ཀི

འོ། །

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་གིས་འཛིན་པ་ལགས། སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་འཛིན་ཏོ་།ཞེསབཅོ
་ཇི་མསྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ །

།དེ་ལྟ་བས་ན་ཞི་གནས་ལ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
་བགིམའ་པར་བྱའོ
ོ། །བཅོམ། ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
གནས་ཏེ
་ཤེས་རབ་བསོ
།དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
བྱ་སྟེ། གང་ཟག་ནི
་ཕུང་པོ
་དང་ཁམས་དང་སྐེ
་མཆེད་ལས་གུད་ན་མི
་དམིགས་སོ། །གང་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཟག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་མི་

རག་པ་དང་དུ་མའི
50 ་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་ནི་རག་པ་དང༌། གཅིག་པུའི་ངོ་བོ་
ཡིན་པར་གཞན་དག་གིས་བརགས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ཉིད་དམ་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མི་རུང་

བའི་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་མི་རུང་སྟེ། དངོས་པོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། འཇིག་རེན་གི་ང་དང་ངའི་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཁྲུལ་པ་ཁོ་
64

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

ནའོ་ཞེས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

75

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡང་འདིགཟི
་ལྟར་བསོ
མ་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཞེ
་བྱ་བ་ནི
་མདོ་ལགས་ཀི
ར་ ་ཁང་པ
གས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོས
ང་ཁེ
ར་ཞི་བ་དེ

དུ་ཐག་རི
་དུ་སོངཁམས་བཅོ
་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི
བསྡུ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉི
སང་དང༌།
་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལ་ཕུང་པོ
་ ་མྱ་ངན

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡི
ན་ནོ། ་དག་ནི
།དེ་ལ་སྙི
་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
དང༌། སྐེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང་གཟུགས་ཅན་གང་དག་ཡི
ན་པ་དེ
་དོངན་རེ་དམ་པར་
་བརོད་པར་བྱའོ། །
ན་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་ན་མེདནས་བརམས་ཏེ
་དེ། དེ་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བཤི
ག་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཐོག་མར་རེ་་ཞི
མས་བསོམས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
རྣམས་ཀང་ཆ་ཤས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་སོར་བརགས་ན་ངོ
བོག་ཉི་བཏང་སྙོ
ད་ངེས་པར་གཟུང་དུ་མེ
ད་པའི
་

ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིདན་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའིཆགས་པ་དང༌།
་དུས་ནས་གཟུགས་ལ་སོ
གས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡི
་

་བ་ནི
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིསཐམས་ཅད་བདེ
་རི་ལམ་ན་དམི
གས་པའི
་གཟུགས་ལ་སོ་མིག་འདོ
ས་པ་སང་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ཉིད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆད་པ་བཞིན་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

དུ་སང་གི། དོན་དམ་པར་ན་འདི་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ལས་གུད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ན་མེད་དོ་ཞེས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེསྙོ་འདི
་སྙམ་དུ་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ་
མས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང༌། དེས་དེ་ལྟར་ཆོ
ས་བརགས་པ་མཐའ་དག་ནི
མས་ཁོ
་ན་ཡི
ན་པར་མ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམ་སེ
ས་སྙོ
མས་པ་ཉི
ད་དུ་བསོ
རོགས་ནས་དེ་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་པ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

ཡིན་ནོ་ཞེས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་རོག་གོ། །དེ་འདི་ལྟར་དཔྱོད་དོ། །དོན་དམ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

པར་ན་སེམས་ཀང་བདེན་པར་མི་རུང་སྟེ
་བརྫུན་པའི་བག་ཏུ་ཤི
་ངོ་བོ་ཉིདན་ཏུ་ཡོ
་གཟུགས་ལ་
ལ་སྙི།ང་རེགང་གི
འི་ས་བོན་ཚེ
་བཏབ་ན་བདེ
ངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

སོགས་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་སང་བ་དེའི་ཚེ་དེ་བདེན་
པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བརྫུན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེ
51མས་ཀང་དེ་

ལས་གུད་ན་མེད་པས་བརྫུན་པ་ཉིད་དོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་ཀི་རྣམ་
པ་ཡིན་པས་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀང་དེ་ལས་གུད་

ན་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་དང་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་
65

76

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ། ། སེམས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྱུ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དཔྱོད་དོ། །དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་སེམས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ན་དོན་དམ་པར་སེམས་ནི་ནང་དུ་ཡང་མི་དམིགས། ཕྱི་རོལ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

དུ་ཡང་མི་དམིགས། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས། འདས་པའི་སེམས་ཀང་མི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

གས།བྱང་ཆུབ་ཀི
མ་འོངས་པ་ཡང་མི
གས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མི
་དམིགས་སོ། །སེམས་སྐེ་
འདོད་པས་སྙིངདམི
་རེ་དང༌།
་སེམས་དང༌།་དམི
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

ཡང་གང་ནས་ཀང་མི
་འོས་དཔའ་རྣམས་སེ
ང༌། འགག་པའིམ་ཚེས་ཅན་
་ཡང་གང་དུ་ཡང་མི་འགོ་སྟེ། སེམས་ནི་
པར་བྱའོ། བའི
།སྙིང་ཚེ
་རེ་ས
་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམ

ངོན་པར་གདོནགཟུང་དུ་མེ
་པའི་ཕྱིར་ངེས
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་ ན་པའོ། །བརན་དུ་མེད་ཅིང་གཟུང་
ད་པ།
བརན་དུ་མེད་པ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡི

བསལ་ནས་ཤིདུ་མེ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ར་བསྒྲུབས་
ད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡི
ན་པ་གང་ཡིངན་པོ
་པ་དེ
འི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅི་འད་ཞེ་ན། འཕགས་པ་དཀོན་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འོད་སྲུངས་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་བཙལ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ན་མི་རྙེད་དོ། །གང་མ་རྙེད་པ་དེ་མི་དམིགས་སོ། །གང་མི་དམིགས་པ་དེ་འདས་པ་ཡང་མ་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

དེས་དེ་ལྟར་བརགས་ན་སེམས་ཀི་དང་པོ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང༌། ཐ་མ་

ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོ
༌། མབར་མ་ཡང་དག་པར་རེ
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ངབཅོ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ ས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ལ་མཐའ་དང་དབུས་མེ
ད་པ་དེ
་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐའ་དང་དབུས་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ།ག།དེ
ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ
ས་དེ་ལྟར་སེ
མས་མཐའ་དང་དབུས་མེ
ད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ།

།སེམས་གང་གི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་ཡང་

སྟོང་པར་རོགས་སོ
50 ། །དེ་རོགས་པས་སེམས་ཀིས་རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཟུགས་

ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །དེས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་གཟུགས་རག་གོ་

ཞེའམ། མི་རག་གོ་ཞེའམ། སྟོང་ངོ་ཞེའམ། མི་སྟོང་ངོ་ཞེའམ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེའམ།
66

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

77

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཟག་པ་མེད་པའོ་ཞེའམ། བྱུང་བའོ་ཞེའཅན་གི
མ། །མ་བྱུང་བའོ
་ཞེའམ། ཡོད་པའོ་ཞེ་འམ། མེད་པའོ་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཞེས་རོག་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལ་རོག་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌།

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རོག་པར་མི་བྱེད་དེ། ཆོས་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ཅན་མ་གྲུབ་ན་དེའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ཀང་མི
་འགྲུབ་པས་དེ་ལ་རོག་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེས་དེ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ལྟར་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་དེནས་བརམས་ཏེ
་དངོས་པོ་གང་གི
་རྣལ་འབྱོ
་བརོད་ཚེ
་པར་བྱའོ
། ། ར་པས་དངོས་པོ་གང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་དོན་དམ་པར་ངེས་པར་མི་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ལ་འཇུག་གོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོཆགས་པ་དང༌།
་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉི
ད་མེད་པ་ཉིད་ཀང་རོགས་སོ། །གང་
ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

ཤེས་རབ་ཀིས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ
་སོར་བརགས་ནས་མི
་བསོམ་གི། ཡི་མིད་འདོ
་ལ་བྱེ
ད་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཐམས་ཅད་བདེ
་བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
ད་ལ།

ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སོམན་སེ
་པར་བྱེ
ད་པ་དེའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནམ་ཡང་མི
་ལྡོག་ ་གང་ཡང
མས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞི
༌། འདི
་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི
་ཞིག་ཡོ
་ན་ལ་ལ་ལ་ནི
ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རོགས་པར་ཡང་མི
་འགྱུར་ཏེ།ངཤེ
ས་རབ་ཀི
་སང་བ་མེ
དད་པའི
་ཕྱིར་ ་རེས་སུ་

་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
་སེ མསས་ཅན་ཐམས
རོ། །འདི་ལྟར་ཡང་དག་པར་སོ་སོརནི་རོ་ ཁོགང་པ་ཉི
ད་ལས་ཡང་དག་པ་ཇི
་ལྟ་བ་བཞིནས
་དུ་ཤེ
་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

པའི་མེ་བྱུང་ན་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པའི་མེ་བཞིན་དུ་རོག་པའི་ཤིང་སྲེག་གོ་ཞེས་བཅོམ་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏོ། །

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

དེ་ལྟར་སྐོན་ལ་མཁས་པ་དེ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྟོང་པ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

ཉིད་བསོམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱེད་དོལ་སྙི
། ང།དེ་རེ་སྟོའི་ངས་བོ
་པ་ཉིན་བཏབ་ན་བདེ
ད་ལ་བསོམ་་པ་མང་བས་གནས་གང་
བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
དང་གང་དུ། སེམས་འཕོ་ཞིང་སེམས་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་བརགས་ན་སྟོ
ང་
51

པར་རོགས་སོ། །སེམས་གང་གིས་རོགས་པ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་སྟོང་པར་རོགས་

ཏེ། དེ་དེ་ལྟར་རོགས་པས་མཚན་མ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

འདིས་ནི་ཡོངས་སུ་རོག་པ་སོན་དུ་གཏོང་བ་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་
67

78

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཏོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཙམ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

དཔྱོད་པར་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་ཤེས་རབ་ཀིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡང་དག་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརགས་ནས་བསམ་གཏན་བྱེད་ཀི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་བྱེམདས་དང༌།
་ཅིང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
འཇིག་རེན་འདི་དང་འཇི
འདོད་པས་སྙིངནས་བསམ་གཏན་མི
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེ
་འདི་ ག་རེན་ཕ་རོལ་གི་བར་ལ་གནས་

་བྱེད་དེ།མགཟུགས་ལ་སོ
པར་བྱའོ། ནས་བསམ་གཏན་མི
།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
ས་དཔའ་རྣམས་སེགམས་པ་དེ
ས་ཅན་་དག་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ངོན་པར་གདོནལྟ་བས་ན་མི
་པའི་ཕྱིར་ངེས་གནས་པའི
་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ
་བསམ་གཏན་པ་ཞེ
ས་ནས་བདག་
་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གི་

བསལ་ནས་ཤིངོན་་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མི
་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་་པོ
ར་བསྒྲུབས་
བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོ
ར་བརགས་ནས་གང་གི
ཕྱིར
་མི་དམིགས་པར་བསམ་གཏན་བྱེད་པ་དེའི་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཕྱིར་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དང༌།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ལས་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིདེ་ར་བ་ནི
་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིནས་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་
་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོ
་ལ་བདག་མེ
ད་པ་དེ
་ལྟར་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་

འོ། །

བརག་པར་བྱ་བ་བལྟ་བར་བྱ་བ་གཞན་མེད་པས་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་བྲལ་བ། བརོད་

པ་མེད་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི
ཡི་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
ད་ལ་བྱེད་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་མངོན་པར་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། བཅོ་མ

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་བགི་འཁོོ། ་ ན་ཉི
།བཅོདམ་ལ་ཤི
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
འདུ་བྱེ་ལ་བསབ་པར་མི
ད ་པ་མེ ད ་པས་དེ
ན ་ཏུ་གསལ་བར་བསོ མ ་ཞི ང ་འདུག་པར་བྱའོ །

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
།དེར་གནས་ནས་སེ
མས་ཀི
་རྒྱུན་རྣམ་པར་མི
་གཡེང་བར་བྱའོ
། །གང་གི་ཚེ་བར་སྐབས་སུ་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

འདོ ད ་ཆགས་ལ་སོ ག ས་པས་སེ མ ས་ཕྱི ་ རོ ལ ་དུ་རྣམ་པར་གཡེ ང ་བ་དེ འི ་ ཚེ ་ རྣམ་པར་

གཡེངས་པ་ཚོ50
ར་བར་བྱས་ལ་མྱུར་དུ་མི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་གཡེང་

བ་ཞི་བར་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སེམས་ཕྱིར་ཞིང་འཇུག་པར་བྱའོ། །གང་གི་ཚེ་

དེ་ལ་སེམས་མངོན་པར་མི་དགའ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་
བས་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་བསོམ་པར་བྱའོ།
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།རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་ཉེས་པར་མཐོང་

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

79

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བས་ཀང་མི་དགའ་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱའོ
། །ཇི་སྟེ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཀིས་ནོན་ཏེ་རྒྱུ་བ་མི་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

གསལ་བས་སེམས་བྱིང་ངམ་བྱིང་དུ་དོགས་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མཆོག་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཏུ་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་མྱུར་དུ་བྱིང་བ་ཞི་བར་བྱས་ལ། ཡང་དམིགས་པ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

དེ་ཁོ་ན་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དམ་པོར་གཟུང་བར་བྱའོ
། །ཇི་སྟེ་གང་གི་ཚེ་སོན་བགད་པ་དང༌། རེས་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

པ་རེས་སུ་དན་པས་བར་སྐབས་སུ་སེནས་བརམས་ཏེ
མས་འཕྱར་བའམ་རོ
ད་དུ་དོ། ག། ས་པར་མཐོང་བ་དེའི་
་བརོད་པར་བྱའོ

ཚེ་གོང་མ་བཞིན་དུ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོ་ཡིད་ལ་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

བྱས་ལ་གཡེང་བ་ཞི་བར་བྱ་ཞིང༌། དེཆགས་པ་དང༌།
་ནས་ཡང་དེ་ཁོཁོ་ན་ཉི
ད་ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་
ང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

པ་མེད་པར་འཇུག་པར་འབད་པར་བྱའོཐམས་ཅད་བདེ
། །ཇི་སྟེ་གང་གི
་བྱིདང་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་བ་དང་རོད་པ་དང་བྲལ་བར་
་བ་ནི་ཚེ
་འདོ
་མི་འདོད་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་

གྱུར་ནས་མཉམ་པར་ཞུགས་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་སེ
ན་ཉིདམ་ལ་སེ
མས་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་
ས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི
་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞི
ང༌། ་འདི
་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་
བ་དེའི་ཚེ་རོལ་བ་གློད་དེ་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱའོ
། །གལ་ཏེ
སེམ་ལ་བྱེ
ས་མཉམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ངབར་གྱུར་པས་དེ
མ ས་ཅན་ཐམས
བརལ་བ་བྱས་ན་དེའི་ཚེ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེ
་བར་འགྱུར་རོ།་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི
།གལ་ཏེ་སེམས་བྱིསང་སེ་བར་

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

གྱུར་པ་ལ་བརལ་བར་མ་བྱས་ན་དེའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་བྱིང་བས་ལྷག་མཐོང་མེད་དེ། སེམས་དམུས་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

ལོང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་བྱིང་བར་གྱུར་ན་བརལ་བར་བྱའོ། །མཉམ་

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
པར་གྱུར་ན་བརལ་བར་མི་བྱའོ། །གང་གི་དེཚེ་ནས་སེ
་ལྷག་མཐོ
ང་བསོམས་པས་ཤེས
་རབ་ཤི
ན་ཏུ་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་ཆུང་བས་མར་མེ
་རླུང་ལ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་སེམས་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

གཡོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ཁོ་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་
ན་དེའི་ཚེ་ཞི་གནས་བསོམ་པར་བྱའོ།

།ཞི་གནས་ཀི་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་ན་ཡང་ཤེས་རབ་
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སིག་རྒྱུ་
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
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དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དང༌། རི་ལམ་དང༌། ཆུ་ཟ་དང༌། མིག་ཡོར་ལྟ་བུར་ལྟ་ཞིང་འདི་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ།

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་འཁོར་བ་ན་ཀུན་ཏུ་ཉོན་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མོངས་པར་གྱུར་གིས། བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་དེ་དག་ཆོས་ཉིད་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

བ་དེ་ལྟར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང༌། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མངོན་དུ་བྱའོ།།

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ལ།་སེམཡང་དེ
ན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སང་བ་མེ
ད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
འདོད་པས་སྙིངདེ་རེ་ནས་ངལ་བསོ
་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
ས་དང༌།་བཞི
ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

།ཡང་སེམས་ཤི
ན་ཏུ་སྐོ་བར་གྱུར་ན་དེ
པར་བྱའོ། འཇུག་པར་བྱའོ
།སྙིང་རེས་བསྐོད།་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་་བཞིན་དུ་ངལ་གསོ་བར་བྱའོ། །འདི་

ངོན་པར་གདོནནི་པའི
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
་ནས་བདག་ ་ལམ་སྟེ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་
་ཞི་་ཕྱི
གནས་དང་ལྷག་མཐོ
ང་ཟུང་དུ་འབྲེ།ལ།དེ་པར་འཇུག་པའི

བསལ་ནས་ཤིབཅས་པ་དང༌།
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིརྣམ་པར་མི
ང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་ གས་པའོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་
་རོག་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་དམི

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

པས་རིམ་པ་འདིས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གམ། མེལ་ཚེ་ཐུན་ཕྱེད་དམ། ཐུན་གཅིག་གམ། ཇི་སྲིད་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

འདོད་ཀི་བར་དུ་དེ་ཁོ་ན་བསོམ་ཞིང་འདུག་པར་བྱའོ། །འདི་ནི་དོན་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

པའི་བསམ་གཏན་ཏེ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་བསྟན་ཏོ། །

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

དེ་ནས་འདོད་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་འདི་སྙམ་

དུ་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དོ
་དམ་པར་ངོ
་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌།
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ནབཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ཀུན་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། ད་དོ
།བཅོ
རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉི
། མ།དེ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་ ས་ཀང༌། དངོས་པོ་སྐེ་བ་ཀུན་
པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

རོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །སེམས་ཅན་བྱིས་པའི་བོ་

ཅན་འདི་དག་ནི
50་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲོ་འདོགས་
པས་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ན་ཡོངས་སུ་འཁམས་

པས་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བ་ན་མེད་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་ལ། དེ་དག་ཆོས་
70

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

81

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ།
དེ་ནས་དལ་བུས་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཤིག་སྟེ་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

བྱས་ལ། དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་བྱས་ནས། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤོད་པ་ལ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

སོགས་པའི་སོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གདབ་བོ
།།
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
་པར་བྱའོ། །
དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རེནས་བརམས་ཏེ
་ཆེན་པོའི་སྙི་ངབརོ
་པོད་ཅན་སྦི
ན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་

ཐོག་མར་རེ་ཞིགན་བཏང་སྙོ
མས་བསོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངོ
་པར་བརོ
ན་པར་བྱའོ
། །དེ
་

ཆགས་པ་དང༌།་མཆོ
ཁོང་ཁོ
་སྙོམ་སྟོས་པའི
་སེདམ་མངོ
ས་ཉིདན་བསྒྲུབ་པར་བྱ
ལྟར་གྱུར་ན་བསམ་གཏན་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི
ག་བ་བསལ་ཏེ
་དང་ལྡན་པའི
ང་པ་ཉི
་

ཐམས་ཅད་བདེན་བ་ནི
འདོ་ལས་ཇི
ད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་འདོད་ལ། ཐོ་ ག་མ་མེད་པ་
པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་གཙུག་ན་རི
་པོ་་ཆེ
་སྐད་དུ། དེ་མི་བྱམས་པའི

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཞེ
་ན། གང་སྦིན་པ་དང་མ་བྲལ་བ། ཚུལ་ཁིམས་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
དང་མ་བྲལ་བ། བཟོད་པ་དང་མ་བྲལ་བ།
བརོན་འགྲུས་དང་མ་བྲལ་བ།
བསམ་གཏན་དང་མ་
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོ
མས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །
བྲལ་བ། ཤེས་རབ་དང་མ་བྲལ་བ། ཐབས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

པར་བྱེད་པ་དང༌། ཞིང་དང༌། ལུས་དང༌།
གན་འཁོ
ར་མང་པོ་བག་ཏུ་ཤི
་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་
ལ་སྙིང་རེའགཡོ
ི་ས་བོ
་བཏབ་ན་བདེ
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
ཚོགས་པར་གྱུར་པའི་ཐབས་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ངེས་པར་བསྟེན་པར་བྱ་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་བཀའ་
51
སལ་པ་དེ་གང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར།

དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་

དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀིས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་
71

82

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལ་ཡང་བསྟེན་པར་བྱའི། སྟོང་པ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

དེ་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི
རོགས་པའི་སེ་བྱང་ཆུབ་ཀི
་ཕྱིར་ཡིན་ན། དེ་་ལ་མི
འདོད་པས་སྙིངཔ་འདི
་རེ་དང༌།
མས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
འདི་ ་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ། བྱང་

མ་བསྐོ
ས་དཔའ་ཤེ
ས་རབ་ཀི
་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁོ
་ན་ལ་བསབ་པར་བྱའི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པར་བྱའོ། ཆུབ་སེ
།སྙིང་རེས
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཔ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི
་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ངནས་བདག་
ས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ཟེ།ར་ཞི
༌། དེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཞན་དག་ལ་

བསལ་ནས་ཤིཡང་སུན་འབྱི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མིམ་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ང་པོར་བསྒྲུབས་
ན་པར་སེ
ས་སོ། །མ་ཕམ་པ་འདི
་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཀ་ཤི་ཀའི་རྒྱལ་པོར་
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཕུག་རོན་གི་ཕྱིར་རང་གི་ཤ་ཁ་ལ་བྱིན་པ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཡིན་ནམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ཀིས་བཀའ་སལ་པ། བྱམས་པ་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་གང་དག་བསགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་དེ་དག་གིས་

གནོད་པར་གྱུར་ཏམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སལ་པ། མ་ཕམ་པ་ཁོད་ཀིས་ཀང་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་སྦིན་པའི་ཕ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས།
བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཚུལ་ཁི
མས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་

པ།ལ་དུ་མཆི
བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བཟོ
ད་པའི
་ཕ་རོ
་ཏུ་ཕྱིན་ན།་པ།འདིབསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བརོ
ན་འགྲུས་ཀི་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ས་པ་ལགས་སོ། །ཆོ
ས་གཅི
ག་པོལ་གང་ཞེ
་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་
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ཅུར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ན། དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་

སྐད་དུ་ཚུལ་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞེས་ཟེར་

ཏེ། དེ་དག་ནི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །
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བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

83

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
ཐབས་དང་བྲལ་ན་བྱང་ཆུབ་སེཅན་གི
མས་དཔའི
་ཤེས་རབ་འབའ་ཞིག་གིས་ནི་ཉན་ཐོས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་བྱེད་མི་ནུས་ཀི། ཐབས་ཀིས་བསྟངས་ན་ནུས་པར་འགྱུར་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ཏེ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

བོ ན ་པོ ས ་ཟི ན ་པའི ་ རྒྱལ་པོ ་ རྣམས་དགོ
ས ་པ་ཐམས་ཅད་བྱེ ད ་པ་དེ ་ བཞི ན ་དུ་བྱང་ཆུབ་
རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ

སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་པས་ཡོ
ངས་སུ་ཟི
་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི
་མཛད་
ནས་བརམས་ཏེ
་བརོདན་པར་བྱའོ
།།
པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

ལྟ་བ་ཡང་གཞན། མུ་སྟེགས་ཅན་དང༌།
ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་ལྟ་བ་ཡང་གཞན་ཏེ།
ཆགས་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ་སྙོམས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ

འདི་ལྟར་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལམ་གི
་ལྟ་བ་ནི་་བདག་ལ་སོ
གས་པར་ཕྱིན་མི་ཅི་འདོ
་ལོདག་ལ།
་དང་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཐམས་ཅད་བདེ
བ་ནི་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི

ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེ
ས་རབ་དང་བྲལ་བའི་ལམ་ཡིན་གཉེ
་ཏེ།ན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ
དེ་བས་ན་ ་གང་ཡང
ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི

ངས་སུ་བསམ་ཞི
འདི་ཆེ
་ལ་བྱེ
་བྲག་ཅི
་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་
དེ་དག་ཐར་པ་མི་ཐོབ་བོ། །ཉན་ཐོསཡོ་རྣམས་ཀི
ས་ནི་སྙིང༌།ང་རེ
ན་པོ
་དང་བྲལ་བས་ཐབས་

་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ
་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི སལ་སེ
མ ས་ཅན་ཐམས
དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བས་ན་དེནི་དག་གཅི
ག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོ
་བར་

འགྱུར་རོ།

སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་

མཛའ་བཤེས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསོམ་མོ། །

འདོད་དེ། དེ་བས་ན་དེ་དག་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །

མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོ
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་ཤེདེས་ནས་སེ
་རབ་དང་ཐབས་དང་ལྡན་པར་འདོ
ད་དེམ།ས་པ་ཉི
དེས་ ད་དུ་བསྒྲུབས

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག
ན་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོ
བ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་འཁོར་བར་མི་

ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

ལྟུང་ལ། ཐབས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་
འཕགས་པ་ག་ཡ་གོའི་རི་ལས།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་
51

འདི་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

འཕགས་པ་དཔལ་མཆོག་དང་པོ་ལས་ཀང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དི་མ་མེད་པར་གགས་
73

84

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

པས་བསྟན་པ་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་འཆིང་བ་ནི་གང༌། ཐར་པ་ནི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

གང་ཞེ་ན། ཐབས་མེད་པར་སྲིད་པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀིས་སྲིད་པའི་འགོ་བར་འགོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤེས་རབ་མེད་པར་སྲིད་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པར་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་སྲིད་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

འགོ་བར་འགོ
་བ་ནི
།ཐབས་ཀིས་མ་ཟིན་འདི
་པའི
འདོད་པས་སྙིངཔའི
་རེ་་དང༌།
བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེ་མཐར་པའོ
ས་དང༌།། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་ ་ཤེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་

ན་པའི
ས་རབ་ནི་ཐར་པའོ
། །ཤེས་རབ་ཀི
ས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་འཆིང་བའོ། །
པར་བྱའོ། ཀི
།སྙིསང་ཟི
་རེས
་བསྐོ་དཤེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཤེ་པའི
་ཕྱིར་ངེསས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། ་།དེ
ནས་བདག་
ས་རབ་ཀི
་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ
ཞེ་ས
་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སལ་ཏོ། །

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཙམ་བསྟེ
ན་ན་ནི་ཉན་ཐོས་ཀིས་འདོད་པའི་མྱ་ངན་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

ང་བ་བཞིན། ་དུ་འགྱུར་ཏེ
། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་
མས་དང་ཡེ་ཤེལས་འདས་པར་ལྟུང་བས་འཆི
ས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
།ཚོགས་རྣམས་

པས་གོལན་པ་ཉི
་བར་མི
་འགྱུར་རོབ།་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ལྟ་བས་ན་ཐབས་དང་བྲལ་བའི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
ད་ལག་ཏུ་ཐོ
། །དེ་ ་ཤེས་རབ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི་ར་བ་ནི་འཆི
་སྙིངང་རེ་བའོ
་ཁོ་་ན་ཡི
ན་པས་དེ
་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་
དཔའ་རྣམས་ཀི
ཞེས་བྱའོ
། །དེ་ནི་ལྟ་བས་ན་ལྷགས་པས་ཉེ
ན་པ་ལ་མེ་བསྟེན་པ་བཞིན་དུ་

འོ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྷགས་པ་ཙམ་སང་བའི་ཕྱིར་ཐབས་དང་བཅས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟེ
་པར་བྱའི
། ཉན་ཐོས་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་ནི་མི་བྱ་སྟེ། འཕགས་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ནབཅོ
མ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
འོ། ་སྐད་དུ།
།བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
པ་ཆོས་ལ་བསབ་པར་མི
་བཅུ་པའི་མདོ་་བགི
ལས་ཇི
རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་མེ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོག།ས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
ཡོངས་སུ་སྤོད་པར་གྱུར་ཏོ
།དེ་མེ་དེ་ལ་བསྟི
་སྟང་བྱེད། བ་མར་བྱེ
ད་ཀང་དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

གིས་མེ་དེ་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས། བ་མར་བྱས། རི་མོར་བྱས་ཀང་འདི་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱའོ
་སྙམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་བདག་ལ་
50

ལུས་ཀི་སྡུག་བསལ་བའམ། སེམས་ཀི་ཡིད་མི་བདེ་བར་འགྱུར་དུ་འོང་སྙམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་བདག་
74

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

85

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་འགྱུར་དུ་འོ
ང་སྙམ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ། །
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཐབས་ཙམ་འབའ་ཞིག་བསྟེནགཟི
་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་སོ
བོའི་་ལགས་ཀི
ས་ ་ཁང་པ
གས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི
་གོ་ངསོ་ཁེའརི་སྐེ
་ཞི་་བ་དེ

དུ་ཐག་རི
ང་དུ་སོང།་བས་བཅོ
མ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི
་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན
ལས་མི་འདའ་བས་ཤིན་ཏུ་བཅིངས་པ་ཁོ
་ནར་འགྱུར་རོ
།དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེ
ས་རབ་དང་བཅས་

རྒྱུ་ནི་སྙིང་རེ་ཆེསན་ཡོ
་པོ་ངདེས་སུ་ཟི
་ཉིད་ཡིནན་ནོ་པའི
། །དེ
་ལ་སྙིང་རེན་་དུ་བྱང་
བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
པའི་ཐབས་བསྟེན་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་སགས་ཀི
་དུག་བཞི
་བརོད་པར་བྱའོ། །
ཆུབ་སེ མ ས་དཔའ་རྣམས་ཀི ས ་ཉོ ནནས་བརམས་ཏེ
་མོ ང ས་པ་ཡང་ཤེ
ས ་རབ་ཀི ས ་ཡོ ང ས་སུ་ཟི ན ་པའི ་

ཐོགརང་བཞི
་མར་རེ་ཞིནག་གི་བཏང་སྙོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
སྟོབས་ཀིས་བསོམས་ན་བདུད་རིར་འགྱུར་ན།
ས་མངོམནས་བསོ
་པར་མཐོ
་བའི་འབྲས་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་དགོ
་ཁོ་བ་བསལ་ཏེ
་སྙོམས་པའི་སེནམ་མཆོ
ས་ཉིག
ད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
བུ་ཅན་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་ལྟ་སོ
ས་ཀང་ཅི
ས་ཏེ། འཕགས་པ་དཀོ
་

ཐམས་ཅད་བདེ
ད་སྡུག་བསལ་བ་ནི་མི་འདོ
ད་ལ།
བརེགས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། འོད་སྲུངས་འདི
་ལྟ་སྟེ།་བ་ནི
དཔེ་འདོ
ར་ན་སགས་དང་སན་གི
ས་ཡོ
ངས་ཐོག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

སུ་ཟིན་པའི་དུག་གིས་ནི་འཆི་བར་བྱེད་མི་ནུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀང་ལོག་པར་ལྟུང་བར་བྱེད་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

མི་ནུས་སོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེསྙོ
་ལྟ་བས་ན་གང་གི
་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་
མས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
ཀི་སྟོབས་ཀིས་འཁོར་བ་མི་འདོར་བ་དེམཛའ་བཤེ
འི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི
་། ད།གང་གི
་ ་མོ། །
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེམས་སྙོ་ལྟུང་ངོ
མས་པ་ཉི
་དུ་བསོམ
ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་དམིགས་པ་མཐའ་དག་སོང་བ་དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

སྟེ། དེ་བས་ན་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐོབ་བོ། །དེ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

བས་ན་འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལས་ཀང༌།
དེ་ནཤེ་བཏབ་ན་བདེ
ས་རབ་ཀི་ཤེ
ས་པས་ནི
་ཉོནང་མོ
ངས་
ལ་སྙིང་རེའི་ས་བོ
་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོ
ས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདོར་རོ། །ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་མི་གཏོང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ51
་པ་ལས་ཀང༌།
སེམས་ཅན་གི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་དང༌།

འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངས་མ་
བསྟན་ཏོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་
75
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

དང་ཐབས་གཉིས་ཀ་བསྟེན་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་བསོམ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

པའི་གནས་སྐབས་སམ། ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྦིན་པ་ལ་སོགས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

པ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་མི་འབྱུང་དུ་ཟིན་ཀང༌། དེ་ལ་སྦོར་བ་དང་དེའི་རེས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

རབ་གང་ཡང་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ཐབས་ལ་བརེན་པ་འབྱུང་བ་ཉིད་དེ། དེའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་དང་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ས་ཅིག་ཅར་འཇུག་གོ
།
འདོད་པས་སྙིངཐབས་གཉི
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། །ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

པར་བྱའོ།

།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་

གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

ངོན་པར་གདོན་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བདག་

པར་འཇུག་པའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་

བསལ་ནས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བསྒྲུབས་

ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི
་ལམ་བསྟེན་པ་དང༌། ལངས་པའི་ཐབས་ཀི་
།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

ན་དུ་ཕྱིན་ཅི
ག་པ་ཁོ་ནའི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་
མས་དང་ཡེ་ཤེདུས་ན་ཡང་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞི
ས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ
། ་མ་ལོ
།ཚོགས་རྣམས་

པ་སྟེ། ནའཕགས་པ་བོ
་གོབས་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ
་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས་ཇི
གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེ
་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོ
། །དེ་ ་སྐད་དུ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉི
ད་ཀི
་ར་བ་ནི་་གང༌།
སྙིང་རེ་ཁོ
ན་པས་དེན་་པར་སྒྲུབ་པ་ནི
ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་་གང་ཞེ་ན། གང་གི་ཕྱིར་མཉམ་པར་
དཔའི
་ཐབས་ནི
ཤེ་ན་ཡི
ས་རབ་མངོ

འོ། །

གཞག་པ་ན་སེ མ ས་ཅན་ལ་ལྟ་བས་ན་སྙི ང ་རེ ་ ཆེ ན ་པོ འི ་ དམི ག ས་པ་ལ་སེ མ ས་ཉེ ་ བར་

འཇོག་པ་དེ་ནི་དེའི་ཐབས་སོ
་ཕྱིར་ཞི་བ་དང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། ། །གང་གི
བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
།བཅོརམ་བཀའ་སལ་པ་ལྟ་བུའོ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ ། །བདུད་བཏུལ་བའི་ལེའུ་ལས་
དེ་ནི་དེ་ལ་བསབ་པར་མི
འི་ཤེས་རབ་བོ་བགི
་ཞེསའོ།་རྒྱ་ཆེ

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
་
ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་སྦོར་བ་ཡང་དག་ཕུལ་ནི་

ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་མངོན་པར་བརོན་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ། ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་དགེ་
བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་ཡང་སྦོ
ར་བ་དང༌།
50

ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་པས་བདག་མེད་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང༌། སྲོག་མེད་པ་དང༌། གསོ་བ་མེད་པ་དང༌། གང་ཟག་མེད་པར་
ཡང་སྦོར་ལ། ཐབས་ཀི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་པ་ཡང་

སྦོར་བ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་
76

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

87

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
སྡུད་པའི་མདོ་ལས་ཀང༌། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའི
་མཁན་པོ་ཞིག །སྤྲུལ་པ་ཐར་བར་བྱ་ཕྱིར་བརོན།།
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

དེས་ནི་ས་ནས་དེ་ཤེས་པས། །སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད། །སྲིད་གསུམ་སྤྲུལ་པ་འད་བར་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

ནི། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མཁས་པས་ཤེས། །འགོ་བའི་ཆེད་དུ་གོ་བགོས་ཏེ། །འགོ་བ་དེ་

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

ལྟར་ས་ནས་ཤེས། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་།རྒྱུ་ནི།བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཤེས་རབ་དང༌།
་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
ཐབས་ཀི་ཚུལ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས།
དེའདི་སྦོ
ར་བ་འཁོ
ནས་བརམས་ཏེ་བརོ
་པར་བྱའོ
། ། ར་བ་ན་གནས་པ་ཡང་
ཡིན་པ་ལ། བསམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །

ཐོག་མར་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་བསོམས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས

་ཁོ་་ཅན་བ་ན་མེ
བ་བསལ་ཏེ་སྙོདམ་པ་ཡང་དག་པར་
ས་པའི་སེམས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རེཆགས་པ་དང༌།
་ཆེན་པོའི་སྙིཁོངང་པོ

ཐམས་ཅད་བདེ
་འདོད་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་འདོ
་ལ། ཐོག་མ་མེད་པ་
རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསོ
ས་པའི་སྦིན་བ་ནི
་པ་ལ་སོ
གས་པའི་ཐབས་གོ
མདས་པར་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

བྱས་ལ། དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་པའི་ཕྱིར་ས་མ་བཞིན་དུ་རག་པར་དུས་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

དུས་སུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་སྦོར་བ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བསོམ་པར་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

སྤོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་ལས།
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་གི་དོན་
སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན
བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་ཕན་ཡོ
ན་ཇི་སྐད་དུ་བསྟན་པ་དེ
ན་དུ་ཉེ
་བར་མ་མོ། །
མཛའ་བཤེ
ས་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོམ་བཞི
ས་པ་ཉི
ད་དུ་བསོ
གནས་པའི་དན་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་གོམས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྙིང་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

རེ་དང༌། ཐབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གོམས་པར་བྱས་པ་དེ་ཚེ་འདི་ལ་གདོན་མི་ཟ་
བར་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་ཏེ།

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

དེས་ན་རི
མས་
ལ་སྙི་ངལམ་ན་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེ
་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར

དཔའ་མཐོང་བར་འགྱུར། རི་ལམ་བཟང་པོ་གཞན་དག་ཀང་རི་བར་འགྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀང་
ཡི་རངས་ནས་སྲུང་བ་བྱེད་པར་འགྱུར། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ
་ཤེས་
51

ཀི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་པར་འགྱུར། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང༌། གནས་ངན་ལེན་

ཀང་བྱང་བར་འགྱུར། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་འགྱུར། སྐེ་
བོ་མང་པོ་ལ་སྡུག་པར་འགྱུར། ལུས་ལ་ཡང་ནད་ཀིས་མི་ཐེབས་པར་འགྱུར། སེམས་ལས་
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88

སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སུ་རུང་བ་ཉིད་ཀི་མཆོག་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་བོ།

།དེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྟོབས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

མཐའ་ཡས་པ་དག་ཏུ་སོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་དོ།།

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀང་ཉན་ཏོ། །འཆི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ན་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སངས་རྒྱས་དང་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མས་དཔའ་རྣམས་མཐོ
ང་བར་འགྱུར་རོ།་འདི
།ཚེ་ ་རབས་གཞན་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་
འདོད་པས་སྙིངབྱང་ཆུབ་སེ
་རེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི
་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ

མས་དཔའ་དང་མི
་འབྲལ་བའི་ཡུལ་དང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི
་ཁིམ་དུ་
པར་བྱའོ། དང་བྱང་ཆུབ་སེ
།སྙིང་རེས་བསྐོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་དཔའ་རྣམས་སེ
མས་ཅན་

ངོན་པར་གདོནཡང་སྐེ
་པའི་ཕྱི་རབར་འགྱུར་ཏེ
་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
།དེ་ས
ནས་བདག་
། དེས་ན་འབད་མི།་དགོ
་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་

བསལ་ནས་ཤིཡོ
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
ང་རྒྱུན་མིད
་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ར་བསྒྲུབས་
ངས་སུ་རོགས་པར་བྱེ
་དོ། །ལོངས་སྤོངད་པོ་ཆེ
་བ་དང༌། གཡོག་འཁོར་མང་བར་འགྱུར་རོ།།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ།

།དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཤེས་རབ་རྣོ་བས་སྐེ་བོ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་ཡང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

།ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་མདོ་གཞན་དག་

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

ལས་བྱུང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེས་དེ་ལྟར་སྙིང་རེ་དང༌། ཐབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་ར་བ་ནི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་

འོ། །

སེམས་རག་ཏུ་གུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་བསོམས་ན་རིམ་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་

སུ་དག་པའི་སྐད་ཅིག་འབྱུང་བས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་

ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

པའི་མེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་བསོམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ནས་འཇིག་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསབ་པར་མི་བགིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

རེན་ལས་འདས་པའི
་ཡེ་ཤེ
ས་རོག་པའིས་ད་བ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ།
ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སྤོས་
་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོ
གས་པར་བགི
་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་

པ་མེ
ད་པ་ཤིསན་པ་ལགས་སོ
་ཏུ་གསལ་བར་རོ
ས་པ།
དི་མ་མེ
་ཅི་ང་མི་གཡོ་ལ་མར་མེ་རླུང་མེད་པར་
ད་དེའི་ལག་མཐི
ལ་དུ་མཆི
། །ཆོསག་གཅི
ག་པོ་གང་ཞེ
་ན།དའདི

བཞག་པ་བཞིན་དུ་མི་གཡོ་བ་ཚད་མར་གྱུར་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེ་
50

ཁོ་ན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་
ངོ་བོ་ཉིད་དབྱུང་ངོ་། །དེ་བྱུང་ནས་དངོས་པོའི་མཐའ་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་སྐེས་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་
78

བསྒོམ་རིམ་བར་པ།

89

ལྟ་སྟེ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས
བསྒོམ་རིམ་བར་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙ

ཅན་གི་ཁམས་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཉན་ཐོས
པ་ཡིན། འཇིག་རེན་གི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ལོ
ག་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་
ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་ཡང་འཇུག་པར་མི་མཛད་དེ།

ཉིད་དང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དང་པོ་ཐོབ་

གཟིགས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁེར་ཞི་བ་དེ་ལགས་ཀི་ཁང་པ

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕན་ཡོན་དེ་རྒྱས་པར་ས་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ།།

དུ་ཐག་རིང་དུ་སོང་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན

་སྙིང་རེ་་ཆེ
ན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ འཕགས་པ་ལང་ཀར་
། །དེ་ལ་སྙིང་རེ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་དེ
འདི ་ ནི ་ དེ ་ བཞི ན ་ཉི ད ་ལ་དམིརྒྱུ་ནི
ག ས་པའི
བསམ་གཏན་དེ

བརོད་པར་བྱའོ། །
གཤེགས་པ་ལས་བསྟན་ཏེ། འདི་ནི་ནས་བརམས་ཏེ
བྱང་ཆུབ་སེམ་ས་དཔའ་རྣམས་ཀི
་སྤོས་པ་མེད་པ་རྣམ་

ཐོག་མར་རེ
ཞིག་བཏང་སྙོ
ས་བསོ
མས་པས་སེ
མས་ཅན་ཐམས
པར་མི་རོག་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པའོ། །མོས་པས་སྤོ
ད་པའི་་ས་ལ་ནི
་མོསམ་པའི
་དབང་གི
ས་འཇུག་

ཆགས་པ་དང༌།
ཁོང་་ཁོ
་བ་བསལ་ཏེ
མས་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ
པར་རྣམ་པར་གཞག་གི། མངོན་པར་འདུ་བྱེ
ད་པས་ནི
མ་ཡི
ན་ནོ། ་སྙོ།ཡེམ་ས་པའི
ཤེས་དེ་སེ་བྱུང་བར་

་བ་ནི་འདོརད་ཞུགས་པ་དེ
་སྡུག་བསལ་བ་ནི
་མི་བསོ
་འདོདམ་ལ།
གྱུར་ན་ནི་མངོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ།ཐམས་ཅད་བདེ
དེ་ལྟར་ས་དང་པོ
་ཕྱིས
་པའིཐོ་ག་མ་མེད་པ་

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་གང་ཡང

ལམ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་དང༌།

དེའི་རེས་ལ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་ཤེས་

ཡོངས་སུ་བསམ་ཞིང༌། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ལ་ལ་ལ་ནི་རེས་སུ་

རབ་དང༌། ཐབས་བསོམས་པས་རིམ་གིས་བསོམ་པས་སང་བར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་བསགས་

ནི ་ ཁོ ང ་ཁོ ་ བར་གྱུར་པས་དེ ་ ལྟ་བས་ན་བདག་གི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས

པ་ཕ་བ་བས་ཀང་ཆེས་ཕ་བ་བྱང་བའིསྙོ་ཕྱིམརས་པ་ཉི
་དང༌།ད་དུ་བྱའོ
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་གོ
ང་མ་གོང་མ་
་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་བར་མའི་ཕྱོགས་ན

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ས་འོག་མ་རྣམས་ཡོངམཛའ་བཤེ
ས་སུ་སྦོངས་བས་དེ
་བཞིན་གཤེ
གས་པའི
་ཡེ་དཤེ་དུ་བསོ
ས་ཀིམ་ ་མོ། །
་དང་དག་ལ་ཡང་སེ
མས་སྙོ
མས་པ་ཉི
བར་ལ་ཞུགས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་ཅིང་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས

འགྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་འཐོབ་སྟེ། འདི་ལྟར་རིམ་པ་ཁོ་ནར་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་

བསོམ་མོ། །བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་ག

དག་པར་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགལ་སྙི
ས་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏོ
། །འཕགས་པ་དགོ
ངས་
ང་རེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བག་ཏུ་ཤི
ན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར
པ་ངེས་པར་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། རིམ་གིས་ས་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་སུ་གསེར་ལྟ་བུར་

སེམས་རྣམ་པར་སྦོང་ལ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི51
་བར་དུ་མངོན་

པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་
79
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སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།

འོ། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྐེན་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་
སློབ་དཔློན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།
ལྟ་བུ་དམུས་ལོང་དང་འད་བས་དེ་དག་བསྟན་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི། འོན་ཀང་

དས་ཉིད་ཀིས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་ཕུང་པོ་དང་ནི་ལྡན། སོན་གི་སོན་ལམ་གི་

པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ།།

འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ནི་མཛད། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ནི་འགྱུར། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་

དས་ཀིས་དེར་བཀའ་སལ་པ། གསང་བ་པའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཐབས་ས་ཚོགས་དག་དང་ལྡན། སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་གིས་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་དོན་རྣམ་

སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཛད།

ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་ནི་

ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

་ཉེས་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ནས།
འདོད་པས་སྙིངགྱུར།
་རེ་དང༌། བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི
བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། ཐབས་དང་གསུམ་པོ
་འདི་

སེམས་ཅན་གི་

་མཐས་གཏུགས་པར་བཞུགས་པ་ཡི
པར་བྱའོ། ཁམས་ཀི
།སྙིང་རེས་བསྐོ
ད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེནམ་པར་རོ
ས་ཅན་གས་པ་དང་ལྡན་པས་སངས་རྒྱས་

ངོན་པར་གདོནབཅོ
་པའིམ་ཕྱི་ལྡན་འདས་ཡོ
ར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རོ
། །དེ་ནས་བདག་
ན་ཏན་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་གནས་ལ་དད་པ་བསྐེ
ད་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ཡོངས་

བསལ་ནས་ཤིསུ་བསྒྲུབ་པའི
ན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞི
་པོ་འབད་པར་བྱའོ
ར་བསྒྲུབས་ ། །དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་
་ཕྱིངར་རྒྱུན་མི
་བདག་ཉི་འཆད་ལ་ཡུན་རི
ད་ཐམས་ཅད་ཀིངས
མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལ་གུས་པར་འཇུག་གོ། །དེ་ཞུགས་ནས་ངེས་

ཀིས་འདི་སྐད་དུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྙིང་རེའི་ར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། བྱང་

མས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཚོགས་རྣམས་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཐབས་ཀིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ།།

གས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ལག་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་འད་བར་འགྱུར་རོ།

།དེ་

་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀིདམ་པ་ཕག་དོ
་ར་བ་ནི་སྙིང་རེག་ཁོ་ལ་སོ
་ན་ཡིགནས་དི
་པས་དེ
་ནི་ཐོག་མ་ཁོ
་ནར་ །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་མི་ངོམས་
་མ་ཐག་བསྲི
ངས་པ།

འོ། །

ཆུ་ཡི་མཚོ་འད་དང། རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་རྣམས་འཛིན་བྱེད་དེ། །ངང་པ་

རབ་དགའ་ཆུ་ལས་འོ་མ་ལེ།ན་པ་བཞི
། །དེ་ལྟ་བས་ན་མཁས་རྣམས་ཀིས། །ཕྱོགས་ལྷུང་
ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀང་བཀའ་སལ་ཏེ
བཅོམན་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་

་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ
་ལ་བསབ་པར་མི
འོ། །བྱི
།བཅོསམ་པ་ལས་ཀང་ལེ
་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་
དཀྲུགས་ཡི
ད་རིང་སོ་ངབགི
ས་ལ།
གས་བཤད་པ། །ཐམས་ཅད་བང་པ་ཁོ་

་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་གཟུང་ཞི
ང་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བགི
ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི
ནར་བྱ། །དེ་ལྟར་དབུ་མའི
་ལམ་བཤད་པས།
།བདག་གི་ ས་བསོད་ནམས་གང་ཐོབ་པ། །དེ་
ད་དེའི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་

ཡིས་སྐེ་བོ་མ་ལུས་པ། །དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །བསོམ་པའི་རིམ་པ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀ་མ་
ལ་ཤི་ལས་བར་དུ་མཛད་པ་རོ
གས་སོ།། །།
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རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་ཝར་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

80

91

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། གང་གིས་ཆོས་ཀུན་འགོ་འོང་མེད་གཟིགས་ཀང་། །

འགོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརོན་མཛད་པའི། །བ་མ་མཆོག་དང་སྤན་རས་གཟིགས་མགོན་

ལ། །རག་ཏུ་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་ནི། །དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་
རག་ལས་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་ལག་ལེན་བཤད་པར་བྱ། །

༡ དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་དུས་འདིར། །བདག་གཞན་འཁོར་བའི་མཚོ་

ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནི། །ཉན་སེམས་སོམ་པ་
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢ གཉེན་གི་ཕྱོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡོ། །དག་ཡི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སྡང་མེ་

ལྟར་འབར། །བང་དོར་བརེད་པའི་གཏི་མུག་མུན་ནག་ཅན། །ཕ་ཡུལ་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༣ ཡུལ་ངན་སངས་པས་ཉོན་མོངས་རིམ་གིས་འགིབ། །རྣམ་གཡེང་མེད་པས་དགེ་

སྦོར་ངང་གིས་འཕེལ། །རིག་པ་དྭངས་པས་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐེ། །དབེན་པ་བསྟེན་པ་
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༤ ཡུན་རིང་འགོགས་པའི་མཛའ་ཤེས་སོ་སོར་འབྲལ། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ནོར་རས་བཤུལ་དུ་ལུས།
་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེ
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
ལ་འགྱུར་ཞིང།ལུས་ཀི
་། །ཐོས་བསམ་བསོ
མ་པའི་བྱ་ ས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
ང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེནད་ཡི
་པའིན།། །གོ
བཏང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ
། གས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་

ཡིན། །

༥ གང་དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསོམ་པའི་བྱ་

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༦ གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

འགྱུར་བའི། །བཤེ
ས་གཉེ
ན་དམ་པ་རང་གི
་ལུས་བས་ཀང་།
།གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
་བསླུ་བའི
། །དཀོ
ན་མཆོག་སྐབས་འགོ
་རྒྱལ་

ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༧
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིག་་པའི
་འབྲས་བུར་
རང་ཡང་འཁོར་བའི
བཙོ་ནལས་ཀི
་རྭར་བཅི
ངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

ངས། །དེ་ཕྱིར
་ལ་བབ་ཀང་སྡི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི་་བྱེབསླུ་བའི
ད་རྒྱལ་ ། །དཀོན་མཆོག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་
སྐོ་སྲོ
བག
་པར་ནུས།
།དེག་ཕྱི་པའི
ར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༨ ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །སྡིག་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ཐུབ་པས་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡིག་པའི་ལས། །ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༩ སྲིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་
82

ཅན་ཡིན། །ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༡༠ ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་
82

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
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བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
་འདོད་ལས་བྱུང་།
བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི
་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེ
ད་རྒྱལ་སྲས་།རོགས་པའི་ས

ལག་ལེན་ཡིན། །

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། འཇུག་ན་ཡང་།
།དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ
་གཞན་གི
་སྡུག་བསལ་དག
།ཡང་ །དེ་ལ་བས
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོ
ད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིསྲས་ལག་ལེ
ན། ། ན་ཡིན། །

བདག་ལ་ཉེ
་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞིགན་གམ་འཕོ
་དུ། །གང་དག་བདག་གི
་མག
༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས༡༣
་བདག་གི
་ནོརས
། །ཐམས་ཅད་འཕོ
ག་ཏུ་

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

འཇུག་ན་ཡང་། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །དེ་ལ་བསོ་བ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

༡༣ བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེ
ད་བཞི
ན་དུ། །གང་དག་བདག་གི
་མགོ
་
བྱེད་ན་ཡང་།
།བྱམས་པའི
་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ
་ཉིད་བོ
་ཀི་།གཅོ
།ཡོད
ན་ཏན་བརོ
ད་པ་རྒྱ

ལག་ལེ
ན་ཡི
།།
བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ
་ཡི་སྡི
གན་པ་རྣམས།
།བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་ཡིན། །

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲོགས་པར་
ལག་ལེན་ཡིན། །

བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག
83

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་ཤིང་ཚིག་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག་བཞིན་ལྟ་
83
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རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

བར་བྱེད་ནའང་།ལ་འགྱུར་ཞི
།ནད་ཀིངས་།་བཏབ་པའི
་བུ་ལ་མ་བཞི
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
།ཐོས་བསམ་བསོ
མ་པའི་བྱ་ན་དུ། །ལྷག་པར་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
་མེདན་པར་སྒྱུར་བྱེ
ད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་
ལག་ལེང་རེ
ན་ཡི
།།

ཡིན། །

༡༧

རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའི་སྐེ་བོ་ཡིས།

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

ཐབས་བྱེད་ན་ཡང་། །བ་མ་བཞིན་དུ་གུས་པས་བདག་ཉིད་ཀི། །སྤི་བོར་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

།ང་རྒྱལ་དབང་གིས་བརྙས་

ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༨ འཚོ་བས་ཕོངས་ཤིང་རག་ཏུ་མི་ཡིས་བརྙས། །ཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གིས་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

བཏབ་ཀང་སར།་བསླུ་བའི
།འགོ་ཀུན་སྡི
་སྡུག་བདག་ལ་ལེ
ན་བྱེད་ཅིང་། །ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
། །དཀོགན་མཆོ
ག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་

ཡིན། །

ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༡༩
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིགང་པའི
་འབྲས་བུར་
སྙན་པར་གགས་ཤི
་འགོ་ལས་ཀི
་མང་སྤི
་བོས་བཏུད། །རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ནོར་འད་ཐོབ་

ངས། །དེ་ཕྱིར
་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡི
ག་པའི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི
་བྱེདད་གཟི
་རྒྱལ་གས་ནས། །ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་
གྱུར་ཀང་།
།སྲིད་པའི
་དཔལ་འབྱོ
ར་སྙིང་པོ་མེ
ཡིན། །

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༢༠

རང་གི་ཞེ་སྡང་དག་བོ་མ་ཐུལ་ན།

།ཕྱི་རོལ་དག་བོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

འགྱུར། ། དེ་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྙིང་རེའི་དམག་དཔུང་གིས། །རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༢༡ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འད། །ཇི་ཙམ་སྤད་ཀང་སྲེད་པ་འཕེལ་བར་
82

འགྱུར། །གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །འཕལ་ལ་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༢༢ ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྤོས་པའི་
84

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
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བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ སྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
ད་ལས་བྱུང་།
མཐའ་དང་བྲལ། །དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛི
ན་མཚན་མ་རྣམས། །ཡི་དའདོ་ལ་མི
་བྱེད་རྒྱལ་།རོགས་པའི་ས

སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢༣ ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕད་པ་ན། །དབྱར་གི་དུས་ཀི་འཇའ་ཚོན་ཇི་བཞིན་

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

དུ། །མཛེས་པར་སང་ཡང་བདེན་པར་མི
་ལྟ་ཞིང་། །ཞེ
ན་ཆགས་སོ
ང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེ
ན་ །དེ་ལ་བས
འཇུག་ན་ཡང་།
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོ
ད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས།
ཡིན། །
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༣ བདག་ལ་ཉེ
་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞི
ན་དུ། །གང་དག་བདག་གི་མག
༢༤ སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་རི་ལམ་བུ་ཤི
་ལྟར། ས།འཁྲུལ་སང་བདེ
ན་པར་བཟུང་བས་

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

ཨ་ཐང་ཆད། །དེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་རྐེན་དང་འཕད་པའི་ཚེ། །འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

༢༥ བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀང་གཏོ
ང་དགོས་་ན།
།ཕྱིས
་རོ་སར་ཡང་དེ
ལ་དངོས་པོ
བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི
སེམས་ཀི
་ཉིད་རྣམས་ལ་
་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱ

ལག་ལེནན་ཡི་མི
ན།་རེ། ་བའི། །སྦིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
སོས་ཅི་དགོས། །དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སི

ལེན་ཡིན། །

༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་

ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ

༢༦ ཚུལ་ཁིམས་མེད་པར་རང་དོན་མི་འགྲུབ་ན། །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་
ལག་ལེན་ཡིན། །

གད་མོའི་གནས། །དེ་ཕྱིར་སྲིད་པའི་འདུན་པ་མེད་པ་ཡིས། །ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག
83

༢༧ དགེ་བའི་ལོངས་སྤོད་འདོད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལ། །གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིན་

ཆེན་གཏེར་དང་མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ་འགས་མེད་པ་ཡིས། །བཟོད་པ་སོམ་པ་རྒྱལ་
སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༢༨ རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟོག་ལྟར་བརོན་
85

96

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

མཐོང་ན། །འགོལ་ཀུན་དོ
ན་དུ་ཡོ
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
་འགྱུར་ཞི
ང་། །ཐོནས་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི
་བསམ་བསོམ་པའི་བྱ་། །བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
་མེདན་པར་སྒྱུར་བྱེ
ད་པའི། །གོགས་ངན་སོང་བ་རྒྱལ་
ལག་ལེང་རེ
ན་ཡི
།།

ཡིན། །

༢༩ ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་

པར་ཤེས་བྱས་ནས། །གཟུགས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་སོམ་

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

ཡིན། །

པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༣༠ ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མི་

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

ནུས་པས། །ཐབས་དང་ལྡན་ཞི
་འཁོགར་སྐབས་འགོ
་གསུམ་མི་་རྒྱལ་
རོག་པའི། །ཤེས་རབ་སོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་
།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི
་བསླུ་བའི། །དཀོནང་མཆོ

ཡིན། །

ལག་ལེན་ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོ༣༡
ང་སྡུག་བསལ་རྣམས།
།སྡིག་པའིས་ལས་ཀི
་འབྲས་བུར་།ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀིས་ཆོས་མིན་
རང་གི་འཁྲུལ་པ་རང་གི
་མ་བརགས་ན།

ངས། །དེ་ཕྱིར
ག་ལ་བབ་ཀང་སྡི
ག་པའི
་ལས། །ནམ་ཡང་མི
་བྱེད་རྒྱལ་
བྱེ་སྲོ
ད་སྲི
ད་པས། །དེ་ཕྱི
ར་རྒྱུན་དུ་རང་གི
་འཁྲུལ་པ་ལ།
།བརགས་ནས་སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ཡིན། །

ལེན་ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

༣༢ ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དག་གི། །ཉེས་པ་གླེང་ན་བདག་ཉིད་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ཉམས་འགྱུར་བས། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི། །ཉེས་པ་མི་སྨྲ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་

༣༣ རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རོད་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་བྱ་
82

བ་ཉམས་འགྱུར་བས། །མཛའ་བཤེས་ཁིམ་དང་སྦིན་བདག་ཁིམ་རྣམས་ལ། །ཆགས་པ་
སོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

86

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
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བྱ། །དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་རྒྱ
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།
ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༡ མསྡུག་བསལ་མ་ལུས་བདག་བདེ
་འདོད་ལས་བྱུང་།
༣༤ རྩུབ་པོའི་ཚིག་གིས་གཞན་སེ
ས་འཁྲུག་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི
་སྲས་ཀི།རོ་ གས་པའི་ས

མས་ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག
སྤོད་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་བས། །དེགཞན་ཕན་སེ
་ཕྱིར་གཞན་གི
་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི། །ཚིག་རྩུབ་སོང་བ་

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

དག་བརེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །

༡༢ སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕོག་གམ

༣༥ ཉོན་མོངས་གོམས་ན་གཉེ
ན་པོས་བཟོ
ག་དཀའ་བས།
།དན་ཤེས་སྐེས་བ་རྣམས།
་བུས་ །དེ་ལ་བས
འཇུག་ན་ཡང་།
།ལུས་དང་ལོ
ངས་སྤོད་དུས་གསུམ་དགེ
གཉེན་པོའི་མཚོན་བཟུང་ནས། །ཆགས་སོ
སྲས་ལག་ལེགནས་ཉོ
་ཡིན།ན།་མོངས་དང་པོ་སྐེས་མ་ཐག །འབུར་

འཇོམས་བྱེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན༡༣
། ། བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞིན་དུ། །གང་དག་བདག་གི་མག

བྱེད་ནའང་། །སྙིང་རེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་

༣༦ མདོར་ན་གང་དུ་སྤོད་ལམ་ཅི་བྱེད་ཀང་། །རང་གི་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ཅི་
ལེན་ཡིན། །

འད་ཞེས། །རྒྱུན་དུ་དན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིས། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་
ལེན་ཡིན། །

༡༤ འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་ས་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁབ་པར་སྒྲ

བྱེད་ན་ཡང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀིས་སར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརོད་པ་རྒྱ

ལག་ལེན་ཡིན་།དགེ
། ་བ་རྣམས། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་སྡུག་
༣༧ དེ་ལྟར་བརོན་པས་བསྒྲུབས་པའི

བསལ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི
ས་རབ་ཀིས། ག་གི
།བྱང་ཆུབ་
༡༥ འགོ་མང་འདུས་པའི་ཤེ
་དབུས་སུ་འགའ་ཞི
ས། །མཚང་ནས་བྲུས་

།དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཀིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱ
བསོ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ངན་སྨྲ་ན་ཡང་།
།
ལག་ལེན་ཡིན། །

མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་དོན། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་གི་

༡༦ བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དག

རེས་འབྲངས་ནས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །རྒྱལ་སྲས་ལམ་ལ་
སོབ་འདོད་དོན་དུ་བཀོད། །བོ་གོས་དམན་ཞིང་སྦངས་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར།83།མཁས་པ་དགེས་

པའི་སྡེབ་སྦོར་མ་མཆིས་ཀང་། །མདོ་དང་དམ་པའི་གསུང་ལ་བརེན་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་སྲས་
ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལགས་པར་སེམས། །འོན་ཀང་རྒྱལ་སྲས་སྤོད་པ་རླབས་ཆེན་རྣམས།།

བོ་དམན་བདག་འདས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཕྱིར། །འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཉེས་
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98

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།

ལ་དུ་ལུས། །ལུས་ཀི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བོས་
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།
ས་ལག་ལེན་ཡིན། །

པའི་ཚོགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀི
ས་བསམ་བསོ
་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོ
ལ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་
དང་འགོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེ
ལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས
མ་པའི་བྱ་

ར་ལ། །བྱམས་དང་སྙི
ང་རེ་བ་ཀུན།
་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེ
་པའི། །གོགས་ངན་སོ
ང་བ་རྒྱལ་
བས་འགོ
།དོནད་དམ་ཀུན་རོ
བ་བྱང་ཆུབ་སེ
མས་མཆོག་གིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་

ཡིན། །

མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི། །སྤན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟ་ལྟར་འཕེལ་
ཅེས་པ་འདི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་
བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་
དངུལ་ཆུའི་རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦར་བའོ།། །།
ཡིན། །

ང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་

།དེ་ཕྱིར་གང་ལ་སྐབས་ན་མི་བསླུ་བའི། །དཀོན་མཆོག་སྐབས་འགོ་རྒྱལ་

ཡིན། །

ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསལ་རྣམས། །སྡིག་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུར་

ངས། །དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་སྡིག་པའི་ལས། །ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒྱལ་

ཡིན། །

གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་

མ་ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་
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དཔར་བྱང་སོན་ཚིག
༈ རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །
ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཀ་སེང་གེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་

མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་

བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ།། །།
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