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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

 ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་རྒྱལ་ཐབས་ལྱེགས་མཛད་པས། ། 
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 ཚིག་ལྱེའུར་བས་པའི་འགྱེལ་པ་སླ་བ་དང་། །

 སྱེབ་ལྱེགས་ངག་གིས་སྦྱར་ཞིང་རྟོག་གྱེ་ཡི། ། 

 རླུང་གིས་མ་དཀྲུགས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བ། །
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དྱེ་ལ་བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསན་བཅོས་སོ། །དྱེའི་འབྲྱེལ་པ་དང་བརོད་པར་

བ་བ་དང་།  དགོས་པའི་དགོས་པ་དག་གང་ཡིན་ཞྱེས་འདྲི་ན། །དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་པོ་གཉིས་སུ་

མྱེད་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།  སིང་རྱེ་ཆྱེན་པོ་སོན་དུ་འགོ་བ།  དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཐོག་མར་མཛད་ནས།  

མཐར་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པར་གྱུར་པའི་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཞན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་

ཕིར་སིང་རྱེས་བསན་བཅོས་མཛད་དྱེ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་རྱེ་ཞིག་བསན་
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བཅོས་ཀྱི་འབྲྱེལ་བ་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་

གི་བརོད་པར་བ་བའི་དོན་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་སོན་ཞིང་།  དྱེ་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པར་སོན་པར་མཛད་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཆྱེ་བའི་བདག་ཉིད་བརོད་ནས་

དྱེའི་ངོ་བོ་དང་ཐ་མི་དད་པར་བཞུགས་པའི་བ་མ་དམ་པ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པ་ལ་བསན་བཅོས་རོམ་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ཕག་མཛད་པར་བཞྱེད་པས།  གང་

གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་། །འགག་པ་མྱེད་པ་སྐྱྱེ་མྱེད་པ། །ཆད་པ་

མྱེད་པ་རྟག་མྱེད་པ། །འོང་བ་མྱེད་པ་འགོ་མྱེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་

གཅིག་མིན། །སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཞི་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དྱེ་

ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་འགག་པ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་

བརྒྱད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ནི།  བསན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་

ཞིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་ཞིང་ཞི་བའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ནི་བསན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པར་བསན་ལ།  སྨྲ་རྣམས་ཀྱི།  དམ་པ་དྱེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་བ་བ་འདིས་ནི་ཕག་འཚལ་བ་བསན་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་

འདི་ནི་རྱེ་ཞིག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱི་སྤིའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་

གི་དོན་ཡང་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལ་པྲ་ཏི་ནི་ཕྲད་པའི་དོན་ཏོ། །ཨི་ཏི་

ནི་འགོ་བའི་དོན་ཏོ། །ལྱབ་ཀྱི་མཐའ་ཅན་པྲ་ཏི་ཏྱའི་སྒྲ་ནི་ཕྲད་པ་སྱེ་ལྟོས་པ་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐད་ཀྱི་བིངས་ནི་ཉྱེ་བར་བསྒྱུར་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །ཉྱེ་བར་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་ན། །སྐད་བིངས་དོན་ནི་ཡོངས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བསྒྱུར་ཏྱེ། །གང་གཱའི་ཆུ་ནི་མངར་མོད་ཀྱི། །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཡིས་ཇི་བཞིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་བཤད་དོ། །ས་མུད་གོང་ན་ཡོད་པའི་པཱ་ཏ་ནི་འབྱུང་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་

པས་ས་མུད་པཱ་ཏའི་སྒྲ་ནི་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་གོ །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་

ཏོ། ། གཞན་དག་པྲ་ཏི་ནི་ཟློས་པའི་དོན་ཏོ། །ཨི་ཏི་ནི་འགོ་བ་སྱེ་ཆས་པ་དང་

འཇིག་པའོ། །ཨི་ཏྱ་ནི་འགོ་བར་རུང་བ་དག་གོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་ཨི་ཏྱའི་སྒྲ་དྱེ་ལ་

ཕན་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ནས།  སོ་སོ་སོ་སོར་འགོ་ཞིང་

འཇིག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའོ་

ཞྱེས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །

དྱེ་དག་གི་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་དག་ཁྱྱེད་ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་

བསན་པར་བ་ཡིས།  སུས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྱེས་ཆོས་

མཐོང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་ནི་ཟློས་པའི་དོན་སིད་

པའི་ཕིར་དང་།  ཚིག་བསྡུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལྱེགས་པར་

འགྱུར་ན།  མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་

ངོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་འདིར་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ལ་

བརྟྱེན་ནས་ཞྱེས་དོན་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་ཞལ་གིས་བཞྱེས་ཤིང་།  མིག་

གི་དབང་པོ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གཅིག་ཀྱང་སྐྱྱེ་བར་

བཞྱེད་པ་ན་བརྟྱེན་ནས་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ལ་ཟློས་པའི་དོན་ཉིད་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  ཕྲད་པའི་དོན་ནི་ཕྲད་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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བའོ་ཞྱེས་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཞལ་གིས་མ་བཞྱེས་པའི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་

འབྱུང་བའི་སྒྲ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  དོན་གི་ཁྱད་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་

པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིག་དང་

གཟུགས་ཕྲད་ཅིང་མིག་དང་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཞྱེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

ཨི་ཏྱའི་སྒྲ་དྱེ་ལ་ཕན་པའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་ན་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་

ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་འདིར་པྲ་ཏི་ཏྱའི་སྒྲ་མི་

ཟད་པར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  ཚིག་བསྡུ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣམ་

པར་དབྱེ་བ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་དང་།  མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་པ་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བར་འདོན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  འདི་ནི་དྱེ་ལྟ་བུ་

ཡང་མ་ཡིན་པས།  ལྱབ་ཀྱི་མཐའ་ཅན་མི་ཟད་པ་ཁོ་ནར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་

ཁས་བང་བར་བའོ། །གང་ཞིག་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ་རྟྱེན་ཅིང་ཞྱེས་བ་བའི་ཉྱེ་བར་

བསྒྱུར་བ་ནི་ཟློས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  འབྲྱེལ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕྲད་

པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  འབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་སྐྱྱེ་བའི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྐྱེན་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་སྱེ་ཕྲད་ནས་འབྱུང་བའོ་ཞྱེའོ། །

གཞན་དག་ན་རྱེ་སོ་སོ་སོ་སོར་འཇིག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་

བ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའོ་ཞྱེའོ་ཞྱེས་གཞན་གི་བཤད་པ་རྱེས་སུ་

བརོད་ནས་སུན་འབིན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ནི།  རྱེ་ཞིག་གཞན་གི་ཕོགས་རྱེས་སུ་

བརོད་པ་ལ་མི་མཁས་པ་ཉིད་དོ་སམ་མོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་ཞིག་རྟྱེན་

ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་ཕྲད་པའི་དོན་ཅན་དུ་འཆད་པ་དྱེས་ནི་རྟྱེན་ཅིང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཞྱེས་བ་བ་ཟློས་པའི་དོན་དུ་མ་ཡིན་ཞིང་འབྲྱེལ་པར་ཞྱེས་བ་བ་ཕྲད་པའི་དོན་

དུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན་རྟྱེན་ཅིང་ནི་ཕྲད་པའི་དོན་ཡིན་ཞིང་།  འབྲྱེལ་

པར་འགོ་བའི་དོན་ཡིན་ལ།  ཚོགས་པ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བའི་སྒྲ་ནི་ཕྲད་པ་ཉིད་

ཡིན་པར་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེས་ན་ད་ནི་ཕྲད་ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་

འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་བཤད་པར་གྱུར་པའི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

པར་འབྱུང་བའི་སྒྲས་གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་སིད་ཚད་མ་ལུས་པ་འཛིན་པར་

བརོད་པར་འདོད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ཕྲད་

ནས་འབྱུང་བ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའོ་ཞྱེས་ཟློས་པ་དང་འབྲྱེལ་

པར་བྱེད་ལ།  འོན་ཏྱེ་བྱེ་བྲག་འཛིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ལ་

བརྟྱེན་ནས་ཞྱེས་ཟློས་པ་དང་འབྲྱེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་སློབ་དཔོན་ནི་རྱེས་སུ་བརོད་པ་ལ་མི་མཁས་སོ། ། 

དྱེ་ཡང་མི་རུང་སྱེ་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པ་འབྱུང་ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་དོན་གཉི་ག་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་སུན་

འབིན་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ཇི་ལྟར་

མྱེད་ཅྱེས་བ་བའི་རིགས་པ་མ་བཀོད་པས།  དམ་བཅའ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །འོན་ཏྱེ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མིག་

དང་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་དྱེ་དང་ཕྲད་པ་

མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་སམ་པའི་བསམ་པ་འདི་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  

དགྱེ་སློང་འདི་ནི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ལ་ཕྲད་པ་ཁས་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།

7

བངས་པའི་ཕིར་དང་།  ཕྲད་ནས་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ཡང་ལྟོས་ནས་ཞྱེས་བ་བའི་

སྒྲའི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་

བའི་སྒྲ་ནི།  དྱེ་དང་དྱེ་རྟྱེན་གང་འབྱུང་བ། །རང་གི་དངོས་པོར་དྱེ་མ་སྐྱྱེས། ། 

ཞྱེས་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྲད་ནས་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཉིད་དུ་ཞལ་

གིས་བཞྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །

དྱེས་ན་སྐྱོན་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་གཞན་དག་ཟྱེར་རོ། །གང་ཡང་འོ་

ན་གང་ཡིན་ཞྱེ་ན།  འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་ལ།  འདི་སྐྱྱེས་པའི་ཕིར་འདི་

སྐྱྱེ་བ་སྱེ་ཞྱེས་བ་བ་རྐྱེན་འདི་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བའི་དོན་ཏོ་ཞྱེས་རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྱེ་ཡང་འཐད་པ་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་ཞྱེས་བ་བ་དང་འབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་

གཉིས་རྱེ་རྱེ་ལ་དོན་གི་ཁྱད་པར་མ་བརོད་པའི་ཕིར་ལ་དྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པ་ཡང་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་དགོན་པའི་ཐིག་ལྱེ་ཞྱེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་ནི་གཏིང་ཚུགས་

པའི་སྒྲར་ཁས་བངས་ནས་དྱེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ།  

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་ནི་སློབ་དཔོན་གིས།  དྱེ་དང་དྱེ་བརྟྱེན་གང་

འབྱུང་བ། །རང་གི་དངོས་པོར་དྱེ་མ་སྐྱྱེས། །ཞྱེས་ཡན་ལག་གི་དོན་དང་རྱེས་

སུ་འབྲྱེལ་པ་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ།  འདི་ཡོད་ན་ནི་

འདི་འབྱུང་སྱེ། །ཐུང་ངུ་ཡོད་ན་རིང་པོ་བཞིན། །ཞྱེས་བ་བས་འཆད་པར་བྱེད་

པས་ནི་ཐུང་ངུ་དང་ཕྲད་ཅིང་ཐུང་ངུ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ།  ཐུང་ངུ་ལ་ལྟོས་ནས་རིང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་དྱེ་ཉིད་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་རོ།   །དྱེའི་ཕིར་གང་ཞིག་

སུན་འབིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཁས་བངས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཤིན་ཏུ་སྤོས་པས་ཆོག་གོ  །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་འདིར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་ཡོངས་སུ་

གསལ་བར་མཛད་པ་ན།  དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དང་།  རྒྱུ་གཅིག་

པུ་ཉིད་དང་།  མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དང་།  རང་དང་གཞན་དང་

གཉི་གས་བས་པ་ཉིད་བཀག་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེ་དག་བཀག་པས་ནི་དངོས་

པོ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་

གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །

ད་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་རོབ་པ་དྱེ་ཉིད་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འཕགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ནས་འདི་ལ་

འགག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནས།  འདི་ལ་དོན་གཅིག་པུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ཞྱེས་བ་བའི་བར་འགག་པ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱེད་དྱེ།  འགག་པས་ན་འགག་པ་སྱེ།  སྐད་ཅིག་མར་འཇིག་པ་ལ་

འགག་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །སྐྱྱེ་བས་ན་སྐྱྱེ་བ་སྱེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་དངོས་པོར་རྱེད་

པའོ། །ཆད་པས་ན་ཆད་པ་སྱེ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །རྟག་པ་ན་

ཐྱེར་ཟུག་པ་སྱེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །འོང་བས་

ན་འོང་བ་སྱེ་ཡུལ་རིང་པོ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཡུལ་ཉྱེ་བར་འོང་བའོ། ། 

འགོགས་ན་འགོ་བ་སྱེ།  ཡུལ་ཉྱེ་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཡུལ་རིང་པོར་འགོ་
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བའོ། ། 

ཐ་དད་པའི་དོན་ནི་དོན་ཐ་དད་པ་སྱེ། །དོན་སོ་སོ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ  །དོན་ཡང་དྱེ་ཡིན་ལ་གཅིག་ཀྱང་དྱེ་ཡིན་པས་ན་དོན་གཅིག་སྱེ།  

དོན་ཐ་མི་དད་ཅིང་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

པར་འབྱུང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་བསན་

བཅོས་མཐའ་དག་གིས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་

ལ་ཁྱད་པར་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་བརྒྱད་དག་གཅིག་ཁོ་ན་ཉྱེ་བར་

བཀོད་པ་ནི་འདི་དག་ཁོ་ན་གཙོར་རོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། ། 

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་གཟིགས་ན།  བརོད་བ་དང་རོད་བྱེད་དང་།  མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་

ལ་སོགས་པའི་སྤོས་པ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཟློག་པའི་ཕིར། ། 

འདིར་སྤོས་པ་དག་ཉྱེ་བར་ཞི་བས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་དྱེ་

ཉིད་སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཞྱེས་བའོ།། 

འདི་ལ་སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བའི་འཇུག་པ་ཡང་མྱེད་པ་དང་།  

ཤྱེས་པ་དང་ཤྱེས་བའི་ཐ་སད་ལོག་པའི་སོ་ནས་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་བ་དང་ན་བ་

དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉྱེ་བར་འཚེ་བ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ན་

ཞི་བའོ། །ཇི་སྐད་བསན་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་

བ་ནི་བསན་པར་བ་བའི་སོ་ནས་འདོད་པ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལས་སུ་

བསན་ཏྱེ།  གང་གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་། །འགག་པ་མྱེད་པ་སྐྱྱེ་མྱེད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པ། །ཆད་པ་མྱེད་པ་རྟག་མྱེད་པ། །འོང་བ་མྱེད་པ་འགོ་མྱེད་པ། །ཐ་དད་དོན་

མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཞི་བསན་པ། །རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དམ་པ་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ། ཞྱེས་བ་བའོ། །རྟྱེན་ཅིང་

འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་ཇི་སྐད་བསན་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར།  དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་ཉག་གཅིག་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསུང་བ་ཉིད་དུ་གཟིགས་

ཤིང་ཕ་རོལ་པོའི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བིས་པ་རྟོལ་ཐབས་སྨྲ་བ་དང་འདྲ་བར་

ཐུགས་སུ་ཆུད་དྱེ།  དྱེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཤིན་ཏུ་དད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

པས་སླར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་མཛད་པ་ནི།  སྨྲ་རྣམས་ཀྱི་

དམ་པ་ཞྱེས་བའོ། །འདིར་འགག་པ་སར་བཀག་པ་ནི་སྐྱྱེ་བ་དང་འགག་པ་

དག་ལ་ས་ཕིའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མྱེད་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་

བ་སར་གྱུར་ལ། །ར་ཤི་ཕི་མ་ཡིན་ན་ནི། །སྐྱྱེ་བ་ར་ཤི་མྱེད་པ་དང་། །མ་ཤི་

བར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ནི་

སར་འགྱུར་ལ།  ར་ཤི་ནི་ཕིས་སོ་ཞྱེས་བ་བའི་ངྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་མྱེད་

དོ། །

ད་ནི་སློབ་དཔོན་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་འགག་པ་མྱེད་པ་ལ་

སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྱུར་པ་བསན་པར་བཞྱེད་ནས།  སྐྱྱེ་

བ་བཀག་པས་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་པ་སླ་བར་དགོངས་ཤིང་ཐོག་

མར་སྐྱྱེ་བ་དགག་པ་རོམ་པ་མཛད་དོ། །སྐྱྱེ་བ་ཡང་གཞན་གིས་བརྟགས་པ་ན་

བདག་གམ་གཞན་ནམ་གཉི་ག་འམ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཞིག་ལས་རྟོག་གང་ན།  
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ཐམས་ཅད་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་ངྱེས་པར་མཛད་ནས་བཤད་པ།  

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མྱེད་

མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐྱྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ལ་

གང་དག་ཅྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་རྟྱེན་པའི་ཚིག་སྱེ།  སུ་དག་ཅྱེས་བ་བའི་སྒྲའི་རྣམ་

གངས་སོ། །གང་ན་ཡང་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་རྟྱེན་གི་ཚིག་སྱེ།  འགའ་ཞིག་ན་

ཡང་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲའི་རྣམ་གངས་སོ། །ནམ་ཡང་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གཞར་ཡང་

ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེའི་ཕིར་བདག་ལས་དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་

ཡང་སྐྱྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་

བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་བ་གསུམ་པོ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་བདག་

ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་པར་གཟུང་བ་ན།  གཞན་

ལས་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་མི་འདོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

མྱེད་པར་དགག་པ་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་དང་།  གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡང་

འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འཐད་པ་གང་གིས་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བར་མི་

འགྱུར་བ་དྱེ་ནི།  དྱེ་ལས་དྱེ་ནི་འབྱུང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

སྐྱྱེས་པར་གྱུར་པ་སླར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་རིགས་པ་འང་མ་ཡིན་ཉིད། །ཅྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ངྱེས་པར་བའོ། ། 

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་ཀྱང་།  དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་

སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  

ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་
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པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡོད་ཀྱང་སྐྱྱེ་ན་ནམ་

ཡང་མི་སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དྱེ་ནི་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕིར་དང་།  

གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་།  

དྱེའི་ཆོས་བཟློག་པའི་དོན་མངོན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བར་

འགྱུར་བ་དང་།  སྐྱྱེ་བ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  སྐྱྱེ་བ་

ཐུག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་སྐྱོན་སྨྲ་སྱེ།  སྐྱོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་

ཅག་གིས་མཐོང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་

བརོད་པའི་ཕིར་དང་ཞྱེས་གང་སྨྲ་བ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  

གང་གི་ཕིར་བདག་ལས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཡོད་པ་རྒྱུ་ཉིད་དང་དྱེ་ཉིད་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་

སྨྲས་པ་ཡིན་ལ།  ཡོད་པ་ནི་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མ་མཐོང་ཞིང་།  ཐུག་པ་

མྱེད་པར་ཡང་མཐོང་ལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱྱེས་པ་སླར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་མི་འདོད་ཅིང་།  

ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཡང་མི་འདོད་དོ། །

དྱེའི་ཕིར་ཁྱྱེད་ཅག་གི་རོད་པ་ནི་འཐད་པ་དང་བྲལ་བ་དང་།  རང་གིས་

ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཕ་རོལ་པོ་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བར་

འདོད་པ་ལ་འདྲི་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་ལས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་

བཀོད་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་འདི་དག་ཙམ་ཞིག་གིས་བརད་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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པ་ན་ཅི་ཕ་རོལ་པོ་ཁས་ལྱེན་པར་མི་བྱེད་དམ།  འོན་ཏྱེ་ཕ་རོལ་པོ་རང་གི་

ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བས་བརད་པས་ཀྱང་མི་ལྡོག་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ངོ་ཚ་

མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྡོག་པར་མི་

འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སྨོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། 

།དྱེའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་ནི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཡང་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ཚང་བར་

བྱེད་པ་ན།  བདག་ཉིད་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དགའ་བ་ཉིད་མངོན་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་

རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་འཕགས་པའི་ལྷས། །ཡོད་དང་མྱེད་དང་ཡོད་མྱེད་ཅྱེས། ། 

ཕོགས་ནི་གང་ལའང་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པོ་ནའང་། །ཀླན་ཀ་

བརོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །རོད་པ་བཟློག་པ་ལས་ཀྱང་། ། 

གལ་ཏྱེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དྱེས་ན་ང་ལ་སྐྱོན་དྱེ་ཡོད། ། ང་ལ་དམ་

བཅའ་མྱེད་པས་ན། །ང་ལ་སྐྱོན་མྱེད་ཁོ་ན་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མངོན་སུམ་ལ་

སོགས་པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །སྒྲུབ་པའང་བཟློག་པར་

བ་ན་དྱེ། །མྱེད་ཕིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་

ལྟར་དབུ་མ་པས་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་མི་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་

པར་དྱེའི་ཚེ།  གང་ལ་གངས་ཅན་པ་དག་གིས། །དམ་བཅའ་བའི་དོན་འདི་

གང་ཡིན། །ཅི་བདག་ལས་ཞྱེས་བ་བ་འབྲས་བུའི་བདག་ཉིད་ལས་སམ།  འོན་

ཏྱེ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་ལས་ཡིན་གང་།  དྱེ་ལས་ཅིར་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བུའི་བདག་ཉིད་ལས་ཡིན་ན་ནི་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། །རྒྱུའི་བདག་ཉིད་

ལས་ཡིན་ན་ནི་འགལ་བའི་དོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་

ཅད་ནི་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་བ་བར་གང་

ལ་གངས་ཅན་པ་དག་གིས་ཕིར་ཟློག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  ནང་གི་སྐྱྱེ་

མཆྱེད་རྣམས་དག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་

བཅའ་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ནི་གང་ཞིག་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་

དམ།  འགལ་བའི་དོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། །གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་གང་ཡིན་

པ་དང་།  འགལ་བའི་དོན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་སྤང་བར་བ་བའི་ཕིར་འབད་པ་

བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞྱེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ག་ལ་ཡོད།  

དྱེའི་ཕིར་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་དྱེའི་ལན་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་སྱེ་ཡང་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་ཕོགས་དང་གཏན་ཚིགས་དང་

དཔྱེ་དག་མ་གྲུབ་པས་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་མ་བརོད་པ་ཉིད་ཀྱི་

ཕིར་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་དགག་པའི་དམ་བཅའ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་།  གཉི་ག་

ལ་གྲུབ་པའི་རྱེས་སུ་དཔག་པས་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བསལ་བར་མ་གྱུར་

མོད།  གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་ལ་རང་གི་རྱེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་བརོད་

པར་ནི་བ་དགོས་པས།  རང་ཉིད་ལ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་དང་གཏན་ཚིགས་

དཔྱེའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་དག་ཡོད་པར་བ་དགོས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་མ་བརོད་

པའི་ཕིར་དང་།  དྱེའི་ཉྱེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་
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སམ་ན།  བཤད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་

གི་ཕིར་དོན་གང་ཞིག་གང་གིས་དམ་བཅས་པ་དྱེས་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་ངྱེས་པ་

བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ངྱེས་པ་བསྐྱྱེད་པར་འདོད་པས།  དོན་འདིའི་འཐད་པ་

གང་གི་སོ་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་འཐད་པ་དྱེ་ཉིད་གཞན་ལ་བསད་པར་བ་

དགོས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་དམ་བཅས་པའི་དོན་གི་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོ་ཁོ་ནས་ཉྱེ་བར་དགོད་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ནི་རྱེ་ཞིག་ལུགས་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་གཞན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་

ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་དང་།  དཔྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་རང་གི་དམ་བཅའ་བའི་

དོན་གི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་ཁས་འཆྱེས་པའི་རྱེས་སུ་འབྲངས་པ་འབའ་ཞིག་

ཉྱེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འཐད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕོགས་ཁས་

བངས་པས་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་སླུ་བར་བྱེད་པས་གཞན་ལ་ངྱེས་པ་

བསྐྱྱེད་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞྱེས་བ་བར་གང་རང་གི་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གི་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་མྱེད་པ་འདི་ཉིད་འདིའི་སུན་འབིན་པ་ཆྱེས་

གསལ་པོ་ཡིན་ཏྱེ།  འདིར་རྱེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་

པ་གོ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅི་སྱེ་ཡང་རང་གི་རྱེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་གདོན་

མི་ཟ་བར་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། །དྱེ་ཡང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ཀྱིས་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་དྱེས་ནི་

འདི་སྐད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  

དྱེ་དག་གི་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་ཞྱེས་བཤད་པའི་
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ཕིར་རོ། །

དྱེ་ལ་དྱེ་དག་ཅྱེས་བ་བ་འདིས་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་འཛིན་

པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དག་ལ་

ནི་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མདོར་བཞག་པའི་ངག་

དྱེའི་འགྱེལ་པའི་ངག་ཡིན་ལ་ངག་འདིས་ནི་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔྱེ་གཞན་ལ་

རབ་ཏུ་གགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་

ཉྱེ་བར་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཞྱེས་བ་བ་

འདིས་ནི་གཏན་ཚིགས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་ཞྱེས་བ་བ་འདིས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་སྱེ། །བས་པ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་རོ། །བས་པ་ནི་མི་རྟག་

པར་མཐོང་སྱེ།  དཔྱེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཡང་བས་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འདིར་ཉྱེ་བར་

སྦྱར་བས་གསལ་བར་བས་པའི་བས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  

འདིར་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

ཡོད་པ་ལ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་ཇི་ལྟར་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མདུན་ན་གནས་ཤིང་གསལ་བ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

ཡོད་པ་ནི་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་མཐོང་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འཇིམ་པའི་གོང་

བུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་གལ་ཏྱེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་

པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཡང་རང་གི་
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བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་ཉྱེ་བར་སྦྱར་བས་གསལ་བར་བས་པ།  ཡང་

སྐྱྱེ་བ་དགག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་པ།  རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་

གངས་ཅན་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྱེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་བརོད་པ་མཛད་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེས་ན་དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་

བརོད་པའི་ཕིར་དང་ཞྱེས་ཅི་སྱེ་རོད་པར་བྱེད།  གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་

བརོད་པ་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པ་

མ་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གངས་ཅན་པ་དག་མདུན་ན་

གནས་པའི་བུམ་པ་མངོན་པར་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི་ཡང་མངོན་

པར་གསལ་བར་མི་འདོད་ཅིང་།  དྱེ་ཉིད་འདིར་དཔྱེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ལ།  ནུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཅིང་མངོན་པར་གསལ་བའི་རང་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཉིད་དུ་དོགས་

པའམ།  གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་དོན་ཉིད་དུ་དོགས་པ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་

ཕིར་རང་གི་རྱེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་བརོད་པ་ན་ཡང་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་

ཉྱེས་པ་བརོད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར།  གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པ་མ་བསལ་བ་

མྱེད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སུན་འབིན་པ་འདི་དག་ནི་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་

ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་སོགས་པའི་སྒྲས་ནི་

སྐྱྱེ་བར་འདོད་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་སྣམ་བུ་ལ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སོགས་པ་དག་གིས་མ་ངྱེས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་སྦྱོར་བ་

འདི་ནི་ཚུལ་གཞན་ཡིན་ཏྱེ།  རང་ལས་སྐྱྱེ་བར་སྨྲ་བའི་སྐྱྱེས་བུ་ལས་ཐ་དད་

པའི་དོན་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་

པའི་ཕིར།  སྐྱྱེས་བུ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་དཔྱེར་བརོད་པ་འདི་ཉིད་དཔྱེར་བརོད་

པར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པས་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་

གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐྱྱེ་བའི་སྒྲ་མངོན་པར་གསལ་བ་

ལ་བཏགས་ནས་སོན་དང་ཕི་མར་མ་དམིགས་པ་དང་དམིགས་པར་ཆོས་

མཐུན་པས་སྐྱྱེ་བའི་སྒྲས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཉིད་བརོད་པའི་ཕིར།  འདི་

བཀག་པས་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་དོན་གི་རོད་པར་བྱེད་པ་མྱེད་པར་རྣམ་པར་

དཔོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཇི་ལྟར་རྱེད་ཅྱེ་ན།  བཤད་པར་བ་སྱེ།  དོན་གི་ངག་

འདི་དག་ནི་དོན་ཆྱེན་པོ་ཅན་ཡིན་པས་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་

འཇུག་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་དག་ཀྱང་བཤད་ན་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་དོན་གི་བདག་

ཉིད་འབིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། འདིར་མ་བསན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་སིད་

དོ། །ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བཟློག་པའི་དོན་དང་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ཉིད་འབྲྱེལ་བ་

ཡིན་གི།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་ཡོད།  ཐལ་བ་

ལས་བཟློག་པ་བསྒྲུབས་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཉྱེས་པ་མང་པོ་ཅི་ཙམ་དུ་འགྱུར་

བ་དྱེ་ཙམ་ཁོ་བོ་ཅག་མངོན་པར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།  གང་ལས་འདི་ལ་
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19

གཞན་གིས་གླགས་རྱེད་པར་འགྱུར་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པའི་རྱེས་སུ་འབྲང་བ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་གླགས་

དང་བཅས་པའི་ཚིག་གསུང་པ་ཉིད་ག་ལ་ཡོད།  རང་བཞིན་མྱེད་པར་སྨྲ་བས་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཐལ་བ་བསྒྲུབས་པ་ན་ཐལ་བ་ལས་

བཟློག་པའི་དོན་ཅན་དུ་ཐལ་བར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  སྒྲ་རྣམས་ནི་དབྱུག་པ་དང་

ཞགས་པ་ཅན་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་

ན་ཅི་ཞྱེ་ན་ནུས་པ་ཡོད་ན་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་པར་འདོད་པའི་རྱེས་སུ་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་དམ་བཅའ་ལ་འགོག་པ་

ཙམ་གི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐལ་བ་ལས་བཟློག་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་

བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ཡང་སློབ་དཔོན་ནི། །ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་

ས་རོལ་ན། །ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མཚན་ལས་སར་

གྱུར་ན། ། མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

དུ།  གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱེད་

པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་དོན་གང་ཡང་། །རྒྱུ་མྱེད་པ་ནི་གང་ནའང་མྱེད། ། 

ཅྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  མྱ་ངན་འདས་པ་དངོས་པོ་མིན། །ར་ཤིའི་

མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་འགྱུར། །ར་དང་འཆི་བ་མྱེད་པ་ཡིན། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕལ་ཆྱེར་ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའི་སོ་

ནས་གཞན་གི་ཕོགས་སྱེལ་བར་མཛད་དོ། །ཅི་སྱེ་སློབ་དཔོན་གི་ངག་རྣམས་

ནི་དོན་གི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་ཆྱེན་པོ་ཉིད་ཡིན་པས་སྦྱོར་བ་དུ་མའི་རྒྱུ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཉིད་དུ་རྟོགས་ན་ནི།  སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་ངག་དག་ཀྱང་ཅིའི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག  །འོན་ཏྱེ་སྦྱོར་བའི་ངག་རྒྱས་པར་རོད་པར་

བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་འགྱེལ་པ་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་

ན།  དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རོད་པ་བཟློག་པའི་འགྱེལ་པ་མཛད་པ་ན།  

སློབ་དཔོན་གིས་ཀྱང་སྦྱོར་བའི་ངག་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་

རྟོག་གྱེ་པ་འདིས་བདག་ཉིད་རྟོག་གྱེའི་བསན་བཅོས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་

ཙམ་ཞིག་བསན་པར་འདོད་པས།  དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལྱེན་བཞིན་དུ་ཡང་

རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་ངག་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་ཉྱེས་པ་

དུ་མའི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སུ་རྟོགས་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་གང་

འདི་སྐད་དུ་འདིར་སྦྱོར་བའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི།  དོན་དམ་པར་ན་ནང་གི་

སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་ངྱེས་ཏྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་དཔྱེར་

ན་ཤྱེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་དོན་དམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཁྱད་པར་ཅིའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་བཀོད་པ་

ཡིན།  གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱྱེ་བར་ཁས་བངས་པ་དགག་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  འགོག་ན་ཡང་ཁས་བངས་པས་གནོད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བདག་

ལས་སྐྱྱེ་བ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་

ལས་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་མྱུ་གུ་དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ན།  བདག་གིས་མ་

བས།  གཞན་གིས་མ་བས།  གཉི་གས་མ་བས།  དབང་ཕྱུག་གིས་མ་བས།  
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དུས་ཀྱིས་མ་བསྒྱུར།  རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་མ་བྱུང་།  རང་བཞིན་ལས་མ་བྱུང་།  

ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མ་བྱུང་།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་མ་སྐྱྱེས་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་

བཞིན་དུ།  ས་བོན་ཡོད་ན་མྱུ་གུ་ཇི་བཞིན་ཏྱེ། །ས་བོན་གང་ཡིན་མྱུ་གུ་དྱེ་

ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་མིན་དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ལྟར་རྟག་མིན་ཆད་

མིན་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང་།  གང་ལ་

བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་འབྱུང་བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་པ་འང་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་དོ། །གཞན་གི་ལུགས་

ལ་ལྟོས་ཏྱེ་ཁྱད་པར་དུ་བས་སོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་

གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་བངས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

བདྱེན་པ་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བ་ལས་ཉམས་པའི་མུ་སྱེགས་པ་

དག་ཇི་སིད་དུ་གཉི་གའི་སོ་ནས་འགོག་པ་དྱེ་སིད་དུ་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཡིན་པར་

རྟོགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གཞན་གི་གཞུང་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ལས་དྱེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀྱང་ཁྱད་པར་འབྲས་བུ་དང་

བཅས་པར་འགྱུར་བ་འཇིག་རྟྱེན་ལས་ཀྱང་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བར་མི་རྟོགས་ཏྱེ།  

འཇིག་རྟྱེན་པས་ནི་བདག་དང་གཞན་ལས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་

རྣམ་པར་སྤོད་པ་འཇུག་པ་མྱེད་པར་བས་ནས།  རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ངོ་

ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཡང་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་མཛད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་སོ། ། 



22

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱྱེ་བ་དགག་པར་འདོད་ནས་ཁྱད་པར་འདི་

འགོད་པར་བྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ།  རང་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་ཉྱེས་

པའམ།  གཞི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་གིས་

དོན་དམ་པར་མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏྱེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེ་

ན།  འོ་ན་དོན་དམ་པར་ཞྱེས་བ་བ་འདི་གང་གི་ཁྱད་པར་ཡིན།  གལ་ཏྱེ་མིག་

ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྐྱྱེ་བ་འགོག་པའི་ཕིར།  དོན་

དམ་པ་སྨོས་པ་ནི་སྐྱྱེ་བ་འགོག་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་འོ་ན་

མིག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་

ཞྱེས་དྱེ་སྐད་བརོད་པར་བ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་མ་སྨྲས་སོ། །སྨྲ་ན་

ཡང་ཕ་རོལ་པོ་དག་གིས་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་པའི་ཕིར་དང་།  བརྟགས་པར་ཡོད་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར།  

གཞན་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བས་འདི་ནི་མི་རིགས་

སོ། །ཅི་སྱེ་ཇི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་ཅྱེས་བ་བ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་སྤི་ཉིད་

གཟུང་བ་ཡིན་གི།  ཁྱད་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཁྱད་པར་འཛིན་ན་ནི་རྱེས་སུ་

དཔག་པ་དང་རྱེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་ཐ་སད་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་

ལྟར་གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པའི་སྒྲ་འཛིན་ན་ནི་དྱེ་ཕ་རོལ་

པོ་ལ་མ་གྲུབ་པོ། །འོན་ཏྱེ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་འཛིན་ན་ནི་དྱེ་རང་ཉིད་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་བྱེ་བྲག་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་དམ་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།

23

འཆའ་བ་ན་ཡང་།  བས་པའི་སྒྲ་འཛིན་ན་དྱེ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པོ། །འོན་ཏྱེ་

མངོན་པར་གསལ་བར་བས་པ་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་

བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་འཇིག་པ་ཡང་གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་ནི།  

དྱེ་སངས་རྒྱས་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ།  འོན་ཏྱེ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་

ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་འདིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

སྤི་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདིར་ཡང་ཁྱད་པར་དོར་བའི་ཆོས་ཅན་

ཙམ་ཞིག་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་

ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདིར་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པའི་

དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ཁོ་ནར་དྱེའི་རྟྱེན་ཆོས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་

དངོས་པོ་རྱེད་པ་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་

པ་ཉིད་དོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར།  གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་

ལོག་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་ཡོད་པར་

གྱུར་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར།  གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་

ཅན་མ་ཡིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ཡང་དག་པ་

མ་ཡིན་པ་སྒྲོ་མི་འདོགས་པ་དྱེའི་ཚེ་ན་ཡང་གང་གིས་ན་དྱེའི་ཚེ་ན་ཀུན་རོབ་

ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམིགས་པ་ག་

ལ་ཡོད།  དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གི་ཞལ་ས་ནས་ཀྱང་།  གལ་ཏྱེ་མངོན་

སུམ་ལ་སོགས་པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །སྒྲུབ་པའམ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བཟློག་པར་བ་ན་དྱེ། །མྱེད་ཕིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །གང་

གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དག་ཐ་དད་པ་དྱེའི་

ཕིར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན།  གང་ཞིག་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མིག་ཀུན་རོབ་པ་ལྟ་ག་ལ་

ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་།  གཞི་མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལྡོག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་འདི་ལན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། ། 

དཔྱེ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེར་ནི་སྒྲའི་སྤི་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་

སྤི་ཁྱད་པར་བརོད་པར་མི་འདོད་པ་གཉི་ག་ལ་ཡང་ཡོད་ན།  དྱེ་བཞིན་དུ་

མིག་གི་སྤི་ནི་སོང་པ་ཉིད་དང་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་ལ།  དོན་དམ་པར་ཡང་མ་ཡིན་པས་དཔྱེ་ལ་ཡང་

འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀྱི་ཉྱེས་པ་བརོད་པའི་

ཚུལ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ནི།  ཡོད་པའི་ཕིར་ཞྱེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་

འདི་ལ་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །

དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཇི་སྐད་བསད་པའི་དོན་

འདི་ནི་རྟོག་གྱེ་བ་འདིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  

ནང་གི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་བཞིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་གཞན་གིས་
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བཀོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འདི་ལ།  འདིར་ཁྱོད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུ་འདོད་

པ་གང་ཡིན་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྱེ་སྐད་གསུངས་པའི་ཕིར་

རམ།  འོན་ཏྱེ་དོན་དམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་ན་

ནི་རང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །འོན་ཏྱེ་དོན་དམ་པར་ནི།  

གང་ཚེ་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མྱེད་དང་ཡོད་མྱེད་མི་འགྲུབ་པས། ། དྱེའི་ཚེ་

འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་དང་།  གཉི་གའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྐྱེན་བསལ་བའི་

ཕིར།  ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱེས་བ། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་རིགས་སོ། །དྱེ་ནི་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ངག་གི་དོན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་

དོན་དམ་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་།  སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  

གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་དང་འགལ་བའི་དོན་ཉིད་དོ་ཞྱེས་འདིས་

སྐྱོན་འདི་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་འདིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་

འདིས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་དྱེའི་ཕིར།  དངོས་པོའི་

ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏན་

ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  དོན་དམ་པར་ན་ནང་གི་སྐྱྱེ་

མཆྱེད་རྣམས་དྱེ་དག་གི་རྐྱེན་གཞན་དག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  གཞན་ཡིན་

པའི་ཕིར་དཔྱེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་ན་དོན་དམ་པར་གཞན་གིས་བརོད་པར་འདོད་པའི་མིག་ལ་

སོགས་པ་ནང་གི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པར་ངྱེས་
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ཏྱེ།  གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།  དཔྱེར་ན་སྣལ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བ་འདིར་གཞན་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཇི་ལྟར་འདིས་ནང་གི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་སྐྱྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་གི་

ཡུལ་དང་ལྡན་པའི་ཐ་སད་ཁྱད་པར་ཅན་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གཞན་

གིས་བརོད་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པར་འདོད་པས།  

འདི་སྐད་དུ་འོན་ཏྱེ་དོན་དམ་པར་རྣལ་འབོར་པ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཤྱེས་

རབ་ཀྱི་མིག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་

བའི་སྐྱྱེ་བ་དང་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་

དག་གི་ཡུལ་དང་ལྡན་པའི་ཐ་སད་ཁྱད་པར་ཅན་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་

བའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་དོ། །འགོ་བ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་ཁོ་

ནས་བཀག་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་བཞིན་དུ་རང་གིས་བས་

པའི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་།  དོན་དམ་པར་མ་སོང་བ་ལ་འགོ་བ་མྱེད་དྱེ།  

ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར།  སོང་བའི་ལམ་བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ལམ་ཉིད་རང་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་དུ་སྦྱར་བར་བ་ལ།  དོན་དམ་པར་

བརྟྱེན་པ་དང་བཅས་པའི་མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་བྱེད་དྱེ།  མིག་གི་

དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དཔྱེར་ན་དྱེ་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་

དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་བྱེད་དོ། །འབྱུང་བ་ལས་

གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དཔྱེར་ན་གཟུགས་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  ས་ནི་

ས་བའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དཔྱེར་ན་རླུང་བཞིན་ནོ། ། 
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ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རང་ཉིད་ལ་

གྲུབ་པ་སྦྱར་བར་བའོ། །ཡོད་པའི་ཕིར་ཞྱེས་བ་བའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ཡང་

ཕ་རོལ་པོའི་ལྟར་ན།  ཅི་ནང་གི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཤྱེས་པ་ཡོད་

པ་ལྟར་བདག་ལས་མི་སྐྱྱེ་བ་ཞིག་གམ།  འོན་ཏྱེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

དུ་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞྱེས་མ་ངྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་མ་ངྱེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་

ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་སྐད་དུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་གཞན་

གི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་དག་ལ་སྐྱོན་ཇི་སྐད་དུ་སྨྲས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་རང་གི་རྱེས་

སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བས་གཞི་མ་གྲུབ་པ་དང་།  

གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནམ།  དྱེའི་ཕིར་གང་གཉི་ག་ལ་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་དྱེས་ནི་གཅིག་ལ་བརལ་

བར་མི་བ་སྱེ།  དྱེས་ན་སྐྱོན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་

ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་སྨྲ་བ་དག་ལ་ཉྱེས་

པ་འདིར་འགྱུར་གི།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་མི་སྦྱོར་ཏྱེ།  

རྱེས་སུ་དཔག་པ་དག་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གི་འབྲས་བུ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ལྟར་གཞན་མིག་ལྟའོ་ཞྱེས་བ་བར་རྟོག་པ་དྱེ་ནི་མིག་ལ་རང་གི་

བདག་ཉིད་མི་ལྟ་བའི་ཆོས་ཀྱང་འདོད་ལ།   གཞན་ལ་ལྟ་བའི་ཆོས་མྱེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་ཡང་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གང་དང་གང་ལ་རང་
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གི་བདག་ཉིད་ལྟ་བ་མྱེད་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་ནི་གཞན་ལ་ལྟ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །མིག་ལ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་ལྟ་

བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གཞན་ལྟ་བ་ཡང་འདི་ལ་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་

རང་གི་བདག་ཉིད་མི་ལྟ་བ་དང་འགལ་བར་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ལྟ་

བ་རང་ལ་གགས་པའི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དྱེ་ལ་

གྲུབ་པའི་རྱེས་སུ་དཔག་པས་སྱེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་རྱེས་

སུ་དཔག་པ་དག་གིས་འདི་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པས།  གང་ལས་

ཉྱེས་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ།  ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ཇི་སྐད་བསད་པའི་

སྐྱོན་འཇུག་པ་ག་ལ་ཡོད་ཡང་ཅི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པའི་རྱེས་སུ་

དཔག་པའི་སོ་ནས་ཀྱང་རྱེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་ཡོད་དམ་ཞྱེ་ན།  ཡོད་

དྱེ་དྱེ་ཡང་རང་ཉིད་ལ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་གི།  གཞན་ལ་

གྲུབ་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་རྟྱེན་

ན་ནི་རྱེས་འགའ་དཔང་པོའི་རོལ་བ་དང་ཕིར་རོལ་གཉིས་ཀྱི་ཚད་མར་བས་

པའི་ཚིག་གིས་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་ལ།  རྱེས་འགའ་ནི་རང་གི་ཚིག་

ཁོ་ནས་འགྱུར་གི།  གཞན་གི་ཚིག་གིས་ནི་རྒྱལ་བའམ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟྱེན་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་རིགས་པ་ལ་ཡང་ཡིན་

ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ཁོ་ན་རིགས་པའི་བསན་བཅོས་སུ་སྐབས་སུ་བབ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་གགས་པའི་

དབང་གིས་ནི་རྱེས་སུ་དཔག་པའི་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཞན་ལ་གགས་པ་
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ཉིད་དགག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བཤད་དོ། །གང་ཞིག་གང་གཉི་ག་ལ་

ངྱེས་པར་བརོད་པ་དྱེ་ནི་སྒྲུབ་པ་འམ་སུན་འབིན་པ་ཡིན་གི།   གང་ཡང་རུང་

བ་ལ་གྲུབ་པ་འམ་ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་པ་དྱེས་

ཀྱང་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྱེས་སུ་

དཔག་པ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཁས་བང་བར་བའོ། །འདི་ལྟར་

ལུང་གིས་གནོད་པ་ནི་གཉི་ག་ལ་གྲུབ་པའི་ལུང་ཁོ་ནའི་སོ་ནས་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རང་ལ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །རང་གི་དོན་གི་རྱེས་

སུ་དཔག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ལ་གྲུབ་པ་ཉིད་བརིང་བ་ཡིན་གི།  གཉི་ག་

ལ་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རྟོག་གྱེའི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ནི་

དགོས་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་

པའི་འཐད་པས་དྱེ་ཁོ་ན་མི་ཤྱེས་པའི་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་སྤོས་པས་ཆོག་གོ  །

དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་པར་བའོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་

བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཞན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་།  དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །རྐྱེན་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་གཞན་ལས་ཀྱང་སྐྱྱེ་བ་

མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཞན་ལ་བརྟྱེན་ནས་གལ་ཏྱེ་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ན་ནི། །འོ་ན་མྱེ་ལྱེ་ལས་ཀྱང་མུན་པ་མཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། ། 

ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་གང་གི་ཕིར། །སྐྱྱེད་པར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བྱེད་པ་མ་ཡིན་མ་ལུས་པ་ལ་འང་གཞན་ཉིད་མཚུངས། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་དགག་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་པར་

བའོ། །སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་

བ་མྱེད་དྱེ།  ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། ། 

ཞྱེས་རྣམ་པར་འཆད་དོ། །

འདི་ལ་སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་བྱེད་ནི་དྱེས་ན་དྱེ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར།  བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་བཟློག་པར་

བས་ན།  དངོས་པོ་རྣམས་བདག་གམ་གཉིས་སམ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་སྐྱྱེ་བར་

འགྱུར་བ་དང་།  འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་ཞིག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཕོགས་

གོང་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་

ཅད་ལས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་བས་ན་དྱེ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་

འབིན་པ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར།  དྱེ་ནི་དོན་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ་ཞྱེས་སུན་

འབིན་སྨྲའོ། །འདི་ཡང་དོན་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གོང་ཁོ་ནར་བསན་

ཟིན་པའི་ཕིར་དང་གཞན་གིས་དམ་བཅས་པའི་དོན་སུན་འབིན་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་དང་།  སུན་འབིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ནི་གི་ནའོ། །

དྱེས་ན་སླར་ཡང་འབད་པར་མི་བའོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་གཉི་ག་

ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕོགས་གཉི་ག་ལ་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་དང་།  རྱེ་རྱེ་ལ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་

རྱེ་རྱེས་བས་འགྱུར་ན། ། སྡུག་བསལ་གཉི་གས་བས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།

31

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་ཀྱང་མི་སྐྱྱེ་སྱེ།  རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་

བུ་དང་། །རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་འཆད་

པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་ཡིས་

སོང་ན་འགོ་བ་འདི་དག་གཟུང་བ་མིན། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའི་ཨུཏྤ་ལ་ཡི་དྲི་

དང་ཁ་དོག་བཞིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ།   །

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་

ཀྱང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞྱེས་འཆད་དོ། །

འདི་ལ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་བྱེད།  དྱེ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

བཟློག་པ་གསལ་བ་ངག་གི་དོན་དུ་མངོན་པར་འདོད་ན།   དྱེའི་ཚེ་འདི་སྐད་

དུ།  དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་ལས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་།  ལན་འགའ་ཁ་ཅིག་

ལས་ཁ་ཅིག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་།  རོམ་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་བསན་པར་འགྱུར་ན།  བཤད་པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་

ཏྱེ།  སར་སྨྲས་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་སུན་འབིན་

པ་སྨྲའོ། །

གཞན་དག་ན་རྱེ་འདི་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ་སར་ལན་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར་

རོ་ཞྱེའོ། །གང་ཡང་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བར་བསྡུ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ་
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ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་

ཁས་བངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདག་དང་གཞན་དང་གཉི་གའི་ཕོགས་དག་

ཏུ་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་

བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ།  སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་

བ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་

སྨྲས་པ་གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་

པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རྣམ་པར་གཞག་ན་ནི།  འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་དང་།  མ་རིག་པ་འགགས་

པས་འདུ་བྱེད་འགག་ཅྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  ཀྱྱེ་མ་འདུ་བྱེད་རྣམས་

མི་རྟག  །སྐྱྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །སྐྱྱེས་ནས་འཇིག་པར་འགྱུར་

བ་སྱེ། །དྱེ་དག་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་བདྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་མ་བྱུང་

ཡང་རུང་།  ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་གནས་པ་ཁོ་ན་སྱེ་ཞྱེས་བ་བ་

དང་།  སྱེམས་ཅན་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ནི་གཅིག་སྱེ།  གང་ཟས་བཞིའོ།། 

འཇིག་རྟྱེན་སྐྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་ནི་གཉིས་ཏྱེ།  ངོ་ཚ་ཤྱེས་པ་དང་ཁྱེལ་

ཡོད་པའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ནས་

འདིར་འོངས་སོ། །འཇིག་རྟྱེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོའ་ོཞྱེས་དྱེ་

ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་འགག་པ་ལ་སོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་འགལ་བར་མི་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་
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ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་

པར་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས་དྲང་པ་དང་ངྱེས་

པའི་དོན་གི་མདོ་སྱེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་དབུ་མའི་

བསན་བཅོས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་བསན་

པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ནི་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་བ་དག་གི་ཡྱེ་ཤྱེས་

ཟག་པ་མྱེད་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་

ན།  མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པར་བས་པ་དག་གི་

ཤྱེས་པའི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡིན་ནོ།   །དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགྱེ་སློང་དག་འདི་ནི་བདྱེན་པ་དམ་པ་སྱེ།  

འདི་ལྟ་སྱེ།  སླུ་བ་མྱེད་པའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །འདུ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་དྱེ་བཞིན་ཉིད་དམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དྱེ་

བཞིན་ཉིད་ན་ིམྱེད་ཀྱི།  འད་ིདག་ན་ིསླུ་བར་བྱེད་པའ་ིཆོས་ཅན་ནོ། །འད་ིདག་ན་ི

བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་བིས་པ་འདྲིད་པའ་ོཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  གཟུགས་ནི་

དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །འདུ་ཤྱེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་

སྱེ། །འདུ་བྱེད་ཆུ་ཤིང་སོང་པོ་འདྲ། །རྣམ་ཤྱེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞྱེས། །ཉི་མའི་

གཉྱེན་གིས་བཀའ་སལ་ཏོ། ། ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་སློང་བརོན་

འགྲུས་བརམས་པ་དྲན་པ་དང་ཤྱེས་བཞིན་དང་ལྡན་པ་ཉིན་དང་མཚན་དུ་
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ཆོས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ན།  འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་ཉྱེ་བར་ཞི་བའི་

གོ་འཕང་ཞི་བ།  ཆོས་རྣམས་བདག་མྱེད་པ་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟ་བུར་བསན་པའི་དགོངས་པ་མི་ཤྱེས་

པས།  འདིར་དྱེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་གི་བསན་པ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན།  དགོངས་པ་

ཅན་ནི་འདིར་གང་ཞིག་ཡིན་སམ་དུ་གང་ཞིག་ཐྱེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  

གང་ཞིག་བོ་ཞན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དྲང་བའི་དོན་གི་བསན་པ་ལ་ངྱེས་པའི་དོན་དུ་

རྟོགས་པ་དྱེ་གཉི་གའི་ཐྱེ་ཚོམ་དང་ལོག་པའི་ཤྱེས་པ་དག་རིགས་པ་དང་ལུང་

གཉིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསལ་བར་བ་བའི་ཕིར། །སློབ་དཔོན་གིས་འདི་བརམས་

སོ། །

དྱེ་ལ་བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་རིགས་པ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གང་ཞིག  །སླུ་བ་དྱེ་ནི་

བརྫུན་ཞྱེས་གསུངས། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་ཆོས། །དྱེས་ན་དྱེ་དག་

བརྫུན་པ་ཡིན། །སོན་མཐའ་སོན་ནམ་ཞྱེས་ཞུས་ཚེ། །ཐུབ་པ་ཆྱེན་པོས་མིན་

ཞྱེས་གསུངས། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་མཐའ་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་ལ་སོན་མྱེད་ཕི་མ་མྱེད། ། 

བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མྱེད་པ། །མཁྱྱེན་པས་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་

ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མྱེད་པ་གཉི་གའང་དགག་པ་མཛད། །ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་ལུང་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་

བསན་པའི་མདོ་ལས།  ངྱེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སྱེ་ནི་གང་།  དྲང་བའི་དོན་གི་

མདོ་སྱེ་ནི་གང་ཞྱེ་ན།  མདོ་སྱེ་གང་དག་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་བསན་པ་དྱེ་
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དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞྱེས་བའོ། །མདོ་སྱེ་གང་དག་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་

ཕིར་བསན་པ་དྱེ་དག་ནི་ངྱེས་པའི་དོན་ཞྱེས་བའོ། །མདོ་སྱེ་གང་དག་བདག་

དང་།  སྱེམས་ཅན་དང་།  སོག་དང་།  འགོ་བ་དང་།  གསོ་བ་དང་།  སྐྱྱེས་བུ་

དང་།  གང་ཟག་དང་།  ཤྱེད་ལས་སྐྱྱེས་དང་།  ཤྱེད་བདག་དང་།  བྱེད་པ་པོ་

དང་།  ཚོར་བ་པོ་དང་།  སྒྲ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཤད་པ་དང་།  བདག་པོ་

མྱེད་པ་ལ་བདག་པོ་དང་བཅས་པར་བསན་པ་དྱེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞྱེས་

བའོ།   །མདོ་སྱེ་གང་དག་སོང་པ་ཉིད་དང་།  མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་།  སྨོན་པ་

མྱེད་པ་དང་།  མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་།  མ་སྐྱྱེས་པ་དང་།  མ་བྱུང་བ་

དང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་།  བདག་མྱེད་པ་དང་།  སྱེམས་ཅན་མྱེད་པ་དང་།  

སོག་མྱེད་པ་དང་།  གང་ཟག་མྱེད་པ་དང་། བདག་པོ་མྱེད་པ་ནས།  རྣམ་པར་

ཐར་པའི་སོའི་བར་དུ་བསན་པ་དྱེ་དག་ནི་ངྱེས་པའི་དོན་ཞྱེས་བ་སྱེ།  འདི་དག་

ནི་ངྱེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སྱེ་ལ་རྟོན་གི།   དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སྱེ་ལ་མི་རྟོན་

པ་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།   དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་

གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་།  སོང་པ་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་བཤད་པ་ལྟར། །ངྱེས་

དོན་མདོ་སྱེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ཤྱེས། །གང་ལས་སྱེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐྱྱེས་བུ་

བསན། །ཆོས་དྱེ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་དོན་དུ་ཤྱེས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་

ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་རྣམས་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསན་པའི་

ཕིར།  སློབ་དཔོན་གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་རས་སུ་སོན་པ་བརམས་

སོ། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་སིད་པ་ཡིན་དང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས་འདི་བརམས་པ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ནི་གང་བརྫུན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་མི་དགྱེ་བའི་

ལས་དག་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།   དྱེ་མྱེད་པས་ངན་འགོ་དག་མྱེད་པར་འགྱུར་

ཞིང་།  དགྱེ་བ་དང་བདྱེ་འགོ་དག་ཀྱང་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདྱེ་འགོ་དང་

ངན་འགོ་མྱེད་པའི་ཕིར་འཁོར་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  རོམ་པ་ཐམས་

ཅད་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན་བཤད་པར་བ་སྱེ།  ཀུན་

རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདི་བདྱེན་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པའི་འཇིག་

རྟྱེན་པའི་གཉྱེན་པོ་ཉིད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་བརྫུན་པའི་དོན་དུ་

བསན་གི།  གང་ཞིག་བརྫུན་པའམ་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་འཕགས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་

ཡོངས་སུ་མཁྱྱེན་པ་དྱེ་ལ་ཅི་ལས་ཡོད་ཅིང་འཁོར་བ་ཡོད་དམ།   འདིས་ནི་

ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དམ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། 

།ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྱེགས་པའི་

མདོ་ལས།  འོད་སྲུངས་སྱེམས་ནི་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ན་མི་རྱེད་དོ། །གོང་མ་རྱེད་

པ་དྱེ་ནི་མི་དམིགས་པའོ། །གང་མི་དམིགས་པ་དྱེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན།  

མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན།  ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་འདས་པ་

ཡང་མ་ཡིན།  མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན།  ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྱེ་

ལ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་དོ། ། གང་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་འབྱུང་བ་མྱེད་དོ། །གང་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།

37

འབྱུང་བ་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་འགག་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

གང་དག་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པས་ཆོས་རྣམས་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་མི་

ཆུད་ཅིང་།  དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས་མངོན་པར་

ཞྱེན་པ་དྱེ་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་འདི་བདྱེན་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་

ནས་མངོན་པར་ཞྱེན་པར་གྱུར་དང་།  ལས་ཀྱང་བྱེད་ཅིང་འཁོར་བ་ན་ཡང་

འཁོར་བར་འགྱུར་ལ།  ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་གནས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཅི་དངོས་པོ་བརྫུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་དང་།  རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རམ་ཞྱེ་ན།  འགྱུར་ཏྱེ་

དཔྱེར་ན་སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ནི་དྱེའི་རང་བཞིན་མངོན་པར་མི་ཤྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་

དགྱེ་བའི་ར་བ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནོ། ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསན་པའི་མདོ་ལས།  རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་

སྱེ།  དཔྱེར་ན་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་རོལ་མོ་བྱུང་བའི་ཚེ།  སྒྱུ་མ་

མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་བུད་མྱེད་མཐོང་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྱེམས་

དཀིས་ནས་འཁོར་གིས་འཇིགས་ཤིང་བག་ཚ་སྱེ།  སན་ལས་ལངས་ནས་

སོང་སྱེ།  དྱེ་སོང་ནས་བུད་མྱེད་དྱེ་ཉིད་ལ།  མི་སྡུག་པ་དང་།  མི་གཙང་བ་

དང་།  མི་རྟག་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་དང་།  བདག་མྱེད་པར་

ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཞྱེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །འདུལ་བ་ལས་ཀྱང་།  འཁྲུལ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འཁོར་མཁན་གིས་བས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ན་ཆུང་ནི་ཡང་དག་པར་བདྱེན་

པའི་ན་ཆུང་གིས་སོང་བཞིན་དུ།  རི་མོ་མཁན་གི་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་

ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པར་བཤད་དོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་བརྫུན་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀྱང་བིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྱེགས་པ་ལས་ཀྱང་།   དྱེ་ནས་

དགྱེ་སློང་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་

བསན་པ་འདི་ལ་མི་འཇུག་སྱེ།   མ་རྟོགས་མ་མོས་པས་སན་ལས་ལངས་ཏྱེ་

དོང་ངོ་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགྱེ་སློང་དྱེ་དག་ལམ་གང་ནས་

དོང་བའི་ལམ་དྱེར་དགྱེ་སློང་གཉིས་ཤིག་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ཏྱེ།  དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་

ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་དགྱེ་སློང་དྱེ་གཉིས་ལམ་གང་ནས་དོང་བའི་ལམ་དྱེར་དོང་

སྱེ་ཕིན་པ་དང་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གར་དོང་།  སྤྲུལ་

པ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་དགོན་པའི་གནས་སུ་བསམ་གཏན་

གི་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པར་བ་བར་དོང་ངོ་། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ཁོ་

བོ་ཅག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་གང་ཡིན་པའང་ཆོས་

བསན་པ་དྱེ་ལ་མི་འཇུག་སྱེ།  མི་རྟོགས་མི་མོས་ཤིང་།  སྐྲག་སྱེ་ཀུན་དུ་དང 

ངས།  ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་དངངས་པར་གྱུར་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་དགོན་པའི་གནས་

རྣམས་སུ་བསམ་གཏན་གི་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་

པར་བའོ། །དྱེ་ནས་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། ། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག  །ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་
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ལ་མི་འཇུག་སྱེ།  མ་རྟོགས་མ་མོས་ཤིང་སྐྲག་སྱེ།  ཀུན་དུ་དངངས་ཀུན་དུ་

རབ་ཏུ་དངངས་པར་གྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་དགོན་པའི་གནས་

རྣམས་སུ་བསམ་གཏན་གི་བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་

པར་བའོ། །སྤྲུལ་པ་དག་གིས་སྨྲས་པ།  ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དྱེའི་ཕིར་བདག་

ཅག་ཡང་དག་པར་འགོ་བར་བའོ། །རོད་པར་མི་བའོ། །རོད་པ་མྱེད་པ་ལྷུར་

བྱེད་པ་དྱེ་ནི་དགྱེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གང་འདི་ཡོངས་སུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བ་བ་གང་།  ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་

འགྱུར་བའི་ཆོས་དྱེ་གང་།  ལུས་འདི་ལས་བདག་གམ།  སྱེམས་ཅན་ནམ།  

སོག་གམ།   སྐྱྱེ་བ་པོའམ།  སྐྱྱེས་བུའམ།  གང་ཟག་གམ།  ཤྱེད་ལས་སྐྱྱེས་

སམ།  ཤྱེད་བུའམ།  གང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར།  གང་

ཟད་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ།   དྱེ་དག་གིས་སྨྲས་པ།  འདོད་

ཆགས་ཟད་ཞྱེ་སང་ཟད་གཏི་མུག་ཟད་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། ། 

སྤྲུལ་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།  ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག  །འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་

སང་དང་གཏི་མུག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།  ཅི་ནམ་དྱེ་ཟད་པར་བ།  དྱེ་དག་གིས་

སྨྲས་པ།  དྱེ་དག་ནི་ནང་ན་ཡང་མྱེད་ཕི་རོལ་ན་ཡང་མྱེད།  གཉི་ག་མྱེད་པར་

ཡང་མི་དམིགས་ཏྱེ།   དྱེ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་མ་བརྟགས་པ་ལས་ཀྱང་མི་སྐྱྱེའོ། ། 

སྤྲུལ་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།   ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་དྱེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ཏུ་མ་

རྟོག་རྣམ་པར་མ་རྟོག་ཤིག  །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ནམ་མི་རྟོག་རྣམ་པར་མི་

རྟོག་པ་དྱེའི་ཚེ་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་
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རོ། །ཆགས་པ་མྱེད་ཅིང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་མྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

ཞི་བ་ཞྱེས་བའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ནི་མི་འཁོར་ཞིང་ཡོངས་

སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་།  ཤྱེས་

རབ་དང་།  རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་།  རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡྱེ་ཤྱེས་མཐོང་བ་

ཡང་མི་འཁོར་ཞིང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག  ། 

ཆོས་དྱེ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སོན་ན།  ཆོས་དྱེ་དག་

ཀྱང་སོང་པ་དབྱེན་པ་གཟུང་དུ་མྱེད་པའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་འདི་ལྟ་སྱེ།  མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་འདུ་ཤྱེས་སྤོངས་ཤིག  །འདུ་ཤྱེས་ལ་ཡང་འདུ་ཤྱེས་སུ་

མ་བྱེད་ཅིག  འདུ་ཤྱེས་ལ་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་མ་བྱེད་ཅིག  ། 

གང་འདུ་ཤྱེས་ལ་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་དྱེའི་དྱེ་ནི་འདུ་ཤྱེས་ལ་

ཡོངས་སུ་བཅིངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག  །ཁྱྱེད་འདུ་ཤྱེས་དང་

ཚོར་བ་འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤིག   །ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག  །དགྱེ་སློང་འདུ་ཤྱེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་གོང་ན་བ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། ། 

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་འདི་བཤད་པའི་ཚེ་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དྱེ་དག་ལྱེན་པ་

མྱེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སྱེམས་རྣམ་པར་གོལ་ལོ། །དྱེ་དག་སྱེམས་རྣམ་

པར་གོལ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དྱེར་དོང་སྱེ་ལྷགས་པ་དང་།  བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་འཚལ་ཏྱེ།  ཕོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་

དོ།   །
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དྱེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་དགྱེ་སློང་དག་ལ་འདི་སྐད་

ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གར་དོང།  གང་ནས་ལྷགས།  དྱེ་དག་

གིས་སྨྲས་པ།  བཙུན་པ་རབ་འབོར་གང་དུ་ཡང་འགོ་བ་མྱེད་པ་དང་།  གང་

ནས་ཀྱང་འོང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་ཏོ། །སྨྲས་

པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁྱྱེད་ཀྱི་སོན་པ་གང་ཡིན།   །སྨྲས་པ་གང་མ་སྐྱྱེས་ཤིང་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐོས།  

སྨྲས་པ་བཅིངས་བའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན།  ཐར་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་སུས་བཏུལ།   སྨྲས་པ་སུ་ལ་ལུས་མྱེད་ཅིང་སྱེམས་མྱེད་པས་

སོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཇི་ལྟར་བརོན། །སྨྲས་པ་མ་རིག་པ་སྤང་པའི་ཕིར་ཡང་མ་

ཡིན་རིག་པ་སྐྱྱེད་པའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ་ཁྱོད་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་

གོལ།  སྨྲས་པ་སྦྱོར་བའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན།  སྤང་བའི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་སུའི་ཉན་ཐོས།  སྨྲས་པ་གང་གིས་ཐོབ་པ་མྱེད་ཅིང་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་མྱེད་པའི་འོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཀྱི་ཚངས་པ་མཚུངས་

པར་སྤོད་པ་གང་།  སྨྲས་པ་གང་ཁམས་གསུམ་ན་མི་རྒྱུ་བ་རྣམས་སོ། །སྨྲས་

པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཇི་སིད་ཅིག་ན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ།  སྨྲས་པ་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནམ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནའོ། ། 

སྨྲས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བ་བ་བས་སམ།  སྨྲས་པ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་

པ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པས་སོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་དམ།  སྨྲས་

པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཀྱིས་བདུད་
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བཏུལ་ལམ།  སྨྲས་པ་ཕུང་པོའི་བདུད་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྲས་པ་

ཁྱོད་ཀྱིས་སོན་པ་ལ་བསྱེན་བཀུར་བས་སམ།  སྨྲས་པ་ལུས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་

བས།  ངག་གིས་ཀྱང་མ་བས།  སྱེམས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་བས་སོ།   །སྨྲས་པ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོན་གནས་ཀྱི་ས་སྦྱངས་སམ།  སྨྲས་པ་འཛིན་པ་མྱེད་ཅིང་སྡུད་

པ་མྱེད་པས་སོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་འཁོར་བ་ལས་རལ་ཏམ།  སྨྲས་པ་ཆད་པ་

མྱེད་ཅིང་རྟག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྨྲས་པ་ཁྱྱེད་ཡོན་གནས་ཀྱི་སར་ཞུགས་

སམ།  སྨྲས་པ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྨྲས་

པ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གར་འགོ།  སྨྲས་པ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་

གང་དུ་བཞུད་པར་རོ། །

 དྱེ་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་ཡོངས་སུ་དྲིས་ཏྱེ།  དགྱེ་སློང་

དྱེ་དག་གིས་ལན་བཏབ་ནས་འཁོར་དྱེའི་དགྱེ་སློང་བརྒྱད་བརྒྱ་ནི་ལྱེན་པ་

མྱེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སྱེམས་རྣམ་པར་གོལ་ལོ། །སོག་ཆགས་སུམ་

ཁི་ཉིས་སོང་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་མྱེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་

རྣམ་པར་དག་གོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་དགྱེ་སློང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པའི་སྤྲུལ་པ་བརྫུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་དགྱེ་སློང་ལྔ་བརྒྱའི་རྣམ་

པར་བང་བའི་རྒྱུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་རོ་རྱེ་སིང་པོ་ལས་ཀྱང་།  

འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྱེ་དཔྱེར་ན།  གཙུབ་ཤིང་དང་གཙུབ་གཏན་ལ་བརྟྱེན།   

མིའི་ལག་པའི་རོལ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དུ་བ་འབྱུང་ཞིང་།  མྱེ་མངོན་པར་འགྲུབ་

སྱེ།   མྱེ་དྱེ་ཡང་གཙུབ་ཤིང་ལ་ཡང་མི་གནས་གཙུབ་གཏན་ལ་ཡང་མི་གནས།  
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མིའི་ལག་པའི་རོལ་བ་ལ་ཡང་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དྱེ་བཞིན་དུ་མྱེད་

པ་ལས་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་རོངས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་

མུག་གི་ཡོངས་སུ་གདུང་བའང་འབྱུང་སྱེ།  ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དྱེ་ཡང་ནང་

ན་ཡང་མི་གནས་ཕི་རོལ་ནའང་མི་གནས།  གཉི་ག་མྱེད་པར་ཡང་མི་གནས་

མོད་ཀྱི།  འཇམ་དཔལ་འོན་ཀྱང་གཏི་མུག་ཅྱེས་བའོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་གཏི་

མུག་ཅྱེས་བརོད་པར་བ་ཞྱེ་ན།  འཇམ་དཔལ་གཏི་མུག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་གོལ་བ་སྱེ།  དྱེས་ན་གཏི་མུག་ཅྱེས་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

དུ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སོ་སྱེ།   འདི་ནི་

གཟུངས་ཀྱི་ཚིག་གོ  །གསོལ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་འདི་གཟུངས་

ཀྱི་ཚིག་ལགས།   བཀའ་སལ་པ་འཇམ་དཔལ་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་ནི་

བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་

བསྒྲུབས་ཤིང་།  རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བའོ།   །གསོལ་བ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་གང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།   འཇམ་དཔལ་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་

དག་ནི་ནམ་མཁར་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་དྱེ་ཇི་

སམ་དུ་སྱེམས།  སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་

ངམ།   འོན་ཏྱེ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་།  གསོལ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བིས་པ་

སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ནི་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཁོ་ནས་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་

བ་དང་།  དུད་འགོའི་སྐྱྱེ་གནས་དང་།  གཤིན་རྱེའི་འཇིག་རྟྱེན་དུའང་ཤྱེས་ཏྱེ།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དྱེ་དག་མ་མཆིས་པ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སླད་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མྱོང་

ཞིང་།  ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་ཇི་ལྟར་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་མ་ཁུམས་པ་

དྱེ་བཞིན་དུ་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་ཡང་མ་ཁུམས་སོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྱེ་སྐྱྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་སྱེ་རི་ལམ་ན་

བདག་ཉིད་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་བར་འདུ་ཤྱེས་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེས་

དྱེ་ནི་ལགས་ཀྱི་བུམ་པ་སྐྱྱེས་བུ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཁོལ་བ་འབར་བར་བདག་

ཉིད་བཅུག་པར་ཡང་འདུ་ཤྱེས་པར་འགྱུར་རོ།   །དྱེས་དྱེ་ན་སྡུག་བསལ་གི་

ཚོར་བ་དྲག་ཅིང་མི་བཟད་ལ་བརྣག་པར་དཀའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མྱོང་

བར་འགྱུར་རོ། །དྱེས་དྱེ་ན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་ཡོངས་སུ་མྱང་བར་འགྱུར།  དྱེ་

དྱེ་ན་སྐྲག་པར་འགྱུར།  དངངས་པར་འགྱུར།  ཀུན་ཏུ་དངངས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེ་དྱེ་ནས་སད་པར་འགྱུར་ཞིང་རོམ་པ་དང་བཅས་པས་ཀྱྱེ་མ་སྡུག་བསལ་

ལོ། །ཀྱྱེ་མ་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞྱེས་ངུ་ཞིང་ཆོ་ངྱེས་འདྱེབས་ལ་སྨྲྱེ་སགས་འདོན་

པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །

དྱེ་ནས་དྱེ་ལ་གོགས་པོ་དང་གཉྱེན་དང་སྣག་གི་གཉྱེན་མཚམས་

རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་ཁྱོད་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་ཞྱེས་དྲིས་པ་

དང་།  དྱེ་གོགས་པོ་དང་གཉྱེན་དང་སྣག་གི་གཉྱེན་མཚམས་དྱེ་དག་ལ་འདི་

སྐད་དུ་ངས་ནི་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མྱོང་ངོ་ཞྱེས་སྨྲ་

བར་བགིད།  དྱེ་བདག་གིས་ནི་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་ཉམས་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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སུ་མྱོང་ན།  ཁྱྱེད་ཅག་ཅི་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་ཁྱོད་སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་ཞྱེས་

འདྲི་བར་བྱེད་དམ་ཞྱེས་དྱེ་དག་ལ་ཆོ་ངྱེས་འདྱེབས་པར་བགིད།  སྤོ་བར་

བགིད་དོ། །དྱེ་ནས་སྐྱྱེས་བུ་དྱེ་ལ་གོགས་པོ་དང་གཉྱེན་དང་སྣག་གི་གཉྱེན་

མཚམས་དྱེ་དག་འདི་སྐད་དུ།  ཀྱྱེ་སྐྱྱེས་བུ་མ་འཇིགས་ཤིག་མ་འཇིགས་

ཤིག་ཁྱོད་ནི་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ཡིན་གི།  ཁྱོད་ཁྱིམ་འདི་ནས་གར་ཡང་

སོང་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སྨྲ་བར་བགིད་དོ། །དྱེ་ཡང་བདག་ནི་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་

པར་གྱུར་ཏྱེ།  ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་བདག་གིས་ཀུན་དུ་བརྟགས་སོ་

སམ་དུ་དྱེ་ལ་དྲན་པ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་།  སླར་ཡང་དྱེ་ཡིད་བདྱེ་བ་འཐོབ་

པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེས་བུ་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་

པ་དྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བདག་ཉིད་རི་ལམ་དུ་དམྱལ་

བར་སོང་བས་འདུ་ཤྱེས་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་བིས་

པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་བདྱེན་པ་མ་ལགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་

བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་བུད་མྱེད་ལ་མཚན་མར་རྟོག་པར་བགིད་དོ།   །དྱེ་

དག་བུད་མྱེད་ལ་མཚན་མར་བརྟགས་ནས་བདག་ཉིད་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་

རྱེ་ཞིང་དགའ་བར་འདུ་ཤྱེས་སོ། །བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་དྱེ་འདི་སམ་དུ་བདག་

ནི་སྐྱྱེས་པའོ། །འདི་ནི་བུད་མྱེད་དོ། །བུད་མྱེད་འདི་བདག་གིའོ་སམ་དུ་འགྱུར་

ཞིང་དྱེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀིས་པའི་སྱེམས་དྱེས་

ལོངས་སྤོད་ཚོལ་བར་སྱེམས་འཇུག་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །དྱེ་གཞི་དྱེ་

ལས་འཐབ་པ་དང་རོད་པ་དང་གཡུལ་འགྱེད་པར་བགིད་ཅིང་།  གདུག་པའི་
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དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དྱེ་ལ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལགས་སོ།   ། 

རོམ་པ་དང་བཅས་པ་དྱེ་འདུ་ཤྱེས་ཕིན་ཅི་ལོག་དྱེས་འཆི་བའི་དུས་བགིས་

པར་གྱུར་ནས་བདག་ཉིད་བསྐལ་པ་སོང་ཕྲག་མང་པོར་སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་

དག་ཏུ་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་འདུ་ཤྱེས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་

ལྟར་སྐྱྱེས་བུ་དྱེ་ལ་གོགས་པོ་དང་།  གཉྱེན་དང་སྣག་གི་གཉྱེན་མཚམས་རྣམས་

ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ་ཀྱྱེ་སྐྱྱེས་བུ་མ་འཇིགས་ཤིག་མ་འཇིགས་ཤིག་ཁྱོད་ནི་

གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ཡིན་གི།   ཁྱོད་ཁྱིམ་འདི་ནས་གར་ཡང་སོང་བ་མྱེད་དོ་

ཞྱེས་སྨྲ་བར་བགིད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཆོས་བསན་ཏྱེ།  འདི་ལ་བུད་མྱེད་ཀྱང་

མྱེད།  སྐྱྱེས་པ་ཡང་མྱེད།  སྱེམས་ཅན་ཡང་མྱེད།  སོག་ཀྱང་མྱེད།  གསོ་བ་

ཡང་མྱེད།  གང་ཟག་ཀྱང་མྱེད་དྱེ།  ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ན་ལོག་པ།  

ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།  ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་བསྒྲུབས་པ།  ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ།  

ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རི་ལམ་ལྟ་བུ།  ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་

སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ།  ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་སྱེ་ཞྱེས་རྒྱས་པར་

འབྱུང་བ་དང་།   དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་དག་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཆོས་བསན་པ་

ཐོས་ནས་ཆོས་ཐམ ས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་ཁུམས་སོ། ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཞྱེ་སང་དང་བྲལ་བ་དང་།  གཏི་མུག་དང་བྲལ་བ་དང་།  ངོ་བོ་ཉིད་
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མྱེད་པ་དང་སྒྲིབ་པ་མྱེད་པར་ཁུམས་སོ།   །དྱེ་དག་སྱེམས་ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པས་འཆི་བའི་དུས་བགིད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  འཆི་བའི་དུས་བགིས་

མ་ཐག་ཏུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་སུ་

ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ལྟར་བདག་གིས་

སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཁུམས་ལགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འཕགས་པ་ཉྱེ་

བ་འཁོར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་།  སྱེམས་དམྱལ་འཇིགས་པ་ང་ཡིས་བསན་

བས་ཏྱེ། །སྱེམས་ཅན་སོང་ཕྲག་དུ་མ་སྐྱོ་བས་ཀྱང་། །གང་དག་ཤི་འཕོས་ངན་

སོང་དྲག་འགོ་བའི། །འགོ་བ་དྱེ་དག་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་དག་རལ་

གི་མདའ་ཆྱེན་མཚོན་འབིན་པའི། །གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །རྟོག་

པའི་དབང་གིས་ངན་སོང་དྱེ་དག་ན། །ལུས་ལ་འབབ་མཐོང་དྱེ་ན་མཚོན་ཆ་

མྱེད། །སྣ་ཚོགས་ཡིད་དགའ་མྱེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་ཞིང་། །གསྱེར་གི་ཁང་མཆོག་

འབར་བ་ཡིད་འོང་བ། །འདི་ན་དྱེ་ལའང་བྱེད་པ་འགའ་མྱེད་དོ། །དྱེ་དག་རྟོག་

པའ་ིདབང་གིས་གཞག་པ་ཡིན། །རྟོག་པའ་ིདབང་གིས་འཇིག་རྟྱེན་རྣམ་བརྟགས་

ཏྱེ། །འདུ་ཤྱེས་འཛིན་པས་བིས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ། །འཛིན་དང་འཛིན་མྱེད་དྱེ་

ཡང་འབྱུང་མིན་ཏྱེ། །ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་

སོ།   །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཕིན་

ཅི་ལོག་གིས་བཞག་པ་རྣམས་ནི་འཁོར་བ་ན་བིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ།   །དངོས་པོ་བརྫུན་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་།  རྣམ་པར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བང་བའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་རྒྱས་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་

པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་བདག་དང་གཞན་དང་གཉི་ག་དང་རྒྱུ་མྱེད་པ་

ལས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཞྱེས་གསུངས།  བཤད་པར་བ་

སྱེ།  འདི་ནི་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་གི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་

གིས་ཀུན་རོབ་གྲུབ་པར་ཁས་ལྱེན་གི།  ཕོགས་བཞི་ཁས་བངས་པའི་སོ་

ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྐྱེན་ཉིད་

འདི་པ་ཙམ་ཞིག་ཁས་བངས་ན་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པའི་ཕིར།  ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་

དང་བཅས་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  སྡུག་བསལ་

རང་གིས་བས་པ་དང་། །གཞན་གིས་བས་དང་གཉི་གས་བས། །རྒྱུ་མྱེད་རྟོག་

གྱེ་བ་ཡིས་འདོད། །ཁྱོད་ཀྱིས་བརྟན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས།   ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང་།  བྱེད་པོ་ལས་ལ་བརྟྱེན་བས་ཤིང་། །ལས་

ཀྱང་བྱེད་པོ་དྱེ་ཉིད་ལ། །བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ། །གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དྱེ་

ལ་ཆོས་ཀྱི་བར་ནི་འདི་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ་འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་ལ།  འདི་
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སྐྱྱེས་པས་འདི་སྐྱྱེ་སྱེ།  གང་འདི་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས།  

འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཙམ་

ཞིག་ཁོ་ན་གསུངས་སོ། །འདིར་འགའ་ཞིག་དག་རོལ་བར་བྱེད་དྱེ།  དངོས་

པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དོ་སམ་པའི་ངྱེས་པ་འདི་ཚད་མ་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་གམ།  

འོན་ཏྱེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ཚད་

མ་ལས་སྐྱྱེས་པར་འདོད་ན་ནི།   ཚད་མ་དག་ནི་དུ་ཞིག   །མཚན་ཉིད་ནི་

གང་།  ཡུལ་དག་ནི་ཅི་ཞིག  །ཅི་བདག་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་གམ།  གཞན་ནམ་

གཉི་གའམ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་འདི་བརོད་པར་བའོ། །འོན་ཏྱེ་

ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  གཞལ་བ་

རྟོགས་པ་ནི་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  རྟོགས་པར་མ་གྱུར་པའི་དོན་

ནི་ཚད་མ་མྱེད་པར་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །ཚད་མ་མྱེད་པས་དོན་རྟོགས་

པ་ཡང་མྱེད་ན་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ངྱེས་པ་འདི་ག་ལས་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་ཁྱྱེད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་ངྱེས་པ་

འདི་གང་ལས་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ལས་ངའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་ཡིན་ལ།  ཡང་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་

མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་ངྱེས་པ་འདིར་འགྱུར་བ་དྱེ་ཁོ་ན་ལྟར་ངའི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མྱེད་དོ་སམ་པའི་ངྱེས་པ་འདི་མྱེད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མ་ངྱེས་

པས་གཞན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་བསན་བཅོས་རོམ་པ་

དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་མྱེད་

པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ངྱེས་པ་

ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ཚད་མ་ལས་སྐྱྱེས་པའམ།  

ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདིར་མ་ངྱེས་པ་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་ལ་ལྟོས་ཤིང་དྱེའི་གཉྱེན་པོར་

གྱུར་པའི་ངྱེས་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་རྱེ་ཞིག་ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་མ་ངྱེས་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་དྱེ་དང་འགལ་བའི་ངྱེས་

པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  འབྲྱེལ་པ་ཅན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཕིར།  

བོང་བུའི་རྭའི་རིང་པོ་དང་ཐུང་བ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པ་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚད་མ་དག་ཡོངས་སུ་རྟོག་

པར་བྱེད།  དྱེ་དག་གི་གངས་དང་མཚན་ཉིད་དང་ཡུལ་དང་།   བདག་གམ་

གཞན་ནམ་གཉི་གའམ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་སྐྱྱེ་ཞྱེས་བ་བར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གོ  ། 

གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ངྱེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  ཁྱྱེད་ཅག་གི་དངོས་པོ་

རྣམས་ནི།  བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་

མྱེད་མིན།   །ཞྱེས་བ་བའི་ངྱེས་པའི་རང་བཞིན་གི་ངག་འདི་ཇི་ལྟར་དམིགས་

ཤྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  ངྱེས་པར་གྱུར་པའི་ངག་འདི་ནི་རང་ལ་གྲུབ་པའི་
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འཐད་པའི་སོ་ནས་འཇིག་རྟྱེན་ལ་ཡོད་ཀྱི།  འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པ་མི་མངའ་འམ་ཞྱེ་ན།  ཡོད་པའམ་

མྱེད་པ་འདི་སུས་སྨྲས།  འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་པ་ནི་ཅང་མི་གསུང་

བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གང་ལ་འཐད་པ་དང་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་མི་མངའ་བར་

འགྱུར་བ་དྱེ་དག་ལ་སྤོས་པ་མངའ་བར་ག་ལ་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འཕགས་པ་

རྣམས་འཐད་པ་གསུང་བར་མི་མཛད་ན།  

ད་ནི་ཅི་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟྱེན་པས་དོན་དམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

མཛད་ཅྱེ་ན།  འཕགས་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ཀྱིས་འཐད་པ་མི་

གསུང་གི  །འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟྱེན་ཁོ་ན་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་འཐད་པ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་དག་གཞན་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་ནས་དྱེ་ཉིད་

ཀྱིས་འཇིག་རྟྱེན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཛད་དོ། །ཇི་ལྟར་ལུས་ལ་མི་གཙང་བ་

ཉིད་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྱེས་སུ་སོང་བའི་འདོད་ཆགས་ཅན་

རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།   ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཡང་གཙང་

བའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཡོངས་སུ་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་དག་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་

འམ་ལྷས།  ལུས་འདི་ལ་སྐྲ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སར་གཙང་བའི་འདུ་

ཤྱེས་ཀྱིས་བཀབ་པའི་ལུས་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་ཉྱེ་བར་སོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་དག་

ཀྱང་གཙང་བའི་འདུ་ཤྱེས་དྱེ་དང་བྲལ་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་

པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ན་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་དག་ཀྱང་མ་རིག་པའི་རབ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ཕིན་ཅ་ིལོག  །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་དམིགས་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་།  འགའ་ཞིག་ཏུ་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལྷག་པར་སྒྲོ་

བཏགས་ནས་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་དག་ད་ལྟར་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཡོད་པ་འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་སྐྱྱེ་

བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁས་བངས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱྱེས་པའི་ས་རོལ་ནས་ཡོད་པ་

ལ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་པར་

གིས་ཤིག  །ཡང་ཇི་ལྟར་མྱེ་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་

ལས་མྱུ་གུ་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཁས་བངས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་

ས་བོན་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་འདོད་པ་དག་ལས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་ངྱེས་པར་གིས་ཤིག   །ཅི་སྱེ་ཡང་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ཡིན་ནོ་སམ་ན་འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་

བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏྱེ།  ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རབ་རིབ་ཅན་

གིས་ཟླ་བ་གཉིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་

ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དྱེས་ཕིར་བཟློག་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་དག་ལ་གགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།   །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། 

།དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་དྱེའི་རང་བཞིན་ཕིན་ཅི་ལོག་ལྷག་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་

གཉྱེན་པོར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོ་བརམས་པ་ཡིན་ནོ།   །དྱེ་ནས་ཁྱད་པར་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཁྱད་པར་དྱེ་བསལ་བར་བ་བའི་

ཕིར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྷག་མ་བརམས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་

བ་ལ་འགོ་བ་པོ་དང་།  བགོད་པར་བ་བ་དང་འགོ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་

པར་རོ་ཅོག་མ་ལུས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པར་བ་བའི་དོན་

དུའོ། །ཅི་སྱེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་ཐ་སད་འཇིག་རྟྱེན་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་བོ་ཅག་

གི་བསན་བཅོས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  འོ་ན་ནི་དྱེ་བརོད་པའི་དགོས་

པ་བསད་པར་བ་དགོས་སོ། །གལ་ཏྱེ་རྟོག་གྱེ་པ་དག་གིས་མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་

ལོག་བརོད་པས།  དྱེ་བརག་པར་བས་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་དྱེའི་མཚན་ཉིད་

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འཇིག་

རྟྱེན་ལ་རྟོག་གྱེ་ངན་པས་མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་ལོག་བརོད་པས་བས་པའི་

མཚོན་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་དོན་དུ་འབད་པ་འབྲས་བུ་

དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་འབད་པ་

འདི་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ལ་

རག་ལས་པ་ཡིན་ན།  ཚད་མ་དྱེ་དག་གང་གིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་

ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རོད་པ་བཟློག་པ་ལས་བཤད་པའི་སྐྱོན་དྱེ་མ་སྤངས་

པས་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། ། 

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀྱི་དབང་གིས་

མཚན་མ་གཉིས་སྨྲ་ན་ནི།  ཅི་མཚན་ཉིད་དྱེ་གཉིས་གང་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གཞི་དྱེ་ཡོད་དམ་འོན་ཏྱེ་མྱེད།  གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་ལས་གཞལ་

བ་ཡོད་པས་ཇི་ལྟར་ཚད་མ་གཉིས་ཡིན།  འོན་ཏྱེ་མཚན་གཞི་མྱེད་ན་ནི་དྱེའི་

ཚེ་རྟྱེན་མྱེད་པས་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཇི་ལྟར་ཚད་མ་གཉིས་

སུ་འགྱུར་ཏྱེ།  མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་འདིས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་

ནི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  བྱེད་པ་དང་ལུ་ཊ་ནི་ཕལ་ཆྱེའོ་

ཞྱེས་བ་བས་ལས་ལ་ལྱུ་ཊ་བས་ནས་འདི་མཚོན་པར་བ་བས་ན་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ནོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་མཚོན་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་སིད་

པའི་ཕིར།  གང་གིས་དྱེ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་པ་དྱེ་དང་ལས་ཐ་དད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཤྱེས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ལ།  དྱེ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་འདི་

མྱེད་དོ་སམ་ན།  བཤད་པར་བ་སྱེ།  རྱེ་ཞིག་འདིར་ཇི་ལྟར་དྱེས་དྱེ་མཚོན་

པར་བྱེད་པས་སའི་ས་བ་དང་།  ཚོར་བའི་མྱོང་བ་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་

ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།  རབ་ཏུ་

གགས་པ་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་བོར་ནས།  ལས་སུ་

སྒྲུབ་པ་ཁས་ལྱེན་ཞིང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བྱེད་པའི་ངོ་བོར་རྟོགས་པས་ནི།  

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།  རང་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་
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བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་སྨྲས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ལ་ཐ་དད་པར་

གྱུར་པའ་ིལས་ཤིག་ཡོད་པར་འགྱུར་དགོས་པས་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། ། 

ཅི་སྱེ་ས་ལ་སོགས་པར་གཏོགས་པའི་ས་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པས་རྟོགས་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་ལས་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་འོ་ན་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

ལས་ཀྱ་ིརང་བཞིན་ག་ིརང་ག་ིམཚན་ཉིད་ཁ་ོན་གཞལ་བ་ཡིན་པའ་ིཕིར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་གཞལ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྱེ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར།  རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་གཞལ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  

མཚོན་པར་བ་བས་ན་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་བསད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་

ནི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ་འདིས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་ཞྱེས་བརོད་པ་གང་

ཡིན་པའོ་ཞྱེས་ཁྱད་པར་འདི་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ། །ཅི་སྱེ་དྱེ་

ཡང་ལས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ལ་བྱེད་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་

བ་དགོས་ལ།  ཤྱེས་པ་གཞན་ཞིག་བྱེད་པའི་ངོ་བོར་རྟོགས་ན་ཡང་ཐུག་པ་

མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་རང་རིག་པ་ཡོད་དྱེ་དྱེས་ན་རང་རིག་པས་

དྱེས་དྱེ་འཛིན་པའི་ཕིར་ལས་ཉིད་ཡིན་དང་།  གཞལ་བའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  བཤད་པར་བ་སྱེ།  དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་

ལས་རང་རིག་པ་རྒྱས་པར་བཀག་པའི་ཕིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མཚན་ཉིད་གཞན་གིས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ།  དྱེ་ཡང་རང་རིག་པ་དྱེས་

མཚོན་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཤྱེས་པ་

དྱེ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་ལ།  

མཚན་གཞི་མྱེད་ན་རྟྱེན་མྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་རང་རིག་པ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་

འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆྱེས་ཞུས་པ་ལས།  དྱེ་སྱེམས་ཡང་དག་པར་

རྱེས་སུ་མ་མཐོང་བས།  སྱེམས་གང་ལས་བྱུང་ཞྱེས་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཀུན་དུ་

ཚོལ་ཞིང་དྱེ་འདི་སམ་དུ་སྱེམས་ཏྱེ།  དམིགས་པ་ཡོད་པ་ལས་སྱེམས་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ་སམ་མོ། །དྱེ་ཡང་འདི་སམ་དུ་སྱེམས་ཏྱེ།  ཅི་དམིགས་པ་དྱེ་

ཡང་གཞན་ལ་སྱེམས་དྱེ་ཡང་གཞན་ནམ།  འོན་ཏྱེ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་ཉིད་སྱེམས་ཡིན།  གལ་ཏྱེ་རྱེ་ཞིག་དམིགས་པ་ཡང་གཞན་ལ་སྱེམས་ཀྱང་

གཞན་ན་ནི་སྱེམས་དྱེ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྱེ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་ཉིད་སྱེམས་ཡིན་ན་ནི།  སྱེམས་ཀྱིས་སྱེམས་དྱེ་ཇི་ལྟར་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏྱེ།  སྱེམས་ཀྱིས་སྱེམས་དྱེ་མཐོང་བར་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟ་སྱེ་དཔྱེར་ན་རལ་

གིའི་སོ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་རལ་གིའི་སོ་དྱེ་ཉིད་བཅད་པར་མི་ནུས་པ་དང་།  སོར་

མོའི་རྱེ་མོ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་སོར་མོའི་རྱེ་མོ་དྱེ་ཉིད་ལ་རྱེག་པར་མི་ནུས་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ།  སྱེམས་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་སྱེམས་དྱེ་ཉིད་མཐོང་བར་མི་ནུས་སོ་སམ་

ནས།  དྱེ་འདི་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལ།  གང་སྱེམས་མི་གནས་པ།  

ཆད་པ་མ་ཡིན་པ།  རྟག་པ་མ་ཡིན་པ།  ཐྱེར་ཟུག་ཏུ་མི་གནས་པ།  རྒྱུ་མྱེད་
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པ་མ་ཡིན།  རྐྱེན་དང་མི་འགལ་བ་དྱེ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་པ།  གཞན་ལས་ཀྱང་

མ་ཡིན་པ།  དྱེ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་

སྱེམས་ཀྱི་འཁི་ཤིང་།  སྱེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད།  སྱེམས་ཀྱི་མི་གནས་པ་དང་།  

སྱེམས་རྒྱུ་བ་མྱེད་པ་དང་།  སྱེམས་སྣང་བ་མྱེད་པ་དང་།  སྱེམས་ཀྱི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དྱེ་ཇི་ལྟར་དྱེ་བཞིན་ཉིད་འཁྲུག་པར་མི་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་སོ། ། 

དྱེ་ལྟར་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་བཞིན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྱེམས་དྱེ་དག་དབྱེན་

པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་ཤྱེས།  དྱེ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་འདི་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའི་སྱེམས་ལ་སྱེམས་ཀྱི་རྱེས་སུ་ལྟ་བའི་དྲན་པ་ཉྱེ་བར་གཞག་

པའི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རང་

རིག་པ་མྱེད་ལ།  དྱེ་མྱེད་པས་གང་ཞིག་གང་གིས་མཚོན་པར་བྱེད།  གཞན་

ཡང་མཚན་ཉིད་དྱེ་མཚན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རམ་ཐ་མི་དད་པར་

འགྱུར་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་རྱེ་ཞིག་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མཚན་གཞི་

ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མཚན་

ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ།  མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མཚན་གཞི་

ཡང་མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པ་ལྟར་མཚན་གཞིར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་

མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་ལ་

ལྟོས་པ་མྱེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་མཚན་གཞི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མཚན་

ཉིད་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞི་དག་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མཚན་
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ཉིད་ལས་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར།  མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་གི་བདག་ཉིད་བཞིན་དུ་

མཚན་གཞིའི་མཚན་གཞི་ཉིད་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་གཞི་ལས་ཐ་

མི་དད་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

མཚན་གཞིའི་རང་གི་བདག་ཉིད་བཞིན་ནོ། །

ཇི་སྐད་དུ།  མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ལས་གཞན་ན། །མཚན་གཞི་དྱེ་

མཚན་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཐ་དད་མྱེད་ན་དྱེ་དག་ནི། །མྱེད་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་

གསལ་བར་བསན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལས་མ་

གཏོགས་པར་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་འགྲུབ་པའི་ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་སྐད་དུ།  གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང་། །དངོས་པོ་

གཞན་པ་ཉིད་དུ་ནི། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་མིན་ན། །དྱེ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཇི་

ལྟར་ཡོད། །ཅྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་འདི་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་

ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ན།  བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བར་འགྱུར་

ན།  གང་ན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་དྱེར་ནི་

འདི་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། །འདི་ནི་མཚན་གཞིའོ་ཞྱེས་ཁྱད་པར་དུ་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པ་མྱེད་པས་གཉི་ག་ཡང་མྱེད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བརོད་དུ་མྱེད་པ་

ཉིད་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་མྱེད་དྱེ།  གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་ཤྱེས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ན།  

ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་བྱེད་པ་པོ་གང་ཞིག་ཡིན།  བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པར་

བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཅོད་པའི་བ་བ་བཞིན་
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ནོ། །ཅི་སྱེ་དྱེར་སྱེམས་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་དུ་རྟོག་ན།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་དོན་ཙམ་ལྟ་བ་ནི་སྱེམས་ཀྱི་བ་བ་ཡིན་ལ་དོན་གི་ཁྱད་

པར་ལྟ་བ་ནི་སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལ་དོན་མཐོང་

རྣམ་པར་ཤྱེས། །དྱེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྱེམས་ལས་བྱུང་། །ཞྱེས་ཁས་བངས་པའི་

ཕིར་རོ། ། བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུའི་བ་བ་ཕལ་པ་

སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས།  གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བ་བ་ཅིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་ཡན་

ལག་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ལས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  འདིར་

ནི་ཤྱེས་པ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གཉིས་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བ་བ་གཅིག་མྱེད་

དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བ་བ་ནི་དོན་ཙམ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཡིན་ལ།  དོན་གི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནི་ཤྱེས་

པའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེས་ན་ཤྱེས་པ་བྱེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་

ལ།  སྱེམས་ཀྱང་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་

མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་ལས་ན།  བྱེད་པ་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱེད་པའི་

ཕིར་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་ནི་བྱེད་པ་པོ་མྱེད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་སམ་

ན།  འདི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ལུང་གི་དོན་ཡང་དག་པར་མ་བཟུང་བའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་བསན་ཟིན་ཏོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་དཔྱེར་

ན་མཆི་གུའི་ལུས་སྒྲ་གཅན་གི་མགོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ།  ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་

དད་པའི་ཁྱད་པར་མྱེད་ཀྱང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གི་གཞིའི་དངོས་པོ་ཡོད་
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པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་དད་པའི་ས་ལ་སོགས་པ་མྱེད་

ཀྱང་སའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅྱེས་བ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  མི་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་དང་མགོའི་སྒྲ་དག་ནི་བོ་དང་ལག་

པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་

བཅས་ཏྱེ་འཇུག་པས།  ལུས་དང་མགོའི་སྒྲ་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་བོ་སྐྱྱེས་པ་

ལྟ་ཞིག་གང་གི་ལུས་གང་གི་མགོ་སམ་དུ་ལྷན་ཅིག་དཔོད་པའི་དངོས་པོ་

གཞན་ལ་རྱེ་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ།  ཅིག་ཤོས་ཀྱང་ཁྱད་པར་

གཞན་དང་འབྲྱེལ་བ་བསལ་བར་འདོད་པས་འཇིག་རྟྱེན་པའི་བརའི་རྱེས་སུ་

བྱེད་པ།  ཁྱད་པར་མཆི་གུ་དང་སྒྲ་གཅན་གི་སྒྲས་རྟོགས་པ་པོའི་རྱེ་བ་སྱེལ་

བར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་རིགས་ན།  འདིར་ནི་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་

དད་པའི་ས་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པས་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དངོས་པོ་

མི་རིགས་སོ། །

གལ་ཏྱེ་མུ་སྱེགས་པ་དག་གིས་མཚན་གཞི་ཐ་དད་པར་ཁས་བངས་

པའི་ཕིར་དྱེའི་ངོར་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ལ་སྐྱོན་མྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  མུ་སྱེགས་པས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་རིགས་པ་དང་འགལ་

བ་དག་ནི་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཁས་བངས་པར་མི་རིགས་ཏྱེ།  ཚད་མ་

གཞན་ལ་སོགས་པ་ཁས་བངས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་ལུས་ཀྱི་རྟྱེན་ཅན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་བརྟགས་ན་གྲུབ་པ་རྟྱེན་པ་པོ་མཆི་གུ་དང་།  མགོའི་རྟྱེན་
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ཅན་བརྟྱེན་པ་པོ་སྒྲ་གཅན་ནི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པར་བརྟགས་པ་ལྟར་ཡོད་

པའི་ཕིར་དཔྱེ་འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཙམ་ཞིག་དམིགས་པས་

ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དཔྱེ་གྲུབ་པ་

ཉིད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ལ་དྱེ་ལྟར་

རྣམ་པར་དཔོད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ནི་མ་བརྟགས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་

བདག་མྱེད་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་

ཏུ་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  སྒྲ་གཅན་དང་མཆི་གུ་གཉིས་ཀྱང་

ཡིན་པས་དཔྱེ་གྲུབ་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔད་ན་ས་ལ་སོགས་

པ་དག་ལ་ཡང་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་མཚན་གཞི་མྱེད་ལ།  

མཚན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པར་རྟྱེན་མྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དྱེ།  དྱེ་བས་ན་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མཛད་དོ། ། 

འདི་ནི་དྱེ་ཁོ་ན་ལྟར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་འཐད་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེས་ན་འདི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དུ་འགྱུར་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་

མཆི་གུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་ན་མི་སིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འཆད་པར་འགྱུར་བའི་འཐད་པས་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  དྱེ་དག་ཀྱང་མཆི་གུ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡིན་པས།  འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བརྟྱེན་ནས་བརྟགས་པར་རྣམ་པར་

གཞག་པ་འདི་ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བསན་པས་དྱེ་ཉིད་

ལས་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བའོ། །ཅི་སྱེ་ཞིབ་མོར་དཔད་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་

སྱེ།  ཁོ་བོ་ཅག་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་ནི་མི་སྨྲའི།  འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟྱེན་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པ་འདི་ཚུལ་འདིས་

རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བཤད་པར་བ་སྱེ།  དཔད་

པ་ཞིབ་མོ་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ལ་བཅུག་པ་འདིས་ཅི་དགོས་ཞྱེས་ཁོ་བོ་

ཅག་ཀྱང་དྱེ་སྐད་དུ་སྨྲ་སྱེ།  ཀུན་རོབ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་ངོ་བོ་

ཡོད་པར་རྱེད་པ།  ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པ་འདྲྱེན་པར་བྱེད་པའི་

དགྱེ་བའི་ར་བ་སོག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཇི་སིད་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་རྟོགས་

པ་དྱེ་སིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་མོད།  ཁྱོད་ནི་དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་

བདྱེན་པ་ལ་མི་མཁས་པས་ལ་ལར་འཐད་པ་བཅུག་ནས་རིགས་པ་མ་ཡིན་

པ་ལས་དྱེ་འཇིག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་རྣམ་

པར་འཇོག་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕིར།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཕོགས་ཉིད་ལ་གནས་ཏྱེ་

ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཕོགས་གཅིག་བསལ་བའི་ཕིར་བཀོད་པའི་འཐད་པ་གཞན་

འཐད་པ་གཞན་གིས་ཟློག་པར་བྱེད་ཅིང་འཇིག་རྟྱེན་གི་རན་རབས་ལྟར།  
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འཇིག་རྟྱེན་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཉམས་པ་ཁྱོད་ཁོ་ན་ཟློག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

གི་ཀུན་རོབ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་

ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་བཞིན་དུ་མཚན་གཞིར་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་

འགྱུར་བར་བ་དགོས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

འོན་ཏྱེ་དོན་དམ་པར་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་གཚན་གཞི་མྱེད་པས་མཚན་

ཉིད་གཉིས་ཀྱང་མྱེད་པས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ག་ལ་འགྱུར།  ཅི་སྱེ་སྒྲ་རྣམས་

ལ་བ་བ་དང་བྱེད་པ་པོའི་འབྲྱེལ་བར་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ཁས་ལྱེན་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྱེ།  ཁྱོད་

བ་བ་དང་བྱེད་པ་པོའི་འབྲྱེལ་བས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྒྲ་དྱེ་དག་ཁོ་ནས་ཐ་

སད་བྱེད་ཅིང་།  བ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲའི་དོན་ཡང་མི་འདོད་

པས།  ཨྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཁྱོད་ནི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་ཏྱེ་འཇུག་པ་ཉིད་དོ། ། 

གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་གཞལ་བ་གཉིས་གནས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ལུང་ལ་སོགས་

པ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་ཚད་མ་

གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། གཞན་ཡང་བུམ་པ་མངོན་སུམ་མོ་ཞྱེས་

བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང་།  

འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེས་ན་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་བུམ་པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་གཅད་

པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་ལ་འབྲས་
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བུ་བཏགས་པར་བས་ཏྱེ།  སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་བདྱེ། །ཞྱེས་བསད་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་

བུམ་པ་ཡང་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུས་བཏགས་པ་བས་ནས་མངོན་སུམ་ཞྱེས་བ་

བར་བརོད་དོ་སམ་ན།  རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་ནི་བཏགས་པ་མི་རིགས་

ཏྱེ།  འབྱུང་བ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ན་བདྱེ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་དམིགས་ལ།  དྱེ་ཡང་

འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  དཀའ་བ་བརྒྱ་

ཕྲག་དུ་མའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་བདྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། ། 

དྱེ་ལ་བདྱེ་བ་ཞྱེས་བརོད་པ་ན་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རྣམ་པ་

དྱེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་ཉྱེ་བར་བཏགས་པ་རིགས་ན།  བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཞྱེས་

བ་བ་འདིར་ནི་གང་ཞིག་བརྟགས་ནས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་བུམ་པ་

ཞྱེས་བ་བ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏྱེ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་བུམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་

བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་

བཏགས་པར་མི་རིགས་ཏྱེ།  གཞི་གདགས་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །བོང་བུའི་

རྭ་ལ་རྣོན་པོ་ཉྱེ་བར་འདོགས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་

འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་མྱེད་པའི་ཕིར།  དྱེ་ཉྱེ་བར་བཏགས་པ་པའི་མངོན་

སུམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ན་ནི་དྱེ་ལྟ་ན་ནི་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ས་ལ་སོགས་

པ་ལས་ཐ་དད་པ་མྱེད་པས་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བཏགས་པ་པའི་མངོན་
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སུམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཤིག  །ཇི་སྐད་དུ།  འདི་ལྟར་གཟུགས་སོགས་མ་གཏོགས་

པར། །བུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དྱེ་བཞིན་རླུང་ལ་སོགས་པ་ནི། །མ་

གཏོགས་གཟུགས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པའི་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་

མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་དང་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་མི་འདོད་

དོ། །འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་

ཉིད་དུ་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས།  གཟུགས་

མཐོང་ཚེ་ན་བུམ་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་ཁོ་ན་མཐོང་མི་འགྱུར། །བུམ་པ་མངོན་

སུམ་ཞྱེས་བ་འང་། །དྱེ་ཉིད་རིག་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ། །རྣམ་པར་དཔད་པ་འདི་ཉིད་

ཀྱིས། །བོ་མཆོག་ལྡན་པས་དྲི་ཞིམ་དང་། །མངར་དང་འཇམ་པ་ཐམས་ཅད་

དག  །སོ་སོར་དགག་པར་བ་བ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་མངོན་

སུམ་གི་སྒྲ་ནི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་དོན་གི་རོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  

དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་དོན་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ལ་དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་ཞྱེས་བ་བ་ནས་བུམ་པ་དང་

སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ལ།  དྱེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཤྱེས་པ་ནི་རྩྭ་དང་སོག་མའི་

མྱེ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་གི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རོད་

པར་བྱེད་དོ། །གང་ཞིག་དབང་པོ་དང་དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པས་ཞྱེས་བ་
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བས་མངོན་སུམ་གི་སྒྲ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པར་བྱེད་པ།  དྱེ་ལྟར་ན་ནི་ཤྱེས་པ་

ནི་དབང་པོའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  ཡུལ་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཡུལ་སོ་སོ་བའམ་དོན་

སོ་སོ་བ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་

འབྱུང་བ་གཉི་ག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་རྣམས་རྟྱེན་

གསལ་བ་དང་ཞན་པའི་རྱེས་སུ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  དྱེ་དག་གྱུར་ན་འགྱུར་

བའི་ཕིར།  མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་རྟྱེན་ཉིད་ཀྱིས་སོན་པར་འགྱུར་བ་

དྱེ་བཞིན་དུ།  དོན་དང་དོན་སོ་སོ་ལ་འཇུག་མོད་ཀྱི་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དབང་པོ་

དང་དབང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་རྟྱེན་གིས་བསན་

པས་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  རྔའི་སྒྲ་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཞྱེས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྒྱུས་སོན་པ་ནི་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  འདི་ནི་ས་མ་དང་མི་འདྲ་

བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེར་ནི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པས་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བསན་ན།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྲུག་གི་

རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་མིག་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡུལ་གཅིག་ལ་འདུག་པའི་

ཕིར་རོ། །

འདི་ལྟར་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བརོད་ན་ནི།  ཅི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

ལས་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་གམ།  འོན་ཏྱེ་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཅྱེས་ཤྱེས་པ་རྱེ་བ་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།

67

དང་བཅས་པ་ཡིད་དུ་འགྱུར་ལ།  རྟྱེན་གིས་བསན་ན་ནི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཡང་

ཕན་ཚུན་དབྱེ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བརོད་

པར་འདོད་པས་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ཞིག་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་

པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་འདི་ཁྱད་པར་དུ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཕིར།  

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུས་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཐོང་ངོ་། ། 

ཚད་མའི་གངས་སུ་འཇུག་པ་གཞལ་བའི་གཞན་གི་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་།  གཞལ་བའི་རྣམ་པའི་རྱེས་སུ་བྱེད་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་

རྱེད་པའི་ཚད་མ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཕིར་དབང་པོས་

བསན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་མཁོ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུལ་ཁོ་ནས་

བསན་པར་རིགས་སོ། །

གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་ན་བརོད་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་གི་སྒྲ་

རབ་ཏུ་གགས་པའི་ཕིར་དང་།  དོན་སོ་སོ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་མ་གགས་པའི་

ཕིར་རྟྱེན་ཁོ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རྟྱེན་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  བཤད་པར་

བ་སྱེ།  མངོན་སུམ་གི་སྒྲ་འདི་འཇིག་རྟྱེན་ལ་གགས་པ་ནི་ཡོད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་

ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་ན་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྨྲས་པ་ཉིད་དོ། ། 

འཇིག་རྟྱེན་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་སྤངས་ནས་དྱེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པར་

བྱེད་ན་ནི།  རབ་ཏུ་གགས་པའི་སྒྲ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་མངོན་

སུམ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རོ། ། ཟློས་པའི་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་དབང་
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པོའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་རྟྱེན་ཅན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གཅིག་མངོན་

སུམ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ལ།  རྱེ་རྱེ་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་མྱེད་ན་ནི་མང་པོ་

རྣམས་ལ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤྱེས་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་

ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་དང་།  དྱེས་ཀྱང་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་བྱེད་པ་

མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་ཐ་སད་བཤད་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མར་རྟོག་པ་ནི་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་ལྡན་པས་སོན་པོ་ཤྱེས་ཀྱི་སོན་

པོའ་ོསམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་ཡང་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་

བརོད་པའི་དོན་ཅན་གི་སྐབས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་དང་།  དབང་པོའི་རྣམ་

པར་ཤྱེས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་བླུན་པ་ཉིད་དུ་སོན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ལུང་ལས་ཀྱང་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་ཉིད་

མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་མཚན་གཞིའམ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དམ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་རུང་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་ན་ཡོད་ན་ནི་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེའི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མངོན་

སུམ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ  །ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་རབ་རིབ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཤྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ།  རབ་རིབ་

ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཡུལ་ཅན་རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ལས་སྐྱྱེས་པའི་ཤྱེས་པ་ནི་
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རྱེས་སུ་དཔག་པའོ། །དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རིག་ཅིང་

ཡིད་ཆྱེས་པར་གྱུར་པ་དག་གི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ལུང་ངོ་། །འདྲ་བ་ལས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དོན་རྟོགས་པ་ནི་ཉྱེ་བར་འཇལ་བ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་བ་མིན་

ནི་བ་ལང་དང་འདྲའོ་སམ་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞི་ལས་

འཇིག་རྟྱེན་གི་དོན་རྟོགས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་ཀྱང་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་བའི་དོན་

དག་ཏུ་འགྱུར་ལ།  གཞལ་བའི་དོན་དག་ཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་གི།  

ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟྱེན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་རག་སྱེ།  

སྤོས་པས་ཆོག་གོ  །

དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་པར་བའོ། །འདིར་རང་གི་སྱེ་པ་དག་ན་རྱེ།  གང་

འདི་འདི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཞྱེས་སྨྲས་པ་

དྱེ་ནི་རིགས་ཏྱེ།  རང་ལས་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་གཉི་ག་ལ་

སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ་ཡང་རིགས་ཏྱེ།  ཡན་ལག་གཅིག་མ་ཚང་

བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕོགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་ཡིན་པའི་ཕིར།  དྱེ་

དགག་པ་ཡང་རིགས་ན།  གང་འདི་སྐད་དུ་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ་

ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་ཁོ་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་བསན་

པའི་ཕིར་ཏྱེ།  རྐྱེན་རྣམས་བཞི་སྱེ་རྒྱུ་དང་ནི། །དམིགས་པ་དང་ནི་དྱེ་མ་ཐག  ། 
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བདག་པོ་ཡང་ནི་དྱེ་བཞིན་ཏྱེ། །རྐྱེན་ལྔ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ལ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་ན་གང་ཞིག་གང་གི་སྒྲུབ་

བྱེད་ས་བོན་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་རྒྱུའི་རྐྱེན་ནོ། །དམིགས་པ་གང་

གིས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ནོ། ། 

རྒྱུ་འགགས་མ་ཐག་པ་ནི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་ས་

བོན་འགག་མ་ཐག་པ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །གང་ཞིག་

ཡོད་པས་གང་འབྱུང་བ་དྱེ་ནི་དྱེའི་བདག་པོའ།ོ །འདི་དག་ནི་རྐྱེན་བཞིའོ། ། 

གཞན་གང་དག་སར་སྐྱྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྱེས་པ་དང་།  ཕིས་སྐྱྱེ་བ་ལ་

སོགས་པ་དྱེ་དག་ནི་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་ཕྱུག་

ལ་སོགས་པ་དག་ནི་རྐྱེན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  རྐྱེན་ལྔ་པ་ནི་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞྱེས་ངྱེས་པར་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འདི་

དག་ལས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་མཛེར་ཏོ། །དྱེ་ལ་བཤད་པར་བ་སྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རྐྱེན་གཞན་དུ་

གྱུར་པ་དག་ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྱེ།  

འདི་ལྟར།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །རྐྱེན་ལ་སོགས་ལ་

ཡོད་མ་ཡིན། །བདག་གི་དངོས་པོ་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་འདུས་པ འམ་སོ་སོ་བའམ་འདུས་པ་དང་སོ་སོ་བ་དག་གམ།  རྒྱུ་

དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལས་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་རུང་སྱེ།  སྐྱྱེས་པའི་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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ས་རོལ་དུ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་དག་ལས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་

ཞིག་སྐྱྱེ་བའི་ས་རོལ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་

ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  གཟུང་དུ་ཡོད་པའམ་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་རྐྱེན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་གི་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བས་ན་དངོས་པོ་སྱེ་སྐྱྱེ་བའོ། །གཞན་གི་

དངོས་པོ་ནི་གཞན་དག་ལས་སྐྱྱེ་བ་སྱེ་དྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་ལས་སྐྱྱེ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་རིགས་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི།  

ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྐྱེན་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དག་

ཡོད་པ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྐྱེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཅི་ལ་ལྟོས་

ནས་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  བམས་པ་དང་ཉྱེར་སྦས་དག་ནི་ཡོད་པ་གཉིས་

ཁོ་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་

ནི་དྱེ་ལྟར་ཅིག་ཅར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱི་བདག་གི་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་

དངོས་པོ་སྱེ་གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་དུ་བསད་དུ་

མྱེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་

ལས་སྐྱྱེའི་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མི་རུང་ངོ་། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་གི་ལུང་གི་དགོངས་
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པ་མངོན་པར་མ་ཤྱེས་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དག་ནི་རིགས་པ་

དང་འགལ་བའི་ངག་མི་གསུངས་ལ།  ལུང་གི་དགོངས་པ་ཡང་གོང་དུ་ཉྱེ་

བར་བསན་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྐྱེན་དག་ལས་སྐྱྱེ་བར་སྨྲ་བ་བཀག་པ་

ཡིན་དང་།  བ་བ་ལས་སྐྱྱེ་བར་སྨྲ་བ་ནི།  མིག་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

རྐྱེན་དག་ནི་དངོས་སུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་ཀྱི།  རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རྐྱེན་ཞྱེས་བ་ལ།  བ་བ་དྱེས་

ཀྱང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བའི་

བ་བ་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི་རྐྱེན་

དག་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན།  འབྲས་ཆན་གི་འཚེད་པའི་བ་བ་བཞིན་ནོ་

སམ་དུ་སྱེམས་སོ། །བཤད་པ།  བ་བ་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་བ་བ་

འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་དག་གིས་རྐྱེན་

དང་ལྡན་པས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདིར་བ་བ་འདི་འདོད་པ་ན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེས་ཟིན་

པ་ལ་འདོད་དམ།  མ་སྐྱྱེས་པ་ལའམ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ལ་ཡིན་གང་ན།  དྱེ་ལ་སྐྱྱེས་

ཟིན་པ་ལ་མི་རིགས་ཏྱེ།  བ་བ་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན།  དངོས་

པོ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེ་ལ་བ་བས་ཅི་ཞིག་དགོས་ཏྱེ།  འདི་ནི་སྐྱྱེས་པར་

གྱུར་པ་སླར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཉིད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །མ་སྐྱྱེས་པ་ལ་ཡང་མི་

རིགས་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་འདི་ནི་བྱེད་པ་མྱེད་པར་རིགས་པའི་ངོ་བོའང་མིན། །ཞྱེས་



རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
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བ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ལ་ཡང་བ་བ་

སིད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེས་པ་དང་མ་སྐྱྱེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྐྱྱེ་བཞིན་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ནི་ཕྱེད་སྐྱྱེད་ཕིར། །སྐྱྱེ་བཞིན་

པ་ནི་སྐྱྱེ་བ་མིན། །ཡང་ན་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བཞིན་པ། །ཉིད་ནི་ཡིན་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་སྐྱྱེ་

བའི་བ་བ་མི་སིད་པ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  

བ་བ་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུ་བ་ལང་དང་

ལྡན་ནོ་ཞྱེས་ནི་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། འདི་ནི་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་ཁྱད་

པར་ཅན་ཡོད་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

བསན་པ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟ་ན།  འོ་ན་རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་

ན།  འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི།  རྐྱེན་དང་མི་ལྡན་བ་བ་

མྱེད། །གང་གི་ཚེ་བ་བ་རྐྱེན་དང་ལྡན་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རྐྱེན་དང་མི་

ལྡན་པ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  སྣམ་བུ་སྣལ་མའི་རང་བཞིན་དུ་མི་

རིགས་པས།  འཇག་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་

ཕིར་བ་བ་དངོས་པོའི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་བ་བ་མྱེད་ན།  འོ་ན་ནི་རྐྱེན་དག་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བཤད་པར་བ་སྱེ།  བ་བ་

མི་ལྡན་རྐྱེན་མ་ཡིན།  གང་གི་ཚེ་བ་བ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  རྐྱེན་བ་བ་དང་བྲལ་

བ་དང་བ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་རྒྱུ་མྱེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན།  
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ཇི་སྱེ་བ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ཁོ་ན་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  བཤད་པ།  

བ་བ་ལྡན་ཡོད་འོན་ཏྱེ་ན། །མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྐབས་དང་སྦྱར་རོ། །འོན་ཏྱེ་ནའི་

སྒྲ་ནི་ངྱེས་པར་གཟུང་བའོ། །དྱེ་ལ་བ་བ་མྱེད་པར་བཤད་ན།  རྐྱེན་རྣམས་ཇི་

ལྟར་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་

ལ་བརོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འཚོད་པའི་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་དག་ལ་

ཡང་བརོད་པར་རིག་པར་བའོ། །དྱེས་ན་བ་བ་ལས་ཀྱང་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་

བ་མྱེད་པས་སྐྱྱེ་བའི་རོད་པར་བྱེད་པ་དོན་གིས་སོང་པར་འགྱུར་རོ། ། 

འདིར་སྨྲས་པ།  རྐྱེན་བ་བ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་

པར་དཔད་པ་འདིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅི་དགོས།  གང་གི་ཕིར་མིག་ལ་སོགས་

པའི་རྐྱེན་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྐྱེན་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།  

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དྱེ་དག་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  འདི་དག་ལ་བརྟྱེན་སྐྱྱེ་བས་ན། །དྱེ་

ཕིར་འདི་དག་རྐྱེན་ཅྱེས་གག  །ཇི་སིད་མི་སྐྱྱེ་དྱེ་སིད་དུ། །འདི་དག་རྐྱེན་མིན་

ཇི་ལྟར་མིན། །གལ་ཏྱེ་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྣམ་

པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བས་ན་འདི་དག་དྱེའི་རྐྱེན་ཞྱེས་བརོད་ན་ནི།  ཇི་སིད་རྣམ་

པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་འབྲས་བུ་དྱེ་མི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་སིད་དུ།  མིག་ལ་སོགས་

པ་འདི་དག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་སམ་

དུ་དགོངས་པའོ། །བྱེ་མ་དག་ལས་ཏིལ་མར་བཞིན་དུ་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་
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ལས་ནི་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་སར་རྐྱེན་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལས་

རྐྱེན་གཞན་ཅི་ཞིག་ཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་རྐྱེན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་

འདོད་ན།  འདི་ཡང་མི་རུང་སྱེ།  གང་ཞིག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་འདིའི་རྐྱེན་ཉིད་དུ་

རྟོག་པ།  རྐྱེན་གཞན་དྱེའི་རྐྱེན་ཉིད་དྱེ་ཡང་རྐྱེན་ཡོད་ན་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཡང་

དཔད་པ་དྱེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་མིག་ལ་

སོགས་པ་འདི་དག་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རྐྱེན་དུ་རྟོག་པ་ན།  འདི་ཡོད་པའམ་

མྱེད་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་གང་ན།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བར་

བཤད་པ།  མྱེད་དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་། །རྐྱེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་

ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།   བཤད་པ།  མྱེད་ན་གང་གི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར།  ཡོད་ན་རྐྱེན་

གིས་ཅི་ཞིག་བ།  མྱེད་པ་སྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་ནི་རྐྱེན་དུ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་སོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བསད་འདོད་ན།  ནུས་པ་མྱེད་

པར་འདི་ཡི་འབྱུང་འགྱུར་ནི། །ཡོད་མིན་ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཉྱེས་པ་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་ན་སྱེ་བདོག་པ་སྐྱྱེ་བ་ཐོབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་རྐྱེན་

ཡོངས་སུ་བརྟག་པས་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རྐྱེན་འདུས་པ་རྣམས་

འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་ནུས་པ་མྱེད་པས་རྐྱེན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་བསད་ནས།  

དྱེའི་འོག་ཏུ་སོ་སོ་བ་རྣམས་རྐྱེན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་བསན་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་རྐྱེན་རྣམས་མི་སིད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་མཚན་ཉིད་ཉྱེ་བར་བསན་པ་ལས་རྐྱེན་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ལ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་རྒྱུའོ་ཞྱེས་རྒྱུའི་རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད་བརོད་དྱེ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་ནི་མཚན་ཉིད་ཉྱེ་བར་སོན་པ་ལ་མི་བརོད་དོ། ། 

གལ་ཏྱེ་དྱེའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།   རྒྱུའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  

ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  གང་ཚེ་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མྱེད་

དང་ཡོད་མྱེད་མི་འགྲུབ་པ། །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱེས་བ། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་

རིགས་སོ། །དྱེ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཆོས་འགྲུབ་ན་ནི།  སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུས་དྱེ་བསྐྱྱེད་པར་

འགྱུར་ན།  འགྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་དང་གཉི་ག་ལ་ངོ་

བོ་འགྲུབ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་ཡོད་པ་ནི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་པ་དང་

མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་གཅིག་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  

ཕོགས་གཉི་ག་ལ་བརོད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་

ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་རྒྱུའི་རྐྱེན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་རྒྱུའི་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་

གང་ཡིན་པ་སྱེ།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་རིགས་སོ། །ད་ནི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་དགག་

པའ་ིཕིར།  ཡོད་པའ་ིཆོས་འད་ིདམིགས་པ་ནི། །མྱེད་པ་ཁ་ོན་ཉྱེ་བར་བསན། ། ཅི་

སྱེ་ཆོས་ནི་དམིགས་མྱེད་ན། །དམིགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

འདིར་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་གང་དག་ཅྱེ་ན།  སྱེམས་དང་
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སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་ལས་ན།  སྱེམས་དང་

སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་གང་གིས་

ཅི་རིགས་པར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་དག་གི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པ་

ན།  ཡོད་པ་དག་ལ་བརྟག་གམ།  མྱེད་པ་དག་ལ་ཡིན་གང་།  དྱེ་ལ་ཡོད་པ་

དག་ལ་ནི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་དྱེ་དོན་མྱེད་དྱེ།  ཆོས་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་ཕིར་

དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་ནི་དམིགས་པའི་ས་རོལ་དུ་ཡོད་

པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ།   །ཅི་སྱེ་དྱེ་ལྟར་ཆོས་རང་གི་བདག་ཉིད་དམིགས་པ་མྱེད་

པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན།  འདི་ནི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པར་བརྟགས་པས་ཅི་ཞིག་

བ།  དྱེའི་ཕིར་ཡོད་པ་བདོག་པའི་ཆོས་སྱེམས་ལ་སོགས་པ་འདི་དམིགས་

པ་མྱེད་པ་ཁོ་ན་ཁྱྱེད་ཅག་གིས་རང་འདོད་ཀྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་ཉྱེ་བར་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི།  འདི་ལ་དམིགས་པ་དང་

འབྲྱེལ་བ་ཅུང་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་མྱེད་པ་ལ་དམིགས་པ་

ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཆོས་འདི་

དམིགས་པ་མྱེད་པར་ནི། །ཡིན་པ་ཁོ་ནར་ཉྱེ་བར་བསན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ།  འདི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི་དམིགས་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་འདི་དམིགས་པ་མྱེད་པ་ནི།  ཡིན་པ་སྱེ་གྱུར་པ་ཁོ་

ནར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉྱེ་བར་བསན་ཏྱེ།  དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ཞྱེས་བ་བ་ནི་

ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །ཅི་སྱེ་ཆོས་ནི་དམིགས་མྱེད་ན། །དམིགས་པ་ཡོད་པར་

ག་ལ་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ།  ཅི་སྱེའི་སྒྲ་ནི་དྲི་བའོ། །ག་ལ་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བ་
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ནི་གཏན་ཚིགས་སོ། །དྱེས་ན་དོན་ནི།  ཅི་སྱེ་དྱེ་ལྟར་ཆོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་མི་བདོག་པ་ནི་དམིགས་པ་མྱེད་ན།  ཡང་དམིགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར་ཞྱེས་བ་བ་འདིར་འགྱུར་ཏྱེ།  དམིགས་པར་བྱེད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་

དམིགས་པ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །ཇི་ལྟར་སྱེམས་དང་

སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  མཚན་

ཉིད་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་གི།  དོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉྱེས་པ་མྱེད་

དོ། །

ད་ནི་མཚུངས་པ་དྱེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་དགག་པའི་ཕིར། ཆོས་རྣམས་

སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན་ན། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་མ་ཐག་མི་

རིགས། །འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  དྱེ་

ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་ཕི་མའི་རྐང་པ་གོ་བསྣོར་བར་བལྟ་བར་བའོ། ། 

ཡང་གི་སྒྲ་ནི་འགགས་ན་ཡང་ཞྱེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

དྱེས་ན་འདི་སྐད་དུ།  འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །དྱེའི་ཕིར་

དྱེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །ཞྱེས་འདོན་པར་འགྱུར་ཏྱེ། དྱེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ནི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྱེབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། ། དྱེ་ལ་རྒྱུ་འགག་མ་ཐག་པ་

འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མཚུངས་པ་དྱེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལ་དཔད་པར་བའོ། །མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་

བུར་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན་ན།  རྒྱུ་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་

འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། གང་གི་ཚེ་འདི་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་རྒྱུ་
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འགག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར།  མྱུ་གུའི་མཚུངས་པ་དྱེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་གང་ཞིག་

ཡིན་པར་འགྱུར།   ཅི་སྱེ་འབྲས་བུ་མ་སྐྱྱེས་པར་ཡང་ས་བོན་འགག་པར་འདོད་

ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ས་བོན་འགགས་ན་སྱེ་མྱེད་པར་གྱུར་ན།  མྱུ་གུའི་རྐྱེན་ཡང་

གང་ཞིག་ཡིན་ལ།  ས་བོན་འགག་པའི་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་

གཉི་ག་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་འཆད་པ་ནི།  འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་

ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བའོ། །ཡང་གི་སྒྲ་ནི་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་སྱེ།  དྱེས་ན་

མྱུ་གུ་མ་སྐྱྱེས་པར་ས་བོན་འགག་པར་འདོད་ན་ཡང་གཉི་ག་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅན་

དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །ཞྱེས་བའོ། །ཡང་ན།  བདག་

ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་

ཡིན་ལ།  སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་དྱེ་ལ་དགོངས་ནས།  ཆོས་རྣམས་སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན་

ན། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་།  འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་

ལ་བཤད་པ་ནི་ས་མ་ཉིད་སྦྱར་བར་བའོ། །

ད་ནི་བདག་པོའི་རྐྱེན་བསལ་བར་བཞྱེད་ནས་བཤད་པ།  ས་བོན་ལ་

སོགས་པ།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྱེད་རྣམས་ཀྱི། །ཡོད་པ་གང་ཕིར་ཡོད་

མིན་ན། །འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་ཞྱེས། །བ་བ་འདི་ནི་འཐད་མ་ཡིན། ། 

འདིར་གང་ཞིག་ཡོད་པས་གང་འབྱུང་བ་དྱེ་ནི་དྱེའི་བདག་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བ་ནི་བདག་པོའི་རྐྱེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།  དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རྟྱེན་ཅིང་

འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་ན་གང་ཞིག་འདི་ཞྱེས་རྒྱུ་
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ཉིད་དུ་བསད་པ་དྱེ་ག་ལ་ཡོད་ཅིང་།   གང་ཡང་འདི་ཞྱེས་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་

སོན་པ་དྱེ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ལས་ཀྱང་རྐྱེན་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  སྣལ་མ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་

སྐྱྱེ་བར་དམིགས་ནས།  སྣལ་མ་སོགས་པ་དག་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་

ཡིན་ནོ། །བཤད་པར་བ་སྱེ།  སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཉིད་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་རྐྱེན་ཉིད་ལྟ་འགྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར།  ཇི་

ལྟར་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  

རྐྱེན་རྣམས་སོ་སོ་འདུས་པ་ལས། །འབྲས་བུ་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་ཉིད། །རྐྱེན་རྣམས་

ལ་ནི་གང་མྱེད་པ། །དྱེ་ནི་རྐྱེན་ལས་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་

སྣལ་མ་དང་ཚིག་པ་དང་ཐག་ཟངས་དང་།  སོན་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་བ་

དག་ལ་སྣམ་བུ་སོ་སོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་

དང་།  རྒྱུ་མང་པོས་འབྲས་བུ་མང་པོར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྣལ་

མ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་དག་ལ་ཡང་སྣམ་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡན་ལག་

རྱེ་རྱེ་བ་དག་ལ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  འབྲས་བུ་གཅིག་དུམ་བུ་སྐྱྱེ་བར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་མྱེད་པས་རྐྱེན་དག་མྱེད་དོ། ། 

ཅི་སྱེ་དྱེ་ནི་མྱེད་པར་ཡང་། །རྐྱེན་དྱེ་དག་ལས་སྐྱྱེ་འགྱུར་ན། །ཞྱེས་བ་བར་

བསམས་པར་གྱུར་ན་ནི།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ཡང་། །འབྲས་བུ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པས། །རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་འཇག་མ་དག་ལས་ཀྱང་སྣམ་བུ་ཅིའི་ཕིར་ན་
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སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་རྐྱེན་ཡང་

གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཅི་རྐྱེན་དག་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་དམ་

མྱེད་ཅྱེས་བ་བར་བསམས་པར་གྱུར་ན།  འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་ནི་མྱེད་དོ། །འོ་

ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྐྱེན་གི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། བཤད་པར་བ་སྱེ།  འབྲས་

བུ་རྐྱེན་གི་རང་བཞིན་ནི། །རྐྱེན་རྣམས་བདག་གི་རང་བཞིན་མིན། །བདག་

དངོས་མིན་ལས་འབྲས་བུ་གང་། །དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་རྐྱེན་རང་བཞིན། །གལ་ཏྱེ་

འབྲས་བུ་རྐྱེན་གི་རང་བཞིན་རྐྱེན་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྣམ་

པར་འཇོག་ན་ནི།  དྱེ་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་བདག་གི་

རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །སྣམ་བུ་

ནི་སྣལ་མའི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བརོད་ན་ནི།  གལ་ཏྱེ་སྣལ་མ་

དག་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པར་གྱུར་ན།  སྣམ་བུར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ནི་ཆ་

ཤས་ཀྱི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི།  རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དྱེ་དག་

ལ་སྣམ་བུ་ཞྱེས་བ་བའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་སྣལ་མའི་རང་བཞིན་དུ་

འགྱུར།  ཇི་སྐད་དུ།  སྣམ་བུ་རྒྱུ་ལས་འགྲུབ་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱུ་ཡང་གཞན་

ལས་འགྲུབ་འགྱུར་བས། །གང་ཞིག་རང་གི་འགྲུབ་མྱེད་པ། །དྱེས་གཞན་

བསྐྱྱེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེ་ཕིར་རྐྱེན་གི་རང་བཞིན་

མིན། །དྱེའི་ཕིར་རྐྱེན་གི་རང་བཞིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། འོ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ན་རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  རྐྱེན་མིན་རང་བཞིན་

འབྲས་བུ་ནི། ། ཡོད་མིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཚེ་སྣམ་བུ་སྣལ་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཡང་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་འགལ་བ་འཇག་མའི་རང་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར།  འདིར་

སྨྲས་པ།  འབྲས་བུ་མྱེད་དུ་ཟད་མོད།  རྐྱེན་དང་རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་ངྱེས་པ་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཡང་རྐྱེན་

དག་ལས་སྐྱྱེ་ན།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཀྱང་ཅིའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཞྱེས་

སྨྲས་ལ།  སྣམ་བུ་དང་རྱེ་ལྡྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི་སྣལ་མ་དང་

འཇག་མ་དག་རྐྱེན་དང་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  དྱེས་ན་

འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བཤད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་ཡོད་

པར་གྱུར་ན་ནི།  རྐྱེན་དང་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་འབྲས་

བུ་ཡོད་ན་ནི་འདི་དག་ནི་འདིའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་འདིའི་རྐྱེན་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ཡང་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་མྱེད་པ་ཉིད་དྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་མྱེད་པས་ན།  རྐྱེན་མིན་རྐྱེན་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  རྐྱེན་

དང་རྐྱེན་མ་ཡིན་པར་ཞྱེས་ཚིག་བསྡུའོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་

མདོ་ལས།  གང་ནའང་སོང་པ་རིག་པ་མྱེད་པ་ན། །ནམ་མཁའ་བར་སྣང་བ་

ཡི་རྱེས་དང་མཚུངས། །གང་ནའང་ངོ་བོ་ཉིད་འགའ་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་ནི་ནམ་

ཡང་གཞན་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །གང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མི་རྱེད་པ། །རང་བཞིན་

མྱེད་དྱེ་ཇི་ལྟར་གཞན་གི་རྐྱེན། །རང་བཞིན་མྱེད་པ་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་
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བསྐྱྱེད། །རྒྱུ་དྱེ་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་བསན་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱང་

མི་གཡོ་བརྟན་པར་གནས། །མི་འགྱུར་འཚེ་བ་མྱེད་ཅིང་ཞི་བ་སྱེ། །ཇི་ལྟར་

ནམ་མཁའ་ཤྱེས་པ་མྱེད་པ་བཞིན། །དྱེ་ལ་མ་ིཤྱེས་འག་ོབ་རོངས་པར་འགྱུར། ། 

ཇི་ལྟར་རི་བོ་དག་ནི་མི་སྒུལ་བ། །དྱེ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱོད་མི་

ནུས། །འཆི་འཕོ་མྱེད་ཅིང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡི། །ཆོས་རྣམས་དྱེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་

རབ་ཏུ་བསན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  ཆོས་གང་སྐྱྱེ་

བ་མྱེད་ཅིང་འབྱུང་བ་མྱེད། །འཆི་འཕོ་མྱེད་ཅིང་ར་བར་མི་འགྱུར་བ། །མི་ཡི་

སྱེང་གྱེ་ཡིས་ནི་དྱེར་སོན་ཞིང་། །སྱེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་ནི་དྱེ་ལ་བཀོད། ། 

གང་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གང་ཡང་མྱེད། །གཞན་ཡང་མ་ཡིན་སུས་ཀྱང་མི་རྱེད་པ། ། 

ནང་ན་མ་ཡིན་ཕི་རོལ་དག་ན་ཡང་། །མི་རྱེད་དྱེ་དག་ལ་ནི་མགོན་པོས་

བཀོད། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་ཞི་བའི་འགོ་གསུངས་ཀྱང་། །འགོ་བ་གང་

ཡང་རྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །དྱེ་དག་འགོ་ལས་གོལ་བར་རྣམ་པར་གསུངས། ། 

གོལ་ནས་སྱེམས་ཅན་མང་པོ་གོལ་བར་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  རྐྱེན་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་གཉིས་པ། འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་ལས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

པར་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་འགག་པ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མོད་ཀྱི།  དྱེ་

ལྟར་ན་ཡང་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་འགོ་བ་མྱེད་པ་དང་འོང་བ་མྱེད་པ་

གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར།  འགོ་བ་དང་འོང་བའི་བ་བ་དགག་པར་བ་བའི་ཆྱེད་

དུ།  རབ་ཏུ་གགས་པའི་འཐད་པ་གཞན་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ། ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ངྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དྱེ་སོང་བའི་

ལམ་གི་རྣམ་པའམ།  མ་སོང་བའམ་བགོམ་པ་ཞིག་ལ་བརྟག་གང་ན།  རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  

རྱེ་ཞིག་སོང་ལ་མི་འགོ་སྱེ། །མ་སོང་བ་ལའང་འགོ་བ་མྱེད། །སོང་དང་

མ་སོང་མ་གཏོགས་པར། །བགོམ་པ་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལ་ལམ་གི་

རྣམ་པར་འགོ་བའི་བ་བ་འགགས་པ་ལ་ནི་སོང་བ་ཞྱེས་བའོ། །འགོ་བའི་བ་བ་

མ་སྐྱྱེས་པ་ལ་ནི་མ་སོང་ཞྱེས་བ་ལ།  ད་ལྟར་བ་འགོ་བའི་བ་བས་ཟིན་པ་ལ་

ནི་སོམ་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེ་ལ་སོང་བ་འགོ་བའི་བ་བ་འགགས་པ་གང་ཡིན་

པ་དྱེ་ནི་སོམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་འགོ་བའི་བ་བ་ད་ལྟར་བ་དང་འབྲྱེལ་བ་བརོད་

པ་འདིས་བརོད་ན་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་ན་རྱེ་ཞིག་སོང་བ་ལ་འགོའ་ོ

ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །རྱེ་ཞིག་གི་སྒྲས་ནི་དགག་པའི་རིམ་པ་སོན་པའོ། ། 

མ་སོང་བ་ལ་ཡང་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མ་སོང་བ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་མ་སྐྱྱེས་པ་
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མ་འོངས་པ་ལ་བརོད་ལ།  འགོ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་མ་འོངས་པ་དང་།  ད་ལྟར་བྱུང་བ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པས།  མ་སོང་

བ་ལ་ཡང་འགོ་བ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་མ་སོང་བ་ཡིན་ན་ནི་ཇི་

ལྟར་འགོ་བ་ཡིན་ལ།  འོན་ཏྱེ་འགོ་ན་ནི་དྱེ་ཇི་ལྟར་མ་སོང་བ་ཡིན།  བགོམ་པ་

ལ་ཡང་འགོ་བ་མྱེད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར།  སོང་དང་མ་སོང་མ་གཏོགས་པར། ། 

བགོམ་པ་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

འདི་ན་འགོ་བ་པོས་ཡུལ་གང་བརལ་བར་གྱུར་པ་དྱེ་ནི།  དྱེའི་སོང་

བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ།  གང་བརལ་བར་མ་གྱུར་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་མ་སོང་བ་ཡིན་ན།  

སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་ལས་ཐ་དད་པར་བགོམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལམ་གི་རྣམ་པ་

གཞན་གསུམ་པ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་བགོམ་པ་ཤྱེས་པར་

མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་དྱེའི་ཕིར་

བགོམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་འགོ་བའི་བ་བས་ཟིན་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་འགོ་བ་མ་ཡིན་པས་བགོམ་པ་ལ་ཡང་འགོ་བ་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་འགོ་བཞིན་

པའི་འགོ་བ་པོའི་རྐང་པས་མནན་པའི་ཕོགས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་བགོམ་པའང་

ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྐང་པ་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སོར་མོའི་རྱེ་མོ་ལ་གནས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྒྱབ་

ཀྱི་ཕོགས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་སོང་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞིང་།  

རྐང་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྟིང་པར་གནས་པའི་མདུན་གི་ཕོགས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

ནི་དྱེའི་མ་སོང་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞིང་།  རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་མ་
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གཏོགས་པའི་རྐང་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སོང་བ་དང་མ་སོང་

བ་ལས་ཐ་དད་པར་བགོམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་རྐང་པ་ལ་ཇི་ལྟར་

རྣམ་པར་དཔད་པར་བས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤར་

ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་དང་འབྲྱེལ་བའི་སོ་ནས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བའོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱྱེ་བཞིན་པའི་རྣམ་པར་དཔད་པས་ཕྱེད་སོང་བར་

གྱུར་པའི་བགོམ་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  བགོམ་པ་ལ་ནི་འགོ་བ་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ་འདི་ན།  གང་

ན་གཡོ་བ་དྱེ་ན་འགོ། །དྱེ་ཡང་གང་ཕིར་བགོམ་པ་ལ། །གཡོ་བ་སོང་མིན་མ་

སོང་མིན། ། དྱེ་ཕིར་བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡོད། །དྱེ་ལ་གཡོ་བ་ནི་རྐང་པ་འདྱེགས་

པ་དང་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་འགོ་བཞིན་པའི་འགོ་བ་

པོའི་གཡོ་བ་ཡུལ་གང་ན་ཡོད་པའི་ཡུལ་དྱེ་ཉིད་ན་འགོ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  

གཡོ་བ་དྱེ་ཡང་སོང་བའི་ལམ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  མ་སོང་བ་ལ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོན་ཀྱང་བགོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བགོམ་

པ་ཁོ་ན་ལ་འགོ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་ཞིག་ཏུ་འགོ་བ་དམིགས་པ་དྱེ་ནི་

བགོམ་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་བ་བས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བགོམ་པ་ཁོ་

ན་ལ་འགོ་བ་ཡོད་དོ། །འདིར་འགོ་བ་གཅིག་ནི་ཤྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ།  

གཞན་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེ་ལྟར་བརྟགས་

ཀྱང་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་བཤད་པ།  བགོམ་ལ་འགོ་བ་
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ཡིན་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཐད་པར་འགྱུར། །གང་ཚེ་འགོ་བ་མྱེད་པ་ཡི། ། 

བགོམ་པ་འཐད་པ་མྱེད་ཕིར་རོ། །འདིར་ཁྱོད་འགོ་བའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་

ལས་བགོམ་པར་བརོད་པར་འདོད་ཅིང་།  དྱེ་ལ་ཡང་འགོའ་ོཞྱེས་སྨྲ་ན།  འདིར་

འགོ་བའི་བ་བ་ནི་གཅིག་ཡིན་པས།  དྱེས་ལམ་བགོམ་པ་བརོད་པར་འགྱུར་

མོད།  འགོའ་ོཞྱེས་ཡང་བགོམ་པར་བ་བ་དང་འབྲྱེལ་བར་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ་

དྱེའི་ཕིར།  བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡིན་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་འཐད་པར་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་བའོ། །གཏན་ཚིགས་བཤད་པ།  གང་ཚེ་འགོ་བ་མྱེད་པ་ཡི། །བགོམ་པ་

འཐད་པ་མྱེད་ཕིར་རོ། །འགོ་བ་མྱེད་པ་ནི་འགོ་བ་དང་བྲལ་བའོ། །བགོམ་པ་

ཞྱེས་བ་བ་ནི་འགོ་བཞིན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དགོས་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་

འགོ་བའི་བ་བ་གཅིག་ནི་བགོམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་ཉྱེ་བར་མཁོ་བའི་ཕིར་དང་།  

གཉིས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལ་འགོའ ་ོཞྱེས་བ་བའི་བརོད་པ་འདི་ཡང་འགོ་བ་

མྱེད་པར་མི་འཐད་པ་དྱེའི་ཚེ་བགོམ་པ་ལ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་ལ་ངག་གི་དོན་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  བ་བ་གཉིས་པ་མྱེད་

པའི་ཕིར་བགོམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་སིད་ཀྱི།  འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཉིད་དང་།  འགོ་བའི་བ་བ་འབྲྱེལ་བར་

འདོད་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་བགོམ་པའི་བརོད་པ་ལ་བ་བ་དང་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་

པས།  ངག་གི་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  གང་

གི་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ། །དྱེ་ཡི་བགོམ་ལ་འགོ་མྱེད་པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡིན་ཕིར་རོ། །རོལ་བ་གང་གི་བགོམ་པ་
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ལ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བའི་ཕོགས་ཡིན་ཞིང་།  གང་ཞིག་བགོམ་པའི་མིང་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་འགོ་བའི་བ་བས་སོང་པ་ལ་འགོ་བའི་བ་བ་བརྟྱེན་པར་གྱུར་པར་

འདོད་པ་དྱེའི་ཕོགས་ལ་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  

དྱེའི་བགོམ་པ་འགོ་བ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་འདིའི་བགོམ་པ་ལ་

འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་གི་སྒྲ་ནི་འདི་ལྟར་གི་དོན་ནོ། །འདི་

ལྟར་རོལ་བ་དྱེའི་ལྟར་ན་ནི་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་དྱེར་བ་བ་ཉྱེ་བར་མཁོ་བའི་ཕིར་

འགོ་བ་དང་བྲལ་བའི་བགོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་འགོ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བགོམ་པ་

ལ་འགོ་བ་དང་བྲལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་བགོམ་པ་དང་འགོའ་ོ

ཞྱེས་བ་བ་གཉི་ག་ཡང་བ་བ་དང་འབྲྱེལ་བར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  

བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡོད་ན་ནི། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཏྱེ། །གང་གིས་དྱེ་

བགོམ་གྱུར་པ་དང་། །དྱེ་ལ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །འགོ་བ་གང་དང་ལྡན་

པས་ལམ་གིས་བགོམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་བརོད་པ་རྱེད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་འགོ་

བ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་ལམ་དྱེ་བགོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་བགོམ་པ་

དྱེ་ལ་འགོ་བ་ནི་གཉིས་པ་སྱེ།  བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་ཡོད་ན་འགོ་བ་འདི་གཉིས་

སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འགོ་བ་གཉིས་ཡོད་མོད་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅྱེ་ན།  སྐྱོན་

འདི་ཡོད་དྱེ་གང་གི་ཕིར། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ན། །འགོ་བ་པོ་ཡང་

གཉིས་སུ་འགྱུར། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་འགོ་བ་པོ་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  

བཤད་པ།  གང་ཕིར་འགོ་བ་མྱེད་པར་ནི། །འགོ་བོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཕིར། 

།གང་ཕིར་བ་བ་ནི།  གདོན་མི་ཟ་བར་ལས་སམ་བྱེད་པ་པོ་ཡང་རུང་སྱེ།  རང་
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གི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ལ།  འགོ་བའི་བ་བ་འདི་ཡང་བྱེད་པ་པོ་

ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷ་སྦྱིན་

གཅིག་འགོ་བ་ན་བྱེད་པ་པོ་གཉིས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཕིར་བྱེད་པ་པོ་

གཉིས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་བ་བ་གཉིས་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་

ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་གང་གི་ཚེ་ལྷ་སྦྱིན་འདི་འདུག་

བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་ཡང་བྱེད་ཅིང་ལྟ་བར་ཡང་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་

བ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འགོ་བ་པོ་གཅིག་ལ་བ་བ་

གཉིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ནུས་པ་བྱེད་པ་

པོ་ཡིན་གི་རས་ནི་མ་ཡིན་ལ།  བ་བ་ཐ་དད་པས་དྱེའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་པ་ཡང་

ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ།  འདུག་པའི་བ་བས་སྨྲ་བ་པོར་འགྱུར་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཆུག་མོད་རས་ནི་

བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ནུས་པ་ཡིན་ན་དྱེ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གཅིག་དུས་གཅིག་ཏུ་བ་བ་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་

གཉིས་ཡིན་པར་ཡང་མི་མཐོང་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་པོ་གཅིག་ལ་འགོ་བ་

གཉིས་མྱེད་དོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་

ལྷ་སྦྱིན་འགོའ་ོཞྱེས་བརོད་པ་ལས་ན་འགོ་བ་པོ་ལྷ་སྦྱིན་ལ་འགོ་བ་དམིགས་

པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འགོ་བའི་རྟྱེན་འགོ་བ་པོ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགོ་བའི་རྟྱེན་འགོ་བ་པོ་ཡོད་
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ན་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དྱེ་ནི་མྱེད་དོ། །ཅི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་

འགོ་པོ་མྱེད་འགྱུར་ན། ། འགོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །འགོ་བ་མྱེད་ན་འགོ་

བ་པོ། །ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ། འགོ་བ་པོ་མྱེད་པར་རྟྱེན་མྱེད་པའི་འགོ་

བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་པོ་མྱེད་འགྱུར་ན་སྱེ་

བསལ་ན་འགོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  འགོ་བ་མྱེད་ན་རྒྱུ་མྱེད་པའི། ། འགོ་བ་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་མྱེད་དོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  འགོ་བ་

ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་སོ་ནས་དྱེ་དང་ལྡན་པ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་

འགོ་བ་པོ་ནི་འགོ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་དང་ལྡན་པ་ལས་ཀྱང་འགོ་བ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་མྱེད་པར་གྱུར་ན་ནི།  འགོ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལྷ་

སྦྱིན་ལ་འགོའ་ོཞྱེས་བརོད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ཁར་བ་མྱེད་ན་ཁར་བ་ཅན་དུ་

བརོད་པ་མྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བའི་

བརོད་པ་འདི་ཉིད་ཡོད་ན།  འགོ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དྱེ་ནི་མྱེད་དྱེ།  གང་གི་

ཕིར།  རྱེ་ཞིག་འགོ་པོ་མི་འགོ་སྱེ། །འགོ་བ་པོ་མིན་འགོ་བ་མིན། །འགོ་པོ་འགོ་

པོ་མིན་ལས་གཞན། །གསུམ་པ་གང་ཞིག་འགོ་བར་འགྱུར། །འདིར་འགོ་བར་

བྱེད་པས་ན་འགོ་བ་པོ་ཡིན་ན།  དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་མི་འགོའ།ོ །ཇི་ལྟར་མི་འགོ་བ་

དྱེ་ལྟར་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འོག་མ་གསུམ་གིས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །འགོ་

བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མི་འགོ་སྱེ།  འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གང་

ཞིག་འགོ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ།  འགོའ་ོཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་འདི་ནི་འགོ་

བའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འདི་གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་པོ་
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མ་ཡིན་ན་ནི་ཇི་ལྟར་འགོ་ལ།  འོན་ཏྱེ་འགོ་ན་ནི་འདི་འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་ཞྱེས་

བ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་གཉིས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་འགོའ་ོཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

གང་ཞིག་ལ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་རྟོག་པ་འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་གསུམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་གང་ཞིག་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་

འགོ་བ་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་མི་འགོ་ལ།  གཉི་ག་མ་གཏོགས་

པ་ཡང་མི་འགོ་སྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འགོ་བ་པོ་ཁོ་ན་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  གང་ཚེ་འགོ་བ་མྱེད་

པར་ནི། །འགོ་པོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ན། །རྱེ་ཞིག་འགོ་པོ་འགོའ་ོཞྱེས། །ཇི་

ལྟར་འཐད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འགོ་བ་པོ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བའི་ངག་འདིར་འགོ་

བའི་བ་བ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ལ།  དྱེས་ཀྱང་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་བརོད་པར་

འགྱུར་ཞིང་།  འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བའི་བརོད་པ་ལ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་གཉིས་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གང་གི་ཚེ་འགོ་བ་མྱེད་པར་འགོ་བ་པོ་སྱེ།  མི་འགོ་བར་

འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་འགོ་བ་པོ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་

མི་རིགས་སོ། །འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་ནི་ཡིན་དུ་ཆུག་ན།  འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་

འདི་མི་སིད་པས།  རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པ་ལས་འགོ་

བ་པོ་འགོ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟར་ན་ཡང་འགོ་བའི་བ་བ་གཉིས་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འགོའ་ོཞྱེས་བརོད་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  

གང་གི་ཕོགས་ལ་འགོ་བ་པོ། །འགོ་བ་དྱེ་ལ་འགོ་མྱེད་པའི། །འགོ་པོ་ཡིན་པར་
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ཐལ་འགྱུར་ཏྱེ། །འགོ་པོ་འགོ་བར་འདོད་ཕིར་རོ། །རོལ་བ་གང་གི་འགོ་བ་དང་

ལྡན་པ་ཉིད་ལས་འགོ་བ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཕོགས་ཡིན་ཞིང་།  འགོ་བ་

པོ་འགོ་བར་འདོད་པ་དྱེ་ལ།  འགོ་བ་པོའི་བརོད་པ་འགོ་བ་དང་བཅས་པས།   

འགོ་བ་མྱེད་པར་འགོ་བ་པོ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  འགོ་བའི་བ་བ་

གཉིས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་པོ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་

སོ། །འགོ་བ་མྱེད་པའི་འགོ་པོ་ཡིན་པར་ཞྱེས་བ་བའི་ངག་འདིའི་འགོ་བ་པོ་

ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་འདིའི་དོན་ལ་འཇུག་གོ  །ཅི་སྱེ་འགོ་བ་པོ་

འགོའ་ོཞྱེས་གཉི་ག་ཡང་།  འགོ་བ་དང་ལྡན་པར་འདོད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  

གལ་ཏྱེ་འགོ་པོ་འགོ་འགྱུར་ན། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཏྱེ། །གང་གིས་

འགོ་པོར་མངོན་པ་དང་། །འགོ་པོར་གྱུར་ནས་གང་འགོ་བའོ།   །འགོ་བ་གང་

དང་ལྡན་པས་འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བར་མངོན་ཞིང་བརོད་པ་འགོ་བ་གཅིག་པོ་

དྱེ་དང་།  འགོ་བ་པོར་གྱུར་ནས་གང་འགོ་བ་སྱེ།  འགོ་བའི་བ་བ་གང་ཞིག་

བྱེད་པ་སྱེ།  འགོ་བ་གཉིས་པོ་འདི་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འགོ་

བ་པོ་གཉིས་སུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གོང་མ་བཞིན་དུ་སྐྱོན་བརོད་

པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་བརོད་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ལྷ་

སྦྱིན་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བའི་བརོད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་འགོ་བ་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ནི་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཅི་འདི་འགོ་བ་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་གམ།  འོན་ཏྱེ་འགོ་

བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གམ།  དྱེ་གཉིས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་འགོ་གང་།  ཞྱེས་
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དཔད་པ་འདི་ནི་ལྷ་སྦྱིན་གི་རྟྱེན་ཅན་ཡིན་ལ།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཐད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་གི་ནའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  འགོ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  

དྱེའི་རོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་ལྷ་སྦྱིན་སོད་པ་བཏང་ནས་འགོ་བར་

རོམ་ལ།  རུས་སྦལ་གི་སྤུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གོས་ནི་རོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།   གལ་ཏྱེ་དྱེའི་རོམ་པ་ཉིད་ཡོད་ན།  འགོ་བ་ཡོད་པར་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ནི་མྱེད་དོ། །སོང་ལ་འགོ་བ་རོམ་མྱེད་དྱེ། །མ་སོང་བ་

ལའང་འགོ་རོམ་མྱེད། །བགོམ་ལ་རོམ་པ་ཡོད་མིན་ན། །གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་

པར་བྱེད། །གལ་ཏྱེ་འགོ་བའི་རོམ་པ་དྱེ་ཡོད་ན།  དྱེའི་ཚེ་སོང་བའི་ལམ་

ལའམ།  མ་སོང་བའམ་བགོམ་པ་ཞིག་ལ་རོམ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།   དྱེ་ལ་

སོང་བ་ལ་ནི་འགོ་བའི་རོམ་པ་མྱེད་དྱེ།  སོང་བ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་འགགས་

པ་ཡིན་ན།  གལ་ཏྱེ་དྱེར་འགོ་བ་རོམ་ན་ནི་དྱེ་སོང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་དག་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །མ་སོང་བ་ལ་ཡང་འགོ་

བའི་རོམ་པ་མྱེད་དྱེ།  མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་དག་ནི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

བགོམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།   བ་བ་གཉིས་

སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  བྱེད་པ་པོ་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་རོམ་པ་མ་གཟིགས་

ནས། །གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་པར་བྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་འགོ་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་བཤད་པ།  འགོ་བ་རོམ་

པའི་ས་རོལ་ན། །གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་འགྱུར་བ། །བགོམ་པ་མྱེད་ཅིང་སོང་བ་
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མྱེད། །མ་སོང་འགོ་བ་ག་ལ་ཡོད། །འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་ལྷ་སྦྱིན་འདུག་པར་

གྱུར་པ་དྱེའི་ཚེ་འགོ་བ་རོམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལ་འགོ་བ་རོམ་པའི་ས་

རོལ་དུ་ནི་གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་པར་འགྱུར་བ་བགོམ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  སོང་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་སོང་བ་དང་

བགོམ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འདི་གཉིས་ལ་འགོ་བའི་རོམ་པ་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་གལ་

ཏྱེ་ཡང་འགོ་བ་རོམ་པའི་ས་རོལ་དུ་སོང་བ་མྱེད་ཅིང་བགོམ་པ་མྱེད་མོད་ཀྱི།  

དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་པར་འགྱུར་བ་མ་སོང་བ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེར་འགོ་བ་རོམ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན་བརོད་པར་བ་སྱེ།  མ་སོང་འགོ་བ་ག་

ལ་ཡོད། །མ་སོང་བ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་མ་སྐྱྱེས་ཤིང་འགོ་བའི་བ་བ་མ་བརམས་

པ་ཡིན་ན།   དྱེར་འགོ་བ་རོམ་མོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མ་འབྲྱེལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བཤད་པ་ནི།  མ་སོང་འགོ་བ་ག་ལ་ཡོད། །ཅྱེས་བ་བའོ། །གལ་ཏྱེ་ཡང་སོང་

བ་དང་མ་སོང་བ་དང་བགོམ་པ་དག་ལ་འགོ་བའི་རོམ་པ་མྱེད་མོད་ཀྱི།   སོང་

བ་དང་མ་སོང་བ་དང་བགོམ་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  འགོ་བ་མྱེད་ན་ནི་

འདི་དག་མི་རུང་ངོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ཉིད་ཡོད་ན་

འགོ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  །འགོ་བའི་རོམ་པ་ཡོད་ན་ནི།  གང་དུ་

འགོ་བའི་བ་བ་འགགས་པ་དྱེ་ནི་སོང་བ་ཞྱེས་བརྟག་པར་བ་ལ།  གང་དུ་ད་ལྟ་

བར་གྱུར་པ་དྱེ་ནི་བགོམ་པ་ཡིན་ཞིང་།  གང་དུ་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་ནི་མ་སོང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརྟག་ན།  གང་གི་ཚེ་འགོ་བའི་བ་བ་རོམ་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  འགོ་རོམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྣང་བ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་
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ནོ། །སོང་བ་ཅི་ཞིག་བགོམ་པ་ཅི། །མ་སོང་ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་བརྟག  །ཐམས་

ཅད་དུ་འགོ་བའི་རོམ་པ་ཉིད་དམིགས་པ་མྱེད་ན།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་དུས་གསུམ་

དུ་རྟོག་པར་ཅི་སྱེ་བྱེད།  དྱེའི་བརོད་པའི་རྒྱུ་འགོ་བ་ཡང་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་

ཕིར་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ་འགོ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  

དྱེའི་གཉྱེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ལ་གཉྱེན་པོ་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་

ཏྱེ།  སྣང་བ་དང་མུན་པ་བཞིན་དང་།  ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་དང་ཐྱེ་ཚོམ་དང་

གཏན་ལ་ཕྱེབས་པ་བཞིན་ནོ། །འགོ་བ་ལ་ཡང་གཉྱེན་པོ་གནས་པ་ཡོད་པ་

ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེའི་གཉྱེན་པོ་གནས་པ་ཡོད་ན་ནི་འགོ་

བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དྱེ་ནི་མྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདིར་གནས་པ་

འདི་འགོ་བ་པོའམ།  འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པའམ།  དྱེ་གཉིས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་

ལ་བརྟག་གང་ན།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  རྱེ་ཞིག་

འགོ་པོ་མི་སོད་དྱེ། །འགོ་བ་པོ་མིན་སོད་པ་མིན། །འགོ་པོ་འགོ་པོ་མིན་ལས་

གཞན། །གསུམ་པ་གང་ཞིག་སོད་པར་འགྱུར། །འགོ་བ་པོ་ཇི་ལྟར་མི་སོད་པ་

དྱེ་ལྟར་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕི་མས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །འགོ་བ་པོ་མ་

ཡིན་པ་ཡང་མི་སོད་དྱེ།  དྱེ་ནི་སོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན།  དྱེ་ལ་གནས་པ་གཞན་

གིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  གནས་པ་གཅིག་གིས་ནི་འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ལ།  གཞན་གིས་ནི་སོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གནས་པ་གཉིས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གནས་པ་པོ་ཡང་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་

ཉྱེས་པ་ས་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མ་གཏོགས་པའི་དོན་ཡང་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་མི་སོད་ལ།  འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་

བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མི་སོད་དྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འགོ་བ་པོ་

ཉིད་སོད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ་གང་གི་ཕིར།  གང་ཚེ་འགོ་བ་མྱེད་པར་ནི། ། 

འགོ་པོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ན། །རྱེ་ཞིག་འགོ་པོ་སོད་དོ་ཞྱེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་འདི་སོད་དོ་ཞྱེས་བརོད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ལ་གནས་

པ་དང་།  འགལ་བའི་འགོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  འགོ་བ་མྱེད་པར་ཡང་འགོ་

བ་པོར་བརོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་པོ་སོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་

ནི་མི་འཐད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  འགོ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ་ལྡོག་པར་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་འགོ་བ་ལས་ལྡོག་པ་ན་གནས་པ་རོམ་པར་བྱེད་ན།  

འགོ་བ་མྱེད་ན་ནི་དྱེ་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་ཡོད་ན།  འགོ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དྱེ་ནི་མྱེད་

དྱེ།  འདི་ལྟར།  བགོམ་ལས་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །སོང་དང་མ་སོང་ལས་

ཀྱང་མིན། །དྱེ་གཉིས་འགོ་བ་པོ་སོང་བའི་ལམ་ལས་ནི་མི་ལྡོག་སྱེ།  འགོ་བ་

མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་སོང་བ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འགོ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་

ཕིར་རོ། །བགོམ་པ་ལས་ཀྱང་མི་ལྡོག་སྱེ།  དྱེ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་།  

འགོ་བའི་བ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་ལས་ལྡོག་པ་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འགོ་བའི་འགན་ཟླ་གནས་པ་མྱེད་པས་འགོ་བ་
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མྱེད་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་འོ་ན་འགོ་བ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་གནས་པ་གྲུབ་

པར་བ་སྱེ།  དྱེ་གྲུབ་པས་འགོ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གནས་པ་ནི་ཡོད་

པ་ཉིད་དྱེ་འགན་ཟླ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གནས་པའི་འགན་ཟླ་ནི་འགོ་བ་ཡིན་

ལ།  དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གནས་པ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  འགན་

ཟླ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ཡང་མི་རུང་སྱེ།  འདི་ལྟར།  འགོ་བ་དང་ནི་

འཇུག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་ཡང་ནི་འགོ་དང་མཚུངས། །འདིར་གནས་པ་བསྒྲུབ་

པའི་ཕིར་བཀོད་པའི་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འགོ་བ་དང་མཚུངས་ཏྱེ།  འགོ་

བ་སུན་འབིན་པ་དང་འདྲའོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར།  རྱེ་ཞིག་འགོ་པོ་

མི་སོད་དྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས།  འགོ་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཉྱེ་བར་བཀོད་པའི་གནས་པ་ལ་སུན་འབིན་པ་བརོད་པ་

དྱེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་གནས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་ཉྱེ་

བར་བཀོད་པའི་འགོ་བ་ལ་ཡང་།  རྱེ་ཞིག་གནས་པོ་མི་འགོ་སྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་འདོན་པ་གོ་བསྣོར་ཏྱེ་སུན་འབིན་

པ་བརོད་པར་བའོ། །དྱེས་ན་འགོ་བ་མྱེད་ལ་དྱེ་མྱེད་པས་འགན་ཟླ་གནས་པ་

ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་འགོ་བ་ནི་འགོ་བ་དང་འདྲ་བར་གསལ་བར་

བའོ། །ཅི་སྱེ་གནས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་རོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

འདིར་འགོ་བ་བཏང་ནས་གནས་པ་རོམ་པར་འགྱུར་ལ།  རོམ་པ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་ཡང་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་སམ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  འཇུག་པ་

ཡང་འགོ་བ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་ཇི་ལྟར་སར།  སོང་ལ་
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འགོ་བའི་རོམ་མྱེད་དྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་འགོ་བའི་རོམ་པ་བཀག་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདིར་ཡང་།  གནས་ལ་གནས་པའི་རོམ་མྱེད་དྱེ།  ཞྱེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གོ་བསྣོར་ཏྱེ་གནས་པའི་

འཇུག་པ་ལ་ཡང་འགོ་བ་དང་མཚུངས་པར་བསལ་བར་བའོ། །ཅི་སྱེ་གནས་

པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ་དྱེ་ལས་ལྡོག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ལྷ་སྦྱིན་གནས་

པར་གྱུར་ནས་གནས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་འགོ་བ་རོམ་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་

གནས་པ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་ནི་དྱེ་ལས་ལྡོག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེའི་ལྡོག་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་གནས་པ་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་མྱེད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར་ལྡོག་པར་ཡང་ནི་འགོ་དང་

མཚུངས་ཏྱེ།  གནས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་འགོ་བ་ལས་ལྡོག་པ་དང་མཚུངས་

པར་བསལ་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འགོ་བ་འགོག་པ་ན། །བགོམ་ལས་

ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །སོང་དང་མ་སོང་ལས་ཀྱང་མིན། །ཞྱེས་འགོ་བ་ལ་

སུན་འབིན་པ་བརོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དགག་པ་ལ་ཡང་།  གནས་

བཞིན་པ་ལས་མི་ལྡོག་སྱེ། །གནས་དང་མི་གནས་ལས་ཀྱང་མིན། །ཞྱེས་འགོ་

བ་དང་སུན་འབིན་པ་འདྲ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གནས་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་མྱེད་

པས་འགོ་བའི་གཉྱེན་པོ་གནས་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འགོ་བ་གྲུབ་

པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འགོ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། 

།གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ན།  དྱེ་འགོ་བ་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་

རམ་ཐ་མི་དད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྣམ་པ་
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ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  

འགོ་བ་དྱེ་དང་འགོ་བ་པོ། །དྱེ་ཉིད་ཅྱེས་ཀྱང་བར་མི་རུང་། །འགོ་བ་

དང་ནི་འགོ་བ་པོ། །གཞན་ཉིད་ཅྱེས་ཀྱང་བར་མི་རུང་། །ཡང་ཇི་ལྟར་མི་རུང་

ཞྱེ་ན།  བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ཉིད་འགོ་པོ་ཡིན་འགྱུར་

ན། ། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་ཀྱང་། །གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །འགོ་

བའི་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་པོ་ལས་ཐ་མི་དད་པར་འགྱུར་ན་ནི།  

དྱེའི་ཚེ་བྱེད་པ་པོ་དང་བ་བ་ཡང་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འདི་

ནི་བ་བའོ་འདི་ནི་བྱེད་པ་པོའ ་ོཞྱེས་བ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ན།  

གཅོད་པའི་བ་བ་དང་གཅོད་པ་པོ་ནི་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་

འགོ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འགོ་བ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་རུང་ངོ་། །འགོ་བ་

དང་འགོ་བ་པོ་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ཇིི་ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་

བཤད་པ།  

གལ་ཏྱེ་འགོ་དང་འགོ་བ་པོ། །གཞན་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་བརྟག་ན། །འགོ་པོ་

མྱེད་པའི་འགོ་བ་དང་། །འགོ་བ་མྱེད་པའི་འགོ་པོར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་འགོ་བ་

པོ་དང་འགོ་བ་དག་གཞན་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་འགོ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་

འགོ་བ་པོར་འགྱུར་ཞིང་བུམ་པ་ལས་སྣམ་བུ་ལྟར་འགོ་བ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་

པ་གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་འགོ་བ་གཟུང་བར་བ་བར་འགྱུར་ན།  བྱེད་པ་པོ་ལས་

ལོགས་སུ་གྲུབ་པའི་འགོ་བ་ནི་འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས།  འགོ་བ་ལས་འགོ་

བ་པོ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་
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བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང་། ། 

དངོས་པོ་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ནི། །གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡོད་མིན་ན། །དྱེ་གཉིས་

གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་གང་དག་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ཚུལ་གིས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་དང་གཞན་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  དྱེ་གཉིས་རྣམ་པ་གཞན་གང་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར།  

དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དྱེ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འགོ་བ་

དང་འགོ་བ་པོ་གཉིས་གྲུབ་པ་མྱེད་དྱེ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  འདི་ནི་འགོ་བ་པོ་ལྷ་སྦྱིན་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་ནི་

འཇིག་རྟྱེན་དུ་གགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་སྨྲ་བ་པོ་ཚིག་སྨྲའོ། །བྱེད་པ་པོ་བ་བ་

བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཇི་ལྟར་གགས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོར་

མངོན་པ་དྱེ་འགོའ་ོཞྱེས་བ་བ་ཡང་ཡིན་པས།  ཇི་སྐད་དུ་བརོད་པའི་ཉྱེས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་གང་གི་ཕིར།  འགོ་བ་གང་

གིས་འགོ་པོར་མངོན། །འགོ་བ་དྱེ་ནི་དྱེ་འགོ་མིན། །འགོ་བ་གང་གིས་ལྷ་སྦྱིན་

འགོའ་ོཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་གསལ་བ་དྱེ་ནི་འགོ་བ་པོར་གྱུར་པ་དྱེ་འགོ་བ་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བའམ།  བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་

ཏོ། །འདི་ལྟར།  གང་ཕིར་འགོ་བའི་ས་རོལ་མྱེད། །དྱེའི་འགོ་བའི་ས་རོལ་ནི་

དྱེ་འགོ་བའི་སོན་རོལ་ལོ། །གལ་ཏྱེ་འགོ་བའི་ས་རོལ་དུ་འགོ་བ་པོ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་དྱེར་འགོ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་

ཕིར་གང་ཞིག་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར།  ལྷ་སྦྱིན་གང་ཞིག་དོན་གཞན་དུ་



རབ་བྱེད་གཉིས་པ། འགྲོ་བ་དང་འྲོང་བ་བརྟག་པ།

101

གྱུར་པའི་གོང་ངམ།  གོང་ཁྱྱེར་གང་ཞིག་ཏུ་འགོ་བར་མཐོང་བ་ཡིན་ན།  དྱེ་

བཞིན་དུ་འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བརོད་པ་དྱེའི་ས་རོལ་དུ་གང་ཞིག་

དྱེ་འགོ་བར་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཡོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོ་ཞྱེས་མངོན་པ་དྱེ་ཉིད་ནི་

འདིར་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལས་གཞན་འགོའ་ོསམ་དུ་

སྱེམས་ན།  འདི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  འགོ་བ་གང་གིས་

འགོ་པོར་མངོན། །དྱེ་ལས་གཞན་པ་དྱེ་འགོ་མིན། །གང་ཕིར་འགོ་པོ་གཅིག་

པོ་ལ། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་མི་འཐད་དོ། །འགོ་བ་པོར་གྱུར་པ་དྱེ་ནི་འགོ་བ་གང་

གིས་འགོ་བ་པོར་མངོན་པ་དྱེ་ལས་གཞན་ཡང་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འགོ་བ་

གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོར་མངོན་

པར་གསལ་བ་དང་།  འགོ་བ་པོར་གྱུར་ནས་གཞན་གང་ཞིག་འགོའ་ོཞྱེས་བ་

བ་སྱེ།  འགོ་བ་འདི་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན།  འགོ་བ་པོ་གཅིག་ལ་འགོ་

བ་གཉིས་ཀྱང་མྱེད་པས་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །འདིས་ནི་སྨྲ་བ་པོ་ཚིག་སྨྲའོ་

ཞྱེས་པ་དང་།  བྱེད་པ་པོ་བ་བ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  འགོ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི། །འགོ་རྣམས་གསུམ་དུ་འགོ་

མི་བྱེད། །མ་ཡིན་པར་ནི་གྱུར་དྱེ་ཡང་། །འགོ་རྣམ་གསུམ་དུ་འགོ་མི་བྱེད། ། 

ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡང་། །འགོ་རྣམ་གསུམ་དུ་འགོ་མི་བྱེད། །དྱེ་ལ་

འདིར་འགོ་བར་བ་བ་ནས་འགོ་བ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལ་འགོ་བ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་

པ་ནི།  གང་ཞིག་འགོ་བའི་བ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པ་ནི་འགོ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བའོ། །ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་གཉི་

གའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་ཡང་འགོ་བའི་བ་བ་དང་འབྲྱེལ་

བའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་འགོ་བ་པོ་ཡིན་པར་

གྱུར་པ་ནི་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་།  ཡིན་པ་དང་མ་

ཡིན་པར་གྱུར་པའི་འགོ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགོ་བར་མི་བྱེད་དྱེ།  འདི་ཡང་

ལས་དང་བྱེད་པ་བརྟག་པ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་

པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་འགོ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགོ་བར་མི་བྱེད་ལ།  

ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པར་ཡང་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་དྱེ་ཉིད་ལས་སོན་པར་

འགྱུར་རོ།   །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན།  འགོ་བ་པོ་དང་བགོད་

པ་དང་འགོ་བ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། དྱེ་ཕིར་འགོ་དང་འགོ་པོ་དང་། ། 

བགོད་པར་བ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་བོ་གོས་

མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་ལས། བཙུན་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་འོང་བ་ཞྱེས་བ་

བ་དྱེ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིག་གོ །བཙུན་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་འགོ་བ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ནི་

བསལ་བའི་ཚིག་གོ  །གང་ལ་བསྡུ་བའི་ཚིག་མྱེད་པ་དང་།  བསལ་བའི་ཚིག་

མྱེད་པ་དྱེ་ལ་འོང་བ་ཡང་མྱེད།  འགོ་བ་ཡང་མྱེད་དོ། །འོང་བ་དང་འགོ་བ་མྱེད་

པ་ནི།  འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགོ་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། གལ་ཏྱེ་

ས་བོན་ཉིད་མྱུ་གུར་འཕོ་བ་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་ས་བོན་ཉིད་ཡིན་གི་མྱུ་གུ་མ་ཡིན་

པ་དང་།  རྟག་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྱེ་མྱུ་གུ་གཞན་ནས་འོང་

ན་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ནི་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མ་
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ཡིན་ཏྱེ།  བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ།  དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  

ས་བོན་ཡོད་ན་མྱུ་གུ་ཇི་བཞིན་ཏྱེ། །ས་བོན་གང་ཡིན་མྱུ་གུ་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་

ལས་གཞན་མིན་དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ལྟར་རྟག་མིན་ཆད་མིན་ཆོས་ཉིད་དོ། ། 

ཞྱེས་བ་བ་དང་།  རྒྱ་ལས་རྒྱའི་འབུར་ནི་སྣང་མོད་ཀྱི། །རྒྱ་དྱེ་འཕོས་པར་

དམིགས་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ལ་དྱེ་མྱེད་གཞན་ལ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ལྟར་

འདུས་བས་རྟག་མྱེད་ཆད་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་དང་།  མྱེ་ལོང་ངོས་དང་འབྲུ་

མར་སྣོད་རྣམས་ལ། ། བུད་མྱེད་ཁ་བཞིན་བརྒྱན་པས་བལྟས་པ་ན། །བིས་པ་

དྱེ་ནི་དྱེ་ལ་ཆགས་བསྐྱྱེད་ནས། །འདོད་པ་ཚོལ་བའི་ཕིར་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྒྱུག   ། 

བཞིན་ནི་དྱེར་ཡང་འཕོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །གཟུགས་བརན་ལ་ནི་ནམ་ཡང་བཞིན་

མི་རྱེད། །རོངས་པ་དྱེ་དག་འདོད་ཆགས་བསྐྱྱེད་པ་ལྟར། ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དྱེ་བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་

ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་།  དྱེ་ཚེ་སིག་མྱེད་སོབས་བཅུ་ལྡན་པ་ཡི། ། 

རྒྱལ་བ་དྱེ་ནི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་འདི་འཆད། །སིད་པའི་འགོ་བ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་

སྱེ། །འདི་ལ་སུ་ཡང་མི་སྐྱྱེ་འཆི་བ་མྱེད། །སྱེམས་ཅན་མི་དང་སོག་ཀྱང་མི་

རྱེད་དྱེ། །ཆོས་འདི་རྣམས་ནི་དབུ་བ་ཆུ་ཤིང་འདྲ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའི་

གློག་འདྲ་སྱེ། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་འདྲ་ཞིང་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །མི་འགའ་འཇིག་རྟྱེན་

འདིར་ཡང་ཤི་ནས་ནི། །འཇིག་རྟྱེན་གཞན་དུ་འཕོ་ཞིང་འགོ་མྱེད་ཀྱང་། །ལས་

བས་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །འཁོར་བ་ན་ཡང་དཀར་ནག་འབྲས་བུ་

སྨིན། །རྟག་པ་མ་ཡིན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །ལས་བསགས་མྱེད་ཅིང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གནས་པ་དག་ཀྱང་མྱེད། །དྱེ་ཡང་བས་ནས་རྱེག་པར་མི་འགྱུར་མིན། །གཞན་

གིས་བས་པ་ཚོལ་བར་གྱུར་པའང་མྱེད། །འཕོ་བ་མྱེད་ཅིང་ཕིར་ཡང་འོང་བ་

མྱེད། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མྱེད་པའང་མིན། །འདི་ནི་ལྷ་གནས་འཇུག་

པ་དག་པ་མིན། །སྱེམས་ཅན་སྤོད་པ་རབ་ཞི་འཇུག་པ་མྱེད། །སིད་གསུམ་རི་

ལམ་དང་འདྲ་སིང་པོ་མྱེད། །མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་མི་རྟག་སྒྱུ་མ་བཞིན། །འོང་བ་

མྱེད་ཅིང་འདི་ནས་འགོ་བའང་མྱེད། །རྒྱུན་རྣམས་རྟག་ཏུ་སོང་ཞིང་མཚན་མ་

མྱེད། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྤོད་ཡུལ་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐྱྱེ་མྱེད་ཞི་བ་མཚན་

མ་མྱེད་པའ་ིགནས། །སོབས་དང་གཟུངས་རྣམས་དང་ན་ིསོབས་བཅུའ་ིསོབས། ། 

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཁྱུ་མཆོག་གྱུར་པའི་མཆོག  །དཀར་པོའི་ཆོས་མཆོག་

ཡོན་ཏན་བསགས་པ་སྱེ། །ཡོན་ཏན་ཡྱེ་ཤྱེས་གཟུངས་དང་སོབས་མཆོག་

དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་བ་བའི་མཆོག །མངོན་ཤྱེས་མཆོག་ལྔ་

ཐོབ་པ་དམ་པའི་ཚུལ། །ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཚེ་

དང་ལྡན་པ་དག་གར་དོང་།  གང་ནས་ལྷགས།  དྱེ་དག་གིས་སྨྲས་པ།  བཙུན་

པ་རབ་འབོར་གང་དུ་ཡང་འགོ་བ་མྱེད་པ་དང་།  གང་ནས་ཀྱང་འོང་བ་མྱེད་

པའི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་ཏོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་

པའི་འགྱེལ་པའོ།། །། 
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རབ་བྱེད་གསུམ་པ། དབང་པོ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་དང་བགོད་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གསུང་རབ་ལས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་ལྟ་བ་པོ་དང་བལྟ་བར་བ་བ་དང་།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པར་

ཁས་བང་དགོས་སོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  ཆོས་མངོན་པ་ལས།  ལྟ་དང་ཉན་

དང་སྣོམ་པ་དང་། །མྱོང་བར་བྱེད་དང་རྱེག་བྱེད་ཡིད། །དབང་པོ་དྲུག་སྱེ་དྱེ་

དག་གི  །སྤོད་ཡུལ་བལྟ་བར་བ་ལ་སོགས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་

ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  འདིར་མིག་ནི་ལྟ་བས་ན་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ།  གཟུགས་ནི་དྱེའི་ཡུལ་

ཉིད་ཡིན་པར་ཉྱེ་བར་བསན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ལྟ་བ་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་དྱེ་ལྟར་

བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ།  ལྟ་དྱེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །དྱེ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་

ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་ལྟ་བ། །དྱེ་བཞིན་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ། །དྱེ་ལ་ལྟ་བ་

དྱེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྱེ།  རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་བ་བ་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཕིར་རྣ་བ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལའང་མི་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་

ཕིར་ལྟ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ཡང་ལྟ་བ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་མི་ལྟ་

མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་ཏྱེ་མྱེ་བཞིན་ནོ། །འདི་ལྟར་མྱེ་ནི་

གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་སྱེག་པར་བྱེད་ཀྱི།  རང་གི་བདག་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་



106

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་ཡང་གཞན་ཁོ་ན་ལ་ལྟའི།  རང་གི་བདག་ཉིད་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་གང་གི་ཕིར།  ལྟ་བ་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །མྱེ་ཡི་དཔྱེས་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ལྟ་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱེའི་དཔྱེ་ཉྱེ་བར་བཀོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེས་ནི་ནུས་

པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མི་ཆོག་པ་དང་།  མཐུ་མྱེད་པ་དང་།  མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །གང་གི་ཕིར།  སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པ་ཡིས། །དྱེ་ནི་ལྟར་

བཅས་ལན་བཏབ་པོ། །ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པས་ནི་ལྟར་བཅས་སོ། ། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་མྱེའི་དཔྱེ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

ཡང་དངོས་ཀྱི་དོན་ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ལན་བཏབ་བོ་སྱེ་སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ། 

གང་གིས་ཤྱེ་ན།  སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པ་ཡིས། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་

གི་ཕིར་ཇི་ལྟར་སོང་བ་ལ་མི་འགོ་ཞིང་།  མ་སོང་བ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ།  བགོམ་

པ་ལ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། །མྱེས་ཀྱང་བསྱེགས་པ་ལ་མི་སྱེག་ལ།  མ་

བསྱེགས་པ་ལ་ཡང་མི་སྱེག་གོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་མཚུངས་པ་

བརོད་པར་བའོ། །

ཡང་ཇི་ལྟར་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་དང་བགོམ་པ་ལ་མི་འགོ་བ་དྱེ་

བཞིན་དུ།  རྱེ་ཞིག་བལྟས་ལ་མི་ལྟ་སྱེ། །མ་བལྟས་པ་ལའང་ལྟ་བ་མིན། ། 

བལྟས་དང་མ་བལྟས་མ་གཏོགས་པར། །ལྟ་བཞིན་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར།  རྱེ་ཞིག་འགོ་པོ་མི་འགོ་

སྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རྱེ་ཞིག་སྱེག་པོ་མི་སྱེག་
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སྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བ་ཞིང་།  རྱེ་ཞིག་ལྟ་པོ་མི་ལྟ་སྱེ། ། 

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་མྱེའི་དཔྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་

དང་བགོམ་པ་དག་དང་སུན་དབྱུང་བ་མཚུངས་པ་དྱེའི་ཕིར་མྱེ་བཞིན་དུ་ལྟ་

བ་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་རང་གི་བདག་ཉིད་

བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  གང་ཚེ་ཅུང་ཟད་མི་ལྟ་བ། །ལྟ་བར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅྱེས་བར། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་

པར་འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་མི་ལྟ་བ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ལྟ་བས་ན།  

ལྟ་བར་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་བརོད་པ་མི་རིགས་ཏྱེ།  ཀ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏྱེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྱེབ་པའི་ངོར་ལྟ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་མཇུག་ཐོགས་སུ།  ལྟ་བྱེད་ལྟ་བས་ཡིན་ཞྱེས་བར། །ཞྱེས་བ་

བར་འདོན་མོད་ཀྱི་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་འཆད་པའི་དུས་སུ།  ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་

ཅྱེས་བར། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གདོན་པར་བའོ། །གཞན་

ཡང་འདིར་ལྟ་བས་ན་ལྟ་བར་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ནི་ལྟ་བའི་བ་བ་དང་མི་

ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་གམ།  ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

འབྲྱེལ་པར་རྟོག་གང་།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  ལྟ་བ་ལྟ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏྱེ། ། ལྟ་བ་མིན་པ་མི་ལྟ་ཉིད། །རྱེ་ཞིག་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ལྟ་

བའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡང་ལྟ་བས་ན་ཞྱེས་བ་བ་དང་འབྲྱེལ་བར་མི་འཐད་
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དྱེ།  ལྟ་བའི་བ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  ལྟ་བར་བྱེད་པ་

གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡང་

མི་ལྟ་སྱེ།  ལྟ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་སོར་མོའི་རྱེ་མོ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་དགོངས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར།  ལྟ་བ་ལྟ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ལྟ་བ་ཡིན་

པ་མིན་ལྟ་ཉིད། །ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅྱེས་བར། །དྱེ་ནི་ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཉིད་དང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཁ་ཅིག་

སྐྱྱེ་བཞིན་པར་འགྱུར་བ་ཆོས་ཙམ་པོ་འདི་ནི་བ་བ་མྱེད་པར་སྐྱྱེ་བས་འགག་

ཀྱང་ཡུལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྟ་སྱེ།  བ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་མི་

ལྟའོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་སོ། ། འདི་

ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཐ་སད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བ་བ་མྱེད་ན་

ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཆོས་ཙམ་པོ་ཡང་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་

ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། ། དྱེས་ན་བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཙམ་དུ་གོ་

ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་ཐ་སད་ཀྱི་བདྱེན་པ་ཡིན་ན་ནི་ཆོས་ཙམ་པོ་

བཞིན་དུ་བ་བ་ཡང་ཁས་ལོང་ལ། །འོན་ཏྱེ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྱེམས་ན་ནི་བ་བ་

བཞིན་དུ་ཆོས་ཙམ་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁས་བང་བར་བའོ། །ཇི་

སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས།  བ་བ་དང་ལྡན་རྟག་པ་ཉིད། །ཀུན་ཏུ་འགོ་ལ་བ་བ་མྱེད། ། 

བ་བ་མྱེད་པ་མྱེད་དང་མཚུངས། །བདག་མྱེད་ལ་ཁྱོད་ཅིས་མི་དགའ། །ཞྱེས་

བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་གི་ཚུལ་འདི་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ།  ཁོ་

བོ་ཅག་ལ་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །
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འདིར་སྨྲས་པ།  ལྟ་བས་ན་ལྟ་བར་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་བྱེད་པ་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི་

ཁས་མི་ལྱེན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདིར་ལྟ་བར་བྱེད་པས་ན་ལྟ་བའོ་ཞྱེས་

བྱེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེས་ན་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །གང་ཞིག་བྱེད་པར་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་འདིས་ལྟ་བར་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་ལྟ་བ་པོ་

ཡིན་ལ།  འདི་ཡང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འམ་བདག་ཡིན་ཡང་རུང་སྱེ་ཡོད་པ་

ཉིད་དོ། །བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་ལྟ་བ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་

སྱེ།  ལྟ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་བ་པོའང་། །རྣམ་པར་བཤད་པར་ཤྱེས་པར་བ། །དྱེ་ལ་

ཇི་ལྟར།  ལྟ་དྱེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ལྟ་བ་ལ་

སུན་འབིན་པར་བརོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་པོ་ཡང་སུན་འབིན་པ་ལྟ་བ་དང་

འདྲ་བར་རིག་པར་བའོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  ལྟ་པོ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །ལྟ་བས་ལྟ་

བ་མ་ཡིན་ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་ལྟ་བ། །དྱེ་གཞན་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ། ། 

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་

པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  ལྟ་བ་པོ་ནི་

ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་ལས་དང་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར།  འདིར་གང་མྱེད་པ་དྱེ་

ལ་ནི་ལས་དང་བྱེད་པ་མྱེད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །བྱེད་

པ་པོ་ལ་ནི་བྱེད་པ་ལྟ་བ་དང་བལྟ་བར་བ་བ་ལས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་གཅོད་པ་པོ་བཞིན་དུ་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་

པ་ཉིད་དོ། །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་
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དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་

བ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་ངྱེས་པར་དཔད་པ་ན། །མ་སྤངས་ལྟ་པོ་

ཡོད་མིན་ཏྱེ། །ལྟ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་ཀྱང་ངོ་། །འདིར་ལྟ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་

འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའམ།  ལྟོས་པ་མྱེད་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་མ་སྤངས་

པའི་ལྟ་བ་པོ་འདོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་གྲུབ་པ་ཞིག་གམ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟ་བ་ལ་

ལྟོས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ལ་གྲུབ་པའི་ལྟ་བ་པོ་ནི་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  གྲུབ་པར་གྱུར་ནས་ལྟ་བ་པོ་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད།  

གྲུབ་པ་ནི་སླར་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། ཅི་སྱེ་མ་གྲུབ་པའི་ལྟ་བ་པོ་

ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞྱེ་ན།  མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་ལ་

ལྟོས་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་མ་སྤངས་པ་སྱེ་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྟ་བ་པོར་

གྱུར་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་པོ་ལྟ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་སྱེ།  

ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ་སར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་

གང་གི་ཚེ་ལྟ་བ་སྤངས་པ་དང་།  མ་སྤངས་པའི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དྱེའི་ཚེ།  ལྟ་པོ་མྱེད་ན་བལྟ་བ་དང་། །ལྟ་བ་དྱེ་དག་ག་ལ་ཡོད། །ལྟ་བ་པོ་མྱེད་

ན་རྒྱུ་མྱེད་པའི་བལྟ་བ་དང་ལྟ་བ་དག་ནི་སིད་པས་དྱེ་དག་ཡོད་པ་ལས་ལྟ་བ་

པོ་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར།  འདིར་སྨྲས་པ།  བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་དག་ནི་

ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕ་དང་

མ་དག་ལ། ། བརྟྱེན་ནས་བུ་ནི་འབྱུང་བཤད་པ། །དྱེ་བཞིན་མིག་དང་གཟུགས་
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བརྟྱེན་ནས། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་བར་བཤད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ།  བལྟ་བར་

བ་བ་དང་ལྟ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་ལ།  གསུམ་འདུས་

པར་གྱུར་པ་ལས་རྱེག་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་ཞྱེས།  རྱེག་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་ཚོར་བ་ཡིན་ལ།  དྱེའི་རྐྱེན་གིས་སིད་པ་ཡིན་ནོ། ། དྱེ་

ལྟར་ན་སིད་པའི་ཡན་ལག་བཞི་པོ་བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བའི་རྒྱུ་ཅན་དག་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་བལྟ་བར་བ་

བ་དང་ལྟ་བ་གཉིས་ཡོད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞི་པོ་ཉིད་ཡོད་ན།  དྱེ་གཉིས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་བལྟ་བ་ལྟ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར། །རྣམ་པར་ཤྱེས་ལ་སོགས་པ་

བཞི། །ཡོད་མིན།  འདི་ལྟ་བ་པོ་མྱེད་པས་བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་གཉིས་

ཀྱང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་རྱེག་པ་

དང་ཚོར་བ་དང་སྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་

རྣམས་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དྱེ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །འདིར་སྱེད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ལྱེན་

པ་དང་སིད་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤི་ལ་སོགས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞི་ལས་སྐྱྱེ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

ཡོད་དྱེ་དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་
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རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་ཡོད་ན་ནི་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་མྱེད་པས་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་ལ་

སོགས།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ད་ནི་དབང་པོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་

རྣམ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བ་དང་འདྲ་བར་བསྒྲྱེ་བར་བ་བའི་ཕིར།  ལྟ་བས་ཉན་

དང་སྣོམ་པ་དང་། ། མྱོང་བར་བྱེད་དང་རྱེག་བྱེད་ཡིད། །ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་

ལ་སོགས། །རྣམ་པར་བཤད་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མི་མཐོང་ཞིང་། ། 

ཡིད་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་མི་ཤྱེས་ཏྱེ། །གང་དུ་འཇིག་རྟྱེན་མི་འཇུག་པ། །འདི་ནི་

བདྱེན་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །གང་དུ་རྐྱེན་ཚོགས་པས་མཐོང་བ། །འདྲྱེན་པ་

རབ་ཏུ་སོན་མཛད་པའི། །ས་དྱེ་དོན་དམ་འཛིན་པ་ནི། །ཉྱེ་བར་བརྟགས་པར་

ཆུབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  མིང་དང་གཟུགས་ལ་

བརྟྱེན་ནས་ནི། །མིག་གི་རྣམ་ཤྱེས་འདིར་སྐྱྱེ་ཡང་། །གཟུགས་ནི་མིག་ལ་

བརྟྱེན་མ་ཡིན། །གཟུགས་ནི་མིག་ལས་འཕོ་བའང་མིན། །བདག་མྱེད་མི་སྡུག་

ཆོས་འདི་དག  །སླར་ཡང་བདག་དང་སྡུག་ཅྱེས་བརྟགས། ། མྱེད་ལ་ལོག་

པར་བརྟགས་པ་སྱེ། །དྱེ་ལས་མིག་གི་རྣམ་ཤྱེས་འབྱུང་། །རྣམ་ཤྱེས་འགག་

དང་འབྱུང་བ་ལས། །རྣམ་ཤྱེས་ཟད་དང་འཕྱེལ་བར་འཐོང་། །འགར་ཡང་འགོ་

འོང་མྱེད་སོང་དང་། །སྒྱུ་འདྲར་རྣལ་འབོར་པ་ཡིས་མཐོང་། །ཞྱེས་གསུངས་
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སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཉྱེ་བ་འཁོར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། མིག་ནི་

ཐམས་ཅད་ལྡན་ན་མཐོང་འགྱུར་ཏྱེ། །མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་

གང་ཡིན་པའང་། །མཚན་མོ་རྐྱེན་རྣམས་མྱེད་ན་མཐོང་མི་འགྱུར། །དྱེ་ཕིར་

ལྡན་དང་བྲལ་བ་རྣམ་རྟོག་ཡིན། །མིག་ནི་སྣང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ཡིད་འོང་དང་། ། 

ཡིད་དུ་མི་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་བས། །དྱེ་ལྟར་སྣང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་

མཐོང་བས་ན། །དྱེ་ཕིར་མིག་གིས་ནམ་ཡང་མཐོང་བ་མྱེད། །ཡིད་དུ་འོང་བའི་

སྒྲ་གག་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ཡང་ནམ་ཡང་ནང་དུ་ཞུགས་པ་མྱེད། །དྱེར་འགོ་

དམིགས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །རྟོག་པའི་དབང་གིས་སྒྲ་རྣམས་འབྱུང་བ་

ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  གླུ་དང་གར་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡང་

གཟུང་བ་མིན། །རི་ལམ་ལྟ་བུ་མི་མཁས་རོངས་དང་ཆགས་པའི་རྒྱུ། ། མི་

མཁས་ཀུན་དུ་རྟོག་ལ་ཞྱེན་རྣམས་བརག་འགྱུར་ཞིང་། །སྐྱྱེ་བོ་བིས་པ་ཉོན་

མོངས་བྲན་བཞིན་བདག་གྱུར་ཏམ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་ལས།  

དབང་པ་ོབརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པའ་ིའགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཞི་པ། ཕུང་པོ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་དབང་པོ་རྣམས་མྱེད་ན། །ཕུང་པོ་ལྔ་

མ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་།  དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་དྱེའི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་

རྣམས་ཡོད་ན་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དྱེ་རྣམས་ནི་མྱེད་དོ། །

དྱེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཤད་པ།  གཟུགས་

ཀྱི་རྒྱུ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

གཟུགས་ཞྱེས་བ་བ་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །དྱེ་

ལ་གཟུགས་ན་ིའབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའོ། །དྱེའ་ིརྒྱུ་ན་ིའབྱུང་བ་ཆྱེན་པ་ོབཞིའོ།   ། 

དྱེ་དག་ལས་ཐ་དད་ཅིང་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་

ནི་བུམ་པ་ལས་སྣམ་བུ་ལྟར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ཞྱེས་བ་

བ་མ་གཏོགས་པར་ཏྱེ།  གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་

ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དམ་བཅའ་བ་འདི་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བཞྱེད་

ནས་བཤད་པ།  གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ན་གཟུགས་

ནི་རྒྱུ་མྱེད་པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་དོན་གང་ཡང་། །རྒྱུ་མྱེད་པ་ནི་གང་

ནའང་མྱེད། །ཇི་ལྟར་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྣམ་བུ་བུམ་པའི་

རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་ལས་ཐ་

དད་པར་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་འདོད་ན་ཡང་འབྱུང་བའི་
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རྒྱུ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ན།  དོན་གང་ཞིག་རྒྱུ་མྱེད་

པ་ནི་གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཁས་བང་བར་

བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་གཟུགས་ལས་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་

ཇི་ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། །གལ་ཏྱེ་གཟུགས་ནི་མ་

གཏོགས་པར། །གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། །འབྲས་བུ་མྱེད་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་ཏྱེ། །གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུའི་གཟུགས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་

ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་སྣམ་བུ་ལས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པའི་

འཁར་གཞོང་སྣམ་བུའི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་ལས་ཐ་དད་

པར་འདོད་པའི་རྒྱུ་ཡང་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ།   །རྒྱུ་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བ་བའི་རྒྱུ་ནི་

འབྲས་བུ་འཇུག་པ་ཡིན་ན། །ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འབྲས་བུ་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་རྒྱུ་ལས་ནི་འབྲས་བུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་མྱེད་

པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་

ལྟར་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི།  འབྲས་བུ་མྱེད་པའི་རྒྱུ་མྱེད་དོ། ། 

ཞྱེས་བ་བའོ། །

གཞན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་འདོད་པ་ན། གཟུགས་ཡོད་པ་ན་རྒྱུ་

ཉིད་དུ་འདོད་དམ། ། མྱེད་པ་ན་འདོད་གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་

ཞྱེས་བཤད་པ།  གཟུགས་ཡོད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ནི། །རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་

མི་འགྱུར་ཉིད། །གཟུགས་མྱེད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ནི། །རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་
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མི་འགྱུར་ཉིད། །དྱེ་ལ་གཟུགས་ཡོད་པ་ན་སྱེ་བདོག་པ་ན་ནི་གཟུགས་ཀྱི་

རྒྱུས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  མྱེད་ན་ཡང་སྱེ་གཟུགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་

ཡང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  ཡང་ན་དྱེ་གང་གི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་བརྟག  །དྱེའི་ཕིར་གཟུགས་མྱེད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་འཐད་པར་

མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་གལ་ཏྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མི་སིད་མོད་ཀྱི་དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་འབྲས་བུའི་གཟུགས་ནི་ཡོད་ལ།  དྱེ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་

པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུའི་གཟུགས་ཡོད་ན་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་

ན།  ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡི་གཟུགས་དག་ནི། ། 

འཐད་པར་མི་རུང་རུང་མིན་ཉིད། །གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་ཇི་ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུའི་གཟུགས་རྒྱུ་མྱེད་པ་ག་ལ་ཡོད།  མི་རུང་

རུང་མིན་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་ངྱེས་པར་གཟུང་བ་དང་བཅས་པའི་དགག་པ་གཉིས་

པོ་འདིས་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་པོ་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་ཡིན་པར་སོན་པར་མཛད་

པའོ། །གང་གི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་གཟུགས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་རྣལ་འབོར་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པས། གཟུགས་

ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི། །འགའ་ཡང་རྣམ་པར་བརྟག་མི་བ།   །ཐོགས་པ་དང་

བཅས་པ་དང་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་།  བསན་དུ་ཡོད་པ་དང་བསན་དུ་མྱེད་པ་

དང་།  འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་།  སོན་པོ་དང་སྱེར་པོ་ལ་སོགས་པའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་འགའ་ཡང་བརྟག་པར་མི་འོས་སོ་
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ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་འདི་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་ན།  འབྲས་

བུ་འདྲ་བའམ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་གང་།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་

དོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ་ཞྱེས། །བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ། 

འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མི་འདྲ་ཞྱེས། །བ་བའང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་ས་བ་དང་གཤྱེར་བ་དང་དྲོ་བ་དང་གཡོ་བའི་

ངོ་བོ་ཡིན་ལ།  འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ནང་གི་བདག་ཉིད་མིག་ལ་སོགས་པ་

ནི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྟྱེན་གཟུགས་དང་བའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཡིན་ཞིང་།   ཕི་རོལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ནི་མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུང་བར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་

གི།  འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ཅན་

ཐ་དད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ལ་འདྲ་

བ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ་ཞྱེས་བ་བ་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། སཱ་ལུའི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་འདྲ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་

ལ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་མ་མཐོང་སྱེ།  འདིའི་ཕིར་ཡང་།  

འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་འདྲ་བ་ཞྱེས་བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མི་

འདྲ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །ཇི་ལྟར་གཟུགས་

འདི་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཚོར་

བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར་བཤད་པ།  ཚོར་
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དང་འདུ་ཤྱེས་འདུ་བྱེད་དང་། །སྱེམས་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྣམ་

པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །གཟུགས་ཉིད་ཀྱི་ནི་རིམ་པ་མཚུངས། །ཚོར་བ་ལ་

སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཟུགས་རྣམ་པར་དཔད་པ་དང་མཚུངས་པར་སྦྱར་

བར་བའོ། །དབུ་མ་པས་ནི་ཇི་ལྟར་ཆོས་གཅིག་སོང་པ་ཉིད་དུ་བསན་པར་

འདོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  སོང་པ་ཉིད་

ཀྱིས་བརད་བས་ཚེ། །གང་ཞིག་ལན་འདྱེབས་སྨྲ་བྱེད་པ། ། དྱེ་ཡི་ཐམས་ཅད་

ལན་བཏབ་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །དྱེ་ལ་བརད་པ་

ནི་གཞན་གི་ཕོགས་སུན་འབིན་པའོ། །སོང་པ་ཉིད་རྒྱུར་གྱུར་པས་གཟུགས་

རང་བཞིན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བས་དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་

བཀག་པ་ན།  གལ་ཏྱེ་གཞན་ལན་དུ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྱེ་ཞིག་ཡོད་ལ།  

དྱེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན།  དྱེའི་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ཐམས་ཅད་ནི་

ལན་བཏབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་

པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་གཟུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་པར་རིག་པར་བའོ། །ཇི་

ལྟར་གཟུགས་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ལས་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དཔད་

པ་ན་མྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།   རྱེག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བ་དང་།  རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་འདུ་ཤྱེས་དང་།  མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་

འདུ་བྱེད་དང་།  འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཡང་།  རྱེག་པ་ལ་

སོགས་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དཔད་ན།  ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་
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ནོ། །ཇི་ལྟར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དག་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་དང་།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་།   ཡན་

ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་གཟུགས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་གིས་ལན་གདབ་

པ་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ་འདིའི་ཚིག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་

མཚུངས་པར་འགྱུར་བས།  བསན་བཅོས་སུ་སྨྲས་པའི་ལན་ཐམས་ཅད་ལ་

དབུ་མ་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་བརོད་པར་བའོ་ཞྱེས་

སློབ་དཔོན་སློབ་པར་མཛད་དོ། །

ཇི་ལྟར་གཞན་གི་ཕོགས་སུན་འབིན་པ་ལ་ཚུལ་འདི་བརོད་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ་བཤད་པ་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  སོང་པ་ཉིད་

ཀྱིས་བཤད་བས་ཚེ། །གང་ཞིག་སྐྱོན་འདོགས་སྨྲ་བྱེད་པ། །དྱེ་ཡིས་ཐམས་

ཅད་སྐྱོན་བཏགས་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །བཤད་

པ་བྱེད་པའི་དུས་སུ་ཡང་སློབ་མ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་རོལ་བར་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་

བརལ་བ་དྱེ་ཡང་ས་མ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པར་རིག་

པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ།  དངོས་པོ་གཅིག་གི་ལྟ་པོ་གང་། །དྱེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་

པོར་བརོད། །གཅིག་གི་སོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་ཀུན་གི་སོང་པ་ཉིད། ། 

ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་

གི་མདོ་ལས་ཀྱང་། །ཆོས་གཅིག་གིས་ནི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་། ། 

སྨིག་རྒྱུ་དང་འདྲ་གཟུང་བར་མྱེད་ཅིང་གསོག་དང་ནི། །བརྫུན་ཞིང་ཐྱེར་ཟུག་
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མིན་པར་རྱེས་སུ་རྟོགས་གྱུར་པ། །དྱེ་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་བང་ཆུབ་སིང་

པོར་འགོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་

ལས་ཀྱང་།  ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་འདུ་ཤྱེས་ནི། །ཤྱེས་པ་དྱེ་བཞིན་

ཀུན་ལ་བོས་སྦྱར་བ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྱེ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །རྣམ་པར་

དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན། །གཅིག་གིས་ཀྱང་ནི་ཐམས་ཅད་ཤྱེས། ། 

གཅིག་གིས་ཀྱང་ནི་ཐམས་ཅད་མཐོང་། །ཇི་སྱེད་མང་པོ་བཤད་བས་ཀྱང་། ། 

དྱེ་ལ་དྲྱེགས་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  ཕུང་པོ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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འདིར་སྨྲས་པ།  ཁམས་རྣམས་ནི་ཡོད་དྱེ།  བཀག་པ་མ་བས་པའི་

ཕིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་

འདི་ནི་ཁམས་དྲུག་པའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་

གསུང་རབ་འདོན་པ་ལས་ན་ཁམས་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱང་

ཡོད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཁམས་རྣམས་ཉིད་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་དང་

སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དྱེ་དག་ནི་མྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན་བཤད་

པ།  ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ས་རོལ་ན། །ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

གལ་ཏྱེ་མཚན་ལས་སར་གྱུར་ན། །མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །དྱེ་

ལ་ཁམས་དྲུག་གསུངས་པ་ནི། །ས་དང་།  ཆུ་དང་།  མྱེ་དང་།  རླུང་དང་།  

ནམ་མཁའ་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམས་སོ། །དྱེ་ལ་ནམ་མཁའི་

དབང་དུ་བས་ནས་སུན་དབྱུང་བ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  འདིར་ནམ་མཁའི་

མཚན་ཉིད་ནི་སྒྲིབ་པ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་ལ།  གལ་ཏྱེ་སྒྲིབ་པ་མྱེད་པའི་མཚན་

ཉིད་འདི་ལས་སར་མཚན་གཞི་ནམ་མཁའ་ཡོད་པར་གྱུར་ན།  དྱེ་ལ་མཚན་

ཉིད་འཇུག་པར་འགྱུར་ན།  མཚན་ཉིད་སྒྲིབ་པ་མྱེད་པའི་ས་རོལ་དུ་ནམ་

མཁའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར།  ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་

ས་རོལ་ན། །ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གང་དུ་མཚན་ཉིད་

འཇུག་པར་འགྱུར།  དྱེ་མྱེད་ན་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་ནམ་མཁའ་མྱེད་དོ་



122

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཞྱེས་བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་མཚན་ལས་སར་གྱུར་ན། །མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར། །མཚན་ཉིད་མྱེད་པའི་དངོས་པོ་ནི། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་

ཡོད་མ་ཡིན། །

འདིར་སྨྲས་པ།  རྱེ་ཞིག་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་ནི་ཡོད་ལ། །དྱེ་ཡང་

མཚན་གཞི་ལ་ཡིན་པས། །དྱེ་ཡོད་པས་ན་མཚན་གཞི་ཡང་ཡོད་དོ། །འདི་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  མཚན་ཉིད་མྱེད་པའི་དངོས་མྱེད་ན། ། 

མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་མཚན་ཉིད་

མྱེད་པའི་དངོས་པོ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་མྱེད་

པའི་དངོས་པོ་མྱེད་ཅིང་མི་བདོག་ན།  ད་ནི་མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེས་ན་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་།  མཚན་ཉིད་

ལ་འཇུག་པ་ན་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པའམ།  མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པ། །མཚན་

ཉིད་མྱེད་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། །མི་འཇུག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན། །མཚན་

བཅས་མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ལས། །གཞན་ལའང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་

ལ་མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ལ་ནི་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བོང་བུའི་རྭ་ལ་

བ་བ་བཞིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་

འཇུག་པ་མི་འཐད་དྱེ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་

གྲུབ་པ་ལ་སླར་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་བ་བ་ཅི་ཡོད་ན།  དྱེ་ལྟར་ན་

ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་ནམ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་



རབ་བྱེད་ལྔ་པ། ཁམས་བརྟག་པ།

123

བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བས།  རྟག་ཏུ་མཚན་ཉིད་འཇུག་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་

དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་འཇུག་པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དྱེ་ལ་འདི་སམ་དུ་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་

གཉིས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  མཚན་བཅས་མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ལས། །གཞན་ལའང་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་

མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་ནི།  མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། དྱེ་སྱེ་

མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་

མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡིན་ལ།  མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བ་བ་འདི་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ན།  འགལ་བ་དག་ནི་སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་མི་སིད་པས་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡིན་ལ།  མཚན་ཉིད་

མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མི་འཐད་དོ། ། ཅི་སྱེ་ཡང་གལ་ཏྱེ་

མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ན་ཡང་མཚན་གཞི་ཡོད་དོ་སམ་ན།  འདི་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན། ། 

མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་ཉིད་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་མཚན་གཞིར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་

སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་པ་བཀག་པ་ཡིན་
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གི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ཡོད་པས་མཚན་གཞི་

ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ན། ། 

མཚན་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བའོ། །མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་

ཡིན་ན། །མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བསན་པ་དྱེའི་ཚེ།  

མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་དང་། །མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་རྟྱེན་

མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  

མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕིར་མཚན་གཞི་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་མྱེད་

དོ། །གང་གི་ཕིར་འདི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ།  དྱེའི་ཕིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏྱེ། ། 

མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དག་མྱེད་པ་

དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གི་ནམ་མཁའ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  ནམ་

མཁའ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ནི་མཚན་གཞིའམ་མཚན་ཉིད་

དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་ཀྱང་ཡོད་དོ། ། 

འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བཤད་པ། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་

པའི། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དག་ཇི་

ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་དག་མྱེད་པ་

དྱེའི་ཚེ་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་

ལྟར་ནམ་མཁའ་མྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མྱེད་ན།  འོ་

ན་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  
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འདི་ལྟར།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  །དངོས་མྱེད་གང་གི་ཡིན་པར་

འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ན།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་གང་གི་ཡིན་པར་བརྟག་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་

དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། ། དངོས་པོ་མྱེད་པ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །དངོས་པོ་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་ལ། །དངོས་པོ་མྱེད་ཅྱེས་སྐྱྱེ་བོ་སྨྲ།  ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྱེད་པས་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མྱེད་དོ། ། 

ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གཟུགས་མྱེད་པ་ལ་རྣམ་པར་གཞག་སྱེ། ། 

དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་གཟུགས་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་གཟུགས་མྱེད་པ་ལ་ནམ་

མཁའ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་རིགས་པས་

གཟུགས་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གང་གི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ནམ་མཁར་

འགྱུར།  འདིར་དྱེ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར།  

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་གཉིས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ།  གང་ཞིག་

འདི་སྐད་དུ།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མྱེད་གང་གི་ཡིན་པར་

འགྱུར། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་གི་ཡོངས་སུ་རྟོག་

པར་བྱེད་པ་ཁྱོད་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་

མྱེད་པར་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ཁྱོད་ཡོད་པས་བརྟག་བ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་

མྱེད་པ་གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །བརོད་པ་འདི་ཡང་མི་རུང་སྱེ། ། 

གང་གི་ཕིར།  དངོས་དང་དངོས་མྱེད་མི་མཐུན་ཆོས། །གང་གིས་དངོས་དང་

དངོས་མྱེད་ཤྱེས། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་གཉིས་ཀྱི་རྟོག་པར་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་ན་ནི།  
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དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །ཡོད་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དངོས་པོ་འམ་དངོས་

པོ་མྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འདོད་ན་ནི།  མཚན་

གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་

འདིའི་སུན་འབིན་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །འོན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི། ། 

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མྱེད་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་

བ་དྱེར་སུན་འབིན་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གང་ཞིག་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྟོག་པར་བྱེད་

པར་འགྱུར་བ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པ་འགའ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་

གི་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་མྱེད་དོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཀྱང་།  གང་གིས་དངོས་རྣམས་དངོས་མྱེད་ཤྱེས་པ་དྱེ། །ནམ་ཡང་

དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆགས་མི་འགྱུར། །གང་ཞིག་ནམ་ཡང་དངོས་ཀུན་ཆགས་

མྱེད་པ། །དྱེ་ནི་ཏིང་འཛིན་མཚན་མ་མྱེད་ལ་རྱེག  །ཅྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

དུ།  གང་དག་ཆོས་རྣམས་སོང་ལ་སྱེམས་བྱེད་པའི། །བིས་པ་དྱེ་དག་ལམ་

ངན་ཞུགས་པ་ཡིན། །ཆོས་རྣམས་སོང་པ་ཡི་གྱེས་བརོད་པ་ཡིན། །དྱེ་དག་

ཡི་གྱེ་མྱེད་པར་ཡི་གྱེས་བསན། །གང་དག་ཞི་ཞིང་རབ་ཞིའི་ཆོས་སྱེམས་

པའི། །སྱེམས་དཔའ་དྱེ་ཡང་ནམ་ཡང་བྱུང་མ་ཡིན། །སྤོས་ཀུན་སྱེམས་ཀྱི་

རྣམ་པར་རྟོག་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེའི་ཕིར་ཆོས་རྣམས་བསམ་ཡས་རྟོགས་པར་གིས། ། 

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དྱེ་ལྟར་མཇུག་
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བསྡུ་བའི་ཕིར།  དྱེ་ཕིར་ནམ་མཁའི་དངོས་པོ་མིན། །དངོས་མྱེད་མ་ཡིན་

མཚན་གཞི་མིན། །མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །ནམ་མཁའ་

ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ལྔ་པོ་གཞན་གང་དག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མཚུངས།  

ས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ལྔ་པོ་གཞན་གང་དག་ལྷག་མར་གྱུར་པ་དྱེ་དག་

ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལྟར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་མཚན་གཞི་དང་།  

མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེའི་ཕིར་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་དང་།  མ་

རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱིས་

འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྱེད་པ་ནས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་གོམས་པ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

མཐོང་བའི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཐུན་པར་འགོ་བ་ལས་ཉམས་

པ།  བོ་ཆུང་གང་དག་དངོས་རྣམས་ལ། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་ཉིད་དུ། །ལྟ་བ་

དྱེ་ནི་བལྟ་བ་བ། །ཉྱེ་བར་ཞི་བ་ཞི་མི་མཐོང་། །བོ་ཞན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་

ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་དག་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

བལྟ་བར་བ་བ་ཉྱེ་བར་ཞི་ཞིང་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་

བ།  ཤྱེས་པ་དང་ཤྱེས་བ་ལོག་པའི་ངོ་བོ་དོན་དམ་པ།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་

བཞིན་ཅན་མི་མཐོང་ངོ་། །ཇི་སྐད་དུ།  རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས།  མྱེད་པ་པ་

ནི་ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདྱེ་འགོར་འགོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་

ཡོངས་ཤྱེས་ཕིར། །གཉིས་ལ་མི་བརྟྱེན་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། ། 
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མདོ་ལས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་གཉི་ག་

མཐའ། །དག་དང་མ་དག་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཉི་གའི་མཐའ་

ནི་རྣམ་སྤངས་ནས། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་ཡོང་མི་བྱེད། ། 

ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་རོད་པ་སྱེ། །དག་དང་མ་དག་འདི་ཡང་རོད་པ་ཡིན། ། 

རོད་པར་གྱུར་པ་སྡུག་བསལ་ཞི་མི་འགྱུར། །རོད་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་སྡུག་

བསལ་འགག  །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བའི་ལམ་གིས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དམ་པ་འཐོབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  ཁམས་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྔ་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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འདིར་སྨྲས་པ།  ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་

ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་རྟྱེན་ཅན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་

ན་གང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་རྟྱེན་ཅན་གི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ནི་

དམིགས་པ་མྱེད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་མོ་གཤམ་གི་བུ་མོའི་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཇི་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་དགྱེ་སློང་དག་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྟག་པར་

ལྷུང་བ་ནི་མིག་གི་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་ཡིད་བདྱེ་བའི་གནས་སུ་

མངོན་པར་ཞྱེན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་མངོན་པར་ཞྱེན་པར་གྱུར་ནས་འདོད་

ཆགས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ། །ཆགས་པར་གྱུར་ནས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་

འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་

རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་སོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་

པ་དག་ཉིད་ཡོད་ན།  ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ཡོད་པར་འགྱུར་

ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདིར་འདོད་ཆགས་འདི་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་

ན།  ཆགས་པ་ཡོད་པའམ།  མྱེད་པ་ན་རྟོག་པ་ཞིག་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་

རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་འདོད་ཆགས་ས་རོལ་ན། །འདོད་ཆགས་

མྱེད་པའི་ཆགས་ཡོད་ན། །དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད། །ཆགས་
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ཡོད་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར། །འདོད་ཆགས་དང་།  ཆགས་ཞྱེན་དང་།  

ལྷག་པར་ཞྱེན་པ་དང་།  ཕྲད་ཞྱེན་དང་།  མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བ་དག་

ནི་རྣམ་གངས་སོ། །ཆགས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྟྱེན་ཡིན་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདོད་

ཆགས་ཀྱི་ས་རོལ་ན།  འདོད་ཆགས་མྱེད་པ་སྱེ།  འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཆགས་པ་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་

ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ནི་ཆགས་པ་ཡོད་ན་འདོད་

ཆགས་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་རིགས་པར་འགྱུར་ན།  འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་

ཡང་ཆགས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི་མྱེད་དྱེ།  དག་

བཅོམ་པ་དག་ལ་ཡང་ཆགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཆགས་པ་ཡོད་པ་ན་འདོད་ཆགས་མྱེད་ན།  འོ་ན་

ཆགས་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་

པ།  ཆགས་པ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ནའང་། ། འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་ཆགས་པ་ཡོད་པ་ན་འདོད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་

ཚེ།  ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་པ་ན།  རྟྱེན་མྱེད་པའི་འདོད་ཆགས་

གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  ཤིང་ཐོག་མྱེད་པར་དྱེའི་སྨིན་པ་ཉིད་ཡོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་བཀག་མོད་

ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆགས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། ། 

ཆགས་པ་ཡང་འདོད་ཆགས་མྱེད་པར་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ་དྱེའི་ཕིར་འདི་ཡང་

ཡོད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཆགས་པ་ཡོད་ན་འདོད་ཆགས་ཡོད་
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པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་ཆགས་པ་འདི་འདོད་

པ་ན།  འདོད་ཆགས་ཡོད་པའང་མྱེད་པ་ན་རྟོག་གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ། ཆགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནི། །ཡོད་

དམ་མྱེད་ཀྱང་རིམ་པ་མཚུངས། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདོད་ཆགས་ཡོད་པ་ན་

ཆགས་པ་ཡོད་པར་རྟོག་པར་བྱེད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ཆགས་པའི་

ས་རོལ་ན། །ཆགས་མྱེད་འདོད་ཆགས་ཡོད་ན་ནི། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་ཆགས་པ་ལ་ཡང་བཤད་མ་ཐག་པ་འདོད་ཆགས་མི་འཐད་པའི་རིམ་པ་

འདི་ཉིད་མཚུངས་སོ། །ཅི་སྱེ་འདོད་ཆགས་མྱེད་པར་ཆགས་པ་འདོད་ན་ནི།  

འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ནའང་། ། 

ཆགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་ཆགས་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །འདོད་

ཆགས་དང་ཆགས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ན་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་མྱེད་

དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་ལས་སྐྱོན་འདིར་འགྱུར་བ་འདོད་ཆགས་དང་

ཆགས་པ་དག་ས་ཕིར་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདོད་

ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་ཁོ་ནར་འབྱུང་སྱེ།  སྱེམས་དང་ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས།  སྱེམས་ཆགས་པར་བས་ལ།  དྱེ་ལ་

ཆགས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ཡོད་དོ་ཞྱེ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཆགས་པ་དག  །ལྷན་

ཅིག་ཉིད་དུ་སྐྱྱེ་མི་རིགས། །འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་སྐྱྱེ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག ། 

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར་བ་ལང་གི་རྭ་

གཡས་གཡོན་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །གཞན་ཡང་འདོད་ཆགས་

དང་ཆགས་པ་འདི་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་གཅིག་ཉིད་དམ།  ཐ་དད་པ་ཞིག་

ལ་རྟོག་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་མི་རུང་ངོ་། །གང་གི་

ཕིར།  གཅིག་ཉིད་ལྷན་ཅིག་ཉིད་མྱེད་དྱེ།  ཡང་ཅིའི་ཕིར་མྱེད་ཅྱེ་ན།  དྱེ་ཉིད་

དྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་མིན། །འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་གི་བདག་ཉིད་འདོད་

ཆགས་ལས་ཐ་མི་དད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བརོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ད་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་མྱེད་པར་བཤད་པ།  ཅི་

སྱེ་ཐ་དད་ཉིད་མྱེད་ན། །ལན་ཅིག་ཏུ་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །སྣང་བ་དང་མུན་

པའམ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་ནི་ལྷན་

ཅིག་པ་ཉིད་མ་མཐོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་གཅིག་པུ་ལྷན་ཅིག་ན། ། 

གོགས་མྱེད་པར་ཡང་དྱེར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཐ་དད་ལྷན་ཅིག་ན། ། གོགས་

མྱེད་པར་ཡང་དྱེར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་གཅིག་ཉིད་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་གང་དང་གང་ན་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ན་ལྷན་

ཅིག་པ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བས་གཅིག་པུ་ཞིག་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་འདོད་ན་ཡང་།  གང་

དང་གང་ན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ན་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞྱེས་
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བ་བས་བ་ལང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་ཅིང་སོ་སོར་གནས་པ་གོགས་

མྱེད་པ་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་

ཏྱེ་ཐ་དད་ལྷན་ཅིག་ན། །ཅི་གོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག  །ཐ་དད་ཉིད་དུ་

འགྲུབ་འགྱུར་རམ། །དྱེ་ནས་དྱེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ཡང་འདོད་

ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་ན་ནི།  

ཅི་འདི་གཉིས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་བམ།  གང་ལས་དྱེ་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ།  ཅི་གོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའམ།  ཆགས་པ་

ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བམ།  འདི་ལྟར་ཐ་དད་

པར་གྲུབ་པའི་བ་ལང་དང་རྟ་དག་ཁོ་ན་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ན།  འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ནི་དྱེ་ལྟར་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པས་འདི་གཉིས་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཐ་དད་པར་མ་

གྲུབ་པ་དག་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་འདོད་ཆགས་ཆགས་

པ་དག  །ཐ་དད་ཉིད་དུ་གྲུབ་གྱུར་ན་སྱེ་ཁྱོད་རྟོག་པར་འགྱུར་ན་ད་ནི་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མི་བྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་བརྟགས་པས་ཅི་ཞིག་བ་ཞྱེས་བཤད་པ།  

དྱེ་དག་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་ནི། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག  །འདོད་ཆགས་

དང་ཆགས་པ་དག་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་རྟོག་པར་བྱེད་ལ།  

དྱེ་ཡང་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་

པར་ཁས་ལྱེན་ན་ནི།  དྱེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཕིར་འདི་དག་གི་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་

ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བ།  འོན་ཏྱེ།  ཐ་དད་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་པས། །དྱེ་ཕིར་ལྷན་ཅིག་



134

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདོད་བྱེད་ན་སྱེ། །འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་

ཡང་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་པ་དག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  ལྷན་ཅིག་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཐ་དད་ཉིད་དུ་ཡང་འདོད་དམ། །དྱེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི།  གྲུབ་

པ་ཕན་ཚུན་རྟྱེན་པར་གནས་པ་ཡིན་དང་།  དྱེ་གང་གྲུབ་པས་གང་ཞིག་གྲུབ་

པར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  ཐ་དད་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས། །ལྷན་ཅིག་

དངོས་པོ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཐ་དད་དངོས་པོ་གང་ཡོད་ན། །ལྷན་ཅིག་དངོས་

པོར་འདོད་པར་བྱེད། །ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད་ན།  ལྷན་ཅིག་

པའི་དངོས་པོ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལྷན་ཅིག་པའི་དངོས་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཐ་

དད་པའི་དངོས་པོ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །

དྱེའི་ཕིར་མི་སིད་པར་དགོངས་ནས་བཤད་པ།  ཐ་དད་དངོས་པོ་གང་

ཡོད་ན། །ལྷན་ཅིག་དངོས་པོར་འདོད་པར་བྱེད། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་རྣམ་པར་དཔད་པས་གཞིགས་པས་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་

གཉིས་མ་གྲུབ་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་

དག །ལྷན་ཅིག་ལྷན་ཅིག་མིན་མི་འགྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། ། ཇི་ལྟར་འདོད་

ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ས་ཕིར་མ་གྲུབ་ལ།  ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མ་

གྲུབ་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར་

བཤད་པ། །འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷན་ཅིག་ལྷན་ཅིག་

མིན་མི་འགྲུབ། །ཞྱེ་སང་དང་སང་བ་དང་། གཏི་མུག་དང་རོངས་པ་རྣམས་ལ་
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ཡང་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་སྦྱར་བར་བའོ། ། དྱེ་ཉིད་

ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  གང་འདོད་ཆགས་པ་དང་།  གང་ལ་འདོད་

ཆགས་པ་དང་།  གང་གིས་འདོད་ཆགས་པ་དང་།  གང་ཞྱེ་སང་བ་དང་།  གང་

ལ་ཞྱེ་སང་བ་དང་།  གང་གིས་ཞྱེ་སང་བ་དང་། གང་གཏི་མུག་པ་དང་། གང་

ལ་གཏི་མུག་པ་དང་།  གང་གིས་གཏི་མུག་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དྱེ་དྱེས་ཡང་

དག་པར་རྱེས་སུ་མི་མཐོང་ཞིང་ཆོས་དྱེ་མི་དམིགས་སོ། ། དྱེས་ཆོས་དྱེ་ཡང་

དག་པར་རྱེས་སུ་མ་མཐོང་ཞིང་མ་དམིགས་པས།  འདོད་ཆགས་མྱེད་པ་ཞྱེ་

སང་མྱེད་པ། གཏི་མུག་མྱེད་པ་སྱེམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ།  མཉམ་པར་

གཞག་པ་ཞྱེས་བའོ། །བརལ་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞྱེས་བའོ། །བདྱེ་བར་སོན་

པ་ཞྱེས་བའོ། །མི་འཇིགས་པ་ཐོབ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནས་ཟག་པ་ཟད་པ་ཞྱེས་

བའོ། །ཉོན་མོངས་པ་མྱེད་པ་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ།  སྱེམས་ཤིན་ཏུ་

རྣམ་པར་གོལ་བ།  ཤྱེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ།  ཅང་ཤྱེས་པ།  གླང་

པོ་ཆྱེན་པོ།  བ་བ་བས་པ།  བྱེད་པ་བས་པ།  ཁུར་བོར་བ།  བདག་གི་དོན་

རྱེས་སུ་ཐོབ་པ།  སིད་པར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ།  ཡང་དག་པའི་

ཤྱེས་པས་སྱེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གོལ་བ།  སྱེམས་ཀྱི་དབང་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དགྱེ་སྦྱོང་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་བ་བའི་བར་དུ་རྒྱ་

ཆྱེར་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  གང་དག་འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་རྒྱགས་དང་

གཏི་མུག་གི །ངོ་བོ་ཀུན་རྟོག་གིས་བསྐྱྱེད་ལོག་པར་ཞུགས་ཤྱེས་ནས། ། 

རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་ཆགས་བྲལ་མི་འགྱུར་བའི། །སོམ་པ་དྱེ་དག་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གནས་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་

གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་ལས།  འདོད་ཆགས་དང་

ཆགས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དྲུག་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།

རབ་བྱེད་བདུན་པ། འདུས་བས་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་འདུས་བས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ཅན་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྐྱྱེ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དགྱེ་སློང་

དག་གསུམ་པོ་འདི་ནི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དག་སྱེ།  འདུས་བས་སྐྱྱེ་

བར་ཡང་མངོན།  འཇིག་པར་ཡང་མངོན་ཏྱེ།  གནས་པ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་

བར་ཡང་མངོན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །མྱེད་པ་ལ་ནི་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་

ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་

ཉིད་ཉྱེ་བར་བསན་པ་ལས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ཡོད་པ་

ཉིད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ན་ནི།  ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་འདུས་བས་

ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དག་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

འདིར་སྐྱྱེ་བ་ནི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ན།  འདུས་བས་ཞིག་

གམ་འདུས་མ་བས་ཞིག་དྱེའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་གང་ན།  དྱེ་ལ།  གལ་ཏྱེ་
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སྐྱྱེ་བ་འདུས་བས་ན། །དྱེ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་ཚོགས་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་མོ། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་འདུས་བས་སུ་

རྟོག་ན་ནི།  དྱེས་ན་སྐྱྱེ་བ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་ནི་འདུས་

བས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བར་མཚན་གཞི་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི།  འདུས་བས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད་དུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་སྐྱྱེ་བ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་མི་འདོད་ན་

ནི།  དྱེའི་ཚེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དྱེ་འདུས་བས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་

པ་ནི།  ཅི་སྱེ་སྐྱྱེ་བ་འདུས་མ་བས། །ཇི་ལྟར་འདུས་བས་མཚན་ཉིད་ཡིན། ། 

ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  འདི་ནི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་

པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་།  སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་

ཉིད་དུ་རྟོག་པ་ན།  སོ་སོ་བ་སྱེ་རྱེ་རྱེ་བ་ཞིག་གམ།  འདུས་པ་སྱེ་ལྷན་ཅིག་པ་

ཞིག་མཚན་ཉིད་དུ་རྟོག་པ་ཞིག་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་

པ།  སྐྱྱེ་ལ་སོགས་གསུམ་སོ་སོ་ཡིས། །འདུས་བས་མཚན་ཉིད་བ་བར་ནི། ། 

ནུས་མིན་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ། །འདུས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་རུང་། །དྱེ་ལ་

སོ་སོ་བ་དག་གིས་ནི་མཚན་ཉིད་བ་བར་མི་རིགས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བའི་དུས་

ན་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་མྱེད་ན། །དྱེའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལྟར་གནས་པ་དང་

འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་སྐྱྱེ་བ་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་
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པ་ཉིད་དོ། །

ཅི་སྱེ་གནས་པའི་དུས་ན་སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དག་མྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་

དག་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་

བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་པས།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་མྱེད་པ་

འདི་ལ་གནས་པ་ཡོད་པར་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་གནས་པ་དང་ལྡན་པ་

ནི་ཕིས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་ཡང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་དང་འགལ་བའི་

ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་སར་རྟག་པར་གྱུར་པ་ལས་ཕིས་མི་རྟག་

པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ། དངོས་པོ་གཅིག་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པར་

ནི་མི་རིགས་སོ།   །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་པ་

མྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འཇིག་པའི་དུས་ན་གནས་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ན།  དྱེ་ལྟ་

ན་ཡང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅིང་གནས་པ་དང་བྲལ་བ་འདི་ལ་འཇིག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་པོ་སོ་སོ་བ་དག་གིས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བ་བ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ནུས་

པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མཐུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

ད་ནི་འདུས་པ་དག་ཀྱང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  གཅིག་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ།  འདུས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་རུང་། །དངོས་པོ་གཅིག་པ་དུས་གཅིག་

ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་བཞིན་ནམ་སྣང་བ་དང་མུན་པ་

ལྟར་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་མི་རིགས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

སྐད་ཅིག་གང་ཁོ་ན་ལ་དངོས་པོ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སྐད་ཅིག་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་
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གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྱེམས་དང་བཅས་པ་སུ་ཞིག་གིས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བ་བ་ལ་མཐུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར།  གལ་

ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་འདུས་བས་ན། །ཞྱེས་གང་བརོད་པ་དྱེ་ལ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་ཐལ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་

ལས་ཉྱེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ལ།  དྱེ་སྱེ་འདུས་མ་བས་པ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཉྱེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  སྐྱྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་རྣམས་

ལ། །འདུས་བས་མཚན་ཉིད་གཞན་ཞིག་ནི། །གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ཐུག་མྱེད་

འགྱུར། །མྱེད་ན་དྱེ་དག་འདུས་བས་མིན། །གལ་ཏྱེ་ཕོགས་གཉི་ག་ལ་ཡང་

ཉྱེས་པར་བརོད་ཟིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེ་ལ་ཟློས་བུ་བརོད་པས་ཅི་ཞིག་

བ་ཞྱེ་ན།  ཉྱེས་པ་བརོད་པ་བདྱེན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་སློབ་དཔོན་གིས་གསུངས་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འགྱེལ་པ་མཁན་གིས་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་

གཅིག་ཏུ་ན་སར་དམ་བཅས་པ་ཁོ་ན་སྐྱོན་གཞན་བརོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་

བར་བ་བའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས་སླར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་

དང་གནས་པ་དང་།  འཇིག་པ་རྣམས་ལ་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད་གཞན་འདོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་ཡིན་པས་

མཐའ་ཐུག་པ་མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཐུག་པ་མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་།  གང་ལ་དུས་ཕི་མར་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ།  ས་མ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་གཞག་པ་
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མྱེད་པས་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་སིད་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་སར་ནི་མི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་སྐྱྱེ་བ་ཁོ་ན་ལ་སུན་འབིན་པ་

བརོད་ལ། ད་ལྟ་ནི་ཐུན་མོང་དུ་ཡིན་ནོ། །མྱེད་ན་དྱེ་དག་འདུས་བས་མིན། ། 

ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

འདིར་མང་པོས་བཀུར་བ་དག  །སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱྱེ་བ་

ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་ལ།  ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་འདིར།  འདུས་བས་ཀྱི་ཆོས་དགྱེ་བའམ་ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་ཞིག་སྐྱྱེ་བ་ན།  བདག་ཉིད་དང་བཅོ་ལྔ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཆོས་དྱེ་ཉིད་

དང་།   དྱེའི་སྐྱྱེ་བ་དང་།  ལྡན་པ་དང་།  གནས་པ་དང་།  ར་བ་དང་།  མི་རྟག་

པ་ཉིད་དང་།  གལ་ཏྱེ་ཆོས་དྱེ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ལོག་

པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་།   འོན་ཏྱེ་དགྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དྱེའི་ཡང་དག་

པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་།  གལ་ཏྱེ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་

ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དང་།  དྱེ་སྱེ་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་

ན་ནི།  དྱེའི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་འདི་དག་ནི་

འཁོར་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནས་གཞན་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ནས།  ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བའི་བར་འདི་དག་ནི་

འཁོར་གི་འཁོར་ཡིན་ནོ། །དྱེ་དག་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེས་ནི་བདག་

ཉིད་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་གཞན་བཅུ་བཞི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ལ།  སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བའི་



རབ་བྱེད་བདུན་པ། འདུས་བས་བརྟག་པ།

141

མིང་ཅན་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱྱེས་པས་ནི་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་ཁོ་ན་

སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་

ཆོས་བཅུ་བཞི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་དྱེ།  དྱེ་དག་གིས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐོབ་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ངྱེས་པར་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་བར་དུ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་པ་མྱེད་པ་སྤང་བའི་

ཕིར།  སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བས་ར་བ་ཡི། །སྐྱྱེ་བ་འབའ་ཞིག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །ར་བའི་

སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེད་བ་ཡི། །སྐྱྱེ་བའང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །སྐྱྱེ་བ་

ནི་རྣམ་པར་གཉིས་ཏྱེ།  གཅིག་ནི་ར་བའི་སྐྱྱེ་བའོ། །གཞན་ནི་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་

ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ནི་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བའོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་

གང་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེས་ནི་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་འབའ་ཞིག་གི་སྐྱྱེད་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ནས་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་ནི་ར་བའི་སྐྱྱེ་

བས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་

ཡང་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སྨྲ་བའོ། །འདི་ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་

སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེས། །ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་ར་བས་མ་བསྐྱྱེད་དྱེས།  

དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བས་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེད་པར་
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བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་ན།  དྱེ་ནི་ར་བའི་སྐྱྱེ་བས་མ་

བསྐྱྱེད་པར་གྱུར་པའི་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེས་ཇི་ལྟར་ར་བསྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན།   

ཅི་སྱེ་ར་བའི་སྐྱྱེས་པས་བསྐྱྱེད་པའི་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ཁོ་ནས་ར་བ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་

དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  འདི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་

ཁྱོད་ཀྱི་ར་བ་ཡིས། །བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་ཡིས་ར་བསྐྱྱེད་ན། ། དྱེས་མ་བསྐྱྱེད་པའི་ར་

བ་དྱེས། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་སྐྱྱེ་

བ་ར་བས་བསྐྱྱེད་པ་དྱེས་ར་བ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན།  དྱེས་མ་བསྐྱྱེད་ཅིང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེས་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེད་པར་འགྱུར།  དྱེའི་

ཕིར་ར་བས་བསྐྱྱེད་པར་མ་གྱུར་པའི་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བས་ར་བ་བསྐྱྱེད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་

མྱེད་པའི་ཕིར་ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་

བ་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་

སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ལ།  སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ།  དྱེ་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་ཡིས་ནི། །དྱེ་སྐྱྱེད་པར་ནི་བྱེད་ནུས་ན། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་དྱེ་ཡིས། །དྱེ་བསྐྱྱེད་པར་ནི་འདོད་ལ་རག  །གལ་ཏྱེ་རང་

ཉིད་མ་སྐྱྱེས་པས་མ་སྐྱྱེས་པ་གཞན་བསྐྱྱེད་པར་ནུས་ན་ནི།  ར་བའི་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེ་

བཞིན་པ་དྱེས་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་བསྐྱྱེད་པར་འདོད་ལ་རག་པ་ཞིག་ན།  སྐྱྱེ་བཞིན་

པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་མ་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་པས་ཇི་ལྟར་
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གཞན་སྐྱྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  འདི་ནི་མི་རིགས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་ཡང་དྱེ་བཞིན་དུ་བརོད་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་ལས་ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ།  སྐྱྱེ་

བ་ལ་ནི་སྐྱྱེ་བ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཇི་ལྟར་མར་མྱེར་

རང་དང་གཞན། །སྣང་བར་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། །སྐྱྱེ་བའང་རང་དང་གཞན་གི་

དངོས། །གཉི་ག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་མར་མྱེ་སྣང་བའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར།  བདག་ཉིད་དང་བུམ་པ་སྣང་བར་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  སྐྱྱེ་བ་

ཡང་སྐྱྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར།   བདག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་བསྐྱྱེད་

པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་མར་མྱེ་རང་དང་གཞན་གི་བདག་

ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་ན་ནི།  འདི་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  མར་མྱེ་དང་ནི་གང་དག་ན། །དྱེ་འདུག་པ་ན་མུན་པ་མྱེད།  ། 

མར་མྱེས་ཅི་ཞིག་སྣང་བར་བྱེད། །མུན་པ་སྱེལ་བས་སྣང་བྱེད་ཡིན། །འདིར་

སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མུན་པ་སྱེལ་བས་ཡིན་ན།  མུན་པ་གང་སྱེལ་

བར་བྱེད་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ།  རྱེ་ཞིག་

མར་མྱེའི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ནི་མུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །མུན་པ་རང་གང་སྱེལ་བར་བྱེད་པས་མར་མྱེ་ལ་གཞན་སྣང་བར་

བྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་པར་འགྱུར་བ།  ཡུལ་གང་ན་མར་མྱེ་འདུག་པ་དྱེ་ན་ཡང་

མུན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར།  མར་མྱེ་ལ་རང་དང་གཞན་གི་བདག་

ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཉིད་མྱེད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་མར་མྱེ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བ་ལ་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  མར་

མྱེ་དང་ནི་གང་དག་ན། །དྱེ་འདུག་པ་ན་མུན་པ་མྱེད། །ཅྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་

མུན་པ་བསལ་བ་མྱེད་ན།  དྱེ་ལྟར་བརོད་པར་མི་རིགས་པ་ཞིག་སྱེ།  གང་གི་

ཕིར།  སྐྱྱེ་བཞིན་པའི་མར་མྱེ་ཉིད་ཀྱིས་མུན་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་

མར་མྱེ་ལ་མུན་པ་མྱེད་ཅིང་།  གང་ན་མར་མྱེ་ཡོད་པ་དྱེ་ན་ཡང་མུན་པ་མྱེད་

དོ་ཞྱེས་བ་བར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་མར་མྱེས་མུན་པ་བསལ་བར་མ་

བས་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མར་མྱེ་མི་འབར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་འབར་བ་ན་

ཡང་།  བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  སར་གི་

གནས་སྐབས་བཞིན་དུ་མུན་པ་བསལ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་མར་

མྱེ་ལ་མུན་པ་སྱེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  

དྱེ་ཡང་མར་མྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་འདིས་བས་པ་ཡིན་ནོ། །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་ཚེ་མར་མྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ། །མུན་པ་དང་ནི་ཕྲད་

མྱེད་ན། །ཇི་ལྟར་མར་མྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པས། །མུན་པ་སྱེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། ། 

འདིར་སྣང་བ་དང་མུན་པ་གཉིས་ལ་ཅིག་ཅར་བ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་ཕྲད་པ་

མྱེད་ལ།  གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ཕྲད་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་དྱེ་རྣམས་

ལ་གང་གིས་མར་མྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པས་མུན་པ་སྱེལ་ལོ་ཞྱེས་བརྟག་པར་རིགས་

པར་འགྱུར།  གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་མར་མྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་མུན་པ་དང་ཕྲད་པ་མྱེད་

ལ།  ཕྲད་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་མར་མྱེས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྣང་བར་བྱེད་པ་མ་
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ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་པར་བའོ། །ཅི་སྱེ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་མ་རིག་པ་མ་ཕྲད་

པ་ཁོ་ན་འཇོམས་པ་དང་།  མིག་གིས་གཟུགས་མ་ཕྲད་པ་ཉིད་མཐོང་བ་དང་།  

ནོར་བུ་ཁབ་ལྱེན་གིས་ལགས་མ་ཕྲད་པ་ཁོ་ན་འདྲྱེན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་

མར་མྱེས་མ་ཕྲད་པའི་མུན་པ་སྱེལ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  འདི་

ཡང་སིང་པོ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  མར་མྱེ་ཕྲད་པ་མྱེད་པར་ཡང་། །གལ་ཏྱེ་

མུན་པ་སྱེལ་བྱེད་ན། །འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་ན་གནས་པའི་མུན། །འདི་ན་གནས་པ་

དྱེས་བསལ་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་མར་མྱེས་ཕྲད་པ་མྱེད་པར་མུན་པ་སྱེལ་ན་ནི།  

དྱེ་ལྟ་ཡིན་དང་འདི་ན་གནས་པའི་མར་མྱེས་འཇིག་རྟྱེན་ནོ་ཅོག་ན་གནས་པའི་

མུན་པ་སྱེལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  མ་ཕྲད་པའི་ཕིར་ཉྱེ་བ་ན་གནས་པ་བཞིན་ནོ་

སམ་དུ་དགོངས་སོ། །

ཚུལ་འདིས་ནི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་མ་རིག་པ་འཇོམས་ཤིང་།  མིག་གིས་

གཟུགས་མཐོང་ལ།  ནོར་བུ་ཁབ་ལྱེན་གིས་ལགས་འདྲྱེན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཅི་

སྱེ་མ་ཕྲད་པ་ཡིན་ཡང་ནོར་བུ་ཁབ་ལྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་རུང་བའི་ཡུལ་ན་

གནས་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་རང་གི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་

ཡང་མི་རུང་སྱེ།  མ་ཕྲད་པ་ཡིན་ན་ནི།  ཡུལ་གཞན་ཐག་རིང་བ་ན་གནས་པ་

དང་།  བར་དུ་ཆོད་པའི་ཡུལ་གཞན་ན་གནས་པ་གཞན་དུ་མ་ཕྲད་པའི་ཕིར་

ན།  རུང་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རུང་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་ཉིད་

མི་རིགས་པས་རུང་བའི་ཡུལ་ན་གནས་པའི་སོ་ནས་རང་གི་འབྲས་བུ་བྱེད་
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པ་ཉིད་ཀྱང་གང་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་དུ་མཐོང་ངོ་ཞྱེ་

ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་ཁྱོད་རྟོག་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་འཇིག་

རྟྱེན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་། །འདི་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་དུ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པའི་དཔད་པར་བཅུག་ནས།  མར་མྱེ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྟོག་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  ཇི་སྐད་

བརོད་པའི་རྣམ་པར་དཔད་པ་མི་འཇུག་པར་མར་མྱེས་མུན་པ་སྱེལ་བ་དང་

མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་།  ནོར་བུ་ཁབ་ལྱེན་གིས་ལགས་འདྲྱེན་ནོ་

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་

སྨྲས་པ་དྱེ་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་དུ་མ་མཐོང་བ་ཉིད་དོ། །

ཡང་ན་འཇིག་རྟྱེན་གིས་དྱེ་ལྟར་མཐོང་མོད།  དྱེ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་དཔོད་

པའི་དུས་སུ་འཇིག་རྟྱེན་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྱེས་གནོད་པར་བྱེད་མི་

ནུས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་མ་ཕྲད་པར་སྣང་བར་བྱེད་པ་མི་རིགས་སོ། ། 

ཡུལ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ནི་ཕྲད་ན།  ཡང་མི་རིགས་པ་ཉིད་དྱེ།  ཕྲད་པ་ནི་

གཅིག་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ།  གང་གི་ཚེ།  གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་

རང་གི་ངོ་བོ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་དང་འདྲྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གལ་ཏྱེ་ཡང་འཐད་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་འདི་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ལ་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པ་ལ་སོགས་

པའི་བསམ་པ་འདི་མི་འཇུག་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དོན་དམ་པར་ཡང་འཐད་

པ་དང་བྲལ་བའི་ཕོགས་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་
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རྣམ་པར་དཔོད་པ་ན་གཞུག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སྤོས་པས་ཆོག་གོ  །

གལ་ཏྱེ་མར་མྱེ་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་སྣང་བར་བྱེད་པར་རྟོག་

ན།  འོ་ན་ནི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་པ་མུན་པ་ལ་ཡང་རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་

སྒྲིབ་པར་བརྟག་པར་བ་དགོས་སོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  མར་མྱེ་རང་དང་གཞན་

གི་དངོས། །གལ་ཏྱེ་སྣང་བར་བྱེད་འགྱུར་ན། ། མུན་པའང་རང་དང་གཞན་གི་

དངོས། །སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བར་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །འགལ་ཟླ་ཡིན་པའི་ཕིར།  མར་

མྱེ་བཞིན་དུ་མུན་པ་ཡང་རང་དང་གཞན་གི་དངོས་པོར་རྟོགས་པའི་བ་བ་

བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་བཞིན་དུ།  བདག་ཉིད་ལ་ཡང་སྒྲིབ་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མུན་པས་བདག་ཉིད་སྒྲིབ་པར་བྱེད་ན་ནི།  མུན་

པས་བསྒྲིབས་པའི་ཕིར་དྱེ་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འཕགས་པ་ཉྱེ་བ་འཁོར་གིས་ཞུས་པ་

ལས་ཀྱང་།  ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་བསན་པ་འདི་ལ་ནི། །ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤངས་

རབ་ཏུ་བྱུང་གིས་དང་། །འབྲས་བུ་ཡོད་ཅིང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཞྱེས། ། 

ཐུགས་རྱེ་ཅན་གིས་དྱེ་སྐད་བསན་པའང་མཛད། །ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤངས་

རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ནས། ། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་གྱུར་ཡང་ནི། །ཆོས་

ཀྱི་རང་བཞིན་དག་ལ་གཞལ་བས་ནས། །འབྲས་བུ་ཀུན་མྱེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་

པའང་མྱེད། །འོན་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཐོབ་འགྱུར་བ། །ཀྱྱེ་མའོ་མི་མཆོག་

ཐུགས་རྱེ་ལྡན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བས་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་བཤད་ཅྱེས། ། དྱེ་

དག་ངོ་མཚར་ཆྱེ་བ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྱེགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།  དཔྱེར་ན་ཁྱིམ་དུ་

མི་འགའ་ལ་ལ་ཡིས། །ཡུན་རིང་ལོན་ནས་མར་མྱེ་བུས་བས་ན། །དྱེ་ལ་མུན་

པ་བདག་གནས་རང་ལོན་གིས། །འདི་ནས་མི་འགོ་སམ་དུ་སྱེམས་པ་མྱེད། ། 

མར་མྱེ་བྱུང་ན་མུན་པ་མུན་ནག་ལ། །མྱེད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡི་ནུས་པ་མྱེད། ། 

མར་མྱེ་བརྟྱེན་ནས་མུན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །གཉི་ག་སོང་ལ་རོམ་སྱེམས་ཅི་

ཡང་མྱེད། །དྱེ་བཞིན་ཟག་མྱེད་འཕགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྟྱེན། །མི་ཤྱེས་ཉོན་

མོངས་བསགས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཡྱེ་ཤྱེས་དང་ནི་ཉོན་མོངས་རྟག་པར་

ཡང་། །དྱེ་དག་ལན་འགའ་ཙམ་ཡང་འགོགས་པ་མྱེད། །ཡྱེ་ཤྱེས་མི་ཤྱེས་

མྱེད་བ་མི་སྱེམས་ཀྱང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་བརྟྱེན་ནས་མི་ཤྱེས་མྱེད་པར་འགྱུར། ། 

གཉི་ག་གཟུང་མྱེད་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན། །དྱེ་བཞིན་ཡྱེ་ཤྱེས་མི་ཤྱེས་

གཉི་ག་སོང་། །ཞྱེས་གསུང་སོ། །གཞན་ཡང་འདིར་གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་འདིས་

བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་གམ་མ་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་གིས་

རང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་གང་། །གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་

བཤད་པ།  སྐྱྱེ་བ་འདི་ནི་མ་སྐྱྱེས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད། ། 

ཅི་སྱེ་སྐྱྱེས་པས་སྐྱྱེད་བྱེད་ན། །སྐྱྱེས་ན་ཅི་ཞིག་བསྐྱྱེད་དུ་ཡོད། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་

མ་སྐྱྱེས་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན་ནི།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་

ཀྱང་རང་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྱེ་སྐྱྱེས་པས་སྐྱྱེད་

པར་བྱེད་ན་ནི།  སྐྱྱེས་ཟིན་པ་ལ་སྐྱྱེ་བ་གཞན་གིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  

དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་སྐྱྱེ་བས་བདག་ཉིད་བསྐྱྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །



རབ་བྱེད་བདུན་པ། འདུས་བས་བརྟག་པ།
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ད་ནི་གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་མི་སྐྱྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ།  

སྐྱྱེས་དང་མ་སྐྱྱེས་སྐྱྱེ་བཞིན་པ། །ཅི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་སྐྱྱེད་པ། །དྱེ་ནི་སོང་དང་

མ་སོང་དང་། །བགོམ་པས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་འགའ་ཞིག་སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་ན་ནི། །དྱེ་སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ན།  འགའ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ནི་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  དུས་གསུམ་ཀར་ཡང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་སར་

སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་དང་།  བགོམ་པས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ། དྱེ་ལ་ཇི་ལྟར་

སོང་བ་ལ་ནི་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་དག་འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །མ་སོང་བ་ལ་ཡང་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་

གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །བགོམ་པ་ལ་ཡང་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སོང་བ་

དང་མ་སོང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བགོམ་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  སྐྱྱེས་པ་ནི་མི་སྐྱྱེ་སྱེ།  འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་

དག་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་འགགས་པ་ལ་ནི་སྐྱྱེས་པ་ཞྱེས་བ་ལ།  

སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་བ་བ་དང་ད་ལྟར་བས་ཟིན་པ་ལ་བ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེས་པ་

སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ན།  འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་དུས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །མ་སྐྱྱེས་པ་ཡང་མི་སྐྱྱེ་སྱེ།  མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྱྱེ་བཞིན་པའི་དངོས་པོ་ཡང་མི་སྐྱྱེ་སྱེ།  སྐྱྱེས་པ་དང་མ་

སྐྱྱེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་

སྐྱྱེ་བས་གཞན་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཁོ་ན་སྐྱྱེའི་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་སྐྱྱེས་པ་ནི་མ་



150

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་སྐྱྱེས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་མྱེད་

པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  འདི་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་འདིར་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་

ཞྱེས་བ་བར་བརོད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་དང་སྐྱྱེ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་

བཞིན་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་ལ།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་

བས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ། །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་ཚེ་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་ན། །སྐྱྱེ་བཞིན་འདི་འབྱུང་

མྱེད་པའི་ཚེ། །ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི།  །སྐྱྱེ་བཞིན་ཞྱེས་ནི་བརོད་པར་

བ། །སྐྱྱེ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བཞིན་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེས་ནི་འདིའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་འདི་ཞྱེས་

བ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བར་བ་དགོས་ན།  དྱེ་སྐད་དུ་ནི་སྨྲས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱྱེ་བཞིན་པ་དྱེ་ནི་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བྱེ་

བྲག་ཏུ་ངྱེས་པར་གཟུང་བར་ཡང་མི་ནུས་ཏྱེ།  མ་སྐྱྱེས་པས་དྱེའི་མཚན་མ་

མ་གཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་

ཡང་མྱེད་པས་ཇི་ལྟར་ན་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བཞིན་པར་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་སྐྱྱེ་ལ།  དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་

བ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  ཨྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་བདག་ནི་གང་ཞིག་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པའི་གསུང་རབ་རྣམ་པར་འཆད་པའི་ཟོལ་གིས་བདག་ཉིད་

སུན་འབིན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ལ་མཁས་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་བྱེད་ཅིང་དོན་
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དམ་པའི་བདྱེན་པ།  དྲང་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།  རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་

ཙམ་གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འཇིག་པར་བྱེད་

པ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་གཏན་མྱེད་པར་

སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཏྱེ།  འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པས་ནི་འདི་ལྟ་སྱེ།  འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་ལ།  འདི་སྐྱྱེས་པས་

འདི་སྐྱྱེ་སྱེ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་།  རང་བཞིན་དང་།  དབང་ཕྱུག་དང་།  

ངོ་བོ་ཉིད་དང་།  དུས་དང་།  རྡུལ་དང་།  སྱེད་མྱེད་ཀྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་

པ་པོར་སྨྲ་བ་བསལ་ནས།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསན་པར་མཛད་

པ་ཡིན་ལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ནི།  སྐྱྱེས་དང་མ་སྐྱྱེས་སྐྱྱེ་བཞིན་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་

མི་སྐྱྱེད་པ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་དྱེ་སུན་འབིན་པར་བྱེད་པ་ན།  དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པའི་ཡུལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་

བ་བསད་པར་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་པ་ཁྱོད་

དང་བརད་པས་ཆོག་གོ  །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  བདག་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་

པའི་ཡུལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གི།  ཁྱོད་

ཀྱི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་ལ་མོས་པ་དང་བྲལ་བས་

དྱེའི་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་སྨོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ནི་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་འདི་འབྱུང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ངོ་ཞྱེས་དྱེ་སྐད་གསུངས་པ་ན།  ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་

གསལ་བར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར།  རྟྱེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། ། 

དྱེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞི། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གང་

ཞིག་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་རང་བཞིན་ཉམས་པ་མྱེད་པ་འཛིན་པ་

དྱེ་ནི་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཞན་འགའ་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མྱེད་ཅིང་།  སྐྱྱེ་

བ་ཡང་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་བངས་

པ་ན་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ཁྱོད་ཁོ་

ནས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ན།   རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་པ་བས་པར་

འགྱུར་རོ།   །དྱེའི་ཕིར་སུས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་དྱེས་ཆོས་

མཐོང་ངོ་། །སུས་ཆོས་མཐོང་བ་དྱེས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་

ལས་ན་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་གནོད་པར་བས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཁོ་བོས་ནི་ས་བོན་ཞྱེས་བ་བའི་རྒྱུ་གང་ཞིག་ལ་བརྟྱེན་ནས་མྱུ་གུ་ཞྱེས་

བ་བའི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་ལ།  དྱེ་གཉི་ག་ཡང་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་ཞི་བ་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བར་སོན་པ་ན།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་གསལ་བར་བས་པར་འགྱུར་རོ། །

གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་ཉིད་དང་ནི། །སྐྱྱེ་བ་

ཡང་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །ཅྱེས་བ་བར་གསལ་བར་ངྱེས་པར་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  
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གང་ཚེ་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་ན། །སྐྱྱེ་བཞིན་འདི་འབྱུང་མྱེད་པའི་ཚེ། །ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་ལ་

བརྟྱེན་ནས་ནི། །སྐྱྱེ་བཞིན་ཞྱེས་ནི་བརོད་པར་བ། །ཞྱེས་བ་བ་ནི་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་འདི་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏྱེ།  བུམ་པའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བུམ་པ་སྐྱྱེ་བཞིན་པར་འགྱུར་ལ།  སྐྱྱེ་

བཞིན་པ་དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ་འདི་ཡང་མི་

རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མ་སྐྱྱེས་པ། །འགའ་ཞིག་གང་ན་

ཡོད་གྱུར་ན། །དྱེ་ནི་སྐྱྱེ་འགྱུར་དངོས་པོ་དྱེ། །མྱེད་ན་ཅི་ཞིག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བའི་སོན་རོལ་ན་བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བ་མ་སྐྱྱེས་པ་འགའ་ཞིག་གང་

ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དྱེ་

ལྟ་བུ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱྱེ་བའི་སོན་རོལ་ན་གང་ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

བུམ་པ་དྱེ་མྱེད་ན་ཡང་ཅི་ཞིག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར།   ཅི་སྱེ་སྐྱྱེ་བའི་ས་རོལ་ན་བུམ་

པ་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐྱྱེས་པར་གྱུར་ནས་བུམ་པའི་མིང་རྱེད་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་མིང་གིས་ཉྱེས་པ་མྱེད་དོ་སམ་

ན།  འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་འཇུག་ན་ནི་དྱེའི་

ཚེ་ད་ལྟར་བར་གྱུར་པའི་དངོས་པོས་བུམ་པའི་བརོད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་མ་འོངས་པ་དང་མ་འབྲྱེལ་བས་བ་བ་མི་འཇུག་

པ་དྱེའི་ཚེ་ད་ལྟར་བ་ཉིད་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།   །ཅི་སྱེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ལ་བརྟྱེན་ནས་བ་བ་རོམ་མོ་ཞྱེ་ན།  བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཅི་ཞིག་

ཡིན་པར་འོས་པ་དྱེ་བརོད་པར་བ་དགོས་ཏྱེ།  ཡོང་ནི་སྣམ་བུའམ་ཅི་ཡང་མ་
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ཡིན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བཞིན་པའི་སྣམ་བུ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་

སྐྱྱེས་ནས་བུམ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར།  འོན་ཏྱེ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་དྱེའི་རྟྱེན་གི་བ་བ་འཇུག་པའམ།   དྱེ་སྐྱྱེས་ནས་བུམ་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྟོག་པ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཡང་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དོ་

ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་དྱེ་ལྟར་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་སྐྱྱེ་བར་མི་རིགས་སུ་

ཟིན་ཀྱང་། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཁས་བངས་ནས་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་

བ་དྱེ་ཡིས་ནི། །སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ནི་སྐྱྱེད་བྱེད་ན། །སྐྱྱེ་བ་དྱེ་ནི་སྐྱྱེ་བ་ལྟ། །གང་ཞིག་

གིས་ནི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །གལ་ཏྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བས་དངོས་པོ་

སྐྱྱེ་བཞིན་པ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན།  ད་ནི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་སྐྱྱེ་བ་རང་ངམ་གཞན་

གང་ཞིག་གིས་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ། །ཅི་སྱེ་

སྐྱྱེ་བ་འདིའི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ།   སྐྱྱེ་བ་གཞན་རྟོག་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་

ཐུག་པ་མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི།   གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་

བ་གཞན་ཞིག་གིས། །དྱེ་སྐྱྱེད་ཐུག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  འདི་

ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

འོན་ཏྱེ་འདི་ལ་སྐྱྱེ་བ་གཞན་མ་འདོད་ན་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་

པར་ཡང་སྐྱྱེ་བ་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའི་

ཕིར་སྐྱྱེ་བས་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱང་།  སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  
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ཅི་སྱེ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་སྐྱྱེ་ན།   །ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར།   །ཞྱེས་བ་བ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྐྱྱེ་བས་རང་དང་གཞན་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་

ཞྱེས་བ་བའི་ཕོགས་འདི་ལ་ད་ལྟར་བདག་ཅག་གིས་སྐྱོན་བརོད་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཕོགས་འདི་ལ་སུན་དབྱུང་བ།  རྱེ་ཞིག་ཡོད་

དང་མྱེད་པ་ཡང་། །སྐྱྱེ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཡོད་མྱེད་ཉིད་ཀྱང་མ་

ཡིན་ཞྱེས། །གོང་དུ་བསན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡོད་དམ་མྱེད་པའི་དོན་ལ་ཡང་། ། 

རྐྱེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  གང་ཚེ་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། ། 

མྱེད་དང་ཡོད་མྱེད་མི་འགྲུབ་པ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སར་སྐྱྱེ་བ་

བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པ་ཡིན་དང་།  སྐྱྱེ་བས་སྐྱྱེ་བཞིན་པ་

བསྐྱྱེད་པ་དང་།  རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་རྟོག་པ་

འདི་འཇུག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བའི་སྐྱྱེ་བ་དང་།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་སྐྱྱེ་

བ་དང་།  རང་དང་གཞན་གི་བདག་ཉིད་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ག་ལས་འགྲུབ་

པར་འགྱུར།  གཞན་ཡང་འདིར་སྐྱྱེ་བ་འདི་བརྟགས་པ་ན།  དངོས་པོ་ད་ལྟར་

བ་མི་རྟག་པ་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བ་འགག་བཞིན་པའམ།  འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་བྲལ་བ་འགག་པ་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་

གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  དངོས་པོ་འགག་

བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །སྐྱྱེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་

ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། །དྱེ་ལ་ད་ལྟར་བ་འགག་བཞིན་པ་ལ་
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ནི་སྐྱྱེ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་

འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ།  དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པ་འགག་བཞིན་

མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་

རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་བསན་ནས།  དྱེའི་འོག་ཏུ་གནས་

པ་དཔད་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་ཡོད་

ན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ལ་ནི་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པས་གནས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་གནས་པ་ནི་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་ཅན་

དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ཡང་ཡོད་དྱེ།  དྱེ་ཡོད་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་མྱེད་པར་དྱེ་ཡོད་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་པོ་བཞིན་ནོ། །བརོད་པར་

བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཡོད་ན་ཡོད་པའི་གནས་པ་ཉིད་ཡོད་ན་ནི།  སྐྱྱེ་བ་ཡང་

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  དངོས་པོ་

གནས་པ་མི་གནས་ཏྱེ། །དངོས་པོ་མི་གནས་གནས་པ་མིན། ། གནས་བཞིན་

པ་ཡང་མི་གནས་ཏྱེ། །མ་སྐྱྱེས་གང་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར། །དྱེ་ལ་གནས་པ་

ནི་མི་གནས་པ་སྱེ།  དྱེ་ལ་གནས་པ་བ་བ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་

པོ་མི་གནས་པ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་གནས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

གནས་བཞིན་པ་ཡང་མི་གནས་ཏྱེ།  གནས་པ་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་། །གནས་པ་དང་མི་གནས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་གནས་བཞིན་
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པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་མ་སྐྱྱེས་གང་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  

འདིར་སྐྱྱེ་བ་བཀག་པའི་ཕིར་གང་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར་བ་མ་སྐྱྱེས་པའི་

དངོས་པོ་དྱེ་གང་ཞིག་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་གནས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱེད་

དོ། །གཞན་ཡང་གནས་པ་འདི་འགག་བཞིན་པའམ་འགག་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་གང་།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་

བཤད་པ།  དངོས་པོ་འགག་བཞིན་པ་ལ་ནི།  གནས་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། །རྱེ་

ཞིག་དངོས་པོ་འགག་བཞིན་པ་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ལ་ནི་འགལ་

བ་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གང་ཡང་འགག་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་

ན།  དྱེ་ལ་གནས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ནི་ར་བ་དང་།  འཆི་བས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་གཏོང་བ་ཡིན་ལ།  གང་

གི་ཚེ་འདི་དྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ར་བ་དང་འཆི་བ་དག་

དང་འགལ་བའི་གནས་པ་འཇུག་པའི་སོ་ནས་གོ་སྐབས་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་

ཏུ། །ར་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། །གང་དག་ར་དང་འཆི་མྱེད་པར། །གནས་

པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན། །གང་དག་ལ་གནས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ར་

བ་དང་འཆི་བ་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད། །དྱེའི་ཕིར་གནས་པ་

མྱེད་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གནས་པ་འདི་ལ་
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གནས་པའི་ཆྱེད་དུ་གནས་པ་གཞན་ཞིག་རྟོག་གམ།  རང་གིས་རང་གི་བདག་

ཉིད་གནས་པར་བྱེད་གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བཤད་པ།  གནས་པ་གནས་པ་གཞན་དང་ནི། །དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གནས་མི་

རིགས། །ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་བསྐྱྱེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། ། 

སྐྱྱེ་བ་འདི་ནི་མ་སྐྱྱེས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བས་བདག་ཉིད་མི་བསྐྱྱེད་པར་བཤད་པ་དྱེ་ལྟར།  

གནས་པས་ཀྱང་བདག་ཉིད་གནས་པར་མི་བྱེད་པར་བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གནས་པ་འདི་ནི་མི་གནས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་གནས། །གལ་

ཏྱེ་གནས་པས་གནས་བྱེད་ན། །གནས་ན་ཅི་ཞིག་གནས་སུ་ཡོད། །ཅྱེས་སྦྱར་

བར་བའོ། །ཡང་།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས། །དྱེ་བསྐྱྱེད་ཐུག་པ་མྱེད་

པར་འགྱུར། །ཞྱེས།  ཇི་སྐད་དུ།  སྐྱྱེ་བ་ལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  

གལ་ཏྱེ་གནས་པ་གཞན་ཞིག་གིས། །དྱེ་གནས་ཐུག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་གནས་པ་ལ་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་གནས་པ་ཡང་མི་རིགས་སོ།། 

དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ཆོས་འདི་དག་ནི་མི་གནས་ཏྱེ། ། 

འདི་དག་ལ་ནི་གནས་ཡོད་མིན། །གནས་མྱེད་གནས་པའི་སྨྲས་བརོད་ཀྱང་། ། 

རང་གི་ངོ་བོས་རྱེད་མ་ཡིན། །འཇིག་རྟྱེན་མགོན་པོས་གནས་པ་དང་། །སྐྱྱེ་བ་

བསན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེས་ན་དྱེ་ལྟའི་འཇིག་རྟྱེན་མགོན། །རིགས་ནས་ཏིང་

འཛིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་སྡུད་པ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་ཀྱང་།  མཁའ་ལ་རླུང་བརྟྱེན་དྱེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་
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བརྟྱེན། །དྱེ་ལ་ས་ཆྱེན་འདི་བརྟྱེན་དྱེ་ལ་འགོ་བ་བརྟྱེན། །ཞྱེས་བ་བ་ནས།  

གནས་མྱེད་གནས་ཡིན་འདི་ནི་རྒྱལ་བས་གནས་པར་གསུངས། །ཞྱེས་བ་

བའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དང་

ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་ཆོས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་འདུས་བས་རྣམས་ལ་སྐྱྱེ་

བ་དང་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྤོད་པ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་

བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་ན་ནི།  སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  འགག་པ་

འགག་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །མ་འགགགས་པ་ཡང་འགག་མི་འགྱུར། ། འགག་

བཞིན་པ་ཡང་དྱེ་བཞིན་མིན། །མ་སྐྱྱེས་གང་ཞིག་འགག་པར་འགྱུར། །གལ་

ཏྱེ་མི་རྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་དངོས་པོ་འགགས་པའམ་

མ་འགགས་པའམ།  འགག་བཞིན་པ་ཞིིག་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ལ་

འགགས་པ་འགག་གོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རུང་ཏྱེ།  འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །མ་འགགས་པ་ལ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  འགག་པ་དང་

བྲལ་བའི་ཕིར་དང་།  གང་ཞིག་མ་འགགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར་

ཞྱེས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་དྱེ་བཞིན་མིན་ཏྱེ།  

འགག་མི་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བ་འདི་དང་སྦྱར་རོ། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་འགག་

པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  འགག་བཞིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  འགག་པ་གཉིས་སུ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དུས་གསུམ་ཀར་ཡང་

འགག་པ་མི་སིད་པ་དྱེའི་ཕིར་འགག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  དྱེ་དང་ལྷན་

ཅིག་རྒྱུ་བའི་སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  གཞན་ཡང་སར་སྐྱྱེ་

བ་བཀག་པའི་ཕིར་བཀག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ནི།  མ་

སྐྱྱེས་གང་ཞིག་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བའོ། །གཞན་ཡང་།  འགག་པ་

འདི་དངོས་པོ་གནས་པའམ་མི་གནས་པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་གང་ན།  གཉི་ག་

ལྟར་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་གནས་པ་ལ། །འགག་

པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འགག་པ་དང་འགལ་བ་གནས་པ་ལ་ནི་འགག་པ་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དངོས་པོ་ནི་གནས་པ་ལ་ཡང་།  འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

དངོས་པོ་མི་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་འགག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་འགག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་

འདིར་འགག་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་གནས་སྐབས་དྱེ་ཉིད་གིས་གནས་

སྐབས་དྱེ་ཉིད་ལའམ།  གཞན་གིས་གཞན་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་དྱེ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ།  གནས་སྐབས་དྱེ་

ཡིས་གནས་སྐབས་ནི། །དྱེ་ཉིད་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །གནས་སྐབས་

གཞན་གིས་གནས་སྐབས་ནི། །གཞན་ཡང་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །རྱེ་ཞིག་

འོ་མའི་གནས་སྐབས་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་འོ་མའི་གནས་སྐབས་དྱེ་ཉིད་འགག་པར་

ནི་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་
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ཞོའི་གནས་སྐབས་ཀྱིས་ཀྱང་འོ་མའི་གནས་སྐབས་འགག་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

ཡོང་ནི་འོ་མ་དང་ཞོའི་གནས་སྐབས་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་

གཉིས་གཞིག་པར་བ་བ་དང་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་ཞིག་

ན།  ཞོའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་འོ་མའི་གནས་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཚེ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་འཇིག་པར་བྱེད་དྱེ།  

གལ་ཏྱེ་འཇིག་པར་བྱེད་ན་ནི།  བོང་བུའི་རྭའི་རྣོ་བ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་འཇིག་

པར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  །དྱེའི་ཕིར་གནས་སྐབས་གཞན་གིས་ཀྱང་

གནས་སྐབས་གཞན་འགག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  

གལ་ཏྱེ་ཡང་གནས་སྐབས་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་སྐབས་དྱེ་ཉིད་དམ།  གནས་

སྐབས་གཞན་གིས་གནས་སྐབས་གཞན་འགག་པར་མི་འགྱུར་མོད་ཀྱི།  དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་འོ་མའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་རྱེ་ཞིག་འགག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་

ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཀྱྱེ་མ་མ་ལ་ཁྱོད་ནི་

བདག་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བླུན་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  སར་བཤད་

པའི་ཚུལ་གིས།  གང་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐྱྱེ་བ་འཐད་པར་མི་

འགྱུར་བ།  བཤད་པ།  དྱེ་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འགག་པ་འཐད་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་ཆྱེས་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བསན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནམ།  གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འགག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་

དངོས་པོ་ཡོད་པའམ་མྱེད་པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་གང་།  དྱེ་ལ།  རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་

ཡོད་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་རང་བཞིན་
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ལས་མ་ཉམས་པ་ལ་ནི་འགག་པ་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  གཅིག་ཉིད་ན་

ནི་དངོས་པོ་དང་། །དངོས་པོ་མྱེད་པར་འཐད་པ་མྱེད། །དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་

འགག་པ་ཞྱེས་བ་བ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ།  ཡོད་པ་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་འགག་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ན།  དངོས་པོ་

དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་གཉིས་གཞི་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་བར་འགྱུར་

ལ།  གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་གཉི་ག་མི་རིགས་ཏྱེ།  ད་ལྟ་གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཡིན་

ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འགག་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པས་ཟིན་པའི་ཕིར།  དངོས་པོར་བསད་

པ་མི་རིགས་སོ། །འོན་ཏྱེ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་ཡང་འདི་ལ་མི་རིགས་

ཏྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་འགལ་བ་དངོས་པོ་ཉིད་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་

དངོས་པོ་དྱེ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བ་བར་རུང་ངོ་། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་འགལ་

བའི་ཕིར་སྣང་བ་དང་མུན་པ་ལྟར།  དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་ལ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་

ཡང་ཡིན་པ་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་ཡོད་

པ་ལ་འགག་པ་མི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི།  དངོས་པོ་མྱེད་པར་གྱུར་པ་

ལའང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་

གྱུར་པ་ལའང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་

མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །མགོ་གཉིས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ནི། ། གཅད་དུ་མྱེད་པ་དྱེ་

བཞིན་ནོ། །མགོ་བོ་གཉིས་པ་མྱེད་པར་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཉིད་དཔྱེར་ཉྱེ་བར་
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བཀོད་པའི་ཕིར་བཤད་པ་མ་ཚང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་མྱེད་པ་ཞྱེས་ཉྱེ་བར་

མ་བཀོད་དོ། ། དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་

འགག་པ་མྱེད་དོ། །

གང་ཞིག་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མྱེད་པ་དྱེ་དག་ཉིད་གཞན་གང་གིས་ཡོད་

པར་འགྱུར་ཏྱེ།  འགག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་རྟོགས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་།  

གལ་ཏྱེ་འགག་པ་ཞྱེས་བ་བ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འགག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  

ད་ནི་ཅི་ཡང་འགག་པ་གཞན་འདོད་དམ་འོན་ཏྱེ་མ་ཡིན།  གལ་ཏྱེ་

འདོད་ན་ནི་དྱེ་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  འགག་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་

ཀྱིས། །ཡོད་མིན་འགག་པ་གཞན་གིས་མིན། །ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་

ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་བསྐྱྱེད་པ་མ་

ཡིན་བཞིན། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་ཇི་ལྟར།  སྐྱྱེ་བ་འདི་ནི་མ་སྐྱྱེས་

པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས།  སྐྱྱེ་

བས་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འགག་པས་ཀྱང་རང་གི་

བདག་ཉིད་འགག་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན། བརོད་པར་བ་སྱེ།  འགག་

པ་འདི་ནི་མ་འགགས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགོག  །ཅི་སྱེ་

འགགས་པས་འགོག་བྱེད་ན། ། འགགས་ན་ཅི་ཞིག་དགག་ཏུ་ཡོད། །ཅྱེས་སྐྱྱེ་

བ་དང་མཚུངས་པར་བརོད་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ན།  འགག་པ་ལ་རང་གི་

བདག་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་
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ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས། ། 

ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐྱྱེ་བ་ལ་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏྱེ་འཇིག་པ་

གཞན་ཞིག་གིས། །དྱེ་འཇིག་ཐུག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཅི་སྱེ་འཇིག་མྱེད་དྱེ་

འཇིག་ན། །ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་འགག་པ་ལ་ཡང་

བརོད་པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གཞན་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་འགག་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འགག་པའི་འགག་པ་མྱེད་དོ།   །ཅི་སྱེ་འགག་པ་ལ་ནི་

འགག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།   གལ་ཏྱེ་

འགག་པ་ལ་འགག་པ་མྱེད་ན་དྱེའི་ཚེ་འགག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར།  འདུས་

བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གལ་ཏྱེ་འཇིག་

པ་ལ་འཇིག་པ་བརྟགས་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇིག་པ་མི་རིགས་ལ།  འོན་ཏྱེ་མ་

བརྟགས་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་རིགས་པས།  

ད་ནི་ཇི་ལྟར་གཞན་གིས་འཇིག་པར་འགྱུར།  ཅི་སྱེ་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་

དཔད་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ལ་ཡང་འཇིག་པ་མི་རིགས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གང་ཞིག་

གཉི་གའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དྱེས་གཅིག་ལ་བརལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  བདག་ལ་ནི་བརལ་བ་འདིར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དྱེ།  འདི་

ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་དག་ཀྱང་

རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ན།  མ་བརྟགས་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་

བིས་པ་འདི་བདྱེན་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ལམ་དུ་ཉྱེ་

བར་འགོ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལྟར་ན་དྱེ་དག་ལ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་
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རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འཇིག་རྟྱེན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་དང་དྲི་ཟའི་གོང་

ཁྱྱེར་ལ་སོགས་པ་ལྟར་འཐད་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིང་།  མ་རིག་པའི་རབ་

རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་ལ་གྲུབ་པར་

གྱུར་པས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་བིས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས།  མགལ་མྱེའི་

འཁོར་ལོ་སྤྲུལ་པ་དང་།  རི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་དང་།  །ཁུག་རྣ་དང་ནི་བྲག་ཅ་

དང་། །སྨིག་རྒྱུ་སྤིན་དང་སིད་པ་མཚུངས། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར།  

བསྐྱྱེད་བ་ཡོད་ན་སྐྱྱེད་བྱེད་དང་།  སྐྱྱེད་བྱེད་ཡོད་ན་བསྐྱྱེད་བ་ཡོད་ཅིང་།   

འགག་པ་ཡོད་ན་དགག་བ་དང་།  དགག་བ་ཡོད་ན་འགག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་

ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ག་ལ་འོས།  གང་ཞིག་

འཇིག་པ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་ནས་འདུས་བས་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་

ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་དྱེའི་ལྟར་ན་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་རྒྱུ་མྱེད་པས་འཇིག་པ་མྱེད་

པའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་དང་།  འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་

རྣམས་འདུས་བས་ཉིད་དུའང་འགྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་དྱེའི་ཐམས་

ཅད་མི་འགིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་གིས་ར་ཤི་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  

འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་འདུ་བར་

གསུངས་པ་ནི།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གསལ་བར་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ།   སྐྱྱེ་བ་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་འདིའི་སྐད་

ཅིག་མར་འཇིག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་སླ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ལྱེགས་པར་

གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་འཇིག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་

ཡིན་ན།   གང་ཞིག་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱེད།  དྱེའི་ཕིར་

འཇིག་པ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  དངོས་པོ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མྱེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ།  འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ནི་ཡོད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ།  

ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་རྒྱུས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྱེ།  སྐྱྱེས་ཟིན་པ་

ལ་ནི་ཡང་བསྐྱྱེད་དུ་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་སར་མྱེད་པའི་ཕིར་

དང་།  ཕིས་ཡོད་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  

འཇིག་པ་ཡང་ཡིན་པར་འདོད་པར་བའོ། །འཇིག་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་

འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བའི་སར་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཕིས་ནི་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ།   །གང་ཡང་གང་ཞིག་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅྱེས་

སྨྲས་པ་དྱེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འཇིག་པ་ལ་རྒྱུས་

ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱེད་པར་ནི་མི་འདོད་ཀྱི།   འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འོན་ཀྱང་འཇིག་པ་

ཉིད་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲས་སོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟ་ན་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་འཇིག་པ་ཡང་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།   འདི་ནི་འདོད་

པ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་དངོས་པོ་ཡིན་ལ།  

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལོག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ནི་
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དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འཆི་བ་ཡང་བ་བ་གཉིས་སུ་ཉྱེ་བར་

གནས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  འདུ་བྱེད་འཇིག་པར་ཡང་བྱེད་པ་དང་།  ཡོངས་སུ་མི་

ཤྱེས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་ཡང་འབིན་པའོ་ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་ལས་ནི་ཇི་

ལྟར་འཇིག་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར།  གཞན་ཡང་།  གཞན་

གིས་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སོང་པ་

ཉིད་དངོས་པོའི་ངོ་བོར་ཁས་བངས་པ་ན་ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དངོས་པོ་

ཉིད་དུ་ཁས་མ་བངས་པར་འགྱུར།  དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་

སོང་པ་ཉིད་འདུས་མ་བས་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་

དང་དངོས་མྱེད་གཉིས་ཡིན་ཏྱེ། །མྱ་ངན་འདས་ལ་འདུས་མ་བས། །དངོས་

དང་དངོས་མྱེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྤོས་པས་

ཆོག་གོ། །དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་པར་བའོ།   །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འདུས་བས་ཀྱི་སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་

པ་དག་བཀག་མོད་ཀྱི།   དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

འདུས་བས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་ས་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།  ལོག་

ཤལ་ལ་སོགས་པ་ནི་དྱེའི་ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཉྱེ་བར་བསན་པ་ཡིན་

ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འདུས་བས་ཡོད་པས་དྱེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་དོ། །བརོད་

པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདུས་བས་ཉིད་ཡོད་ན། །དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ཡོད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།   འདི་ལྟར།  སྐྱྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག  །མ་གྲུབ་
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ཕིར་ན་འདུས་བས་མྱེད། །གང་གི་ཚེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྱྱེ་བ་

དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དག་ཁོ་ན་བཀག་པ་དྱེའི་ཚེ་འདུས་བས་ག་ལ་

ཡོད། །དྱེའི་ཕིར་དྱེའི་ཁྱད་པར་ག་ལ་ཡོད།  འདིར་སྨྲས་པ།  འདུས་བས་ནི་

ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་གཉྱེན་པོ་འདུས་མ་བས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་པར་

བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདུས་མ་བས་ཉིད་ཡོད་ན།  འདི་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་

བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ནི་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་དང་།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ནི་འདུས་མ་བས་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོག་པར་བྱེད་ལ།  གཞན་དག་ནི་དྱེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་

ཅན་སོང་པ་ཉིད་ལ་འདུས་མ་བས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་འདུས་

བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་གསལ་

བར་བསན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ན་ོཞྱེས་ངྱེས་པར་གཟུང་ན།  འ་ོན་ཐུབ་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་སྒྲིབ་པ་མྱེད་པ་མངའ་བས།  

དགྱེ་སློང་དག་འདུས་བས་ན་ིསྐྱྱེ་བར་ཡང་མངོན།  འཇིག་པ་དང་གནས་པ་ལས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་མངོན་ནོ་ཞྱེས་གང་གསུངས་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བ་

ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  ར་ིལམ་ཇ་ིབཞིན་སྒྱུ་མ་བཞིན།   །དྲ་ིཟའ་ིགོང་ཁྱྱེར་ཇ་ི

བཞིན་དུ། །དྱེ་བཞིན་སྐྱྱེ་དང་དྱེ་བཞིན་གནས། །དྱེ་བཞིན་དུ་ན་ིའཇིག་པ་གསུངས།། 

ཇ་ིལྟར་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་ཡང་།  འཇིག་
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རྟྱེན་ན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའ་ིསྒྲའ་ིབརོད་བ་དང་།  སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའ་ིརྣམ་པར་

ཤྱེས་པའི་རྟོགས་པར་བ་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་

ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་ལ་གགས་པ་ཙམ་གི་སོ་

ནས།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  ལྤགས་རྒྱུས་

ཤ་རུས་འདུས་ལ་འད་ིདག་གི  །ཆུང་མ་ཡིན་སམ་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱྱེད་ནས་ནི། །བིས་

པ་རོངས་རྣམས་འདོད་ཆགས་སྐྱྱེད་བྱེད་ཅིང་། །སྒྱུ་མ་ཇ་ིབཞིན་བུད་མྱེད་མ་ིཤྱེས་

སོ། །ཇི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའི་རི་ལམ་ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་ཞིང་ཤི་བ་དྱེས་མཐོང་

ནས། །བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤ་ིནས་མ་ིདགའ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྱེ་

བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཇི་ལྟར་དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་སྨིག་རྒྱུ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཇི་

བཞིན་རི་ལམ་ཅི་འདྲ་བར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་ཤྱེས་བ་སྱེ། ། 

མཚན་མ་སོམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོང་། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  འདུས་

བས་འདུས་མ་བས་ཀུན་དབྱེན་པ་སྱེ། །དྲང་སོང་དྱེ་དག་ལ་ནི་རྣམ་རྟོག་མྱེད། 

།འགོ་བ་ཀུན་དུ་འདུས་མ་བས་འཐོབ་པས། །ལྟ་བ་དག་ལས་ཁོར་མོར་རྣམ་པར་

དབྱེན། །གང་དག་འདི་འདྲའི་ཆོས་རྣམས་ཤྱེས་པ་ནི། །རྟག་ཏུ་མ་ཆགས་མི་

གཏུམ་མི་རོངས་ཏྱེ། །དྱེ་ཡི་སྱེམས་ནི་རང་བཞིན་མཉམ་པར་གཞག  །དྱེ་ནི་

ཏིང་འཛིན་སོབས་ཅན་སོབས་དང་ལྡན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  འདུས་བས་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པའི་འགྱེལ་

པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བས་ཀྱི་ཆོས་

འདུས་བས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་རྒྱུ་ལས་དང་

བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  མ་རིག་པ་དང་

རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བའི་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་འདི་ནི།  བསོད་ནམས་མངོན་པར་འདུ་

བ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་མི་གཡོ་བ་

མངོན་པར་འདུ་བ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་དང་།  ལས་དྱེ་དང་།  འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་

སོགས་པ་འདུས་བས་ཀྱང་ཉྱེ་བར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་

པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །གང་ཞིག་བྱེད་པ་མྱེད་

པ་དྱེ་ལ་ནི་བྱེད་པ་པོ་མྱེད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་རུས་སྦལ་གི་སྤུའི་གོས་བཞིན་ནོ། ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེའི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་གཉིས་

ཡོད་ན་ནི།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བས་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་

བ་ཞིག་ན།  དྱེ་དག་ནི་མྱེད་དོ། །འདི་ལྟར། བྱེད་པོ་ཡོད་པར་གྱུར་པ་དྱེ། །ལས་

སུ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ། ། བྱེད་པོ་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡང་། །ལས་སུ་མི་འགྱུར་མི་

བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་བྱེད་པས་ན་བྱེད་པ་པོའ།ོ །ཅུང་ཟད་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་པ་

པོར་བསད་ཀྱི།  མི་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ལ།  བྱེད་པ་དྱེ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་

པར་གྱུར་པའམ།  མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའམ།  ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་



རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
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པ་ཞིག་ལ་རྟོག་པ་ཞིག་གོ  །བ་བས་ན་ལས་དྱེ་བྱེད་པ་པོའི་འདོད་པར་གྱུར་

པ་དམ་པའོ། །དྱེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ།  ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་།  མ་ཡིན་

པར་གྱུར་པ་དང་།  ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའོ། །དྱེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་

པར་གྱུར་པ་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལས་སུ་གྱུར་པ་སྱེ།  བ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་

བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དམ་བཅའ་བ་གཅིག་གོ  །དྱེ་ནས་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་

པར་གྱུར་པ་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡང་ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་སྱེ།  བ་བ་དང་བྲལ་བ་

མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དམ་བཅའ་བ་གཞན་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་དང་པོ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བཞྱེད་ནས།  བཤད་པ།  ཡིན་པར་གྱུར་

ལ་བ་བ་མྱེད། །བྱེད་པོ་མྱེད་པའི་ལས་སུའང་འགྱུར། །བྱེད་པ་པོར་བརོད་པ་

ནི།  བ་བ་ནི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བ་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་ཁོ་ནས།  བྱེད་པ་པོའི་བརོད་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བ་བའི་རྒྱུ་ཅན་གི་བྱེད་པ་པོའི་བརོད་པ་ཐོབ་

པ་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ལ་ནི།  གང་གིས་ལས་དྱེ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་བ་བ་

གཞན་མྱེད་དོ།   །གང་གི་ཚེ།  བ་བ་མྱེད་པས་བྱེད་པ་པོ་ལས་མི་བྱེད་པ་

དྱེའི་ཚེ་བྱེད་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་ཅིང་བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པའི་ལས་སུ་འགྱུར་ན། 

བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པའི་ལས་ནི་སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུས་བུམ་

པ་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་བ་བ་མྱེད་པ་

དང་།   བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པའི་ལས་སུ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཉྱེས་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།  བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལས་མི་བྱེད་དོ། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ད་ནི་ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་བྱེད་པ་པོས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བསན་པའི་ཕིར།  ཡིན་པར་གྱུར་པ་བ་བ་མྱེད། །ལས་མྱེད་བྱེད་པ་པོར་ཡང་

འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། ། ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་བ་བ་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་ལ།   བ་བའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ལས་ཀྱི་བརོད་པ་ཐོབ་ཟིན་པ་དྱེ་ལ་ནི།  

གཟོད་ཡང་གང་གིས་ལས་དྱེ་བྱེད་པར་འགྱུར་བའི་བ་བ་གཞན་ཡོད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ནི།  རྱེ་ཞིག་ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་བ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །གང་གི་ཚེ།  བ་བ་གཞན་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དྱེ་

བྱེད་པ་པོ་མི་བྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གང་གི་ཚེ་ལས་ལ་བ་བ་གཉིས་པ་མྱེད་པས་

མི་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་ལས་དྱེའི་བྱེད་པ་པོ་ནི་ལས་མྱེད་པ་སྱེ།   ལས་མི་

བདོག་ཅིང་ལས་དྱེ་མི་བྱེད་པ་ཁོ་ནར་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་ན།  འདི་ནི་རིགས་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མཚམས་མྱེད་པའི་ལས་མ་ཡིན་པ་ལ་ནི།  མཚམས་

མྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་

གྱུར་པས་ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་

ནས།  

ད་ནི་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་ལས་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཇི་

ལྟར་མི་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ།  གལ་ཏྱེ་བྱེད་པོར་མ་གྱུར་

ན། །ལས་སུ་མ་གྱུར་བྱེད་པ་ནི། ། ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མྱེད་པར་འགྱུར། །བྱེད་པ་

པོ་ཡང་རྒྱུ་མྱེད་འགྱུར། །ལས་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ།   

།བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་གང་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ།  བ་བ་ཡང་



རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
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བྱེད་པ་པོར་བསད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  བ་བ་དང་བྲལ་བའི་བྱེད་པ་པོ་

ཡང་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་རིལ་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་

འབྲས་བུ་དང་། །རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ཁས་བངས་པར་གྱུར་

ན་ནི་གང་ཞིག་རྒྱུས་བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ།  དྱེའི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་

པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རིགས་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་བུམ་པའི་

རྒྱུ་ནི་འཇིམ་པ་ཡིན་ལ།   བུམ་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་

དྱེའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་ཁས་བངས་ན་ནི་རྒྱུ་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་ཕིར།   ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་བུམ་པ་མྱེད་ལ།  བུམ་པ་མྱེད་ན་

དྱེའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་། ། 

རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་མྱེད་ན་ནི་བ་བ་དང་། །བྱེད་

པ་པོ་དང་བ་མི་རིགས། །དྱེ་མྱེད་ན་སྱེ།  འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་མྱེད་ན་ཅི་ཞིག་

བྱེད་པ་ལ་བ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  བ་བ་གང་ཞིག་ལ་ར་མཁན་རང་

དབང་དུ་གྱུར་པས་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར།  འཇིམ་པ་དག་ཀྱང་དྱེའི་བདག་

ཉིད་ཀྱིས་ཉྱེ་བར་གྱུར་པ་ལས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དམ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་སོ་ནས་

བྱེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག  །དྱེ་མྱེད་ན་ནི་བ་བ་དང་། ། 

བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་མི་རིགས། །ཞྱེས་བའོ། །དྱེའི་ཕིར།  བ་བ་ལ་སོགས་མི་

རིགས་ན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་ལྟར་ལྷ་སྦྱིན་སོག་གཅོད་

པ་སྤོང་བའི་བ་བ་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལས་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་ནས།  ལས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བྱེད་པར་གྱུར་པའི་སོ་ནས་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བའི་བ་བ་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  དྱེ་

ལ་ཆོས་ཉྱེ་བར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དགྱེ་

བའི་བ་བས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བཅུ་ཆར་དང་།  དགྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རོམ་པ་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་།  ཕ་དང་།  མ་དང་།  དྱེ་ལས་གཞན་མཆོད་པར་

འོས་པ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དག་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། ། 

དྱེ་བཞིན་དུ།  བ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་པ་རྣམས་མྱེད་ན་ཆོས་མ་ཡིན་པ་

སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་ཡང་མྱེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་ལས་བཟློག་སྱེ་བརོད་པར་བའོ། །གང་གི་ཚེ།  དྱེ་ལྟར་ཆོས་དང་

ཆོས་མ་ཡིན་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  དྱེའི་འབྲས་བུ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར་བཤད་པ།  ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མྱེད་ན་ནི། །དྱེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་

མྱེད། །ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་མྱེད་ན་ནི།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་

པས་བསྐྱྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་།  མི་འདོད་པ་ཡང་མྱེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར།  འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ཐར་པ་དང་། །མཐོ་རིས་འགྱུར་བའི་ལམ་

མ་ིའཐད། །གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་པའ་ིལམ་ག་ིའབྲས་བུ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་

མྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་བདྱེ་འགོ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་དོན་དུ་

འཇིག་རྟྱེན་པའི་ལམ་བསོམ་པ་མཛེས་པར་འགྱུར་ལ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཡང་འབྲས་

བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡོད་ན་ཡང་དྱེའི་དོན་དུ།  

འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསོམ་པར་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  འབྲས་བུ་



རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
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མྱེད་ན་ཐར་པ་དང་། ། མཐོ་རིས་འགྱུར་བའི་ལམ་མི་འཐད། །གཞན་ཡང་།  དྱེ་

ལྟར་འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི། །བ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དོན་མྱེད་ཉིད་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞིང་ལས་དང་།  ཚོང་སྤོགས་དང་།  གླ་བཀོལ་གི་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་གང་དག་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་རོམ་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འབྲས་

བུ་མྱེད་ན་མི་འཐད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  བ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། 

དོན་མྱེད་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར།  འདི་དག་ནི་དོན་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་མ་ལུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པ་མཐོ་རིས་དང་བང་

གོལ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པ།  སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཡང་ས་

ཆྱེན་པོའི་རྒྱུ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར།  བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་

བ་བའི་ཕོགས་འདི་ནི་ཐ་ཆད་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ནས། ། 

དྱེ་ནི་བྱེད་པ་པོ་གཉི་གའི་ངོ་བོ་ལས་གཉི་གའི་ངོ་བོ་ཡང་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་

བཤད་པ།  བྱེད་པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་པ། །གྱུར་མ་གྱུར་དྱེ་མི་བྱེད་དྱེ། ། ལས་

ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་བ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་།  བ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དང་།  མ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་མི་བྱེད་དོ། ། 

གང་གི་ཕིར།  ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་

ཡོད། །དངོས་པོ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་བ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་ལ་བ་

བ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་
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ཕིར།  བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་ལས་ཡིན་པ་དང་མ་

ཡིན་པར་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་

པའོ། །དྱེ་ལྟར་ཕོགས་མཐུན་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་ནས།  ཕོགས་མི་མཐུན་པ་ལ་

ཡང་བསལ་བར་བཞྱེད་ནས་བཤད་པ།  བྱེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་ཡིས། །མ་

གྱུར་ལས་ནི་མི་བྱེད་དྱེ། །མ་གྱུར་པས་ཀྱང་གྱུར་མི་བྱེད། །རྱེ་ཞིག་བྱེད་པ་པོ་

ཡིན་པར་གྱུར་པ་བ་བ་དང་ལྡན་པས་ནི་ལས་སུ་མ་གྱུར་བ་བ་བ་དང་མི་ལྡན་

པ་མི་བྱེད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར།  འདིར་ཡང་སྐྱོན་དྱེར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བ་བ་མྱེད། །བྱེད་པོ་མྱེད་པའི་ལས་སུའང་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་བ་བས་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་ལས་མི་བྱེད་དོ། །ལས་

ཡིན་པར་མ་གྱུར་པའང་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ལས་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུ་

མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕོགས་མི་མཐུན་པ་ནི་

སར་བཤད་ཟིན་པའི་གཏན་ཚིགས་དག་གིས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕིར་ཡང་གཏན་

ཚིགས་དགོད་པར་མི་བའོ། །བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་ལས་ཡིན་པར་

མ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་

འདོན་པའི་རྱེས་སུ་འབྲངས་ནས་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་བ་བ་དང་མི་

ལྡན་པས་ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡང་རྣམ་པར་བཤད་

པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག  །ཕོགས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཚིག་རྱེ་རྱེ་དཔད་པའི་

སོ་ནས་སྐྱོན་བརོད་ནས།  
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ད་ནི་ཚིག་རྱེ་རྱེ་ལ་ཚིག་གཉིས་གཉིས་དཔད་ནས།  སྐྱོན་བརོད་པར་

བཞྱེད་ནས་བཤད་པ།  བྱེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་དང་། །བཅས་པ་ལས་ནི་མ་

གྱུར་དང་། །གྱུར་མ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དྱེ། །གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསན་ཕིར་

རོ། །བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་དྱེ་ནི་ལས་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་དང་།  

ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གཏན་

ཚིགས་གོང་དུ་བསན་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ།  ཡིན་

པར་གྱུར་ལ་བ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པ་དང་

བཅས་པས་ནི་མི་བྱེད་དོ། །ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་ཡང་མི་བྱེད་དྱེ།  ལས་ལ་རྒྱུ་

ནི་མྱེད་པར་འགྱུར། །རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་སྐྱོན་བསན་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་ཡང་མི་

བྱེད་དྱེ།  ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། ། 

ཅྱེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་

ལས་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་དང་ཡིན་པར་གྱུར་པ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་

བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་།  ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་དང་

གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  བྱེད་པ་པོར་ནི་མ་

གྱུར་པས། །ལས་ནི་གྱུར་དང་བཅས་པ་དང་། །མ་གྱུར་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དྱེ། ། 

གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསན་ཕིར་རོ། །བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུ་

མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཉྱེས་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།  བྱེད་པ་པོར་མ་གྱུར་པ་ནི་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 
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ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་མི་བྱེད་དྱེ།  ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བ་བ་མྱེད། ། 

ལས་མྱེད་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར། ། ཞྱེས་བ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་ཡང་མི་བྱེད་དྱེ།  ཡིན་

དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། ། ཅྱེས་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། །

ད་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་།  ཡིན་པར་མ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱང་

གཉི་གའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ན།  ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་

གང་ཡང་རུང་བ་ཇི་ལྟར་མི་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ།  བྱེད་

པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་ནི། །ལས་སུ་གྱུར་དང་མ་གྱུར་པ། །མི་བྱེད་འདི་ཡང་

གཏན་ཚིགས་ནི། །གོང་དུ་བསན་པས་ཤྱེས་པར་བ། །བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་

གྱུར་པ་དང་།  མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་མི་བྱེད་དྱེ།  ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་

ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། །ཅྱེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་

སུ་གྱུར་པ་ཡང་མི་བྱེད་དྱེ། །ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བ་བ་མྱེད། །ལས་མྱེད་བྱེད་པ་

པོར་ཡང་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་རྒྱུ་

མྱེད་པ་ཡང་མི་བྱེད་དྱེ།  རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་སྐྱོན་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་ཕོགས་མཐུན་པ་དང་

ཕོགས་མི་མཐུན་པ་དག་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་

འདུས་བས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་རྒྱུ་ལས་དང་



རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
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བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཁྱོད་ཀྱིས་

ངྱེས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་

བཅས་པར་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ནི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་

འདྱེབས་པ་སིད་ཀྱི།  ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ནི་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེས་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ཉྱེ་བར་མི་དམིགས་ཏྱེ།  དྱེས་ན་གང་ཞིག་ལ་

སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་འགྱུར།  ཇི་སྐད་དུ་རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས། ། སྨིག་རྒྱུ་

ལ་ནི་འདི་ཆུ་ཞྱེས། །བསམས་ཏྱེ་དྱེར་ནི་སོང་བ་ལས། །གལ་ཏྱེ་ཆུ་དྱེ་མྱེད་དོ་

ཞྱེས། །འཛིན་པ་དྱེ་ནི་བླུན་པ་ཉིད། །དྱེ་བཞིན་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ལྟ་བུའི། །འཇིག་རྟྱེན་

ཡོད་ཅྱེའམ་མྱེད་པ་ཞྱེས། །འཛིན་པ་དྱེ་ནི་རོངས་པ་སྱེ། །རོངས་པ་ཡོད་ན་མི་

འགོལ་ལོ། །མི་ཤྱེས་པ་ལས་སར་བརྟགས་ཤིང་། །ཕི་ནས་དྱེ་ཉིད་དོན་ངྱེས་

ན། །གང་ཚེ་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པ། ། དྱེ་ཚེ་དངོས་མྱེད་ག་ལ་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་

ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་རྣམ་པ་འགྲུབ་པ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར།  དངོས་པོ་ཀུན་

རོབ་པ་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཁས་བངས་ནས་རྐྱེན་དྱེ་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བངས་པ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་

ཡིན་གི།  གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  བྱེད་པོ་ལས་ལ་བརྟྱེན་

བས་ཤིང་། །ལས་ཀྱང་བྱེད་པོ་དྱེ་ཉིད་ལ། །བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་

པ། །གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །འདིར་ནི་བྱེད་ཅིང་ལས་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །བྱེད་པ་པོའི་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་ནི་ལས་

ལ་ལྟོས་ནས་ཡིན་ཞིང་།  བྱེད་པ་པོས་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་འགལ་

ཡང་ལས་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བས་བྱེད་བཞིན་པ་ཉིད་ལས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར་

ལས་ཀྱང་བྱེད་པ་པོ་དྱེ་ཉིད་ལ་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ལས་དང་

བྱེད་པ་པོ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ལས་མ་གཏོགས་པར་གྲུབ་པའི་

རྒྱུ་གཞན་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པའི་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར་བཤད་པ།  དྱེ་བཞིན་ཉྱེར་ལྱེན་ཤྱེས་པར་བ། །ལས་དང་བྱེད་

པོ་བསལ་ཕིར་རོ། །དྱེ་བཞིན་ཞྱེས་བ་བ་འདིས་ནི་ལས་དང་བྱེད་པ་པོའི་ཐ་

སད་ཐལ་མ་ཐག་པ་སོན་པའོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པས་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་སྱེ།  དྱེ་

ལྟར་ན་འདིས་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་བ་བ་བསན་ལ།  དྱེས་ཀྱང་རང་གི་སྒྲུབ་

བྱེད་བྱེད་པ་པོ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་དྱེ་ཉྱེ་བར་བང་བར་བ་བ་ལས་འཛིན་

པར་བྱེད་ཅིང་།  ཉྱེ་བར་བངས་པ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་དྱེ་གཉིས་ཀྱང་ལས་

དང་བྱེད་པ་པོ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  ལས་དང་བྱེད་པོ་

བསལ་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  བསལ་བ་ནི་བཟློག་པའོ། །ཕིར་རོའི་

སྒྲས་ནི་གཏན་ཚིགས་འཛིན་པའོ། །དྱེའི་ཕིར་དོན་ནི་བདག་ཅག་གིས་གཏན་

ཚིགས་གང་དག་གིས་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བསལ་བར་བཤད་པའི་གཏན་

ཚིགས་དྱེ་དག་ཁོ་ནས་ཉྱེ་བར་བང་བ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོའང་བཀག་པར་



རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
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རིག་པར་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་

བཀག་པས་འདི་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ངྱེས་པར་བ་བ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  གཞན་ཡང་།  བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། ། 

དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཤྱེས་པར་བ་སྱེ།  ཤྱེས་རབ་ཅན་གིས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཚིག་

གི་ལྷག་མའོ། །ཤྱེས་རབ་ཅན་གིས་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་ཉྱེ་བར་བང་བ་

དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་གང་དག་བསྐྱྱེད་བ་

སྐྱྱེད་བྱེད་དང་།  འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་དང་།  བལྟ་བ་དང་ལྟ་བྱེད་དང་།  

མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དང་།  འབྱུང་བར་བ་བ་དང་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་

དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དང་།  ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་

ཏན་ཅན་དང་།  ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་དྱེ་

དག་ལས་དང་བྱེད་པ་པོའི་རྣམ་པར་དཔད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་

བཀག་སྱེ།  ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་

དག་རྣམ་པར་དཔད་པ་ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་པར་བའོ། །གལ་

ཏྱེ།  དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཉྱེ་བར་བང་བ་

དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོའི་དོན་རྟོགས་ཟིན་པའི་ཕིར་ཡང་བཀོད་པ་མི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  འདི་ནི་བདྱེན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་རྣམ་པར་དཔད་པར་

བ་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པར་ཤྱེས་པར་བ་བའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་བང་བ་དང་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་པོ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཀོད་དྱེ།  འདི་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཕི་མ་དག་

ཏུ་ཡང་འདི་གཉིས་ཁོ་ནའི་བརྟག་པ་ཕལ་ཆྱེར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཉིད་
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ཀྱི་ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  སྱེམས་དམྱལ་འཇིགས་པ་ང་ཡིས་བསན་

བ་སྱེ། །སྱེམས་ཅན་སོང་ཕྲག་དུ་མ་སྐྱོ་བས་ཀྱང་། །གང་དག་ཤི་འཕོས་ངན་

སོང་དྲག་འགོ་བའི། །འགོ་བ་དྱེ་དག་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་དག་རལ་

གི་མདའ་ཆྱེན་མཚོན་འབིན་པའི། །གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །རྟོག་

པའི་དབང་གིས་ངན་སོང་དྱེ་དག་ན། །ལུས་ལ་འབབ་མཐོང་དྱེ་ན་མཚོན་ཆ་

མྱེད། །སྣ་ཚོགས་ཡིད་དགའ་མྱེ་ཏོག་ཁ་ཕྱེ་ཞིང་། །གསྱེར་གི་ཁང་མཆོག་

འབར་བ་ཡིད་འོང་བ། །འདི་ན་དྱེ་ལའང་བྱེད་པོ་འགའ་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་དག་རྟོག་

པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན། །རྟོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟྱེན་རྣམ་བརྟགས་

ཏྱེ། །འདུ་ཤྱེས་འཛིན་པས་བིས་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ། །འཛིན་དང་འཛིན་མྱེད་དྱེ་

ཡང་འབྱུང་བ་མིན། །ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་

སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བ་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པའི་

འགྱེལ་པའོ།། །།
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འདིར།  དྱེ་བཞིན་ཉྱེར་ལྱེན་ཤྱེས་པར་བ། །ལས་དང་བྱེད་པོ་བསལ་

ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  ལྟ་དང་ཉྱེན་ལ་

སོགས་པ་དང་།  ཚོར་སོགས་དང་ཡང་དབང་བས་པ། །གང་གི་ཡིན་པ་དྱེ་

དག་གི  །ས་རོལ་དྱེ་ཡོད་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །ལྟ་བ་དང་ཉན་པ་དང་སྣོམ་པ་དང་མྱང་

བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་།  ཚོར་བ་དང་རྱེག་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གང་གིས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

པོ་དྱེ་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་དག་གི་ས་རོལ་ན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་མང་པོས་བཀུར་བ་

པ་སྨྲའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལྟ་བ་

ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་དག་ས་རོལ་ན། །དངོས་པོ་གནས་པ་

དྱེ་ཡོད་དོ། །འདི་ན་ལྷ་སྦྱིན་ཡོད་པར་གྱུར་པས་ནོར་སོགས་པར་བྱེད་ཀྱི།  

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་

རྱེ་ཞིག་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ས་རོལ་ན་གང་ཟག་གནས་པར་མ་གྱུར་ན་

ནི།  དྱེས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་བྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་

དོ། །

དྱེ་ཕིར་ནོར་གི་ས་རོལ་ན་ལྷ་སྦྱིན་གནས་པ་ལྟར། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་

དག་གི་ས་རོལ་ན།  གང་ཞིག་འདིའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་བའི་

གང་ཟག་དྱེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འཛེར་ཏོ། །བརོད་པར་བའོ། །ལྟ་དང་ཉན་ལ་
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སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་ཉིད་ཀྱི་ནི། །ས་རོལ་དངོས་པོ་གང་

གནས་པ། །དྱེ་ནི་གང་གིས་གདགས་པར་བ། །གང་ཟག་ཅྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སོན་རོལ་ན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་གང་

ཡང་གདགས་པར་བ།  འདི་ལྟར་གང་ཟག་ཏུ་ཐ་སད་གདགས་པའི་རྒྱུ་ནི་ལྟ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་ལས་སར་རྣམ་པར་གནས་པར་

ཡོད་པར་རྟོག་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལྟར།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  གང་ཞིག་རང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་

རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ནོར་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ནོར་ཅན་ལྟར་མྱེད་པ་

ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །གཞན་ཡང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་མྱེད་པ་ཡང་། 

།གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནི་གནས་གྱུར་ན། །དྱེ་མྱེད་པར་ཡང་དྱེ་དག་ནི། །ཡོད་པར་འགྱུར་

བར་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད།  གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སོན་རོལ་ན་གང་ཟག་

ཅྱེས་བ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དྱེས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་བྱེད་དོ་སམ་

དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཀྱང་

གང་ཟག་མྱེད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

འདི་ལྟར་ནོར་དང་འབྲྱེལ་བའི་སོན་རོལ་ན་ལྷ་སྦྱིན་ནོར་ལས་ཐ་དད་

པར་རྣམ་པར་གནས་པར་གྱུར་ནས་ནོར་སོ་སོར་གྲུབ་ཅིང་དོན་གཞན་དུ་

གྱུར་པ་སོགས་པར་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་ཡང་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་ཐ་དད་པར་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  །སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  ཅི་
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ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད། །གང་གིས་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད། །ཅི་

མྱེད་གང་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །གང་མྱེད་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །ཅྱེས་བ་བ་སྱེ།  

འདི་ན་འདི་ནི་འདིའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ།  འདི་ནི་འདིའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་ས་བོན་ཞྱེས་བ་བའི་རྒྱུས་མྱུ་གུ་ཞྱེས་བ་བའི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་མངོན་

པར་གསལ་བར་བྱེད་ཅིང་།  འབྲས་བུ་དྱེས་ཀྱང་ས་བོན་ཞྱེས་བ་བའི་རྒྱུ་ཅི་

ཞིག་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་འདི་ནི་འདིའི་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་པོའ་ོཞྱེས་བ་བར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅི་ཞིག་གི་བདག་

གང་ཞིག་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་ཅིང་།  འདི་ནི་འདིའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའོ་

ཞྱེས་བ་བ་བདག་གང་གིས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅི་ཞིག་མངོན་

པར་གསལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་དག་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་པོ་མྱེད་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁས་ལྱེན་པ་དྱེའི་ཚེ་

ནི་རྟྱེན་མྱེད་པས་དྱེ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཉི་ག་ཡང་གྲུབ་པ་མྱེད་

པས།   ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གནས་མ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་གནས་སོ་ཞྱེས་བ་བར་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན་ནི།  ཉྱེས་

པ་འདིར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ས་
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རོལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མིན། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྱེ་རྱེའི་ས་རོལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ་གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  ལྟ་སོགས་ནང་ནས་གཞན་ཞིག་གིས། ། 

གཞན་གི་ཚེ་ན་གསལ་བར་བྱེད། །གང་གི་ཚེ་ལྟ་བ་པོ་ཞྱེས་བ་བར་ལྟ་བས་

གསལ་བར་བྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི།  ཉན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཉྱེ་

བར་གདགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་སར་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་པའི་གོ་

སྐབས་མྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ་འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་

ན།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ། རྒྱུ་མྱེད་པ་

གསལ་བྱེད་དང་བྲལ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ས་རོལ་གལ་ཏྱེ་ཡོད་མིན་ན་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་རྟོག་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་།  ལྟ་ལ་སོགས་པ་རྱེ་རྱེ་ཡི། །ས་རོལ་དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོད། །གང་ཞིག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྱེ་རྱེའི་ས་རོལ་ན་ཡང་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་ནགས་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་རྱེ་

རྱེའི་ས་རོལ་ན་ཡང་མྱེད་ལ། །བྱེ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཏིལ་མར་འབིན་པ་མྱེད་

ལ།   བྱེ་མ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་ཏིལ་མར་མྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  གང་ཞིག་རྱེ་རྱེའི་ས་རོལ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ཏྱེ། རྱེ་རྱེ་མ་

གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རྱེ་རྱེའི་ས་རོལ་ན་

ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །འདིའི་ཕིར་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་

ཕིར།  ལྟ་པོ་དྱེ་ཉིད་ཉན་པོ་དྱེ། །གལ་ཏྱེ་ཚོར་པོའང་དྱེ་ཉིད་ན། །དྱེའི་ཚེ།  རྱེ་
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རྱེའི་ས་རོལ་ཡོད་གྱུར་ན། །ལྟ་བ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཉན་པ་པོ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་བ་བར་བརོད་པར་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏྱེ་ཡིན་ན།   དྱེའི་ཚེ་ལྟ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཉན་པ་པོ་ཡང་ལྟ་

བ་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ།  ཉན་པའི་བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་པོ་ཡང་ཉན་པ་

པོར་འགྱུར་ན།  ལྟ་བའི་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡང་ལྟ་བ་པོར་འགྱུར་ཞིང་།  ཉན་

པའི་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡང་ཉན་པ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་

བུ་ནི་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མི་རིགས་སོ་

ཞྱེས་བཤད་དོ།   །བ་བ་སོ་སོ་ལ་བྱེད་པ་པོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མི་རིགས་སོ་

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ནི།  བདག་གཅིག་

ཡིན་ན་ནི།   དབང་པོ་གཞན་ལ་འགོ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  སྐྱྱེས་བུ་སྐར་

ཁུང་གཞན་དུ་ཉྱེ་བར་འགོ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་འཆད་དོ། །སློབ་དཔོན་

ལྱེགས་ལྡན་བྱེད་ནི།  ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་བདག་ལ་དབང་པོ་གཞན་ལ་

འགོ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་དྱེ་

ལ་སུན་འབིན་པར་སྨྲའོ། །འདི་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  རང་གི་སྱེ་པས་བརྟགས་

པའི་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་དགག་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་དང་། དྱེ་ཡང་

ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་མ་འཆྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །འོན་ཏྱེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་

སྐྱོན་སྤང་བར་འདོད་པས།  གལ་ཏྱེ་ལྟ་པོ་གཞན་ཉིད་ལ། །ཉན་པ་པོ་གཞན་
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ཚོར་གཞན་ན་སྱེ།  རྟོག་པར་བྱེད་ན་དྱེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་འདོད་པར་

གྱུར་ན།  ལྟ་པོ་ཡོད་ཚེ་ཉན་པོར་འགྱུར། །བདག་ཀྱང་མང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 

ཇི་ལྟར་བ་གླང་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་རྟ་ནི་བ་གླང་ཡོད་པའི་ཚེ་ཅིག་ཅར་དུ་

ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏྱེ་ཉན་པ་པོ་ལྟ་བ་པོ་

ལས་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི།   དྱེ་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཅིག་ཅར་དུ་ཡོད་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་མི་འདོད་པས་གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་བདག་མང་པོར་འགྱུར་ཏྱེ།   ལྟ་བ་པོ་དང་

ཉན་པ་པོ་དང་ཚོར་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ་སོ་སོ་སོར་གྲུབ་པར་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  གང་ཟག་ཅྱེས་བ་བ་ནི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྱེ་རྱེའི་ས་རོལ་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མྱེད་དོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  བདག་ནི་

ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་རོལ་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ།   །ཅི་སྱེ་གལ་ཏྱེ་

དྱེ་ཡོད་ན།  དྱེ་ནི་གང་གིས་གདགས་པར་བ།   །སམ་དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ལ་

བརོད་པར་བ་སྱེ།  འདི་ལྟར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ས་རོལ་ན་མིང་དང་

གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན།  གང་ལས་རིམ་གིས་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་

རྐྱེན་གིས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གོ་ཞྱེས་ལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་བཞི་ཡོད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་

དག་གི་ས་རོལ་ན།  བདག་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་བཞིའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅན་ཡོད་

དོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་

པ་ཡང་། །གང་ལས་འགྱུར་བའི་འབྱུང་དྱེ་ལའང་། །དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
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འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་གང་དག་ལས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་དག་ལའང་།   ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོའི་རྒྱུ་ཅན་འདི་ཡོད་པ་མི་རིགས་ཏྱེ།  སར་

བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་སོ། །དྱེ་ལ་ཇི་སྐད་

སར།  ཅི་མྱེད་གང་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །གང་མྱེད་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡོད།   །ཅྱེས་

བཤད་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ལྟར་འདིར་ཡང་བརོད་པར་བའོ། །གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོའི་ས་རོལ་དུ་བདག་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེས་འབྱུང་བ་

ཆྱེན་པོ་དག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ་རྒྱུ་མྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

གང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་དག་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར།  ལྟ་བའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅན་ལྟར་འབྱུང་བ་ཆྱེན་

པོའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅན་ལ་ཡང་སྐྱོན་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སླར་ཡང་མ་

བརོད་དོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་འདི་ནི་འབྱུང་བ་དག་ལ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་བདག་བཀག་

མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  བཀག་པ་མ་བས་

པའི་ཕིར་རོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

ལ་ནི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་དག་

དང་འབྲྱེལ་བ་ཅན་བདག་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉིད་ཡོད་ན།   བདག་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་གང་གི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡིན་པ་དྱེ་
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མྱེད་དོ་ཞྱེས་བསན་པ་དྱེའི་ཚེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་བདག་མྱེད་ན་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་གྱུར་པ་རྣམས། །ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་

པ་ཡང་།   །གང་གི་ཡིན་པ་གལ་ཏྱེ་མྱེད། །དྱེ་དག་ཀྱང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་

བ་བ་སྱེ།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གང་གི་ཡིན་པར་རྟོག་པ་དྱེ་གང་གི་ཚེ་མྱེད་

དོ་ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་ནར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་

གསལ་བར་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར་བདག་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ཅི་བདག་མྱེད་དོ་སམ་དུ་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངྱེས་སམ།  

དྱེ་སྐད་སུས་སྨྲས།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར།  བདག་ཀྱང་མྱེད་དོ་

ཞྱེས་ཐལ་མ་ཐག་ཏུ་སྨྲས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་སྐད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

སྨྲས་མོད་ཀྱི།  འདིའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་

ཡིན་ནོ། །གང་ག་ིཕིར་བདག་དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན་ཅན་ཡོད་ད་ོཞྱེས་བརྟགས་པ་

ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  བདག་གིས་ཀྱང་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གཉྱེན་པོར་དྱེ་ལ་རང་བཞིན་དུ་མངོན་

པར་ཞྱེན་པ་ཟློག་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ཡིན་གི།  འདིའི་དངོས་པོ་མྱེད་

པར་བརྟགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་འདི་གཉིས་ནི་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་

ཏྱེ།  གང་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དང་།  གང་ཡང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་

ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའོ། །ཇི་སྐད་དུ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ལྷས།  ཁྱོད་ཀྱི་
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བདག་ཀྱང་ངའི་བདག་མིན། །དྱེས་བདག་ངྱེས་མྱེད་དྱེ་ཕིར་མྱེད། །དངོས་པོ་

མི་རྟག་པ་རྣམས་ལ།  །རྟོག་པ་ཞྱེས་ཀྱང་ཉྱེ་བར་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའོ། །དྱེ་ཉིད་བསན་པའི་ཕིར།  གང་ཞིག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ས་རོལ་ད་ལྟ་

ཕི་ན་མྱེད། །དྱེ་ལ་ཡོད་དོ་མྱེད་དོ་ཞྱེས། །རྟོག་པ་དག་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །རྱེ་ཞིག་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་ས་རོལ་ན་ནི་

བདག་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་དང་བྲལ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །སོ་སོ་སོ་སོར་མ་གྲུབ་པ་

དག་ལ།  ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་།  རི་བོང་གི་རྭ་གཉིས་

ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་བདག་དང་ཉྱེ་བར་བངས་པ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་

སོ་སོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ད་ལྟར་ཡང་མྱེད་དོ། །ཕིས་ཀྱང་མྱེད་དྱེ།  འདི་ལྟར་

གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གོང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  བདག་འོག་

རོལ་གི་དུས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཕིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་

ནི་དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པའི་ལས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །བདག་

གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ན་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སར་

རམ་ཕིས་སམ་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  དམིགས་པ་མྱེད་པའི་

རང་བཞིན་དྱེ་ལ་ཡོད་པའམ།  མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཤྱེས་རབ་ཅན་སུ་ཞིག་རྟོག་

པར་བྱེད།  དྱེའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གཉིས་ལས་དང་

བྱེད་པ་པོ་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་གི།  ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཀྱིས་ཀྱང་།  འཕགས་པ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས།  དྱེ་ཚེ་སིག་

མྱེད་སོབས་བཅུ་ལྡན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་དྱེ་ནི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་འདི་འཆད། ། 

སིད་པའི་འགོ་བ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྱེ། །འདི་ལ་སུ་ཡང་མི་སྐྱོ་འཆི་བ་མྱེད། ། 

སྱེམས་ཅན་མིང་དང་སོག་ཀྱང་མི་རྱེད་དྱེ། །ཆོས་འདི་རྣམས་ནི་དབུ་བ་ཆུ་

ཤིང་འདྲ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའི་གློག་འདྲ་སྱེ། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་འདྲ་ཞིང་སྨིག་

རྒྱུ་བཞིན། །མི་འགའ་འཇིག་རྟྱེན་འདིར་ཡང་ཤི་ནས་ནི། །འཇིག་རྟྱེན་གཞན་

དུ་འཕོ་ཞིང་འགོ་མྱེད་ཀྱང་། །ལས་བས་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །འཁོར་

བ་ན་ཡང་དཀར་ནག་འབྲས་བུ་སྨིན། །རྟག་པ་མ་ཡིན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། ། 

ལས་བསགས་མྱེད་ཅིང་གནས་པ་དག་ཀྱང་མྱེད། །དྱེ་ཡང་བས་ནས་རྱེག་

པར་མི་འགྱུར་མིན། །གཞན་གིས་བས་པ་ཚོར་བར་འགྱུར་བའང་མྱེད། །འཕོ་

བ་མྱེད་ཅིང་ཕིར་ཡང་འོང་བ་མྱེད། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མྱེད་པའང་

མིན། །འདི་ན་ལྟ་གནས་འཇུག་པ་དག་པ་མིན། །སྱེམས་ཅན་སྤོད་པ་རབ་ཞི་

འཇུག་པ་མྱེད། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྤོད་ཡུལ་རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐྱྱེ་མྱེད་

ཞི་བ་མཚན་མ་མྱེད་པའི་གནས། །སོབས་དང་གཟུངས་རྣམས་དང་ནི་སོབས་

བཅུའི་སོབས། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཁྱུ་མཆོག་དམ་པའི་མཆོག  །ཅྱེས་རྒྱ་

ཆྱེར་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས། །ས་རོལ་ན་གནས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དགུ་པའི་

འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཅུ་པ། མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟགས་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གཉིས་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དངོས་པོ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བཅས་པ་ཉིད་

མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱེ་འབྱུང་མོད་ཀྱི།  མྱེ་

རང་བཞིན་མྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཚ་བ་དང་སྱེག་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དང་རང་

བཞིན་དང་འབྲས་བུ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མྱེ་ལ་ལྟོས་ནས་

བུད་ཤིང་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བསྱེག་པར་བ་

བ་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་དང་།  ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བཞིན་དུ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་།  ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་པོ་དྱེ་གཉིས་ཀྱང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་

མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཉིད་ཡོད་ན་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

འདིར་གལ་ཏྱེ་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཡོད་པར་གྱུར་ན།  དྱེ་དག་ངྱེས་པར་

གཅིག་ཉིད་དམ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་གང་།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་

རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ། བུད་ཤིང་གང་དྱེ་མྱེ་ཡིན་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་

ལས་གཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན། །ཤིང་མྱེད་པར་ཡང་
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འབྱུང་བར་འགྱུར། །བུད་ཤིང་བསྱེག་པར་བ་བ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལས་སུ་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེའི་སྱེག་པར་བྱེད་པ་པོ་ནི་མྱེ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་

བུད་ཤིང་དྱེ་ཉིད་མྱེ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རྟོག་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་བྱེད་པ་པོ་དང་། ། 

ལས་དག་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་མ་མཐོང་སྱེ།  ར་མཁན་དང་

བུམ་པ་དག་གམ།  གཅད་བ་དང་གཅོད་པ་པོ་ཡང་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ལ།  དྱེ་ཡང་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་གཞན་ཉིད་

ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་དུ་གྱུར་ན།  དྱེའི་

ཚེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་མི་དམིགས་པར་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་ལས་

གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྣམ་བུ་ནི་དྱེ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་མྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས།  འདི་

ནི་མི་རིགས་སོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ།  

རྟག་ཏུ་འབར་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འབར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་། །རོམ་པ་

དོན་མྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ལས་ཀྱང་མྱེད། །མྱེ་བུད་ཤིང་ལས་ཐ་

དད་པར་གྱུར་པར་འདོད་པ་ན་རྟག་ཏུ་འབར་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་།  འབར་

བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ།  ཡང་རོམ་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  

དྱེ་ལྟ་ཡིན་དང་།  ལས་ཀྱང་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་འདི་ཉིད་བསན་པར་

བཞྱེད་ནས།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། །འབར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་

ཞིང་། །རྟག་ཏུ་འབར་བ་ཡིན་ན་ནི། །རོམ་པ་དོན་མྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་
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བ་བར་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་དྱེས་འབར་བར་བྱེད་པས་ན་འབར་བར་བྱེད་དྱེ་

བུད་ཤིང་ངོ་། །འདི་ལ་འབར་བར་བྱེད་པ་རྒྱུར་ཡོད་པས་ན་འབར་བར་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །འབར་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི།  

འབར་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བའོ། །གལ་ཏྱེ་འབར་བར་བྱེད་པ་

ལས་མྱེ་གཞན་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་

འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་གང་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ལྟོས་པ་མྱེད་དྱེ།  བུམ་པ་

དང་སྣམ་བུ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འབའ་བར་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་འབར་བར་བྱེད་

དོ། །འབར་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་མྱེ་དྱེ་ནི་མྱེད་ན་འཆི་བར་

འགྱུར་ན། །གང་གི་ཚེ།  འབར་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་འཆི་

བའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་རྟག་ཏུ་འབར་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །རྟག་ཏུ་འབར་བ་

ཡིན་ན་ནི། །མི་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་དྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་སྤར་བ་ལ་སོགས་

པའི་རོམ་པ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་མྱེ་ལས་མྱེད་ཅིང་མི་

བདོག་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ནི་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བུད་

ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་པ་ཉིད་ཀྱང་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་འདི་སྐད་དུ།  གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན། ། 

ཤིང་མྱེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།   

འདིར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་།   བུད་ཤིང་མྱེད་པར་མྱེ་
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ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྱེ།   གང་གི་ཕིར།  འབར་བར་གྱུར་པའི་དོན་མྱེས་བསྱེག་

པར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་བུད་ཤིང་ཡིན་ལ།   མྱེ་ཡང་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

དམིགས་ཀྱི།  སོ་སོར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ། །དྱེ་ལྟར་མྱེ་དང་འབྲྱེལ་པ་

ལས་བུད་ཤིང་དུ་བརོད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  མྱེ་ཡང་བུད་ཤིང་ལ་བརྟྱེན་ནས་

དམིགས་ཀྱི་སོ་སོར་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན་ཞྱེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བའི་གོ་སྐབས་མྱེད་དོ་ཞྱེ་ན་ཕོགས་འདི་

ཡང་མི་རིགས་པ་ཉིད་དུ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདི་སམ་དུ།  

བསྱེག་བཞིན་བུད་ཤིང་ཡིན་སྱེམས་ན། །གང་ཚེ་དྱེ་ཙམ་དྱེ་ཡིན་ན། །གང་

གིས་བུད་ཤིང་དྱེ་སྱེག་བྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབར་བ་དང་

ལྡན་པའི་དོན་བསྱེག་པར་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་བུད་ཤིང་ཡིན་ལ།  མྱེ་

ནི་དྱེའི་རྟྱེན་ཅན་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ལྟར་བརྟགས་ཀྱང་།  མྱེས་

བུད་ཤིང་བསྱེག་གོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་འཐད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར།  གང་ཚེ་དྱེ་ཙམ་

དྱེ་ཡིན་ན། །གང་གིས་བུད་ཤིང་དྱེ་སྱེག་བྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་འབྱུང་ངོ་། །གང་

ཚེ་དྱེ་ཙམ་དྱེ་ཡིན་ན། །ཞྱེས་བ་བ་ནི་གང་གི་ཚེ་བསྱེག་བཞིན་པ་ཙམ་ཞིག་དྱེ་

ཡིན་པ་ན་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །འདིར་མྱེས་བུད་ཤིང་བསྱེག་གོ་ཞྱེས་རྟོག་པ་

ན།  བུད་ཤིང་ནི་འབར་བར་གྱུར་པ་བསྱེག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ལས་མ་གཏོགས་པར་གང་གིས་བུད་ཤིང་སྱེག་པར་

བྱེད་པའི་མྱེ་གཞན་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའི་ཕིར་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་

ཉྱེ་བར་དམིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  འབར་བར་གྱུར་པའི་བསྱེག་པར་བ་བ་ཙམ་
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མོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལས་ཐ་དད་པའི་མྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་བུད་ཤིང་དྱེ་

གང་གིས་སྱེག་པར་བྱེད།   དྱེའི་ཕིར་མྱེས་བུད་ཤིང་མི་བསྱེག་སྱེ།  དྱེ་ལས་

མ་གཏོགས་པའི་མྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་

འབར་བར་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ག་ལ་ཡོད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་དྱེ་ཉིད་

བཟློག་ཏུ་མྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་གཞན་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་

ན།  བསྱེག་བཞིན་པའི་བརོད་པ་མྱེད་པས།  བསྱེག་བཞིན་པ་བུད་ཤིང་དུག་

ལ་འགྱུར་ཞིང་།  མྱེས་བུད་ཤིང་བསྱེག་པར་ཡང་ག་ལ་འགྱུར་ཞྱེས་བསན་

པའི་ཕིར།  གཞན་ཕིར་མི་ཕྲད་ཕྲད་མྱེད་ན། །སྱེག་པ་མི་འགྱུར་མི་སྱེག་ན། ། 

འཆི་བར་མི་འགྱུར་མི་འཆི་ན། །རང་རྟགས་དང་ཡང་ལྡན་པར་གནས། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་གཞན་ཡིན་

པའི་ཕིར་སྣང་བ་དང་མུན་པ་ལྟར་བུད་ཤིང་དང་ཕྲད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཕྲད་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་བསྱེག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  བསྐལ་པའི་ཡུལ་ན་གནས་

པ་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་བསྱེག་བཞིན་པ་བུད་ཤིང་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱེ་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ལ།  མི་

འཆི་ན་ཡང་རང་གི་རྟགས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རབ་ཏུ་

འབར་ཞིང་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །ཡང་གི་སྒྲ་ནི་རང་གི་རྟགས་དང་ལྡན་པ་

ཁོ་ནར་གནས་པར་འགྱུར་བའམ།  ཡང་ན་བུད་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་དུ་གྱུར་

པ་ཉིད་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ངྱེས་པར་བཟུང་བའམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་དོན་དུ་བལྟ་

བར་བའོ། །ཡང་ན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་ཕྲད་པ་དང་།  ཕྲད་པ་མྱེད་ན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བསྱེག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་།  མི་བསྱེག་ན་འཆི་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་།  མི་

འཆི་ན་རང་གི་རྟགས་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བསྡུ་བར་བ་བའི་

ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་བུད་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ཉིད་དུ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་གཞན་ཡིན་ན་གཞན་ཕིར་མི་

ཕྲད་ཕྲད་མྱེད་ན། །བསྱེག་པར་མི་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་སྨྲས་

པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་སྐྱྱེས་པ་དང་།  བུད་མྱེད་དག་གཞན་ཉིད་

ཡིན་ཡང་ཕྲད་པར་མཐོང་བ་ཡིན་ལ། །མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཀྱང་དྱེ་བཞིན་དུ་

འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཇི་ལྟར་བུད་མྱེད་སྐྱྱེས་པ་དང་། །སྐྱྱེས་པའང་

བུད་མྱེད་ཕྲད་པ་བཞིན། །གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན། །ཤིང་དང་ཕྲད་པར་

རུང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་སྐྱྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་ལྟར།  

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  

གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  གལ་ཏྱེ་མྱེ་དང་ཤིང་དག་ནི། ། 

གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་བསལ་གྱུར་ན། །ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་། ། 

ཤིང་དང་ཕྲད་པར་འདོད་ལ་རག  །ཅྱེས་བ་བ་སྱེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་

པར་མྱེ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  མྱེ་ལ་མི་ལྟོས་པར་བུད་ཤིང་ཡོད་པར་འགྱུར་

བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི་མི་སིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དཔྱེ་འདི་ནི་དོན་མྱེད་པ་ཡིན་

ཏྱེ།  གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ལ་རག་ལས་ཏྱེ།  སྐྱྱེས་པར་གྱུར་

པ་གང་དག་ཕྲད་པར་གྲུབ་པ་དྱེ་དག་ཉིད་དཔྱེ་ཉྱེ་བར་དགོད་པར་རིགས་པར་

འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  གཞན་ཉིད་ཡིན་བཞིན་དུ་ཕྲད་
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པ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ལ་སྐྱྱེས་པ་དང་

བུད་མྱེད་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་གྲུབ་པ་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ནི་རྱེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་དྱེའི་ཕིར་མྱེ་

དང་བུད་ཤིང་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་བུ་མོ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་

ཉིད་དུ་མ་མཐོང་ངོ་། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལྟོས་མྱེ་

ཡིན་ལ། །གལ་ཏྱེ་མྱེ་ལྟོས་ཤིང་ཡིན་ན། །གང་ལྟོས་མྱེ་དང་ཤིང་འགྱུར་བ། ། 

དང་པོར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མྱེ་འདི་ནི་བུད་ཤིང་འདིའི་སྱེག་

པར་བྱེད་པའི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱེར་

རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་།  གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་འདི་ནི་མྱེ་འདིའི་ལས་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

དྱེ་ལྟར་མྱེ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ།  བུད་ཤིང་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་གཉིས་ལས་

སར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན།  ཅི་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱེར་འགྱུར་རམ།  

འོན་ཏྱེ་མྱེ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་བུད་ཤིང་དུ་འགྱུར།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་དང་པོར་

གྲུབ་པོ་ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ་མྱེ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་ཅིང་བསྱེག་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་བུད་ཤིང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  རྩྭ་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བུད་ཤིང་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་དང་

པོར་མྱེ་ཡིན་ལ་ཕིས་བུད་ཤིང་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

བུད་ཤིང་ལས་སར་གྲུབ་པའི་མྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  ཕིས་ལྟོས་པ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་

ཕིར་འདིར་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཅིག་ཤོས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་པོར་གྲུབ་

པ་གང་ཡང་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་སར་བུད་ཤིང་ཡིན་ལ་ཕིས་མྱེ་ཡིན་ནོ་སམ་

དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལྟོས་མྱེ་ཡིན་ན། །མྱེ་གྲུབ་པ་ལ་

སྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱེར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  

དྱེ་ལྟར་ན་འོ་ན་མྱེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོ་ཡོད་

ཅིང་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ཁོ་ན་ལྟོས་པར་རིགས་ཀྱི། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་

སྦྱིན་ནི་ཁྱིམ་འགའ་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་མྱེ་ཡོད་པར་

མ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱེ་ཡོད་

པར་ཁས་བང་བར་བ་དགོས་ལ།  དྱེའི་ཚེ་ན་ཡང་འདི་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པས་

ཅི་ཞིག་བ། །གང་གི་དོན་དུ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་མྱེ་ནི་ཡང་བུད་ཤིང་གིས་བར་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་

བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མྱེར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ལ་བརྟྱེན་ནས་མྱེར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་རྟོག་

ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན།  བུད་པར་བ་བའི་ཤིང་ལ་ཡང་། །མྱེ་མྱེད་པར་ནི་འགྱུར་བ་

ཡིན། །གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན་ནི་དྱེ་ལ་མྱེ་མི་ལྟོས་པ་ཉིད་དྱེ།  

མ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་བུད་ཤིང་མྱེ་མྱེད་པར་

གྲུབ་པར་ཁས་བང་པར་བ་བར་འགྱུར་ན་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་

ཕིར་འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་དུས་གཅིག་ཁོ་ནར་བུད་ཤིང་འགྲུབ་
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པས་མྱེ་འགྲུབ་ཅིང་།  མྱེ་འགྲུབ་པས་ཀྱང་བུད་ཤིང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར།  གཅིག་ཀྱང་སར་གྲུབ་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར། །གང་ལྟོས་

མྱེ་དང་ཤིང་འགྱུར་བ། །དང་པོར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་འདོད་ན། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་འདོད་ན་

ནི་ཡང་གཉི་ག་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་གང་

ལྟོས་འགྲུབ། །དྱེ་ཉིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་ནི། །ལྟོས་བ་གང་ཡིན་དྱེ་འགྲུབ་ན། ། 

གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་འགྲུབ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་མྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་

གང་ཞིག་བུད་ཤིང་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་ལ།  

བུད་ཤིང་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་བདག་ཉིད་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ལྟོས་པར་

བ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ།  གལ་ཏྱེ་མྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་

ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་ན།  ད་ནི་གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་སྨྲོས་ཤིག  །གལ་ཏྱེ་མྱེ་མྱེད་པ་ན་བུད་ཤིང་འགྲུབ་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཚེ།  རྒྱུ་མྱེད་པས་བུད་ཤིང་མྱེད་པའི་ཕིར་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་མྱེ་འགྲུབ་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གང་

ཞིག  མྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་ལ།  མྱེ་ཞྱེས་

བ་བའི་དངོས་པོ་བུད་ཤིང་གི་བདག་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར།  ལྟོས་པར་

བ་བར་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་

དྱེ་ཉིད་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་ན།  ད་ནི་གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ། །གལ་ཏྱེ་བུད་ཤིང་མྱེད་པ་ན་མྱེ་འགྲུབ་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་རྒྱུ་མྱེད་པས་མྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་

བུད་ཤིང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  འདིའི་ཕིར་ཡང་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མྱེད་དྱེ།  གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་དག་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  དངོས་པོ་ལྟོས་གྲུབ་གང་

ཡིན་པ། །དྱེ་མ་གྲུབ་ན་ཇི་ལྟར་ལྟོས། །ཅི་སྱེ་གྲུབ་པ་ལྟོས་ཤྱེ་ན། །དྱེ་ནི་ལྟོས་

པར་མི་རིགས་སོ། །མྱེ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་བུད་ཤིང་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་

པོ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་མ་གྲུབ་པ་འམ་གྲུབ་པ་ཞིག་བུད་ཤིང་

ལ་ལྟོས་གང་།  གལ་ཏྱེ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།  

བུད་ཤིང་ལ་མི་ལྟོས་ཏྱེ་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནི་གྲུབ་

པའི་ཕིར་དྱེ་ལྟོས་ཅི་དགོས་ཏྱེ།  དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གྲུབ་ཟིན་པ་

ཡིན་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་བུད་ཤིང་ལ་ཡང་བརོད་

པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་རམ།  དུས་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མྱེད་དོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  ཤིང་ལ་མ་

ལྟོས་པའི་མྱེ་མྱེད་དྱེ་ཞྱེས་བ་བའོ། །ཅི་སྱེ་འོ་ན་མ་ལྟོས་པར་མྱེར་འགྱུར་རོ་

སམ་ན།  འདི་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  ཤིང་ལ་མ་ལྟོས་མྱེ་ཡང་

མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་སྱེ།  གཞན་ཉིད་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་

དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པའམ།  མ་ལྟོས་

པའི་མྱེ་མྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་བུད་ཤིང་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  མྱེ་

ལ་ལྟོས་པའི་ཤིང་མྱེད་དྱེ། །མྱེ་ལ་མ་ལྟོས་ཤིང་ཡང་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་སྱེ།  
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འདིའི་དོན་ནི་ཐལ་མ་ཐག་ཏུ་གོ་བར་ཟད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཡང་མི་བརོད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ་དཔད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་འདིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅི་དགོས་

ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མངོན་སུམ་གི་བུད་ཤིང་མྱེས་བསྱེག་བཞིན་

པ་དམིགས་པ་དྱེའི་ཕིར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཙམ་

ཞིག་སྨྲའོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་མྱེས་བུད་ཤིང་བསྱེགས་ན་དྱེ་དྱེ་

ལྟར་འགྱུར་ན། །སྱེག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ་འདི་ལྟར་གལ་ཏྱེ།  ཤིང་ལ་མྱེ་ཡོད་ན་

ནི་དྱེས་བུད་ཤིང་སྱེག་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་

པ།  མྱེ་ནི་གཞན་ལས་མི་འོང་སྱེ། །ཤིང་ལའང་མྱེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །རྱེ་ཞིག་

མྱེ་ནི་བུད་ཤིང་མ་གཏོགས་པར་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས་འོང་བ་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་

མ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་།  རྒྱུ་མྱེད་པས་བུད་ཤིང་དང་བྲལ་བའི་མྱེ་ལ་འོང་བ་

མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  བུད་ཤིང་དང་བཅས་པ་འོང་བ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར་དང་།  དྱེར་ཡང་བུད་ཤིང་དང་བརལ་ཞིང་བརྟག་པ་མཚུངས་པས་ཐུག་

པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྱེ།  མྱེ་ནི་གཞན་ལས་མི་འོང་སྱེ། ། 

ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཤིང་ལ་ཡང་མྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལ་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་ར་བ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཡོད་དུ་ཟིན་

ཀྱང་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་སར་དམིགས་པར་

མ་གྱུར་བཞིན་དུ་ཕིས་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་པ་ལ་སོགས་པ།  མངོན་པར་

གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡོད་པ་ལས་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  ཅི་སྱེ་

ར་བ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་
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དག་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅྱེས་འདི་ཉིད་རྱེ་ཞིག་དཔད་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་

རང་གི་ངོ་བོ་ནི་མི་བྱེད་དྱེ་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་པར་གསལ་

བར་བྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  མངོན་པར་གསལ་བ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་གསལ་བའོ། ། 

དྱེ་ལྟ་ན་ནི།  འོ་ན་དྱེ་སར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དྱེ་ཉིད་བྱེད་པར་འགྱུར་

ལ།  དྱེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་བཏང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  སར་

མངོན་པར་གསལ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཕིས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་

ངོ་བོ་སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་མངོན་པར་གསལ་བ་རྐྱེན་ལ་

ལྟོས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མངོན་པར་གསལ་བ་འདི་ནི་དངོས་པོ་མངོན་པར་གསལ་

བར་གྱུར་པའམ།  མངོན་པར་གསལ་བར་མ་གྱུར་པ་འགའ་ཞིག་ལ་རྟོག་པ་

ཞིག་ན།  དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་མངོན་པར་གསལ་བར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

མངོན་པར་གསལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མངོན་པར་གསལ་བར་བ་བ་

དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། ། 

མངོན་པར་གསལ་བར་མ་གྱུར་པ་ཡང་མངོན་པར་གསལ་བར་མི་བྱེད་དྱེ།  

མངོན་པར་གསལ་བར་མ་གྱུར་པའི་ཕིར།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །དྱེ་

ལྟར་ན་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱིས་

ཡོད་པར་གྱུར་པ་རགས་པ་ཉིད་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་

རགས་པ་ཉིད་སར་མྱེད་པས་དྱེ་ཉིད་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རགས་པ་

ཉིད་དུ་བས་པས་མངོན་པར་གསལ་བར་ག་ལ་འགྱུར།  ཕྲ་བ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱུ་
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མྱེད་པས་མྱེད་པའི་ཕིར།  ཅི་ཞིག་རགས་པར་བས་པ་ལས་མངོན་པར་

གསལ་བར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བུད་ཤིང་ལ་མྱེ་

མི་སིད་པའི་ཕིར།  ཤིང་ལའང་མྱེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བའོ། །ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པའི་མྱེས་ནི་བུད་ཤིང་སྱེག་པ་ཡང་མི་འཐད་པས། །འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་

མི་བདྱེན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་དང་།  

བགོམ་པ་དག་ལ་སུན་འབིན་པ་སར་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ།  དྱེ་བཞིན་ཤིང་གི་

ལྷག་མ་ནི། །སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པས་བསན། །བུད་ཤིང་མྱེས་སྱེག་

བཞིན་པ་དམིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བའི་བུད་ཤིང་འདིའི་སྱེ།  བུད་ཤིང་གི་སྐབས་

ཀྱི་སུན་འབིན་ལྷག་མ་ནི།  རྱེ་ཞིག་བསྱེགས་པ་མི་སྱེག་སྱེ། །མ་བསྱེགས་པ་

ལའང་སྱེག་པ་མིན། །བསྱེགས་དང་མ་བསྱེགས་མ་གཏོགས་པའི། །བསྱེག་

བཞིན་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བསན་ཟིན་པའི་

ཕིར་འདོན་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་དང་བགོམ་པའི་

སུན་འབིན་པ་དང་མཚུངས་པར་རིག་པར་བའོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་

དྱེའི་ཕིར་བུད་ཤིང་མྱེས་བསྱེག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རིག་པར་

བའོ། །

ད་ནི་ཇི་སྐད་བསན་པའི་དོན་གི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར།  ཤིང་ཉིད་མྱེ་

ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཤིང་ལས་གཞན་ལ་མྱེ་ཡང་མྱེད། །མྱེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་མ་

ཡིན། །མྱེ་ལ་ཤིང་མྱེད་དྱེར་དྱེ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ།  བུད་

ཤིང་གང་དྱེ་མྱེ་ཡིན་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་
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འདིས་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར།  ཤིང་ཉིད་

མྱེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་བའོ། །གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན། །ཤིང་མྱེད་

པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་གཞན་ཡིན་པ་བཀག་

པའི་ཕིར།  ཤིང་ལས་གཞན་ལ་མྱེ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཀྱི་

ཕོགས་གཉི་ག་བཀག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་དྱེ་དང་ལྡན་པ་དང་རྟྱེན་དང་བརྟྱེན་པའི་

ཕོགས་དག་ཀྱང་།  དོན་གིས་བཀག་པའི་ཕིར་དྱེ་དག་ཀྱང་མཇུག་བསྡུ་བའི་

ཕིར།  མྱེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་མ་ཡིན། །མྱེ་ལ་ཤིང་མྱེད་དྱེར་དྱེ་མྱེད། ། ཅྱེས་བ་

བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་མྱེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ལམ་འདི་ལ་

བུད་ཤིང་ཡོད་དོ་ཞྱེས་ཐ་དད་པའམ།  ཐ་མི་དད་པར་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་གང་ན་

དྱེ་ལ་ཐ་དད་པར་ནི།  དཔྱེར་ན་ལྷ་སྦྱིན་བ་གླང་དང་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ལ།  ཐ་མི་དད་པར་ནི་ལྷ་སྦྱིན་བོ་དང་ལྡན་ནོ། །ལྷ་སྦྱིན་གཟུགས་དང་

ལྡན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན།  མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ལ་

ཕོགས་གཉི་ག་ཡང་བཀག་པའི་ཕིར།  མྱེ་ཤིང་དང་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའང་

བཀག་པ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དུ་གྱུར་པའི་འཁར་གཞོང་ནི་རྒྱ་ཤུག་

རྣམས་ཀྱི་རྟྱེན་ཉིད་དུ་རྟོག་ན།  མྱེ་ལ་ནི་བུད་ཤིང་ལས་གཞན་པ་ཉིད་ཀྱང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  མྱེ་ལ་ཤིང་མྱེད་ཅྱེས་བ་བར་རིགས་སོ། །བུད་ཤིང་ལ་

ཡང་མྱེ་མྱེད་དྱེ་གཞན་ཉིད་བཀག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྟྱེན་དང་

བརྟྱེན་པ་ཉིད་བཀག་པ་ཡང་དོན་གིས་བསན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་

ལྔར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ན།  མྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་
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ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར།  མྱེ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པའི་རིམ་པ་ཀུན། །བུམ་སྣམ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མ་ལུས་པར་ནི་རྣམ་

པར་བཤད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་ཉྱེ་བར་བང་བར་བ་བས་ན།  ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་སྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའ་ིཕུང་པ་ོལྔའོ། །དྱེ་དག་ལ་ཉྱེ་བར་བརྟྱེན་ནས་བརྟགས་

པ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ།  འཛིན་པ་པོ།  སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བཞག་ཅིང་

བསྐྱྱེད་པས་ན་བདག་ཅྱེས་བའོ། །དྱེའི་ཕིར།  བདག་དྱེ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་

གྲུབ་པའི་རིམ་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་གིས་རྣམ་

པར་བཤད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཡང་ཀུན་དང་མ་ལུས་པ་ལ་ཁྱད་

པར་ཅི་ལྟ་ཡོད་ཅྱེ་ན།  ཀུན་སྨོས་པ་ནི་ཐལ་མ་ཐག་པའི་ཕོགས་ལྔ་པོ་སྦྱོར་

བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཕོགས་ལྔ་པོ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་ཚང་བ་མྱེད་

པར་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་ལྟར་བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་སྦྱར་

བར་བའོ། །འདི་དག་སོན་པ་ལ་འཐད་པའི་ཚུལ་སར་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

ཡང་མ་ལུས་པས་བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དག་དགག་པར་རིག་པར་བའོ། ། 

བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དག་དགག་པ་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་དག་དང་བདག་

ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཚུངས་པ་ནི་འདི་གཉིས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡིན་པར་རིག་

པར་བའོ་ཞྱེས་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར།  རིམ་པ་ཀུན།  མ་ལུས་པར་ནི་ཞྱེས་

བཤད་དོ། །དྱེ་ལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་
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བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གཞན་ལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གཞན་

མ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བདག་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་ཡང་དམིགས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་བཀག་

པའི་ཕིར་བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་བདག་ལ་ཕུང་པོ་དག་ཡོད་པ་དང་།  ཕུང་པོ་

དག་ལ་བདག་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔར་

བདག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ལྟར་བདག་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་

སོ། །བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དག་གི་རིམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་གཉིས་

ཁོ་ནའི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  བུམ་སྣམ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་བཤད་པར་རིག་པར་བའོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་

བུར་གྱུར་པའམ།  ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་གྱུར་པའམ།  མཚན་ཉིད་

དང་མཚན་གཞིར་གྱུར་པའམ།  ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དག་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལ་འཇིམ་པ་དང་དབྱུ་གུ་དང་འཁོར་ལོ་དང་སྐུད་པ་དང་ཆུ་དང་ར་

མཁན་གི་ལག་པའི་རོལ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་བུམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་

ཡིན་ལ།  བུམ་པ་ནི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའོ། །དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའམ།  སོན་

པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ།  བུམ་པ་ནི་ཡན་ལག་
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ཅན་ཡིན་ནོ། །ལྟོ་བ་ཡངས་པ་དང་།  མཆུ་འཕང་བ་དང་།  ཁ་གཡྱེལ་བ་དང་།  

མགུལ་པ་རིང་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ།  བུམ་པ་ནི་

མཚན་གཞིའོ། །སོ་བསངས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ།  བུམ་

པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་ཡང་མྱེ་དང་

བུད་ཤིང་ལྟར་རིམ་པར་རྣམ་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དང་བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པ་ནི་དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ལྟར་

བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པའི་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་གཞག་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་གསུང་

རབ་ཀྱི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡིན་པར་མངོན་པར་རོམ་པ་ཉིད་ཀྱིས།  མུ་

སྱེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ཉྱེ་བར་བརྟགས་པའི་དོན་གི་རྣམ་པར་

གཞག་པ།  བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་དོན་

ཉིད་དུ་གཅུས་ནས།  ཤིན་ཏུ་བླུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན། །གང་དག་བདག་དང་དངོས་

པོ་རྣམས། །དྱེ་བཅས་ཉིད་དང་ཐ་དད་པར། །སོན་པ་དྱེ་དག་བསན་དོན་ལ། ། 

མཁས་སོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པས་ན་དྱེ་

བཅས་སོ། །དྱེ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་ནི་དྱེ་བཅས་ཉིད་དྱེ།  ཐ་མི་དད་

པ་རང་གཞན་མ་ཡིན་པ་དང་གཅིག་ཉིད་ཅྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ།  གང་དག་དྱེ་

བཅས་ཉིད་དྱེར་སྨྲ་བ་དྱེ་དག་ནི་བསན་པའི་དོན་ལ་མཁས་པར་སློབ་དཔོན་

མི་དགོངས་སོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གང་གིས་བདག་ཏུ་འདོགས་
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པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་དྱེ།  སོ་སོ་མ་ཡིན་ཞིང་

ཐ་མི་དད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་ཡིན་པ་དང་།  དྱེ་

བཞིན་དུ་འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་གང་གིས་བུམ་པར་འདོགས་པ་དྱེ་དང་

དྱེར་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་གི།  སོ་སོར་ནི་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་གང་

དག་བདག་དང་དངོས་པོ་རྣམས་དྱེ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་དྱེ་དག་ནི།  

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ།  རྟག་པ་དང་ཆད་པ་དང་བྲལ་

བ།  བརྟྱེན་ནས་གདགས་པའི་མིང་ཅན་གི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གང་དག་བདག་ཀྱང་གཞན་ལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡང་གཞན།  འབྲས་བུ་

ཡང་གཞན་རྒྱུ་ཡང་གཞན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སོ་སོ་སོ་སོར་སོན་

པར་བྱེད་ཅིང་གཞན་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་དྱེ་དག་བསན་པའི་དོན་ལ་མཁས་པར་

སློབ་དཔོན་ནི་མི་དགོངས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འགོ་བ་སྒྲ་བརན་དང་འདྲ་བར། ། 

གཅིག་ཉིད་གཞན་ཉིད་དང་བྲལ་ཞིང་། །འཕོ་དང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བར། ། 

སྣད་མྱེད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅྱེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ།  དྱེ་ལྟར་རྣལ་

འབོར་པ་མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟག་པས་ཆོས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་

ལུས་ནི་དུས་མཐའི་མྱེ་དག་གམ། །ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་

དང་གཏི་མུག་གི་མྱེ་དག་གིས་འཚིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས།  བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་རབ་བསྱེགས་ཀྱང་། །ནམ་མཁའ་

སོན་ཆད་ནམ་ཡང་མི་འཚིག་བཞིན། །ཆོས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཚུངས་པར་

རྣམ་རིག་པས། །དྱེ་ནི་གཞར་ཡང་མྱེ་ནང་ཡོང་མི་འཚིག  །གལ་ཏྱེ་སངས་



རབ་བྱེད་བཅུ་པ། མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟག་པ།
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རྒྱས་ཞིང་རྣམས་འབར་གྱུར་ལ། །འབར་བ་འདི་དག་མ་ལུས་ཞི་ཤོག་ཅྱེས། ། 

ཏིང་འཛིན་གནས་ནས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པ། །ས་རྣམས་ཞིག་ཀྱང་དྱེ་ལ་

འགྱུར་བ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཇི་ལྟར་གཙུབ་ཤིང་

དང་ནི་གཙུབ་སན་དང་། །ལག་པའི་རོལ་བ་འདི་གསུམ་འདུས་པ་ཡི། །རྐྱེན་

འདི་དག་ལས་མྱེ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །བྱུང་སྱེ་བ་བ་བས་ནས་མྱུར་དུ་

འགག  དྱེ་ནས་འདི་ནི་གང་ནས་འོངས་སམ་གར། །སོང་ཞྱེས་མཁས་པ་གང་

ཞིག་ཚོལ་བར་བྱེད། །ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བཙལ་བ་དང་། ། 

འདི་ཡི་འགོ་དང་འོང་བ་རྱེད་མིན་བཞིན། །ཕུང་པོ་དག་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཁམས་

རྣམས་ནི། །ནང་ཡང་སོང་ལ་ཕི་རོལ་སོང་པ་སྱེ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་

དབྱེན་ཞིང་གནས་མྱེད་ལ། །ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཆོས་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་འདི་འདྲ་འདི་དག་ནི། །མར་མྱེ་མཛད་པ་མཐོང་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་

རྟོགས། །ཇི་ལྟར་ཉིད་ཀྱིས་རྱེས་སུ་རྟོགས་པ་ལྟར། །དྱེ་བཞིན་ལྷ་མིར་བཅས་

པས་རྟོགས་པར་གིས། །ལོག་པ་ཡང་དག་མ་ཡིན་བརྟགས་པ་ཡི། །འདོད་

ཆགས་ཞྱེ་སང་དག་གིས་འགོ་བ་གདུངས། །ཐུགས་རྱེའི་སྤིན་ལས་ཞི་བ་

བསིལ་བའི་ཆུ། །འདྲྱེན་པ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ནི་རབ་ཏུ་ཕོབ། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་པའི་འགྱེལ་

པའོ།། །།
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ། སོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  བདག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འཁོར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏྱེ་བདག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་ནི།  འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་འགོ་བ་

དང་འོང་བའི་ངོ་བོར་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་

གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  དགྱེ་སློང་དག་

སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤིའི་འཁོར་བ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་དོ། །སྱེམས་ཅན་མ་རིག་

པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ལྡན་པ། །སྱེད་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཅན། །སྱེད་པའི་ལུ་གུ་

རྒྱུད་ཀྱིས་བཅིངས་པ།   །འཁོར་ཞིང་རྒྱུག་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་གི་མཐའ་མི་

མངོན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་པས་

འཁོར་བ་ཡོད་པ་དྱེའི་ཚེ་འཁོར་བ་པོ་ཡང་ཡོད་ལ།  དྱེ་ལ་ཡང་བདག་ཅྱེས་

བའོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ། །གལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ཉིད་ཡོད་ན། །བདག་ཀྱང་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར།  སོན་མཐའ་སོན་ནམ་ཞྱེས་

ཞུས་ཚེ། །ཐུབ་པ་ཆྱེན་པོས་མིན་ཞྱེས་གསུངས། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་མཐའ་

མྱེད་དྱེ། །དྱེ་ལ་སོན་མྱེད་ཕི་མ་མྱེད། །མཐའ་དང་ཆ་དང་ཆ་ཤས་ཞྱེས་བ་བ་

རྣམས་ནི་རྣམ་གངས་སོ། །སོན་གི་མཐའ་ནི་སོན་གི་ཆ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། ། 

གལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

དག་བཞིན་དུ་དྱེ་ལ་ངྱེས་པར་སོན་དང་ཕི་མ་ཡང་ཡོད་པར་གྱུར་ན།  ཡོད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  དགྱེ་སློང་དག་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་



རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ། སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ།
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ཤིའི་འཁོར་བ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཕིར་

དྱེ་ལྟར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་པར་གསུངས་པ་དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་

ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསལ་བར་གསུངས་པ་

མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའ་ིཕིར་སོན་དང་ཕ་ིམའ་ིམཐའ་མ་དམིགས་པའ་ིཕིར།  འཁོར་བ་

མྱེད་དྱེ་མགལ་མྱེའི་འཁོར་ལོ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ། །

འདིར་འདི་དཔད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་

བའི་སོན་དང་།  ཕི་མ་བཀག་ན།  ཇི་ལྟར་དགྱེ་སློང་དག་དྱེ་ལྟ་བས་ན།  འཁོར་

བ་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་ནན་ཏན་དུ་བའོ་སམ་དུ་དྱེ་ལྟར་ཁྱྱེད་ཀྱིས་བསླབ་

པར་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་གསུངས་ཤྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  སྱེམས་ཅན་མ་

རིག་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཉྱེ་བར་

བཀོད་པས་དྱེ་དག་ཁོ་ནའི་འཁོར་བ་དྱེ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་པར་རྟོགས་ཀྱི།  

དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་པའི་ལོན་

ཤིང་དྲུངས་ཕྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་

ལམ་གི་མྱེས།  ཉོན་མོངས་པའི་ལོན་ཤིང་མ་ལུས་པར་བསྱེགས་པ་དྱེ་དག་

ལ་ནི་མཐའ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །

ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཐོག་མ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་མ་ཡོད་པར་བསན་ཞྱེ་

ན།  ཕི་རོལ་གི་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཐོག་མ་མྱེད་ཀྱང་། །མྱེ་ལ་སོགས་

པ་དང་ཕྲད་པ་ལས་ཐ་མ་ཡོད་པ་ནི་མཐོང་བ་ཉིད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་

པའི་ལྷས། ཇི་ལྟར་ས་བོན་མཐའ་མཐོང་ཞིང་། །དྱེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མིན་ལྟར། ། 
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དྱེ་བཞིན་རྒྱུ་ནི་མ་ཚང་ཕིར། །སྐྱྱེ་བའང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་

བཤད་དོ། །ཐ་མ་བསན་པ་དྱེ་ཡང་སྱེམས་ཅན་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་

པ་རྣམས་སྤོ་བར་བ་བའི་ཕིར། །འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ལ་གཞུག་སྱེ།  འཇིག་

རྟྱེན་པའི་ཤྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་སྱེམས་པ་ཡིན་

ན་ནི།  འཁོར་བ་ཉིད་མྱེད་ན་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ཟད་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  འདིར་སྨྲས་

པ།  འཇིག་རྟྱེན་པའ་ིཤྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་ཐ་མ་ལྟར་ཐོག་མ་ཡང་ཅ་ིསྱེ་མ་གསུངས་

ཤྱེ་ན།  བརོད་པ།  རྒྱུ་མྱེད་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།   འཇིག་

རྟྱེན་པའི་ཤྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀྱང་འཁོར་བའི་ཐོག་མ་མྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་

གཉི་ག་ལྟར་ཡང་ཐོག་མ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ།   །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་གཉིས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་འགགས་པའི་ཕིར།  དབུས་ཡོད་པ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ཡོད་དྱེ། །དབུས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་དབུས་མྱེད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་རུས་སྦལ་གི་སྤུའི་གོས་

བཞིན་ནོ། །ཁྱོད་ནི་བཞད་གད་བ་བར་འོས་པ་ཞིག་སྱེ།  གང་ལ་ཐོག་མ་ཐ་

མྱེད་པ། །དྱེ་ལ་དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །མ་ཡིན་ནམ།  ཐོག་མ་ཞྱེས་བ་བ་ནི།  

ཇྱེ་དང་སོན་དང་དང་པོ་ལ་ཞྱེས་བའོ། །ཐ་མ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མཐའ་དང་མཇུག་

དང་རྒྱུན་ཆད་པ་ལ་བའོ། །འཁོར་བ་གང་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་བཀག་པ་དྱེ་ལ་

དབུས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཐོག་

མ་དང་ཐ་མ་དང་དབུས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་མིང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྱེ།  མགལ་
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མྱེའི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་བ་

མྱེད་པའི་ཕིར།  བདག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་འཁོར་

བ་ལ་ཐོག་མ་དང་།  ཐ་མ་དང་དབུས་དག་མྱེད་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འཁོར་བ་

མྱེད་པས།  སྐྱྱེ་བ་དང་།  ར་ཤི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ས་བ་དང་ཕི་བ་རྣམས་

དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རིམ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  

དྱེ་ཕིར་དྱེ་ལ་ས་ཕི་དང་། །ལྷན་ཅིག་རིམ་པ་མི་འཐད་དོ། །ཇི་ལྟར་མི་འཐད་པ་

དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་སར་འགྱུར་ལ། །ར་ཤི་ཕི་མ་ཡིན་ན་

ནི། །སྐྱྱེ་བ་ར་ཤི་མྱེད་པ་དང་།   །མ་ཤི་བར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར།   །ཞྱེས་བ་

བ་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་ས་མར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ར་ཤི་དང་བྲལ་

བར་འགྱུར་ན།  ར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་མི་རུང་སྱེ།  འདུས་མ་བས་

ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ར་ཤི་དང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ལ་སྐྱྱེ་བ་

ཡོད་པར་རྟོག་པ་ན།  ལྷ་སྦྱིན་གཞན་དུ་མ་ཤི་བར་འདིར་དང་པོར་སྐྱྱེ་བར་

རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།   །དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  

རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཉྱེས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ།   །བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བར་

གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་སོན་གི་མཐའ་ལ་རྟོགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་།  སོན་

བྱུང་བར་མ་གྱུར་པ་ལས་ཕིས་འདིར་སྐྱྱེ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

ཅི་སྱེ་ཇི་ལྟར་ཨ་མྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སར་ར་ཤི་དང་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་

པར་ཡང་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྐྱྱེ་བར་མཐོང་སྱེ།  དྱེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་ཡིན་ནོ་

སམ་ན།  དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། ། 
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ཨ་མྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ནི་རང་གི་ས་བོན་འགགས་པར་གྱུར་པ་ན།   

སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་གཞན་དུ་མ་ཞིག་པ་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་གོང་མ་དང་

མཚུངས་སོ། །ཅི་སྱེ་ས་བོན་ནི་ཤིང་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཤིང་

གི་སྐྱྱེ་བ་ནི་གཞན་དུ་མ་ཞིག་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཉིད་དོ་སམ་ན།   དྱེ་ལྟར་

ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་འབྱུང་བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་

མིན། །དྱེ་ནི་གཞན་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཞྱེས་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཕིར་ས་བོན་ལས་ཤིང་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེས་ན་འདི་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར།  

གཞན་དུ་མ་ཤི་བ་ལ་འདིར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ས་

མ་ཡིན་པར་ཁས་བང་བར་མི་བའོ། །

ཅི་སྱེ་ར་ཤི་ས་ལ་སྐྱྱེ་བ་འཕི་བ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་

བ་འཕི་འགྱུར་ལ། །ར་ཤི་ས་བ་ཡིན་ན་ནི། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་ར་ཤི་ནི། །རྒྱུ་

མྱེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་གིས་ར་ཤི་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་བས་

ན།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ར་ཤི་སྐྱྱེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཉིད་དུ་གསུངས་ན།  གལ་

ཏྱེ་འདི་ས་བ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་

རིགས་སོ། །གང་ལས།  བོང་བ་བཏྱེག་པར་གྱུར་པ་ནི། །བཏྱེག་པ་ལ་ནི་རྒྱུ་

ཡོད་ཀྱི། །བཏྱེག་པ་ལྟ་ཞིག་རྒྱུ་ལས་ནི། །གཞན་པ་ལྟུང་བ་མྱེད་པ་ཉིད། །ཅྱེས་

བཤད་པ་དྱེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཏྱེག་པ་ཁོ་ནར་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གི། །གཞན་མ་
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ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ། །འདིར་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ཁོ་ན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་

སྨྲའི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཇིག་པ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ།   །འདི་སྐྱྱེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཉིད་ཡིན་པས་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན།  དྱེ་ལྟར་འདུས་བས་ཆོས་དྱེ་དག  །རྒྱུ་དང་བཅས་པར་འབྱུང་བ་

སྱེ། །སྐྱྱེས་ནས་འཇིག་པ་གང་ཡིན་པ། །འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་བ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡང་ལྱེགས་པར་དྲངས་པར་འགྱུར་རོ། །

ད་ནི་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤི་དག་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བར་བསན་

པའི་ཕིར།  སྐྱྱེ་བ་དང་ནི་ར་ཤི་དག  །ལྷན་ཅིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །སྐྱྱེ་བཞིན་

པ་ན་འཆི་འགྱུར་ཞིང་། །གཉི་ག་རྒྱུ་མྱེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་

ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤི་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་

སྐྱྱེ་བཞིན་པ་འཆི་བར་འགྱུར་ན།  འདི་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མུན་པ་

དང་སྣང་བ་ལྟར་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་དུས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཉིད་འཆི་བ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་

ནི་འཇིག་རྟྱེན་དུ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བར་རྟོག་ན་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །བ་གླང་གི་རྭ་གཡས་

གཡོན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་གི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ཡང་

མ་ཡིན་པས།  འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  གང་ལ་ས་ཕི་ལྷན་

ཅིག་གི  །རིམ་པ་དྱེ་དག་མི་སིད་པའི། །སྐྱྱེ་བ་དྱེ་དང་ར་ཤི་དྱེ། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་

སྤོ་བར་བྱེད། །སྐྱྱེ་བ་གང་དང་ར་ཤི་གང་ལ་ས་བ་དང་འཕི་བ་དང་ལྷན་ཅིག་
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གི་རིམ་པ་དྱེ་དག་མྱེད་པའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་མ་དམིགས་པ་ན།  འཕགས་པ་རྣམས་

ཅིའི་ཕིར་སྤོ་བར་བྱེད།  ཅིའི་ཕིར་གི་སྒྲ་ནི་མི་སིད་པ་ལ་བ་སྱེ།  སྤོ་བར་མི་

མཛད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བའི་དོན་ཏོ། །ར་ཤི་དྱེ་ཡང་མ་དམིགས་ན་ཅིའི་ཕིར་སྤོ་

བར་བྱེད།  ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཟིགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་

དགོངས་སོ། །

ཡང་ན་དྱེ་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  བིས་པ་

རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་དང་།   གང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ར་

ཤི་དྱེ་ཅིའི་ཕིར་སྤོ་བར་བྱེད།  དྱེའི་ཕིར་བིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོས་པ་ནི་

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །ཇི་ལྟར་

འཁོར་བ་ལ་སོན་གི་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་གཞན་

རྣམས་ལ་ཡང་ཡིན་ན་ོཞྱེས་གསུངས་པ།  འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་སོན་ག་ིམཐའ། ། 

ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀྱི།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དང་ནི།   །མཚན་ཉིད་

དང་ནི་མཚན་གཞི་ཉིད། །ཚོར་དང་ཚོར་པོ་ཉིད་དང་ནི། །དོན་ཡོད་གང་དག་

ཅི་ཡང་རུང་། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང་། །སོན་གི་མཐའ་ནི་

ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་ས་ལ་འབྲས་བུ་འཕི་བར་གྱུར་ན་ནི།  འབྲས་

བུ་མྱེད་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྱེ་འབྲས་བུ་ས་ལ་རྒྱུ་འཕི་ན་ནི།  

དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་བས་ས་བའི་འབྲས་བུ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་དུ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉི་ག་རྒྱུ་མྱེད་པར་

འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དག་དང་།  ཚོར་བ་དང་



རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ། སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ།

219

ཚོར་བ་པོ་དག་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །འཁོར་བའི་རྒྱུ་བཤད་པ་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པར་བ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  གཞན་

ཡང་དངོས་པོ་གཞན་གང་དག་ཤྱེས་པ་དང་ཤྱེས་བ་དང་།  ཚད་མ་དང་གཞལ་

བ་དང་།   བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་དང་།   ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དང་།  

ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་ལ་ཡང་སོན་གི་མཐའ་མི་

རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བར་སྦྱར་བར་བའོ། །

དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤིན་གི་མདོ་ལས། །ཆོས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། །གཟོད་ནས་ཞི་ཞིང་མ་སྐྱྱེས་པ། །རང་གཞན་མྱ་

ངན་འདས་པ་ཡི། །ཆོས་རྣམས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསན།   །ཞྱེས་འཕགས་

པ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྱེལ་བས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  གཟོད་མ་ནས་ནི་སོང་

ཞིང་མ་འོངས་ཆོས། །སོང་བ་མྱེད་ཅིང་གནས་མྱེད་གནས་ཀྱིས་དབྱེན། ། སྒྱུ་

མའི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་སིང་པོ་མྱེད། །ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་རྣམ་དག་ནམ་

མཁའ་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་ནི་གང་དག་རབ་སོན་པ།   །དྱེར་ཡང་མི་ཟད་

པས་ནི་མི་མཐོང་སྱེ། །ཆོས་འདི་ས་ནས་བདག་མྱེད་སྱེམས་ཅན་མྱེད།   །དྱེ་

དག་རབ་ཏུ་སོན་ཀྱང་མི་ཟད་འགྱུར། །བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བརྟགས་ནས་བསན་

པ་ཡིན།   །འཁོར་བ་ལ་ནི་ཐ་མ་མི་རྱེད་དྱེ། །གང་དག་སོན་བྱུང་མཐའ་ནི་

མཚན་ཉིད་མྱེད། །མ་འོངས་དུས་ཀྱང་ཤྱེས་པར་བ་བའི་ཕིར། །ལས་དང་བ་

བ་དྱེ་ལྟར་ཞུགས་འགྱུར་ཏྱེ། །རབ་དང་ཐ་མ་དག་ཏུའང་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
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ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བླུན་ཞིང་རང་བཞིན་སོང་། །ཐམས་ཅད་བདག་མྱེད་པར་

ཡང་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  སོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་

གཅིག་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བས་པ་གཞན་གིས་

བས་པ་བརྟག་པ། 

འདིར་སྨྲས་པ། །བདག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་དང་འབྲྱེལ་བ་ཅན་གི་

སྡུག་བསལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སྡུག་

བསལ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེ་ཡང་ཡོད་ལ།  སྡུག་བསལ་དྱེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་

འགྱུར་བར་བ་དགོས་ཏྱེ།  རྟྱེན་མྱེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་

ལ་རྟྱེན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་བདག་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་

ཏྱེ་སྡུག་བསལ་ཉིད་ཡོད་ན།  བདག་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

འདི་ལྟར་དྱེ་ནི་ཡོད་ན།  བདག་གིས་བས་པའམ།  གཞན་གིས་བས་པའམ།  

གཉི་གས་བས་པའམ།  རྒྱུ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  འདོད་པ་

ན་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྱེ་བས་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།   །ཞྱེས་བསན་

པའི་ཕིར། །ཁ་ཅིག་སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བས། །གཞན་གིས་བས་དང་

གཉི་གས་བས།  །རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་འདོད། །དྱེ་ནི་བ་བར་མི་རུང་

ངོ་། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་རོལ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི།  སྡུག་བསལ་

བདག་གིས་བས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་རྟོགས་སོ། །གཞན་པོ་དག་གིས་ནི་གཞན་

གིས་བས་པ་ཡིན་ལ།  གཞན་དག་གིས་ནི་གཉི་གས་བས་པ་ཡིན་ཞིང་འགའ་

ཞིག་དག་གིས་ནི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མྱེད་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་

རྟོགས་སོ། །འདོད་པར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་དྱེ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བ་
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བར་ཏྱེ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བར་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ནི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་ཡིན་པ་དྱེ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར། །གལ་ཏྱེ་བདག་གིས་བས་གྱུར་ན། །དྱེ་ཕིར་བརྟྱེན་

ནས་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཕུང་པོ་འདི་དག་ལ། །བརྟྱེན་ནས་ཕུང་པོ་

འདི་དག་འབྱུང་། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་བདག་གིས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་

བདག་རང་གིས་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏྱེ་བདག་གིས་སྡུག་བསལ་བས་

པར་གྱུར་ན་ནི།  སྡུག་བསལ་གི་རང་གི་ངོ་བོ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་གི་

རང་གི་ངོ་བོ་དྱེ་ཉིད་བས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མི་ལྟོས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏྱེ།  རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་

ནི་རང་གི་ངོ་བོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ནི་རྟྱེན ་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ལྟར།  གང་

ཕིར་ཕུང་པོ་འདི་དག་ལ། །བརྟྱེན་ནས་ཕུང་པོ་དྱེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏྱེ།  

གང་གི་ཕིར།  འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས།  སྐྱྱེ་བའི་

ཆར་གཏོགས་པའི་ཕུང་པོ་དྱེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་

བདག་གིས་བས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། །ད་ནི་གཞན་གིས་བས་པ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་འདི་ལས་དྱེ་གཞན་ཞིང་། ། 

གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལས་འདི་གཞན་ན། །སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་བས་འགྱུར་ཞིང་། ། 

གཞན་དྱེ་དག་གིས་དྱེ་བས་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་

དག་ལས་སྐྱྱེ་བའི་ཆའི་ཕུང་པོ་དྱེ་དག་གཞན་དུ་འགྱུར་ཞིང་།  སྐྱྱེ་བའི་ཆར་



རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརྟག་པ།
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གཏོགས་པ་དྱེ་དག་ལས་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་དག་གཞན་ཡིན་ན་ནི།  

དྱེའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་བས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ལ་ནི་གཞན་

ཉིད་མ་མཐོང་སྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་འབྲྱེལ་པར་གནས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་འབྱུང་བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་

པའང་མ་ཡིན་ཕིར། །དྱེ་ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་བས་པར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གལ་ཏྱེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། །དྱེ་ཡི་ཚེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་དང་། །གཞན་དུ་

གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་དྱེ་དག་གིས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་དག་བས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་

བརོད་པར་ནུས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་བས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་གང་གི་ཕིར་

སྡུག་བསལ་ཉིད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་བས་པ་དྱེའི་ཕིར་བདག་གིས་བས་སོ་

ཞྱེས་ནི་མི་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  གང་ཟག་བདག་གིས་གང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་

བས་པ་ཡིན་གི།  གཞན་གིས་བས་ནས་འདི་ལ་བིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བས་སོ་ཞྱེས་སྨྲའོ་སམ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་བདག་གིས་ནི། །སྡུག་བསལ་བས་པའི་གང་ཟག་སྱེ། །སྡུག་

བསལ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མིའི་སྡུག་བསལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པའི་ཕུང་པོ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་གང་ཟག་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བས་སོ་

ཞྱེས་བ་བར་བ རྟགས་ན།  གང་བདག་གིས་སྡུག་བསལ་དྱེ་བས་པའི་གང་

ཟག་ཏྱེ་རྟོག་མོད།  གལ་ཏྱེ་རྱེ་ཞིག་སྡུག་བསལ་གང་གིས་གང་ཟག་བདག་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཉིད་དྱེར་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་སྡུག་བསལ་དྱེ་ཉིད་དྱེས་བས་པ་ཡིན་ན་ནི།   

སྡུག་བསལ་དྱེ་ནི་འདི་ཡིན་ལ།  འདིའི་བྱེད་པ་པོ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཕྱེ་སྱེ་

བརོད་དགོས་སོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་མིའི་སྡུག་བསལ་གི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཅན་གི་

གང་ཟག་གིས།  ལྷའི་སྡུག་བསལ་བས་པར་གྱུར་ན་ནི།  འོ་ན་དྱེ་གང་ཟག་

བདག་གིས་བས་པ་མ་ཡིན་གི།  གང་ཟག་གཞན་གིས་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ།   །ཅི་སྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཐ་དད་ཀྱང་གང་ཟག་ཐ་མི་དད་པར་འདོད་ན།  འདི་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་ཅིང་།  གཞན་དུ་གྱུར་

པའི་གང་ཟག་བསན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་སྡུག་

བསལ་གང་ཟག་བདག་གིས་བས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་ཟག་བདག་གིས་སྡུག་བསལ་བས་སོ་ཞྱེས་དྱེ་

སྐད་དུ་སུ་སྨྲ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  སྡུག་བསལ་ནི་གང་ཟག་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་

ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་མིའི་གང་ཟག་ནི་ལྷའི་སྡུག་བསལ་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་

ལ།  གང་གི་ཕིར་མིའི་གང་ཟག་གིས་ཀྱང་།  ལྷའི་སྡུག་བསལ་བས་ནས་ལྷའི་

གང་ཟག་ལ་སྱེར་བར་བྱེད་ཅིང་།  ལྷའི་སྡུག་བསལ་དྱེས་ཀྱང་ལྷའི་གང་ཟག་

གོ་ཞྱེས་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར།  གང་ཟག་དྱེའི་སྡུག་བསལ་དྱེ་ནི་

གང་ཟག་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་

གཞན་ལས་ནི། །སྡུག་བསལ་འབྱུང་ན་གཞན་ཞིག་གིས། །སྡུག་བསལ་དྱེ་

བས་གང་སྦྱིན་དྱེ། །སྡུག་བསལ་མ་གཏོགས་ཅི་ལྟར་རུང་། །གལ་ཏྱེ་ལྷའི་

སྡུག་བསལ་མིའི་གང་ཟག་གིས་བས་ལ། །མིའི་གང་ཟག་དྱེས་ཀྱང་སྡུག་



རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརྟག་པ།
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བསལ་དྱེ་བས་ནས། །གཞན་ལྷའི་གང་ཟག་ལ་སྱེར་བར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་

ཡིན་ན་ནི།  གང་ལ་སྦྱིན་པར་བ་བའི་ལྷའི་གང་ཟག་དྱེ།  ལྷའི་སྡུག་བསལ་

ལས་མ་གཏོགས་པར་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར།  དྱེ་ལྟར་ན།  རྱེ་ཞིག་གང་

ཟག་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་ལྱེན་པ་པོ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་གང་ཞིག་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་གཞན་སྡུག་བསལ། །འབྱུང་ན་གང་གིས་དྱེ་

བས་ནས། །གཞན་ལ་སྱེར་བའི་གང་ཟག་གཞན། །སྡུག་བསལ་མ་གཏོགས་

གང་ཞིག་ཡིན། །གང་གིས་ལྷའི་སྡུག་བསལ་བས་ནས་ལྷའི་གང་ཟག་ལ་སྱེར་

བར་བྱེད་ཅིང་།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གང་གིས་མིའི་གང་ཟག་དྱེར་གདགས་པ་དྱེ་

ནི།  མིའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར། དྱེའི་ཕིར་

གང་ཟག་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་

ཕིར།  བདག་གིས་བས་པར་མ་གྲུབ་པས། །སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་ག་ལ་

བས། །གཞན་གིས་སྡུག་བསལ་གང་བྱེད་པ།  །དྱེ་ནི་དྱེ་ཡི་བདག་བས་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ལྷའི་གང་ཟག་གིས་སྡུག་བསལ་མིའི་གང་ཟག་གིས་བས་

པའི་ཕིར།  གཞན་གིས་བས་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ནི་མིའི་གང་ཟག་གི་རང་གིས་

བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

དྱེའི་ཕིར།  གང་གི་ཚེ་བདག་གིས་བས་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྡུག་

བསལ་དྱེ་མིའི་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་མ་བས་པ་དྱེའི་ཚེ།  ལྷ་ཞྱེས་བ་བའི་

གང་ཟག་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དྱེ་གཞན་གིས་བས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཞྱེས་
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བ་བ་འདི་ལས་ཀྱང་སྡུག་བསལ་གཞན་གིས་བས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་ཕོགས་གཉིས་ཆར་རྣམ་པ་གཞན་གི་སོ་ནས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར།  རྱེ་ཞིག་སྡུག་བསལ་བདག་བས་མིན། །དྱེ་ཉིད་

ཀྱིས་ནི་དྱེ་མ་བས། །གལ་ཏྱེ་གཞན་བདག་མ་བས་ན། །སྡུག་བསལ་གཞན་

བས་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །འདི་ལས་ཀྱང་སྡུག་བསལ་

བདག་དང་གཞན་དག་གིས་བས་པར་མི་རིགས་སོ། །གང་གི་ཕིར་རྱེ་ཞིག་

སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་

ཕིར་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་དྱེ་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  བདག་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  བདག་གིས་བས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གཞན་གིས་བས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  བྱེད་པོ་ཞྱེས་བ་

བར་བརྟགས་པའི་གཞན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་རྱེ་ཞིག་བདག་གིས་མ་བས་

ཤིང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་སྱེ།  དྱེ་ཡང་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གང་ཞིག་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་གཞན་བྱེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ།  འདི་ནི་མི་

རིགས་སོ། །

ད་ནི་སྡུག་བསལ་གཉིས་ཀས་བས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་རྱེ་རྱེས་བས་གྱུར་ན། །སྡུག་བསལ་གཉི་གས་བས་

པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་རྱེ་རྱེས་སྡུག་བསལ་བྱེད་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་

སྡུག་བསལ་གཉི་གས་བས་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་ནི་རྱེ་རྱེས་བས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  



རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརྟག་པ།
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བཤད་ཟིན་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རྱེ་རྱེས་སོག་གཅོད་པ་མ་བས་

པར་ནི་གཉི་གས་བས་སོ་ཞྱེས་བརོད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །

ད་ནི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཇི་ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་

བསན་པའི་ཕིར།  བདག་གིས་མ་བས་གཞན་མ་བས། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མྱེད་

ག་ལ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གཞན་གིས་མ་བས་པ།  གཞན་གིས་མ་

བསྐྱྱེད་པ་འདི་ལ་ཡོད་པས་ན།  གཞན་གིས་མ་བས་པའོ། །འདི་ལ་བདག་

གིས་མ་བས་པ་ཡོད་པས་ན་བདག་གིས་མ་བས་པའོ། །གལ་ཏྱེ་ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བས་པ་མྱེད་ཅིང་།  གཞན་

གིས་བས་པ་ཡང་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  ནམ་

མཁའི་མྱེ་ཏོག་གི་དྲི་ཞིམ་པོ་བཞིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་མྱེད་པའི་ཕིར་ན་དྱེའི་

རྟྱེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཀྱང་ལྟ་ག་ལ་ཡོད།  ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་བཞིར་དཔད་ན་

སྡུག་བསལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་ས་བོན་

དང་མྱུ་གུ་དང་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་རིག་པར་བའོ་

ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  སྡུག་བསལ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པ་བཞི། །ཡོད་མ་ཡིན་

པ་མ་ཡིན་གི། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  ཐམས་ཅད་ས་མ་བཞིན་སྦྱར་བར་བའོ། ། 

གལ་ཏྱེ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་མྱེད་ན།  འོ་ན་

ད་ནི་འདི་དག་རྣམ་པ་གང་གིས་འགྲུབ་ཅྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་

སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ངྱེས་པར་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་ལ་

སོགས་པ་དག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ངྱེས་སོ། །འོན་ཏྱེ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཡོད་པར་རྱེད་པ།  སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་

རོབ་ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཚོལ་ན་ནི།  དྱེའི་

ཚེ་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པར་བཤད་པའི་རྣམ་པས་

ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཕོགས་བཞི་བསལ་ནས་རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་གི་དོན་གི་

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་གྲུབ་པར་ཁས་བང་བར་བའོ། །

ཇི་སྐད་དུ།  སྡུག་བསལ་བདག་གིས་བས་པ་དང་།  གཞན་གིས་བས་

དང་གཉི་གས་བས། །རྒྱུ་མྱེད་རྟོག་གྱེ་བ་ཡིས་འདོད། །ཁྱོད་ཀྱིས་བརྟྱེན་ནས་

འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  ཀུན་

རོབ་ཏུ་ནི་རྒྱལ་བས་ཆོས་བཤད་དྱེ། །འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཡིན་དྱེ་

ལྟར་ལྟོས།  ཡང་དག་ཉིད་དུ་བདག་དང་བདག་མྱེད་དྱེ། །འགོ་བ་ཀུན་གི་

མཚན་ཉིད་འདི་འདྲའོ། །དགྱེ་དང་ནག་པོའི་ལས་རྣམས་མི་འཇིག་སྱེ། །བདག་

གིས་བས་པ་བདག་ནི་མྱོང་བར་འགྱུར། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཕོ་བར་མི་

འགྱུར་ཏྱེ། །རྒྱུ་མྱེད་པར་ཡང་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སིད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་

མ་དབང་མྱེད་པ། །གསོག་དང་གསོབ་ཏུ་གྱུར་པ་དབུ་བ་བཞིན། །སྒྱུ་མ་སྨིག་

རྒྱུ་ལྟ་བུར་རྟག་ཏུ་སོང་། །སྒྲ་ཡིས་བཤད་ཀྱང་དྱེ་དག་དབྱེན་པ་ཡིན། །བྲག་ཕུག་

རི་དང་གཅོང་རོང་ཀླུང་རྣམས་སུ། །རྐྱེན་གིས་ཇི་ལྟར་བྲག་ཅ་འབྱུང་བ་ལྟར། ། 



རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརྟག་པ།
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དྱེ་བཞིན་འདུས་བས་འདི་ཀུན་རིག་པར་གིས། །འགོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་

སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། ། 

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་

ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགྱེལ་པའོ། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།

གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཐལ་མ་ཐག་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་

པར་དཔད་པ་ན།  དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་གཞན་དང་གཉི་གས་བས་

པ་དང་།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་མྱེད་ཅིང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་

གཞན་ཡང་མྱེད་ལ།  མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་

པར་བས་པ་རྣམས་ལ་དངོས་པོ་འདི་དག་སྐྱྱེ་བའི་ངོ་བོར་ཡང་སྣང་བ་དྱེའི་

ཕིར།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་དང་གླང་པོ་ཆྱེ་ལ་

སོགས་པས།  དྱེ་མི་ཤྱེས་པ་རྣམས་ལྟར་བིས་པ་རྣམས་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  བོའི་སྤན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལོག་ཏུ་མ་

གྱུར་པ་མངའ་བ།  མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་དྲུངས་ཕྱུང་བ།  

སྱེམས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་སྐྱབས་མྱེད་པ་

ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པར་མཛད་པའི་སླད་དུ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཉྱེ་བར་སོན་པ་ལྷུར་མཛད་པ།  ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའི་མངའ་བའི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གང་ཞིག  །སླུ་བ་དྱེ་ནི་བརྫུན་ཞྱེས་

གསུངས། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་ཆོས། །དྱེས་ན་དྱེ་དག་བརྫུན་པ་

ཡིན། །མདོ་ལས་དགྱེ་སློང་དག་འདུས་བས་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ལ།  མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་ནི་བདྱེན་པ་དམ་པའོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་སླུ་བར་བྱེད་



རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།
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པའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །འདི་ནི་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་

ཕིར་ཚུལ་འདིས་གང་སུ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དྱེ་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་དྱེ་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་གསུངས་པ་དང་།  

འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་དྱེའི་ཕིར།  འདུ་བྱེད་དྱེ་

དག་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་བརྫུན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལ་སླུ་བའི་ཆོས་

ཅན་ནི་འདྲིད་པར་བྱེད་ཅིང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བ་སྱེ།  མགལ་མྱེའི་འཁོར་

ལོ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་

བརྫུན་པ་སྱེ།  སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་བཞིན་ནོ། ། 

གང་ཞིག་བདྱེན་པ་དྱེ་ནི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་བཞིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར།  བསན་པའི་རིགས་པ་དང་ལུང་འདི་ལས།  དངོས་པོ་

རྣམས་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གྲུབ་སྱེ།  ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སོང་པ་སྱེ།  རང་བཞིན་མྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞྱེས་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་

ཀྱིས།  འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་བསན་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་མྱེད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པའི་ལོག་པར་

ལྟ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་དག་ད་དུང་དུ་ཡང་ཁྱོད་སླུ་

བར་བྱེད་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དག་ཡོད་པ་འདི་ནི་བདྱེན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་སླུ་ཆོས་

གང་ཡིན་པ། །དྱེ་བརྫུན་དྱེ་ལ་ཅི་ཞིག་སླུ། །མ་ཡིན་ནམ།  གང་གི་ཚེ་ཁོ་བོ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཅག་གི་སླུ་བ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་བརྫུན་པའོ་ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ལ་

ཅི་ཞིག་སླུ་སྱེ།   དྱེ་ལ་ཅི་ཞིག་དངོས་པོ་མྱེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་

འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་མྱེད་པར་ལྟ་བའི་

ལོག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཐོང་བ་

དྱེའི་ཚེ།  དྱེར་ཅི་ཞིག་སླུ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  འགའ་ཡང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་མི་

འགྱུར་བས།  ཁྱོད་ཀྱིས་གླན་ཀ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །འདིར་གལ་ཏྱེ་དངོས་

པོ་མྱེད་པའི་ལྟ་བ་ཡང་མི་སོན་ན།  ལུང་འདིས་ཅི་ཞིག་སོན།  བརོད་པར་བ་

སྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་གསུངས་པ། །སོང་ཉིད་ཡོངས་སུ་བསན་པ་

ཡིན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དྱེ་སྐད་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དངོས་པོ་

མྱེད་པར་སོན་པ་མ་ཡིན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  སོང་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སོན་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པའི་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས།  གང་ཞིག་རྐྱེན་ལས་སྐྱྱེས་པ་

དྱེ་མ་སྐྱྱེས། །དྱེ་ལ་སྐྱྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རྐྱེན་ལ་རག་ལས་གང་

དྱེ་སོང་པར་བཤད། །གང་ཞིག་སོང་ཉིད་ཤྱེས་དྱེ་བག་ཡོད་མིན། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །འདིར་ལུང་གིས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་

ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོན་ཏྱེ་ཅི་ཞྱེ་ན།  རང་བཞིན་

མྱེད་པ་སྱེ་རང་བཞིན་མི་གནས་པ་ཉིད་དང་།  འཇིག་པ་ཉིད་སོན་པར་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

འདི་གང་ལས་ཤྱེ་ན།  དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་དྱེ། །གཞན་དུ་



རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།
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འགྱུར་བར་སྣང་ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྱེ།  ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །འདི་སྐད་དུ་གལ་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་

ལ་རང་བཞིན་མྱེད་ན།  དྱེའི་ཚེ་འདི་དག་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དམིགས་པར་མི་

འགྱུར་ན།  ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རང་

བཞིན་མི་གནས་པ་ཉིད་མདོའི་དོན་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་བསན་

པར་འགྱུར་རོ། །འདིའི་ཕིར་ཡང་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  དངོས་

པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་དྱེ། །གང་ཕིར་དངོས་རྣམས་སོང་པ་ཉིད། །འདི་ལྟར་དངོས་

པོ་གང་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ཆོས་སོང་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་

གཤམ་གི་བུ་ལ།  དྱེའི་སོ་བསངས་ཉིད་མི་འཐད་པས་ཆོས་ཅན་མྱེད་པས།  

དྱེ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཆོས་ཀྱང་མི་འཐད་པ་དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་ན།  གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་

ཡིན། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མྱེད་ན།  ཡོངས་སུ་འགྱུར་

བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་གང་གི་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཞྱེས་འཛེར་ཏོ། །འདི་ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བཏགས་

ཀྱང་།  གལ་ཏྱེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞན་དུ་འགྱུར།   འདིར་

ཆོས་གང་ཞིག་དངོས་པོ་གང་ལ་མི་འཁྲུལ་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་རང་བཞིན་ཞྱེས་

བསད་དྱེ།  གཞན་གིས་གྱེགས་བར་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མྱེའི་ཚ་བ་ལ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ན་རང་བཞིན་ཞྱེས་བརོད་ལ།  ཚ་བ་དྱེ་ཉིད་ཆུ་

དག་ལ་དམིགས་པ་ན་རྐྱེན་གཞན་ལ ས་བྱུང་བས་བཅོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ།  དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་ནི་འཁྲུལ་བ་མྱེད་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་པར་བ་དགོས་པ་དྱེའི་ཚེ་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་

བ་མྱེད་དྱེ།  མྱེ་ནི་གང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་ཁས་ལྱེན་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མྱེད་པར་

འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་

ཕིར་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་ཞིག་སྣང་བ་ལས་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ནི་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་མི་སིད་པ་ཉིད་དོ། །ཇི་ལྟར་མི་སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  དྱེ་

ཉིད་ལ་ནི་གཞན་འགྱུར་མྱེད། །གཞན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ཕིར་

གཞོན་ནུ་མི་ར་སྱེ།  གང་ཕིར་རས་པའང་མི་རའོ། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  

རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་སར་གི་གནས་སྐབས་ན་གནས་པ་དྱེ་ཉིད་ནི་གཞན་དུ་

འགྱུར་བར་མི་འཐད་དོ། །འདི་ལྟར་ལང་ཚོའི་གནས་སྐབས་ཉིད་ལ་གནས་

པའི་གཞོན་ནུ་ལ་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་གནས་

སྐབས་གཞན་ཐོབ་པ་ཉིད་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་རྟོག་ན།   དྱེ་ཡང་མི་

འཐད་དྱེ།  གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རས་པའི་རྣམ་གངས་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་

གལ་ཏྱེ་གཞོན་ནུ་ལ་མི་འདོད་ཀྱི་གཞན་རས་པ་ཁོ་ན་ལ་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་

ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་རས་པ་ལ་ནི་ཡང་ར་བ་དང་།  འགྱེལ་པ་



རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།

235

དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །རས་པ་ལ་ཡང་ར་བ་དང་འབྲྱེལ་པས་ཅི་ཞིག་

བ་སྱེ།  དྱེ་མྱེད་པར་ཡང་རས་པ་ཉིད་ཡོད་པས་རས་པ་རའོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་

རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།   དྱེ་ནི་མི་རིགས་

ཏྱེ།  རས་པའི་གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་ལ་གཞོན་ནུ་ཞྱེས་བརོད་པའི་ཕིར་

དང་།  གནས་སྐབས་གཉིས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཉིད་གཞན་འགྱུར་ན། །འོ་མ་ཉིད་ནི་ཞོར་

འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་འོ་མའི་གནས་སྐབས་བཏང་ནས།   ཞོའི་གནས་སྐབས་སུ་

གྱུར་པ་དྱེའི་ཕིར་འོ་མ་ཉིད་ཞོར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།   གལ་

ཏྱེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་འོ་མ་ཉིད་ཞོར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་འདོད་ན་ནི།  

འོ་མ་ལས་གཞན་གང་ཞིག་ནི། །ཞོ་ཡི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཅི་ཆུ་ཞོའི་

དངོས་པོར་འགྱུར་རམ།  དྱེའི་ཕིར་གཞན་ཞོའི་དངོས་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་

བ་འདི་ནི་མ་འབྲྱེལ་བ་ཡིན་ནོ།   །དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་

པའི་ཕིར་དྱེ་སྣང་བ་ལས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྲུབ་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཞྱེས་བ་བ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའི་མདོ་ལས།  ཆོས་

གང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅིང་འབྱུང་བ་མྱེད། །འཆི་འཕོ་མྱེད་ཅིང་ར་བར་མི་འགྱུར་བ། 

།མི་ཡི་སྱེང་གྱེ་ཡིས་ནི་དྱེར་བསན་ཞིང་། །སྱེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་ནི་དྱེ་

ལ་བཀོད། །གང་ལའང་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གང་ཡང་མྱེད། །གཞན་ཡང་མ་ཡིན་སུས་

ཀྱང་མི་རྱེད་པ། །ནང་ན་མ་ཡིན་ཕི་རོལ་དག་ན་ཡང་། །མི་རྱེད་དྱེ་དག་ལ་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མགོན་པོས་བཀོད། །བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པས་ཞི་བའི་འགོ་གསུངས་ཀྱང་། ། 

འགོ་བ་གང་ཡང་རྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་དག་འགོ་ལས་གོལ་བར་རྣམ་

པར་གསུངས། །གོལ་ནས་སྱེམས་ཅན་མང་པོ་གོལ་བར་མཛད། །བདག་མྱེད་

པར་ནི་ཆོས་ཀུན་སོན་མཛད་ཅིང་། །སྱེམས་ཅན་འཛིན་ལས་འཇིག་རྟྱེན་རྣམ་

པར་གོལ། །བདག་ཉིད་འགོ་ལས་གོལ་ཞིང་འགོ་གོལ་བས། །དྱེ་བཞིན་ཕ་

རོལ་གཤྱེགས་ཀྱང་རལ་བའང་མྱེད། །དྲང་སོང་ཆྱེན་པོ་སིད་པའི་ཕ་རོལ་

ཕིན། །ཕ་རོལ་གཤྱེགས་པ་གང་ཡང་མི་རྱེད་འགྱུར། །ཕ་རོལ་ཡོད་མ་ཡིན་

ཞིང་ཚུ་རོལ་མྱེད། །ཕ་རོལ་སོང་ངོ་ཞྱེས་ཀྱང་ཚིག་ཏུ་གསུང་། །གང་གིས་

ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་དྱེ་ཡང་མྱེད། །གང་སྨྲས་དྱེ་ཡི་ཚིག་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ལ་

སྨྲ་བ་དྱེ་ཡང་རྱེད་མི་འགྱུར། །གང་གིས་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ལོག་

པར་རྟོག་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་སུ། །འདིར་ནི་འགོ་བ་འདི་ཀུན་རབ་ཏུ་

འཁྱམས། །སྐྱྱེས་བུ་གང་ཞིག་ཞི་བའི་ཆོས་རིག་པ། །དྱེས་ནི་རང་འབྱུང་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་མཐོང་། །ཆོས་མཆོག་ཞི་བ་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤྱེས། ། 

དགའ་བ་རྱེད་ནས་སྱེམས་ཅན་ཚིམ་པར་བྱེད། །ཉོན་མོངས་རྒྱལ་ནས་དྱེ་ཉིད་

རྒྱལ་བར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཞིང་གནས་པ་མྱེད། །དྱེ་ཕིར་

རྒྱལ་བའི་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་མཁྱྱེན། །སངས་རྒྱས་ནས་ནི་འགོ་བ་ཤྱེས་པར་

བྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་

པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་སོང་པ་ཉིད་དུ་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟྱེན་དུ་གྱུར་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་



རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།
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བ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དག་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ། །གལ་ཏྱེ་སོང་མིན་

ཅུང་ཟད་ཡོད། །སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མིན་ན། །སོང་པའང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་སོང་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་

ཞིག་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་རྟྱེན་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སོང་པ་ཉིད་དང་བདག་མྱེད་པ་

ཉིད་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁས་བངས་

པས་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མྱེད་པའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་མྱེད་ཅིང་སོང་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  གཉྱེན་པོ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བྲལ་བས་

ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་གི་ཕྲྱེང་བ་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

ངྱེས་པར་བའོ། །གང་གི་ཚེ་སོང་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་རྟྱེན་

དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས།  འགོ་བ་མུ་སྱེགས་པའི་སྨྲ་བ་མ་རིག་པའི་སྨག་ཆྱེན་པོའི་རྱེས་སུ་

སོན་པ་ལ།  འགོ་བའི་སྒྲོན་མྱེ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ།  བདག་མྱེད་པ་ཉྱེ་བར་

སོན་པའི་མྱེ་ལྱེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་མངའ་བ་རྣམས་འབྱུང་བ།  རྣམ་པར་ཐར་པའི་

སོ་གསུམ་པོ་སོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་སྨོན་པ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་

བ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བར་བ་བའི་

ཕིར་བསན་པ་མུ་སྱེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་མ་



238
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ཡིན་པ་དག་ནི།  བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པའི་གསུང་རབ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ན།  

ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ད་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་གསུང་རབ་རྣམ་པར་འཆད་པའི་

རྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས་སོང་པ་ཉིད་དྱེ་སྤོང་བར་བརམས་པ་ཡིན་པས།  མཐོ་རིས་

དང་བང་གོལ་གི་ལམ་རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཁྱོད་དང་བརད་པས་ཆོག་གོ  ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཨྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་གནམ་དུ་ཕོགས་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ཞི་བ་

དྲང་པོ་བོར་ནས། །དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའི་སྦྲུལ་གིས་དཀིས་པ།  

འཁོར་བའི་དགོན་པའི་ལམ་ལས་ཐར་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་འགོ་བ་ཉིད་དུ་རྟྱེན་པ་

ཁྱོད་ནི་དམ་པ་དག་གིས་སྨད་པར་བ་བ་ཡིན་བཞིན་དུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་

ཞྱེན་པས་གཟུང་བའི་དབང་ཉིད་ཀྱིས་དྱེ་དག་ཉིད་ལ་སྨོད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་

སྱེ།  ཀྭའི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་མ་ལུས་པར་གསོ་བར་མཛད་པ།  སྨན་པའི་

རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་ནི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངྱེས་པར་འབྱུང་

བར་གསུངས། །གང་དག་སོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དྱེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མྱེད་པར་

གསུངས། །མ་ཡིན་ནམ།  འདིར་སོང་པ་ཉིད་ནི་འདི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཐམས་ཅད་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་སྱེ་ལོག་པ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ཡིན་ལ།  ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལོག་པ་ཙམ་ནི་དངོས་པོ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །གང་དག་སོང་པ་ཉིད་དྱེ་ལ་ཡང་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་

དག་ལ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་མི་སྨྲ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཉྱེ་བར་བསན་པ་

ལས་རྟོག་པ་མཐའ་དག་ལོགས་ན་ཐར་པར་འགྱུར་བ་ག་ལ་ཡོད།  འདི་ལྟར་
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གང་ཞིག་ལ་ཁྱོད་ལ་ཟོང་ཅི་ཡང་མི་སྱེར་རོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་དང་།  ཀྱྱེ་བདག་ལ་

ཅི་ཡང་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཟོང་དྱེ་ཉིད་བིན་ཅིག་ཅྱེས་སྨྲ་ན།  དྱེ་ཟོང་མྱེད་

པར་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་ཐབས་གང་གིས་ནུས།  དྱེ་བཞིན་དུ་གང་དག་སོང་

པ་ཉིད་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་དག་གི་དྱེ་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་

ཞྱེན་པ་དྱེ་གང་གིས་འགོག་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་སྨན་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་ཡང་

ཉྱེས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཡོད་པའི་ཕིར་གསོ་བར་མཛད་པའི་མཆོག་སྨན་པ་ཆྱེན་

པོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དག་བོར་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྱེགས་པ་ཆྱེན་པོའི་མདོ་ལས།  གང་སོང་པ་ཉིད་

ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་སོང་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  ཆོས་རྣམས་ཉིད་སོང་པ་དང་།  གང་

མཚན་མ་མྱེད་པས་ཆོས་རྣམས་མཚན་མ་མྱེད་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  ཆོས་རྣམས་

ཉིད་མཚན་མ་མྱེད་པ་དང་།  གང་སྨོན་པ་མྱེད་པས་ཆོས་རྣམས་སྨོན་པ་མྱེད་

པར་མི་བྱེད་དྱེ་ཆོས་རྣམས་ཉིད་སྨོན་པ་མྱེད་པར་གང་དག་དྱེ་ལྟར་སོ་སོར་

རྟོག་པ་དྱེ་ནི་འོད་སྲུངས་དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སོ་

སོར་རྟོག་པ་ཞྱེས་བའོ། །འོད་སྲུངས་གང་དག་སོང་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པས་

སོང་པ་ཉིད་ལ་རྟོག་པ་དྱེ་དག་ནི་ངས་གསུང་རབ་འདི་ལས་ཉམས་རབ་ཏུ་

ཉམས་ཞྱེས་བཤད་དོ། །འོད་སྲུངས་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་རབ་ཙམ་ལ་གནས་

པ་ནི་བའི།  མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འོད་སྲུངས་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བ་ནི་

སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན།  འོད་སྲུངས་གང་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ནར་ལྟ་བ་དྱེ་ནི་གསོར་
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མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་ངས་བཤད་དོ། །འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སྱེ་དཔྱེར་ན་མི་ནད་པ་

ཞིག་ཡོད་ལ།  སྨན་པས་དྱེ་ལ་སྨན་བཏང་ནས་སྨན་དྱེས་དྱེའི་ནད་ཐམས་ཅད་

བསྐྱོད་དྱེ་སྨན་ལྟོ་ན་འདུག་པ་དྱེ་ཉིད་མི་འབྱུང་ན།  འོད་སྲུངས་འདི་ཇི་སམ་དུ་

སྱེམས།  མི་དྱེ་ནད་དྱེ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རམ་གསོལ་པ།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་དྱེ་ནི་མི་འགྱུར་ལགས་ཏྱེ།  གང་སྨན་དྱེས་ནད་ཐམས་ཅད་བསྐྱོད་ནས་

སྨན་ལྟོར་མཆིས་པ་དྱེ་ཉིད་མ་བྱུང་ན།  མི་དྱེའི་བྲོ་ནད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆྱེ་བར་

འགྱུར་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  འོད་སྲུངས་དྱེ་

བཞིན་དུ་ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འབྱུང་བ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ནར་

ཡིན་ན།  འོད་སྲུངས་གང་དག་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ནར་ལྟ་བ་དྱེ་ནི་གསོར་མི་རུང་

ངོ་ཞྱེས་ངས་བཤད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  འདུ་བྱེད་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགྱེལ་

པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཅུ་བཞི་པ། ཕྲད་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་

ཕྲད་པ་ཉྱེ་བར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་ནི་ཕྲད་པ་མྱེད་

དོ། །དཔྱེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་བུ་མོ་གཉིས་བཞིན་ནོ། །མིག་དང་

གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  

གསུམ་འདུས་པ་ལས་རྱེག་པའོ། །རྱེག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་ཚོར་

བའོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་འབྱུང་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྱེས་ཞྱེས་བ་

བའི་ཆོས་འདི་གཉིས་ནི་ཕྲད་པ་ཡིན་གི།  མ་ཕྲད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འདུ་

བྱེད་རྣམས་ལ་ནི་ཕྲད་པར་བསན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཕྲད་པ་

བསན་པ་ལས་ནི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གལ་ཏྱེ་ཕྲད་པ་ཉིད་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  འདི་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ཡོད་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར།  བལྟ་བ་ལྟ་བ་ལྟ་བ་པོ། །གསུམ་པོ་དྱེ་དག་

གཉིས་གཉིས་དང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་

ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ལ་བལྟ་བ་ནི་གཟུགས་སོ། །ལྟ་བ་ནི་མིག་གོ  །ལྟ་བ་པོ་ནི་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའོ། །གསུམ་པོ་འདི་དག་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་

ཕྲད་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མིག་དང་གཟུགས་སམ།  མིག་དང་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པའམ།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་གཟུགས་ལ་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་དང་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ནི་སྱེ་གསུམ་པོ་དྱེ་དག་གཅིག་ཅར་ཕྲད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

བལྟ་བར་བ་བ་དང་ལྟ་བ་དང་ལྟ་བ་པོ་རྣམས་གཉིས་གཉིས་སམ་ཐམས་ཅད་

དུ་ཡང་ཕྲད་པ་མྱེད་པ།  དྱེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དང་།  ཆགས་པར་

བ་བ་ལྟ་བ་སྱེ།  འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པའམ།  འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་

པར་བ་བ་ལ་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  གསུམ་པོ་དག་ཅིག་ཅར་ཡང་ཕྲད་

པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།   །འདི་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ཉོན་མོངས་

པ།  ལྷག་མ་རྣམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི། །ལྷག་མའང་རྣམ་གསུམ་ཉིད་ཀྱིས་སོ། ། 

སྱེ་ཕན་ཚུན་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་གསུམ་ནི་རྣམ་

གསུམ་མོ། །རྣམ་པ་གསུམ་གི་དངོས་པོ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དྱེ།  རྣམ་གསུམ་

ཉིད་ངྱེས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་ལྷག་མ་ནི་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པ་

དག་གོ  །དྱེ་དག་ནི་ཞྱེ་སང་དང་ཞྱེ་སང་བ་པོ་དང་།  སང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་གིས་ཡིན་ལ།  ཉན་པ་དང་།  ཉན་པ་པོ་དང་།  མཉན་པར་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གིས་ཀྱང་ངོ་། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་འདི་དག་ལ་ཕྲད་པར་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  གཞན་དང་གཞན་དུ་ཕྲད་འགྱུར་ན། །གང་ཕིར་བལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ། །གཞན་དྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དྱེ་ཕིར་ཕྲད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་ཕིར་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་གང་གི་ཕིར་གི་དོན་ལའོ། ། 

གལ་ཏྱེ་བལྟ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་

ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཆུ་དང་འོ་མ་གཉིས་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་

བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཕིར་བལྟ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་གཞན་དྱེ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་དག་ཕྲད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
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གཞན་ཡང་།  བལྟ་བ་ལ་སོགས་འབའ་ཞིག་ལ། །གཞན་ཉིད་མྱེད་པར་

མ་ཟད་ཀྱི།  གང་ཡང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གཞན་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། ། 

བལྟ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་གནས་པ་རྣམས་

འབའ་ཞིག་ལ་གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀྱི།  བུམ་པ་དང་སྣམ་

བུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ངྱེས་

པར་བའོ། །བལྟ་བར་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལ་ཕན་ཚུན་གཞན་ཉིད་ཇི་

ལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  གཞན་ནི་གཞན་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གཞན། ། 

གཞན་མྱེད་པར་གཞན་གཞན་མི་འགྱུར། །གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་

ནི་དྱེ་ལས་གཞན་མི་འཐད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་

དངོས་པོ་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་པ་གང་ཡིན་པའི་གཞན་དྱེ་ནི་

གཞན་ལ་བརྟྱེན་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ།  དངོས་པོ་གཞན་མྱེད་པར་ཏྱེ་

གཞན་མི་བདོག་པར་ནི་གཞན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་

དངོས་པོ་གང་ཞིག་སྣམ་བུ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་བརྟྱེན་ནས་

གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་དྱེ་ནི་སྣམ་བུའི་

དངོས་པོ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ངྱེས་པར་

བའོ། །གང་གི་ཕིར་གང་ལ་བརྟྱེན་ནས་གང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལས་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ས་བོན་དང་མྱུ་གུའམ།  

རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་འབྱུང་

བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ནི་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཕིར། །དྱེ་ཕིར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རྟག་མིན་ཆད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་

སྣམ་བུ་ནི་བུམ་པ་ལས་གཞན་ཡིན་ལ།  ཐ་དད་པར་གྱུར་པའི་སྣམ་བུ་དྱེ་ལ་

ལྟོས་ནས་བུམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་ན་དྱེའི་ཚེ་ཉྱེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅྱེ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་གཞན་ནི་གཞན་ལས་གཞན།  དྱེ་ཚེ་གཞན་མྱེད་

པར་གཞན་འགྱུར། །གཞན་མྱེད་པར་ནི་གཞན་འགྱུར་བ།  ཡོད་མིན་དྱེ་ཡི་

ཕིར་ན་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་སྱེ།  འདིར་གཞན་གི་སྒྲ་གཅིག་ནི་ཉྱེ་བར་བསན་

པར་བ་བ་ཡིན་ལ།  གཞན་ནི་དོན་གཞན་འཛིན་པ་ཡིན་ཞིང་།  ཡང་གཞན་

ནི་རབ་ཏུ་གགས་པར་གྱུར་པ་བརོད་པ་ཡིན་པས་གཞན་གི་སྒྲ་གསུམ་ཉྱེ་བར་

བཀོད་དོ། །

གལ་ཏྱེ་བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་དྱེ་གཞན་སྣམ་བུ་ལས་གཞན་

ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི།  བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་དྱེ་གཞན་སྣམ་བུ་མྱེད་

པར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཚེ་སྣམ་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་བུམ་པ་གཅིག་

པུ་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་ཞིག་གང་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དྱེ་

ནི་དྱེ་མྱེད་པར་ཡང་འགྲུབ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་བུམ་པ་དྱེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་

པ་ལས་གཞན་སྣམ་བུ་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་བུམ་

པའི་གཞན་ཉིད་གཞན་སྣམ་བུ་ལས་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་སྣམ་བུ་ལ་མ་ལྟོས་

པའི་བུམ་པ་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་ན།  སྣམ་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་

བུམ་པ་གཅིག་པུ་ལ་ནི་གཞན་ཉིད་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའི་ཕིར། །གཞན་ལ་བརྟྱེན་

ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ན།  གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་གཞན་



རབ་བྱེད་བཅུ་བཞི་པ། ཕྲད་པ་བརྟག་པ།
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ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསལ་བར་ཁས་བངས་པར་

འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་འགའ་ཞིག་ལས་གཞན་ཉིད་འགའ་

ཞིག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  དྱེའི་ཚེ་གང་གི་ཕིར་གཞན་ནི་གཞན་ལ་བརྟྱེན་

ནས་གཞན་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཉིད་

ཀྱང་བརོད་པར་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་གི་ཕིར།  

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་ཉིད་གྲུབ་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་

ཕིར།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ལ་གནས་ཏྱེ་གཞན་ཞྱེས་བརོད་ཀྱི།  དངོས་སུ་

ན་གཞན་ཉིད་བརྟགས་པ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །གལ་ཏྱེ་གཞན་

ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལས་

གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་ན།  འོ་ན་ནི་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་ཀྱང་གཞན་

ཉིད་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་སྨྲ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་པས་ནི་ས་བོན་

དང་མྱུ་གུ་གཉིས་བུམ་པ་དང་།  སྣམ་བུ་ལྟར་གཞན་ཉིད་དུ་མི་རྟོགས་པ་ཉིད་

དྱེ།  བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལྟར་བསྐྱྱེད་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་ཉིད་མྱེད་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་དང་།  ཅིག་ཅར་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་གང་གི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་པ་ནི་ཤིང་འདི་ངས་བཙུགས་སོ་ཞྱེས་ས་བོན་

ཙམ་ཞིག་བཙུགས་ནས་ས་བོན་གི་འབྲས་བུ་ཤིང་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་ཉིད་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ན་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་

གཞན་གི་བོ་འབྱུང་ན་ནི།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བའི་

ཉྱེས་པ་འདིར་འགྱུར་ན།  དྱེ་སྐད་དུ་ནི་མི་སྨྲ་སྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདི་ན་གཞན་

ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་སྤི་ཡང་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  

དྱེ་གང་ལ་འདུ་བའི་དངོས་པོ་དྱེ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་ཀྱང་

གཞན་ཞྱེས་རོད་པར་བྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་སྨྲས་པའི་

ཉྱེས་པའི་གོ་སྐབས་མྱེད་དོ། །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་ནི་འདི་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན་

ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་གཞན་ཉིད་འདི་རྟོག་པ་ན། །གཞན་ནམ་གཞན་

མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བསན་

པའི་ཕིར། །གཞན་ཉིད་གཞན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་མ་ཡིན་ལའང་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞྱེས་

རྟོག་ན་ནི།  གཞན་ཉིད་བརྟགས་པས་ཅི་ཞིག་བ། །གཞན་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ནི་

གཞན་དུ་བརོད་པ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ན།  གཞན་དུ་བརོད་པ་དྱེ་ནི་

གཞན་ཉིད་མྱེད་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཉིད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར་གཞན་དུ་བརོད་པ་

རྱེད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་རྟོག་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་

གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་མི་སིད་དོ། །ད་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་གཞན་མ་ཡིན་པ་ནི་གཅིག་ཉིད་ལ་བ་ལ།  

དྱེ་ལ་ནི་གཞན་ཉིད་དང་འགལ་བ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་དྱེའི་ཕིར་འགལ་བས།  
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གཞན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་

གཞན་དང་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  དྱེ་དག་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་མྱེད་པས་དྱེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གཞན་ཉིད་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་གཞན་ཉིད་དང་འདུ་བའི་རྒྱུ་ཅན་བོ་དང་སྒྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

དངོས་པོ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  

གལ་ཏྱེ་གཞན་ཉིད་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་ནི་རྱེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  

གཞན་ཉིད་མྱེད་པར་ནི་གཞན་ཡོད་པར་འོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་

གཞན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ན། །གཞན་ནམ་དྱེ་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་སར་གཞན་ཉིད་ནི་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་ཟིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གཞན་ཉིད་མྱེད་པར་གཞན་

ནམ་དྱེ་ཉིད་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པ་

ཉིད་ཅྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེའི་ཕིར་གཞན་ནམ་དྱེ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  ཕྲད་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གལ་ཏྱེ་ཡང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་གཞན་ཉིད་

མྱེད་དོ་ཞྱེས་བསན་ཟིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱེག་པ་ནི་གསུམ་འདུས་ཤིང་

ཚོགས་པའོ་ཞྱེས་བ་བས་ཕྲད་པ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཕྲད་པ་ཡོད་

པས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་

དག་ཕྲད་པ་ཉིད་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  དྱེ་ནི་དྱེ་དང་ཕྲད་པ་མྱེད། །གཞན་

དང་གཞན་ཡང་ཕྲད་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་དག་གཅིག་ཉིད་དམ་གཞན་ཉིད་དུ་བརྟག་

གང་།  དྱེ་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ཕྲད་པ་མྱེད་དྱེ།  ཆུ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་

འོ་མ་གཅིག་པུ་ལ་ནི་ཆུ་དང་ཕྲད་པ་ཞྱེས་མི་བརོད་དོ། །ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཡང་

ཕྲད་པ་མྱེད་དྱེ།  ཆུ་ལས་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་འོ་མ་ལ་ནི་ཆུ་དང་ཕྲད་པ་ཞྱེས་

མི་སྨྲའོ། །དྱེ་ལྟར་གལ་ཏྱེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་ན།  ཕྲད་

པར་རྟོག་ན་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ།  མིག་གཅིག་པུ་ལ་ཡང་ཕྲད་པ་ཡོད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏྱེ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་

འཐད་པ་ཉིད་དྱེ།  གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་སོ་སོར་གྱུར་པའི་མིག་གཅིག་

པུ་ལ་ཡང་ཕྲད་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཕྲད་པ་མྱེད་ན་ནི་

ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་པོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་

ཏྱེ་ཡང་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕྲད་བཞིན་པ་དང་ཕྲད་

པ་དང་།  ཕྲད་པ་པོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་བཀག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཕྲད་བཞིན་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་ཕྲད་པ་པོ་ནི་ཕྲད་པ་མྱེད་པར་ཡོད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཕྲད་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

བརོད་པར་བ་སྱེ།  འདི་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་

ཕྲད་པ་ཉིད་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བསན་པ་དྱེའི་ཚེ་ཕྲད་པ་མྱེད་པར་ཕྲད་བཞིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེ་ལ་ཕྲད་བཞིན་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཕྲད་པའི་
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བ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལས་སུ་གྱུར་པའོ། །ཕྲད་པ་ནི་ཕྲད་པའི་བ་བ་རོགས་པ་ཅན་

ནོ། །ཕྲད་པ་པོ་ནི་བྱེད་པ་པོ་བ་བ་རོགས་པར་བ་བ་ལ་རང་དབང་དུ་གནས་

པའོ། །དྱེའི་ཕིར་འདིར་ཕྲད་པ་མྱེད་པས།  ཕྲད་བཞིན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་

གཟིགས་ཤིང་།  དྱེ་དགག་པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར།  ཕྲད་བཞིན་པ་དང་ཕྲད་

པ་དང་། །ཕྲད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  མིག་ནི་ལྡན་ན་ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་ཏྱེ། ། 

མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པའང་། །མཚན་མ་ོརྐྱེན་རྣམས་

མྱེད་ན་མཐོང་མི་འགྱུར། །དྱེ་ཕིར་ལྡན་དང་བྲལ་བ་རྣམ་རྟོག་ཡིན། །མིག་ནི་

སྣང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ཡིད་འོང་དང་། །ཡིད་དུ་མི་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་

བས། །དྱེ་ལྟར་ལྡན་པ་བརྟྱེན་ཏྱེ་མཐོང་བས་ན། །དྱེ་ཕིར་མིག་གིས་ནམ་ཡང་

མཐོང་བ་མྱེད། །གང་དག་རང་བཞིན་མྱེད་ཆོས་འདི་ཤྱེས་པ། །དཔའ་བོ་དྱེ་

དག་འཇིག་རྟྱེན་མྱ་ངན་འདའ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤོད་ཅིང་ཆགས་མྱེད་

ཅིང་། །ཆགས་པ་རྣམས་སྤངས་སྱེམས་ཅན་འདུལ་བར་བྱེད། །འདི་ན་སྱེམས་

ཅན་འགའ་མྱེད་སོག་མྱེད་ཀྱང་། །མི་དབང་རྣམས་ནི་སྱེམས་ཅན་ཕན་པ་

མཛད། །སྱེམས་ཅན་ཡོད་པ་མིན་ཡང་དོན་མཛད་པ།  དྱེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དོན་

ནི་དཀའ་བ་ཆྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ནས།  དྱེ་ལ་ནམ་ཡང་ཆགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

གང་དག་ཆོས་ཉིད་འདི་ལ་མོས་གྱུར་པ། །དྱེ་དག་ཡིད་ནི་སིད་ལ་ཆགས་མི་

འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བའི་བར་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གང་གིས་ལམ་བསོམས་

ཆོས་ཀུན་སོང་པ་དང་། །བདག་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་རབ་ཏུ་བསྐྱྱེད་བས་ནས། །ཆོས་
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འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་བསོམ་འགྱུར་བ། །དྱེ་ཡི་སྤོབས་པ་ཐོགས་པ་མྱེད་པར་

འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིགས་གསལ་བ་

ལས།  ཕྲད་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བཞི་བའི་འགྱེལ་པའོ།།



རབ་བྱེད་བཅོ་ལྔ་པ། རང་བཞིན་བརྟག་པ།
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འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་

དག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཉྱེ་བར་ལན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །མྱུ་གུ་དང་

འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ས་བོན་དང་མ་

རིག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོའི་

རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་འདུ་

བྱེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཡོད་

པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དག་གིས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྱེ།  ཇི་

ལྟར་འདུ་བྱེད་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་

བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་ཆྱེད་དུ་མ་རིག་པ་དང་།  ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དག་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པར་མི་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་དྱེ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་

ཕིར་བང་བར་མི་བ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་ནི། །འབྱུང་བར་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཅི་སྱེ་གང་ལས་དྱེ་ཡོད་པ་ཉིད་

ཀྱིས་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་སྐྱྱེ་བའི་ས་རོལ་དུ་ནི་དངོས་པོ་འགའ་ལ་

ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  སྐྱྱེ་བའི་ས་རོལ་དུ་ཡོད་
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པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་ཕིས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟར་འདོད་ན་ཡང་།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། ། 

རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བས་རང་

བཞིན་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ན་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་

བས་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར།  བས་པ་ཐལ་བར་བརད་པ་ནི་ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། །འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་

གསུངས་པ།  རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་ཞྱེས་བར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་

འགྱུར། །བས་པ་ཡང་ཡིན་ལ།  རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་

ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་འདིར་

རང་གི་ངོ་བོ་ནི་རང་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ན་

དངོས་པོ་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ན་རང་བཞིན་ཞྱེས་མི་བརོད་

དྱེ།  དཔྱེར་ན་ཆུའི་ཚ་བ་དང་།  ཀྱེ་ཀྱེ་རུ་ལ་སོགས་པ་དག་ནོར་སྒྱུར་མཁན་

གིས་འབད་པས་པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོར་བས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་

ཞིག་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མ་བས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་མྱེའི་ཚ་བ་ཉིད་

དམ།  པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པ་རིག་མ་རྣམས་ཀྱི་པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཞིན་ཏྱེ།  དྱེ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་དང་ཕྲད་པས་མ་བསྐྱྱེད་པའི་

ཕིར་དྱེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཞྱེས་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་ནི་མ་

བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་དང་།  ད་

ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཚ་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་བས་པའི་ཕིར་མྱེའི་རང་བཞིན་

མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གཟུང་བར་བའོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །འདིར་ནོར་བུ་དང་མྱེ་སྦྲུ་དང་ཉི་
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མ་ཕྲད་པ་དང་།  གཙུབ་ཤིང་དང་གཙུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མྱེ་ནི་རྒྱུ་དང་

རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་ལ།  མྱེ་ལས་གཞན་པའི་ཚ་བ་

ཉིད་ཀྱང་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་ཚ་བ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་བསྐྱྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་བས་པ་ཡིན་ཞིང་།  བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན།  ཆུའི་ཚ་བ་བཞིན་དུ་

རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཆྱེས་གསལ་བར་ངྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏྱེ་མྱེའི་རང་བཞིན་ནི་ཚ་བ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་སྐྱྱེ་བོ་བ་གླང་རི་དང་བུད་མྱེད་ཡན་

ཆད་ལ་གགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  ཅི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མ་གགས་སོ་ཞྱེས་

སྨྲས་སམ།  འདི་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་མི་འོས་ཏྱེ།  རང་བཞིན་གི་མཚན་

ཉིད་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲའོ། །མ་རིག་པའི་

ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྱེས་སུ་སོང་བའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་པས་ནི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་

རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་

ཉིད་ལ་རབ་རིབ་ཀྱི་རྐྱེན་གིས་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ་བིས་པ་རྣམས་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་

པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ལ་རང་བཞིན་དང་བཅས་

པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པར་གྱུར་ནས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་པ་ལས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་མྱེའི་རང་བཞིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚ་བའོ་

ཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་སྨྲ་སྱེ།  བདག་

ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཕིར་རོ། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དྱེ་རྣམས་ལ་གགས་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་

ཆོས་མངོན་པར་དྱེ་དག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་པ་དྱེ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མཛད་ལ།  མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་པ་ནི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞྱེས་

བཤད་དོ། །གང་གི་ཚེ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་བ་དྲི་མ་མྱེད་པའི་ཤྱེས་

རབ་ཀྱི་སྤན་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རབ་

རིབ་དང་བྲལ་བ་དག་གིས་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་མ་

མཐོང་བ་ལྟར་འཕགས་པ་བིས་པའི་སྐྱྱེ་བོའི་བོས་བརྟགས་པའི་རང་བཞིན་མ་

གཟིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་གསལ་བར་གསུངས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་

ལང་ཀར་གཤྱེགས་པའི་མདོ་ལས།  ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས། །སྐྲ་

ཤད་ལོག་པར་འཛིན་པ་ལྟར། །དྱེ་བཞིན་དངོས་པོར་རྟོག་པ་འདི། །བིས་པས་

ལོག་པར་རྣམ་པར་བརྟགས། །རང་བཞིན་མྱེད་ཅིང་རྣམ་རིག་མྱེད། །ཀུན་

གཞི་མྱེད་ཅིང་དངོས་མྱེད་ན། །བིས་པ་ངན་པ་རྟོག་གྱེ་བ། །རོ་དང་འདྲ་བས་

འདི་དག་བརྟགས། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་བོ་གོས་ཆྱེན་པོ་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱྱེས་པའོ་ཞྱེས་

གསུངས་སོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་མྱེ་

ལ་སོགས་པའི་ཚ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་འདི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བས་བས་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན།  ད་ནི་དྱེ་དག་གི་རང་

བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ཞིང་།  རང་བཞིན་དྱེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་པ་
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བརོད་དགོས་སོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། ། 

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཡིན། །འདི་ནི་རང་གི་དངོས་པོ་ནི་རང་བཞིན་ནོ་

ཞྱེས་བ་བས་གང་ཞིག་དངོས་པོ་གང་གི་བདག་གི་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

དྱེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །གང་ཞིག་གང་གི་བདག་གི་བ་ཡིན་

ཞྱེ་ན། །གང་གིས་གང་མ་བཅོས་པའོ། །གང་ཞིག་བཅོས་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་

བདག་གི་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན།  ཆུའི་ཚ་བ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །གང་ཞིག་གང་

ལ་རག་མ་ལས་པ་དྱེ་ཡང་དྱེའི་བདག་གི་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན།  རང་གི་ཁོལ་

པོ་དང་རང་གི་ནོར་དག་བཞིན་ནོ། །གང་ཞིག་གི་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེའི་བདག་གི་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན།  རྱེ་ཞིག་པའི་བརན་

པོར་རང་དབང་མྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་བཅོས་མ་དང་རང་ལ་

ལྟོས་པ་རང་བཞིན་ཉིད་དུ་མི་འདོད་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ཚ་བ་ཉིད་མྱེའི་རང་

བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་

དང་།  སར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕིར་འབྱུང་བས་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་

གི་ཕིར་འདི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  དུས་གསུམ་དུ་ཡང་མྱེ་ལ་མི་འཁྲུལ་

པ་གཉུག་མའི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ།  གང་ཞིག་སར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕིས་འབྱུང་

བ་མ་ཡིན་པ།  གང་ཞིག་ཆུའི་ཚ་བའམ།  ཚུ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་ལམ།  རིང་པོ་

དང་ཐུང་ངུ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་

པ་དྱེ་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཅི་མྱེའི་རང་གི་ངོ་བོ་དྱེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་

དྱེ་ཡོད་དམ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་མྱེད་པ་ཡང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲག་པ་སྤང་

བར་བ་བའི་ཕིར།  སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དྱེ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་དྱེ་

སྨྲའོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ཡི་གྱེ་མྱེད་པའི་ཆོས་ལ་ནི། །ཉན་

པ་གང་ཡིན་སོན་པ་གང་། །སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་ཡི་གྱེ་མྱེད། །དྱེ་ནི་ཉན་ཞིང་

སོན་པའང་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང་།  སོང་ངོ་

ཞྱེས་ཀྱང་མི་བརོད་དྱེ། །མི་སོང་ཞྱེས་ཀྱང་མི་བ་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་

མིན་མི་བ་སྱེ། །གདགས་པའི་དོན་དུ་བརོད་པར་བ། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏྱེ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལས་དྱེ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བརོད་ན།  དྱེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་

ཡིན་ཞྱེ་ན།  དྱེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་ཡང་གང་ཞིག་

ཡིན་ཞྱེ་ན།  ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོའ།ོ །ངོ་བོ་འདི་ཡང་གང་ཞྱེ་ན།  རང་བཞིན་

ནོ། །རང་བཞིན་འདི་ཡང་གང་ཡིན།  སོང་པ་ཉིད་དོ། །སོང་པ་ཉིད་འདི་ཡང་

གང་ཡིན་ཞྱེ་ན།  རང་བཞིན་མྱེད་པའོ། །རང་བཞིན་མྱེད་པ་འདི་ཡང་གང་

ཞིག་ཡིན།  དྱེ་བཞིན་ཉིད་དོ།   །དྱེ་བཞིན་ཉིད་འདི་ཡང་གང་ཞིག་ཅྱེ་ན།  དྱེ་

བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་ཉིད་དང་།  རྟག་ཏུ་གནས་པ་ཉིད་དྱེ།  

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་ནི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་མྱེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །འདི་སྐད་དུ་བསན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོའི་རྣམ་པ་མ་

རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀྱི་མཐུས་དམིགས་པ་ནི་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས།  



རབ་བྱེད་བཅོ་ལྔ་པ། རང་བཞིན་བརྟག་པ།
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བདག་ཉིད་གང་གིས་འཕགས་པ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་

ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  ངོ་བོ་དྱེ་ཉིད་དྱེ་དག་གི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་

གོ  །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཡིན། ། 

ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་དག་གིས་དྱེའི་མཚན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་

གོ་ཞྱེས་བ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་

སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་དྱེ་ཡང་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་

པས་ངོ་བོ་མྱེད་པའི་ཕིར་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

ཤྱེས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  གང་གི་དངོས་རྣམས་

དངོས་མྱེད་ཤྱེས་པ་སྱེ། །ནམ་ཡང་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆགས་མི་འགྱུར། །གང་

ཞིག་ནམ་ཡང་དངོས་ཀུན་ཆགས་མྱེད་པ། །དྱེ་ནི་ཏིང་འཛིན་མཚན་མ་མྱེད་

ལ་རྱེག  །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱེ་ཞིག་གཞན་གི་

དངོས་པོ་ནི་ཡོད་དྱེ།  དྱེ་མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་

ནི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་མྱེད་པར་གཞན་གི་

དངོས་པོ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

བརོད་པ།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ག་ལ་

ཡོད། །གཞན་གི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞྱེས་

བརོད། །འདིར་འཇིག་རྟྱེན་ན་ནི་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་རང་བཞིན་

གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །གལ་ཏྱེ་ཚ་བ་ཉིད་
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མྱེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི།  གཤྱེར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཆུ་ལ་ལྟོས་ནས་

གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞྱེས་བརོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་རྣམ་པར་

དཔད་པ་ན་གང་ལ་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་གཞན་ཉིད་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  གཞན་ཉིད་མྱེད་པས་ནི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་གྲུབ་བོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་རང་བཞིན་དང་གཞན་གི་

དངོས་པོ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་ནི་རྱེ་ཞིིག་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་དྱེ་ཡོད་ན་ཡང་རང་བཞིན་ནམ་

གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར།  རང་བཞིན་དང་

གཞན་གི་དངོས་པོ་དག་ཀྱང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པ།  རང་བཞིན་

དང་ནི་གཞན་དངོས་དག  །མ་གཏོགས་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །རང་བཞིན་

དང་ནི་གཞན་དངོས་དག  །ཡོད་ན་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འདི་ལྟར་

དངོས་པོ་བརྟགས་པ་ན།  རང་བཞིན་ནམ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་གང་།  

དྱེ་གཉིས་ཀྱང་སར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

གཉིས་མྱེད་པས་དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ངྱེས་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་བཀག་མོད་ཀྱི།  དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་

ཕིར་འགལ་ཟླ་ཡོད་པས། །དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོ་

མྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་ན།  

དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  
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གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན།  དངོས་མྱེད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་

པོ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི། །དངོས་མྱེད་ཡིན་པར་སྐྱྱེ་བོ་སྨྲ། །འདི་ན་གལ་ཏྱེ་

དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་

ལས་དངོས་པོ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་སྱེ།  འདི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

ད་ལྟར་གི་གནས་སྐབས་ལས་ཉམས་ཤིང་།  གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་དག་ནི་

འཇིག་རྟྱེན་ན་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་སྒྲའི་བརོད་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་

ཚེ།  བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་དྱེའི་

ཚེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་པ་ཉིད་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་བཞིན་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་

དང་།  དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ།  མ་རིག་

པའི་རབ་རིབ་ཀྱིས་བོ་གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ།  

གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་དང་། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་ཉིད་ལྟ་བ། ། 

དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །དྱེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པའི་གསུང་རབ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་འཆད་པར་

རོམ་པ་ཉིད་ཀྱིས།  སའི་རང་བཞིན་ནི་ས་བའོ། །ཚོར་བའི་ནི་ཡུལ་མྱོང་བའོ། ། 

རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པའོ་ཞྱེས་དྱེ་

ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་དང་།  གཟུགས་གཞན་ལ་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་ཡང་གཞན་ཡིན་ཞིང་།  ཚོར་བ་ཡང་གཞན་ཉིད་དོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གཞན་གི་དངོས་པོ་སྨྲ་བ་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟར་བའི་

གནས་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་པོར་རམ།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་

འདས་པར་གྱུར་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་དྱེ་དག་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར།  

རང་བཞིན་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་འཐད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

རྣམས་ནི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་འཐད་པ་དང་འགལ་བ་གསུང་བ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏྱེ། རང་ཉིད་ཀྱི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པའི་དྱེ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  མཁས་པ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཁོ་ནའི་གསུང་ཚད་མར་རོད་པར་བྱེད་དྱེ།  འཐད་

པ་དང་བཅས་པས་མི་སླུ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ཉྱེས་པ་མ་ལུས་པ་

སྤངས་པ་ཡིད་ཆྱེས་པ་དག་ལས་འོངས་པའི་ཕིར་རམ། །ཀུན་ཏུ་གོ་བར་བྱེད་

པ་སྱེ།  དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀུན་ནས་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རམ།  མངོན་དུ་ཕོགས་

ནས་འགོ་བ་སྱེ།  དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇིག་རྟྱེན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་

བའི་ཕིར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཉིད་ལུང་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ལ།  

དྱེ་ལས་གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ནི་འཐད་པ་དང་བྲལ་བས་ཚད་མ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དང་ལུང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ  །གང་གི་ཕིར།  

རང་བཞིན་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་།  དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་

ལྟ་བ་འདི་དག་རིགས་པ་དང་བྲལ་བས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་
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ཕིར།  གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ།  བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་

དངོས་མྱེད་པ། །མཁྱྱེན་པས་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་

དང་། །མྱེད་པ་གཉི་གའང་དགག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས།  ཀཱ་ཏ་ཡ་ན་གང་གི་ཕིར་འཇིག་

རྟྱེན་འདི་ནི་ཕལ་ཆྱེར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་ཏྱེ།  

དྱེས་ན་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་མྱ་ངན་དང་སྨྲྱེ་སགས་

འདོན་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྱེ་བ་དང་།  འཁྲུགས་པ་དག་

ལས་ཡོངས་སུ་གོལ་བར་མི་འགྱུར།  འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བར་

མི་འགྱུར།  འཆི་བའི་གདུང་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཞྱེས་

རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ།  མདོ་སྱེ་འདི་ཡང་སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདོན་

པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ལུང་འདི་དང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པ་ལས་ན་

ཤྱེས་རབ་ཅན་གི་རང་བཞིན་དང་།  གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་།  དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མྱེད་པར་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་བཀའ་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་

བ་ཁས་བང་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀག་པའི་

ཕིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་གིས་ཤྱེ་ན།  

དངོས་དང་དངོས་མྱེད་མཁྱྱེན་པས་ཏྱེ།  འདི་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་

པ་དག་མཁྱྱེན་པའི་ངང་ཚུལ་མངའ་བས་ན།  དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་

མཁྱྱེན་པའོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

བཞིན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་མཁྱྱེན་པའི་ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཉིད་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་མཁྱྱེན་པ་ཞྱེས་བའོ། །གང་གི་ཕིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་མཁྱྱེན་པ་དྱེས་ཡོད་པ་དང་

མྱེད་པ་ཉིད་གཉི་ག་ཡང་དགག་པ་མཛད་པ་དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་

མྱེད་པར་ལྟ་བ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁས་བངས་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  འོད་སྲུངས་ཡོད་ཅྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ  །མྱེད་

ཅྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་སོ། །དྱེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

དཔད་དུ་མྱེད་པ།  བསན་དུ་མྱེད་པ།  རྟྱེན་མ་ཡིན་པ།  སྣང་བ་མྱེད་པ།  རྣམ་

པར་རིག་པ་མྱེད་པ།  གནས་པ་མྱེད་པ་སྱེ།  འོད་སྲུངས་འདི་ནི་དབུ་མའི་

ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  

ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་གཉི་ག་མཐའ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་

མཐའ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ཕིར་གཉི་གའི་མཐའ་ནི་རྣམ་སྤངས་ནས། །མཁས་པས་

དབུས་ལའང་གནས་པར་ཡོད་མི་བྱེད། །ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་རོད་པ་སྱེ། ། 

གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་རོད་པ་ཡིན། །རོད་པར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་

ཞི་མི་འགྱུར། །རོད་པ་མྱེད་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསལ་འགག  །ཅྱེས་གསུངས་

སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དྱེ་ལྟར་མྱེ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་ཁོ་

ནས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ཉྱེས་པ་ཅིར་འགྱུར།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་

ཡི། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཉྱེས་པ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱེ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གི་རང་



རབ་བྱེད་བཅོ་ལྔ་པ། རང་བཞིན་བརྟག་པ།
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བཞིན་འདི་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི།  ཡོད་པར་གྱུར་པ་དྱེ་ཡང་གཞན་དུ་གྱུར་

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། །དྱེ་ནི་

མྱེད་ཉིད་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འདི་ཉིད་མྱེ་ལ་སོགས་པ་

འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ཏྱེ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་དྱེ་ལ་སླར་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་དྱེ།  

གང་གི་ཕིར།  རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་འདི་ཉིད་མྱེ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་

པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རང་བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་

ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ནམ་མཁའི་མི་སྒྲིབ་པ་ཉིད་

ནམ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་མྱེ་ལ་སོགས་པ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་སླར་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་དག་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་རྒྱུན་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འཇིག་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་

དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཆུའི་ཚ་བ་ཉིད་ལྟར་འདི་འདི་དག་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་

པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་

པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀྱང་དམིགས་པའི་

ཕིར་དངོས་པོ་འདི་དག་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་ན།  དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་།  རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། །
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ད་ནི་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་རང་བཞིན་ཏྱེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ལ།  གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་ཉིད་ཀྱང་མཐོང་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་ཡོད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱིས་རང་བཞིན་ཏྱེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལ།  གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མཐོང་བའི་

ཕིར་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་རུང་།  ད་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟར་

རང་བཞིན་ཏྱེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པའི་ཕིར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན་

པར་འགྱུར། དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སིད་པ་

ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་

བའོ། །གང་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེ་ཡང་གཞན་ལ་གགས་པའི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

མཐོང་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་བརོད་པ་ཡིན་གི།  ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ནམ་ཡང་

གང་ལ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པར་ཁས་མ་བངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

ལྟར་རང་བཞིན་གཏན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་དང་།  དྱེ་དག་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ།  ད་ལྟ་གང་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་ཉིད་དང་
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མྱེད་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དྱེ།  དྱེ་ལྟར་རྟོག་པ་དྱེ་ལ་ནི་ངྱེས་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་

ཅྱེས་བ་བ་རྟག་པར་འཛིན། །མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །གང་གི་ཕིར་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་འདི་ཡང་མཐོ་རིས་དང་བང་

གོལ་གི་ལམ་གི་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་མ་ཡིན་པ་

ཆྱེན་པོ་བྱེད་པ།  དྱེ་ཕིར་ཡོད་དང་མྱེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པས་མི་

བའོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་ལྟ་བ་ཡོད་ན་རྟག་པ་

དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། འདི་ལྟར།  གང་ཞིག་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པ། །དྱེ་ནི་མྱེད་པ་ཡིན་པས་རྟག  །སོན་བྱུང་ད་ལྟར་མྱེད་ཅྱེས་པ། ། 

དྱེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་

བརོད་པ་དྱེ་ནི་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྱེད་པས་ནམ་ཡང་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པས་རྟག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་

ལ།  སོན་གནས་པའི་གནས་སྐབས་སུ། །དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་

ནས་ད་ལྟར་ཕིས་དྱེ་ཞིག་པས་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ཁས་བངས་པས་ཆད་པར་ལྟ་

བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ལྟར་ན་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཉིད་མི་

འཐད་པ་དྱེ་ལ་ནི་རྟག་པ་དང་།  ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་རྣམས་

རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་དངོས་པོར་ལྟ་བ་མྱེད་

པས་རྟག་པར་ལྟ་བ་མྱེད་མོད།  ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་ནི་ངྱེས་པར་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟར་མྱེད་པར་ལྟ་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གང་ཞིག་སར་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་ནས།  ཕིས་དྱེ་ལྡོག་པ་ལ་

རྟྱེན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་སར་དམིགས་པ་ལ་སྐུར་པ་

བཏབ་པས་མྱེད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་གི།  གང་ཞིག་རབ་རིབ་ཅན་གིས་

དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་དག་ལ་རབ་རིབ་མྱེད་པ་ལྟར་གྱུར་ཅིང་ཅི་ཡང་མ་

དམིགས་པ་དྱེས་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་ན།  ཅི་ཞིག་མྱེད་པར་སྨྲས་པར་འགྱུར་

ཏྱེ།  དགག་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལོག་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་བཟློག་

པར་བ་བའི་ཕིར་རབ་རིབ་མྱེད་པ་རྣམས་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲ་མོད་ཀྱི།  དྱེ་སྐད་སྨྲས་པ་ན།  ཁོ་བོ་ཅག་ཆད་

པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས།  བཅོམ་

ལྡན་འདས་གང་གིས་སར་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་དག་

དངོས་པོར་གཡར་གིས་བངས་ནས།  ཕིས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་

གཏི་མུག་དག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲ་བ་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་པར་

ཡང་འགྱུར་ལགས་སོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཞིག་གཞན་

དབང་སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་བྱུང་བ་དངོས་པོ་ཙམ་ཁས་བངས་ནས། །དྱེ་

ལ་ཀུན་དུ་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་པས་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ཉིད་སྤོང་ཞིང་

གཞན་གི་དབང་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བའི་

རྒྱུར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས་ནི་མྱེད་པར་ལྟ་བ་ཉིད་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དྱེའི་

ལྟར་ན།  ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  གཞན་གི་དབང་
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ཡོད་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་གཉི་གར་ཡང་འགྱུར་བའི་

ཕིར་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པར་ག་ལ་འགྱུར།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་བསྐྱྱེད་པ་ནི་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པར་མི་རིགས་པར་བསན་ཟིན་པའི་

ཕིར་བཤད་པ་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བ་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བར་ཐལ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་གི།  རྣམ་པར་ཤྱེས་

པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་

ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས།  གང་ཟག་ཕུང་པོར་སྨྲ་བ་ཡི། །འཇིག་

རྟྱེན་གངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང་། །གོས་མྱེད་བཅས་ལ་གལ་ཏྱེ་ཞིག  །ཡོད་

མྱེད་འདས་པ་སྨྲ་ན་དྲིས། །དྱེ་ཕིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །བསན་པ་འཆི་

མྱེད་ཡོད་མྱེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མོ་ཞྱེས་བཤད་པ། །ཆོས་ཀྱི་ཁུད་པ་ཡིན་

ཞྱེས་གིས། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པ་མཐོང་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་

ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་རྟོག་པའི་ངོར།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའི་གཞན་གི་དབང་ཉིད་ཀྱིས་མང་པོ་བཀུར་

པའི་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པར་སྨྲ་བ་དྲང་བའི་དོན་ཉིད་དུ་

བསན་གི།  ངྱེས་པའི་དོན་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ། ། 

འཕགས་པ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས། །སོང་པ་བདྱེ་བར་

གཤྱེགས་པས་བཤད་པ་ལྟར། །ངྱེས་དོན་མདོ་སྱེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ཤྱེས། །གང་

ལས་སྱེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐྱྱེས་བུ་བསན། །ཆོས་དྱེ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་

དོན་དུ་ཤྱེས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་



268

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་རྒྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་

དམ་པ་ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་ཇི་སིད་དུ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་

པར་ལྟ་བ་གཉིས་ཀྱི་གླགས་ཡོད་པ་དྱེ་སིད་དུ་འཁོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོགས་

པར་བས་ནས།  ལྟ་བ་འདི་གཉིས་བསལ་ཏྱེ།  དབུ་མའི་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་བསོམ་པར་བའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ཐམས་ཅད་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

མིན་པས། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་ཤྱེས་པ་རྣམ་པར་བཤིག  །བིས་པ་གང་

དག་སྱེམས་ཀྱི་དབང་སོང་བ། །དྱེ་དག་སིད་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་སྡུག་བསལ། 

།ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  སོན་འདས་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་བསམ་ཡས་

ན། །མི་ཡི་གཙོ་བོ་བྱུང་བ་ངས་དྲན་ཏྱེ། །དྲང་སོང་ཆྱེན་པོ་གཟིངས་ཀྱི་དོན་

མཛད་པ། །མིང་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་ལས་བྱུང་ཞྱེས་བ། ། སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མཁའ་

ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྱེད་པར་བསན། །དྱེ་

ཚེ་དྱེ་དང་མཐུན་པར་མཚན་བཏགས་ཏྱེ།  སྒྲས་ནི་འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་ཏུ་གགས་

པར་བས། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲ་འབིན་པ། །དངོས་པོ་མྱེད་ཅྱེས་

བ་བའི་རྒྱལ་བར་གྱུར། །སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ཏྱེ། །རྒྱལ་བས་

ཆོས་རྣམས་དངོས་པོ་མྱེད་པར་བཤད། །ཐུབ་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

སོང་པ་ཡི།  སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ནམ་གྱུར་ཚེ།  རྩྭ་ཤིང་གྱེལ་པ་

སྨན་རི་བྲག་རྣམས་ལས། །ཆོས་རྣམས་དངོས་པོ་མྱེད་ཅྱེས་སྒྲ་ཡང་འབྱུང་། 

།འཇིག་རྟྱེན་དྱེ་ན་ཇི་སྱེད་སྒྲ་ཡོད་པ། །ཐམས་ཅད་དངོས་མྱེད་ཅི་ཡང་མྱེད་པ་



རབ་བྱེད་བཅོ་ལྔ་པ། རང་བཞིན་བརྟག་པ།
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ཞྱེས། །དྱེ་ལྟ་བུར་ནི་འཇིག་རྟྱེན་འདྲྱེན་པ་ཡི། །སྒྲ་དབངས་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ།  དངོས་པོའི་རང་བཞིན་མི་འཐད་པ་

ཡི་ཕིར། །ཆོས་རྣམས་དངོས་པོ་མྱེད་ཅྱེས་སྒྲ་ཡང་འབྱུང་། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་མདོའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་དྱེ་ན་ཇི་སྱེད་སྒྲ་

ཡོད་པ། །ཐམས་ཅད་དངོས་མྱེད་ཅི་ཡང་མྱེད་པ་སྱེ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་འབྱུང་བས་ན།  མྱེད་པར་དགག་པ་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་

མྱེད་པའི་དོན་ནི་རང་བཞིན་མྱེད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  རང་བཞིན་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་ལྔ་པའི་འགྱེལ་

པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་པ། བཅིངས་བ་དང་ཐར་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  

འཁོར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་འཁོར་བས་ན་འཁོར་བ་སྱེ།  འགོ་བས་ན་

འགོ་བ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་འཁོར་བ་ཞྱེས་བའོ། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་

རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  དྱེའི་ཚེ་སུ་ཞིག་འགོ་བ་ནས་འགོ་བ་གཞན་དུ་

འགོ་ཞིང་འཁོར་བར་འགྱུར།  མོ་གཤམ་གི་བུའི་འདུ་བྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དག་ནི་འཁོར་བར་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་

འཁོར་བ་ཉིད་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་གལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ཡོད་ན་ནི་ངྱེས་པར་

འདུ་བྱེད་དག་གམ་སྱེམས་ཅན་ཞིག་དྱེར་འགྱུར་གང་།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་

ཉྱེས་པ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་འདུ་བྱེད་འཁོར་ཞྱེ་ན། །དྱེ་དག་

རྟག་ན་མི་འཁོར་ཏྱེ། །མི་རྟག་ན་ཡང་འཁོར་མི་འགྱུར། །སྱེམས་ཅན་ལ་ཡང་

རིམ་འདི་མཚུངས། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདུ་བྱེད་དག་འཁོར་བར་རྟོག་ན་ནི།  ཅི་

རྟག་པའམ་མི་རྟག་པ་དག་ཅིག་འཁོར་གང་།  དྱེ་ལ་རྟག་པ་དག་ནི་མི་འཁོར་

ཏྱེ།  བ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ཏྱེ།  བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པ་རྣམས་ཁོ་

ན་བ་བ་དང་བཅས་པར་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏྱེ་མི་རྟག་པ་དག་ཡིན་

ན་ནི།  གང་མི་རྟག་པ་དྱེ་དག་ནི་སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ཡིན་ལ།  གང་དག་
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ཞིག་པ་དྱེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་མོ་གཤམ་གི་བུའི་འདུ་བྱེད་དག་

བཞིན་དུ།  འགར་ཡང་འཕན་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེ་ལྟར་ན་མི་རྟག་པ་རྣམས་

ཀྱང་འཁོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་འདུ་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པས་རིམ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཅིང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཇུག་པ་

མི་རྟག་པར་གྱུར་པ་དག་ཁོ་ན་འཁོར་རོ་སམ་ན།  འདི་ཡང་མི་འཐད་དྱེ།  རྱེ་

ཞིག་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་

ནས་ཀྱང་མི་འོང་བའི་ཕིར་དང་།  གང་ཡང་མི་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་ཞིག་

པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ཡང་འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་ནས་

ཀྱང་མི་འོང་བའི་ཕིར་དང་།  གར་ཡང་མི་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །འདུ་བྱེད་ཙམ་

ལས་མ་གཏོགས་པར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དག་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་།  

ཞིག་པ་དང་མ་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡང་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་

སྐད་ཅིག་མ་ཕི་མ་སྐྱྱེས་པ་ན་ས་མ་འཁོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་སྐད་ཅིག་

མ་ས་མ་དང་ཕི་མ་གཉིས་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན།  

གཅིག་ཉིད་དུ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མིག་དང་གཟུགས་དང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དག་བཞིན་ནོ། ། 

གཞན་ཡང་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་དང་ཕི་མར་བརོད་པར་

བ་བ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ལྷ་མི་རྣམས་གཅིིག་ས་མ་

དང་ཕི་མར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ནི་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་བཞིན་དུ།  འདིར་ཡང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་དང་ཕི་མར་བསད་པ་ཉིད་དུ་མི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་ཞིག་གོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་མ་ཕི་མ་བཞིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་མ་ཕི་མ་སྐྱྱེས་སོ་

ཞྱེས་བ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་བཞིན་

ནོ། །ཅི་སྱེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་ན་འཁོར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་གཞན་སོ་སོའི་

སྐྱྱེ་བོ་འཁོར་བར་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་བར་

འགྱུར་ལ།  མར་མྱེ་གཞན་འབར་བ་ན་ཤི་བའི་མར་མྱེ་ཡང་འབར་རོ་ཞྱེས་བ་

བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ཕི་མ་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་ཞིག་པའམ་མ་ཞིག་

པའམ་འཇིག་བཞིན་པ་ཞིག་ལས་སྐྱྱེ་གང་།  དྱེ་ལས་གལ་ཏྱེ་ཞིག་པ་ལས་

ཡིན་པར་འདོད་ན་ནི།  ས་བོན་ཚིག་པ་ལས་ཀྱང་མྱུ་གུ་སྐྱྱེ་པར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་མ་ཞིག་པ་ལས་སོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་ས་བོན་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མྱེད་པར་ཡང་མྱུ་གུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་།  རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀྱང་དུས་གཅིག་པར་འགྱུར་ལ།  སྐྱྱེ་བ་རྒྱུ་མྱེད་པར་

ཡང་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་འགག་བཞིན་པ་ལས་སྐྱྱེའོ་ཞྱེ་ན།  འཇིག་བཞིན་པ་

ལས་ཀྱང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དྱེ།  ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་འཇིག་

བཞིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པ་དག་ལ་ཡང་ཉྱེས་པ་

བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ།   །དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

དང་།  སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་དང་ཕི་མའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  གང་གི་ཚེ་སྐད་ཅིག་མ་ས་མ་དང་ཕི་མའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་།  
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རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་རྒྱུན་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  དྱེ་མྱེད་པས་འཁོར་བ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་འདུ་བྱེད་

མི་རྟག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་འཐད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ན་འདུ་བྱེད་དག་མི་

འཁོར་བ་ནི་བདྱེན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  བདག་འཁོར་རོ་ཞྱེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  སྱེམས་ཅན་ལ་ཡང་རིམ་འདི་མཚུངས། །གང་གི་ཕིར་

སྱེམས་ཅན་འཁོར་རོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན།  ཅི་འདི་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པ་ཞིག་འཁོར་

ཞྱེས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན།  འདུ་བྱེད་དག་འཁོར་བར་མི་འཐད་པའི་རིམ་པ་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་སྱེམས་ཅན་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དྱེའི་ཕིར་སྱེམས་

ཅན་ཡང་འཁོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  འདུ་བྱེད་དག་འཁོར་བར་མི་

འཐད་པའི་ཚུལ་ནི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་འོས་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་འདུ་བྱེད་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་གྱུར་པ་དག་ཁོ་ན་ལ་

འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བར་སྨྲས་ན།  བདག་ནི་དྱེ་ལྟར་རྟག་པ་

དང་མི་རྟག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཕུང་པོ་དག་ལས་དྱེ་ཉིད་དང་

གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ལྟར་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་བརོད་དུ་

མྱེད་པར་རྣམ་པར་གཞག་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བདག་ཁོ་ན་འཁོར་ཞིང་སར་བསན་

པའི་ཉྱེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ། །གལ་ཏྱེ་གང་

ཟག་འཁོར་ཞྱེ་ན། །ཕུང་པོ་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཁམས་རྣམས་ལ། །དྱེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་

བཙལ་ན། །མྱེད་ན་གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་གང་ཟག་ཅྱེས་བ་
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བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་ཁམས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་

བཙལ་བ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  ཤིང་ཉིད་མྱེ་ནི་མ་

ཡིན་ཏྱེ། །ཤིང་ལས་གཞན་ལ་མྱེ་ཡང་མྱེད། །མྱེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་མ་ཡིན། །མྱེ་

ལ་ཤིང་མྱེད་དྱེར་དྱེ་མྱེད། །མྱེ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པའི་རིམ་པ་ཀུན། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་བདག་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་

ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་།  དྱེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ལ།  ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་ཁམས་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  བདག་

ལ་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་ཁམས་མྱེད་ཅིང་།  ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་

ཁམས་ལ་ཡང་བདག་མྱེད་དོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་སར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པ་

ལྔས་བཙལ་བ་ན་བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་སྐྱྱེ་

མཆྱེད་དང་ཁམས་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་བ་ན་དྱེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེ་ནི་དྱེ་མྱེད་པས་ཇི་ལྟར་འཁོར་བར་འགྱུར།  དྱེ་ལྟ་ན་བདག་ལ་ཡང་

འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་བདག་འདི།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་ནས་ཉྱེར་ལྱེན་པར། །འཁོར་ན་སིད་པ་མྱེད་

པར་འགྱུར། །སིད་མྱེད་ཉྱེ་བར་ལྱེན་མྱེད་ན། །དྱེ་གང་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ཡོད་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་ཡང་འདི་འཁོར་བར་རུང་

བར་འགྱུར་ན་ནི།  བདག་འཁོར་བར་འགྱུར་ལ་རག་པ་ཞིག་གོ  །ཇི་ལྟར་དྱེ་

ལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་བསན་པའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་ནས་
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ཉྱེར་ལྱེན་པར། །འཁོར་ན་སིད་པ་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། ། 

འདིར་མིའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ནས་ལྷའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་འགོ་བ་ན།  མིའི་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་བཏང་ནས་ལྷའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་འགོའམ།  མ་བཏང་བར་ཡིན་གང་།  

རྱེ་ཞིག་གལ་ཏྱེ་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་འགོའ་ོཞྱེས་བརོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་སར་མ་བཏང་བའི་ཕིར་དང་ཕི་མ་མ་བངས་པའི་ཕིར།  དྱེ་དག་

གི་བར་དུ་སིད་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་སིད་པ་དང་བྲལ་བ་ཡོད་པས་

ན་སིད་པ་མྱེད་པའོ། །སིད་པ་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྱེ།  དྱེ་དག་དང་

བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །སིད་པ་མྱེད་ཅིང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བྲལ་བས་གདགས་པའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  གང་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་ཅིང་གསལ་བྱེད་

དང་བྲལ་བ་མི་གསལ་བ་རྒྱུ་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་གང་སྱེ།  དྱེ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  

དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དྱེ་མྱེད་པས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་ལྷའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་མྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅི་

ཞིག་ཏུ་འཁོར་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་དུ་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །

ཡང་ན་ཅི་ཞིག་ཅྱེས་བ་བ་འདི་ནི་བ་བ་འཁོར་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འཁོར་བའི་བ་བ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་

ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ས་མ་བཏང་ནས་འཁོར་བར་མི་རིགས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྱེ་མ་བཏང་བར་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟར་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
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ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་ས་མ་མ་བཏང་བའི་ཕིར་དང་།  ཕི་མ་མ་བཟུང་

བའི་ཕིར་བདག་གཅིག་གཉིས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  འདི་ན་འདོད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་མ་བཏང་བར་འཁོར་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་

སིད་པ་ས་ཕི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སིད་པ་བར་མ་དོའི་ཕུང་པོ་ཡོད་པས་དྱེ་དག་

གིས་དྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ནས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པར་འཁོར་ཡང་སིད་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཡང་མི་

རུང་སྱེ།  སིད་པ་བར་མ་དོའི་ཕུང་པོར་འཁོར་བ་ལ་ཡང་སིད་པ་ས་མ་གཏོང་

བ་དང་།  མི་གཏོང་བ་དག་གི་སོ་ནས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅིག་ཅར་གཏོང་བ་དང་ལྱེན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཅི་ཕོགས་གཅིག་གིས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ས་མ་གཏོང་ཞིང་

ཕོགས་གཅིག་གིས་སིད་པ་བར་མ་དོའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་རྒྱུའམ།  འོན་ཏྱེ་

བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིན་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སོ་ཞྱེས་

བ་བར་རྟོག་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་བདག་གཉིས་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་

ཉྱེས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཅི་སྱེ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་

ལྟ་ན་ཡང་ཁྱྱེད་ཅག་ལ་ཐལ་བར་དྱེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཙམ་

ཞིག་ཡོད་དྱེ།  སིད་པ་བར་མ་དོར་རྒྱུ་བ་ན་ཤིན་ཏུ་ཉྱེ་བས་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་

ཏུ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པའོ། །བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་གཏོང་བ་དང་ལྱེན་པ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་དག་ནི་དངོས་པོ་

གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ལྷ་སྦྱིན་གཅིག་བུ་ཁྱིམ་ནས་
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ཁྱིམ་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཏོང་བ་དང་

ལྱེན་པའི་བ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་རྐང་པ་གཅིག་གིས་

གཅིག་བཏང་བའི་ཕིར་དང་།  གཞན་ལྱེན་པའི་ཕིར་ཅིག་ཅར་གཏོང་བ་དང་

ལྱེན་པར་རྟོག་གོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་རྐང་པ་གཉིས་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་

གཉིས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  ཆ་ཤས་ཀྱིས་ས་མ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་དང་།  ཆ་

ཤས་ཀྱིས་ཕི་མ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་ཅིག་ཅར་ཡང་གཏོང་བ་དང་ལྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་

ལན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་སིད་པ་བར་མ་དོ་ལྱེན་པ་ལ་ཡང་ཉྱེས་པ་

དྱེ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ལ་ཡང་འཁོར་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་འདུ་བྱེད་དག་དང་བདག་འཁོར་བ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་འཁོར་བ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ། །འདིར་སྨྲས་

པ།  འཁོར་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འགལ་ཟླ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན།  མོ་

གཤམ་གི་བུའི་དག་བོ་བཞིན་ནོ། །འཁོར་བའི་འགལ་ཟླ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ནི་ཡོད་ན་འཁོར་བ་ཡོད་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེའི་འགལ་ཟླ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་ན།  

འཁོར་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  འདུ་

བྱེད་མྱ་ངན་འདའ་བར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སྱེམས་ཅན་མྱ་ངན་

འདའ་བར་ཡང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འཐད་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདའ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་རྟོག་པ་ན་འདུ་བྱེད་རྟག་

པའམ་མི་རྟག་པ་དག་ཅིག་ལ་རྟོག་གང་།  དྱེ་ལ་རྟག་པ་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་དག་

ལ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར། །མི་རྟག་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དྱེ།  ཐམས་ཅད་

ས་མ་དང་མཚུངས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀྱང་

ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཅི་སྱེ་སྱེམས་ཅན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་རྟོག་གོ་ཞྱེ་

ན།  དྱེ་ཡང་ས་མ་ལྟར་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པ་ལས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་

རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་གོ་ཞྱེ་ན་དྱེ་ལྟ་ན་ནི་

བརོད་དུ་མྱེད་པའི་ཕིར་འཁོར་བ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཡང་བདག་

ཡོད་དོ་ཞྱེས་ཁས་བངས་པར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནམ།  གཞན་ཡང་བརོད་དུ་

མྱེད་པ་ནི་བདག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ལ་རིགས་ན།  མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ན་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འདི་ལ་བརོད་དུ་མྱེད་

པ་ཉིད་ག་ལ་ཡོད།  ཡང་ན་བདག་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པར་

འགྱུར་མོད། །འོན་ཀྱང་འདི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་དམ་འོན་ཏྱེ་མྱེད་པ་

ཞིག་ཡིན།  གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཐར་བར་གྱུར་པ་ན་ཡང་དྱེ་ཡོད་པས་

རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏྱེ་མྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་བདག་མི་རྟག་པར་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར་བདག་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ལྟར་རྟག་པ་

དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་བདག་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མྱེད་
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པར་འདོད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཅི་འདི་དྱེའི་ཚེ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཞིག་ཡིན་

ནམ།  འོན་ཏྱེ་མ་ཡིན།  གལ་ཏྱེ་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  འོན་ཏྱེ་འཁོར་

བ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཡང་ཤྱེས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བདག་

འདི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏྱེ་མི་ཤྱེས་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འདི་

ཤྱེས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་

ལྟར་མྱེད་པས་འདི་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་ཡོད། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  དྱེ་མྱེད་པས་འཁོར་བ་ཡང་མྱེད་

དོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས།  ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་ནས།  རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཆྱེས་

ལྷག་པའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་།  དྱེ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་

ཞྱེས་ང་སྨྲའོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་

པོ་ལས་ཀྱང་།  དོན་དམ་བདྱེན་པ་རི་ལམ་འདྲ་བ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་རི་

ལམ་མཚུངས་པར་འཇུག །གང་གིས་མཁས་པ་དྱེ་ལྟར་འཇུག་པ་ཡང་། །དྱེ་

ནི་ཡིད་ཀྱི་སོམ་པའི་མཆོག་ཏུ་བརོད། །ཅྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  འགོག་

པའི་བདྱེན་པ་རི་ལམ་ཇི་བཞིན་ཏྱེ། །མྱ་ངན་འདས་པའང་རི་ལམ་ཇི་བཞིན་

དུ། །གང་ལ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གང་འཇུག་པ། །དྱེ་ནི་ངག་གི་སོམ་པ་དྱེ་

ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་གཉིས་བཀག་མོད་ཀྱི། དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་དག་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལ་ནི་བཅིངས་

པ་དང་།  ཐར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ། 

གལ་ཏྱེ་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་གཉིས་ཉིད་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ།  སྐྱྱེ་

འཇིག་ཆོས་ཅན་འདུ་བྱེད་རྣམས། །མི་འཆིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །ས་མ་

བཞིན་དུ་སྱེམས་ཅན་ཡང་། །མི་འཆིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་གང་དག་བཅིང་བར་བ་བ་རྣམས་རང་

དབང་མྱེད་པར་བྱེད་པས་འཆིང་བའོ་ཞྱེས་བ་བར་བསད་ཅིང་།  གང་དག་

གིས་བཅིངས་པས་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ལས་མི་འདའོ་ཞྱེས་

བ་བར་རྣམ་པར་འཇོག་ན།  འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འཆིང་བ་ཉིད་དུ་

བརྟགས་པའི་བཅིངས་པ་དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་འདུ་

བྱེད་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ལ་མི་སིད་དྱེ།  སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་ཅིང་བརག་པ་

རྣམས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་འཆིང་

བ་རྣམ་པར་ཆད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཐར་པ་ཡང་མི་སིད་དྱེ།  འདུ་བྱེད་

མི་རྟག་པ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །ས་མ་བཞིན་དུ་ཞྱེས་

བ་བ་ནི་སར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་སར་བཤད་
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པའི་རྣམ་པས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་དག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར།  ས་མ་བཞིན་དུ་སྱེམས་ཅན་ཡང་མི་འཆིང་ཞིང་གོལ་བར་

ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་འདུ་བྱེད་དག་དང་སྱེམས་ཅན་ལ་

བཅིངས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བ་འཆིང་བར་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡོད་པས་

བཅིངས་པ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་འགའ་

ཞིག་འཆིང་ན་ནི།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་འཆིང་བར་ཡང་འགྱུར་ན།  འཆིང་བ་ཡང་

མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མི་འཆིང་བ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ། གལ་ཏྱེ་

ཉྱེ་བར་ལྱེན་འཆིང་ན། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་བཅས་འཆིང་མི་འགྱུར། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་

མྱེད་མི་འཆིང་སྱེ། །གནས་སྐབས་གང་ཞིག་འཆིང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ལ་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་བཅས་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡོད་པ་སྱེ།  རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་དྱེ་ནི་འཆིང་བར་

མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བཅས་པ་དྱེ་ནི་བཅིངས་པར་

གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ན།   དྱེ་ལ་ཡང་འཆིང་བ་དང་འབྲྱེལ་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་

འགྱུར།  གང་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བྲལ་བ་དྱེ་ཡང་

མི་འཆིང་སྱེ།  འཆིང་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བཞིན་ནོ། ། 

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་འཆིང་བ་དང་བྲལ་བ་འཆིང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡང་འདི་མི་རིགས་སོ། །གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པར་

བརྟགས་པ་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བཅས་པའམ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་བྲལ་བ་
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ཡིན་ཡང་རུང་སྱེ།  མི་འཆིང་བ་དྱེ་ནི་ད་གནས་སྐབས་གང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཞིག་འཆིང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་ཞིག་འཆིང་བར་འགྱུར་བ་དྱེའི་གནས་

སྐབས་གཞན་དྱེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །གང་

གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་གཞིགས་པ་ན་འཆིང་བས་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང་འཆིང་བར་མི་བྱེད་

པ་དྱེའི་ཚེ་འགའ་ཡང་འཆིང་བར་མི་བྱེད་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་འཆིང་བ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་བཅིངས་པ་ཡང་མྱེད་དོ། ། 

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་བཅིང་བའི་ས་རོལ་ན། །འཆིང་བ་ཡོད་ན་འཆིང་

ལ་རག  །དྱེ་ཡང་མྱེད་དྱེ།  འདི་ན་འཆིང་བ་ལགས་ལ་སོགས་པ་བཅིང་བར་

བ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་སར་གྲུབ་པར་གྱུར་པས་བཅིང་བར་བ་བ་ལྷ་སྦྱིན་

འཆིང་ངོ་ཞྱེས་བ་བར་མཐོང་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་བཅིང་བར་བ་བ་འདུ་བྱེད་རྣམས་

སམ་གང་ཟག་གི་ས་རོལ་དུ་འཆིང་བ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པར་

གྱུར་ན་ནི་སར་གྲུབ་པ་དྱེས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སམ་གང་ཟག་འཆིང་བར་འགྱུར་

ལ་རག་ན།   དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་མྱེད་པས་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་།  སར་འཆིང་བ་གྲུབ་པ་ལ་ཕིས་བཅིང་བ་

དང་ལྷན་ཅིག་འབྲྱེལ་པ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།   འཆིང་བ་ལས་ཐ་

དད་པར་གྲུབ་པའི་བཅིངས་པ་ལ་ཡང་འཆིང་བ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་

བཅིང་པར་བ་བའི་ས་རོལ་དུ་འཆིང་བ་གྲུབ་པ་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་འཆིང་

བས་ནི་འགའ་ཡང་མི་འཆིང་ལ།  འགའ་ཡང་མི་འཆིང་བ་ནི་འཆིང་བ་ཉིད་དུ་

མི་རིགས་པས་འཆིང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  འཆིང་བ་མྱེད་པས་བཅིངས་
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པ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་པོ། །གང་ཞིག་འདིར་སུན་འབིན་པ་འཕྲོག་

གྱུར་པ།  ལྷག་མ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་འདོན་པ་གོ་བསྣོར་ཏྱེ།  སོང་དང་

མ་སོང་བགོམ་པས་བསན་པར་རིག་པར་བ་སྱེ།  རྱེ་ཞིག་བཅིངས་པ་མི་

འཆིང་སྱེ། །མ་བཅིངས་པ་ཡང་འཆིང་མི་འགྱུར། །བཅིངས་དང་མ་བཅིངས་

མ་གཏོགས་པར། །འཆིང་བཞིན་ཤྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་སྦྱར་བར་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཆིང་བ་

བཀག་མོད་ཀྱི། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་མངའ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པ་སྐྱོབ་པ་མྱེད་

པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་

ཕུང་པོ་གསུམ་ཉྱེ་བར་བསན་པ་གང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ།  ཐར་པ་དྱེ་ནི་རྱེ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  མ་བཅིངས་པ་ལ་ནི་ཐར་པ་མྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བཅིངས་

པ་ཡང་ཡོད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཐར་པ་ཉིད་ཡོད་ན་བཅིང་བ་

ཡོད་པར་གྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདིར་ཐར་པ་འདི་རྟོག་པ་ན།  

བཅིངས་པའམ་མ་བཅིངས་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་པ་ཞིག་གོ  །དྱེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་

ཞྱེ་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  རྱེ་ཞིག་བཅིངས་པ་

མི་གོལ་ཏྱེ། །མ་བཅིངས་པ་ཡང་གོལ་མི་འགྱུར། །བཅིངས་པ་གོལ་བཞིན་

ཡིན་འགྱུར་ན། །བཅིངས་དང་གོལ་བ་དུས་གཅིག་འགྱུར། །དྱེ་ལ་བཅིངས་པ་

ལ་ནི་ཐར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་བཅིངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་བཅིངས་པར་

གྱུར་པ་ཕིས་ཐབས་ཀྱིས་ཐར་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བཅིངས་པ་ཉིད་གོལ་
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བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  འོ་ན་ནི་བཅིངས་པ་གོལ་ལོ་ཞྱེས་བ་བར་བརོད་པར་མི་

བ་སྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  གོལ་བ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རོ།   

།གལ་ཏྱེ་ད་ལྟར་བ་དང་ཉྱེ་བས་དྱེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་རྱེས་འགའ་

ཞིག་ན་ཐར་པ་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དང་ཉྱེ་བར་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་

ཚེ་གནས་སྐབས་གང་རུང་དུ་ཡང་ཐར་འདོད་པ་ན་བཅིངས་པ་ལ་ཐར་པ་མི་

སིད་པས་ཐར་པ་མྱེད་པར་སོན་པར་འདོད་པ་དྱེའི་ཚེ་ད་ལྟར་བ་དང་ཉྱེ་བ་ཉིད་

ག་ལ་ཡོད།  དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་བཅིངས་པ་མི་གོལ་ལོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་

སོ། །ད་ནི་མ་བཅིངས་པ་ཡང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ནི་གོལ་བ་ཉིད་ཡིན་

ན་དྱེ་ལ་ཡང་ཐར་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར།  ཡང་ཐར་པ་ལ་ལྟོས་པའི་

ཕིར་དག་བཅོམ་པ་གོལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འཆིང་བ་ཉིད་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་ཡང་བཅིངས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་

མ་བཅིངས་པ་ཡང་མི་གོལ་ལོ། །ཅི་སྱེ་མ་བཅིངས་པ་ལ་ཐར་པ་མི་སིད་པའི་

ཕིར་བཅིངས་པ་ཉིད་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན།  བཅིངས་པ་

ལ་གོལ་བཞིན་པར་རྟོག་པ་ན།  བཅིངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  གོལ་བཞིན་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་བཅིངས་པ་དང་གོལ་བ་དག་དུས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ན།  དུས་

གཅིག་ཏུ་བཅིངས་པ་དང་གོལ་བ་དག་འཐད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕན་ཚུན་

འགལ་བའི་ཕིར་སྣང་བ་དང་མུན་པ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་བཅིངས་པ་

དང་མ་བཅིངས་པ་དག་ལ་ཐར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐར་པ་ཡང་

མྱེད་ལ།  དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་བཅིངས་པ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་པོ། 
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།འདིར་གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་

བཀག་ཅིང་།  བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་དག་ཀྱང་བཀག་པས།  འཁོར་བའི་

འབྲོག་དགོན་པ་ཆྱེན་པོ་མ་རིག་པའི་མུན་པ་མཐུག་པོ་ཅན་ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་འཁི་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ས་བས་ལམ་དམ་པར་བཀག་པ།  ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་

དུག་གི་ལོན་ཤིང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་

བསལ།  མཐའ་ཡས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་རྒྱ་ཆྱེར་སྱེར་

བས་དཀིགས་པ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་ཆྱེན་པོ་རྱེ་མོ་ཉི་ཤུས་ཆྱེས་མཐོ་

བ།  ཏྱེ་པོར་བརིང་བས་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ།  སྱེད་པའི་ཆུ་

ཀླུང་གི་འོབས་ཆྱེན་པོ།  ཡུལ་གི་བདྱེ་བ་ལ་རྱེ་བའི་ངོགས་ཤིན་ཏུ་འདྲྱེད་ཅིང་

ཡངས་པ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་པས་བསྐོར་བ་ལས་བརལ་

བར་འདོད་པ།  ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དབུགས་འབིན་པར་བྱེད་

པ་དགྱེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཆྱེན་པོ་བདག་ནམ་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་འགྱུར།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདག་གིར་ནམ་ཞིག་ན་

འགྱུར་སམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དོན་མྱེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞིང་དྱེ་ལྟར་དགྱེ་

བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་བསྐྱྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་བའི་བཤྱེས་གཉྱེན་བསྱེན་པ་

དང་།  སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་།  བསོམ་པ་

ལ་སོགས་པའི་རིམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཅན་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་འཛེར་ཏོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  

གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྱེད་དྱེ།  གཟུགས་བརན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དང་།  སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང་།  མགལ་མྱེའི་འཁོར་ལོ་དང་།  རི་ལམ་དང་།  སྒྱུ་

མ་དང་།  མིག་འཕྲུལ་དང་མཚུངས་ཤིང་།  བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་

བཞིན་དུ།  ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྱེས་སུ་སོང་བའི་ཕིར་ང་དང་ངའི་ཞྱེས་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པས།  

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྱེ་ཉིད་བསྐྱོད་ནས།  བདག་ནི་ལྱེན་མྱེད་མྱ་ངན་འདའ། ། 

མྱང་འདས་བདག་གིར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས། །རོམ་པར་བྱེད་དྱེ།  དྱེ་ལྟར་གང་དག་

འཛིན་དྱེ་ཡི། །ཉྱེར་ལྱེན་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ཡིན། །བདག་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

མྱེད་ཅིང་ལྱེན་པ་དང་བྲལ་བར་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་

དྱེ་ལྟར་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་ཐར་པ་

འདོད་པ་གང་དག་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་དག་ལ་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་

བདག་གིར་འཛིན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་

ཉིད་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་ཡིན་ལ།  རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའི་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོ་མངོན་

པར་ཞྱེན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཞི་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འཛིན་པ་མ་ལུས་པ་

སྤངས་པ་ཁོ་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སིད་དུ་བདག་དང་བདག་

གིའོ་སམ་དུ་འཛིན་པར་མཐོང་བར་ཞྱེན་པ་དང་།  ཇི་སིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དང་།  ཇི་སིད་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

བཏང་བ་ལ་སོགས་པར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེ་སིད་དུ་ནི་ཐབས་མ་ཡིན་པས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་རྣམས་ཀྱི་རོམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྱེས་

པར་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐར་པ་འདོད་པས་འདི་དག་ཐམས་
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ཅད་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་བའོ། །གང་གི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་དམ་

པ།  གང་ལ་མྱ་ངན་འདས་བསྐྱྱེད་མྱེད། །འཁོར་བ་བསལ་བའང་ཡོད་མིན་པ། 

།ཞྱེས་བ་བ།  དྱེ་ལ་འཁོར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །མྱ་ངན་འདས་པའང་ཅི་ཞིག་

བརྟག  །དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་གང་ལ་མ་དམིགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་བསྐྱྱེད་པ་སྱེ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་མྱེད་ཅིང་།  འཁོར་

བ་བསལ་བ་སྱེ།  འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་

གང་ཞིག་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་བརྟགས་པ་འཁོར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ལ།  གང་

ཐོབ་པར་བ་བའི་ཕིར་བརྟགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་ཡང་གང་ཞིག་

ཡིན།  ཡང་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉི་ག་ཡང་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་སྱེམས་ཅན་འགའ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུ་འཁོར་བ་ནས་

བསལ་བ་སྱེ་བཀི་བ་དང་།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བསྐྱྱེད་པར་འབད་པ་དང་

ལྡན་པས་ཀྱང་བ་བར་མི་ནུས་པ་དྱེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་ཅི་ཞིག་

བརྟག་སྱེ།  ཅུང་ཟད་ཀྱང་བརྟག་པ་མི་རིགས་སོ། །མི་རྟོག་པ་ནི་ངྱེས་པར་ཇི་

སྐད་སྨྲས་པའི་འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་ལས་འདའ་ཞིང་།  མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་ཡང་ཕིན་པར་འགྱུར་རོ།   །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འཕགས་

པ་བདུད་བཏུལ་བའི་མདོ་ལས།  དྱེ་ནས་དྱེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་

གྱུར་པས་ཇི་ལྟར་བདུད་སིག་ཅན་སོ་མོའི་ཐྱེམ་པའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པ་

ལྟར་ས་སྱེང་དུ་འགྱེལ་ནས།  ང་ནི་འཆིང་པ་དམ་པོས་བཅིངས་སོ། །ང་ནི་

འཆིང་བ་དམ་པོས་བཅིངས་སོ་ཞྱེས་ངུ་ཞིང་ཆོ་ངྱེས་འདྱེབས་པར་གྱུར་པ་དྱེ་
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ལྟ་བུའི་གཟུགས་སུ་བསམས་སོ། །འཇམ་དཔལ་གིས་སྨྲས་པ།  སིག་ཅན་

གང་གིས་ཁྱོད་རྟག་ཏུ་བཅིངས་ཤིང་གཟོད་བཅིངས་པ་མ་ཡིན་པ་འཆིང་བ་

ཆྱེས་དམ་པ།  འཆིང་བ་འདི་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་དྱེ།  དྱེ་ཡང་གང་ཞྱེ་ན།  

འདི་ལྟ་སྱེ།  ང་རྒྱལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་འཆིང་བ་དང་།  སིད་པ་དང་ལྟ་བའི་

འཆིང་བ་སྱེ།  སིག་ཅན་འདི་ནི་འཆིང་བ་ཡིན་གི།  འཆིང་བ་འདི་ལས་གཞན་

པ་འཆིང་བ་ཆྱེས་དམ་པོར་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ནི་དྱེས་རྟག་

ཏུ་བཅིངས་པ་ཡིན་གིས་གཟོད་བཅིངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སིག་

ཅན་ཅི་ཁྱོད་གལ་ཏྱེ་སླར་བཀོལ་ན་དགའ་བར་འགྱུར་རམ།   སྨྲས་པ་དགའ་

བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་ལྷའི་བུ་རབ་འཐབ་བྲལ་བ་ཞིག་གིས།  འཇམ་དཔལ་

གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །འཇམ་དཔལ་བདུད་སིག་ཅན་

ཐོང་ཤིག་རང་གི་གནས་སུ་དོང་ལ་རག་གོ  །དྱེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་

གྱུར་པས་བདུད་སིག་ཏོ་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །སིག་ཅན་གང་ཞིག་

བཏང་བ་ཁྱོད་སུས་བཅིངས།  སྨྲས་པ།  འཇམ་དཔལ་བདག་སུས་བཅིངས་

པ་མི་ཤྱེས་སོ། །

སྨྲས་པ།  སིག་ཅན་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་མ་བཅིངས་པ་ལས་བཅིངས་པར་འདུ་

ཤྱེས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་

འདུ་ཤྱེས་པ།  སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདྱེ་བར་འདུ་ཤྱེས་པ།  བདག་མྱེད་པ་ལ་

བདག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ།  མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འདུ་ཤྱེས་པ།  གཟུགས་

མྱེད་པ་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤྱེས་པ།  ཚོར་བ་དག་མྱེད་པ་དང་།  འདུ་ཤྱེས་



རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་པ། བཅིངས་བ་དང་ཐར་པ་བརྟག་པ།
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དག་མྱེད་པ་དང་།   འདུ་བྱེད་དག་མྱེད་པ་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མྱེད་པ་ལ། 

ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྱེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་

ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སིག་ཅན་གང་ཁྱོད་གོལ་བར་འགྱུར་ན་གང་ལས་གོལ་

བར་འགྱུར།   སྨྲས་པ།  བདག་ནི་གང་ལས་ཀྱང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

སྨྲས་པ།  སིག་ཅན་དྱེ་བཞིན་དུ་གང་དག་གོལ་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་དག་ཀྱང་།  

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྱེས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་མ་

གཏོགས་པར་གང་ལས་ཀྱང་གོལ་བར་འགྱུར་བ་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་

ནས་གོལ་བ་ཞྱེས་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  ལུང་འདི་ལས་ན་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པ་ཙམ་གིས་འཆིང་བའི་འཁི་ཤིང་རྣམ་པར་

ཆད་པ་ལ་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  རི་ལམ་དུ་དམིགས་

པའི་མྱེ་འབར་བ་ཆུ་དག་གིས་བསད་པ་བཞིན་ནོ།  །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་དྲུག་

པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་བཅུ་བདུན་པ།  ལས་དང་འབྲས་བུ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  འཁོར་བ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  ལས་དང་འབྲས་བུ་

འབྲྱེལ་བའི་རྟྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་གལ་ཏྱེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་ཆད་པ་

མྱེད་པའི་རིམ་པས་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཉིད་

ཀྱིས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་འཇུག་པས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སམ་བདག་

འཁོར་བར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲྱེལ་བར་འགྱུར་ན།  ཇི་

སྐད་སྨྲས་པའི་འཁོར་བ་མྱེད་ན་ནི།   སྱེམས་ནི་སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་

ཕིར་དང་།  ལས་འཕྱེན་པའི་དུས་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལས་དང་

འབྲས་བུའི་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །འཁོར་བ་ཡོད་ན་ནི་འདིར་

བས་པའི་ལས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་དང་

འབྲྱེལ་བའི་ཕིར་ལས་རྣམས་འབྲས་བུ་དང་འབྲྱེལ་བ་མི་འགལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར་ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲྱེལ་བའི་རྟྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་འཁོར་བ་

ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །ལས་དྱེ་དག་ཀྱང་གང་ཡིན་ཞིང་།  དྱེའི་འབྲས་བུ་ཡང་གང་

ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན།  དྱེ་དག་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བརོད་པར་འདོད་པས་འདི་སྐད་

དུ་བརོད་དྱེ། བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་སོམ་པ་དང་། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་

བམས་སྱེམས་གང་། །དྱེ་ཆོས་དྱེ་ནི་འདི་གཞན་དུ། །འབྲས་བུ་དག་གི་ས་

བོན་ཡིན། །དྱེ་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་འདི་ལ་གཞག་ཅིང་བསྐྱྱེད་པས་བདག་

ཉིད་དྱེ།  ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གདགས་པའི་གང་ཟག་ལ་བདག་ཅྱེས་བའོ། ། 
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བདག་ཉིད་ཡང་དག་པར་སོམ་ཞིང་། །ཡུལ་དག་ལ་རང་དབང་མྱེད་པར་བྱེད་

ཅིང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཟློག་པར་བྱེད་པས་

ན་བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་སོམ་པའོ། །སོག་ཅིང་ཉྱེ་བར་སོགས་ལ་དགྱེ་བ་

དང་མི་དགྱེ་བའི་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འབིན་པར་ནུས་པ་ལ་ངྱེས་པར་བྱེད་

པས་ན་སྱེམས་ཏྱེ། སྱེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དྱེ་

ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གངས་དག་གོ །དྱེའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་སོམ་པ་སོག་

གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཟློག་པ་དགྱེ་བའི་སྱེམས་དྱེ་ནི་

ངན་འགོར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ན་ཆོས་ཞྱེས་བའོ། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་

འདི་ནི་གསུང་རབ་ལས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྱེ།  རང་གི་མཚན་ཉིད་

འཛིན་པའི་དོན་དང་།  འགོ་བ་ངན་པར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པའི་དོན་དང་།  

འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པའི་དོན་གིས་སོ། །དྱེ་ལ་ཟག་པ་

དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་

པའི་དོན་གིས་ན་ཆོས་ཞྱེས་བའོ། །དགྱེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་

ནི།  འཇིག་རྟྱེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་དུ། །ཆོས་སྤོད་པ་ནི་བདྱེ་བར་ཉལ། །ཞྱེས་

བ་བ་དྱེར་འགོ་བ་ངན་པར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པའི་དོན་གིས་ན་ཆོས་ཞྱེས་

བསད་དོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་ནི་འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་

བར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པའི་དོན་གིས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཆོས་

ཞྱེས་བརོད་དོ། །

འདིར་ནི་འགོ་བ་ངན་པར་འགོ་བ་ལས་འཛིན་པའི་དོན་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་
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ཀྱི་སྒྲར་བཞྱེད་དོ། །ཡང་ཅི་བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་སོམ་པའི་སྱེམས་གཅིག་

པུ་ཞིག་ཆོས་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  སྨྲས་པ།  མ་ཡིན་ཏྱེ། འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན། གཞན་ལ་

ཕན་འདོགས་པ་དང་བམས་པའི་སྱེམས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་ཆོས་ཡིན་ནོ། ། 

གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་བམས་སྱེམས་ཞྱེས་བ་བ་འདིར་རང་གི་སྒྲ་ཞིག་མི་

མངོན་པར་བས་ཤིང་བསན་པར་རིག་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་གཞན་རྱེས་སུ་འཛིན་

པར་བྱེད་པས་ན་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་སྱེམས་ཏྱེ།  བསྡུ་བའི་དངོས་

པོ་བཞི་ལ་ཞུགས་པ་དང་།  འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞུགས་

པའི་སྱེམས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་ཆོས་ཡིན་ནོ།   །མཛའ་བཤྱེས་ལས་འབྱུང་

ཞིང་སྱེམས་ཅན་རྣམས་དང་འགལ་བ་མྱེད་པའི་སྱེམས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

བམས་པའི་སྱེམས་སོ།   །

ཡང་ན་བམས་པ་ནི་གཉྱེན་བཤྱེས་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།   བདག་ལ་ཕན་

འདོགས་པའི་སྱེམས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་བམས་པའི་སྱེམས་ཡིན་ནོ།   །གང་

ཞིག་སྱེམས་རྣམ་པ་གསུམ་བསན་པ་དྱེ་ནི་ཆོས་ཞྱེས་བ་སྱེ།  བཟློག་པ་ནི་

ཆོས་མ་ཡིན་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསན་པའི་སྱེམས་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འབྲས་བུ་དག་གི་ས་བོན་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་

འགྲུབ་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་ས་བོན་ཞྱེས་བ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་སཱ་

ལུའི་ས་བོན་ནི་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་ལ་སོགས་པ་ཐུན་

མོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ས་བོན་མ་ཡིན་གི།  དྱེ་ནི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་ཟད་དོ། ། 

དྱེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་
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མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ལ་སྱེམས་རྣམ་པ་གསུམ་ས་བོན་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེས་བུའི་

བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཡང་དུས་གང་གི་ཚེ་ས་

བོན་འབྲས་བུའི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  འདི་གཞན་དུ་འབྲས་བུ་དག་

གི་ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  འདི་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མཐོང་བའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་ཡིན་ལ།  

གཞན་དུ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་མ་མཐོང་བའི་སྐྱྱེ་བ་ལའོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  ། 

འདི་ཡང་ལུང་ལས་རྒྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་སྱེམས་

ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཆོས་གཅིག་ཉིད་རྣམ་པར་གཞག་ནས་སླར་ཡང་

བཅོམ་ལྡན་འདས།  དྲང་སོང་མཆོག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །སྱེམས་པ་དང་ནི་

བསམས་པར་ཏྱེ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པས་ན་དྲང་སོང་ངོ་། །དྲང་སོང་ཡང་ཡིན་ལ་མཆོག་ཀྱང་ཡིན་པས་ན་དྲང་

སོང་མཆོག་གོ །དོན་དམ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་

ལ།  ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་ལས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ན་དྲང་སོང་མཆོག་སྱེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །

དྲང་སོང་མཆོག་དྱེས་མདོ་ལས།  སྱེམས་པའི་ལས་དང་བསམས་

པའི་ལས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གང་ཞིག་ལས་རྣམ་གཉིས་གསུངས་པའི། ། 

ལས་དྱེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ནི། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་

ན། ། དྱེ་ལ་ལས་གང་སྱེམས་པ་ཞྱེས། །གསུངས་པ་དྱེ་ནི་ཡིད་ཀྱིར་འདོད། ། 

བསམས་པ་ཞྱེས་ནི་གང་གསུངས་པ། །དྱེ་ནི་ལུས་དང་ངག་གིར་འདོད། ། 

ཡིད་ལ་ཡོད་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་སྱེ།  ཡིད་ཀྱི་སོ་ནས་དྱེ་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བའི་
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ཕིར་དང་།  ལུས་དང་ངག་འཇུག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤྱེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྱེམས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡིད་ཀྱི་ལས་

ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེ་ལ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་དམིགས་ཀྱིས་བཀར་བའོ། །ལས་

གཉིས་པ་བསམས་པ་ཞྱེས་གང་གསུངས་པ་དྱེ་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་ཡིན་པར་

རིག་པར་བ་སྱེ།  ལུས་དང་ངག་དག་གིས་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་འཇུག་པར་བའོ་ཞྱེས་

དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཀྱིས་བསམས་ནས་གང་ཞིག་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་བསམས་པའི་

ལས་ཞྱེས་བའོ། །ཡང་དྱེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྱེ།  ལུས་དང་ངག་ལ་ཡོད་པའི་

ཕིར་དང་།  དྱེ་དག་གི་སོ་ནས་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བའི་ཕིར་ན་ལུས་ཀྱི་དང་

ངག་གིའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀྱི་དང་ངག་གི་དང་ཡིད་ཀྱི་སྱེ།  རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་རོ། །ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཀྱང་སླར་ཕྱེ་ན་རྣམ་པ་བདུན་དུ་

འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལས་དྱེའི་བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་མང་

པོར་གསུངས་སོ། །ཅི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  ངག་དང་བསྐྱོད་དང་མི་སྤོང་བའི། །རྣམ་

རིག་བྱེད་མིན་ཞྱེས་བ་གང་། །སྤོང་བའི་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་པ། །གཞན་དག་

ཀྱང་ནི་དྱེ་བཞིན་འདོད། །ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བསོད་ནམས་དང་། །བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་ཚུལ་དྱེ་བཞིན། །སྱེམས་པ་དང་ནི་ཆོས་དྱེ་བདུན། །ལས་སུ་

མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན། །དྱེ་ལ་ངག་ནི་ཡི་གྱེ་གསལ་པོར་བརོད་པའོ། ། 

བསྐྱོད་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་གཡོ་བའོ། །དྱེ་ལ་ངག་ཅྱེས་བ་བས་ནི་དགྱེ་བ་དང་མི་

དགྱེ་བའི་ངག་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སྤོང་བ་དང་།  མི་སྤོང་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤིར་བཟུང་སྱེ།  དྱེ་
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བཞིན་དུ་དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བའི་བསྐྱོད་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་

སྤོང་བ་དང་མི་སྤོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པ་ཡང་སྤིར་

བཟུང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་འདིའི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་

བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  མི་སྤོང་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་དང་།  སྤོང་བའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་ཅྱེས་བ་བར་བས་པའི་ཕིར་

རོ། །དྱེ་ལ་མི་སྤོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་

ནི་འདི་ལྟ་སྱེ།  དྱེང་ནས་བཟུང་ནས་བདག་གིས་སྱེམས་ཅན་བསད་ཅིང་ཆོམ་

རྐུན་བས་ལ་འཚོ་བར་བའོ་ཞྱེས་སིག་པའི་ལས་ཁས་བངས་པའི་དུས་ནས་

བཟུང་སྱེ།  དྱེ་མི་བྱེད་པ་དག་ལ་ཡང་རྟག་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མི་དགྱེ་བའི་

ལས་ཁས་བངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་ཉྱེ་བར་

སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་།  རྒྱའི་ལས་བྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྱེ་ཉ་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དྱེ་མི་བྱེད་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་ཉྱེ་བར་སྐྱྱེ་བ་

གང་ཡིན་པ་སྱེ།  འདི་དག་ནི་མི་སྤོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཞྱེས་བའོ། །འདི་

དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྤོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པ་དགྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གཞན་དག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་

སྱེ།  དྱེང་ནས་བཟུང་སྱེ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་སྤོང་ངོ་ཞྱེས་ལུས་

དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་སྱེ།  

དུས་ཕིས་མྱོས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དགྱེ་བ་བསགས་
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པའི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་ཉྱེ་བར་སྐྱྱེ་བ་གང་ཡིན་

པ་འདི་དག་ནི་སྤོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་

ཞྱེས་བའོ། །གཟུགས་དང་བ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་།  རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་པར་མི་བྱེད་པས་ན་རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་གོ  །དྱེ་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བསོད་

ནམས་ཏྱེ།  དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ལོངས་སྤད་པས་བྱུང་བ་འདི་ལ་

ཡོད་པས་ན་ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བའོ། །ལོངས་སྤོད་ནི་ཡོངས་སུ་བཏང་

བའི་དངོས་པོ་དགྱེ་འདུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའོ། ། 

བྱུང་བ་ནི་རྱེས་སུ་བྱུང་བ་སྱེ།  སྦྱིན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་པའི་དགྱེ་བ་འཕྱེལ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཚུལ་དྱེ་བཞིན་ཏྱེ།  

ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་གང་དུ་སོག་ཆགས་དག་

གསོད་པའི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་བརིགས་པ་ལྟ་བུ་སྱེ།  ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལྷ་ཁང་

དྱེར་སོག་ཆགས་དག་གསོད་པ་དྱེ་ལྟ་དྱེ་ལྟར་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་དྱེར་

ལོངས་སྤད་པ་ལས་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ལོངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་བསོད་ནམས་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ཚུལ་དྱེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་

སྱེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་སྱེམས་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་སྱེ།  མདོར་བསྡུ་ན་

ལས་རྣམ་པ་བདུན་པོ་འདི་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བའི་ངག་

དང་བསྐྱོད་པ་གཉིས་དང་།  དགྱེ་བ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་
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ཉིད་ཅན་དང་།  མི་དགྱེ་བ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་ཅན་དང་།  

ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་དང་།  ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བའི་

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་།  སྱེམས་པ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  ཆོས་དྱེ་བདུན་

ལས་སུ་མངོན་པར་ཏྱེ་ལས་ཉིད་དུ་གསལ་ཞིང་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རོལ་བར་བྱེད་དྱེ།  ལས་རྣམ་པ་མང་པོ་

ཞིག་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཅི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དུས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པ་

ཞིག་གམ།  འོན་ཏྱེ་སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་ཕིར།  མི་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་

གང་།  རྱེ་ཞིག  །གལ་ཏྱེ་སྨིན་པའི་དུས་བར་དུ། །གནས་ན་ལས་དྱེ་རྟག་པར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ལས་འདི་སྐྱྱེས་ནས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དུས་ཀྱི་བར་དུ་རང་

གི་ངོ་བོས་གནས་སོ་ཞྱེས་བ་བར་རྟོག་ན་ནི།   དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་དྱེ་དུས་

འདི་ཙམ་གི་བར་དུ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  འཇིག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཕིས་འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྟག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  སར་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕིས་

ཀྱང་འཇིག་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་

འདུས་མ་བས་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  འདུས་མ་བས་རྣམས་

ལ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་།  རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱེད་པ་

ཉིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།  ལས་རྣམས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་
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འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ལས་རྣམས་སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་ནོ་

ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི།  གལ་ཏྱེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་

འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར། །ལས་མྱེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་

བསམས་པའོ། །

འདི་ལ་སྱེ་པ་གཞན་དག་ཁ་ཅིག་ལན་འདྱེབས་པར་བྱེད་པ་ནི།  རྱེ་

ཞིག་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འདུ་བྱེད་རྣམས་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཉྱེས་པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  

སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འགགས་ན་འགགས་

གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ་ལ་ཡང་ལན་

བརོད་པར་བ་སྱེ།  མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྒྱུན་གང་ནི། །ས་བོན་ལས་ནི་མངོན་

པར་འབྱུང་། །དྱེ་ལས་འབྲས་བུ་ས་བོན་ནི། །མྱེད་ན་དྱེ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། ། 

འདིར་ས་བོན་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་།  རྒྱུན་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་

དང་སྦུབས་འཆས་པ་དང་།  ལོ་མ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའི་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་རང་དང་རིགས་མཐུན་པ་བསྐྱྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་

ལྡན་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་གྱུར་ནས་འགགས་པ་ཡིན་ལ།  གང་ཡང་མྱུ་

གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་དྱེ་ལས་ནི་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ཡིན་དུ་

ཟིན་ཀྱང་རིམ་གིས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྱེད་པས་འབྲས་བུའི་

ཚོགས་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་བོན་ནི་མྱེད་ན་སྱེ།  ས་བོན་མི་

བདོག་པར་འགྱུར་ན་ནི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་དྱེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་
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འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དྱེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དང་།  དྱེ་མྱེད་ན་མྱེད་པ་

ཉིད་ཀྱིས་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ཅན་

ཉིད་ཡིན་པར་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  གང་ཕིར་ས་བོན་

ལས་རྒྱུན་དང་། །རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །ས་བོན་འབྲས་

བུའི་སོན་འགོ་བ། །དྱེ་ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་ས་བོན་མྱུ་གུ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུན་གི་རྐྱེན་དུ་མ་གྱུར་པར་མྱེ་ལྱེ་དང་མྱེ་མདག་ལ་སོགས་པ་

འགལ་བའི་རྐྱེན་ཉྱེ་བས་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་འབྲས་བུའི་

རྒྱུན་འབྱུང་བར་མ་མཐོང་པས་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། །ཡང་གལ་ཏྱེ་ས་

བོན་མི་འགག་ཅིང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་

ཚེ་ས་བོན་མི་འགག་པར་ཁས་བངས་པས་རྟག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ན།  འདི་

ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ས་བོན་ཆད་པ་དང་རྟག་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ས་བོན་ལ་ཚུལ་འདི་སྨྲས་པ་དྱེ་བཞིན་

དུ།  སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ནི་གང་ཡིན་པ། །སྱེམས་ལས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །དྱེ་ལས་འབྲས་བུ་སྱེམས་ལྟ་ཞིག  །མྱེད་ན་དྱེ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། ། 

སྱེམས་སྱེམས་པ་དགྱེ་བའི་ཁྱད་པར་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དྱེ་ལས་ནི་

དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་འབྱུང་ལ།  སྱེམས་པ་དགྱེ་བས་

ཡོངས་སུ་བསོས་པའི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་དྱེ་ལས་ནི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉྱེ་བ་

མ་ཚང་བ་མྱེད་པ་ན་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ།   །སྱེམས་ལྟ་

ཞིག་མྱེད་ན་སྱེ།  སྱེམས་མི་བདོག་ན་རྒྱུན་དྱེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། ། 
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དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན།  གང་ཕིར་སྱེམས་ལས་རྒྱུན་དང་ནི། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་

འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །ལས་ནི་འབྲས་བུའི་སོན་འགོ་བ། །དྱེའི་ཕིར་ཆད་མིན་

རྟག་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་དགྱེ་བ་དྱེ་དག་བཅོམ་པའི་སྱེམས་ཐ་མ་ལྟར།  

སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་མ་གྱུར་པར་

འགགས་ན་ནི།  དྱེའི་ཕིར་ལས་དྱེ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ལ།  ཅི་སྱེ་ཡང་མ་

འོངས་པའི་རྒྱུན་གི་རྒྱུའི་དངོས་པོར་གྱུར་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མི་ཉམས་

པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ལས་རྟག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་

མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ལས་སྐད་ཅིག་མར་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཀྱང་ཆད་པ་

དང་རྟག་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཇི་སྐད་བསན་པའི་

ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རྣམ་པར་བཤད་པ་འདིར་དགྱེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་

ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ལ།  དཀར་པོ་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་པོའ།ོ །དྱེ་དག་ཀྱང་།  

ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏྱེ།  ཆོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདི་གཞན་དུ་འདོད་པའི་

ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔའོ།  དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་པོ་དྱེ་དག་ནི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཡིན་ཏྱེ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །འདི་

དག་གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཉིད་དུ་འཇོག་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཞྱེས་བ་

བ་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལས་ཐ་དད་པ་འདི་གང་ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན།  བརོད་

པར་བ་སྱེ།  ཆོས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་སྱེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་བརོད་པ་

ཡིན་ཏྱེ།   བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་སོམ་པ་དང་།   །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་
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བམས་སྱེམས་གང་། །དྱེ་ཆོས་ཞྱེས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་

དགྱེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ཡོངས་སུ་མཐར་གཏུགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་

ཆོས་ཀྱི་སྒྲའི་བརོད་བ་ཡིན་ལ།  བྱེད་བཞིན་པའི་ངོ་བོ་ནི་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་

ལམ་གི་སྒྲའི་བརོད་བར་འགྱུར་རོ། །དགྱེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ནི་

བཤད་ཟིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དྱེ་འགྲུབ་པར་བ་བ་ལ་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

གཞག་གོ  །ཡང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་སྐབས་ཐལ་ཟིན་པ་དྱེར་དགྱེ་བ་

བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  ལུས་ཀྱི་

གསུམ་དང་།  ངག་གི་བཞི་ནི།  ངག་དང་བསྐྱོད་དང་མི་སྤོང་པའི། །རྣམ་རིག་

བྱེད་མིན་ཞྱེས་བ་གང་། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བཤད་པ་ཡིན་ལ།  ཡིད་

ཀྱི་གསུམ་པོ་བརྣབ་སྱེམས་མྱེད་པ་དང་།  གནོད་སྱེམས་མྱེད་པ་དང་།  ཡང་

དག་པར་ལྟ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི།  སྱེམས་པ་དང་ནི་ཞྱེས་བ་བ་དྱེས་རྣམ་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་དྱེར་དགྱེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་དྱེ་དག་བཅུ་ཅར་ཡང་རྣམ་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་དག་ཀྱང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆོས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་རོ། །ཆོས་དྱེའི་འབྲས་བུ་ནི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རྱེག་

བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཉྱེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའོ། །འདི་

ཞྱེས་བ་བ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་འདི་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །གཞན་དུ་ཞྱེས་བ་ནི་མ་

མཐོང་བར་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་དུ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་

ཁ་ཅིག་གིས་བརད་པའི་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་དང་།  གཞན་དག་གིས་དྱེ་ལ་
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སྐྱོན་བརོད་ནས།  བརད་པའི་ལན་གཞན་གདབ་པའི་ཕིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་

བརྟག་པ་དྱེར་འགྱུར་ན། །ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་མང་པོར་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་བས་ན་

བརྟག་པ་སྱེ། །འདིར་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དང་

ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཆད་པ་དང་རྟག་པའི་སྐྱོན་དུ་

ཐལ་བ་སྤོང་བར་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་སྱེ་

མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དང་འགལ་བ་དང་།  གངས་མང་བ་ཉིད་ཀྱིས་མང་

པོར་འགྱུར་རོ།  ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ས་བོན་གི་རྒྱུན་གི་དཔྱེ་ས་ཡིན་ན་ནི་

སཱ་ལུའི་ས་བོན་ལས་ནི་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་ཁོ་ན་འབྱུང་བར་

འགྱུར་གི།  རིགས་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ལ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་

རྒྱུན་ལས་ཀྱང་སཱ་ལུའི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་སྐྱྱེའི།  རིགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ནི་པའི་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།   འདིར་ཡང་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་

དགྱེ་བའི་སྱེམས་ལས་དགྱེ་བའི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི།  རིགས་

མི་མཐུན་པའི་ཕིར་མི་དགྱེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རྒྱུན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་བཞིན་དུ་མི་དགྱེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སྱེམས་ལས་ཀྱང་མི་དགྱེ་བ་

དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྱེ།  རིགས་ཐ་དད་

པའི་ཕིར་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་

སྤོད་པ་དང་།  ཟག་པ་མྱེད་པའི་སྱེམས་རྣམས་ལས་ཀྱང་འདྲ་བའི་སྱེམས་

འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་།  གཟུགས་མྱེད་པ་པ་ན་སྤོད་པ་དང་།   ཟག་

པ་མྱེད་པའི་སྱེམས་རྣམས་ཁོ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི།  རིགས་མི་མཐུན་པ་
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རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མིའི་སྱེམས་ལས་ཀྱང་མིའི་སྱེམས་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི།  

གཞན་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་དང་ཡི་དགས་དང་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པའི་སྱེམས་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གང་ཞིག་ལྷ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ལྷ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ།  གང་

ཞིག་མི་ཡིན་པ་དྱེ་ན ི་མི་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་

སོ། །དྱེའི་ཕིར་ལྷ་དང་མི་མི་དགྱེ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་འགོ་བ་དང་སྐྱྱེ་གནས་

དང་རིགས་དང་བོ་དང་དབང་པོ་དང་སོབས་དང་གཟུགས་དང་ལོངས་སྤོད་

ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་དང་།  ངན་འགོར་ལྟུང་བ་ཡང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན།  འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་

ལྟར་ས་བོན་གི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རྟོག་ན་ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་དང་མང་

པོར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་དྱེའི་ཕིར་བརྟག་པ་དྱེ་འདིར་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་རང་རྒྱལ་དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་གང་

གསུངས་པའི། །བརྟག་པ་གང་ཞིག་འདིར་འཐད་པ། །དྱེ་ནི་རབ་ཏུ་བརོད་པར་

བྱེད། །བརྟག་པ་དྱེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན། །སྨྲས་པ།  དཔང་རྒྱ་ཇི་ལྟ་དྱེ་

བཞིན་ཆུད། །མི་ཟ་ལས་ནི་བུ་ལོན་བཞིན། །དྱེ་ནི་ཁམས་ལས་རྣམ་པ་བཞི།   ། 

དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་ལུང་མ་བསན། །འདིར་དགྱེ་བའི་ལས་བས་པར་གྱུར་པ་ནི་

སྐྱྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འགགས་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་འགགས་པས་འབྲས་བུ་མྱེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ལས་དྱེ་གང་གི་ཚེ་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་

ཉིད་ཀྱི་ཚེ་བྱེད་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ལས་དྱེའི་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ལྡན་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཆོས་བུ་ལོན་གི་དཔང་རྒྱ་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དྱེ་ལྟར་ན་དཔང་རྒྱ་ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་རིག་པར་བ་ལ།  གང་

ལ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་ཆོས་དྱེ་བསྐྱྱེད་པའི་ལས་དྱེ་ནི་བུ་ལོན་བཞིན་

རིག་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་བུ་ལོན་གི་དཔང་རྒྱ་བཞག་ནས་ནོར་སྤད་ཀྱང་ནོར་

བདག་གི་ནོར་ཆུད་ཟ་བར་མི་འགྱུར་བར་དུས་གཞན་གི་ཚེ་སྐྱྱེད་དང་བཅས་

པའི་ནོར་གི་ཕུང་པོ་དང་འབྲྱེལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ལས་ཞིག་ཏུ་

ཟིན་ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་ཆོས་གཞན་གནས་པས་བྱེད་པ་པོ་དྱེའི་

རྒྱུ་ཅན་གི་འབྲས་བུ་དང་མངོན་པར་འབྲྱེལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་

བུ་ལོན་གི་དཔང་རྒྱས་གཏོང་བ་པོ་ལ་ནོར་བཀུག་ནས་རོར་གྱུར་པ་ནི་ཡོད་

དམ་མྱེད་ཀྱང་རུང་སྱེ་ཡང་ནོར་འགུགས་པར་མི་ནུས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཆུད་མི་

ཟ་བ་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཕྱུང་ནས་ཡོད་དམ་མྱེད་ཀྱང་རུང་སྱེ་དཔང་རྒྱ་

རོར་གྱུར་པ་ལྟར་ཡང་བྱེད་པ་པོ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་འབྲྱེལ་པར་བྱེད་མི་

ནུས་སོ། །

ཡང་མདོ་གཞན་ལས་གསུངས་ཤིང་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྨྲས་པའི་ཆུད་

མི་ཟ་བ་གང་ཡིན་པ།  དྱེ་ནི་ཁམས་ལས་རྣམ་པ་བཞི་སྱེ།  འདོད་པ་དང་

གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པ་དང་།  ཟག་པ་མྱེད་པའི་དབྱེ་བ་

ལས་སོ། །དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་ལུང་མ་བསན། །ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི་དགྱེ་བ་དང་མི་

དགྱེ་བ་ཉིད་དུ་བར་མི་སྤོད་པའི་ཕིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏྱེ་མི་དགྱེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་དྱེ་མི་དགྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འདོད་

པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དགྱེ་
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བ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དགྱེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་རྣམས་ལ་དྱེ་མྱེད་

པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  སྤོང་བ་སྤང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །བསོམས་པས་སྤང་བ་ཉིད་

ཀྱང་མིན། །ཆུད་མི་ཟ་བ་དྱེ་སྤོང་བས་སྤང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་ཡང་

སོ་སོ་སྐྱྱེ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་

སོ་སོ་སྐྱྱེ་བའི་ལས་དག་ཁོ་ན་སྤོང་གི  །ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི་དྱེའི་ལས་སྤངས་ཀྱང་

མཐོང་བའི་ལམ་གིས་སྤོང་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོན་ཀྱང་དྱེ་ནི་བསོམ་པའི་ལམ་

གིས་ཀྱང་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཀྱང་གི་སྒྲས་ནི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་

འདས་པས་ཀྱང་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་དོན་ཏོ། །གང་

གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ལས་འཇིག་ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ་བ་མི་འཇིག་ལ།  ལས་སྤངས་ཀྱང་

སྤང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པ།  དྱེ་ཕིར་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིས། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་

བསྐྱོད་པར་འགྱུར། །

ཡང་གལ་ཏྱེ་ཆུད་མི་ཟ་བ་འདི་ལས་སྤོང་བས་ཏྱེ་འདོར་བས་སྤོང་བར་

འགྱུར་ལ།  ལས་འཕོ་བ་སྱེ་ལས་འཇིག་ཅིང་ལས་གཞན་མངོན་དུ་ཕོགས་

པའི་ངོ་བོས་འཇིག་པར་འགྱུར་ན་ཉྱེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྱེ་ན།  བརོད་པ།   གལ་ཏྱེ་

སྤོང་བས་སྤང་བ་དང་། །ལས་འཕོ་བ་ཡིས་འཇིག་འགྱུར་ན། །དྱེ་ལ་ལས་

འཇིག་ལ་སོགས་པའི། །སྐྱོན་རྣམས་སུ་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་སོ་སོ་

སྐྱྱེ་བོའི་ལས་བཞིན་དུ་མཐོང་བའི་ལམ་གིས་ཆུད་མི་ཟ་བ་སྤོང་ན་ནི།  དྱེའི་
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ཚེ་ལས་འཇིག་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ།  ལས་འཇིག་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་

སོན་གི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །མ་བས་པའི་ལས་ལས་འབྲས་

བུ་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ལས་དང་འབྲས་བུ་མྱེད་པར་ལྟ་བའི་ཕིར་

ལོག་པར་ལྟ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ཆུད་མི་ཟ་བས་སྤོང་བས་སྤང་བར་

བ་བ་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་ན་ལས་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་སུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལས་འཕོ་བ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། ། ཁམས་

མཚུངས་ལས་ནི་ཆ་མཚུངས་དང་། །ཆ་མི་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དྱེ་ནི་

ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ། །གཅིག་པུ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །ཆ་མཚུངས་པ་

ནི་ལས་རིགས་འདྲ་བ་རྣམས་སོ། །ཆ་མི་མཚུངས་པ་ནི་ལས་རིགས་ཐ་དད་

པ་རྣམས་སོ། །

ལས་ཆ་མཚུངས་པ་དང་།  ཆ་མི་མཚུངས་པ་དྱེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི་འདོད་པ་དང་།  གཟུགས་དང་།  གཟུགས་མྱེད་པའི་ཁམས་

དག་ཏུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ལས་ཐམས་ཅད་བཤིག་ནས་གཅིག་ཁོ་ན་

སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཡང་ཁམས་མཚུངས་ཏྱེ།  ཁམས་མཉམ་པ་རྣམས་ཀྱི་

དྱེ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་གི།  མི་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །མཐོང་

བའི་ཆོས་ལ་རྣམ་གཉིས་པོ། །ཐམས་ཅད་ལས་དང་ལས་ཀྱི་དྱེ། །ཐ་དད་པར་

ནི་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །རྣམ་པར་སྨིན་ཀྱང་གནས་པ་ཡིན། །ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞྱེས་བ་

བའི་ཆོས་དྱེ་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སྱེ་ཚེ་འདི་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་
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ཟག་པ་མྱེད་པའི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏྱེ།  ཚུལ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྱེ་སྱེམས་པ་དང་བསམས་པའི་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ལས་དང་ལས་

ཀྱི་ཆུད་མི་ཟ་བ་རྱེ་རྱེ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཆུད་མི་ཟ་བ་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་

ཀྱང་སྱེ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་འགག་པ་མ་ཡིན་ལ།  ཡོད་དུ་

ཟིན་ཀྱང་དཔང་རྒྱ་རོར་གྱུར་པ་ལྟར་ཡང་འབྲས་བུ་འབིན་པར་ནི་བྱེད་མི་

ནུས་སོ། །དྱེ་ནི་འབྲས་བུ་འཕོ་བ་དང་། །ཤི་བར་གྱུར་ན་འགག་པར་འགྱུར། ། 

དྱེ་ཡི་རྣམ་དབྱེ་ཟག་མྱེད་དང་། །ཟག་དང་བཅས་པར་ཤྱེས་པར་བ། །དྱེ་ལ་

འབྲས་བུ་འཕོ་བ་ན་འགག་པ་ནི་ཇི་སྐད་དུ།  བསོམས་པས་སྤང་བ་ཉིད་ཀྱང་

ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤི་བར་གྱུར་པ་ན།  འགག་པ་ནི་ཇི་སྐད་དུ།  

དྱེ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ། །གཅིག་པུ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་

བསད་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ཡང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཟག་པ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ལ།  ཟག་པ་མྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ཟག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་

ལྟར་དྱེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་ད་ལྟར་ན།  སོང་པ་ཉིད་

དང་ཆད་མྱེད་དང་། །འཁོར་བ་དང་ནི་རྟག་པ་མིན། ། ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་

བའི་ཆོས། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་བསན་པ་ཡིན། །གང་གི་ཕིར་ལས་ནི་བས་

ནས་འགག་གི་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མ་ཡིན་ལ།  ལས་རང་བཞིན་གིས་

གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  སོང་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་ལས་མི་གནས་པས་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་
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ཕིར་ཏྱེ།  རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱེད་ན་ནི་ལས་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  ། 

ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཆོས་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་།  ས་བོན་གི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་

པའི་རྟག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འགོ་བ་དང་རིགས་དང་སྐྱྱེ་གནས་དང་།  ཁམས་

སྣ་ཚོགས་པའི་དབྱེ་བས་ཕྱེ་བ།  འགོ་ལྔའི་འཁོར་བ་བཀ་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །གང་གི་ཕིར་ལས་རང་གི་ངོ་བོས་མི་གནས་པར་ཁས་བངས་པས་རྟག་

པར་སྨྲ་བར་ཐལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ།  ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ལས་རྣམས་

ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་འདི་མ་རིག་པ་ཉིད་མ་ལུས་པ་

དང་བྲལ་བས་སད་པར་གྱུར་པ།  སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་

པ་དྱེའི་ཕིར་སར་གཞན་གིས།  གལ་ཏྱེ་སྨིན་པའི་དུས་བར་དུ། །གནས་ན་

ལས་དྱེ་རྟག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་

འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་

མི་འཐད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བརོད་པའི་བརྟག་པ་ཁོ་ན་རིགས་སོ་

ཞྱེའོ། །

འདི་ལ་བཤད་པར་བ་སྱེ།  གང་དག་ལས་ཉིད་ཀྱང་མི་འཐད་པ་དྱེའི་

ཕིར་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་ཅན་གི་རོད་པ་བྱེད་པ་ཁྱྱེད་ཅག་ཅིའི་ཕིར་དྲི་ཟའི་གོང་

ཁྱྱེར་གི་རྭ་བ་འགྱེལ་གིས་དོགས་པས་ཆྱེས་ཡིད་བྱུང་བར་གྱུར་ཞིང་དྱེ་སྲུང་

བའི་ངལ་བས་ཚེགས་སུ་འགྱུར།  འདི་ལྟར་གལ་ཏྱེ་ལས་རང་གི་ངོ་བོས་སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་རྣམ་པར་མ་སྨིན་གི་བར་དུ་གནས་པས་རྟག་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་ལ།  འཇིག་པས་ཆད་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་
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གིས་སོང་པས་ལས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ན་གང་ལས་དཔད་པ་འདིར་

འགྱུར་བ་དྱེ་ལ་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །འདིར། །གང་

ཕིར་ལས་ནི་སྐྱྱེ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་སྨྲས་པ།  སློབ་དཔོན་གིས།  འདི་ལྟར་རང་

བཞིན་མྱེད་དྱེའི་ཕིར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ལས་རང་བཞིན་མྱེད་

པ་དྱེའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ལས་རང་བཞིན་མྱེད་པས་མི་སྐྱྱེ་

ན།  ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་རྣམས་ནི། ། 

བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་

ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དྱེ་སྐད་དུ་གསུངས་ཤྱེ་ན།  བརོད་པ།  བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ནི། གང་ཕིར་དྱེ་ནི་མ་སྐྱྱེས་པ། །དྱེ་ཕིར་ཆུད་

ཟར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ། དྱེའི་ཕིར་ཚུལ་འདིས་ནི་ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལས་རང་བཞིན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་

དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཤྱེས་པར་བ་སྱེ།  གཞན་དུ་ན།  གལ་

ཏྱེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད། །རྟག་པར་འགྱུར་བར་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ལས་ནི་

བས་པ་མ་ཡིན་འགྱུར། །རྟག་ལ་བ་བ་མྱེད་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་ལས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་

དྱེ་རྟག་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་ལས་ནི་བས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཅིིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་

གི་ཕིར་རྟག་ལ་བ་བ་མྱེད་ཕིར་རོ། །རྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གང་ཞིག་ཡོད་པ་

ཡིན་ལ།  གང་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་བ་བ་མི་འཐད་པས་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བའི་ལས་མ་བས་པར་འཇིག་རྟྱེན་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་

འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  ཅི་སྱེ་ལས་ནི་མ་བས་ན། །མ་བས་པ་དང་ཕྲད་འཇིག་

འགྱུར། །ཚངས་སྤོད་གནས་པ་མ་ཡིན་པའང་། །དྱེ་ལ་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ལས་བས་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་མ་བས་པ་དང་

ཕྲད་པའི་འཇིག་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་སོག་གཅོད་པའི་ལས་མ་བས་པ་དྱེ་

ལ་ཡང་ལས་དྱེ་མ་བས་ཀྱང་ཡོད་པས་འདི་དྱེ་དང་འབྲྱེལ་པའི་ཕིར་མ་བས་

པ་དང་ཕྲད་པའི་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་མ་

ཡིན་པ་ཡང་ཕོགས་དྱེ་ལ་འགྱུར་རོ།   ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ཚངས་པར་སྤོད་པ་

ལ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མ་བས་

པར་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་

འགའ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཉིད་དང་ཡང་། །འགལ་བར་འགྱུར་བ་

ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །བསོད་ནམས་དང་ནི་སིག་བྱེད་པའི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འང་

འཐད་མི་འགྱུར། །གང་དག་ཞིང་རོ་བ་དང་ཚོང་དང་བ་ལང་འཚོ་བ་ལ་སོགས་

པའི་བ་བ་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་རོམ་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་བས་བཞིན་

དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  བུམ་པ་གིས་ཤིག་སྣམ་བུ་ཐོགས་

ཤིག་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་དང་

ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་

ཕིར་རོ། །འདི་ནི་བསོད་ནམས་བྱེད་པའོ། །འདི་ནི་སིག་པ་བྱེད་པའོ། །ཞྱེས་
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བ་བའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་དང་སིག་པ་བྱེད་པ་

གཉིས་པོ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་མ་བས་ཀྱང་བསོད་ནམས་དག་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཞན་ཡང་།  དྱེ་ནི་རྣམ་སྨིན་སྨིན་གྱུར་པ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་སྨིན་འགྱུར། 

།གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །གང་ཕིར་ལས་གནས་དྱེ་ཡི་ཕིར། །ལས་

རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་ཟིན་པས་ཀྱང་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་འབིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྨིན་པར་མ་གྱུར་པའི་གནས་

སྐབས་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མ་ཉམས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གལ་

ཏྱེ་ལས་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན་ནི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་

ཉིད་ཡིན་དང་།  གང་གི་ཕིར་ལས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡོད་པ་དྱེའི་ཕིར་ཐྱེ་

ཚོམ་མྱེད་པར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉྱེས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ལས་

རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་ལས་རང་བཞིན་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་

བོ་ཅག་དྱེ་སྐད་དུ་རྣམ་པར་འཆད་པ་དག་ལ་རྟག་པ་དང་།  ཆད་པར་ལྟ་བར་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། ལས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ་དྱེའི་རྒྱུ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་རྒྱུ་མྱེད་དྱེ།  རུས་

སྦལ་གི་སྤུའི་གོས་བཞིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་

ཡང་ཡིན་ཏྱེ། མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ། །ལྱེན་པའི་རྐྱེན་

གིས་སིད་པའོ་ཞྱེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ལས་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། 

བརོད་པར་བ་སྱེ།  འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན་གང་གི་ཕིར།  ལས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདི་ཉོན་མོངས་བདག་ཉིད་ལ། །ཉོན་མོངས་དྱེ་དག་ཡང་དག་མིན། །གལ་ཏྱེ་

ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མིན། །ལས་ནི་ཡང་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན། །འདིར་ལས་འདི་

ཉོན་མོངས་པའི་བདག་ཉིད་དྱེ་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་ལ་ཉོན་མོངས་པ་

དྱེ་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་དག་སྡུག་དང་མི་སྡུག་

དང་། །ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་རྟྱེན་འབྱུང་བ། །དྱེ་དག་རང་བཞིན་ལས་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་

ཕིར་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མྱེད། །ཅྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དྱེ་དག་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ན།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་གི་

རྒྱུ་ཅན་ལས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་དག་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། དྱེའི་ཕིར་ལས་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་

འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་གི་འབྲས་

བུ་ལུས་ཞྱེས་བ་བ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ།  གང་གི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་དྱེ་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་

བུ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་གི་འབྲས་བུ་

ལུས་ཞྱེས་བ་བ་ཡོད་ན་ནི།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་པར་

འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་

པ་དག་ནི། །ལུས་རྣམས་ཀྱི་ནི་རྐྱེན་དུ་བསན། །གལ་ཏྱེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་

པ། །དྱེ་སོང་ལུས་ལ་ཇི་ལྟར་བརོད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པ་དག་སོང་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་བསན་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་གང་གི་ཚེ་
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ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་གི་འབྲས་

བུ་ལུས་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  

གང་གི་ཕིར་དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་སར་གྲུབ་ཟིན་པ་དྱེའི་ཕིར་འདི་

ལ་བརོད་པར་བ་བ་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་

པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ལས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་འབྲས་བུ་ཟ་

བ་པོ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། དཔྱེར་ན།  ནམ་མཁའི་ཨ་མྲའི་ཤིང་ཐོག་བཞིན་

ནོ། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  མ་རིག་བསྒྲིབས་པའི་སྐྱྱེ་

བོ་གང་། །སྱེད་ལྡན་དྱེ་ནི་ཟ་བ་པོ། །དྱེ་ཡང་བྱེད་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་།  དྱེ་

ཉིད་དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་མི་ཤྱེས་པ་དང་།  མུན་པ་དང་

རོངས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རྣམ་གངས་དག་གོ  །མ་རིག་པས་བསྒྲིབས་པ་ནི་

གཡོགས་པའོ། །འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱྱེ་བས་ན་སྐྱྱེ་བ་སྱེ།  

སྱེམས་ཅན་དང་།  གང་ཟག་དང་།  སོག་ཆགས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་

གངས་དག་གོ  །སྱེད་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དང་རྣམ་པར་

ཆགས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་སྒྲ་ནི་རྣམ་གངས་དག་གོ  །ལྡན་པ་ནི་འཆིང་བའོ། ། 

སིད་པའི་འཆིང་བ་འདི་ལ་ཡོད་པས་ན་སྱེད་ལྡན་ཏྱེ། །སྱེད་པའི་འཆིང་བ་ཅན་

ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས།  མ་རིག་བསྒྲིབས་པའི་སྱེམས་

ཅན་དག  །སྱེད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་ཅན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་སིག་
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པའི་ལས་འདི་ནི་རང་གིས་བས་པ་ཡིན་ལ།  འདིའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་རང་

ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོར་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འབྱུང་བ་ལས་ན་དྱེ་

ནི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཟ་བ་པོའ།ོ །དྱེ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ལ།  

དྱེ་ཉིད་དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་ལས་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ལ་

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ལས་ཉིད་ཡོད་ན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་དང་།  འབྲས་

བུ་ཟ་བ་པོ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  

གང་གི་ཕིར་ནི་ལས་འདི་ནི། །རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །རྐྱེན་མིན་

ལས་བྱུང་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་ཕིར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་ལས་དང་བྱེད་

མྱེད་ན། །ལས་སྐྱྱེས་འབྲས་བུ་ག་ལ་ཡོད། །ཅི་སྱེ་འབྲས་བུ་ཡོད་མིན་ན། །ཟ་

བ་པོ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏྱེ་ལས་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ ནི།  དྱེ་རྐྱེན་

ལས་བྱུང་བའམ།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  རྱེ་ཞིག་

གལ་ཏྱེ་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  རྐྱེན་བརྟག་

པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བ་སྱེ།  རྒྱུ་

མྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་དྱེ་ཡང་།  རྒྱུ་མྱེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་།  རྒྱུ་དང་ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་བརྟག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་ཏོ། ། 

གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ལས་འདི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའམ།  རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  ལས་འདིའི་བྱེད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་
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ཚེ་ལས་ལས་སྐྱྱེས་པའི་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  འབྲས་

བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡོད་པར་ཡང་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྱེས་ཤྱེས་

པར་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་

བཞིན་མྱེད་པར་རྣམ་པར་གཞག་ན།  འོ་ན་ནི་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

རང་གིས་བས་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་མྱོང་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདིས་བསལ་

བར་འགྱུར་ལ།  ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ཕིར་ན་ཁྱོད་མྱེད་

པ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཁོ་བོ་ཅག་མྱེད་པ་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་གཉིས་

མྱེད་པའི་ལམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་འགོ་བ་གསལ་བར་བྱེད་

པ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་དོ་

ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདི་དག་རང་བཞིན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་

རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་བ་བ་བྱེད་པ་

མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་པོ་ན་འདུག་པ་ཉིད་དོ་སམ་ན།  དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་

དང་།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གྱུར་པ་དག་ཁོ་ན་འཇིག་རྟྱེན་ན་
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རང་གི་བ་བ་བྱེད་པར་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དོན་འདི་ནི་དཔྱེ་

ཆྱེས་གསལ་བ་འདི་ལས་ངྱེས་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་སོན་པས་སྤྲུལ་པ་ནི། །རྫུ་

འཕྲུལ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཞིང་། །སྤྲུལ་པ་དྱེ་ཡང་སྤྲུལ་པ་ན། །སླར་ཡང་

གཞན་ནི་སྤྲུལ་པ་ལྟར། །འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན།  སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུན་ཚོགས་ཏྱེ།  རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་

ལ།  སྤྲུལ་པ་དྱེ་ཡང་སྱེ་གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དྱེ་

སླར་ཡང་སྱེ་ཕིས་གཞན་ཏྱེ་སྤྲུལ་པ་གཞན་པོ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་སྤྲུལ་པ་

གང་ཞིག་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྤྲུལ་པ་པོ་དྱེ་ནི་སོང་ཞིང་རང་བཞིན་མྱེད་དྱེ།  དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་གང་ཞིག་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ་གཞན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་

སོང་ཞིང་རང་བཞིན་མྱེད་པ་སྱེ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་རང་བཞིན་དང་

བྲལ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །ཇི་ལྟར་དྱེར་རང་བཞིན་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་

རང་བཞིན་མྱེད་པའི་བ་བ་བྱེད་པ་ཉིད་དང་ལས་དང་བ་བ་བྱེད་པ་པོའི་བརོད་

པར་འགྱུར་བ།  དྱེ་བཞིན་བྱེད་པོ་དྱེས་ལས་གང་། །བས་པའང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་

པ་བཞིན། ། དཔྱེར་ན་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་གཞན་ཞིག  །སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དྱེ་བཞིན་

ནོ། །འདིར་ལས་ཀྱི་བྱེད་པ་པོ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པ་བཞིན་ཏྱེ།  

རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཡིན་ལ།  རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་བྱེད་པ་པོ་དྱེས་

ལས་གང་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱེད་པ་དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

དཔྱེར་ན།  སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྤྲུལ་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །དྱེའི་
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ཕིར་དབུ་མ་པ་གཉིས་སུ་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་ག་ལ་ཡོད།  

ཇི་སྐད་དུ།  གང་ཚེ་བདྱེ་གཤྱེགས་གཏམ་རྣམས་སོན་པ་ན། །མགོན་པོ་སང་

བཞུད་མི་ལ་ཐུགས་བརྱེའི་ཕིར། །རྒྱལ་བས་དྱེར་ནི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་སྤྲུལ་ཏྱེ། །དྱེ་

དག་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་བཟང་སོན། །སོག་ཆགས་བརྒྱ་སོང་དག་གིས་

དྱེ་ཐོས་ནས། །སངས་རྒྱས་ཡྱེ་ཤྱེས་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་འདྱེབས། །ནམ་

བདག་འདི་འདྲའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཐོབ་སམ་སྱེ། །བསམ་པ་མཁྱྱེན་པས་རྒྱལ་བས་དྱེ་

ལུང་སོན། །གང་གིས་རྒྱལ་བ་མི་དབང་སྤན་དྲངས་པ། །དྱེ་ཡི་སྦྱིན་པ་མུ་

མཐའ་མྱེད་འགྱུར་ཏྱེ། །རྱེད་མཆོག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་དྱེ་རྱེད་ཅྱེས། །ལ་ལ་

དག་ནི་དྱེ་ལ་མོས་པ་བསྐྱྱེད། །ཅྱེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདུལ་བ་ལས་ཀྱང་།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སིག་པ་ཅན་གི་དགྱེ་

སློང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་སྤྲུལ་ལ།  དྱེའི་ཚིག་གིས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་

རྣམ་པར་དག་པར་ཁས་འཆྱེས་པ་དང་འགོགས་པར་ཡང་བཅས་སོ་ཞྱེས་

འདོན་ཏོ། །དྱེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་དཔྱེས་རང་བཞིན་མྱེད་པར་ལྟ་བ་འཐད་པའི་ངོ་བོ་

ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  གཞན་ཡང་དཔྱེ་འདི་དག་གིས་ཀྱང་དངོས་

པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གསལ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར།  ཉོན་མོངས་ལས་དང་ལུས་རྣམས་དང་། །བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་དག  

།དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་ལྟ་བུ་དང་། །སྨིག་རྒྱུ་རི་ལམ་འདྲ་བ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་

སོ། །དྱེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དག་སྱེ།  སྱེམས་ཅན་

གི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དག་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་ནི་དགྱེ་བ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དང་མི་དགྱེ་བ་དང་མི་གཡོ་བ་དག་གོ  །ལུས་ནི་ཁོག་པ་དག་གོ  །བྱེད་པ་པོ་

ནི་བདག་རྣམས་སོ། །འབྲས་བུ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་བདག་པོ་དང་རྒྱུ་

མཐུན་པ་རྣམས་ཏྱེ།  ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དྱེ་དག་ནི་དྲི་ཟའི་

གོང་ཁྱྱེར་གི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མྱེད་པར་རིག་པར་བའོ། །

དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁས་མ་བངས་པས་དབུ་མ་

པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །ལས་དང་འབྲས་བུའི་འབྲྱེལ་བ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་

དྱེར་བརད་པ་ངན་པ་ལྷག་མའི་བརལ་བ་དང་ལན་དག་ནི་རྒྱས་པར་དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་པར་བའོ། །འདིར་སྤྲུལ་པའི་དགྱེ་སློང་གཉིས་ཀྱིས་

དགྱེ་སློང་དམིགས་པ་པ་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ་བ་འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་

བརྱེགས་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་མ་ཚང་བ་མྱེད་པར་དཔྱེར་བརོད་པར་

བའོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་ཀྱིས་སྦྱར་བའི་ཚིག་

གསལ་བ་ལས།  ལས་དང་འབྲས་བུ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་

བདུན་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་།  ལས་དག་དང་།  

ལུས་རྣམས་དང་།  བྱེད་པ་པོ་དག་དང་།  འབྲས་བུ་རྣམས་ཏྱེ།  འདི་དག་

ཐམས་ཅད་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་གི།  འོན་ཀྱང་དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་ལ་སོགས་པ་

ལྟར་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཡིན་བཞིན་དུ།  བིས་པ་རྣམས་ལ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་སྣང་བ་ཡིན་ན།  ཡང་འདིར་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  ནང་དང་ཕིའི་དངོས་

པོ་མ་དམིགས་པས་ན།  ནང་དང་ཕི་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བདག་གིར་

འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཟད་པ་འདི་ནི་འདིར་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དྱེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ནི།  ཉོན་མོངས་སྐྱོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་

ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡིས་མཐོང་འགྱུར་ཞིང་། །བདག་ནི་འདི་ཡི་ཡུལ་དུ་རྟོགས་

བས་ནས། །རྣལ་འབོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགོག་པར་བྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་རྒྱས་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཙལ་བར་བའོ། །

འདིར་ནི་གནས་པའི་ཕོགས་ཙམ་ཉིད་བཤད་པར་བ་སྱེ།  འདི་ན་རྣལ་

འབོར་པ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་འདོད་ཅིང་།  ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐྱོན་མ་

ལུས་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་འདོད་པ་ནི།  འཁོར་བ་འདི་ཅིའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ཞྱེས་

དྱེ་ལྟར་ཉྱེ་བར་རྟོག་པར་བྱེད་ལ།  དྱེ་དྱེ་ལྟར་ཉྱེ་བར་རྟོག་པ་ན།  འཁོར་བ་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་ཉིད་དུ་མཐོང་ཞིང་བདག་ནི་འཇིག་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྱེའི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་མཐོང་ལ་བདག་མ་དམིགས་པས་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སྤོང་ཞིང་།  དྱེ་སྤངས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐྱོན་མ་

ལུས་པ་ལྡོག་པར་མཐོང་བས།  གང་ཞིག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་བདག་

ཅྱེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅྱེས་ཆྱེས་ཐོག་མར་བདག་ཁོ་ན་ལ་ཉྱེ་བར་རྟོགས་

པར་བའོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་དྱེ་ཡང་བརྟགས་པ་ན་ཕུང་པོའི་རང་

བཞིན་ནམ།  ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  དྱེ་ལ་རྟྱེན་དང་

བརྟྱེན་པ་དང་དྱེ་དང་ལྡན་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་

ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང་།  མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་

པར་འདོད་པའི་ཕིར།  གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཕོགས་གཉིས་བཀག་

པ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་དགག་པར་བརམ་པར་བཞྱེད་ན།  གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་བདག་

ཡིན་ན། །སྐྱྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར།  །གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་

གཞན། །ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། ། 

ཡང་གཞན་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བརྟག་པ་དང་།  མྱེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟག་

པར་ཕོགས་ལྔ་ཉྱེ་བར་བཀོད་ལ།  འདིར་ནི་ཕོགས་གཉིས་ཉིད་ཡིན་པ་ཅིའི་

ཕིར་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་གི་ཕིར།  དྱེ་དག་ཏུ་ཕོགས་ལྔ་བསན་པ་

དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  གཞན་དུ་བསན་པས་ཡང་འདིར་མ་བསན་ཏྱེ།  མདོར་

བསྡུས་ནས་ཕོགས་གཉིས་ཤིག་ཉྱེ་བར་བཀོད་དྱེ་དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་

བདག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི་དྱེས་ན་སྐྱྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་ཏྱེ་བདག་སྐྱྱེ་བ་

དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ་ཕུང་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་བརྟྱེན་

པའི་ཕིར་རོ། །བདག་ནི་དྱེ་ལྟར་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཉྱེས་པ་དུ་མར་ཐལ་
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བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར།  མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་མིན་ཏྱེ། །འདི་ལ་

སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །བདག་ནི་བས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །འབྱུང་བ་རྒྱུ་

མྱེད་ཅན་དུའང་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་ཉིད་

བདག་མ་ཡིན། །དྱེ་བྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཉྱེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་

ཕོགས་འདི་ནི། །གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དྱེ་ཕིར་དྱེ། །མང་བས་བདག་དྱེ་

དག་ཀྱང་མང་པོར་འགྱུར། །བདག་ནི་རས་སུ་འགྱུར་ཞིང་དྱེར་ལྟ་བ། །རས་

ལ་འཇུག་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངྱེས་པར་བདག་

ཆད་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་སོན་སྐད་ཅིག་དག་ལ་ནི། །སྐྱྱེ་འཇིག་བྱེད་པོ་

མྱེད་པས་འབྲས་མྱེད་ཉིད། །གཞན་གིས་བསགས་ལས་གཞན་གིས་ཟ་བར་

འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་རྣམ་

པར་དཔད་པ་བས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སྱེ།  འདིར་ནི་སྤོས་པ་རྒྱས་

པར་མི་བརམ་མོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་ཕུང་པོ་བདག་མ་ཡིན་ནོ། །

ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་

གཞན་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་འགྱུར།  ཇི་ལྟར་བ་གླང་ལས་གཞན་

པའི་རྟ་བ་གླང་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  བདག་ཀྱང་

ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་རྟོག་པ་ན།  ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། ། 

དྱེ་ལ་ཕུང་པོ་དག་ནི་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར།  སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་

འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་བདག་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གྱུར་པས་སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་

ཞིག་དྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དྱེས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རམ་འདུས་མ་བས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་གམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟར།  བདག་

ཏུ་བརོད་པ་རྱེད་པར་མི་འགྱུར་ལ།  བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་དྱེ་ཉིད་དུ་ཡང་

མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་བདག་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་འདི་ནི་དོན་གཞན་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་བདག་ཕུང་པོ་

ལས་ཐ་དད་ན་དྱེ་ཕུང་པོ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྱེ།  ཕུང་པོ་

ལྔ་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་།  ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དང་།  མཚན་མར་འཛིན་

པ་དང་།  མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ཡིན་ན།  བདག་ནི་གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་

པོ་དག་ལས་ཐ་དད་པར་འདོད་པ་ན་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་

ལ།  མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ནི་གཟུགས་ལས་སྱེམས་ལྟར་གཟུང་

བར་འགྱུར་ན།  འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏྱེ་མུ་སྱེགས་པ་དག་གིས་བདག་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་རྟོགས་

ཤིང་།  དྱེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཐ་དད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའི་ཕིར་ཚུལ་

འདི་ནི་དྱེ་དག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མུ་སྱེགས་པ་དག་

བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་སྨྲ་བ་དྱེ་ལྟར་ནི།  ཟ་པོ་རྟག་དངོས་བྱེད་པོ་

མིན་པའི་བདག  །ཡོན་ཏན་བ་མྱེད་མུ་སྱེགས་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས། །དྱེ་དབྱེ་
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ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟྱེན་ནས། །མུ་སྱེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནི་ཐ་དད་

འགྱུར། །ཞྱེས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་

སྱེ།  མུ་སྱེགས་པ་དག་བདག་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པ་དྱེའི་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བ་

བདྱེན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་དག་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་དམིགས་ནས་དྱེའི་མཚན་ཉིད་

སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  བརྟྱེན་ནས་བརྟགས་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མ་རྟོགས་པར་སྐྲག་པས་བདག་མིང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་མ་རྟོགས་ཤིང་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་ལས་ཀྱང་ཉམས་ཏྱེ།  ལོག་པར་རྟོག་པ་འབའ་ཞིག་གི་སོ་

ནས་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་གིས་བསླུས་པས་བདག་ཡོངས་སུ་

རྟོག་པར་བྱེད་ལ།  དྱེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ལས་དང་

བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་བདག་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དྱེ་དག་

གི་དགག་པ་མཛད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མྱེ་ལོང་བརྟྱེན་ནས་སུ། །རང་

བཞིན་གཟུགས་བརན་སྣང་མོད་ཀྱི། །དྱེ་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ན། །ཅུང་ཟད་

ཀྱང་ནི་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟྱེན་ནས། །ངར་འཛིན་པ་ནི་

དམིགས་པར་འགྱུར། །རང་གི་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བཞིན། །ཡང་དག་

ཏུ་ན་དྱེ་འགའ་འང་མྱེད། །ཇི་ལྟར་མྱེ་ལོང་མ་བརྟྱེན་པར། །རང་བཞིན་གཟུགས་

བརན་མི་སྣང་ལྟར། །ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརྟྱེན་པར། །ངར་འཛིན་པ་ལང་དྱེ་

དང་འདྲ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་བསན་པའི་ཕིར་ཡང་འབད་པ་མི་

བརམ་མོ། །བརྟྱེན་ནས་བཏགས་པ་མ་རིག་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རྣམས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི།  ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་

གང་གི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་འདི་ཅི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་

ཞིག་གམ།  འོན་ཏྱེ་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྱེད་པ་ཞིག་ཅྱེས་ཐར་པ་འདོད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔད་པ་ན་

ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་དམིགས་པ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་རྣམས་ལ།  བདག་

ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བདག་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དངོས་པོ་བདག་

གི་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆྱེས་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཤིང་རྟ་ཚིག་ན་

དྱེའི་ཡན་ལག་ཀྱང་ཚིག་པས་མི་དམིགས་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་པ་དག་

གིས་གང་གི་ཚེ་བདག་གི་བདག་མྱེད་པར་རྟོགས་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཕུང་པོའི་

དངོས་པོ་བདག་གི་བ་ཡང་བདག་མྱེད་པར་ངྱེས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། ། 

ཇི་སྐད་དུ།  ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན་དྱེ་ནི་དོན་དུ་

བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དྱེའི། །སྐྱྱེ་བ་བདྱེན་པ་ག་ལ་ཞིག ། ཕུང་པོ་

དྱེ་ལྟར་མི་བདྱེན་པར། །མཐོང་ནས་ངར་འཛིན་སྤོང་བར་འགྱུར། །ངར་འཛིན་

པ་དག་སྤངས་ནས་ནི། །ཕིས་ནི་ཕུང་པོ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། ། 

ཇི་ལྟར་ཉི་མ་སོ་གའི་ཟླ་བ་ཐ་མ་དང་འཚམ་པ།  ནམ་མཁའ་སྤིན་དང་བྲལ་

བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ཕོགས་གནོན་པར་བྱེད་ཅིང་ཅུང་ཟད་ནུར་བར་གྱུར་

པའི་འོད་ཟྱེར་མྱེ་ཆྱེས་གསལ་བའི་མྱེ་སག་རྒྱ་ཆྱེན་པོ་དང་འདྲ་བ།  སའི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཆྱེས་ཇྱེ་རྩུབ་ཏུ་གྱུར་པ་གདུང་བར་བྱེད་པ་ལྷུར་ལྱེན་པ་དག་ལ་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།

325

བརྟྱེན་ཞིང་ས་ཕོགས་ཆྱེས་ཇྱེ་རྩུབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཕྲད་དྱེ།  མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ལ་ལྟོས་ནས་ཆུ་དང་འདྲ་བའི་སྨིག་རྒྱུ་དག་དམིགས་པས་སྐྱྱེ་བོ་ཡུལ་

ཐག་རིང་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཤྱེས་པ་ཆུ་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱྱེ་

བར་བྱེད་ཀྱི།  དྱེ་དང་ཉྱེ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདིར་

ཡང་།  མ་རིག་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པས་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་བདག་དང་

བདག་གི་བའི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དྱེ་ཉིད་མཐོང་བ་ལས་རྒྱང་རིང་དུ་

གནས་པ་རྣམས་ལ།  བདྱེན་པར་སྣང་བ་བདག་དང་ཕུང་པོར་སྒྲོ་བཏགས་པ་

བརྫུན་པའི་དོན་འདི་ཉིད་ནི་དངོས་པོའི་དྱེ་ཉིད་མཐོང་བ་དང་ཉྱེ་བར་གནས་པ་

རྣམས་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །

ཇི་སྐད་དུ།  ཐག་རིང་ནས་ནི་མཐོང་བའི་གཟུགས། །ཉྱེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་

གསལ་བར་མཐོང་། །སྨིག་རྒྱུ་གལ་ཏྱེ་ཆུ་ཡིན་ན། །ཉྱེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་མི་

མཐོང་།  །ཇ་ིལྟར་རིང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།  །འཇིག་རྟྱེན་འད་ིན་ིཡང་དག་མཐོང་།། 

དྱེ་ལྟར་དྱེ་དང་ཉྱེ་རྣམས་ཀྱིས། །མི་མཐོང་མཚན་མྱེད་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཇི་

ལྟར་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་འདྲ་བ། །ཆུ་མིན་དོང་དུ་མ་ཡིན་པ། །དྱེ་བཞིན་ཕུང་པོ་བདག་

འདྲ་བ། །དྱེ་དག་བདག་མིན་དོན་དུ་མིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །བདག་དང་བདག་

གི་མ་དམིགས་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་དོན་དམ་མ་མཐོང་བ་དང་ཉྱེ་བའི་རྣལ་

འབོར་པ་ནི་ངྱེས་པར།  བདག་དང་བདག་གི་ཞི་བའི་ཕིར། །ངར་འཛིན་ང་

ཡིར་འཛིན་མྱེད་འགྱུར། །བདག་ལ་ཕན་པ་ནི་བདག་གི་སྱེ།  བདག་གི་བའི་

ཕུང་པོ་ལྔ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །བདག་སྱེ་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་དང་ང་ཡིར་
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འཛིན་པའི་ཡུལ་བདག་གི་བ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཞི་བ་སྱེ།  མ་

སྐྱྱེས་ཤིང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྣལ་འབོར་པ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་འགའ་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ངར་འཛིན་པ་དང་

ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་རྣལ་འབོར་པ་དྱེ་རྱེ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ།  དྱེ་ཡོད་ན་བདག་དང་ཕུང་པོ་ཡང་གྲུབ་པོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མྱེད་གང་། །དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མྱེད་པར། །གང་གིས་མཐོང་བས་མི་

མཐོང་ངོ་། །བདག་དང་ཕུང་པོ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་དམིགས་པའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་དང་།  གང་ཞིག་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྱེད་

པར་འགྱུར་བདག་ལས་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  

གང་གིས་དྱེ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པ་མྱེད་པར་མཐོང་བ་དྱེས།  དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་

བའོ། །

ཇི་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ནང་གི་བདག་ཉིད་སོང་པར་

ལྟོས། །ཕི་རོལ་གྱུར་པའང་སོང་པར་ལྟོས། །གང་ཞིག་སོང་ཉིད་སོམ་བྱེད་པ། ། 

དྱེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གང་དག་

ཞི་ཞིང་རབ་ཞིའི་ཆོས་སྱེམས་པའི། །བིས་པ་དྱེ་དག་ལམ་ངན་ཞུགས་པ་

ཡིན། །ཆོས་རྣམས་སོང་པ་ཡི་གྱེ་མྱེད་པ་ཡིན། །དྱེ་དག་ཡི་གྱེ་མྱེད་པར་ཡི་

གྱེས་བསན། །གང་དག་ཞི་ཞིང་རབ་ཞིའི་ཆོས་སྱེམས་པའི། །སྱེམས་པ་དྱེ་
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ཡང་ནམ་ཡང་འབྱུང་མ་ཡིན། །སྤོས་ཀུན་སྱེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྱེ། །དྱེ་

ཕིར་ཆོས་རྣམས་བསམ་ཡས་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

དུ།  ཕུང་པའ་ིརང་བཞིན་དབྱེན་ཞིང་སོང་པ་ཉིད། །བང་ཆུབ་རང་བཞིན་དབྱེན་

ཞིང་སོང་པ་ཉིད། །གང་སྤོད་དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་སོང་པ་སྱེ། །ཡྱེ་ཤྱེས་ལྡན་

པས་ཤྱེས་ཀྱི་བིས་པས་མིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  ནང་

དང་ཕི་རོལ་ཉིད་དག་ལ། །བདག་དང་བདག་གི་སམ་ཟད་ན། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

འགག་འགྱུར་ཞིང་། །དྱེ་ཟད་པས་ན་སྐྱྱེ་བ་ཟད། །ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་ནོ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ཀུན་འབྱུང་

བ་ཅན་ནོ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རྒྱུ་ཅན་ནོ་ཞྱེས་མདོ་ལས་གསུངས་ལ།  

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྱེ་ཡང་བདག་དང་བདག་གི་མ་དམིགས་པས་སྤོང་

བར་འགྱུར་ཞིང་དྱེ་སྤངས་པས་ཀྱང་འདོད་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་ལྟ་བ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བ་

སྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་བཞི་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཟད་པས་ནི་ཡང་

སིད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྐྱྱེ་བ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་ལྡོག་

པའི་རིམ་པ་འདི་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྱེའི་ཕིར།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་

ཟད་པས་ཐར། །ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ། །འདི་ལྟར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཟད་ན་དྱེའི་

རྐྱེན་ཅན་སིད་པ་ཡང་མི་འབྱུང་ལ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དང་སིད་པ་འགགས་ན་

སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་པོ། །འོ་ན་ནི་
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ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་གང་ཟད་པས་ཟད་པར་འགྱུར་བརོད་དགོས་

སོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །དྱེ་དག་སྤོས་

ལས་སྤོས་པ་ནི། །སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་

བོ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རྟོག་པ་ལ་ནི་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  འདོད་ཆགས་ཞྱེ་

སང་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས། །སྡུག་དང་མི་

སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག  །བརྟྱེན་པ་ཉིད་ལས་ཀུན་དུ་འབྱུང་། །ཞྱེས་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །མདོ་ལས་ཀྱང་འདོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ར་བ་ནི། །ཤྱེས་ཏྱེ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་

ལས་སྐྱྱེ། །ཁྱོད་ལ་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་བ། །དྱེ་ཕིར་ང་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་

ལ།  རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྱེ་དག་ཀྱང་སྤོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ།  འཁོར་བ་ཐོག་མ་

མྱེད་པ་ནས་གོམས་པ།  ཤྱེས་པ་དང་ཤྱེས་བ་དང་།  བརོད་བ་དང་།  རོད་

བྱེད་དང་།  བུམ་པ་དང་།  སྣམ་བུ་དང་།  ཤིང་རྟ་དང་།  གཟུགས་དང་།  

ཚོར་བ་དང་།  སྐྱྱེས་པ་དང་།  བུད་མྱེད་དང་།  རྱེད་པ་དང་།  མ་རྱེད་པ་དང་།  

བདྱེ་བ་དང་།   སྡུག་བསལ་བ་དང་།  གགས་པ་དང་།   མ་གགས་པ་དང་།   

བསོད་པ་དང་།   སྨད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་

རོ། །འཇིག་རྟྱེན་པའི་སྤོས་པ་དྱེ་ཡང་མ་ལུས་པར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏྱེ།  དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  
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གང་གི་ཕིར་དངོས་པོར་དམིགས་པ་ཡོད་ན་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྤོས་པ་

ཡོད་པར་འགྱུར་གི། །མོ་གཤམ་གི་བུ་མོ་མ་དམིགས་པར་ནི་ཆགས་པ་ཅན་

དག་དྱེའི་ཡུལ་ཅན་སྤོས་པ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དོ། །སྤོས་པ་མ་བཅུག་པར་ནི་

དྱེའི་ཡུལ་ཅན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འཇུག་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་བཅུག་པར་ཡང་ང་དང་ང་ཡི་ཞྱེས་མངོན་པར་

ཞྱེན་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་སྐྱྱེད་

པར་མི་བྱེད་དོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་

མ་བསྐྱྱེད་པར་ནི་ལས་དག་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ལ།  ལས་དག་མི་བྱེད་པ་

རྣམས་ནི་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤི་ཞྱེས་བ་བའི་འཁོར་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་ཡང་མི་

འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉྱེ་བར་ཞི་

བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྤོས་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིང་སྤོས་པ་

དང་བྲལ་བས་ཀྱང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལྡོག་ཅིང་།  རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལོག་པས་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་ལ།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་པས་སྐྱྱེ་བ་

ལྡོག་པ་དྱེའི་ཕིར།  སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས།  

མདོར་ན་ཆོས་ན་ིམ་ིའཚ་ེབར།  །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། ། 

སོང་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་པ་སྱེ། །འདིར་ནི་དྱེ་གཉིས་འབའ་ཞིག་གོ  །ཞྱེས་

བཤད་དོ། །

སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་བྱེད་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡོད་པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ནས།  

ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་གཞན་དང་གཞན་སྐྱྱེ་

བའི་སྐད་ཅིག་མ་རྱེ་རྱེ་ལ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་བདག་དང་བདག་གི་བ་མྱེད་པ་

ལ་ངྱེས་པར་ལྟ་བ་ལ་ཡང་།  བདག་ཅྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་

བ་དང་འཇིག་པ་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་ལྟ་བ་སྐྱྱེ་སྱེ།  

འདི་ལྟར་བདག་ནི་ངར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དྱེ་མྱེད་ན་དྱེ་ཡང་མི་འབྱུང་

ལ།  དྱེ་མྱེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་འགའ་ལ་ཡང་ནང་དང་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་མྱེད་

པས་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།  ཐ་སད་ཀྱི་བརར་བ་བ་མ་གཏོགས་

པར།  ང་ལ་ནི་ངར་འཛིན་པ་མྱེད་ཅིང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་

རང་གི་ངོ་བོ་ངྱེས་པ་སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར་ན།  བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་

འདུ་བྱེད་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་

ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་པས།  དྱེའི་ཕིར།  ང་དང་ང་

ཡིར་འཛིན་མྱེད་གང་། །དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཞྱེས་

དྱེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །

སློབ་དཔོན་འདི་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ།  སློབ་དཔོན་གི་

ལུགས་ཀྱི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས།  

རིང་དུ་སོང་བར་དྱེ་བོའང་ལྷག་པར་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་བསན་ཟིན་པས།  

ཡང་དྱེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་འབད་པར་མི་བའོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས།  རབ་འབོར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀྱང་
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ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ། །རབ་འབོར་

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀྱང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ།། རབ་འབོར་བ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀྱང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བའོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་ཤིང་།   །གཞན་

ཡང་།  གང་དག་བདྱེ་གཤྱེགས་ཉན་ཐོས་འགྱུར་བར་བ་སམ་དང་། །རང་

སངས་རྒྱས་དང་དྱེ་བཞིན་ཆོས་རྒྱལ་འགྱུར་འདོད་པ། །བཟོད་པ་འདི་ལ་མ་

བརྟྱེན་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །དཔྱེར་ན་ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་འགོ་ངོགས་མི་མཐོང་

བཞིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ནང་དང་ཕིའི་དངོས་པོ་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་ནང་དང་ཕི་ལ་ང་དང་ངའི་སམ་པའི་རྟོག་པ་རྣམས་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་དྱེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་ན།  འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

འདི་སྐད་དུ།  བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །གཞན་ནི་སུ་ཞིག་མགོན་

དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ལྱེགས་པར་དུལ་བས་ནི། །མཁས་པས་མཐོ་རིས་ཐོབ་

པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གནག་དང་དཀར་པོའི་ལས་ནི་

འཇིག་མི་འགྱུར། །བདག་གིས་བས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ལས་དང་

འབྲས་བུ་འཕོ་བར་འགྱུར་བའང་མིན། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མྱེད་པར་ཡང་འབྱུང་བ་

མིན། །ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་དྱེ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  

འདི་ན་བདག་གམ་སྱེམས་ཅན་མྱེད། །ཆོས་འདི་དག་ནི་རྒྱུ་དང་བཅས། །ཞྱེས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  བདག་གཟུགས་མ་ཡིན།  བདག་གཟུགས་དང་

ལྡན་པ་མ་ཡིན།   གཟུགས་ལ་བདག་མྱེད།  བདག་ལ་གཟུགས་མྱེད།  དྱེ་

བཞིན་དུ་བདག་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན།  བདག་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་ལྡན་

པ་མ་ཡིན།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་བདག་མྱེད།  བདག་ལ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་

མྱེད་ཅྱེས་བ་བའི་བར་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མྱེད་པའོ་

ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅིའི་ཕིར་མ་གསུངས།  

དྱེའི་ཕིར་ད་ཇི་ལྟར་ལུང་གོང་མ་ལུང་འདི་དང་འགལ་བར་མི་འགྱུར།  དྱེའི་

ཕིར་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་པའི་དགོངས་པ་བཙལ་བར་བའོ། ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ན་ིསྤིར་གསུང་རབ་ལས།  བདག་ག་ོཞྱེས་ཀྱང་བཏགས་

གྱུར་ཅིང་། །བདག་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མྱེད་འགའ་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན། །འདིར་

དགོངས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་ན་གང་དག་ལྟ་བ་ངན་པའི་རབ་རིབ་ཀྱི་ལིང་

ཏོག་མཐུག་པོས་བོའི་མིག་མ་ལུས་པར་བཀབ་པས་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་

འཇིག་རྟྱེན་པའི་ལྟ་བ་དྲི་མ་མྱེད་པའི་ཡུལ་ལས་མ་འདས་ཀྱང་མ་མཐོང་བར་

གྱུར་པ།  ཐ་སད་ཀྱི་བདྱེན་པ་ལ་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་བཞིན་དུ་ས་དང་ཆུ་དང་

མྱེ་དང་རླུང་ཞྱེས་བ་བའི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཙམ་གི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་ལྷུར་ལྱེན་པ།  

ར་བ་དང་ཆན་དང་ཕབས་དང་ཆུ་དང་དྲོད་ལ་སོགས་པ་རས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཙམ་གི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཞིང་།  མྱོས་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཆང་དམིགས་པ་ལྟར།  བོ་ནུར་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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ནུར་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཙམ་ལས་འབྱུང་

བ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ།  སོན་གི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་

ཞུགས་པ།  འཇིག་རྟྱེན་འདི་ཡང་མྱེད་ལྱེགས་པར་བས་པ་དང་ཉྱེས་པར་བས་

པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མྱེད།  སྱེམས་ཅན་རྫུས་

ཏྱེ་སྐྱྱེ་བ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་དང་

བདག་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་བྱེད་པ།  དྱེ་ལ་སྐུར་པ་འདྱེབས་པས་འབྲས་

བུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོ་རིས་དང་བང་གོལ་གི་ཁྱད་

པར་འཕྱེན་པ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པ།  རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མི་དགྱེ་

བའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་ཞུགས་པས་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་

གཡང་ས་ཆྱེན་པོར་ལྟུང་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དྱེ་དག་གི་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ལྟ་བ་དྱེ་དག་བཟློག་པར་བ་ཞིང་གདུལ་བ་དམན་པ་དང་འབྲིང་པོ་

དང་མཆོག་རྱེས་སུ་གཟུང་བར་བཞྱེད་པས་གདུལ་བ་དམན་པ་སིག་པ་མི་

དགྱེ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་མི་དགྱེ་བ་ལས་བཟློག་པར་བ་བའི་ཕིར།  སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤོད་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་དབྱེ་བས་ཐ་དད་པའི་

སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྱེས་སུ་གཤྱེགས་པ།  

སྱེམས་ཅན་གི་ཁམས་མ་ལུས་པ་བསྒྲལ་བར་ཐུགས་དམ་བཅས་པ།  སྒྲུབ་

པ་ལྷུར་མཛད་པ།  ཐབས་དང་མཁྱྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་དང་ལྡན་པ།  

འགོ་བ་དུ་མའི་དཔྱེ་ཟླ་མི་མངའ་བའི་གཉྱེན།  ཉོན་མོངས་པའི་ནད་མ་ལུས་པ་

གསོ་བར་མཛད་པ།  སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འགའ་ཞིག་ཏུ་
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བདག་གོ་ཞྱེས་ཀྱང་བཏགས་གྱུར་ཞིང་སྱེ།  བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱུ་མྱེད་

པར་སྨྲ་བ་དགག་པའི་འཐད་པ་ནི།  བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་བརྟག་པ་དང་།  རྒྱུ་

མྱེད་ལས་ཀྱང་མིན་ཞྱེས་བ་བ་དྱེས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་

ཤྱེས་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་དགག་པའི་ཕིར་འདིར་ཡང་འབད་པར་མི་བའོ། །གང་

དག་དག་པའི་ལས་བྱེད་ཅིང་མི་དགྱེ་བའི་ལས་ལས་ལོག་པ།  བདག་ཏུ་ཡང་

དག་པར་ལྟ་བ་མཁྱེགས་པ་བ་སད་བུ་ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་རིང་བས་བརྟོད་པ་ལྟར་

ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་ཕིན་ཡང་ཁམས་གསུམ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས།  མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་ཞི་བར་འགོ་མི་ནུས་པ།  གདུལ་བ་བར་མ་དྱེ་ད 

ག་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ལྷོད་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་།  

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འདུན་པ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ནི།  སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན་པར་གྱུར་ཏོ། །

གང་དག་སོན་གོམས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་

མོས་པ་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བའི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉྱེ་བར་གནས་པ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ།  

ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་གི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་

གཏིང་དཔོག་པར་ནུས་པ།  གདུལ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྱེ་དག་ལ་ནི་ལྷག་

པར་མོས་པའི་ཁྱད་པར་ངྱེས་པར་བཟུང་ནས།  སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་

བདག་དང་ནི། །བདག་མྱེད་འགའ་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་བདག་ཏུ་

ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  དྱེའི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་པ་བདག་
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མྱེད་པར་ལྟ་བ་ཡང་།  ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་བདག་འགའ་

ཡང་མྱེད་ལ།  བདག་མྱེད་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས།  འོད་སྲུངས་བདག་ཅྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ  ། 

བདག་མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཉིས་སོ། །མཐའ་དྱེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་གཟུགས་མྱེད་པ་བསན་དུ་མྱེད་པ།  རྟྱེན་མྱེད་པ།  སྣང་བ་

མྱེད་པ།  རྣམ་པར་རིག་པ་མྱེད་པ།  གནས་མྱེད་པ་སྱེ།  འོད་སྲུངས་འདི་ནི་

དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ཞྱེས་བའོ་

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས་ཀྱང་། །དྱེ་ལྟར་

བདག་དང་བདག་མྱེད་པ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དམིགས་སུ་མྱེད། །བདག་

དང་བདག་མྱེད་ལྟ་བ་ནི། །དྱེ་ཕིར་ཐུབ་པ་ཆྱེན་པོས་བཟློག  །མཐོང་དང་ཐོས་

སོགས་ཐུབ་པ་ཡིས། །བདྱེན་མིན་བརྫུན་པ་མིན་པར་གསུངས། །ཕོགས་

ལས་མི་མཐུན་ཕོགས་གྱུར་པས། །དྱེ་དག་གཉི་ག་དོན་དུ་མིན། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་དམན་པ་དང་བར་མ་

དང་མཆོག་གི་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་དང་བདག་མྱེད་པ་དང་།  

དྱེ་གཉི་ག་དགག་པའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་

བསན་པ་འཇུག་པ་དྱེའི་ཕིར།  དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ལུང་གིས་གནོད་པ་མྱེད་

དོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ལྷས།  བསོད་ནམས་མིན་པ་

དང་པོར་བཟློག  །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང་། །ཕི་ནས་ལྟ་ཞིག་ཀུན་

བཟློག་པ། །གང་གིས་ཤྱེས་ཏྱེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ།  དྱེ་བཞིན་དུ།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སློབ་དཔོན་གི་ཞལ་ས་ནས་ཀྱང་། བར་སྤོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡི་གྱེའི་ཕི་

མོའང་ཀློག་འཇུག་ལྟར། །དྱེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟོད་

པའི་ཆོས་སོན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སིག་པ་ལས། །རྣམ་པར་བཟློག་ཕིར་ཆོས་

སོན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་བསོད་ནམས་གྲུབ་བའི་ཕིར། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་བརྟྱེན་

པ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརྟྱེན། །ཟབ་མོ་ཁུ་འཕྲིག་ཅན་འཇིགས་པ། །སོང་

ཉིད་སིང་རྱེའི་སིང་པོ་ཅན། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའོ། །ཞྱེས་གསུངས་

སོ། །ཡང་ན་འདིའི་དོན་གཞན་ཡིན་ཏྱེ།  འདུ་བྱེད་སྐད་ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འཇིག་

པའི་ངང་ཅན་རྣམས་ལ་ལས་དང་འབྲས་བུའི་འབྲྱེལ་པ་མྱེད་པར་བལྟས་ནས་

གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བདག་གོ་ཞྱེས་ཀྱང་བཏགས་གྱུར་ཞིང་།  

འཐད་པས་འཁོར་བ་པོ་བདག་མ་མཐོང་ཞིང་འཇིག་རྟྱེན་རྒྱང་ཕན་པ་དག་

གིས།  ཇི་ཙམ་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་བ། །སྐྱྱེས་བུའང་དྱེ་ཙམ་ཉིད་དུ་ཟད། ། 

བཟང་མོ་མང་ཐོས་གང་སྨྲ་བ། །དྱེ་དག་སྤང་ཀིའི་རྱེས་དང་འདྲ། །ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་བདག་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན་པར་འགྱུར་ལ།  རབ་རིབ་ཅན་

གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་དག་ལ་རབ་རིབ་མྱེད་པ་དག་ལྟར་དངོས་པོ་བིས་

པའི་སྐྱྱེ་བོས་བཏགས་པའི།  བདག་དང་བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་

ངོ་བོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་གཟིགས་པ།  བཅོམ་ལྡན་འདས། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མྱེད་འགའ་མྱེད་ཅྱེས་ཀྱང་བསན། །ཞྱེས་

བ་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་

བདག་དང་བདག་མྱེད་པ་གཉི་ག་མྱེད་པར་བསན་ན།  དྱེ་གཉིས་མ་བསན་པ་
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ཡིན་དང་།  འོ་ན་ཅི་བསན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  བརོད་པར་བ་བ་བཟློག་པ་

སྱེ། །སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་བཟློག་པས་སོ། །མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། ། 

ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །འདིར་བརོད་པར་བ་བ་འགའ་ཞིག་

ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་སོན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་བརོད་པར་བ་བ་ལྡོག་

ཅིང་།  ཚིག་དག་གི་ཡུལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་

ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བསན་ཏོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་བརོད་པར་བ་བ་མྱེད་ཅྱེ་ན།  སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་

པས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ནི་སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་

ལོ། །སྤོད་ཡུལ་ནི་ཡུལ་ཏྱེ།  དམིགས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །གལ་ཏྱེ་

སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེར་རྒྱུ་མཚན་འགའ་

ཞིག་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཚིག་དག་འཇུག་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་སྱེམས་

ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ཉིད་མི་འཐད་པ་དྱེའི་ཚེ།  རྒྱུ་མཚན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཚིག་གར་

འཇུག་པར་འགྱུར།  ཡང་ཅིའི་ཕིར་སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱེད་ཅྱེ་ན།  བསན་

པའི་ཕིར།  མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་འགག་པ། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་

མཚུངས། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་

ཆོས་ཉིད་དྱེ་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་།  ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་མཚུངས་པར་གཞག་པ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལ་སྱེམས་མི་འཇུག་གོ  །སྱེམས་

མི་འཇུག་ན་རྒྱུ་མཚན་སྒྲོ་འདོགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ལ།  དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་

ཚིག་དག་འཇུག་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བསན་ཏོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་སོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དམིགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེར་ཞི་ཞིང་། །སྤོས་པ་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་སྱེ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས་གང་དུ་ཡང་། །སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་མ་བསན་ཏོ། །ཞྱེས་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའམ།  ཡང་ན་ཕོགས་ས་མ་འདི་ནི་གཞན་

ཡིན་ཏྱེ།  སྤོས་པ་ནི།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་ན།  

ཇི་ལྟར་སྤོས་པ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ།  གང་གི་

ཕིར།  བརོད་པར་བ་བ་བཟློག་པ་སྱེ། །སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། 

།ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྱེ།  ས་མ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བའོ། ། རྣམ་པར་

གཅིག་ཏུ་ན་འདི་སྐད་དུ།  སར་ནང་དང་ཕིའི་དངོས་པོ་མ་དམིགས་པས་ནང་

དང་ཕི་རོལ་ལ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཟད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

འདིར་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གང་བཤད་ན།  དྱེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  

ཅི་དྱེ་བརོད་པའམ་ཤྱེས་པར་བ་བར་ནུས་སམ་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  བརོད་པར་

བ་བ་ལྡོག་པ་སྱེ། །སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྱེ་ལ་ཞྱེས་

བ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །ཡང་རྒྱུ་ཅིའི་ཕིར་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྱེ་བརོད་པར་བ་བ་

ལྡོག་ཅིང་སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་

འགགས་པ། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  

བཤད་པ་ནི་ས་མ་ཁོ་ན་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མདོ་ལས།  ཞི་བའི་བོ་

གོས་གང་གི་ནུབ་མོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་།  གང་གི་ནུབ་མོ་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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ལྱེན་པ་མི་མངའ་བར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་དྱེའི་བར་དུ་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཐ་ན་ཡི་གྱེ་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་གསུངས་སོ། །གསུང་

བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འཁྲུལ་འཁོར་ལས་བས་སིལ་སན་ནི། ། 

ཇི་ལྟར་རླུང་བསྐུལ་སྒྲ་འབྱུང་བ། །དྱེ་ལ་དཀོལ་བྱེད་མྱེད་མོད་ཀྱི། །འོན་ཀྱང་སྒྲ་

དག་འབྱུང་འགྱུར་བ། །དྱེ་བཞིན་ལྱེགས་པར་སར་སྦྱངས་ཤིང་། །སྱེམས་ཅན་

བསམ་པས་བསྐུལ་གྱུར་པ། ། སངས་རྒྱས་གསུང་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་། །འདི་

ལ་རྟོག་པ་ཡོད་མི་མངའ། ། ཇི་ལྟར་བྲག་ཅའི་སྒྲ་ནང་དང་། །ཕི་རོལ་གནས་པ་

མ་ཡིན་པ། །དྱེ་བཞིན་མི་ཡི་དབང་པོའི་གསུང་། །ནང་དང་ཕི་རོལ་གནས་པ་

མིན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །

འདིར་ཁ་ཅིག་དབུ་མ་པ་ནི་མྱེད་པ་པ་དང་ཁྱད་པར་མྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  

གང་གི་ཕིར་དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བའི་ལས་དང་།  བྱེད་པ་པོ་དང་།  འབྲས་བུ་

དང་།  འཇིག་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ།  མྱེད་

པ་པ་དག་ཀྱང་དྱེ་དག་མྱེད་དོ་ཞྱེས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར། དབུ་མ་

པ་ནི་མྱེད་པ་པ་དང་ཁྱད་པར་མྱེད་དོ་ཞྱེས་རོལ་བར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ནི་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དབུ་མ་པ་དག་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་ལ།  རྟྱེན་

ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་འདི་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྱེད་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །མྱེད་པ་པ་དག་

གིས་ནི་དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་

སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་ནས་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རྟོག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འཇིག་རྟྱེན་འདིའི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་རང་

བཞིན་གིས་དམིགས་ནས་དྱེ་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ནས་འདིར་འོང་བ་དང་།  

འཇིག་རྟྱེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བར་མ་མཐོང་ནས་འཇིག་

རྟྱེན་འདིར་དམིགས་པའི་དངོས་པོ་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་སྐུར་པ་

འདྱེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དྱེ་དག་གིས་དངོས་པོའི་

རང་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་པའི་ཕིར་རྱེ་

ཞིག་ལྟ་བ་འདིའི་སོ་ནས་མཚུངས་པ་ཡོད་དོ་ཞྱེ་ན།  མྱེད་དྱེ།  དབུ་མ་པ་དག་

གིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ལ། དྱེ་དག་གིས་ཁས་མ་

བངས་པའི་ཕིར་མི་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །

གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་སོ་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཡང་དངོས་

པོ་མ་གྲུབ་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྟོགས་པ་པོ་ཐ་དད་པས་མི་

མཚུངས་པ་ཉིད་དོ། །འདི་ལྟར་དཔྱེར་ན་རྐུ་བས་པའི་མི་ཞིག་ལ།  གཅིག་གིས་

ནི་ཡང་དག་པར་མི་ཤྱེས་བཞིན་དུ་དྱེ་དང་མི་མཛའ་བས་སྦུད་ནས་འདིས་

བརྐུས་སོ་ཞྱེས་དྱེ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་ལ།  གཞན་ནི་དངོས་སུ་མཐོང་

ནས་སུན་འབིན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་མྱེད་མོད་ཀྱང་དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་།  རྟོགས་པ་པོ་ཐ་དད་པས་གཅིག་ལ་ནི་དྱེར་བརྫུན་དུ་སྨྲའོ་ཞྱེས་བརོད་ལ།  

གཞན་ལ་ནི་བདྱེན་པར་སྨྲའོ་ཞྱེས་བའོ། །གཅིག་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་བརྟགས་

པ་ན་གགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འགྱུར་ལ།  གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་ཀྱང་དབུ་མ་པ་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པ་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་སྨྲ་བ་

ན།  མྱེད་པ་པ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པ་མ་ཡིན་པ་དག་

དང་ལྷན་ཅིག་ཤྱེས་པ་དང་བརོད་པ་དག་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སོན་གི་སློབ་དཔོན་དག་ནི་ཇི་ལྟར་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་དང་འཕགས་པ་

གཉིས་ཀྱི་སོ་སོར་མ་བརྟགས་པ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་བཏང་སོམས་

དག་བཏང་སོམས་སུ་མཚུངས་པ་དང་།  ཇི་ལྟར་དམུས་ལོང་དང་མིག་དང་

ལྡན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡུལ་ཕོགས་ངྱེས་པར་མཚུངས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཆྱེན་པོ་

ཡོད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་མྱེད་པ་པ་དག་དང་།  དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར།  མ་སྐྱྱེས་པ་དང་

མ་འགགས་པ།  ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ལ་

ངག་དང་སྱེམས་དག་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  དྱེ་

མ་བསན་ན་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱེས་པར་མི་ནུས་པས།  གདུལ་

བའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་དྱེ་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཀུན་རོབ་

ཀྱི་བདྱེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཇི་ཞིག་ལྟར་དྱེ་བསན་པའི་རིམ་པ་ཞིག་ཡོད་

དགོས་པས་དྱེ་བརོད་པར་བའོ། །བརོད་པ།  འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རྣམས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བདུད་རི་ལ་འཇུག་པའི་བསན་པའི་རིམ་པ་

ནི་འདི་ཡིན་པར་ཤྱེས་པར་བ་སྱེ།  གང་འདི།  ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་

མིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཉིད། །ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། ། 

དྱེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྱེས་བསན་པའོ། །ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལ།  གང་ཞིག་གང་གང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལ་དགའ་བ། །དྱེ་ཡི་དྱེ་དྱེ་སར་བཤད་བ། །ཉམས་པར་གྱུར་པ་དམ་ཆོས་ཀྱི། ། 

སྣོད་ནི་ཅིས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  ཇི་ལྟར་ཀླ་ཀློ་སྐད་གཞན་

གིས། །གཟུང་བར་མི་ནུས་དྱེ་བཞིན་དུ། །འཇིག་རྟྱེན་པ་ཡིས་མ་གཏོགས་པ། ། 

འཇིག་རྟྱེན་གཟུང་བར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  འཇིག་རྟྱེན་ང་དང་ལྷན་ཅིག་རོད་ཀྱི།  ང་ནི་འཇིག་

རྟྱེན་དང་མི་རོད་དྱེ།  གང་འཇིག་རྟྱེན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དྱེ་ནི་ང་ཡང་ཡོད་

པར་བཞྱེད་དོ། །གང་འཇིག་རྟྱེན་ན་མྱེད་པར་འདོད་པ་དྱེ་ནི་ང་ཡང་མྱེད་པར་

བཞྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་ལུང་ལས་ན་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་རྱེ་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་གང་གིས་ན་དྱེ་ལྟར་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟྱེན་དང་།  སྱེམས་ཅན་གི་འཇིག་

རྟྱེན་ཐོག་མར་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་སིད་པའི་རྱེ་མོ་ལ་ཐུག་པ།  ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་གཏུགས་པའི་སྐྱྱེ་བ་དང་།  གནས་པ་དང་འཇིག་པ་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ།  རྒྱུ་དང་བཅས་

པ།  འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ།  རོ་མྱང་བ་དང་བཅས་པ།  ཉྱེས་དམིགས་དང་

བཅས་པ།  ཉྱེ་བར་བསན་པ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་ཞིང་

ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟྱེན་གི་བྱུང་ཚུལ་མ་ལུས་པ་མཁྱྱེན་པ་

ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བདག་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟྱེན་གུས་པ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་ཕིར་

དྱེའི་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་ནས།  གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་རང་ལ་གགས་པའི་དངོས་པོ་རབ་

ཏུ་དབྱེ་བ་དང་།  རང་གི་ངོ་བོའི་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཐོས་ནས་མོས་པ་མངོན་པར་

འདོད་པ་སྐྱྱེས་པ་ལ།  ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ལ་སོགས་པ་མ་
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རིག་པའི་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས་བདྱེན་པར་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་

བདྱེན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བོ་སྐྱྱེས་པ་ལ་དུས་ཕིས།  དྱེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་མིན། །ཞྱེས་བསན་ཏོ། །

དྱེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གང་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མྱེད་པ་

ལ་བ་ན།  སྐད་ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འཇིག་པའི་ཕིར་འདུས་བས་རྣམས་ལ་ནི་གཞན་

དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པས་ཡང་

དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འང་གི་སྒྲ་ནི་དང་གི་དོན་ཏྱེ།  ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་

དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བསན་པ་སྡུད་པར་བལྟ་བར་བའོ། །ཁ་ཅིག་

ལ་ནི་འདི་དག་ཐམས་ཅད།  ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཉིད། །ཅྱེས་བསན་ཏོ། ། 

དྱེ་ལ་བིས་པའི་སྐྱྱེ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཡིན་

ལ།  འཕགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་སྱེ།  

འདི་དག་གིས་དྱེ་ལྟར་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྟ་བ་ལ་ཡུན་

རིང་པོ་ནས་གོམས་པ་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་བཀོལ་བ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི།  དྱེ་

དག་ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན་ཞྱེས་བསན་ཏྱེ།  སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

པོ་དྱེ་ཡང་སྤང་བར་བ་བའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུའི་སོ་བསངས་དང་དཀར་

ཤམ་བཀག་པ་ལྟར་དྱེ་གཉི་ག་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྱེས་སུ་བསན་པ་སྱེ།  ལམ་གོལ་པ་ནས་བཟློག་ནས་

ལམ་བཟང་པོ་ལ་འགོད་པ་ནི་བསན་པའོ། །དྱེ་ལྟར་མཐར་གིས་སོན་པ་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རྱེས་སུ་སོན་པའོ། །ཡང་ན་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་དང་འཚམ་པར་སོན་པ་ནི་རྱེས་

སུ་སོན་པའོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བསན་པ་དྱེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བདུད་རི་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

གནས་སོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ནི་གསུང་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བདུད་རི་

ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་མ་གྱུར་པ་མི་གསུང་སྱེ།  ནད་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་

པའི་སྨན་ཉྱེ་བར་སོགས་པ་ལྟར་འདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོ་རྱེས་སུ་གཟུང་བར་བཞྱེད་

པས་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ལྟར་སོན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་

ལས།  ཡོད་དང་མྱེད་དང་ཡོད་མྱེད་དང་། །གཉི་ག་མིན་ཞྱེས་ཀྱང་བསན་ཏྱེ། ། 

ནད་ཀྱི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་ནི། །སྨན་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་མིན་ནམ། །ཞྱེས་

བཤད་དོ། །གང་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་བསན་པ་འདི་དག་སོན་པའི་དྱེ་

ཁོ་ན་ཉིད་དྱེ་མཚན་ཉིད་ཅི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཅྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་བ་བཟློག་

པ་སྱེ། །སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་བཟློག་པས་སོ། །ཞྱེས་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །གང་གི་ཚེ་འདི་དྱེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གཞན་ཡང་ཅི་ཞིག་

དྲིར་ཡོད།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་ཁས་བངས་

པ་ལྟར་ཐ་སད་ཀྱི་བདྱེན་པའི་ངོར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་དྱེའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་

བརོད་པར་བ་དགོས་སོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གཞན་ལས་ཤྱེས་མིན་

ཞི་བ་དང་། །སྤོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མྱེད་དོན་ཐ་དད་མིན། ། 

དྱེ་ནི་དྱེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །དྱེ་ལ་འདི་ལ་གཞན་ལས་ཤྱེས་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པས་ན་གཞན་ལས་ཤྱེས་མིན་ཏྱེ།  གཞན་གིས་བསན་པས་རྟོགས་པར་
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བ་བ་མ་ཡིན་གི།  རང་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་

ཏོ། །ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཕིན་ཅི་

ལོག་མཐོང་བ་ན།  རབ་རིབ་མྱེད་པས་བསན་དུ་ཟིན་ཀྱང་།  རབ་རིབ་མྱེད་པ་

ལྟར་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་མཐོང་བའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་

པར་བ་བ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ཀྱི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  

རབ་རིབ་མྱེད་པས་བསན་པ་ལས་འདི་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་

འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ།  གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་སྱེལ་བའི་

མིག་སྨན་བསྐུས་པས་རབ་རིབ་མྱེད་པར་གྱུར་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་སྐྲ་ཤད་ལ་

སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དྱེ་མ་རྟོགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་

དྱེ་བཞིན་དུ།  འཕགས་པ་རྣམས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སོ་ནས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོན་

མོད་ཀྱི་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དྱེ་ཙམ་གིས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེའི་

རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ལ།  གང་གི་ཚེ་སོང་པ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ལྟ་བ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་སྱེལ་བར་བྱེད་པའི་མིག་སྨན་གིས་བོའི་མིག་

དག་ལ་བསྐུས་པར་གྱུར་པ་ན།  དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐྱྱེས་པར་གྱུར་པ་དྱེའི་

ཚེ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྱེ་མ་རྟོགས་པའི་ཚུལ་གིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་

ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་ལས་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་

དྱེ་ནི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དྱེ་ནི་ཞི་བའི་རང་བཞིན་ཏྱེ།  རབ་རིབ་མྱེད་པས་སྐྲ་ཤད་

མ་མཐོང་བ་ལྟར་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དྱེ་ཉིད་

ཀྱི་ཕིར་དྱེ་ནི་སྤོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤོས་པའོ། ། སྤོས་པ་ནི་ངག་སྱེ་དོན་རྣམས་
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སྤོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྤོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤོས་པ་ནི་ངག་དག་གིས་མ་

བརོད་པའོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་

ཏྱེ།  རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ན།  དྱེ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དྱེ་ཁོ་

ན་ཉིད་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས།  དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་གང་ཞྱེ་ན།  གང་ལ་

སྱེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཡང་མྱེད་ན།  ཡི་གྱེ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་དོན་ཐ་

དད་པ་ཡོད་པས་ན།  དོན་ཐ་དད་པས་ཏྱེ་དོན་སོ་སོ་བའོ། །དོན་ཐ་དད་པ་མྱེད་

པ་ནི་དོན་ཐ་དད་པ་མིན་པ་སྱེ།  དོན་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། ། 

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་བདྱེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས།  ལྷའི་བུས་

སྨྲས་པ།  འཇམ་དཔལ་དོན་དམ་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་གང་ཡིན།  འཇམ་དཔལ་

གིས་སྨྲས་པ།  ལྷའ་ིབུ་དག་དོན་དམ་པར་ན་དྱེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཆོས་ཀྱ་ིདབིངས་

དང་།  གཏན་མ་སྐྱྱེས་པ་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་དོན་དམ་པར་མཚམས་

མྱེད་པ་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་སོ། །མཚམས་མྱེད་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གང་

དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་སོ། །ལྟ་བར་གྱུར་

པ་རྣམས་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི ་སོ ་སོ ་སྐྱྱེ ་བོའི ་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་

མཚུངས་སོ། །སོ་སོ་སྐྱྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་སློབ་

པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་སོ། །སློབ་པའི་ཆོས་རྣམས་གང་དུ་མཚུངས་

པ་དྱེར་ནི་མི་སློབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་སོ། །མི་སློབ་པའི་ཆོས་
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རྣམས་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་རྣམས་ཀྱང་མཚུངས་སོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་རྣམས་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མཚུངས་

སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་འཁོར་བ་ཡང་མཚུངས་ 

སོ། །དོན་དམ་པར་འཁོར་བ་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་དོན་དམ་པར་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་མཚུངས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་བང་བ་ཡང་མཚུངས་སོ། ། 

དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་བང་བ་གང་དུ་མཚུངས་པ་དྱེར་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྱང་མཚུངས་སོ། །ལྷའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་པར་

སྦྱོར་བའི་དགྱེ་སློང་ནི་དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  ཇི་

སྐད་བརོད་པ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ།  མཉམ་པ་ཉིད་གང་དུ་

དོན་དམ་པར་ན་རྣམ་པར་བང་བའི་བར་དུ་མཉམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེར་དོན་

དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཉམ་པ་ཞྱེས་བ་ཞྱེ་ན།  འཇམ་དཔལ་གིས་

སྨྲས་པ།  དོན་དམ་པར་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱྱེས་པར་མཉམ་པ་དང་།  དོན་

དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བྱུང་བར་མཉམ་པ་དང་།  དོན་དམ་པར་ན་

ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་མ་སྐྱྱེས་པར་མཉམ་པ་དང་།  དོན་དམ་པར་ན་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མྱེད་པར་མཉམ་པས།  ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མཚུངས་སོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ནི་གཏན་

མ་སྐྱྱེས་པ་ཉྱེ་བར་བཟུང་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་དུ་བ་བ་མྱེད་དོ། ། 
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ལྷའི་བུ་འདི་ལྟ་སྱེ་དཔྱེར་ན།  ཁམ་པའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་གང་ཡིན་

པ་དང་།  རིན་པོ་ཆྱེའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་གང་ཡིན་པ་འདི་གཉིས་

ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལ་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་བ་བ་ཅུང་ཟད་

ཀྱང་མྱེད་དོ། །ལྷའི་བུ་དྱེ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་གང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དྱེ་གཏན་མི་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་དོ། །གང་རྣམ་པར་བང་བ་དྱེ་ཡང་དོན་དམ་པར་གཏན་

མི་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་དོ། །དོན་དམ་པར་ན་འཁོར་བ་ཡང་གཏན་མི་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་དོ། ། 

དོན་དམ་པར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ཡང་གཏན་མི་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་དྱེ།  

དྱེ་ལ་དོན་དམ་པར་ན་ཐ་དད་དུ་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྱེད་དོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་

ན།  དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མི་སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་ 

སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་དོན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དྱེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པར་རིག་པར་བ་སྱེ།  སོང་པ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཕི་

མ་ཕི་མས་བཤད་པར་ཡང་རིག་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟྱེན་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་

འབྱུང་བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཕིར། །དྱེ་

ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་སཱ་ལུའི་ས་བོན་ལ་བརྟྱེན་ནས་སཱ་ལུའི་

མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱུ་གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་བ།  དྱེ་ནི་

རྱེ་ཞིག་དྱེ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བརོད་པར་ནི་མི་ནུས་སོ། །ས་བོན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

མྱུ་གུ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་དང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་དག་གཅིག་ཉིད་དུ་
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ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕ་དང་བུ་གཉིས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་མྱུ་གུ་ལྟར་མྱུ་གུའི་གནས་སྐབས་སུ་ས་

བོན་འཛིན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ས་བོན་ལྟར་མྱུ་གུ་ཡང་འཛིན་པར་

མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ས་བོན་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏྱེ།  མི་འཇིག་

པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟག་པར་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བས་ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པོར་འགྱུར་ཏྱེ།  ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་ས་བོན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་

མྱུ་གུ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །དྱེ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་གཞན་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ས་བོན་མྱེད་པར་ཡང་མྱུ་

གུ་སྐྱྱེ་བར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་གཞན་ནི་གཞན་ལས་

གཞན། །དྱེ་ཚེ་གཞན་མྱེད་པར་གཞན་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །མྱུ་གུའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ས་བོན་རྒྱུན་ཆད་པ་མྱེད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ།  དྱེའི་ཕིར་འཆོལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གང་གི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྒྱུ་གང་ཞིག་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ལ།  རྒྱུ་དྱེ་འབྲས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  རྒྱུ་དྱེ་ལས་འབྲས་བུ་དྱེ་གཞན་

པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་ནི་ཆད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་རྟག་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གཞག་པར་ཡང་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་

པའི་ལྷས།  གང་ཕིར་དངོས་པོ་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྱེས་ན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་

ཞིང་། །གང་ཕིར་དངོས་པོ་ལྡོག་འགྱུར་བ། །དྱེས་ན་རྟག་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཞྱེས་བཤད་དོ། །མདོ་ལས་ཀྱང་།  ས་བོན་ཡོད་ན་མྱུ་གུ་ཇི་བཞིན་ཏྱེ། །ས་

བོན་གང་ཡིན་མྱུ་གུ་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་མིན་དྱེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་

ཕིར་རྟག་མིན་ཆད་མིན་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས།  སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྱེན་མགོན་རྣམས་ཀྱི། ། 

བསན་པ་བདུད་རིར་གྱུར་པ་དྱེ། །དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ཐ་དད་མིན། །ཆད་པ་མ་

ཡིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀླུ་ཆྱེན་པོ་ཐུགས་

རྱེ་ཆྱེན་པོའི་སྤིན་ཆྱེན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའི་

ཁམས་ཀྱི་མཐའ་གཏུགས་པ་བར་མཚམས་མྱེད་པར་ཁྱེབས་པར་མཛད་པ།  

འགོ་བ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་མངོན་དུ་རྒྱུའི་ཉི་

མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་ཆྱེས་ཚ་བས་གདུངས་པའི་གདུང་བ་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་

ལྷུར་མཛད་པ།  རྟག་པར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཇི་ལྟར་འཚམ་པར་སྤོད་པ་

རྣམས་ཀྱི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་པ།  དམ་པའི་ཆོས་སོན་པའི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དག་

འབྱེབས་པས་ཇི་ལྟར་འོས་པར་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོའི་དགྱེ་བའི་ར་བའི་ལོ་ཏོག་

གི་མྱུ་གུ་སྐྱྱེས་པ་སྤྱེལ་བས་རྱེས་སུ་བཟུང་བར་བཞྱེད་པ།  རྟག་ཏུ་དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱི་བདུད་རིའི་ཆར་འབྱེབས་པ།  འཇིག་རྟྱེན་པ་སྐྱོབ་པ་མྱེད་པའི་སྐྱོབ་

པ།  མགོན་མྱེད་པའི་མགོན།  འཇིག་རྟྱེན་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་

ཀྱི་བདུད་རི་ར་བ་དང་འཆི་བ་གཏན་གཅོད་པ་དྱེ་ནི།  ཇི་སྐད་བསན་པའི་ཚུལ་

གིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་པ་ཉིད་དང་བྲལ་བ་དང་།  ཆད་པ་དང་རྟག་པར་སྨྲ་བ་

དང་བྲལ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདུད་རི་
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འདི་ལ་ཞུགས་པ།  ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པའི་རིམ་གིས་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི།  ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་

ཕུང་པོ་གསུམ་གི་བདུད་རི་ཉྱེ་བར་སྤད་པའི་ཕིར་ངྱེས་པ་ཁོ་ནར་ར་ཤི་ཟད་

པའི་ངོ་བོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཇི་ཞིག་

ལྟར་འདིར་དགྱེ་བའི་ར་བ་མ་སྨིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རི་

འདི་ཐོས་སུ་ཟིན་ཀྱང་ཐར་པ་མ་ཐོབ་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ནའང་དྱེ་དག་སྐྱྱེ་བ་གཞན་

དུའང་སོན་གི་རྒྱུའི་སོབས་ཉིད་ལས་གྲུབ་པ་ངྱེས་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས།  དྱེ་ཉིད་ཤྱེས་པས་གལ་ཏྱེ་

འདིར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མ་ཐོབ་ཀྱང་། །སྐྱྱེ་བ་ཕི་མར་འབད་མྱེད་པར། །ངྱེས་

པར་ཐོབ་འགྱུར་ལས་བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཇི་ཞིག་ལྟར།  

རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཟད་པ་ན་སྱེ།  

གྱུར་པའི་ཚེ་འཕགས་པའི་ལམ་སོན་པར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་དྱེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀྱི་བདུད་རི་མ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་སོན་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་

དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཐོས་པའི་རྒྱུའི་སོབས་ཁོ་ན་ལས་འཇིག་རྟྱེན་འདིའི་ཉྱེ་བར་བསན་

པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བྲལ་ཡང་རྐྱེན་རྣམ་པར་དབྱེན་པ་རྟྱེན་པ་ཙམ་ཐོབ་པ།  རང་

འབྱུང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི། །རྟྱེན་པ་མྱེད་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་

ནོ། །རྟྱེན་པ་མྱེད་པ་ནི་ལུས་དང་སྱེམས་དག་དབྱེན་པའམ།  དགྱེ་བའི་བཤྱེས་

གཉྱེན་ཡོངས་སུ་མི་ཚོལ་བ་སྱེ།  རྟྱེན་མྱེད་པའི་རྒྱུ་དྱེ་ལས་སོ། །གང་གི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་བའི་དུས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་ཁོ་ན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དྱེའི་ཕིར།  ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

སྨན་པའི་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བདུད་རི་ཇི་

སྐད་དུ་བཤད་པ་དྱེ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གང་གི་

ཕིར་འདི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  ཤྱེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སོག་དག་

ཀྱང་བཏང་སྱེ་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཙལ་བར་འོས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཇི་ལྟར་བཙལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ཇི་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡུམ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

བརྒྱད་སོང་པ་ལས།  བཅོམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་

དཔའ་ཆྱེན་པོ་རྟག་ཏུ་ངུས།  ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཡོངས་

སུ་བཙལ་བ་ལགས།  དྱེ་སྐད་ཅྱེས་གསོལ་བ་དང་།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །རབ་འབོར་བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་རྟག་ཏུ་ངུས།  སོན་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ན།  ལུས་ལ་ཆྱེད་ཆྱེར་མི་བྱེད།  སོག་

ལ་མི་ལྟ།  རྱེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་ལ་མི་གནས་

པར་ཡོངས་སུ་བཙལ་ཏོ། །དྱེ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་

ཞིང་འབྲོག་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕིན་པ་ན་བར་སྣང་ལས་སྒྲ་ཐོས་པར་གྱུར་ཏྱེ།  

རིགས་ཀྱི་བུ་ཤར་ཕོགས་སུ་སོང་ཤིག་དང་།  ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་ཐོས་པར་འགྱུར་གི་ཅི་ནས་ལུས་ངལ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མི་སྐྱྱེད་པ་དང་།  

གཉིད་དང་རྨུགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མི་སྐྱྱེད་པ་དང་།  བཟའ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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པ་མི་སྐྱྱེད་པ་དང་ཞྱེས་བ་བ་ནས་ནང་ངམ་ཕི་རོལ་གང་ལ་ཡང་སྱེམས་སྨོན་

པར་མ་བྱེད་ཅིག  །རིགས་ཀྱི་བུ་གཡོན་དུ་མ་ལྟ་བར་སོང་ཤིག  །གཡས་སུ་

མ་ཡིན།  ཤར་དུ་མ་ཡིན།  ནུབ་ཏུ་མ་ཡིན།  བང་དུ་མ་ཡིན།  སྱེང་དུ་མ་

ཡིན།  འོག་ཏུ་མ་ཡིན།  ཕོགས་མཚམས་སུ་ཡང་མ་ལྟ་བར་སོང་ཤིག ། 

རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟར་བདག་ལས་མ་ཡིན་འཇིག་ཚོགས་ལས་ཀྱང་མ་གཡོས་

པ་དང་།  ཇི་ལྟར་གཟུགས་ལས་ཀྱང་མ་གཡོས་པ་དང་།  ཇི་ལྟར་ཚོར་བ་དང་།  

འདུ་ཤྱེས་དང་།  འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་།  ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལས་ཀྱང་

མ་གཡོས་པ་དྱེ་ལྟར་སོང་ཤིག  །གང་འདི་ལས་གཡོས་པ་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་རྣམས་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་

ལས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དྱེ་ནི་འཁོར་བ་ལ་སྤོད་དོ། །གང་འཁོར་བ་ལ་སྤོད་

པ་དྱེ་ནི་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་མི་སྤོད་དྱེ།  དྱེས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྱེས་སུ་མི་འཐོབ་བོ་ཞྱེས་བ་བའི་བར་ནས།  ཆུ་དྱེ་དག་མི་

སྣང་བར་བས་ནས་ཀུན་ཏུ་ཆུ་བཙལ་ན་ཆུ་མ་རྱེད་དོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་རྟག་ཏུ་ངུས་འདི་སམ་དུ་སྱེམས་ཏྱེ།  

བདག་གི་ལུས་ཕུག་ལ་ཁག་གིས་ས་ཕོགས་འདི་ཆག་ཆག་གདབ་བོ། །དྱེ་

ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ས་ཕོགས་འདི་ནི་རྡུལ་ཆྱེ་སྱེ།  ས་ཕོགས་འདི་ནས་རྡུལ་གི་

ཁམས་བྱུང་བས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ ་ཆོས་

འཕགས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཕོག་ན་མི་རུང་ན།  བདག་གི་ལུས་གདོན་མི་ཟ་བར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འཇིག་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ།  བདག་གི་ལུས་འདི་ལྟ་བུའི་བ་བ་ལ་འཇིག་པ་ནི་

བའི།  ནུས་པ་མྱེད་པའི་བ་བ་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་དང་།  འདོད་པའི་གཞིས་

འཁོར་བ་དག་ན་འཁོར་བ་ན་བདག་གི་ལུས་བརྒྱ་སོང་མང་པོ་དྱེ་ལྟ་བུའི་

གནས་སུ་ཞིག་པ་ནི་ཅིར་ཡང་མ་རུང་ངོ་སམ་མོ། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་རྟག་ཏུ་ངུས་མཚོན་རྣོན་པོ་བངས་ཏྱེ།  བདག་གི་

ལུས་ཀུན་ཏུ་ཕུག་ནས་རང་གི་ཁག་གིས་ས་ཕོགས་དྱེ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་

ཆག་ཆག་བཏབ་པོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་།  དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་

དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་རྟག་ཏུ་ངུས།  བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་

དཔའ་ཆྱེན་པོ་ཆོས་འཕགས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་དགྱེ་སློང་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའི་དགྱེ་སློང་རྱེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་བདྱེ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་བོ། །

དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་ཆོས་འཕགས་

ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སོན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྱེ།  ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་

པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་

ཅད་དབྱེན་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དབྱེན་པ་ཉིད་དོ། ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་གཡོ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

གཡོ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རོམ་སྱེམས་མྱེད་པ་ཉིད་པས་

ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོམ་སྱེམས་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཁྱེངས་པ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཁྱེངས་པ་



རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
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མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕིན་པ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མུ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་མུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་

ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕིན་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་

ཅད་འགག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འགག་པ་མྱེད་

པ་ཉིད་དོ། །ནམ་མཁའ་མུ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

མུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་བར་དང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་འདྲྱེས་པ་ཉིད་

པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་མ་འདྲྱེས་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་

དམིགས་སུ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དམིགས་སུ་

མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇིག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྣམ་པར་འཇིག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་

ཅད་བྱེད་པ་མྱེད་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བྱེད་པ་མྱེད་པ་

ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའོ་ཞྱེས་བ་བའི་

བར་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  བདག་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགྱེལ་

པའོ།། །།
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རབ་བྱེད་བཅུ་དགུ་པ། དུས་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་

དུས་གསུམ་དུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་དུས་གསུམ་པོ་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

བསན་ལ།  དྱེ་དག་ཀྱང་དངོས་པོའི་རྟྱེན་ཅན་ཡིན་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་དངོས་

པོའི་རང་བཞིན་སྐྱྱེས་ནས་འགགས་པ་ལ་ནི་འདས་པ་ཞྱེས་བསད་ལ། །སྐྱྱེས་

ལ་མ་འགགས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ཞིང་།  བདག་གི་དངོས་པོ་མ་རྱེད་པ་ནི་

མ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་ཅན་དུས་གསུམ་ལྟར་ན།  དྱེ་

དག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེའི་རྒྱུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་

དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དུས་གསུམ་ཉིད་ཡོད་ན། །དུས་གསུམ་དུ་

གདགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  ད་ལྟར་བྱུང་

དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏྱེ་འདས་ལ་ལྟོས་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་

པ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། །འདིར་གལ་ཏྱེ་རྱེ་

ཞིག་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་དག་ཡོད་ན།  དྱེ་དག་འདས་པའི་དུས་ལ་

ལྟོས་པའམ་མ་ལྟོས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་གང་།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདས་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་གྲུབ་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ངྱེས་པར་དག་འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་



རབ་བྱེད་བཅུ་དགུ་པ། དུས་བརྟག་པ།
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འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་གང་ཞིག་གང་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལ་ལྟོས་

པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་རང་གི་བུ་མོ་མོ་གཤམ་དང་།  རང་གི་མྱེ་ཏོག་ནམ་

མཁའ་དང་རང་གི་ཏིལ་མར་བྱེ་མ་དག་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་སྒྲོན་

མའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མུན་པ་མྱེད་ཀྱང་འགལ་ཟླ་ཉིད་དུ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  

དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། 

།དྱེའི་ཕིར་འདིར་གལ་ཏྱེ་ལྟོས་པ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་

པའི་དུས་དག་འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟར་ན།  འདས་

པའི་དུས་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལྟར།  དྱེ་

དག་ཀྱང་འདས་པའི་དུས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འདས་པར་ཡང་མི་

འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ད་ལྟར་ལས་འདས་པ་ནི་འདས་པ་ཡིན་ལ།  མ་ཐོབ་

པ་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ན།  གང་གི་ཚེ་ད་ལྟར་དང་མ་

འོངས་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དྱེའི་ཚེ་གང་ཞིག་འདས་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་འདས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་

ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྐྱོན་སྤང་བར་འདོད་ན།  ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། 

།གལ་ཏྱེ་དྱེ་ན་མྱེད་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །ཇི་ལྟར་དྱེ་ལ་

ལྟོས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་དྱེ་དག་འདས་

པའི་དུས་དྱེ་ན་མྱེད་པར་རྟོག་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་དྱེ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས།  

ནམ་མཁའི་ཨུཏྤ་ལ་ལྟར་ལྟོས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་དུས་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་དུས་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ན།  དྱེ་ལ་ལྟོས་པས་དགོས་པ་ཅི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡོད་སམ་ན།  བརོད་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  འདས་པ་ལ་ནི་མ་ལྟོས་པར། །དྱེ་

གཉིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་ཕིར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། །མ་འོངས་དུས་

ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

འདས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཕིར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

ཤྱེས་པར་བའོ། །

དྱེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་འདས་པ་ལ་ལྟོས་པའམ་མ་ལྟོས་པ་ཡང་རུང་སྱེ།  ད་

ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་དག་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ད་

ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་ཀྱང་རུང་སྱེ།  འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་

དག་གམ།  མ་འོངས་པ་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་ཀྱང་རུང་སྱེ།  འདས་པ་དང་ད་

ལྟར་བྱུང་བ་དག་མ་གྲུབ་པར་ཤྱེས་པ་ན།  ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་

དག་འདས་པ་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་ཀྱང་རུང་སྱེ་མ་གྲུབ་པའི་རིམ་པའི་ཚུལ་

འདི་ཉིད་དང་སུན་དབྱུང་བ་མཚུངས་པར་བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར།  རིམ་པའི་ཚུལ་ནི་

འདི་ཉིད་ཀྱི། །ལྷག་མ་གཉིས་པོ་བསྣོར་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐ་མ་འབྲིང་ལ་

སོགས། །གཅིག་ལ་སོགས་པའང་ཤྱེས་པར་བ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་

ཞྱེ་ན།  འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏྱེ་ད་ལྟར་བྱུང་ལྟོས་ན། །འདས་

པ་དང་ནི་མ་འོངས་པ། །ད་ལྟར་བྱུང་དུས་ཡོད་པར་འགྱུར། །འདས་པ་དང་ནི་

མ་འོངས་དུས། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནི་མྱེད་གྱུར་ན། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་དུས། ། 

ཇི་ལྟར་དྱེ་ལ་ལྟོས་པར་གྱུར། །ད་ལྟར་ལ་ནི་མ་ལྟོས་པར། །དྱེ་གཉིས་གྲུབ་པ་



རབ་བྱེད་བཅུ་དགུ་པ། དུས་བརྟག་པ།
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ཡོད་མ་ཡིན།  །དྱེ་ཡི་ཕིར་ན་འདས་པ་དང་། །མ་འོངས་དུས་ཀྱང་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞྱེས་བ་སྱེ།  རྱེ་ཞིག་འདི་ནི་དུས་བསྣོར་བ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །འདས་

དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། །གལ་ཏྱེ་མ་འོངས་ལྟོས་གྱུར་ན། །འདས་པ་དང་ནི་ད་

ལྟར་བྱུང་། །མ་འོངས་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །འདས་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། ། 

གལ་ཏྱེ་དྱེ་ན་མྱེད་གྱུར་ན། །འདས་པ་དང་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་། །ཇི་ལྟར་དྱེ་ལ་ལྟོས་

པར་འགྱུར། །མ་འོངས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། །དྱེ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

དྱེ་ཡི་ཕིར་ན་འདས་པ་དང་། །ད་ལྟར་དུས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་འདི་

ནི་དུས་བསྣོར་བ་གཉིས་པ་སྱེ།   དྱེ་ལྟར་དུས་བསྣོར་བ་གཉིས་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བའོ། །གང་གི་ཕིར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན།  དུས་གསུམ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར་

དུས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དུས་མྱེད་པས་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་པོ་འདི་རྣམ་པར་དཔད་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ། མཆོག་དང་ཐ་མ་འབྲིང་ལ་སོགས། །གཅིག་ལ་སོགས་པའང་

ཤྱེས་པར་བ་སྱེ།  མཆོག་དང་ཐ་མ་འབྲིང་ལ་སོགས། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པའི་སྒྲས་ནི།  དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་དང་།  

སྐྱྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་མི་རྟག་པ་རྣམས་དང་།  སོན་གི་མཐའ་དང་དབུས་

ཀྱི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་མཐའ་རྣམས་དང་།  འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་ 

མྱེད་པའི་ཁམས་དག་དང་།  སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པ་དང་།  སློབ་པ་ཡང་མ་

ཡིན་མི་སློབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་གསུམ་དང་འབྲྱེལ་

པར་གནས་པ་ཇི་སྱེད་ཅིག་ཡོད་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུའོ། །གཅིག་ལ་
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སོགས་པའང་ཞྱེས་བ་བའི་སོགས་པའི་སྒྲ་འདིས་ནི་གཉིས་པ་དང་མང་པོ་

དག་སྡུད་དོ། །མཆོག་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། །གཅིག་ལ་སོགས་པ་དྱེ་རྣམས་

ནི། །དུས་གསུམ་རྣམ་པར་བཤད་པས་བཤད་པར་རིག་པར་བའོ། །འདིར་

སྨྲས་པ།  དུས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  ཚད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །འདིར་

གང་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་ནི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་རི་

བོང་གི་རྭ་བཞིན་ནོ། །དུས་ལ་ནི་སྐད་ཅིག་དང་།  ཐང་ཅིག་དང་།  ཡུད་ཙམ་

དང་།  ཉིན་མོ་དང་།  མཚན་མོ་དང་།  ཉིན་མཚན་དང་།  ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་དང་།  

ཟླ་བ་དང་།  ཉི་མ་ནུར་པ་དང་།  ལོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བས་ཚད་དང་ལྡན་

པ་ཉིད་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་དུས་

ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དུས་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་

ན་ནི།  དྱེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་

གི་ཕིར།  མི་གནས་དུས་ནི་འཛིན་མི་བྱེད། །གང་ཞིག་གཟུང་བར་བ་བའི་

དུས། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །མ་བཟུང་དུས་ནི་ཇི་ལྟར་གདགས། ། 

གལ་ཏྱེ་འདི་ན་དུས་ཞྱེས་བ་བ་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐ་དད་པ་གནས་

པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་དག་གི་སོ་ནས་ཚད་དང་

ལྡན་པར་འཛིན་པ་ཞིག་ན།  དུས་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཞིག་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སོགས་

པ་དག་གི་སོ་ནས་འཛིན་པ་ཐྱེར་ཟུག་པར་གནས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་མི་གནས་དུས་ནི་འཛིན་མི་བྱེད་དྱེ།  མི་གནས་
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པའི་ཕིར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་དུས་རྟག་

པར་གནས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་སྐད་ཅིག་ལ་

སོགས་པ་དག་གིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་།  

དུས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་སྨིན་པར་བྱེད། །དུས་ཀྱིས་སྐྱྱེ་དགུ་སྡུད་པར་བྱེད། །དུས་

ཀྱིས་གཉིད་ལོག་སད་པར་བྱེད། །དུས་ལས་འདའ་བར་ཤིན་ཏུ་བཀའ། །ཞྱེས་

འབྱུང་བ་དྱེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གནས་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་ཡང་གང་ཞིག་སྐད་

ཅིག་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་གཟུང་བ་དུས་གནས་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཅིིའི་ཕིར་དུས་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  

སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་

དུས་འདི་འདུས་བས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གམ།  འདུས་མ་བས་ཀྱི་

རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་པར་རྟོག་གང་ན།  གཉི་ག་ཡང་།  སྐྱྱེ་དང་

གནས་དང་འཇིག་པ་དག  །མ་གྲུབ་ཕིར་ན་འདུས་བས་མྱེད། །འདུས་བས་

རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅྱེས་བ་བ་དྱེས་

འདུས་བས་བརྟག་པར་བཀག་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་གང་ཞིག་གཟུང་

བར་བ་བ་དུས་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དུས་གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་མི་

གནས་ཤིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མ་བཟུང་བ་

ཡིན་དང་ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་གདགས་པར་ནུས་ཞྱེས་

གསུངས་པ་ནི།  མ་བཟུང་དུས་ནི་ཇི་ལྟར་གདགས། །ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེའི་
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ཕིར་དུས་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དུས་ཞྱེས་བ་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་

པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་རྟག་པ་འགའ་ཞིག་མྱེད་པ་ནི་བདྱེན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་

ན།  འདུ་བྱེད་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་བརྟྱེན་ན་བརྟགས་པའི་དུས་ནི་

སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་སྒྲས་བརོད་པར་བ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་

པ་མྱེད་དོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་དུས་ནི་དངོས་བརྟྱེན་

ཏྱེ། །དངོས་མྱེད་དུས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

དུས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་འཇོག་ནའོ། །གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་ཉིད་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ངྱེས་པར་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་དུས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། 

གོང་དུ་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དང་།  དགག་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་

ཡང་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་

ཚེ།   དུས་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དུས་མྱེད་པས་དྱེའི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་

དུས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །

དྱེའི་ཕིར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དུས་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་འཕགས་པ་གླང་པོའི་རལ་གི་མདོ་ལས།  གལ་ཏྱེ་ཆོས་

རྣམས་རང་བཞིན་འགའ་ཡོད་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དྱེ་མཁྱྱེན་

འགྱུར། །ཐྱེར་ཟུག་ཆོས་རྣམས་མྱ་ངན་འདས་མི་འགྱུར། །མཁས་རྣམས་ནམ་



རབ་བྱེད་བཅུ་དགུ་པ། དུས་བརྟག་པ།
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ཡང་སྤོད་པ་མྱེད་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ལ།  དྱེ་བཞིན་དུ།  ཆོས་ནི་སོང་

ཕྲག་བརྒྱ་དག་བསན་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕྲག་གང་དག་འདས་

གྱུར་ཀྱང་། །ཆོས་དང་ཡི་གྱེ་དག་ལ་ཟད་མྱེད་དྱེ། །སྐྱྱེ་བ་ཡོད་མིན་དྱེས་ན་

ཟད་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འབྱུང་

བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །བམས་པ་ཞྱེས་བའི་རྒྱལ་བ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །ས་འདི་

གསྱེར་གི་བདལ་བ་འབྱུང་འགྱུར་བ། །དྱེ་ཚེ་དྱེ་ཡི་འབྱུང་དྱེ་ག་ལ་ཡོད། །ཅྱེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  དུས་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་དགུ་པའི་འགྱེལ་པའོ།།
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རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་པ། ཚོགས་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  དུས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་ལྷན་

ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་

ངོ་བོ་མ་ཡིན་ཏྱེ་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དུས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  

ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་མྱུ་གུ་གང་ཞིག་ས་བོན་

དང་ས་དང་ཆུ་དང་མྱེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་དུས་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱུ་དང་

རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བ་ནི།  ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་

ཚོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཉྱེ་བས་མི་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ།   །ཕི་རོལ་

དག་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས།  ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་

ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་

འགྱུར། །ཞྱེས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དུས་དྱེ་ལ་

ལྟོས་པ་ཡོད་པ་དྱེའི་ཕིར་གང་ཞིག་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ལ་ལྷན་ཅིག་

བྱེད་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བ་དུས་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་

སྱེ།  གལ་ཏྱེ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཡོད་ན་ནི།  དུས་

ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདིར་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལས་མྱུ་

གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བར་རྟོག་པ་ན།  འབྲས་བུ་ཚོགས་པ་ལ་རྣམ་



རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་པ། ཚོགས་པ་བརྟག་པ།
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པར་གནས་པ་ཞིག་གམ།  མི་གནས་པ་ཞིག་དྱེ་ལས་སྐྱྱེ་བར་རྟོག་གང་།  དྱེ་

ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཞིག་ལ་རྟོག་ན་ནི།  དྱེ་ནི་

མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར། །གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་པ་

ཉིད་ལས་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་ཚོགས་

པ་ཉིད་ལས་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལས་

འབྲས་བུ་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་གང་ཞིག་ཚོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་དྱེས་

བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཁར་གཞོང་ན་ཡོད་པའི་ཞོ་ནི་ཁར་གཞོང་གིས་བསྐྱྱེད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། །གྲུབ་ཟིན་

པའི་བུམ་པ་མདུན་ན་གནས་པ་ལྟར་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

གལ་ཏྱེ་མངོན་པར་གསལ་བའམ་རགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  མ་ཡིན་

ཏྱེ།  ཕོགས་འདི་ལ་གོང་དུ་ལན་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །མྱེ་ནི་གཞན་ལས་

མི་འོང་སྱེ། །ཤིང་ལའང་མྱེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དྱེ་བཞིན་ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་ལན་

བརོད་ཟིན་ཏོ། །ཅི་སྱེ་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  དྱེ་ཡང་མི་

འཐད་དོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་པ་

ཉིད་ལས་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་ཚོགས་

པ་ཉིད་ལས་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་

པ་ལ་འབྲས་བུ་དྱེ་མྱེད་ན་ནི།  འོ་ན་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པས་འབྲས་

བུ་བསྐྱྱེད་དྱེ།  དྱེ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བྱེ་མ་དག་གི་ཏིལ་མར་བཞིན་

ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མི་སིད་པས། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་
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ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། འབྲས་བུ་དྱེ་ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་

མི་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་

ཡོད་ན་ནི། །ཚོགས་ལ་གཟུང་དུ་ཡོད་རིགས་ན། །ཚོགས་པ་ཉིད་ལ་གཟུང་

དུ་མྱེད། །གང་ཞིག་གང་ན་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་དྱེར་གཟུང་དུ་ཡོད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་

ཁར་གཞོང་གི་ཞོ་བཞིན་ལ།  གང་ཞིག་གང་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དྱེར་

གཟུང་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་བྱེ་མ་དག་ལ་འབྲུ་མར་ལྟ་བུའོ། །ཅི་སྱེ་

དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་ཀྱང་།  ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དང་།  ཤིན་ཏུ་ཉྱེ་བ་དང་།  ཤིན་ཏུ་

རིང་བ་དང་།  དབང་པོ་ལ་རོག་པ་ཆགས་པ་དང་།  དབང་པོ་ལ་གནོད་པ་

བས་པ་དང་།  ལུས་ཅན་གི་རས་ཀྱིས་ཆོད་པ་དང་།  ལུས་མི་སྣང་བར་

འགྱུར་བ་དང་།  ཡིད་ལ་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་ཕྲ་རབ་དང་།  མིག་ལ་གནས་

པའི་མིག་སྨན་གི་ཐུར་མ་དང་།  ཉི་མའི་འགོས་དང་།  རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་རྱེ་

རྱེ་དང་། །ལོང་བ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དང་།  སྒྲ་ལ་སོགས་

པ་དང་།  རིག་པ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་བཅད་པའི་བུམ་པ་དང་།  གྲུབ་པ་

དང་ལྷ་དང་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་དང་།  ཡུལ་གཞན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་

བཅས་པའི་ཡུལ་གཞན་ལྟར་གཟུང་དུ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  འོ་ན་གང་གིས་

ན་འདི་དག་ཡོད་བཞིན་དུ་མི་དམིགས་པར་འགྱུར་བ།  མ་བཟུང་བ་འདི་དག་

ཡོད་པ་ཉིད་ལ་རྟག་ཅིང་ཡོད།  རྱེས་སུ་དཔག་པ་དང་།  ཉྱེ་བར་འཇལ་བ་དང་།  

ལུང་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པའི་ཕིར་དྱེ་དག་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེ་ན།  འོ་ན་དྱེ་དག་
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མ་དམིགས་སོ། །ཞྱེས་བརོད་པར་མི་བ་སྱེ།  རྱེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སོགས་པ་

དག་གིས་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གིས་

གཟུང་བར་བ་བ་དྱེ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡོད་ཀྱང་བྱེད་པ་དག་གིས་མ་བཟུང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ།  ཅི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཡོད་བཞིན་པར་གྱུར་པ་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་དག་གིས་གཟུང་དུ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་དྱེ་སྐད་དུ་སྨྲས་སམ།  འོ་

ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི།  ཚོགས་ལ་གཟུང་དུ་ཡོད་རིགས་ན། །ཞྱེས་སྤིར་

སྨྲའོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་གང་ཞིག་གང་ན་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བྱེ་

མ་དག་ལས་འབྲུ་མར་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ནི་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡང་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་

ལས་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  བརོད་པ།  གང་ཞིག་གང་ན་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་དྱེ་

ལས་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་ཁར་གཞོང་ལས་ཞོ་མི་སྐྱྱེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་

རྱེས་སུ་དཔག་པ་འདི་ལས་དྱེ་ཡོད་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཚོགས་པ་

འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་ཅི་སྱེ་མི་གཟུང་།  ཅི་སྱེ་ཡང་ཕོགས་གཉི་ག་

ཡང་རྱེས་སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ན་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་མི་རིགས་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱང་མི་རིགས་སོ་སམ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཁོ་

བོ་ཅག་ནི་འདི་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདི་གཞན་གིས་

ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོ་

ཅག་ནི་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདི་གཞན་

གིས་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་སྱེལ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  མཐའ་གཉིས་བསལ་ནས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དབུ་མའི་ལམ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་།  འབྲས་བུ་

ཡོད་ཉིད་གང་འདོད་དང་། །འབྲས་བུ་མྱེད་ཉིད་གང་འདོད་ལ། །ཁྱིམ་གི་དོན་

དུ་ཀ་བ་ལ། །སོགས་པའི་རྒྱན་ནི་དོན་མྱེད་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་ནི་གཟུང་

དུ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་པ་

ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན་དྱེ་ལྟ་

ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི། ། 

རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རྐྱེན་དག་ཀྱང་། །རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཡིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཇི་

ལྟར་མྱེ་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་མྱུ་གུ་མྱེད་པའི་ཕིར་ན།  དྱེ་དག་

དྱེའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ས་བོན་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་འདོད་

པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་དག་ལ་མྱུ་གུ་མྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ནི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་རིགས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གང་ལས་ཅི་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཡོད་དམ་འོན་

ཏྱེ་མྱེད་ཅྱེས་བ་བའི་བསམ་པ་འདིར་འགྱུར་བ།  ཚོགས་པ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་

བསྐྱྱེད་པའི་ནུས་པ་མྱེད་དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པའི་ནུས་

པ་ཡོད་ལ།  ཚོགས་པས་ནི་རྒྱུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་ཞིག་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

རྒྱུ་དྱེ་ནི་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱུ་བིན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་

ལ།  རྒྱུ་དྱེས་ཕན་བཏགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་
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སྱེ།  འབྲས་བུ་མ་སྐྱྱེས་པའི་རྒྱུ་ལ་ནི་ཕན་འདོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  མ་

སྐྱྱེས་པ་ལ་ནི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་སུས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བྱེད་པར་མི་

ནུས་པས་རྟོག་པ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ལ། །རྒྱུ་བིན་ནས་ནི་འགག་

འགྱུར་ན། །གང་བིན་པ་དང་གང་འགག་པའི། །རྒྱུ་ཡི་བདག་ཉིད་གཉིས་སུ་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དྱེས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པའི་ཕིར་རྒྱུ་དྱེ་བྱེད་རྒྱུ་བིན་ནས་

འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་གང་བིན་པ་

དང་གང་འགག་པ་དྱེ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

ཕྱེད་རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  ཕྱེད་མི་རྟག་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དག་ཀྱང་གཅིག་ལ་མྱེད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་གཉིས་སུ་ཐལ་བ་སྤང་བར་བ་བའི་དོན་

དུ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བིན་པར་བདག་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུའི་འགག་པར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུས་ནི་

འབྲས་བུ་ལ། །རྒྱུ་མ་བིན་པར་འགག་འགྱུར་ན། །རྒྱུ་འགགས་ནས་ནི་སྐྱྱེས་

པ་ཡི། །འབྲས་བུ་དྱེ་ནི་རྒྱུ་མྱེད་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་

བིན་པར་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྒྱུ་འགགས་ན་ནི།  དྱེ་ལྟར་རྒྱུ་དྱེ་

འགགས་ནས་སྐྱྱེས་པའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་

ན།  རྒྱུ་མྱེད་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་རྟོག་པ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལས་སྐྱྱེ་བས་ཉྱེས་པ་འདིར་
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འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ལྟར་ན་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྱེས་པ་ཁོ་ན་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་སྒྲོན་མ་འོད་ཀྱིས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་

པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །རྟོག་པ་འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར།  གལ་ཏྱེ་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འབྲས་བུ་ཡང་ནི་སྐྱྱེ་འགྱུར་ན། ། 

སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དང་བསྐྱྱེད་བ་གང་། །དུས་གཅིག་པར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། ། 

ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  བ་གླང་གི་རྭ་གཡས་གཡོན་དུས་གཅིག་པ་དག་ནི་བསྐྱྱེད་

པར་བ་བ་དང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བས།   འདི་ནི་མི་རིགས་

སོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ།  དངོས་པོ་རྣམས་མ་བྱུང་བ་ལས་སྐྱྱེ་བ་ནི་མྱེད་

དྱེ།  གློ་བུར་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་དྱེ་ནི་རྒྱུ་

དང་རྐྱེན་གིས་ཚོགས་པའི་ས་རོལ་མ་འོངས་པའི་གནས་སྐབས་ན་གནས་པ་

ཡིན་ལ།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པས་ནི་དྱེ་ད་ལྟར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་

བསྐྱྱེད་པ་ཡིན་གི།  རས་ནི་གནས་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །དྱེ་དག་ལ་བརོད་

པ་ནི།  གལ་ཏྱེ་ཚོགས་པའི་ས་རོལ་དུ། །འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པར་གྱུར་ན་ནི། །རྒྱུ་

དང་རྐྱེན་རྣམས་མྱེད་པ་ཡི། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་མྱེད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་

བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཚོགས་པའི་ས་རོལ་ན་འབྲས་བུ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་

གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་

མྱེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན།  དངོས་པོ་རྒྱུ་མྱེད་པར་འབྱུང་བ་དག་ནི་ཡོད་

པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྱེ་བོང་བུའི་རྭ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་པར་ཐལ་
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བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པས་

དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཡང་འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་གཞན་དག་ནི།  འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུ་ཁོ་ནས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི།  

ཚོགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ལ།  བཤད་ཟིན་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏྱེ།   འདི་ལྟར་གང་ལས་ཅི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བིན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་

རམ།   འོན་ཏྱེ་མ་བིན་པར་ཡིན་ཞྱེས་རྣམ་པར་དཔོད་པར་འགྱུར་བ།  རྒྱུ་

ཡང་གཞན་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི།  འོན་ཀྱང་རྒྱུ་ཉིད་

འགགས་ནས་འབྲས་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

འཛེར་ཏོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་། །ལ་ཏྱེ་རྒྱུ་འགགས་འབྲས་བུ་ན།   །རྒྱུ་ནི་ཀུན་ཏུ་

འཕོ་བར་འགྱུར། །སོན་སྐྱྱེས་པ་ཡི་རྒྱུ་ཡང་ནི། །ཡང་སྐྱྱེ་བར་ནི་ཐལ་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་འགགས་པ་ན་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་ལ་འབྲས་བུ་དྱེ་ཡང་རྒྱུའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།   དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི།  རྒྱུ་ནི་ཀུན་དུ་

འཕོ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཟློས་གར་མཁན་ཆ་བད་གཞན་བཏང་ནས་ཆ་བད་

གཞན་ལྱེན་པ་ལྟར་རྒྱུ་འཕོ་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི།  འབྲས་བུ་ས་ན་མྱེད་

པ་སྐྱྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  རྟག་པ་དག་ནི་

ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས།  གང་ཞིག་གང་ན་ནམ་

གི་ཚེའང་།  །མ་བསྱེན་པར་ནི་ཡོད་ཉིད་མྱེད། ། དྱེས་ན་ནམ་ཡང་གང་ཞིག་

ཏུ། །རྟག་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྟོག་པ་འདི་ལ་ནི།  སོན་སྐྱྱེས་པའི་རྒྱུ་ཡང་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་
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ན།  སྐྱྱེས་པ་ནི་སླར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་མི་རིགས་ཏྱེ།  དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།   

ཐུག་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་བདག་ཉིད་གང་གིས་

ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་དྱེ་སྐྱྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་གི།  བདག་ཉིད་གང་གིས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེ་ཁོ་ན་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།   འདི་ཡང་མི་རུང་སྱེ།  རྒྱུའི་རང་གི་ངོ་

བོ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་མ་སྤངས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མིང་ཙམ་

ཞིག་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  གནས་སྐབས་ཐ་དད་ན་ཡང་རས་ཐ་མི་

དད་པར་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་།  འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ན་

རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ནི་འབྲས་བུའི་སྒྲས་བརོད་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་འབྲས་བུའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་

གི་ནའོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་འགགས་

པའམ་མ་འགགས་པ་ཞིག་གིས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད།  འབྲས་བུ་ཡང་སྐྱྱེས་པའམ་

མ་སྐྱྱེས་པ་ཞིག་བསྐྱྱེད་གང་ན།  གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བསན་

པའི་ཕིར།  འགགས་པ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཞིག  །འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པ་ཇི་ལྟར་

སྐྱྱེད། །འབྲས་བུ་དང་ནི་འབྲྱེལ་བའི་རྒྱུ། །གནས་པས་ཀྱང་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད། ། 

ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ། །གལ་ཏྱེ་རྱེ་ཞིག་འགགས་པ་ནུབ་ཅིང་ཞིག་པར་གྱུར་པའི་

རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པ་སྱེ་ཡོད་ཅིང་བདོག་པ་བསྐྱྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་རྟོག་ན་

ནི་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ཇི་ལྟར་འགགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་ན་ནི་
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མོ་གཤམ་གི་བུས་ཀྱང་བུ་སྐྱྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་ཡོད་ཅིང་བདོག་པ་

ཡང་སྐྱྱེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཡང་རྒྱུས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར།  ཅི་སྱེ་

ཡང་ནུས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འགགས་པས་ནི་མི་བསྐྱྱེད་དྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  

རྒྱུ་གནས་པ་ཁོ་ནས་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བརོད་པ།  འབྲས་

བུ་དང་ནི་འབྲྱེལ་བའི་རྒྱུ། །གནས་པས་ཀྱང་ནི་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད། །འབྲས་བུ་

ཡོད་པ་དང་འབྲྱེལ་པ་སྱེ་ཡང་དག་པར་འབྲྱེལ་བའི་རྒྱུ་འགྱུར་བ་མྱེད་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་གནས་པས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར།  འདིར།  རྒྱུ་ནི་རྣམ་

པར་འགྱུར་བ་ན། །གཞན་གི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བའི་རྒྱུ་རྒྱུའི་

དངོས་པོར་རྟོགས་བཞིན་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

དགོས་ལ།  གང་ཞིག་རྣམ་པར་མི་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པ་མ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་དང་འབྲྱེལ་པས་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  

འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏྱེ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཡང་བསྐྱྱེད་པར་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་དང་མ་འབྲྱེལ་ཞིང་།  ཡང་དག་པར་འབྲྱེལ་བ་

མྱེད་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནས་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  འདི་ཡང་མི་

རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  ཅི་སྱེ་རྒྱུ་འབྲས་མ་འབྲྱེལ་ན། །འབྲས་བུ་གང་

ཞིག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །ཅྱེས་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་འབྲས་བུ་དང་མ་འབྲྱེལ་པར་

འདོད་ན།  

ད་ནི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དྱེ།  མ་འབྲྱེལ་པའི་ཕིར་འབྲས་

བུའོ་ཅོག་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་མི་
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འགྱུར་ཏྱེ།  འབྲྱེལ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །

གཞན་ཡང་།  འདིར་གལ་ཏྱེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན།  དྱེས་

འབྲས་བུ་དྱེ་མཐོང་ནས་སམ་མ་མཐོང་བར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་གང་ན།  གཉི་ག་

ལྟར་ན་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  རྒྱུས་ནི་མཐོང་དང་མ་མཐོང་

བར། །འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་མཐོང་

ནས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཡོད་

པ་ཁོ་ན་མཐོང་བར་ནུས་ཀྱི།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེ་ན་ནི།  དྱེ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་

རྱེ་ཞིག་རྒྱུས་འབྲས་བུ་མཐོང་ནས་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །མ་མཐོང་བར་ཡང་

སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་མཐོང་བ་འདི་གོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན།  བརོད་

པར་བ་སྱེ།  མཐོང་བ་ནི་དམིགས་པའོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་འཇིག་རྟྱེན་དུ་གགས་

པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དབང་པོ་མྱེད་པས་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་འདི་མི་

སིད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན།  སིད་དམ་མི་སིད་ཀྱང་རུང་སྱེ།  ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ནི་

བརལ་ཞིང་བརྟག་པར་ནི་མི་བ་སྱེ།  འོ་ན་སུ་ལ་ཞྱེ་ན།  སྐྱྱེ་བར་སྨྲ་བ་དྱེ་ལའོ། ། 

དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེ་བར་སྨྲ་བ་པོ་མཐོང་ནས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན།  ས་

བོན་ལ་སོགས་པས་མཐོང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟྱེན་དུ་མ་

མཐོང་ངོ་ཞྱེས་དྱེ་ལ་བརོད་པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟོག་པ་འདི་མི་རིགས་སོ། ། 

ཅི་སྱེ་མ་མཐོང་བར་ཞྱེས་རྟོག་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་མ་མཐོང་བ་
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གང་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པ་དྱེ་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ན།  

བསྐྱྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་མ་མཐོང་བར་ཡང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་མི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པས་གཞན་གིས་བརྟགས་པ་

འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགོ་བ་བོ་སོན་

དུ་གཏོང་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཅན་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་རྣམས་དང་།  གཅྱེར་བུ་པ་ས་

བོན་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་གཅིག་པར་རོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཉྱེས་པ་མྱེད་དོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་ཚུན་ཚོགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་ཕྲད་པ་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་གཉིས་བསྐྱྱེད་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་ཀྱི་དངོས་པོར་

འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཕ ན་ཚུན་ཕྲད་པ་མྱེད་པར་སྣང་བ་དང་མུན་པ་དག་

གམ།  འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་ནི་བསྐྱྱེད་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་ཀྱི་

དངོས་པོ་མ་མཐོང་ངོ་། ། དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་

དང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོར་འདོད་པ་ན།  གཞན་གིས་ཕྲད་པ་གདོན་

མི་ཟ་བར་ཁས་བང་དགོས་ན།  དྱེ་ཡང་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་དུས་གསུམ་

ཆར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདིའི་ཕིར་ཡང་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  འབྲས་

བུ་འདས་པ་རྒྱུ་འདས་དང་། །མ་སྐྱྱེས་པ་དང་སྐྱྱེས་པ་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཕྲད་

པར་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རྱེ་ཞིག་

འབྲས་བུ་འདས་པ་ནི་རྒྱུ་འདས་པ་དང་།  ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ནམ་ཡང་སྱེ་གཞར་
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ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དུས་གཉི་ག་ཡང་འདས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། ། འབྲས་བུ་འདས་པ་ནི་རྒྱུ་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་ཡང་ཕྲད་པ་ནམ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཞིག་པ་དང་མ་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཉི་ག་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་དུས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་འདས་པ་ཡང་རྒྱུ་

སྐྱྱེས་པ་ད་ལྟར་བ་དང་ཡང་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་དུས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

དང་།  འབྲས་བུ་ཞིག་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་དང་ལྷ་

སྦྱིན་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་འདི་རྒྱུ་འདས་པ་དང་

མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དྱེ་བཞིན་དུ།  འབྲས་བུ་ད་ལྟར་བ་རྒྱུ་དུས་གསུམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར། འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པ་རྒྱུ་མ་སྐྱྱེས། ། 

འདས་པ་དང་ནི་སྐྱྱེས་པ་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་པ་ལ།  འབྲས་བུ་སྐྱྱེས་པ་ནི་རྒྱུ་མ་

སྐྱྱེས་པ་འདས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དུས་ཐ་དད་པའི་

ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་ད་ལྟར་བ་ནི་རྒྱུ་ད་ལྟར་བ་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཅིག་ཅར་མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ཡོད་

ཟིན་པ་ལ་ཕྲད་པ་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་

དག་ལ་ནི་ཡང་ཕྲད་པས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྱེ།   དྱེའི་ཕིར་ཕྲད་པ་མྱེད་

དོ། །

ད་ནི་ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་ཡང་རྒྱུ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་
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དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་

ཕིར།  འབྲས་བུ་མ་སྐྱྱེས་རྒྱུ་སྐྱྱེས་དང་། །མ་སྐྱྱེས་པ་དང་འདས་པ་དང་། །ལྷན་

ཅིག་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་

གསུངས་ཏྱེ།  འབྲས་བུ་མ་སྐྱྱེས་པ་ནི་མྱེད་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ནི་རྒྱུ་དུས་ཐ་དད་

པ་དང་།  ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དུས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ།   །རྒྱུ་མ་འོངས་པ་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཕྲད་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཉི་ག་ཡང་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ།   །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  

ཕྲད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད།   ཕྲད་པ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུས་འབྲས་བུ་མི་བསྐྱྱེད་པ་ཉིད་དྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུ་

བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ།   །ཅི་སྱེ་ཡང་ཕྲད་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་དང་།  

རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་དོ་སམ་ན།  དྱེ་ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  དུས་གསུམ་ཆར་

དུ་ཡང་ཕྲད་པ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ།   །ཅི་སྱེ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ 

ཅི་ཞིག་ལྟར་ཕྲད་པར་རྟོག་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  ཕྲད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། 

རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱྱེད་དྱེ།  འབྲས་བུ་ལྷན་ཅིག་པ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་དོན་

མྱེད་པའི་ཕིར་དང་།  ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྲད་པར་མི་རིགས་

པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུས་སོང་པའི་རྒྱུས། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་

སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུས་མི་སོང་རྒྱུས། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་
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པར་བྱེད། །རྒྱུ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པར་འདོད་པ་དྱེ་དྱེས་སོང་

པ་ཞིག་གམ་མི་སོང་པ་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་གང་།  དྱེ་ལ་

འབྲས་བུས་སོང་ཞིང་བྲལ་བའི་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  རྒྱུ་

མ་ཡིན་པ་ལྟར་འབྲས་བུས་སོང་པའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུས་མི་སོང་བའི་རྒྱུས་

ཀྱང་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་བུ་ཡོད་པའི་ལྷ་སྦྱིན་

བཞིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན།  རྱེ་ཞིག་འབྲས་བུས་སོང་པའམ་མི་སོང་པའི་རྒྱུས་

འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐྱྱེ་བ་དྱེ་ཡང་མི་

སོང་པའམ་སོང་པ་ཞིག་བསྐྱྱེད་གང་།  དྱེ་ལ།  འབྲས་བུ་མི་སོང་སྐྱྱེ་མི་འགྱུར། ། 

མི་སོང་འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མི་སོང་དྱེ་ནི་མ་འགགས་དང་། །མ་སྐྱྱེས་

པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མི་སོང་པ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་མ་བྱུང་

ཞིང་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ལ།  འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གནས་

པ་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ནི་སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་།  རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྱེད་པས་

འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་མི་སོང་པར་འདོད་པ་ན་མི་སྐྱྱེ་བ་དང་

མི་འགག་པར་གྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་ནི་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་

དྱེ་མི་སོང་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་དང་འགག་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་ནི་འབྲས་བུ་སོང་པ་དྱེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་དང་འགག་པ་

མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  སོང་པ་

ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །སོང་པ་ཇི་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར། །སོང་པ་དྱེ་ཡང་

མ་འགགས་དང་། །མ་སྐྱྱེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་
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ཏྱེ།  དྱེ་ལ་སོང་པ་ནི་གང་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པ་ལ་བརོད་ལ།  གང་རང་

བཞིན་གིས་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བའམ་འགག་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པ་ལ་ནི་སྐྱྱེ་བའམ་འཇིག་པ་མ་མཐོང་ངོ་། ། 

དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་དྱེ་སོང་པར་འདོད་པ་ན་ཡང་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་འགགས་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ན།  དྱེ་

འབྲས་བུ་ལས་ཐ་དད་པའམ།  ཐ་མི་དད་པ་ཞིག་གིས་བསྐྱྱེད་གང་ན།  གཉི་

ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ།  ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་

དུ། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲད་བུ་གཞན་ཉིད་དུ། །ནམ་

ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་བ་བའོ། །འདི་ནི་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་ཞིག་

ཡིན་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅྱེ་ན།  བསན་པའི་ཕིར།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་

ན། །བསྐྱྱེད་བ་སྐྱྱེད་བྱེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ན། ། 

རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་དང་སྐྱྱེད་པར་

བྱེད་པ་གཉིས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་གཉིས་ནི་

གཅིག་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཕ་དང་བུ་དང་མིག་དང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པ་དག་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟ་ན་རྱེ་ཞིག་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་གཞན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་
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དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་གཞན་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གང་དག་ལ་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན།  དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེ་དག་ནི་ནམ་ཡང་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་དང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་དངོས་

པོ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

གལ་ཏྱེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་ན།  དྱེས་འབྲས་བུ་དྱེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

ཡོད་པའམ།  མྱེད་པ་ཞིག་བསྐྱྱེད།  དྱེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གཉི་ག་ལྟར་

ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན་རྒྱུས་ནི་ཅི་

ཞིག་བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར།  འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་མྱེད་ན། །རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་

བསྐྱྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེ་ལ་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་

ཡོད་པ་རང་བཞིན་གིས་བདོག་པ་དྱེ་ནི་ཡང་མི་སྐྱྱེ་སྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་བུམ་

པ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་

རྒྱུས་བསྐྱྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་བོང་

བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་གཟུགས་བརན་གིས་མ་ངྱེས་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེ་ན།  མ་

ངྱེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་མོད།  དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མྱེད་པར་ནི་གྲུབ་བོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་བཏང་བར་འགྱུར་ཞིང་། ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲ་བའི་རྱེས་

སུ་སྨྲ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་འགའ་ཡང་

མྱེད་པས་འགལ་ཟླ་མྱེད་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཡང་མྱེད་དྱེ།  



རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་པ། ཚོགས་པ་བརྟག་པ།
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དྱེའི་ཕིར་མ་ངྱེས་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར།  འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལྟར་ན་ནི་

གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཆོས་ཅན་མྱེད་ན་དྱེའི་ཆོས་དག་ཀྱང་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། 

།འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་བརན་ཞྱེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག་རང་

བཞིན་དང་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་སར་ནི།  

འབྲས་བུ་མི་སོང་སྐྱྱེ་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཉིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བའི་བྱེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པ་

ཡིན་ལ།  དྱེ་ལྟ་ནི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བའི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་པོ་

ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་གོང་མ་ལས་འདིའི་ཁྱད་པར་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བའི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་

བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱེ་ཞིག་རྒྱུ་ནི་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  འབྲས་བུ་མྱེད་ན་ནི་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀྱང་མི་འགྲུབ་

སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་

ཏྱེའང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི་རྒྱུར་

གྱུར་པ་ཞིག་ན།  སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུ་ཉིད་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །ཅི་སྱེ་དྱེ་ལྟར་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྲས་

བུ་ནི་རྱེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  རྒྱུ་མྱེད་པར་ནི་འབྲས་བུ་རིགས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཡོད་པས་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་གི་ཚེ་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་བཤད་པ།  དྱེའི་ཚེ།  རྒྱུ་ཉིད་འཐད་པ་ཡོད་མིན་ན། །འབྲས་བུ་གང་

གི་ཡིན་པར་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཡང་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  རྒྱུ་འབའ་ཞིག་འབྲས་བུ་སྐྱྱེ་བའི་བ་བའི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་

བར་བྱེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པས་འབྲས་

བུ་སྐྱྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  ཉྱེས་པ་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཞན་ཡང་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་འདི་གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་

པར་རྟོག་ན།  ཅི་སྱེ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་གམ།  

འོན་ཏྱེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་གང་།  གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི་དྱེ་མི་རུང་སྱེ།  བདག་གི་དངོས་པོ་མ་རྱེད་པ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་

བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་བ་དྱེའི་ཕིར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཚོགས་པས་

བདག་གི་དངོས་པོ་རྱེད་པར་འགྱུར་དགོས་ན།  བདག་གི་དངོས་པོ་རྱེད་པ་ནི་

ཡང་བདག་ཉིད་བསྐྱྱེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་རིགས་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་ཚོགས་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་མི་སྐྱྱེད་ལ།  གང་ཞིག་བདག་ཉིད་

མི་སྐྱྱེད་པ་དྱེས་ནི་ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པར་ནུས་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  

རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རྐྱེན་དག་གིས། །ཚོགས་པ་གང་ཡིན་དྱེ་ཡི་ནི། །བདག་

གིས་བདག་ཉིད་མི་སྐྱྱེད་ན། །འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད་པར་བྱེད། །དྱེ་ཕིར་

ཚོགས་པས་བས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  རྒྱུ་རྣམས་དང་རྐྱེན་དག་གི་

ཚོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་རྱེ་ཞིག་བདག་གིས་བདག་ཉིད་མི་སྐྱྱེད་དྱེ།   བདག་
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ཉིད་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་།  བདག་ཉིད་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གང་ཞིག་རྱེ་ཞིག་བདག་ཉིད་མི་སྐྱྱེད་པ་དྱེས་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེད་པར་

བྱེད་དྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུ་བདག་ཉིད་སྐྱྱེད་པར་མི་ནུས་པས་བུ་སྐྱྱེད་པར་

བྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ཚོགས་པ་ཡང་རང་གི་བདག་

ཉིད་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པ་མི་རིགས་ཏྱེ། དྱེའི་

ཕིར་ཚོགས་པས་བས་པའི་འབྲས་བུ་མྱེད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་གལ་ཏྱེ་ཚོགས་

པས་བས་པའི་འབྲས་བུ་མྱེད་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་བས་

པ་ཡོད་དོ་སམ་ན།  བརོད་པ།  ཚོགས་མིན་བས་པའི་འབྲས་བུ་མྱེད། །གང་

གི་ཚེ་ཚོགས་པས་བས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་

ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་བས་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  

ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་བས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་

ཡང་འབྲས་བུ་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱེ་ཞིག་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་

ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  འབྲས་བུ་མྱེད་པར་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་སིད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བརོད་

པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་བུ་ཉིད་ཡོད་ན།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ཡང་

ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་འབྲས་བུ་

ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྐྱེན་གི་

ཚོགས་པ་ག་ལ་ཡོད། །འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མྱེད་པས་

རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། ། 
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འཕགས་པ་རྒྱ་ཆྱེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།  མཆུ་དང་ལོག་མ་རྐན་

ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི། །ལྱེ་བསྒྱུར་བ་ལས་ཡི་གྱེའི་སྒྲ་འབྱུང་ཡང་། །ལོག་མར་

བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་རྐན་ལས་མིན། །རྱེ་རྱེ་ལ་ནི་ཡི་གྱེ་དམིགས་སུ་མྱེད། ། 

ཚོགས་པ་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ངག་དྱེ་ནི། །ཡིད་ཀྱི་བོ་ཡི་དབང་གིས་འབྱུང་མོད་

ཀྱི། །ཡིད་དང་ངག་ནི་མི་སྣང་གཟུགས་མྱེད་དྱེ། །ནང་དང་ཕི་རོལ་དག་ནའང་

དམིགས་སུ་མྱེད། །མཁས་པས་ངག་སྐད་སྒྲ་དང་དབངས་རྣམས་ཀྱི། །སྐྱྱེ་དང་

འཇིག་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་བས་ན། །དྱེ་ཚེ་ངག་ཀུན་བྲག་ཅ་ལྟ་བུ་དང་།   ། 

སྐད་ཅིག་པ་དང་སིང་པོ་མྱེད་པར་མཐོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

དུ་འཕགས་པ་ཉྱེ་བར་འཁོར་གིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་བསན་པ་འདི་ལ་ནི། ། 

ཁྱིམ་པའི་རྟགས་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གིས་ལ། །འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་མཆོག་ཏུ་

འགྱུར་གིས་ཞྱེས། །ཐུགས་རྱེ་ཅན་གིས་དྱེ་སྐད་བསན་པའང་མཛད། །ཁྱིམ་

པའི་རྟགས་སྤངས་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ནས། །འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཡང་ནི། །ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་དག་ལ་གཞལ་བས་ན།  །འབྲས་བུ་ཀུན་

མྱེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའང་མྱེད། །འོན་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཐོབ་འགྱུར་བ། ། 

ཀྱྱེ་མ་མི་མཆོག་ཐུགས་རྱེ་ལྡན་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བས་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྱེགས་

བཤད་ཅྱེས། །དྱེ་དག་ངོ་མཚར་ཆྱེ་བ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  

དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་ཀྱང་།  ཀཽ་ཤི་ཀ་

བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་གོ་ཆ་ཆྱེན་པོ་བགོས་པ་དྱེས།  
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གཟུགས་ལ་གནས་པར་མི་བའོ།  ཚོར་བ་ལ་མ་ཡིན།  འདུ་ཤྱེས་ལ་མ་ཡིན།  

འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་མ་ཡིན།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་གནས་པར་མི་བའོ། །རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་མ་ཡིན།  ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་མ་

ཡིན།  ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་མ་ཡིན།  དག་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་

བུ་ལ་མ་ཡིན།  རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་མ་ཡིན།  ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་གནས་པར་མི་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིགས་གསལ་བ་

ལས།  ཚོགས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་བའི་འགྱེལ་པའོ།། 
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རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཅིག་པ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  དུས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འབྱུང་བ་

དང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་དག་དུས་

འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་འབྱུང་ཞིང་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ལ།  དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་འཇིག་ཅིང་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་གི།  རྒྱུ་

དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

དུས་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་

པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཉིད་ཡོད་ན་ནི།  དུས་འབྱུང་

བ་དང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མྱེད་

པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། །འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་རམ། །ལྷན་ཅིག་

ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མྱེད་པར་རམ། །ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་

ཉིད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་

ཡོད་པར་གྱུར་ན།  ཕན་ཚུན་མྱེད་པར་ཡོད་པའམ།  ལྷན་ཅིག་ཡོད་པར་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལ་འཇིག་པ་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་སྱེ་སྐྱྱེ་བ་

མྱེད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་

པར་ནི།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར། ། 

འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འཇིག་པ་རྣམ་པར་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཅིག་པ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ།
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འཇིག་པ་ནི་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་

ཞྱེས་བ་བ་འདིས་ནི་གཏན་མི་སིད་པར་གགས་པ་སོན་པར་བྱེད་པའོ། །ཇི་ལྟ་

བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་འཇིག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ཉྱེས་

པ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  བརོད་པ།  སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  མ་

སྐྱྱེས་པ་འཆི་བར་འགྱུར་ན།  མ་སྐྱྱེས་པར་ནི་འཆི་བར་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། ། 

དྱེའི་ཕིར་འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་ཡོད་པར་མི་འོས་སོ། །འདིར་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་ཕྱེད་གོང་མས་ནི་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ལ།  རྐང་པ་བར་མས་ནི་

ཐལ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཞིང་།  ཐ་མས་ནི་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །

དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་འཇིག་པར་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་

བསན་ནས།  ད་ནི་འཇིག་པ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  འཇིག་པ་འབྱུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཇི་ལྟར་

ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འཆི་བ་སྐྱྱེ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འཇིག་པ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྱེ་

དུས་གཅིག་ཏུ་ཅིག་ཅར་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ལྟར་ན་འཆི་བ་དང་སྐྱྱེ་བ་

དུས་གཅིག་པར་འགྱུར་ན།  ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དྱེ་གཉིས་ནི་སྣང་བ་དང་མུན་

པ་ལྟར་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཇིག་པ་ནི་

འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་གནས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་རམ།  ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་

གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་འཇིག་པ་མྱེད་པར་རམ།  

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  འབྱུང་བ་

འཇིག་པ་མྱེད་པར་ནི། །ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་

མི་རྟག་ཉིད། །ནམ་ཡང་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ།   །འབྱུང་བ་

ནི་འཇིག་པ་མྱེད་པར་མི་རིགས་པ་ཉིད་དྱེ།  གང་གི་ཕིར་དངོས་པོ་འབྱུང་

བའི་ཆོས་ཅན་སྐྱྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ནམ་ཡང་མྱེད་པ་མ་

ཡིན་གི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་དུས་ཀུན་དུ། །ར་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཡིན་ན།   །གང་དག་ར་དང་འཆི་

མྱེད་པར། །གནས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །གང་གི་

ཚེ་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་མི་རྟག་པ་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་པ་དྱེའི་

ཚེ་གང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པའི།  གནས་སྐབས་དྱེ་འགའ་ཡང་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་འཇིག་པ་མྱེད་པར་འབྱུང་བ་སིད་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མྱེད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདི་དག་གི་དཔད་པ་ལྷག་མ་ནི་འདུས་བས་བརྟག་པར་དཔད་ཟིན་

པའི་ཕིར་ཡང་རྣམ་པར་མི་དཔད་དོ། །གང་ཞིག་འཇིག་པ་ནི་རྒྱུ་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་

སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་རྱེས་སུ་བརོད་ནས།   ཐ་མའི་སྱེམས་དང་སྱེམས་ལས་

བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་དག་གིས་མ་ངྱེས་པར་སྨྲ་བ་དྱེས་ནི་མི་རིགས་པ་སྨྲས་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཅིག་པ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ།
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པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་འཇིག་པ་ཡང་སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་ཅན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུ་དང་

བཅས་པའི་ཕིར་དང་།  བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་ན།  མ་ངྱེས་

པ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་

མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་

སྐྱྱེ་བར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཐ་སད་དུ་ཡང་དཔྱེ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པ་དྱེ་

ཡང་མི་རིགས་ཏྱེ།  གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་རས་སུ་མྱེད་པ་རྣམས་རྒྱུ་

དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །སློབ་དཔོན་གི་ཞལ་ས་ནས་

ཇི་སྐད་དུ། །གང་དག་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །གང་དག་དྱེ་མྱེད་པས་

མྱེད་པ། །དྱེ་དག་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པར། །གསལ་བ་ཇི་ལྟ་བུར་

མི་བཞྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ།   །དྱེའི་ཕིར་ཐ་སད་དུ་དཔྱེ་མ་གྲུབ་པ་ག་ལ་

ཡོད།  གལ་ཏྱེ་ཡང་གང་དངོས་པོ་ལས་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརོད་པར་

མི་ནུས་པ་དྱེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲ་ན་ནི།  སོན་པོ་

ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཇི་སྐད་དུ།  

གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མིང་ཙམ་ཕིར། །ནམ་མཁའ་ཡང་ནི་མིང་ཙམ་མོ། ། 

འབྱུང་མྱེད་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །དྱེའི་ཕིར་མིང་ཙམ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན། ། 

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་གང་གི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐྱྱེ་བར་

འགྱུར་བ།  དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ནི་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དཔྱེ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ།   །གང་

ཡང་འཇིག་པ་ནི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ཉིད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཀྱི་ཕིར་དཔྱེར་ན་འདུས་མ་བས་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲ་སྱེ།  དྱེ་སྐད་སྨྲ་བ་དྱེ་ལ་ནི་

གཏན་ཚིགས་འདིས་འགལ་བ་ཆྱེན་པོ་འདྲྱེན་པ་ཡིན་ནོ།   །ཇི་ལྟར་གཏན་

ཚིགས་འདིས་འཇིག་པ་ལ་རྒྱུ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་འདུས་བས་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་

ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་དང་།  རྟྱེན་ཅིིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་གིས་

བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འགལ་བར་བྱེད་པས་འདི་ནི་མི་

རིགས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་ཡུལ་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་

སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།   རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་

འདུས་མ་བས་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་

ཕིར་འདི་ལ་མི་འདོད་པ་ཆྱེན་པོ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་འདི་གཟུང་བར་མི་

བའོ། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་འཇིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  འབྱུང་བ་འཇིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །སྐྱྱེ་བ་འཆི་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་འཇིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པར་གྱུར་

ན་ནི།   དྱེའི་ཚེ་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་དག་དུས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་སིད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་སྱེ་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་དག་ལྷན་ཅིག་གི་ངོ་བོ་འམ་ཐ་དད་པའི་ངོ་བོར་

གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་དྱེ།  
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བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བཞིན་ནོ་སམ་ན།  བརོད་

པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་ཀྱིས་དྱེ་དག་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ནི།  

མོ་གཤམ་གི་བུ་ཡང་འདོད་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་།  གང་དག་ཕན་ཚུན་ལྷན་

ཅིག་གམ། །ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པར། །གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དྱེ་

དག་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད།   །གང་ལས་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་བ་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པ་ཕོགས་གཞན་ནི་མྱེད་དོ། །བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་གལ་ཏྱེ་འདྲྱེས་

པར་གྱུར་པ་ཡིན་ན་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དྱེ།  སོ་སོར་མ་གྲུབ་པ་དག་ལ་འདྲྱེས་པར་

གྱུར་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ།   །བརོད་དུ་མྱེད་པ་ནི་ངྱེས་པར་གཟུང་དུ་མྱེད་པའི་

རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ནི་ངྱེས་པར་གཟུང་དུ་མྱེད་པའི་རང་

གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུའི་སོ་བསངས་དང་དཀར་ཤམ་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་གི་རྒྱུ་དུས་ཀྱང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་འདི་ན་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དྱེ་དག་རྟོག་པ་ན་དངོས་པོ་

ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ནམ།   མ་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ཞིག་ལ་རྟོག་གང་ན།  གཉི་

ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་བསན་པའི་ཕིར།  ཟད་ལ་འབྱུང་བ་ཡོད་

མ་ཡིན། །མ་ཟད་པ་ལའང་འབྱུང་བ་མྱེད། །ཟད་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་
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ཟད་པ་ལའང་འཇིག་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་ཟད་པ་སྱེ་

དངོས་པོ་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ནི་འགལ་བའི་ཆོས་ཡོད་པས་འབྱུང་བ་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།   །དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་མ་ཟད་

པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་

དུ།  ཟད་པ་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ནི་མྱེད་པ་ཡིན་

ཏྱེ།  དྱེ་ལ་རྟྱེན་མྱེད་པའི་ཕིར་འཇིག་པ་མི་རིགས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མ་ཟད་པ་

ལའང་འཇིག་པ་མྱེད་དྱེ།  མ་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ནི་དངོས་པོའི་

མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ན།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་གང་དག་དངོས་པོ་ཟད་པ་དང་།  

མ་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་མི་སིད་པ་དྱེ་དག་ནི།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་འབྱུང་བ་དང་།  འཇིག་པ་དག་མྱེད་དོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དང་།  འཇིག་པ་ནི་ཡོད་

པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་རྟྱེན་ཆོས་ཅན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་འབྱུང་བ་དང་།  

འཇིག་པ་དག་ནི་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་ལ།  དངོས་པོ་དྱེ་ཡང་རྱེ་ཞིག་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡོད་པས་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཆོས་དག་ཀྱང་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ནི། །དངོས་པོ་ལ་

བརྟྱེན་པའི་ཆོས་དྱེ་གཉིས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར། །འབྱུང་དང་འཇིག་པ་

ཡོད་མ་ཡིན། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  
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འབྱུང་དང་འཇིག་པ་མྱེད་པར་ནི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་

དང་འཇིག་པ་དག་ནི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་དག་ནི་

བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་བཀག་པ་དྱེའི་ཚེ་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་

འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་མྱེད་པར་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པ་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དངོས་པོ་མྱེད་ན་ནི་འབྱུང་བ་དང་།  འཇིག་པ་དག་

ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ནི་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོའི་ཆོས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་གང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དྱེ་ལ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་མྱེད་དྱེ།  དཔྱེར་ན་སྦལ་པའི་རལ་པ་བཞིན་ནོ། ། 

འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་གཉིས་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

དག་ཡོད་དོ་ཞྱེ་ན།  འདི་ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགའ་ཞིག་ལ་དོན་

དམ་པར་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བར་

བརོད་པར་རིགས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ནི་མྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར།  འབྱུང་དང་

འཇིག་པ་མྱེད་ན་ནི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སྱེ།  དངོས་པོ་ནི་འབྱུང་བ་

དང་འཇིག་པ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །དྱེ་

མྱེད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  དངོས་

པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར། །འབྱུང་དང་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་མྱེད་

པས་བརྟྱེན་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཕྱེད་གོང་མ་

ཕྱེད་འོག་མར་བས་ནས་རྣམ་པར་འཆད་དོ། །གཞན་ཡང་འདིར་འབྱུང་བ་དང་

འཇིག་པ་དྱེ་དག་རྟོག་པ་ན་དངོས་པོ་སོང་པའམ།  མི་སོང་པ་ལ་རྟོག་གང་ན། ། 
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གཉི་ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །སོང་ལ་འབྱུང་དང་

འཇིག་པ་དག  །འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  རྟྱེན་

མྱེད་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་རི་མོ་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་

བཞིན་དུ།  མི་སོང་ལ་ཡང་འབྱུང་འཇིག་དག  །འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

མི་སོང་པ་ལ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྟྱེན་མྱེད་པས་འབྱུང་

བ་དང་འཇིག་པ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་

པ་དག་ཡོད་ན།  དྱེ་དག་གཅིག་ཉིད་དམ་གཞན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ན།  གཉི་

ག་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི།  འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག  ། 

གཅིག་པ་ཉིད་ནི་མི་འཐད་དོ། །སྣང་བ་དང་མུན་པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་

དག་ནི་གཅིག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག  ། 

གཞན་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །གཉི་ག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རོ། ། 

འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བ་ལ་ནི་འཇིག་པ་མི་རིགས་ལ།  འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་

ནི་འབྱུང་བ་མ་མཐོང་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་གཉི་ག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག  །གཞན་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཞིབ་

མོར་བརྟགས་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ། །གང་གི་ཕིར་སྐྱྱེ་བོ་བ་གླང་རི་དང་བུད་

མྱེད་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་མཐོང་བ་དྱེའི་ཕིར་འབྱུང་བ་དང་

འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ནི་བལྟ་

བར་མི་ནུས་སོ་སམ་ན།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར།  འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག  ། 

མཐོང་ངོ་སམ་དུ་ཁྱོད་སྱེམས་ན། །འདི་ནི་མ་ངྱེས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  གང་དང་གང་
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འཇིག་རྟྱེན་པས་མཐོང་བ་དྱེ་དང་དྱེ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་སྐྱྱེ་

བོ་བ་གླང་རི་དང་བུད་མྱེད་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་།  དྲི་ཟའི་གོང་

ཁྱྱེར་དང་།  སྒྱུ་མ་དང་།  རི་ལམ་དང་།  མགལ་མྱེའི་འཁོར་ལོ་དང་།  སྨིག་

རྒྱུའི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ཞིང་།  དབང་པོ་ལ་གནོད་པར་གྱུར་པ་ལས་རབ་

རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་ཤད་དང་།  སྦྲང་མ་དང་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིངས་དག་མཐོང་བ་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཀྱང་མྱེད་བཞིན་དུ་མི་ཤྱེས་

པའི་གཏི་མུག་གི་རབ་རིབ་ཅན་གི་བོའི་མིག་ལྡོངས་པར་བས་པས་མཐོང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག ། གཏི་མུག་ཉིད་ཀྱིས་

མཐོང་བ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བའོ། །ཅི་སྱེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཅན་འདི་དག་གཏི་མུག་ཁོ་ནས་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

བ་བ་འདི་དྱེ་ལྟར་ཅིས་ངྱེས་ཤྱེ་ན།  འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་རིགས་པས་ངྱེས་པ་ཡིན་

ནོ། །

འདིར་རིགས་པ་གང་ཡིན་ཞྱེ་ན།  འདིར་གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བ་

འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་ངྱེས་པར་དངོས་པོའམ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལས་སྐྱྱེ་

བ་ཞིག་ཡིན།  དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་

ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་ཡང་དངོས་པོའམ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་གང་

ན།  གཉིས་ཆར་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  དངོས་

པོ་དངོས་ལས་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །དངོས་པོ་དངོས་མྱེད་ལས་མི་སྐྱྱེ། །དངོས་མྱེད་

དངོས་མྱེད་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །དངོས་མྱེད་དངོས་ལས་མི་སྐྱྱེའོ། །རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་



396
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སྱེ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་དངོས་པོ་སྱེ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་

ལས་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་དུས་གཅིག་པ་མྱེད་

པའི་ཕིར་དང་།  སྐྱྱེ་བ་རྱེད་ཟིན་པའི་སྐྱྱེ་བ་ལ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དངོས་པོ་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལས་ཀྱང་མི་སྐྱྱེའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  

དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་འཇིག་ཅིང་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་

ཡང་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

ལས་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འགྱུར་ན་ནི་མོ་གཤམ་གི་

བུ་མོ་ལས་ཀྱང་བུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་

པ་ལས་ཀྱང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ།   །ད་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་དངོས་པོ་

མྱེད་པ་ལས་མི་འབྱུང་སྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ནི་དངོས་པོ་ལོག་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལ་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པའི་ནུས་པ་ག་ལ་ཡོད།  

གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་སྐྱྱེད་པའི་མཐུ་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལས་དངོས་པོ་མྱེད་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་མོ་གཤམ་གི་བུ་མོ་ལས་ཀྱང་བུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ན།  

དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ནི།   དངོས་པོ་མྱེད་

པ་ལས་ཀྱང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དངོས་པོ་ལས་ཀྱང་

མི་འབྱུང་སྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན།  དྱེ་ཇི་

ལྟར་དངོས་པོ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།  གལ་ཏྱེ་འགྱུར་ན་ནི་སྒྲོན་མ་ལས་

ཀྱང་མུན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་
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འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་གཏི་མུག་ཉིད་ཀྱིས་

མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ།  རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཕོགས་

ས་མ་འདི་གཞན་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་འདིར་གལ་ཏྱེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་

དག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་དག་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་པའམ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་

བརྟྱེན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་གཉིས་ནི་

རྣམ་པར་དཔད་པ་ན།  ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་དྱེའི་ཕིར་རྟྱེན་མྱེད་

པས་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར།  འབྱུང་བ་དང་ནི་

འཇིག་པ་དག  །གཏི་མུག་ཉིད་ཀྱིས་མཐོང་མ་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བར་ཤྱེས་པར་

བའོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་

ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  དངོས་པོ་དངོས་ལས་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །དངོས་པོ་དངོས་

མྱེད་ལས་མི་སྐྱྱེ། །དངོས་མྱེད་དངོས་མྱེད་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །དངོས་མྱེད་དངོས་ལས་

མི་སྐྱྱེའོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིའི་དོན་ནི་གོང་མ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་སྐྱྱེ་

ཞིང་ཟད་པ་དང་ལྡན་པས་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པར་འགྱུར་ན།  དངོས་པོ་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བོང་བུའི་རྭ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་

པའི་ཕིར་རོ། །མ་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པོ་ཞྱེ་ན།  མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། འདི་

ལྟར།  དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། ། 

བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱྱེ་བ་ན། །ཡོད་མིན་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་

རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོར་རྣམ་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་ཡང་མི་བཤད་དོ། ། 
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གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པ་དག་གིས་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་ཡང་སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར་

བ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་སྐྱྱེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་

བའོ། །དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི།  དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན། །རྟག་དང་ཆད་

པར་ལྟ་བར་ནི། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  དངོས་པོ་དྱེ་ནི།  རྟག་

དང་མི་རྟག་འགྱུར་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་དངོས་པོའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇི་སྐད་

བཤད་པ་ལས་འདས་ནས་དངོས་པོར་ལྟ་བ་ཁས་ལྱེན་པ་དྱེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་

བར་གསུང་རབ་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། ། 

ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་དངོས་པོ་དྱེ་བརྟགས་པ་ན་རྟག་པའམ་མི་རྟག་

པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གང་།  གལ་ཏྱེ་རྟག་པ་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ངྱེས་པར་རྟག་པར་

སྨྲ་བར་འགྱུར་ལ།  འོན་ཏྱེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ངྱེས་པར་ཆད་པར་སྨྲ་

བར་འགྱུར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ཀྱང་། །ཆད་པར་མི་

འགྱུར་རྟག་མི་འགྱུར། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར།  འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་

འབྱུང་འཇིག་གི  །རྒྱུན་དྱེ་སིད་པ་ཡིན་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་འབྱུང་

བ་དང་འཇིག་པའི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སིད་པ་ལྟར་འཁོར་བ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་འགགས་ཤིང་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་འབྲས་བུ་མི་སྐྱྱེ་ན་

ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཆད་པར་འགྱུར་ལ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་མི་འགག་ཅིང་རང་གི་ངོ་བོས་
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གནས་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རྟག་པར་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་ན་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་ཁས་བངས་སུ་ཟིན་ཀྱང་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་

ལྟ་བར་ཐལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དང་།  འཇིག་

པའི་རྒྱུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་རིམ་པར་འབྱུང་བ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་འཁོར་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཉྱེས་པ་འདི་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་འབྲས་རྒྱུའི་འབྱུང་འཇིག་གི  །རྒྱུན་

དྱེ་སིད་པ་ཡིན་གྱུར་ན། །དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  འཇིག་ལ་ཡང་སྐྱྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར། ། 

རྒྱུ་ནི་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །མ་ཡིན་ནམ།  གང་རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་

འབྲས་བུ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་ལ་རྒྱུར་གྱུར་ནས་འགག་པ།  རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་

འཇིག་པ་དང་ལྡན་པ་དྱེ་ཡང་མི་སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། ། 

ཁྱོད་ལ་སྐྱོན་འདིར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  དངོས་པོ་ཁས་ལྱེན་པ་ལ་ཉྱེས་

པ་འདིར་འགྱུར་གི།  ངས་ནི་དངོས་པོ་ཁས་མ་བངས་ཏྱེ།  ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དུ།  གང་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་གང་འབྱུང་བ། །དྱེ་ནི་རྱེ་

ཞིག་དྱེ་ཉིད་མིན། །དྱེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཕིར། །དྱེ་ཕིར་ཆད་མིན་རྟག་

མ་ཡིན། །ཞྱེས་བཤད་པ་དྱེར་ཡང་ཁོ་བོས་ཚུལ་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་

བཞིན་མྱེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཡོད་ན་ནི་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དག་གཞན་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་

ཐལ་བ་འདི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་

དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་ལྱེན་ན་རྒྱུ་ཡང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཆད་པར་ལྟ་
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བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བརོད་ནས།  ད་ནི་རྟག་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བར་བརོད་

པའི་ཕིར།  དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། །དངོས་མྱེད་འགྱུར་བར་མི་རིགས་

སོ། །ཞྱེས་བ་བ་སྨོས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི།  

དྱེ་ཕིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟག་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་སོ་ན་འདུག་གོ  །

གཞན་ཡང་།  མྱ་ངན་འདས་པའི་དུས་ན་ཆད། །སིད་རྒྱུན་རབ་ཏུ་ཞི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག་གི་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པའི་

རྒྱུན་འཇུག་པས་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་སྤོང་བར་བྱེད་མོད་ཀྱི།  

དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་དུ་རྒྱུན་དྱེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་དྱེར་ནི་ངྱེས་པར་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ན།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནི་

ཆད་པར་ལྟ་བ་སྤང་བར་བ་བ་གསུངས་སོ། །རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆད་པར་ལྟ་

བ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  ཁྱོད་ལ་གཞན་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་

དམིགས་པ་ལྟར།   དངོས་པོ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་སམ་

དུ་བསམས་པའོ། །གང་ཡང་།  འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྱུང་འཇིག་གི  །རྒྱུན་དྱེ་

སིད་པ་ཡིན་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་སྨྲས་པ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ།  ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  

འདིར་སིད་པ་ཐ་མ་ནི་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ།  དང་པོ་ནི་འགོ་བ་

ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །དྱེ་ལ་སིད་པ་ཐ་མ་འགག་བཞིན་

པ་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ།  སྐྱྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སིད་པ་དང་པོ་ནི་
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འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡིན་ཏྱེ།  སིད་པ་དྱེ་གཉིས་ལ་འཁོར་བ་ཞྱེས་

མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་འདི་དཔད་པར་བ་བ་སྱེ།  གང་ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྒྱུན་

གིས་འཁོར་བར་འགྱུར་བ།  སིད་པ་དང་པོ་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཅི་སིད་པ་ཐ་མ་འགགས་པའམ།  འོན་ཏྱེ་མ་

འགགས་པའམ་དྱེ་སྱེ་འགག་བཞིན་པ་ན་སྐྱྱེ་གང་།   རྣམ་པར་དཔད་ན་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཐ་མ་འགགས་

པར་གྱུར་པ་ན། །སིད་པ་དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར། །ཐ་མ་འགགས་པར་མ་

གྱུར་ཚེ། །སིད་པ་དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་གལ་

ཏྱེ་སིད་པ་ཐ་མ་འགགས་པ་ནི་སིད་པ་དང་པོ་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་

རྒྱུ་མྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་།  ས་བོན་ཚིག་པ་ལས་ཀྱང་མྱུ་གུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ན།  

དྱེ་ནི་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཐ་མ་འགགས་པ་ན་སིད་པ་དང་པོ་

མི་རིགས་སོ། །

ད་ནི་སིད་པ་ཐ་མ་མ་འགགས་པ་ན་ཡང་སིད་པ་དང་པོ་རིགས་པར་

མི་འགྱུར་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགྱུར་ན་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པ་དང་།  སྱེམས་ཅན་གཅིག་ལ་

ངོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།  སོན་མྱེད་པའི་སྱེམས་ཅན་འབྱུང་བ་དང་།  ས་མ་

རྟག་པ་ཉིད་དང་།  ས་བོན་མ་ཞིག་པ་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ནི་

དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར།  ཐ་མ་འགགས་པར་མ་གྱུར་ཚེ། །སིད་པ་

དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར་རོ། །ད་ནི་སིད་པ་ཐ་མ་འགག་བཞིན་པ་ན་ཡང་ཇི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལྟར་སིད་པ་དང་པོ་མི་འཐད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་ཐ་མ་འགག་

བཞིན་ན། །དང་པོ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ན་ནི། །འགག་བཞིན་པ་ནི་གཅིག་འགྱུར་

ཞིང་། །སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་འགག་

བཞིན་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་སྱེ།  ད་ལྟར་བའི་རྐྱེན་གི་མཐའ་ཅན་གིས་བརོད་པར་

བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཞྱེས་བ་བས་ཀྱང་ད་ལྟར་བ་ཉིད་

བརོད་དྱེ།  ད་ལྟར་བའི་སྒྲའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ན་འགག་བཞིན་པ་ནི་འགག་པའི་བ་བ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ལ།  སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་བའི་བ་བ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་

དུས་གཅིག་པར་འདོད་པ་ན་ཅིག་ཅར་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་

འགག་བཞིན་པ་ནི་སིད་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་།  སྐྱྱེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་

དུ་འགྱུར་བས།  སིད་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  གཅིག་ལ་

ཅིག་ཅར་གཉིས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་

དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པར་དཔད་པའི་ཚུལ་གིས།  གལ་ཏྱེ་འགག་

བཞིན་སྐྱྱེ་བཞིན་དག  །ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་རིགས་མིན་ན། །ཕུང་པོ་གང་ལ་

འཆི་འགྱུར་བ། །དྱེ་ལ་སྐྱྱེ་བའང་འབྱུང་འགྱུར་རམ། །འང་གི་སྒྲ་ནི་བསྡུ་བའི་

དོན་དུ་སྱེ།  དྱེ་དག་སོ་སོ་སོ་སོར་འཇོག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་

དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཐ་མ་འགགས་པ་ན་སིད་པ་དང་པོ་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཐ་མ་མ་འགགས་པར་སིད་པ་དང་པོ་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ལ།  སིད་པ་ཐ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྱེ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡང་སིད་པ་དང་པོ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཅིག་པ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ།
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འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ན།  ད་ནི།  ཕུང་པོ་གང་ལ་འཆི་འགྱུར་བ། །དྱེ་ལ་སྐྱྱེ་བའང་

འབྱུང་འགྱུར་རམ། །ཕུང་པོ་གང་དག་ལ་གནས་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་དག་

ཉིད་ལ་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་འཆི་

བཞིན་པ་ནི་སྐྱྱེ་བར་མ་མཐོང་ངོ་། །དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་

ཡང་། །སིད་པའི་རྒྱུན་ནི་མི་རིགས་ན། །གང་གི་ཕིར་སིད་པ་ཐ་མ་འགགས་

པ་དང་མ་འགགས་པ་དང་།  འགག་བཞིན་པ་ནི་སིད་པ་དང་པོ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  དུས་གསུམ་ཆར་དུ་ཡང་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དུས་གསུམ་དག་ཏུ་གང་མྱེད་པ། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་སིད་པའི་རྒྱུན། །གང་

ཞིག་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བདག་ཉིད་གཞན་གིས་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར།  འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྱུང་འཇིག་གི  །རྒྱུ་དྱེ་སིད་པ་ཡིན་

ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་ནི་མི་རིགས་པ་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་ལྱེན་ན་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བ་དྱེ་ཉིད་

བཟློག་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་

བ་བར་གྲུབ་བོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  སིད་གསུམ་རི་ལམ་དང་འདྲ་སིང་པོ་

མྱེད། །མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་མི་རྟག་སྒྱུ་མ་བཞིན། །འོང་བ་མྱེད་ཅིང་འདི་ནས་

འགོ་བའང་མྱེད། །རྒྱུན་རྣམས་རྟག་ཏུ་སོང་ཞིང་མཚན་མ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་

དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  སྐྱྱེ་བ་དང་ནི་འཆི་འགྱུར་ཡང་། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅིང་འཆི་
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མྱེད་པར། །གང་གིས་ཤྱེས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཏིང་འཛིན་འདི་ནི་རྱེད་མི་

དཀའ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གང་དག་བསམ་ཡས་ཆོས་

རྣམས་འདི་ཤྱེས་པ། །མི་རྣམས་དྱེ་དག་རྟག་ཏུ་བདྱེ་བ་ཡིན། །ཆོས་དང་ཆོས་

མིན་རྣམ་རྟོག་མྱེད་པ་སྱེ། །ཐམས་ཅད་སྱེམས་ཀྱི་སྤོས་པས་ཕྱེ་བ་ཡིན། ། 

ཐམས་ཅད་བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་མིན་པས། །དངོས་དང་དངོས་

མྱེད་ཤྱེས་པ་རྣམ་པར་བཤིག  །བིས་པ་གང་དག་སྱེམས་ཀྱི་དབང་སོང་བ། ། 

དྱེ་དག་སིད་པ་བྱེ་བ་བརྒྱར་སྡུག་བསལ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཉིས་པ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  སིད་པའི་རྒྱུན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་

གསུམ་མམ་བདུན་དུ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་བརོན་པ།  བསོད་

ནམས་བ་བ་རོམ་པ་ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མྱེད་པ།  འགོ་བ་ལ་ཕན་པ་འབྱུང་བའི་

བ་བ་གཅིག་པུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྱེ་དང་དྱེ་དག་གིས་

འགོ་བ།  བུ་གཅིག་པ་ཕངས་པ་བས་ཀྱང་ཆྱེས་ལྷག་པ་མ་ལུས་པ་རྱེས་སུ་

འཛིན་པ་ལྷུར་མཛད་པ།  ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའི་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ།  

འཁྲུངས་པའི་གནས་དྱེ་དང་དྱེར་ས་དང་ཆུ་དང་མྱེ་དང་རླུང་དང་།  སྨན་གི་

ལོན་ཤིང་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀྱང་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་འདོད་

པས་ལོངས་སྤད་པར་བ་བར་གྱུར་པར་མཛད་པས་དུས་རིང་མོ་ཞིག་གིས་

ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའི་གོ་འཕང་བརྱེས་པ་ཡིན་ལ།  ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའི་

ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ཉིད་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་

ལྟར་གནས་པ་དྱེ་ལྟར་མ་ལུས་པར་མཁྱྱེན་ཞིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཉིད་ཀྱིས་

ན་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་སིད་པའི་རྒྱུན་

མྱེད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  སྐྱྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཉིད་བརྱེས་པར་མི་དཔོད་དོ། །དྱེའི་

ཕིར་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་
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ཞྱེས་སྨྲའོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གང་གི་མི་ཤྱེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེན་པོ་འཐས་པའི་

སྣང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་དག་གིས་བཟློག་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་

ཡུན་རིང་པོར་གོམས་པས་ད་རུང་ཡང་མི་ཟློག་ཅིང་མི་འཇིག་པ།  ཁྱོད་ཀྱིས་

མི་ཤྱེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེན་པོ་འདི་ཉིད་སིད་པའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྱེད་པར་

འཇུག་པ་དང་།  ཆྱེས་རིང་བར་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་འདིར་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་

ཚེ་དུས་རིང་པོས་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པར་འགྱུར་

ན།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་

དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཁྱོད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཆྱེན་པོས་བོ་

གོས་ཀྱི་མིག་ཉམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ལོག་པར་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བར་དམིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །གང་གི་

ཚེ་དྱེ་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་

ཚེ་དྱེའི་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  ཇི་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ལས་

གཞན་མིན། །དྱེ་ལ་ཕུང་མྱེད་དྱེར་དྱེ་མྱེད། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཕུང་ལྡན་

མིན། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་

ཏྱེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་ཕུང་

པོའི་རང་བཞིན་ཏྱེ།  གཟུགས་དང་།  ཚོར་བ་དང་།  འདུ་ཤྱེས་དང་།  འདུ་

བྱེད་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་ནམ།  ཚུལ་
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ཁིམས་དང་།  ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་།  ཤྱེས་རབ་དང་།  རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་།  

རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡྱེ་ཤྱེས་མཐོང་བ་ཞྱེས་བ་བའི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་

ནམ།  དྱེ་གཉིས་ལས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ས་མའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་

ཉིད།  སྱེམས་ཅན་དུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་འདིར་

བཟུང་གི  །ཕི་མ་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འདི་དག་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་།  ས་མའི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་

ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ལ་ཕུང་པོ་ཡོད་པའམ།  ཕུང་

པ་ོདྱེ་དག་ལ་དྱེ་ཡོད་པའམ།  ལྷ་སྦྱིན་ནོར་དང་ལྡན་པ་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

དྱེ་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གང་ན།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔད་པ་ན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་ཕུང་པོ་ཉིད་ནི་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  བུད་ཤིང་གང་དྱེ་མྱེ་ཡིན་ན། །བྱེད་

པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་པ་དང་།  ཉྱེར་ལྱེན་གང་དྱེ་སངས་

རྒྱས་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་འདིར་ཡང་སྦྱར་

བར་བ་ལ།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྱྱེ་དང་འཇིག་པ་

ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་པ་དང་།  གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་ན། །སྐྱྱེ་

དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་འདིར་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་

ཞིག་ཕུང་པོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཕུང་པོ་དག་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཤིང་ལས་མྱེ་གཞན་ན། །ཤིང་མྱེད་པར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མྱེད་པའི་ཕིར། །འབར་བར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་། །རོམ་པ་དོན་མྱེད་ཉིད་

དུ་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་ལས་ཀྱང་མྱེད། །ཅྱེས་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདིར་

ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ཉྱེར་ལྱེན་སངས་རྒྱས་གཞན། །ཉྱེར་ལྱེན་མྱེད་པར་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། 

།ཉྱེ་བར་ལྱེན་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་། །རོམ་པ་དོན་མྱེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་

ཡིན་ན་ལས་ཀྱང་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བར་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏྱེ་

ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་

བར་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་།  དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་ལ་གཞན་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་ན།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཕུང་

པོ་དག་ཡོད་པ་མི་འཐད་ཅིང་།  ཕུང་པོ་དག་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོད་པ་

ཞྱེས་བ་བ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་

འདི་ནི།  འདིར་བདག་ཕུང་པོ་ལ་མྱེད་ཕུང་འདི་དག  །བདག་ལ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་གང་གི་ཕིར། །གཞན་ཉིད་ཡོད་ན་རྟོག་པ་འདིར་འགྱུར་ན། །གཞན་ཉིད་

དྱེ་མྱེད་དྱེ་ཕིར་འདི་རྟོག་གོ  །ཞྱེས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་

ནི།  བདག་འདོད་གཟུགས་ལྡན་མ་ཡིན་གང་གི་ཕིར། །བདག་མྱེད་དྱེ་ཕིར་

ལྡན་དོན་དང་འབྲྱེལ་མིན། །ཐ་དད་ཕྱུགས་ལྡན་ཐ་མི་དད་གཟུགས་ལྡན། །དྱེ་

ཉིད་གཞན་དུ་བདག་མྱེད་དངོས་མྱེད་ཕིར། །ཞྱེས་དྱེ་ཉིད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། 
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།དངོས་སུ་ན་ཕོགས་ལྔ་པོ་དྱེ་དག་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཀྱི་ཕོགས་ཉིད་ཀྱི་

ནང་དུ་འདུས་མོད་ཀྱི།  འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་འཇུག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

ཕོགས་ལྔ་པོ་སློབ་དཔོན་གིས་གསུངས་སོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཕུང་པོ་དག་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་དཔད་པ་ན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བདག་ཉིད་གང་གིས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གཟིགས་ཤིང་།  

སློབ་དཔོན་གིས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  

དྱེ་ནི་འགའ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

མྱེད་པའི་ཕིར་ན་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་གྲུབ་བོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ།  ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉྱེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བས་དྱེ་ཕུང་པོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཀྱང་མི་སྨྲ་ལ།  ཕུང་པོ་

ལས་ཐ་དད་པར་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  རི་གངས་ཅན་ལ་ཤིང་གི་ཚོགས་ལྟར་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཕུང་པོ་དག་ཡོད་པར་ཡང་མི་སྨྲ་ལ།  ནགས་ཁོད་

ན་སྱེང་གྱེ་ལྟར་ཕུང་པོ་དག་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞིང་།  འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ལྟར།  དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་ཡང་མི་སྨྲ་སྱེ།  གཅིག་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་

ཁས་བངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཞིག་རྣམ་པར་

འཇོག་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཚུལ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མ་
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ཡིན་ནོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །འདི་ལ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཕུང་པོ་

ལ།  །བརྟྱེན་ནས་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །རང་བཞིན་ལས་ནི་གང་མྱེད་

པ། །དྱེ་གཞན་དངོས་ལས་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

འདོགས་ན།  འོ་ན་ནི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བརྟགས་པའི་གཟུགས་བརན་

ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་དྱེ་

ལྟར་རང་བཞིན་ལས་ཏྱེ་རང་གི་ངོ་བོས་མྱེད་ཅིང་།  རང་བཞིན་ལས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་ཡོད་

པར་འགྱུར།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཅན་གི་མོ་གཤམ་གི་བུ་ནི།  

གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པར་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་ཇི་ལྟར་

གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་།  བཞིན་དང་མྱེ་ལོང་

ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་

དུ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་

བརྟྱེན་ནས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་།  གང་ཞིག་གཞན་གི་དངོས་བརྟྱེན་ནས། །དྱེ་བདག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། ། 

གང་ཞིག་བདག་ཉིད་མྱེད་པ་དྱེ།   །ཇི་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏྱེ་གཟུགས་བརན་ལྟར་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་ལྟ་ན་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ་གཟུགས་བརན་

ལྟར་བདག་ཉིད་ཅྱེས་བ་བར་མི་འཐད་ཅིང་།  རང་བཞིན་ཞྱེས་བ་བར་མི་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གཉིས་པ། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་་པ་བརྟག་པ།
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རིགས་ཏྱེ།  བདག་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །གང་

ཞིག་གཟུགས་བརན་ལྟར་བདག་ཉིད་མྱེད་ཅིང་རང་བཞིན་མྱེད་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལམ་ནས་གཤྱེགས་

པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འདི་

ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་

རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་གཞན་གི་དངོས་པོར་འགྱུར་

ལ།  གཞན་གི་དངོས་པོ་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པར་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་རང་བཞིན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཚེ་ཕུང་པོ་རྣམས་གཞན་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་

གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པར་ཇི་

ལྟར་འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་དག་མྱེད་

པ་དྱེའི་ཚེ།   རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག  །མ་གཏོགས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་དྱེ་གང་། །དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གཞན་གི་དངོས་པོར་

འགྱུར་གི།  གང་ཞིག་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་པ་

དྱེ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་དྱེ་གང་ཞིག་ཡོད།  དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་དོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་མ་བརྟྱེན་པར། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

འགའ་ཡོད་ན། །དྱེ་ནི་ད་གདོད་བརྟྱེན་འགྱུར་ཞིང་། །བརྟྱེན་ནས་དྱེ་ལས་འགྱུར་

ལ་རག །གལ་ཏྱེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཕུང་པོ་དག་ལས་དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་
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ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་ཞིག་ཕུང་པོ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་འདོགས་སོ་སམ་དུ་

སྱེམས་ན་ནི།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརྟྱེན་པར་ཏྱེ་མ་བཟུང་བར་

སར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་

ནས་གྱུར་པ་དྱེའི་ཚེ་རིགས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར་སར་ནོར་ལས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་

པའི་ལྷ་སྦྱིན་ནི་ནོར་ལྱེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།   །དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་ཕུང་པོ་

ལ་མ་བརྟྱེན་པར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།   དྱེ་ད་གཟོད་

ཕུང་པོ་དག་ལ་བརྟྱེན་པར་འགྱུར་ཞིང་།  ཕུང་པོ་དྱེ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་འགྱུར་

ལ་རག་ན།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔད་པ་ན།  ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརྟྱེན་

པར།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འགའ་ཡང་མྱེད་དྱེ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་མ་བརྟྱེན་ཡོད་མིན་ན། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཉྱེར་

ལྱེན་འགྱུར། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལྱེན་པ་དྱེའི་ཚེ།  ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་འཐད་དོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ས་རོལ་དུ་མྱེད་པས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་

ལྱེན་པ་དྱེའི་ཚེ་སུས་ཀྱང་ཉྱེ་བར་མ་བངས་པས་དྱེའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡང་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་བངས་

པ་མ་ཡིན་པར། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། ། 

གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་སུས་ཀྱང་མ་བངས་པའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པར་མི་འགྱུར་བ་དྱེའི་ཚེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་འགའ་
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ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་ཡི། །དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཅི་ཡང་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས།  རྣམ་པ་ལྔས་ནི་བཙལ་བས་ནས། །གང་ཞིག་

དྱེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་དུ། །མྱེད་པའི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ།   །ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པར་ཇི་ལྟར་གདགས། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གང་ཞིག་དཔད་ཅིང་བཙལ་

བར་བས་པ་ན།  གང་ཞིག་ཕུང་པོ་དག་ལས་དྱེ་ཉིད་དྱེ་གཅིག་ཏུ་མྱེད་ཅིང་།  

ཕུང་པོ་དག་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་སྱེ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་མྱེད་ལ།  གང་ཞིག་དྱེ་

ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་མྱེད་པས་རྟྱེན་དང་བརྟྱེན་པ་དང་དྱེ་དང་ལྡན་པའི་

ཕོགས་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་བ་ན་མྱེད་ཅིང་གཏན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་དྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པས་ཇི་ལྟར་གདགས་པར་ནུས།  དྱེའི་

ཕིར་ཡང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་དོ། །རྣམ་པར་དཔད་

པ་འདིས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཁོ་ན་མྱེད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  འོན་

ཀྱང་།  གང་ཞིག་ཉྱེ་བར་བངས་པ་དྱེ། །དྱེ་ནི་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །གང་

ཞིག་ཉྱེ་བར་བངས་པ་གཟུགས་དང་།  ཚོར་བ་དང་།  འདུ་ཤྱེས་དང་།  འདུ་

བྱེད་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྱེ་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་།  ཕུང་པོ་

བརྟག་པར་རྒྱས་པར་བགག་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཉྱེ་བར་བང་བའི་རང་

བཞིན་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  བདག་གི་དངོས་ལས་གང་མྱེད་པ། །དྱེ་གཞན་དངོས་

ལས་ཡོད་རྱེ་སྐན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  མོ་གཤམ་གི་བུ་བདག་གི་དངོས་པོ་

ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་གཞན་གི་དངོས་པོས་གདགས་པར་ནུས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་བངས་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།  གང་

ཞིག་ཉྱེ་བར་བངས་པ་དྱེ། །དྱེ་ནི་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན་ཏྱེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་པོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་དང་།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པ་ལ་ཉྱེ་བར་བང་

པ་ཉིད་མྱེད་པའི་ཕིར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་ཉྱེ་བར་བང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་སྱེ་གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་བང་བ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  འོ་ན་ནི་དྱེ་ལྟ་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་

པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  བདག་གི་དངོས་

ལས་གང་མྱེད་པ། །དྱེ་གཞན་དངོས་ལས་ཡོད་རྱེ་སྐན། །ཉྱེ་བར་བང་བ་གང་

ཞིག་བདག་གི་དངོས་པོ་ལས་མ་གྲུབ་ཅིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དྱེ་

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར།  དྱེའི་

ཕིར་ཉྱེ་བར་བང་བ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །

ད་ནི་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་དོན་ཉིད་ཉྱེ་བར་བསན་པའི་ཕིར།  

དྱེ་ལྟར་ཉྱེར་བངས་ཉྱེར་ལྱེན་པོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གིས་སོང་པ་ཡིན། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཔད་པ་ན།  ཉྱེ་བར་བངས་པ་སོང་པ་

སྱེ་རང་བཞིན་མྱེད་ཅིང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་སོང་ཞིང་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་

ཡིན་ནོ། །ད་ནི་ཉྱེ་བར་བངས་པ་དྱེ། །སོང་པས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་སོང་པ། ། 
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ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཐད་པར་འགྱུར། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཉྱེ་བར་བངས་པས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་འདོགས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་

པ་དྱེ་ནི་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕུང་པོ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་འདོགས་སོ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ཨྱེ་མ་མ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་རྱེ་ཐག་བཅད་དོ། །འདི་ལྟར་

གང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་གཟྱེགས་ཟན་དང་རྐང་མིག་དང་།   ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཅན་

དང་།  རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བརྟགས་པའི་

ལྟ་བ་ངན་པའི་ལྕུག་མ་ཤིན་ཏུ་སིན་ཏྱེའི་དྲ་བས་གཏུམས་པ།  མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་འགོ་བའི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལས་ཉམས་པ།  

འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པའི་ལམ་ཤིན་ཏུ་བགོད་པར་དཀའ་བས་མ་བརལ་

བ།  མཐོ་རིས་དང་བང་གོལ་གི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་པར་མངོན་

པར་རོམ་པ་དག་ལ་དགའ་བ་སྤངས་ནས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཉི་མ་

གཞན་མུ་སྱེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མུན་པ་མ་ལུས་པར་སྱེལ་བར་

མཛད་པ།  མཐོ་རིས་དང་བང་གོལ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་སོན་པར་མཛད་པ།  དམ་པའི་ཆོས་སོན་པའི་འོད་ཟྱེར་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བས་ཕོགས་ཀྱི་ངོས་མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པར་མཛད་པ།  གདུལ་བ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་བོའི་པདྨའི་ཚོགས་ཁ་འབྱེད་པ་ལྷུར་མཛད་པ།  དངོས་པོའི་དྱེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་བསན་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་

ཀྱི་དྲི་མ་མྱེད་པའི་མིག་གཅིག་པུར་གྱུར་པ།  འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་ཟླ་མྱེད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པའི་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ།  སོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་།  སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲྱེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲི་མ་མྱེད་པ་མངའ་བ་ལ་སྐྱབས་སུ་

སོང་ཞིང་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉྱེར་བ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་ནི།  དྱེ་ལྟར་ཉྱེར་བང་ཉྱེར་

ལྱེན་པོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གིས་སོང་པ་ཡིན། །སོང་པས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་སོང་

པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འདོགས་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པར་སྨྲས་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཐར་པའི་རྱེ་

ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་རི་སྨན་ཆྱེན་པོའི་

ལོན་ཤིང་རད་ནས་འདོན་པ་ཁྱོད་དང་བརད་པས་ཆོག་གོ  །བརོད་པར་བ་

སྱེ།  འདིར་ཁྱོད་ལྟ་བུའི་སྐྱྱེ་བོ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་རྱེ་ཐག་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ལྟར་གང་ཁྱོད་ནི་ཐར་པ་འདོད་པས་གཞན་མུ་སྱེགས་པའི་གཞུང་ལུགས་

དག་དོར་ནས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཡང་བདག་མྱེད་པའི་སྱེང་གྱེའི་སྒྲ་མཆོག་ཏུ་

ཟབ་པ་མུ་སྱེགས་ཅན་གི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མི་བཟོད་

པ་ན།  རང་གི་ལྷག་པར་མོས་པས་བཀྱེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལམ་ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་

ཚོགས་པའི་སྦྲུལ་གིས་དཀྲུགས་པ།  སྐྱྱེ་བོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་རྱེས་སུ་

བགོད་པ།  འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་མི་ཟད་པ་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པ་དྱེ་

ཉིད་ནས་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ནི་ནམ་ཡང་བདག་དང་ཕུང་

པོ་རྣམས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་གསུང་ངོ་། །ཇི་སྐད་དུ།  ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་

འབོར་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་
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འབོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་གང་ལས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དྱེ་སྐད་དུ་སྐུར་པ་བཏབ་

པས་བས་པའི་ཉྱེས་པར་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པ་སྤོས་པ་མྱེད་པ་དག་ཉིད་དུ་མི་སྨྲའོ།། །།

གཞན་ཡང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་སོན་ཞིང་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་བརོད་པར་འདོད་པས་ནི།  སོང་ངོ་ཞྱེས་ཀྱང་མི་བརོད་

དྱེ། །མི་སོང་ཞྱེས་ཀྱང་མི་བ་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་མི་བ་སྱེ། །འདི་

དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་མ་བརོད་ན་

རྟོགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རང་བཞིན་རྟོགས་

པར་མི་ནུས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཐ་སད་ཀྱི་བདྱེན་པ་ལ་གནས་ནས་ཐ་

སད་ཀྱི་དོན་དུ་གདུལ་བའི་སྐྱྱེ་བོའི་ངོར་ལྟག་པར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་སོང་པ་

ཞྱེས་ཀྱང་སྨྲ་ལ་མི་སོང་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  སོང་པ་ཡང་ཡིན་ལ་མི་སོང་པ་

ཡང་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  སོང་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་མི་སོང་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་

ཞྱེས་ཀྱང་སྨྲའོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  གདགས་པའི་དོན་དུ་བརོད་པར་བ། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགོངས་པ་གང་གིས་སོང་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་བསན་པ་དྱེ་ནི་བདག་བརྟགས་པ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཇི་

སྐད་དུ་མདོ་ལས།  ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་འདི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །ཟློག་གར་ལྟ་དང་

རི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། །བདག་མྱེད་སྱེམས་ཅན་མྱེད་ཅིང་སོག་འགོ་མྱེད། །ཆོས་

རྣམས་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་མཁྱྱེན། །སོང་པ་ཞི་བ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་ཚུལ། །མི་
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ཤྱེས་པས་ན་འགོ་བ་འཁྱམ་འགྱུར་བ། །དྱེ་དག་ཐུགས་རྱེ་མངའ་བས་ཐབས་

ཚུལ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་སོ། །རྟོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པ་སྤོས་པ་མྱེད་པ་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་སོང་པ་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་མི་མངའ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  གཞན་ཡང་།  

རྟག་དང་མི་རྟག་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་

མྱེད་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །འདིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་དངོས་པོ་བཅུ་བཞི་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  

འཇིག་རྟྱེན་རྟག་གོ  །འཇིག་རྟྱེན་མི་རྟག་གོ  །འཇིག་རྟྱེན་རྟག་ཀྱང་རྟག་ལ་མི་

རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་གོ  །འཇིག་རྟྱེན་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞྱེས་བ་བ་ནི་བཞི་ཚན་དང་པོའ།ོ །འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་།  འཇིག་

རྟྱེན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་ལ་

མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན།  འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་

མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གཉིས་པའོ། །དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་དོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་

ཆད་མྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ་

མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གསུམ་པའོ། །ལུས་དྱེ་སོག་ཡིན།  

སོག་དྱེ་ལུས་ཡིན།  སོག་ཀྱང་གཞན་ལ་ལུས་ཀྱང་གཞན་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  
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དངོས་པོ་བཅུ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་བར་སྤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པས་ལུང་དུ་མ་

བསན་པའི་དངོས་པོ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་པ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་ཞིང་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོང་པ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་མངའ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡང་དྱེ་ལ་མི་མངའོ། །མི་མངའ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མོ་

གཤམ་བུའི་སོ་བསངས་དང་དཀར་ཤམ་ཉིད་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་ལ་བཞི་པོ་དག་

ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པོ་འདི་དག་

དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་མངའ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་མཐའ་ཡོད་པ་དང་

མཐའ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་མི་མངའོ། །

ད་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྟོག་པ་བཞི་པོ་ཡང་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བསན་པའི་

ཕིར། གང་གིས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་ཡོད་ཅྱེས། །འཛིན་པ་སྟུག་པོས་གཟུང་

གྱུར་པ། །དྱེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །མྱེད་ཅྱེས་རྣམ་རྟོག་རྟོག་པར་བྱེད། །ཅྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  གང་གིས་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཆྱེན་པོས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་འཛིན་པ་ཆྱེན་པོས་སྟུག་པོས་བཟུང་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྟོག་

པ་བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་ནི་ངྱེས་པར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་དྱེ་གོངས་ནས་དུས་

ཕིས་མྱེད་ཅིང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྒྱུན་ཆད་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་མི་

བདོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རྟོག་པ་དྱེ་ལ་ནི་ལྟ་བར་
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བས་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕིར་གནས་

སྐབས་འགའ་ཡང་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕོགས་

ལ་ནི།  རང་བཞིན་གིས་ནི་སོང་དྱེ་ལ། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས་ནས་ནི། 

།ཡོད་དོ་ཞྱེའམ་མྱེད་དོ་ཞྱེས། །བསམ་པ་འཐད་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །ནམ་མཁའ་

ལ་རི་མོའི་གཟུགས་རྟོག་པ་ལྟར་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་

དགོངས་པའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་

ཞིང་།  རང་བཞིན་མྱེད་པ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ལས་བོ་ཞན་པ་

ཉིད་ཀྱིས་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་སྱེ།  རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་།   

ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་དང་།   སོང་པ་དང་མི་སོང་པ་དང་།  ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་

པ་དང་།  ཐམས་ཅད་མི་མཁྱྱེན་པ་ལ་སོགས་པར་རྟོག་པ་དང་།  གང་དག་

སངས་རྒྱས་སྤོས་འདས་ཤིང་། །ཟད་པ་མྱེད་ལ་སྤོས་བྱེད་པ། །སྤོས་པས་

ཉམས་པ་དྱེ་ཀུན་གིས། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་མཐོང་མི་འགྱུར།   །སྤོས་པ་

ནི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་ན།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་

སྤོས་པ་རྣམས་འཇུག་པ་ག་ལ་ཡོད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་

སྤོས་པ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རང་

བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་ཟད་པ་མྱེད་པའོ། །གང་དག་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་ལོག་པ་དྱེ་རང་གིས་བརྟགས་པའི་དྲི་མས་སྱེམས་དྲི་མ་ཅན་དུ་བས་པས་

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་

གིས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་
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སྤོས་པར་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ལ་ནི་རང་གི་སྤོས་པ་དག་གིས་ཉམས་པར་གྱུར་

པས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རོ་དང་འདྲ་བ་དྱེ་དག་གིས་གསུང་རབ་

འདི་ལ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དམུས་ལོང་གིས་ཉི་

མ་བཞིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། །གང་དག་ང་ལ་

གཟུགས་སུ་མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སྒྲར་ཤྱེས་པ། །ལོག་པར་སྤོང་བར་

ཞུགས་པ་སྱེ། །སྐྱྱེ་བོ་དྱེ་དག་ང་མི་མཐོང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཉིད་

བལྟ། །འདྲྱེན་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཆོས་ཉིད་ཤྱེས་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་ནི་

ཤྱེས་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པ་བརྟག་པ་འདིར་སྱེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟྱེན་བརྟག་པ་བས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

སྱེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟྱེན་འདི་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར།  སྣོད་ཀྱི་

འཇིག་རྟྱེན་ཡང་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསྒྲྱེ་བའི་ཕིར།   དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དྱེ་ནི་འགོ་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན།   །དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་རང་བཞིན་མྱེད། །འགོ་བ་འདི་ཡིས་རང་བཞིན་མྱེད། ། 

ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  འགོ་བ་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་

རྐྱེན་བརྟགས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བསན་ཏོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མདོ་

ལས།  རྟག་ཏུ་སྐྱྱེ་མྱེད་ཆོས་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་

བདྱེ་བར་གཤྱེགས་དང་འདྲ། །བིས་པའི་བོ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་རྣམས། 

།འཇིག་རྟྱེན་ན་ནི་མྱེད་པའི་ཆོས་ལ་སྤོད། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཟག་པ་མྱེད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པ་ཡི། །དགྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཡིན། །འདི་ནི་དྱེ་བཞིན་དང་

དྱེ་གཤྱེགས་པ་མྱེད། །འཇིག་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་གཟུགས་བརན་མཐོང་། ། 

ཞྱེས་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས་ཀྱང་།  དྱེ་ནས་ལྷའི་བུ་དྱེ་དག་

གིས་གནས་བརྟན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། ། 

འཕགས་པ་རབ་འབོར་ཅི་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི་སྒྱུ་མ་མ་

ཡིན་ནམ།  དྱེ་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་པ་དང་།  ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གིས་ལྷའི་

བུ་དྱེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །ལྷའི་བུ་དག་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ནི་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའོ། །ལྷའི་བུ་དག་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ནི་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྱེ།  ལྷའི་བུ་

དག་དྱེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་དང་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ནི་གཉིས་སུ་མྱེད་དྱེ་གཉིས་སུ་

བར་མྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རི་ལམ་དང་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ནི་གཉིས་སུ་མྱེད་དྱེ་

གཉིས་སུ་བར་མྱེད་དོ། །ལྷའི་བུ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་

ལམ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལན་

ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་།  ལན་གཅིག་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་།  ཕིར་

མི་འོང་བ་དང་།  ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་དང་།  དག་བཅོམ་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་

བུའོ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །རང་སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་
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རྒྱས་ཉིད་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་ནས་ལྷའི་བུ་དྱེ་དག་གིས་

གནས་བརྟན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་སྨྲས་སོ། །འཕགས་

པ་རབ་འབོར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་

ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་སྨྲའམ།  ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་སྨྲའམ།  རབ་འབོར་གིས་སྨྲས་པ།   ལྷའི་བུ་

དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུར་སྨྲ་ན།  ཆོས་

གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས།  ལྷའི་བུ་དག་གིས་སྨྲས་པ།  འཕགས་པ་རབ་འབོར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་སྨྲའམ།  རབ་འབོར་

གིས་སྨྲས་པ།  ལྷའི་བུ་དག་ཁོ་བོ་ནི་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བས་ཆྱེས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་གཞན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་།  དྱེ་ཡང་

བདག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རི་ལམ་དང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འདི་དག་ནི་གཉིས་སུ་མྱེད་དྱེ་གཉིས་སུ་བར་མྱེད་དོ་ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་གཉིས་

པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་ཉྱེར་གསུམ་པ། ཕིན་ཅི་ལོག་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ། །སིད་པའི་རྒྱུན་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེའི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་ནི་ལས་འབྱུང་ཞིང་།  ལས་དང་

ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་

ཡང་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་སྐྱྱེ་བར་འབྱུང་ལ།  དྱེ་ཡང་སིད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རྟོག་གོ  ། 

རྒྱུན་དུ་བསད་དོ། །དྱེའི་གཙོ་བོའི་རྒྱུ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ།  ཉོན་

མོངས་པ་སྤངས་པ་དག་ལ་དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དྱེ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འབྲས་བུར་

འགྱུར་བ་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་

ཏྱེ་དྱེའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་ན་ནི།  སིད་པའི་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་

པར་འགྱུར་ན།  ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདིར་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས།  འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། 

།ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས། །སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག  ། 

བརྟྱེན་པ་ཉིད་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་རྟོག་པའོ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་

པ་ལས་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལས་འབྱུང་བའོ། །འདོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ར་

བ་ནི། །ཤྱེས་ཏྱེ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་ཚིགས་སུ་བཅད་དྱེ་འབྱུང་བའི་

ཕིར།  འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་

གསུངས་སོ། །འདི་དག་ཁོ་ན་ཉྱེ་བར་བཟུང་བས་ནི།  ཉོན་མོངས་པ་གཞན་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གསུམ་པ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བརྟག་པ།
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རྣམས་འདི་དག་གི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་

མོངས་པ་གསུམ་པོ་དྱེ་དག་ནི།  སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག  །བརྟྱེན་པ་

ཉིད་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སྱེ།  དྱེ་ལ་ཡུལ་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི་

འདོད་ཆགས་འབྱུང་ལ།  མི་སྡུག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཞྱེ་སང་འབྱུང་ངོ་། །ཕིན་

ཅི་ལོག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི་གཏི་མུག་འབྱུང་ངོ་། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་དྱེ་དག་

གསུམ་ཆར་ཡང་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་ལ་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཇི་ལྟར་

གཏི་མུག་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལས་འབྱུང་ཞྱེ་ན། བརོད་པར་བ་སྱེ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལས་དགྱེ་སློང་དག་མ་རིག་པ་ནི་

རྒྱུ་དང་བཅས་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་རྐྱེན་དང་བཅས་པའོ། །དགྱེ་སློང་དག་མ་

རིག་པའི་རྒྱུ་གང་ཞྱེ་ན།  ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ་ཞྱེས་བ་

བ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རོག་པ་ཅན་ནི་གཏི་མུག་ལས་སྐྱྱེ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་མ་རིག་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  གང་དག་སྡུག་དང་མི་སྡུག་དང་། །ཕིན་ཅི་

ལོག་ལ་བརྟྱེན་འབྱུང་བ། །དྱེ་དག་རང་བཞིན་ལས་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་ཕིར་ཉོན་

མོངས་ཡང་དག་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནི།  རང་བཞིན་ནི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར། །དྱེ་རྣམས་སྡུག་པ་དང་མི་

སྡུག་པ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་བརྟྱེན་ནས་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་ན།  སྡུག་པ་དང་མི་

སྡུག་པ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་
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དག་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་གི།  ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། 

།གཞན་ཡང་།  བདག་གི་ཡོད་ཉིད་མྱེད་ཉིད་ནི།  །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འགྲུབ་པ་

མྱེད། །དྱེ་མྱེད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །ཡོད་ཉིད་མྱེད་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། 

།བདག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དག་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་

ནི་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།   ཅི་སྱེ་གལ་ཏྱེ་བདག་གི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་མྱེད་

པ་དྱེའི་ཚེ་གང་ལས་དྱེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མྱེད་པ་ཉིད་དག་མྱེད་པར་

འགྱུར་བ།  འདིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་སམ་ན།  བརོད་

པ།  ཉོན་མོངས་འདི་དག་གང་གི་ཡིན། །དྱེ་ཡང་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན། 

།འགའ་མྱེད་པ་ནི་གང་གི་ཡང་། །ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །འདིར་

ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་རིག་ངོས་ཀྱི་རི་མོ་དང་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཉིད་བཞིན་

དུ་བསྐྱྱེད་པར་བ་བ་བརྟྱེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འདི་དག་གང་

ཞིག་གི་ཡིན་པར་འགྱུར་གི་རྟྱེན་འགའ་ཞིག་མྱེད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྟྱེན་དྱེ་

ཡང་བརྟགས་པ་ན་བདག་གམ་སྱེམས་ཤིག་ཡིན་པ་ཞིག་ན།  དྱེ་དག་གི་རྟྱེན་

དྱེ་ནི་སར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྟྱེན་དྱེ་འགའ་ཡང་མྱེད་

པར་ནི་གང་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར།  དྱེ་མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་གང་

གི་ཕིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  འགའ་མྱེད་པར་ནི་གང་གི་ཡང་། 
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།ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །འདིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟྱེན་སར་

གྲུབ་པ་ནི་འགའ་ཡང་ཁས་མི་ལྱེན་ལ།  གང་ཞིག་རྟྱེན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་

པ་བདག་ཅྱེས་བ་བ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕིར་ནམ་

མཁའི་ཨ་མྲའི་ཤིང་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སྱེམས་

ལ་བརྟྱེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ལ།  སྱེམས་དྱེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །

འདི་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བཤད་པ།  རང་ལུས་ལྟ་ཞིང་ཉོན་མོངས་

རྣམས། །ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་རྣམ་ལྔར་མྱེད། །རང་ལུས་ལྟ་ཞིག་ཉོན་མོངས་

ཅན། །ཉོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་ལྔར་མྱེད། །རང་ལུས་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །རང་གི་ལུས་ལ་ལྟ་བ་ནི་རང་ལུས་ལྟ་

སྱེ།  བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པར་འཛིན་པར་ཞུགས་སོ། །ཇི་ལྟར་འདི།  

ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མིན། །དྱེ་ལ་ཕུང་མྱེད་དྱེར་དྱེ་མྱེད། །དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་འདིས་རྣམ་པ་ལྔར་དཔད་པ་ན།  རང་

གི་ལུས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པ་

ལྔར་དཔད་པ་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་ཉོན་མོངས་

པར་བྱེད་པས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོ། །ཉོན་མོངས་པར་བ་བས་ན་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་ནོ། །དྱེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་

པ་རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ནི་མི་རིགས་ཏྱེ།  སྱེག་པ་པོ་དང་བསྱེག་པར་

བ་བ་དག་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གཞན་ལ་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱང་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཡང་མི་རིགས་

ཏྱེ།  གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

གི་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་

ཉིད་མྱེད་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  རྟྱེན་དང་བརྟྱེན་པ་དང་དྱེ་དང་ལྡན་པའི་ཕོགས་

རྣམས་མྱེད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མྱེད་ལ།  ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་ལ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མྱེད་ཅིང་།  ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔས་དཔད་

པ་ན།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ།  ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་རྣམ་པ་ལྔས་

དཔད་པ་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་

པ་རྣམས་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་

གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཞན་ལ།  

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ལ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མྱེད་

ལ།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མྱེད་ཅིང་།  ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རང་གི་

ལུས་ལ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་

པ་ལྔར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གསུམ་པ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བརྟག་པ།

429

པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་བཀག་

མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་ཕིན་ཅི་

ལོག་དག་ནི་རྱེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཡོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་

ཕིན་ཅི་ལོག་དག་ཉིད་ཡོད་ན།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  

གང་གི་ཕིར།  སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག  །དྱེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་ལས་

ནི་ཡོད་མིན་ན་སྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་།  དགག་པ་

ཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  སྡུག་དང་མི་སྡུག་ཕིན་ཅི་ལོག  །བརྟྱེན་ནས་ཉོན་མོངས་

གང་དག་ཡིན། །དྱེའི་རྒྱུ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མྱེད་

པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་དག་གི་

དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ཡང་གང་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་ནི་དམིགས་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །གཟུགས་དང་།  སྒྲ་

དང་དྲི་དང་རོ་དང་རྱེག་དང་ཆོས་ཞྱེས་བ་བ་དམིགས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ནི་ཡོད་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དམིགས་པ་ཡོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་

ཉིད་དུ་བརོད་པར་བ་སྱེ་ཁྱྱེད་ཅག་གིས།  གཟུགས་སྒྲ་རོ་དང་རྱེག་པ་དང་། 
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།དྲི་དང་ཆོས་དག་རྣམ་དྲུག་ནི། །བཞི་སྱེ་འདོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་དང་། །གཏི་

མུག་གིས་ནི་ཡིན་པར་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་དོ། །དྱེ་ལ་དྱེ་ལས་

སྐྱྱེ་བའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འདིར་གནས་པས་བཞི་སྱེ་དམིགས་

པའོ། །དམིགས་པ་དྱེ་ཡང་གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་རྱེག་བ་དང་

ཆོས་ཞྱེས་བ་བ་དང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏྱེ།  ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དབང་

པོ་དྲུག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་འདི་ནི་འདི་ནའོ། །ཕ་གི་ནི་ཕ་གི་

ནའོ་ཞྱེས་ངྱེས་པར་བརྟག་ཏུ་རུང་བའི་ཕིར་དང་།  གཟུགས་སུ་རུང་བས་ན་

གཟུགས་སོ། །འདིས་དོན་སྒྲོགས་ཤིང་སོན་པར་བྱེད་པས་ན་སྒྲའོ། །བརྔུབ་

ཅིང་བསྣམ་པར་བ་བས་ནི་དྲི་དག་སྱེ།  གང་དུ་ཕིན་པ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་མི་

འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །བྲོ་ཞིང་རོ་མྱང་བར་བ་བས་ན་རོའ།ོ །རྱེག་པར་བ་བས་ན་

རྱེག་པའོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕིར་རམ། ཆོས་ཀྱི་མཆོག་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འཛིན་པས་ན་ཆོས་སོ། །རྣམ་པ་དྲུག་པོ་དྱེ་དག་གཞི་ཡིན་ནོ། 

།གང་གི་ཞྱེ་ན།  འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་གིའོ། །དྱེ་ལ་འགལ་

བས་ན་འདོད་ཆགས་ཏྱེ།  ཆགས་པ་དང་ལྷག་པར་ཞྱེན་པའོ། །ཡང་ན་འདིས་

སྱེམས་དགའ་བར་བྱེད་པས་ན་འདོད་ཆགས་སོ། །སུན་འབིན་པས་ན་ཞྱེ་

སང་སྱེ།  ཀུན་ནས་མནར་སྱེམས་པའོ། །ཡང་ན་འདིས་སྱེམས་སུན་འབིན་

པར་བྱེད་པས་ན་ཞྱེ་སང་ངོ་། །གཏི་མུག་པས་ན་གཏི་མུག་སྱེ།  ཀུན་ནས་གཏི་

མུག་པའོ། །ཡང་ན་འདིས་སྱེམས་གཏི་མུག་ཏུ་བྱེད་པས་ནི་གཏི་མུག་གོ  ། 

དྱེའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ནི་ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་གི་
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གཞི་སྱེ།  དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་སྡུག་

པའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་བཏགས་པས་ནི་འདོད་ཆགས་སྐྱྱེའོ། །མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་

སྒྲོ་བཏགས་པས་ནི་ཞྱེ་སང་ངོ་། །རྟག་པ་དང་བདག་ལ་ལོག་པར་སྒྲོ་བཏགས་

པས་ནི་གཏི་མུག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་གཞིར་བཏགས་

པ་བདྱེན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་རབ་རིབ་ཅན་དག་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྲ་

ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར།  དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པར་ཡོངས་

སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གཟུགས་སྒྲ་རོ་དང་རྱེག་པ་

དང་། །དྲི་དང་ཆོས་དག་འབའ་ཞིག་སྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འབའ་ཞིག་སྱེ་

ཞྱེས་བ་བ་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྱེ།  རང་བཞིན་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་མྱེད་ན།  འོ་ན་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་ཡིན་

ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ། །དམིགས་པ་དྱེ་དག་ནི། །དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་ལྟ་བུ་

དང་། །སྨིག་རྒྱུ་རི་ལམ་འདྲ་བ་ཡིན། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་དག་དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་དམིགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པ་དྱེའི་ཚེ།  

སྒྱུ་མའི་སྐྱྱེས་བུ་ལྟ་བུ་དང་། །གཟུགས་བརན་འདྲ་བ་དྱེ་དག་ལ། །སྡུག་པ་དང་

ནི་མི་སྡུག་པ། །འབྱུང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འགྱུར། །འདིས་ནི་རྟྱེན་ལོག་པ་ལས་

བྱུང་བ་དང་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མ་དག་ཀྱང་བརྫུན་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ།  ངར་འཛིན་ལས་བྱུང་ཕུང་པོ་རྣམས། །ངར་འཛིན་དྱེ་

ནི་དོན་དུ་བརྫུན། །གང་གི་ས་བོན་བརྫུན་པ་དྱེའི། །སྐྱྱེ་བ་བདྱེན་པ་ག་ལ་ཞིག  ། 
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ཅྱེས་གསུངས་སོ། །རྟྱེན་ལོག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་

མཚན་མ་དག་བརྫུན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་འཐད་པ་འདིས་

ཀྱང་འདི་གཉིས་བརྫུན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གང་ལ་བརྟྱེན་

ནས་སྡུག་པ་ཞྱེས། །གདགས་པར་བ་བ་མི་སྡུག་པ། །སྡུག་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་

མིན་པས། །དྱེ་ཕིར་སྡུག་པ་འཐད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདི་ན་གལ་

ཏྱེ་སྡུག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  སྡུག་པ་དང་འབྲྱེལ་པ་ཅན་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ངྱེས་པར་རིང་ཐུང་ངམ་ཕ་རོལ་དང་

ཚུ་རོལ་ལྟར་མི་སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ན།  མི་སྡུག་པ་གང་ལ་བརྟྱེན་

ཞིང་མི་སྡུག་པ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་སྡུག་པ་ཞྱེས་གདགས་པར་བ་ཞིང་རྣམ་

པར་གཞག་པར་བ་བ་ལྟོས་པར་བ་བ་མི་སྡུག་པ་དྱེ་ཡང་།  སྡུག་པ་མྱེད་པར་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།  སྡུག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མི་སྡུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་མི་སྡུག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། 

།གང་ལའི་སྒྲས་ནི་མཇུག་ཐོགས་ཀྱི་མི་སྡུག་པ་གཟུང་ངོ་། །གདགས་པར་བ་

བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གོང་གི་སྡུག་པ་དང་སྦྱར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་སྡུག་

པར་གདགས་པ་ལ།  མི་སྡུག་པ་ཞྱེས་བ་བར་ལྟོས་པར་བ་བ་དངོས་པོ་

འབྲྱེལ་བ་ཅན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་སྡུག་པ་འཐད་མ་ཡིན།  ཐུང་

ངུ་མྱེད་པས་རིང་པོའམ། །ཕ་རོལ་མྱེད་པས་ཚུ་རོལ་མི་འཐད་པ་བཞིན་ནོ་

ཞྱེས་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་མི་སྡུག་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  
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གང་ལ་བརྟྱེན་ནས་མི་སྡུག་པར། །གདགས་པར་བ་བ་སྡུག་པ་ནི། །མི་སྡུག་

མ་ལྟོས་ཡོད་མིན་པས། །དྱེ་ཕིར་མི་སྡུག་འཐད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  

གལ་ཏྱེ་མི་སྡུག་པ་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  མི་སྡུག་པ་དངོས་པོ་

འབྲྱེལ་པ་ཅན་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་དྱེ་ངྱེས་པར་རིང་ཐུང་ངམ་ཕ་རོལ་

དང་ཚུ་རོལ་ལྟར་སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ན།  སྡུག་པ་གང་ལ་བརྟྱེན་ཞིང་

སྡུག་པ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་མི་སྡུག་པ་ཞྱེས་གདགས་པར་བ་ཞིང་།   རྣམ་པར་

གཞག་པར་བ་བ་ལྟོས་པར་བ་བ་སྡུག་པ་དྱེ་ཡང་མི་སྡུག་པ་མྱེད་པར་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཞིང་།  མི་སྡུག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྡུག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  མི་

སྡུག་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར།  སྡུག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། 

།འདི་ཡང་གང་ལའི་སྒྲས་ནི་མཇུག་ཐོགས་ཀྱི་སྡུག་པ་གཟུང་ངོ་། །གདགས་

པར་བ་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གོང་གི་མི་སྡུག་པ་དང་སྦྱར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་

ན་མི་སྡུག་པར་གདགས་པ་ལ་སྡུག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟོས་པར་བ་བ་དངོས་པོ་

འབྲྱེལ་པ་ཅན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།  དྱེའི་ཕིར་མི་སྡུག་འཐད་མ་ཡིན། 

།ཞྱེས་བའོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཕིར།  སྡུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར། །མི་སྡུག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ཞྱེ་སང་འབྱུང་བར་ག་ལ་འགྱུར། །སྡུག་

པ་དང་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མ་མྱེད་ན་རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕིར་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་

པའི་མཚན་མའི་རྒྱུ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པའི་མཚན་མ་མྱེད་པས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་གཉིས་མྱེད་པར་བསན་

ནས།  ད་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་མྱེད་པར་བསན་པའི་སོ་ནས་གཏི་མུག་ཀྱང་མྱེད་

པར་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་མི་རྟག་རྟག་པ་ཞྱེས། །དྱེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་

ཡིན་ན། །སོང་ལ་མི་རྟག་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། 

།ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་བཞིར་བརོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྱེ་ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་སྐད་ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འཇིག་ཅིང་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་གོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  མི་རྟག་པ་ལ་ངྱེས་

པར་གནོད། །གང་ལ་གནོད་ཡོད་དྱེ་བདྱེ་མིན། །དྱེ་ཕིར་གང་ཞིག་མི་རྟག་པ། 

།དྱེ་ནི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བའི་ཚུལ་འདིས་མི་རྟག་པ་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ལ།  འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་རྟག་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སྡུག་བསལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ལ།  བདྱེ་

བའོ་སམ་དུ་ལོག་པར་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གཞན་ཡིན་

ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཁུ་ཁག་ཕྲད་པའི་ས་བོན་ཅན། །བཤད་དང་གཅི་བས་

བསྐྱྱེད་གྱུར་ཞིང་།   །མི་གཙང་རང་བཞིན་ཤྱེས་བཞིན་དུ། །འདོད་པ་གང་

གིས་དྱེ་ལ་ཆགས། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་ལུས་འདི་བདག་ཉིད་ཐམས་

ཅད་དུ་མི་གཙང་བ་ཡིན་བཞིན་དུ་རོངས་པས་དྱེ་ལ་གཙང་བ་ཉིད་དུ་འཛིན་

པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་བདག་

གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་དང་།  སྐྱྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་

ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  བདག་མྱེད་ཅིང་བདག་གི་རང་བཞིན་གིས་སོང་
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བཞིན་དུ།  དྱེ་ལ་རྟག་ཏུ་འཛིན་པ་དྱེ་ནི་བདག་མྱེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་

ཞྱེན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་པོ་དྱེ་དག་ནི་

གཏི་མུག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་འདིར་འདི་དཔད་པར་བ་སྱེ།  གལ་

ཏྱེ་ཕུང་པོ་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱིས་སོང་པ་དག་ལ་རྟག་པར་འཛིན་པ་ལོག་པ་སྱེ།  

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་རྣམ་པར་འཇོག་ན།  ཕུང་པོ་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཡང་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའི་ཕིར།  སོང་ལ་མི་

རྟག་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་པ་ཡིན། །འདི་ལྟར་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་རྟག་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་གཞག་པ་ཡིན་ན།  གང་གི་ཚེ་སོང་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཚེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་མྱེད་པས་དྱེ་དང་འགལ་བའི་རྟག་པ་ཉིད་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་མྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་

དང་བྲལ་ཞིང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པའི་སོང་པ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་མྱེད་པ་

དྱེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མྱེད་ཅིང་མི་གཙང་བ་ཡང་མྱེད་ལ་བདག་

མྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པས་སྡུག་

བསལ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སུ་གྱུར་

པའི་རྟག་པ་དང་བདྱེ་བ་དང་གཙང་བ་དང་བདག་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་དོ། །དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་

ན་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  མ་རིག་པ་དང་མ་རིག་རྐྱེན་བྱུང་གང་། །ནམ་ཡོད་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །མ་རིག་པ་དྱེ་འཇིག་རྟྱེན་ཡོད་མིན་པ། །དྱེ་ཡི་

ཕིར་ན་ངས་འདི་མ་རིག་གསུངས། །ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་གཏི་མུག་གཟུངས་ཀྱི་ཚིག་ལགས།  བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  འཇམ་དཔལ་གཏི་མུག་ནི་རབ་ཏུ་གོལ་བ་སྱེ།  དྱེས་ན་

གཏི་མུག་ཅྱེས་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་གལ་

ཏྱེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་གོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་

ལྟར་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་འཇོག་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་

དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་རྟག་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པར་རྣམ་

པར་གཞག་ཅྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་མི་རྟག་རྟག་གོ་ཞྱེས། །དྱེ་ལྟར་

འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སོང་ལ་མི་རྟག་པའོ་ཞྱེས། །འཛིན་པའང་ཇི་ལྟར་ལོག་

མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་གི་ཚེ་རྟག་པ་ཉིད་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་གཉི་

ག་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  གང་གི་ཚེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་

བ།  དྱེ་དག་ལས་ཐ་དད་པ་གསུམ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  གང་གི་

ཚེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་ཅི་ལ་ལྟོས་ནས་ཕིན་ཅི་ལོག་

ཏུ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་རིགས་པ་འདིས་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

།དྱེ་མྱེད་པའི་ཕིར་མ་རིག་པ་མྱེད་དོ། །ཇི་ལྟར་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པའོ་ཞྱེས་བ་

བར་འཛིན་པ་འདི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལྷག་

མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལྟག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པས་ཞུས་པ་ལས།  བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལམ་གི་ངྱེས་པར་འབྱུང་

བ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དྱེ་ནི་དྱེ་བཞིན་ཏྱེ།  རིགས་ཀྱི་བུ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པས་ནི་ཆགས་པར་འགྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་སྤངས་པས་འདོད་ཆགས་

སྤངས་པར་མ་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཞྱེ་སང་བར་འགྱུར་བ་དང་།  གཏི་

མུག་པར་འགྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་སྤངས་ནས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཞྱེ་

སང་དང་གཏི་མུག་སྤང་བར་མ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  རིགས་ཀྱི་

བུ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པས་ནི་ཆོས་གང་ཡང་དོར་བར་བ་བའམ་ཐོབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་ཆོས་མི་སོན་ཏོ། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ་བ་དང་།  ཡོངས་སུ་སྤང་

བར་བ་བ་དང་།  བསོམ་པར་བ་བ་དང་།  མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་དང་།  མངོན་

པར་རྟོགས་པར་བ་བ་དང་།  འཁོར་བ་ལས་བསྐྱོད་པར་བ་བ་དང་།  མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་འགོ་བར་བ་བ་དང་།  བསལ་བར་བ་བ་དང་།  གཞག་པར་

བ་བ་དང་།  དབྱེ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཆོས་མི་སོན་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་གཉིས་སུ་

དབྱེ་བ་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་ལ་

སྤོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རིགས་

ཀྱི་བུ་གཉིས་གང་ཞྱེ་ན།  བདག་གིས་འདོད་ཆགས་སྤང་བར་བའོ་སམ་པ་

འདི་ནི་གཉིས་སོ། །བདག་གིས་ཞྱེ་སང་སྤང་བར་བའོ་སམ་པ་འདི་ནི་གཉིས་

སོ། །བདག་གིས་གཏི་མུག་སྤང་བར་བའོ་སམ་པ་འདི་ནི་གཉིས་སོ། །དྱེ་ལྟར་

སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་
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ནི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་རིག་པར་བའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་

མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་རོལ་མོ་བྱུང་བའི་ཚེ།  སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་

སྤྲུལ་པའི་བུད་མྱེད་མཐོང་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དྱེ།  དྱེ་འདོད་

ཆགས་ཀྱིས་སྱེམས་དཀིས་ནས་འཁོར་གིས་འཇིགས་ནས་བག་ཚ་སྱེ།  སན་

ལས་ལངས་ནས་སོང་སྱེ་དྱེ་སོང་ནས་བུད་མྱེད་དྱེ་ཉིད་ལ་མི་སྡུག་པར་ཡིད་

ལ་བྱེད་ཅིང་།  མི་རྟག་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་དང་བདག་

མྱེད་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་ན།  རིགས་ཀྱི་བུ་དྱེ་ཇི་སམ་དུ་སྱེམས།  མི་དྱེ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནམ།  འོན་ཏྱེ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན།  གསོལ་པ།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་བུད་མྱེད་མ་མཆིས་པ་ལ་མི་སྡུག་པར་ཡིད་ལ་བགིད་

ཅིང་།  མི་རྟག་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་དང་བདག་མྱེད་པར་

ཡིད་ལ་བགིད་པའི་མི་དྱེའི་མངོན་པར་བརོན་པ་དྱེ་ནི་ལོག་པ་ལགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ན་དགྱེ་

སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་དང་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་བསྱེན་མ་ཁ་ཅིག་མ་སྐྱྱེས་

ཤིང་མ་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མི་སྡུག་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་མི་རྟག་པ་

དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་དང་བདག་མྱེད་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་དག་ཀྱང་དྱེ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའོ། །ང་ནི་མི་བླུན་པོ་དྱེ་དག་

ལམ་སོམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་མི་སྨྲ་སྱེ།  དྱེ་དག་ནི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཞྱེས་

བའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་གཉིད་ལོག་པའི་རི་

ལམ་དུ་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་འོང་བ་མཐོང་ནས་དྱེ་དང་ལྷན་
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ཅིག་ཉལ་བར་བྱེད་དྱེ།  དྲན་པ་ཉམས་པའི་ཕིར་བདག་ཉིད་ནི་སད་དོ་སམ་དུ་

དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ནས།  རྒྱལ་པོས་མ་ཚོར་གང་།  དྱེས་བདག་བསད་དུ་འོང་ངོ་

སམ་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྱེ་བྲོས་ན།  འདི་ཇི་སམ་དུ་སྱེམས།  ཅི་མི་དྱེ་

འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྱེ་བྲོས་པས་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོའི་འཇིགས་པ་དྱེ་ལས་

ཐར་པ་འགྱུར་རམ།  གསོལ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མ་ལགས་སོ། 

།དྱེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞྱེ་ན།  བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་མི་དྱེས་བུད་མྱེད་མ་མཆིས་

པར་བུད་མྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱྱེད་དྱེ་ཡང་དག་པ་མ་ལགས་པར་ཀུན་

བརྟགས་པའི་སླད་དུའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  རིགས་ཀྱི་

བུ་འདི་ན་དགྱེ་སློང་དང་དགྱེ་སློང་མ་དང་དགྱེ་བསྱེན་དང་དགྱེ་བསྱེན་མ་ཁ་

ཅིག་འདོད་ཆགས་མྱེད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱྱེད་ནས།  འདོད་

ཆགས་ཀྱི་འཇིགས་པས་སྐྲག་སྱེ་འདོད་ཆགས་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་

ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་ཞྱེ་སང་མྱེད་པར་ཞྱེ་སང་གི་འདུ་ཤྱེས་

བསྐྱྱེད་གཏི་མུག་མྱེད་པར་གཏི་མུག་གི་འདུ་ཤྱེས་བསྐྱྱེད་ནས་གཏི་མུག་གི་

འཇིགས་པས་སྐྲག་སྱེ།  གཏི་མུག་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་

བ་རྣམས་ཀྱང་དྱེ་དང་འདྲ་བར་བལྟ་བར་བའོ། །

ང་ནི་མི་བླུན་པོ་དྱེ་དག་ལ་ལམ་སོམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་མི་སྨྲ་སྱེ།  དྱེ་དག་

ནི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྱེ་དཔྱེར་ན་མི་དྱེས་

མྱེད་བཞིན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པས་འཇིགས་པ་མྱེད་པ་ལ་འཇིགས་པའི་འདུ་

ཤྱེས་བསྐྱྱེད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རིགས་ཀྱི་བུ་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ནི་
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འདོད་ཆགས་ཀྱི་མཐའ་མ་ཤྱེས་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་མཐའི་

འཇིགས་པས་སྐྲག་སྱེ།  འདོད་ཆགས་ཀྱི་མཐའ་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་

ཚོལ་ལོ། །ཞྱེ་སང་གི་མཐའ་ཅི་ཡང་མྱེད་པའི་མཐའ་མ་ཤྱེས་ནས་ཞྱེ་སང་གི་

མཐའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་ཅིང་ཅི་ཡང་མྱེད་པའི་མཐའ་ལ་ངྱེས་པར་འབྱུང་

བར་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ལོ། །གཏི་མུག་གི་མཐའ་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་མ་ཤྱེས་

ནས་གཏི་མུག་གི་མཐའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་སྱེ།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལས་

ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་བྱེད་དོ། །ང་ནི་མི་བླུན་པོ་དྱེ་དག་ལ་

ལམ་སོམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་མི་སྨྲ་སྱེ།  དྱེ་དག་ནི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བའོ་

ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་སོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཡང་རྟག་པའོ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟར་འཛིན་པའི་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ན་ཡང་རྱེ་ཞིག་འཛིན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །འཛིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་འཛིན་པ་སྱེ།  དངོས་པོ་བ་བའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་ཡང་གདོན་མི་ཟ་བར་སྒྲུབ་བྱེད་རྟག་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་བྱེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་དགོས་ལ།  བདག་གམ་སྱེམས་ཅན་ཀྱང་

རུང་སྱེ་བྱེད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་དགོས་ཤིང་།  གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་

ལས་ཀྱང་ཡོད་དགོས་སོ། །དངོས་པོ་བ་བ་དང་བྱེད་པ་དང་།  བྱེད་པ་པོ་དང་

ལས་རྣམས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནི་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་

གྲུབ་བོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  ཁྱོད་ཀྱི་རྱེག་པ་འདི་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས།  གང་གིས་འཛིན་དང་འཛིན་གང་དང་། །འཛིན་
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པ་པོ་དང་གང་གཟུང་བ། །ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་སྱེ། །དྱེ་ཕིར་འཛིན་པ་ཡོད་

མ་ཡིན། །འདིར་འཛིན་པ་པོ་འགའ་ཞིག་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་

བྱེད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལས་

སུ་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་

ལྟར་ནི་སར་བསན་ཟིན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  ཇི་ལྟར་རྟག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་

པའི་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི།  གལ་ཏྱེ་མི་རྟག་རྟག་པ་ཞྱེས། 

།དྱེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བསན་ལ།  ཇི་

ལྟར་འཛིན་པ་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ནི།  བདག་གི་ཡོད་ཉིད་མྱེད་ཉིད་ནི། །ཇི་ལྟ་

བུར་ཡང་གྲུབ་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་འདིས་བསན་པ་ཡིན་ཞིང་།  གང་གཟུང་

བར་བ་བ་དྱེ་ཡང་ཇ་ིལྟར་མྱེད་པ་དྱེ་ལྟར་ནི།   གཟུགས་སྒྲ་ར་ོདང་རྱེག་པ་དང་། 

།དྲི་དང་ཆོས་དག་འབའ་ཞིག་སྱེ། །ཞྱེས་བ་བས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་

ཚེ་དྱེ་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་པ་དང་ལས་དག་མ་གྲུབ་པ་དྱེའི་ཚེ་གོ་རྒྱུ་མྱེད་

པའི་འཛིན་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར།  གང་གིས་འཛིན་དང་འཛིན་

གང་དང་། །འཛིན་པ་པོ་དང་གང་གཟུང་བ། །ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་སྱེ། 

།རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །གང་གི་ཕིར་འདི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ།  དྱེ་ཕིར་འཛིན་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གང་གི་ཕིར་རྐྱེན་བརྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་པ་དང་དངོས་པོ་དང་བྱེད་པ་པོ་

དང་ལས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་སྐྱྱེས་པར་བསན་པ་དྱེའི་ཕིར།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  ཕིན་ཅི་ལོག་དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  ཕིན་ཅི་ལོག་

དང་ལྡན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་སྦྱིན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ།  ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མྱེད་པར་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པ་

སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བརོད་པར་

བ་སྱེ།  འདིར་བྱེད་པ་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་རྣམས་ནི་མྱེད་པས་འཛིན་པ་

ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར།  ལོག་པའམ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནི། །འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ན། །གང་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ཅིང་། །གང་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཡོད། 

།འགའ་ཞིག་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ལོག་པའམ་ཡང་དག་པར་མི་འཛིན་པ་ལ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཉིད་དང་།  ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་

ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་འདི་དག་འགའ་ཞིག་ལ་

འདོད་ན་ནི།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་བརྟག་གམ།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་

གྱུར་པ་ཞིག་གམ།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་བརྟག་གང་ན།  

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དྱེ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་

ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ལའང་། 

།ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དོ། །གང་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་སིད་པ། །བདག་ཉིད་
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ཀྱིས་ནི་རྣམ་པར་དཔོད། །ཅྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ།  རྱེ་ཞིག་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་

ལྟར།  གང་ཞིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྱེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་

ཉིད་ཡིན་ན།  དྱེ་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་འབྲྱེལ་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྱེ།  དགོས་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་

རིགས་ཏྱེ།  མི་ཤྱེས་པའི་གཉིད་དང་བྲལ་བས་བོ་གོས་ཀྱི་སྤན་རྒྱས་པ་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ལ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་དག་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕིན་ཅི་ལོག་པར་འགྱུར་བཞིན་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  

གང་ཞིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་པོ་དྱེ་གང་

ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་ཕྱེད་ཕིན་ཅི་ལོག་

པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  ཕྱེད་ཕིན་ཅི་ལོག་བ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་ཅིག་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་།  ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་ན།  

དྱེ་ལ་འདིའི་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ལ་ནི་ཕིན་

ཅི་ལོག་གིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

འདིའི་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་

ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་
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གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་

ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་དག་སིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།  

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་དང་།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་གང་དག་

ལ་དྱེ་ལྟ་མི་སིད་ལ་མི་སིད་པས་ད་གང་དག་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་དག་སིད་ཅྱེས་

བདག་ཉིད་གཟུ་བོར་གྱུར་པས་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔོད་ཅིག  །དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་རྟྱེན་མྱེད་པས་ཀྱང་ཕིན་ཅི་ལོག་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མ་སྐྱྱེས་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་

འགྱུར། །ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་སྐྱྱེ་མྱེད་ན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །དྱེ་

ལ།  དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐྱྱེ་སྱེ། །གཞན་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན། 

།བདག་དང་གཞན་ལས་ཀྱང་མིན་ན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །ཕིན་ཅི་

ལོག་དང་ལྡན་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  ། དྱེའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་

དག་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་གང་

སྨྲས་པ་དྱེ་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་པོ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་

པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་།  ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དུ་གཞག་པར་མི་

ནུས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  གལ་ཏྱེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་། །རྟ 

ག་དང་བདྱེ་བ་ཡོད་ན་ནི། །བདག་དང་གཙང་དང་རྟག་པ་དང་། །བདྱེ་བ་ཕིན་

ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་རྟག་པ་དང་བདྱེ་བ་དྱེ་དག་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་འཇོག་ན་ནི།  ཅི་དྱེ་དག་ཡོད་དམ་

འོན་ཏྱེ་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི་འོ་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པའི་ཕིར་
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བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་མྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་མྱེད་

པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  

འགལ་ཟླ་ཕིན་ཅི་ལོག་མྱེད་པའི་ཕིར་བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་

ལོག་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་བདག་

དང་གཙང་བ་དང་། །རྟག་དང་བདྱེ་བ་མྱེད་ན་ནི། །བདག་མྱེད་མི་གཙང་མི་

རྟག་དང་། །སྡུག་བསལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ། །གལ་ཏྱེ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་དུ་མི་སིད་པས་བདག་དང་གཙང་བ་དང་རྟག་

པ་དང་བདྱེ་བ་མྱེད་དོ་སམ་དུ་སྱེམས་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་ན་འོ་ན་བདག་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གང་བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་བ་དྱེ་ཡང་དོར་བར་བ་སྱེ།  དགག་བ་མྱེད་ན་བཀག་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་བདག་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་བདག་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་ཇི་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ཐར་པ་འདོད་པ་

རྣམས་ཕིན་ཅི་ལོག་དྱེ་དག་བརྒྱད་ཆར་ཡང་སྤང་བར་བའོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་

རྣམ་པར་དཔོད་པ་འདི་དག་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་འདི་ནི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་

པ་སྤང་བའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་ཆྱེན་པོ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་བསན་པའི་

ཕིར།  དྱེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས། །མ་རིག་པ་ནི་འགག་པར་འགྱུར། 

།མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་འགག་པར་འགྱུར། 

།ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་གི་ཚེ་རྣལ་འབོར་པ་དྱེས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་
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པས་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་དམིགས་པ་དྱེའི་ཚེ།  དྱེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་དམིགས་

པས་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་འགགས་པས་མ་

རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ར་ཤིའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཆོས་

རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  མ་རིག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚོགས་མཐའ་

དག་དང་།  སྐྱྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་

ལྟར་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའི་རྒྱུ་ཅན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་ལུས་

ཀྱི་དབང་པོ་འགགས་པ་ན་འགག་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདུ་བྱེད་ལ་

སོགས་པ་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་སིད་པའི་ཡན་ལག་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ངྱེས་

པར་མ་རིག་པ་འགགས་པ་ན་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར། མ་

རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་འགག་པར་འགྱུར།   ། 

ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་ཕིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས་མ་རིག་པ་འགག་

ན།  འོ་ན་ནི་གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཕིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས་འགག་པར་འགྱུར་

བ།  མ་རིག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  ནམ་མཁའི་ཨ་མྲའི་ལྕུག་མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་སྤང་བའི་ཐབས་ཚོལ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་མ་རིག་པ་ཡོད་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་འགག་པའི་ཐབས་ཚོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ།  

ཉོན་མོངས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །བརོད་པར་

བ་སྱེ།  ཀྱྱེ་མ་གང་ཞིག་དམ་པ་གཞན་གི་དོན་འབྱུང་བ་ལ་ཅི་ལ་ཡང་རག་མ་
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ལས་པར་ཆས་པ་རྣམས་ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་

པའི་དུག་གི་ལོན་ཤིང་ཆྱེན་པོ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་བསལ་ཤིན་ཏུ་

སོབས་པ་མ་ལུས་པ་དྲུངས་འབིན་པར་མཛད་པ་ལ།  སོབས་འདྱེབས་པར་

མི་གནས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་དྱེ་དྲུངས་འབིན་པར་མཛད་པ་

རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བར་གནས་ཤིང་གཟུ་ལུམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་

དུག་གི་ལོན་ཤིང་ཆྱེན་པོ་དྱེ་འཛུགས་པ་ལ་ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་གུས་པ་ནི།  ཕ་རོལ་

པོ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

གལ་ཏྱེ་ཉོན་མོངས་པ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤོང་བ་ཡོད་ན་ནི།  དྱེ་

སྤོང་བའི་ཐབས་ཚོལ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་སྤོང་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

།ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ན་གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་

རྣམས་ལ་འམ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ  །དྱེ་

ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཉོན་མོངས་པ་རང་བཞིན་ངོ་བོས་ཡོད་པར་

གྱུར་པ་རྣམས་སྤོང་བར་འདོད་ན་ནི།  དྱེ་མི་འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་

ལྟར།  གལ་ཏྱེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། 

།ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྤང་བར་འགྱུར། །ཡོད་པ་སུ་ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད། །དངོས་པོ་

རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་བཟློག་པར་མི་ནུས་ཏྱེ།  ས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ས་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ལྡོག་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་ལ་ལ་སྱེ་གང་ཟག་གི་གང་དག་སྱེ་མ་རིག་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ནི་ཇི་ལྟ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བུར་ན་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གིས་ཀྱང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། 

།ཡང་ཅིའི་ཕིར་དྱེ་དག་ནི་སྤོང་ཞྱེ་ན།  ཡོད་པ་སུ་ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད།  ཅྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  རང་བཞིན་བཟློག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར།  ནམ་མཁའི་མི་སྒྲིབ་

པ་ཉིད་བཟློག་ཏུ་མྱེད་པ་བཞིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་རང་

བཞིན་གིས་མྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཞྱེས་བ་བར་རྟོག་ན།  དྱེ་ལྟར་ན་ཡང་སྤོང་བ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། 

།གང་དག་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྤོང་བར་འགྱུར། །མྱེད་པ་

སུ་ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད། །ཉོན་མོངས་པ་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པ་སྱེ་མི་བདོག་

པ་རྣམས་ཀྱང་སྤང་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་དོ། །མྱེའི་གང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་

བཟློག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་འདི་དག་ཀྱང་སུ་

ལ་ཡང་གང་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གིས་མྱེད་པས།  དྱེ་དག་སུས་སྤོང་བར་

བྱེད་དྱེ་སུས་ཀྱང་སྤོང་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཕོགས་གཉི་

ག་ལྟར་ཡང་སྤོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤོང་བ་མྱེད་

དོ། །སྤོང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ན་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་ཚོལ་བ་ལྟ་ཡོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ཇི་སྐད་དུ།  མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་

ཡོད་པ་ཉིད་དྱེ།  དྱེ་སྤོང་བའི་ཐབས་ཚོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་གང་སྨྲས་

པ་དྱེ་མི་འཐད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་པ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་

ཀྱང་།  གཟུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་བང་ཆུབ་བསན། །བང་ཆུབ་ཀྱིས་ཀྱང་གཟུགས་

བསན་ཏྱེ། །མི་མཚུངས་པ་ཡི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་བ་མ་རབ་ཏུ་བསན། 
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།སྒྲ་ཡིས་གཟུགས་ཀྱི་བ་མ་སྱེ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་པ་དག  །གཟུགས་དང་

བང་ཆུབ་མཉམ་པ་སྱེ། །ཐ་དད་བ་བ་དྱེ་མི་རྱེད། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཟབ་པར་

ཡང་། །སྒྲ་ཡིས་རབ་ཏུ་བསན་པ་ལྟར། །མྱ་ངན་འདས་པ་དྱེ་མི་རྱེད། །དྱེ་ཡི་སྒྲ་

ཡང་མི་རྱེད་དོ། །སྒྲ་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །གཉི་གའང་རྱེད་པར་མི་འགྱུར་

ཏྱེ། །དྱེ་བཞིན་སོང་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་བསན། །མྱ་

ངན་འདས་དང་འདའ་བ་ནི། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རྱེད་དྱེ། །འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་

འཇུག་པ་མྱེད། །ཕིས་ནི་ཅི་འདྲ་དྱེ་བཞིན་སོན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས། །མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས་མཉམ་པར། །སངས་རྒྱས་བསན་

ལ་བརོན་པ་ཡི། །འབྱུང་བ་དྱེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་རིག  །ཅྱེས་གསུངས་པ་དང་།  

དྱེ་བཞིན་དུ།  ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ནི་ཕུང་པོ་སོང་ཉིད་མཁྱྱེན། །མཁྱྱེན་ནས་ཉོན་

མོངས་རྣམས་དང་མི་འགོགས་ཏྱེ། །བརོད་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་བརོད་བ་ཞིང་། 

།མྱ་ངན་འདས་བཞིན་འཇིག་རྟྱེན་འདིར་དཔད་བ། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  ཕིན་ཅི་ལོག་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་

པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།



450

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རབ་བྱེད་ཉྱེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ།

འདིར།  གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་

མྱེད། །འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱྱེད་ལ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་རིགས་པས་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཕི་དང་ནང་གི་དངོས་པོའི་

རྣམ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་སྒྲུབ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཁྱོད་ལ་

ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་དང་མང་པོར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ།  ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ན་དྱེའི་ཚེ་གང་སོང་པ་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་

ཡིན་ལ།  གང་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་

དུ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅིང་འགག་པ་མྱེད་པས་དངོས་པོ་གང་ཡང་འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་

འཇིག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་མྱེད་པས་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་

རྣམས་སོང་པར་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ལ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  

འདི་ལྟར།  འདི་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སར་གི་རྒྱུས་བསྐྱྱེད་ཅིང་

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི།  སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ཉིད་དང་།  

འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཉིད་དང་།  འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཉིད་ཀྱིས་མི་

མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་ན་སྡུག་

བསལ་ཞྱེས་བའོ། །སྡུག་བསལ་དྱེ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤངས་པས་འཕགས་པ་

རྣམས་ཁོ་ནས་སྡུག་བསལ་ལོ་སམ་དུ་ཤྱེས་ཀྱི།  ཕིན་ཅི་ལོག་དང་རྱེས་སུ་

འབྲྱེལ་བའི་ཕིར་དང་།  ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞིན་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་རྣམ་
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པར་འཇོག་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་

དངོས་པོ་དྱེ་དག་གིས་དངོས་པོ་དྱེ་དག་ཉིད་དྱེར་དམིགས་པའི་ཕིར་རིམས་

ལ་སོགས་པའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པས་དབང་པོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་བུ་

རམ་མངར་བའི་རང་བཞིན་ཡང་ཁ་བ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་དྱེ་དག་

གི་ཤྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཁ་བ་ཉིད་དུ་བདྱེན་གི།  མངར་བ་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་

པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་དག་གིས་འདི་དག་སྡུག་བསལ་གི་

བདག་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་དྱེ་དག་ཉིད་ལ་དྱེ་དག་སྡུག་བསལ་ཡིན་པར་བཞག་གི  ། 

ཕིན་ཅི་ལོག་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་པས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་དྱེ་སྡུག་བསལ་གི་བདག་

ཉིད་དུ་བདྱེན་པ་དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་ཞྱེས་བའོ། 

།གལ་ཏྱེ་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ལ་སྡུག་

བསལ་ལོ་ཞྱེས་བ་བར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ།  དྱེའི་ཕིར་ཇི་

ལྟར་སྡུག་བསལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བདྱེན་པ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  ཚོར་བ་

སྡུག་བསལ་ཉིད་འབའ་ཞིག་སྡུག་བསལ་གི་བདྱེན་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་

ན།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཕགས་པ་རྣམས་

ཁོ་ན་ལ་དྱེ་བདྱེན་པའི་ཕིར་འཕགས་པའི་བདྱེན་པའོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་

སྱེ།  ཇི་སྐད་དུ།  ལག་འཐིལ་སྤུ་ཉག་གཅིག་འདུག་པ། །མི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་

རྟོགས་ལ། །དྱེ་ཉིད་མིག་ཏུ་སོང་ན་ཡང་།  །མི་བདྱེ་བ་དང་གནོད་བ སྐྱྱེད་ལྟར། 
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

།བིས་པ་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་ཡིས། །འདུ་བྱེད་སྡུག་བསལ་སྤུ་མི་རྟོགས། 

།འཕགས་པ་མིག་དང་འདྲ་བས་ནི། །དྱེ་ཡིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཀྱང་འབྱུང་། །ཞྱེས་

བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་དྱེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བདྱེན་

པས་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པའོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་གོ  །ནམ་

ཞིག་གི་ཚེ་ན་འདི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པར་རིགས་ཤྱེ་ན།  གང་

གི་ཚེ་འདུས་བས་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  གང་གི་

ཚེ་སོང་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཅིང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འགག་པ་མྱེད་པ་

དྱེའི་ཚེ་ནི་སྡུག་བསལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་མྱེད་པ་ན་ཡང་ཀུན་

འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  འདི་ལྟར་རྒྱུ་གང་ལས་སྡུག་

བསལ་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་སྐྱྱེ་བ་སྱེད་པ་དང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་རྒྱུ་དྱེ་ལ་ནི་ཀུན་འབྱུང་ཞྱེས་བ་ན།  གང་གི་ཚེ་འབྲས་བུར་གྱུར་

པ་སྡུག་བསལ་གི་བདྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་དང་བྲལ་བ་

རྒྱུ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་ཡང་མྱེད་དོ། །སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་

ཞིང་ཡིད་མི་སྐྱྱེ་བ་ལ་ནི་འགོག་པ་ཞྱེས་བ་ན།  གང་གི་ཚེ་སྡུག་བསལ་ཉིད་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་གང་གང་གིས་འགོག་པར་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་

འགོག་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་མྱེད་ན་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་

ཡང་མྱེད་དོ། །སྡུག་བསལ་འགོག་པ་མྱེད་ན་ཡང་སྡུག་བསལ་འགོག་པར་

འགོ་བའི་ལམ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱང་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་ལམ་གི་བདྱེན་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་དངོས་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ།
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པོ་རྣམས་སོང་པར་སྨྲ་བར་ཁྱོད་ལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་དག་མྱེད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལས་ཉྱེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  བརོད་པར་བ་

སྱེ།  འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་མྱེད་པས།  །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་དང་སྤང་བ་

དང་། །སོམ་དང་མངོན་དུ་བ་བ་དག  །འཐད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། 

།འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་མྱེད་པར་ཐལ་བ་ཡིན་དང་།  མི་རྟག་

པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྣམ་པ་དག་གིས་སྡུག་བསལ་གི་བདྱེན་པ་ཡོངས་སུ་

ཤྱེས་པ་དྱེ་དང་།  སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་སྤང་བ་དང་།  སྡུག་

བསལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་སོམ་པ་དང་། །སྡུག་བསལ་འགོག་པ་

མངོན་དུ་བ་བ་སྱེ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་མི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏྱེ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་མྱེད་

པས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  ཉྱེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྱེ་ན།  

བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །འབྲས་བུ་བཞི་ཡང་ཡོད་མ་

ཡིན། །འབྲས་བུ་མྱེད་ན་འབྲས་གནས་མྱེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་མ་

ཡིན། །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །དྱེ་དག་མྱེད་ན་དགྱེ་འདུན་མྱེད། 

།འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་མྱེད་ཕིར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། 

།ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། 

།གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་

ཚེ།  དྱེ་མྱེད་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་།  ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་།  ཕིར་

མི་འོང་བ་དང་།  དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་དང་།  བཞི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  འདིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤང་པ་བསོམས་པས་ནི།  

འབྲས་བུའི་མིང་འཐོབ་སྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་སྤངས་པས་

སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་

པའི་སྤངས་པ་གང་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུའོ། །འདོད་པ་

ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེན་པོ་དང་

འབྲིང་དང་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྱེ་རྱེ་ཞིང་ཆྱེན་པོ་དང་འབྲིང་དང་

ཆུང་ངུའི་དབྱེ་བས་ཕྱེ་བ་ན་རྣམ་པ་དགུར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་པས་རྣམ་པར་གོལ་

བའི་ལམ་ལ་སྤངས་པ་གང་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབྲས་བུའོ། 

།འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དྱེ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པ་

ཟད་པས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ལ་སྤངས་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་ཕིར་

མི་འོང་བའི་འབྲས་བུའོ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་བསོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ།  ས་དང་ས་ལ་རྣམ་པ་དགུའི་དབྱེ་བས་

ཕྱེ་བ་རྣམས་ལས་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་འདུ་ཤྱེས་མྱེད་མིན་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ཀྱི་ས་པའི་

ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་ཟད་པར་ཟད་པས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ལ་

སྤངས་པ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  འདི་

དག་ནི་འབྲས་བུ་བཞིའོ། །འདི་དག་ཇི་ལྟར་རིགས་ཤྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་སྡུག་

བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡོད་ཅིང་ཀུན་འབྱུང་སྤང་བ་དང་།  འགོག་པ་

མངོན་སུམ་དུ་བ་བ་དང་ལམ་སོམ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན།  གང་གི་
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ཚེ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་མྱེད་པས་སྡུག་

བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ་ནི་འབྲས་བུ་བཞི་པོ་

དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་བཞི་པོ་དྱེ་དག་མྱེད་ན་དྱེ་དག་ལ་

གནས་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞི་པོ་གང་དག་

ཡིན་པ་དྱེ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ན་འཕགས་པའི་གང་

ཟག་ཞུགས་པ་བཞི་པོ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་

དྲུག་པ་ལམ་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པའི་ས་རོལ་གི་ཤྱེས་པ་དང་།  བཟོད་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་བཅྭ་ལྔ་གང་དག་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་སྱེ།  ཁམས་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་དྱེའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་བཟོད་པ་དང་།  

ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞིར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དུས་ཀྱི་

བཟོད་པ་དང་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་གང་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟ་སྱེ།  འདོད་པ་ན་

སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་འཇིག་ཚོགས་དང་མཐར་

འཛིན་པ་དང་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་།  ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་།  ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་།  ཐྱེ་ཚོམ་དང་།  འདོད་

ཆགས་དང་།  ཁོང་ཁོ་བ་དང་།  ང་རྒྱལ་དང་།  མ་རིག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕྲ་རྒྱས་

བཅུའི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་ཅིང་།  མི་རྟག་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་

དང་།  བདག་མྱེད་པའི་རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ།  འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་

གི་བདྱེན་པ་ལ་དམིགས་པ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཅིག་གོ  ། 

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཅན་སྡུག་བསལ་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཉིས་པའོ། 

།དྱེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་

དམིགས་པ།  ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཕྲ་རྒྱས་བཅོ་བརྒྱད་

ཀྱི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་ཅིང་།  སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ་བར་

ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  སྡུག་བསལ་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པའི་

བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གསུམ་པའོ། །དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་

ལྡན་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  སྡུག་བསལ་ལ་རྱེས་

སུ་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་བཞི་པའོ། །ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་

པའི་སྡུག་བསལ་གི་བདྱེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་།  བཟོད་པ་དང་ཤྱེས་

པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པོ་དྱེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་

ཀུན་འབྱུང་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་།  ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང་།  ཐྱེ་ཚོམ་དང་།  འདོད་ཆགས་དང་།  ཁོང་ཁོ་དང་།  ང་རྒྱལ་

དང་།  མ་རིག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕྲ་རྒྱས་བདུན་གི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་ཅིང་།  རྒྱུ་

དང་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་རབ་ཏུ་སྐྱྱེ་བ་དང་རྐྱེན་གིས་རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ་དང་།  

འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་ལ་དམིགས་པ་བར་ཆད་མྱེད་

པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་ནི་གཅིག་གོ  །དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་
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གོལ་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་

ནི་གཉིས་པའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་

ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཁོང་ཁོ་བ་མ་གཏོགས་པ་བཤད་མ་

ཐག་པའི་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་ཅིང་།  ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་

པའི་རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ།  བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་

འབྱུང་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པའི ་བཟོད་པའི ་སྐད་ཅིག་མ་ནི ་གསུམ་པའོ། 

།དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ཀུན་འབྱུང་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་བཞི་པ་སྱེ།  

དྱེ་དག་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་གི་སྡུག་

བསལ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདྱེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པོ་

འདི་དག  །ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་

འགོག་པ་མཐོང་བས་སྤང་བར་བ་བ་ཀུན་འབྱུང་ལ་བཤད་པ་ཕྲ་རྒྱས་བདུན་

གི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་ཞིང་འགོག་པ་དང་།  ཞི་བ་དང་ག་ནོམ་པ་དང་ངྱེས་པར་

འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ།  འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པ་

ལ་དམིགས་པ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་འགོག་པ་ལ་ཆོས་

ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཅིག་གོ   །དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་

ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན། སྡུག་བསལ་

འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཉིས་པའོ། །རྣམ་པ་དྱེ་དང་དྱེ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དག་ཉིད་ཀྱིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་

འགོག་པའི་བདྱེན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་གཉྱེན་པོར་གྱུར་པ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  

གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ལ་རྱེས་

སུ་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གསུམ་པའོ། །

དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ།  རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་

གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་

འགོག་པ་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་བཞི་པའོ། །དྱེ་དག་ནི་ཁམས་

གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་བཞིའོ། །ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པའི་བདྱེན་

པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་མཐོང་

པས་སྤང་བར་བ་བ་འགོག་པ་ལ་བཤད་པ་དག་ལ།  བརྒྱད་པ་ཚུལ་ཁིམས་

དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་བསྣན་ཏྱེ།  ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་ཀྱི་གཉྱེན་

པོར་གྱུར་ཅིང་ལམ་དང་རིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་།  ངྱེས་པར་འབིན་པའི་

རྣམ་པར་སྐྱྱེས་པ།  འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་

ལམ་ལ་དམིགས་པ།  བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  ལམ་ལ་

ཆོས་ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཅིག་གོ  །དམིགས་པ་དང་རྣམ་

པ་དྱེ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ།  རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  ལམ་
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ལ་ཆོས་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གཉིས་པའོ། །རྣམ་པ་དྱེ་དག་ཉིད་ཀྱིས་

གཟུགས་དང་གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསལ་འགོག་པར་འགོ་

བའི་ལམ་ལ་དམིགས་པ།  ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་ཕྲ་རྒྱས་བཅུ་བཞིའི་གཉྱེན་

པོར་གྱུར་པ།  བར་ཆད་མྱེད་པའི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན།  ལམ་ལ་རྱེས་སུ་

ཤྱེས་པའི་བཟོད་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་གསུམ་པ་སྱེ།  སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པོ་

དྱེ་དག་ནི། མཐོང་བའི་ལམ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །དྱེ་དག་ལ་རྣམ་པར་གནས་

པའི་འཕགས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཕིར།  

ཞུགས་པར་ཞྱེས་བ་བ་ལ།  བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རྱེས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་གནས་

པ་དྱེ་དག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བའོ། །ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་པོ་དྱེ་

དག་ནི།  སོམ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པར་བདྱེན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་

སྤོང་བའི་ཕིར།  མཐོང་བས་སྤང་བ་ཞྱེས་བ་བར་བརོད་དོ། །གང་དག་བདྱེན་

པའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་མཐོང་བ་བཞིན།  ཕིས་བསོམ་པས་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་དྱེ་

དག་ནི་བསོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་སྱེ།  དྱེ་དག་ནི་ཕྲ་རྒྱས་བཅུར་འགྱུར་ཏྱེ།  

འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་།  ཁོང་ཁོ་བ་དང་།  ང་རྒྱལ་དང་།  མ་

རིག་པ་དག་དང་།  གཟུགས་ན་སྤོད་པ་ཁོང་ཁོ་སྤངས་པ་གསུམ་པོ་དྱེ་དག་

ཉིད་དང་།  གཟུགས་མྱེད་པ་ན་སྤོད་པ་གསུམ་པོ་དྱེ་དག་ཉིད་དྱེ་བཅུར་འགྱུར་

རོ། །དྱེ་དག་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ས་དང་ས་ལས་རྣམ་པ་དགུར་

ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  འདོད་པའི་ཁམས་དང་།  བསམ་གཏན་བཞི་དང་།  གཟུགས་

མྱེད་པ་བཞི་དྱེ་དག་ཏུའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་རྱེ་རྱེ་སྤང་བར་བ་བའི་



460

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཕིར།  བར་ཆད་མྱེད་པ་དང་།  རྣམ་པར་གོལ་བའི་དབྱེ་བས་ཤྱེས་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་གཉིས་གཉིས་ཉོན་མོངས་པའི་སྐད་ཅིག་ལས་བཟློག་ནས་རྣམ་པར་

གཞག་གོ  །འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་ཆྱེན་པོའི་ཆྱེན་པོ་ནི།  བར་ཆད་

མྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དག་གིས་སྤོང་བ་ནས་

ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནི་ཤྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ཆྱེན་པོའི་

ཆྱེན་པོའི་བར་དག་གིས་སྤོང་སྱེ།  དྲི་མ་རགས་པ་ནི་འབད་པ་ཆུང་དུས་

བསྒྲུབ་པར་བ་ལ།  ཕྲ་མོ་ནི་འབད་པ་ཆྱེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ།  

ཁྲུས་མཁན་གོས་འཁྲུ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་

མཐོང་བའི་ལམ་གི་འོག་རོལ་དུ།  འཕགས་པ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་ན་བསོམ་པས་སྤང་བར་བ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་པོའི་གཉྱེན་པོ།  རྣམ་

པར་གོལ་བའི་ལམ་ཞྱེས་བ་བའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མའི་ས་རོལ་གི་ཤྱེས་

པའི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་པ་ནི།  ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་

པ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་འདིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འོངས་ནས་ཡོངས་སུ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བས་ན།  ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་ཞྱེས་བརོད་ལ།  དྱེའི་འབྲས་

བུའི་དོན་དུ་ཞུགས་ཤིང་སྦྱོར་བ་ལ་གནས་པ་ནི་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བའི་

འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བའོ། །སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་པ་ལ་ནི་ལན་ཅིག་ཕིར་

འོང་བའོ། །སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་པའི་འོག་རོལ་དུ་འཕགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དགུ་

པ་སྤོང་བ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་གི་ས་རོལ་གི་ཡྱེ་

ཤྱེས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་པ་ནི།  ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་
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ཞྱེས་བ་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་འདིར་ཕིར་མི་འོང་བར་དྱེ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བས་ཕིར་མི་འོང་བ་ཞྱེས་བརོད་ལ།  དྱེའི་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་

ཞུགས་ཤིང་སྦྱོར་བ་ལ་གནས་པ་ནི།  ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་

པ་ཞྱེས་བའོ། །སྐད་ཅིག་མ་དགུ་པ་ལ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བ་ཞྱེས་བའོ། །སྐད་

ཅིག་མ་དགུ་པའི་འོག་རོལ་ཏུ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ཞྱེས་བ་

བའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ས་རོལ་གི་སྐད་ཅིག་སིད་པའི་རྱེ་མོའི་ཉོན་མོངས་པ་དགུའི་

གཉྱེན་པོ་ལ་གནས་པ་ནི་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  

ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྱེན་གིས་མཆོད་པར་འོས་

པས་དག་བཅོམ་པ་ཞྱེས་བརོད་ལ།  དྱེའི་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་ཞུགས་ཤིང་

སྦྱོར་བ་ལ་གནས་པ་ནི།  དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཞྱེས་བའོ། 

།སིད་པའི་རྱེ་མོའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་པ་སྤངས་པ་ལས་རྣམ་པར་

གོལ་བའི་ལམ་དགུ་པ་ལ་གནས་པ་ནི།  དག་བཅོམ་པ་ཞྱེས་བའོ། །ཞུགས་

པའི་གང་ཟག་བཞི་དང་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞི་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཟག་སྐྱྱེས་

བུ་ཆྱེན་པོ་བརྒྱད་པོ་ཡོན་གནས་སུ་འོས་པ་དམ་པ་དྱེ་དག་ནི།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་དགྱེ་འདུན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  ཇི་སྐད་དུ།  དྱེ་ལ་བརྒྱ་

བིན་ལྷ་ཡི་རྒྱལ། །དབང་བསྒྱུར་གིས་ནི་ཞུས་པ་དང་། །སོག་ཆགས་ཞིང་པ་

རྒྱལ་འགྱུར་ཞིང་། །དད་ལྡན་བསོད་ནམས་དག་འདོད་པ། །རས་ལས་བྱུང་

བའི་བསོད་ནམས་ནི། །རྟག་ཏུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་། །གང་ལ་ཕུལ་ན་

འབྲས་ཆྱེ་བ། །བཟང་པོ་རབ་ཏུ་བཤད་བ་སྱེ། །རིག་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡིས། །སྦྱིན་གནས་གྱུར་ཞིང་དགྱེ་འདུན་ཆྱེ། །ཞུགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་ནི། 

།འབྲས་ལ་གནས་པ་བཞི་རྣམས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་

འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་དང་།  དྱེ་དག་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་

མྱེད་ན་དྱེའི་ཚེ་བདྱེན་པ་མཐོང་བ་མྱེད་པས་འབྲས་བུ་རྣམས་མཐོང་བའི་ཕིར་

ཞུགས་པ་དང་།  འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་མྱེད་པས་ན།  དགྱེ་

འདུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱིས་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་མི་

ཕྱེད་པས་དགྱེ་འདུན་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་འཕགས་

པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་མྱེད་པའི་ཕིར།  སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད་པོ་དྱེ་དག་ཉིད་

མྱེད་ན།  འཕགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་འགོག་པའི་བདྱེན་པ་ནི་འབྲས་བུའི་ཆོས་སོ། །ལམ་

གི་བདྱེན་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཏྱེ་འདི་ནི་རྱེ་ཞིག་རྟོགས་པའི་

ཆོས་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་བསན་པ་ནི།  ལུང་གི་ཆོས་ཡིན་ན་འཕགས་

པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་མྱེད་ན་ནི།  འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

།འཕགས་པའི་བདྱེན་རྣམས་མྱེད་པའི་ཕིར།  དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། 

།ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། 

།གལ་ཏྱེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆོས་ཡོད་ན་ནི།  ཆོས་དང་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཆོས་ཀྱི་ནན་ཏན་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་
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རོགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར།  སངས་རྒྱས་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་

རིགས་པར་འགྱུར་ཞིང་།  གལ་ཏྱེ་དགྱེ་འདུན་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་ཉྱེ་བར་

བསན་པ་དྱེ་དག་གིས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཤིང་དྱེ་ལ་དབུལ་བ་དང་།  

རིམ་གོ་དང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་བསགས་པ་ན།  རིམ་གིས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དགྱེ་

འདུན་མྱེད་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

མྱེད་དོ། །ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མ་ཐོབ་པར་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་

པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་སོན་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་

འགའ་ཞིག་ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་དྱེ་ལ་ཞུགས་པས།  བཅོམ་

ལྡན་འདས་དགྱེ་འདུན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགྱེ་འདུན་མྱེད་ན་

ནི་ངྱེས་པར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་མི་སློབ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགྱེ་འདུན་གི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཉིད་ཡིན་ན།  དྱེ་ལྟ་ཡིན་དང་ཁ་ཅིག་ན་རྱེ།  སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སོགས་པ་དགྱེ་སློང་གི་དགྱེ་འདུན་ཞྱེས་བརོད་པའི་

ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེ་འདུན་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་སྨས་

ཏྱེ།  དྱེ་དག་གི་ལུགས་ལྟར་ན།  ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་

རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཆོས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །བར་

མ་འདོན་པར་བྱེད་པ་དག་ནི།  གཞི་ཆྱེན་པོ་ལས་སའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

བསན་པ་ལས།  བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པ་མཐོང་བའི་
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ལམ་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ན།  དགྱེ་འདུན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་

རོད་པར་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལྟ་ན་ནི།  དགྱེ་འདུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བང་

ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་མྱེད་པས། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། 

།ཞྱེས་བ་བ་འདི་གསལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་སྐད་སོང་པ་ཉིད་སྨྲ་ན། 

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་ནི། །བྱེད་ཅིང་སྱེ།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྱེ་

སྐད་སྨྲ་ན།  རྱེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་དང་།  རྱེས་འགའ་ཞིག་ན་འབྱུང་བའི་

ཕིར་དང་།  བསོད་ནམས་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དང་མི་ཕྲད་པའི་ཕིར་དང་།  

རིན་ཐང་ཆྱེ་བའི་ཕིར་ན།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་

དང་དགྱེ་འདུན་ཞྱེས་བ་བ་དག་ལ་ཡང་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་། །ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཉིད་དང་། །འཇིག་རྟྱེན་པ་

ཡི་ཐ་སད་ནི། །ཀུན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན། །སོང་པ་ཉིད་སྨྲ་ན་ཞྱེས་བ་བ་

དྱེ་དང་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སོང་ཞིང་གང་གི་ཚེ་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་མྱེད་ན།  དྱེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར།  ཆོས་

དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གཉིས་པོ་དྱེ་དག་གི་རྒྱུ་ཅན་འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་།  མི་

འདོད་པ་དང་བཅས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་ལ།  འཇིིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་གིས་

ཤིག  །འཆོས་ཤིག  །ཟོ་ཤིག  ། འདུག་ཤིག  །སོང་ཤིག  །ཤོག་ཤིག་ཅྱེས་

བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་སྐད་བསན་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་མི་ལྱེགས་སོ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ།
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ཞྱེས་འཛེར་ཏོ། །དྱེ་ལ་བཤད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །སོང་ཉིད་དགོངས་དང་སོང་

ཉིད་དང་། །སོང་ཉིད་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པས། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གནོད་པ་ཡིན། 

།ཁྱོད་ནི་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཁོ་ནས་མྱེད་པ་ཉིད་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་

ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །གལ་ཏྱེ་འདི་དག་

ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

ཀླན་ཀ་སྨྲ་ཞིང་།  ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཆྱེར་ཡིད་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ནི།  ཤིན་ཏུ་གནོད་

པ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་དུ་རྟོག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་

གིས་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །ཁྱོད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་

བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བསན་བཅོས་འདིར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་

དོན་དུ་མ་སྨྲས་ལ།  ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་ཤྱེས་པས་སོང་པ་

ཉིད་ཀྱང་མི་ཤྱེས་ཤིང་།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དགོས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་མི་

ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དོན་

མ་ཤྱེས་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བཤད་པ་དང་མ་འབྲྱེལ་ཞིང་མི་

རིགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་འདི་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དགོས་

པ་ཅི་ཞྱེ་ན།  འདི་ནི།  ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉོན་

མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །དྱེ་དག་སྤོས་ལས་སྤོས་པ་ནི། །སོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་

འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བདག་བརྟག་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དྱེའི་ཕིར་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉྱེ་བར་ཞི་བར་བ་བའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་

ཉྱེ་བར་སོན་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དགོས་པ་ནི་སྤོས་པ་ཐམས་
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ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མྱེད་པ་ཡིན་པར་

རྟོག་ཅིང་སྤོས་པའི་དྲ་བ་ཁན་སྤྱེལ་བར་བྱེད་པ་ན།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དགོས་པ་

མ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་སོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཡང་།  གཞན་ལས་ཤྱེས་མིན་

ཞི་བ་དང་། །སྤོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤོས་པ།  །རྣམ་རྟོག་མྱེད་དོན་ཐ་དད་

མིན། །དྱེ་ནི་དྱེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ།  ཞྱེས་དྱེ་ཉིད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་

སོང་པ་ཉིད་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་རང་བཞིན་ལ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་

ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱིས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱང་མི་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་གང་ཉྱེ་

བར་བཟུང་ནས་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པ་དྱེ་ཡང་།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་གང་། །དྱེ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དྱེ་ནི་བརྟྱེན་ནས་གདགས་པ་

སྱེ། །དྱེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་འདི་ཉིད་དུ་སོན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  གང་ཞིག་རྐྱེན་ལས་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་མ་སྐྱྱེས། །དྱེ་

ལ་སྐྱྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རྐྱེན་ལ་རག་ལས་གང་དྱེ་སོང་པར་

བཤད། །གང་ཞིག་སོང་ཉིད་ཤྱེས་དྱེ་བག་ཡོད་མིན། །ཞྱེས་ཚིགས་སུ་བཅད་

དྱེ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྒྲའི་

དོན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་ཡིན་གི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་

སྒྲའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ནི་

དངོས་པོ་མྱེད་པའི་སྒྲའི་དོན་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས།  ཁོ་

བོ་ཅག་ལ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲའི་དོན་ཡང་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ།
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མི་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །མི་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་ནི་ངྱེས་པར་ཁྱོད་ཉིད་

ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་དྱེ་སུ་

ཞིག་ཅྱེ་ན།  གང་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས། །བསན་པ་

བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མ་ཤྱེས་པར་

གཞུང་ཙམ་འབའ་ཞིག་འདོན་པ་ལྷུར་ལྱེན་པའོ། །དྱེའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས་

གཞན་གི་གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལོག་པར་རྟོག་པ་བཟློག་པར་བ་བའི་ཕིར།  རྱེ་

ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་བསན་པའི་བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས།  སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ། །བདྱེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟྱེན། །འཇིག་

རྟྱེན་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་གི་བདྱེན་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་

སོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་ནི།  

བདྱེན་པ་གཉིས་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇུག་གོ  །བདྱེན་པ་གཉིས་གང་ཞྱེ་ན།  འཇིག་

རྟྱེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་དང་། །དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པའོ། །དྱེ་ལ།  འཇིག་

རྟྱེན་ཕུང་པོར་རབ་གགས་པ། །དྱེ་ལ་འཇིག་རྟྱེན་ངྱེས་པར་བརྟྱེན། །ཞྱེས་

འབྱུང་བ་ལས་ན་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་བརྟགས་པའི་གང་ཟག་ལ་འཇིག་རྟྱེན་

ཞྱེས་བརོད་དོ། །ཀུན་ནས་སྒྲིབ་པས་ན་ཀུན་རོབ་སྱེ།  མི་ཤྱེས་པ་ནི་དངོས་

པོའི་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཀུན་ནས་འགྱེགས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་ཅྱེས་

བའོ། །ཡང་ན་ཕན་ཚུན་བརྟྱེན་པས་ན་ཀུན་རོབ་སྱེ།  ཕན་ཚུན་བརྟྱེན་པ་ཉིད་

ཀྱིས་ན་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཀུན་རོབ་ནི་བར་སྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སད་ཅྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེ་ཡང་བརོད་པ་དང་།  བརོད་བ་དང་།  ཤྱེས་

པ་དང་ཤྱེས་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་

ནི་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་བོ་ཞྱེས་འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་རོབ་ཅྱེས་གང་ལས་དྱེ་

ལྟར་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་འཇིག་རྟྱེན་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རོབ་ཀྱང་ཡོད་དམ་ཞྱེ་

ན།  འདི་ནི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་རྱེས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་གི།  འདིར་

དཔད་པ་དྱེ་མི་འཇུག་གོ  །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།  རབ་རིབ་དང་ལིང་ཏོག་སོན་

པོ་དང་།  མིག་སྱེར་ལ་སོགས་པས་དབང་པོ་ཉམས་པས་མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ལ་གནས་པ་དྱེ་དག་ནི་འཇིག་རྟྱེན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་དག་གི་ཀུན་རོབ་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ནི།  འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་མ་ཡིན་པས། །འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་

རོབ་བདྱེན་པ་དང་། །ཞྱེས་དྱེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་སོ། །འདི་ཡང་དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པས་དྱེ་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །འཇིག་

རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདྱེན་པ་ནི། །འཇིག་རྟྱེན་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་སྱེ། །བརོད་

བ་དང་།  རོད་བྱེད་དང་།  ཤྱེས་པ་དང་།  ཤྱེས་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་མ་

ལུས་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི།  འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་ཞྱེས་

བའོ། །དོན་དམ་པ་ལ་ནི་འདི་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེར་ནི་བརོད་པར་བ་

བ་བཟློག་པ་སྱེ།  སྱེམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་བཟློག་པས་སོ། །མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་

འགགས་པ། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་དོན་

དམ་པ་དྱེ་ལ་ཚིག་གམ་ཤྱེས་པ་འཇུག་པ་ག་ལ་ཡོད།  དོན་དམ་པ་དྱེ་ནི་

གཞན་ལས་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཞི་བ་དང་།  འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ།
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རང་གིས་རིག་པར་བ་བ་དང་།  སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ཡིན་གི།  

དྱེ་ནི་བསན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཤྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཞན་ལས་

ཤྱེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སྤོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མྱེད་དོན་

ཐ་དད་མིན། །དྱེ་ནི་དྱེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞྱེས་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དོན་

ཡང་དྱེ་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་དྱེ་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པའོ། །དྱེ་ཉིད་བདྱེན་པ་

ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པའོ། །བདྱེན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་

བ་ནི།  རྒྱས་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཤྱེས་པར་བའོ། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་ནི།  བདྱེན་

པ་གཉིས་པོ་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །བསན་པའི་ཚུལ་དྱེ་ལྟར་

རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་དང་།  གང་དག་བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི། །རྣམ་དབྱེ་

རྣམ་པར་མི་ཤྱེས་པ། །དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ནི། །ཟབ་མོའི་དྱེ་ཉིད་

རྣམ་མི་ཤྱེས། །ཞྱེས་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དོན་དམ་པ་སྤོས་པ་དང་

བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན།  འོ་ན་དྱེ་ཉིད་ཡིན་ལ་རག་མོད།  ཕུང་པོ་དང་།  

ཁམས་དང་།  སྐྱྱེ་མཆྱེད་དང་།  འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་དང་།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

བར་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་དོན་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་འདིས་ཅི་

ཞིག་དགོས།  དྱེ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་ན།  གང་

ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་པ་བསན་པ་དྱེས་ཅི་ཞིག་བ།  བརོད་པར་བ་

སྱེ།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་བདྱེན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་བརོད་པར་བ་བ་དང་།  རོད་པར་

བྱེད་པ་དང་།  ཤྱེས་པ་དང་།  ཤྱེས་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འཇིག་



470

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རྟྱེན་པའི་དོན་དམ་པ་ཁས་མ་བངས་པར་དོན་དམ་པ་བསན་པར་མི་ནུས་ལ།  

མ་བསན་ན་ཡང་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ཤིང་།  དོན་དམ་པ་མ་རྟོགས་པར་ཡང་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་ཕིན་པར་མི་ནུས་སོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར།  ཐ་སད་ལ་ནི་མ་བརྟྱེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བསན་མི་ནུས། །དམ་

པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར།  

ཆུ་འདོད་པས་སྣོད་ལྟར་ཐོག་མར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཀུན་རོབ་ཇི་ལྟར་གནས་

པ་ཁས་བང་བར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར།  གང་ཞིག་ཀུན་རོབ་དང་།  དོན་

དམ་པའི་བདྱེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གཞག་

པ་མ་བས་པར་སོང་པ་ཉིད་སྨྲ་བར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུ་ནི།  

སོང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉྱེས་ན། །ཤྱེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་བྱེད། །ཇི་ལྟར་

སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ཉྱེས་དང་། །རིག་སགས་ཉྱེས་པར་བསྒྲུབ་པ་བཞིན། །རྣལ་

འབོར་པ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདྱེན་པ་མི་ཤྱེས་པ་ཙམ་གིས་བསྐྱྱེད་པ་རང་བཞིན་

མྱེད་པར་རྟོགས་ནས་དྱེའི་སོང་པ་ཉིད་དོ། །དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་རྟོགས་

པ་ནི་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་ཞིག་ད་ལྟ་མྱེད་པར་གྱུར་

པ་དྱེའི་ཚེ་ན།  ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་སར་དངོས་པོའི་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པས་ཕིས་ཀྱང་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་མི་རྟོགས་ལ།  འཇིག་རྟྱེན་

གི་ཀུན་རོབ་གཟུགས་བརན་དང་འདྲ་བ་ལ་གནོད་པ་མ་བས་པས།  ལས་

དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་ལ་མ་
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ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པ་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ལས་ཀྱི་

འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་

བཅས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་

པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ཡང་།  ལས་དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་མཐོང་བ་དང་།  

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། 

།གང་གིས་དྱེ་ལྟར་བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མ་མཐོང་བར་འདུ་

བྱེད་རྣམས་སོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་སོང་པ་ཉིད་མཐོང་བས་འདུ་བྱེད་

རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་ལ།  ཡང་ན་སོང་པ་ཉིད་འགའ་

ཞིག་དངོས་པོར་བརྟགས་ནས།  དྱེའི་རྟྱེན་གི་ཆྱེད་དུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

ཡང་རྟོག་པར་བྱེད་དྱེ།  དྱེ་ནི་གཉི་ག་ལྟར་ཡང་སོང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉྱེས་པས་

ངྱེས་པར་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  རྱེ་ཞིག  །གལ་ཏྱེ་ཐམས་

ཅད་སོང་པ་སྱེ། །ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་རྟོག་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ།  

འདི་ལོག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཇི་སྐད་དུ།  ཆོས་འདི་ལོག་པར་བཟུང་

གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀྱང་ཟ། །འདི་ལྟར་མྱེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །མི་

གཙང་དྱེར་ནི་བིང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་

སྐུར་པ་འདྱེབས་པར་མི་འདོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ།  ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་འདི་དག་

དམིགས་སུ་ཟིན་ཀྱང་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་

མྱེད་པའི་དོན་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འདི་ངྱེས་པར་སོང་པ་
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ཉིད་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་སྤངས་ནས་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་

བའི་ལས་ཀྱིས་ངྱེས་པར་ངན་འགོར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་རིན་པོ་

ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས།  གཞན་ཡང་འདི་ནི་ལོག་བཟུང་ན། །བླུན་པོ་མཁས་པའི་

ང་རྒྱལ་ཅན། །སྤོང་བས་མ་རུང་བདག་ཉིད་ཅན། །མནར་མྱེད་པར་ནི་སྤི་

ཚུགས་འགོ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་སོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་

མྱེད་པར་བཟུང་བས་ན།  འཛིན་པ་པོ་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སོང་པ་ཉིད་དང་།  དྱེའི་རྟྱེན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་པ་

ཉིད་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བའི་ལམ་

ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར།  སོང་པ་ཉིད་བསན་པ་འབྲས་བུ་མྱེད་པ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་སོང་པ་ཉིད་དངོས་པོའི་ངོ་བོར་གཟུང་བ་ན་

ཡང་འཛིན་པ་པོ་ཕུང་བར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏྱེ་ཕན་འདོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཟུང་ན།  ཕན་འདོགས་པར་མ་གྱུར་མོད།  གནོད་པར་

བྱེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ།  འབྲུ་དག་གོ་རིམ་ལས་ཉམས་པར་བཏབ་པ་

ན།  འདྱེབས་པ་པོ་བརག་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེའི་ཕིར་སློབ་

དཔོན་གིས་བརོད་པར་བཞྱེད་པའི་དོན་སོན་པའི་དཔྱེ་གསུངས་པ་ནི།  ཇི་

ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ཉྱེས་དང་། །རིག་སགས་ཉྱེས་པར་བསྒྲུབས་པ་བཞིན། 

།ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་སྨན་དང་སགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་མན་ངག་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་བཟུང་ན་ནོར་གི་ཕུང་པོ་ཆྱེན་པོ་འགུགས་པར་བྱེད་ལ།  ཇི་ལྟར་ཉྱེ་

བར་བསན་པ་བོར་ནས་འཛིན་ན་ནི་འཛིན་པ་པོ་ཉིད་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། 
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།ཡང་ཇི་ལྟར་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་སགས་ཀྱིས་

ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་ལ།  མན་ངག་ལས་ཉམས་པར་

བསྒྲུབས་ན་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཉིད་བརག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འདིར་

ཡང་ཉྱེ་བར་བསན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོང་པ་ཉིད་བཟུང་ན་ནི།  འཛིན་པ་པོ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདྱེ་བ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་ལ།  ཇི་ལྟར་ཉྱེ་བར་

བསན་པར་སྤངས་ནས་བཟུང་ན་ནི།  ངྱེས་པར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་

འཛིན་པ་པོ་ཉིད་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་

ལ་བཟུང་ཉྱེས་པས་འཛིན་པ་པོ་ཕུང་བར་བྱེད་ལ།  ཤྱེས་རབ་ཞན་པ་དག་

གིས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་མི་ནུས་པ།  དྱེ་ཕིར་ཞན་པས་ཆོས་འདི་

ཡི། །གཏིང་རྟོགས་དཀའ་བར་མཁྱྱེན་གྱུར་ནས། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་

བསན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །གང་གི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

བཟུང་བས། །སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་འདིས་ཤྱེས་རབ་ཆུང་བ་སྱེ།  

སྱེམས་ཅན་སྤོབས་པ་ཆུང་བ་ཕུང་བར་བྱེད་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  བ་ན་མྱེད་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

ནས།  སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་དང་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ལ་གཟིགས་

ཏྱེ།  ཞན་པ་དག་གིས་ཆོས་འདིའི་དོན་རྟོགས་པར་དཀའ་བར་མཁྱྱེན་པར་

གྱུར་ནས་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཆོས་སོན་པ་ལས་ལོག་པར་

གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ།  མདོ་ལས།  དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་འདི་སམ་དུ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དགོངས་ཏྱེ།  ངས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཟབ་པར་སྣང་བ་བརྟག་པར་བ་བ་མ་ཡིན་

ཞིང་།  རྟོག་གྱེའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ།  ཞིབ་མོ་མཁས་ཤིང་མཛངས་པར་

རིག་པར་བ་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྱེ།  དྱེ་གལ་ཏྱེ་ངས་གཞན་དག་ལ་བསན་ན།  

གཞན་གིས་ངའི་དྱེ་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར།  དྱེས་ང་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཞིང་

ཞུམ་པར་འགྱུར།  ཐུགས་མི་སྤོ་བར་འགྱུར་བས་གང་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་

དགོན་པ་རབ་ཏུ་དབྱེན་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ།  བདྱེ་བ་ལ་རྱེག་པར་གནས་

པར་རབ་ཏུ་ཐོབ་པས་གནས་པར་བའོ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་བདྱེན་པ་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པར་

གནས་པ་མ་ཤྱེས་པར།  སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། །སོང་ལ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་པས། །ཁྱྱེད་ནི་སོང་ཉིད་སྤོང་བྱེད་པ། །གང་དྱེ་ང་ལ་མི་འཐད་དོ། །གང་

གི་ཕིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ།  གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ལ། །འབྱུང་བ་

མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སྐྱོན་ཆྱེན་པོར་ཐལ་བར་

ཉྱེ་བར་བཀོད་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི།  བདྱེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་

མངོན་པར་མ་ཤྱེས་པས།  སོང་པ་ཉིད་དང་།  སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དང་།  སོང་

པ་ཉིད་ཀྱི་དགོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་བཀོད་པ་ཡིན་པས།  

ཁོ་བོ་ཅག་གི་སོང་པ་ལ་སྱེ།  སོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་དྱེའི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

།གང་གི་ཕིར་མི་འཐད་པ་དྱེའི་ཕིར་ཁྱོད་སོང་པ་ཉིད་ལ་ཉྱེ་བར་ཐལ་བར་

བརོད་ཅིང་།  སོང་པ་ཉིད་སྤོང་བར་བྱེད་པ་སྱེ།  འདོར་ཞིང་སྱེལ་ལ་ཟློག་པར་
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བྱེད་པ་གང་ཡིན་པའི་སྤོང་བ་དྱེ་ངྱེད་ཅག་ལ་མི་འཐད་དོ། །འདི་ལྟར་ཁྱྱེད་

ཀྱིས་ནི་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་དོན་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཐལ་

བ་བརོད་པ་ཡིན་ན།  ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་

དོན་དུ་མི་འཆད་ཅིང་།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་

ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་སུན་འབིན་པ་འདི་མི་རིགས་སོ། །ཁོ་

བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བ་མི་འཇུག་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་བདྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་

ཐམས་ཅད་ཆྱེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  

གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སོང་

ཉིད་མི་རུང་བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་རུང་འགྱུར། །གང་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་འདི་རུང་བ་དྱེ་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དྱེ་དག་

ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཅྱེས་སྨྲ་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར།  གང་ལ་

སོང་པ་ཉིད་འདི་རུང་བ་དྱེ་ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་རུང་ལ།  གང་ལ་

རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་རུང་བ་དྱེ་ལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་

རྣམས་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་ཉིད་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་གི།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་མི་འབྱུང་བ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་རང་བཞིན་མྱེད་པས་སོང་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསལ་

ཡོད་ན་ནི་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་།  སྡུག་བསལ་འགོག་པ་དང་།  
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

སྡུག་བསལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་

བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་དང་།  ཀུན་འབྱུང་སྤང་བ་དང་།  འགོག་པ་མངོན་

དུ་བ་བ་དང་།  ལམ་བསོམ་པར་ཡང་རུང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་

བདྱེན་པ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ནི་འབྲས་བུ་རྣམས་རུང་

བར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་རྣམས་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་རུང་ངོ་། 

།འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་ཡོད་ན་ནི་ཞུགས་པ་དག་ཀྱང་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་ཞུགས་པ་དག་ཡོད་ན་ནི་དགྱེ་འདུན་རུང་ངོ་། 

།འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་རྣམས་ཡོད་ན།  དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དམ་པའི་ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཡོད་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་རུང་བར་

འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འཇིག་

རྟྱེན་པ་དང་འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ་རྟོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུང་ལ།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དག་དང་།  དྱེའི་འབྲས་

བུ་དང་།  འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་དག་ཀྱང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་

ལྟར་ན། གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་རུང་བ་དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། 

།གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་མི་རུང་བ་དྱེ་ལ་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉིད་

མྱེད་པས།  ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་མི་རུང་བ་དྱེ་ལྟར་ནི་

རྒྱས་པར་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ཆོས་

ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་།  རྣམ་པར་གཞག་པ་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བར་རྣམ་

པར་གནས་པ་ཡིན་པ་དང་།  རང་གི་ཕོགས་རགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཉྱེས་པའི་སྐྱོན་
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དང་བྲལ་བར་དྱེ་དག་དང་འགལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་བླུན་པས།  ཡོན་ཏན་དང་སྐྱོན་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་དག་མ་མཐོང་བ།  ཁྱོད་ནི་རང་གི་སྐྱོན་རྣམས་ནི། །ང་ལ་

ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བྱེད་པ། །རྟ་ལ་མངོན་པར་ཞོན་བཞིན་དུ། །རྟ་ཉིད་བརྱེད་པར་

གྱུར་པ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་འགའ་ཞིག་རྟ་གང་ལ་ཞོན་པ་དྱེ་ཉིད་བརྱེད་ནས་དྱེ་

ཕྲོགས་པའི་ཉྱེས་པས་གཞན་ལ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ཁྱོད་ཀྱང་སོང་

པ་ཉིད་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྟ་ལ་ཞོན་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་བཞིན་དུ།  ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གཡྱེངས་པས་དྱེ་མ་དམིགས་པས་ཁོ་བོ་

ཅག་ལ་ཡོངས་སུ་རོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་མི་དམིགས་པས་སོང་པ་ཉིད་དུ་

སྨྲས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ།  གཞན་གི་སྐྱོན་དྱེ་དག་ཀྱང་གང་ཞྱེ་ན།  དྱེ་

དག་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར། །གལ་ཏྱེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་ལ། །ཡོད་

པར་རྱེས་སུ་ལྟ་བྱེད་ན། །དྱེ་ལྟ་ཡོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱུ་རྐྱེན་མྱེད་པར་

ཁྱོད་ལྟའོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ན།  དྱེའི་ཚེ་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་ཕིར།  དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐྱེན་མྱེད་པ་སྱེ།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཞིང་།  རྒྱུ་མྱེད་པར་ཁྱོད་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མྱེད་པར་ལྟ་བ་ཁས་

ལྱེན་པ་མ་ཡིན་ན་ཡང་།  འབྲས་བུ་དང་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དང་། །བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་

དང་བ། །སྐྱྱེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དང་། །འབྲས་བུ་ལ་ཡང་གནོད་པ་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་བུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞྱེས་རྟོགས་

ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དྱེ་ལ་འཇིམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་
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རྐྱེན་དག་གིས་ཅི་དགོས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་དག་མྱེད་ལ།  བུམ་པ་ཞྱེས་བ་བའི་

འབྲས་བུ་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་མྱེད་ན་ནི་བྱེད་པ་པོ་ར་

མཁན་དང་།  བྱེད་པ་པོ་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དང་།  བུམ་པ་བྱེད་པའི་བ་

བ་ཡང་མྱེད་དོ། །དྱེ་དག་མྱེད་པས་སྐྱྱེ་བ་དང་འགག་པ་དག་ཀྱང་མྱེད་ལ།  སྐྱྱེ་

བ་དང་འགག་པ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  འབྲས་བུ་ཡང་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན་ན།  འབྲས་

བུ་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན་ན།  ཁྱོད་ལ་ཐམས་

ཅད་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་སོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་རྣམས་ལ་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

ནི། །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དྱེ་ནི་

བརྟྱེན་ནས་གདགས་པ་སྱེ། །དྱེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

བར་འབྱུང་བ་སྱེ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དག་ལ་ལྟོས་ནས། །མྱུ་གུ་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི།  རང་བཞིན་གིས་མ་

སྐྱྱེས་པ་ཡིན་ན།  གང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  

ཇི་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  གང་ཞིག་རྐྱེན་ལས་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་མ་

སྐྱྱེས། །དྱེ་ལས་སྐྱྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རྐྱེན་ལ་རག་ལས་གང་དྱེ་

སོང་པར་བཤད། །གང་ཞིག་སོང་ཉིད་ཤྱེས་དྱེ་བག་ཡོད་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་

པ་དང་།  ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤྱེགས་པ་ལས།  བོ་གོས་ཆྱེན་
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པོ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་ལ་དགོངས་ནས།  ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་

བ་མྱེད་པར་གསུངས་སོ་ཞྱེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་

འཕགས་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀྱང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་སྱེ་རང་

བཞིན་མྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །སོང་པ་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་དྱེ་ནི་བརྟྱེན་ནས་གདགས་པ་སྱེ།  སོང་པ་ཉིད་དྱེ་ཉིད་ནི་བརྟྱེན་ནས་

གདགས་པ་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་གོ  །འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་

རྟའི་ཡན་ལག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཤིང་རྟར་འདོགས་ལ།  དྱེའི་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་

བརྟྱེན་ནས་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི།  རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་

ལ།  གང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།  རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སོང་པ་ཉིད་དྱེ་ཉིད་ནི་དབུ་མའི་

ལམ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་གཞག་སྱེ།  འདི་ལྟར་གང་ཞིག་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་ལ་ནི།  ཡོད་པ་ཉིད་མྱེད་ལ།  རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པ་

ལ་འཇིག་པ་མྱེད་པས་མྱེད་པ་ཉིད་མྱེད་པ་དྱེའི་ཕིར།  ཡོད་པ་དང་མྱེད་པའི་

མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དྱེའི་ཕིར།  རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱྱེས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་སོང་པ་ཉིད་དྱེ་ཉིད་ནི་དབུ་མའི་ལམ་སྱེ། དབུ་མའི་ཤུལ་ཞྱེས་

བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་སོང་པ་ཉིད་དང་།  བརྟྱེན་ནས་གདགས་པ་དང་།  

དབུ་མའི་ལམ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་དག་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་

མིང་གི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་དཔད་ན་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ།  གང་

ཕིར་རྟྱེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། །དྱེ་ཕིར་སོང་
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པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།   ཇི་སྐད་དུ་བརྒྱ་པ་

ལས།  གང་ཞིག་གང་ན་ནམ་གི་ཚེའང་།   །མ་བརྟྱེན་བར་ནི་ཡོད་ཉིད་མྱེད། 

།དྱེས་ན་ནམ་ཡང་འགའ་ཞིག་ཏུ། །རྟག་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་རྟག་གོ་ཞྱེས། །སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་དག་གིས་རྟོགས། །མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དྱེ་དག་ལ། །འཇིག་རྟྱེན་པས་ཀྱང་དོན་མ་མཐོང་། །ཞྱེས་བཤད་

དོ།   །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་།  མཁས་པས་རྟྱེན་འབྱུང་ཆོས་རྣམས་

རྟོགས་འགྱུར་ཏྱེ།   །མཐར་ལྟ་བ་ལ་བརྟྱེན་པར་ཡོད་མི་བྱེད། །རྒྱུ་དང་བཅས་

ཤིང་རྐྱེན་བཅས་ཆོས་ཤྱེས་ཀྱི།   །རྒྱུ་མྱེད་རྐྱེན་མྱེད་ཆོས་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། 

།ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་སོང་པ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་

ཕིར་འདི་དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར།  ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སོང་པ་ཡིན་ཞིང་།  གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྟར་ན་ནི།  གལ་

ཏྱེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན།  འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་

བ་དང་འཇིག་པ་མྱེད་ན་དྱེའི་ཚེ་ངྱེས་པར།  འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་

རྣམས།   །ཁྱོད་ལ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་

ཕིར།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་ན། །སྡུག་བསལ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། 
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།མི་རྟག་སྡུག་བསལ་གསུངས་པ་དྱེ། །རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་

ཞིག་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་དྱེ་ནི་བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་།  གང་

ཞིག་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ་ནམ་

མཁའི་མྱེ་ཏོག་ནི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྡུག་བསལ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཡིན་

པར་ནི།  གང་མི་རྟག་པ་དྱེ་ནི་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས་སོ།  །དྱེ་བཞིན་དུ་བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང་།  མི་རྟག་པ་ལ་ངྱེས་པར་

གནོད། །གང་ལ་གནོད་ཡོད་དྱེ་བདྱེ་མིན། །དྱེ་ཕིར་གང་ཞིག་མི་རྟག་པ། །དྱེ་

ནི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །མི་རྟག་པ་དྱེ་ཡང་རང་

བཞིན་ཉིད་ལ་སྱེ།  རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་ན་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་

དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ན།  སྡུག་བསལ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ།   །སྡུག་བསལ་

ཉིད་མི་རུང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་

བངས་ན།   ཀུན་འབྱུང་བ་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  རང་བཞིན་

ལས་ནི་ཡོད་ཡིན་ན།  ཅི་ཞིག་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ཕིར་སོང་ཉིད་

གནོད་བྱེད་ལ། །ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་

འདི་ལས་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་བས་ན།  སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ལས་ཀུན་

འབྱུང་ཞྱེས་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་སོང་པ་ཉིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ཅིང་།  

སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་དྱེའི་ལྟར་ན། དྱེ་ཡང་སྐྱྱེ་

བ་དོན་མྱེད་པའི་ཕིར།  དྱེའི་རྒྱུ་རྟོག་པ་དོན་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་སོང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

པ་ཉིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཁྱོད་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །སྡུག་བསལ་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ལ།  སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ཡང་

མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ལ། 

།འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ཡོངས་གནས་ཕིར། 

།འགོག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྡུག་བསལ་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན།  དྱེའི་ཚེ་རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་

འགོག་པ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་ཕིར།  རང་

བཞིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་ཕིར་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་ནི།  སྡུག་བསལ་འགོག་

པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ།  འཕགས་པའི་

ལམ་ཡང་ཇི་ལྟར་མི་འཐད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  ལམ་ལ་རང་བཞིན་

ཡོད་ན་ནི། །སོམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་ལམ་དྱེ་བསོམ་བ་ན། 

།ཁྱྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་

པར་གྱུར་ན་ནི།   དྱེའི་ཚེ་ལམ་ཡང་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་མ་བསོམས་པ་ཉིད་དུ་དྱེ་ཡོད་པས།  དྱེ་ལ་ཡང་བསོམས་པས་ཅི་ཞིག་

བ།  དྱེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ལམ་སོམ་པ་མི་འཐད་དོ། །ཅི་སྱེ་ཁྱོད་ལམ་

དྱེ་སོམ་པར་ཁས་ལྱེན་ན།  དྱེ་ལྟར་ན་འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་འཕགས་པའི་ལམ་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  བ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རོ་སམ་

དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ཐོབ་པར་བ་བའི་
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ཕིར་དང་།  ཀུན་འབྱུང་བ་སྤང་བར་བ་བའི་ཕིར་ལམ་སོམ་པར་འདོད་པ་ཞིག་

ན།  དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ནི།  སར་བཤད་པའི་

ཚུལ་གིས།  གང་ཚེ་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ན། །ལམ་གི་སྡུག་བསལ་འགོག་པ་ནི།   ། གང་ཞིག་འཐོབ་པར་འགྱུར་བར་

འདོད།   །ལམ་བསོམས་པས་འགོག་པ་གང་ཞིག་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སྡུག་

བསལ་འགོག་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན།  འཕགས་

པའི་ལམ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་

སྨྲ་བ་ལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ནི་

གཞན་ལ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཇི་སྐད་མི་

སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། །གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །ཡོངས་

སུ་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་ན། །དྱེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོངས་ཤྱེས་འགྱུར། །རང་བཞིན་གནས་

པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སྡུག་བསལ་སར་ཡོངས་སུ་མ་

ཤྱེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལས།  དྱེ་ཕིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་རྟོགས་ན།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར་རང་བཞིན་

གནས་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྱེ།  རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི།  འཇིག་རྟྱེན་ན་ཡང་

དག་པར་གནས་ཤིང་མྱེའི་ཚ་བ་ལྟར་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་

ཚེ་རང་བཞིན་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  སྡུག་

བསལ་སར་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཕིས་ཀྱང་ཡོངས་

སུ་ཤྱེས་པར་མི་འཐད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡང་མི་
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སིད་དོ། །གང་གི་ཚེ་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་

ཚེ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི། །སྤང་དང་མངོན་དུ་བ་བ་དང་།   །སོམ་དང་

འབྲས་བུ་བཞི་དག་ཀྱང་། །ཡོངས་ཤྱེས་བཞིན་དུ་མི་རུང་ངོ་།   །སྡུག་བསལ་

ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་མི་སིད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་གང་ཀུན་འབྱུང་བ་སྤང་བ་དང་།  

འགོག་པ་མངོན་དུ་བ་བ་སྱེ་སྤང་བ་དང་མངོན་དུ་བ་བ་སྱེ་གཉིས་དང་།  གང་

ཡང་ལམ་སོམ་པ་འདི་དང་དྱེ་རྣམས་མི་རུང་ངོ་།  ཀུན་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་

གིས་མ་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ནི།  ཕིས་ཀྱང་སྤང་བར་མི་འཐད་དོ། །ལྡོག་

པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་བ་བ་དང་།  སོམ་པ་གཉིས་ལ་

ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་ན།  ཡོངས་སུ་

ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རུང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་འབྲས་

བུ་བཞི་དག་ཀྱང་། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་བཞིན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་སྡུག་

བསལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་

མི་རུང་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་སར་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཕིས་ཡོད་པར་མི་སིད་དོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་

འབྲས་བུ་ཇི་ལྟ་བ་དྱེ་བཞིན་དུ།  ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་།  ཕིར་མི་འོང་བ་

དང་།  དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་རྣམས་མི་སིད་པ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བའོ། །ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་དྱེ་དག་མི་རུང་བ།  འབའ་ཞིག་

ཏུ་མ་ཟད་དྱེ་འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།   དྱེ་དག་འཐོབ་པ་ཡང་མི་རུང་ངོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར།  རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིས།   ། འབྲས་བུ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་
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ནི། །ཐོབ་པ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་དྱེས། །ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་ནུས་པར་འགྱུར།   ། 

ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  རང་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཁས་ལྱེན་པས།  སར་ཐོབ་པ་མ་

ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཕིས་ཀྱང་ཐོབ་པ་མི་འཐད་དྱེ།  རང་

བཞིན་ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  འབྲས་བུ་མྱེད་ན་འབྲས་གནས་

མྱེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན།   །གལ་ཏྱེ་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། 

།དྱེ་དག་མྱེད་ན་དགྱེ་འདུན་མྱེད།   །འཕགས་པའི་བདྱེན་རྣམས་མྱེད་པའི་

ཕིར།  དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་དགྱེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། 

།སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་སྱེ།  ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདི་གཉིས་ཀྱི་དོན་ནི་གོང་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་རང་

བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཁས་ལྱེན་ན།  ཁྱྱེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ལ། །མ་བརྟྱེན་

པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཁྱྱེད་ཀྱིས་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ལ། །མ་བརྟྱེན་

པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་ཞྱེས་བ་བ་དངོས་པོ་འགའ་

ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་བང་ཆུབ་སྱེ།  ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་

པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ་མ་བརྟྱེན་པར་ཏྱེ།  མ་ལྟོས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་

དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་པ་ཡིན། །ཞྱེས་འབྱུང་བའ་ིཕིར་

རོ།   ། དྱེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  སངས་

རྒྱས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་རྟྱེན་མྱེད་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་།  ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ནི། 

།སངས་རྒྱས་མིན་པ་གང་ཡིན་དྱེས།   །བང་ཆུབ་སྤོད་ལ་བང་ཆུབ་ཕིར། 
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།བཙལ་ཀྱང་བང་ཆུབ་འཐོབ་མི་འགྱུར། །འདིར་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱང་ས་རོལ་

དུ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གིས་གང་ཟག་གིས་བང་ཆུབ་

སྱེམས་དཔའི་སྤོད་པ་སྤད་ཅིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་དོན་དུ་བཙལ་ཀྱང་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དྱེ།   སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་བཟློག་

པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་།  འགའ་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ། 

།ནམ་ཡང་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། །མི་སོང་པ་ལ་ཅི་ཞྱེས་བ། །རང་བཞིན་ལ་

ནི་བ་བ་མྱེད། །རང་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་ཁས་ལྱེན་ན།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་

དག་བྱེད་པར་མི་འཐད་དོ། །སོང་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དྱེ།  ཡོད་

པའི་ཕིར་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ནི་བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མྱེད་པར་ཡང་།   །འབྲས་བུ་ཁྱྱེད་

ལ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་རྒྱུས་བྱུང་བའི། །འབྲས་བུ་ཁྱོད་ལ་

ཡོད་མ་ཡིན།  ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཆོས་དང་

ཆོས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྱེ།  གལ་ཏྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་

ནི།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དག་མྱེད་པར་ཡང་དྱེ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་

རོ། །གང་གི་ཚེ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དག་མྱེད་པར་ཁྱོད་ལ་འབྲས་བུ་

ཡོད་ན་དྱེའི་ཚེ།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་སྐྱྱེས་པའི་འབྲས་བུ་

ཁྱོད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་མྱེད་

པར་འགྱུར་བས།  ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་

ཁྱོད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྱེ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་
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ཡིན་པའི་རྒྱུས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  འོ་ན་

འབྲས་བུ་དྱེ་མི་སོང་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཆོས་དང་ཆོས་མིན་

རྒྱུས་འབྱུང་བའི། །འབྲས་བུ་གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ལ་ཡོད། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ལས་

བྱུང་བའི། །འབྲས་བུ་ཅི་ཕིར་སོང་མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་།  འདི་ནི་

སོང་པ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་གཟུགས་བརན་བཞིན་

ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སོང་ཤིག  །བོས་ཤིག་ཚོས་

ཤིག  །ལྟོས་ཤིག་འདུག་ཤིག  །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་

སད་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་དྱེ་དག་གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་རང་བཞིན་དང་

བཅས་པར་འདོད་ན།  དྱེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་

གནོད་པ་བས་པ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ལ་གནོད་པ་བས་པས་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་

དོ་ཅོག་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་

འབྱུང་བ་ཡི། །སོང་པ་ཉིད་ལ་གནོད་བྱེད་གང་། །འཇིག་རྟྱེན་པ་ཡི་ཐ་སད་ནི། 

།ཀུན་ལའང་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན།  ཞྱེས་གསུངས་པ་ལ།  གང་གི་སྒྲ་ནི་བ་

བའི་ཁྱད་པར་ཏྱེ།  གནོད་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་འདི་དང་སྦྱར་རོ། །གཞན་ཡང་།  

སོང་པ་ཉིད་ལ་གནོད་བྱེད་ན། །བ་བ་ཅི་ཡང་མྱེད་འགྱུར་ཞིང་། །རོམ་པ་མྱེད་

པའི་བ་བར་འགྱུར། །མི་བྱེད་པ་ཡང་བྱེད་པར་འགྱུར།   །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་

རྣམས་སོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ན།  

དྱེའི་ཚེ་རང་བཞིན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །སུས་ཀྱང་བ་བ་ཅི་ཡང་མྱེད་

པར་འགྱུར་ཏྱེ།  ནམ་མཁའི་མི་སྒྲིབ་པ་ནི་སུས་ཀྱང་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ནོ། །བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བ་བར་འགྱུར་ལ།  བ་བ་མི་བྱེད་པ་ཡང་

བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་ན།  དྱེ་དག་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།   དྱེའི་ཕིར་དངོས་

པོ་རྣམས་མི་སོང་པ་མ་ཡིན་ནོ།   །གཞན་ཡང་།  རང་བཞིན་ཡོད་ན་འགོ་བ་

རྣམས། །མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་འགགས་དང་།   །ཐྱེར་ཟུག་ཏུ་ནི་གནས་འགྱུར་

ཞིང་། །གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་བྲལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་རྣམས་

རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན། དྱེའི་ཚེ། རང་བཞིན་བཅོས་མ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འགོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་

པ་དང་འགག་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་དང་འགག་པ་མྱེད་པ་ཉིད་

ཀྱི་ཕིར་ན། འགོ་བ་ཐྱེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མི་

ལྟོས་པས་ན།  སོང་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ།  འགོ་བ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

བར་མི་འབྱུང་ཞིང་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་

སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  མི་སོང་ཅུང་ཞིག་ཡོད་ན་རྒྱལ་བ་ཡིས། 

།འགའ་ཡང་ལུང་སོན་མི་གསུང་འགྱུར་མྱེད་པར། །རང་རང་དངོས་ལ་ཐྱེར་

ཟུག་གནས་དྱེ་ལ། །འཕྱེལ་བ་མྱེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མྱེད། །ཅྱེས་

གསུངས་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་གླང་པོ་རལ་ལས་ཀྱང་།  གལ་ཏྱེ་

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགའ་ཡོད་ན། །རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་བཅས་པས་དྱེ་

མཁྱྱེན་འགྱུར། །ཐྱེར་ཟུག་ཆོས་རྣམས་མྱ་ངན་འདའ་མི་འགྱུར། །མཁས་

རྣམས་ནམ་ཡང་སྤོས་པ་མྱེད་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་

པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་ཁས་ལྱེན་ན་འཇིག་རྟྱེན་པའི་ཐ་སད་དག་མི་
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འཐད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པ་

དག་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར། གལ་ཏྱེ་སོང་པ་ཡོད་མིན་ན། །མ་ཐོབ་

ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། །སྡུག་བསལ་མཐར་བྱེད་ལས་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་

ཐམས་ཅད་སྤོང་བའང་མྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་སོང་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་།  འདི་དག་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ན།  དྱེའི་

ཚེ་གང་མ་ཐོབ་པ་དྱེ་ནི་མི་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།  འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་སར་སྡུག་བསལ་མཐར་བྱེད་པར་མ་གྱུར་

པས་ད་ལྟར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །སར་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་

མ་གྱུར་པས་ཕིས་ཀྱང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གང་གི་ཕིར་དངོས་

པོ་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བར་ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན།  ཐམས་ཅད་

མི་རུང་བ་དྱེའི་ཕིར། །གང་གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་། །མཐོང་བ་དྱེ་ནི་

སྡུག་བསལ་དང་། །ཀུན་འབྱུང་དང་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉིད་དྱེ་དག་

མཐོང་བ་ཡིན།   །གང་གིས་སོང་པ་ཉིད་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་དྱེས་ནི།  འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་

རྣམས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ།   །ཇི་

སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་མྱེད་པར་བསན་པའི་མདོ་

ལས།  འཇམ་དཔལ་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པར་མཐོང་བ་

དྱེས་ནི་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མྱེད་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་ཀུན་འབྱུང་བ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་འགོག་པ་

མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །འཇམ་དཔལ་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་

པོ་མྱེད་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་ལམ་བསོམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་རྒྱ་ཆྱེར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཕགས་པ་བསམ་གཏན་པའི་དཔྱེ་མཁྱུད་ཀྱི་མདོ་

ལས་ཀྱང་། །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་

པ་ལ་འདི་སྐད་ཅྱེས་བཀའ་སལ་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་

རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་མཐོང་བས།  སྱེམས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལོག་

པ་ཞྱེས་སྱེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་འཁོར་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པ་འདི་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་སྐད་ཅྱེས་བཀའ་སལ་པ་དང་།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅྱེས་

གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ལ་ཉྱེ་བར་དམིགས་པས་སྱེམས་ཅན་

རྣམས་འཁོར་བ་ལས་འདས་པར་མི་འགྱུར་བ་བསན་དུ་གསོལ།  བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  འཇམ་དཔལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་དམིགས་

པས་སྱེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འཇམ་

དཔལ་བདག་དང་གཞན་དུ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ལས་

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་བིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱྱེ་བོ་

ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མི་

ཤྱེས་པས་བདག་དང་གཞན་དུ་དམིགས་པར་བྱེད་དོ། །དམིགས་ནས་མངོན་

པར་ཞྱེན་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་པར་ཞྱེན་པས་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །སང་
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བར་འགྱུར་རོ། །རོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཆགས་པ་དང་སང་བ་དང་རོངས་

པར་གྱུར་པས།  ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་པར་

འདུ་བྱེད་དོ། །དྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པས་བདག་ནི་ཆགས་སོ། 

།བདག་ནི་སང་ངོ་། །བདག་ནི་རོངས་སོ་སམ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། 

།དྱེ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འདི་སམ་དུ་སྱེམས་

ཏྱེ།  བདག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པའོ། །བདག་ནི་ཚངས་པར་སྤོད་པའོ། 

།བདག་ནི་འཁོར་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །བདག་གིས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་ནི་སྡུག་བསལ་རྣམས་

ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་ཅིང་།  དྱེ་ཆོས་འདི་དག་ནི་

དགྱེ་བའོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་མི་དགྱེ་བའོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་སྤང་བར་བ་

བའོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་མངོན་དུ་བ་བའོ། །སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་

བའོ། །ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བའོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བའོ། །ལམ་བསོམ་

པར་བའོ་སམ་དུ་རྟོག་གོ  །དྱེ་ནས་དྱེ་གང་ཞིག་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལས་

འབོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའོ། །འདུ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་ཏུ་འབར་བའོ་སམ་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་རྟོག་པ་དྱེ་

ལ་སྐྱོ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མཚན་མ་མྱེད་པ་སོན་དུ་

འགོ་བ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་འདི་སམ་དུ་ཆོས་འདི་དག་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་

གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པའོ་སམ་དུ་སྱེམས་སོ། །དྱེ་

འདི་སམ་དུ་གང་བདག་གིས་ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བའོ་སམ་དུ་སྱེམས་པར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འགྱུར་ཞིང་།  ཆོས་འདི་དག་གིས་ཉྱེན་པར་འགྱུར།   ཆྱེས་ངོ་ཚ་བར་འགྱུར།   

མི་དགའ་བར་འགྱུར།  སྨོད་པར་འགྱུར།  སྐྲག་ཅིང་དངང་ལ་ཀུན་ཏུ་དངང་བར་

འགྱུར་རོ།   ། དྱེ་འདི་སམ་དུ་གང་ཆོས་འདི་དག་གིས་ཉྱེན་པོ་དྱེ་ནི་ཆོས་འདི་

དག་མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང་།  འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་སྤང་བའོ་སམ་དུ་སྱེམས་

པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་འདི་སམ་དུ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བའོ་སམ་དུ་སྱེམས་ཏྱེ།  

དྱེ་གཉིས་སུ་བརྟགས་ནས་འགོག་པ་མངོན་དུ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་འདི་སམ་

དུ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བས་པ་དྱེ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སྱེམས་སོ། །དྱེ་འདི་

སམ་དུ་གང་བདག་གིས་ལམ་སོམ་མོ་སམ་དུ་སྱེམས་ཤིང་།  དྱེ་གཅིག་པུ་

དབྱེན་པར་སོང་ནས་ཆོས་དྱེ་དག་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ན་ཞི་གནས་འཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །སྐྱོ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དྱེ་དྱེ་ལ་ཞི་

གནས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྱེམས་ཕིར་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏྱེ།  ཕིར་འདྲྱེན་ཞིང་ཕིར་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་དག་གིས་ཉྱེན་པར་

འགྱུར།  ཆྱེས་ངོ་ཚ་བར་འགྱུར།  མངོན་པར་མི་དགའ་བའི་སྱེམས་སྐྱྱེ་བར་

འགྱུར་རོ། །དྱེ་འདི་སམ་དུ་བདག་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བར་

འགྱུར་ཏྱེ།  ཡང་ཕིས་བ་བ་ཅི་ཡང་མྱེད་ཅིང་བདག་ནི་དག་བཅོམ་པར་གྱུར་

ཏོ་ཞྱེས་བ་བར་བདག་ཉིད་ཤྱེས་སོ། །དྱེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པའི་ཚེ་བདག་

ཉིད་སྐྱྱེ་བར་མཐོང་བས།  དྱེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་

ཟ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་སོམ་ཉིར་ལྷུང་སྱེ་འཆི་བའི་དུས་བས་ནས་དམྱལ་བ་

ཆྱེན་པོ་དག་ཏུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  ཇི་ལྟར་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་
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པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་བརྟགས་ནས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་སོམ་ཉི་དང་

ཡིད་གཉིས་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ།   །དྱེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅྱེས་གསོལ་ཏོ།   །བཅོམ་ལྡན་

འདས་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འཁུམས་པར་བགི།   

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ།  འཇམ་དཔལ་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མ་སྐྱྱེས་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི།  སྡུག་བསལ་ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པ་ཡིན་ནོ། 

།གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མྱེད་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་ཀུན་འབྱུང་

བ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱྱེས་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་ལམ་བསོམས་པ་ཡིན་ནོ། 

།འཇམ་དཔལ་གང་གིས་དྱེ་ལྟར་འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བཞི་པོ་མཐོང་བ་

དྱེས་ནི་ཆོས་འདི་དག་ནི་དགྱེ་བའོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་མི་དགྱེ་བའོ། །ཆོས་

འདི་དག་ནི་སྤང་བར་བའོ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་མངོན་དུ་བའོ། །སྡུག་བསལ་

ཡོངས་སུ་ཤྱེས་པར་བ།  ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བ།  འགོག་པ་མངོན་དུ་བ།  

ལམ་བསོམ་པར་བའོ་ཞྱེས་མི་རྟོག་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་དྱེ།  འདི་ལྟར་

གང་བརྟག་པར་བ་བའི་ཆོས་དྱེ་དྱེས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །བིས་པ་སོ་སོའི་

སྐྱྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ཆོས་དྱེ་དག་ལ་རྟོག་པ་ན་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ།། སང་བར་

འགྱུར་རོ། །རོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཆོས་འགའ་ཡང་མི་ལྱེན་མི་འདོར་དྱེ་

ལྟར་མི་ལྱེན་མི་འདོར་བ་དྱེ་ནི།  ཁམས་གསུམ་ལ་སྱེམས་ཆགས་པར་མི་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འགྱུར་རོ། །ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་།  སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་།  

རི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་།  བྲག་ཅ་ལྟ་བུར་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དྱེ་ལྟ་བུའི་

རང་བཞིན་ཅན་དུ་མཐོང་བས་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྱེས་སུ་ཆགས་པ་

དང་།  ཁོང་ཁོ་བ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར་དྱེས་

གང་ལ་རྱེས་སུ་ཆགས་པ་དང་།  ཁོང་ཁོ་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་དྱེ་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །དྱེས་སྱེམས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་

ཡང་དག་པར་རྱེས་སུ་མི་མཐོང་།  ཆོས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྱེས་སུ་མི་མཐོང་།  

དགྱེ་འདུན་ཡང་ཡང་དག་པར་རྱེས་སུ་མི་མཐོང་ཞིང་།  ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་

པའོ་ཞྱེས་བ་བར་མཐོང་བས་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སོམ་ཉི་སྐྱྱེད་པར་མི་བྱེད་དོ། ། 

སོམ་ཉི་མྱེད་པས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་

པས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་

གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིགས་གསལ་བ་

ལས།  འཕགས་པའི་བདྱེན་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་བཞི་

པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མྱེད་ཅིང་

འཇིག་པ་མྱེད། །གང་ཞིག་སྤོང་དང་འགོག་པ་ལས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར་

བར་འདོད། །འདི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

བསྱེན་ཞིང་།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཆོས་རྱེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་ཏྱེ།  ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་།  ཕུང་པོ་

ལྷག་མ་མྱེད་པའོ། །དྱེ་ལ་མ་རིག་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་

མོངས་པའི་ཚོགས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ལས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདོད་དོ། །

དྱེ་ལ་འདི་ལ་བདག་ལ་ཆགས་པ་བསྱེན་པས་ན་ཕུང་པོ་སྱེ།  བདག་ཏུ་

གདགས་པའི་རྒྱུ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཕུང་པོའི་སྒྲས་བརོད་དོ། 

།ལྷག་མ་ལུས་པས་ན་ལྷག་མའོ། །ཕུང་པོ་ཉིད་ལྷག་མ་ཡིན་པས་ན་ཕུང་པོ་

ལྷག་མའོ། །ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པས་ན་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་

བཅས་པའོ། །དྱེ་ཅི་ཡིན་ཞྱེ་ན།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དྱེ་ཡང་ཆོམ་རྐུན་

གི་ཚོགས་མ་ལུས་པར་བསད་དྱེ་གང་ཙམ་འདུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོམ་རྐུན་དང་བྲལ་བ་

ཕུང་པོ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལུས་པ་སྱེ།  དྱེ་ནི་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་མྱ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཆོམ་རྐུན་གི་ཚོགས་མ་ལུས་པར་བསད་དྱེ་གོང་ཙམ་

པོ་ཡང་ཞིག་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ལ་ཕུང་པོ་

ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་སྱེ།  འདི་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་

དུ་མཛད་ནས།  གང་ན་ལུས་ཞིག་འདུ་ཤྱེས་འགགས། །ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་

བྲལ་གྱུར་ཞིང་། །འདུ་བྱེད་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་དང་། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། ། 

ཞྱེས་བ་བ་དང་།  དྱེ་བཞིན་དུ།  མ་ཞུམ་པ་ཡི་ལུས་ཀྱིས་ནི། །ཚོར་བ་དང་དུ་

ལྱེན་པ་ན། །དྱེ་ཡི་སྱེམས་ནི་རྣམ་པར་གོལ། །མར་མྱེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་བཞིན། ། 

ཞྱེས་བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་

ནི་ཕུང་པོ་འགགས་པ་ལས་འཐོབ་བོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་

པོ་དྱེ་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་ཕུང་

པོ་རྣམས་འགགས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ན།  གང་གི་ཚེ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

སོང་པ་ཡིན་ཞིང་།  ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འགག་པ་ཡང་

མྱེད་པ་དྱེའི་ཚེ།  གང་དག་འགགས་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་

བ་ཉོན་མོངས་པའང་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་

པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞྱེས་འཛེར་ཏོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  

དྱེ་ལྟར་རང་བཞིན་ཁས་ལྱེན་ན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན། །འབྱུང་

བ་མྱེད་ཅིང་འཇིག་པ་མྱེད། །གང་ཞིག་སྤོང་དང་འགགས་པ་ལས། །མྱ་ངན་

འདས་པར་འགྱུར་བར་འདོད། །གང་ལས་དྱེ་དག་ལོག་པས་མྱ་ངན་ལས་
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འདའ་བར་འགྱུར་བ།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་

པར་གནས་པ་ལྡོག་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་མི་འཐད་པ་ཉིད་དོ། །གང་ལས་དྱེ་དག་ལ་ཉྱེས་པ་འདིར་འགྱུར་བ། སོང་པ་

ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ལྡོག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ནམ་ཕུང་པོ་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་སོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཀླན་ཀ་འདིར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། ། 

གལ་ཏྱེ་སོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཕུང་པོ་རྣམས་སམ།  

ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མི་འདོད་ན།  མཚན་ཉིད་

གང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདོད་ཅྱེ་ན།  བརོད་པ།  སྤངས་པ་མྱེད་པ་འཐོབ་མྱེད་

པ། །ཆད་པ་མྱེད་པ་རྟག་མྱེད་པ། །འགག་པ་མྱེད་པ་སྐྱྱེ་མྱེད་པ། །དྱེ་ནི་མྱ་ངན་

འདས་པར་བརོད། །གང་ཞིག་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལྟར་སྤངས་པ་མྱེད་

ཅིང་།  དགྱེ་སྦྱོང་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་འཐོབ་པ་མྱེད་པ།  ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

ལྟར་ཆད་པ་ཡང་མྱེད་ལ།  གང་ཡང་མི་སོང་པ་ལྟར་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ།  རང་

བཞིན་གིས་འགག་པ་མྱེད་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་

བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དྱེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཤད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་རྣམ་

པ་དྱེ་ལྟ་བུ་དྱེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་གང་དག་སྤངས་པས་དྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བར་འགྱུར་བ།  ཉོན་མོངས་པར་རྟོག་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅིང་།  ཕུང་པོ་གང་དག་

འགགས་པས་དྱེ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཕུང་པོར་རྟོག་པ་ཡང་ག་ལ་ཡོད།  ཇི་
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སིད་དུ་རྟོག་པ་འདི་དག་འབྱུང་བ་དྱེ་སིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཉིད་ལས་དྱེ་འཐོབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅི་སྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མྱེད་ཅིང་ཕུང་པོ་

རྣམས་ཀྱང་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་རོལ་ན་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་དག་འགགས་པ་ནི་སྤོས་པ་ཟད་པ་ལས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།  བརོད་པ།  འཛིན་པ་འདི་ནི་དོར་

བར་བའོ། །གང་གི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་རོལ་ན་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཡང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་བ་བར་མི་ནུས་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་འདོད་པས་རྟོག་པ་འདི་དོར་བར་བའོ། །མྱ་ངན་འདས་

མཐའ་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་གཉིས་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་ནི། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཡོད་ཉིད་མྱེད། ། 

ཆོས་གང་དྱེར་མྱེད་དྱེ་དག་གཞར་ཡང་མྱེད། །ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་རྟོག་པ་དང་

ལྡན་ཞིང་། །དྱེ་ལྟར་སྤོད་རྣམས་སྡུག་བསལ་ཉྱེར་མི་ཞི། །ཞྱེས་གསུངས་པ་

ཡིན་པས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྱེ།  མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་སྱེ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མྱེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབིངས་ནའོ། ། 

ཆོས་རྣམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྣམས་

སམ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཏྱེ།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྲལ་བའི་ཕིར་ཡོད་པ་ཉིད་

མྱེད་དོ། །འདི་ནི་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །མར་མྱེ་གཏང་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།
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བས་མུན་པར་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་དམིགས་པ་ལྟར་ཆོས་གང་དག་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་འདི་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ནི་གཞར་ཡང་མྱེད་དོ། །ཉོན་

མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཆོས་དྱེ་དག་ནི་འཁོར་

བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དུས་འགའ་ཞིག་ན་ཡང་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །

འདི་ལྟར་མུན་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་རང་གི་ངོ་བོས་

ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པར་གྱུར་པའི་སྦྲུལ་ལྟར་མུན་པ་དང་སྣང་བར་

ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  

བརོད་པ།  རབ་རིབ་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྲ་ཤད་དང་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིངས་ལ་

སོགས་པ་སྣང་བ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དག་

ཀྱང་བིས་པ་བདག་དང་བདག་གི་བར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅི་ལོག་

གི་གདོན་གིས་བཟུང་བ་རྣམས་བདྱེན་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་

ནི།  ཡོད་དང་མྱེད་ཅྱེས་རྟོག་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། །དྱེ་ལྟར་སྤོད་རྣམས་སྡུག་

བསལ་ཉྱེར་མི་ཞི། །ཞྱེས་བའོ། །ཡོད་དོ་ཞྱེས་དངོས་པོ་ཡོད་པར་རྟོག་པ་དང་

ལྡན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་།  གཟྱེགས་ཟན་དང་སྱེར་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་དང་།  མྱེད་ཅྱེས་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་མྱེད་པ་

པ་རྣམས་དང་།  དྱེ་དག་ལས་གཞན་འདུ་བྱེད་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་།  

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་།  མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱེད་མྱེད་པར་སྨྲ་ཞིང་

དྱེ་ལས་གཞན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་།  ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་



500

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མྱེད་པར་སྨྲ་ཞིང་།  གཞན་གི་དབང་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་

པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་

བསལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ཞི་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཇི་ལྟར་

དོགས་པའི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་ནི་དུག་ལངས་པ། །དུག་དྱེ་ཁོང་དུ་སོང་བ་མྱེད་

ཀྱང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར། །དྱེ་བཞིན་བིས་པ་བདག་དང་བདག་གིར་ཁས་ལྱེན་

པ། །བདག་དྱེར་འདུ་ཤྱེས་ཡང་དག་མིན་རྟག་སྐྱྱེ་ཞིང་འཆི། །ཞྱེས་ཀྱང་

གསུངས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟ་བས་ན། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འགའ་ཡང་

སྤངས་པ་མྱེད་ལ།  འགའ་ཡང་འགག་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེའི་

ཕིར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་

དུ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕྲྱེང་བ་ལས་ཀྱང་།  མྱ་ངན་འདས་པ་དངོས་མྱེད་

པའང་། །མིན་ན་དྱེ་དངོས་ག་ལ་ཡིན། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མྱེད་འཛིན་པ། ། 

ཟད་པ་མྱ་ངན་འདས་ཞྱེས་བ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་བའི་ངོ་བོ་མ་རྟོགས་ཤིང་།  མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་དྱེ་གཉི་ག་དང་།  གཉི་ག་

མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ།  དྱེ་དག་ལ་བརོད་པ།  རྱེ་

ཞིག་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་འགྱུར། །ར་

དང་འཆི་བ་མྱེད་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཁ་ཅིག་ནི་འདི་སྐད་དུ།  འདིར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱྱེ་བའི་རྒྱུན་འཇུག་པ་
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ངྱེས་པར་འགོག་པར་འགྱུར་བ།  ཆུའི་རྒྱུན་འགོག་པའི་ཆུ་ལོན་དང་འདྲ་བའི་

དོན་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏྱེ།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གི་

ཆོས་ནི་དྱེ་ལྟར་འབྲས་བུ་བྱེད་པར་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །གལ་ཏྱེ་འདི་དགའ་

བའི་འདོད་ཆགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྱེད་པ་ཟད་ཅིང་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞྱེས་

གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ།  ཟད་པ་ཙམ་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འོས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  མར་མྱེ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ལྟར། །དྱེ་ཡི་སྱེམས་ནི་རྣམ་

པར་ཐར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  མར་མྱེ་ཤི་བ་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བར་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེ་ན།  སྨྲས་པ།  སྱེད་པ་ཟད་པ་ནི་སྱེད་པ་ཟད་པའོ་

ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་ནི་ཤྱེས་པར་མི་བའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཞྱེས་བ་བའི་ཆོས་དྱེ་ཡོད་ན་སྱེད་པ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་སྱེད་པ་ཟད་པའོ་

ཞྱེས་བ་བར་རིག་པར་བའོ། །མར་མྱེ་ནི་དཔྱེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དྱེར་ཡང་གང་

ཡོད་ན་སྱེམས་ཐར་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རིག་པར་བའོ་ཞྱེས་

སྨྲའོ། །དྱེ་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་དང་།  

རྱེ་ཞིག་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །ཞྱེས་སློབ་དཔོན་ངྱེས་པར་རྟོག་པར་

མཛད་དོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར།  ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོ་ནི་ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ར་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དྱེ་ཉིད་བསལ་བར་

བ་བའི་ཕིར།  ར་དང་འཆི་བ་མྱེད་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་

བཤད་དྱེ།  ར་ཤི་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དངོས་པོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ར་

ཤི་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་

འདུས་བས་འགྱུར། །དངོས་པོ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་

ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་

ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་འདུས་བས་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་དངོས་

པོར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དཔྱེར་ན་བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །ལྡོག་པ་བཤད་པའི་ཕིར།  

དངོས་པོ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན་། །ཞྱེས་

བ་བ་གསུངས་ཏྱེ།  འགའ་ཡང་ཞྱེས་བ་བ་ནི་བརྟྱེན་པ་སྱེ།  ནང་ངམ་ཕིའི་

བདག་ཉིད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །གང་ནའང་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རྟྱེན་ཏྱེ།  ཡུལ་

ལམ་དུས་སམ་གྲུབ་པའི་མཐར་རོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་

དངོས་ན། །ཇི་ལྟར་མྱང་འདས་དྱེ་བརྟྱེན་མིན། །དངོས་པོ་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་

པ། །འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེ་བརྟྱེན་ནས་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རང་

གི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དྱེ་ལྟར་བརྟྱེན་

ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན་དྱེ་ནི་མ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།

503

བརྟྱེན་པར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན།  ཇི་ལྟར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  མི་བརྟྱེན་པ་ཡིན་

པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དྱེ།  དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་

པ་བཞིན་ནོ། །ལྡོག་པ་བཤད་པ་ནི།  དངོས་པོ་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པ།  འགའ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བའོ། །འདིར་སྨྲས་པ།  ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ཉྱེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་

པ་དྱེ་ནི་བདྱེན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་ལོག་པའི་ཕིར།  

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །བརོད་པ།  འདི་ཡང་

མི་རིགས་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དངོས་མྱེད་

ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དྱེ་ལ་དངོས་

མྱེད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོར་མི་འདོད་ཅིང་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོའ་ོསམ་དུ་མི་འདོད་ན།  དྱེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པར་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པར་

ཡང་རུང་བར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་

ན།  གང་གི་ཕིར།  གང་ལ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དྱེ་ལ་དངོས་མྱེད་ཡོད་

མ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་བཏང་ནས་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་ལ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཞྱེས་བསད་ན།  བསན་ཟིན་པའི་ཉྱེས་པས་

ཕོགས་གང་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་དྱེ་ལ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོའི་རང་བཞིན་
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དུ་མ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ལ་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ་

སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

དང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་འོ་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྐྱྱེ་བའི་མི་

རྟག་པ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་གི་ཕིར་ཉོན་

མོངས་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ནི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་མི་རྟག་པ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་

འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  སྒྲིབ་པ་མྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་

མིན། །ཇི་ལྟར་མྱང་འདས་དྱེ་བརྟྱེན་མིན། །གང་ཞིག་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པའི། ། 

དངོས་མྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཉིད་

ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འདོགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། །བོང་བུའི་རྭ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་ཉིད་ལ་

བརྟྱེན་ནས་མཚན་གཞི་འཇུག་ལ།  མཚན་གཞི་ལ་བརྟྱེན་ནས་མཚན་ཉིད་

འཇུག་པ་དྱེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་དང་།  མཚན་གཞི་འཇུག་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པས་མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་བརྟྱེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་

ནི།  ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར།  དྱེ་ནི་

བརྟྱེན་ནས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཇིག་པ་བཞིན་
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ནོ། །དྱེ་ཉིད་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར།  གང་ཞིག་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པའི། ། 

དངོས་མྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏྱེ་མ་བརྟྱེན་པར་

དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།  འོ་ན་ད་ཅི་ལ་བརྟྱེན་ནས་མོ་གཤམ་གི་

བུ་ལ་སོགས་པ་དག་དངོས་པོ་མྱེད་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་

སོགས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་སྐད་སུས་སྨྲས།  འདི་ལྟར།  གལ་

ཏྱེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་མྱེད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི། །དངོས་མྱེད་ཡིན་པར་སྐྱྱེ་བོ་སྨྲ། །ཞྱེས་སར་བཤད་ཟིན་

ཏོ། །

དྱེའི་ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཉིད་

མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་གང་དུ།  ནམ་མཁའི་རི་བོང་རྭ་དག་དང་། །མོ་གཤམ་གི་ནི་

བུ་དག་ཀྱང་། །མྱེད་བཞིན་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལྟར། །དངོས་ལ་རྟོག་པའང་དྱེ་

བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེར་ཡང་།  དངོས་པོར་རྟོག་པ་བཀག་པ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན་གི།  དངོས་པོ་མྱེད་པར་རྟོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དངོས་པོ་ཉིད་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །མོ་གཤམ་གི་བུ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་

སྒྲ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི།  དོན་གང་ཞིག་དངོས་པོ་འམ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་འདིའི་དོན་མ་དམིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་དམིགས་པ་མྱེད་པའི་རང་

བཞིན་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་བརྟགས་པར་ག་ལ་རིགས།  དྱེའི་

ཕིར་མོ་གཤམ་གི་བུ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེའི་

ཕིར།  གང་ཞིག་བརྟྱེན་ནས་མ་ཡིན་པའི། །དངོས་མྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
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ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་གནས་སོ། །འདིར་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་

མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  འོ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

གང་ཡིན་ཞྱེས་ཟྱེར་ན།  བརོད་པ།  འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་ 

པ་རྣམས་ཀྱིས། །འོང་བ་དང་ནི་འགོ་བའི་དངོས། །བརྟྱེན་ཏམ་རྒྱུར་བས་གང་

ཡིན་པ། །དྱེ་ན་ིབརྟྱེན་མིན་རྒྱུར་བས་མིན། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན་པར་བསན། །དྱེ་

ལ་འོང་བ་དང་འགོ་བའི་དངོས་པོ་ནི་འོང་བ་དང་འགོ་བའི་དངོས་པོ་སྱེ།  སྐྱྱེ་བ་

དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ ། འོང་བ་

དང་འགོ་བའི་དངོས་པོ་དྱེ་ཡང་རྱེས་འགའ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟྱེན་ནས་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་འདོགས་ཏྱེ་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིན་ནོ། ། 

རྱེས་འགའ་ནི་རྒྱུར་བས་ནས་འདོགས་ཏྱེ་མར་མྱེའི་འོད་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་

འདིར་རྒྱུར་བས་ནས་འདོགས་སམ།  བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེའོ་ཞྱེས་རྣམ་པར་འཇོག་

ཀྱང་རུང་སྱེ།  རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བའི་རྒྱུན་དྱེ་མ་བརྟྱེན་

པའམ་རྒྱུར་བས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ  །མི་འཇུག་པ་ཙམ་ནི་དངོས་པོའམ་

དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བརྟག་པར་ཡང་མི་ནུས་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཡང་ན་འདུ་བྱེད་འཁོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་གང་དག་གི་ཕོགས་ཡིན་པ་དྱེ་

དག་གི་ལྟར་ན་རྟྱེན་ཅིང་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་བརྟྱེན་

པ་མ་ཡིན་པར་མི་འཇུག་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བ་བར་བརོད་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།

507

པའམ།  གང་དག་གི་ལྟར་ན་གང་ཟག་འཁོར་བ་ཡིན་པ་དྱེ་དག་གི་རྟག་པ་དང་

མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་བརོད་དུ་མྱེད་པ་དྱེའི་འོང་བ་དང་འགོ་བའི་དངོས་པོ་མྱེད་

པར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་དང་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྒྱུར་བས་ནས་

འཇུག་པ་ཡིན་ལ།  རྒྱུར་བས་ཤིང་རྒྱུར་བས་ནས་འཇུག་པ་དྱེ་ཉིད་ད་ལྟར་

རྒྱུར་བས་པ་མ་ཡིན་པར་མི་འཇུག་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བ་བར་

བསད་དོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་གང་ཟག་གི་མི་འཇུག་པ་ཙམ་ནི་དངོས་པོ་

འམ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་བརྟག་པར་ནུས་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །དྱེའི་ཕིར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་

མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །

གཞན་ཡང་།  འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག  །སྤང་བར་སོན་པས་

བཀའ་སལ་ཏོ། །དྱེ་ཕིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་མྱེད་མིན་

པར་རིགས། །དྱེ་ལ་མདོ་ལས་དགྱེ་སློང་དག་གང་དག་འབྱུང་བ་འམ་འཇིག་

པས་སིད་པ་ལས་ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་ཚོལ་བ་དྱེ་ནི་དྱེ་དག་གི་ཡོངས་སུ་མི་

ཤྱེས་པ་ཆྱེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །འབྱུང་བའི་སྱེད་པ་དང་འཇིག་

པའི་སྱེད་པ་དྱེ་ནི་གཉི་ག་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་ན།  མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ནི་དྱེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྤང་བར་བ་བ་མ་གསུངས་

ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  སྤང་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་ནམ།  དངོས་པོ་མྱེད་པའི་རང་

བཞིན་དུ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་ཡང་སྤང་བར་བ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན།  སྤང་བར་བ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་

དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་མི་རིགས་སོ། །གང་དག་གི་ལྟར་ན་ཉོན་

མོངས་པ་དང་སྐྱྱེ་བ་གཉིས་དྱེ་ལ་མྱེད་པས།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་

མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ།  རང་ཉིད་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དངོས་

པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དྱེ་དག་གི ། གཉི་

གའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བསན་

པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་

གཉིས་ཡིན་ན། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག  །ཐར་པར་འགྱུར་ན་དྱེ་མི་

རིགས། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་གཉི་

གའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་ཐར་

པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་འཐོབ་པ་དང་།  དྱེ་

དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་ཐར་པར་འགྱུར་ན།  འདུ་བྱེད་དག་ནི་ཐར་པ་

ཞྱེས་བ་བར་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དྱེ་མི་རིགས་སོ་

ཞྱེས་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་

གཉིས་ཡིན་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་མ་བརྟྱེན་མིན། །དྱེ་གཉིས་བརྟྱེན་ནས་ཡིན་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ཅིང་ལྟོས་

ནས་ཡིན་གི།  མ་བརྟྱེན་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར།  
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དྱེ་གཉིས་བརྟྱེན་ནས་ཡིན་ཕིར་རོ་སྱེ།  དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དངོས་པོ་

མྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར།  

དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་གཉི་ག་བརྟྱེན་ནས་ཡིན་གི་མ་བརྟྱེན་པར་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །

གཞན་ཡང་།  ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་

གཉིས་ཡིན་ཏྱེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བས། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་

འདུས་བས་ཡིན། །དངོས་པོ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གི་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར་འདུས་བས་ཡིན་ལ།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་བརྟྱེན་

ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་།  སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་གིས་ར་ཤི་ཞྱེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

འདུས་བས་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་

དངོས་པོ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི། །དྱེའི་ཚེ་དྱེ་འདུས་མ་བས་ཡིན་གི།  

འདུས་བས་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན། །འདུས་བས་སུ་ནི་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་མི་རིགས་

སོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པའི་

རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དངོས་པོ་

དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་ན།  དྱེ་ཡང་མི་རིགས་

སོ། །གང་ལས་ཤྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར། །ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །དངོས་
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དང་དངོས་མྱེད་གཉིས་ཡོད་དྱེ། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་

བ་དག་ཀྱང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར།  

ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །དངོས་དང་དངོས་མྱེད་གཉིས་ཡོད་དྱེ། །ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་བུར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་གཉིས་

གཅིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏྱེ། །སྣང་བ་དང་ནི་མུན་པ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་ཁྱིམ་གཅིག་

ཏུ་དུས་གཅིག་གི་ཚེ།  ཕན་ཚུན་འགལ་བས།  སྣང་བ་དང་མུན་པ་དག་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  དྱེ་གཉིས་ཀྱང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་མི་རིགས་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  དངོས་

མིན་དངོས་པོ་མྱེད་མིན་པ། །མྱ་ངན་འདས་པར་གང་སོན་པ། །དངོས་པོ་མྱེད་

དང་དངོས་པོ་དག  །གྲུབ་ན་དྱེ་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  

གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་ཞྱེས་བ་བ་འབའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་བཀག་པའི་སོ་

ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་རྟོག་པ་འདིར་

འགྱུར་ལ།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་དྱེ་

བཀག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་

ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དག་བཀག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་
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རྟོག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་པས་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གཞན་ཡང་།  གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་པོ་མྱེད་མིན་

ན། །དངོས་མིན་དངོས་པོ་མྱེད་མིན་ཞྱེས། །གང་ཞིག་གིས་ནི་དྱེ་མངོན་བྱེད། ། 

གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་རྟོག་ན།  

ད་ནི་གང་ཞིག་གིས་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

གཉི་གའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་བྱེད་དྱེ།  འཛིན་

པའམ་གསལ་བར་བྱེད།  ཅི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་ལ་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའི་

རྟོགས་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དམ་འོན་ཏྱེ་མྱེད།  གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ནི་དྱེ་ལྟར་ན་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་བདག་ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་བདག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྱེ་

མྱེད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་རྣམ་པ་དྱེ་ལྟ་བུའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དྱེ་ཡོད་པར་གང་

གིས་གཅོད་པར་བྱེད།  གལ་ཏྱེ་འཁོར་བ་ན་གནས་པས་ཡོངས་སུ་གཅོད་

པར་བྱེད་དོ་ཞྱེ་ན།  འཁོར་བ་ན་གནས་པས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་ན་དྱེ་

ཅི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པས་གཅོད་པར་བྱེད་དམ།  འོན་ཏྱེ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཡིན་གང་

ན།  གལ་ཏྱེ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པས་ཡིན་པར་རྟོག་ན།  དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་

ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདི་ནི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་

ནོ།  །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ནི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་རྱེ་ཞིག་དྱེ་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པས་དམིགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
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ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱིས་ནི་སོང་པ་

ཉིད་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་དགོས་ལ་དྱེ་ཡང་མ་སྐྱྱེས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་

ཡིན་པས།  ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དྱེས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བར་འཛིན་

པར་བྱེད།  ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་དངོས་པོ་མ་

ཡིན་ཞིང་།  དངོས་པོ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་མི་བྱེད་ལ།  

མངོན་པར་མ་བས་ཤིང་གསལ་བར་མ་བས་ལ།  མ་བཟུང་བ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་

ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་རིགས་སོ། །ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་རྟོག་པ་

བཞི་པོ་འདི་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སིད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་པོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་ཡང་རྟོག་པ་འདི་དག་

སིད་པ་མ་ཡིན་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  བཅོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། ། 

ཡོད་པར་མི་མངོན་དྱེ་བཞིན་དུ། །མྱེད་དོ་ཞྱེ་འམ་གཉི་ག་འམ། །གཉིས་མིན་

ཞྱེས་ཀྱང་མི་མངོན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདི་ལྟར། །གང་གིས་འཛིན་སྟུག་

བཟུང་གྱུར་པ། །དྱེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཡོད་ཅྱེ་

འམ། །མྱེད་ཅྱེས་རྣམ་རྟོག་རྟོག་པར་བྱེད། །ཅྱེས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དྱེ་

ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཕན་ཆད་ཡོད་

པའམ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་མངོན་ནོ། །འདི་གཉིས་མྱེད་པས་གཉི་གའོ་

ཞྱེས་བ་བར་ཡང་མི་མངོན་ནོ། །གཉི་ག་མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་གཉི་ག་མ་ཡིན་
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པ་ཞྱེས་བ་བར་ཡང་མི་མངོན་ཞིང་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས།  རྣམ་པ་བཞིར་མི་མངོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀྱི།  གཞན་ཡང་།  བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཡོད་པར་མི་

མངོན་དྱེ་བཞིན་དུ། །མྱེད་དོ་ཞྱེ་འམ་གཉི་ག་དང་། །གཉིས་མིན་ཞྱེས་ཀྱང་མི་

མངོན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མི་མངོན་པ་དྱེ་ལྟར་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བརྟག་པར་

བསན་ཟིན་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདས་པ་ལས། ། 

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །མྱ་ངན་འདས་པའང་འཁོར་བ་ལས། །ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་གི་ཕིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞུགས་པ་ན་

ཡང་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་མི་མངོན་ལ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་

ཡང་ཡོད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པར་མི་མངོན་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་འཁོར་བ་

དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྣམ་པར་དཔད་ན་རང་བཞིན་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ།  དགྱེ་སློང་དག་སྐྱྱེ་བ་དང་ར་ཤིའི་འཁོར་

བ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་

འཐད་པ་ཡིན་ཏོ། །འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར།  མྱང་འདས་མཐའ་དག་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་

འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏྱེ། །དྱེ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཅུད་ཟད་ནི། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའང་

ཡོད་མ་ཡིན། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འཁོར་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པའི་

ཕིར།  སོན་དང་ཕི་མའི་མཐར་རྟོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཟད་ཀྱི།  གང་འདས་ཕན་ཆད་མཐའ་སོགས་དང་། །རྟག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་

དག  །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕི་མཐའ་དང་། །སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན། ། 

དྱེ་དག་ཀྱང་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་མི་འཐད་པ་ཡིན་ཏྱེ།  འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་དྱེ་གཉིས་ཀ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཕིར་

རོ། །

དྱེ་ལ་འདས་ཕན་ཆད་ཅྱེས་བ་བའི་ཉྱེ་བར་མཚོན་པ་འདིས་ནི་ལྟ་བ་

བཞིན་བཟུང་ངོ་། །འདི་ལྟ་སྱེ།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་པ་

ཡོད་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་མྱེད་པ་དང་།  དྱེ་བཞིན་

གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་ལ་མྱེད་ཀྱང་མྱེད་པ་དང་།  དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བ་སྱེ།  ལྟ་བ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མཆོག་

ཏུ་འཛིན་པར་ཞུགས་སོ། །མཐའ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ལྟ་བ་བཞིའོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  

འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནོ། །འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་ནོ། །འཇིག་རྟྱེན་

མཐའ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་ལ་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །མཐའ་

དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བ་

སྱེ།  ལྟ་བ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ཏྱེ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྱེ་ལ་བདག་དང་འཇིག་རྟྱེན་ལ་མ་འོངས་པའི་སྐྱྱེ་བ་མ་མཐོང་བས་འཇིག་རྟྱེན་

མཐའ་དང་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་ན་རྟོག་པ་ན།  ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་མ་འོངས་པའི་སྐྱྱེ་བ་མཐོང་བས་འཇིག་
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རྟྱེན་མཐའ་ད ང་མི་ལྡན་ནོ་ཞྱེས་འཇུག་ཅིང་།  མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བས་ནི་

གཉི་གར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ།  གཉི་ག་བཀག་པས་ནི་མཐའ་དང་ལྡན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་རྟོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྟྱེན་རྟག་གོ  །འཇིག་རྟྱེན་མི་རྟག་གོ  །འཇིག་རྟྱེན་རྟག་ཀྱང་

རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་གོ  །རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འབྱུང་བ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་བདག་དང་འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པར་སྐྱྱེས་པ་མཐོང་བས་

འཇིག་རྟྱེན་རྟག་གོ་སམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ།  མ་མཐོང་བས་ནི་མི་རྟག་

གོ་སམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བས་ནི་རྟག་ཀྱང་

རྟག་ལ་མི་རྟག་ཀྱང་མི་རྟག་གོ་སམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ།  མཐོང་བ་ཡང་

མ་ཡིན་མ་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པས་ནི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྟ་བ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་རུང་བར་

འགྱུར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་

ནི།  དྱེ་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པར་བརྟགས་པས་ལྟ་བ་འདི་དག་ཡོད་

པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་བསན་པ་དྱེའི་ཚེ།  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་

ལ། །མཐའ་ཡོད་ཅི་ཞིག་མཐའ་མྱེད་ཅི། །མཐའ་དང་མཐའ་མྱེད་ཅི་ཞིག་ཡིན། ། 

མཐའ་དང་མཐའ་མྱེད་མིན་པ་ཅི། །དྱེ་ཉིད་ཅི་ཞིག་གཞན་ཅི་ཡིན། །རྟག་པ་ཅི་

ཞིག་མི་རྟག་ཅི། །རྟག་དང་མི་རྟག་གཉི་ག་ཅི། །གཉི་ག་མིན་པའང་ཅི་ཞིག་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཡིན། །ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་དངོས་པོ་བཅུ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཀྱང་དངོས་པོའི་

རང་གི་ངོ་བོ་མྱེད་ན་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །གང་ཞིག་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་

སྒྲོ་བཏགས་ཏྱེ།  དྱེ་དང་བྲལ་བ་དང་མ་བྲལ་བ་ལས་ལྟ་བ་འདི་དག་བསྐྱྱེད་

ནས།  མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དྱེའི་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་འདིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་གོང་ཁྱྱེར་དུ་འགོ་བའི་ལམ་འགོག་ཅིང་།  འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་དག་

ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་

བཀག་ན།  དྱེ་ལྟར་ཡིན་ན།  བཅོམ་ལྡན་འདས་སྱེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་སྤོད་

པ་མཐའ་ཡས་པའི་རྱེས་སུ་འཇུག་པ།  འགོ་བའི་བསམ་པའི་རང་བཞིན་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ།  ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་

པས།  འཇིག་རྟྱེན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་མཛད་པའི་སླད་དུ།  

སྤོད་པའི་གཉྱེན་པོར་རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་དོན་

མྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བརོད་པར་བ་སྱེ།  གལ་ཏྱེ་ཆོས་ཞྱེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་

གམ།   ཆོས་དྱེའི་ཉན་པ་པོའི་སྱེམས་ཅན་འགའ་ཞིག་གམ།  སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞྱེས་བ་བ་སོན་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འདི་དྱེ་

ལྟར་འགྱུར་ན།  གང་གི་ཚེ། དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེར་ཞི་ཞིང་། །སྤོས་པ་

ཉྱེར་ཞི་ཞི་བ་སྱེ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་

མ་བསན་ཏོ། །མ་གསུངས་པ་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཇི་སྐད་སྨྲས་པའི་ཉྱེས་

པར་ཐལ་བར་ག་ལ་འགྱུར།  འདིར་སྤོས་པ་སྱེ་མཚན་མ་རྣམས་གང་ཉྱེ་བར་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།
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ཞི་བ་སྱེ།  མི་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ།  ཉྱེ་

བར་ཞི་བ་དྱེ་ཉིད་ནི་ཉྱེ་བར་ཞི་བ་སྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཉྱེ་བར་ཞི་བའི་ཕིར་རོ། ། 

ཡང་ན་ཚིག་མི་འཇུག་པས་སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཡིན་ལ།  སྱེམས་མི་འཇུག་པས་

ཞི་བའོ། །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མི་འབྱུང་བས་སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཡིན་ལ་

སྐྱྱེ་བ་མི་འབྱུང་པས་ཞི་བའོ། །ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པས་སྤོས་པ་ཉྱེར་

ཞི་ཡིན་ལ།  བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པས་ཞི་བའོ། །ཡང་ན་ཤྱེས་བ་

མ་དམིགས་པས་སྤོས་པ་ཉྱེར་ཞི་ཡིན་ལ།  ཤྱེས་པ་མ་དམིགས་པས་ཞི་བའོ། ། 

གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་ངང་

པའི་རྒྱལ་པོ་དག་རང་གི་གཤོག་པ་བརབས་པའི་རླུང་ལ་གནས་པའམ།  ནམ་

མཁའ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར།  མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་ཞི་ཞིང་།  ཞི་བའི་ངོ་བོ་ལ་མི་

གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ།  དྱེའི་ཚེ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཉྱེ་བར་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར།  གང་དུ་ཡང་རུང་སྱེ་ལྷ་ཡུལ་ལམ་མི་ཡུལ་དག་ཏུ། ། 

ལྷའམ་མི་སུ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ་རྣམ་པར་བང་བའི་ཆོས་

འགའ་ཡང་མ་བསན་ཏོ་ཞྱེས་བ་བར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཇི་སྐད་དུ།  འཕགས་

པ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་གསང་བའི་མདོ་ལས།  ཞི་བའི་བོ་གོས་གང་གི་

ནུབ་མོ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་བ་ན་མྱེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་

ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་།  གང་གི་ནུབ་མོ་ལྱེན་པ་

མི་མངའ་བར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བ་དྱེའི་བར་དུ།  དྱེ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

བཞིན་གཤྱེགས་པས་ཐ་ན་ཡི་གྱེ་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་མ་གསུངས་སོ། །གསུང་

བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  ཐམས་ཅད་ཚིག་མྱེད་ཡི་

གྱེ་མྱེད། །གདོད་ནས་ཞི་ཞིང་དྲི་མྱེད་སོང་། །ཆོས་རྣམས་དྱེ་ལྟར་སུས་ཤྱེས་

པ། །དྱེ་ནི་གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་བརོད། །ཅྱེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་དུ་ཡང་སུ་ལ་ཡང་ཆོས་འགའ་མ་བསན་ན།  འོ་ན་ཇི་

ལྟར་གསུང་རབ་ཀྱི་ཐ་སད་ཤིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་པ་དྱེ་དག་མངོན་པར་འགྱུར་ཞྱེ་

ན།  བརོད་པར་བ་སྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་འདིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཆོས་འདི་དག་

བསན་ཏོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི།  ལུས་ཅན་མ་རིག་པའི་གཉིད་དང་ལྡན་ཞིང་རི་

ལམ་རི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་

སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས།  དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཟག་པ་མྱེད་པ་

ཡིན། །དགྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཡིན། །དྱེ་བཞིན་ཉིད་དང་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པ་མྱེད། །འཇིག་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་གཟུགས་བརན་

མཐོང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ནི་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་

པའི་གསང་བ་བསན་པའི་ལྱེའུ་ལས་རྒྱ་ཆྱེར་བསན་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་སླད་དུ་ཆོས་བསན་པ་མྱེད་པས་ཆོས་བསན་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །དྱེའི་ཕིར་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་གྲུབ་པོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཀྱང་།  མྱ་ངན་འདས་མྱེད་མྱང་འདས་སུ། །འཇིག་རྟྱེན་མགོན་གིས་བསན་པ་

སྱེ། །ནམ་མཁའ་མདུད་བ་བོར་བ་ནི། །ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀྱིས་བཀོལ་བ་ཡིན། ། 



རབ་བྱེད་ཉྱེར་ལྔ་པ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།
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ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཆོས་

འགའ་ཞིག་སྐྱྱེ་བ་འམ་འགག་པར་འཚལ་བ་དྱེ་དག་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་

བ་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འཁོར་བ་དངོས་པོར་འཚལ་

བ་དྱེ་དག་ནི།  འཁོར་བ་ལས་འདའ་བ་མ་ལགས་སོ། །དྱེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞྱེ་ན།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྱེས་བགི་བ་ནི།  གང་མཚན་མ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ།  རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་ལགས་ན།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱྱེས་བུ་བླུན་པོ་ལྱེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་

ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས།  མུ་སྱེགས་ཀྱི་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་དྱེ་དག་ནི།  འདི་ལྟ་སྱེ།  

ཏིལ་ལས་ཏིལ་མར་དང་།  འོ་མ་ལས་མར་གསར་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དངོས་པོ་ལས་ཚོལ་བར་བགིད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཚོལ་བ་

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དྱེ་དག་ནི།  མུ་སྱེགས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཁོ་བོ་གླྱེང་

སྱེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ནི།  ཆོས་

གང་ཡང་སྐྱྱེ་བ་འམ་འགག་པར་མི་བགིད་ལ།  ཆོས་གང་ཡང་འཐོབ་པ་དང་།  

མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་འཚལ་ལོ་ཞྱེས་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་

པའི་འགྱེལ་བའོ།། །།



520
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རབ་བྱེད་ཉྱེར་དྲུག་པ། སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརྟག་པ།

འདིར།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་དུ་

བཤད། །དྱེ་ནི་བརྟྱེན་ནས་གདགས་པ་སྱེ། །དྱེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་གང་བཤད་ན་གང་ཞིག་སོང་པ་ཉིད་ཅྱེས་བ་བར་བརོད་པ་རྟྱེན་ཅིང་

འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་དྱེ་གང་ཡིན་ཞྱེས་སྨྲའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།  གང་འདི་

སྐད་དུ།  གང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་། །མཐོང་བ་དྱེས་ནི་སྡུག་བསལ་

དང་། །ཀུན་འབྱུང་དང་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉིད་དྱེ་དག་མཐོང་བ་ཡིན། 

།ཞྱེས་བཤད་པ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་དྱེ་གོ་གང་ཡིན་ཞྱེའོ། །དྱེའི་

ཕིར་དྱེའི་ཡན་ལག་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བརོད་པར་བཞྱེད་ནས་འདི་སྐད་དུ།  མ་

རིག་བསྒྲིབས་པས་ཡང་སིད་ཕིར། །འདུ་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དག  །མངོན་

པར་འདུ་བྱེད་གང་ཡིན་པའི། །ལས་དྱེ་དག་གིས་འགོ་བར་འགོ། །ཞྱེས་

གསུངས་སོ། །

དྱེ་ལ་མ་རིག་པ་ནི་མི་ཤྱེས་པ་སྱེ།  མུན་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པའོ། །མ་རིག་པ་དྱེས་བསྒྲིབས་ཤིང་བཀབ་པའི་གང་ཟག་

གིས་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་ཏྱེ་ཡང་སིད་པའི་དོན་དང་།  ཡང་སིད་པ་འབྱུང་བར་

བ་བའི་ཕིར་གང་དགྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྱེམས་པ་དག་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

ཅིང་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་དོ། །འདུ་བྱེད་དྱེ་དག་ནི་ཡང་སིད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

པས་འདུ་བྱེད་དོ། །དྱེ་དག་ཀྱང་རྣམ་པ་གསུམ་སྱེ།  དགྱེ་བ་དང་མི་དགྱེ་བ་
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དང་མི་གཡོ་བའོ། །ཡང་ན་ལུས་ཀྱི་དང་ངག་གི་དང་ཡིད་ཀྱིའོ། །གང་ཟག་མ་

རིག་པས་བསྒྲིབས་པས་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདུ་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་

བྱེད་ལ།  མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་འདུ་བྱེད་ལས་ཏྱེ་ལས་ཀྱི་མིང་ཅན་དྱེ་

དག་གིས་ནི་དྱེའི་རྒྱུས་བྱུང་བ་འགོ་བར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་དྱེའི།  

འདུ་བྱེད་རྐྱེན་ཅན་རྣམ་པར་ཤྱེས། །འགོ་བ་རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར། ། 

གང་ཟག་འདུ་བྱེད་བས་ཤིང་བསགས་པ་དྱེའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་

རྒྱུ་ཅན་འཁོར་བ་དོན་མ་ཡིན་པའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འགོ་བ་འདུ་བྱེད་དང་

མཐུན་པར་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་སྱེ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅིང་སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་དུས་ཕིས།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞུགས་གྱུར་ན། །མིང་

དང་གཟུགས་ནི་ཆགས་པར་འགྱུར། །དྱེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་བསོས་

པས་སྐྱྱེ་བའི་གནས་དྱེ་དང་དྱེར་བཀི་བས་ན་མིང་ཡིན་པའམ།  ཡང་ན་དོན་

དག་ལ་མིང་གི་དབང་གིས་རྒྱུག་པས་ན་མིང་སྱེ།  གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕུང་པོ་བཞི་ལ་མིང་ཞྱེས་བསད་དོ། །གཞིག་ཏུ་རུང་བས་ན་གཟུགས་ཏྱེ་

གནོད་པར་བར་རུང་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །གཟུགས་འདི་དང་སར་གི་

མིང་གཉིས་པོ་འདི་དག་བསོམས་ཏྱེ་མིང་དང་གཟུགས་ཞྱེས་རྣམ་པར་གཞག་

གོ  །

དྱེ་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་བརན་གི་ཚུལ་གིས་ཐ་མ་འཆི་བའི་ཕུང་

པོ་རྣམས་འགགས་པ་ན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སང་མདའི་མཐོན་

དམན་གི་ཚུལ་དུ་སྐྱྱེ་བའི་ཆའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལྟར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་མའི་མངལ་དུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་

བརྒྱལ་བར་གྱུར་ན།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རྐྱེན་ཅན་གི་མིང་དང་གཟུགས་

ཆགས་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  རྱེད་ཅིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། ། 

གལ་ཏྱེ་འགོ་བར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བརྒྱལ་བར་མི་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་མིང་

དང་གཟུགས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  དགའ་བོ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྱེ་གལ་

ཏྱེ་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་པར་མ་གྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ནུར་ནུར་པོ་དྱེ་ནུར་

ནུར་པོ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་

དྱེ་ལྟར་ན།  མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཆགས་གྱུར་ན། །སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་ནི་འབྱུང་

བར་འགྱུར། །སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་ལ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

ཕིར། །སྐྱྱེ་བའི་སོའི་དངོས་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ན་མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྱེ་དང་

ལུས་དང་ཡིད་ཅྱེས་བ་བ་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་པོ་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་སྐྱྱེ་

བར་འགྱུར་རོ། །

དྱེས་མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་ཡིད་བདྱེ་བའི་གནས་སུ་

མངོན་པར་ཞྱེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་ན།  སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་

ནི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའི་སྐྱྱེ་བའི་སོ་ཉིད་ཡིན་ནོ་དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སྐྱྱེ་མཆྱེད་

དྲུག་འབྱུང་བ་ཡིན་དང་།  དུས་ཕིས།  སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི། །རྱེག་

པ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྱེག་པ་འདི་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཇི་

ལྟར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  བསན་པའི་ཕིར།  མིག་དང་གཟུགས་དང་དྲན་

བྱེད་ལ། །བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་བ་ཁོ་ན་སྱེ། །དྱེ་ལྟར་མིག་གཟུགས་བརྟྱེན་ནས་ནི། ། 
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རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །མིག་དང་གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས། ། 

གསུམ་པོ་འདུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་རྱེག་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་

ལ་མིག་དང་གཟུགས་དག་དང་དྲན་བྱེད་དྱེ།  ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡུལ་ལ་སོགས་

པ་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་མཚུངས་པ་དྱེ་མ་

ཐག་པའི་རྐྱེན་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ལ་མིག་དང་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་ནི་གཟུགས་སོ། །དྲན་བྱེད་ཕུང་

པོ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་མིང་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གསུམ་པོ་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་

སྐྱྱེ་བའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ནི་མིང་དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་ནས་སྐྱྱེ་

བ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གསུམ་པོ་

འདི་དག་འདུས་པ་གང་ཡིན་པ་སྱེ།  ལྷན་ཅིག་སྐྱྱེ་ཞིང་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་

པས་འདྲ་བར་ཞུགས་བ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་རྱེག་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྱེག་པའོ། ། 

དྱེ་ནས་དུས་ཕིས།  རྱེག་དྱེ་ལས།  ཚོར་བ་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཡུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དང་གཉི་ག་ལས་བཟློག་པ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བ་ཡུལ་གི་མྱོང་བ་རིག་པས་ན།  ཚོར་བ་ཡིན་པ་ནི་ཚོར་བ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  

བདྱེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་དང་།  བདྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་

ཡིན་པའོ། །གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་།  མིག་དང་གསུམ་པོ་འདི་

དག་འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་རྱེག་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཚོར་བ་ཡིན་པར་ཇི་

སྐད་དུ་བཤད་པ་དྱེ་བཞིན་དུ།  དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལྷག་

མ་དག་གསུམ་འདུས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྱེག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ཚོར་བ་ཡང་
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བཤད་པར་རིག་པར་བའོ། །དྱེ་ནས་དུས་ཕིས།  ཚོར་བའི་རྐྱེན་གིས་སྱེད་པ་

སྱེ། །ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྱེས་བསྱེགས་སོ། །སྱེད་པ་གང་ལ་ཚོར་བའི་

རྐྱེན་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་ཚོར་བའི་རྐྱེན་གིས་སོ། །སྱེད་པ་དྱེ་ཡང་ཅིའི་ཡུལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ཞྱེ་ན།  ཚོར་བའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་

སྱེད་པ་ཅན་དྱེ། །ཚོར་བའི་དོན་དུ་སྱེད་པར་འགྱུར། །ཚོར་བའི་ཆྱེད་དུ་མངོན་

པར་འདོད་པ་སྐྱྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  རྱེ་ཞིག་གལ་ཏྱེ་དྱེ་

ལ་ཚོར་བ་བདྱེ་བ་སྐྱྱེས་ན་ནི་དྱེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྱེ་དང་མི་འབྲལ་བར་བ་བའི་

ཕིར་སྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་སྡུག་བསལ་སྐྱྱེས་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་དང་བྲལ་

བར་བ་བའི་ཕིར་སྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །

འོན་ཏྱེ་བདྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སྐྱྱེས་ན་ནི།  

དྱེ་མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར་སིད་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་ཚོར་བའི་དོན་

དུ་སྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་དྱེ་ལྟར།  སྱེད་པར་འགྱུར་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན། །རྣམ་པ་

བཞི་པོ་ཉྱེར་ལྱེན་འགྱུར། །དྱེ་ལྟར་ཚོར་བ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་ཞིང་

ཆགས་པ་དྱེ་ནི་སིད་པའི་རྐྱེན་ཅན་ལས་འཕྱེལ་བའི་རྒྱུ་འདོད་པ་དང་།  ལྟ་བ་

དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཞྱེས་བ་བ་རྣམ་པ་

བཞི་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ནི་དྱེའི་སིད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལྱེན་

པ་ཡིན་ནོ། །

དྱེ་ནས་དུས་ཕིས།  ཉྱེར་ལྱེན་ཡོད་ན་ལྱེན་པ་པོའི། །སིད་པ་རབ་ཏུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་མྱེད་ན། །གོལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ་སིད་མི་
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འགྱུར། །སིད་པ་དྱེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པ་རྣམ་

པ་བཞིའི་ལྱེན་པ་པོ་སྱེ།  འཛིན་པ་པོ་སྐྱྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་

དྱེའི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་རྐྱེན་གིས་སིད་པ་སྐྱྱེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་

ན།  གང་གི་ཕིར་གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་གང་གིས་ཚོར་བ་ལ་སྱེད་པ་མ་

སྐྱྱེད་ཅིང་།  སོ་སོར་རྟོག་པའི་སོབས་ཀྱིས་སྱེད་པ་བདག་གིར་མ་བས་པར་

ལྱེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་སྤངས་ནས་གཉིས་སུ་མྱེད་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་དྲི་མ་མྱེད་པ་

མངོན་དུ་བས་པ་ལས་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པར་གྱུར་ན་ནི།  དྱེ་གོལ་བར་

འགྱུར་ཞིང་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་སིད་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སྱེད་པ་དྱེ་ཡང་གང་

ཞིག་ཅྱེ་ན།  སིད་པ་དྱེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་སྱེ།  གང་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དྱེ་ནི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་རིག་པར་བའོ། །ལུས་དང་

ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་འདི་ལས་མ་འོངས་པའི་ཕུང་

པོ་ལྔ་འབྱུང་བས་ན་སིད་པ་ཞྱེས་བ་བར་བསད་དོ། །

དྱེ་ལ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ལ།  ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་སིད་པ་དྱེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །སིད་པ་དྱེ་ལས་སྐྱྱེ་བ་འབྱུང་སྱེ།  མ་

འོངས་པའི་ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་ནི་སྐྱྱེ་བ་ཡིན་ལ།  དྱེ་ཡང་སིད་པ་ལས་རབ་ཏུ་

འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་ནས་དུས་ཕིས། །ར་ཤི་དང་ནི་མྱ་ངན་དང་། །སྨྲྱེ་སགས་འདོན་

བཅས་སྡུག་བསལ་དང་། །ཡིད་མི་བདྱེ་དང་འཁྲུག་པ་རྣམས། །དྱེ་དག་སྐྱྱེ་

ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །སྐྱྱེ་བའི་རྒྱུ་ཅན་ར་ཤི་ལ་སོགས་པ་དྱེ་དག་འབྱུང་བར་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འགྱུར་རོ། །དྱེ་དག་གི་བཤད་པ་ནི་མདོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་

ལ་ར་བ་ནི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའོ། །འཆི་བ་ནི་རས་པའི་ཕུང་པོ་འཇིག་

པའོ། །མྱ་ངན་ནི་འགོ་ཞིང་འཆི་བཞིན་པའི་ཀུན་དུ་རོངས་པའི་མངོན་པར་

ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་སིང་གི་གདུང་བའོ། །སྨྲྱེ་སགས་འདོན་པ་ནི་མྱ་ངན་

གིས་ཀུན་ནས་བསླང་པའི་ངག་གི་བརོད་པའོ། །སྡུག་བསལ་ནི་དབང་པོ་ལྔ་

ལ་གནོད་པའོ། །ཡིད་མི་བདྱེ་བ་ནི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབབ་པའོ། །འཁྲུག་པ་

ནི་སྡུག་བསལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྱེ་བ་མང་པོ་འབྱུང་བའོ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེའི་

ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས། །ད་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ནི། ། 

འབའ་ཞིག་པོ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ལྟར་ཞྱེས་བ་བ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཙམ་

གི་སོབས་ཀྱིས་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ནི་ཞྱེས་བ་བ་ནི་

སྡུག་བསལ་གི་ཚོགས་དང་ཁྱུ་སྱེ།  སྡུག་བསལ་སྤུངས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ  །འབའ་ཞིག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རང་བཞིན་

དང་བྲལ་བ་ཞྱེས་བ་བའི་དོན་དང་།  བིས་པའི་སྐྱྱེ་བོས་བརྟགས་པ་ཙམ་སྡུག་

བསལ་གི་བདག་ཉིད་བདྱེ་བ་དང་མ་འདྲྱེས་པ་ཞྱེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ  །

གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་སིད་པའི་ཡན་ལག་

རྣམས་འབྱུང་བ་དྱེའི་ཕིར།  འཁོར་བའི་ར་བ་འདུ་བྱེད་དྱེ། །དྱེ་ཕིར་མཁས་

རྣམས་འདུ་མི་བྱེད། །དྱེ་ཕིར་མི་མཁས་བྱེད་པོ་ཡིན། །མཁས་པས་དྱེ་ཉིད་

མཐོང་ཕིར་རོ། །དྱེ་ལ་འཁོར་བ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ར་བ་སྱེ།  རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་
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ཕིར་མི་མཁས་པ་ནི་འཁོར་བའི་ར་བ་འདུ་བྱེད་རྣམས་འདུ་བྱེད་དྱེ།  དགྱེ་

སློང་དག་མ་རིག་པ་དང་རྱེས་སུ་འབྲྱེལ་བར་སྐྱྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་བསོད་

ནམས་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ། །བསོད་ནམས་མ་

ཡིན་པ་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ། །མི་གཡོ་བ་མངོན་

པར་འདུ་བ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞྱེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན།  མི་མཁས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་

པ་དྱེའི་ཕིར།  མ་རིག་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁོ་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་

བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་གི།  མཁས་པ་དྱེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་རིག་པ་སྤངས་པ་དྱེ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  དྱེ་ཉིད་མཐོང་ཕིར་རོ་སྱེ་དྱེ་ཉིད་མཐོང་ན་ནི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པས་གང་ལ་དམིགས་ནས་ལས་བྱེད་པར་

འགྱུར་བ་དྱེ།  ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཕིར་མཁས་པ་བྱེད་པ་པ་ོམ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་ལ་མྱེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

དྱེའི་ཕིར།  མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་མི་

འགྱུར་ཏྱེ། །རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །མ་རིག་པ་དྱེ་གང་ལས་འགག་པར་

འགྱུར་ཞྱེ་ན།  མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །ཤྱེས་པས་དྱེ་ཉིད་བསོམས་

པས་སོ། །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་དྱེ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་བསོམས་པས་མ་རིག་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་གང་

གིས་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དྱེས་ནི་དངོས་པོ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ཕྲ་མོའི་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  གཟུགས་བརན་ལྟར་

དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་དྱེ་

ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པས་ཆོས་

ཅུང་ཟད་ཀྱང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེ་མ་དམིགས་པས་འགར་ཡང་

མི་རོངས་སོ། །མ་རོངས་པས་ལས་མི་བྱེད་དོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་

བར་འབྱུང་བ་བསོམས་པས་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ།  དྱེ་ཉིད་

མཐོང་བའི་རྣལ་འབོར་པའི་མ་རིག་པ་ངྱེས་པར་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ། །མ་རིག་

པ་སྤངས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལྟར་མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཇི་ལྟར་འགག་པ་དྱེ་

བཞིན་དུ།  དྱེ་དང་དྱེ་ནི་འགགས་གྱུར་པས། །དྱེ་དང་དྱེ་ནི་མངོན་མི་འབྱུང་། ། 

སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་པོ། །དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་དག་འགག  །ཡན་

ལག་ས་མ་ས་མ་འགགས་པས་ཡན་ལག་ཕི་མ་ཕི་མ་འགག་པར་འགྱུར་རོ་

ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །རིམ་པ་འདིས་ནི་རྣལ་འབོར་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་

པོ་སྡུག་བསལ་གི་ཚོགས་བདག་དང་བདག་གི་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་

མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དང་བྲལ་བ།  བྱེད་པ་པོ་དང་ཚོར་བ་པོ་དང་བྲལ་བ་རང་

བཞིན་གིས་སོང་པ་སླར་མི་འབྱུང་བས་ཡང་དག་པར་འགག་པར་འགྱུར་རོ། ། 

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་སཱ་ལུ་ལང་པའི་མདོ་ལས།  དྱེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་རྟྱེན་

ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀྱི་ཕིར་འབྱུང་སྱེ།  གཉིས་གང་ཞྱེ་ན།  འདི་

ལྟ་སྱེ།  རྒྱུ་དང་འབྲྱེལ་པ་དང་རྐྱེན་དང་འབྲྱེལ་པའོ། །དྱེ་ལ་ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་
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འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཞྱེ་ན།  གང་འདི་མ་

རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས།  འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་གིས་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པ།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས།  མིང་དང་གཟུགས་

ཀྱི་རྐྱེན་གིས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག  །སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གི་རྐྱེན་གིས་རྱེག་པ།  རྱེག་

པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བ།  ཚོར་བའི་རྐྱེན་གིས་སྱེད་པ།  སྱེད་པའི་རྐྱེན་གིས་

ལྱེན་པ།  ལྱེན་པའི་རྐྱེན་གིས་སིད་པ།  སིད་པའི་རྐྱེན་གིས་སྐྱྱེ་བ།  སྐྱྱེ་བའི་

རྐྱེན་གིས་ར་ཤི་དང་མྱ་ངན་དང་སྨྲྱེ་སགས་འདོན་པ་དང་།  སྡུག་བསལ་བ་

དང་ཡིད་མི་བདྱེ་བ་དང་།  འཁྲུག་པ་རྣམས་འབྱུང་སྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསལ་

གི་ཕུང་པོ་ཆྱེན་པོ་འབའ་ཞིག་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་མ་རིག་པ་མ་

བྱུང་ན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་མི་མངོན་པ་ཞིག་གོ  །དྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བ་མ་བྱུང་

དུ་ཟིན་ན་ར་ཤིའི་བར་དུ་མི་མངོན་པ་ཞིག་ན།  འོན་ཀྱང་མ་རིག་པ་ཡོད་པ་

ལས་འདུ་བྱེད་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནས།  དྱེ་བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་

བ་ཡོད་པ་ལས་ར་ཤིའི་བར་དུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལ་ཡང་མ་རིག་པ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་

མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་

བདག་ཅག་ནི་མ་རིག་པས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་པ་ནས་དྱེ་

བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ར་ཤི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པོ་སམ་

དུ་མི་སྱེམས་ཤིང་།  ར་ཤི་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་ནི་སྐྱྱེ་བས་མངོན་པར་

བསྒྲུབས་སོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་པའི་བར་དུ་སྱེ།  འོན་ཀྱང་མ་རིག་པ་ཡོད་པ་
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ལས་འདུ་བྱེད་རྣམས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནས།  དྱེ་

བཞིན་དུ་སྐྱྱེ་བ་ཡོད་པ་ལས་ར་ཤིའི་བར་དུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཅིང་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ན་ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་དང་འབྲྱེལ་

བར་བལྟའོ། །

ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་རྐྱེན་དང་འབྲྱེལ་བར་ཇི་ལྟར་

བལྟ་ཞྱེ་ན།  ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  ཁམས་དྲུག་པོ་གང་དག་འདུས་

པ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟ་སྱེ།  ས་དང་ཆུ་དང་མྱེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང་།  

རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཁམས་འདུས་པ་ལས་ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་

བ་རྐྱེན་དང་འབྲྱེལ་བར་བལྟའོ། །དྱེ་ལ་ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་

སའི་ཁམས་གང་ཞྱེ་ན།  གང་འདི་འདུས་ནས་ལུས་ཀྱི་ས་བའི་དངོས་པོ་མངོན་

པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་སའི་ཁམས་ཞྱེས་བའོ། །གང་ལུས་སྡུད་པའི་བ་

བ་བྱེད་པ་འདི་ནི་ཆུའི་ཁམས་ཞྱེས་བའོ། །གང་ལུས་ཀྱི་ཟོས་པ་དང་འཐུངས་

པ་དང་འཆོས་པ་དང་མྱངས་བ་རྣམས་འཇུ་བར་བྱེད་པ་འདི་ནི་མྱེའི་ཁམས་

ཞྱེས་བའོ། །གང་ལུས་ཀྱི་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་བ་བ་བྱེད་པ་དྱེ་ནི་རླུང་

གི་ཁམས་ཞྱེས་བའོ། །གང་ལུས་ཀྱི་ནང་སྦུབས་ཡོད་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཞྱེས་བའོ། །གང་མདུང་ཁྱིམ་གི་ཚུལ་དུ་མིང་དང་གཟུགས་

མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་འདུས་པ་དང་།  

ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་

ཁམས་ཞྱེས་བའོ། །རྐྱེན་དྱེ་དག་མྱེད་པར་ལུས་སྐྱྱེ་བར་མི་འགྱུར་གི།  ནང་
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གི་སའི་ཁམས་ཚང་ཞིང་།  དྱེ་བཞིན་དུ་ས་དང་ཆུ་དང་མྱེ་དང་རླུང་དང་ནམ་

མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཁམས་རྣམས་ཀྱང་ཚང་བར་གྱུར་ལ།  ཐམས་

ཅད་འདུས་པ་དྱེ་ལས་ལུས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལ་སའི་

ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་འདུས་ནས་ལུས་ཀྱི་ས་བའི་དངོས་པོ་

མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །ཆུའི་ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་

བདག་གིས་ལུས་ཀྱི་སྡུད་པའི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་དམིགས་སོ། །མྱེའི་

ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཟོས་པ་དང་འཐུངས་པ་དང་

འཆོས་པ་དང་མྱངས་བ་རྣམས་འཇུ་བར་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །རླུང་གི་

ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ལུས་ཀྱི་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་བ་

བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་

གིས་ལུས་ཀྱི་ནང་སྦུབས་ཡོད་པར་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །རྣམ་པར་

ཤྱེས་པའི་ཁམས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ལུས་ཀྱི་མིང་དང་གཟུགས་

མངོན་པར་སྒྲུབ་པོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །ལུས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་ནི་

རྐྱེན་འདི་དག་གིས་བསྐྱྱེད་དོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་རྐྱེན་འདི་

དག་ཡོད་ན་ལུས་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལ་སའི་ཁམས་ནི་བདག་མ་ཡིན་སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན་སོག་མ་ཡིན་

སྐྱྱེ་བ་པོ་མ་ཡིན་ཤྱེད་ལས་སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན།  ཤྱེད་བུ་མ་ཡིན།  བུད་མྱེད་མ་

ཡིན།  སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན།  མ་ནིང་མ་ཡིན།  ངའི་མ་ཡིན།  བདག་གི་མ་ཡིན་

ཏྱེ།  གཞན་སུའི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་ཁམས་དང་།  མྱེའི་ཁམས་
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དང་།  རླུང་གི་ཁམས་དང་།  ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་།  རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་

ཁམས་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན།  སྱེམས་ཅན་མ་ཡིན།  སོག་མ་ཡིན།  སྐྱྱེ་བ་པོ་

མ་ཡིན།  ཤྱེད་ལས་སྐྱྱེས་མ་ཡིན།  ཤྱེད་བུ་མ་ཡིན།  བུད་མྱེད་མ་ཡིན།  

སྐྱྱེས་པ་མ་ཡིན།  མ་ནིང་མ་ཡིན།  ང་མ་ཡིན།  བདག་གི་མ་ཡིན།  གཞན་

སུའི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མ་རིག་པ་གང་ཞྱེ་ན།  ཁམས་དྲུག་པོ་འདི་དག་

ཉིད་ལ་གང་གཅིག་པུར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  རིལ་པོར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  

རྟག་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  བརྟན་པར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  ཐྱེར་ཟུག་ཏུ་འདུ་

ཤྱེས་པ་དང་།  བདྱེ་བར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  བདག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  

སྱེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  སོག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  སྐྱྱེ་བ་པོ་དང་།  

གསོ་བ་དང་།  སྐྱྱེས་བུ་དང་།  གང་ཟག་ཏུ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  ཤྱེད་ལས་

སྐྱྱེས་པ་དང་།  ཤྱེད་བུར་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་།  ང་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  བདག་གོ་

ཞྱེས་བ་བར་འདུ་ཤྱེས་པ་སྱེ།  འདི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་མི་ཤྱེས་པ་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་པ་འདི་ནི་མ་རིག་པ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ཡོད་པས་ཡུལ་

རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་འཇུག་སྱེ།  དྱེ་ལ་ཡུལ་

རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་དང་གཏི་མུག་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མ་

རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཞྱེས་བའོ། །དངོས་པོ་སོ་སོར་རྣམ་པར་

རིག་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་པོ་དྱེ་དག་ནི་མིང་ཡིན་

ལ།  འབྱུང་བ་ཆྱེན་པོ་བཞི་དང་།  དྱེ་དག་རྒྱུར་བས་པ་ནི་གཟུགས་ཏྱེ།  མིང་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་དྲུག་པ། སྲིད་པའྲི་ཡན་ལན་བཅུ་གཉྲིས་པ་བརྟག་པ།
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དྱེ་དང་གཟུགས་དྱེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དྱེ་ནི་མིང་དང་གཟུགས་སོ། །མིང་

དང་གཟུགས་ལ་བརྟྱེན་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གོ  །གསུམ་

འདུས་པ་ནི་རྱེག་པའོ། །རྱེག་པ་མྱོང་བ་ནི་ཚོར་བའོ། །ཚོར་བ་ལ་ཞྱེན་པ་ནི་

སྱེད་པའོ། །སྱེད་པའི་འཕྱེལ་བ་ནི་ལྱེན་པའོ། །ལྱེན་པ་ལས་སྐྱྱེས་པ་ཡང་སྱེད་

པ་སྐྱྱེད་པའི་ལས་ནི་སིད་པའོ། །རྒྱུ་དྱེ་ལས་ཕུང་པོ་བྱུང་བ་ནི་སྐྱྱེ་བའོ། །སྐྱྱེས་

ནས་ཕུང་པོ་སྨིན་པ་ནི་ར་བའོ། །རས་ནས་ཕུང་པོ་འཇིག་པ་ནི་འཆི་བའོ། ། 

འཆི་ཞིང་མྱོས་ཏྱེ་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ནང་གི་ཡོངས་སུ་

གདུང་བ་ནི་མྱ་ངན་ནོ། །མྱ་ངན་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་སྨྱེ་སགས་

འདོན་པའོ། །རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཡིད་

མི་བདྱེ་བ་མྱོང་བ་ནི་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཡིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཡིད་

ཀྱི་སྡུག་བསལ་ནི་ཡིད་མི་བདྱེ་བའོ། །

གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཉྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་དག་ནི་འཁྲུག་པ་ཞྱེས་བའོ། །དྱེ་ལ་མུན་པ་ཆྱེན་པོའི་ཕིར་མ་རིག་པའོ། ། 

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཕིར་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་རིག་པའི་ཕིར་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པའོ། །ཕན་ཚུན་བརྟྱེན་པའི་ཕིར་མིང་དང་གཟུགས་སོ། །སྐྱྱེ་

བའི་སོའི་ཕིར་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གོ ། རྱེག་པའི་ཕིར་རྱེག་པའོ།  །མྱོང་བའི་ཕིར་

ཚོར་བའོ། །སྐོམ་པའི་ཕིར་སྱེད་པའོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕིར་ལྱེན་པའོ། །ཡང་

སིད་པ་སྐྱྱེད་པའི་ཕིར་སིད་པའོ། །ཕུང་པོ་འབྱུང་བའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བའོ། །ཕུང་པོ་

སྨིན་པའི་ཕིར་ར་བའོ། །འཇིག་པའི་ཕིར་འཆི་བའོ། །མྱ་ངན་བྱེད་པའི་ཕིར་མྱ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ངན་ནོ། །ཚིག་གིས་སྨྲ་བའི་ཕིར་སྨྲྱེ་སགས་འདོན་པའོ། །ལུས་ལ་གནོད་པའི་

ཕིར་སྡུག་བསལ་ལོ། །སྱེམས་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་ཡིད་མི་བདྱེ་བའོ། །ཉོན་

མོངས་པའི་ཕིར་འཁྲུག་པའོ། །ཡང་ན་དྱེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་རྟོགས་ཤིང་ལོག་པར་

ཤྱེས་ཏྱེ་མི་ཤྱེས་པ་ནི་མ་རིག་པའོ། །དྱེ་ལྟར་མ་རིག་པ་ཡོད་ན་འདུ་བྱེད་རྣམ་

པ་གསུམ་ མངོན་པར་འགྲུབ་སྱེ།  བསོད་ནམས་སུ་ཉྱེ་བར་འགོ་བ་དང་།  

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པར་ཉྱེ་བར་འགོ་བ་དང་།  མི་གཡོ་བར་ཉྱེ་བར་འགོ་

བའོ། །དྱེ་ལ་བསོད་ནམས་སུ་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་བསོད་

ནམས་སུ་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་ པར་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་བསོད་ནམས་མ་

ཡིན་པར་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  མི་གཡོ་

བར་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་མི་གཡོ་བར་ཉྱེ་བར་འགོ་བའི་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཞྱེས་བའོ། །རྣམ་

པར་ཤྱེས་པའི་རྐྱེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས་ཞྱེས་བ་བ་ལ།  ཚོར་བ་ལ་

སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ནི་སིད་པ་དྱེ་དང་དྱེར་

གཞོལ་བས་ན་མིང་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་།  ལྷན་ཅིག་ཏུ་མིང་

དང་གཟུགས་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་པས་ན་མིང་དང་གཟུགས་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། ། 

མིང་དང་གཟུགས་རྣམ་པར་འཕྱེལ་བས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གི་སོ་ནས་བ་བ་བྱེད་

པ་རྣམས་འབྱུང་སྱེ།  དྱེ་ནི་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྐྱེན་གིས་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་

ཅྱེས་བའོ། །སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་པོ་དག་ལས་རྱེག་པའི་ཚོགས་དྲུག་འབྱུང་སྱེ།  དྱེ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་དྲུག་པ། སྲིད་པའྲི་ཡན་ལན་བཅུ་གཉྲིས་པ་བརྟག་པ།
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ནི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་དྲུག་གི་རྐྱེན་གིས་རྱེག་པའི་ཞྱེས་བའོ། །ཇི་ལྟ་བུར་རྱེག་པ་

འབྱུང་བ་དྱེ་ལྟ་བུར་ཚོར་བ་འབྱུང་སྱེ།  དྱེ་ནི་རྱེག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚོར་བ་

ཞྱེས་བའོ། །ཚོར་བའི་བྱེ་བྲག་དྱེ་དག་མྱང་བ་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་།  

ལྷག་པར་ཞྱེན་པ་དང་།  ལྷག་པར་ཞྱེན་ནས་འཇུག་པ་དྱེ་ནི་ཚོར་བའི་རྐྱེན་

གིས་སྱེད་པ་ཞྱེས་བའོ། །མྱོང་བ་དང་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་།  ལྷག་པར་

ཞྱེན་པ་དང་།  ལྷག་པར་ཞྱེན་ནས་འདུག་པ་ལས་བདག་སྡུག་པའི་ངོ་བོ་དང་།  

བདྱེ་བའི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་མི་གཏོང་བར་ཕིར་ཞིང་

སྨོན་པ་འདི་ནི་སྱེད་པའི་རྐྱེན་གིས་ལྱེན་པ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  དངོས་པོ་གང་ལ་

སྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་དྱེ་བསག་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་ལྱེན་ཞིང་།  དྱེ་དང་དྱེ་ལ་སྨོན་པའོ། །དྱེ་ལྟར་སྨོན་ཞིང་ཡང་སིད་པ་བསྐྱྱེད་

པའི་ལས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སློང་བ་དྱེ་ནི་ལྱེན་པའི་རྐྱེན་

གིས་སིད་པ་ཞྱེས་བའོ། །ལས་དྱེ་ལས་སྐྱྱེས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་མངོན་པར་

འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སིད་པའི་རྐྱེན་གིས་སྐྱྱེ་བ་ཞྱེས་བའོ། །སྐྱྱེ་བ་

མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྱེལ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་།  

འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་སྐྱྱེ་བའི་རྐྱེན་གིས་ར་ཤི་ཞྱེས་བའོ། །

དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་འདི་

དག་ནི།  རྒྱུ་གཞན་དང་གཞན་ལས་བྱུང་བ།  རྐྱེན་གཞན་དང་གཞན་ལས་

བྱུང་བ།  རྟག་པ་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན།  འདུས་བས་མ་ཡིན་འདུས་མ་

བས་མ་ཡིན།  རྒྱུ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་རྐྱེན་མྱེད་པ་མ་ཡིན།  མྱོང་བ་པོ་ཡོད་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མ་ཡིན།  ཟད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན།  འཇིག་པའི་ཆོས་མ་ཡིན།  འགོག་པའི་

ཆོས་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཐོག་མ་མྱེད་པའི་དུས་ནས་ཞུགས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

ཀླུང་གི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྱེས་སུ་ཞུགས་པའོ། །རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་དྱེ་དག་ནི་རྒྱུ་གཞན་དང་གཞན་ལས་བྱུང་བ།  རྐྱེན་

གཞན་དང་གཞན་ལས་བྱུང་བ།  རྟག་པ་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན།  འདུས་

བས་མ་ཡིན་འདུས་མ་བས་མ་ཡིན།  རྒྱུ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་རྐྱེན་མྱེད་པ་མ་

ཡིན།  མྱོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཟད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན།  འཇིག་པའི་ཆོས་མ་

ཡིན།  འགོག་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ཐོག་མ་མྱེད་པའི་དུས་ནས་ཞུགས་པ།  

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཀླུང་གི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྱེས་སུ་ཞུགས་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་

ཡན་ལག་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་པོ་དྱེ་དག་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པོ་གང་ཞྱེ་ན།  

འདི་ལྟ་སྱེ།  མ་རིག་པ་དང་སྱེད་པ་དང་། །ལས་དང་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའོ། །དྱེ་

ལ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་ས་བོན་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །ལས་ནི་

ཞིང་གི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །མ་རིག་པ་དང་།  སྱེད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་

པའི་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་བྱེད་དོ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་གིས་ནི་ས་བོན་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བསྐྱྱེད་དོ། །དྱེ་ལ་ལས་ནི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་ཞིང་

གི་བ་བ་བྱེད་དོ། །སིད་པས་ནི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བརན་པའི་བ་བ་

བྱེད་དོ། །མ་རིག་པས་ནི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འདྱེབས་ཏྱེ།  རྐྱེན་འདི་

དག་མྱེད་ན་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །



རབ་བྱེད་ཉྱེར་དྲུག་པ། སྲིད་པའྲི་ཡན་ལན་བཅུ་གཉྲིས་པ་བརྟག་པ།
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དྱེ་ལ་ལས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་

ཞིང་གི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །སྱེད་པ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་

གིས་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བརན་པར་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །མ་རིག་

པ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གདབ་པོ་སམ་དུ་

མི་སྱེམས་སོ། །ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་ནི་རྐྱེན་

འདི་དག་གིས་བསྐྱྱེད་དོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །འོན་ཀྱང་ས་བོན་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པ་ལས་ཀྱི་ཞིང་ལ་བརྟྱེན་པ།  སྱེད་པའི་རན་གིས་བརན་པ་མ་རིག་

པས་ལྱེགས་པར་བཏབ་པ་ལས་སྐྱྱེ་བ་ན།  སྐྱྱེ་བའི་གནས་དྱེ་དང་དྱེར་ཉིང་

མཚམས་སྦྱོར་བ་ནི་མའི་མངལ་དུ་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མངོན་པར་

འགྲུབ་སྱེ།  མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དྱེ་ཡང་བདག་གིས་མ་བས་གཞན་

གིས་མ་བས།  གཉི་གས་མ་བས།  དབང་ཕྱུག་གིས་མ་བས།  དུས་ཀྱིས་མ་

བསྒྱུར།  རང་བཞིན་ལས་མ་བྱུང་།  རྒྱུ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡིན།  རྒྱུ་

མྱེད་པ་ལས་ཀྱང་མ་སྐྱྱེས་ཏྱེ།  འོན་ཀྱང་ཕ་དང་མ་ཕྲད་པ་དང་ཟླ་མཚན་དང་

ལྡན་པ་དང་རྐྱེན་གཞན་ཡང་འཚོགས་ན་བདག་པོ་མྱེད་པའི་ཆོས་བདག་གི་

མྱེད་པ་འཛིན་པ་མྱེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ།  སྒྱུ་མའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

རང་བཞིན་དག་ལ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར།  སྐྱྱེ་བའི་

གནས་དྱེ་དང་དྱེར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ན་མའི་མངལ་དུ་རོ་མྱང་བ་དང་

ལྡན་པའི་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མངོན་པར་

སྒྲུབ་བོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་རྒྱུ་ལྔ་ལས་འབྱུང་སྱེ།  ལྔ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གང་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟ་སྱེ།  མིག་ལ་བརྟྱེན་པ་དང་།  གཟུགས་དང་།  སྣང་བ་དང་།  

ནམ་མཁའ་དང་།  དྱེ་བསྐྱྱེད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་བརྟྱེན་ནས་མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དྱེ་ལ་མིག་ནི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རྟྱེན་

གི་བ་བ་བྱེད་དོ། །གཟུགས་ནི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་དམིགས་པའི་བ་

བ་བྱེད་དོ། །སྣང་བ་ནི་མངོན་པའི་བ་བ་བྱེད་དོ། །ནམ་མཁའ་ནི་མི་སྒྲིབ་པའི་

བ་བ་བྱེད་དོ། །དྱེ་སྐྱྱེད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་བསམ་པའི་བ་བ་བྱེད་དོ། ། 

རྐྱེན་དྱེ་དག་མྱེད་ན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་གི།  གང་

གི་ཚེ་མིག་གི་ནང་གི་སྐྱྱེ་མཆྱེད་མིག་མ་ཚང་བར་མ་གྱུར་ལ།  དྱེ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་དང་།  སྣང་བ་དང་།  ནམ་མཁའ་དང་།  དྱེ་སྐྱྱེད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་དག་མ་ཚང་བར་མི་འགྱུར་ཏྱེ།  ཐམས་ཅད་འདུས་པ་དྱེ་ལས་མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤྱེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

དྱེ་ལ་མིག་ནི་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་རྟྱེན་

གི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །གཟུགས་ཀྱང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་དམིགས་པའི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། ། 

སྣང་བ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་མངོན་པའི་

བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །ནམ་མཁའ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པའི་མི་སྒྲིབ་པའི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །དྱེ་

སྐྱྱེད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤྱེས་པའི་སྱེམས་པའི་བ་བ་བའོ་སམ་དུ་མི་སྱེམས་སོ། །མིག་གི་རྣམ་པར་
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ཤྱེས་པ་ཡང་འདི་སམ་དུ། །བདག་ནི་རྐྱེན་འདི་དག་གིས་སྐྱྱེད་དོ་སམ་དུ་མི་

སྱེམས་ཏྱེ།  འོན་ཀྱང་རྐྱེན་འདི་དག་ཡོད་པ་ལས་མིག་གིས་རྣམ་པར་ཤྱེས་

པ་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་ཅི་རིགས་སུ་སྦྱར་རོ། །དྱེ་ལ་ཆོས་གང་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་འདི་ནས་འཇིག་

རྟྱེན་ཕ་རོལ་དུ་མི་འཕོ་མོད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་

ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་མངོན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་རབ་ཏུ་

ཕིས་པའི་མྱེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ཡང་

བཞིན་མྱེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་འཕོས་མོད་ཀྱི།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་

མྱེད་པའི་ཕིར་བཞིན་དུ་མངོན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ནས་ཀྱང་

སུ་ཡང་ཤི་འཕོས་པ་མྱེད་ལ།  གཞན་དུ་ཡང་མ་སྐྱྱེས་ཏྱེ།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་

མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་མངོན་པ་ཡང་མྱེད་དོ། །འདི་ལྟ་

སྱེ།  དཔྱེར་ན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་དཔག་ཚད་བཞི་ཁིའི་སྱེང་ནས་འགོ་སྱེ།  

འོན་ཀྱང་སྣོད་ཆུང་ངུ་ཆུས་གང་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་གཟུགས་བརན་

སྣང་བ་ཡང་།  ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་གནས་དྱེ་ནས་མ་འཕོས་ཏྱེ།  སྣོད་

ཆུང་ངུ་ཆུས་གང་བའི་ནང་དུ་སོན་པ་ཡང་མྱེད་མོད་ཀྱི།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་

མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར།  ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པ་ཡང་ཡོད་དོ། ། 

དྱེ་བཞིན་དུ་འདི་ནས་ཀྱང་སུ་ཡང་ཤི་འཕོས་པ་མྱེད་ལ།  གཞན་དུ་མ་སྐྱྱེས་

མོད་ཀྱི།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་

མངོན་པར་ཡང་ཡོད་དོ། །འདི་ལྟ་སྱེ།  དཔྱེར་ན་མྱེ་དྱེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ཚང་ན་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མི་འབར་གི།  རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལས་འབར་རོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ཆོས་

རྣམས་ནི་བདག་པོ་མྱེད་པའི་ཆོས་བདག་གི་མྱེད་པ་འཛིན་པ་མྱེད་པ་ནམ་

མཁའ་དང་མཚུངས་པ།  སྒྱུ་མའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དག་ལ་རྒྱུ་དང་

རྐྱེན་རྣམས་མ་ཚང་བ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱྱེ་བའི་གནས་དྱེ་དང་དྱེར་ཉིང་

མཚམས་སྦྱོར་བ་ན་མའི་མངལ་དུ་ས་བོན་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱྱེད་པའི་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མངོན་པར་

གྲུབ་སྱེ།  དྱེ་ལ་ནང་གི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ལྔར་བལྟ་བར་བ་སྱེ།  ལྔ་

གང་ཞྱེ་ན།  རྟག་པར་མ་ཡིན་པ་དང་།  ཆད་པར་མ་ཡིན་པ་དང་།  འཕོ་བར་

མ་ཡིན་པ་དང་།  རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་།  དྱེ་དང་

འདྲ་བའི་རྒྱུད་དུའོ། །ཇི་ལྟར་རྟག་པར་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་ཐ་མ་འཆི་

བའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱང་གཞན་ལ།  སྐྱྱེ་བའི་ཆར་གཏོགས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་

ཀྱང་གཞན་ཏྱེ།  ཐ་མ་འཆི་བའི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ཉིད་སྐྱྱེ་བའི་ཆར་

གཏོགས་པ་རྣམས་མ་ཡིན་གིས།  ཐ་མ་འཆི་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱང་

འགགས་ལ་དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྐྱྱེ་བའི་ཆར་གཏོགས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་འབྱུང་

བས་དྱེའི་ཕིར་རྟག་པར་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཆད་པར་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  ཐ་མ་

འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་སོན་འགགས་པ་ལས་སྐྱྱེ་བའི་ཆར་གཏོགས་

པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ།  མ་འགགས་པ་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་

གི།  ཐ་མ་འཆི་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱང་འགགས་ལ།  དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྐྱྱེ་བའི་

ཆར་གཏོགས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་སང་མདའི་མཐོན་དམན་བཞིན་འབྱུང་བར་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་དྲུག་པ། སྲིད་པའྲི་ཡན་ལན་བཅུ་གཉྲིས་པ་བརྟག་པ།
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འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་ཆད་པར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འཕོ་བ་མ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  

སྱེམས་ཅན་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་སྐྱྱེ་བར་སྐྱྱེ་བ་མངོན་

པར་འགྲུབ་པར་མི་བྱེད་པའོ། །དྱེའི་ཕིར་འཕོ་བར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆྱེན་པོ་འབྱུང་ཞྱེ་ན།  ལས་ཆུང་ངུ་བས་པ་ལས་

འབྲས་བུ་ཆྱེན་པོ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་སྱེ།  དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལས་འབྲས་

བུ་ཆྱེན་པོར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་བས་པ་དྱེ་

ལྟར་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བ་དྱེའི་ཕིར།  དྱེ་དང་འདྲ་

བའི་རྒྱུད་དུའོ་ཞྱེས་བ་བར་རྒྱ་ཆྱེར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བའི་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་

ཤུ་དྲུག་པའི་འགྱེལ་པའོ།། །།
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

རབ་བྱེད་ཉྱེར་བདུན་པ། ལྟ་བ་བརྟག་པ།

གང་གིས་དྱེ་ལྟ་བུའི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དྱེ་ནི་སོན་གི་མཐའ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད།  ཕི་མའི་

མཐའ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞྱེས་མདོ་ལས་འདོན་པ་ཡིན་ན།  དྱེ་ལ་སོན་གི་

མཐའ་ལ་རྟྱེན་པ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཕི་མའི་མཐའ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་

ལ།  ཇི་ལྟར་ན་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ཞྱེ་ན།  དྱེ་དག་བསན་པའི་ཕིར་འདི་

བརོད་དོ། །དྱེ་ལ་ད་ལྟར་གི་བདག་གི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་འདས་པའི་དུས་

དག་ལ་སོན་གི་མཐའ་ཞྱེས་བ་སྱེ། སྐྱྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ཆ་

ས་མ་ནི་སོན་གི་མཐའོ། །དྱེ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་པ་ནི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་

གིས་དམིགས་པར་མི་བྱེད་པ་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བའི་དྱེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་

གནས་པ་བཞིན་མཐོང་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པར་མི་བྱེད་པའོ། །

དྱེ་ལ་ལྟ་བ་བརྒྱད་ནི་སོན་གི་མཐའ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

འཇུག་སྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  འདས་དུས་བྱུང་མ་བྱུང་ཞྱེས་དང་། །འཇིག་རྟྱེན་རྟག་

པ་ལ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དྱེ་དག་ནི། །སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་

ཡིན། །དྱེ་ལ་ཞྱེས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་སོགས་པའི་དོན་ལའོ། །ཡང་ན་ལྟ་བ་གཉིས་ཉྱེ་

བར་བཀོད་པ་ནི་ཉྱེ་བར་མཚོན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་འདི་དག་ནི་བཞི་

སྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  ཅི་བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་གམ།  མ་བྱུང་བ་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གསུམ་པ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བརྟག་པ།
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ཞིག་གམ།  བྱུང་ཡང་བྱུང་ལ་མ་བྱུང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ།  བྱུང་བ་ཡང་

མ་ཡིན་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཅྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་བཞི་པོ་འདི་དག་

ནི་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་བཞི་སྱེ་ཞྱེས་སར་ཞར་ལ་

བཤད་ལ།  འཇིག་རྟྱེན་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དྱེ་དག་ཀྱང་། ། 

སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་ལྟ་བ་བཞི་ཚན་གོང་མ་ལས་

མཇུག་ཐོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཞི་ཚན་ལ་ཐ་དད་པ་ཆྱེར་མྱེད་མོད་ཀྱི།  དྱེ་ལྟ་ན་

ཡང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཉྱེ་བར་བཀོད་དྱེ།  

དྱེ་ཡང་ཕི་ནས་བཤད་པར་བའོ། །དྱེ་ལ་འཇིག་རྟྱེན་རྟག་གོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་

འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ལས་ཐ་དད་པ་ཆྱེར་མྱེད་

དོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་རྟག་གོ་ཞྱེས་

བ་བའི་ལྟ་བ་བཞི་པོ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་སྤིར་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་

ལ།  འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་བདག་ཁོ་ན་ལ་

སོན་གི་མཐའ་བཟུང་ནས་ཞུགས་པ་ཡིན་གི།  ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་

བའོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་ལྟ་བ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བརོད་པར་བའོ། །དྱེ་

ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་ལྟ་བ་བརྒྱད་པོ་དྱེ་དག་ནི་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

སོན་གི་མཐའ་དྱེ་ནི་དྱེ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་ཕི་མའི་མཐའ་བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ལ་ད་ལྟར་བའི་

བདག་གི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ལུས་ལ་ཕི་མའི་

མཐའ་ཞྱེས་བ་སྱེ།  སྐྱྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ཆ་ཕི་མ་ནི་ཕི་
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མའི་མཐའོ། །དྱེ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་པ་ནི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དག་གི་དམིགས་

པར་མི་བྱེད་པ་སྱེ།  རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་དྱེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

ལྟར་མཐོང་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པར་མི་བྱེད་པའོ། །

དྱེ་ལ་ལྟ་བ་བརྒྱད་ནི་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་དམིགས་པ་ནས་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་འཇུག་སྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  མ་འོངས་དུས་གཞན་འབྱུང་འགྱུར་དང་། །མི་

འབྱུང་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དྱེ་དག་ནི། །ཕི་མའི་

མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན། །འདིར་ཡང་ལྟ་བ་གཉིས་ཉྱེ་བར་བཀོད་པ་ནི་ཉྱེ་བར་

མཚོན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་འདི་དག་ནི་བཞི་སྱེ།  འདི་ལྟ་སྱེ།  ཅི་བདག་

མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་གམ་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་

ཞིག་གམ།  འབྱུང་ཡང་འབྱུང་ལ་མི་འབྱུང་ཡང་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་

གམ།  མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་མི་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་ཅྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་ཡིན་

ནོ། །ཅི་ལྟ་བ་བཞི་པོ་དྱེ་དག་ཁོ་ན་ཞིག་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ཏམ་ཞྱེ་ན།  

བཤད་པ།  མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་

བ་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་གཞན་བཞི་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་མཐའ་

ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བ་བཞི་ནི་སྤིར་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ནས་འཇུག་

པ་ཡིན་ལ།  ཅི་བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་གམ་

ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་དག་ནི་བདག་ཁོ་ན་ལ་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཞུགས་པ་
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ཡིན་ཏྱེ།  དྱེ་ནི་ལྟ་བ་བཞི་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བའོ། །དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་སོན་གི་མཐའ་ལ་དམིགས་པའི་ལྟ་བ་བཞི་ཚན་དང་པོ་

ཇི་ལྟར་མི་སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་གྱུར་

ཞྱེས། །བ་བ་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །སོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ། །དྱེ་ཉིད་འདི་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདས་པའི་ཚེ་རབས་

རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ་དྱེ་ཉིད་ད་ལྟར་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འདི་འདས་

པའི་དུས་ན་བདག་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བར་བཟུང་བར་རིགས་པ་ཞིག་

ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །རྟག་པ་ནི་འཁོར་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏྱེ།  འགོ་བ་གཅིག་ལ་

གནས་པ་ཡང་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

འདིར་གལ་ཏྱེ་སར་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བར་གྱུར་ནས་ད་ལྟ་

མི་དག་ཏུ་སྐྱྱེས་པས་བདག་ཁོ་ན་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་དྱེ་

ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད་ན་དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་མི་རིགས་ཏྱེ།  ཇི་ལྟར་ན།  མི་ཡིན་བཞིན་

དུ་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡིན་པར་འགྱུར།  འོ་ན་གང་མདོ་ལས་འདི་

སྐད་དུ་ང་ཉིད་དྱེའི་ཚེ་དྱེའི་དུས་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་

བཀུར་བ་ཞྱེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྱེས་འདོན་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་རིག་པར་བ་ཞྱེ་ན།  

བཀའ་འདི་ནི་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལྷུར་བྱེད་པ་ཡིན་གི་གཅིག་ཉིད་

དུ་སོན་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་དྱེའི་
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ཚེ་དྱེའི་དུས་ན་དྱེ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་འདོན་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཉིད་

འདི་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སར་གི་དང་ད་ལྟར་བ་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ཉྱེས་པ་

ཅིར་འགྱུར་ཞྱེ་ན།  རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་དྱེ་ལ་ཉྱེས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

དྱེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་གཞན་ཡང་བརོད་པར་བ་སྱེ།  དྱེ་ཉིད་བདག་ཏུ་འགྱུར་སམ་ན། ། 

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཐ་དད་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་སོན་གི་དྱེ་ཉིད་ད་ལྟར་གི་བདག་འདིར་

འབྱུང་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་སར་གི་གནས་སྐབས་ལྟར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཐ་དད་པ་

མྱེད་པའི་ཕིར་ཕུང་པོ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཐ་དད་པར་མི་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  བདག་གི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ནི་དྱེ་ལྟར་ཐ་དད་པ་མྱེད་པ་མ་

ཡིན་ཏྱེ།  འོ་ན་ཅི་ཞྱེ་ན།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ནི་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་སྱེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པའི་རྒྱུ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དང་།  དུས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དྱེ་ཉིད་བདག་འདི་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལ་ཐ་དད་པ་ཡོད་མོད་བདག་ནི་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་

ཕིར་བདག་ལ་ཐ་དད་པ་མྱེད་པའི་ཕིར་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་

ཞྱེས་བ་བ་དྱེར་ཡང་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ་སམ་ན།  བརོད་པ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མ་

གཏོགས་པར། །ཁྱོད་ཀྱི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

གཞན་ལ་བདག་ཀྱང་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཐ་དད་ཀྱང་

བདག་ལ་ཐ་དད་པ་མྱེད་པས་དྱེ་དྱེ་ལྟར་འགྱུར་ན།  འདི་ནི་བདག་གོ  །འདི་ནི་

བདག་གི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའོ་ཞྱེས་དྱེ་དག་ནི་ཐ་དད་པར་བསན་པར་མི་ནུས་ཏྱེ།  

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་རྒྱུ་མྱེད་
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པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་།  སོ་སོར་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མ་གཏོགས་པར་བདག་བསན་

པར་མི་ནུས་པ་དྱེའི་ཚེ།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཐ་དད་ཀྱང་བདག་ལ་ཐ་དད་མྱེད་དོ་

ཞྱེས་བརྟག་པར་མི་ནུས་སོ། །ཅི་སྱེ་ཡང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མ་གཏོགས་པར་

བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་བདྱེན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཉིད་བདག་

ཏུ་བརྟག་གོ་ཞྱེས་ཁ་ཅིག་རྟོག་པར་བྱེད་ན།  དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མ་གཏོགས་པའི། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་

བས་པའི་ཚེ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན།  །ཁྱོད་ཀྱི་བདག་ནི་མྱེད་པ་

ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །

རྱེ་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཉིད་བདག་ཇི་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར་གསུངས་པ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་ཉིད་བདག་མ་ཡིན། །དྱེ་འབྱུང་བ་དང་

འཇིག་པ་ཡིན། །ཉྱེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། ། 

དྱེ་ལ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞྱེས་བ་བ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་

སྐད་ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན་ལ།  བདག་ནི་དྱེ་ལྟར་སྐད་

ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདག་ནི་ཕུང་པོ་དག་ལས་

དྱེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་།  རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཡང་

བརོད་པར་མི་ནུས་ཏྱེ།  ཉྱེས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བདག་

རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ནི་རྟག་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་ལ།  མི་རྟག་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་ནི་ཆད་པར་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  རྟག་པ་དང་ཆད་པ་ཞྱེས་བ་བ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

འདི་ནི་གཉི་ག་ཡང་དོན་མ་ཡིན་པ་ཆྱེན་པོ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཁས་བང་བར་མི་

བའོ། །དྱེའི་ཕིར་རྱེ་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་ཉིད་བདག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་མི་

རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཉྱེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་བུར།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏྱེ།  འདིར་ཉྱེ་བར་བང་བར་བ་བ་ཡིན་པས་ནི་ཉྱེ་བར་བང་བ་སྱེ་ལས་

ཡིན་ལ།  དྱེ་ལ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཉྱེ་བར་སོགས་པ་པོ་

ཡོད་པར་འགྱུར་དགོས་སོ། །ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་དྱེ་གལ་ཏྱེ་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་

འདོད་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཉྱེ་བར་བང་བ་ཉིད་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ། །དྱེའི་ཕིར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དག་གཅིག་ཡིན་པས་གཅོད་པ་པོ་དང་

གཅད་པར་བ་བ་དང་།  བུམ་པ་དང་ར་མཁན་དང་།  མྱེ་དང་བུད་ཤིང་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་མཐོང་བའམ་རིགས་

པའང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་ཕིར།  ཉྱེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་བཤད་དྱེ།  ཕོགས་དྱེ་ནི་གཏན་མི་སིད་པ་

ཉིད་དོ། །ཞྱེས་བ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཙམ་ཡང་

བདག་ཡིན་པར་མི་རིགས་པ་ནི་བདྱེན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེས་ཟྱེར་རོ། །འདི་ཡང་

མི་རུང་སྱེ།  གང་གི་ཕིར།  བདག་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས། །གཞན་དུ་འཐད་

པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་གཞན་ན་ལྱེན་མྱེད་པར། །གཟུང་ཡོད་རིགས་ན་

གཟུང་དུ་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་བདག་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ནི་བུམ་

པ་ལས་སྣམ་བུ་ལྟར་དྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་པར་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་
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འགྱུར་ན།  དྱེ་ལྟར་གཟུང་དུ་ནི་མྱེད་དོ། །དྱེའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་

པར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  ནམ་མཁའི་མྱེ་ཏོག་ལྟར་ཉྱེ་

བར་ལྱེན་པ་ལས་ཐ་དད་པར་གཟུང་དུ་མྱེད་པའི་ཕིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་ཇི་སྐད་བསན་པའི་དོན་གི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་ལྱེན་

ལས་གཞན་མ་ཡིན། །དྱེ་ནི་ཉྱེར་ལྱེན་ཉིད་ཀྱང་མིན། །བདག་ནི་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

མྱེད་མིན། །ཞྱེས་བ་བ་གསུངས་སོ། །ཅི་སྱེ་ཉྱེ་བར་བང་བ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་

པོ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་།  འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཉིད་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་བདག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ལ།  

ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་དད་པར་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་

གཟུང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་འོ་ན་བདག་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་ཡིན་ལ་རག་གོ་སམ་ན། 

བརོད་པ།  མྱེད་པ་ཉིད་དུ་འང་དྱེ་མ་ངྱེས། །གང་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་

གདགས་པ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར།  ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་མོ་

གཤམ་གི་བུ་ནི་ཕུང་པོ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་འདོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་མྱེད་དོ་ཞྱེས་བ་བར་ཇི་ལྟར་རིགས་

པར་འགྱུར་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ནི་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །དྱེའི་ཕིར་

བདག་མྱེད་དོ་སམ་པའི་ངྱེས་པ་འདི་ཡང་མི་འཐད་དོ། །བདག་དྱེའི་རྣམ་པར་



550
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གཞག་པ་ནི་རྒྱས་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངྱེས་པར་བའོ། །

འདིར་ཡང་སར་སྐབས་སྐབས་དག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་བས་ཟིན་

པའི་ཕིར་ཡང་འདིར་དྱེ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་འབད་པ་མི་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་

ཞིག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་མི་འཐད་དོ། །

ད་ནི་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡང་ཇི་

ལྟར་མི་འཐད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  འདས་པའི་དུས་ན་མ་

བྱུང་ཞྱེས། །བ་བ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་ལ། །དྱེ་

ལས་འདི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ད་ལྟར་གི་འདི་སོན་གི་བདག་ལས་

གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་

བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་ལྟར་སིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་

འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏྱེ་འདི་སོན་

གི་བདག་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་གྱུར་ན་ཉྱེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྱེ་ན།  བརོད་པ།  གལ་

ཏྱེ་འདི་ནི་གཞན་འགྱུར་ན། །དྱེ་མྱེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་བཞིན་

དྱེ་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་། །དྱེར་མ་ཤི་བར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ད་ལྟར་

གི་བདག་འདི་སར་གི་བདག་ལས་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་སར་གི་བདག་

དྱེ་མྱེད་པར་དྱེ་སྤངས་ནས་ཀྱང་དྱེ་ལ་ལྟོས་པ་མྱེད་ཅིང་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་

པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་།  དྱེ་བཞིན་དྱེ་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་

སྱེ།  དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་འདི་སར་གི་བདག་ལས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་

གཞན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བུམ་པ་བས་པའི་ཚེ་སྣམ་བུ་མི་འཇིག་པ་ལྟར་
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བདག་ཕི་མ་སྐྱྱེས་པ་ན་ཡང་སར་གི་བདག་མི་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །མ་

འགགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ན་སར་ལྷ་དང་མི་ལ་སོགས་པར་སྐྱྱེ་བ་གང་དང་གང་

དུ་སྐྱྱེས་པ་དྱེ་སར་གི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་དམིགས་

པའི་རྣམ་པ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་དྱེར་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་།  སར་

མ་ཤི་བ་ཁོ་ནར་འདིར་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ན།  མིར་འགྱུར་བ་འདིའི་སར་གི་ལྷ་ལ་

སོགས་པའི་བདག་དྱེ་བཞིན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཞྱེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་

འདི་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་

ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྨྲས་པ།  གལ་ཏྱེ་འདི་ནི་གཞན་འགྱུར་ན། །དྱེ་མྱེད་པར་ཡང་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་བརོད་ན།  གལ་ཏྱེ་སར་གི་བདག་མྱེད་པ་འདི་

འདིར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ཉྱེས་པ་ཅིར་འགྱུར།  དྱེ་ལ་ཉྱེས་པ་མང་པོར་

འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ན། །ཆད་དང་ལས་

རྣམས་ཆུད་ཟ་དང་། །གཞན་གིས་བས་པའི་ལས་རྣམས་ཀྱི། །གཞན་གིས་སོ་

སོར་མྱོང་བ་དང་། །དྱེ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ། གལ་ཏྱེ་བདག་འདི་

སར་གི་བདག་མྱེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་སར་གི་བདག་དྱེ་

དྱེར་ཞིག་པའི་ཕིར་དང་།  འདིར་གཞན་ཞིག་ཁོ་ན་སྐྱྱེས་པའི་ཕིར་སར་གི་

བདག་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་དྱེ་ཆད་ན་ནི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཇུག་

ཐོགས་པ་རྣམས་རྟྱེན་ཆད་པས་རྣམ་པར་ཆད་པའི་ཕིར་དང་།  ཟ་བ་པོ་ཡང་

མྱེད་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཆུད་ཟ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྱེ་སར་གི་བདག་
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གིས་བས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བདག་ཕི་མས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པར་

རྟོག་ན།  དྱེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་གིས་བས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཞན་གིས་

ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར།  ཅི་སྱེ་ལས་ནི་མ་བས་ན། །མ་བས་

པ་དང་ཕྲད་འཇིགས་འགྱུར། །ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་མི་འདོད་

པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྱེ་བདག་འདི་ནི་སར་གི་བདག་ལས་གཞན་

དུ་གྱུར་པ་འདིར་སྐྱྱེས་པ་ཡིན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་སར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕིས་འབྱུང་

བ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བསན་པའི་

ཕིར།  མ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་མིན་ཏྱེ། །འདི་ལ་སྐྱོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །བདག་

ནི་བས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །འབྱུང་བའང་རྒྱུ་མྱེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་བདག་སར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་

ནི་དྱེའི་ཚེ་བདག་ནི་བས་པར་འགྱུར་ན།  བདག་ནི་བས་པར་འདོད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དྱེ་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་དྱེ་ལས་ཐ་དད་པའི་བྱེད་པ་པོ་མྱེད་པའི་ཕིར་བདག་གི་བས་པ་ཉིད་དུ་

རིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར།  བདག་བས་པར་རྟོག་ན་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་

ལྡན་པ་དང་།  ས་ན་མྱེད་པའི་སྱེམས་ཅན་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་དྱེ་

ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་བདག་བས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་།  འབྱུང་བའང་རྒྱུ་མྱེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །བདག་མ་བྱུང་བ་

ལས་བྱུང་ན་རྒྱུ་མྱེད་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏྱེ།  སར་བདག་མྱེད་པས་བྱེད་པ་པོ་

མྱེད་པ་ནི་རྒྱུ་མྱེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འང་གི་སྒྲ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྱེ།  
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བདག་ནི་བས་པར་འགྱུར་བའམ།  ཡང་ན་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་

གམ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་ཁས་མི་བང་ངོ་ཞྱེས་བ་བ་དང་།  བདག་འབྱུང་བ་རྒྱུ་

མྱེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའམ།  ཡང་ན་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་

ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་མི་འཐད་དོ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ཁས་བང་བར་བའོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །ད་

ནི་ཇི་སྐད་བསན་པའི་དོན་དྱེ་ཉིད་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་བདག་བྱུང་

བདག་མ་བྱུང་། །གཉི་ག་གཉི་ག་མ་ཡིན་པར། །འདས་ལ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ། ། 

དྱེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བསན་པའི་

ཚུལ་དུ་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་

དང་།  འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཞྱེས་བ་བ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་

དྱེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །དྱེ་གཉིས་མྱེད་པའི་ཕིར་ན་གཉི་ག་ཡང་མི་

འཐད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར།  དྱེ་གཉིས་འདུས་པ་ལ་གཉི་ག་ཞྱེས་

བ་བར་བརྟག་པར་བ་ན།  རྱེ་རྱེ་སོ་སོ་སོ་སོར་མྱེད་པས་དྱེ་དག་འདུས་པ་ག་

ལ་ཡོད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་གཉི་ག་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉི་ག་མྱེད་པའི་ཕིར་

ན་དྱེ་དག་བཀག་པའི་སོ་ནས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར།  དྱེའི་ཕིར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་མ་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གམ་

ཞྱེས་བ་བ་དྱེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པའི་ལྟ་བ་བཞི་མི་སིད་པར་

བསན་ནས།  ད་ནི་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་དགག་པ་གསུངས་པ།  མ་

འོངས་དུས་གཞན་འབྱུང་འགྱུར་དང་། །འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞྱེས་བ་བར། ། 
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལྟ་བ་གང་ཡིན་དྱེ་དག་ནི། །འདས་པའི་དུས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་

འདས་པའི་དུས་ལ་ལྟ་བ་བཞི་བཀག་པ་དྱེ་ལྟར་མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་བཀག་

པ་བཞི་ཡང་བཤད་ཟིན་པའི་འདོན་པ་གོ་བསྣོར་བས་དགག་པར་བའོ། །འདི་

ལྟ་སྱེ།  མ་འོངས་དུས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཞྱེས། །བ་བ་དྱེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །མ་

འོངས་ཚེ་ལ་གང་འབྱུང་ལ། །དྱེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་གཅིག་ཉིད་དགག་པའི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། ། 

དྱེ་བཞིན་དུ།  མ་འོངས་དུས་ན་མི་འབྱུང་ཞྱེས། །བ་བ་དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། ། 

མ་འོངས་ཚེ་ལ་གང་འབྱུང་བ། །དྱེ་ལས་འདི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ས་མའི་འདོན་པ་བསྣོར་ཏྱེ་གཞན་ཉིད་

དགག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་སྦྱར་བར་བའོ། །

ད་ནི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་སོན་གི་མཐའ་ལ་བརྟྱེན་པ་བཞི་ཡང་

དགག་པའི་ཕིར།  གལ་ཏྱེ་ལྷ་དྱེ་མི་དྱེ་ན། །དྱེ་ལྟ་ན་ནི་རྟག་པར་འགྱུར། །ལྷ་ནི་

མ་སྐྱྱེས་ཉིད་འགྱུར་ཏྱེ། །རྟག་ལ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདི་

ན་མིའི་འགོ་བར་གནས་པ་ཁ་ཅིག་དགྱེ་བའི་ལས་བས་ནས་ལྷའི་འགོ་བར་

འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ལ་གལ་ཏྱེ་ལྷ་དྱེ་ཉིད་མི་དྱེ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་

གཉི་ག་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་རྟག་པར་འགྱུར་ན།  གང་ལྷ་ཉིད་

མི་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟག་པ་མྱེད་

དོ། །གཞན་ཡང་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ན།  ལྷ་ནི་མ་སྐྱྱེས་ཉིད་འགྱུར་ཏྱེ།  ཅིའི་

ཕིར་ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར།  རྟག་པ་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་ཕིར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  
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རྟག་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ་ཉིད་དོ། །དྱེའི་

ཕིར་ལྷ་ནི་མ་སྐྱྱེས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ན།  ལྷ་མ་སྐྱྱེས་པར་ནི་རིགས་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་རྱེ་ཞིག་རྟག་པ་མི་རིགས་སོ། །ད་ནི་མི་རྟག་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་

མི་སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་ལྷ་ལས་མི་གཞན་

ན། །དྱེ་ལྟར་ན་ནི་མི་རྟག་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ལྷ་མི་གཞན་ཡིན་ན། །རྒྱུད་ནི་འཐད་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྱེ་ལྷ་ལས་མི་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་ཨ་མྲའི་ཤིང་

ནིམ་པའི་རྒྱུར་མ་ཡིན་པ་དྱེ་བཞིན་དུ་ལྷ་ཡང་མིའི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །དྱེའི་ཕིར་སར་གི་འཇིག་པས་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་

ཞིག་གོ  །ཅི་སྱེ་ལྷ་ལས་མི་གཞན་ཡིན་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་རྒྱུད་རྱེས་སུ་འཇུག་པར་

མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  ལྷ་ནི་མི་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་

རྒྱུད་རྱེས་སུ་འཇུག་པ་འདི་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྒྱུ་མྱེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན།  ལྷ་ལས་མི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཕིར་མི་རྟག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་ལ་མི་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་པ་དགག་པར་བ་བའི་

ཕིར།  གལ་ཏྱེ་ཕོགས་གཅིག་ལྷ་ཡིན་ལ། །ཕོགས་གཅིག་མི་ནི་ཡིན་གྱུར་ན། ། 

རྟག་དང་མི་རྟག་འགྱུར་བ་ཡིན། །དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་

གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་མི་འདི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་མི་ཉིད་བཏང་ལ།  མི་བཏང་ནས་

ཆ་ཤས་ཀྱིས་ལྷའི་ལུས་ལྱེན་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཕོགས་གཅིག་ཞིག་པས་མི་རྟག་

པར་འགྱུར་ལ།  ཕོགས་གཅིག་གནས་པས་རྟག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

གི་ཕིར།  ཕོགས་གཅིག་ལྷའི་འགོ་བས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་ཤིང་།  ཕོགས་

གཅིག་མི་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དྱེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་རྟག་པ་

དང་མི་རྟག་པ་གཉི་ག་ཡིན་པ་འདི་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་རྟག་པ་ཡང་

མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དགག་པ་གསུངས་པ།  གལ་ཏྱེ་རྟག་

དང་མི་རྟག་པ།  གཉི་ག་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། །རྟག་པ་མ་ཡིན་མི་རྟག་མིན། ། 

གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་རག  །གལ་ཏྱེ་རྟག་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་ནི་

དྱེ་ཕིས་མི་རྟག་པར་མཐོང་བ་ལས་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞྱེས་བ་བར་འགྱུར་ལ།  

དྱེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏྱེ་མི་རྟག་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་དྱེ་ཕིས་རྟག་

པར་འགྱུར་བ་ལས་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་རྟག་

པ་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་པ་དྱེའི་ཚེ།  དྱེ་དག་བཀག་པའི་སོ་ནས་རྟག་པ་

ཡང་མ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ག་ལ་ཡོད།  དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ཡང་མི་

རིགས་སོ། །ཅི་སྱེ་འཁོར་བའི་རྒྱུན་ཐོག་མ་མྱེད་པ་ནས་སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་

གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྱེད་

པར་དམིགས་ནས།  གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཐོག་མ་དང་མི་ལྡན་པའི་འཁོར་བར་

ཡོངས་སུ་འཁྱམས་ཤིང་ད་རུང་དུ་ཡང་དམིགས་པ་དངོས་པོ་རྟག་པ་དྱེ་ནི་

འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བདག་རྟག་པ་གཞན་བརྟག་པར་བའོ་སམ་

ན།  དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་ཞྱེ་ན།  འདི་ལྟར། གལ་ཏྱེ་གང་ཞིག་

གང་ནས་གར། །འོངས་ཤིང་གང་དུའང་འགོ་འགྱུར་ན། །དྱེ་ཕིར་འཁོར་བ་

ཐོག་མྱེད་པ། །འགྱུར་ན་དྱེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྱེ་བདག་གམ་འདུ་བྱེད་
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རྣམས་འགྱུར་བ་གཞན་གང་ནས་གར་འགོ་སྱེ་འགོ་བ་གཞན་དུ་འོང་བར་

འགྱུར་ཞིང་།  འགོ་བ་གཞན་དྱེ་ནས་སླར་ཡང་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་ན་ནི་

དྱེའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་ཞིག་གང་ནས་

གར་འོང་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་འོང་བར་འང་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་འདི་ནས་ཡང་གང་ཞིག་ཏུ་འགོ་བ་ཡང་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏྱེ།  རྟག་པའམ་མི་རྟག་པ་འགོ་བར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་

ཚེ་དྱེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ།  སྐྱྱེ་བ་དང་འཆི་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་ནས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མ་མ་དམིགས་པ་ལས་འཁོར་

བ་ཐོག་མ་མྱེད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  འཁོར་བ་པོ་མྱེད་པའི་ཕིར་ན་འཁོར་བ་

ཐོག་མ་དང་མི་ལྡན་པའམ།  ཐོག་མ་དང་ལྡན་པར་ག་ལ་འགྱུར། །གང་གི་ཚེ་

མི་འགྱུར་བ་དྱེའི་ཚེ་གང་ཞིག་དྱེ་ལྟར་ཐོག་མ་དང་མི་ལྡན་པའི་འཁོར་བར་

ཡོངས་སུ་འཁྱམས་ཞིང་ད་དུང་དུ་ཡང་དམིགས་པའི་དངོས་པོ་རྟག་པ་དྱེ་ནི་

འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གང་སྨྲས་པ་དྱེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་

གི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས།  གལ་ཏྱེ་རྟག་པ་འགའ་མྱེད་ན། ། 

མི་རྟག་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར། །རྟག་པ་དང་ནི་མི་རྟག་དང་། །དྱེ་གཉིས་

བསལ་བར་འགྱུར་བའོ། །གང་གི་ཚེ་དྱེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྟག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་དྱེའི་ཚེ་གང་ཞིག་རྟག་པས་མི་རྟག་པར་འགྱུར།  རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་མ་དམིགས་པས་ན་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཡང་ག་ལ་ཡོད།  

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་ན་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་བཞི་སོན་གི་མཐའ་ལ་སིད་
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པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་མཐའ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་

ཡང་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ།  

གལ་ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་ན། །འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་

ཏྱེ་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་མྱེད་ན། །འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་

འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་པ་སྱེ་ཞིག་ནས་ཕིས་མྱེད་པར་འགྱུར་ན་ནི་དྱེའི་ཚེ་

འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་མྱེད་པར་འགྱུར་ན།  འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་

ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་ཅྱེས་བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅི་

སྱེ་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་མྱེད་པར་འགྱུར་ན་ནི།  དྱེའི་ཚེ་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་

རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ།  འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་

སོ། །འཇིག་རྟྱེན་ཕ་རོལ་ནི་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་ཕ་

རོལ་ཡོད་པས་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་མྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

ད་ནི་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མཐའ་མྱེད་པ་ཉིད་འདི་གཉི་ག་

ཡང་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་ལ་མི་སིད་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར།  གང་ཕིར་ཕུང་

པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན། །འདི་ནི་མར་མྱེའི་འོད་དང་མཚུངས། །དྱེ་ཕིར་མཐའ་ཡོད་

ཉིད་དང་ནི། །མཐའ་མྱེད་ཉིད་ཀྱང་མི་རིགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གང་གི་

ཕིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ས་ཕི་འབྲྱེལ་ཞིང་

བར་མཚམས་མྱེད་པས།  རིམ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྱེད་པར་འཇུག་པ་སྐད་

ཅིག་རྱེ་རྱེ་ལ་འཇིག་པ་འདི་ནི་མར་མྱེ་དང་འདྲ་བར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏྱེ།  དྱེའི་



རབ་བྱེད་ཉྱེར་གསུམ་པ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བརྟག་པ།

559

ཕིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་འཇུག་པ་མཐོང་བས་མཐའ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མཐའ་

མྱེད་པ་ཉིད་ཀྱང་མི་རིགས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཞྱེ་ན།  གལ་ཏྱེ་ས་མ་འཇིག་འགྱུར་

ཞིང་། །ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརྟྱེན་བས་ནས། །ཕུང་པོ་དྱེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དྱེས་ན་

འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་ས་མ་མིའི་ཕུང་པོ་འཇིག་ཅིང་།  དྱེ་

ལ་བརྟྱེན་ནས་ལྷའི་འགོ་བར་སྐྱྱེ་བས་བསྡུས་པ་ཕི་མ་མི་འབྱུང་ན།  དྱེའི་ཚེ་

ཏིལ་མར་དང་སིང་པོ་ཟད་པས་འགགས་པའི་མར་མྱེ་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་

ཡོད་པར་འགྱུར་ན།  ལུས་ཕི་མ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་མཐའ་ཡོད་པ་ཉིད་མ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་ས་མ་མི་འཇིག་ཅིང་། །ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརྟྱེན་བས་ནས། ། 

ཕུང་པོ་དྱེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དྱེས་ན་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་མྱེད་འགྱུར། །ཅི་སྱེ་ཕུང་

པོ་ས་མ་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།  དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཕུང་པོ་འབྲས་བུར་

འགྱུར་བ་ཕི་མ་མི་འབྱུང་ན།  དྱེའི་ཚེ་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མ་ཉམས་པའི་ཕིར་

འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་མྱེད་པ་སྱེ།  མི་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།  གང་གི་ཚེ་

ཕུང་པོ་ས་མ་རྣམས་འགག་ཅིང་དྱེའི་རྒྱུ་ཅན་ཕུང་པོ་ཕི་མ་རྣམས་སྐྱྱེས་པ་

དྱེའི་ཚེ་ས་མ་རྣམས་མི་གནས་པས་འཁོར་བ་མཐའ་མྱེད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་

འགྱུར།  ད་ནི་གསུམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཕོགས་མྱེད་པར་བསན་པའི་ཕིར།  གལ་

ཏྱེ་ཕོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །ཕོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་མྱེད་གྱུར་ན། ། 

འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མྱེད་འགྱུར། །དྱེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  གལ་ཏྱེ་འགའ་ཞིག་གི་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་པར་འགྱུར་

ལ།  ཕོགས་གཅིག་འགོ་བ་གཞན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་ན་ནི།   དྱེའི་ཚེ་འཇིག་
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རྟྱེན་འདིའི་མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ།  མཐའ་མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པར་འགྱུར་

ན།  གང་ཞིག་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་ཅིང་ཕོགས་གཅིག་མི་འཇིག་པ་ཞྱེས་བ་

བ་འདི་ནི་དྱེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕིར་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་

པ་ཡང་ཡིན་ལ།  མཐའ་མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། ། 

ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་ལ་ཕོགས་གཅིག་གནས་པར་མི་རིགས་

ཤྱེ་ན།  དྱེ་བསན་པའི་ཕིར།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉྱེར་ལྱེན་པོ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་

པར་འཇིག་འགྱུར་ལ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་མི་འཇིག་འགྱུར། །དྱེ་ལྟར་དྱེ་

ནི་མི་རིགས་སོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདིར་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་ཅིང་

ཕོགས་གཅིག་གནས་པར་རྟོག་པ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་ཕོགས་

གཅིག་འཇིག་ཅིང་ཕོགས་གཅིག་གནས་པར་རྟོག་གམ།  ཡང་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་ལ་ཡིན་གང་།  དྱེ་ལ་རྱེ་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལ་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་

ཅིང་ཕོགས་གཅིག་གནས་པར་རྟོག་ན་ནི་དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞྱེ་ན།  གང་གི་ཕིར་དྱེ།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉྱེར་ལྱེན་པོ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་

འཇིག་འགྱུར་ལ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་འགྱུར། །འདིར་གང་གི་

ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་ལ།  ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་

འགྱུར་བར་རྟོག་པར་འགྱུར་བ་འཐད་པ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་

ཉིད་ཀྱི་ཕིར་ན་འཐད་པ་འགའ་ཡང་མ་གཟིགས་ཤིང་།  སློབ་དཔོན་གིས་དྱེ་

ལྟར་དྱེ་ནི་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ཞྱེས་བ་

བ་ནི་བདག་ཡིན་ལ།  དྱེ་ལ་ཕུང་པོ་དག་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་བ་ནི་ཡོད་པ་
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མ་ཡིན་ལ།  གང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ཇི་ལྟར་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་

ཅིང་།  ཕོགས་གཅིག་མི་འཇིག་པར་འགྱུར།  དྱེ་ཉིད་ཀྱི་ཕིར།  དྱེ་ལྟར་དྱེ་ནི་

མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།  གལ་ཏྱེ་ཉྱེ་བར་ལྱེན་

པ་པོ་ཕོགས་གཅིག་འཇིག་ལ། །ཕོགས་གཅིག་མི་འཇིག་ན་དྱེའི་ཚེ་ཉྱེ་བར་

ལྱེན་པ་པོ་གཅིག  །ཆ་གཅིག་གིས་ལྷ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་།  ཆ་གཅིག་གིས་

མིར་འགྱུར་ན།  དྱེ་ནི་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་པ།  དྱེ་ལྟར་དྱེ་

ནི་མི་རིགས་སོ་ཞྱེས་བ་བའོ། །དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་མཐའ་

ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ།  མཐའ་མྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པ་ནི་མི་རིགས་སོ། །

ད་ནི་ཉྱེ་བར་བང་བ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་

པའི་ཕིར།  ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉྱེར་བང་བ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་འགྱུར་

ལ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་འགྱུར།  །དྱེ་ལྟར་དྱེ་ཡང་མི་རིགས་

སོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  འདི་ཡང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་ལྟར་རྣམ་པར་བཤད་

པར་བའོ། །དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བསན་ནས།  

ད་ནི་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དྱེ་ལྟར་བསན་པའི་

ཕིར།  གལ་ཏྱེ་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མྱེད་པ། །གཉི་ག་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི། ། 

མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མྱེད་མིན། །གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་རག  ། 

ཅྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  དགག་པར་བ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་བཀག་པ་ཡང་

མྱེད་དྱེ།  དྱེའི་ཕིར་མཐའ་ཡོད་པ་དང་མཐའ་མྱེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་གྲུབ་

པར།  གང་ཞིག་བཀག་ནས་འཇིག་རྟྱེན་མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན།  མཐའ་
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞྱེས་བ་བར་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།  དྱེ་ལྟར་ན་རྱེ་

ཞིག་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོ་དང་ཉྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཀུན་རོབ་པ་གཟུགས་བརན་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞལ་གིས་བཞྱེས་ནས་ཀྱང་།  རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་

མི་སིད་པར་བསན་ནས།  ད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པས་མོ་གཤམ་གི་བུའི་སོ་བསངས་དང་དཀར་ཤམ་ཉིད་ལྟར་

རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་རྣམས་མི་སིད་པར་བསན་པར་བཞྱེད་ནས།  

ཡང་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དག  །སོང་ཕིར་རྟག་ལ་སོགས་ལྟ་བ། །གང་དག་

གང་དུ་གང་ལས་ནི། །ཅི་ལས་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་ཏྱེ།  

འདིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར།  སོང་པ་

ཉིད་ཡིན་པར་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གིས་བསན་ཏོ། །དྱེའི་ཕིར་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པ་གང་དག་སུ་ཞིག་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞིང་།  

གང་ལས་ཁོ་བོ་ཅག་དྱེ་དག་དགག་པ་རོམ་པར་འགྱུར་བ།  རྟག་པ་ལ་སོགས་

པར་ལྟ་བ།  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་དག་གང་ཞིག་

ཡོད་པར་འགྱུར།  དྱེ་བཞིན་དུ་གང་དུ་ལྟ་བ་དྱེ་དག་འབྱུང་ཞིང་ལྟ་བ་དྱེ་དག་

གང་དུ་བཟློག་པར་བ་བ་གང་ཞིག་དམིགས་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་ཆུད་པ་དྱེ་དག་གང་ཞིག་ཡོད།  གང་ལ་ལྟ་བ་

དྱེ་དག་སྐྱྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་།  གང་ཞིག་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ལྟ་བ་དྱེ་དག་ལས་

བཟློག་པར་བ་བ་དངོས་པོའམ་གང་ཟག་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕི་རོལ་

དུ་གྱུར་པ་དྱེ་ཡང་གང་ཞིག་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རྟག་པ་ལ་སོགས་
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པར་ལྟ་བ་སྐྱྱེས་པས་ན།  བཟློག་པར་བ་བ་ལྟ་བ་རྣམས་སྐྱྱེ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ།  དྱེ་ཡང་གང་

ཞིག་ཡོད་དྱེ།  དོན་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་ཕིར།  སོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་དྱེ་དག་ཐམས་

ཅད་མི་དམིགས་པས།  ལྟ་བ།  གང་དག་གང་དུ་གང་ལ་ནི། །ཅི་ལས་ཀུན་ཏུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  གང་དག་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ།  གང་དུ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།  

གང་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ།  རྒྱུ་གང་ལས་ཀྱང་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བའི་

ཐ་ཚིག་གོ  །དྱེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་རྟག་པ་ཉིད་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ།  

དྱེའི་ཕིར་ལྟ་བ་དྱེ་དག་ནི་མི་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས་གང་ལ་

ལ་ཞིག་གིས་ཡང་དག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀྱིས།  དྱེ་ལྟར་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་

འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་སོག་མྱེད་པ་དང་ཇི་

ལྟ་བུ་ཉིད་དང་མ་ནོར་བ་ཉིད་དང་མ་སྐྱྱེས་པ་དང་མ་བྱུང་བ་དང་།  མ་བས་པ་

དང་།  འདུས་མ་བས་པ་དང་།  ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་།  སྒྲིབ་པ་མྱེད་པ་དང་།  

ཞི་བ་དང་འཇིག་པ་མྱེད་པ་དང་མི་འཕྲོགས་པ་དང་ཟད་པ་མྱེད་པ་དང་།  རྣམ་

པར་ཞི་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་དང་།  མྱེད་པ་དང་གསོག་དང་

གསོབ་དང་སིང་པོ་མྱེད་པ་དང་།  ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུ་དང་།  སིག་པ་

དང་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་།  སོང་པ་དང་།  བདག་མྱེད་པར་ཡང་

དག་པར་རྱེས་སུ་མཐོང་བ་དྱེ་ནི་ཅི་བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་

གམ།  འོན་ཏྱེ་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ།  བདག་འདས་པའི་
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དུས་ན་ཅིར་གྱུར་པ་ཞིག  །བདག་འདས་པའི་དུས་ན་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཞིག་

སམ་དུ་སོན་གི་མཐའ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཅི་བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་

ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རམ།  འོན་ཏྱེ་མ་འོངས་པའ་ིདུས་ན་འབྱུང་བར་མ་ིའགྱུར།  

མ་འོངས་པའི་དུས་ན་ཅིར་འགྱུར།  མ་འོངས་པའི་དུས་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་སམ་དུ་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །འདི་ཅི་ཞིག  ། འདི་ཇི་

ལྟ་བུ་ཞིག  ཅི་ཞིག  །ཅིར་འགྱུར།  སྱེམས་ཅན་འདི་དག་གང་ནས་འོངས། ། 

དྱེ་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་ཞྱེས་དྱེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་

ཡང་རྟྱེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །འཇིག་རྟྱེན་ན་དགྱེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟྱེ་དག་གི་ལྟ་བར་

སོང་བ་གང་དག་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་སྱེ།  བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པའམ།  སྱེམས་

ཅན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པའམ།  སོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པའམ།  གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་

བ་དང་ལྡན་པའམ།  དགྱེ་མཚན་དང་བཀ་ཤིས་སུ་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ཀྱང་

རུང་སྱེ།  ལྷག་པར་གཡོ་བ་དང་བྲལ་བར་གཡོ་བ་དྱེ་དག  །དྱེའི་ཚེ་ན་དྱེས་

སྤང་བར་འགྱུར་ཏྱེ།  ཡོངས་སུ་ཤྱེས་ནས།  ར་བ་ནས་བཅད་དྱེ་ཏ་ལའི་མགོ་

བཞིན་མི་སྣང་བའི་རང་བཞིན་དུ།  ཕིས་མི་སྐྱྱེ་མི་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་

འགྱུར་རོ། །དྱེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ།  བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་

སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོ་བམས་པས་བཤད་པ་ལ་མངོན་པར་བསོད་ཅིང་རྱེས་

སུ་ཡི་རང་སྱེ།  སན་ལས་ལངས་ཏྱེ་དོང་ངོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

དྱེའི་ཕིར་དྱེ་ལྟར། །

  གང་གིས་ཐུགས་བརྱེ་ཉྱེར་བཟུང་ནས། །
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  ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པའི་ཕིར། །

  དམ་པའི་ཆོས་ནི་བསན་མཛད་པ། །

  གཽ་ཏམ་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དྱེ་ལ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྤང་བ་དང་འཐབ་པའི་

དམིགས་པའི་གཡང་ས་ལས་འཛིན་པས་ན་ཆོས་སོ། །འཕགས་པ་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཏྱེ།  འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ཟད་

པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསགས་པར་འོས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ན་ཆོས་བཟང་པོ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཏྱེ།  དམ་པའི་ཆོས་རྟྱེན་ཅིང་

འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞྱེས་བ་བ་འགག་པ་མྱེད་པ།  སྐྱྱེ་བ་མྱེད་པ།  རྟག་པ་

མྱེད་པ།  ཆད་པ་མྱེད་པ།  འོང་བ་མྱེད་པ།  འགོ་བ་མྱེད་པ་དོན་ཐ་དད་པ་མ་

ཡིན་པ།  དོན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ།  སྤོས་པ་ཉྱེ་བར་ཞི་ཞིང་ཞི་བ།  གང་གིས་

འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྱེ་བ་ཉྱེ་བར་བཟུང་ནས་ཏྱེ།  རྱེད་པ་དང་བཀུར་

སི་བཞྱེད་པ་དང་།  ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པ་བཞྱེད་པས་མ་ཡིན་གི།  ཐུགས་

རྱེ་ཆྱེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བརྟྱེན་ནས།  ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕིར་བསན་པར་

འགྱུར་བ།  སོན་པ་བ་ན་མྱེད་པ་ཟླ་མྱེད་པ་དྱེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཚན་ཅི་

ཞིག་ཅྱེ་ན།  གཽ་ཏ་མ་སྱེ།  དྲང་སོང་གཽ་ཏ་མའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་ཞྱེས་བ་བའི་

ཐ་ཚིག་གོ  །

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞལ་ས་ནས་སྦྱར་བ་ཚིག་གསལ་བ་

ལས།  ལྟ་བ་བརྟག་པ་ཞྱེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པའི་འགྱེལ་
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པའོ།། །།

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མདོ་སྱེ་ལ་སོགས་བདྱེན་པ་གཉིས་བརྟྱེན་

བསན་པ་རྣམ་པ་དགུ།  འཇིག་རྟྱེན་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་ངོར་རྒྱ་ཆྱེར་གང་ཞིག་

འདིར་ནི་ཡང་དག་བསྒྲགས་གྱུར་པ། །དྱེར་ནི་འདོད་ཆགས་བསལ་བར་བ་

ཕིར་གསུངས་པས་ཞྱེ་སང་ཟད་པར་བྱེད་མི་འགྱུར། །ཞྱེ་སང་བསལ་བར་བ་

ཕིར་གསུངས་པས་ཀྱང་ནི་འདོད་ཆགས་ཟད་པར་བྱེད་འགྱུར་མིན། །གང་

ཕིར་ང་རྒྱལ་སོགས་ཟད་བ་ཕིར་གསུངས་པ་དྱེས་ཀྱང་དྲི་མ་གཞན་མི་

འཇོམས། །དྱེ་ཕིར་དྱེ་ནི་ཆོས་ཁྱབ་མ་ཡིན་གསུང་དྱེ་དག་དང་དྱེ་དག་དོན་

ཆྱེན་མིན། །གཏི་མུག་ཟད་པར་བ་ཕིར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་དྱེས་ནི་ཉོན་

མོངས་མ་ལུས་འཇོམས། །ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གཏི་མུག་ལ་ནི་ཡང་དག་

བརྟྱེན་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད། །གང་ཕིར་རྟྱེན་འབྱུང་གཏི་མུག་དྱེ་

ཟད་བྱེད་པར་མཐོང་སྱེ་དྱེ་ནི་དྱེ་ཉིད་ཡིན། །དྱེ་ཉིད་བདྱེ་བར་གཤྱེགས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་ཡང་དག་བསྒྲགས་པར་གྱུར། །དྱེ་ནི་ཐུབ་པའི་

ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྐུར་འདོད་དྱེ་ནི་སོང་པ་ཉིད་དུ་བརོད། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཡིན་དྱེ་ནི་རིགས་པ་ཆྱེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ཀྱང་བསྒྲགས། ། 

གང་ཕིར་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་

བསན་གྱུར་པ། །དྱེ་ཕིར་དྱེའི་གཏམ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཐུགས་རྱེས་བརན་

པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སས་པོ་བོ་བཟང་ཀླུ་སྒྲུབ་

དྱེ་ཡི་གསུང་རབ་ཇི་ལྟ་བར། །གནས་པ་བཞིན་དུ་མཁྱྱེན་ནས་གུས་པས་
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བསན་བཅོས་དབུ་མར་གཙོ་བོའི་ངོ་བོར་བསན། །སྐྱྱེ་བོ་གང་གིས་རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་ཟབ་མོ་མ་རྟོགས་པ་དྱེས་རྟོགས་ཕིར་དང་། །གང་དག་ཐུབ་པའི་

དབང་པོའི་གསུང་ལས་གཞན་དུ་དྱེ་ཉིད་བསན་པར་འདོད་པ་དང་། །བོ་གོས་

ངན་པ་གཞན་གང་གསུང་རབ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཆད་པར་བྱེད་གྱུར་པ། །དྱེ་

དག་ཀྱང་ནི་བཟློག་པར་བ་ཕིར་མཐའ་གཉིས་སྱེལ་བའི་བསན་བཅོས་འདི་

མཛད་དོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་ནི་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་ནས་བཅོས་ལྷས་

ཀྱང་གསུང་རྱེས་སུ། །འབྲངས་པས་དྱེ་ཡི་ཚུལ་ལུགས་དུས་ནི་ཡུན་རིང་ཞིག་

ཏུ་གསལ་བར་བསན་པར་མཛད། །དྱེ་ཡི་སློབ་མ་བསན་བཅོས་དྱེ་ལ་རྣམ་

པར་འབྱེད་པས་རྣམ་ངྱེས་བོ་ལྡན་པ།   །རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་མུ་སྱེགས་མ་

ལུས་ཕམ་བས་ཐུབ་མཆོག་བསན་པ་ཡུན་རིང་བཤད། །དབུ་ནི་དོན་དུ་

གཉྱེར་བ་འོངས་ལ་ཐུགས་རྱེས་དབུ་ནི་བཅད་དྱེ་སལ་མཛད་ནས། །བདྱེ་བ་

ཅན་དུ་རྒྱལ་བའི་སས་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤྱེགས་པར་གྱུར་པ་དྱེས་མཛད་པའི། ། 

གཞུང་རྣམས་དང་ནི་དྱེ་ཡི་སློབ་མའི་ཚོགས་དྱེ་དག་ཀྱང་དུས་མང་ཞིག་ན་

ཉམས་པར་གྱུར། །དྱེ་ཉིད་ཉི་མ་ནུབ་པས་དྱེང་སང་གཞུང་ལུགས་གསལ་པོ་

དྱེ་ནི་གང་ནའང་མྱེད། །དྱེ་ལྟར་འཇིག་རྟྱེན་ཕལ་ཆྱེར་རྟོག་པས་སྦྱར་བའི་དོན་

ཙམ་ལ་ནི་མཁས་གྱུར་ལ། །དམ་པའི་ལམ་ལས་རིང་ཞིང་རྟོག་གྱེའི་ཆང་

འཐུངས་པ་ཡིས་མྱོས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་

མཁྱྱེན་པས་གསུངས་པའི་དྱེ་ཉིད་བྲལ་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཚེ། །གང་ཞིག་སྐད་

ཅིག་ཙམ་ཡང་ཡིད་གཉིས་བསལ་ནས་སོང་ཉིད་རྟོགས་ཏྱེ་སྐལ་པར་ལྡན། ། 
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དངོས་པོའི་འཆིང་བས་ཉྱེར་སྦྱར་བསན་བཅོས་ཞགས་པས་དཀིས་ཤིང་

འཇིགས་པས་བཅད་བས་ནས། །དངོས་པོའི་ར་བར་མཆོངས་ཏྱེ་འགོ་བའི་རི་

དགས་མཁས་གང་དྱེ་ནི་ཆྱེན་པོ་སྱེ། །དྱེ་ལྟོས་བརམས་པས་བདག་ལ་ཡོན་

ཏན་འདི་མྱེད་དྱེང་སང་མི་མཁས་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ཆྱེད་ཁོ་ནར་དྱེ་ལས་

གཞན་པའི་བསན་བཅོས་འཇོམས་པའི་འགྱེལ་འདི་བདག་གིས་བས། །མདོ་

སྱེ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་གཏམ་བ་རིན་ཆྱེན་ཕྲྱེང་དང་ཡང་དག་བསོད་པ་དང་། ། 

འབད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཕགས་པའི་བསན་བཅོས་ལས་བསན་ཚིག་

ལྱེར་བས་དྱེ་དང་། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་ཞྱེས་བ་རྣམ་པར་འཐག་བཅས་སོང་

ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དྱེ་དང་། །གང་ཡང་རོད་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པ་བཀོད་པ་དྱེ་

དག་ཀྱང་ནི་མཐོང་གྱུར་ཞིང་། །བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་དྱེ་དག་དང་ནི་དྱེ་བཞིན་

མདོ་སྱེ་ཟབ་མོ་རྣམ་མང་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འགྱེལ་ 

པ་མཐོང་ནས་ལྱེགས་ལྡན་བྱེད་ཀྱིས་ལྱེགས་བཤད་གང་། །གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ལས་འོངས་དང་བདག་གིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་ལས་རྱེད་པ་གང་། ། 

དྱེ་དག་བསམས་ཏྱེ་བོ་ཆྱེན་ལྡན་རྣམས་མགུ་བར་བ་ཕིར་ཡང་དག་བསན་པ་

ཡིན། །དཔོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྡན་རྟོག་གྱེ་འཇོམས་བྱེད་བོ་གསལ་

རྣམས་ལ་ཚིག་གི་ནི། །འོད་ཟྱེར་དག་གིས་འདི་ན་གནས་དོན་ཡང་དག་མ་

དཀྲུགས་དངོས་སུ་གསལ་བྱེད་ཅིང་། །འགྱེལ་པ་ཆྱེ་གསལ་འདི་ཡང་བྱེད་

པའི་ཟླ་བ་གགས་ལྡན་འདི་དྱེང་ཤར་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟྱེན་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་

གཉིས་མུན་པ་སྟུག་པོ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་སྱེལ་བ་ཡིན། །ལུང་དང་རིགས་པ་
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ལ་བརྟྱེན་འགྱེལ་པ་བསྱེབས་ལྱེགས་མ་དཀྲུགས་ཚིག་དང་ལྡན་པ་འདི། །བོ་

བཟང་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ངྱེས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་ཕིར་གུས་པར་བས་ནས་

ནི། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་སོང་པ་ཉིད་ལྟར་ཡངས་པར་གྱུར་པ་གང་

ཞིག་བསགས་པ་དྱེས། །འཇིག་རྟྱེན་མ་ལུས་ལྟ་ཚོགས་སྤངས་ནས་སྤོས་ཀུན་

ཆད་པའི་གོ་འཕང་བགོད་པར་ཤོག  །སོན་པ་གཽ་ཏམ་དང་ནི་དྱེའི་ཆོས་ལ་

ཞུགས་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཐའ་དག་དང་། །རྒྱལ་བའི་སས་པོའི་

ཚོགས་དང་དྱེ་དག་གིས་གསུངས་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །སངས་རྒྱས་

གསུང་མཐའ་ཡས་ལ་བལྟ་ཕིར་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མིག་གྱུར་དབུ་མ་ནི། ། 

གང་གི་ཐུགས་རྱེའི་སོ་ནས་མཛད་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་དྱེ་ལ་བདག་ནི་ཕག་འཚལ་

ལོ། །

བསན་བཅོས་དབུ་མ་ར་བའི་འགྱེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་ཞྱེས་བ་བ།  

སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐྱེག་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ།   མི་འཕྲོགས་

པའི་མཁྱྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྱེ་མངའ་བ།  རི་མོར་བྲིས་པའི་བ་དྲུས་ལས་འོ་

མ་བཞོས་པས་བདྱེན་པར་ཞྱེན་པ་བཟློག་པར་མཛད་པས་སྦྱར་བ་ཡོངས་སུ་

རོགས་སོ།། །།

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་བྱུང་དྱེ་ཉིད་བདུད་རིའི་སྣོད། །

ཤྱེས་རབ་ཅྱེས་བ་སྣང་བྱེད་ཚིག་གསལ་རིན་ཆྱེན་སྒྲོན། །

བསྒྱུར་ལས་དགྱེ་བ་གང་བསགས་དྱེ་ཡིས་ཉི་མ་གགས། །
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།                                                   དབུ་མ་ཚིག་གསལ།

ལྟ་ཐིབས་སྤངས་ཏྱེ་སྤོས་བྲལ་མཁའ་ལ་འགོ་བར་ཤོག  །

ཁ་ཆྱེའི་གོང་ཁྱྱེར་དཔྱེ་མྱེད་ཀྱི་དབུས།  རིན་ཆྱེན་སྦས་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་འདབས་སུ།  རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་རྟོག་གྱེ་བ་ཆྱེན་པོ།  མ་ཧཱ་སུ་

མ་ཏིའི་ཞལ་ས་ནས་དང་།  བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་ཀྱིས་ཁ་ཆྱེའི་

དཔྱེ་དང་མཐུན་པ་ལྟར་བསྒྱུར།  ཕིས་ར་ས་ར་མོ་ཆྱེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁ་

ཆྱེའི་མཁན་པོ་ཀ་ཎ་ཀ་བར་མ་དང་།  བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དྱེ་ཉིད་ཀྱིས་ཉི་འོག་

ཤར་ཕོགས་ཀྱི་དཔྱེ་དང་གཏུགས་ཤིང་ལྱེགས་པར་བཅོས་ཏྱེ་གཏན་ལ་ཕབ་

པའོ།། །།

 ཁུངས་རྣམས་ཇི་ལྟར་གགས་བཞིན་བྲིས། །

 ཕིན་ཆད་སྐད་གཉིས་འབྱུང་སིད་ན། །

 འགྱེལ་པ་སྒྲ་དོན་བཞིན་བསྒྱུར་ལ། །

 གཟུ་བོར་བོས་ལ་དཔད་པར་རིགས།། །།


	རབ་བྱེད་དང་པོ། རྐྱེན་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་གཉིས་པ། འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་གསུམ་པ། ཕུང་པོ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཞི་པ། ཕུང་པོ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ལྔ་པ། ཁམས་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་དྲུག་པ། འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བདུན་པ། འདུས་བྱས་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་དགུ་པ། གནས་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་པ། མེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟགས་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་གཅིག་པ། སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ། བདག་གིས་བྱས་པ་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་བརྟག་པ། 
	རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པ། འདུ་བྱེད་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་བཞི་པ། ཕྲད་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅོ་ལྔ་པ། རང་བཞིན་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་པ། བཅིངས་བ་དང་ཐར་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་བདུན་པ།  ལས་དང་འབྲས་བུ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདག་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་བཅུ་དགུ་པ། དུས་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་པ། ཚོགས་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་གཅིག་པ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་གཉིས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་གསུམ་པ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་བཞི་པ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་ལྔ་པ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་དྲུག་པ། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརྟག་པ།
	རབ་བྱེད་ཉེར་བདུན་པ། ལྟ་བ་བརྟག་པ།

