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དེབ་ཨང་། 
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སེ་དགེའི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བས།

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

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

༢༠༡༥ ལློའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་རློམ་སྒིག་བས།

དེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གངས།  65,420

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

དངུལ་ཆུ་བླ་མ་ཆློས་བཟང་ངམ། ཡློངས་གགས་སུ་དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ་ཞེས་འབློད། གཙང་ཕློགས་

སུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་སྐབས་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་སློགས་སྦྱངས། དགུང་ལློ་བཅུ་བཞིའི་

སྐབས་ཆློས་སྒློར་ཞུགས། 

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ་སློགས་སུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་གཙོ་བས་ཏེ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་སྦྱངས། 

སློབ་མ་གགས་ཆེན་དབངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རེདང་། མཁས་ཆེན་ངག་དབང་སྙན་གགས་

སློགས་མང་ངློ་། ། ༡༨༥༡ ལློར་དངུལ་ཆུ་རི་ཁློད་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

གསུང་རློམ་ལ། པློ་ཏི་དྲུག་བཞུགས།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་

གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སློགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་འཕི་

མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡློད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐར་

དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སློགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐློབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་

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

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

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

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

གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སློག་ཀང་ཡིན་ནློ།།  སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་

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

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

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

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

དློན་གནད་ཀང་གློ་ཐུབ་བློ།། 

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

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

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



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

  vi  

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

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

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

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

ལགས་ན། འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བློ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་

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

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

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

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། 

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

ཞེས་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་གིས་  ༢༠༡༥ ལློའི་ཟླ་ ༠༢ པའི་

ཚེས་ ༠༥ ལ། 
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༄༅། །ཡུལ་གངས་ཅན་གི་སྐད་ཀིས་བརྡ་སྤོད་པའི་བསྟན་

བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀི་འཇུག་པའི་

རྣམ་བཤད་མཁས་མཆོག་སི་ཏུའི་

ཞལ་ལུང་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཡློན་ཏན་མཆློག་མངའ་སླུ་མེད་རིན་ཆེན་

གསུམ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལློང་གཙུག་ན་ཟླ་བ་དང༌། །ར་དབངས་བཙུན་པ་ཟླ་བ་

སམྦློཊ། །ལ་སློགས་འཕགས་བློད་མཁས་པའི་ཚོགས་སྤི་དང༌། །ཁད་པར་དམ་ཆློས་

འློ་མའི་རྒྱུན་བཟང་གིས། །མང་ཐློས་ལུང་གི་ལུས་སློབས་ཆེར་བསྐེད་ནས། །རློགས་

པའི་བསམ་འཕེལ་ལག་རེར་སྨིན་མཛད་པའི། །དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་གུས་

བཏུད་ནས། །མིང་ཚིག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སིནྡྷུའི་བདག །རིག་བེད་རྣམ་བཞི་”སྨྲ་
1

བའི་ཉེར་”ལེན་
2

རྒྱུ། །བསབ་གསུམ་མྱུ་གུ་སྐེད་བེད་རྒྱ་མཚོའི་གློས། །གང་དེ་མདློར་

བསྡུས་ཚིག་གིས་བཤད་པར་བ། །

དེ་ལ་འདིར་ཡུལ་གངས་ཅན་གི་སྐད་ཀིས་བར་སྤློད་པའི་བསན་བཅློས་ཀུན་

གི་མ་ཕིར་གྱུར་པ། སུམ་རགས་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་ཅུང་ཟད་ཙམ་བཤད་པ་ལ་

གཉིས། 

1  སྨ
2  ལན
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སུམ་ཅུ་པ་བཤད་པ་དང༌། 

རགས་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

བསན་བཅློས་རློམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། 

བསན་བཅློས་དངློས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མཚན་དློན་དང༌། 

འགྱུར་ཕག་གློ །དང་པློ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ༌།བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་མཱུ་ལ་ཏིཾ་ཤད་ནཱ་མ། 

བློད་སྐད་དུ། ལུང་སློན་པ་ར་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་པ་སེ། བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ལུང་སློན་

པ། མཱུ་ལ་ར་བ། ཏིཾ་ཤད་སུམ་ཅུ་པ། ནཱ་མ་ཞེས་བ་བའློ། །དེ་ཡང་སྒའི་མཚན་ཉིད་ལུང་

དུ་སློན་ཅིང་ལེའུ་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རེན་གཞིར་གྱུར་པ་གང་ཞིག་གཞུང་ཚད་”ཤླཽ་ཀ་
1

སུམ་ཅུར་གནས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའློ། །འདིར་རྒྱ་སྐད་སྨློས་པ་ནི་རྒྱ་གར་མཁས་

པའི་བསན་བཅློས་ལ་དཔེར་མཛད་པ་གློ་བའི་ཆེད་དང༌། གཞུང་ཚད་”ཤླཽ་
2

ཀ་སུམ་ཅུ་

སློ་གསུམ་ཡློད་པ་ལ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ནི། མཆློད་བརློད་དང་རློམ་པར་དམ་

བཅའ་སྐབས་གཞན་དང་མཐུན་མློང་བ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་འགྱུར་ཕག་ནི། 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་སེ། 

1  ཤློ་ག
2  ཤློ
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བསན་བཅློས་འདི་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་བའི་བསན་བཅློས་ཁུངས་མ་རྣམས་དང་

མཚུངས་པར་འདློམས་པའི་དློན་དུ་ཐློན་མི་ཉིད་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་མདློ་རྒྱུད་རྣམས་དང་

མཐུན་པར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་འགྱུར་ཕག་མཛད་པའློ། །

གཉིས་པ་བསན་བཅློས་དངློས་ལ་གཉིས། 

གཞུང་སྤིའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཆློད་པར་བརློད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། 

སྐབས་དློན་སུམ་ཅུ་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མཆློད་པར་བརློད་པ་དང༌། 

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྤིར་ཕག་འཚལ་བ། 

བེ་བག་ཏུ་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་བ། དགློས་པའི་དབང་གིས་

རག་ཞི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་བ། དྲིན་གཟློ་བའི་ཕིར་མཁས་པ་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་ཕག་

འཚལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། གང་ལ་ཡློན་ཏན་མཆློག་མངའ་བའི། །དཀློན་མཆློག་དེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་སེ། གང་ཞིག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དློན་གཉིས་མཐར་ཕིན་པ་

དང༌། འགློག་ལམ་གི་བདེན་པ་གཉིས་དང༌། རིག་གློལ་གི་ཡློན་ཏན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པ་མངའ་བའི་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆློས་དང༌། དགེ་འདུན་ཏེ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་

དེ་རྣམས་ལ་སྒློ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཕག་

འཚལ་ལློ། །གང་ལ་ན་ཡློན་ཏན་མཆློག་མངའ་བའི་དཀློན་མཆློག་དེ་ལའློ། །ཞེས་
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བཤད་ཀང་རུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི། 

གང་གིས་སྒ་དབངས་ཀུན་གསུངས་པའི། །འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་སེ། གང་གིས་སྒ་དབངས་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་གསུངས་པས་

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ། ངག་གི་ཉེས་པའི་རྩུབ་རེག་དང་བལ་བའི་འཇམ་

པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་གསུང་དབངས་ཀི་བདག་ཉིད་དེ ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ༑ །ཞེས་པའློ། །དེ་ཡང་རེ་བཙུན་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁེན་རབ་ཀི་ངློ་བློ་

ཡིན་པ་དང༌། མཁེན་རབ་དེ་གསུང་དབངས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། གསུང་ནི་སྒ་

དབངས་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས་འཇམ་པའི་དབངས་ཉིད་སྒ་

དབངས་གསུང་པ་པློར་བསན་ཏློ། །

གསུམ་པ་དགློས་པའི་དབང་གིས་རག་ཞི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི། 

གང་གིས་མིང་གཞི་སྔློན་གསུངས་པ། རག་ཞི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་

པ་སེ། གང་གིས་མིང་ཚིག་བརློད་བ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་དབངས་གསལ་གི་ཡི་

གེ་སྔློན་དུ་གསུང་བ་པློར་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་ལྷའི་དབང་པློ་རག་ཏུ་ཞི་བ་སེ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ཡང་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀི་གཞུང་

དུ་བེད་པློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བཤད་པ་ལས་ཡི་གེའི་བེད་པ་པློ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློར་

གགས་པ་དང་སྒློ་བསྟུན་ནས་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་སད་དུ་ཡིན་པར་

གསུངས་སློ། །
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བཞི་པ་དྲིན་གཟློ་བའི་ཕིར་མཁས་པ་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི། 

སེབ་སྦྱློར་ལེགས་མཛད་མཁས་རྣམས་དང༌། །བླ་མ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་

ནས། །ཞེས་པ་སེ། སྒ་སྐད་ཀི་བརློད་པ་དང་དློན་སེབ་ལེགས་པར་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་

སློན་པའི་སྒློ་ནས་ཚིག་དློན་གཉིས་ལ་མི་རྨློང་པའི་ཤེས་རབ་སྐེད་ནུས་པའི་གཞུང་

རློམ་ཞིང་འདློམས་པར་མཛད་པའི་མཁས་པ་སྤི་དང༌། བེ་བག་ཏུ་མཁན་པློ་ཉིད་ལ་དེ་

ལྟའི་བ་བ་མཛད་པའི་བམ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་ལ་སློགས་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལའང་ཕག་

མཛད་པ་སེ། ནས་ནི་ལྷག་བཅས་ཀི་སྒའློ། །

གཉིས་པ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

བསབ་པ་ཀུན་གི་གཞི་འཛིན་ཅིང༌། །རིག་བེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །མིང་

ཚིག་བརློད་པ་ཀུན་གི་གཞི། །ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་བཤད་པར་བ། །ཞེས་པ་སེ། སངས་

རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་

ཐམས་ཅད་ལྟློས་པའི་སྒློ་ནས་འཛིན་པར་བེད་ཅིང༌། ཕི་རློལ་པའི་ངེས་བརློད་དང༌། 

མཆློད་སྦྱིན་དང༌། སྙན་ཚིག་དང༌། སིད་སྲུང་སེ་རིག་བེད་བཞི་ཡན་ལག་དང་བཅས་

པའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུའང་ཡིན་ལ། སྤིར་ཡི་གེ་ལས་མིང་

དང༌། མིང་ལས་ཚིག་དང༌། ཚིག་ལས་བརློད་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་འཇིག་རེན་དང་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་ཡི་

གེའི་སྦྱློར་བ་ཡིན་པས་དེ་བཤད་པར་བའློ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ཡང་བློད་ཀི་ཡེ་གེའི་

སྦྱློར་བ་ནི་བརློད་བ་དང༌། གཙུག་ལག་གཉིས་ཀི་བླང་དློར་ལ་མ་རྨློངས་པ་ནི་དགློས་

པ་དང༌། མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁེན་ཐློབ་པ་ནི་ཉིང་དགློས་དང༌། སྔ་ཕི་འབེལ་ཆགས་པ་
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ནི་འབེལ་པའློ། །

གཉིས་པ་སྐབས་དློན་སུམ་བཅུ་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

གདམས་ངག་བརློད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

སྦྱར་བ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། 

སྦྱློར་ཚུལ་ཚིག་ཕད་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

བློད་ཡིག་གི་དབངས་གསལ་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། 

ཁད་པར་གི་དབེ་བ་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །ཨཱ་

ལི་གསལ་བེད་ཨི་སློགས་བཞི། །ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའློ། །ཞེས་པ་སེ། སྤིར་ཡི་གེ་

ལ་ཨཱ་ལི་སེ་ཨ་ལ་སློགས་པའི་འཕེང་བ་དབངས་ཡིག་དང༌། ཀཱ་ལི་སེ་ཀ་ལ་སློགས་

པའི་འཕེང་བ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། བེ་བག་ཏུ་བློད་ཡིག་ལ་ནི། 

ལེགས་སྦྱར་གི་ཨཱ་ལིའི་བ་བ་གསལ་བར་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཡི་གེ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་

བཞི་དང༌། ཀཱ་ལི་མཚོན་པར་བེད་པ། ཀ་ཁ་ག་ང། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་དད་ན། པ་ཕ་བ་

མ༑ ཙ་ཚད་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ་སེ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད་དློ། །ཞེས་

པའློ། །

གཉིས་པ་ཁད་པར་གི་དབེ་བ་བསན་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང༌། 
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རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དེ་ལ་རེས་འཇུག་བཅུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལས་

ལྔ་ནི་སྔློན་དུའང་འཇུག །མི་འཇུག་པ་ནི་ཉི་ཤུའློ། །ཞེས་པ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་

ཡི་གེ་ཀཱ་ལི་དེ་དག་ལ་དབེ་ན་རེས་སུ་འཇུག་པ་བཅུ་དང༌། རེས་འཇུག་དེ་ཉིད་ལས་

ལྔ་ནི་སྔློན་དུའང་འཇུག་པ་ཡིན་པས་སྔློན་འཇུག་ལྔ་དང༌། སྔློན་རེས་གཉིས་ཀར་མི་

འཇུག་པའི་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་སེ་ཚན་པ་གསུམ་དུ་དབེའློ། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

དབེ་སྒློ་སྤིར་བསན་པ་དང༌། 

བེ་བག་སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། །ཀཱ་ལི་ཕེད་དང་བརྒྱད་སེ་ནི། །

བཞི་བཞི་དག་ཏུ་ཕེ་བ་ལས། །ཞེས་པ་སེ། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ཀ་སེ་དང༌། ཅ་

སེ་དང༌། ཏ་སེ་དང༌། པ་སེ་དང༌། ཞ་སེ་དང༌། ར་སེ་སེ་སེ་པ་ཚངས་པློ་བདུན་དང༌། 

ཧ་སེ་ཕེད་དུ་བས་ནས་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀི་སེ་ཚན་དུ་བགློས་པ་ནི། སེ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡི་

གེ་བཞི་བཞི་རུ་ཕེ་བ་ཡིན་ཅིང༌། ལས་ནི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒའློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

རེས་འཇུག་བཤད་པ། 

སྔློན་འཇུག་བཤད་པ། མི་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དང་པློ་གསུམ་

པ་བཞི་པ་ལས། །མས་གཉིས་དྲུག་པའི་གསུམ་པ་དང༌། །བདུན་པ་ལས་ནི་ཤ་མ་

གཏློགས། །རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་རུ་འདློད། །ཅེས་པ་སེ། གློང་དུ་རེས་འཇུག་བཅུ་

ཞེས་བཤད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། སེ་པ་དང་པློ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ་རྣམས་ཀི་
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མས་ཀི་ཡི་གེ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། ག་ང། ད་ན། བ་མ་རྣམས་དང༌། སེ་པ་དྲུག་པའི་

གསུམ་པ་འ་དང༌། བདུན་པའི་ཤ་མ་གཏློགས་ལྷག་མ་ར་ལ་ས་གསུམ་མློ། །དེའང་

ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་འདི་དག་འཇུག་པའི་ཕིར་རེས་འཇུག་ཅེས་བ་ཞིང༌། ཡི་

གེའི་གངས་བཅུ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྔློན་འཇུག་བཤད་པ་ནི། 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་ཉིད་ལས། །དང་པློ་གསུམ་པ་ལྔ་པ་དྲུག །བདུན་པ་

རྣམས་ནི་སྔློན་དུའང་འཇུག །ཅེས་པ་སེ། གློང་དུ་སྔློན་འཇུག་ལྔ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་

གང་ཞེ་ན། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་བློ་དེ་དག་ཉིད་ལས་དང་པློ་ག །གསུམ་པ་ད། 

ལྔ་པ་བ། དྲུག་པ་མ། བདུན་པ་འ་རྣམས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་དག་རེས་སུ་འཇུག་པར་མ་

ཟད་སྔློན་དུ་འཇུག་པའང་ཡློད་པས་སྔློན་འཇུག་ཅེས་ཀང་བ་སེ། ཡི་གེའི་གངས་ལྔ་

ཉིད་ངེས་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་མི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ནི། 

མིང་གཞི་གཉིས་སམ་གསུམ་སྦེལ་ལམ། །དེ་ལ་དབངས་ཀི་བཞི་ལྡན་

ཡང༌། །གང་དུ་འཇུག་མིན་སྦྱར་བའང་མིན། །ཞེས་པ་སེ། སྔློན་འཇུག་དང་རེས་

འཇུག་བསལ་བའི་ལྷག་མ་མིང་གཞི་ཁློ་ན་ཡིན་པ། ཀ་ཁ། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ། པ་ཕ། ཙ་

ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་ཡ། ཤ །ཧ་ཨ་སེ་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ནི། ཚེག་བར་གཅིག་ཏུ་གཉིས་

སམ་གསུམ་སྦེལ་བའམ། དེ་ལ་དབངས་ཨི་སློགས་གང་རུང་རེ་སྦྱར་བའི་བཞི་ལྡན་དུ་

བས་པ། ཙཀ །ཚཕཁ། ཝཟིཡ་ལྟ་བུ་གངས་ལློངས་སུ་གགས་པའི་ཐ་སྙད་གང་ལའང་

འཇུག་པ་མིན་པས་འདི་བཞིན་སྦྱར་བར་རིགས་པའང་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་སྐབས་
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འདིའི་མིང་གཞི་ནི་སྔློན་རེས་གཉིས་ཀི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་

ཡིན་ལ། དེས་ན་སྔློན་རེས་མིང་གསུམ་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་བ་སྔློན་འཇུག་ལྔ། རེས་

མིང་གཉིས་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་བ་རེས་འཇུག་ལྷག་མ་ལྔ། མིང་གཞི་ཁློ་ན་ཡིན་པ་

མི་འཇུག་པ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་སེ་གསུམ་དུ་དབེར་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་འཆད་པའི་

སྐབས་སློ། །

གཉིས་པ་སྦྱློར་ཚུལ་ཚིག་ཕད་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

རེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པའི་ཕད་རྣམ་དབེ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང༌། 

རེས་འཇུག་ལ་མ་ལྟློས་པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

བརྒྱད། 

སར་བསྡུ་བཤད་པ། 

ལ་དློན་བཤད་པ། ཨི་ལྡན་གི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ། རྒྱན་སྡུད་བཤད་པ། ལྷག་

བཅས་བཤད་པ། འབེད་སྡུད་བཤད་པ། འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ། བློད་པའི་སྒ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་ནི། །མིང་གང་གི་ནི་མཐར་སྦྱར་བ། །དེ་

ལ་ཨཱ་ལི་བཞི་པ་སྦྱར། །སར་བསྡུ་བར་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་སེ། སྔར་བཤད་

པའི་རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ཉིད་མིང་ཚིག་གང་གི་མཐར་སྦྱར་བ་ཡློད་

ཀང་རུང༌། དེ་དག་ལ་ཨཱ་ལི་བཞི་པ་ཨློ་ཡིག་སེ་སྣ་རུ་སྦྱར་བ་ནི། སྐབས་བབ་ཀི་

བརློད་བའི་དློན་དེ་ཉིད་དེ་ཙམ་གིས་བསྡུ་བར་སློང་བས་སར་བསྡུའི་སྒ་ཞེས་སམ། 

རློགས་ཚིག་ཅེས་ཀང་བའློ། །དེ་ཡང་གཞུང་གི་དངློས་བསན་རག་གློ །བཟང་ངློ་། །ཡློད་
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དློ༑ །ཡིན་ནློ། །སྒྲུབ་”བློ།
1

བསམ་མློ། །བའློ། །འགྱུར་རློ། །སལ་ལློ། །བས་སློ། །ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་བཅུ་དང༌། ད་དྲག་གིས་ཐློབ་པའི་ཤུགས་བསན། གྱུརད་ཏློ། །ལྟ་བུ་གཅིག་སེ་བཅུ་

གཅིག་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་དློན་བཤད་པ་ནི། 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་རྣམས་ལས། །གང་མིང་མཐའ་ན་བཅུ་པ་གནས། །དེ་

ལ་ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་སྦྱར། །གང་མིང་མཐའ་ན་བརྒྱད་པ་གནས། །དེ་ལ་གཉིས་པ་ཨུ་

ཡང་སྦྱར། །གང་མིང་མཐའ་ན་གསུམ་པ་གནས། །དེ་ལ་ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་སྦྱར། །བཞི་

པ་དགུ་པ་དངློས་ཀང་སེ། །ལས་དང་ཆེད་དང་རེན་གནས་དང༌། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་

ལ་སྒ་ཡིན། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ཉིད་ལས། གང་ཡང་རུང་

བའི་མིང་གི་མཐའ་ན་ལ་དློན་གི་རྣམ་དབེ་སྦྱར་བའི་ཆེད་དུ་བཅུ་པ་ས་ཡིག་གནས་པ་

དེ་ལ་ཨཱ་ལི་གཉིས་པ་ཨུ་ཡིག་སྦྱར་བས། སུ། ཞེས་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཚེག་

བར་གཅིག་ཉིད་དུ་”མིང་
2

མཐར་བརྒྱད་པ་ར་ཡིག་སྦྱར་ཏེ་གནས་པ་”ལྷར་
3

བར་ལྟ་བུ་

དང༌། ཡང་ར་ཡིག་དེ་ཉིད་ཚེག་བར་ཕེས་བ་ལ་ཨུ་ཡིག་ཀང་སྦྱར་བའི་རུ་ཞེས་པ་དང༌། 

རེས་འཇུག་གསུམ་པ་ད་ཡིག་གནས་བར་ཨུ་ཡིག་སྦྱར་བའི་དུ་དང༌། རེས་འཇུག་

བཞི་པ་ན་དང༌། དགུ་པ་ལ་གཉིས་ནི་དབངས་ཀིས་མ་བརྒྱད་པའི་དངློས་པློ་ཉིད་དུ་

གནས་པའང་སེ་དངློས་བསན་དྲུག་དང༌། ཤུགས་བསན་ཏ་ཡིག་ཨུ་ཞུགས་ཀི་ཏུ་

བཅས་བདུན་པློ་འདི་རྣམས་ནི། ཤར་ཕློགས་སུ་འགློ་ལྟ་བུ་བེད་པ་པློས་བ་བ་གང་ལ་

1  གློ །
2  མེང
3  ལྷ
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བེད་པའི་དློན་ཅན་དུ་སྦྱར་ན་རྣམ་དབེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བའི་སྒ་དང༌། རར་ར་བིན་

ལྟ་བུ་བ་བ་གང་ཞིག་གིས། བ་བའི་ཡུལ་དེའམ། དེ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ལ་ཕན་

འདློགས་པར་འགྱུར་བའི་དློན་ཅན་དུ་སྦྱར་ན་རྣམ་དབེ་བཞི་པ་དགློས་ཆེད་ཀི་སྒ་དང་། 

དཔྲལ་བ་རུ་སྨེ་བ་ཡློད་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་གང་ལ་བརེན་པའི་དློན་ཅན་དུ་སྦྱར་ན་རྣམ་དབེ་

བདུན་པ་རེན་གནས་ཀི་སྒ་དང༌། འློད་དུ་འཚེར་ལྟ་བུ་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་བ་བ་གང་ཞིག་

བེད་པའི་ཚེ་ལས་དང་བ་བ་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་དློན་ཅན་དུ་སྦྱར་ན་རྣམ་དབེ་གཉིས་པའི་

བེ་བག་དེ་ཉིད་ཀི་སྒ་དང༌། ཉི་མ་ཤར་བ་ན་ཆློས་སློན་ལྟ་བུ་དུས་བརློད་པའི་དློན་ཅན་དུ་

སྦྱར་ན་རྣམ་དབེ་བདུན་པའི་བེ་བག་ཚེ་སྐབས་ཀི་སྒར་ཤེས་དགློས་ཤིང༌། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་རྣམ་དབེར་སྦྱློར་བ་ན་ལ་སྒའི་འཇུག་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པ་དང་མཐའ་

གསལ་བེད་ཡིན་པས་ལ་སྒ་ཞེས་ཀང་བརློད་པར་བ་སེ། འློན་ཀང་ན་ལ་གཉིས་དེ་ཉིད་

ཀི་དློན་ཅན་ལ་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྨྲ་སྒློ་ལས་ནའི་འཇུག་པ་བཅུ་བཞི་ཙམ་

བཤད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། དུ་ལ་སློགས་པ་ལ་དང་

མཐུན། །དེ་ཉིད་དག་ནི་ལྷག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ཨི་ལྡན་གི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་ལ། །ཨི་དང་

མཐུན་ལུགས་འདི་ཞེས་བ། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གང་རུང་

རེས་སུ་ཞུགས་པའི་མིང་རྣམས་ལ། ཨི་ཡིག་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་དབེའི་ཕད་རྣམས་

ཇི་ལྟར་མཐུན་པར་སྦྱློར་བའི་ལུགས་ནི་འདི་དང་འདིའློ་ཞེས་བསན་པར་བའློ། །ཞེས་



དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

  12  

སློ༑ །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

འབེལ་སྒ་བཤད་པ་དང༌། 

བེད་པ་པློའི ་སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དང་པློ་གཉིས་ལ་དང་པློ་

མཐུན། །གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀ་དང་སྦྱར། །བདུན་པ་ཉིད་ལ་བདུན་པ་སེ། །ལྷག་མ་

རྣམས་ལ་ག་སྦྱར་བ། །དེ་དག་ཨི་སྦྱར་འབེལ་བའི་ས། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་

བཅུའི་དང་པློ་ག་དང་ང་གཉིས་གང་རུང་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་མིང་རྣམས་ལ་ནི། རེས་

འཇུག་དང་པློ་ག་ཉིད་མཐུན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་རེས་འཇུག་གསུམ་པ་ད་དང༌། ལྔ་པ་

བ་དང༌། བཅུ་པ་ས་རྣམས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་ཀ་དང་སྦྱར་བ་དང༌། བདུན་པ་འ་

ཡིག་གི་མཐའ་ཅན་རྣམས་ལ་དངློས་སུ་འ་ཡིག་ཡློད་དམ་མེད་ཀང་རུང་བདུན་པ་འ་

ཉིད་སྦྱར་བ་དང༌། ཤུགས་བསན་འ་མཐའ་ཅན་ལ་རང་པ་ཁ་སྐློང་དགློས་པའི་ཚེ་ཡ་

ཡིག་སྦྱར་བ་དང༌། དེ་དག་ལས་གཞན་ལྷག་མ་ན་མ་ར་ལ་བཞི་པློའི་མཐའ་ཅན་

རྣམས་ལ་ག་ཉིད་སྦྱར་བ་མཐུན་པ་བཅས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཨི་

ཡིག་སེ་གི་གུ་སྦྱར་བས། གི ཀི། འི། ཡི། གི་རྣམས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་གང་ཞིག་

གང་དང་སྒ་མཐུན་པའི་མིང་མཐའ་སློ་སློ་དང་སྦྱར་བས། བདག་གི །གང་གི །ཁློད་

ཀི༑ རྒྱབ་ཀི་གཡས་ཀི། དེའི། དེ་ཡི། མདུན་གི། ལམ་གི། གསེར་གི། དངུལ་གི་

སློགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་རེན་དང་བརེན་པའམ། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་

སློགས་མིང་དློན་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བརློད་པའི་དློན་ཅན་གི་སྒ་ཡིན་པས་རྣམ་དབེ་

དྲུག་པ་འབེལ་བའི་ས་ཞེས་བའློ། །གི་སློགས་དེ་དག་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་
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འཇུག་པ་ལྟ་བུ་གཞུང་འདིར་དངློས་སུ་མ་བསན་པའི་དློན་གཞན་དང་གཞན་ལ་འཇུག་

པ་སྔ་ཕིར་མང་དུ་སྣང་ཡང་འདིར་གཞུང་གི་དངློས་བསན་ཙམ་ལས་མི་འཆད་པས་

”སྨྲ་
1

སྒློ་སློགས་གཞུང་གཞན་དུ་རློགས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་བེད་པ་པློའི་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

དེ་ཉིད་ལ་ནི་བཅུ་པ་སྦྱར། །བེད་པ་པློ་རུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་སེ། སྔར་

བཤད་པའི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་གི །ཀི། འི། ཡི། གི་སེ་ལྔ་པློ་དེ་དག་ཉིད་ལ་རེས་

འཇུག་བཅུ་པ་ས་ཡིག་སྦྱར་བས་གིས། ཀིས། འིས། ཡིས། གིས་རྣམས་སུ་གྲུབ་པ་

ནི་བ་བ་ལ་སྦྱློར་བར་སློན་པས་ན་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་བེད་པ་པློའི་ས་རུ་ཤེས་པར་བ་

སེ༑ དཔེར་ན་བདག་གིས་བསན། ཁློད་ཀིས་ཉན། དེའིས་བིན༌།འདི་ཡིས་བླངས། 

གསེར་གིས་ཉློས་ལྟ་བུའློ། །

བཞི་པ་རྒྱན་སྡུད་བཤད་པ་ནི། 

ཨཱ་ལི ་ཕིས་ནས་གཉིས་པ་སྦྱར། །ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང་སྡུད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་སེ། གློང་དུ་བཤད་པའི་འབེལ་སྒ་དེ་དག་ལས། ཀི། འི། ཡི། གསུམ་

གི་ཨཱ་ལི་སེ་གི་གུ་ཕིས་ནས་སློ་སློར་རེས་འཇུག་གཉིས་པ་ང་ཡིག་སྦྱར་བས། ཀང༌། 

འང༌། ཡང༌། ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་ནི། གསལ་ཡང་གསལ། མཛེས་ཀང་མཛེས་ལྟ་

བུ་ཚིག་སྔ་ཕི་མཐུན་པར་སློན་པའི་རྒྱན་དང༌། བཏུད་ཀང་ཁློ། མཛའང་སླུ་ལྟ་བུ་ཚིག་

སྔ་ཕི་མི་མཐུན་པར་སློན་པའི་རྒྱན་ཏེ་ཚིག་རྒྱན་གཉིས་དང༌། མིར་མ་ཟད་ལྷས་ཀང་

བཏུད་དློ་ལྟ་བུ་གཞིའམ་དློན་གཞན་ཞིག་ལ་སྡུད་ཅིང་སྦྱློར་བའི་སྒར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

1  སྨ
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སློ༑ །

ལྔ་པ་ལྷག་བཅས་བཤད་པ་ནི། 

ལ་དློན་སུ་ལ་ཨུ་ཕིས་ནས། །དེ་ལ་གསུམ་པའི་དང་པློ་སྦྱར། །དེ་ལ་ཨཱ་ལི་

གསུམ་པ་སྦྱར། །དེ་ནི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའློ། །ཞེས་པ་སེ། སྔར་བཤད་པའི་ལ་

དློན་གི་ནང་ཚན་སུ་ཞེས་པ་དེའི་ཨུ་ཡིག་སེ་ཞབས་ཀྱུ་ཕིས་ནས་ས་ཞེས་གནས་པ་

དེ་ལ་ཀཱ་ལིའི་སེ་པ་གསུམ་པའི་དང་པློ་ཏ་ཡིག་སྦྱར་ཞིང༌། དེ་ལ་སར་ཡང་སེང་དུ་ཨཱ་

ལི་གསུམ་པ་སེ་འགེང་བུ་སྦྱར་བས། སེ་ཞེས་གྲུབ་པ་དང་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་

དང༌། ཤུགས་བསན་གི་ཏེ་རྐྱང་བཅས་གསུམ་པློ་དེ་རྣམས་ནི། མིང་ཚིག་གང་གི་

མཐར་སྦྱར་ཡང་བསན་བའི་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་བས་ལྷག་མ་དང་

བཅས་པའི་སྒ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ཡང༌། མདའ་འཕངས་ཏེ་ཕློག །ཕག་འཚལ་ཏེ་བཤད། 

འཕར་ཏེ ་འགློ ་ལྟ་བུ་ནས་དང་ཅིང་སློགས་ཀི་ཕད་དང་འཇུག་པ་མཐུན་པ་ནི ་

མཚམས་སྦྱློར་དང༌། དངློས་པློ་ནི་གསུམ་སེ། བམ་པློ་དང༌། ཤེས་པ་དང༌། ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་དློ་ལྟ་བུ་ཚིག་སྔ་མའི་གསལ་བེད་དུ་ཕི་མ་འདྲེན་པ་ནི་དམ་བཅའ་དང༌། 

ཁློད་ནི་དཔལ་ཏེ་ཁློད་ནི་མགློན། ལྟ་བུ་ལ་དང་འཇུག་པ་མཐུན་ཅིང་ལྷག་མ་ཡློད་པ་

ཙམ་སློན་པ་ནི་གཞན་འདྲེན་ཏེ་རགས་པ་ཙམ་དབེ་ན་གསུམ་དུ་འགྱུར་རློ། །

དྲུག་པ་འབེད་སྡུད་བཤད་པ་ནི། 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་ལ། །དྲུག་པ་སྦྱར་ན་འབེད་སྡུད་ཡིན། །ཞེས་པ་སེ། 

རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ལ་དེ་ཉིད་ཀི་དྲུག་པ་མ་ཡིག་སྦྱར་བས། གམ། 

ངམ། དམ། ནམ། བམ། མམ། འམ། རམ། ལམ། སམ་རྣམས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་དག་
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དང༌། ཤུགས་བསན་ཏམ་བཅས་བཅུ་གཅིག་པློ་རྣམས་ནི། ཕུང་པློ་ནི་ལྔ་སེ་གཟུགས་

སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་ཤེས་སམ། འདུ་བེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པའློ་ལྟ་བུ་དབེ་

གཞི་གཅིག་ལས་བེ་བག་སློ་སློར་འབེད་པ་དང༌། གཟུགས་སམ། ཚོར་བའམ། འདུ་

ཤེས་སམ། འདུ་བེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཕུང་པློའློ་ལྟ་བུ་ཚིག་དློན་མང་པློ་

ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་སྒར་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་ཡང་ཡློད་དམ་མེད་ལྟ་བུ་དྲི་ཚིག་རྣམས་ཀང་ཡློད་མེད་ཀི་ཁད་པར་འབེད་

པའི་ཚིག་ཡིན་པས་འབེད་པའི་སྒ་ཉིད་དུ་ངེས་སློ། །

བདུན་པ་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

འབྱུང་ཁུངས་དངློས་བཤད་པ་དང༌། 

དེ་དགར་སྡུད་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་

ཡི༑ །བཞི་པ་དགུ་པ་ལ་བཅུ་པ། །སྦྱར་བ་འབྱུང་ཁུངས་ས་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པ་སེ། 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་ཡི་བཞི་པ་ན་དང༌། དགུ་པ་ལ་གཉིས་སློ་སློར་བཅུ་པ་ས་

ཡིག་སྦྱར་བས། ནས། ལས་ཞེས་གྲུབ་པ་ནི། ས་ནས་རྩྭ་སྐེས། བ་ལས་འློ་མ་འཇློ། 

ལྟ་བུ་ཆློས་གང་ལས་གང་ཞིག་བལ་བའམ་འབྱུང་བ་སློན་པའི་དློན་དུ་མཚུངས་པར་

འཇུག་པས་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ས་ཡིན་ཅིང༌། ཏེ་ནི་ལྷག་བཅས་

སློ༑ །ཡང་དུ་བ་ལས་མེར་ཤེས་ལྟ་བུ་ལས་ཀི་སྒ་ཁློ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་ཡློད་

ཀང་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་ལས་མ་འདས་ཏེ། མེར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དུ་བ་མཐློང་བ་

ལས་བྱུང་བས་སློ། །
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གཉིས་པ་དེ་དགར་སྡུད་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། 

དགར་དང་སྡུད་པའང་དེ་བཞིན་ཡིན། །ཞེས་པ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་ནས་

དང་ལས་ཀི་སྒ་དེ་དག་འབྱུང་ཁུངས་ཁློ་ནར་མ་ཟད། དགར་གཞི་ལས་ལློགས་སུ་

དགར་བའི་དློན་ལའང་འཇུག་ཅིང༌། དེ་ལས་ནས་ཀི་སྒ་གཅིག་པུ་ནི་མཚམས་འཛིན་

ཅིང་སྡུད་པའི་དློན་དུའང་དེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བརྒྱ་

བིན་མཛེས་ལྟ་བུ་དགར་གཞི་དང་དགར་ཆློས་རིས་མཐུན་པ་ལ་ནས་དང༌། ལྷ་ལས་

མི ་དམན་ལྟ་བུ་དགར་གཞི་དང་དགར་ཆློས་རིས་མི ་མཐུན་པ་ལ་ལས་དང༌། 

གཟུགས་ནས་རྣམས་མཁེན་གི་བར་ལྟ་བུ་སྡུད་པ་ལ་ནས་འཇུག་ཅིང་དགར་སྡུད་

གཉིས་ཀ་ཡང་རྣམ་དབེ་ལྔ་པའི་ཁློང་དུ་གཏློགས་ཏེ། དགར་བ་ནི་དགར་གཞི་ལས་

དགར་ཆློས་བེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། སྡུད་པ་ནི་ཐློག་མ་གང་ནས་བརམས་པ་དེ་ལས་

བསྡུ་བ་རྣམས་བྱུང་བ་ལྟར་སྣང་བས་སློ། །

བརྒྱད་པ་བློད་པའི་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

གང་མིང་བརློད་པའི་དང་པློ་རུ། །ཀེ་སྦྱར་ན་ནི་བློད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་སེ། 

གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་བརློད་པའི་ཐློག་མར་ཀེ་ཞེས་སྦྱར་པ་ནི། ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་

ལྟ་བུ་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བློད་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་སྒ་ཡིན་ལ། ཤུགས་བསན་

ཀྭ་ཡེ་དང་ཀྭ་དང་ཝ་ཡེ་ལྟ་བུ་ནི་ཡུལ་དམན་པ་ལ་བློད་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་

ནློ༑ །

གཉིས་པ་རེས་འཇུག་ལ་མ་”ལྟློས་
1

པའི་ཕད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པ་ལ་དྲུག 

1  སློས
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ནི་སྒ་བཤད་པ། 

དང་སྒ་བཤད་པ། དེ་སྒ་བཤད་པ། གང་སྒ་བཤད་པ། བདག་སྒ་བཤད་པ། 

དགག་སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གང་མིན་”མཐའ་
1

དང་མཐུན་པ་ཡི། །བཞི་པ་ལ་ནི་

ཨི་སྦྱར་བ། །དགར་དང་བརྣན་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་སེ། གང་ཡང་རུང་བའི་

མིང་ཚིག་གི་མཐའ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་རུང་བའི་ཕད་རེས་འཇུག་བཞི་པ་ན་ཡིག་ལ་

དབངས་ཨི་སྦྱར་བས། ནི་ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་ནི་སྦྱློར་དངློས་མཇུག་གསུམ་གི༑ དང་པློ་ནི། 

ལྟ་བུ་དགར་གཞི་ལས་ཐ་དད་དུ་དམིགས་བསལ་ནས་དགར་བའི་དློན་དང༌། དལ་བའི་

རེན་བཟང་པློ་ནི་ཐློབ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ནི་མཇལ། བླློ་གློས་ཀི་མིག་དང་ནི་

ལྡན་ལྟ་བུ་དློན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངེས་བཟུང་ངམ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའི་དློན་ལའང་

འཇུག་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི༑ །ལྟ་བུ་ཚིག་གི་ཁ་སྐློང་

དུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་བརྣན་པའི་སྒ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དང་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

མིང་གང་རུང་བའི་བར་བཚམས་སུ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྦྱར། །དེ་

ནི་སྡུད་དང་འབེད་པ་དང༌། །རྒྱུ་མཚན་ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔའློ། །ཞེས་པ་སེ། 

མིང་ཚིག་གང་ཡང་རུང་བའི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་རེས་འཇུག་གསུམ་པ་ད་ཡིག་

ལ་གཉིས་པ་ང་ཡིག་སྦྱར་བས། དང་ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་ནི། མིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་

དང་། ལེ་དང༌། ལུས་རྣམས་ནི་དབང་པློའ ློ་ལྟ་བུ་ཚིག་སྔ་ཕི་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་

དང༌། དབང་པློ་རྣམས་ནི། མིག་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལེ་དང༌། ལུས་སློ་ལྟ་བུ་

1  མཐུའ
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སློ་སློར་འབེད་པ་དང༌། དུ་བ་མཐློང་བ་དང་མེར་ཤེས་སློ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀི་དློན་

དང༌། ཉི་མ་ཕེད་པ་དང་ཆློས་སློན་དྲངས་ལྟ་བུ་དུས་བརློད་པ་ཚེ་སྐབས་ཀི་དློན་དང༌། 

ཡིད་ལ་གཟུངས་དང༌། ལྟ་བུ་གཞན་ལ་གདམས་ངག་བརློད་པའི་དློན་ཏེ། དློན་ལྔ་ལ་

འཇུག་གློ །ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་དེ་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

གང་མིང་གི་ནི་ཡ་མཐའ་རུ། ། གསུམ་པ་ལ་ནི་ཨེ་སྦྱར་བ། །ཐ་སྙད་དབང་དུ་

གསུམ་ཡིན་ཏེ། །དངློས་པློའི་དབང་དུ་བཞི་རུ་འགྱུར། །དུས་ཀི་དབང་དུ་གཉིས་ཡིན་

ནློ༑ །ཞེས་པ་སེ། གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་གི་ཡ་མཐའ་སེ་ཐློག་མར་རེས་འཇུག་

གསུམ་པ་ད་ཡིག་ལ་དབངས་ཨེ་སེ་འགེང་བུ་སྦྱར་བས། དེ་ཞེས་གྲུབ་པ་ནི། སྔར་

མེད་ལ་གསར་དུ་ནན་གིས་བཏགས་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དབེ་ན། 

དབེ་གཞི་ཀ་བ་རིང་པློའ ློ། །དེ་ཕའློ། །དེ་ལ་ཟུར་ཡློད་དློ། །ལྟ་བུ་བརློད་བ་སྤིའི་དློན་

ལ་མ་དཔྱད་པར། བརློད་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལ་ཐད་ཀར་བརགས་པའི་དུས་འདས་པ་དང༌། 

དེ་ལས་བེ་བའི་ཡ་གལ། དེ་ལ་ཡི་གེ་བིས་ཤིག །ལྟ་བུ་འདྲི་གཞི་དངློས་སུ་མི་གསལ་

ཡང་དེ་སྒའི་ཤུལ་དུ་ཤློག་བུ་ལྟ་བུ་དློན་གི་རྣམ་གངས་གཞན་ཞིག་སྦྱློར་རྒྱུ་ཡློད་པར་

སློན་པའི་དློན་ཅན་དང་། ཤིང་བཅད་དེ་མེ་ལ་འབུད། ལྟ་བུ་རང་ཉིད་ཀི་ཤུལ་དུ་དློན་

གཞན་མི་མཚོན་ཀང་བརློད་བ་ལྷག་མ་འདྲེན་པ་ཙམ་སེ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། 

དབེ་ཚུལ་དེས་དེ་སྒའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཆློས་སྤིའི་དངློས་པློའི་དློན་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དབེ་ན། དེ་

རང་ཡིན་ནློ། །ལྟ་བུ་བདེན་པའི་དངློས་པློ་དང༌། དེ་མ་སློན་ཅིག །ལྟ་བུ་གསང་བའི་
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དངློས་པློ་དང༌། ཁློ་བློའི་གེགས་བམ་དེ་ཀློགས་ཤིག །ལྟ་བུ་བདག་གི་བའི་དངློས་པློ་

དང༌། རློ་བ་དེ་འདེགས་ནུས་སམ། ལྟ་བུ་བདག་གི་བ་ལས་གཞན་པ་ཕར་རློལ་པློའི་

དངློས་པློ་སེ་བཞི་ལ་དུས་གསུམ་གར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དབེ་ཚུལ་དེས་ལྷག་

བཅས་ལས་གཞན་པའི་དེ་སྒའི་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བློ། །

ཡང་དུས་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དབེ་ན། ན་ནིང་གི་ལློ་དེ་ལ། ལྟ་བུ་

འདས་པ་དང༌། སང་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་དེར་འགློའློ། །ལྟ་བུ་མ་འློངས་པ་གཉིས་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན་ཅིང༌། དབེ་ཚུལ་དེས་དུས་ཁློ་ན་བརློད་པ་དང་འབེལ་བའི་དེ་སྒའི་

འཇུག་པ་ཙམ་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་གང་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

གང་མིང་མརློད་པའི་དང་པློ་རུ། །དང་པློ་ལ་ནི་གཉིས་པ་སྦྱར། །སྤི་ལ་ཁབ་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པ་སེ། གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་བརློད་པའི་དང་པློར་རེས་

འཇུག་དང་པློ་ག་ལ་གཉིས་པ་ང་སྦྱར་བས། གང་ཞེས་གྲུབ་པ་དེ་ནི། གང་ཞིག་དང༌། 

གང་དག་དང༌། གང་བེད། ལྟ་བུ་གཙོ་བློར་དློན་གི་བེ་བག་དམིགས་སུ་མི་འཛིན་པར་

སྤི་ལ་ཁབ་པའི་དློན་ཅན་གི་སྒ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཅི་དང་ཇི་དང་སུའི་སྒ་རྣམས་དང་

ཡང་འཇུག་པ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ནློ། །

ལྔ་པ་བདག་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

གང་མིང་གི་ནི་མ་མཐའ་ན། །པུ་ལིངྒ་ཡི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་པུ་ལིངྒ་སྦྱར་

ན༑ །བདག་”པློའི་
1

སར་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་སེ། གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་གི་མ་

1  པའི
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མཐའ་རྣམས་སུ། །ཙནྟྲ་པ་ལས། ཨུཏ་ཀི་སེ་དང་བཅས་པའློ། །ཞེས་པ་ལྟར། པུ་ཞེས་པ་

པ་སེ་དང༌། ལིངྒ་ཞེས་པ་རགས་ཏེ། པ་སེ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕློ་རགས་པ་དང་མློ་རགས་

མ་དང༌། མ་ནིང་གི་རགས་པ་གསུམ་གི་སྒ་སྔར་མེད་པ་དེ་ལ་གསར་དུ་པུ་ལིངྒ་སྒ་

གསུམ་པློ་གང་རུང་སྦྱར་བ་ན། དེ་ནི་བདག་པློའི་དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་སར་ནི་

ཤེས་པར་བ་སེ། དཔེར་ན། ཇ་པ། ཆང་མ། ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། གློས་པློ། སྒྱུག་མ། ཟླ་པློ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀང་རགས་གསུམ་

སློན་པའི་བདག་སྒ་ཡིན་ལ། བླློ་ཅན་དང༌། ཤེས་ལྡན་ལྟ་བུ་ནི་གང་ཞིག་གང་ལ་ཡློད་

པར་སློན་པའི་ཆ་ནས་བདག་སྒ་དང་འདྲ་བར་སྣང་ཡང༌། སྒ་དེ་གཉིས་བེམ་པློ་ལའང་

འཇུག་པས་བདག་སྒ་དངློས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འློན་པ་དང་མ་གཉིས་ཕློ་མློའི་རགས་

ཡིན་པར་གྲུབ་ཀང༌། བ་ཡིག་མ་ནིང་གི་རགས་ཡིན་པ་གང་གི་སྒྲུབ་ཅེ་ན། སྨྲ་སྒློ་

ལས། བ་ནི་སྤི་རུ་བཞག་པ་སེ། །ཡུལ་དུས་ངེས་པར་མ་བཟུང་པའློ། །ཟ་བ་བཟའ་མ་

ཟ་པློ་བཞིན། །མ་ནིང་དག་ཏུ་བཞག་པར་བ། ཞེས་པས་སློ། །

དྲུག་པ་དགག་སྒ་བཤད་པ་ནི། 

གང་མིང་བརློད་པའི་ཡ་མཐའ་ན། །སྟི་ལིངྒ་ཡི་སྒ་མེད་པ། །དེ་ལ་སྟི་ལིངྒ་

སྦྱར་ན། །དགག་པའི་གནས་སུ་ཤེས་པར་བ། ཞེས་པ་སེ། གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་

བརློད་པའི་ཡ་མཐའ་སེ་ཐློག་མར་སྟི་ལིངྒ་སེ། མློ་རགས་ཀི་སྒ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་མ་

ཡིག་དང་ཞར་གིས་ཐློབ་པ་མི་ཡིག་གཉིས་སྔར་མེད་པ་དེ་ལ་གསར་དུ་སྟི་ལིངྒ་སྦྱར་

ནི་སྦྱློར་ཡུལ་གི་དློན་དེ་མ་ཡིན་པའམ་མེད་པར་སློན་པའི་དགག་པའི་གནས་སུ་ཤེས་

པར་བ་སེ། དཔེར་ན། མ་མཐློང་། མི་རིགས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །
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གཉིས་པ་གདམས་ངག་བརློད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་བཞི། 

ཚིགས་བཅད་འགློལ་ཚུལ་ལ་འདློམས་པ། 

ཉན་པ་པློ་སྤློ་བསིང་བའི་སྒློ་ནས་འདློམས་པ། བསབ་ཚུལ་གློ་རིམ་ལ་

འདློམས་པ། གདམས་ངག་སྣློད་རུང་ལ་བསན་དགློས་པར་འདློམས་པའློ། །དང་པློ་

ནི༑ ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཚམས་སྦྱློར་རྣམས། །ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཡློད་ན་

ཡང༌། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་སྦྱར་བར་བ། །ཞེས་པ་སེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསན་ཡན་ལག་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ། “ཚིགས་
1

སུ་བཅད་པ་ཡང་དག་པར་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཚིག་སྡུད་

མང་བ་ཡིན་པས་རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་ཕད་ལ་སློགས་པའི་མཚམས་སྦྱློར་མང་དུ་

བསྡུས་པ་ཡློད་ན་ལྟ་ཅི་སྨློས། །ཅུང་ཟད་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ཡློད་ན་ཡང༌། དེ་ནི་

འདིར་སྔློན་དུ་བསན་པའི་སར་བསྡུ་ལ་སློགས་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་

བསྣན་ཅིང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་སེ། དཔེར་ན། ཟག་བཅས་

ཟག་པ་མེད་ཆློས་རྣམས། ཞེས་པ་ལྟ་བུར། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་རྣམས་དང༌། 

ཟག་པ་མེད་པའི་ཆློས་རྣམས། ཞེས་སྡུད་པའི་སྒ་དང་འབེལ་སྒ་སློགས་བསྣན་ནས་

དློན་རང་གིས་བསམ་པ་དང་གཞན་ལ་འཆད་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཉན་པ་པློ་སྤློ་བསིང་བའི་སྒློ་ནས་འདློམས་པ་ལ་གསུམ། 

རེས་འཇུག་མེད་མི་རུང་དུ་བསན་པ། 

རེས་འཇུག་ཤེས་པའི་དགློས་པ་བསན་པ། དེ་དློན་ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔློན་འཇུག་ཡློད་དམ་མེད་ཀང་རུང༌། །མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་

1  ཚིག
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ལ༑ །ཉིས་འབེལ་ཡློད་དམ་གསུམ་འབེལ་ཡློད། །ཨཱ་ལི་བཞི་ལས་གང་ལྡན་ཡང༌། །རེས་

འཇུག བཅུ་པློ་མ་ཞུགས་ན། །མིང་གཞན་སྦྱློར་བ་ཡློད་མི་སིད། །ཅེས་པ་སེ། མིང་

ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་གློང་དུ་བཤད་པའི་སྔློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་སྔློན་དུ་

ཞུགས་ཡློད་དམ་མེད་ཀང་རུང་སེ། དཔེར་ན། བཀ་དང་ཀ་ལྟ་བུ་དང༌། འཕུལ་རེན་གི་

འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་སྐ་ལྟ་བུ་ཉིས་འབེལ་ཡློད་དམ། 

སྐ་ལྟ་བུ་གསུམ་འབེལ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་ཨཱ་ལི་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་

ལྡན་པ། བཀི ཀུ། སྐེ། སྐློ། ལྟ་བུ་རྣམས་ལའང་རེས་འཇུག་བཅུ་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་མ་ཞུགས་ན། ཡི་གེའི་གཟུགས་དེ་ཉིད་ལས་མིང་དློན་གཞན་ལ་འཇུག་ཅིང་སྦྱློར་

པ་ནི་ཚུལ་འདི་ལ་ནམ་ཡང་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་སྐློ་ལྟ་བུས་དློན་ལ་འཇུག་པར་

སྣང་ཡང་སྐློའ་ཞེས་པའི་འ་མཐའ་སྐད་གསར་བཅད་ཀི་ཚེ་ཡི་གེ་ཟློར་ཡང་པའི་ཆེད་དུ་

ཕིས་པ་ཡིན་གི་དློན་ལ་ཐློབ་ཐང་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རེས་འཇུག་ཤེས་པའི་དགློས་པ་བསན་པ་ནི། 

རེས་འཇུག་བཅུ་ཡི་དློན་ཤེས་ན། །འདྲི་དང་ཀློག་དང་བཤད་རྣམས་

ཀི༑ །མཚམས་སྦྱློར་སྒ་ལ་ཐློགས་མེད་ཅིང༌། །འབེལ་བ་སྨྲ་བའི་མཆློག་ཏུ་

འགྱུར། །གཞན་ཡང་རེས་འཇུག་ཤེས་བ་ཡིས། །དློན་གི་སྦྱློར་བ་མ་མཐློང་

ཡང༌། །དློན་དང་མཐུན་པའི་སྦྱློར་བ་ཤེས། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་རེས་འཇུག་བཅུའི་

བ་བ་དང་གཙོ་བློར་འབེལ་བའི་ཕད་དང་རྣམ་དབེ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་དློན་གི་འཇུག་

ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ན། མདློ་རྒྱུད་བསན་བཅློས་རྣམས་ཡི་གེར་འབི་བ་དང༌། 

བིས་ཟིན་པ་རྣམས་བརློད་པ་དག་པར་ཀློག་པ་དང༌། ཚིག་དློན་རྒྱ་ཆེར་བཀྲློལ་ནས་
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བཤད་པ་བེད་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་བསན་བཅློས་སློགས་རློམ་པ་དང༌། གཞན་གིས་

རྒློལ་བ་ཚར་གཅློད་པའི་ཕིར་རློད་པ་བེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚེ། ཚིག་དློན་སྔ་ཕི་

མཚམས་སྦྱློར་བའི་སྒ་དློན་རྣམས་ལ་བླློ་གློས་ཀི་སྣང་བ་འཇུག་པར་ཐློགས་པ་མེད་

ཅིང༌། ཚིག་དློན་སྔ་ཕི་གློ་ལློག་པ་དང༌། མི་འབེལ་བ་དང༌། འགལ་བ་ལ་སློགས་པའི་

སྐློན་མེད་པར་འཐད་པ་དང་ལྡན་ཅིང་འབེལ་ཆགས་པ་ཁློ་ན་སྨྲ་བའི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར་

བ་དང༌། གཞན་ཡང་རེས་འཇུག་གི་དློན་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་པ་”དེས་
1

བསན་བཅློས་ལ་

སློགས་པའི་དློན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་སྦྱློར་བ་སེ། དེའི་འགེལ་བཤད་སློགས་སྔློན་ཆད་

མ་མཐློང་ཡང༌། འགེལ་བཤད་སློགས་ཀི་དློན་དང་མཐུན་པའི་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་རེས་སུ་

དཔགས་ཏེ་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་དེ་དློན་ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་བསན་པ་ནི། 

རེས་འཇུག་སྦྱློར་བ་མཁས་པ་ན། །ལུང་གི་དློན་དང་སྦྱློར་བ་དང༌། །བླ་མའི་

མན་ངག་གསུམ་སྦྱར་ནས། །དློན་གི་ཐློག་ཏུ་དབབ་པར་བ། ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་

གི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིང༌། མཐུན་མློང་དང་མཐུན་མློང་མིན་པའི་

རིག་གནས་ལ་སློབ་པར་འདློད་པ་དེའི་ཚེ་ན། རིག་གནས་མཐུན་མློང་བ་དྲང་སློང་

དང་པཎི་ཏས་བས་པའི་སྒ་ཚད་བཟློ་གསློ་རིས་སྙན་མངློན་སེབ་ཟླློས་གར་གི་བསན་

བཅློས་དང༌། མཐུན་མློང་མིན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་དགློངས་འགེལ་

དང་བཅས་པའི་ལུང་གི་དློན་དང༌། རེས་འཇུག་གི་སྦྱློར་བ་ལ་མཁས་པའི་རིགས་པ་

དང༌། བསབ་བའི་དློན་ལ་མཁས་པའི་བླ་མའི་མན་ངག་ལེགས་པར་མཉན་པ་སེ་གསུམ་

1  ངེས
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པློར་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་ལེགས་པར་སྦྱར་ཏེ། ཤེས་པར་འདློད་པའི་གཞུང་དློན་གང་

ཡིན་པ་དེའི་སེང་དུ་དབབ་པ་སེ་བདེ་བླག་ཏུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བའློ། །ཞེས་

སློ༑ །དེའང་གཞུང་དློན་རློགས་དཀའ་ཞིང་འཁྲུལ་གཞི་ཡློད་པ་རྣམས་ལུང་དློན་དང་

སྦྱློར་དགློས་པ་དང༌། ལུང་དློན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་མན་ངག་གིས་འགློལ་དགློས་

པའི་དློན་ཏེ། ཚིག་སྦྱློར་ཕ་མློ་རེ་ལའང་གསུམ་ག་ཚོགས་དགློས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་བསབ་ཚུལ་གློ་རིམ་ལ་འདློམས་པ་ནི། 

བསབ་ལ་བརློན་པའི་གང་ཟག་གིས། །དང་པློར་ང་རློ་རྣམས་ལ་སྦྱང༌། །སྔློན་

འཇུག་མིང་གཞི་རེས་འཇུག་གསུམ། །ཀློག་གི་ཆེད་དུ་བསབ་པ་ཡིན། །རེས་འཇུག་

བཞི་ཡི་སྦྱློར་བ་ནི། །མཉན་བསམ་བསན་པའི་དློན་དུ་སྦྱར། །ཡན་ལག་དེ་དག་མཐུ་

ཡིས་ནི། །འབས་བུའི་ཆེད་དུ་དློན་ལ་དབབ། །བསབ་པའི་རིམ་པ་འདི་ཡིས་

ནི༑ །གང་ཞིག་འབད་པ་ཆུང་དུས་ཀང༌། །ཤེས་རབ་མྱུར་དུ་གློལ་བར་འགྱུར། །དེ་

ཕིར་དང་པློར་འདི་ཉིད་བསབ། །དེ་ནས་རྒྱས་པའང་མཉན་བས་ཏེ། །བསབ་པ་གང་

ལ་དད་པ་ཡི། །གཞུང་ཉིད་བླ་མ་དག་ལས་མཉན། །ཞེས་པ་སེ། རིག་པའི་གནས་

གང་ཞིག་བསབ་པར་བ་བ་ལ་བརློན་པས་འཇུག་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་

པློ་པ་དེས་ནི། ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ང་རློ་ཞེས་བ་བ་ཡི་གེ་རྐྱང་པ་རྣམས། ཡི་གེའི་མདློ་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རང་རང་གི་སྐེ་གནས་དང༌། བེད་པ་དང༌། ཕི་ནང་གི་རློལ་བ་

རྣམས་དང་མཐུན་པ་དང༌། དབངས་ལྡན་རྣམས་ཀང་སློ་སློའི་ང་རློ་འབྱུང་ཚུལ་དང་

བཅས་རེ་རེ་ནས་ཀློག་པའི་སྒ་གདངས་ལ་སྦྱར་བར་བ་ཞིང༌། དེ་ནས་སྔློན་འཇུག་ལྔ་

དང༌། འཕུལ་རེན་གི་འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་སུམ་ཅུ་དང་རེས་འཇུག་བཅུ་སེ། དེ་
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གསུམ་ཅི་རིགས་པ་ཚེག་པར་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ཡང༌། བིས་པ་བདེ་འཇུག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཀློག་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བསབ་པར་བ་བ་ཡིན་པ་

དང༌། ཀློག་ལ་བང་ནས་རེས་འཇུག་སེ་དེར་སྔློན་འཇུག་ཀང་འདུས་པས། དེ་དག་

རགས་འཇུག་ནས་བཤད་པ་ལྟར། སྒ་དློན་གང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཡི་གེ་གང་གིས་

འཇུག་པ་དང༌། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་དང༌། དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་འཇུག་པ་སེ་རྣམ་པ་

བཞིའི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ནི། བླ་མ་ལས་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཉན་པ་དང༌། དེའི་དློན་

རང་ཉིད་ཀི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་པ་དང༌། རང་གི་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་གཞན་ལ་བསན་

པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་སྦྱར་ཏེ་མཁས་པར་བསབ་པར་བའློ། །ཀློག་དང་བར་དག་གི་

ཡན་ལག་དེ་གཉིས་ཀི་མཐུས་ནི། གང་བསབ་པར་བ་བ་དེ་ཤེས་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་

པར་བ་བའི་སད་དུ་དློན་ལ་དབབ་ནས་ཉམས་སུ་བསར་བར་བའློ། །

དེ་ལྟར་བསབ་པའི་རིམ་པ་འདིས་ནི། སྐེས་བུ་གང་ཞིག་ཐློས་བསམ་ལ་བརློན་

”འགྲུས་
1

ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་སྨློས་ཅི་དགློས་ཏེ། འབད་པ་ཆུང་དུ་ཙམ་བས་པས་

ཀང་ཚིག་དློན་ལ་རྨློངས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་མྱུར་དུ་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕིར་མཁས་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་མར་སུམ་ཅུ་པའི་གཞུང་འདི་

ཉིད་བསབ་པར་བ་ཞིང༌། འདི་ཤེས་ནས་རགས་འཇུག་ལ་སློགས་པ་འདིའི་སྐབས་ཕི་

མ་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་བར་སྤློད་པའི་གཞུང་རྒྱས་པ་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་ཀང་

མཉན་པར་བས་ནས་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་བསབ་པ་

གང་ལ་དད་ཅིང་སློབ་པར་འདློད་པ་དེའི་གཞུང་ལུགས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཉིད་བླ་

མ་རྣམས་ལས་མཉན་པར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

1  བགྲུས
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བཞི་པ་གདམས་ངག་སྣློད་རུང་ལ་བསན་དགློས་པར་འདློམས་པ་ནི། 

སློབ་དཔློན་དེ་ཉིད་དུ་འཛིན་ཅིང༌། །ལེ་ལློ་གཡེང་བ་རྣམ་པར་སངས། །ཟློ་

བཟང་དད་པ་ལ་བརེན་པ། ། སྐེས་བུ་དེས་ནི་མྱུར་རློགས་ཏེ། །དེ་ལ་དུས་སུ་འདློམས་

པར་བ། །ཅིག་ཤློས་དེ་ལས་ལྡློག་པའློ། །ཞེས་པ་སེ། བསན་བཅློས་འདི་ཉིད་ཀི་

གདམས་ངག་བསན་དུ་རུང་བའི་སྣློད་ནི། གདམས་ངག་སློན་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་

དེ་ལ་སློབ་དཔློན་དུ་འཛིན་ཅིང༌། ཞེས་དང་བཅས་པས་དྲིན་དུ་བཟློ་བ་དང༌། འགལ་

རྐྱེན་བསབ་པར་བ་བའི་གནས་དེ་ལ་སྤློ་བ་ཞན་པའི་ལེ་ལློ་དང༌། བ་བ་གཞན་ལ་

འཇུག་པའི་གཡེང་བ་གཉིས་སངས་པ་སེ། སྐློན་དེ་དག་གིས་གགས་མི་རེད་པའི་

རག་སྦྱློར་གི་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དང༌། མཐུན་རྐྱེན་ཟློ་སེ་རང་བཞིན་བཟང་

ཞིང༌། བསབ་བའི་གནས་ལ་མཆློག་ཏུ་དད་པ་ལ་བརེན་པའི་གུས་སྦྱློར་གི་བརློན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་སེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྐེས་བུ་དེས་ནི། བསབ་པ་

དེ་བ་བ་གང་ཡིན་པར་མྱུར་དུ་རློགས་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལ་དུས་ཤེས་པར་བས་

ནས་དུས་སུ་འདློམས་པར་བ་ཞིང༌། གློང་དུ་བཤད་པའི་སྣློད་ལྡན་གི་ཅིག་ཤློས་སློབ་

དཔློན་ལ་མི་གུས་པ་དང༌། ལེ་ལློ་དང་གཡེང་བ་ཅན་དང༌། རང་བཞིན་ངན་ཅིང་དད་

པ་མེད་པ་རྣམས་ནི་སྣློད་དང་མི་ལྡན་པས། དུས་སུ་འདློམས་པ་དེ་ལས་གློ་ལྡློག་སེ་

རེ་ཞིག་འདློམས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་མློད། འློན་ཀང་ཕི་ནས་དློན་དུ་གཉེར་ཞིང་འདུན་

པར་གྱུར་ན་ལེགས་པར་རེས་སུ་བསན་པར་ཡང་བའློ་ཞེས་སློ། །

སྨྲས་པ། ཨ་འདུས་རིག་བེད་སད་བུ་ལ་བརྒྱུས་པའི། །ཀ་འཕེང་མཁའ་མེའི་

གངས་འཁྱུད་ཨཀྵ་ར། །མིང་གཞིའི་སྔློན་རེས་འཇུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །ཚིག་
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ཕད་རྣམ་དབེའི་མགུལ་རྒྱན་སེལ་ཟིན་ནས། །སྤི་དང་བེ་བག་རགས་ཀི་དབེ་བ་

ཡིས། །དུས་གསུམ་བདག་གཞན་བ་བེད་སྒ་དློན་ལ། །འཇུག་ཚུལ་སྔློན་མེད་ལེགས་

བཤད་མ་ཎི་ཀའི། །དློ་ཤལ་གཟུར་གནས་སྐེ་བློའི་རྒྱན་དུ་དགློད། །

གཉིས་པ་རགས་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་སྤིའི་རགས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ། 

སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པ། རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་

འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕློ་ཡི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ལ། །སེ་པ་ཕེད་དང་

བརྒྱད་གནས་པའང་། །སེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲིལ་བས་ནས། །ཕློ་དང་མ་ནིང་མློ་དང་

ནི༑ །ཤིན་ཏུ་མློ་དང་བཞི་བཞི་རུ། །སེ་པ་བཞི་པ་ཡན་ཆད་དབེ། །ལྷག་མ་བཅུ་བཞི་

གནས་པ་ལ། །ཙ་སློགས་གསུམ་ནི་ཅ་སློགས་སྦྱར། །ཝ་ནི་བ་དང་སྦྱར་བར་

བ༑ །ལྷག་མ་དྲུག་ནི་མློ་རུ་སྦྱར། །ར་ལ་ཧ་ནི་མློ་གཤམ་སེ། །ཨ་ནི་མཚན་མེད་ཅེས་

ཀང་བ། །ཞེས་པ་སེ། སྤིར་བློད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་དབེ་བའི་དབང་

དུ་བས་ན། དབངས་ཡིག་མཚོན་བེད་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་བཞི་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་

མློ་དང་། ཀ་ནས་ཨའི་མཐར་ཐུག་པའི་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་པློ་རྣམས་ནི་ཐབས་ཀི་

རང་བཞིན་ཕློར་ཤེས་པར་བའློ། །དེས་ན་ཕློའི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་སེ་གསལ་བེད་སུམ་

ཅུ་པློ་ཁློ་ན་ལ། སེ་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་དུ་གནས་ཏེ། སེ་པ་དང་པློ། ཀ་ཁ་ག་ང་། གཉིས་

པ༑ ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། གསུམ་པ། ཏ་ཐ་ད་ན། བཞི་པ། པ་ཕ་བ་མ། ལྔ་པ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། དྲུག་

པ༑ ཞ་ཟ་འ་ཡ། བདུན་པ། ར་ལ་ཤ་ས། ཕེད་པ། ཧ་ཨ་རྣམས་སློ། །
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དེ་རྣམས་སེ་ཚན་ལྔ་རུ་དྲིལ་བ་ནི། སྒ་དྲག་པ་ཕློ་དང་། རན་པ་མ་ནིང་དང་། 

ཅུང་ཟད་ཞན་པ་མློ་དང་། དེ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཞན་པ་ཤིན་ཏུ་མློ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཞན་

པ་མློ་གཤམ་སེ་རྣམ་པ་ལྔའློ། །དེའང་སེ་པ་དང་པློ་བཞི་པློ་རྣམས་ཀི་དང་པློ། ཀ་ཅ་ཏ་

པ་རྣམས་ཕློ་དང་། གཉིས་པ། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་རྣམས་མ་ནིང་དང་། གསུམ་པ། ག་ཇ་ད་བ་

རྣམས་མློ་དང་། བཞི་པ། ང་ཉ་ན་མ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མློར་དབེ་བར་བའློ། །དེར་མ་ཕེ་

བའི་ལྷག་མ་ཙ་སེ་ཕིན། ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་གནས་པ་ལ། ཙ་ལ་སློགས་པ་སེ་ཙ་ཚ་ཛ་

གསུམ་ནི། རིམ་བཞིན་སྔར་བསན་པའི་ཅ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་དང་སྦྱར་བར་བ་སེ། 

ཙ་ཕློ་དང་། ཚ་མ་ནིང་དང་། ཛ་མློར་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཝ་ནི་བ་དང་སྦྱར་

བས་མློ་དང་། ལྷག་མ། ཞ་ཟ་འ་ཡ་ཤ་ས་དྲུག་ཀང་མློའི་ཡི་གེར་སྦྱར་བར་བའློ། །ར་

ལ་ཧ་གསུམ་ནི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་ཞེས་བ་ཞིང་། ཨ་ཡིག་ནི་མློ་གཤམ་གི་ཡི་གེ་

ཡིན་པར་མ་ཟད་ར་ལ་ཧ་གསུམ་ལས་ཀང་རློལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་ཕིར་ན་མཚན་

མེད་ཀི་ཡི་གེ་ཞེས་ཀང་བའློ། །ཞེས་སློ། །དེ་ཡང་གཞུང་ཕལ་མློ་ཆེར། མ་ནིང་

མཚན་མེད་ཅེས་ཀང་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་ཡི་གེ་ཉམས་པའློ། །

གཉིས་པ་སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

མིང་གཞི་ལས་སྔློན་རེས་དབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ། 

སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ། སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་

ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མློ་ཡི་ཡི་གེའི་ནང་ནས་ནི། །འཇུག་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་

དབྱུང་བ། །འཇུག་པ་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་ནི། །སྔློན་འཇུག་ཡི་གེ་ལྔ་དབྱུང་བ། །ཞེས་པ་
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སེ༑ མློའི་ཡི་གེ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་མློ་ཙམ་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་དང་མློ་གཤམ་སེ་

གསུམ་དུ་གནས་པ་སློ་སློར་མ་ཕེ་བའི་ནང་ནས། སྔར་སུམ་ཅུ་པར་བཤད་པ་ལྟར། 

རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་སེ་བཅུ་པློ་རྣམས་དབྱུང་བར་བ་

ཞིང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་སྔློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ག་ད་བ་མ་འ་སེ་ལྔ་པློ་རྣམས་དབྱུང་

བར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་ནི། 

སྔློན་འཇུག་ཡི་གེ་ལྔ་པློ་ལ། །ཕློ་དང་མ་ནིང་མློ་དང་ནི། །ཤིན་ཏུ་མློ་དང་བཞི་

རུ་དབེ། །ཞེས་པ་སེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་སྔློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྔ་པློ་དེ་ལ། མིང་

གཞི་དང་སྦྱར་ནས་ཀློག་པའི་ཚེ་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆ་ནས་ཕློ་བ་

ཡིག་དང་། མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་དང་། མློ་འ་ཡིག་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་སེ་བཞིར་

དབེ་བར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དེ་དག་རེ་རེའང་བཞི་བེད་དེ། །གང་ལ་

འཇུག་བེད་གང་གིས་བེད། །ཇི་ལྟར་འཇུག་བེད་ཅི་ཕིར་བེད། །ཅེས་པ་སེ། སྔློན་

འཇུག་གི་ཡི་གེ་ཕློ་སློགས་དེ་དག་རེ་རེའི་འཇུག་ཚུལ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་བེད་པ་སེ་

བེད་པ་བཞི་བཞིའི་སྒློ་ནས་རློགས་དགློས་ཏེ། འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ལ་
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འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། འཇུག་པ་པློ་སྔློན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་གང་གིས་འཇུག་པར་

བེད་པ་དང་། སྒའི་འཇུག་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། དགློས་པ་ཅིའི་

ཕིར་འཇུག་པར་བེད་པ་རྣམས་སློ། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

གང་ལ་འཇུག་པ་དང་གང་གིས་འཇུག་པ་མཐུན་མློང་དུ་བཤད་པ། 

ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ། ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

དྲི་བས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། 

ལན་གིས་བསྙད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གང་ལ་འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལན་གིས་བསྙད་པ་ལ་གཉིས། 

ལན་གིས་བསྙད་པ་དངློས་དང་། 

ཞར་བྱུང་མི་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕློ་ནི་ཕློ་དང་མློ་ལ་འཇུག ། 

མློ་ནི་མློ་དང་མ་ནིང་ལ། །མ་ནིང་ཡང་ནི་ཕློ་མློ་ལའློ། །ཤིན་ཏུ་མློ་ནི་མ་ནིང་དང་། །མློ་

དང་ཤིན་ཏུ་མློ་ཉིད་ལའློ། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལ་གང་གིས་འཇུག་པར་བེད་པ་པློ་ཕློའི་ཡི་

གེ་བ་ནི་རང་གི་སེ་པ་མ་ཡིན་པའི་མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཀ་ཅ་ཏ་ཙ་བཞི་དང་། མློ་

ཡིག །ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་ཛ་ཞ་ཟ་ར་ཤ་ས་བཅུ་གཉིས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་ལ་འཇུག་གློ །དེ་

བཞིན་དུ། སྔློན་འཇུག་གི་མློ་འ་ཡིག་ནི། མིང་གཞིའི་མློ་ཡིག །ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ལྔ་དང་། 

མ་ནིང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ལྔ་སེ་བཅུ་ལ་འཇུག་གློ །སྔློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ཡིག་ནི། 

མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་ཅ་ཏ་ཙ་གསུམ་དང་། མློ་ཡིག །ཉ་ད་ན་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་བརྒྱད་དེ་
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བཅུ་གཅིག་ལ་འཇུག་ཅིང་། ད་ཡིག་ནི། མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག །ཀ་པ་གཉིས་དང་། མློ་

ཡིག །ག་ང་བ་མ་བཞི་སེ་དྲུག་ལ་འཇུག་གློ །སྔློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་ནི། 

མིང་གཞིའི་མ་ནིང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཚ་བཞི་དང་། མློ་ཡིག །ག་ཇ་ད་ཛ་བཞི་དང་། ཤིན་ཏུ་

མློ༑ ང་ཉ་ན་གསུམ་སེ་བཅུ་གཅིག་ལ་འཇུག་གློ །ཞེས་སློ། །དེའང་བསྐེད་ཅེས་པ་ལྟ་

བུའི་འཕུལ་རེན་གི་བ་དང་དའི་འཇུག་ཡུལ་སྤིར་ས་ཀ་ཡ་གསུམ་ག་ཡིན་ཀང་འཇུག་

ཡུལ་གཙོ་བློ་ནི་ཀ་ཡིག་ཉིད་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་ཡང་གང་ལ་འཇུག་པ་དེ་འཇུག་

ཡུལ་གཙོ་བློ་དེ་ལ་བེད་དགློས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འགེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་འ་ཡིག་

རང་སེའི་ཡ་ཡིག་ལ་འཇུག་པར་ཁས་ལེན་དགློས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་མི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ནི། 

ཕློ་ནི་མ་ནིང་ལ་མི་འཇུག ། མློ་ནི་ཕློ་ལ་འཇུག་པ་མིན། །མ་ནིང་རང་ལ་རང་

མི་འཇུག ། རང་གི་སེ་དང་ཕད་པ་ན། །ཕློ་ཡང་མློ་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར། །མ་ནིང་མློ་

ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་སེ། སྔློན་འཇུག་གི་ཕློ་བ་ཡིག་ནི། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་ཁ་

ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། སྔློན་འཇུག་གི་མློ་འ་ཡིག་དང་། དེའི་ཤུགས་

བསན་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་དག་ནི་མིང་གཞིའི་ཕློ་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་པ་

དང། སྔློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་ནི། མིང་གཞིའི་ཡང་མ་ནིང་། ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་

རྣམས་ལ་མི་འཇུག་གློ །ཡང་སྔར། ཕློ་ནི་ཕློ་དང་མློ་ལ་འཇུག ། ཅེས་སློགས་ཀི་

དམིགས་བསལ་སྔློན་འཇུག་རྣམས་བཞི་ཚན་དུ་ཕེ་བའི་རང་རང་གི་སེ་པའི་མིང་གཞི་

རྣམས་དང་ཕད་པའི་ཚེ་ན། སྔློན་འཇུག་གི་ཕློ་བ་ཡིག་ནི། མིང་གཞིའི་མློ་བ་མ་དག་ལ་

མི་འཇུག་ཅིང་། ཡང་སྒས་ཕློ་ཡིག་པ་ལའང་མི་འཇུག་པར་བསན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
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སྔློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་ཀང་རང་སེའི་ཕློ་མློ་དག་ལ་མི་འཇུག་པས། ག་

ཡིག་མིང་གཞིའི་ཀ་ག་ང་རྣམས་དང་། ད་ཡིག་མིང་གཞིའི་ཏ་ད་ན་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་

ཅིང་། སྔློན་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་འ་ནི། རང་སེའི་མིང་གཞིའི་མློ། ཞ་ཟ་འ་ཡ་རྣམས་ལ་མི་

འཇུག་པ་དང་། ཡང་སྒས་སྔློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་ནི། རང་སེའི་མིང་གཞིའི་

མ་ནིང་ཕ་དང་། མློ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་མ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

དྲི་བས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། 

ལན་གིས་བསྙད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལན་གིས་བསྙད་པ་ནི། 

ཕློ་ནི་དྲག་པའི་ཚུལ་གིས་ཏེ། །མ་ནིང་རན་པར་འཇུག་པ་ཡིན། །མློ་ནི་ཞན་

པའི་ཚུལ་གིས་ཏེ། །ཤིན་ཏུ་མློ་ནི་མཉམ་པས་སློ། །ཞེས་པ་སེ། སྔློན་འཇུག་གི་ཕློ་ཡིག་

བ་ནི། མིང་གཞིའི་ཡི་”གེ་
1

རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྒ་དང་བེད་རློལ་

དྲག་པའི་སྒློ་ནས་འཇུག་པ་དང་། མ་ནིང་ག་ད་གཉིས་ནི་སྒ་རློལ་རན་པར་འཇུག་པ་

དང་། མློ་ཡིག་འ་ནི། སྒ་རློལ་ཞན་པས་འཇུག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ནི། སྒ་རློལ་མཉམ་

པ་སེ་ཤིན་ཏུ་ལྷློད་ཅིང་ཉམ་ཆུང་བའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པར་བེད་དློ་ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

དྲི་བས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། 

1  གི
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ལན་གིས་བསྙད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཅི་ཕིར་འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལན་གིས་བསྙད་པ་ནི། 

ཕློ་ནི་འདས་དང་གཞན་བསྒྲུབ་ཕིར། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད། །མློ་ནི་

བདག་ད་མ་འློངས་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་མློ་ནི་མཉམ་ཕིར་རློ། །ཞེས་པ་སེ། སྔློན་འཇུག་གི་

ཕློ་ཡིག་བ་ནི། དགློས་པ་དུས་གསུམ་ལས། ལྷ་བསྒྲུབས་སློ། །ལགས་གསེར་དུ་

བསྒྱུརད་ཏློ། །ལྟ་བུ་བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བ་བ་བས་ཟིན་པ་

འདས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། དངློས་པློ་བདག་གཞན་གཉིས་ལས། གཞན་ཏེ། 

བཏུང་བ། བདུག་པ། བསྒྲུབ་བ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ། བསྒྲུབ་བའི་ལྷ། བསྒྱུར་བ། བསྒྱུར་

བར་བ་བ། བསྒྱུར་བའི་ལགས་ལྟ་བུ་བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བ་

བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བ། བསྒྲུབ་བློ། །བསྒྱུར་བར་བ། བསྒྱུར་

རློ༑ །ལྟ་བུ་བ་བའི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་བ་བ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

འཇུག་གློ །

སྔློན་འཇུག་གི་མ་ནིང་ག་ད་དག་ནི། ཤིང་གཅློད་པ་པློ། གཅློད་བེད། སྐློན་

དགག་པ་པློ། དགག་བེད་ལྟ་བུ་བེད་པ་པློའི་དངློས་པློ་དང་། གཅློད་པར་བེད། གཅློད་

དློ༑ །དགག་པར་བེད། དགག་གློ །ལྟ་བུ་བེད་པ་པློ་དང་འབེལ་བའི་བེད་ལས་གསལ་

བེད་ཀི་སྒ་གཉིས་བདག་གི་དངློས་པློ་དང་། གདམ་པ། གཟུང་བ། གཅད་བ། གཅད་

པར་བ་བ། གཅད་བའི་ཤིང་། དགག་བ། དགག་པར་བ་བ། དགག་བའི་སྐློན་ལྟ་བུ་

བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བ་བའི་ཡུལ་གི་དངློས་པློ་དང་། གཅད་

པར་བ། གཅད་དློ། །དགག་པར་བ། དགག་གློ །ལྟ་བུ་བ་བའི་ཡུལ་དང་འབེལ་བའི་
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བ་བ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་གཉིས་གཞན་གི་དངློས་པློ་སེ། དངློས་པློ་བདག་དང་གཞན་

གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འཇུག་པ་དང་། དེར་མ་གཏློགས་པའི་དུས་གསུམ་ལས། 

གཅློད་ཀིན་འདུག ། གཅློད་བཞིན་པའློ། །དགག་གིན་འདུག ། དགག་བཞིན་

པའློ། །ལྟ་བུ་བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་འབེལ་བའི་བ་བ་བེད་བཞིན་པ་ད་ལྟར་བ་

བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་སེ། ད་ལྟར་བ་ནི། བེད་ལས་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་ཉིད་ཚིག་

གློགས་ཀིས་བསྒྱུར་བའློ། །

སྔློན་འཇུག་གི་མློ་ཡིག་འ་ནི། མདུད་པ་འགློལ་པ་པློ། འགློལ་བེད། ཡློས་

འཐག་པ་པློ། འཐག་བེད་ལྟ་བུ་བ་བེད་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་བེད་པ་པློའི་དངློས་པློ་དང་། 

མདུད་པ་འགློལ་བར་བེད། འགློལ་ལློ། །ཡློས་འཐག་པར་བེད། འཐག་གློ །ལྟ་བུ་བེད་

པ་པློ་དང་འབེལ་བའི་བེད་ལས་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་སེ། དེ་རྣམས་དངློས་པློ་བདག་

ཡིན་པས་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། འགློལ་གིན་འདུག ། འཐག་བཞིན་པའློ། །འགྱུར་

གིན་འདུག །འགྲུབ་བཞིན་པའློ། །ལྟ་བུ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བས་མ་བསྡུས་པའི་

དུས་ད་ལྟར་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། འཁློར་ལློ་འཁློར་བར་འགྱུར། དློན་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། ལྟ་བུ། བེད་པ་པློ་གཞན་དངློས་སུ་མེད་པར་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་

བའི་བ་བ་བེད་འགྱུར་མ་འློངས་པའི་དུས་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་ཕིར་འཇུག་གློ །

སྔློན་འཇུག་གི་ཤིན་ཏུ་མློ་མ་ཡིག་ནི། མཁས་པར་”བས
1

། མཁས་པ། མཁས་

པར་བེད། མཁས་བ། མཁས་པར་བ། མཁས་པར་གྱུར། མཁས་བཞིན་པ། མཁས་

པར་འགྱུར། ལྟ་བུ་སྔར་བཤད་པའི་བདག་གཞན་དང་། དུས་གསུམ་གི་བེ་བག་མེད་

པར་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་སེ་མཚུངས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འཇུག་གློ །

1  བས
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དེ་ཡང་དུས་གསུམ་གི་དབེ་བས་ནི། བ་བེད་ཀི་ལས་དང་འབེལ་བའི་ངག་གི་

སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་སེ། བ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་མ་འློངས་པ་དང་། བེད་པའི་

ལས་ཐམས་ཅད་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་སློ། །བདག་གཞན་གི་དབེ་བས་ནི། བ་བེད་ཀི་

ལས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཁབ་སེ། བེད་པ་པློ་གཞན་དང་དངློས་སུ་མ་འབེལ་བའི་བ་

བེད་ཀི་ལས་རྣམས་ལ་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་རློ། །

དེས་ན་བདག་གཞན་གི་དབེ་བ་མཛད་པ་ནི་བེད་པ་པློ་དང་། བ་བའི་ཡུལ་གི་

སྒ་རྣམས་བསྡུ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ཞློར་ལ་བདག་གཞན་དང་འབེལ་བའི་བ་

བེད་ཀི་སྒ་ཕན་ཚུན་ཤེད་མཚུངས་པ་རྣམས་ཀང་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དུས་གསུམ་གི་

དབེ་བ་མཛད་པ་ནི། བདག་གཞན་གི་དབེ་བས་མ་ཁབ་པའི་བ་བེད་ཀི་སྒ་ལྷག་མ་

རྣམས་བསྡུ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་བེད་པ་པློ་མེད་པའི་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པ་དེ་གང་ཡིན་”ཞེ་
1

ན། བ་བ་བེད་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་བེད་པ་པློ་གཞན་དངློས་སུ་མི་སྣང་བ་ཞིག་སེ། དེ་ཡང་བེད་པ་

པློ་གཞན་མི་སྣང་ཞེས་པས། དཔེར་ན། བདག་འགློའ ློ། །ལྟ་བུའི་ཚེ། འགློ་བ་དེ་བ་ཚིག་

ཡིན་ཀང་། འགློ་བ་འགློ་བེད་གཉིས་ཀ་བདག་ཡིན་པས་འགློ་བ་ལས་གཞན་པའི་འགློ་

བེད་མེད་པས་ན་འདི་ལ་བདག་གཞན་གི་དབེ་བའང་མི་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་བ་བ་བེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བེད་པ་པློ་གཞན་མི་སྣང་ཞེས་པས། 

དཔེར་ན། ར་མཁན་གི་འཁློར་ལློ་འཁློར་རློ། །ལྟ་བུའི་ཚེ། དང་པློར་སྐློར་བེད་གཞན་

ཡློད་ཀང་། འཁློར་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐློར་བེད་གཞན་མེད་པར་རང་ཉིད་

ངང་གིས་འཁློར་བས་གནས་སྐབས་དེར་བ་བེད་ཐ་མི་དད་པའི་ཆ་ནས་བསྐློར་ཞེས་

1  ཅེ
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མི་བརློད་པར་འཁློར་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་བེད་པ་པློ་གཞན་དངློས་སུ་མི་སྣང་ཞེས་པས། དཔེར་ན། སྐེས་བུ་ཞིག་

གི་མདུན་དུ་ལགས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་གསེར་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སྐེས་བུ་དེའི་

བསློད་ནམས་ཉིད་བེད་པ་པློ་གཞན་ཡིན་མློད་ཀི་དེ་དངློས་སུ་མི་སྣང་བ་དང་ལགས་

རང་ཉིད་ཀི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་བེད་པས་འགྱུར་བའི་ཆ་ནས་ལགས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་

ཅེས་མི་བརློད་པར་གྱུར་ཅེས་བརློད་པ་སེ། དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་པའི་ཚེ་དངློས་པློའི་

རང་མཚན་སློ་སློ་ནས། རང་གིས་རང་ལ་བ་བ་བེད་པ་འགལ་ཡང་། སྤི་ལྡློག་རགས་

པ་ནས་ཐ་སྙད་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མེད་དློ། །དེ་དག་གིས་མཚོན་ནས་སྐབས་འདིར་ཕ་

ཞིང་ཞིབ་པའི་བླློས་བརག་དགློས་པ་མང་དུ་སྣང་། 

གསུམ་པ་རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་དང་། 

རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

སྤིར་རགས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང་། 

ནང་གསེས་བརྒྱད་དུ་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་

ལ༑ །ཕློ་མློ་མ་ནིང་གསུམ་དུ་དབེ། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ག་ང་ད་ན་བ་

མ་འ་ར་ལ་ས་སེ་བཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ལ། ཕློ་ཡིག །ག་ད་བ་ས་བཞི་དང་། མློ་ཡིག །ང་

མ་འ་གསུམ་དང་། མ་ནིང་། ན་ར་ལ་གསུམ་སེ་གསུམ་དུ་དབེ་བར་བའློ། །ཞེས་
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སློ༑ །

གཉིས་པ་ནང་གསེས་བརྒྱད་དུ་དབེ་བ་ནི། 

ཕློ་ལ་སྐེས་བུ་རབ་འབིང་གསུམ། །མློ་ལ་མློ་དང་ཤིན་ཏུ་མློ། །མ་ནིང་འགྱུར་

དང་མཚན་གཉིས་དང་། །མཚན་མེད་དག་དང་གསུམ་དུ་འདློད། །ཅེས་པ་སེ། རེས་

འཇུག་ལ་རགས་གསུམ་དུ་ཕེས་པ་དེ་ལ། སར་ཡང་ནང་གསེས་ཀིས་བརྒྱད་དུ་དབེ་

སེ༑ ཕློ་ཡིག་བཞི་ལ་ག་མཐའ་སའི་ཡང་འཇུག་ཅན་སྐེས་བུ་རབ་དང་། བ་མཐའ་སའི་

ཡང་འཇུག་ཅན་སྐེས་བུ་འབིང་དང་། ག་ད་བ་སའི་མཐའ་ཅན་ཡང་འཇུག་མེད་པ་

སྐེས་བུ་ཐ་མ་སེ་གསུམ་དུ་འདློད་པ་དང་། མློ་ཡིག་གསུམ་ལ། ང་མ་སའི་ཡང་འཇུག་

ཅན་མློ་ཙམ་དང་། ང་མ་འའི་མཐའ་ཅན་ཡང་འཇུག་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་མློ་སེ་གཉིས་སུ་

འདློད་པ་དང་། མ་ནིང་གསུམ་ནི། མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་གི་མཐར་དའི་ཡང་འཇུག་

ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་དང་། མློ་ཡིག་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་མེད་པ་ཁློ་ན་དང་། མ་ནིང་

མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་པ་ཁློ་ན་སེ། གསུམ་ནི་འགྱུར་བ་མ་ནིང་དང་། མིང་གཞིའི་མློ་

ཡིག་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་པ་ནི་མཚན་གཉིས་མ་ནིང་དང་། མིང་གཞིའི་མ་ནིང་

གི་མཐར་ཡང་འཇུག་མེད་པ་ནི་མཚན་མེད་མ་ནིང་སེ་གསུམ་དུ་དབེ་བར་འདློད་དློ་

ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དེ་ཡང་བེད་པ་བཞི་བེད་དེ། །གང་ལ་
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འཇུག་བེད་གང་གིས་བེད། །ཇི་ལྟར་འཇུག་བེད་ཅི་ཕིར་བེད། །ཅེས་པ་སེ། དེའང་

རེས་འཇུག་ཕློ་མློ་མ་ནིང་གསུམ་པློ་རེ་རེ་ལའང་བེད་པ་བཞི་བཞིའི་སྒློ་ནས་འཇུག་

ཚུལ་ཤེས་པར་བ་སེ། འཇུག་ཡུལ་ཡི་གེ་གང་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། འཇུག་པ་

པློ་གང་གིས་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། དགློས་

པ་ཅིའི་ཕིར་འཇུག་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་སློ། །ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། 

གང་ལ་འཇུག་པ་བཤད་པ། 

གང་གིས་འཇུག་པ་བཤད་པ། ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ། ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གང་ལ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་

དག་འཇུག་ཡུལ་གི་ཡི་གེ་གང་ལ་འཇུག་ན། ཀ་ནས་ཨའི་བར་གི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་

ཐམས་ཅད་ལ་བེ་བག་མེད་པར་འཇུག་གློ །འློ་ན་རེས་འཇུག་གི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ན་

འདིར་བསན་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་ཡིན་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། ཆློས་རེ་ས་

པཎ་གིས། མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་དུ། ད་ས་དག་ནི་ཡང་འཇུག་པ་དག་གློ །ད་ནི་ན་ར་

ལ་རྣམས་ཀིའློ། །ས་ནི་ག་ང་བ་མ་རྣམས་ཀིའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་གང་གིས་འཇུག་པ་བཤད་པ་ནི། 

གང་གིས་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས། །ཞེས་པ་སེ། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་པློ་ཡི་གེ་གང་དང་གང་ཞིག་གིས་འཇུག་པར་བེད་”ཅེ་
1

ན། སྔར་བཤད་པའི་

1  ཙ
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རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་དག་གིས་འཇུག་གློ་ཞེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །སྒ་ཡི་

འཇུག་ཚུལ་དློན་གི་ཚུལ། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་རྣམས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའང་

རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཤེས་པར་བ་སེ། རེས་འཇུག་ཞུགས་ཚུལ་གི་སྒ་དྲག་ཞན་

དུ་འགྱུར་བ་སྒའི་འཇུག་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་ཞུགས་པས་དློན་ཅི་ཞིག་སློན་པ་དློན་གི་

འཇུག་ཚུལ་ལློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སྒའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 

དློན་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

དྲག་ཞན་སྤིར་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 

ནང་གསེས་ཞིབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕློ་གསུམ་མློ་

གཉིས་མ་ནིང་གསུམ། །དྲག་ཞན་བར་མ་གསུམ་དུ་འཇུག །ཅེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་

གི་ཡི་གེ་བཅུ་ལས། ཕློ་སྐེས་བུ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ། མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གང་ལ་

ཞུགས་ཀང་བརློད་པའི་སྒ་གདངས་དྲག་པར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མློ་ཙམ་དང་ཤིན་ཏུ་

མློ་གཉིས་ཞུགས་ན་ཞན་པར་དང་། འགྱུར་བ་དང་མཚན་གཉིས་དང་མཚན་མེད་མ་

ནིང་གསུམ་ཞུགས་ན་བར་མ་སེ་རན་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ། །
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གཉིས་པ་ནང་གསེས་ཞིབ་ཏུ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། 

དྲག་པ་གསུམ་ཉིད་ནང་ཕད་དམ། །གལ་ཏེ་ཞན་པ་ནང་ཕད་ན། །དེ་ལའང་

ནང་གི་ཆ་ཤས་ཀིས། །དེ་ཡང་དྲག་ཞན་གཉིས་སུ་དབེ། །མ་ནིང་གསུམ་དུ་གང་

གཏློགས་པ། །དྲག་དང་ཕད་ན་དྲག་པར་འགྱུར། །ཞན་དང་ཕད་ན་ཞན་པར་

འགྱུར། །གཉིས་ཀ་དག་དང་ཕད་གྱུར་ན། །དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གཉིས་

ཀ་དག་དང་མ་ཕད་ན། །གང་དུ་ཡང་ནི་མི་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་འགྱུར་དང་མཚན་

གཉིས་དང་། །མཚན་མེད་དག་དང་གསུམ་དུ་འདློད། །དེ་ནི་སྒ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་

ལློ༑ །ཞེས་པ་སེ། གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྒ་གདངས་དྲག་པ་རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག་ལ་

སྐེས་བུ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཉིད་དུ་དབེ་བ་ནི་རེས་འཇུག་ཕན་ཚུན་ནང་འཕད་མ་

འཕད་ཀིས་ཡིན་ཏེ། །དམ་ཞེས་པ་སྡུད་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་གང་སྡུད་ན་ནང་གི་ཆ་

ཤས་དྲག་ཞན་གཉིས་སུ་དབེ་བ་སྡུད་པས།

དབེ་ཚུལ་ནི། སྐེས་བུ་རབ་འབིང་གཉིས་ལ་ནང་འཕད་ཡློད་པས་སྒ་དྲག་པའི་

དྲག་པ་དང་། སྐེས་བུ་ཐ་མ་ལ་ནང་འཕད་མེད་པས་སྒ་དྲག་པའི་ཞན་པ་གཉིས་སུ་

དབེ་ཞིང་། དང་པློ་ལའང་སྐེས་བུ་རབ་སྒ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པ་དང་། འབིང་དེ་ལས་ཅུང་

ཟད་ཞན་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བས་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། སྐློགས། 

སྐབས། སྐས། སྐད། བཀག ། བཀབ། ལྟ་བུའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་སྒ་གདངས་ཞན་པ་རེས་འཇུག་མློ་ཡིག་ལ་མློ་ཙམ་དང་། 

ཤིན་ཏུ་མློ་གཉིས་སུ་དབེ་བའང་རེས་འཇུག་ཕན་ཚུན་ནང་ཕད་ན་སེ་ཕད་མ་ཕད་

ཀིས་ཡིན་པས། དེ་ལའང་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཀིས་མློ་ཙམ་ལ་ནང་འཕད་ཡློད་པས་སྒ་
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ཞན་པའི་དྲག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་མློ་ལ་ནང་འཕད་མེད་པས་སྒ་ཞན་པའི་ཞན་པ་གཉིས་

སུ་དབེ་སེ། དཔེར་ན། བསྐངས། བསྐུམས། སྐློང་། སྐློམ། བཀའ། ལྟ་བུའློ། །

སྒ་གདངས་བར་མ་རེས་འཇུག་མ་ནིང་ལ་འགྱུར་བ་དང་། མཚན་གཉིས་

དང་། མཚན་མེད་གསུམ་དུ་གང་གཏློགས་པའི་དབེ་བ་བས་པ་ནི། མིང་གཞིར་

འཇུག་ཚུལ་དང་། རེས་འཇུག་ཕན་ཚུན་ནང་འཕད་མ་འཕད་གཉིས་ཀའི་སྒློ་ནས་ཡིན་

ཏེ༑ བསནད། བསྐློརད། སྩལད། རྐུན། བསར། བཙལ། ལྟ་བུ་མིང་གཞི་ཕློ་ཡིག་གི་

མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་དང་། ཕིནད། ཐརད། འཕྲུལད། ལྟ་བུ་མ་ནིང་

གི་མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་པ་གཉིས་ནི། སྒ་གདངས་དྲག་པ་དང་འཕད་པའི་དབང་

གིས་དྲག་པར་འགྱུར་བ་དང་། འགན། འགློར། འགུལ། ལྟ་བུ་མློ་ཡིག་གི་མཐར་ཡང་

འཇུག་མེད་པ་ནི། སྒ་གདངས་ཞན་པ་དང་ཕད་པའི་དབང་གིས་ཞན་པར་འགྱུར་བ་

སེ༑ དེས་ན་དེ་གཉིས་ནི་འགྱུར་བ་མ་ནིང་དང་། འཛིནད། འབློརད། བསལད། ལྟ་བུ་

མློ་ཡིག་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་ཡློད་པ་ནི་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་གཉིས་ཀ་དང་འཕད་

པའི་དབང་གིས་དྲག་ཞན་གཉིས་ཀ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་མཚན་གཉིས་མ་ནིང་དང་། 

མཐུན། འཐློར། འཁྲུལ། ལྟ་བུ་མ་ནིང་གི་མཐར་ཡང་འཇུག་མེད་པ་ནི། སྒ་གདངས་

དྲག་ཞན་གཉིས་ཀ་དང་མ་ཕད་པའི་དབང་གིས་དྲག་ཞན་གང་དུའང་མི་འགྱུར་བར་

སྒ་གདངས་མཉམ་པར་གནས་པས་མཚན་མེད་མ་ནིང་སེ་དབེ་བ་གསུམ་དུ་འདློད་

དེ༑ དེ་དག་ནི་སྒ་གདངས་དྲག་ཞན་བར་མ་གསུམ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཡིན་ནློ་

ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
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མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དློན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །སྔ་མ་

གང་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་། །ཕི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བའློ། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་

རྣམས་དློན་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། 

སྔ་མ་རེས་འཇུག་ཉིད་གང་ལ་ཞུགས་ཤིང་གནས་པའི་མིང་དེའི་དློན་གང་ལྟར་ཏེ། ཇི་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕི་མ་རེས་འཇུག་གམ་མཐའ་དེས་མིང་མཐའ་ལ་

སློགས་པ་འདྲེན་ཚུལ་གིས་དློན་གང་ལྟར་འགྱུར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སྔ་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་བཤད་པ་དང་། 

ཕི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔ་མ་སྔློན་འཇུག་ལྔ་བཞིན་

སྦྱར། །ཞེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་རྣམས་གང་ལ་ཞུགས་པའི་མིང་དེ་ཉིད་མིང་མཐའ་

སློགས་ལ་ལྟློས་ནས་སྔ་མར་གྲུབ་པས། དེས་བདག་གཞན་སློགས་དློན་ཅི་ཞིག་སློན་

པ་ནི། མིང་དེའི་སྔློན་དུ་གནས་པ་སྔློན་འཇུག་ལྔ་ལས་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དེའི་ནུས་པ་

དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་སློགས་གང་ཡིན་

རློགས་དགློས་ཏེ། དཔེར་ན། འཇློག་བེད། བརེག་བ། བཀག་གློ །འགག་པར་འགྱུར། 

དགག་བཞིན་པ། བདག་བསློད་ཅིག་ལྟ་བུའློ། །

འློན་ཏེ་སྔློན་འཇུག་མེད་ཀང་། རེག་བེད། སྒུག་བ། ཕློག་གློ །སྒུག་པར་

འགྱུར། རེག་བཞིན་པ། རག་པ། ཤློག་ཅིག་ལྟ་བུ་རེས་འཇུག་རྣམས་བདག་གཞན་

དང་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མློད་ཀི། ཞུགས་སློ། །གས་
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སློ༑ །ཕིནདཏློ། །ལྟ་བུ་སའི་འཇུག་ཡང་འཇུག་གཉིས་ཀ་དང་དའི་ཡང་འཇུག་ཙམ་ཁློ་

ནས་འདས་པ་རང་དབང་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། འ་མཐའ་འདས་པ་ལ་གཏན་ནས་མི་འཇུག་

པའི་ཁད་པར་ཙམ་ལས་གཞན་མ་ཚིག་གློགས་”ཀིས་
1

བསྒྱུར་བའི་ནུས་པས་མ་

གཏློགས་རེས་འཇུག་གིས་རང་དབང་དུ་བདག་གཞན་དང་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་

ནི་མེད་དློ། །

གཉིས་པ་ཕི་མ་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕི་མ་དག་གི་འདྲེན་ཚུལ་ནི། །ཞེས་པ་སེ། 

ཕི་མ་མིང་མཐའ་དང་རྣམ་དབེ་སློགས་ཀི་ཐློབ་ཐང་གི་དློན་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་ནི། སྔ་མའི་རེས་འཇུག་དང་། ཕི་མའི་བརློད་བ་དག་ལ་ཅི་རིགས་པར་

ལྟློས་པའི་སྒློ་ནས་འདྲེན་པའི་ཕིར་དེའི་ཚུལ་སྨློས་པ་ནི། ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་དབེ་སློགས་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕློ་ཡིས་ཕློ་ཡི་མིང་

མཐའ་དྲང་། །མློ་ཡིས་མློ་ཡི་མིང་མཐའ་དྲང་། །མ་ནིང་གིས་ནི་མ་ནིང་ངློ། །ཞེས་པ་

སེ༑ དེ་ཡང་། ཅིག་ཅར། ཐད་ཀ། སྒྲུབ་པ། གཉིས་ཀ། མཁེནད་པ། འབློརད་པ། 

བསྐལད་པ། ཐུགས་ཀ། བསྒྲུབས་པ། དགློངས་པ། གློམས་པ། ལྟ་བུ་མིང་སྔ་མའི་

1  ཀས
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མཐའི་རེས་འཇུག་ཕློ་ཡིག་གིས་མིང་དེ་ཉིད་ཀི་ཆ་ཤས་ཡིན་པས་མཐའ་སྦྱློར་དགློས་

པའི་མིང་མཐའ་གཞན་གི་མིང་གཞིའི་ཕློ་ཡིག་དྲང་བར་བ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ། གསིང་

མ༑ ཐམ་ག ། དགའ་བ། ལྟ་བུ་མློ་ཡིག་གིས་མིང་གཞིའི་མློའི་མིང་མཐའ་དྲང་བ་དང་། 

དགུན་ཁ། དབར་ཁ། གསལ་ཁ། ལྟ་བུ་མ་ནིང་གིས་མིང་གཞིའི་མ་ནིང་གི་མིང་མཐའ་

དྲང་བར་བའློ། །ཞེས་སློ། །

དེ་ཡང་མིང་མཐའ་རགས་མཚུངས་ཁློ་ན་འདྲེན་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ནི་

གཙོ་ཆེ་བ་ཙམ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཁློ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། སག་མ། ཚད་མ། 

ཚབ་མ། ལྷས་མ། ལྟ་བུ་ཕློས་མློ་དང་། རང་པ། དམ་པ། མདའ་པ། ལྟ་བུ་མློས་ཕློ་

དང་། སློན་མློ། བསར་བ། རྒྱལ་བ། ལྟ་བུ་མ་ནིང་གིས་མློ་དྲངས་པ་ཡང་མང་དུ་

འབྱུང་ཞིང་། དེ་ཉིད་རགས་མ་མཐུན་ཀང་བརློད་བདེ་གཙོ་བློར་བས་ནས་སྒ་མཐུན་

དྲངས་པ་ཡིན་པས་སུམ་རགས་གཉིས་ཀའི་དངློས་བསན་གི་དགློངས་པར་གནས་

སློ༑ །

གཞན་ཡང་སྔར་ན་ར་ལ་གསུམ་ཡང་འཇུག་ཅན་མ་ནིང་དང་། ང་མ་ཡང་

འཇུག་ཅན་མློར་བཞག་པ་ནི། འཇུག་ཡང་འཇུག་བསེབས་པའི་སྒ་གདངས་ཀི་ནུས་པ་

འཆད་པའི་སྐབས་དང་། འདིར་དེ་རྣམས་ཕློ་རགས་སུ་བཞག་པ་ནི། ཡང་འཇུག་གི་

རགས་ཀིས་མིང་མཐའ་འདྲེན་པ་སྐབས་དློན་ཡིན་པས་མི་འགལ་”ལློ
1

། །

གཞན་ཡང་དཀློནད་ཅློག །རིནད་ཅེན། ལྷནད་ཅིག ། ལནད་ཅིག ། ཐབས་

ཅིག ། ཆབས་ཅིག ། སློད་ཀློར། ཀད་ཀློར། པད་ཀློར། ཡུངས་ཀར། རྒྱ་གར། ལྟ་བུ་

བར་རིང་ལ་རགས་མཚུངས་འདྲེན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་ཕལ་ཆེར་སྐད་གསར་བཅད་

1  ལ
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ཀི་ཞུས་དག་མང་བས་ནུབ་པར་མངློན་ནློ། །

གཉིས་པ་རྣམ་དབེ་སློགས་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སྤིར་འདྲེན་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 

ནང་གསེས་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མིང་མཐའ་དེ་དག་ཉིད་ཀིས་

ནི༑ །དེ་ཉིད་རང་གི་སྒ་མཐུན་པའི། །ཆློས་དངློས་ལས་དང་བེད་པ་དང་། །སྦྱིན་དང་

འབྱུང་ཁུངས་”འབེལ་
1

པ་དང་། །གནས་དང་བློད་པའི་སྒ་ཡང་དྲང་། །གཞན་ཡང་སར་

བསྡུ་ལྷག་བཅས་དང་། །འབེད་སྡུད་བསྣན་དང་བདག་པློ་དང་། །དགག་སྒྲུབ་རྒྱན་དང་

དུས་ལའང་འཇུག ། དེ་དག་སྔ་ཤུགས་འདྲེན་པས་འབྱུང་། །ཞེས་པ་སེ། བཤད་མ་ཐག་

པའི་མིང་སྔ་ཕི་དེ་དག་ཉིད་ཀིས། མིང་མཐའ་དེ་དག་ཉིད་རང་གི་རགས་མཚུངས་

པའམ་བརློད་པ་བདེ་བས་སྒ་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རྣམ་དབེ་དང་པློ་ཆློས་དངློས་ཏེ་ངློ་

བློ་ཙམ་བརློད་པ་དང་། གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བ་དང་། གསུམ་པ་བེད་པ་པློའམ་བེད་པ་

ཙམ་དང་། བཞི་པ་སྦྱིན་པའི་ཡུལ་གིས་མཚོན་ནས་ཆེད་དུ་བ་བ་དང་། ལྔ་པ་འབྱུང་

ཁུངས་དང་། དྲུག་པ་འབེལ་པ་དང་། བདུན་པ་གནས་གཞི་དང་། བརྒྱད་པ་བློད་པའི་སྒ་

རྣམས་ཀང་དྲང་བར་བ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་རྣམ་དབེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའམ། མ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕད་སར་བསྡུ་དང་། ལྷག་བཅས་དང་། འབེད་སྡུད་དང་། 

བསྣན་པ་དང་། བདག་པློ་དང་། དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། ཚིག་རྒྱན་དང་། དུས་ཏེ་

ཚེ་སྐབས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀང་སྔ་མའི་མིང་མཐའི་

ཤུགས་ཀིས་འདྲེན་པར་བེད་པ་ན་སྦྱློར་ཚུལ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་སེ། 

1  འབལ
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དེ་དག་ལས་དྲུག་པ་འདྲེན་ཚུལ་སུམ་ཅུ་པར་ཡང་འབྱུང་ལ། 

གཞན་ཡང་ཨི་ལྡན་དང་། ལ་དློན་དང་། སར་བསྡུ་དང་། ལྷག་བཅས་དང་། 

འབེད་སྡུད་དང་། བདག་པློ་དང་། ཚིག་རྒྱན་དང་། ཅིང་སློགས་ཀི་ཚིག་ཕད་རྣམས་

མིང་སྔ་མའི་རེས་འཇུག་གི་ཤུགས་ཀིས་སྒ་རགས་གང་རུང་མཐུན་པ་ཇི་ལྟར་འདྲེན་

ཚུལ་གི་སློམ་ཚིག་མདློར་བསྡུས་ཤིག་ཁློ་བློས་རང་ལློ་ཉེར་གསུམ་གི་ཚེ་བཀློད་ཟིན་

པས་དེར་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནང་གསེས་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དེ་དག་ནང་གསེས་གང་འཇུག་

པ༑ །མཐར་སྦྱར་འློག་མའི་མིང་དློན་ལས། །ཞེས་པ་སེ། རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་ཕད་དེ་

དག་གི་ནང་གསེས་གང་དང་གང་ཞིག་འཇུག་པ་ན་གཙོ་བློར་རྣམ་དབེའི་ཕད་དང་

བཅས་པའི་མིང་ཚིག་དེའི ་མཐར་སྦྱར་རྒྱུའི་མིང་དློན་འློག་མ་ལས་ཤེས་པར་

བའློ། །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

རྣམ་དབེའི་ནང་གསེས་གང་ཞིག་འཇུག་པ་བཤད་པ་དང་། 

ཕད་ཀི་ནང་གསེས་གང་ཞིག་འཇུག་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྤིར་འཇུག་

ཡློད་དམ་བེད་པ་ཡློད། །དེ་བཞིན་ཆེད་བེད་རེན་བེད་དང་། །ལས་བ་བླང་བ་བསྒྲུབ་

པར་བ། །སྔློན་དུ་འློས་པ་གནས་པའམ། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལ་རྣམ་དབེའི་ནང་གསེས་
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གང་དང་གང་ཞིག་འཇུག་པ་ནི། མིང་བདུད་”རི་
1

ལྟ་བུའི་རེས་སུ་གང་ཞིག་ལྟ་བུ་སྤི་ལ་

འཇུག་པའི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་མིང་སྔ་མ་ལ་རྣམ་དབེ་དང་པློ་འཇུག་པ་ཡིན་ཀང་བློད་

སྐད་ལ་དང་པློ་མཚོན་བེད་ཀི་སྒ་མེད་པ་ཤས་ཆེ་བས་བདུད་རི་གང་ཞིག་ལྟ་བུའམ། 

ཡང་ན་བདུད་རི་ཉིད་གང་ཞིག་ལྟ་བུའམ། སྦྱློར་ན་བདུད་རི་ཉིད་གང་ཞིག་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་མིང་དེའི་མཐར་འཚོ་བར་བེད་ལྟ་བུ་བེད་པའི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་གསུམ་

པ་འཇུག་པས་བདུད་རིས་འཚོ་བར་བེད་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། མློས་པ་ལྟ་

བུ་ཆེད་དུ་བེད་པའི་སྒ་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་བཞི་པ་འཇུག་པས་བདུད་རི་ལ་མློས་པ་ལྟ་བུ་

དང་། ཡང་རེན་ལྟ་བུ་རེན་བེད་ཀི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་བདུན་པ་འཇུག་པས་

བདུད་རི་ལ་རེན་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་བསྒྱུར་ལྟ་བུ་ལས་སུ་བ་བའི་སྒ་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་

གཉིས་པ་འཇུག་པས་བདུད་རིར་བསྒྱུར་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་བླང་བར་བ། ལྟ་བུ་བླང་བའི་

སྒ་སློགས་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འཇུག་པས་བདུད་རི་ལས་བླང་བར་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཡང་ན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འཇུག་པས་

བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་སྔློན་དུ་མིང་བདུད་རི་མ་ལྟ་བུ་ཡློད་ལ་དེ་ལའང་

བདག་ལ་འཆི་མེད་སྩློལ་ལྟ་བུ་འབློད་པར་འློས་པའི་དློན་ཡློད་ན་རྣམ་དབེ་དང་པློ་

འཇུག་ཅིང་བློད་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒའང་སྦྱར་དགློས་པས། བདུད་རི་མ་ཀེ་བདག་ལ་

འཆི་མེད་སྩློལ། །ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་སློགས་ཤེས་པར་བ་སེ། འམ་ནི་སྡུད་པའི་ཚིག་ཕད་

དློ༑ །

གཞན་ཡང་མིང་མཐའ་ཙམ་གིས་རྣམ་དབེ་འདྲེན་པ་དང་། མིང་མཐས་མིང་

མཐའ་གཞན་དྲངས། དེས་རྣམ་དབེ་འདྲེན་པའང་ཡློད་དློ། །གཞན་ཡང་། ངེས་བཟུང་

1  རེ
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གི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་སྔ་མར་དང་པློ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་སྔ་མར་

གསུམ་པ་དང་། མིང་མཐའ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྒའམ། དགར་བའི་སྒའམ། བསྒྲུབ་

བའི་སྒ་སློགས་ཡློད་ན་སྔ་མར་ལྔ་པ་དང་། རེན་བེད་ལྟར་སྣང་གི་བ་ཚིག་སློགས་

ཡློད་ན། སྔ་མར་བདུན་པ་འཇུག་པའང་ཡློད་དེ། དཔེར་ན། བདུད་རི་དེ། བརིད་པས་

ཉི་མ་དང་མཚུངས། ས་ལས་རྩྭ་སྐེས། མི་ལས་ལྷ་བཟང་། མི་རག་པ་ལས་དངློས་

པློར་གྲུབ། མཚོན་ཁར་བསད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ཕད་ཀི་ནང་གསེས་གང་ཞིག་འཇུག་པ་བཤད་པ་ནི། 

གཞན་ཡང་ཚིག་དློན་འློག་མ་ལས། །བསྡུ་རྒྱུ་ཡློད་དམ་མེད་པ་དང་། །གློང་

མ་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་ཏེ། །རྣམ་གངས་དག་ཀང་བཀློད་པ་ལས། །བསྐར་བ་ཡློད་

དམ་མེད་པ་དང་། །ཕློ་སྒ་དག་ནི་མློ་སྒ་དག ། མིང་གི་མཐའ་ན་ཡློད་མེད་དང་། །རྒྱན་

དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། །དློན་ལ་བསྙེགས་པ་ཡློད་མེད་དང་། །བསན་བ་ལྷག་མ་

ཡློད་མེད་དང་། །ཚིག་དློན་རློགས་དང་མ་རློགས་ཀིས། །དེ་དག་ནང་གསེས་རྣམ་

པར་དབེ། །ཞེས་པ་སེ། གཞན་ཡང་མིང་མཐས་ཚིག་ཕད་ཀི་ནང་གསེས་གང་ཞིག་

འདྲེན་པར་འགྱུར་བ་ནི། བརློད་འདློད་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་རེ་གཉིས་ཡློད་པ་མ་

གཏློགས་ཕལ་ཆེར་མིང་དེའི་མཐར་སྦྱར་རྒྱུའི་ཚིག་དློན་འློག་མ་ལས་ཤེས་དགློས་ཏེ། 

ཚིག་དློན་འློག་མ་གློང་མ་དང་མཚུངས་པ་ལས། གློང་མ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡློད་ན་མིང་སྔ་མ་

སྔ་མའི་མཐར་སྡུད་པའི་ཚིག་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། 

དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ཡི་རང་སེ། ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་དློན་གློང་

འློག་མཚུངས་པ་ལས་འློག་མ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡློད་ན་འློག་མ་སྡུད་པའི་ཚིག་ཕད་སྦྱར་
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དགློས་ཏེ། ལྷས་ཀང་བཏུད་ན་མིས་ལྟ་ཅི་སྨློས། ལྟ་བུ་དང་། མཇུག་ཏུ་བ་ཚིག་ལྟ་

བུར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦེལ་བའི་ཕིར། ཚིག་དློན་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཕི་མ་བསྣན་དགློས་

ནའང་། སྡུད་པའི་བེ་བག་བསྣན་པའི་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། གསེར་དངུལ་ཟངས་

ལགས་གཤའ་ཚེའང་སྦྱར། ལྟ་བུ་དང་། ཕི་མར་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གངས་གཅིག་གམ་

གཉིས་སམ་མང་པློ་བཀློད་པ་ལས། དེ་དག་ཀང་གལ་ཏེ་དློན་བསྐར་བ་ཡློད་ན་སྔ་མ་

སྔ་མར་རྣམ་གངས་ཀི་འབེད་པའི་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། འཆི་མེད་དམ། རྣམ་སད་

དམ། མིག་མི་འཛུམ་ནི་ལྷའློ། །ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་དློན་གཉིས་ཀ་བསྐར་བ་ཡློད་ན་

རྣམ་གངས་ཀི་སྡུད་པའི་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། གཏུབ་ཅིང་གཏུབ་ཅིང་དྲག་ཏུ་གསློལ་

བར་བེད། ལྟ་བུ་དང་། མིང་གི་མཐར་པ་ལྟ་བུའི་ཕློ་སྒ་གསར་དུ་སྦྱར་ཡློད་ན་མིང་

མཐའ་དེ་ཉིད་བདག་པློའི་སྒར་འགྱུར་བ། ར་པ། སྒྲུབ་པ་པློ། ལྟ་བུ་དང་། མིང་གི་

མཐར་མེད། མིན་ལྟ་བུའི་མློ་སྒར་གཏློགས་པ་གསར་དུ་སྦྱར་ཡློད་ན། མིང་མཐའ་དེ་

ཉིད་དགག་པའི་སྒར་འགྱུར་བ། འཆི་མེད། ལྷ་མིན། ལྟ་བུ་དང་། གསར་དུ་སྦྱར་བ་མ་

ཡིན་པར་དང་པློ་ནས་མིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཡློད་ན་ཕློ་མློའི་སྒ་དེ་བདག་སྒ་དང་དགག་

སྒར་མི་འགྱུར་བར། ངློ་བློ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་སྒར་འགྱུར་བ། དམ་པ། བླ་

མ༑ ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་དློན་སྔ་མ་དང་ཆློས་མཐུན་པའི་ཕི་ཚིག་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་རྒྱུ་

ཡློད་ན་སྔ་མ་ལ་མཐུན་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། མཛེས་ཀང་

མཛེས་ལ་འློད་ཀང་འཚེར། ལྟ་བུ་དང་། སྔ་ཕི་ཆློས་མི་མཐུན་པ་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་

ན་སྔ་མར་མི་མཐུན་པའི་རྒྱན་འཇུག་སེ། ཁློ་བ་སངས་ཀང་དག་འཇློམས་པ། ལྟ་བུ་

སེ༑ རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་ཕད་དེ་དག་ཀང་ངེས་པར་དློན་ལ་བསྙེགས་པ་ཡློད་ན་མི་
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སྦྱར་དུ་མི་རུང་ཞིང་། ཚིག་མཛེས་བེད་ཙམ་ཡིན་ན་མ་སྦྱར་ཀང་རུང་བ་དང་། ཚིག་

དློན་སྔ་མའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསན་བ་ལྷག་མ་ཡློད་ན་སྔ་མ་ལ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕད་སྦྱར་

དགློས་ཏེ། རྒྱས་བཏབ་སེ་བཞག་ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་དློན་སྔ་མའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསན་

བ་ལྷག་མ་མེད་པར་རློགས་ན་སར་བསྡུའི་ཕད་སྦྱར་དགློས་ཏེ། རློགས་སློ། །ལྟ་བུ་

རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་ཕད་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་གང་དང་གང་ཞིག་འཇུག་ཅིང་དློན་ཅི་

འདྲ་ཞིག་སློན་པ་རྣམ་པར་དབེ་བར་བའློ་ཞེས་སློ། །

དེ་ཡང་རྣམ་དབེ་ནི་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ལ། མིང་གི་མཐར་སྦྱར་བས་ཚིག་ཏུ་

འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྐྱེན་སི་སློགས་ཉེར་གཅིག་སེ། བློད་སྐད་ལའང་ལེགས་སྦྱར་

དང་བསྟུན་ནས་སྔར་གི་རྣམ་དབེ་བདུན་པློ་དེ་རྣམས་གཅིག་ཚིག་ཉིད་དང་། གཉིས་

ཚིག་དག་དང་། མང་ཚིག་རྣམས་ཀི་དབེ་བས་ཉེར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། འདི་

རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཕ་མློ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འབེད་དཀའ་བར་སྣང་ཡང་ཡི་གེས་

འཇིགས་པས་མ་སྤློས་སློ། །

ཚིག་ཕད་ནི། མིང་ཚིག་ལ་མ་སྦྱར་ན་རང་སློབས་ཀིས་དློན་མི་སློན་ཅིང་། 

མིང་གི་ཐློག་མཐའ་དང་བར་དུ་སྦྱར་ན་བརློད་བདེ་བ་དང་། མཚམས་སྦྱློར་བ་དང་། 

དློན་གསལ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པ་ཞིག་སེ། འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ལེགས་སྦྱར་གི་ནིབྰ་

ཏ་སེ་ངེས་ཚིག་གམ་མི་ཟད་པར་གགས་པ་དང་འདྲའློ། །དེ་ཡང་དློན་གི་ལྡློག་པ་ཁློ་

ན་སློན་པའི་རྣམ་དབེ་ཡིན་ན་ཚིག་ཕད་ཡིན་པས་ཁབ་ཀང་། ཚིག་ཕད་ཡིན་ན་དློན་

གི་ལྡློག་པ་ཁློ་ན་སློན་པའི་རྣམ་དབེ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་བློ། །

བཞི་པ་ཅི་ཕིར་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
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རེས་འཇུག་གི་དགློས་པ་དངློས་བཤད་པ་དང་། 

ཞར་བྱུང་ཡི་གེའི་འཇུག་པ་སྤིའི་དགློས་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཅི་ཕིར་

འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། །ཡི་གེའི་ཁློངས་ནས་མིང་དབྱུང་སེ། །མིང་གི་ཁློངས་ནས་

ཚིག་ཕྱུང་ནས། །ཚིག་གིས་དློན་རྣམས་སློན་པར་བེད། །ཅེས་པ་སེ། རེས་འཇུག་གི་

ཡི་གེ་བཅུ་པློ་དེ་རྣམས་དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་འཇུག་པར་བེད་ཅེ་ན། སྔློན་འཇུག་

དང་དབངས་ཡློད་མེད་གང་ཡང་རུང་བའི་མིང་གཞིའི་ཡི་གེ་གཅིག་གམ་གཉིས་

སམ་དུ་མ་འདུས་པ་ཡིན་ཡང་རུང་། རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཞུགས་

ན་དློན་གི་ངློ་བློ་སློན་པའི་མིང་དུ་འགྲུབ་པ་མི་སིད་པས་ཡི་གེའི་ཁློངས་ནས་མིང་

དབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། མིང་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་དུ་མ་སྦེལ་དུ་ཟིན་ཀང་

མཚམས་སྦྱློར་བར་བེད་པའློ། །དློན་གསལ་བར་བེད་པའི་རྣམ་དབེ་དང་ཚིག་ཕད་

སློགས་ཕལ་ཆེར་རེས་འཇུག་ལས་འབྱུང་ཞིང་རེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་པས་དེ་རྣམས་མ་

ཞུགས་ན། དློན་གི་ཁད་པར་སློན་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྲུབ་པ་མི་སིད་པས་མིང་གི་ཁློངས་

ནས་ཚིག་དབྱུང་བའི་ཕིར་འཇུག་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས་འཇིག་རེན་དུ་དློན་རྣམས་

རློད་པར་བེད་པའི་ཕིར་དློན་མཚོན་པའི་བརློད་པ་ཇི་སྙེད་པའང་རེས་འཇུག་གི་ཡི་གེ་

རྣམས་འཇུག་པའི་དགློས་པར་གྲུབ་བློ་ཞེས་པ་སེ། འདིར་ཡི་གེ་དང་། མིང་དང་། 

ཚིག་དང་། བརློད་པ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་བློད་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དབེ་བར་

བའློ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ཡི་གེའི་འཇུག་པ་སྤིའི་དགློས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ཡི་གེའི་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གི་དགློས་པ་བཤད་པ་དང་། 
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ཡི་གེའི་འཇུག་པ་སློན་པའི་བསན་བཅློས་འདི་ཉིད་བརམས་པའི་དགློས་པ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

དགློས་པ་ལྡློག་ཕློགས་ནས་བསན་པ་དང་། 

ཉིང་དགློས་ལྡློག་ཕློགས་ནས་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། མློ་ཡི་ཡི་གེ་མེད་པ་

ན༑ །ཕློ་ཡིག་བརློད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཕློ་ཡིག་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་། །འཇུག་

པར་བཅས་པ་མེད་ན་ནི། །མིང་དང་ཚིག་ཀང་གསལ་མི་ནུས། །མིང་ཚིག་གསལ་

བ་མེད་ན་ནི། །དློན་རྣམས་བརློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པ་སེ། མློ་ཡི་ཡི་གེ་གི་གུ་

སློགས་ཨཱ་ལི་བཞི་པློ་མེད་ན། ཕློ་ཡིག་ཀཱ་ལི་རྣམས་ཁློ་ནས་བརློད་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཨཱ་ལི་རྣམས་ལ་ལྟློས་པའི་བརློད་པ་དེ་སྙེད་མི་ཚང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང་། ཕློ་ཡིག་ཀཱ་ལི་དེ་དག་རྣམས་ལའང་ཨཱ་ལི་དང་ལྡན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་འཇུག་

པར་བཅས་པ་སེ། འཇུག་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་མེད་པར་གྱུར་ན་ནི། དློན་གི་ངློ་བློ་སློན་

པའི་མིང་དང་། ཁད་པར་སློན་པའི་ཚིག་ཀང་གསལ་བར་མི་ནུས་པར་གློང་དུ་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། མིང་དང་ཚིག་གསལ་བར་གྱུར་པ་མེད་ན་ནི་དློན་གི་རྣམ་པ་རང་

དང་གཞན་ལ་མཚོན་ཞིང་གློ་བར་བེད་པའི་བརློད་པ་རྣམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་

རློ༑ །དེས་ན་ཨཱ་ལི་རྣམས་ནི་ཀཱ་ལིའི་བརློད་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཕིར་དང་། 

འཇུག་པ་རྣམས་ནི་མིང་ཚིག་གསལ་བའི་ཕིར་དང་། མིང་ཚིག་རྣམས་ནི་དློན་བརློད་

པའི་ཕིར་འཇུག་པས་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ནི་དགློས་པ་ཆེན་པློ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་ཉིང་དགློས་ལྡློག་ཕློགས་ནས་བསན་པ་ནི། 
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དེ་ལྟར་གྱུར་ན་འཇིག་རེན་དུ། །དློན་མཚོན་བརློད་པ་ཀུན་ཀང་མེད། །རིག་

བེད་སྨྲ་བའང་ཡློད་མི་འགྱུར། །ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀི། །བསབ་པ་

རྣམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་

མེད་པར་གྱུར་ན་འཇིག་རེན་འདིར་དློན་མཚོན་པར་བེད་པའི་བརློད་པ་སེ་ལུང་དུ་

སློན་པའི་སྒ་སྐད་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བས་དེ་ལ་ལྟློས་པའི་འཇིག་རེན་པ་དང་མཐུན་

མློང་བའི་བཟློ་གནས་དང་། རིས་དང་། སྙན་ངག་སློགས་རིག་བེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀང་

ཡློད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། འཇིག་རེན་དང་མཐུན་མློང་མིན་པའི་ཤེས་བ་ཉན་ཐློས་དང་། 

རང་སངས་རྒྱས་དང་། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསབ་པ་རྣམས་སློན་ཅིང་སྨྲ་

བའང་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། མིང་ཚིག་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རེན་དུ་ཡློད་

ན་ནི། འཁློར་འདས་ཀི་བླང་དློར་མཐའ་དག་སློན་ཅིང་སྨྲ་བ་འབྱུང་ལ། བླང་དློར་ལ་

ཞུགས་ན་ནི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་

སློ༑ །

གཉིས་པ་ཡི་གེའི་འཇུག་པ་སློན་པའི་བསན་བཅློས་འདི་ཉིད་བརམས་པའི་དགློས་པ་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

དགློས་པ་དངློས་བཤད་པ་དང་། 

དགློས་པ་དེ་འགྲུབ་པར་སྨློན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་སེམས་

ཅན་རྣམས། །ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དང་། །གྲུབ་མཐའ་གཞན་ཡང་ཡློད་ན་

ཡང་། །རང་ཉིད་ཀིས་ནི་མི་ཤེས་བཞིན། །དེ་བཞིན་ཡི་གེའི་འཇུག་ཚུལ་རྣམས། །སྨྲ་

བ་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཀང་། །རང་ཚུལ་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །དློན་ལ་སྦྱློར་བ་ག་ལ་
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ཤེས། །དེ་ཕིར་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་གི །རེས་སྨྲས། ཞེས་པ་སེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་

རེན་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ། གཟུགས་སློགས་ཕུང་པློ་དང་། མིག་གི་ཁམས་སློགས་

ཁམས་དང་། མིག་གི་སྐེ་མཆེད་སློགས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་རང་རང་ལ་ཡློད་པར་མ་

ཟད། གྲུབ་པའི་མཐས་བཞག་པ་གཞན་ཡང་གངས་ཅན་པའི་དེ་ཉིད་ཉེར་ལྔ་དང་། ཐེག་

ཆེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སློགས་ཀང་ཡློད་ཅིང་། སྔློན་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འགློགས་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་གཞན་གིས་མ་བསན་ན། རང་ཉིད་ཀིས་

མི་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ། རང་རང་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡུལ་

སློ་སློའི་ལུང་སློན་པའི་སྒ་སྐད་ཀི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་སེ་

མེད་པ་མི་སིད་ཀང་། གཞན་གིས་བར་མ་སྤད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ཡི་གེ་རྣམས་མིང་

ཚིག་སློགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཀང་མི་ཤེས་ན། མིང་ཚིག་ལ་སློགས་པ་དེ་

རྣམས་བེ་བག་”ཕེ་
1

ནས་དློན་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ག་ལ་ཤེས་ཏེ་མི་ཤེས་སློ། །དེ་

བས་ན་བླང་དློར་མཐའ་དག་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་རྣམས་གསལ་

བར་བེད་པའི་བློད་སྐད་ལ་མཁློ་བའི་བསན་བཅློས་འདི་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་ལ་སློགས་

པའི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བར་སྤློད་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཐུ་མི་བདག་གིས་བརེ་བས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནློ༑ །ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དགློས་པ་དེ་འགྲུབ་པར་སྨློན་པ་ནི། 

འདི་ཀུན་རློགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཡི་གེའི་འཇུག་པ་ལེགས་

པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་འདི་གངས་ཅན་སྐེ་བློ་ཀུན་གིས་རློགས་ནས་མིང་ཚིག་བརློད་པ་

1  ཕ
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ཐམས་ཅད་ལ་རྨློངས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཉིང་

དགློས་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་སྨློན་མཛད་པའློ། །

སྨྲས་པ། ཤཱཀ་སེངྒེའི་བསན་ལ་རབ་ཞུགས་ཤིང་། །ལག་པའི་མིག་ལ་

དབངས་འཇུག་བཞི་བཅུ་དང་། །མཚམས་ཀི་བགློད་པར་འཕུལ་རེན་རེ་ཟུང་

གིས། །བརྒྱན་པའི་འབློད་བ་ལྡན་པ་གང་དེ་ཡིས། །གངས་ཅན་མིག་གཅིག་སམྦློ་ཊ་

ཡི་གཞུང་། །གངས་ཅན་བར་སྤློད་ཕི་མློ་སུམ་རགས་དློན། །གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་

གི་ལེགས་བཤད་བཞིན། །གངས་ཅན་བསན་འགློའི་དློན་དུ་སྦྱར་མློད་ཀི། །རྒྱལ་བསན་

སྣང་གཏེར་དུས་རིས་སྒིབ་ལ་ཉེ། །”དཔང་
1

གྱུར་མཁས་པའི་མཚོ་སྐེས་ཕལ་ཆེར་

ཟུམ། །གཟུ་ལུམ་སྤློད་པའི་འབྱུང་བ་རང་དགར་རྒྱུ། །བསིལ་ལློངས་སྐེ་བློའི་གདློང་

མུན་ཇི་ལྟར་སེལ། །གདུང་སྤྲུལ་ཕལ་ཆེར་འདློད་ཡློན་སྤློད་ལ་ཡེངས། །སྒློམ་ཆེན་ཕལ་

ཆེར་ཟློག་རྫུན་བ་བས་བེལ། །མཁས་རླློམ་ཕལ་ཆེར་ཚོང་ཞིང་ལས་ལ་སྤློད། །ཀེ་མ་

ཐུབ་བསན་སུ་ཡིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །དློན་གཉེར་འདུན་པའི་ཀརྞ་གཏིང་ནས་

འགགས། །ལེགས་ཉེས་ལྟ་བའི་ཙཀྵུ་འགིབ་ཀིས་ནློན། །ཕློགས་ལྷུང་གདློན་གིས་མ་ན་

ཆེར་བརླམས་པ། །དེ་དག་ལེགས་བཤད་ནཱ་དས་ཅི་ཞིག་བ༑ །འློན་ཀང་གཟུར་གནས་

དཔྱློད་ལྡན་མཁའ་ནློར་གིས། །བསྐུལ་ཚིག་ཚ་ཟེར་ལན་མང་སྤློས་པའི་ཚེ། །ལེགས་

བཤད་སྦང་རི་སྐྱུག་དང་མི་སྐྱུག་གི །རང་དབང་འདབ་སློང་ཅན་ལ་ཡློད་མ་ཡིན། །དེ་

ཕིར་འདིར་འབད་ལེགས་བས་འབབ་ལྡན་མ། །བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་རྣམ་

སད་ཆུས། །རབ་རྨློངས་ཁབ་འཇུག་རང་དྲི་བཀྲུས་ལས་སར། །བང་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་

གསློས་སུ་འཇུག་གྱུར་ཅིག ། 

1  དབང
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ཅེས་ཡུལ་གངས་ཅན་གི་སྐད་ཀིས་བར་སྤློད་པའི་བསན་བཅློས་སུམ་ཅུ་པ་

དང་། རགས་ཀི་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་མཁས་མཆློག་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི། སློམ་བརློན་མང་དུ་ཐློས་བའི་དགེ་སློང་ཛྙཱ་ན་མི་ཏས་ནན་ཆེན་པློས་བསྐུལ་མ་

མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ངག་དབང་རློ་རེ་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞབས་

རྡུལ་ལ་སྤི་བློས་རེག་ཅིང༌། སེལ་ཁང་པཎི་ཏ་ཆེན་པློའི་ཞལ་གི་བདུད་རི་ཆ་ཤས་ཙམ་

མྱངས་པས་བློད་ཀི་བར་དག་གི་བསན་བཅློས་ཕལ་མློ་ཆེའི་དགློངས་དློན་སྨྲ་བ་ལ་

མཁས་པའི་མདུན་སར་མི་ཞུམ་པའི་སློབས་པ་ཅུང་ཟད་ཐློབ་པའི་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་

དྷརྨ་བྷ་དྲ་ཞེས་བ་བས་སུམ་རགས་དང་སྨྲ་སྒློ་དང་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་

བློད་ཀི་བར་སྤློད་པའི་བསན་བཅློས་ར་འགེལ་མང་པློ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དེ༑ དེ་དག་གི་

ལེགས་ཆ་མཐའ་དག་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ནས་རང་ལློ་སློ་ལྔ་པ་ཟད་པ་ཞེས་པ་མེ་

སག་ལློའི་གློ་བཞིན་ཟླ་བའི་དཀར་ཚེས་དགའ་བ་དང་པློའི་ཉིན། གཙང་གཡས་རུ་

བཞད་ཀི་བེ་བག་དངུལ་ཆུའི་རི་ཁློད་དགའ་ལྡན་རེའི་སློང་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་འདིས་ཀང་

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་

བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

	༄༅། །ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་སྐད་ཀྱིས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་
	བཅོས་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་
	རྣམ་བཤད་མཁས་མཆོག་སི་ཏུའི་
	ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་
	བཞུགས་སོ། །

	སུམ་ཅུ་པ་བཤད་པ་དང༌། 
	བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། 
	མཚན་དོན་དང༌། 
	གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ནི། 

	གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་དངོས་ལ་གཉིས། 
	གཞུང་སྤྱིའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། 
	མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང༌། 
	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྤྱིར་ཕྱག་འཚལ་བ། 
	གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 
	གསུམ་པ་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྟག་ཞི་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 
	བཞི་པ་དྲིན་གཟོ་བའི་ཕྱིར་མཁས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། 

	གཉིས་པ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། 

	གཉིས་པ་སྐབས་དོན་སུམ་བཅུ་པ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 
	སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང༌། 
	བོད་ཡིག་གི་དབྱངས་གསལ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། 
	གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། 
	མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 
	གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	དབྱེ་སྒོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། 
	གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 
	རྗེས་འཇུག་བཤད་པ། 
	གཉིས་པ་སྔོན་འཇུག་བཤད་པ་ནི། 
	གསུམ་པ་མི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ནི། 




	གཉིས་པ་སྦྱོར་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང༌། 
	སླར་བསྡུ་བཤད་པ། 
	གཉིས་པ་ལ་དོན་བཤད་པ་ནི། 
	གསུམ་པ་ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	མདོར་བསྟན་པ་དང༌། 
	གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	འབྲེལ་སྒྲ་བཤད་པ་དང༌། 
	གཉིས་པ་བྱེད་པ་པོའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 


	བཞི་པ་རྒྱན་སྡུད་བཤད་པ་ནི། 


	ལྔ་པ་ལྷག་བཅས་བཤད་པ་ནི། 
	དྲུག་པ་འབྱེད་སྡུད་བཤད་པ་ནི། 
	བདུན་པ་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 
	འབྱུང་ཁུངས་དངོས་བཤད་པ་དང༌། 
	གཉིས་པ་དེ་དགར་སྡུད་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། 

	བརྒྱད་པ་བོད་པའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 

	གཉིས་པ་རྗེས་འཇུག་ལ་མ་”ལྟོས་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་བཤད་པ་ལ་དྲུག 
	ནི་སྒྲ་བཤད་པ། 
	གཉིས་པ་དང་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 
	གསུམ་པ་དེ་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 
	བཞི་པ་གང་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 
	ལྔ་པ་བདག་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 
	དྲུག་པ་དགག་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། 



	གཉིས་པ་གདམས་ངག་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་བཞི། 
	ཚིགས་བཅད་འགྲོལ་ཚུལ་ལ་འདོམས་པ། 
	གཉིས་པ་ཉན་པ་པོ་སྤྲོ་བསྲིང་བའི་སྒོ་ནས་འདོམས་པ་ལ་གསུམ། 
	རྗེས་འཇུག་མེད་མི་རུང་དུ་བསྟན་པ། 
	གཉིས་པ་རྗེས་འཇུག་ཤེས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནི། 
	གསུམ་པ་དེ་དོན་ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། 

	གསུམ་པ་བསླབ་ཚུལ་གོ་རིམ་ལ་འདོམས་པ་ནི། 
	བཞི་པ་གདམས་ངག་སྣོད་རུང་ལ་བསྟན་དགོས་པར་འདོམས་པ་ནི། 
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