
བཤེས་སྤྲིང་འགེལ་པ་དོན་གསལ།   1 

༄༅། །རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས་མཛད་པའྤྲི་བཤེས་པའྤྲི་སྤྲིངས་ཡྤྲིག་གྤྲི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ཕོགས་བཅུའྤྲི་༧རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ། །རྣམ་དག་འཕྤྲིན་ལས་འོད་དཀར་སོང་ལྡན་ཐུབ་དབང་རྤྲི་བོང་འཛིན་པ་ཡྤྲིས། །ོན་མོངས་གདུགས་ཀྤྲིས་
རབ་ཏུ་གདུངས་པའྤྲི་སེ་དགུའྤྲི་ཚ་གདུང་འཇྤྲིལ་བ་ནྤྲི། །ཤྤྲིན་ཏུ་བསྤྲིལ་བའྤྲི་འོད་ཟེར་སོང་འགེད་སོན་ཟླའྤྲི་
དཀྤྲིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་འམ། །ཧ་རྤྲི་ཙནྡན་དྤྲི་བསུང་གྤྲིས་བསོས་མ་ལ་ཡ་རླུང་དག་དང་མཚུངས། །གང་གྤྲིས་
ཆགས་བྲལ་ཡོན་ཏན་བསྤྲིལ་ཟེར་ཆ་ཡྤྲི་ཆ་ཙམ་འཕོས་པས་ཀང་། །ཨུཏྤལ་མྤྲིག་གྤྲི་བུང་བ་ཟུང་ལྡན་རྣམ་དཀར་
སོ་ཡྤྲི་ཟེ་འུ་ཅན། །དེགས་བཅས་བདུད་ཀྤྲིས་ཕོ་ར་མངགས་པའྤྲི་མཐོ་རྤྲིས་བུ་མོའ་ིབཞྤྲིན་རས་ཀྤྲི། །པདོའ་ི
ནགས་ཚལ་མོད་ལ་ཟུམ་བྱེད་ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའྤྲི་ཟླ་བར་འདུད། །མཐར་ལྟའྤྲི་རྤྲི་བོ་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་གཞན་སེ་
འདབ་བཟང་སོང་དག་གྤྲིས། །གང་གྤྲི་ལྟ་ཟེར་འབར་བའྤྲི་གཟྤྲི་བརྤྲིད་ཅུང་ཟད་འགོངས་པར་མ་ནུས་
ཤྤྲིང་། །མཐའ་བྲལ་སོང་ྤྲིད་གདེངས་ཀའྤྲི་ནོར་བུས་ས་གསུམ་མུན་པ་སེལ་མཛད་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུ་ཡྤྲི་དབང་པོ་
དེ་ནྤྲི་སེ་དགུའྤྲི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅྤྲིག །དེ་ཡྤྲི་གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་རྤྲིན་ཆེན་གཏེར། །ཡྤྲིད་གཅུགས་
བཤེས་ལ་འདོམས་བྱེད་སྙན་ཚིག་འདྤྲི། །བོ་བཟང་བཤེས་གེན་འགའ་ཡྤྲིས་བསྐུལ་བའྤྲི་ངོར། །ཇྤྲི་ལྟར་ནུས་
བཞྤྲིན་བདག་གྤྲིས་རྣམ་པར་དབྱེ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ང་ནྤྲི་མྱ་ངན་འདས་འོག་
ཏུ། །ཚུལ་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ་ཁོད་ཤེས་གྤྲིས། །ལོ་ཕོགས་བེ་ཏའྤྲི་ཡུལ་དུ་
ནྤྲི། །དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གགས་པ། །དེ་མྤྲིང་ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྤྲི་ཕོགས་འཇྤྲིག་
བྱེད། །ང་ཡྤྲི་བསན་པ་འཇྤྲིགས་རེན་ན། །བ་མེད་ཐེག་པ་གཙོར་བསན་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྲི་ས་བསྒྲུབས་
ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོ་འོ། །ཞེས་སོགས་མདོ་སེ་དུ་མ་ལས་ལུང་བསན་པ་བདག་ྤྲིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྲི་མཛའ་བོ་རྒྱལ་པོ་བདེ་སོད་བཟང་པོ་ལ་བརྫངས་པ། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པའྤྲི་
ཐབས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་པ་སོན་པར་བྱེད་པ་བཤེས་པའྤྲི་སྤྲིངས་ཡྤྲིག་ནྤྲི་བསྡུས་པའྤྲི་དོན་གྤྲིས་ཀྤྲིས་ཤེས་པར་
བྱ་སེ། འདྤྲི་ལྟར་མན་པར་གདམས་པ་དང་། གདམས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནྤྲི། ཡོན་ཏན་རང་བཞྤྲིན་དགེ་
འོས་བདག་གྤྲིས་ན། །བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྲི་གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་བའྤྲི། །བསོད་ནམས་འདུན་སད་འཕགས་
པའྤྲི་དབྱངས་འདྤྲི་དག །ཅུང་ཟད་ཅྤྲིག་བསེབས་ཁོད་ཀྤྲིས་གསན་པའྤྲི་རྤྲིགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡོན་ཏན་



2   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

རང་བཞྤྲིན་དགེ་འོས་ཞེས་པ་ནྤྲི་གདམས་པ་ལ་རྣ་བ་གཏོད་དུ་གཞུག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རྒྱལ་པོ་ལ་བོས་པའོ། །དེ་ལ་
བརེན་ཅྤྲིང་གོམས་པར་བྱས་པ་ན་ཡོན་ཏན་ཏེ་དགེ་བ་ཡྤྲིན་ལ། དེའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ནྤྲི་རྒྱུ་སེ། སོན་བསགས་པའྤྲི་
དགེ་བའྤྲི་རྩ་བའྤྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྤྲི། ད་ལྟ་དམ་པའྤྲི་ཆོས་ན་པའྤྲི་སོད་དུ་གྱུར་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དགེ་འོས་ཞེས་
བྱའོ། །དེས་ན་སོན་དགེ་བའྤྲི་རྩ་བ་བསགས་པས་དམ་པའྤྲི་ཆོས་ཀྤྲི་སོད་དུ་གྱུར་པའྤྲི་རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྤྲིས་གསན་
པའྤྲི་རྤྲིགས་སོ་ཞེས་སེལ་ལོ། །གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའྤྲི་དབྱངས་ཞེས་པའྤྲི་མྤྲིང་ཅན་གྤྲི་སེབ་སོར་གྤྲིས་
བཅྤྲིངས་པའྤྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྤྲི་དག་གོ །ཚད་ཇྤྲི་ཙམ་ཞྤྲིག་ཅེ་ན། རྒྱལ་པོ་ནྤྲི་བྱ་བ་མང་བས་གཞུང་མང་
པོ་འཛིན་པར་མྤྲི་ནུས་པས། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ཚིག་མང་བའྤྲི་ེས་པ་སྤངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཅྤྲིག་བསེབས་ཞེས་སོ། །སུ་
ཞྤྲིག་གྤྲིས་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་གྤྲིས་སོ། །དགོས་པ་ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་བསེབས་ཞེ་ན། བདེ་བར་གཤེགས་
པའྤྲི་གསུང་རབ་ལས་བསྙད་ཅྤྲིང་བསན་པ་ལས་བྱུང་བའྤྲི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། །ངེས་པར་ལགས་པའྤྲི་
ཐབས་སུ་གྱུར་པའྤྲི་བསོད་ནམས་ལ། ས་བདག་ཁོད་དང་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ཀང་འདུན་པར་བྱ་བའྤྲི་སད་
དུའོ། །མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྤྲི་ཐབས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་པ་ནྤྲི་སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་བསན་པ་ལས་གཞན་ལ་མེད་
དོ། །ཕྤྲི་རོལ་པ་དག་ནྤྲི་ཕྱུགས་ཀྤྲི་མཆོད་སྤྲིན་དང་སྐྲ་འབལ་བ་སོགས་ཀྤྲི་དཀའ་ཐུབ་དང་། བདག་སོམ་པའྤྲི་
རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཀྤྲིས་མཐོ་རྤྲིས་དང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྲི་
གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་བའྤྲི་བསོད་ནམས་འདུན་སད་ཅེས་སོས་ཏེ། གཞན་གྤྲི་གཞུང་ལུགས་ལས་བསོད་
ནམས་སུ་བསན་པ་དག་ལ་འདུན་པས་ནྤྲི། སེས་བུའྤྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྤྲི་དོན་མྤྲི་འགྲུབ་བོ་སྙམ་དུ་དགོངས་
སོ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྤྲི་སྙན་ངག་འདྤྲི་ལ་སེབ་སོར་མཛེས་པ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲི་སྙན་ནོ་སྙམ་ན། ཚིག་ངན་ཡང་དོན་
བཟང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ཁད་དུ་གསད་པ་མྤྲི་རྤྲིགས་སོ་ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སོན་པ་ནྤྲི། ཇྤྲི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་
གཟུགས་ཤྤྲིང་ལས་ཀང་། །བགྤྲིས་པ་ཅྤྲི་འདའང་རུང་སེ་མཁས་པས་མཆོད། །དེ་བཞྤྲིན་བདག་གྤྲི་སྙན་ངག་འདྤྲི་
ངན་ཡང་། །དམ་ཆོས་བརོད་ལ་བརེན་སད་སད་མྤྲི་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྲི་སྐུ་
གཟུགས་ཤྤྲིང་དང་། ཀང་ཞེས་པས་བསྡུས་པ་རོ་བ་དང་འཇྤྲིམ་པ་སོགས་ལས་བགྤྲིས་པ་མཛེས་པའམ། མྤྲི་
མཛེས་པ་ཅྤྲི་འད་ཡང་རུང་སེ། རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་དབྱྤྲིབས་མཛེས་མྤྲི་མཛེས་སོགས་ཀྤྲི་ཁད་པར་ལ་མྤྲི་ལྟ་བར་
གཞྤྲི་ངོ་བོའ་ིཁད་པར་ལ་བརེན་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་མཆོད་པར་བྱ་བ་བཞྤྲིན་དུ། བདག་གྤྲི་སྙན་ངག་འདྤྲི་
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ཡང་རོད་བྱེད་མཛེས་པ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ངན་ཡང་བརོད་བྱ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པའྤྲི་ཐབས་
སུ་གྱུར་པའྤྲི་དམ་པའྤྲི་ཆོས་བརོད་པ་ལ་བརེན་པའྤྲི་སད་དུ་ཚིག་འབྲུ་ལ་མྤྲི་རོན། དོན་ལ་རོན་པའྤྲི་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྤྲིས་བསགས་པར་འོས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་སད་པར་མྤྲི་བགྤྲི་ཞྤྲིང་། མན་པར་འོས་པ་ཡང་ཡྤྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་
ཚིག་མཛེས་པ་མེད་ན། འདྤྲིའྤྲི་དོན་གང་ཡྤྲིན་པ་ཁོ་བོས་སར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྲི་གསུང་རབ་དུ་མ་ཐོས་
པས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཟྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཡང་འདྤྲི་མན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱ་བ་
མེད་ཀང་། རོགས་ཟྤྲིན་གསལ་འདེབས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མན་པར་རྤྲིགས་སོ་ཞེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སོན་པ་ན། ཐུབ་
པ་ཆེན་པོའ་ིདཀའ་ནྤྲི་སྙན་དགུ་ཞྤྲིག །ཁོད་ཀྤྲི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་ཀྤྲི། །རོ་ཐལ་ལས་བགྤྲིས་དགུང་ཟླའྤྲི་
འོད་ཀྤྲིས་ན། །ཆེས་དཀར་ྤྲིད་དུ་ཅྤྲི་སེ་མྤྲི་བགྤྲིད་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོ་གསུམ་མྤྲི་དགེ་བ་ལས་བསྲུང་
པས་ན་ཐུབ་པ། ོན་མོངས་པ་དང་སེ་བའྤྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སྤངས་པས་ན་ཆེན་པོ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྤྲི་བཀའ་ནྤྲི་ལེགས་པར་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་སྙན་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུ་སྙན་དགུ་ཞག་སེ་ཐམས་ཅད་
རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྤྲིས་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསོམ་པའྤྲི་སོ་ནས་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད། འོན་ཀང་འདྤྲི་
མན་པས་ཀང་དེ་དག་ཆེས་གསལ་བའྤྲི་རེན་དུ་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་མན་པར་རྤྲིགས་ཏེ། དཔེར་ན། རོ་ཐལ་ལས་
བགྤྲིས་པའྤྲི་གཞལ་མེད་ཁང་རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་དཀར་བ་ཡྤྲིན་ཡང་། དགུང་ཟླའྤྲི་འོད་ཀྤྲིས་ཕོག་པ་ན་ཆེས་ཤྤྲིན་ཏུ་
དཀར་བར་ཅྤྲི་སེ་མྤྲི་བགྤྲིད་ལགས་ཏེ་བགྤྲིད་པ་དེ་བཞྤྲིན་ནོ། །གྤྲིས་པ་གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ་སེ། སྤྲིར་
དགེ་བ་སྒྲུབ་པར་གདམས་པ་དང་། འཁོར་བའྤྲི་ེས་པས་སོ་བར་བྱ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་ཕན་ཡོན་
བསམས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་གྤྲི། དང་པོ་ཁྤྲིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྤྲི་
ཕོགས་གྤྲིས་ཀ་ལ་གདམས་པ་ལ་ཡང་གསུམ་གྤྲི། དང་པོ་རེས་དན་དྲུག་གྤྲིས་དད་པ་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། 
དགེ་ལེགས་ཀུན་གྤྲི་རྩ་བ་ནྤྲི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྤྲིགས་པའྤྲི་དད་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་མངོན་པར་སྤེལ་
བའྤྲི་ཕྤྲིར་རེས་སུ་དན་པ་དྲུག་རག་ཏུ་ཡྤྲིད་ལ་བྱའོ། །ཞེས་སོན་པ་ནྤྲི། རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་
འདུན་དང་། །གཏོང་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ལ་རེས་དན་པ་དྲུག །རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་སོ་སོ་ཡྤྲི། །ཡོན་ཏན་
ཚོགས་ཀྤྲི་རེས་སུ་དན་པར་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤྲིག་པའྤྲི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཕམ་པར་མཛད་པས་ན་རྒྱལ་
བ་སེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་དན་པ་དྲུག་བཀའ་
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སྩལ་བ་དེ་དག་ྤྲིན་རེ་བཞྤྲིན་དུ་རག་ཏུ་རེས་སུ་དན་པར་བགྤྲིའོ། །ཞེས་སེལ་ལོ། །ཇྤྲི་ལྟར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་
སོགས་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིཡོན་ཏན་གྤྲི་ཚོགས་མདོ་ལས་ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པ་རྣམས་རེས་སུ་དན་པར་བྱ་ཞྤྲིང་ཡྤྲིད་
ལ་བྱའོ་ཞེས་པའྤྲི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། འདྤྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྤྲི་
དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྤྲི་སངས་རྒྱས་རྤྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་
བར་གཤེགས་པ། འཇྤྲིག་རེན་མཁེན་པ། སེས་བུ་འདུལ་བའྤྲི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། བ་ན་མེད་པ། ལ་དང་མྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་
སོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། བདུད་བཞྤྲི་བཅོམ་པ་དང་། སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་
པས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །དེ་བཞྤྲིན་ྤྲིད་རོགས་པས་སམ་ཇྤྲི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྤྲིན་གྤྲི། གཞན་
དུ་མྤྲི་འགྱུར་བས་ན་དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་པའོ། །ོན་མོངས་པའྤྲི་དག་བཅོམ་པས་སམ། རེད་དང་བཀུར་སྤྲིས་
མཆོད་པར་འོས་པས་ན་དག་བཅོམ་པའོ། །ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་པར་ཀུན་ནས་རྒྱས་པས་
ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྤྲི་སངས་རྒྱས་སོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་ན་རྤྲིག་པ་དང་། དེའྤྲི་རེན་ཚུལ་ཁྤྲིམས་
དང་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་ན་ཞབས་སུ་ལྡན་པའོ། །མཛེས་པའྤྲི་གནས་སུ་གཤེགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རམ་ཕྤྲིར་མྤྲི་
ལྡོག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའོ། །རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་ཀྤྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་
དང་། ས་དང་རྤྲི་ལ་སོགས་པའྤྲི་འབྱུང་བ་དང་གནས་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་གྤྲི་འཇྤྲིག་
རེན་དང་། སོད་ཀྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་ལ་སོགས་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་མཁེན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འཇྤྲིག་རེན་མཁེན་པའོ། །ཇྤྲི་ལྟར་
ཤྤྲིང་རའྤྲི་ཁ་ལོ་པས་ཤྤྲིང་ར་འདེན་པ་ལ་སར་བར་འོས་པའྤྲི་ཕྱུགས་སར་མ་སར་བ་རྣམས་སོར་བར་བྱེད། སར་
བ་ན་འགའ་ཞྤྲིག་ལོག་འདེན་བྱེད་པ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད། སར་ཟྤྲིན་པའྤྲི་འོག་ཏུ་འཁོགས་པོར་འགོ་བ་
རྣམས་ལམ་དང་པོ་ལ་རྣལ་དུ་འཇུག་པར་བྱེད། དལ་བུས་འགོ་བ་རྣམས་ལྕག་གྤྲིས་སྐུལ་བར་བྱེད། ཤྤྲིང་ར་ལ་
སར་མྤྲི་ན་པའྤྲི་ཕྱུགས་དམུ་རོད་རྣམས་རེ་ཞྤྲིག་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་ཀང་། 
འཕགས་པའྤྲི་ལམ་གྤྲི་ཤྤྲིང་ར་ལ་སར་བར་འོས་པའྤྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་དེ་ལ་སོར་བར་བྱེད། སར་བ་ན་འགའ་
ཞྤྲིག་བསན་པ་དང་མྤྲི་མཐུན་པར་སོད་པ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད། ལམ་ལོག་པ་ལ་འགོ་བ་རྣམས་རྣལ་མ་
ལ་འཇུག་པར་བྱེད། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྤྲི་ལྕག་གྤྲིས་སྐུལ་བར་བྱེད། ལམ་ལ་སར་དུ་མྤྲི་རུང་བའྤྲི་
དམུ་རོད་རྣམས་རེ་ཞྤྲིག་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པར་མཛད་དེ། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་སེས་བུ་འདུལ་བའྤྲི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བ་
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ན་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་བསོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁོད་ནྤྲི་གཞན་ཕན་བགྤྲིད་ལ་
བསྐུལ། །ཆོམ་རྐུན་བགྤྲིད་པ་ཚར་ཡང་གཅོད། །ག་གྱུ་ཅན་རྣམས་རྣལ་དུ་འགོད། །དལ་བུས་བགྤྲིད་ལ་ཞེན་
སྐུལ་འདེབས། །དུལ་བ་རྣམས་ནྤྲི་ལམ་ལ་སོར། །དམུ་རོད་རྣམས་ལ་བཏང་སྙོམས་མཛད། །དེ་སད་སེས་བུ་
འདུལ་བ་ཡྤྲི། །ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བ་མེད་ཁོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལ་དང་མྤྲི་རྣམས་ནྤྲི་ཐར་པའྤྲི་ལམ་གྤྲི་
སོད་དུ་རུང་བས་གདུལ་བྱའྤྲི་གཙོ་བོ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་དག་ལ་བསམ་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་ཆོས་སོན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ལ་དང་
མྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་སོན་པའོ། །ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ནྤྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲིང་འདྤྲི་གྤྲིས་ཀང་སོས་ཏེ་དེ་ལ་མྤྲི་ཤེས་པའྤྲི་གྤྲིད་སངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་བོ་རྒྱས་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་སངས་རྒྱས་སོ། །ཆོས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི་འདྤྲི་ལྟ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲི་ཆོས་ནྤྲི་ལེགས་པར་གསུངས་པ། 
ཡང་དག་པར་མཐོང་པ། ནད་མེད་པ། དུས་ཆད་པ་མེད་པ། ེ་བར་གཏོད་ལ། འདྤྲི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། 
མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་སོ་སོར་རང་གྤྲིས་རྤྲིག་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། འདྤྲིས་ནྤྲི་མདོར་བསྡུས་ན་བསན་པའྤྲི་
ཆོས་དང་། རོགས་ཆོས་གྤྲིས་བསན་ཏེ། དེ་ལ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ནྤྲི་བསན་པའྤྲི་ཆོས་ཏེ། དེ་ནྤྲི་
ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མར་དགེ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ཏེ། གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བསོམ་པའྤྲི་
ཤེས་རབ་བསེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ལག་མས་ནྤྲི་རོགས་པའྤྲི་ཆོས་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡང་ཚིག་དང་པོ་ལྔས་ནྤྲི་ལམ་
གྤྲི་བདེན་པ་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁད་གཞྤྲི་དང་ཁད་ཆོས་གྤྲིས་ལས། དང་པོ་ནྤྲི་ེ་བར་གཏོད་པ་ཞེས་ཏེ། སྒྲུབ་
པ་པོ་ལ་འབྲས་བུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ེ་བར་གཏོད་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །གྤྲིས་པ་དེའྤྲི་ཁད་
པར་ནྤྲི་གསུམ་སེ། རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཤེས་བྱའྤྲི་གནས་ལུགས་གསལ་བ་དང་། མྤྲི་མཐུན་
པའྤྲི་ཕོགས་འཇོམས་པའོ། །དང་པོ་ནྤྲི། འདྤྲི་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་པ་ཞེས་པ་སེ། མར་མེ་ལྟར་རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་འོད་
གསལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གྤྲིས་པ་ནྤྲི། ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ཞེས་པ་སེ། གནས་ལུགས་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་
མ་ལོག་པར་མཐོང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྤྲི། ནད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ོན་མོངས་པའྤྲི་བག་ལ་ལ་བ་མ་
ལུས་པ་སྤངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ཡང་དུས་རེ་ཞྤྲིག་མ་ཡྤྲིན་གྤྲི། གཏན་ནས་སྤངས་བས་ན་དུས་ཆད་པ་མེད་པ་
ཞེས་སོ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་སོ་སོ་རང་གྤྲིས་རྤྲིག་པར་བྱ་བ་ཞེས་པས་ནྤྲི་འགོག་པའྤྲི་བདེན་པ་བསན་ཏེ། 
དེ་ནྤྲི་མུ་བཞྤྲིར་རོག་གྤྲིས་བརག་པར་མྤྲི་ནུས་ཤྤྲིང་། སྒྲ་དང་ངེས་ཚིག་སོགས་ཀྤྲིས་བརོད་དུ་མེད་པས། རྣལ་
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འབྱོར་པའྤྲི་སོ་སོ་རང་རྤྲིག་པའྤྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྲི་སོད་ཡུལ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་བ་མ་ལས། གང་ཞྤྲིག་
ཡོད་མྤྲིན་མེད་མྤྲིན་ཡོད་མེད་མ་ཡྤྲིན་ཡོད་མེད་ལས་གཞན་དུའང་། །བརག་པར་མྤྲི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བྲལ་སོ་
སོ་རང་གྤྲིས་རྤྲིག་ཞྤྲི་བ། །དྤྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སང་ལྡན་དམྤྲིགས་པ་ཀུན་ལ་ཆགས་པ་དང་། །སང་དང་རབ་
རྤྲིབ་རྣམ་པར་འཇོམས་མཛད་དམ་ཆོས་ྤྲི་མ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྤྲི་མཚན་
ྤྲིད་བཤད་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །དགེ་འདུན་གྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་ན་ཐོས་ཀྤྲི་དགེ་འདུན་ནྤྲི་ལེགས་
པར་ཞུགས་པ། དང་པོར་ཞུགས་པ། རྤྲིགས་པར་ཞུགས་པ། མཐུན་པར་ཞུགས་པ་སེ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའྤྲི་ཡོན་
ཏན་བསན་ཏེ་ལག་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་སེམས་དང་ཤེས་རབ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྤྲིན་དུ་གནས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་གོ་
རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྤྲིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་ལོངས་སོད་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་། 
ལྟ་བ་དང་། ཆོ་ག་མཐུན་པར་སོད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ། མཆོད་པར་འོས་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲི་ན་ཐོས་ཀྤྲི་དགེ་འདུན་ནྤྲི་ཀུན་ཏུ་སྤྲིན་པའྤྲི་འོས་སུ་གྱུར་པ། རབ་ཏུ་སྤྲིན་པའྤྲི་འོས་སུ་
གྱུར་པ། བསྐོར་བར་བྱ་བའྤྲི་འོས་སུ་གྱུར་པ། ཐལ་མོ་སར་བའྤྲི་འོས་སུ་གྱུར་པ། འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་བསོད་ནམས་
ཀྤྲི་ཞྤྲིང་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་པ་སེ། བསབ་པ་གསུམ་གྤྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ཚིག་གྤྲིས་
དང་། གྤྲིས་དང་། གཅྤྲིག་གྤྲི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཏོང་བའྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། ཀེ་མ་བདག་སེ་དགུ་སེར་སའྤྲི་
དྤྲི་མ་དང་བྲལ་བའྤྲི་ཀུན་ནས་ལངས་པ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་ན་སེར་སའྤྲི་དྤྲི་མ་དང་བྲལ་བའྤྲི་སེམས་ཀྤྲིས་གནས་ཤྤྲིང་
མཆོད་སྤྲིན་ཁོར་མོར་བྱེད་པ་དང་། ལག་པ་རོང་བ་དང་། རྣམ་པར་གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་། སྤྲིན་པ་ལ་
འགེད་པར་དགའ་བ་གང་ཡྤྲིན་པ་དེ་ནྤྲི་བདག་གྤྲིས་རེད་པ་ལེགས་པར་རེད་པ་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། འདྤྲིར་ཡང་
རང་གྤྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྤྲི་སྤྲིན་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་སེར་སའྤྲི་དྤྲི་མ་སྤངས་པ་དང་། སྤྲིན་པའྤྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་དང་། 
ལུས་ཀྤྲིས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པ་དང་། དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་
བསན་ཏོ། །ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། བདག་གྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ནྤྲི་མ་མས་པ། སོན་མེད་པ། མ་འདེས་པ། མ་
གོས་པ། རང་དབང་ཡོད་པ། མཁས་པས་བསགས་པ། ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། འདྤྲིས་ཀང་
རང་གྤྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བསན་ཏེ། ཚིག་གྤྲི་དོན་རྣམས་ནྤྲི། ཁོད་ཀྤྲིས་ཚུལ་
ཁྤྲིམས་མ་མས་མོད་མྤྲི་དམའ། །མ་འདེས་མ་སྦགས་པ་དག་བསེན་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་དེར་བཤད་པར་
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བྱའོ། །ལའྤྲི་ཡོན་ཏན་ནྤྲི། རྒྱལ་ཆེན་བཞྤྲིའྤྲི་རྤྲིས་ཀྤྲི་ལ་དག་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་
བྱེད་ཀྤྲི་ལ་དག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ཏེ། དེར་སེ་བའྤྲི་ལ་རྣམས་ཀྤྲི་སེ་བའྤྲི་རྒྱུར་གྱུར་བའྤྲི་ཡོན་ཏན་དང་། 
བདག་ྤྲིད་ཀྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཚུངས་པར་བྱས་ནས་དན་པ་ནྤྲི་
ལ་རེས་སུ་དན་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །གྤྲིས་པ་སྤྲིར་དགེ་བའྤྲི་ལས་ལམ་ལ་གནས་པར་གདམས་པ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་རེས་སུ་
དན་པ་དྲུག་ནྤྲི་སེམས་དྭངས་བར་བྱེད་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་པོར་བསན་ནས། 
དེ་ལ་སེམས་མངོན་པར་དད་པས་དགེ་བ་ལ་འབད་པར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དགེ་བའྤྲི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་
ལུས་དང་ནྤྲི། །ངག་དང་ཡྤྲིད་ཀྤྲིས་རག་ཏུ་བསེན་བགྤྲི་ཞྤྲིང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡྤྲིད་དུ་འོང་བ་དུ་མ་
འབྱྤྲིན་པས་ན་དགེ་བ་བྱ་བའྤྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་ན་ལས་དང་། བདེ་འགོར་འགོ་བའྤྲི་ལམ་ཡྤྲིན་པས་ན་ལམ། དེ་
ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། སྲོག་གཅོད་པ་སྤོངས་པ་ནས་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བའྤྲི་བར་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་པ་
སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྤྲི་གསུམ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་ངག་གྤྲི་བཞྤྲི་དང་། བརྣབ་
སེམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་གསུམ་རྣམས་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྤྲིད་ཀྤྲིས་རག་ཏུ་
བསེན་པར་བགྤྲིའོ། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལ་དགེ་བའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ལམ་བཅུ་པོ་འདྤྲི་དག་ཀང་། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་
པ་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ལམ་བཅུ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྤྲི་སོ་ནས་བསེན་པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་པས། དེ་དག་གྤྲི་མཚན་
ྤྲིད་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་དང་། དེའྤྲི་བསམ་པས་གཞྤྲི་དེ་ྤྲིད་ལ་ལས་
དེ་ཀུན་ཏུ་སོད་ཅྤྲིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྤྲི་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ལམ་དེ་དག་གྤྲི་རང་གྤྲི་མཚན་
ྤྲིད་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་ནྤྲི། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དུག་གསུམ་
གྤྲིས་ཟྤྲིལ་གྤྲིས་ནོན་པའོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་ཡོད་ཀང་། གཞྤྲི་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའྤྲི་བསམ་
པས་ཀུན་ཏུ་མ་སད་ན། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཀང་ལས་ཀྤྲི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མྤྲི་འགྱུར་ཏེ། 
བསམ་པ་དང་སོར་བའྤྲི་ཡན་ལག་གྤྲིས་མ་ཚང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་དང་དེའྤྲི་
བསམ་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྤྲི། སེམས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་གྤྲི་དངོས་པོ་གཞན་ཁོ་ན་ཞྤྲིག་ལ་ཀུན་ཏུ་སད་ན་མཐར་ཐུག་
པར་གྱུར་ཏུ་ཟྤྲིན་ཀང་ལས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། བསམ་པ་དང་སོར་བ་འཛོལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་དང་། དེའྤྲི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྤྲི། ལས་ཀུན་ཏུ་མ་སད་ཅྤྲིང་མཐར་
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ཐུག་པར་མ་གྱུར་ན་ལས་ཀྤྲི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། ཀུན་སོང་ཙམ་ལས་སོར་བ་དང་དངོས་
གཞྤྲིའྤྲི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་དང་དེའྤྲི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད་ལ། དེ་
ྤྲིད་ལ་ཀུན་ཏུ་སད་མོད་ཀྤྲི་མཐར་ཐུག་པར་མ་གྱུར་ན་ལས་ཀྤྲི་ལམ་རྫོགས་པར་མྤྲི་འགྱུར་ཏེ། དངོས་གཞྤྲིའྤྲི་
ཡན་ལག་མ་ཚང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་ཀང་ཡོད། དེའྤྲི་བསམ་པ་ཡང་ཡོད། གཞྤྲི་
དེ་ྤྲིད་ལ་ལས་དེ་ཀུན་ཏུ་སད་ཅྤྲིང་མཐར་ཐུག་པར་གྱུར་ན། མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ལམ་དེ་ྤྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་ཡྤྲིན་ནོ། །ལས་ཀྤྲི་ལམ་བཅུ་པོ་འདྤྲི་དག་གྤྲི་མཚན་ྤྲིད་རྒྱས་པར་ནྤྲི་རྣམ་པ་ལྔས་རྣམ་པར་གཞག་པར་རྤྲིག་
པར་བྱ་སེ། འདྤྲི་ལྟ་སེ། གཞྤྲི་དང་། བསམ་པ་དང་། སོར་བ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ཟྤྲིན་པར་བྱས་པས་ཀང་
ངོ་། །དེ་ལ་གཞྤྲི་ནྤྲི། གང་ལ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་བྱ་བ་འཇུག་པའྤྲི་ཡུལ་ཏེ། སེམས་ཅན་དང་། 
སེམས་ཅན་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་དངོས་པོ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ལམ་
བཅུ་ཅྤྲི་རྤྲིགས་པར་འབྱུང་བའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་གྤྲིས་ཏེ། འདུ་ཤེས་ཀྤྲི་བསམ་པ་དང་། བྱེད་པར་འདོད་པའྤྲི་
བསམ་པའོ། །འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྤྲི་སེ། གཞྤྲི་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་མ་ཡྤྲིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་
དང་། དེ་ལ་དེ་མ་ཡྤྲིན་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་མ་ཡྤྲིན་པ་ལ་དེ་མ་ཡྤྲིན་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །ལས་ལམ་གྤྲི་
ཡན་ལག་ནྤྲི་དང་པོ་ྤྲིད་ཡྤྲིན་ཏེ། གཞན་གསུམ་གྤྲི་ནྤྲི་ལས་ལམ་རྫོགས་པར་མྤྲི་འགྱུར་རོ། །བྱེད་པར་འདོད་པའྤྲི་
བསམ་པ་ནྤྲི་གཞྤྲི་དེ་ལས་དེ་ཀུན་ཏུ་སོད་པར་འདོད་པའོ། །སོར་བ་ནྤྲི་ལས་དེ་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་བདག་གམ་གཞན་
གྤྲི་སོ་གསུམ་གྤྲི་རྩོམ་པ་གང་ཡྤྲིན་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དུག་གསུམ་གང་ཡང་
རུང་བའོ། །ཟྤྲིན་པར་བྱས་པ་ནྤྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྤྲི་ལས་དེ་ྤྲིད་དང་འབྲེལ་བའྤྲི་སོར་བས་དུས་དེ་ྤྲིད་ཀྤྲི་
ཚེའམ་དུས་དེའྤྲི་འོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེས་མྤྲི་དགེ་བ་བཅུའྤྲི་ལས་
ཀྤྲི་ལམ་རྣམས་ཀྤྲི་མཚན་ྤྲིད་རྣམ་པར་གཞག་པར་རྤྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་པའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། སྲོག་དང་
ལྡན་པའྤྲི་སེམས་ཅན་ནོ། །གལ་ཏེ་གསོད་པར་བྱེད་པ་དེ་སྲོག་ཆགས་དེ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཀྤྲི་འདུ་ཤེས་ཀང་ཡོད་
ལ། སྲོག་ཆགས་གང་གསོད་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་པ་དེ་ནྤྲི་དེ་ལ་དེའྤྲི་འདུ་ཤེས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་
མ་ལོག་པ་ཞེས་བྱའོ། །འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བརེན་ནས་འདྤྲི་གསོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ནྤྲི་དེའྤྲི་གསོད་པའྤྲི་
བསམ་པའོ། །དེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྤྲིས་ཟྤྲིལ་གྤྲིས་མནན་ནས་དེ་ལྟར་སེམས་མངོན་པར་འདུ་
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བྱེད་པ་དེ་ནྤྲི་དེའྤྲི་ོན་མོངས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །བསམ་པ་དེ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྲི་སེམས་ཀྤྲི་རང་ངམ་གཞན་
གྤྲིས་གསོད་པར་སོར་ཞྤྲིང་མཚོན་གྤྲིས་འདེབས་པར་བྱེད་ལ། གལ་ཏེ་བཏབ་མ་ཐག་ཁོ་ནར་སོར་བ་དེས་ཤྤྲི་
བར་གྱུར་ན། དུས་དེ་ྤྲིད་ཀྤྲི་ཚེ་ལས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལ། སོར་བ་དེའྤྲི་རེན་གྤྲིས་གཞན་གྤྲི་ཚེ་ཤྤྲི་ན་
ཡང་། གང་གྤྲི་ཚེ་ཤྤྲི་བ་དེའྤྲི་ཚེ་ལས་ལམ་རྫོགས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །མ་བྱྤྲིན་པར་ལེན་པའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། གཞན་གྤྲིས་
ཡོངས་སུ་བཟུང་བའོ། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་འཕོག་པར་འདོད་པ་ྤྲིད་དོ། །ོན་
མོངས་པ་ནྤྲི་གསུམ་པོ་གང་ཡང་རུང་བའོ། །མཐའ་ནྤྲི་གནས་གཞན་དུ་སྤོས་པའོ། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་
པའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། འཇུག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་བུད་མེད་དང་། འཇུག་པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ནའང་ཡན་ལག་མ་ཡྤྲིན་པ་
དང་། གནས་མ་ཡྤྲིན་པ་དང་། དུས་མ་ཡྤྲིན་པ་དག་ཏུ་ཚོད་མ་ཡྤྲིན་པར་མྤྲི་རྤྲིགས་པ་བྱེད་པ་དང་། སེས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་མ་ནྤྲིང་ངོ་། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་བགོད་པར་འདོད་པའོ། །ོན་
མོངས་པ་ནྤྲི་ས་མ་ལྟར་རོ། །མཐའ་ནྤྲི་གྤྲིས་ཀྤྲིས་གྤྲིས་སད་པའོ། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། མཐོང་བ་དང་། 
ཐོས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་པའོ། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པ་དང་། བཟློག་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་བ་ྤྲིད་དོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་
འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་འཁོར་བ་དང་ཕ་རོལ་འདྤྲི་བ་ལ་གོ་བར་བྱ་བའོ། ཕ་མའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། སེམས་ཅན་མཐུན་པ་དང་མྤྲི་
མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་དེ་དང་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་དབྱེ་བའམ་མྤྲི་འདུམས་པར་འདོད་
པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་དབྱེ་བར་བྱ་བའྤྲི་ངག་གྤྲི་རྣམ་པར་རྤྲིག་བྱེད་སྨྲས་ཏེ་དོན་གོ་
བའོ། །ངག་རྩུབ་པོའ་ིགཞྤྲི་ནྤྲི། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྤྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་སོ། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་
དེ་དག་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་ངག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་
ནྤྲི་དེ་དག་ལ་ངག་རྩུབ་པོས་སྨྲས་པའོ། །ཚིག་འཁལ་བའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། དོན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའྤྲི་དོན་ཏོ། །འདུ་ཤེས་
ནྤྲི་དེ་ལ་དེར་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་སྨྲ་བར་འདོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་སྨྲས་
པའོ། །བརྣབ་སེམས་ཀྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། །གཞན་གྤྲི་ནོར་དང་ཡོ་བྱད་དོ། །འདུ་ཤེས་ནྤྲི་དེ་ལ་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་
ནྤྲི་དེ་ལྟར་འདོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་དེ་དག་ལ་བདག་གྤྲིར་བྱ་བ་ངེས་པའོ། །གནོད་
སེམས་ཀྤྲི་གཞྤྲི་དང་འདུ་ཤེས་ནྤྲི་ངག་རྩུབ་པོ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་ནོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་ྤྲིད་
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དོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པར་ངེས་པའོ། །ལོག་ལྟའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི། རྒྱུ་འབྲས་དང་
བདེན་བཞྤྲི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྤྲི་དོན་ཏོ། འདུ་ཤེས་ནྤྲི་བདེན་པ་ཡྤྲིན་པར་འདུ་ཤེས་པའོ། །བསམ་པ་ནྤྲི་དེ་ལྟར་
འདོད་པའོ། །ོན་མོངས་པ་ནྤྲི་འདའོ། །མཐའ་ནྤྲི་སྐུར་བ་བཏབ་པར་ངེས་པའོ། །ལས་ཀྤྲི་ལམ་བཅུ་པོ་འདྤྲི་དག་གྤྲི་
རྣམ་པར་གཞག་པ་རྒྱས་པར་ནྤྲི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་པར་བལྟ་བར་བྱ་སེ། འདྤྲིར་ནྤྲི་
ཡྤྲི་གེ་མང་བས་མ་བྲྤྲིས་སོ། །ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ཅན་གྤྲི་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ྤྲིད་
ཀྤྲི་གཞྤྲི་ེ་བར་གནས་པ་ན་ཡང་སྤོང་ཞྤྲིང་དྭང་དུ་མྤྲི་ལེན་པ་ནྤྲི་སྲོག་གཅོད་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའྤྲི་ལས་
ཀྤྲི་ལམ་བཅུ་ཡྤྲིན་པར་རྤྲིག་པར་བྱའོ། །ཆང་ནྤྲི་མྤྲི་དགེ་བ་མཐའ་དག་གྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པས་ེས་དམྤྲིགས་ཆེ་བའྤྲི་
ཕྤྲིར་དང་། བཅས་པའྤྲི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡྤྲིན་པས་ལས་ཀྤྲི་ལམ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་དུ་མ་འདུས་པས་དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ཆང་སྤོང་
བ་དང་། ཡང་དག་པའྤྲི་འཚོ་བ་བསེན་པའྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞྤྲིན་དགེ་བ་ཡྤྲི། །འཚོ་
བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགེས་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། བག་མེད་པའྤྲི་གནས་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འབྲུ་དང་
སར་བ་དང་། བཅོས་པའྤྲི་ཆང་རྣམས་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡོག་པ་དང་། གཞན་ལ་མྤྲི་གནོད་ཅྤྲིང་བག་
མེད་པའྤྲི་རྒྱུར་མྤྲི་འགྱུར་བའྤྲི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའྤྲི་འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགེས་
པར་མཛོད་ཅེས་སར་རོ། །དེ་ལྟར་དགེ་བའྤྲི་ལས་ལམ་ལ་གནས་པའྤྲི་བདོག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་སྤྲིན་པ་བཏང་
བར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལོངས་སོད་གཡོ་བ་སྙྤྲིང་པོ་མེད་མཁེན་ནས། །དགེ་སོང་བྲམ་ཟེ་བཀེན་དང་
བཤེས་རྣམས་ལ། །སྤྲིན་པ་ཚུལ་བཞྤྲིན་བསྩལ་བགྤྲི་ཕ་རོལ་ཏུ། །སྤྲིན་ལས་གཞན་པའྤྲི་གེན་མཆོག་མ་
མཆྤྲིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཟས་དང་གོས་ལ་སོགས་པའྤྲི་ལོངས་སོད་རྣམས་ནྤྲི་མྤྲི་བརན་པས་ན་གཡོ་བ། 
ངོམས་མྤྲི་ཤེས་པས་ན་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་དག་གྤྲི་རང་བཞྤྲིན་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཁེན་ནས་དེ་ལ་སྙྤྲིང་པོ་
བང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དགེ་སོང་དང་བྲམ་ཟེ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྤྲི་ཞྤྲིང་དང་། བཀེན་པ་དང་ནད་པ་ལ་སོགས་སྡུག་བསལ་
གྤྲི་ཞྤྲིང་དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་དང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་བཤེས་རྣམས་ཏེ་ཕན་འདོགས་པའྤྲི་ཞྤྲིང་སེ། དེ་རྣམས་ལ་
མཆོད་པ་དང་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པས་སྤྲིན་པ་ཚུལ་བཞྤྲིན་ཏེ་གུས་པ་དང་བཅས་པས་བསྩལ་བར་བགྤྲི་
སེ། དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སྤྲིན་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར། འཇྤྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཏུ་སྤྲིན་པ་
ལས་གཞན་པའྤྲི་ཕན་ཆེས་འདོགས་པའྤྲི་གེན་མཆོག་མ་མཆྤྲིས་སོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར། སེ་བོ་
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ཚུལ་ཁྤྲིམས་རྐང་པ་ཆག་གྱུར་ན། །སྤྲིན་པས་ལོངས་སོད་ལྡན་ཡང་ངན་འགོར་ལྷུང་། །སེད་བཅས་རྩ་བ་ཡོངས་
སུ་ཟད་པས་ན། །ཕྤྲིན་ཆད་དེ་ལ་ལོངས་སོད་འབྱུང་མྤྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་བྲལ་
བའྤྲི་སྤྲིན་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ནྤྲི་ངན་སོང་གྤྲི་རེན་ལ་ལོངས་སོད་པས་ན། ཕྤྲི་མའྤྲི་འབྲས་བུའྤྲི་དོན་དུ་སྤྲིན་པ་གཞན་
སྤེལ་བར་མྤྲི་བྱེད་པས་དེ་ྤྲིད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཞྤྲིང་དུ་རྣམ་འཕེལ་ན། །འབྲས་བུ་
ེར་སོད་འཆད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ལྡན་པའྤྲི་སྤྲིན་པས་ནྤྲི་ལ་མྤྲིའྤྲི་
རེན་ལ་འབྲས་བུ་ལོངས་སོད་ཆེན་པོ་འབྱུང་ལ། དེར་ཡང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པའྤྲི་སྤྲིན་པ་གཞན་དུ་བཏང་
བས་སེ་བ་གཞན་དུ་རྣམ་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལོངས་སོད་པ་རྒྱུན་མྤྲི་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྤྲི་ཕྤྲིར་སྤྲིན་པ་ལ་
སོགས་པའྤྲི་བསོད་ནམས་གཞན་ཆུད་མ་ཟ་བའྤྲི་ཕྤྲིར། དེའྤྲི་རེན་ཚུལ་ཁྤྲིམས་བསྲུང་བའྤྲི་གདམས་པ་ནྤྲི། ཁོད་
ཀྤྲིས་ཚུལ་ཁྤྲིམས་མ་མས་མོད་མྤྲི་དམའ། །མ་འདེས་མ་སྦགས་པ་དག་བསན་པར་མཛོད། །ཁྤྲིམས་ནྤྲི་རྒྱུ་དང་
མྤྲི་རྒྱུའྤྲི་ས་བཞྤྲིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྤྲི་གཞྤྲི་རེན་ལེགས་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁོད་ཀྤྲིས་ཚུལ་
ཁྤྲིམས་བསེན་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་སེལ་ལོ། །ཁད་པར་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་བངས་པའྤྲི་བསབ་པའྤྲི་གཞྤྲི་
གཅྤྲིག་ལས་ཀང་མ་འདས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མ་མས་པ་དང་། མང་པོ་ལས་མ་འདས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མོད་མྤྲི་དམའ་བ་དང་། 
མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་རོག་པ་དང་མ་འདེས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མ་འདེས་པ་དང་། སྲྤྲིད་པ་དང་ལོངས་སོད་ཀྤྲི་ཆེད་དུ་མ་བསོས་
པས་མ་སྦགས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དེ་ྤྲིད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྤྲི་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་མ་གོས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྤྲི་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དེ་ནྤྲི་སྲྤྲིད་པའྤྲི་བྲན་ྤྲིད་ལས་ཐར་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རང་དབང་ཡོད་པ་དང་། དེས་ན་
ཚུལ་ཁྤྲིམས་དེ་ནྤྲི་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་བསགས་པ་ཡང་ཡྤྲིན་ལ། ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡྤྲིན་
ཏེ། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ལྡན་ན་སེམས་མམ་པར་འཇོག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཡང་ན་མཛོད་ལས། འཆལ་ཁྤྲིམས་དེའྤྲི་
རས་འཕེན་མ་བྱུང་། །དེ་གེན་པོ་དང་ཞྤྲི་ལ་བརེན། །ཅེས་པ་ལྟར་འདས་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཡོན་ཏན་བཞྤྲི་ལྡན་བསན་
དེ། འདྤྲི་ལྟར་འཆལ་བའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་ེས་པས་མ་གོས་པས་མ་མས་པ་དང་། །དེའྤྲི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པས་མ་
གོས་པས་མོད་མྤྲི་དམའ་བ་དང་། ོན་མོངས་པའྤྲི་གེན་པོ་མྤྲི་སྡུག་པ་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརེན་པས་མ་
འདེས་པ་དང་། ཞྤྲི་བ་མྱང་འདས་ཀྤྲི་བསམ་པས་མ་ཟྤྲིན་པས་མ་སྦགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་བསེན་པ་
ལ་ཡོན་ཏན་ཅྤྲི་ཡོད་ཅེ་ན། འགོ་བ་རྒྱུ་བ་དང་མྤྲི་རྒྱུ་བ་ཀུན་གྤྲི་གཞྤྲི་རེན་ས་ཡྤྲིན་པ་བཞྤྲིན་དུ། ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀང་
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ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འཇྤྲིག་རེན་དང་འཇྤྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྤྲི་གཞྤྲི་རེན་
ལགས་པར་སོན་པས་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཏེ། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ལྡན་པ་ནྤྲི་འགོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་རྤྲིམ་
གྤྲིས་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་ལ། སེམས་མམ་པར་བཞག་པ་ནྤྲི་ཡང་དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་མཐོང་བའྤྲི་ཡེ་ཤེས་སེ་
ལ་དེ་ལས་ཀང་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པའྤྲི་རྣམ་གོལ་འཐོབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐེག་ཆེན་གྤྲི་ལམ་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་དྲུག་ལ་གནས་པར་གདམས་པ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་ཐོག་མར་དགེ་བ་བཅུ་དང་། སྤྲིན་པ་དང་ཚུལ་
ཁྤྲིམས་ཀྤྲིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་དེའྤྲི་འོག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་དྲུག་ལ་ཚུལ་
བཞྤྲིན་དུ་བསབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སྤྲིན་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་བཟོད་བརྩོན་བསམ་གཏན་དང་། །དེ་
བཞྤྲིན་ཤེས་རབ་གཞལ་མེད་ཕ་རོལ་ཕྤྲིན། །འདྤྲི་དག་རྒྱས་མཛོད་སྲྤྲིད་པའྤྲི་རྒྱ་མཚོ་ཡྤྲི། །ཕ་རོལ་ཕྤྲིན་པའྤྲི་
རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་སེམས་འཁོར་གསུམ་མྤྲི་རོག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་
ཟྤྲིན་པའྤྲི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་སོགས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའྤྲི་སྤྲིན་པ་དང་། མྤྲི་དགེ་བ་བཞྤྲི་
དང་བཅས་སྤོང་བའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་། དཀའ་སད་ལ་སྲན་ཐུབ་པའྤྲི་བཟོད་པ་དང་། དགེ་བའྤྲི་བྱ་བ་ལ་སོ་བའྤྲི་
བརྩོན་འགྲུས་དང་། དགེ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པའྤྲི་བསམ་གཏན་དང་། ཡང་དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་ཤེས་
པའྤྲི་ཤེས་རབ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་སེམས་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པས་ན་རང་རྣམས་ཀྤྲི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་གཞལ་
མེད་དང་། འཁོར་གསུམ་མྤྲི་རོག་པས་ཤེས་རབ་ཀྤྲི་མུ་མཐར་ཕྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། 
འདྤྲི་དག་རྒྱས་པ་སེ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འགོ་བའྤྲི་ཚུལ་གྤྲིས་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ལ། བདག་ྤྲིད་སྲྤྲིད་པའྤྲི་
རྒྱ་མཚོ་ཡྤྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་ནས། གཞན་དག་ཀང་ཕྤྲིན་པར་མཛད་པའྤྲི་རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོ་སེ་སངས་རྒྱས་ྤྲིད་
ཐོབ་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་སྤྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་བཟོད་པ་རྣམས་ནྤྲི་བསོད་ནམས་ཀྤྲི་
ཚོགས་ཡྤྲིན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ན་གནས་པའྤྲི་ཚེ་མངོན་མཐོའ་ིབདེ་བ་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པར་
བྱེད་ཅྤྲིང་། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་གཟུགས་ཀྤྲི་སྐུའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་
སྐད་དུ་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པར། སྤྲིན་སོགས་ཆོས་གསུམ་འདྤྲི་དག་ཕལ་མོ་ཆེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཁྤྲིམ་
པ་རྣམས་ལ་བསགས། །བསོད་ནམས་ཞེས་བྱའྤྲི་ཚོགས་ཀང་འདྤྲི་ྤྲིད་དེ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྤྲི་བདག་
ྤྲིད་སྐུ་ཡྤྲི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ནྤྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྲི་ཚོགས་ཡྤྲིན་ལ། བྱང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ན་གནས་པའྤྲི་ཚེ་འཁོར་བའྤྲི་ེས་པས་མྤྲི་གོས་ཤྤྲིང་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་
ལ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྤྲི་ཚེ་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྤྲི་སྐུའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ཏེ། རྤྲིན་ཆེན་ཕེང་
བ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྲི་གཟུགས་ཀྤྲི་སྐུ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་སེ། །ཆོས་ཀྤྲི་སྐུ་དེ་
མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བརྩོན་འགྲུས་ནྤྲི་ཚོགས་
གྤྲིས་ཀའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ཏེ། འཇུག་པར། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བརྩོན་འགྲུས་རེས་འགོ་ཞྤྲིང་། །བསོད་ནམས་བོ་
གོས་ཚོགས་ནྤྲི་གྤྲིས་ཀྤྲི་རྒྱུ། །བརྩོན་འགྲུས་གང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ཡྤྲི། །ས་དེ་བཞྤྲི་པ་འོད་འཕོ་ཞེས་བྱ་
འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་དྲུག་གྤྲི་ཚོགས་གྤྲིས་བསྡུས་ལ། ཚོགས་གྤྲིས་
ཀྤྲིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྲི་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་གནས་སྐབས་ཀྤྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཐམས་ཅད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་དྲུག་ཏུ་
འདུས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །གྤྲིས་པ་ཁྤྲིམ་པ་ལ་གཙོ་ཆེར་གདམས་པ་ལ་དགུ་ཡོད་པའྤྲི་དང་པོ་ཕ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་
ནྤྲི། གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡྤྲི། །རྤྲིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སོབ་དཔོན་བཅས་པའང་ལགས། །དེ་དག་ལ་
མཆོད་གགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་རྤྲིས་འགྱུར་བ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྤྲིགས་གང་
ལ་ཕ་དང་མ་ལ་གུས་པས་མཆོད་པ་དང་བཅས་པའྤྲི་རྤྲིགས་དེ་མྤྲི་དང་མྤྲི་མ་ཡྤྲིན་པས་བྱས་པའྤྲི་གནོད་པ་མེད་
པ་དང་། ལས་བྱྤྲིན་གྤྲིས་བརླབས་པས་ཚངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། བ་མའྤྲི་ཁད་པར་བྱྤྲིན་གྤྲིས་བརླབས་པས་
སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པ་དང་། མཐོང་ཆོས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་ཚེ་འདྤྲིར་ཡང་སྙན་པའྤྲི་གགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
དང་ཕྤྲི་མའྤྲི་ཡོན་ཏན་འཇྤྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། མཐོ་རྤྲིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལགས་པས་ཁྤྲིམ་
ན་གནས་པ་དག་གྤྲིས་བསྒྲྤྲིམས་ཏེ་ཕ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྤྲིའོ་ཞེས་པའོ། །གྤྲིས་པ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་
པར་བྱ་བ་ནྤྲི། ཁྤྲིམ་ན་གནས་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཚངས་པར་སོད་པ་བྱ་དཀའ་བས་ྤྲིན་ཞག་གཅྤྲིག་པའྤྲི་
ཚངས་སོད་ལ་སར་བའྤྲི་ཆེད་དུ་གསོ་སོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འཚེ་དང་ཆོམ་རྐུན་འཁྤྲིག་པ་
བརྫུན་དང་ནྤྲི། །ཆང་དང་དུས་མྤྲིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་། །མལ་སན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང་། །གར་
དང་ཕེང་བའྤྲི་ཁད་པར་རྣམས་སྤོང་ཞྤྲིང་། །དག་བཅོམ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡྤྲི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་
འདྤྲི་དག་དང་ལྡན་ན། །གསོ་སོང་འདོད་སོད་ལ་ལུས་ཡྤྲིད་འོང་བ། །སེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བར་
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བགྤྲིད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཚེ་བ་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་དང་། མ་བྱྤྲིན་པར་ལེན་པ་དང་། འཁྤྲིག་པ་
མྤྲི་གཙང་བར་སོད་པ་དང་། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲུའྤྲི་ཆང་དང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའྤྲི་གནས་དང་། 
དུས་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཟས་དང་། མལ་སན་མཐོན་པོ་ཁྤྲི་དང་ཁྤྲིའུ་ཁྲུ་གང་གྤྲི་ཚད་ལས་ལག་པ་དང་། གླུ་གར་དང་ནད་
གསོ་བའྤྲི་དོན་མ་གཏོགས་པར་མྱོས་པ་དང་། ཕེང་བའྤྲི་ཁད་པར་རྣམས་ྤྲིན་ཞག་གཅྤྲིག་ཏུ་སྤོང་བའྤྲི་སོ་ནས་
སོན་གྤྲི་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་རེས་སུ་བྱེད་པའྤྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདྤྲི་དག་ནྤྲི་གསོ་སོང་
ཞེས་བྱ་ལ། དེའྤྲི་རྣམ་པར་སྤྲིན་པ་ནྤྲི་ཕྤྲིར་ལ་འདོད་པ་ན་སོད་པའྤྲི་ལ་རྤྲིས་དྲུག་གྤྲི་ལུས་ཡྤྲིད་དུ་འོང་བ་སྩོལ་བར་
བགྤྲིད་དེ། སུ་ལ་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དེ་དང་ལྡན་པའྤྲི་གྤྲིང་གསུམ་གྤྲི་སེས་པ་དང་། །བུད་མེད་དག་ལ་ཞེས་ཏེ། 
གཞན་ལ་སོ་སོར་ཐར་པའྤྲི་སོམ་པ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །བསྙེན་གནས་ཀྤྲི་སོམ་པ་ནྤྲི་ཡན་ལག་ལྔས་བསྡུས་ཏེ་
འདྤྲི་ལྟར་གཞན་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའྤྲི་ཡན་ལག་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་སྤོང་
བ་ཡང་དག་པར་ལེན་པའྤྲི་ཡན་ལག་དང་། ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་མས་པ་རྣམས་ཕྤྲིར་གསོ་བའྤྲི་ཡན་
ལག་དང་། དེ་ལ་གཞན་གྤྲི་སྲོག་དང་ལོངས་སོད་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བ་དང་། ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་མྤྲི་
མས་པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དན་པ་ེ་བར་འཇོག་པའྤྲི་ཡན་ལག་དང་། དན་པ་རོངས་པར་མྤྲི་འགྱུར་བའྤྲི་ཡན་ལག་
གོ །དེ་ལ་གཞན་གྤྲི་སྲོག་དང་ལོངས་སོད་ལ་གནོད་པ་སྤང་བ་ཡན་ལག་དང་པོའ།ོ །མྤྲི་གཙང་བར་སོད་པ་སྤོང་
བ་ནྤྲི་ཡན་ལག་གྤྲིས་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་དེ་སྤངས་པ་ནྤྲི་རང་གྤྲི་ཆུང་མ་ལ་མྤྲི་བརེན་པས་བདག་ལ་གནོད་
པར་མྤྲི་འགྱུར་ཞྤྲིང་། གཞན་གྤྲི་ཆུང་མ་ལ་མྤྲི་བརེན་པས་གཞན་ལ་གནོད་པར་མྤྲི་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །བརྫུན་དུ་
སྨྲ་བ་སྤོང་བ་ནྤྲི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །མྱོས་འགྱུར་སྤོང་བ་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྤྲི་གནས་
གསུམ་སྤོང་བ་ནྤྲི་ཡན་ལག་བཞྤྲི་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་དེ་རག་ཏུ་གར་དང་། གླུ་དང་། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་དང་། སྤོས་
དང་། ཕེང་བ་དང་། ཁྤྲི་སན་མཐོན་པོ་དང་། དུས་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཟས་ལ་བརེན་པ་དེ་དག་གྤྲིས་བདག་ྤྲིད་དབེན་
པར་ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ་ལ་མཐོང་བ་ན། བདག་ྤྲིད་གསོ་སོང་གྤྲིས་གསོ་སོང་བྱའོ་སྙམ་དུ་དུས་རག་ཏུ་དན་པ་
ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །མྱོས་འགྱུར་སྤོང་བ་ནྤྲི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བདག་ནྤྲི་དན་པ་
ེ་བར་བཞག་སེ་གནས་པ་ཡྤྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཀང་ཡན་ལག་དེ་ནྤྲི་ཆང་གྤྲིས་མྱོས་པས་མྱོས་ཤྤྲིང་རོངས་ཏེ་
རང་དབང་མེད་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་བསྙེན་གནས་པའྤྲི་སོམ་པ་ལ་གསེར་དངུལ་
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ལེན་པ་སྤོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མ་བཞག་ལ། དགེ་ཚུལ་གྤྲི་སོམ་པ་ལ་དེ་སྤོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་ཅེ་ན། དགེ་
ཚུལ་ནྤྲི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྲི་ཕོགས་ལ་གནས་པས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནྤྲི་གནས་གྤྲིས་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་མཛེས་ཤྤྲིང་ཚུལ་
དང་མྤྲི་མཐུན་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་འདོད་པ་བསོད་མས་ཀྤྲི་མཐར་ལྷུངས་པ་རྩེད་མོའ་ིདགའ་བ་དང་། ཆ་སེག་
ཇྤྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྤྲིན་དུ་སོད་པ་ལ་བརྩོན་པ་དང་། གསོག་འཇོག་གྤྲི་ལོངས་སོད་པའོ། །དེ་ལ་ཚུལ་དང་མྤྲི་
མཐུན་པའྤྲི་གནས་དང་པོ་སྤང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ནྤྲི་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོའ་ིསྒྲ་ལ་སོགས་པ་ནས། དུས་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་
ཟས་ཀྤྲི་བར་དུ་སྤོང་བ་བཅས་སོ། །ཚུལ་དང་མྤྲི་མཐུན་པའྤྲི་གནས་གྤྲིས་པ་སྤང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་གསེར་དངུལ་ལེན་
པ་སྤོང་བ་བཅས་ཏེ། གསེར་དངུལ་ནྤྲི་གསོག་འཇོག་ཐམས་ཅད་ཀྤྲི་རྩ་བ་དང་གཙོ་བོ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཁྤྲིམ་
པའྤྲི་ཕོགས་ལ་ནྤྲི་དེ་ཙམ་དུ་ེས་པ་མྤྲི་ཆེ་ཞྤྲིང་། ཚུལ་དང་མྤྲི་མཐུན་པ་མེད་པས་དེའྤྲི་ཕྤྲིར་བསྙེན་གནས་ཀྤྲི་
ཡན་ལག་ཏུ་གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སྤོང་བ་མ་བཅས་སོ། །ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོའ་ིསྒྲ་དང་སྤོས་དང་
ཕེང་བ་དང་བྱུག་པ་འཆང་བ་གང་ཡྤྲིན་པ་བསྙེན་གནས་པའྤྲི་སོམ་པ་ལ་ཡན་ལག་གཅྤྲིག་ཏུ་བཅས་ལ། དགེ་ཚུལ་
ལ་ནྤྲི་ཡན་ལག་གྤྲིས་སུ་མཛད་དེ་བཅས་ཤེ་ན། ཁྤྲིམ་པ་ལ་ཅྤྲི་ནས་ཀང་དེ་དང་འགལ་ན་ེས་པ་གཅྤྲིག་
བཤགས་པར་ཟད་ཀྤྲི། གྤྲིས་མྤྲི་དགོས་པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ཡང་བར་མཛད་ནས་ཡན་ལག་གཅྤྲིག་ཏུ་བསྡུས་ལ། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྤྲི་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པས་དེ་དང་འགལ་ན་ེས་པ་གྤྲིས་བཤགས་དགོས་ཤྤྲིང་གཅྤྲིག་མ་ཡྤྲིན་
པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ལྕྤྲི་བར་མཛད་ནས་ཡན་ལག་གྤྲིས་སུ་བཅས་སོ། །གསུམ་པ་བསམ་པ་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་སྤང་བ་
ནྤྲི། ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ནྤྲི་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པས་སེར་ས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཀྤྲི་སོན་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལ། དེ་
དག་ཀང་ངན་སོང་གྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པས་དེ་དག་ལས་བཟློག་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སེར་ས་གཡོ་སྒྱུ་ཆགས་དང་སྙོམ་ལས་
དང་། །མངོན་པའྤྲི་ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་དང་། །རྤྲིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐོས་པ་ལང་ཚོ་དང་། །དབང་
ཐང་ཆེ་བས་རྒྱགས་པ་དག་བཞྤྲིན་གཟྤྲིགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་གྤྲི་ཡོ་བྱད་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཅྤྲིང་གཏོང་བ་
དང་མྤྲི་མཐུན་པའྤྲི་སེར་ས་དང་། རང་གྤྲི་ེས་པ་བཅབ་པའྤྲི་ཐབས་འཛིན་པའྤྲི་གཡོ་དང་གཞན་སླུ་བའྤྲི་དོན་དུ་
ཡང་དག་པ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་སོན་པའྤྲི་སྒྱུ་དང་། ལུས་དང་ལོངས་སོད་ལ་སྲེད་པའྤྲི་ཆགས་པ་དང་། 
དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་མྤྲི་སོ་བའྤྲི་སྙོམ་ལས་དང་། ཁད་པར་ཅན་མ་ཐོབ་པ་བདག་གྤྲིས་ཐོབ་བོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་
པ་མངོན་པའྤྲི་ང་རྒྱལ་དང་། འཁྤྲིག་པ་ལ་སྲེད་པའྤྲི་འདོད་ཆགས་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་
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པའྤྲི་ཞེ་སང་དང་ཆོས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་། རྤྲིགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལྔ་ལ་ཆགས་པས་སེམས་ཁེངས་པའྤྲི་
རྒྱགས་པ་སེ། མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནྤྲི་དགེ་བའྤྲི་སྲོག་འཕོག་པར་བྱེད་པས་དག་དང་འད་
བར་གཟྤྲིགས་ཏེ་སྐད་ཅྤྲིག་ཀང་འགོགས་པར་མྤྲི་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །ང་རྒྱལ་ནྤྲི་རྤྲིགས་སོགས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་
དང་འཇལ་བས་སེམས་ཁེངས་པ་ཡྤྲིན་ལ། རྒྱགས་པ་ནྤྲི་གཞན་ལ་མྤྲི་ལྟོས་པར་རང་གྤྲི་རྤྲིགས་སོགས་ཀྤྲིས་
སེམས་ཁེངས་པ་སེ། མཛོད་དུ། ང་རྒྱལ་ཁེངས་པ་རྒྱགས་པ་ནྤྲི། །རང་གྤྲི་ཆོས་ལ་ཆགས་པ་ཡྤྲིས། །སེམས་ནྤྲི་
ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་འོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །བཞྤྲི་པ་བག་ཡོད་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། དགེ་བའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་རྩ་བ་ནྤྲི་
བག་ཡོད་པ་ཡྤྲིན་ལ། ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བག་དང་བཅས་པར་བྱ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལ་འགོད་པར་བཞེད་ནས། 
བག་ཡོད་བདུད་རྩྤྲིའྤྲི་གནས་ཏེ་བག་མེད་པ། །འཆྤྲི་བའྤྲི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་བས་ཁོད་ཀྤྲིས་
དགེ་ཆོས་སྤེལ་སད་དུ། །གུས་པས་རག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་བའྤྲི་ཆོས་
བསོམ་ཞྤྲིང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སེམས་བསྲུང་བའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ཅན་གྤྲི་བག་ཡོད་པ་ནྤྲི་འཆྤྲི་
བ་མེད་པའྤྲི་གོ་འཕང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདུད་རྩྤྲིའྤྲི་གནས་ཡྤྲིན་ལ། ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པའྤྲི་བག་
མེད་པ་ནྤྲི་འཁོར་བར་སེ་བ་དང་། འཆྤྲི་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བའྤྲི་གནས་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་
ཏོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ། བག་ཡོད་བདུད་རྩྤྲིའྤྲི་གནས་ཡྤྲིན་ཏེ། །བག་མེད་པ་ནྤྲི་འཆྤྲི་བའྤྲི་གནས། །བག་ཡོད་འཆྤྲི་བར་མྤྲི་
འགྱུར་ཏེ། །བག་མེད་པ་ནྤྲི་རག་ཏུ་འཆྤྲི། །ཞེས་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་དེ་ལྟ་ཡྤྲིན་པ་དེ་བས་ན། 
ཁོད་ཀྤྲིས་དགེ་བའྤྲི་ཆོས་མ་སེས་པ་བསེད་པ་དང་། སེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བའྤྲི་སད་དུ་རག་ཏུ་དགེ་བའྤྲི་
ཆོས་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པའྤྲི་བག་ཡོད་པ་དང་བཅས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག །ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྤྲིས་ཁོ་བོའ་ི
དོན་བྱེད་པར་འདོད་ན་དང་པོ་ྤྲིད་ནས་དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བའྤྲི་གདམས་པ་འདྤྲི་ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་མ་སྨྲས། ཁོ་བོ་སར་
བག་མེད་པར་གྱུར་ཟྤྲིན་པས་དེ་ཅྤྲི་བྱར་ཡོད་སྙམ་ན། གང་ཞྤྲིག་སོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལས། །ཕྤྲི་ནས་བག་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང་། །ཟླ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་ཕེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་
བཞྤྲིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེས་བུ་གང་ཞྤྲིག་སོན་ཆད་ོན་མོངས་པས་ཟྤྲིལ་གྤྲིས་མནན་པའམ་སྤྲིག་པའྤྲི་
གོགས་པོའ་ིདབང་གྤྲིས་མྤྲི་དགེ་བ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སད་དེ་བག་མེད་པར་གྱུར་ཏུ་ཟྤྲིན་པ་ལས། ཕྤྲིས་དགེ་བའྤྲི་
བཤེས་གེན་དང་འཕད་དེ་བང་དོར་ལ་གཟོབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྤྲི་སོ་ནས་བག་ཡོད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་
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ཡང་། ཟླ་བ་སྤྲིན་གྤྲིས་སྒྲྤྲིབ་གཡོགས་དང་བྲལ་བ་ལྟར་ཤྤྲིན་ཏུ་མཛེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སེམས་ཅན་འགའ་མཐོང་
ངམ་ཞེ་ན་མཐོང་སེ། དཔེར་ན། དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲི་གཅུང་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ་འདོད་ཆགས་
ཅན་ཅྤྲིག་སེ། དེ་རང་གྤྲི་ཆུང་མ་དང་སྐད་ཅྤྲིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་མྤྲི་ཕོད་པ་ན། དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་
བྱུང་སེ། དེ་དེའྤྲི་ཚེ་ཡང་ྤྲིན་མཚན་དུ་རང་གྤྲི་ཆུང་མ་ལ་རོག་གྤྲིས། དགེ་བ་ལ་མ་ཡྤྲིན་པས་ན་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྤྲིས་དམྱལ་བའྤྲི་འཇྤྲིགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ཏེ། སྐྲག་པ་བསེད་ནས་ལམ་བསོམ་དུ་བཅུག་པས་
དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་སེ་ན་ཐོས་དབང་པོའ་ིསོ་བསམས་པ་རྣམས་ཀྤྲི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏོ། །སོར་མོའ་ིཕེང་བ་
ནྤྲི་བྲམ་ཟེའྤྲི་ཁེའུ་ཞྤྲིག་སེ། དེ་བླུན་པ་ཅྤྲིག་ཡྤྲིན་པས་མཁན་པོས་མྤྲི་སོང་བསད་དེ་སོར་མོའ་ིཕེང་བ་བྱས་ན། 
ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཆོས་མ་ཡྤྲིན་པ་བསན་པས་བསྡུས་ཏེ་མྤྲི་སོང་དུ་གཅྤྲིག་གྤྲིས་མ་ཚང་བ་བསད་པ་ལས། 
དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་བོ། །མཐོང་ལྡན་ནྤྲི་མ་སེས་དག་སེ། དེ་ཡང་སྤྲིག་
པའྤྲི་གོགས་པོ་ལ་སྤྲིན་དང་འཕད་པས་ཕ་ཆོས་དང་ལྡན་པའྤྲི་རྒྱལ་པོ་བསད་པ་སོགས་སྤྲིག་པ་མང་དུ་བྱས་པ་
ལས། ཕྤྲིས་སོན་པ་ལ་དད་པ་ཐོབ་པས་སྤྲིག་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ལས་ཐར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་དགེ་བསྙེན་དད་
པ་ཅན་རྣམས་ཀྤྲི་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསན་ཏོ། །བདེ་བྱེད་ནྤྲི་གཞན་གྤྲི་ཆུང་མ་ལ་ལ་པོ་བྱེད་དུ་འགོ་བ་མས་བཟློག་
པ་མ་བསད་པ་ཅྤྲིག་སེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ན་མཚམས་མེད་བྱས་པར་ཤེས་ནས་དགེ་འདུན་གྤྲིས་བསྐྲད་པ་ལས་
མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ཕྤྲིན་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩྤྲིགས་ཏེ་བསད་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྤྲིན་དུ་གནས་པའྤྲི་
དགེ་སོང་མང་པོ་འདུས་པ་ན། དེས་དགེ་འདུན་གྤྲི་གནས་བརན་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་ཚུལ་བཞྤྲིན་བསངས་པས། 
ཚེ་འཕོས་ནས་མཚམས་མེད་པའྤྲི་རྣམ་སྤྲིན་གྤྲིས་དམྱལ་བར་ཕོ་ལོང་བརབས་པ་ཙམ་ཞྤྲིག་སེས་ཏེ། དེ་ནས་ཤྤྲི་
འཕོས་ནས་ལར་སེས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲི་ཐད་དུ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །ལྔ་པ་
བཟོད་པ་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ནྤྲི་མྤྲི་འདོད་པ་དུ་མ་ཐོག་ཏུ་བབ་པའྤྲི་དབང་གྤྲིས་ཁོ་བ་མང་
བས། དེ་ལས་བཟློག་སེ་བཟོད་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འདྤྲི་ལྟར་བཟོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆྤྲིས་
པས། །ཁོད་ཀྤྲིས་ཁོ་བའྤྲི་གོ་སྐབས་དབྱེ་མྤྲི་བགྤྲིས། །ཁོ་བ་སྤངས་པས་ཕྤྲིར་མྤྲི་ལྡོག་པ་ྤྲིད། །འཐོབ་པར་འགྱུར་
བར་སངས་རྒྱས་ཞལ་གྤྲིས་བཞེས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཟོད་པ་ནྤྲི་འདྤྲིར་གནོད་པ་ལ་མྤྲི་ཁོ་ཞྤྲིང་། ཁོ་བ་སེས་
ཀང་རྒྱུན་མྤྲི་འཛིན་པ་སེ། དེ་དང་མཚུངས་པའྤྲི་དཀའ་ཐུབ་གཞན་འགའ་ཡང་མ་མཆྤྲིས་པས་དེ་ཁོ་ན་དཀའ་
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ཐུབ་ཀྤྲི་མཆོག་ཡྤྲིན་ཏེ། མེ་དང་ཆུར་འཇུག་པ་དང་། རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཟ་བ་དང་། ཤྤྲིང་ཤུན་དང་ལོ་མ་གོན་པ་
སོགས་ན་ལུས་གདུང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྤྲི། དེ་དག་ལས་མཐོ་རྤྲིས་ཀང་མྤྲི་ཐོབ་ན་ཐར་པ་ལྟ་ཅྤྲི་སོས། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་དེ་
དག་ནྤྲི་དཀའ་ཐུབ་མ་ཡྤྲིན་ནོ། །གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་བཟོད་པ་དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དེ་བས་ན། ཁོད་ཀྤྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྤྲི་
མཆོག་དེའྤྲི་མྤྲི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་བའྤྲི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་དབྱེ་བར་མྤྲི་བགྤྲི་སེ། བཟོད་པ་བསེན་པའྤྲི་སོ་ནས་
ཁོ་བ་སྤངས་པས་འདོད་པའྤྲི་ཁམས་སུ་ཕྤྲིར་མྤྲི་ལྡོག་པ་ྤྲིད་ཐོབ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྤྲིས་ཞལ་གྤྲིས་བཞེས་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འདྤྲི་ལྟ་སེ། ཁོ་བ་སྤོངས་ཤྤྲིག ཁོད་ཕྤྲིར་མྤྲི་ལྡོག་པའྤྲི་གའ་བོར་
གྱུར་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁོ་བ་དང་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་གྤྲིས་ནྤྲི་འདོད་ཁམས་ཀྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་
ལ། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་མ་སྤངས་པར་ཡང་ཁོ་བ་སྤོང་མྤྲི་ནུས་པས། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ཁོ་བ་སྤངས་པས་འདོད་པ་ལས་
འདའ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་དང་པོ་ྤྲིད་ནས་ཁོ་བའྤྲི་གོ་སྐབས་མྤྲི་དབྱེ་བར་བསེན་ནས། གལ་ཏེ་ཁོ་བ་སེས་ན་
ཡུལ་དེའྤྲི་མོད་ལ་ཞྤྲི་བར་བྱ་སེ། འཁོན་དུ་གཟུང་བར་མྤྲི་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། བདག་ནྤྲི་འདྤྲིས་སོས་
འདྤྲིས་བཏགས་ཕམ་པར་བྱས། །འདྤྲི་ཡྤྲིས་བདག་གྤྲི་ནོར་ཕོགས་གྱུར་ཏོ་ཞེས། །འཁོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་
ལོང་རྣམས་བསེད་དེ། །འཁོན་འཛིན་རྣམ་སྤངས་བདེ་བར་གྤྲིད་ཀྤྲིས་ལོག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་ཁོ་
བའྤྲི་གོ་སྐབས་དབྱེ་བར་མྤྲི་བྱ་བ་དེའྤྲི་ཕྤྲིར། བདག་ནྤྲི་འདྤྲིས་ཚིག་ངན་པས་སོས་སོ། །འདྤྲིས་བདག་དབྱུག་པ་
ལ་སོགས་པས་བཏགས་སོ། །འདྤྲིས་བདག་མཐུས་ཕམ་པར་བྱས་སོ། །འདྤྲི་ཡྤྲིས་བདག་གྤྲི་ནོར་ཕོགས་པར་
གྱུར་ཏོ་ཞེས་གནོད་པའྤྲི་མཚན་མ་དམ་དུ་འཛིན་པ་སེ་འཁོན་དུ་འཛིན་པས་ལུས་ངག་གྤྲི་ེས་རྩོམ་དུ་གྱུར་པའྤྲི་
འཁྲུག་ལོང་བསེད་ཅྤྲིང་སྡུག་བསལ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟ་བུའྤྲི་འཁོན་འཛིན་རྣམ་པར་སྤངས་པས་སེམས་ལ་སྡུག་
བསལ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར། བདེ་བར་གྤྲིད་ཀྤྲིས་ལོག་པར་འགྱུར་པས་བསྒྲྤྲིམས་ཏེ་འཁོན་འཛིན་སྤང་བར་རྤྲིགས་
སོ། །སོད་འཇུག་ལས་ཀང་། མདོར་ན་ཁོ་བ་བདེར་གནས་པ། །དེ་ནྤྲི་འགའ་ཡང་ཡོད་མྤྲིན་ཏེ། །ཞེས་དང་། གང་
ཞྤྲིག་བསྒྲྤྲིམས་ཏེ་ཁོ་འཇོམས་པ། །དེ་ནྤྲི་འདྤྲི་དང་གཞན་དུ་བདེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྤྲིན་ནོ། །དྲུག་པ་སོ་
གསུམ་གྤྲི་སོད་པ་དམན་པ་སྤངས་ཏེ་བཟང་པོ་ལ་བསབ་པར་གདམས་པ་ནྤྲི་སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་ལ་ཇྤྲི་སྐད་
བཤད་པའྤྲི་དགེ་བ་དང་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་སེམས་འདེས་མར་འབྱུང་བས། དགེ་བའྤྲི་སེམས་རྣམས་ནྤྲི་བརན་པར་བྱ་
ལ། མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་སེམས་རྣམས་ནྤྲི་མྤྲི་བརན་པར་བྱའོ། །ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སེམས་ནྤྲི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་
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ལ། །རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་དེ་འདར་རྤྲིགས་པར་བགྤྲི། །དེ་ནང་ོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནྤྲི། །མཆོག་སེ་ཆོས་འདོད་
རྣམས་ལ་ཐ་མ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྤྲི་རྤྲིས་ན་སེམས་ཀྤྲི་འཇུག་པ་མྤྲི་བརན་པ་དང་བརན་
པའྤྲི་བྱེ་བྲག་ལས། ཆུ་ལ་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་དང་། ས་ལ་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་དང་། རོ་ལ་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་རྣམ་
པ་གསུམ་དུ་རྤྲིག་པར་བགྤྲི་སེ། དེ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་ནས་ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་སེམས་ལ་ཆུ་ལ་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་ལྟ་བུ་
མྤྲི་བརན་པ་མཆོག་ཡྤྲིན་ལ། ཆོས་འདོད་དེ་དགེ་བའྤྲི་སེམས་རྣམས་ལ་ཐ་མ་རོ་ལ་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་ལྟར་བརན་པ་
མཆོག་ལགས་པས་དེ་བཞྤྲིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ཇྤྲི་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྲི་སེམས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྤྲིན་པ་
བཞྤྲིན་དུ་ངག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྤྲིན་པས། དེ་དག་ལ་ཅྤྲི་རྤྲིགས་པར་བང་དོར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། 
རྒྱལ་བས་སྙྤྲིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང་། །ལོག་པར་སྨྲ་ལྡན་སེས་བུ་རྣམས་ཀྤྲི་ནྤྲི། །སང་རྩྤྲི་མེ་ཏོག་མྤྲི་གཙང་
ལྟ་བུའྤྲི་ཚིག །རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་ལས་མཐའ་མ་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤྲིག་པའྤྲི་ཆོས་བཅོམ་པའྤྲི་
རྒྱལ་བས་སེས་བུ་རྣམས་ཀྤྲི་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་སེལ་ལོ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན། སྙྤྲིང་ལ་
འབབ་ཅྤྲིང་སྙན་པ་དང་། བདེན་པ་དང་། ལོག་པར་སྨྲ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྤྲི་དགའ་བར་བྱེད་པས་སང་རྩྤྲི་ལྟ་བུ་
དང་། གྤྲིས་པ་ནྤྲི་མཛེས་ཤྤྲིང་བསགས་པར་འོས་པས་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ནྤྲི་སད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲི་
གཙང་བ་ལྟ་བུ་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་ཐ་མ་སྤངས་ཤྤྲིང་། དང་པོ་གྤྲིས་བསེན་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ན་
གནས་པ་རྣམས་ཀྤྲི་སོད་པ་རྣམ་པ་བཞྤྲི་ཡོད་དེ། དེ་ལས་ཁོད་ཀྤྲི་སོད་པ་མཆོག་ལ་གནས་པར་བྱའོ། །ཞེས་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སང་ནས་སང་བའྤྲི་མཐར་ཐུག་མུན་པ་ནས། །མུན་པའྤྲི་མཐར་ཐུག་སང་ནས་མུན་མཐར་
ཐུག །མུན་ནས་སང་བའྤྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་ནྤྲི། །བཞྤྲི་སེ་དེ་དག་རྣམས་ཀྤྲི་དང་པོ་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 
མདོ་ལས། སང་ནས་སང་བར་འགོ་བ་ཞེས་སོགས་གང་ཟག་བཞྤྲི་གསུངས་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་ལ་དང་མྤྲི་དབང་ཐང་
ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་དུ་སེས་ནས། ཡང་དེ་ྤྲིད་དུ་སེ་བ་སང་བ་ནས་སང་བའྤྲི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ངན་འགོའམ་
མྤྲི་དབང་ཐང་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་དུ་སེས་ནས། ཡང་དེ་ྤྲིད་དུ་སེ་བ་མུན་པ་ནས་མུན་པའྤྲི་མཐར་ཐུག་པ་
དང་། ལ་མྤྲི་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་དུ་སེས་ནས། ངན་སོང་གསུམ་དང་མྤྲི་དབང་ཐང་ཆུང་ངུའྤྲི་ནང་དུ་
སེ་བ་སང་བ་ནས་མུན་པའྤྲི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་དང་མྤྲི་དབང་ཐང་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྤྲི་ནང་དུ་
སེས་ནས། ལ་དང་མྤྲི་དབང་ཐང་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་སེ་བ་མུན་པ་ནས་སང་བའྤྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་སེ་
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བཞྤྲིའོ། །དེ་དག་གྤྲི་ནང་ནས་དང་པོ་སང་བ་ནས་སང་བར་འགོ་བར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །བདུན་པ་གང་དང་
འགོགས་པའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ནྤྲི་སེམས་ཅན་མང་པོ་དང་འགོགས་དགོས་ཏེ། དེ་
བས་ན་དེ་དག་ལ་ཅྤྲི་རྤྲིགས་པར་བསྒྲུབ་པར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། མྤྲི་ནྤྲི་ཨ་མྲའྤྲི་འབྲས་བཞྤྲིན་མ་སྤྲིན་ལ། །སྤྲིན་པ་
དང་འད་སྤྲིན་ལ་མ་སྤྲིན་འད། །མ་སྤྲིན་མ་སྤྲིན་པར་སང་སྤྲིན་ལ་ནྤྲི། །སྤྲིན་པར་སང་ཞེས་བགྤྲི་བ་འདར་རོགས་
མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མྤྲི་ནྤྲི་ཨ་མྲའྤྲི་འབྲས་བུ་བཞྤྲིན་དུ་ཚུལ་བཞྤྲི་ཡོད་པས། དེ་དག་གྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ཤེས་
པར་བྱས་ནས་སྤང་བང་ཅྤྲི་རྤྲིགས་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ཨ་མྲའྤྲི་འབྲས་བུ་ལ་ནྤྲི་ཚུལ་བཞྤྲི་ཡོད་དེ། ཁ་ཅྤྲིག་ནྤྲི་
ནང་མ་སྤྲིན་ལ་ཕྤྲི་སྤྲིན་པ་འད་བ་དང་། ཁ་ཅྤྲིག་ནྤྲི་ནང་སྤྲིན་ལ་ཕྤྲི་མ་སྤྲིན་པ་དང་འད་བ་དང་། ཁ་ཅྤྲིག་ནྤྲི་ནང་ཡང་
མ་སྤྲིན་ལ་ཕྤྲི་ཡང་མ་སྤྲིན་པར་སང་བ་དང་། ཁ་ཅྤྲིག་ནྤྲི་ནང་ཡང་སྤྲིན་ལ་ཕྤྲི་ཡང་སྤྲིན་པར་སང་བའོ། །དེ་དང་འད་
བར་མྤྲི་ལ་ཡང་བཞྤྲི་ཡོད་པས། དང་པོ་ནྤྲི་བསམ་པ་མས་ལ་སོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །གྤྲིས་པ་ནྤྲི་དེ་
ལས་བཟློག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྤྲི་བསམ་སོར་གྤྲིས་ཀ་མས་པའོ། །བཞྤྲི་པ་ནྤྲི་བསམ་སོར་གྤྲིས་ཀ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའོ། །བརྒྱད་པ་གཞན་གྤྲི་ཁྤྲིམ་ཐབས་ལ་ཆགས་པ་སྤང་བ་ལ་གྤྲིས་ལས། དང་པོ་མགོ་གནོན་
པའྤྲི་ཚུལ་ལ་གསུམ་གྤྲི། དང་པོ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཅྤྲིང་མྤྲི་གཙང་བར་བལྟ་བ་ནྤྲི། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་
ནྤྲི་ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ེ་ཞྤྲིང་ེས་པ་ཆེ་བས་དེ་ལས་བཟློག་པའྤྲི་ཕྤྲིར། གཞན་གྤྲི་ཆུང་མ་མྤྲི་བལྟ་མཐོང་ན་
ཡང་། །ན་ཚོད་མཐུན་པར་མ་དང་བུ་མོ་དང་། །སྲྤྲིང་མོའ་ིའདུ་ཤེས་བསེད་བགྤྲི་ཆགས་གྱུར་ན། །མྤྲི་གཙང་ྤྲིད་
དུ་ཡང་དག་བསམ་པར་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མདོ་ལས། བཙུན་པ་བུད་མེད་ལ་ཇྤྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བགྤྲི། 
ཞེས་གསོལ་པ་དང་། ཀུན་དགའ་བོ། མྤྲི་བལྟ་བས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་གྤྲི་ཆུང་མ་ལ་དང་པོ་ྤྲིད་
དུ་མྤྲི་བལྟ་ཞྤྲིང་། ཇྤྲི་ཞྤྲིག་ལྟར་མཐོང་ན་ཡང་ན་ཚོད་དང་མཐུན་པར་རན་པ་ལ་མ་དང་། ཞོན་པ་ལ་བུ་མོ་དང་། 
མམ་པ་ལ་སྲྤྲིང་མོའ་ིའདུ་ཤེས་བསེད་པར་བགྤྲིའོ། །དེ་ལྟར་བསམས་ཀང་ཆགས་པར་གྱུར་ན་དྤྲི་ང་བ་དང་། སོ་
དགུ་དོད་པ་ལ་སོགས་པ་འོག་ནས་འབྱུང་བའྤྲི་མྤྲི་གཙང་བ་ྤྲིད་དུ་ཡང་དག་པར་བསམ་པར་བགྤྲིའོ། །གྤྲིས་པ་
སེམས་བསྲུང་ཞྤྲིང་དབང་པོའ་ིསོ་བསམ་པ་ནྤྲི། གལ་ཏེ་མྤྲི་གཙང་བ་ྤྲིད་དུ་བསམས་སུ་ཟྤྲིན་ཀང་། གཙང་སར་
སེམས་ན་སེམས་བསྲུང་བར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། གཡོ་བའྤྲི་སེམས་ནྤྲི་ཐོས་མཚུངས་བུ་ལྟ་
བུར། །གཏེར་བཞྤྲིན་སྲོག་དང་འད་བར་བསྲུང་བགྤྲི་སེ། །གདུག་པ་དུག་དང་མཚོན་དང་དག་བོ་དང་། །མེ་བཞྤྲིན་
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འདོད་པའྤྲི་བདེ་ལ་ཡྤྲིད་འབྱུང་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། སྐད་ཅྤྲིག་ཀང་མྤྲི་གནས་པར་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའྤྲི་
སེམས་ནྤྲི་རག་ཏུ་ོན་མོངས་སེ་བ་དང་མཐུན་པའྤྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་བསྲུང་བར་བགྤྲིའོ། །ཇྤྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐོས་པ་
མྤྲི་མས་པར་བསྲུང་བ་དང་མཚུངས་པར་རམ། བུ་སྡུག་པ་ལྟ་བུར་རམ། ནོར་གྤྲི་གཏེར་བཞྤྲིན་ནམ། གཅེས་
པའྤྲི་སྲོག་དང་འད་བར་རོ། །དེར་མ་ཟད་འདོད་པའྤྲི་བདེ་ལ་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་ཡང་མཛོད་ཅྤྲིག ཅྤྲི་དང་འད་བར་ཞེ་
ན། གདུག་པའྤྲི་སྦྲུལ་ནྤྲི་མ་རུང་པ་ྤྲིད་ཀྤྲིས་དང་། དུག་ནྤྲི་གསོད་པར་བྱེད་པ་ྤྲིད་ཀྤྲིས་དང་། མཚོན་ནྤྲི་སྡུག་
བསལ་བསེད་པ་ྤྲིད་ཀྤྲིས་དང་། དག་བོ་ནྤྲི་བདེ་བའྤྲི་གེགས་བྱེད་པ་ྤྲིད་ཀྤྲིས་དང་། མེ་ནྤྲི་གདུང་བར་བྱ་བ་ནྤྲི་
ྤྲིད་ཀྤྲིས་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་པ་དེ་བཞྤྲིན་དུའོ། །ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་འདོད་པའྤྲི་བདེ་བ་ཡྤྲིད་དུ་འོང་བའྤྲི་རྣམ་པར་
མས་སུ་མྱོང་བ་དག་ལ་གདུག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྤྲིན་དུ་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ཞེ་ན། འདོད་པ་རྣམས་ནྤྲི་
ཕུང་པ་བསེད་པ་སེ། །རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོས་ཀྤྲིམ་པའྤྲི་འབྲས་འད་གསུངས། །དེ་དག་སྤང་བགྤྲི་ཞེས་ཏེ། །འདོད་
པ་རྣམས་ནྤྲི་ེ་བར་སོད་པའྤྲི་དུས་ན་བདེ་བ་བསེད་མོད་ཀྤྲི། འོན་ཀང་མཇུག་ཏུ་ཕུང་བསེད་བྱེད་ཡྤྲིན་པས་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་འདོད་པ་རྣམས་ནྤྲི་དང་པོ་དགའ་བར་བྱེད་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་དང་། ཐ་མར་གདུང་བར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོས། དཔེར་ན་ཀྤྲིམ་པའྤྲི་འབྲས་བུའྤྲི་ཕྤྲི་ཤུན་ཙམ་
བཟང་ལ་ནང་ངན་པ་དང་འད་བར་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་འདོད་པ་རྣམས་ནྤྲི་འཁོར་བར་འཆྤྲིང་བའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་
པའྤྲི་ཕྤྲིར། དེ་ཡྤྲི་ལྕགས་སྒྲོག་གྤྲིས། །འཁོར་བའྤྲི་བཙོན་རར་འཇྤྲིག་རེན་འདྤྲི་དག་བཅྤྲིངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
འདོད་པ་དེ་དག་གྤྲི་ལྕགས་སྒྲོག་གྤྲིས་འཁོར་བའྤྲི་བཙོན་རར་འཇྤྲིག་རེན་འདྤྲི་དག་དམ་དུ་བཅྤྲིངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཡང་
སྤང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་ལ་སེམས་བསྲུང་བ་ལ་དབང་པོ་ཚར་བཅད་དགོས་པས་དེ་ལ་སྲན་བསེད་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་དབང་པོ་འདུལ་བ་ལ་བསགས་པ་བརོད་པ་ན། གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་ནྤྲི། །རག་ཏུ་མྤྲི་
བརན་གཡོ་དང་གང་དག་ཅྤྲིག །གཡུལ་ངོར་དག་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་དེ་དག་ལས། །མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་
རབ་ལགས་པར་འཚལ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཟག་གང་དག་མྤྲིག་ལ་སོགས་པའྤྲི་དབང་པོ་དྲུག་གཟུགས་
སོགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཕད་ནས་འགྱུར་བས་མྤྲི་བརན་ལ། ཡུལ་མངོན་པར་འདོད་པས་གཡོ་བ་དག་
གེན་པོས་ལེགས་པར་ཐུལ་བ་དང་། གང་དག་ཅྤྲིག་འཐབ་མོའ་ིགཡུལ་ངོར་དཔའ་ཞྤྲིང་བརྟུལ་ཕོད་པའྤྲི་དག་
ཚོགས་དུ་མ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལས་མཁས་པ་རྣམས་དང་པོ་དབང་པོ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་དཔའ་བའྤྲི་རབ་
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མཆོག་ལགས་པར་འཚལ་ཏེ། སེངེ་ལ་སོགས་པ་དུད་འགོ་ལ་ཡང་གཡུལ་ངོར་རྒྱལ་བ་དུ་མ་སང་ལ། དབང་པོ་
ལས་རྒྱལ་བ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ཆགས་ཡུལ་དང་ཆགས་ཅན་གྤྲི་ེས་པ་བསམ་པ་ནྤྲི། སར་མྤྲི་
གཙང་ྤྲིད་དུ་ཡང་དག་བསམ་པར་བགྤྲི་ཞེས་བཤད་ན། ཇྤྲི་ལྟར་མྤྲི་གཙང་བར་ཡང་དག་པར་བསམ་པར་བྱ་ཞེ་
ན། བུད་མེད་གཞོན་ནུའྤྲི་ལུས་ནྤྲི་ལོགས་ཤྤྲིག་ཏུ། །དྤྲི་ང་བ་དང་སོ་དགུ་དོད་པ་དང་། །མྤྲི་གཙང་ཀུན་སོད་འད་བ་
དགང་དཀའ་དང་། །པགས་པས་གཡོགས་པ་རྒྱན་ཡང་ལོགས་ཤྤྲིག་གཟྤྲིགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བུད་མེད་
གཞོན་ནུའྤྲི་ལུས་ནྤྲི་དྤྲི་ང་བ་དང་། མྤྲི་གཙང་བ་འཛག་པའྤྲི་སོ་དགུ་དོད་པ་དང་། བཤང་གཅྤྲི་ལ་སོགས་པའྤྲི་མྤྲི་
གཙང་བའྤྲི་རྫས་ས་ཚོགས་ཀྤྲིས་ནང་གང་བས་མྤྲི་གཙང་བ་ཀུན་གྤྲི་སོད་དང་འད་བ་དང་། ཟས་སྐོམ་སོགས་ཇྤྲི་
ཙམ་སད་ཀང་མྤྲི་ཚིམ་པས་དགང་དཀའ་བ་དང་། སྙྤྲིང་པོ་མེད་པས་པགས་པས་གཡོགས་པ་ཙམ་ཡྤྲིན་པས་
ཆགས་པའྤྲི་གནས་མ་ཡྤྲིན་ལ། འོན་ཏེ་དྤྲི་དང་རྒྱན་གྤྲིས་སས་པས་ཆགས་ན། ལུས་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ལོགས་ཤྤྲིག་
ཏུ། རྒྱན་ཡང་ལོགས་ཤྤྲིག་ཏུ་གཟྤྲིགས་དང་། དེ་ན་ཆགས་པར་མྤྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །སོད་འཇུག་ལས། 
ལུས་ལ་བསྐུས་པའྤྲི་དྤྲི་དེ་ཡང་། །ཙནྡན་སོགས་ཡྤྲིན་གཞན་མྤྲིན་ན། །གཞན་གྤྲི་དྤྲི་ཡྤྲིས་གཞན་དག་ལ། །ཅྤྲི་ཡྤྲི་
ཕྤྲིར་ན་ཆགས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞྤྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གྤྲི་ེས་པ་བསན་ནས་འདོད་པ་རྣམས་ནྤྲི་ཇྤྲི་
ཙམ་སད་ཀང་ངོམས་མྤྲི་ཤེས་སོ་ཞེས་ཡུལ་ཅན་ཆགས་པའྤྲི་ེས་པ་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཇྤྲི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སྲྤྲིན་
བུས་ེན་པ་ནྤྲི། །བདེ་བའྤྲི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བརེན་ཀང་། །ཞྤྲི་བར་མྤྲི་འགྱུར་དེ་དང་འད་བར་ནྤྲི། །འདོད་པ་
རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སྲྤྲིན་བུས་ཟོས་པས་ེན་པ་ནྤྲི། 
བདེ་བར་འདོད་པའྤྲི་དོན་དུ་མེ་ལ་ཀུན་བརེན་ཀང་དེས་ཞྤྲི་བར་མྤྲི་འགྱུར་བར་སར་གདུང་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་
དང་འད་བར། བྱྤྲིས་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་འདོད་པའྤྲི་གདུང་བ་བསལ་བའྤྲི་དོན་དུ་ཡུལ་རྣམས་ལ་
བརེན་པར་བྱེད་ཀང་དེས་ནྤྲི་ཞྤྲི་བར་མྤྲི་འགྱུར་གྤྲི། སར་ཡང་འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མཁེན་པར་མཛོད་
ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །རྤྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་ཀང་། གཡན་པ་ཕྲུགས་ན་བདེ་འགྱུར་བ། །དེ་བས་གཡན་པ་མེད་ན་
བདེ། །དེ་བཞྤྲིན་འཇྤྲིག་རེན་འདོད་ལྡན་བདེ། །འདོད་པ་མེད་ན་དེ་བས་བདེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྤྲིན་
ནོ། །གྤྲིས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་སྤོང་བའྤྲི་ཚུལ་ལ་དྲུག་གྤྲི དང་པོ་དངོས་ནྤྲི། གོང་དུ་བཤད་པའྤྲི་མྤྲི་གཙང་བ་
བསོམ་པ་སོགས་ཀང་འདོད་ཆགས་རེ་ཞྤྲིག་རྣམ་པ་གནོན་པ་ཙམ་ཡྤྲིན་གྤྲི། དྲུང་ནས་འབྱྤྲིན་བྱེད་མ་ཡྤྲིན་པས། 
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ས་བོན་དང་བཅས་སྤང་བར་འདོད་པས་ལམ་འདྤྲི་བསོམ་པར་བྱ་འོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དོན་དམ་གཟྤྲིགས་
པར་བགྤྲི་སད་དངོས་རྣམས་ལ། །ཚུལ་བཞྤྲིན་ཡྤྲིད་ལ་བགྤྲིད་པ་དེ་གོམས་མཛོད། །དེ་དང་འད་བར་ཡོན་ཏན་
ལྡན་པ་ཡྤྲི། །ཆོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆྤྲིས་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དམ་པའྤྲི་སོད་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པས་ན་དོན་དམ་པ་སེ། ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་གནས་ལུགས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྤྲི་མྤྲིག་གྤྲིས་
གཟྤྲིགས་པར་བགྤྲི་བའྤྲི་སད་དུ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྤྲི་དང་ནང་གྤྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའྤྲི་ཤེས་
རབ་ཀྤྲིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་གོམས་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཚུལ་བཞྤྲིན་ཡྤྲིད་ལ་བགྤྲིད་པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་དུ་
བྱེད་པའྤྲི་སོ་ནས་གོམས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག དེ་དང་འད་བར་ོན་མོངས་འཇོམས་ཤྤྲིང་གེན་པོ་སེད་པར་བྱེད་
པའྤྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཆོས་གཞན་ནྤྲི་འགའ་ཡང་འཇྤྲིག་རེན་ན་མཆྤྲིས་པ་མ་ལགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲིར་
དོན་དམ་པ་ནྤྲི་གང་། དེའྤྲི་ཡུལ་ཚུལ་བཞྤྲིན་ཡྤྲིད་ལ་བྱེད་པའྤྲི་བསོམ་པ་ནྤྲི་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་གནས་
ལུགས་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་ནྤྲི་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཅྤྲི་འད་ཞྤྲིག་ཅེ་ན། དབུ་མ་རྩ་བར། གཞན་ལས་ཤེས་
མྤྲིན་ཞྤྲི་བ་དང་། །སོས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་མ་སོས་པ། །རྣམ་རོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་དེ་ཁོ་ནའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲ་དང་རོག་པས་སྤྲིའྤྲི་ཚུལ་གྤྲིས་ཀང་ཤེས་བྱ་མ་ཡྤྲིན་པ་གཞན་གྤྲིས་བསན་པས་
རོགས་བྱ་མ་ཡྤྲིན་པ། རྣལ་འབྱོར་པས་སོ་སོ་རང་རྤྲིག་པའྤྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྲིས་བརོད་དུ་མེད་པའྤྲི་ཚུལ་དུ་རྤྲིག་པར་
བྱ་བ་ཞྤྲིག་གོ །དེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྤྲི་ཆོས་འདྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ལས་
གཞན་དུ་བཙལ་བར་མྤྲི་བྱ་སེ། རེན་འབྲེལ་ལས་གཞན་པའྤྲི་དོན་དམ་པའྤྲི་ཆོས་རོགས་པས་ནྤྲི་སུ་ཡང་གོལ་བ་
མེད་ཅྤྲིང་། མ་རོགས་པས་འགའ་ཡང་བཅྤྲིངས་པ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཏེ། ཕྤྲི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྤྲི་བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པ་བཞྤྲིན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྤྲི་དག་གྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་མ་
རོགས་པས་ན་བྱྤྲིས་པ་རྣམས་བཅྤྲིངས་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། ཕྤྲི་ནང་གྤྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་
ཞེན་ནས། གང་ཟག་དང་། ཆོས་ཀྤྲི་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལས་ནྤྲི་བྱྤྲིས་པ་རྣམས་འཆྤྲིང་བྱེད་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་རོག་པ་མ་ལུས་པ་སེ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ་རྤྲིན་ཆེན་ཕེང་བར། ཇྤྲི་སྲྤྲིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་
སྲྤྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་པ་ལས་ཡང་ལས་ཏེ། །ལས་ལས་ཡང་ནྤྲི་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པར་ལྟར་རོ། །གཟུགས་སོགས་རེན་འབྲེལ་གྤྲི་ཆོས་རྣམས་གོང་དུ་ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་གྤྲི་སོང་པ་
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ྤྲིད་བརོད་དུ་མེད་པའྤྲི་ཚུལ་དུ་རོགས་པས་ནྤྲི་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་ཏེ་གོལ་བར་
འགྱུར་ཏེ། ཡང་དེ་ྤྲིད་ལས། དེ་ནྤྲི་རང་གཞན་གྤྲིས་ཀ་དང་། །དུས་གསུམ་དུ་ཡང་མ་ཐོབ་ཕྤྲིར། །ངར་འཛིན་པ་
ནྤྲི་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ལས་དང་སེ་བ་ཡང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་དེ་
ཁོ་ན་ྤྲིད་དེ་ྤྲིད་བདག་མེད་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། དེ་རོགས་པ་ལས་གཞན་པའྤྲི་ཐར་པ་ཐོབ་པའྤྲི་ཐབས་མེད་ཅྤྲིང་། དེ་
རོགས་ན་མཐར་འཛིན་གྤྲི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་འཇྤྲིག་པར་འགྱུར་བས་དབུ་མའྤྲི་ལམ་ཡང་དེ་ཡྤྲིན་ལ་སངས་རྒྱས་
ལས་གཞན་པ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་སོགས་ལ་དེ་སོན་པའྤྲི་ནུས་པ་མེད་དེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་བཞྤྲི་བརྒྱ་
པར། ཞྤྲི་སོ་གྤྲིས་པ་མེད་པ་དང་། །ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་འཇྤྲིག་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྲི་ཡུལ་གྱུར་
པ། །བདག་མེད་ཅེས་ནྤྲི་བརོད་པ་ཡྤྲིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སོང་པ་ྤྲིད་རོགས་པའྤྲི་ཐབས་ཀང་། 
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རྫོབ་པའྤྲི་ཆོས་འདྤྲི་དག་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རེན་འདྤྲི་པ་ཙམ་གྤྲི་རང་
བཞྤྲིན་དུ་རོགས་པ་ྤྲིད་ཡྤྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རག་ཆད་གང་རུང་གྤྲི་མཐར་ལྷུང་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་སྐད་
དུ་ཡང་མདོ་ལས། གང་ཞྤྲིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས། །དེ་ལ་སེ་བའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ཡོད་མ་ཡྤྲིན། །རེན་ལ་
རགས་ལས་གང་དེ་སོང་པར་བཤད། །གང་ཞྤྲིག་སོང་ྤྲིད་ཤེས་ཏེ་བག་ཡོད་ཡྤྲིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རེན་འབྲེལ་
དེ་ཡང་མཐའ་བཞྤྲིའྤྲི་སེ་བ་བཀག་པའྤྲི་སོ་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སོབ་དཔོན་གྤྲིས་དབུ་མ་ལ་བསོད་པ་ལས། 
སྡུག་བསལ་རང་གྤྲིས་བྱས་པ་དང་། །གཞན་གྤྲིས་བྱས་དང་གྤྲིས་ཀས་བྱས། །རྒྱུ་མེད་རོག་གེ་པ་ཡྤྲིས་
བཏགས། །ཁོད་ཀྤྲིས་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས། །ཞེས་དང་། ས་བོན་ཞྤྲིག་དང་མ་ཞྤྲིག་ལས། །མྱུ་གུ་
འབྱུང་བ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། །ཁོད་ཀྤྲིས་སེ་བ་ཐམས་ཅད་ནྤྲི། །སྒྱུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །དེ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་ནྤྲི་བདག་ལས་སེ་བ་མ་ཡྤྲིན་དེ། རང་ྤྲིད་རང་ལ་བྱེད་པ་འགལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། སེ་
བ་དོན་མེད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གཞན་ལས་ཀང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་
ཅད་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མྤྲི་མཐུན་པ་དག་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གྤྲིས་ཀ་ལས་
ཀང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། ེས་པ་གྤྲིས་ཀ་འབྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། འགལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། 
རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། འབྲས་བུའྤྲི་དོན་དུ་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །དེའྤྲི་ཕྤྲིར་དངོས་པོ་ནྤྲི་མཐའ་བཞྤྲིའྤྲི་སེ་བ་དང་བྲལ་བས་རེན་འདྤྲི་པ་ཙམ་གྤྲིས་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་རག་ལས་ཏེ་
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འབྱུང་བ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་ྤྲིད་ནྤྲི་མཐར་འཛིན་གྤྲི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྲི་གེན་པོ་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དབུ་
མའྤྲི་ལམ་ཞེས་བྱ་སེ། དབུ་མ་རྩ་བར། རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྤྲི་སོང་པ་ྤྲིད་དུ་བཤད། །དེ་ནྤྲི་
བརེན་ནས་གདགས་པ་སེ། །དེ་ྤྲིད་དབུ་མའྤྲི་ལམ་ཡྤྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རེན་འབྲེལ་རོགས་པ་ལས་གོང་
ན་ལྟ་བ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་མོད། འོན་ཀང་འདྤྲི་ནྤྲི་ཤྤྲིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དབུ་མའྤྲི་གཞུང་
ལུགས་དག་ལ་ཡུན་རྤྲིང་དུ་འདྤྲིས་པར་བྱས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚུལ་བཞྤྲིན་ཡྤྲིད་ལ་བྱེད་པ་བསོམ་པ་ནྤྲི་དངོས་
པོ་རྣམས་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སོས་པའྤྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་ཐོས་བསམ་གྤྲི་ཤེས་རབ་
ཀྤྲིས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་ནས། དོན་དེ་ྤྲིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་སེ། རྤྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
གང་བོ་ཡོད་དང་མེད་པ་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤྤྲིང་མྤྲི་གནས་པ། །དེ་དག་ཟབ་མོ་དམྤྲིགས་མེད་པའྤྲི། །རེན་
གྤྲི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་རེན་འབྲེལ་གྤྲི་གནས་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་
པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བའྤྲི་རྣམ་རོག་བཀག་པ་ཙམ་དང་། བུད་མེད་སོགས་མཐའ་གང་རུང་དུ་འཛིན་པའྤྲི་ལྟ་
བས་ཟྤྲིན་པའྤྲི་བསོམ་པ་གྤྲིས་ཀ་ཡང་ཡང་དག་པའྤྲི་བསོམ་པ་མ་ཡྤྲིན་གྤྲི། ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་རེན་འབྲེལ་གྤྲི་
དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པའྤྲི་བསོམ་པ་ནྤྲི། ཚུལ་བཞྤྲིན་ཡྤྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་
ཀྤྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྲིན་པ་བསོམ་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །གྤྲིས་པ་ཞར་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་བསགས་པ། དེ་ནྤྲི་
བཤད་མ་ཐག་པའྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་ཡུལ་ཅན་གྤྲི་ཤེས་པ་དེ་ལ་གུས་པ་བསེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དེའྤྲི་བསགས་པ་བརོད་པ་
ནྤྲི། སེས་བུ་རྤྲིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀང་། །ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་བྲལ་བ་བཀུར་མ་ལགས། །དེ་
ལྟས་གང་ལ་ཡོན་ཏན་འདྤྲི་གྤྲིས་ལྡན། །དེ་ནྤྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེས་
བུ་རྤྲིགས་བཟང་པོ་དང་། གཟུགས་བཟང་པོ་དང་། བསན་བཅོས་གཞན་གྤྲི་ཡུལ་ཅན་གྤྲི་མྤྲིང་དུ་ཐོས་པ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་གནས་ལུགས་རོགས་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་། འཆལ་ཚུལ་སྤོང་བའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཏེ་ཡོན་ཏན་
གྤྲིས་དང་བྲལ་བ་ན་བཀུར་བ་དང་གུས་པར་བྱ་བའྤྲི་འོས་མ་ལེགས་ཏེ། སེས་བུ་དམ་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་འདྤྲི་གྤྲིས་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྤྲི་ཡོན་ཏན་
གཞན་རྤྲིགས་གཟུགས་སོགས་དང་བྲལ་ཡང་མཆོད་པ་དང་བཀུར་བར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ཏེ། སེས་བུ་དམ་པའྤྲི་ཡོན་
ཏན་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ལྡན་པས་མྤྲི་དགེ་བ་ལ་མྤྲི་འཇུག་ཅྤྲིང་། ཡང་དག་པའྤྲི་ཤེས་



26   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

རབ་དང་ལྡན་པས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། དམ་པ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ལས་མྤྲི་དགེ་བ་ལ་མྤྲི་འཇུག་ཅྤྲིང་དམ་
པའྤྲི་ལས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནྤྲི་སེས་བུ་དམ་པའྤྲི་གངས་སུ་འགོ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་
ལས་ལྡོག་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་གནས་པ་ལ་ནྤྲི་འཕགས་པའྤྲི་ལམ་སེ་བ་མེད་པས། 
འཕགས་པའྤྲི་ལམ་སེ་བ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་མགོ་སྙོམས་པར་བྱ་བར་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འཇྤྲིག་རེན་མཁེན་པ་རེད་དང་མ་རེད་དང་། །བདེ་དང་མྤྲི་བདེ་སྙན་དང་མྤྲི་སྙན་དང་། །བསོད་
སད་ཅེས་བགྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་པ། །བདག་གྤྲི་ཡྤྲིད་ཡུལ་མྤྲིན་པར་མགོ་སྙོམས་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་
ཏེ། འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ལུགས་བཟང་པོ་ལེགས་པར་ཤེས་པས་ན་འཇྤྲིག་རེན་མཁེན་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོད་པ་སེ། 
ལོངས་སོད་རེད་པ་དང་མ་རེད་པ་དང་། སྤྲིམ་པ་མྱོང་བ་བདེ་བ་དང་། གདུང་བ་མྱོང་བ་མྤྲི་བདེ་བ་དང་། མངོན་
སུམ་དུ་སྙན་པ་དང་མ་སྙན་པ་དང་། ངོར་བསོད་པ་དང་ལོག་ཏུ་སད་པ་རྣམས་ལ་ཡྤྲིད་བདེ་བ་དང་མྤྲི་བདེ་བར་
འགྱུར་བ་ནྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་པ་རྣམས་དང་མཐུན་པས་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་ལ། ཁོད་ཀྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་
ལས་འདའ་བའྤྲི་སད་དུ། དེ་དག་གྤྲི་ཡྤྲིད་བདེ་མྤྲི་བདེའྤྲི་ཡུལ་མྤྲིན་པར་མགོ་སྙོམས་ལ་མ་རེད་པ་སོགས་ཀྤྲིས་
ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་དང་། རེད་པ་སོགས་ཀྤྲིས་ཡྤྲིད་བདེ་བར་མྤྲི་འགྱུར་བར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །རེད་པ་སོགས་
ལ་དམྤྲིགས་པའྤྲི་ཡྤྲིད་བདེ་མྤྲི་བདེ་སོགས་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་ཡྤྲིན་གྤྲི། རེད་པ་སོགས་མ་ཡྤྲིན་ཏེ་འཕགས་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་མངའ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེས་ན་དམྤྲིགས་པའྤྲི་དབང་གྤྲིས་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་བརྒྱད་དུ་བཞག་
གོ །བ་མ་དང་བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའྤྲི་དོན་དུ་སྤྲིག་བྱས་ཀང་ཆོས་མ་ཡྤྲིན་པར་མྤྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཇྤྲིག་རེན་པ་
དག་ཆོས་མ་ཡྤྲིན་པ་དག་ལ་ཡང་ཆོས་སུ་གགས་པ་ཡོད་པས་དེ་བཟློག་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཁོད་ཀྤྲིས་བྲམ་ཟེ་དགེ་སོང་
ལ་དང་ནྤྲི། །མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང་། །འཁོར་གྤྲི་སད་དུའང་སྤྲིག་པ་མྤྲི་བགྤྲི་སེ། །དམྱལ་
བའྤྲི་རྣམ་སྤྲིན་སྐལ་ནོད་འགའ་མ་མཆྤྲིས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་ནས་འཁོར་གྤྲི་བར་སེམས་ཅན་གཞན་གྤྲི་
སད་དུ་ཡང་སྤྲིག་པ་མྤྲི་བགྤྲི་སེ། སྤྲིག་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ནྤྲི་དམྱལ་བའྤྲི་ནང་དུ་རྣམ་པར་སྤྲིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་
བདག་ྤྲིད་གཅྤྲིག་པུས་མྱོང་དགོས་ཀྤྲིས། བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསལ་གྤྲི་སྐལ་བ་ནོད་ཅྤྲིང་། ལེན་པར་
བྱེད་པ་ནྤྲི་འགའ་ཡང་མ་མཆྤྲིས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤྲིག་པའྤྲི་རྣམ་པར་སྤྲིན་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ཡྤྲིད་དུ་མྤྲི་འོང་བ་
ྤྲིད་ཡྤྲིན་ན། ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་དེའྤྲི་མོད་ལ་རྣམ་པར་སྤྲིན་པར་མྤྲི་གྱུར་རམ་ཞེ་ན། ལས་ནྤྲི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། མཐོང་
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བའྤྲི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྤྲི་ལས་བྱས་པའྤྲི་སེ་བ་དེ་ྤྲིད་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྤྲིན་པར་འགྱུར་བ་སེ། དཔེར་ན་དོམ་
དང་རྤྲི་དྭགས་རུ་རུའྤྲི་སེས་རབས་བཞྤྲིན་ནོ། །གྤྲིས་པ་ནྤྲི་སེ་བ་ཕྤྲི་མ་ལ་རྣམ་པར་སྤྲིན་པར་འགྱུར་བ་སེ། 
དཔེར་ན་མཚམས་མེད་པ་ལྔའྤྲི་ལས་བཞྤྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་སེ་བ་གྤྲིས་པ་ཚུན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་སྤྲིན་པར་
འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་སེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྤྲིག་པའྤྲི་ལས་རྣམས་སད་པ་
འགའ་ཡང་ནྤྲི། །དེ་ཡྤྲི་མོད་ལ་མཚོན་བཞྤྲིན་མྤྲི་གཅོད་ཀང་། །འཆྤྲི་བའྤྲི་དུས་ལ་བབ་ན་སྤྲིག་པ་ཡྤྲི། །ལས་ཀྤྲི་
འབྲས་བུ་གང་ལགས་མངོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤྲིག་པའྤྲི་ལས་སད་པས་དེའྤྲི་མོད་ལ་མཚོན་
བརར་པ་རྤྲིགས་པ་བཞྤྲིན་དུ་མྤྲི་གཅོད་དེ་གདུང་བར་མྤྲི་བྱེད་ཀང་། འཆྤྲི་བའྤྲི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་འགོད་པས་
གདུང་ཞྤྲིང་གཤྤྲིན་རེའྤྲི་སེས་བུ་མྤྲི་བཟད་པས་འཚེ་བ་ལ་སོགས་པའྤྲི་མཚན་མ་སྤྲིག་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་འབྲས་བུ་གང་
ལགས་པ་དེ་མངོན་ཞྤྲིང་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་སེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། མྱ་ངན་གྤྲིས་གདུངས་
སྐྲངས་པ་ཡྤྲི། །གདོང་དམར་མྤྲིག་ནས་མཆྤྲི་མ་འཛག །ེ་དུ་རེ་ཐག་ཆད་པ་དང་། །གཤྤྲིན་རེའྤྲི་ཕོ་འྤྲི་བཞྤྲིན་ལ་
བལྟ། །རང་སྤྲིག་དན་པས་གདུངས་པ་དང་། །དམྱལ་བའྤྲི་སྒྲ་ནྤྲི་ཐོས་པ་ཡྤྲིས། །སྐྲག་པས་མྤྲི་གཙང་ལུས་གོས་
ཤྤྲིང་། །མྱོས་པར་གྱུར་ཚེ་ཅྤྲི་ཞྤྲིག་བྱ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞྤྲིན་ནོ། །བཞྤྲི་པ་འཕགས་པའྤྲི་ནོར་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་
ནྤྲི་དེ་ལྟར་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་ཆོས་རྣམས་དང་ཕལ་ནས་འཕགས་པའྤྲི་ཆོས་ལ་འགོད་པར་བཞེད་ནས། དད་དང་ཚུལ་
ཁྤྲིམས་གཏོང་དང་ཐོས་པ་དང་། །དྤྲི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་ཡོད་དག །ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་
པས་གསུངས། །ནོར་གཞན་ཕལ་པ་དོན་མ་མཆྤྲིས་རོགས་མཛོད། །ཅེས་ཏེ། ལས་འབྲས་དང་བདེན་པ་དང་
དཀོན་མཆོག་ལ་མངོན་པར་ཡྤྲིད་ཆེས་ཤྤྲིང་དྭང་བའྤྲི་དད་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་
པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་། མཆོད་པ་དང་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པས་བདོག་པ་གཏོང་བ་དང་། ཀུན་ཤེས་པའྤྲི་
བསམ་པས་ཐར་པ་དང་མཐུན་པའྤྲི་དམ་པའྤྲི་ཆོས་ན་པའྤྲི་ཐོས་པ་སེ། དེ་ཡང་། རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་
འདོད་པ་སོགས་ཀྤྲི་དྤྲི་མ་མེད་པའོ། །བདག་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་ཐོས་པ་སོགས་འདྤྲི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྤྲི་སྤྲིག་པ་
བྱར་མྤྲི་རུང་སྙམ་པ་བདག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འཛེམ་པ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། སྤྲིག་པ་བྱེད་པ་ཆོས་དང་
འཇྤྲིག་རེན་ན་ཡང་སད་པས་བདག་གྤྲིས་སྤྲིག་པ་བྱས་པ་འགའ་ཞྤྲིག་གྤྲིས་ཐོས་ན་སད་པར་འགྱུར་སྙམ་པ་གཞན་
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ལ་ལྟོས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བར་འཛེམ་པ་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་རང་དང་སྤྲིའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་རྣམ་པར་
འབྱེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་སེ་ཆོས་བདུན་པོ་དེ་དག་ནྤྲི་འཕགས་པའྤྲི་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་ཏེ། 
ཟག་པ་མེད་པའྤྲི་བདེ་བའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསེར་ལ་སོགས་པ་འཇྤྲིག་རེན་ན་
གགས་པའྤྲི་ནོར་གཞན་པ་རྣམས་ནྤྲི་ོན་མོངས་ེ་བར་ཞྤྲི་བའྤྲི་རྒྱུ་མ་ཡྤྲིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
དོན་མ་མཆྤྲིས་ཤྤྲིང་གསོག་དང་གསོབ་དང་ཡ་མ་བརླར་རོགས་པར་མཛོད། ཅེས་པའོ། །ལྔ་པ་འཕགས་པའྤྲི་
ནོར་དེའྤྲི་འགལ་རེན་སྤང་བ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་འཕགས་པའྤྲི་ནོར་བསགས་པར་བཤད་ནས། ཆུད་མྤྲི་ཟ་བའྤྲི་ཐབས་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། རྒྱན་པོ་འགེད་དང་འདུས་ལ་ལྟ་བ་དང་། །ལེ་ལོ་སྤྲིག་པའྤྲི་གོགས་ལ་བརེན་པ་དང་། །ཆང་དང་
མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ། །གགས་པ་མས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སྤོངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོ་ལོ་ལ་
སོགས་པ་རྒྱན་པོ་འགེད་པ་དང་། དགའ་སོན་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུས་པའྤྲི་སེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་ལྟ་བ་དང་། དགེ་
བ་ལ་མྤྲི་སོ་བའྤྲི་ལེ་ལོ་དང་། གང་དང་འགོགས་ན་མྤྲི་དགེ་བ་འཕེལ་བའྤྲི་སྤྲིག་པའྤྲི་གོགས་པོ་ལ་བརེན་པ་དང་། 
ཆང་འཐུང་བ་དང་། མཚན་མོ་ཁྤྲིམ་དང་གོང་གཞན་དུ་རྒྱུ་བ་སེ་དྲུག་པོ་འདྤྲི་དག་ནྤྲི་ཕྤྲི་མར་ངན་སོང་དུ་སེ་བ་
དང་། ཚེ་འདྤྲིར་གགས་པ་མས་པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པས་སྤོངས་ཤྤྲིག་ཅེས་པ་སེ། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལོངས་སོད་
དང་། ཚེ་དང་། དགེ་བའྤྲི་ཆོས་མས་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དྲུག་པ་མཐུན་རེན་ཆོག་ཤེས་པ་ལ་གནས་པར་
གདམས་པ་ནྤྲི། ནོར་རྣམས་ཀུན་གྤྲི་ནང་ན་ཆོག་ཤེས་པ། །རབ་མཆོག་ལེགས་པར་ལ་མྤྲིའྤྲི་སོན་པས་
གསུངས། །ཀུན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་མཛོད་ཅྤྲིག་ཆོག་མཁེན་ན། །ནོར་མྤྲི་བདོག་ཀང་ཡང་དག་འབྱོར་པ་
ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གསེར་ལ་སོགས་པའྤྲི་ནོར་རྣམས་ཀུན་གྤྲི་ནང་ན་སེ་དེ་དག་ལས། འདས་པའྤྲི་
ལོངས་སོད་ལ་རོ་མྤྲི་མྱང་། མ་འོངས་པ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་མེད། ད་ལྟར་བ་ལ་ལག་པར་ཆགས་པ་མེད་
པའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་གྤྲི་ཆོག་ཤེས་པ་ྤྲིད་རབ་དང་མཆོག་ལགས་པར་ལ་མྤྲིའྤྲི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྤྲིས་གསུངས་ཏེ། དེས་བས་ཞུས་པ་ལས། གང་ལ་ཟན་ཅྤྲིག་མེད་བཞྤྲིན་དུ། །དེ་ནྤྲི་གཏོང་ལ་རབ་གནས་
ན། །དེ་ནྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་ནོར་ཆེ་ཞེས། །ཡང་དག་གཟྤྲིགས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་
བས་ཀུན་ཏུ་ཆོག་ཤེས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་དང་། ཆོག་མཁེན་ན་གསེར་ལ་སོགས་པའྤྲི་ནོར་ཅུང་ཟད་མྤྲི་བདོག་
ཀང་ཡང་དག་འབྱོར་པ་ལགས་ཏེ། འབྱོར་བའྤྲི་དགོས་པ་ནྤྲི་ཆོག་ཤེས་པ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆོག་ཤེས་
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པའྤྲི་ཡོན་ཏན་བཤད་ནས། ཆོག་མྤྲི་ཤེས་པའྤྲི་ེས་དམྤྲིགས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དེས་པ་བདོག་མང་ཇྤྲི་ལྟར་སྡུག་
བསལ་བ། །འདོད་པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་ཏེ། །ཀླུ་མཆོག་རྣམས་ལ་མགོ་བོ་ཇྤྲི་སྙེད་པ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྤྲི་
སྡུག་བསལ་དེ་སྙེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགོགས་ན་བདེ་བས་ན་དེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོས་ནས། གསེར་
ལ་སོགས་པའྤྲི་བདོག་པ་མང་བ་རྣམས་ཇྤྲི་སྐད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། གསོག་དང་བསྲུང་དང་བརླག་པའྤྲི་སྡུག་
བསལ་གྤྲིས། །ནོར་ནྤྲི་ཕུང་ཁོལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱ་སེ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཐོག་མ་དང་། བར་དང་། ཐ་མ་
རྣམས་སུ་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་གསོག་པ་དང་། བསྲུང་བ་དང་། བརླག་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་གྤྲིས་ཇྤྲི་ལྟར་སྡུག་བསལ་བ་
དེ་ལྟར་འདོད་པ་ཆུང་བ་རྣམས་ནྤྲི་དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་བ་མ་ལགས་པ་སེ། དཔེར་ན། ཀླུ་མཆོག་སེ་ཀླུའྤྲི་རྒྱལ་པོ་
རྣམས་ལ་བདུན་དང་གསུམ་དང་གཅྤྲིག་ལ་སོགས་པའྤྲི་མགོ་བོ་ཇྤྲི་སྙེད་པ་ཡོད་པ་དག་ལ། དེ་ལས་བྱུང་བའྤྲི་
སྡུག་བསལ་ཡང་དེ་སྙེད་རེ་འབྱུང་བ་བཞྤྲིན་ནོ། །ཡང་ན་ཀླུའྤྲི་རྒྱལ་པོ་མགོ་བོ་ཇྤྲི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེད་ཀྤྲི་གཙུག་
རྒྱན་གྤྲི་ནོར་བུ་ཡོད་ལ། ནོར་བུ་ཇྤྲི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྤྲི་དེ་སྲུང་བསྲུང་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་ཡང་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སར་
རོ། །དགུ་པ་རང་གྤྲི་ཁྤྲིམ་ཐབ་ཀྤྲི་སོན་ཡོན་ཤེས་ནས་བསེན་ཚུལ་ནྤྲི། རང་བཞྤྲིན་དགར་འབྲེལ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་
དང་། ཁྤྲིམ་ཐབ་བརས་བྱེད་རེ་མོ་ལྟ་བུ་དང་། །ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆོམ་རྐུན་ལྟ་བུ་ཡྤྲི། །ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་
རྣམ་པར་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་དག་དང་འབྲེལ་བ་སེ་སེས་པ་གཞན་དང་འགོགས་ནས་
ཁྤྲིམ་ཐབ་གསོད་པར་འདོད་པ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྤྲིམ་ཐབ་ལ་བསྐུར་སྤྲི་མྤྲི་བྱེད་ཅྤྲིང་བརས་ཐབས་བྱེད་པ་རེ་
མོ་ལྟ་བུ་དང་། ནོར་ཆུང་ངུའང་རྐུ་ན་ཆེན་པོ་ལྟ་ཅྤྲི་སོས་པ་ཆོམ་རྐུན་མ་ལྟ་བུའྤྲི་ཆུང་མ་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་
པར་སྤང་ངོ་། །འོ་ན་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་དག་བསེན་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྲྤྲིང་མོ་ལྟ་བུར་རེས་མཐུན་གང་ཡྤྲིན་དང་། །མཛའ་མོ་
བཞྤྲིན་དུ་སྙྤྲིང་ལ་འབབ་པ་དང་། །མ་བཞྤྲིན་ཕན་པར་འདོད་དང་བྲན་མོ་བཞྤྲིན། །དབང་གྱུར་གང་ཡྤྲིན་རྤྲིགས་ཀྤྲི་
ལ་བཞྤྲིན་བཀུར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་ལྟར་སྲྤྲིང་མོ་མྤྲིང་པོའ་ིརེས་སུ་མཐུན་ཞྤྲིང་དེའྤྲི་ཚིག་ཁད་དུ་མྤྲི་གསོད་
པ་བཞྤྲིན་དུ་ཁོའ་ིརེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་ཆུང་མ་དང་། ཇྤྲི་ལྟར་མཛའ་མོ་སྙྤྲིང་ལ་འབབ་ཅྤྲིང་བཀུར་སྤྲི་རྤྲིམ་གོའ་ིཁད་
པར་གྤྲིས་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞྤྲིན་དུ་ཁོའ་ིསྙྤྲིང་ལ་འབབ་པའྤྲི་ཆུང་མ་དང་། ཇྤྲི་ལྟར་མ་བུ་ལ་ལུས་སེམས་ཀྤྲི་
སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པས་ཕན་པར་འདོད་པ་བཞྤྲིན་དུ་ཁོ་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའྤྲི་ཆུང་མ་དང་། ཇྤྲི་
ལྟར་བྲན་མོ་དགའ་མགུར་བྱར་ཡོད་པས་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེ་བཞྤྲིན་དུ་ཁོའ་ིདབང་དུ་གྱུར་པའྤྲི་ཆུང་མ་གང་ཡྤྲིན་
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པ་དེ་རྣམས་ནྤྲི་རྤྲིགས་མྤྲི་མས་པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པས། རྤྲིགས་ཀྤྲི་ལ་བཞྤྲིན་བཀུར་བའམ་བསེན་པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དང་ཁྤྲིམ་པའྤྲི་ཕོགས་གྤྲིས་ཀ་ལ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྤྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པར་
གདམས་པ་ལ་གསུམ་སེ། ཐུན་མོང་གྤྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ངེས་ལེགས་ཀྤྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེའྤྲི་
རེན་ཐོབ་པ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་གྤྲི དང་པོ་ཟས་ཀྤྲི་ཚོད་རྤྲིག་པ་ནྤྲི། ད་ནྤྲི་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་
སར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་བསམ་གཏན་གྤྲི་སོར་བ་སོན་ཏེ། བསམ་གཏན་ལ་གཅེས་པའྤྲི་ཆོས་ནྤྲི་གྤྲིས་ཏེ། ཟས་ཀྤྲི་ཚོད་
རྤྲིག་པ་དང་། མྤྲི་ལ་བ་ལ་བརྩོན་པའོ། །དེ་ལ་ཟས་ཀྤྲི་ཚོད་རྤྲིག་པའྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཁ་ཟས་སན་དང་འད་
བར་རྤྲིག་པ་ཡྤྲིས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསེན་བགྤྲི་སེ། །རྒྱགས་ཕྤྲིར་མ་ལགས་བསྙེམས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
མ་ལགས། མཚག་ཕྤྲིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞྤྲིག་ཕྤྲིར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཁ་ཟས་ཟ་བ་ནྤྲི་ཇྤྲི་ལྟར་
སན་འདུ་བའྤྲི་ནད་ཀྤྲི་གེན་པོར་ཧ་ཅང་མང་བའམ། ཉུང་བ་མ་ཡྤྲིན་པར་རན་པར་བསེན་ན་ཕན་པ་ལྟར། ཟས་
ཀང་བཀེས་པའྤྲི་ནད་ཀྤྲི་གེན་པོར་ཧ་ཅང་མང་ཉུང་དུ་མ་ཡྤྲིན་པས་ཚོད་རྤྲིག་པ་ཡྤྲིས། ཀུན་སོང་འདོད་ཆགས་
ཞེ་སང་མེད་པར་བསེན་པར་བགྤྲི་སེ། དེ་ལྟར་བསེན་པའྤྲི་ཚུལ་ཡང་། ལུས་ངག་རོད་བག་ཅན་རྒྱུད་གྱུར་པའྤྲི་
དགའ་བ་དང་། ོན་མོངས་ཅན་གྤྲི་རྒྱགས་པ་འབྱུང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའྤྲི་རྒྱགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། ལུས་སོབས་
བསེད་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་བྱའོ་སྙམ་པ་བསྙེམས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། ཡན་ལག་དང་ྤྲིང་ལག་རྒྱས་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་
མཚག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མ་ལགས་པར། དགེ་བ་བསྒྲུབ་པའྤྲི་རེན་དུ་ལུས་གནས་པ་འབའ་ཞྤྲིག་གྤྲི་ཕྤྲིར་བཟའ་འོ་ཞེས་
པའོ། །དེ་ལ་རྒྱགས་པ་དང་མཚག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཟ་བ་ནྤྲི་འདོད་ཆགས་ཀྤྲིས་ཟ་བའོ། །བསྙེམས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཟ་བ་ནྤྲི་ཞེ་
སང་གྤྲི་ཟ་བའོ། །གྤྲིས་པ་ནམ་གྤྲི་སོད་སད་ལ་མྤྲི་ལ་བར་སོར་བ་ནྤྲི། རྤྲིགས་པའྤྲི་བདག་ྤྲིད་ྤྲིན་པར་མཐའ་
ཐག་དང་། །མཚན་མོའ་ིཐུན་གྤྲི་སོད་སད་བཟླས་ནས་ནྤྲི། །མནལ་ཚེའང་འབྲས་བུ་མེད་པར་མྤྲི་འགྱུར་
བར། །དན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནལ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྤྲིག་པའྤྲི་བདག་ྤྲིད་དེ་དགེ་བའྤྲི་རང་
བཞྤྲིན་གྤྲི་བྱ་བས་ྤྲིན་བར་མཐའ་དག་དང་མཚན་མོ་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་བྱས་པའྤྲི་ཐུན་གྤྲི་སོད་སད་དག་བཟློས་པ་
སེ་བཟླས་པར་བྱས་ནས། སོད་སད་དེ་དག་གྤྲི་བར་གུང་ཐུན་གྤྲི་ཆ་ལ་མནལ་མཛོད་ལ། མནལ་བའྤྲི་ཚེའང་
འབྲས་བུ་སེ་དོན་མེད་པར་མྤྲི་འགྱུར་བར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་གྤྲིད་ཅུང་ཟད་གཅྤྲིག་ལོག་སེ། ལུས་སེམས་བརས་པར་
བྱས་ལ་མྱུར་དུ་ལངས་ལ་དགེ་བ་བྱའོ་སྙམ་པའྤྲི་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྤྲིན་དང་ལྡན་པར་མནལ་བར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་
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བྱས་ན་གྤྲིད་དེ་ཡང་ཀུན་སོང་གྤྲི་དབང་གྤྲིས་དགེ་བར་འགྱུར་བས་གྤྲིད་ཀང་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་ཀང་དེའྤྲི་མཚན་མོའ་ིཐུན་དང་པོ་ལ་འཆག་པ་དང་འདུག་པ་དག་གྤྲིས་
སྒྲྤྲིབ་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ལས་སེམས་ཡོངས་སུ་སོང་བར་བྱེད་དོ། །ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཐུན་བར་
པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྤྲི་ཕྤྲི་རོལ་དུ་རྐང་པ་བཀྲུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞུགས་ནས་གོ་གཡས་པ་ཕབ་སེ་རྐང་
པའྤྲི་ཐོག་ཏུ་རྐང་པ་བཞག་ལ་དན་པ་དང་ལྡན་ཞྤྲིང་ཤེས་བཞྤྲིན་དུ་སེངེའྤྲི་ལ་ཐབས་སུ་ལ་བར་བྱེད་དོ། །ཐུན་
ཐ་མ་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ལངས་ནས་འཆག་པ་དང་། འདུག་པ་དག་གྤྲིས་སྒྲྤྲིབ་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་
སེམས་སང་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ཚད་མེད་པ་བཞྤྲི་བསོམ་པ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་ལུས་
སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་ནས། བསམ་གཏན་གྤྲི་སོར་བ་ཚད་མེད་བཞྤྲི་བསོམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་བསན་
པའྤྲི་ཕྤྲིར། །བྱམས་དང་སྙྤྲིང་རེ་དག་དང་དགའ་བ་དང་། །བཏང་སྙོམས་རག་ཏུ་ཡང་དག་བསོམ་པར་བགྤྲི། །གོང་
མ་བརེས་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཚངས་པའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྤྲིགས་ནས་བདེ་བར་འདོད་པའྤྲི་བྱམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་
པའྤྲི་སྙྤྲིང་རེ་དང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་པས་ཡྤྲིད་བདེ་བའྤྲི་དགའ་བ་དང་། ཆགས་སང་མེད་པར་མམ་སྙམ་པའྤྲི་
བཏང་སྙོམས་ཏེ་བཞྤྲི་པོ་དེ་དག་ནྤྲི། དམྤྲིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམྤྲིགས་པ་དང་། སོམ་པ་པོ་ལ་
བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བས་ཚད་མེད་དེ་ཁོད་ཀྤྲིས་ཡང་དག་པར་བསོམ་པར་བགྤྲིའོ། །དེ་དག་ཀང་
དམྤྲིགས་པའྤྲི་བྱེ་བྲག་གྤྲིས་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྤྲིགས་པ་དང་། ཆོས་ལ་དམྤྲིགས་པ་དང་། 
དམྤྲིགས་པ་མེད་པ་དང་གསུམ་སེ། དང་པོ་ནྤྲི། ཕུང་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའྤྲི་སེམས་ཅན་རྫས་ཡོད་དུ་བཟུང་
ནས། དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བ་སོགས་སུ་འདོད་པའྤྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གྤྲིས་པ་ནྤྲི། གང་
ཟག་གྤྲི་བདག་མེད་པར་རོགས་པས་ཕུང་པོ་ཆོས་ཙམ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་ེ་བར་བཏགས་པ་སྡུག་བསལ་དང་
བྲལ་བར་འདོད་པའྤྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྤྲི། ཆོས་ཀྤྲི་བདག་མེད་རོགས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྤྲི་སེམས་ཅན་
སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་བ་སོགས་སུ་འདོད་པའྤྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །དང་པོ་ནྤྲི། སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་ལའོ། །གྤྲིས་པ་
ནྤྲི། ན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ལའོ། །གསུམ་པ་ནྤྲི། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། །ན་རང་ཆོས་ཀྤྲི་
བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ན་ཕྤྲི་མ་གྤྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་གྤྲི་འཕགས་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་གཅྤྲིག་ལ་
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ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྤྲི་ཚུལ་དུ་གནས་སོ། །བསོམ་ཚུལ་ནྤྲི། དང་པོ་གསུམ་ལ་མཛའ་བོ་དང་། བར་མ་དང་། དག་
བོའ་ིཕོགས་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། དང་པོར་ཕ་མ་སོགས་མཛའ་བོའ་ིཕོགས་ལ་དམྤྲིགས་ནས་དེ་དག་བདེ་བ་དང་
ཕད་པ་སོགས་འདོད་པའྤྲི་རྣམ་པར་བསོམ་ལ། དེའྤྲི་འོག་ཏུ་བར་མ་རྣམས་ལ། མཐར་དག་བོའ་ིཕོགས་ལ་
དམྤྲིགས་ནས་བསོམ་སེ། མཛའ་བོ་དང་། དག་བོའ་ིཕོགས་དག་བདེ་བ་དང་ཕད་འདོད་སོགས་མཚུངས་པར་
གྱུར་པ་ན་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །བཏང་སྙོམས་ནྤྲི། དང་པོ་ཐ་མལ་པའྤྲི་ཕོགས་ལ་བསོམ་ཞྤྲིང་། 
མཐར་སྡུག་པ་དང་མྤྲི་སྡུག་པ་ཐམས་ཅད་སྙོམས་པའྤྲི་བར་དུ་བསོམ་མོ། །དེ་ལྟར་བསོམས་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ཅྤྲིར་
འགྱུར་ཞེ་ན། བྱམས་པ་སོགས་དེ་དག་བདག་མེད་རྣམ་པ་གྤྲིས་ཀྤྲི་ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པར་བསོམས་པ་ལས་
ནྤྲི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། ཇྤྲི་ཞྤྲིག་ལྟར་གོང་མ་སེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཐོབ་ཀང་། ཚངས་
པའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་གཟུགས་ཀྤྲི་ཁམས་སུ་འདོད་པ་ལས་འདས་པའྤྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་བསོམས་པས་ཁོ་བའྤྲི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་བྲལ་བའྤྲི་བསམ་གཏན་སོན་མེད་པ་ཞྤྲི་བ་མས་སུ་
མྱོང་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེའྤྲི་ཕྤྲིར་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྤྲི་བསམ་གཏན་སེད་བྱེད་ཀྤྲི་སོར་བར་གཞུང་
འདྤྲིར་བཤད་དོ། །བཞྤྲི་པ་བསམ་གཏན་བཞྤྲི་བསོམ་པ་ནྤྲི། བྱམས་སོགས་བསོམས་པས་བསམ་གཏན་བཞྤྲི་
ཐོབ་མོད། དེ་དག་གྤྲི་འབྲས་བུ་ཅྤྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདོད་སོད་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསལ་དག །རྣམ་པར་
སྤངས་པའྤྲི་བསམ་གཏན་བཞྤྲི་པོ་ཡྤྲིས། །ཚངས་དང་འོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང་། །འབྲས་བུ་ཆེ་ལ་
རྣམས་དང་སྐལ་མམ་འཐོབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རོག་དཔྱོད་གེན་པོའ་ིཡན་ལག་གྤྲིས་འདོད་སོད་དེ་འདོད་
པ་ལ་འདུན་པ་དང་རྣམ་འཚེ་སྤངས་ཤྤྲིང་དབེན་པ་ལས་སེས་པའྤྲི་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྤྲི་སེམས་རྩེ་
གཅྤྲིག་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་གེན་པོའ་ིཡན་ལག་གྤྲི་དཔྱོད་པ་སྤངས་ཤྤྲིང་ཏྤྲིང་ངེ་
འཛིན་ལས་སེས་པའྤྲི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་གྤྲི་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པ་བསམ་གཏན་གྤྲིས་པ་དང་། དན་ཤེས་
བཞྤྲིན་བཏང་སྙོམས་གེན་པོའ་ིཡན་ལག་གྤྲིས་དགའ་བ་སྤངས་ཤྤྲིང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའྤྲི་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པ་
བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་། དན་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་དག་གེན་པོའ་ིཡན་ལག་གྤྲི་བདེ་བ་དང་སྡུག་
བསལ་རྣམ་པར་སྤངས་ཤྤྲིང་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དང་ལྡན་པའྤྲི་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པ་ནྤྲི་བསམ་གཏན་བཞྤྲི་པ་སེ། 
དེ་ལྟར་རྒྱུ་སྙོམ་འཇུག་གྤྲི་བསམ་གཏན་བཞྤྲི་པོ་བསོམས་པ་ཡྤྲིས། གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ཚངས་ཆེན་དང་། འོད་
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གསལ་དག་དང་། དགེ་རྒྱས་དང་། འབྲས་བུ་ཆེ་བའྤྲི་ལ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མམ་པར་སེ་བ་འཐོབ་ཅེས་པ་གཙོ་
ཆེ་བ་སོས་པ་ཡྤྲིན་ལ། ཞྤྲིབ་ཏུ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྤྲིང་དང་། ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསོམས་
པས་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ཚངས་རྤྲིས་དང་། ཚངས་པའྤྲི་མདུན་ན་འདོན་དང་། ཚངས་ཆེན་རྣམས་སུ་སེ་ལ་བསམ་
གཏན་བཞྤྲི་པ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲྤྲིང་དང་། ཆེན་པོར་བསོམས་པས་དགེ་ཆུང་དང་། ཚད་མེད་དགེ་དང་དགེ་རྒྱས་
རྣམས་སུ་སེ་བ་སོགས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ལས་ལྕྤྲི་ཡང་གྤྲི་དབྱེ་བས་དགེ་སྤྲིག་བང་དོར་ཇྤྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྤྲི། 
རོག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གེན་པོ་མེད། །ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞྤྲི་ལས་བྱུང་བའྤྲི་ལས། །དགེ་དང་མྤྲི་དགེ་
རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སེ། །དེ་བས་དགེ་བ་སོད་ལ་བརྩོན་པར་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལས་
གང་ཁད་པར་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནྤྲི། འབྲས་བུ་ངེས་པ་མང་པོ་འབྱྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་
ཀང་གང་ཞེ་ན། སོར་བ་དང་། བསམ་པ་དང་། གེན་པོ་དང་། གཞྤྲིའྤྲི་ཁད་པར་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལ་སོར་བའྤྲི་
ཁད་པར་རྣམས་ནྤྲི་ལས་དེ་དུས་རག་ཏུ་བྱེད་པའོ། །བསམ་པའྤྲི་ཁད་པར་ནྤྲི་ོན་མོངས་པ་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་
སོགས་མངོན་ཞེན་དག་པོས་བྱས་པའོ། །གེན་པོའ་ིཁད་པར་ནྤྲི་ལས་དེ་ལ་འཇོམས་བྱེད་ཀྤྲི་གེན་པོ་མེད་
པའོ། །གཞྤྲིའྤྲི་ཁད་པར་ནྤྲི། གྤྲིས་ཏེ། ཕན་འདོགས་པའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི་ཕ་མ་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕན་
འདོགས་པ་དོམ་དང་སེའུ་ལ་སོགས་པའྤྲི་སེས་རབས་བཞྤྲིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་གཙོར་ལྡན་པའྤྲི་གཞྤྲི་ནྤྲི་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་དང་། འགོག་པ་ལས་ལངས་པ་སོགས་དེ་དག་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྤྲི་གཞྤྲིའྤྲི་ཁད་
པར་ལས་ཆེན་པོ་ཡྤྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཁོད་ཀྤྲིས་མྤྲི་དགེ་བ་ཆེན་པོ་སྤངས་ཏེ་དགེ་བ་ཆེན་པོ་སོད་པ་ལ་བརྩོན་
པར་བགྤྲིའོ། །ཁོད་ཀྤྲིས་མྤྲི་དགེ་བ་ནྤྲི་མང་དུ་སད། དགེ་བ་བཅུ་ནྤྲི་ཉུང་ངུར་སད་ན་མྤྲི་འཇྤྲིགས་པར་མྤྲི་བྱ་ལ། 
དེ་ལས་བཟློག་པར་སད་ན་ཧ་ཅང་འཇྤྲིགས་པར་ཡང་མྤྲི་བྱའོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལན་ཚྭ་སྲང་འགས་ཆུ་ནྤྲི་
ཉུང་ངུ་ཞྤྲིག །རོ་བསྒྱུར་བགྤྲིད་ཀྤྲི་གངའྤྲི་ཀླུང་མྤྲིན་ལྟར། །དེ་བཞྤྲིན་སྤྲིག་པའྤྲི་ལས་ནྤྲི་ཆུང་ངུ་ཡང་། །དགེ་བའྤྲི་
རྩ་བ་ཡངས་ལ་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་ལྟར་ལན་ཚྭ་སྲང་འགའ་སེ་ཉུང་ཟད་ཅྤྲིག་གྤྲིས་ཆུ་ཉུང་
ངུ་ཞྤྲིག་ལན་ཚྭའྤྲི་རོ་ྤྲིད་དུ་སྒྱུར་བར་བགྤྲིད་ཀྤྲི་གངའྤྲི་ཀླུང་ངམ་ཆུ་ཤྤྲིན་ཏུ་མང་ན་སྒྱུར་ནུས་པ་མྤྲིན་པ་དེ་བཞྤྲིན་
དུ། སྤྲིག་པའྤྲི་ལས་ཆུང་ངུ་ཡང་དགེ་བའྤྲི་རྩ་བ་ཆུང་ཞྤྲིང་ཉུང་ན་འབྲས་བུ་འབྱྤྲིན་ནུས་ཀྤྲིས། ཡངས་པ་སེ་ཆེ་ཞྤྲིང་
མང་བ་ལ་འབྱྤྲིན་མྤྲི་ནུས་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ལ། དགེ་བ་སོབས་ཆེན་མང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བགྤྲིའོ། །དྲུག་པ་



34   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

སྒྲྤྲིབ་པ་ལྔ་སྤང་བ་ནྤྲི། རོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལྔ་པོ་འདྤྲི་དག་ནྤྲི། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་ཀྤྲི་
འགལ་ཟླ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འབད་དེ་སྤང་ངོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། རོད་དང་འགོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་
དང་། །གྤྲིད་དང་འདོད་ལ་འདུན་དང་ཐེ་ཚོམ་སེ། །སྒྲྤྲིབ་པ་ལྔ་པོ་འདྤྲི་དག་དགེ་བའྤྲི་ནོར། །འཕོག་པའྤྲི་ཆོམ་རྐུན་
ལེགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། སྡུག་པའྤྲི་ཡུལ་ལ་སེམས་རྣམ་པར་འཕོ་བའྤྲི་རོད་པ་དང་། 
ངན་པ་བྱས་པའྤྲི་ལས་ལ་ཡྤྲིད་གཅུགས་པ་འགོད་པ་དང་། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྤྲི་དངོས་པོ་ལ་སེམས་ཁོང་
ནས་འཁྲུགས་པ་གནོད་སེམས་དང་། སེམས་ནང་དུ་ཞུམ་པའྤྲི་སོ་ནས་ལུས་སེམས་ལས་སུ་མྤྲི་རུང་བར་བྱེད་
པ་རྨུགས་པ་དང་། གྤྲིད་ཀྤྲི་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་རང་དབང་མེད་པར་ནང་དུ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་གྤྲིད་
དང་། ཁམ་ཟས་དང་འཁྤྲིགས་པ་སོགས་ཀྤྲི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐར་པའྤྲི་ལམ་ལ་ཡྤྲིད་གྤྲིས་
སུ་གྱུར་པའྤྲི་ཐེ་ཚོམ་སེ། དེ་རྣམས་ནྤྲི་བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་སམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སྒྲྤྲིབ་པས་ན་
སྒྲྤྲིབ་པ་ལྔ་པོ་ཞེས་བྱ་སེ། འདྤྲི་དག་ནྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ནོར་འཕོག་པའྤྲི་ཆོམ་རྐུན་ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ལ་
སྤོངས་ཤྤྲིག་ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་རོད་འགོད་གྤྲིས་ནྤྲི་གཡོ་བར་ཆོས་མཐུན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། རྨུགས་གྤྲིད་གྤྲིས་
ནྤྲི་བླུན་པར་ཆོས་མཐུན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་སྒྲྤྲིབ་པ་རེ་རེར་བཞག་གོ །ཡང་ན་མཛོད་དུ། འདོད་ན་སྒྲྤྲིབ་རྣམས་མྤྲི་མཐུན་
དང་། །ཟས་དང་བྱ་བ་གཅྤྲིག་པའྤྲི་ཕྤྲིར། །གྤྲིས་གཅྤྲིག་ཅེས་པ་ལྟར། དང་པོ་གྤྲིས་ནྤྲི་ེ་དུའྤྲི་རྣམ་རོགས་ལ་
སོགས་པའྤྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེམས་འཕོ་བར་བྱེད་པར་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། ཞྤྲི་གནས་ཀྤྲིས་འཇོམས་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་གཅྤྲིག་ཏུ་བཞག་ལ། ཕྤྲི་མ་གྤྲིས་ཀང་ཁ་ཟས་ཀྤྲི་ཚོད་མ་ཟྤྲིན་པ་སོགས་ཀྤྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། 
སེམས་ཞུམ་པར་བྱེད་པ་དང་། སང་བའྤྲི་ཤེས་ཀྤྲིས་འཇོམས་པས་གཅྤྲིག་ཏུ་བཞག་གོ །ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་སྒྲྤྲིབ་པ་ལྔ་ྤྲིད་
ཡྤྲིན་ཞེ་ན། དེ་དག་གྤྲིས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་འདོད་ལ་འདུན་པ་དང་། 
གནོད་སེམས་གྤྲིས་ཀྤྲིས་ནྤྲི་ལག་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ལ་གནོད་དོ། །དེ་དག་གྤྲིས་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་འདོད་པ་ལ་སྲྤྲིད་
པའྤྲི་དབང་གྤྲིས་དང་པོར་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཡང་དག་པར་མྤྲི་ལེན་ཅྤྲིང་། བངས་པའྤྲི་འོག་ཏུ་གཞན་གྤྲིས་བསབ་པ་ལ་
ལེགས་པར་བསྐུལ་བ་ན། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའྤྲི་དབང་གྤྲིས་ཆོས་བཞྤྲིན་དུ་ལེགས་པར་མྤྲི་སྒྲུབ་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་རོ། །རྨུགས་གྤྲིད་གྤྲིས་ཀྤྲིས་ལག་པའྤྲི་སེམས་ལ་གནོད་དེ། དེ་དག་གྤྲིས་ཞྤྲི་གནས་ཀྤྲི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་
པ་ན་ནང་དུ་སེམས་ཞུམ་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །རོད་འགོད་གྤྲིས་ཀྤྲིས་ལག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ལ་གནོད་དེ། རབ་
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ཏུ་འཛིན་པའྤྲི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་པ་ན་དེ་དག་གྤྲིས་ཕྤྲི་རོལ་ཏུ་ཡེངས་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཐེ་ཚོམ་གྤྲིས་གྤྲིས་
ཀ་ལ་གནོད་དེ། ཞྤྲི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་གྤྲི་བཏང་སྙོམས་ཀྤྲི་རྒྱུ་མཚན་སོམ་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པས་གཏན་ལ་མ་
ཕེབས་ན་བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གྤྲིས་པ་ཁད་པར་དུ་ངེས་ལེགས་ཀྤྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་
གསུམ་གྤྲི་དང་པོ་སོར་ལམ་དབང་པོ་དང་སོབས་ལྔ་བསོམ་པ་ནྤྲི་དེ་ལྟར་སྤང་བྱ་བར་ཆད་ཀྤྲི་ཆོས་བསན་ནས། 
བསེན་བྱ་ཐར་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་ཆོས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དག་དང་དན་པ་
དང་། །ཏྤྲིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆོས་མཆོག་ལྔ་ྤྲིད་དེ། །འདྤྲི་ལ་མངོན་བརྩོན་མཛོད་ཅྤྲིག་འདྤྲི་དག་ནྤྲི། །སོབས་
དབང་ཞེས་བགྤྲི་རྩེ་མོར་གྱུར་པའང་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། །བདེན་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཡྤྲིད་ཆེས་པའྤྲི་
དད་པ་དང་། དེ་དག་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་སོ་པའྤྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། བདེན་པ་དང་། དེའྤྲི་རྣམ་པ་མ་བརེད་པའྤྲི་
དན་པ་དང་། བདེན་པའྤྲི་རྣམ་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པའྤྲི་བསམ་གཏན་དང་། བདེན་པའྤྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ཡང་
དག་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་སེ་ལྔ་པོ་འདྤྲི་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་ཞྤྲིང་གོམས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་
དང་། འདྤྲི་དག་འཕགས་ལམ་གྤྲི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་བའྤྲི་ཚེ་ཆོས་མཆོག་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་དག་བཟོད་པའྤྲི་ཚེ་མྤྲི་
མཐུན་ཕོགས་ཀྤྲིས་མྤྲི་བརྫྤྲི་བས་སོབས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དོད་ཀྤྲི་ཚེ་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་དབང་
ལག་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དབང་པོ་ཞེས་བགྤྲི་བ་དང་། དེ་ྤྲིད་འཕེལ་བ་ན་དགེ་བའྤྲི་རྩ་བ་གཡོ་བའྤྲི་རྩེ་མོར་གྱུར་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་ཞེས་བགྤྲི་བའང་ལགས་ཞེས་སོ། །གྤྲིས་པ་དེའྤྲི་འགལ་རེན་རྒྱགས་པ་སྤང་བ་ནྤྲི། ན་
ར་འཆྤྲི་སྡུག་བྲལ་དང་དེ་བཞྤྲིན་དུ། །ལས་ནྤྲི་བདག་གྤྲིར་བྱ་ལས་མ་འདས་ཞེས། །དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་
སེམས་པ་ནྤྲི། །དེ་ཡྤྲི་གེན་པོའ་ིསོ་ནས་རྒྱགས་མྤྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བདག་ནྤྲི་ན་བ་དང་ར་བ་དང་
འཆྤྲི་བ་དང་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་མ་འདས་པ་དང་། དེ་བཞྤྲིན་དུ་ལས་བདག་གྤྲིར་བྱ་བ་ལས་མ་
འདས་ཏེ། བདེ་སྡུག་ནྤྲི་བདག་གྤྲིས་སར་བྱས་པའྤྲི་ལས་ལ་རག་ལས་ཀྤྲི། བདག་ལ་ནྤྲི་རང་དབང་མེད་དོ་ཞེས་
ཚུལ་བཞྤྲིན་བསམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནྤྲི་རྒྱགས་པ་དེའྤྲི་གེན་པོ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་སོ་ནས་
རྒྱགས་པར་མྤྲི་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །གསུམ་པ་མཐུན་རེན་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་བསོམ་པ་ལ་གྤྲིས་
ཀྤྲི་དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྤྲི། དད་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་དབང་པོ་སེ་བའྤྲི་རྒྱུ་ནྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་ཡྤྲིན་པས་དེ་
བསོམ་པར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། གལ་ཏེ་མཐོ་རྤྲིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་ན། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ྤྲིད་དུ་



36   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

མཛོད། །གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སད་ཀང་། །ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤྲིན་པ་མྤྲི་བཟད་ལྡན། །ཅེས་
གསུངས་ཏེ། །འདྤྲིར་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་གྤྲིས་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཀྤྲི་ཡུལ་ཅན་དང་། དོན་དམ་པའྤྲི་ཡུལ་ཅན་
ནོ། །དང་པོ་ནྤྲི་ཕྤྲི་མར་ལས་དང་འབྲས་བུའྤྲི་འབྲེལ་བ་ལ་ཡྤྲིད་ཆེས་པའོ། །གྤྲིས་པ་ནྤྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་
ྤྲིད་སོང་པ་ྤྲིད་རོགས་པའྤྲི་ཤེས་རབ་བོ། །ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་དང་པོ་ནྤྲི་མཐོ་རྤྲིས་ཀྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ལ། གྤྲིས་པ་ནྤྲི་
ཐར་པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ནོ། །དེའྤྲི་ཕྤྲིར་གལ་ཏེ་གནས་སྐབས་སུ་མཐོ་རྤྲིས་དང་། མཐར་ཐུག་ཐར་པའྤྲི་བདེ་བ་མངོན་
པར་བཞེད་ན་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྤྲི་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའྤྲི་ཡུལ་ཅན་གྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་ལ་རག་ཏུ་
གོམས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག དེ་མ་བསོམས་ན་ཅྤྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྤྲི་ཡུལ་ཅན་གྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་
བ་མེད་པར་གང་ཟག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྤྲི་ལོག་པར་ལྟ་བས་སར་སྤྲིན་སོགས་ལེགས་པར་
སད་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀྤྲི་ལས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤྲིན་པ་མྤྲི་བཟད་ཅྤྲིང་རྩུབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། ལོག་
ལྟས་དགེ་བའྤྲི་རྩ་བ་རྣམས་དྲུང་ནས་འབྱྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཡང་དོན་དམ་པའྤྲི་ཡུལ་ཅན་གྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་
མེད་པའྤྲི་གང་ཟག་དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྲི་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པས་སྤྲིན་སོགས་ལེགས་པར་
སད་ཀང་། ལས་ཐམས་ཅད་ཀྤྲི་རྣམ་སྤྲིན་འཁོར་བར་འབྱྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲི་ཟད་ལྡན་ཅེས་སར་རོ། །གྤྲིས་པ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ལ་ལྔའྤྲི་དང་པོ་དན་པ་ེར་གཞག་བཞྤྲི་བསོམ་པ་ནྤྲི། མྤྲི་ནྤྲི་ཡང་དག་ྤྲིད་དུ་མྤྲི་བདེ་ཞྤྲིང་། །མྤྲི་རག་
བདག་མེད་མྤྲི་གཙང་རྤྲིག་པར་བགྤྲི། །དན་པ་ེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀྤྲིས་ནྤྲི། །ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་བཞྤྲིར་ལྟ་བ་ཕུང་
ཁོལ་བ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྤྲི་ནྤྲི་ཡང་དག་ྤྲིད་དུ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་བལྟས་ན་སྡུག་བསལ་ྤྲིད་གསུམ་དང་
ལྡན་པས་མྤྲི་བདེ་ཞྤྲིང་། དུས་གྤྲིས་པར་མྤྲི་སོད་པས་མྤྲི་རག་པ་དང་། དབང་བྱེད་པ་པོའ་ིསེས་བུ་མེད་པས་
བདག་མེད་པ་དང་། རུས་པ་དང་ཤ་ཁག་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ཡྤྲིན་པས་མྤྲི་གཙང་བར་རྤྲིག་པར་
བགྤྲི་སེ། དེ་ལྟར་དན་པ་ེ་བར་མ་བཞག་པ་སེ། ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་མ་བརགས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་ནྤྲི་ལུས་མྤྲི་གཙང་བ་
ལ་གཙང་བ་དང་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་བ་ལ་བདེ་བ་དང་། སེམས་མྤྲི་རག་པ་ལ་རག་པ་དང་། ཆོས་བདག་མེད་
པ་ལ་བདག་དང་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་བཞྤྲིར་ལྟ་བ་དེ་དག་ནྤྲི་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྤྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཕུང་ཁོལ་བ་
སེ། དེ་བས་ན་དན་པ་ེ་བར་གཞག་པར་བགྤྲིའོ། །གྤྲིས་པ་ཁད་པར་དུ་ཆོས་དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་བསོམ་པ་
ནྤྲི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་སོགས་ཡྤྲིན་ཡང་བདག་མེད་པ་ཇྤྲི་ལྟར་ཡྤྲིན་ཏེ། བདག་མེད་ན་ལས་དགེ་སྤྲིག་གྤྲི་
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འབྲས་བུ་སུ་ཞྤྲིག་གྤྲིས་སོད་པར་འགྱུར་སྙམ་ན། གཟུགས་ནྤྲི་བདག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག །གཟུགས་
དང་ལྡན་མྤྲིན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མྤྲིན། །བདག་ལ་གཟུགས་མྤྲི་གནས་ཏེ་དེ་བཞྤྲིན་དུ། །ཕུང་པོ་ལག་མ་
བཞྤྲི་ཡང་སོང་རོགས་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་ཅྤྲིག་ཡོད་ན་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོའ་ིངོ་བོར་
ཡོད་དམ། དེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་གང་། དང་པོ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། མདོ་ལས་གཟུགས་བདག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་ནས། 
རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པའྤྲི་བར་དུ་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲི་ནྤྲི་རེ་ཞྤྲིག་ལུང་ངོ་། །འདྤྲི་ལ་
རྤྲིགས་པ་ཅྤྲི་ཞྤྲིག་ཡོད་ཅེ་ན། བདག་ནྤྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྤྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དང་འད་
བར་བདག་ཀང་མྤྲི་རག་པ་དང་། དུ་མ་ྤྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། གཟུགས་སོགས་རྫས་སུ་ཡོད་
པར་འདོད་པས་བདག་རྫས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བདག་ལྟ་རྫས་ཀྤྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྤྲིན་པས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་གེན་པོས་ས་བོན་སྤང་དུ་མེད་པར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པར། གལ་ཏེ་
ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྤྲིར་དེ། །མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །བདག་ནྤྲི་རྫས་སུ་འགྱུར་ཞྤྲིང་དེར་
ལྟ་བ། །རྫས་ལ་འཇུག་པས་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་མྤྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་ལས་
གཞན་པ་ཅྤྲིག་ཡྤྲིན་ན། ལས་བྱྤྲིན་བ་ལང་དང་ལྡན་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་དང་ལྡན་པ་ཅྤྲིག་གམ། ལས་བྱྤྲིན་རེ་
ལྡེ་ལ་འདུག་པ་བཞྤྲིན་དུ་གཟུགས་སོགས་ལ་གནས་པ་ཅྤྲིག་གམ། འཁྤྲི་ཤྤྲིང་སོགས་ལ་བརེན་པ་ལྟར་དེ་ལ་
གཟུགས་སོགས་བརེན་པ་ཅྤྲིག་ཡྤྲིན་གང་། དང་པོ་མྤྲི་རྤྲིགས་ཏེ། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་
ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པའྤྲི་བར་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲི་ནྤྲི་ལུང་ངོ་། །རྤྲིགས་པ་
ནྤྲི། ཇྤྲི་ལྟར་ལས་བྱྤྲིན་ལ་བ་ལང་དབང་བསྒྱུར་བྱར་ལྡན་པ་ལྟར་བདག་ལ་གཟུགས་སོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱར་
ལྡན་པ་མ་ཡྤྲིན། བདག་མྤྲི་འདོད་བཞྤྲིན་དུ་གཟུགས་སོགས་སུ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འཇྤྲིག་པ་
སོགས་མཐོང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཕོགས་གྤྲིས་པ་ཡང་མྤྲི་རྤྲིགས་ཏེ། གཟུགས་ལ་བདག་གནས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་
ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གནས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པའྤྲི་བར་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ནྤྲི་ལུང་ཡྤྲིན་ལ། 
རྤྲིགས་པ་ནྤྲི་ལས་བྱྤྲིན་རེ་ལྡེ་ལ་གནས་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་བདག་ལ་བརེན་པའྤྲི་ཚུལ་གྤྲིས་
གནས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། རེན་གཟུགས་སོགས་མྤྲི་རག་པས་བདག་ཀང་མྤྲི་རག་པར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཕོགས་
གསུམ་པ་ལ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། བདག་ལ་གཟུགས་གནས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་
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གནས་པ་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པའྤྲི་བར་དུ་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ནྤྲི་ལུང་ཡྤྲིན་ལ། རྤྲིགས་པ་ནྤྲི། འཁྤྲི་ཤྤྲིང་ལ་
སོགས་པ་ས་ལ་བརེན་པ་ལྟར་བདག་ལ་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་བརེན་པ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། བདག་རག་པ་ལ་བརེན་
པའྤྲི་གཟུགས་སོགས་གཏན་མྤྲི་འཇྤྲིག་པར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། དེ་དག་གྤྲི་སེ་འཇྤྲིག་བདག་ལ་རག་ལས་པར་
གྱུར་ན་དེའང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། བདག་མེད་པར་ཕྤྲི་རོལ་གྤྲི་གཟུགས་སེ་བ་དང་འཇྤྲིག་པར་ཡང་དམྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །གཟུགས་ལ་དཔྱད་པ་དེ་བཞྤྲིན་དུ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལག་མ་བཞྤྲི་ལ་ཡང་ངོ་བོ་དང་། དོན་
གཞན་གྤྲི་བདག་གྤྲིས་སོང་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་པའྤྲི་ལུང་དང་རྤྲིགས་པ་དེ་དག་གྤྲིས་རོགས་པར་བགྤྲིའོ། །ཇྤྲི་
སྐད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་སེ། གཟུགས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྤྲི་
བཞྤྲིར་ལྟ་བ་ནྤྲི་འཇྤྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྤྲི་མཐའ་ྤྲི་ཤུ་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་ལ། དེའྤྲི་གེན་པོ་གཟུགས་
བདག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དེ་ནྤྲི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མྤྲི་མཐུན་པའྤྲི་རྒྱུ་སྤངས་པའྤྲི་སོ་ནས་ཕུང་པོ་
རྣམས་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་སེ་བར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཕུང་པོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མྤྲིན་དུས་ལས་
མྤྲིན། །རང་བཞྤྲིན་ལས་མྤྲིན་ངོ་བོ་ྤྲིད་ལས་མྤྲིན། །དབང་ཕྱུག་ལས་མྤྲིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་མྤྲིན་ཏེ། །མྤྲི་ཤེས་ལས་
དང་སྲེད་ལས་བྱུང་རྤྲིག་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྤྲི་གཞན་ལ་རག་
མ་ལས་པར་འདོད་རྒྱལ་གནམ་བབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། སོ་སོར་ངེས་པའྤྲི་རྒྱུ་དང་རེན་ཡོད་མེད་ཀྤྲི་རེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་བྱེད་པར་དམྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཁ་ཅྤྲིག དུས་ཀྤྲིས་འབྱུང་བ་སྤྲིན་པར་བྱེད། །དུས་ཀྤྲིས་སེ་རྒྱུ་སྡུད་པར་
བྱེད། །དུས་ཀྤྲིས་གྤྲིད་ལོག་སད་པར་བྱེད། །དུས་ནྤྲི་འདའ་བར་དཀའ་བ་ཡྤྲིན། །ཞེས་དུས་རག་པ་ཅྤྲིག་ལས་
སེ་བར་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ལས་མ་གཏོགས་དུས་མ་དམྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
དང་། དུས་རག་པ་ལས་སེས་པའྤྲི་དངོས་པོ་རྣམས་སེ་འཇྤྲིག་ཅྤྲིག་ཅར་བྱེད་པར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གངས་ཅན་
པ་དག་རྡུལ་མུན་པ་སྙྤྲིང་སོབས་གསུམ་ཆ་མམ་པར་གྱུར་བའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་རག་པ་ཅྤྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་
འབྱུང་བར་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། རང་བཞྤྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཅྤྲིག་ཡྤྲིན་ན་རྣམ་འགྱུར་བཞྤྲིན་དུ་རང་བཞྤྲིན་
ཡང་མྤྲི་རག་པར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་ཡྤྲིན་ན་ནྤྲི་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའ་ིརང་བཞྤྲིན་དུ་འདོད་པ་འགལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །ངོ་བོ་ྤྲིད་ལས་སེ་བ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་རག་མ་ལས་པར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། རང་བཞྤྲིན་
གཞན་ལ་ལྟོས་པར་མྤྲི་རྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཡང་རྤྲིགས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག ཕ་ཞྤྲིང་བསམ་གྤྲིས་མྤྲི་ཁབ་
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རབ་ཏུ་སྲབ་བྱེད་ཀུན་རྤྲིག་ཐམས་ཅད་བྱེད། །རྣལ་འབྱོར་གོམས་པས་ཐོབ་པའྤྲི་བོ་ཅན་བསམ་གཏན་པ་ཡྤྲི་
བསམ་གཏན་ཡུལ། །ྤྲི་མ་ཟླ་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཕོགས་དང་ནམ་མཁའྤྲི་ལུས་ཅན་ཏེ། །ཞྤྲི་བའྤྲི་བདེ་དགའ་འགྲུབ་
པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་དབང་ཕྱུག་རག་ཏུ་བསོམ། །དེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའྤྲི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྤྲི་དབང་ཕྱུག་རག་
པ་ཅྤྲིག་ལས་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། རག་པས་འབྲས་བུ་སེད་པར་གཞན་ལ་མྤྲི་ལྟོས་པས་ཐམས་ཅད་
ཅྤྲིག་ཅར་སེ་བར་ཐལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། དབང་ཕྱུག་གྤྲི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྤྲིམ་གྤྲིས་འབྱུང་ན་འདོད་པ་དབང་
ཕྱུག་ལས་ཐ་དད་པའྤྲི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བས། ཐམས་ཅད་དབང་ཕྱུག་གྤྲིས་བྱས་པར་འགལ་ཞྤྲིང་། དབང་ཕྱུག་
ལས་འབྱུང་ན་དེ་ཡང་ཅྤྲིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྤྲིང་། འདོད་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །དེའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲི་མཐུན་པའྤྲི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་ལ། རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྤྲིན་
ཏེ། རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་ནམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འོ་ན་གང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྤྲིན་
ཞེ་ན། དཔེར་ནྤྲི་ས་ལུད་ཀྤྲིས་གཡོགས་པའྤྲི་ས་བོན་སོན་མེད་ཆུས་བརླན་པར་བྱས་པ་ལས་མྱུ་གུ་མངོན་པར་
འགྲུབ་པ་བཞྤྲིན་དུ་མ་རྤྲིག་པས་གཡོགས་པའྤྲི་ལས་སོབས་ལྡན་སྲེད་པས་བརླན་པར་བྱས་པ་ལས། ཡང་སྲྤྲིད་
པའྤྲི་མྱུ་གུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པས་དེའྤྲི་ཕྤྲིར། མྤྲི་ཤེས་ལས་དང་སྲེད་ལས་བྱུང་རྤྲིག་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་
སོ། །གསུམ་པ་འགལ་རེན་ཀུན་སོར་གསུམ་སྤང་བ་ནྤྲི། ཡང་སྲྤྲིད་པ་ལས་གོལ་བར་འདོད་པས་སེ་བའྤྲི་རྒྱུ་ཇྤྲི་
སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་སྤང་དགོས་པས། དེ་ཇྤྲི་ལྟར་སྤང་སྙམ་ན། ཚུལ་ཁྤྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་
ལུས་ལ། །ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་སེ། །ཀུན་ཏུ་སོར་བ་འདྤྲི་གསུམ་ཐར་པ་ཡྤྲི། །གོང་ཁེར་སོ་འགེགས་
ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པའྤྲི་རེས་སུ་འབྲང་བའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྤྲིས་དག་གོལ་དུ་འཛིན་པ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དང་རང་ལུས་ེ་བར་
ལེན་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ། བདག་དང་བདག་གྤྲི་བའྤྲི་རྣམ་པར་ཕྤྲིན་ཅྤྲི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་སེ་འཇྤྲིགས་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་
དང་། ཐར་པ་དང་། ཐར་པའྤྲི་ལམ་ལ་ཡྤྲིད་གྤྲིས་ཟ་བའྤྲི་ཐེ་ཚོམ་སེ། ཀུན་ཏུ་སོར་བ་འདྤྲི་གསུམ། དཔེར་ན་འགོ་
མྤྲི་འདོད་པ་དང་། ལམ་ལོག་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། ཡང་དག་པའྤྲི་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མངོན་པར་འདོད་པའྤྲི་
ཡུལ་དུ་ཕྤྲིན་པའྤྲི་གེགས་ཡྤྲིན་པ་བཞྤྲིན་དུ། འཇྤྲིག་ལྟས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས། དེ་མེད་པའྤྲི་ཐར་པ་ཐོབ་
པ་མྤྲི་འདོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གྤྲིས་ཐར་ལམ་ལོག་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། ཐེ་
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ཚོམ་གྤྲིས་ཡང་དག་པའྤྲི་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཐར་པའྤྲི་གོང་ཁེར་གྤྲི་སོ་འགེགས་ལགས་པར་མཁེན་པར་
མཛོད་ལ་སྤོངས་ཤྤྲིག་ཅེས་པའོ། །བཞྤྲི་པ་མཐུན་རེན་བསབ་པ་གསུམ་པ་ལ་བསབ་པ་ནྤྲི། འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སྒྲྤྲིབ་
པ་ལས་གོལ་བའྤྲི་གོགས་གྤྲིས་ཤྤྲིག་ཅེ་ན། འདྤྲི་ལ་གཞན་གྤྲིས་གོགས་ཅྤྲིར་ཡང་བྱར་མེད་ཀྤྲིས་རང་གྤྲི་སེམས་
ལ་རག་ལས་སོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཐར་པ་བདག་ལ་རག་ལས་འདྤྲི་ལ་ནྤྲི། །གཞན་གྤྲིས་གོགས་བགྤྲིར་ཅྤྲི་
ཡང་མ་མཆྤྲིས་པས། །ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡྤྲིས། །བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞྤྲི་ལ་འབད་པར་
མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་ཅྤྲི་ཡང་མེད་ཀྤྲིས་སེམས་ོན་མོངས་པའྤྲི་འཆྤྲིང་བ་ལས་
གོལ་བ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་ནྤྲི་བདག་ྤྲིད་ཀྤྲི་ཐར་པའྤྲི་ཐབས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་རག་ལས་ཀྤྲིས། འདྤྲི་ལ་གང་ཟག་
གཞན་གྤྲིས་གོགས་ཅྤྲི་ཡང་བགྤྲིར་མ་མཆྤྲིས་པས་རང་གྤྲིས་འབད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཐར་པའྤྲི་ཐབས་དེ་གང་ཞེ་ན། 
ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནྤྲི་རབ་ཏུ་སོར། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། དང་པོ་གཞྤྲི་ངེས་
པར་འབྱུང་བའྤྲི་སེམས་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པའྤྲི་སོ་སོར་ཐར་པ་རྤྲིས་བདུན་གང་རུང་གྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ལ་གནས་ནས། 
བདེན་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་གསུང་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་ཚུལ་བཞྤྲིན་དུ་བྱས་ཏེ། ཐོས་པའྤྲི་དོན་ལ་རྩེ་གཅྤྲིག་
ཏུ་འཇོག་པའྤྲི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་པ་ཡྤྲིས། སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའྤྲི་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞྤྲི་ལ་དམྤྲིགས་
ནས། དེ་དག་གྤྲིས་ཀུན་རྫོབ་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་མྤྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། དོན་དམ་པའྤྲི་དེ་ཁོ་
ན་ྤྲིད་སོས་པའྤྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྤྲི་སོང་པ་ྤྲིད་བསོམ་པ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་
པའོ། །འདྤྲིས་ནྤྲི་བསབ་པ་རྤྲིན་པོ་ཆེ་གསུམ་པོ་ྤྲིད་ཐར་པའྤྲི་ཐབས་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་དག་ཏུ་
བསབ་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་སོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལག་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ལག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་། །ལག་
པའྤྲི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་བསབ་པར་བགྤྲི། །བསབ་པ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་བཅུ་ལག་གཅྤྲིག་ནྤྲི། །གསུམ་པོ་འདྤྲི་ནང་ཡང་
དག་འདུ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྱང་ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་བསོས་པའྤྲི་སྤོང་བ་བདུན་གྤྲི་
རང་བཞྤྲིན་ལག་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་། འཕགས་ལམ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་བསམ་གཏན་བཞྤྲིའྤྲི་རང་
བཞྤྲིན་གྤྲི་ལག་པའྤྲི་སེམས་དང་། བདག་མེད་རྣམ་པ་གྤྲིས་རོགས་པའྤྲི་ལག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་
བསབ་པར་བགྤྲི་སེ། བསབ་པ་གསུམ་པོ་འདྤྲི་དག་ནྤྲི་ཐར་པ་ཐོབ་པའྤྲི་ཐབས་ཆ་ཚང་བ་དང་། ཕྤྲིན་ཅྤྲི་མ་ལོག་པ་
ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲི་ལྟར་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཀྤྲིས་རྒྱུད་མ་སྤྲིན་པ་སྤྲིན་པར་བྱེད་ཅྤྲིང་། ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་གྤྲིས་ོན་
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མོངས་མགོ་གནོན་ལ། ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་དྲུང་ནས་འབྱྤྲིན་པའྤྲི་སོ་ནས་སྤྲིན་པ་གོལ་བར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲི་
དག་ནྤྲི་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་སྡུད་བྱེད་ཀང་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་གསུངས་པའྤྲི་ཕམ་པ་བཞྤྲི། 
ལག་མ་བཅུ་གསུམ། སྤང་ལྷུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྤྲིག་པ་དགུ་བཅུ། སོར་བཤགས་བཞྤྲི། ེས་བྱས་བརྒྱ་
རྩ་བཅུ་གྤྲིས་ཏེ་བསབ་པ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་བཅུ་ལག་གཅྤྲིག་སེ། ྤྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པོ་རྣམས་ནྤྲི་ལག་པའྤྲི་
ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། གསུམ་པོ་འདྤྲིར་འདུ་བར་འགྱུར་བས་དེའྤྲི་ཕྤྲིར་གསུམ་པོ་འདྤྲི་ལ་འབད་དེ་བསབ་
བོ་ཞེས་པའོ། །ལྔ་པ་དེའྤྲི་རྒྱུར་ལུས་སུ་གཏོགས་པའྤྲི་དན་པ་བསྲུང་བ་ནྤྲི། དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་དན་པ་བདེ་
གཤེགས་ཀྤྲིས། །བགོད་པ་གཅྤྲིག་པའྤྲི་ལམ་དུ་ེ་བར་བསན། །དེ་ནྤྲི་བསྒྲྤྲིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགྤྲི་
སེ། །དན་པ་མས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇྤྲིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ཅེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོས་
ནས། ལུས་འགེང་བ་དང་འདུག་པ་སོགས་ཀྤྲི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ནྤྲི་ལུས་སུ་
གཏོགས་པའྤྲི་དན་པ་སེ། དེ་ནྤྲི་བདེ་གཤེགས་ཀྤྲི་བགོད་པ་གཅྤྲིག་པ་སེ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་ཐོབ་པའྤྲི་ལམ་དུ་
བསན་ཏེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་། 
ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་པ་དང་། རྤྲིགས་པའྤྲི་ཆོས་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའྤྲི་ལམ་ནྤྲི་འདྤྲི་ལྟ་སེ། ལུས་སུ་གཏོགས་པའྤྲི་དན་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ལུས་སུ་གཏོགས་པའྤྲི་དན་པ་དེ་ནྤྲི་དགོས་པ་ཆེ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་བསྒྲྤྲིམས་ནས་
མངོན་པར་བསྲུང་བར་བགྤྲི་སེ། དན་པ་དེ་མས་པས་དགེ་བའྤྲི་ཆོས་གཞན་ཀུན་ཀང་འཇྤྲིག་པར་འགྱུར་ན་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་རྣམས་སོས་ཅྤྲི་དགོས་ཞེས་པའོ། །གསུམ་པོ་དེའྤྲི་རེན་ཐོབ་པ་དོན་ཡོད་པར་
བྱ་བ་ལ་གསུམ་གྤྲི། དང་པོ་ལུས་མྤྲི་རག་ཅྤྲིང་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པར་བསམས་ཏེ་མ་ཆགས་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། ཚེ་ནྤྲི་
གནོད་མང་རླུང་གྤྲིས་བཏབ་པ་ཡྤྲི། །ཆུ་ཡྤྲི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མྤྲི་རག་ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གྤྲིད་
ཀྤྲིས་ལོག་པ་ལས། །སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནྤྲི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྲྤྲིད་གསུམ་མྤྲི་རག་སོན་
ཀའྤྲི་སྤྲིན་དང་འད། །འགོ་བའྤྲི་སེ་འཆྤྲི་གར་ལ་ལྟ་དང་མཚུངས། །སེས་བུའྤྲི་ཚེ་འགོ་ནམ་མཁའྤྲི་གོག་འད་སེ། །རྤྲི་
གཟར་འབབ་ཆུ་བཞྤྲིན་དུ་མྱུར་མགོགས་འགོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེས་བུའྤྲི་ཚེ་ནྤྲི་ཕྤྲི་རོལ་གྤྲི་མྤྲི་དང་མྤྲི་
མ་ཡྤྲིན་པས་འཚེ་བ་དང་། ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་སོགས་གནོད་པ་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བས་རླུང་གྤྲིས་བཏབ་
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པའྤྲི་ཆུའྤྲི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་ཆེས་མྤྲི་རག་ན། དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་ལས་ཕྤྲིར་འབྱུང་བ་དང་། གྤྲིད་ཀྤྲིས་ལོག་
པ་ལས་སར་སད་པ་ཁོམ་པ་སེ། མ་ཤྤྲི་བར་སར་ཡང་གནས་པའྤྲི་སྐབས་ཡོད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནྤྲི་ངོ་མཚར་
ཆེ་སེ་དབང་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་ཚེ་མྤྲི་རག་ཅྤྲིང་ལུས་ལ་ཡང་ཆགས་པར་བྱ་བའྤྲི་སྙྤྲིང་པོ་མེད་དོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་
ཕྤྲིར། ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སྐམ་མཐར་འདྲུལ་ཞྤྲིང་། །ཐ་མར་མྤྲི་གཙང་སྙྤྲིང་པོ་མ་མཆྤྲིས་པར། །རྣམ་པར་
འཇྤྲིག་དེངས་མྱགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། །སོ་སོར་འགེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁེན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་
སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་དགེ་སོང་དག་གྤྲི་ཞྤྲིང་དུས་ལས་འདས་པའྤྲི་ལུས་ེ་དུ་རྣམས་ཀྤྲིས་མེར་
བསྲེགས་པའམ། ཆུར་བསྐྱུར་བའམ། ས་འོག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་ཅྤྲིང་། ཡང་ན་རླུང་དང་ྤྲི་མ་དག་གྤྲིས་སྐེམ་
པར་འགྱུར། ཡང་ན་ནྤྲི་དུད་འགོའ་ིསེ་གནས་སུ་གཏོགས་པའྤྲི་སྲོག་ཆགས་ས་ཚོགས་ཀྤྲིས་ཟ་བར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་མེས་བསྲེགས་པས་ཐལ་བ་དང་རླུང་དང་ྤྲི་མས་མཐར་བསྐམས་པ་དང་ཆུར་བསྐྱུར་
མཐར་འདྲུལ་ཞྤྲིང་སྲོག་ཆགས་ཀྤྲི་ཟོས་པས་མཐར་མྤྲི་གཙང་བ་ྤྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་འདྤྲི་ལ་སྙྤྲིང་
པོ་མ་མཆྤྲིས་ཏེ་མེས་རྣམ་པར་འཇྤྲིག་པ་དང་། རླུང་དང་ྤྲི་མས་དེངས་པ་དང་། ཆུས་རུལ་ཞྤྲིང་མྱགས་པ་དང་། 
སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྤྲིས་ཁམ་གྤྲིས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་པས་སོ་སོར་འགེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁེན་པར་
མཛོད་ཅྤྲིག ཆེས་བརན་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་འཇྤྲིག་པར་ངེས་ན་ལུས་ལ་སོས་ཅྤྲི་དགོས་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། 
ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ྤྲི་མ་བདུན། །འབར་བས་བསྲེགས་པའྤྲི་ལུས་ཅན་འདྤྲི་དག་ཀང་། །ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་
ལུས་པར་མྤྲི་འགྱུར་ན། །ཤྤྲིན་ཏུ་མ་ཆུང་མྤྲི་ལྟ་སོས་ཅྤྲི་འཚལ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཡང་བརན་ཅྤྲིང་སྲ་བའྤྲི་
དངོས་པོ་སའྤྲི་དཀྤྲིལ་འཁོར་དང་། ལྷུན་པོ་གསེར་གྤྲི་རྤྲི་བདུན་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྤྲི་དང་ནང་གྤྲི་རྒྱ་མཚོ་དག་
ཀང་འཇྤྲིག་རེན་མེས་འཇྤྲིག་པའྤྲི་ཚེ། ྤྲི་མ་འདྤྲི་ྤྲིད་ཀྤྲི་རྩྤྲི་ཤྤྲིང་ནགས་ཚལ་རྣམས་བསྲེགས། གྤྲིས་པས་ཆུ་
ཕན་རྣམས་སྐེམ། གསུམ་པས་མཚོ་མ་དོས་པ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞྤྲི་དང་བཅས་པ་སྐེམ། བཞྤྲི་པ་དང་ལྔ་པས་རྒྱ་
མཚོ་ཆུའྤྲི་ཟྤྲིལ་བ་ཙམ་དུ་སྐམས་སོ། །དྲུག་པ་ས་ནྤྲི་ཆུའྤྲི་ཐྤྲིགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་སྐེམ་ཤྤྲིང་། ས་ཆེན་རྤྲི་
རབ་དང་བཅས་པ་དུ་བར་འཐུལ་བར་བྱེད་དོ། །བདུན་པ་བྱུང་བའྤྲི་ཚེ་མེ་ལྕེ་གཅྤྲིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཐལ་བའྤྲི་ལག་མ་
ཡང་མ་ལུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ྤྲི་མ་བདུན་ཤར་ནས་མེ་ལྕེ་གཅྤྲིག་ཏུ་འབར་བས་བསྲེགས་
པའྤྲི་མཐུས་ལུས་ཅན་དེ་གཟུགས་ཅན་བརན་པ་འདྤྲི་དག་ཀང་ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་ལུས་པར་མྤྲི་འགྱུར་བར་འཇྤྲིག་
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ན། ཤྤྲིན་ཏུ་མ་ཆུང་བའྤྲི་མྤྲིའྤྲི་ལུས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྤྲི་འཚལ་ཏེ། འདྤྲི་མྤྲི་རག་པས་གཞོམ་མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་སྐབས་མེད་
དོ་ཞེས་པའོ། །ཚེ་མྤྲི་རག་པ་དང་ལུས་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པ་དེའྤྲི་ཕྤྲིར་འཁོར་བ་ལ་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དེ་ལྟར་འདྤྲི་ཀུན་མྤྲི་རག་བདག་མེད་དེ། །སབས་མེད་མགོན་མེད་གནས་མེད་དེ་སད་
དུ། །འཁོར་བ་ཆུ་ཤྤྲིང་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པ་ལ། །མྤྲི་མཆོག་ཁོད་ཀྤྲིས་ཐུགས་ནྤྲི་འབྱུང་བར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། 
དེ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་རྣམས་མྤྲི་རག་པར་མ་ཟད། ེ་བར་ལེན་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྤྲི་ཀུན་ཀང་སར་བཤད་པ་
ལྟར་མྤྲི་རག་ཅྤྲིང་བདག་མེད་དེ། སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པའྤྲི་སབས་མེད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྤྲི་མགོན་མེད་ཅྤྲིང་། 
ཐ་མལ་པར་འདུག་པའྤྲི་གནས་སྐབས་ཀང་མེད་པ་དེའྤྲི་སད་དུ། འཁོར་བ་ཆུ་ཤྤྲིང་ལྟར་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པ་འདྤྲི་ལ་མྤྲི་
མཆོག་ཁོད་ཀྤྲིས་ཐུགས་འབྱུང་བ་སེ་སོར་བར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །གྤྲིས་པ་དལ་འབྱོར་རེད་པར་དཀའ་བ་
བསམས་ནས་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། རྒྱ་མཚོ་གཅྤྲིག་གནས་གའ་ཤྤྲིང་བུ་ག་དང་། །རུས་སྦལ་ཕད་པ་བས་
ཀང་དུད་འགོ་ལས། །མྤྲི་ྤྲིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མྤྲི་དབང་གྤྲིས། །དམ་ཆོས་སད་པས་དེ་འབྲས་མཆྤྲིས་པར་
མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཇྤྲིག་རེན་རྒྱ་མཚོ་གཅྤྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། རུས་སྦལ་ཞར་བ་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ནས་ལན་
རེ་རེ་སེང་དུ་འབྱུང་བ་ཞྤྲིག་གནས་ཤྤྲིང་། དེ་ན་གའ་ཤྤྲིང་བུ་ག་གཅྤྲིག་པ་རླུང་གྤྲིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དེད་
པ་ཅྤྲིག་ཀང་ཡོད་པ་དེའྤྲི་བུ་ག་དང་རུས་སྦལ་གྤྲི་མགྤྲིན་པ་ཕད་དེ་དེར་ཆུད་པ་བས་ཀང་དུད་འགོ་ནས་མྤྲི་ྤྲིད་དུ་
སེ་བ་ཆེས་ཐོབ་པ་དཀའ་སེ། དུད་འགོ་རྣམས་བླུན་པས་དགེ་བ་སོབས་ལྡན་སེད་མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དོན་འདྤྲི་
མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འཇྤྲིག་རེན་རྒྱ་མཚོ་གཅྤྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྤྲི་ནང་ན། རུས་སྦལ་ལོང་བ་ཚེ་རྤྲིང་པོར་འཚོ་བ་
ཞྤྲིག་གནས་ཤྤྲིང་། དེ་ལོ་བརྒྱ་འདས་ནས་ལན་གཅྤྲིག་གེན་དུ་འབྱུང་ལ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་ན་གའ་ཤྤྲིང་བུ་ག་
གཅྤྲིག་པ་ཅྤྲིག་ཡོད་པ་དེ་ཤར་གྤྲི་རླུང་གྤྲིས་བདས་ན་ནྤྲི་ནུབ་ཕོགས་སུ་འགོ་ཞེས་སོགས་བཀའ་བསྩལ་ནས། 
དགེ་སོང་དག་གང་དུ་རུས་སྦལ་ལོང་བ་གེན་དུ་འབྱུང་བའྤྲི་མགྤྲིན་པ་གའ་ཤྤྲིང་དེའྤྲི་བུ་གར་ཆུད་པར་འགྱུར་
བའྤྲི་དུས་དེ་ནྤྲི་ཡོད་ཀྤྲི། དགེ་སོང་དག་མྤྲིར་སེ་བ་ཐོབ་པ་ནྤྲི་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ཐོབ་པ་དཀའ་བར་ང་སྨྲའོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་མྤྲི་དབང་གྤྲིས་དམ་ཆོས་སད་ཅྤྲིང་སྒྲུབ་པ་སྙྤྲིང་པོར་མཛད་པས་མྤྲི་ལུས་དེ་འབྲས་བུ་
མཆྤྲིས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག དེ་ལྟར་མྤྲིའྤྲི་ལུས་ནྤྲི་ཤྤྲིན་ཏུ་ཐོབ་པར་དཀའ་བའྤྲི་ཕྤྲིར། གལ་ཏེ་དེ་ཆུད་གསོན་པར་བྱེད་
ན་ནྤྲི་བླུན་པ་ྤྲིད་དོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། གང་ཞྤྲིག་གསེར་སོད་རྤྲིན་ཆེན་སས་པ་ཡྤྲིས། །ངན་སྐྱུགས་འཕག་



44   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

པར་བགྤྲིད་པ་དེ་བས་ཀང་། །གང་ཞྤྲིག་མྤྲི་རུ་སེས་ནས་སྤྲིག་པ་དག །བགྤྲིད་པ་དེ་ནྤྲི་ཆེས་རབ་བླུན་པ་
ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེས་བུ་གང་ཞྤྲིག་གསེར་ལས་བྱས་པའྤྲི་སོད་རྤྲིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ཀྤྲིས་སས་པ་
ཡྤྲིས་བཤང་གཅྤྲི་སོགས་ངན་སྐྱུགས་འཕག་པར་བགྤྲིད་ན་གནས་མ་ཡྤྲིན་པར་སོད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འཇྤྲིག་རེན་ན་སད་
པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ན། དེ་བས་ཀང་གང་ཞྤྲིག་མྤྲི་རུ་སེས་ནས་སྤྲིག་པ་བགྤྲིད་པ་དེ་དག་ཆེས་ཤེས་རབ་བླུན་པ་
ལགས་ཏེ། གསེར་སོད་བས་མྤྲི་ྤྲིད་ཆེས་རེད་པར་དཀའ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། རྣམ་སྤྲིན་མྤྲི་བཟད་པ་འབྱྤྲིན་པས་ངན་
སྐྱུགས་པས་སྤྲིག་པ་ཆེས་སད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་རྒྱལ་པོས་ཀང་རེན་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པས་
འབད་པར་གདམས་པ་ནྤྲི། མཐུན་པར་གྱུར་པའྤྲི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། །སེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནྤྲི་བསེན་པ་
དང་། །བདག་ྤྲིད་ལེགས་སོན་སོན་ཡང་བསོད་ནམས་བགྤྲིས། །འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞྤྲི་ནྤྲི་ཁོད་ལ་
མངའ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་དུ་གནས་ན་འཕགས་ལམ་སེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང་། 
གང་དང་འགོགས་ན་ེས་པ་འགྤྲིབ་ཅྤྲིང་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྤྲི་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསེན་པ་དང་། 
བདག་ྤྲིད་ལེགས་པར་སོན་ཞྤྲིང་བསམ་པ་བཞྤྲིན་སོར་བས་ཀང་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སོན་ཡང་བསོད་
ནམས་བགྤྲིས་པས་རྒྱུད་སྤྲིན་པ་དང་བཞྤྲི་ནྤྲི་ཤྤྲིང་རའྤྲི་འཁོར་ལོ་དང་འད་བས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་
འཁོར་ལོ་འཆམ་པའྤྲི་ཤྤྲིང་རས་བགོད་པར་བྱ་བའྤྲི་གནས་སུ་བདེ་བག་ཏུ་ཕྤྲིན་པར་ནུས་པ་བཞྤྲིན་དུ་དེ་དག་དང་
ལྡན་པའྤྲི་ལམ་གྤྲིས་ཀང་ཐར་པར་བདེ་བག་ཏུ་ཕྤྲིན་པར་ནུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞྤྲི་ནྤྲི་
ཁེད་ལ་མངའ་བས་ལམ་སྒྲུབ་པའྤྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །འཕགས་ལམ་
བསེད་པ་ལ་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བསེན་པ་གཙོ་བོ་ཡྤྲིན་པར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དགེ་བའྤྲི་བཤེས་གེན་བརེན་པ་
ཚངས་པར་སོད། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་དེའྤྲི་ཕྤྲིར། །སེས་བུ་དམ་པ་བརེན་བགྤྲི་རྒྱལ་བ་
ལ། །བརེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཞྤྲི་བ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལམ་སྒྲུབ་པ་ན་ཐོག་མར་དགེ་བའྤྲི་བཤེས་
གེན་ལ་བརེན་པར་བགྤྲི་སེ། དེ་ྤྲིད་ནྤྲི་ཚངས་པར་སད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་པར་ཐུབ་པས་
གསུངས་པས་སོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་འདྤྲི་ལྟ་སེ། དགེ་བའྤྲི་བཤེས་གེན་དང་། དགེ་བའྤྲི་
གོགས་པོ་ནྤྲི་ཚངས་པར་སོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡྤྲིན་ནོ། །དེ་ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་སེ་བའྤྲི་ཆོས་
ཅན་རྣམས་དགེ་བའྤྲི་བཤེས་གེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་གོལ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་དེ་ལྟ་
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ཡྤྲིན་པ་དེའྤྲི་ཕྤྲིར་རག་པར་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པར་བགྤྲི་སེ། རྒྱལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་
མང་པོས་ཞྤྲི་བ་ཐོབ་པ་བཞྤྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཚངས་པར་སོད་པ་ནྤྲི་འདྤྲིར་ཐར་པའྤྲི་ལམ་སེ། སྲྤྲིད་པའྤྲི་ེས་པ་མ་
ལུས་པ་ཚངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་དོན་དུ་སོད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །སེས་བུ་དམ་པའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་གང་ཞེ་ན། 
རྒྱན་ལས། བཤེས་གེན་དུལ་བ་ཞྤྲི་བ་ེར་ཞྤྲི་བ། །ཡོན་ཏན་ལག་པ་བརྩོན་བྱས་ལུང་གྤྲིས་ཕྱུག །དེ་ྤྲིད་རབ་ཏུ་
རོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །སྙྤྲིང་རེའྤྲི་བདག་ྤྲིད་སོ་བ་སྤངས་ལ་བརེན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསབ་པ་རྤྲིན་
པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་གནས་ཤྤྲིང་། སེ་སོད་གསུམ་གྤྲི་ལུང་གྤྲིས་ཕྱུག་པ་གནས་ལུགས་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་རོགས་ཤྤྲིང་
རོགས་པ་ལྟར་བར་སོད་པ་ལ་མཁས་པ། སོབ་མ་ལ་སྙྤྲིང་བརྩེ་ཞྤྲིང་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་འཆད་པ་
ལ་སོ་བ་མེད་པའོ། །ཐར་ལམ་སྒྲུབ་པའྤྲི་མྤྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་བྲལ་བའྤྲི་རེན་ཁད་པར་ཅན་རེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཡང་
འབད་པར་རྤྲིགས་སོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགོ་དང་། །ཡྤྲི་དྭགས་ྤྲིད་དང་
དམྱལ་བར་སེ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའྤྲི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །ཀླ་ཀློར་སེ་དང་གན་ཞྤྲིང་ལྐུགས་པ་
ྤྲིད། །ཚེ་རྤྲིང་ལ་དང་གང་ཡང་རུང་བར་ནྤྲི། །སེ་བ་ཞེས་བགྤྲི་མྤྲི་ཁོམ་སོན་བརྒྱད་པོ། །དེ་དག་དང་བྲལ་ཁོམ་པ་
རེད་ནས་ནྤྲི། །སེ་བ་བཟློག་པའྤྲི་སད་དུ་འབད་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་དུད་འགོ་དང་ཡྤྲི་དྭགས་
དང་དམྱལ་བར་སེ་བ་སེ་ངན་སོང་གསུམ་དང་། རྒྱལ་བའྤྲི་བཀའ་མེད་པ་སེ་སངས་རྒྱས་མ་བྱོན་པའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་
དུ་སེས་པ་དང་། བྱོན་ཡང་དེའྤྲི་སྒྲ་མྤྲི་ཐོས་པའྤྲི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་ཀླ་ཀློར་སེ་བ་དང་། ཡུལ་དབུས་ཡྤྲིན་ཡང་གེན་
ཞྤྲིང་ལྐུགས་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐར་པ་དང་དེའྤྲི་ལམ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྤྲི་ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་སེ་
མྤྲིའྤྲི་འགོ་བ་པ་བཞྤྲི་དང་། སེམས་ཅན་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སེས་པ་ཚེ་རྤྲིང་ལ་དང་བརྒྱད་ལས་གང་ཡང་རུང་
བར་སེ་བ་བངས་པ་ནྤྲི་མྤྲི་ཁོམས་པ་ཞེས་བགྤྲི་སེ། ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྤྲི་སྐབས་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ཁོད་
ཀྤྲིས་སོན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་བྲལ་ཞྤྲིང་། ཐར་པ་སྒྲུབ་ཏུ་ཁོམ་པའྤྲི་རེན་ཁད་པར་ཅན་རེད་ནས་ནྤྲི་དེ་དོན་ཡོད་
པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་སེ་བ་བཟློག་པའྤྲི་སད་དུ་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །གྤྲིས་པ་འཁོར་
བའྤྲི་ེས་པས་སབས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་གྤྲི། དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྤྲི། དེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆྤྲི་
བ་དང་། །ན་དང་ར་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་མ་ཡྤྲི། །འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ནྤྲི་སོ་མཛད་ཅྤྲིང་། །འདྤྲི་ཡྤྲི་ེས་པ་
ཤས་ཀང་གསན་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེས་པ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོས་ནས་ཟས་གོས་སོགས་འདོད་
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པས་ཕོངས་པ་དང་། མཐར་འཆྤྲི་བ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ན་བ་དང་། ན་ཚོད་འགྱུར་
བའྤྲི་ར་བ་དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་མྱ་ངན་དང་སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་མའྤྲི་འབྱུང་
གནས་འཁོར་བ་ལ་སོ་བར་མཛད་དགོས་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་ཡྤྲིད་མ་བྱུང་ན་ཐར་པ་དོན་གེར་གྤྲི་བོ་མྤྲི་སེ་བའྤྲི་
ཕྤྲིར་རོ། །དེ་སེ་བའྤྲི་ཐབས་སུ་འཁོར་བ་འདྤྲིའྤྲི་ེས་པ་ཤས་ཀང་སེ་ཕོགས་ཙམ་བརོད་ཀྤྲིས་གསན་པར་མཛོད་
ཅྤྲིག་ཅེས་ཏེ་འཁོར་བའྤྲི་ེས་པ་རྫོགས་པར་བརོད་མྤྲི་ནུས་ཤྤྲིང་ཕོགས་གཅྤྲིག་ཐོས་པས་ཀང་ཡྤྲིད་འཕྱུང་བའྤྲི་
ཕྤྲིར་རོ། །གྤྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་འཁོར་བའྤྲི་ེས་པ་རྤྲིལ་བརོད་མྤྲི་ནུས་པས་ཕོགས་གཅྤྲིག་བརོད་
པར་བྱ་སེ་དེ་ལ་ཡང་བདུན་ཡོད་པའྤྲི་དང་པོ་ངེས་པ་མེད་པའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། ཕ་ནྤྲི་བུ་ྤྲིད་མ་ནྤྲི་ཆུང་མ་ྤྲིད། །སེ་བོ་
དགར་གྱུར་བ་དག་བཤེས་ྤྲིད་དང་། །བཟློག་པ་ྤྲིད་དུ་མཆྤྲི་བས་དེ་སད་དུ། །འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་
མཆྤྲིས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་སེ་བ་ལེན་པ་ནས་ནྤྲི་རེས་འགའ་བུ་ྤྲིད་དང་། མ་ནྤྲི་ཆུང་མ་ྤྲིད་
དང་། སེ་བོ་དགར་གྱུར་བ་དག་ཀང་གཞན་དུ་མཛའ་བཤེས་ྤྲིད་དང་། དེ་ལས་བཟློག་སེ་བུ་ྤྲིད་ཕར་འགྱུར་བ་
སོགས་སུ་མཆྤྲི་བས། དེའྤྲི་སད་དུ་འཁོར་བ་དག་ན་དག་གེན་དུ་ངེས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆྤྲིས་པས་དག་གེན་
གྤྲི་ཕོགས་དག་ལ་ཆགས་སང་སྤོངས་ཤྤྲིག་ཅེས་པའོ། །གྤྲིས་པ་ངོམས་མྤྲི་ཤེས་པའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། རེ་རེས་རྒྱ་
མཚོ་བཞྤྲི་ལས་ལག་པ་ཡྤྲིས། །འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡྤྲི། །སེ་བོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་བའྤྲི་འཁོར་བ་
བས། །དེ་བས་ཆེས་མང་ྤྲིད་ཅྤྲིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་སོན་ཆད་
ཕོགས་བཞྤྲིའྤྲི་རྒྱ་མཚོ་བཞྤྲི་ལས་ལག་པའྤྲི་འོ་མ་འཐུངས་ཏེ། འོ་མ་འཐུངས་པའྤྲི་སེ་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ད་དུང་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་བ་སེ་འཕགས་པའྤྲི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྲི་འཁོར་བ་བས། 
སར་གྤྲི་དེ་བས་ཆེས་མང་བའྤྲི་འོ་མ་ཞྤྲིག་བཏུང་འཚལ་ཏེ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྤྲི་དགེ་བ་མ་བསེད་པའྤྲི་བྱྤྲིས་པ་
རྣམས་ཀྤྲི་འཁོར་བ་ལ་ཕྤྲི་མཐའ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་པའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། རེ་
རེའྤྲི་བདག་ྤྲིད་རུས་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ནྤྲི། །ལྷུན་པོ་མམ་པ་སྙེད་ཅྤྲིག་འདས་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་
ཅན་རེ་རེས་ཀང་སོན་འཁོར་བར་སེ་བ་བངས་པའྤྲི་བདག་ྤྲིད་ཀྤྲི་རུས་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ནྤྲི་ལྷུན་པོ་དང་མམ་པའམ་
དེ་བས་ལག་པ་སྙེད་ཅྤྲིག་འདས་གྱུར་ཏེ། ད་དུང་ལམ་ལ་མ་འབད་ན་དེ་བས་ཆེས་མང་བའྤྲི་རུས་པ་འདོར་
དགོས་སོ། །བཞྤྲི་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ྤྲིང་མཚམས་སོར་བའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། མ་ཡྤྲི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཆག་གུ་
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ཙམ། །རྤྲིལ་བུར་བགངས་ཀང་ས་ཡྤྲིས་ལང་མྤྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་རེ་རེའང་སར་བདག་གྤྲི་
མ་འམ། མའྤྲི་མར་གྱུར་བ་ལྟ་བུའྤྲི་གངས་ཀྤྲིས་ཐུག་པའྤྲི་མཐའ་ཡང་སའྤྲི་དཀྤྲིལ་འཁོར་ལས། རྒྱ་ཤུག་གྤྲི་ཚིག་
གུ་ཙམ་གྤྲི་རྤྲིལ་བུ་བཅད་ཅྤྲིང་བགངས་ཀང་ས་ཡྤྲིས་ལང་བར་མྤྲི་འགྱུར་བར་འཛད་ཀྤྲིས། སེམས་ཅན་གཅྤྲིག་
གྤྲི་མར་གྱུར་བའྤྲི་གངས་ནྤྲི་ཟད་པར་མྤྲི་འགྱུར་ཏེ། ད་དུང་ཡང་ལམ་ལ་མ་འབད་ན་དེ་བས་ཀང་མང་བར་འགྱུར་
རོ། །དོན་དེ་ཡང་མདོ་ལས་དགེ་སོང་དག་དཔེར་ན། སེས་བུ་འགའ་ཞྤྲིག་གྤྲིས་ས་ཆེན་པོ་འདྤྲི་ལས་རྒྱ་ཤུག་གྤྲི་
ཚིག་གུ་ཙམ་གྤྲི་རྤྲིལ་བུ་ཐོགས་ཏེ། འདྤྲི་ནྤྲི་བདག་གྤྲི་མའོ། །འདྤྲི་ནྤྲི་བདག་གྤྲི་དེའྤྲི་མའོ་ཞེས་འདོར་བར་བྱེད་ན། 
དགེ་སོང་དག་ས་ཆེན་པོའ་ིའཇྤྲིམ་པ་ཆེས་སར་ཟད་པར་འགྱུར་གྤྲིས། མྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་མའྤྲི་རྒྱུད་ནྤྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྤྲིན་
པར་ང་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་ཡང་ཡང་མཐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། བརྒྱ་བྱྤྲིན་འཇྤྲིག་
རེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནྤྲི། །ལས་ཀྤྲི་དབང་གྤྲིས་ཕྤྲིར་ཡང་ས་སེང་ལྷུང་། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ྤྲིད་དུ་གྱུར་
ནས་ཀང་། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བྲན་ྤྲིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བརྒྱ་བྱྤྲིན་ནྤྲི་ལ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཀང་
མཆོད་ན་གཞན་གྤྲིས་ལྟ་ཅྤྲི་སོས། དེ་ལྟ་བུར་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲིས་མཆོད་འོས་སུ་གྱུར་ནས་ཀང་སོན་གྤྲི་ལན་གངས་
གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྤྲི་ལས་ཀྤྲི་དབང་གྤྲིས་ཕྤྲིར་ཡང་ས་སེང་དུ་མྤྲི་ཕལ་པའམ་ངན་སོང་དུ་ཡང་ལྷུང་ལ་འཁོར་
ལོས་སྒྱུར་བའྤྲི་རྒྱལ་པོ་རྤྲིན་ཆེན་ས་བདུན་དང་ལྡན་ཞྤྲིང་གྤྲིང་བཞྤྲི་ལ་དབང་བྱེད་པ་ྤྲིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་། 
འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའྤྲི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་ལས་ཀྤྲི་དབང་གྤྲིས་མྤྲིའྤྲི་ཡང་བྲན་ྤྲིད་དམ་ངན་སོང་དུ་ཡང་ལྷུང་
བར་འགྱུར་དེ་ལྟར་དབང་ཆེ་བ་ལ་ཡྤྲིད་བརན་དུ་མེད་པར་བསན་ནས་འདོད་པའྤྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྤྲིད་བརན་དུ་མེད་
པར་སོན་པ་ནྤྲི། མཐོ་རྤྲིས་བུ་མོའ་ིནུ་མ་རྐེད་པ་ལ། །རེག་པའྤྲི་བདེ་བ་ཡུན་རྤྲིང་མྱངས་ནས་སར། །དམྱལ་བར་
འཐག་གཅོད་དབད་པའྤྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གྤྲིས། །རེག་པ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
ལར་སེས་ཏེ་མཐོ་རྤྲིས་བུ་མོའ་ིནུ་མ་རྐེད་པ་ལ་རེག་པའྤྲི་འདོད་པའྤྲི་བདེ་བ་ཡུན་རྤྲིང་མྱངས་ནས་སར་ཡང་སྤྲིག་
པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་དབང་གྤྲིས་དམྱལ་བར་སེས་པ་ན། བསྡུས་འཇོམས་ལྕགས་ཀྤྲི་རྤྲི་ཆེན་པོའ་ིབར་དུ་འཐག་པ་དང་། 
ཐྤྲིག་ནག་ཏུ་ཚོན་གྤྲིས་གཅོད་པ་དང་། ཚ་བ་དང་རབ་ཏུ་ཚ་བར་མཚོན་ནམ་སྲོག་ཆགས་མྤྲི་བཟད་པས་མཆུ་
དང་སེར་མོས་དབད་པ་སེ་འབྲད་པའྤྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གྤྲིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་
པར་སར་ལས་ཡུན་རྤྲིང་བ་བསེན་འཚལ་ལོ། །གནས་ལས་བྱུང་བའྤྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྤྲིད་བརན་མེད་པར་སོན་པ་ནྤྲི། 
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རྐང་པའྤྲི་རེག་པས་ནེམས་སྤར་བདེ་བཟོད་པ། །ལྷུན་པོའ་ིསྤོ་ལ་ཡུན་རྤྲིང་གནས་ནས་ནྤྲི། །སར་ཡང་མེ་མུར་རོ་
མྱགས་རྒྱུ་བ་ཡྤྲི། །སྡུག་བསལ་མྤྲི་བཟད་འཕོག་སྙམ་བགྤྲིད་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། །རྐང་པའྤྲི་རེག་པས་
མནན་ན་ནེམས་ཀྤྲིས་བྱེད་པ། བཏེགས་ན་སྤར་གྤྲིས་བྱེད་པའྤྲི་བདེ་བ་བཟོད་དུ་རུང་བ་དང་ལྡན་པའྤྲི་རྤྲིན་པོ་ཆེ་
ས་བཞྤྲི་ལས་གྲུབ་པའྤྲི་ལྷུན་པོའ་ིསྤོ་ལ་ཡུན་རྤྲིང་སེ་ལའྤྲི་ལོ་སོང་དུ་གནས་ནས་སར་ཡང་དམྱལ་བར་མེ་མུར་
ལུས་ནུབ་ཙམ་དང་། རོ་མྱགས་ཏེ་ཕྤྲི་སའྤྲི་འདམ་དུ་རྒྱུ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་མྤྲི་བཟད་པ་འཕོག་པ་སེ་མྱོང་དགོས་
སོ་སྙམ་དུ་ཐུགས་ལ་བགྤྲིད་འཚལ་ལོ། །སེད་མོས་ཚལ་དུ་རོལ་པའྤྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྤྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར། 
མཐོ་རྤྲིས་བུ་མོས་འབྲོངས་ཤྤྲིང་དགའ་བ་དང་། །རྣམ་པར་མཛེས་ཚལ་སོན་པར་རྩེད་ནས་སར། །འདབ་མ་རལ་
གྤྲི་འད་ཚལ་གནས་རྣམས་ཀྤྲིས། །རྐང་ལག་རྣ་བ་ས་གཅོད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མཐོ་རྤྲིས་བུ་
མོས་འབྲོངས་ཤྤྲིང་སེ་ལའྤྲི་བུ་མོ་མང་པོས་ེ་བར་བསེན་ཅྤྲིང་འཁོར་གྤྲིས་བསྐོར་བའྤྲི་དགའ་བའྤྲི་ཚལ་དང་། 
རྣམ་པར་མཛེས་པའྤྲི་ཚུལ་དུ་སོན་ཏེ་འདོད་པའྤྲི་དགའ་བ་ལ་ཡུན་རྤྲིང་རྩེད་ནས། སར་ཡང་དམྱལ་བར་འདབ་མ་
རལ་གྤྲི་འད་བའྤྲི་ཚལ་གྤྲི་གསེབ་ཏུ་ཕྤྲིན་ཏེ། དེ་ལ་གནས་པའྤྲི་ལོ་མ་མཚོན་རྣོན་པོ་ས་ཚོགས་པ་རླུང་གྤྲིས་
བསོད་དེ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྤྲིས་རྐང་ལག་དང་རྣ་བ་དང་ས་གཅོད་དེ། ལུས་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བཅད་ཅྤྲིང་
ཕུག་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། དལ་གྤྲིས་འབབ་པ་ལ་ཡྤྲི་བུ་མོ་ནྤྲི། །གདོང་མཛེས་
གསེར་གྤྲི་པད་ལྡན་ཞུགས་ནས། །སར་ཡང་དམྱལ་བར་ཆུ་བོ་རབ་མེད་པར། །ཚ་སོ་བཟོད་བགས་ཆུ་ཚན་
འཇུག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལའྤྲི་རྫྤྲིང་བུ་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དལ་གྤྲིས་འབབ་པ་ལའྤྲི་བུ་
མོ་གདོང་མཛེས་པ་དག་གྤྲིས་བསྐོར་བ་གསེར་གྤྲི་པད་དང་ལྡན་པར་ཁྲུས་ཀྤྲི་དོན་དུ་ཞུགས་པའྤྲི་བདེ་བ་ཡུན་
རྤྲིང་མྱངས་ནས་སར་ཡང་དམྱལ་བར་ཐལ་ཚན་གྤྲི་ཆུ་བོ་རབ་མེད་ཚྭ་སོ་ཅན་གྤྲི་ཆུ་ཚན་བཟོད་བག་སེ་བཟོད་
པར་མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་རེག་པ་དང་ལྡན་པར་འཇུག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ལ་འོག་མ་གྤྲིས་ཀྤྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྤྲིད་
བརན་དུ་མེད་པར་བསན་ནས། འཐབ་བྲལ་བ་སོགས་འདོད་ལ་གོང་མ་རྣམས་དང་ཁམས་གོང་གྤྲི་བདེ་བ་ལ་ཡང་
ཡྤྲིད་བརན་དུ་མེད་པར་སོན་པ་ནྤྲི། ལ་ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་། །ཚངས་ྤྲིད་ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་
ཐོབ་ནས་སར། །མནར་མེད་མེ་ཡྤྲི་བུད་ཤྤྲིང་གྱུར་པ་ཡྤྲི། །སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྤྲི་ཆད་པར་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། འཐབ་བྲལ་ཡན་ཆད་ཀྤྲི་ལ་ཡུལ་པའྤྲི་འདོད་པའྤྲི་བདེ་བ་ལ་འོག་མ་དག་ལས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་
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འཕགས་པ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཚངས་པའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བའྤྲི་བདེ་བ་ཐོབ་ནས། སར་ཡང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྤྲི་མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་དབང་གྤྲིས་མནར་མེད་
མེ་ཡྤྲི་བུད་ཤྤྲིང་སེ་མེ་མྤྲི་བཟད་པས་བསྲེགས་པར་གྱུར་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་མྤྲི་ཆད་ཅྤྲིང་མཚམས་མེད་པ་
བསེན་པར་འཚལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། ྤྲི་མ་ཟླ་བ་ྤྲིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀྤྲི། །འོད་ཀྤྲིས་འཇྤྲིག་རེན་མཐའ་དག་སང་
བྱས་ཏེ། །སར་ཡང་མུན་ནག་སག་ཏུ་ཕྤྲིན་གྱུར་ནས། །རང་གྤྲི་ལག་པ་བརངས་པའང་མྤྲི་མཐོང་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ལའྤྲི་བུ་ྤྲི་མ་དང་ཟླ་བ་ྤྲིད་དུ་སེ་བ་ཐོབ་ནས་རང་ལུས་ཀྤྲི་འོད་ཀྤྲིས་ཞེས་རེན་དང་བརེན་པ་མ་ཕེ་
བར་འཇྤྲིག་རེན་ན་གགས་པ་ལྟར་བརོད་པ་སེ། གཞལ་མེད་ཁང་གྤྲི་འོག་གཞྤྲིའྤྲི་འོད་ཀྤྲིས་འཇྤྲིག་རེན་མཐའ་དག་
སང་བར་བྱས་ཏེ། སར་ཡང་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་བར་ྤྲི་ཟླའྤྲི་འོད་མེད་པའྤྲི་མུན་ནག་སག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ཏུ་ཕྤྲིན་ཅྤྲིང་
སེས་ནས་རང་གྤྲི་ལག་པ་བརངས་པའང་མཐོང་བར་མྤྲི་འགྱུར་རོ། །དྲུག་པ་གོགས་མེད་པའྤྲི་ེས་པ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་
ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་ནྤྲི། །རྣམ་གསུམ་མར་མེའྤྲི་སང་བ་རབ་བཞེས་ཤྤྲིག །གཅྤྲིག་པུ་ྤྲི་མ་ཟླ་
བས་མྤྲི་བརྫྤྲི་བའྤྲི། །མུན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཚེ་མྤྲི་རག་པ་
དང་། མཐོ་དམན་ས་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྲིན་པ་དང་། ནོངས་པར་ཏེ་འཆྤྲི་བར་འགྱུར་འཚལ་བས། ཁོད་ཀྤྲིས་
སྤྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྤྲིམས་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའམ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་རང་བཞྤྲིན་གྤྲི་བསོད་
ནམས་རྣམ་པ་གསུམ་ངན་སོང་གྤྲི་མུན་པ་མུན་ནག་ཆེན་པོ་སེལ་བར་བྱེད་པའྤྲི་མར་མེའྤྲི་སང་བ་རབ་ཏུ་བཞེས་
ཤྤྲིག གལ་ཏེ་བསོད་ནམས་ཀྤྲི་སང་བ་མེད་ན་གོགས་མེད་པས་གཅྤྲིག་པུ་ྤྲི་ཟླའྤྲི་འོད་ཀྤྲིས་མྤྲི་བརྫྤྲི་བ་སེ་གཞོམ་
མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་ངན་སོང་གསུམ་གྤྲི་མུན་ནག་མཐའ་ཡས་པར་འཇུག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བུའྤྲི་མུན་ནག་ཏུ་ཞུགས་པ་
ན་གོགས་དང་སབས་སུ་གྱུར་བ་དང་། མར་མེའྤྲི་སང་བ་ལྟ་བུ་ནྤྲི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡྤྲིན་ཏེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་
པ་ལས། དགེ་བའྤྲི་ལས་བྱས་རེས་སུ་འབྲང་བྱེད་ཅྤྲིང་། །ཕེ་བཞྤྲིན་འགོ་བར་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས་པ། །འདུས་
བྱས་དག་ལ་གོགས་ཡོད་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། །སབས་མེད་གེན་བཤེས་མེད་ཅྤྲིང་འཁོར་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟ་བུའོ། །བདུན་པ་འགོ་བ་ལྔའྤྲི་ངེས་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་མས་སུ་མྱོང་བའྤྲི་ེས་པ་ལ་ལྔའྤྲི་དང་པོ་དམྱལ་བའྤྲི་
སྡུག་བསལ་ནྤྲི་རེ་ཞྤྲིག་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྤྲི་གངས་སྤྲིར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སེམས་ཅན་ེས་པར་སད་པ་སོད་
རྣམས་ལ། །ཡང་སོས་ཐྤྲིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། །བསྡུས་འཇོམས་ངུ་འབོད་མནར་མེད་ལ་སོགས་
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པའྤྲི། །དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་སོ་གསུམ་གྤྲི་ེས་པར་
སད་པ་སོད་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཡང་སོས་དང་། ཐྤྲིག་ནག་དང་། བསྡུས་འཇོམས་དང་། ངུ་འབོད་དང་། ངུ་འབོད་
ཆེན་པོ་དང་། ཚ་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། མནར་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་ལག་མ་རྣམས་དང་། ྤྲི་
ཚེ་བ་དང་། གང་བའྤྲི་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་རག་ཏུ་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་སོས་ནྤྲི། དེར་
སེས་པའྤྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཐོང་བ་ན་སྐྲག་ནས་གང་བངས་པ་མཚོན་ཆ་རྣོན་པོར་གྱུར་ཏེ་འཕངས་
པས་ཡན་ལག་དང་ྤྲིང་ལག་བཅད་ཅྤྲིང་བརྒྱལ་ནས་ས་ལ་འགེལ་བ། ནམ་མཁའ་ནས་ཡང་ཁེད་རྣམས་སོས་
པར་གྱུར་ཅྤྲིག་ཅེས་པའྤྲི་སྒྲ་བྱུང་བ་ན་ཡང་ལངས་ཏེ་ས་མ་བཞྤྲིན་བྱས་ཏེ། གཞྤྲི་དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་པོར་སྡུག་
བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་ནྤྲི་ཡང་སོས་ཞེས་བྱའོ། །ཐྤྲིག་ནག་ཏུ་སེས་པའྤྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀྤྲིས་ལུས་ལ་ཐྤྲིག་ནག་པོ་བཞྤྲི་དང་། བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བཏབ་ནས་མཚོན་ས་ཚོགས་
པས་གཤག་ཅྤྲིང་གཅོད་པར་བྱེད་ལ། གཞྤྲི་དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་པོར་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་
དེ་ནྤྲི་ཐྤྲིག་ནག་ཅེས་བྱའོ། །བསྡུས་འཇོམས་ནྤྲི་དམྱལ་སྲུང་གྤྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཕོགས་གཅྤྲིག་ཏུ་བསྡུས་
ནས་རྤྲི་ར་དང་ལུག་གྤྲི་གདོང་བ་འད་བ་སོགས་ཀྤྲི་བར་དུ་བཅུག་ནས་འཚིར་ཞྤྲིང་། ཡང་འདུས་པ་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་
འཕྲུལ་འཁོར་གྤྲི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བུར་ཤྤྲིང་ལྟར་འཚིར་བར་བྱེད་ཅྤྲིང་སོ་ཀུན་ནས་ཁག་གྤྲི་རྒྱུན་འབབ་
པའོ། །ཡང་འདུས་པ་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་ཕ་བོང་གྤྲི་ཆར་བབས་པས་བརྡུངས་ཤྤྲིང་ཀུན་ནས་དམྱལ་བར་བྱེད་དེ། གཞྤྲི་
དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་པོར་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་དེ་ནྤྲི་བསྡུས་འཇོམས་ཞེས་བྱའོ། །ངུ་
འབོད་ནྤྲི། སེམས་ཅན་དེ་གནས་ཚོལ་ཞྤྲིང་འགོ་བ་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་ཁང་པའྤྲི་ནང་འཇུག་པར་བྱེད་ལ། དེར་
བཞུགས་པ་ན་མེ་བཏང་སེ་འབར་ཞྤྲིང་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འབར་བས་བསྲེག་པར་གྱུར་ཅྤྲིང་། དེ་དག་དེ་ན་ངུ་ཤྤྲིང་
མ་ཐག་པའྤྲི་སྐད་འབྱྤྲིན་པར་གྱུར་ཏེ། གཞྤྲི་དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་པོར་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་
ཅན་དེ་ནྤྲི་ངུ་འབོད་ཅེས་བྱའོ། །ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་ནྤྲི། ངུ་འབོད་ཀྤྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྤྲི་ཁང་པ་དེ་ལྟ་བུ་ྤྲིས་
སག་གྤྲི་ནང་ན་འདུག་པར་རྤྲིག་པར་བྱའོ། །ཚ་བ་ནྤྲི་དམྱལ་བའྤྲི་སྲུང་མས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལྕགས་ཀྤྲི་བུམ་
པའྤྲི་ནང་དུ་ཁོ་ཆུ་འབར་བས་འཚོད་པ་དང་། ལྕགས་ཀྤྲི་ས་ང་འབར་བའྤྲི་ནང་དུ་རོད་པ་དང་། ལྕགས་ཀྤྲི་ས་གཞྤྲི་
འབར་བའྤྲི་སེང་དུ་ཐོ་བ་འབར་བས་བརྡུང་བ་དང་། ལྕགས་ཀྤྲི་གསལ་ཤྤྲིང་འབར་བས་འཕོངས་ནས་སྤྲི་བོའ་ིབར་
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དུ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕུག་པས་བ་སྤུའྤྲི་བུ་ག་དང་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་མེ་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། གཞྤྲི་དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་དུ་
སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་དེ་ནྤྲི་ཚ་བ་ཞེས་བྱའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་བ་ནྤྲི། སྡུག་བསལ་ས་མའྤྲི་སེང་
དུ་གསལ་ཤྤྲིང་རྩེ་གསུམ་པས་ཕུག་སེ་སྤྲི་བོ་དང་ཕག་པ་གྤྲིས་སུ་ཕྱུང་ནས་སོ་ཀུན་ནས་མེ་འབར་བ་དང་། 
ལྕགས་ལེབ་འབར་བས་ལུས་འཁྤྲི་བ་དང་། ལྕགས་ཀྤྲི་གཞྤྲི་འབར་བ་ལ་ལྕགས་ཕུར་བརྒྱས་རྒྱོང་བ་ལ་སོགས་
པ་ཡོད་དེ། གཞྤྲི་དེ་ལས་ཡུན་རྤྲིང་དུ་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ནྤྲི་རབ་ཏུ་ཚ་བ་ཞེས་
བྱའོ། །མནར་མེད་ནྤྲི། ཕོགས་བཞྤྲི་ནས་མེའྤྲི་ཕུང་པོ་འོངས་པ་སེམས་ཅན་དེའྤྲི་ལུས་ལ་མེ་ལྕེ་གཅྤྲིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། 
སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་སེམས་ཅན་དང་མེ་ལྕེ་དབྱེར་མྤྲི་ཕེད་པར་འགྱུར་བའོ། །འདྤྲི་ལ་སྡུག་
བསལ་མྱོང་བ་ལ་བར་དང་མཚམས་མེད་པས་མནར་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཞྤྲི་དེ་ལས་སྡུག་བསལ་ཡུན་རྤྲིང་དུ་
མྱང་སེ། སེམས་ཅན་དེ་ནྤྲི་མནར་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ེ་འཁོར་བ་ནྤྲི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོའ་ི
ཕོགས་བཞྤྲི་ན་སོ་བཞྤྲི་ཡོད་པའྤྲི་ཕྤྲི་རོལ་ན་སྡུག་བསལ་ལག་པ་བཞྤྲི་བཞྤྲི་ཡོད་དེ། འདྤྲི་ལྟར་དང་པོ་ནྤྲི། སོའ་ིཕྤྲི་
རོལ་ན་མེ་མུར་པུས་ནུབ་ཙམ་ཡོད་ལ། དེར་རྐང་པ་འདེགས་འཇོག་བྱེད་པ་ན་ཤ་དང་པགས་པ་སོགས་སེ་
འཇྤྲིག་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དང་འདབས་འབྱོར་ན་རོ་མྱགས་ཕྤྲི་སའྤྲི་འདམ་དྤྲི་ཤྤྲིན་ཏུ་མནམ་པ་ཡོད་དེ། དེར་
འབོག་པ་ན་དེར་འགེལ་ཞྤྲིང་མགོ་དང་རྐང་པ་སོགས་འབྱྤྲིངས་ཏེ། དེ་ན་ཡོད་པའྤྲི་སྲོག་ཆགས་འབུ་མཆུ་རྣོན་
གྤྲིས་ཤ་ལ་སོགས་པ་འབྤྲིགས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་སྤུ་གྤྲི་གཏམས་པའྤྲི་ལམ་ཡོད་ལ། 
དེར་ཕྤྲིན་པས་རྐང་པ་འདེགས་འཇོག་གྤྲིས་ཤ་སེ་འཇྤྲིག་བྱེད་དོ། །དེ་དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ནགས་ཚལ་རལ་
གྤྲི་ལོ་མ་ཅན་ཡོད་ལ། དེར་བསྤྲིལ་གྤྲིབ་ལ་འཁོད་པ་ན་ཤྤྲིང་ལས་རལ་གྤྲི་རྣམས་ལྷུངས་ཏེ་ཡན་ལག་དང་ྤྲིང་
ལག་རྣམས་གཅོད་ཅྤྲིང་ས་ལ་འགེལ་བ་ན་ཁྤྲི་སྲེ་བོ་དག་གྤྲིས་བཤུལ་ཤ་འཐོག་ཅྤྲིང་ཟའོ། །དེ་དང་འདབས་
ཆགས་པ་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་ཤྤྲིང་ཤལ་མ་ལྤྲིའྤྲི་ཚལ་ཡོད་དེ། དེར་སོང་བས་དེ་ལ་འབབ་འཛེག་བྱེད་དུ་འཇུག་ཅྤྲིང་
ཡར་འཛེགས་པ་ན་ཚེར་མ་རྣམས་ཁ་ཐུར་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། མར་འབབ་པ་ན་གེན་དུ་ལྟ་བས་ལུས་འབྤྲིགས་
ཤྤྲིང་གཤོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ན་ཡོད་པའྤྲི་ཁྭ་ཏ་ལྕགས་ཀྤྲི་མཆུ་ཅན་གྤྲིས་མྤྲིག་འབྲས་དག་འཐོག་ཅྤྲིང་ཟའོ། །དེ་
དང་འདབས་ཆགས་པ་ན་ཆུ་ཀླུང་རབ་མེད་ཅེས་པ་འགྱུར་བྱེད་ཀྤྲི་ཆུ་ཁོལ་མས་གང་བ་ཡོད་དེ། དེར་ལྷུངས་པ་
ན་ངོས་གྤྲིས་ན་སེས་བུ་དབྱུག་པ་ཐོགས་པ་དག་གྤྲིས་བསྲུངས་ནས་ཕྤྲིར་འབྱུང་དུ་མྤྲི་སེར་ལ། གལ་ཏེ་ཕྤྲིར་



52   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

བྱུང་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་ས་གཞྤྲི་འབར་བ་ལ་གན་རལ་དུ་བསེལ་ནས་ཁ་ལྕགས་ཀྤྲི་འབྱེད་སད་ཀྤྲིས་ཕེ་ནས། ལྕགས་
ཀྤྲི་ཐུ་ལུམ་འབར་བའམ་ཟངས་ཞུན་བླུགས་པར་བྱེད་དེ། གཞྤྲི་དེ་ལས་སྡུག་བསལ་ཡུན་རྤྲིང་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ལས་སྤུ་གྤྲིས་གཏམས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྤྲི་ནྤྲི་མཚོན་ཆར་འད་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ལག་པ་གཅྤྲིག་ཏུ་བྱས་སོ། །དེ་
དག་ཕོགས་བཞྤྲིའྤྲི་བྱེ་བྲག་གྤྲིས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ། མཛོད་ལས། བརྒྱད་པོ་ཀུན་ལ་ལག་བཅུ་
དྲུག །མེ་མ་མུར་དང་རོ་མྱགས་འདམ། །སྦུ་གྤྲིའྤྲི་ལམ་སོགས་ཆུ་བོ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་གང་
བའྤྲི་དམྱལ་བར་སེས་པའྤྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྤྲིས་ནྤྲི་གང་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་འདྤྲི་ལྟ་བུ་མས་སུ་མྱོང་སེ། ཆུ་
བུར་ཅན་དུ་སེས་པ་རྣམས་ནྤྲི་ས་དེ་ན་ཡོད་པའྤྲི་ལག་པ་ཆེན་པོས་བཏབ་སེ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བུར་བྱུང་བ་
བཞྤྲིན་དུ་ཁུམས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཆུ་བུར་རོལ་བ་ནྤྲི་ཆུ་བུར་རོལ་བ་བཞྤྲིན་དུ་འཁུམས་པར་འགྱུར་བའོ། །སོ་
ཐམ་ཐམ་པ་དང་། ཀྤྲི་ཧུད་ཟེར་བ་དང་། ཨ་ཆུ་ཟེར་བ་རྣམས་ནྤྲི་གང་བས་ེན་ནས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལས་སེམས་
ཅན་དེ་དག་གྤྲི་མྤྲིང་དུ་བཏགས་པའོ། །ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནྤྲི་ས་དེ་ན་ཡོད་པའྤྲི་ལག་པ་ཆེན་པོས་བཏབ་སེ་
པགས་པ་རྣམས་སོ་ཞྤྲིང་ཁ་ལྔ་འམ་དྲུག་ཏུ་གས་པར་འགྱུར་པའོ། །པད་ལྟར་གས་པ་ནྤྲི་པགས་པ་སོན་པོ་ལས་
འདས་ནས་དམར་པོར་གྱུར་ཅྤྲིང་ཁ་བཅུའམ་དེ་ལས་ལག་པར་འགྱུར་བའོ། །པད་ལྟར་གས་པ་ཆེན་པོ་ནྤྲི་པགས་
པ་ཤྤྲིན་ཏུ་དམར་པོར་གྱུར་ནས་ཁ་བརྒྱ་འམ་དེ་ལས་ལག་པར་གས་པར་འགྱུར་པའོ། །ེ་ཚེ་བའྤྲི་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྤྲིས་སྡུག་བསལ་འདྤྲི་ལྟ་བུ་དག་མྱོང་སེ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀྤྲི་བ་ལང་གྤྲི་བཤན་པ་སེས་པ་ཁང་པ་
བརྩེགས་པ་ཙམ་ེན་སྐད་ཀྤྲིས་ངུ་ཞྤྲིང་ནམ་མཁའ་ལ་འོང་བ་དང་། བ་ལང་གྤྲི་བཤན་པའྤྲི་སོབ་མ་རུས་གོང་གྤྲི་
དྤྲི་ང་བ་ལ་བྱ་རོག་སོགས་ཀྤྲིས་འཐོག་པར་སེས་པ་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་དགེ་འདུན་སྲུངས་ཀྤྲི་
རོགས་བརོད་ལྟ་བུ་མྱོང་ངོ་། །དེའང་འདྤྲི་ལྟར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གོ་བཞྤྲིན་སེས་མཚོའྤྲི་འགམ་དུ་ལམ་ནོར་ནས་
དམྱལ་ངམ་གྤྲི་ཐང་ལ་འཁམས་ཏེ་རྤྲིམ་གྤྲིས་སོང་བ་ན། སེམས་ཅན་གཅྤྲིག་མཚན་མོ་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་
པའྤྲི་ནང་ན་ལའྤྲི་ལོངས་སོད་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པའྤྲི་བདེ་བ་མྱངས་ནས། ནམ་ལངས་པ་ན་གཞལ་མེད་ཁང་མྤྲི་
སང་བར་གྱུར་ཅྤྲིང་ལུས་ས་ལ་ལྷུང་སེ་གཅན་གཟན་འཇྤྲིགས་སུ་རུང་བས་ཟ་ཞྤྲིང་དབད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་ཆེན་པོ་
མྱངས་ནས། ྤྲི་མ་ནུབ་ནས་ཡང་ལའྤྲི་དཔལ་མྱོང་བ་མཐོང་ནས་དྤྲིས་པས། ྤྲིན་པར་གཞན་གྤྲི་སྲོག་གཅོད་
ཅྤྲིང་། །མཚན་མོ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ལས་དེའྤྲི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་དང་། །སྤྲིག་ཏོ་འདྤྲི་ནྤྲི་མྱོང་བ་
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ཡྤྲིན། །ཞེས་དང་། དེ་ནས་རྤྲིམ་གྤྲིས་ཕྤྲིན་པ་དང་། ྤྲིན་མོ་ལའྤྲི་དཔལ་མྱོང་ཞྤྲིང་། མཚན་མོ་སྲྤྲིན་པོའ་ིབུད་མེད་
ཆེན་པོ་ཞྤྲིག་གྤྲིས་ཀུན་ནས་དཀྤྲིས་ཤྤྲིང་མགོ་ནས་རྤྲིམ་གྤྲིས་ཟོས་པས་མྤྲི་བཟད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་མྱོང་ཡང་ྤྲིན་
པར་སར་བཞྤྲིན་འགྱུར་བ་མཐོང་ནས་དེ་ལ་ས་མ་བཞྤྲིན་དྤྲིས་པས། མཚན་མོ་བྱྤྲི་བོ་བྱེད་ལ་ཆགས་ྤྲིན་པར་
ཚུལ་ཁྤྲིམས་ཡོད་ཏན་ལྡན། ལས་དེས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་དང་སྤྲིག་ཏོ་འདྤྲི་ནྤྲི་མྱོང་བ་ཡྤྲིན། ཞེས་ལུང་ལས་
བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནྤྲི་ཚ་བའྤྲི་དམྱལ་བ་དེ་དག་གྤྲི་སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྤྲིག་བསན་པར་བཞེད་
ནས། ཁ་ཅྤྲིག་ཏྤྲིལ་བཞྤྲིན་འཚིར་ཏེ་དེ་བཞྤྲིན་གཞན། །ཕེ་མ་ཞྤྲིབ་མོ་བཞྤྲིན་དུ་ཕེ་མར་རློག །ཁ་ཅྤྲིག་སོག་ལེས་
འད་སེ་དེ་བཞྤྲིན་གཞན། །ས་རེ་མྤྲི་བཟད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀྤྲིས་གཤོག །ཅེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། བསྡུས་
འཇོམས་ནྤྲི་ལྕགས་ཀྤྲི་ཚིར་སད་ཀྤྲིས་ཏྤྲིལ་མར་འཚིར་བ་བཞྤྲིན་བཙིར་བས་ཁག་གྤྲི་རྒྱུན་བབས་པ་དང་། དེ་
བཞྤྲིན་དུ་དེ་ན་སེམས་ཅན་གཞན་ནྤྲི་ལྕགས་ཀྤྲི་མཆྤྲིག་དང་མཆྤྲིག་གུ་འབར་བས་འབྲས་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཕེ་མ་
ཞྤྲིབ་མོ་བཞྤྲིན་ཕྤྲི་མར་རློག་གོ །ཐྤྲིག་ནག་ནྤྲི་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྤྲིག་སོག་ལེ་འབར་བས་འད་སེ། དེ་བཞྤྲིན་དུ་
གཞན་དེ་ན་གཞན་དག་ནྤྲི་ས་རེ་སོ་རྣོན་འབར་བ་དག་གྤྲིས་གཤོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྤྲིན་གཞན་དག་ཁོ་ཆུ་
བཞུས་པ་ཡྤྲི། །ཁུ་བ་འབར་བས་འཁྤྲིགས་པ་ལྡུད་པར་བགྤྲིད། །ཁ་ཅྤྲིག་ལྕགས་ཀྤྲི་གསལ་ཤྤྲིང་རབ་འབར་
བ། །ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུད་པར་བགྤྲིད། །དེ་བཞྤྲིན་དུ་ཚ་བ་ན་འམ། ཆུ་བོ་རབས་མེད་ཀྤྲི་འགམ་ན་གཞན་
དག་ལ་ནྤྲི་ལྕགས་ཀྤྲི་སྐམ་པ་འབར་བས་ཁ་ཕེ་ནས་དེར་ཁོ་ཆུ་བཞུས་པ་སེ་བསྐོལ་པའྤྲི་ཁུ་བ་མེ་སག་འབར་བ་
ཕེང་བ་འཁྤྲིགས་པ་དག་ལྡུད་པར་བགྤྲིད། ཚ་བ་ནྤྲི་ཁ་ཅྤྲིག་ལྕགས་ཀྤྲི་གསལ་ཤྤྲིང་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཚེར་མ་
ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུད་པར་བགྤྲིད། ཁ་ཅྤྲིག་ལྕགས་ཀྤྲི་མཆེ་བ་ལྡན་པའྤྲི་ཁྤྲི། །གཏུམ་པོས་དབད་ཅྤྲིང་ལག་པ་གནམ་
དུ་བསྒྲེངས། །དབང་མེད་གཞན་དག་ལྕགས་མཆུ་རྣོན་པོ་དང་། །སེན་མོ་མྤྲི་བཟད་ལྡན་པའྤྲི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག །ེ་
འཁོར་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བ་ཁ་གཅྤྲིག་ལོ་མ་རལ་གྤྲི་ལྟ་བུའྤྲི་ཚལ་ན་ལྕགས་ཀྤྲི་མཆེ་བ་ལྡན་པའྤྲི་ཁྤྲི་གཏུམ་པོ་
སྐད་ཆེར་འབྱྤྲིན་པ་དག་གྤྲིས་ལུས་དབད་ཅྤྲིང་ཟོས་པས་ལག་པ་གནམ་དུ་བསྒྲེངས་ཏེ་འོ་དོད་འབོད་དོ། །རང་
དབང་མེད་པ་གཞན་ནྤྲི་ཤལ་མ་ལའྤྲི་རྩེ་མོར་ལྕགས་ཀྤྲི་མཆུ་རྣོན་པོ་དང་། ལྕགས་ཀྤྲི་སེན་མོ་མྤྲི་བཟད་ཅྤྲིང་རྣོ་བ་
དང་ལྡན་པའྤྲི་ཁྭ་ཏ་ལ་སོགས་པའྤྲི་བྱ་ཚོགས་རྣམས་ཀྤྲིས་མྤྲིག་འབྱྤྲིན་ཅྤྲིང་ཤ་རྣམས་འཐོག་གོ །ཁ་ཅྤྲིག་སྲྤྲིན་བུ་
སྦུར་བ་ས་ཚོགས་དང་། །ཤ་སང་སང་མ་ནག་པོ་ཁྤྲི་ཕག་དང་། །རེག་ན་མྤྲི་བཟད་ར་སྲོལ་ཆེར་འབྱྤྲིན་པས། །ཟ་
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བར་བགྤྲིད་ཅྤྲིང་འདེ་ལྡོག་སྨྲེ་སགས་འདོན། །ཁ་ཅྤྲིག་ནྤྲི་རང་གྤྲི་ལུས་ཀྤྲི་སྲྤྲིན་བུ་དང་ཕྤྲི་རོལ་སྦུར་བའྤྲི་རྤྲིགས་ཁ་
དོག་དང་དབྱྤྲིབས་ས་ཚོགས་དང་། ཤ་སང་དང་སང་མ་ནག་པོ་ཁྤྲི་ཕག་མང་པོས་རེག་ན་ཚོར་བ་མྤྲི་བཟད་པ་
འབྱུང་ཞྤྲིང་ར་སྲོལ་ཆེར་འབྱྤྲིན་པ་དག་གྤྲིས་ཟ་བར་བགྤྲིད་ཅྤྲིང་དེའྤྲི་རྒྱུ་ལས་མྤྲི་བརན་པར་འདེ་ལྡོག་བྱེད་ཅྤྲིང་
ངག་གྤྲི་སྨྲེ་སགས་འདོན་ཏོ། །འདྤྲི་ེ་འཁོར་གྤྲི་སྡུག་བསལ་ལོ། །ཁ་ཅྤྲིག་འདག་མེ་འབར་བའྤྲི་ཚོགས་སུ་
ནྤྲི། །རྒྱུན་མྤྲི་ཆད་པར་རབ་བསྲེགས་ཁ་ཡང་བགད། །ཁ་ཅྤྲིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྤྲི་ཟངས་ཆེན་དུ། །སྤྲིའུ་
ཚུགས་འབྲས་ཀྤྲི་ཅུང་བོང་བཞྤྲིན་དུ་འཚེད། །ཚ་བ་ནྤྲི་སེམས་ཅན་ཁ་ཅྤྲིག་དམྱལ་སྲུངས་ཀྤྲི་ལྕགས་ཀྤྲི་འདག་མེ་
འབར་བའྤྲི་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་མྤྲི་ཆད་པ་སེ་ཡུན་རྤྲིང་དུ་བསྲེགས་ཤྤྲིང་རབ་ཏུ་བསྲེགས་པས་ཁ་ཡང་བགད། ཁ་
གདངས་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའྤྲི་མཐུ་མེད་དོ། །ཡང་དེ་ན་ཁ་ཅྤྲིག་ལྕགས་ལས་བྱས་པའྤྲི་ཟངས། དེ་སོད་
ཆེན་པོ་བ་ཚྭ་ཅན་གྤྲི་ཆུས་གང་བ་མེ་འབར་པའྤྲི་ནང་དུ་སྤྲིའུ་ཚུགས་སུ་འཚེད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཟངས་
གང་བསྐོལ་བའྤྲི་ནང་དུ་འབྲས་ཀྤྲི་ཅུང་བོང་སེ་འབྲས་ཕེ་ལས་སྦྲུས་པའྤྲི་གོང་པོ་བསྐྱུར་བ་ན་རེས་འོག་ཏུ་འགོ་
ཞྤྲིང་རེས་སེང་དུ་འགོ་བ་བཞྤྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དམྱལ་བ་ཆེན་པོའ་ིསྡུག་བསལ་རགས་པ་མདོ་ཙམ་བསན་ནས། 
དེའྤྲི་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་སྐྲག་པ་བསེད་པ་ནྤྲི། སྤྲིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགག་པ་ཙམ་ཞྤྲིག་གྤྲི །དུས་ཀྤྲི་བར་
དུ་ཆོད་རྣམས་དམྱལ་བ་ཡྤྲི། །སྡུག་བསལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སོང་དུ། །མྤྲི་འཇྤྲིགས་གང་ལགས་རོ་རེའྤྲི་
རང་བཞྤྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དམྱལ་བ་མྱོང་ངེས་ཀྤྲི་ལས་བྱས་པའྤྲི་སྤྲིག་ཅན་གང་དག་དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་
བསལ་མྱོང་བ་ལ་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་འགག་པའྤྲི་ཡུན་ཙམ་ཞྤྲིག་གྤྲི་དུས་ཀྤྲི་བར་དུ་ཆོད་པར་ཟད་དེ། 
དབུགས་འགག་མ་ཐག་དམྱལ་བར་ྤྲིང་མཚམས་སོར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་གོང་དུ་བཤད་པའྤྲི་
དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་གཞལ་མེད་དུ་མེད་པ་ཐོས་ནས་རྣམ་པ་སོང་དུ་མར་སེམས་མྤྲི་འཇྤྲིགས་ཤྤྲིང་ལུས་མྤྲི་
འགས་པ་གང་ལགས་པ་དེའྤྲི་ལུས་སེམས་ནྤྲི་ངེས་པར་རོ་རེའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་དུ་ངེས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཆེས་ཤྤྲིན་ཏུ་
ཡང་འཇྤྲིགས་པར་རྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེའྤྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྤྲི་ལྟར། དམྱལ་བ་བྲྤྲིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་
དང་། །དན་དང་བཀླགས་དང་གཟུགས་སུ་བགྤྲིས་རྣམས་ཀང་། །འཇྤྲིགས་པ་བསེད་པར་འགྱུར་ན་མྤྲི་ཟད་
པའྤྲི། །རྣམ་སྤྲིན་མས་སུ་མྱོང་ན་སོས་ཅྤྲི་འཚལ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དམྱལ་བའྤྲི་རྤྲི་མོ་བྲྤྲིས་པ་མཐོང་བ་དང་
སོན་མྱོང་བ་དན་པ་དང་། གཞན་ལས་ཐོས་པ་དང་གེགས་བམ་བཀླགས་པ་དང་། འཇྤྲིམ་པ་སོགས་ལ་གཟུགས་
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སུ་བགྤྲིས་པའྤྲི་ཚུལ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཀང་འཇྤྲིགས་པ་བསེད་ན། ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་པའྤྲི་རྣམ་པར་སྤྲིན་པ་མངོན་སུམ་
དུ་མས་སུ་མྱོང་བ་སོས་ཅྤྲི་འཚལ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དམྱལ་བ་ཀུན་སྡུག་བསལ་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། མ་ཡྤྲིན་ཏེ། 
གོང་མ་གོང་མ་ལས་འོག་མ་འོག་མ་རྣམས་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཞྤྲིང་ཐམས་ཅད་ལས་མནར་མེད་ཆེའོ་ཞེས་བསན་
པའྤྲི་ཕྤྲིར། བདེ་བ་ཀུན་གྤྲི་ནང་ན་སྲེད་ཟད་པའྤྲི། །བདེ་བ་བདག་པོ་བགྤྲིད་པ་ཇྤྲི་ལྟར་བར། །དེ་བཞྤྲིན་སྡུག་
བསལ་ཀུན་གྤྲི་ནང་ན་ནྤྲི། །མནར་མེད་དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་རབ་མྤྲི་བཟད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། བདེ་བ་ཀུན་
གྤྲི་ནང་ན་ཁམས་གསུམ་གྤྲི་སྲེད་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའྤྲི་རྣམ་པར་གོལ་བའྤྲི་བདེ་བ་ལས་གོང་ན་གཞན་མེད་པའྤྲི་
ཕྤྲིར་བདག་པོ་སེ་མཆོག་ཡྤྲིན་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྤྲིན་དུ། མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་ཀུན་གྤྲི་ནང་ན་ནྤྲི་
མནར་མེད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་ྤྲིད་མྤྲི་བཟད་ཅྤྲིང་ཆེའོ། །དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་དེ་ཇྤྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལ་འགན་
བཟོད་པའྤྲི་དཔེ་གཞན་མྤྲིའྤྲི་ནང་ན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འདྤྲི་ན་ྤྲིན་གཅྤྲིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་
ཡྤྲིས། །རབ་ཏུ་དག་བཏབ་སྡུག་བསལ་གང་ལགས་པ། །དེས་ནྤྲི་དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ལའང་། །འོལ་
ཡང་མྤྲི་བགྤྲི་ཆར་ཡང་མྤྲི་ཕོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྤྲིའྤྲི་ནང་ན་འདྤྲི་ན་ྤྲིན་གཅྤྲིག་རངས་པོར་མདུང་ཐུང་
སུམ་བརྒྱ་ཡྤྲིས་དུས་གཅྤྲིག་ལ་ཤུགས་རབ་ཏུ་དག་པོས་བཏབ་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་གང་ལགས་པ་དེས་ནྤྲི་དམྱལ་
བའྤྲི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ྤྲི་ཚེ་བ་ལྟ་བུའྤྲི་ཡང་འོལ་སྤྲི་ཙམ་ཡང་མྤྲི་བགྤྲི། བརྒྱ་སོང་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཆར་ཡང་མྤྲི་
ཕོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྤྲི་སྡུག་བསལ་དུས་ཇྤྲི་སྲྤྲིད་དུ་མྱོང་བར་བྱ་དགོས་ཤེ་ན། སོ་སོའ་ིཚེ་ཚད་ནྤྲི་མཛོད་དུ། ཡང་
སོས་ལ་སོགས་དྲུག་རྤྲིམ་བཞྤྲིན། །འདོད་ལའྤྲི་ཚེ་དང་ྤྲིན་ཞག་མམ། །དེས་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྤྲི་ཚེ། །འདོད་
ལའྤྲི་ཚེ་དང་འད་བ་ཡྤྲིན། །ཞེས་དང་། རབ་ཏུ་ཚ་ཕེད་མནར་མེད་ནྤྲི། །བར་གྤྲི་བསྐལ་པའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་
ཡྤྲིན་ལ་སྤྲིའྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་ལོ། །བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་མས་སུ་མྱོང་
ཡང་ནྤྲི། །ཇྤྲི་སྲྤྲིད་མྤྲི་དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དེ་སྲྤྲིད་སྲོག་དང་བྲལ་བར་མྤྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
བཤད་མ་ཐག་པའྤྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་པ་ལོ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཏེ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཡུན་རྤྲིང་བ་
མས་སུ་མྱོང་ཡང་། ཇྤྲི་སྲྤྲིད་རྒྱུ་མྤྲི་དགེ་བ་དེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲྤྲིད་དུ་སྲོག་དང་བྲལ་བར་མྤྲི་འགྱུར་ཏེ་
དམྱལ་བ་མྱོང་འགྱུར་གྤྲི་ལས་དེ་སོབས་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི་
མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་དེ་དག་སྤང་བར་རྤྲིགས་སོ། །ཞེས་སན་པ་ནྤྲི། མྤྲི་དགེའྤྲི་འབྲས་འདྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་ས་
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བོན་ནྤྲི། །ལུས་ངག་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་ེས་སད་ཁོད་ཀྤྲིས་ནྤྲི། །ཅྤྲི་ནས་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆྤྲིས་པ། །དེ་ལྟར་ྤྲིད་ཀྤྲི་
རྩལ་གྤྲིས་འབད་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། མྤྲི་དགེ་བའྤྲི་འབྲས་བུ་དམྱལ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་འདྤྲི་རྣམས་ཀྤྲི་
ས་བོན་ནྤྲི་སྲོག་གཅོད་སོགས་ལུས་དང་། བརྫུན་སྨྲ་སོགས་ངག་དང་། བརྣབ་སེམས་སོགས་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་ེས་སད་
ཆེན་པོ་རྣམས་ཡྤྲིན་ལ། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྤྲིས་ཅྤྲི་ནས་ཀང་གསུམ་པོ་དེ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆྤྲིས་པ་དེ་ལྟར་ྤྲིད་ཀྤྲི་
རྩལ་ཏེ་ནུས་པ་ཅྤྲི་ཡོད་ཀྤྲིས་འབད་པར་མཛོད་ཅྤྲིག གྤྲིས་པ་དུད་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་ནྤྲི། རེ་ཞྤྲིག་སྤྲིའྤྲི་དབང་དུ་
བྱས་ནས། དུད་འགོའ་ིསེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང་། །བཅྤྲིང་དང་བརེག་སོགས་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་
པ། །ཞྤྲི་འགྱུར་དགེ་བ་སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ནྤྲི། །གཅྤྲིག་ལ་གཅྤྲིག་ཟ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་པ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྤྲི་
ལྟར་འགེང་སེ་མྤྲི་འགོ་བར་དུད་དེ་འགོ་བས་ན་དུད་འགོ་སེ་དེའྤྲི་སེ་གནས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ན་ཡང་མྤྲི་ལ་
སོགས་པ་གཞན་གྤྲིས་གསོད་པ་དང་ཞགས་པ་ལ་སོགས་པས་བཅྤྲིང་བ་དང་ལྕགས་གྤྲིས་བརེག་པ་སོགས་མྤྲི་
དང་མྤྲི་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་གནོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཞྤྲི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་དགེ་བ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
སོགས་སྤངས་པ་སེ་དེ་དག་སེ་བའྤྲི་སོད་དུ་མྤྲི་རུང་བའྤྲི་དུད་འགོ་རྣམས་ལ་ནྤྲི། ཕན་ཚུན་གཅྤྲིག་ལ་གཅྤྲིག་ཟ་བ་
རྣམ་སྤྲིན་འབྱྤྲིན་པར་ངེས་པས་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་པ་དང་ལྡན་ནོ། །སོ་སོའ་ིསྡུག་བསལ་གྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཁ་
གཅྤྲིག་མུ་ཏྤྲིག་བལ་དང་རུས་པ་དང་། །ཤ་དང་པགས་པའྤྲི་ཆེད་དུ་འཆྤྲི་བར་འགྱུར། །དབང་མེད་གཞན་དག་
རོག་པ་ལག་པ་དང་། །ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་གདབ་པས་བཏབ་སེ་བཀོལ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དུད་འགོ་
ཁ་ཅྤྲིག་མུ་ཏྤྲིག་གྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། ཁ་ཅྤྲིག་བལ་གྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། རྤྲི་
དྭགས་ལ་སོགས་པ་ཤའྤྲི་ཕྤྲིར་དང་། གཟྤྲིགས་ལ་སོགས་པ་པགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་དུ་འཆྤྲི་བར་འགྱུར་ལ། རང་དབང་
མེད་པ་ལའྤྲི་ཡོ་བྱད་དུ་གྱུར་པའྤྲི་དུད་འགོ་གཞན་ར་དང་མ་ཧེ་དང་། བོང་བུ་དང་གང་པོ་ཆེ་དང་གང་ལ་སོགས་པ་
དག་ནྤྲི་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་རོག་པ་དང་ལག་པ་དང་ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་གདབ་པ་སེ་མཚོན་ཆ་དག་གྤྲིས་
བཏབ་སེ་བཀོལ་བས་སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཡྤྲི་དྭགས་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི། རེ་ཞྤྲིག་སྤྲིའྤྲི་དབང་
དུ་བྱས་ནས། ཡྤྲི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་འཕོངས་པ་ཡྤྲིས། །བསེད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆགས་མྤྲི་འཆོས་
པ། །བཀེས་སྐོམ་གང་དོ་ངལ་དང་འཇྤྲིགས་པ་ཡྤྲིས། །བསེད་པ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཡྤྲི་དྭགས་སུ་སེས་ན་ཡང་འདོད་པས་འཕོངས་པས་བསེད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆགས་མྤྲི་
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འཆོས་པ་བསེན་འཚལ་ལོ་ཞེས་སེལ་ལོ། །དེ་ལ་རྒྱུན་ཆགས་མྤྲི་འཆོས་པ་ནྤྲི། ནམ་ཡང་འདོད་པ་འབྱོར་བའྤྲི་
སྐབས་མེད་པས་སྡུག་བསལ་དེ་ཟློག་པའྤྲི་ཐབས་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ྤྲིད་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཀེས་སྐོམ་དང་། 
དགུན་གང་བ་དང་སོ་ག་དོ་བ་དང་། ཟས་སྐལ་འཚོལ་བའྤྲི་དོན་དུ་རྒྱུགས་པས་ངལ་བ་དང་། སེས་བུ་མཚོན་ཆ་
ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ན་འཇྤྲིགས་ཤྤྲིང་སྐྲག་པས་བསེད་པ་ཤྤྲིན་ཏུ་མྤྲི་བཟད་པའོ། །དེ་ནྤྲི་དེ་དག་གྤྲི་
སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྤྲིག་བསན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་བཀེས་སྐོམ་གྤྲི་སྡུག་བསལ་གྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། 
ཁ་ཅྤྲིག་ཁ་ནྤྲི་ཁབ་ཀྤྲི་མྤྲིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རྤྲི་ཡྤྲི་ལྟོས་ཙམ་བཀེས་པས་ེན། །མྤྲི་གཙང་གྤྲི་ནར་བོར་བ་ཅུང་ཟད་
ཀང་། །འཚོལ་བའྤྲི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཁ་ཁབ་མྤྲིག་ཙམ་དུ་ཆུང་ལ་ལྟོ་བ་རྤྲི་ཡྤྲི་
ལྟོས་ཙམ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེ་སེ་དགང་དཀའ་བས་བཀེས་པས་ེན་པར་གྱུར་ཏེ། མྤྲི་གཙང་བ་གྤྲི་ནར་བོར་བ་བཤང་གཅྤྲི་
སོགས་ཅུང་ཟད་རེད་ཀང་ཁ་ཆུང་བས་འཚལ་བ་སེ་ཟ་བའྤྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ལུས་མྤྲི་
སྡུག་པ་དང་ཁ་འབབ་པའྤྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཁ་ཅྤྲིག་པགས་རུས་ལུས་ཤྤྲིང་གཅེར་བུ་སེ། །ཏ་ལ་ཡ་ཐོག་
བསྐམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །ཁ་གཅྤྲིག་མཚན་ཞྤྲིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སེ། །ཟས་སུ་འབར་བའྤྲི་ཁར་བབས་བྱེ་མ་
འཚལ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཁ་ཅྤྲིག་ལུས་ནྤྲི་ཤ་མེད་པར་པགས་རུས་ཙམ་ལུས་ཤྤྲིང་གོས་མེད་པས་གཅེར་བུ་
སེ། དཔེར་ན་ཤྤྲིང་ཏ་ལ་ཡ་ཐོག་སེ་རྩེ་མོ་བསྐམས་པ་ཤུན་པ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ལགས་ཞེས་སོ། །ཁ་ཅྤྲིག་ྤྲིན་
པར་མ་ཡྤྲིན་གྤྲི་མཚན་མོ་རེ་རེ་ཞྤྲིང་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་སེ། མེ་འབར་བའྤྲི་ཁར་བྱེ་མ་ཚ་བ་དག་འབབ་ཅྤྲིང་
བབས་པ་སེ་དེ་དག་ཟས་སུ་འཚལ་བ་སེ་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །ཡྤྲི་དྭགས་སད་རྤྲིགས་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཁད་པར་མ་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། སད་རྤྲིགས་འགས་ནྤྲི་རྣག་དང་ཕྤྲི་ས་དང་། །ཁག་སོགས་མྤྲི་གཙང་བ་ཡང་མྤྲི་རེད་དེ། །ཕན་
ཚུན་གདོང་དུ་འཚོག་ཅྤྲིང་མགྤྲིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྤྲིན་པའྤྲི་རྣག་འཚལ་ལོ། །སད་རྤྲིགས་ཏེ་ཤྤྲིན་ཏུ་བསོད་
ནམས་ཆུང་བ་འགས་ནྤྲི་རྣག་དང་ཕྤྲི་ས་དང་ཁག་ལ་སོགས་པ་མྤྲི་གཙང་བ་ཡང་མྤྲི་རེད་ན་བཟང་པོ་ལྟ་སོས་ཀང་
ཅྤྲི་དགོས། འོན་ཀང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་མཐོང་བ་ན་ཁོས་ཏེ་གཅྤྲིག་གྤྲིས་གཅྤྲིག་ལ་གདོང་དུ་འཚོག་ཅྤྲིང་ལག་ནས་
ཐོ་བ་བྱུང་ནས་ཕན་ཚུན་བསྣུན་པས། མགྤྲིན་པ་ནས་ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྤྲིན་པའྤྲི་རྣག་ཁོང་དུ་ཟགས་པ་རྣམས་ཟས་སུ་
འཚལ་ལོ། །དེ་དག་གྤྲི་སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཁད་པར་གཞན་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འདྤྲི་དག་རྣམས་ལ་སོ་ཀའྤྲི་དུས་སུ་
ནྤྲི། །ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནྤྲི་ྤྲི་མའང་གང་། །ལོན་ཤྤྲིང་འབྲས་བུ་མེད་འགྱུར་འདྤྲི་དག་གྤྲིས། །བལྟས་པ་ཙམ་
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གྤྲིས་ཀླུང་ཡང་བསྐམ་པར་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། སད་རྤྲིགས་འདྤྲི་དག་རྣམས་ལ་ནྤྲི་སོ་ཀའྤྲི་དུས་སུ་ཟླ་བ་
ཡང་ཚ་བའྤྲི་རེན་དུ་འགྱུར་ལ། དགུན་ནྤྲི་ྤྲི་མ་ཡང་གང་བའྤྲི་རེན་དུ་འགྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའྤྲི་ཚ་གང་གྤྲི་སྡུག་བསལ་
མྱོང་ཞྤྲིང་། དེ་དག་གྤྲིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྤྲིས་ལོན་ཤྤྲིང་འབྲས་བུ་སྤྲིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གང་ཞྤྲིང་ཡལ་
ག་དུད་པ་རྣམས་ཀང་ཡལ་ག་དང་འབྲས་བུ་མེད་ཅྤྲིང་བསྐམ་པར་སང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་
ལྡན་པའྤྲི་ཆུ་ཀླུང་ཡང་བསྐམས་པ་དང་། འདག་མེ་འབར་བས་གང་བ་དང་། སྲྤྲིན་བུ་དང་བཅས་པའྤྲི་མྤྲི་གཙང་བ་
དུ་མས་གང་བ་ྤྲིད་དུ་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གྤྲིས་སྡུག་བསལ་དེ་ཡུན་ཇྤྲི་སྲྤྲིད་དུ་མྱོང་ཞེ་ན། བར་ཆད་
མེད་པར་སྡུག་བསལ་བསེན་གྱུར་པ། །ེས་པར་སད་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ཞགས་པས་ནྤྲི། །སྲ་བས་བཅྤྲིངས་པའྤྲི་ལུས་
ཅན་ཁ་ཅྤྲིག་ལོ། །ལྔ་སོང་དག་དང་ཁྤྲིར་ཡང་འཆྤྲི་མྤྲི་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པ་སེ་རྒྱུན་
ཆགས་སུ་སྡུག་བསལ་བསེན་པར་གྱུར་པའྤྲི་ལུས་ཅན་དེ་རྣམས་ནྤྲི་ཚེ་ཚད་རྫོགས་པར་ཐུབ་པ་ཁ་ཅྤྲིག་མྤྲི་ལོ་ལྔ་
སོང་དང་། ཁྤྲིར་ཡང་ཟས་སྐོམ་སོགས་མྤྲི་འབྱོར་ཡང་འཆྤྲི་བར་མྤྲི་འགྱུར་ཏེ། ེས་སད་ཀྤྲི་ལས་ཀྤྲི་ཞགས་པ་སྲ་
བས་བཅྤྲིངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །སྡུག་བསལ་དེ་ལྟ་བུ་མྱོང་བའྤྲི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡྤྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྤྲིས་ས་
ཚོགས་པའྤྲི། །སྡུག་བསལ་རོ་གཅྤྲིག་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ། །དེ་ཡྤྲི་རྒྱུ་ནྤྲི་སེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ། །སེར་ས་
འཕགས་མྤྲིན་ལགས་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡྤྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྤྲིས་བཀེས་སྐོམ་ལ་
སོགས་པ་ས་ཚོགས་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསལ་ྤྲིད་དུ་གཅྤྲིག་པས་རོ་གཅྤྲིག་སེ། དེ་
ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ཡྤྲི་རྒྱུ་ནྤྲི་སེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ་སེ་སེར་ས་གོམས་པར་བྱས་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེ་ཡང་
འཕགས་མྤྲིན་ཏེ་མྤྲི་དགེ་བ་སོབས་ལྡན་ལགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྤྲིས་གསུངས་ཏེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ་སྡུད་པ་ལས། 
སེར་ས་ཅན་ནྤྲི་ཡྤྲི་དྭགས་གནས་སུ་སེ་བར་འགྱུར། ཅྤྲི་སེ་མྤྲིར་སེས་ན་ཡང་དེ་ཚེ་དབུལ་པར་འགྱུར། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞྤྲི་པ་ལའྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི། མཐོ་རྤྲིས་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གྤྲིས། །འཆྤྲི་འཕོའ་ིསྡུག་
བསལ་ྤྲིད་ནྤྲི་དེ་བས་ཆེ། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཡ་རབས་རྣམས་ཀྤྲིས་ནྤྲི། །ཟད་འགྱུར་མཐོ་རྤྲིས་སད་དུ་སྲེད་
མྤྲི་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཐོ་རྤྲིས་ཏེ་འདོད་པའྤྲི་ལ་ན་ཡང་འདོད་པའྤྲི་ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོད་པའྤྲི་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་མོད་ཀྤྲི། དེ་དག་གྤྲི་འཆྤྲི་འཕོ་བའྤྲི་དུས་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི་བདེ་བ་དེ་བས་ཆེ་སེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ། 
ཀྤྲི་ཧུད་ཤྤྲིང་ར་ས་ཚོགས་ཚལ། །ཀྤྲི་ཧུད་རྫྤྲིང་བུ་དལ་གྤྲིས་འབབ། །ཀྤྲི་ཧུད་སྡུག་པའྤྲི་རྣམ་ཤེས་ལ། །སྨྲེ་སགས་
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འདོན་ཅྤྲིང་ས་ལ་ལྷུང་། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཡ་རབས་ཏ་རག་ལྡན་རྣམས་ཀྤྲིས་མཐོ་
རྤྲིས་ཀྤྲི་བདེ་བའྤྲི་སད་དུ་ཡང་སྲེད་པར་མྤྲི་བགྤྲི་སེ། བདེ་བ་དེ་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར་བས་སྙྤྲིང་པོ་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །ལ་དག་རྫུས་སེས་ཡྤྲིན་པས་གནད་གཅོད་པའྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི་མེད་ན། ཇྤྲི་ལྟར་དེ་དག་འཆྤྲི་བའྤྲི་ཚེ་སྡུག་
བསལ་འབྱུང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་མེད་ཀང་འཆྤྲི་ལྟས་ཀྤྲིས་ཟྤྲིན་པ་ན་སེམས་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེན་
པོ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལུས་ཀྤྲི་ཁ་དོག་མྤྲི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སན་ལ་མྤྲི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕེང་རྤྲིང་
དང་། །གོས་ལ་དྤྲི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནྤྲི། །སོན་ཆད་མེད་པའྤྲི་རྔུལ་འབྱུང་ཞེས་བགྤྲི་བ། །མཐོ་རྤྲིས་འཆྤྲི་
འཕོ་སོན་བགྤྲིད་ས་ལྟས་ལྔ། །མཐོ་རྤྲིས་གནས་པའྤྲི་ལ་རྣམས་ལ་འབྱུང་སེ། །ས་སེང་མྤྲི་རྣམས་འཆྤྲི་བར་འགྱུར་
བ་དག །སན་པར་བྱེད་པའྤྲི་འཆྤྲི་ལྟས་རྣམས་དང་འད། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་གྤྲི་ཚེ་ལ་རྣམས་འཆྤྲི་བར་གྱུར་
པ་དེའྤྲི་ཚེ་ལུས་ཀྤྲི་ཁ་དོག་མཛེས་པ་དག་མས་ནས་མྤྲི་སྡུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། རང་གྤྲི་སན་ལ་འདུག་པར་མྤྲི་
དགའ་བ་དང་། རྒྱན་གྤྲི་མེ་ཏོག་གྤྲི་ཕེང་བ་རྣམས་རྤྲིང་པ་དང་། གོས་ལ་དྤྲི་མ་ཆགས་པ་དང་། ལུས་ལ་སོན་ཆད་
རྔུལ་འབྱུང་བ་མེད་པ་ལས་དེའྤྲི་ཚེ་འབྱུང་བ་དང་ལྔ་ནྤྲི་གང་མཐོང་ན་ལ་རྣམས་ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་སེ་བར་འགྱུར་
བའྤྲི་མཐོ་རྤྲིས་ལ་རྣམས་ཀྤྲི་འཆྤྲི་འཕོ་བ་སོན་པར་བྱེད་པའྤྲི་ས་ལྟས་སམ་རགས་ཡྤྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་སེང་མྤྲི་
རྣམས་འཆྤྲི་བར་འགྱུར་བ་དག་སོན་པར་བྱེད་པའྤྲི་འཆྤྲི་ལྟས་ས་ཞོམ་པ་དང་། གཤྤྲིན་གྤྲི་དྤྲི་མ་འབྱུང་བ་ལ་
སོགས་པ་དང་འདའོ། །འཆྤྲི་འཕོ་བའྤྲི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་འབའ་ཞྤྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྤྲི། ཤྤྲི་བའྤྲི་འོག་ཏུ་ངན་སོང་
གྤྲི་སྡུག་བསལ་དག་ཀང་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལ་ཡྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་དག་ནས་འཕོས་པ་
ལ། །གལ་ཏེ་དགེ་བའྤྲི་ལག་མ་འགའ་མེད་ན། །དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགོ་ཡྤྲི་དྭགས་དང་། །དམྱལ་བར་གནས་
པར་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་ནས་ཤྤྲི་འཕོས་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཏེ་མཐོ་
རྤྲིས་སུ་སེ་འགྱུར་གྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ལག་མ་འགའ་མེད་ན་དེ་ནས་མཐོ་རྤྲིས་སུ་གནས་པའྤྲི་དབང་མེད་པར་དུད་འགོ་
དང་ཡྤྲི་དྭགས་དང་དམྱལ་བ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་རྣམས་སུ་ལྷུང་ཞྤྲིང་སྡུག་བསལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
རོ། །ལྔ་པ་ལ་མ་ཡྤྲིན་གྤྲི་སྡུག་བསལ་ནྤྲི། ལ་མྤྲིན་དག་ནའང་རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་ལ་ཡྤྲི། །དཔལ་ལ་སང་ཕྤྲིར་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་
སྡུག་བསལ་ཆེ། །དེ་དག་བོ་དང་ལྡན་ཡང་འགོ་བ་ཡྤྲི། །སྒྲྤྲིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆྤྲིས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ལ་མ་ཡྤྲིན་རྣམས་ནྤྲི་ང་རྒྱལ་ཆེ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རང་བཞྤྲིན་གྤྲིས་ང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བའྤྲི་ལའྤྲི་དཔལ་ལ་
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སང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་མྤྲི་བཟོད་པས་བསེད་པའྤྲི་ཡྤྲིད་ཀྤྲི་སྡུག་བསལ་ཆེ་སེ། ཕག་དོག་ནྤྲི་ཡྤྲིད་ཤྤྲིན་ཏུ་གདུང་བར་བྱེད་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལ་དང་གཡུལ་འགེད་པའྤྲི་ཚེ་ལུས་བཅད་པ་དང་། དས་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་སྡུག་
བསལ་ཡོད་ཅྤྲིང་། དེ་དག་དགེ་སྤྲིག་ལ་རྣམ་པར་སོད་པའྤྲི་བོ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྲིན་ཡང་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆྤྲིས་
ཏེ། འགོ་བའྤྲི་སྒྲྤྲིབ་པ་སེ་རྣམ་སྤྲིན་གྤྲི་སྒྲྤྲིབ་པ་ཅན་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འགེལ་པར་ལ་མ་ཡྤྲིན་མྤྲི་དགེ་བས་
འཕངས་ཤྤྲིང་དགེ་བས་རྫོགས་པར་བཤད་ཀང་། དེ་དག་ལའྤྲི་འགོ་བ་པ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འཕེན་བྱེད་དགེ་བས་
འཕངས་པར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྤྲིས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུས་པ་ནྤྲི་དེ་ལྟར་འཁོར་བའྤྲི་ེས་པ་
བཤད་ནས་དེ་ལ་མངོན་པར་མྤྲི་དགའ་བའྤྲི་འདུ་ཤེས་བསྒྲུབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར། འཁོར་བ་དེ་འད་ལགས་པས་ལ་མྤྲི་
དང་། །དམྱལ་བ་ཡྤྲི་དྭགས་དུད་འགོ་རྣམས་དག་ཏུ། །སེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སེ་བ་ནྤྲི། །གནོད་པ་དུ་མའྤྲི་སོད་
གྱུར་ལགས་མཁེན་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་འཁོར་བ་ནྤྲི་ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་ེས་པ་དེ་འད་བ་
དང་ལྡན་པ་ལགས་པས། ལ་མྤྲི་ལ་སོགས་པའྤྲི་འགོ་བ་དག་ཏུ་སེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་ལ་སེ་བ་ནྤྲི་ེ་དུའྤྲི་
གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་གནོད་པ་དུ་མའྤྲི་སོད་དམ་རེན་དུ་གྱུར་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ཅྤྲིག གསུམ་པ་མྱང་
འདས་ཀྤྲི་ཡོན་ཏན་བསམས་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྤྲིས་ལས། དང་པོ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྤྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་
ལ་ཡང་གྤྲིས་ཀྤྲི། དང་པོ་ཕན་ཡོན་ཅན་གྤྲི་མྱང་འདས་ཐོབ་བྱ་ཡྤྲིན་པར་བསན་པ་ནྤྲི་དེ་ལྟར་འཇྤྲིག་རེན་ལ་
མངོན་པར་མྤྲི་དགའ་བའྤྲི་བོ་བསེད་ནས་མྱང་འདས་བསྒྲུབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར། མགོ་འམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན། །དེ་
དག་ཕྤྲིར་བཟློག་བགྤྲི་བ་བཏང་ནས་ཀང་། །ཡང་སྲྤྲིད་མེད་པར་བགྤྲི་སད་འབད་འཚལ་ཏེ། །དེ་བས་ཆེས་
མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆྤྲིས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རང་གྤྲི་མགོ་འམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན་ལུས་སྲོག་
འཇོམས་པས་མྱུར་དུ་བཟློག་པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་མོད། འཁོར་བའྤྲི་ེས་དམྤྲིགས་ཤེས་པའྤྲི་མཁས་པས་ནྤྲི་དེ་དག་
ཕྤྲིར་བཟློག་པའྤྲི་བགྤྲི་བ་བཏང་ནས་ལུས་སྲོག་ལ་མྤྲི་ལྟ་བའྤྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྤྲིས་ཡང་སྲྤྲིད་མེད་མར་བགྤྲི་བའྤྲི་
སད་དུ་འབད་འཚལ་ཏེ། ཡང་སྲྤྲིད་མེད་པ་དེ་བས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྤྲི་སེས་བུའྤྲི་དགོས་པ་གཞན་མ་
མཆྤྲིས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཡང་སྲྤྲིད་མེད་པ་དེ་ཇྤྲི་ལྟར་ཐོབ་ཅེ་ན། བསབ་པ་རྤྲིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གྤྲིས་འཐོབ་བོ་ཞེས་
བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཚུལ་ཁྤྲིམས་དག་དང་ཤེས་རབ་བསམ་གཏན་གྤྲིས། །མྱ་ངན་འདས་ཞྤྲི་དུལ་བ་དྤྲི་མེད་
པའྤྲི། །གོ་འཕང་མྤྲི་ར་མྤྲི་འཆྤྲི་ཟད་མྤྲི་འཚལ། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་ྤྲི་ཟླ་བྲལ་ཐོབ་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཚུལ་
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ཁྤྲིམས་དང་ཤེས་རབ་དང་བསམ་གཏན་ཏེ་སར་བཤད་པའྤྲི་བསབ་པ་གསུམ་གྤྲིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་
པར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་སེལ་ལོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྤྲི་གྤྲིས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལག་མ་མེད་པ་དང་། ལག་མ་དང་
བཅས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྤྲི་ཟག་བཅས་ཀྤྲི་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་འགགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཞྤྲི་བ། གྤྲིས་པ་ནྤྲི་དབང་པོ་
དུལ་བ་གྤྲི་ག་ཡང་ོན་མོངས་པའྤྲི་རོག་པ་མེད་པས་དྤྲི་མ་མེད་པ། ན་ཚོད་འགྱུར་བ་མེད་པས་མྤྲི་ར་བ། སྲོག་
འགྱུར་བ་མེད་པས་མྤྲི་འཆྤྲི་བ། ནམ་ཡང་ཟད་པ་མེད་པས་ཟད་མྤྲི་འཚལ་བའོ། །ཡང་ཕྤྲི་རོལ་པ་ཁ་ཅྤྲིག ཁ་བ་
དུང་དང་རྒྱ་སྤོས་དང་། །བ་ཞོ་བ་མོ་མུ་ཏྤྲིག་མདག །གདུགས་དཀར་བཟུང་བའྤྲི་དབྱྤྲིབས་འད་བ། །ཐར་པ་ཡྤྲིན་
པར་རྒྱལ་བས་བཤད། །ཅེས་སོགས་ཐར་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་འདོད་པ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར། ས་
ཆུ་མེ་རླུང་ྤྲི་ཟླ་བྲལ་ཐོབ་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གྤྲིས་པ་དེའྤྲི་རྒྱུ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་གདམས་པ་ལ་
བདུན་གྤྲི། དང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་ཡན་ལག་བདུན་ནྤྲི། ད་ནྤྲི་གང་མངོན་དུ་གྱུར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་
འགྱུར་བའྤྲི་ཆོས་དེ་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། དན་དང་ཆོས་རབ་འབྱེད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །དགའ་དང་ཤྤྲིན་ཏུ་
སངས་དང་ཏྤྲིང་འཛིན་དང་། །བཏང་སྙོམས་འདྤྲི་བདུན་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་སེ། །མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་བགྤྲིད་པའྤྲི་
དགེ་ཚོགས་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཐོང་ལམ་གྤྲི་གནས་སྐབས་ཀྤྲི་བདེན་པའྤྲི་དམྤྲིགས་པ་མ་བརེད་པའྤྲི་
དན་པ་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་། དགེ་བ་ལ་སོ་བའྤྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དམྤྲིགས་
པ་དེ་ྤྲིད་ལ་ཡྤྲིད་བདེ་བའྤྲི་དགའ་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའྤྲི་ཤྤྲིན་ཏུ་སངས་པ་དང་། ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་
དང་བྱྤྲིང་རོད་མེད་པར་རྣལ་དུ་འདུག་པའྤྲི་བཏང་སྙོམས་དང་འདྤྲི་བདུན་ནྤྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་སེ་
མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཇྤྲི་ལྟར་མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཀྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཞེ་ན། 
མདོ་སེ་རྒྱན་དུ། རང་བཞྤྲིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སེ། །བཞྤྲི་པ་ཕན་ཡོན་
ཡན་ལག་ཡྤྲིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མེད་ཡན་ལག །ཅེས་བཤད་པར་ལྟར། དན་པ་ནྤྲི་མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་
ཀྤྲི་གནས་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དན་པ་ེ་བར་གནས་པ་ནྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ཆོས་རྣམས་ཡྤྲིད་ཀྤྲིས་མངོན་པར་བརོད་པའྤྲི་
སོ་ནས་མྤྲི་མས་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཤེས་བྱ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱེད་པས་འཁོར་ལོ་རྤྲིན་པོ་
ཆེས་གཡུལ་མ་ཕེབས་པ་ཕེབས་པར་བྱེད་པ་དང་འད་སེ། རྒྱན་དུ། ཤེས་བྱ་མ་རྒྱལ་རྒྱལ་བྱའྤྲི་ཕྤྲིར། །དན་པ་ལ་
ནྤྲི་ཀུན་ཏུ་སོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་ནྤྲི་ངོ་བོ་ྤྲིད་ཀྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་བྱང་ཆུབ་ནྤྲི་ཤེས་
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རབ་ཀྤྲི་རང་བཞྤྲིན་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའྤྲི་རོག་པ་འཇོམས་པས་གང་པོ་
ཆེས་ཕྤྲིར་རོལ་བ་འཇོམས་པ་དང་འད་སེ། འདྤྲི་ཡྤྲིས་རྣམ་འབྱེད་རོག་པ་ཡྤྲི། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་
པར་བྱེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །བརྩོན་འགྲུས་ནྤྲི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྤྲི་ཡན་ལག་སེ། འདྤྲིས་བགོད་བྱ་ཇྤྲི་སྲྤྲིད་བར་
འགོ་བར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པས་ར་མཆོག་གྤྲིས་མྱུར་དུ་ས་གའྤྲི་རྒྱ་
མཚོའྤྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་དང་འད་སེ། འདྤྲི་ཡྤྲི་བརྩོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རོགས་པར་བྱ་ཕྤྲིར་
འཇུག །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དགའ་བ་ནྤྲི་ཕན་ཡོན་གྤྲི་ཡན་ལག་སེ། སེམས་རྒྱུད་སྤྲིམ་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །དེ་ནྤྲི་ནོར་བུའྤྲི་སང་བའྤྲི་ཁད་པར་གྤྲིས་རྒྱལ་པོ་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་འད་སེ། ཆོས་ཀྤྲི་སང་བ་འཕེལ་བའྤྲི་
ཕྤྲིར། །དགའ་བས་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཤྤྲིན་ཏུ་སངས་པ་ནྤྲི་གང་གྤྲིས་ོན་མོངས་པར་
མྤྲི་འགྱུར་བར་བྱེད་པའྤྲི་ཡན་ལག་སེ། དེས་ོན་མོངས་པའྤྲི་རྒྱུ་གནས་ངན་ལེན་འཇྤྲིག་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་
རོ། །དེ་ནྤྲི་བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོའ་ིབདེ་བ་བྱེད་པ་དང་འད་སེ། སྒྲྤྲིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་པའྤྲི་ཕྤྲིར། །ཤྤྲིན་ཏུ་སངས་
པའྤྲི་བདེ་བ་ཐོབ། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ནྤྲི། གང་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་མྤྲི་འགྱུར་བའྤྲི་ཡན་
ལག་སེ། དེ་ལ་གནས་པ་ནྤྲི་གནས་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འདྤྲིས་འདོད་པའྤྲི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ཁྤྲིམ་བདག་
ལྟ་བུ་སེ། ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསམས་པའྤྲི་དོན། །འབྱོར་བ་ེ་བར་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །བཏང་
སྙོམས་ནྤྲི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་པའྤྲི་ངོ་བོ་ཡྤྲིན་ཏེ། བརྣབ་སེམས་དང་ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་དང་བྲལ་བའྤྲི་ོན་
མོངས་ཅན་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་གནས་སྐབས་ཀྤྲི་ངོ་བོ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ནྤྲི་བོན་པོས་དཔུང་གྤྲི་ཚོགས་ཡན་ལག་
བཞྤྲི་འདོད་གནས་བྱེད་པ་དང་འད་སེ། བཏང་སྙོམས་ཀྤྲིས་ནྤྲི་ཐམས་ཅད་དུ། །འདྤྲི་ནྤྲི་ཇྤྲི་ལྟར་འདོད་བཞྤྲིན་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བགྤྲིད་པའྤྲི་རྒྱུ་དགེ་ཚོགས་
ལགས་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བགྤྲིའོ། གྤྲིས་པ་ཞྤྲི་གནས་དང་ལག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐོབ་བོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཡོད་མྤྲིན་ཏེ། །བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནྤྲི་
ཤེས་རབ་མེད། །གང་ལ་དེ་གྤྲིས་ཡོད་པས་སྲྤྲིད་པ་ཡྤྲི། །རྒྱ་མཚོ་གནག་རེས་ལྟ་བུར་འཚལ་བར་བགྤྲི། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྤྲི་རང་དང་སྤྲིའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ལེགས་པར་ཤེས་པའྤྲི་ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་
སེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་ཤེས་བྱའྤྲི་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ན་དམྤྲིགས་
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པ་ལ་བདེ་བར་སེམས་མམ་པར་འཇོག་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནྤྲི་ཡང་དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་
བཞྤྲིན་ཤེས་པའྤྲི་ཤེས་རབ་མེད་དེ། སེམས་མམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་ཤེས་སོ་
གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ལ་དམྤྲིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྤྲིག་པའྤྲི་བསམ་གཏན་དང་། ཡང་
དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་བཞྤྲིན་དུ་ཤེས་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དེ་གྤྲི་ག་ཡོད་པ་དེ་ཡྤྲིས་སྲྤྲིད་པའྤྲི་རྒྱ་མཚོ་གནག་རེས་ཀྤྲི་ཆུ་ལྟ་
བུར་འཚལ་བར་བགྤྲི་སེ་མྱུར་དུ་སྐམ་པའམ་རལ་བར་ནྤྲི་ནུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཤེས་རབ་ནྤྲི་འདྤྲིར་གང་ཟག་དང་། 
ཆོས་ཀྤྲི་བདག་ྤྲིད་རོགས་པ་ལ་འདོད་དེ། གཞན་གྤྲིས་སྲྤྲིད་པའྤྲི་རྩ་བ་གཅོད་མྤྲི་ནུས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །བསམ་
གཏན་མེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ནྤྲི་མྤྲི་བརན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ོན་མོངས་པ་དྲུང་ནས་འབྱྤྲིན་མྤྲི་ནུས་ལ། ཤེས་རབ་མེད་པར་
ཡང་བསམ་གཏན་གྤྲིས་ོན་མོངས་པ་མངོན་འགྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་བྱེད་ཀྤྲི། ས་བོན་དྲུང་ནས་འབྱྤྲིན་པར་
མྤྲི་ནུས་པས། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ཞྤྲི་གནས་དང་ལྟག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྤྲི་ལམ་གྤྲིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པ་
ཡྤྲིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་ལག་མཐོང་གཙོ་ཆེའྤྲི་གཞྤྲི་གནས་མྤྲི་གཙོ་སེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ། བསོད་པ་བྱེད་པ་དག་
གྤྲིས། །ཁོད་ཀྤྲིས་གཏན་ལ་མྤྲི་ཕོགས་པའྤྲི། །སེ་བོ་མ་རྤྲིག་གྤྲིས་ལྡོངས་པ། །སྲྤྲིད་རྩེའྤྲི་བར་དུ་སོང་ནས་
ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཡང་འབྱུང་སྲྤྲིད་པ་སྒྲུབ། །ཅེས་དང་། ཁོད་ཀྤྲི་བསན་པའྤྲི་རེས་འབྲང་བ། །བསམ་གཏན་
དངོས་གཞྤྲི་མ་ཐོབ་ཀང་། །བདུད་ཀྤྲི་མྤྲིག་རས་བཙའ་བཞྤྲིན་དུ། །སྲྤྲིད་པ་རྣམས་ནྤྲི་ཟློག་པར་བགྤྲིད། །ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བས་ན་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའྤྲི་ཞྤྲི་གནས་ཙམ་ཐོག་མར་
བསྒྲུབས་ནས། དེའྤྲི་འོག་ཏུ་དན་པ་ེ་བར་གཞག་པ་ནས་བཟུང་སེ། སོ་སོར་རོག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ཀྤྲིས་བདག་
མེད་པ་རྣམ་པ་གྤྲིས་སོམ་པའྤྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །སོ་སོར་རོག་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་ཏེ་
སེམས་གནས་པ་ཙམ་བསོམས་པས་ནྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་པའྤྲི་ཆགས་བྲལ་ཡང་མྤྲི་ཐོབ་ན་ཐར་པ་ལྟ་ཅྤྲི་སོས། གསུམ་
པ་བསམ་བྱ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་གནས་སྤངས་ཏེ་རེན་འབྲེལ་རོགས་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་ལམ་ཡང་
དག་པར་ལྟ་བའྤྲི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་བསམ་བྱ་མ་ཡྤྲིན་པ་སེམས་པ་བཟློག་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ལུང་མ་བསན་པ་བཅུ་བཞྤྲི་
འཇྤྲིག་རེན་ན། །ྤྲི་མའྤྲི་གེན་གྤྲིས་རབ་གསུངས་གང་ལགས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་བསམ་པར་མྤྲི་བགྤྲི་
སེ། །དེ་ཡྤྲིས་བོ་ནྤྲི་ཞྤྲི་བར་བགྤྲིད་མ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་མ་བསན་པའྤྲི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྤྲི་ྤྲི་མའྤྲི་
གེན་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་ལུང་རྤྲིང་མ་ནས་གསུངས་པ་འདྤྲི་ལྟ་སེ། བདག་དང་འཇྤྲིག་རེན་
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རག་མྤྲི་རག །གྤྲི་ག་ཡྤྲིན་གྤྲི་ག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་སོན་གྤྲི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞྤྲི་དང་། བདག་དང་འཇྤྲིག་རེན་
མཐའ་དང་ལྡན་མྤྲི་ལྡན་གྤྲི་ག་ཡྤྲིན་གྤྲི་ག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་ཕྤྲི་མའྤྲི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞྤྲི་དང་། དེ་བཞྤྲིན་
གཤེགས་པ་གོངས་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྤྲི་འབྱུང་གྤྲི་ག་ཡྤྲིན་གྤྲི་ག་མ་ཡྤྲིན་ཞེས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་
བརེན་པ་བཞྤྲི་དང་། ལུས་དེ་སྲོག་ཀང་དེ་ཞེས་པ་དང་། ལུས་ཀང་གཞན་སྲོག་ཀང་གཞན་ཞེས་པ་ལུས་སྲོག་ལ་
བརེན་པ་གྤྲིས་སོ། །དེ་ལ་སྲོག་ནྤྲི་བདག་གྤྲི་རྣམ་གངས་སོ། །ཅྤྲིའྤྲི་ཕྤྲིར་ལུང་མ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དོན་
འདྤྲི་དག་ཕྤྲི་རོལ་པ་འགའ་ཞྤྲིག་གྤྲིས་དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་པ་ལ་ཞུས་པ་ན། བདག་རག་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་དྤྲི་
བར་མཁེན་ནས། རག་པའམ་མྤྲི་རག་པ་སོགས་སུ་ལུང་བསན་པ་ན་ཁད་གཞྤྲི་མེད་པར་ཁད་པར་གྤྲི་ཆོས་ལ་
དཔྱོད་པ་མྤྲི་འཐད་པར་དགོངས་ཤྤྲིང་། ཁད་གཞྤྲི་བདག་མེད་དོ་ཞེས་བཀག་ན་དོན་དུ་མྤྲི་འགྱུར་བར་དགོངས་
ནས་ལུང་མ་སོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་བདག་ནྤྲི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྲི་གང་ཟག་གོ །འཇྤྲིག་རེན་
ནྤྲི་ེ་བར་ལེན་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་དག་ནྤྲི་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རང་བཞྤྲིན་མེད་པ་
ཡྤྲིན་ལ། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་རག་མྤྲི་རག་སོགས་སུ་མ་གྲུབ་སེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ། རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྤྲི་ངོ་
བོ་ྤྲིད་ཀྤྲིས་ཞྤྲི། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་དག་རག་མྤྲི་རག་སོགས་སུ་ལུང་བསན་པར་བྱ་བ་མ་
ཡྤྲིན་ལ། ཟབ་མོའ་ིདོན་གྤྲི་སོད་མ་ཡྤྲིན་པར་དགོངས་ནས། རེན་འབྲེལ་རང་བཞྤྲིན་མེད་པར་ཡང་མ་གསུངས་
པས། དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ་རྤྲིན་ཆེན་ཕེང་བར། འཇྤྲིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་
ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མྤྲི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྤྲིར་དེ་ལྟར་ཟབ་པའྤྲི་ཆོས། །སོད་མྤྲིན་འགོ་ལ་མ་གསུང་
པ། །དེ་ྤྲིད་ཕྤྲིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྤྲིས། །ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་
བུའྤྲི་ལྟ་བ་དེ་དག་ལ་བསམ་པར་མྤྲི་བགྤྲི་སེ། གང་གྤྲི་ཕྤྲིར་བསམ་པར་ནུས་ཤྤྲིང་བསམས་ན་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་
དེ་ནྤྲི་བསམ་པར་རྤྲིགས་པ་ཡྤྲིན་ན། འདྤྲི་དག་ལ་ནྤྲི་ཁད་གཞྤྲི་མེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་བསམ་པར་མྤྲི་ནུས་ལ། བསམས་
ན་ལྟ་བ་ངན་པའྤྲི་སྦྲུལ་གྤྲིས་ཟྤྲིན་ནས་ོན་མོངས་པའྤྲི་དུག་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྤྲི་ཕྤྲིར། དེ་ལ་བསམས་པ་དེ་
ཡྤྲིས་བོ་ཞྤྲི་བར་བགྤྲིད་པ་མ་ལགས་སོ། །བསམ་པར་ནུས་ཤྤྲིང་བསམས་ན་ཞྤྲི་བ་ཐོབ་པའྤྲི་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་
པར་ནྤྲི་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། མ་རྤྲིག་པ་ལས་ལས་ཏེ་དེ་ལས་ནྤྲི། །རྣམ་
ཤེས་དེ་ལས་མྤྲིང་དང་གཟུགས་རབ་འབྱུང་། །དེ་ལས་སེ་མཆེད་དྲུག་སེ་དེ་དག་ལས། །རེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་
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བར་ཐུབ་པས་གསུངས། །རེག་པ་ལས་ནྤྲི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་སེ། །ཚོར་བའྤྲི་གཞྤྲི་ལས་སྲེད་པ་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །སྲེད་ལས་ལེན་པ་སེ་བར་འགྱུར་བ་སེ། །དེ་ལས་སྲྤྲིད་པ་སྲྤྲིད་ལས་སེ་བ་ལགས། །སེ་བ་ཡོད་ན་མྱ་ངན་
ན་ར་དང་། །འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆྤྲི་བས་འཇྤྲིགས་སོགས་ཀྤྲི། །སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེ་འབྱུང་
སེ། །སེ་བ་འགགས་པས་འདྤྲི་ཀུན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས་རེན་
འབྲེལ་གྤྲི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འདྤྲི་ཡོད་ན་འདྤྲི་འབྱུང་། འདྤྲི་སེ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་འདྤྲི་སེ། འདྤྲི་ལྟ་སེ། མ་རྤྲིག་པའྤྲི་
རེན་གྤྲིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནས། སེ་བའྤྲི་རེན་གྤྲིས་ར་ཤྤྲི་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། ཡྤྲིད་
མྤྲི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་བྱུང་སེ། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞྤྲིག་པ་འདྤྲི་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྤྲིན་དུ་མ་རྤྲིག་པ་འགག་པས་འདུ་བྱེད་འགག་པས་ན། སེ་བ་འགགས་པས་ར་ཤྤྲི་
དང་མྱ་ངན་དང་སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་དང་འཁྲུག་པ་རྣམས་འགག་སེ། དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་
གྤྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞྤྲིག་པ་འདྤྲི་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་འདྤྲིར་སོན་ཏོ། །དེ་
ལ་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གྤྲིར་ལྟ་བའྤྲི་མ་རྤྲིག་པ་ལས་བསོད་ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡྤྲིན་པ་དང་། 
མྤྲི་གཡོ་བའྤྲི་ལས་རྣམས་འབྱུང་སེ། ལས་དེ་ལས་ནྤྲི་ལས་ཀྤྲི་བག་ཆགས་ཅན་གྤྲི་སེ་བ་ལེན་པར་བྱེད་པའྤྲི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་སེ་ལ། རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པའྤྲི་གནས་སྐབས་ཀྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་གྤྲི་
མྤྲིང་དང་གཟུགས་རབ་ཏུ་འབྱུང་སེ། དེ་ལ་མྤྲིང་ནྤྲི་ཆར་བ་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཕུང་པོ་བཞྤྲི་ཡྤྲིན་ལ། གཟུགས་ནྤྲི་དེ་
དང་ལན་ཅྤྲིག་པའྤྲི་འབྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་སོ། །མྤྲིང་གཟུགས་དེ་འཕེལ་བ་ལས་མྤྲིག་ལ་
སོགས་པ་ནང་གྤྲི་སེ་མཆེད་དྲུག་འབྱུང་སེ། སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་
པའྤྲི་རེག་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རེག་པ་ལས་ནྤྲི་བདེ་སྡུག་གྤྲི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཚོར་
བའྤྲི་གཞྤྲི་ལས་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་། སྡུག་བསལ་འདོར་འདོད་ཀྤྲི་སྲེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྲེད་པ་ལས་
ནྤྲི་བདེ་སྡུག་ལ་བང་དོར་རྩོམ་པར་བྱེད་པའྤྲི་སྲེད་པ་ཤས་ཆེར་འཕེལ་བའྤྲི་ལེན་པ་སེ་བར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ལས་
ནྤྲི། དེས་གསོས་བཏབ་པ་ལས་ཀྤྲི་བག་ཆགས་ཡང་སྲྤྲིད་ལེན་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྤྲི་སྲྤྲིད་པ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་རོ། །སྲྤྲིད་པ་དེ་ལས་ཕྤྲི་མའྤྲི་སེ་བ་འབྱུང་ལ། སེ་བ་ཡོད་ན་ཁམས་འགྱུར་བའྤྲི་ན་བ་དང་། ན་ཚོད་
འགྱུར་བའྤྲི་ར་བ་དང་། སྲོག་འགྱུར་བའྤྲི་འཆྤྲི་བ་དང་། ལུས་སེམས་གདུང་བར་བྱེད་པའྤྲི་མྱ་ངན་དང་། ཟས་
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གོས་སོགས་འདོད་པས་ཕོངས་པ་དང་སོགས་ཀྤྲིས་བསྡུས་པ་སྨྲེ་སགས་འདོན་པ་དང་། ཡྤྲིད་མྤྲི་བདེ་བ་སོགས་
སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཕུང་པོ་ཤྤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བདག་དང་བདག་གྤྲི་བ་དང་བྲལ་བ་འདྤྲི་འབའ་ཞྤྲིག་འབྱུང་སེ། མ་རྤྲིག་པ་
འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་པ་ནས། སེ་བ་འགགས་པས་ར་ཤྤྲི་སོགས་སྡུག་བསལ་གྤྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འདྤྲི་
ཀུན་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་པོ་འདྤྲི་དག་དུས་ཇྤྲི་སྲྤྲིད་ཅྤྲིག་ལ་རྫོགས་ཞེ་ན། ཚེ་གསུམ་ལ་
རྫོགས་ཀྤྲི་མང་ཉུང་དུ་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲི་ལྟར་མ་རྤྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་ཤེས་དག་ནྤྲི་སོན་གྤྲི་སེ་བ་ལ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། དེ་དག་ན་སེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །མྤྲིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྤྲི་བར་ནྤྲི་ཚེ་
བར་པ་ལ་རྫོགས་ཏེ། རྣམ་སྤྲིན་དེ་དག་གྤྲི་རེན་ལས་བྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །སེ་བ་དང་ར་ཤྤྲི་ནྤྲི་ཚེ་ཕྤྲི་མ་ལ་རྫོགས་
ཏེ། ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་ཐ་མ་སྲྤྲིད་པ་ཡྤྲིན་ལ། དེའྤྲི་རེན་ལས་སེ་བ་འགྲུབ་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །སེ་བའྤྲི་རེན་ལས་ཀང་ར་ཤྤྲི་
འབྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལ་སེ་བ་དང་པོ་གྤྲིས་ནྤྲི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྤྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། ད་ལྟར་གྤྲི་མྤྲིང་
གཟུགས་འདྤྲི་དག་སོན་བསྐལ་པ་བརྒྱའྤྲི་ཕ་རོལ་གྤྲི་མ་རྤྲིག་པ་སོགས་ཀྤྲིས་འཕོངས་པ་སྲྤྲིད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཅྤྲི་
སེ་སེ་གནས་མྱོང་འགྱུར་གྤྲི་ལས་ཀྤྲི་རྣམ་སྤྲིན་ཡྤྲིན་ན། ཚེ་དང་པོ་གྤྲིས་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་སྲྤྲིད་དོ། །ཚེ་
ཐ་མ་གྤྲིས་ནྤྲི་བར་མ་ཆད་ཁོ་ནར་འབྱུང་སེ། ཚེ་ཕྤྲི་མའྤྲི་སེ་བ་དང་ར་ཤྤྲི་དག་ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་སྲྤྲིད་པའྤྲི་རེན་ལས་
འབྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་སེ་བ་དང་ར་ཤྤྲི་རྣམས་ནྤྲི་ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་མྤྲིང་གཟུགས་དང་རེན་འབྲེལ་ཚར་
གཅྤྲིག་མ་ཡྤྲིན་ཏེ། འདྤྲིའྤྲི་སྲེད་ལེན་གྤྲི་རེན་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །འོ་ན་ཅེ་ཞེ་ན། སེ་བ་ས་མའྤྲི་
མྤྲིང་གཟུགས་དང་རེན་འབྲེལ་ཚར་གཅྤྲིག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྤྲི་སྲེད་ལེན་སྲྤྲིད་པའྤྲི་རེན་ལས་ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་སེ་བ་དང་
ར་ཤྤྲི་འབྱུང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཚེ་འདྤྲིར་ཡང་བྱྤྲིས་པ་རྣམས་ལ་རེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་ཡོད་
མོད། དེ་དག་ནྤྲི་སོན་དང་ཕྤྲི་མའྤྲི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གའྤྲི་རེན་འབྲེལ་གྤྲི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་ལ་
སེ་བ་དང་ར་ཤྤྲི་ནྤྲི་སོན་གྤྲི་རེན་འབྲེལ་ཡྤྲིན་ནོ། །དེ་མ་རྤྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ནྤྲི་ཕྤྲི་མའྤྲི་རེན་
འབྲེལ་ཡྤྲིན་ཏེ། མ་འོངས་པའྤྲི་སེ་བ་འགའ་ཞྤྲིག་འཕེན་བྱེད་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །མྤྲིང་གཟུགས་ནས་སྲྤྲིད་པའྤྲི་
བར་ནྤྲི་ཚེ་འདྤྲིའྤྲི་རེན་འབྲེལ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚེ་འདྤྲིར་ཡོད་པའྤྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་པོ་དག་ནྤྲི་སོན་
དང་ཕྤྲི་མའྤྲི་མཐའ་ལ་རོངས་པ་ཟློག་བྱེད་ཀང་ཡྤྲིན་ཏེ། མྤྲིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའྤྲི་བར་དང་། སེ་བ་དང་ར་ཤྤྲི་
དག་ནྤྲི་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་སོན་གྤྲི་མཐའ་འཕངས་པའྤྲི་འབྲས་བུ་དང་། མངོན་པར་འགྲུབ་པའྤྲི་འབྲས་བུ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་
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ཕྤྲིར། དེ་དག་ལས་སོན་གྤྲི་མཐའྤྲི་སེ་བ་པར་རེས་སུ་དཔག་གོ །མ་རྤྲིག་པ་སོགས་གསུམ་དང་། སྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་གསུམ་ནྤྲི་གོ་རྤྲིམ་བཞྤྲིན་དུ་ཕྤྲི་མའྤྲི་མཐའྤྲི་སེ་བ་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་
པའྤྲི་རྒྱུ་ཡྤྲིན་ཏེ་ཕྤྲི་མའྤྲི་མཐའྤྲི་སེ་བ་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔག་གོ །ཇྤྲི་ལྟར་ཚེ་འདྤྲིར་ཡོད་པའྤྲི་ཡན་ལག་བཅུ་
གྤྲིས་པོ་དག་ལ་སོན་དང་ཕྤྲི་མའྤྲི་མཐའྤྲི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཇྤྲི་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལྟར། སོན་དང་ཕྤྲི་མའྤྲི་
མཐའྤྲི་རེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་དག་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བརྩྤྲི་བར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་མགལ་མེའྤྲི་འཁོར་ལོ་
ལྟར་སྲྤྲིད་པའྤྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གྤྲིས་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པར་འཁོར་བའྤྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཇྤྲི་སྐད་དུ་སོབ་དཔོན་ྤྲིད་ཀྤྲིས། གསུམ་པོ་རྣམས་ལས་གྤྲིས་འབྱུང་སེ། །གྤྲིས་ལས་བདུན་འབྱུང་
བདུན་ལས་ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྲྤྲིད་པའྤྲི་འཁོར་ལོ་ནྤྲི། །དེ་ྤྲིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་མཚན་ྤྲིད་ཅན་གྤྲི་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ྤྲིད་ཚུལ་བཞྤྲིན་དུ་
བསམས་པས་ཆོས་ཀྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་མཐོང་བར་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་འདྤྲི་རྒྱལ་བ་
ཡྤྲི། །གསུང་གྤྲི་མཛོད་ཀྤྲི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སེ། །གང་གྤྲིས་འདྤྲི་ནྤྲི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །སངས་རྒྱས་དེ་ྤྲིད་
རྤྲིག་པ་རྣམ་མཆོག་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པའྤྲི་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྤྲི་
ནྤྲི་རྒྱལ་བའྤྲི་གསུང་གྤྲི་གཅེས་པ་ཡྤྲིན་ཏེ། གསུང་རབ་ཀུན་གྤྲི་སྙྤྲིང་པོའ་ིདོན་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་ནྤྲི་བདག་
དང་གཞན་དང་གྤྲི་ག་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་དང་བྲལ་བས་གཞན་གྤྲིས་རོགས་པར་དཀའ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་ཟབ་མོ་སེ། དེའྤྲི་
ཕྤྲིར་གང་གྤྲིས་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྤྲི་ནྤྲི་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་དེས་སངས་རྒྱས་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་རྤྲིག་
པ་རྣམ་པ་མཆོག་མཐོང་སེ། སངས་རྒྱས་ནྤྲི་ཆོས་ཀྤྲི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕེ་བས་རེན་འབྲེལ་གྤྲིས་གནས་ལུགས་ལས་
ཐ་མྤྲི་དད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཇྤྲི་སྐད་དུ། སཱ་ལུ་ལང་པའྤྲི་མདོ་ལས། གང་གྤྲིས་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་
དེས་ཆོས་ཤེས་སོ། །གང་གྤྲིས་ཆོས་ཤེས་པ་དེས་དེ་བཞྤྲིན་གཤེགས་པ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྤྲིན་
ནོ། །བཞྤྲི་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསོམ་པ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་རེན་ཅྤྲིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པས་
ནྤྲི་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་བཞྤྲི་དམྤྲིགས་པའྤྲི་ལམ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཡང་དག་ལྟ་དང་འཚོ་དང་
སྩོལ་བ་དང་། །དན་དང་ཏྤྲིང་འཛིན་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང་། །ཡང་དག་རོག་ྤྲིད་ལམ་གྤྲི་ཡན་ལག་
བརྒྱད། །འདྤྲི་ནྤྲི་ཞྤྲི་བར་བགྤྲི་སད་བསོམ་པར་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྩ་བར་སེབ་སོར་གྤྲི་དབང་གྤྲིས་གོ་
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རྤྲིམ་འཚོལ་བར་བསན་ཀང་རྤྲིམ་པ་བཞྤྲིན་བཤད་ན། མཐོང་ལམ་དུ་རོགས་པའྤྲི་དོན་བོ་གོས་ཀྤྲིས་ཡོངས་སུ་
དཔྱོད་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་དང་། རང་གྤྲིས་རོགས་པ་བཞྤྲིན་གཞན་ལ་སོན་པའྤྲི་ངག་
ཀུན་ནས་སོང་བའྤྲི་ཡང་དག་པའྤྲི་རོགས་པ་དང་། རོགས་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྤྲི་ཡང་དག་པ་ཇྤྲི་ལྟ་བ་
བཞྤྲིན་སོན་པའྤྲི་ངག་གྤྲི་རྣམ་པར་རྤྲིག་བྱེད་ཡང་དག་པའྤྲི་ངག་དང་། བྱ་བ་མ་ཡྤྲིན་པ་སྤོང་བའྤྲི་ལུས་ངག་གྤྲི་རྣམ་
པར་རྤྲིག་བྱེད་ཡང་དག་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་མཐའ་དང་། ཆོས་དང་མཐུན་པའྤྲི་ཟས་གོས་སོགས་ཀྤྲིས་འཚོ་བ་ཡང་
དག་པའྤྲི་འཚོ་བ་དང་། ལམ་བསོམ་པ་ལ་བརྩོན་པ་ཡང་དག་པའྤྲི་རྩོལ་བ་དང་། ལམ་གྤྲི་དམྤྲིགས་པ་མྤྲི་བརེད་པ་
ཡང་དག་པའྤྲི་དན་པ་དང་། དམྤྲིགས་པ་དེ་ལ་རྩེ་གཅྤྲིག་ཏུ་གནས་པ་ཡང་དག་པའྤྲི་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་དང་བརྒྱད་པོ་
འདྤྲི་དག་ནྤྲི་སོམ་ལམ་གྤྲི་གནས་སྐབས་ན་འཕགས་པའྤྲི་ལམ་གྤྲི་ཆ་ཤས་དང་འཁོར་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་ལམ་གྤྲི་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའྤྲི་ལྟ་བ་ནྤྲི་ཡོངས་སུ་དཔྱོད་པའྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེས་མམ་
བཞག་ཏུ་ཇྤྲི་ལྟར་མྱོང་བའྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་ངེས་པར་འཛིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །རོག་པ་ནྤྲི་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའྤྲི་
ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེས་ཇྤྲི་ལྟར་རོགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ངག་ཀུན་ནས་སོང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཡང་དག་པའྤྲི་
ངག་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྤྲི་གཞན་ཡྤྲིད་ཆེས་པའྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའྤྲི་ངག་གྤྲིས་རོགས་པ་
དང་མཐུན་པར་དྤྲི་བ་དང་ལུང་སོན་པ་འབེལ་བའྤྲི་གཏམ་གཏན་ལ་འབེབས་པས་རྣལ་འབྱོར་པས་ལྟ་བ་རྣམ་པར་
དག་པར་ཤེས་སོ། །ཡང་དག་པའྤྲི་ལས་ཀྤྲི་མཐས་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་སོགས་སོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་
ཚུལ་ཁྤྲིམས་རྣམ་པར་དག་པར་ཤེས་སོ། །ཡང་དག་པའྤྲི་འཚོ་བས་ནྤྲི་ཇྤྲི་ལྟར་སང་བ་བཞྤྲིན་ཆོས་གོས་སོགས་
ཚོལ་བས་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པར་ཡྤྲིད་ཆེས་སོ། །རྩོལ་བ་ནྤྲི་ོན་མོངས་པའྤྲི་སྒྲྤྲིབ་པ་སོད་པའྤྲི་ཡན་ལག་
ཡྤྲིན་ཏེ། དེས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ཀུན་སོར་ལག་མ་རྣམས་སྤོང་བའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དན་པ་ནྤྲི་ེ་བའྤྲི་ོན་
མོངས་པའྤྲི་སྒྲྤྲིབ་པ་སོང་བའྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེས་ཡང་དག་པའྤྲི་ཞྤྲི་གནས་སོགས་ཀྤྲི་མཚན་མ་མ་བརེད་
པས་ེ་བའྤྲི་ོན་མོངས་པ་བྱྤྲིང་རོད་སོགས་ཀྤྲི་སྐབས་མེད་པར་བྱེད་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ནྤྲི་ཡོན་ཏན་
ཁད་པར་ཅན་ལ་སྒྲྤྲིབ་པ་སོང་བའྤྲི་ཡན་ལག་ཡྤྲིན་ཏེ། དེས་མངོན་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་
པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །དེ་དག་ཀང་དབུས་མཐར། ཡོངས་སུ་དཔྱོད་བྱེད་གོ་བྱེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡྤྲིད་ཆེས་
པར་བྱེད། །མྤྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྤྲི་གེན་པོར་ནྤྲི། །ལམ་གྤྲི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་
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བས་ན་འདྤྲི་དག་ནྤྲི་ཞྤྲི་བ་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བགྤྲི་བའྤྲི་སད་དུ་བསྐམ་པར་བགྤྲིའོ། །ལྔ་པ་ལམ་
བདེན་གྤྲི་དམྤྲིགས་པ་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་བསན་པ་ནྤྲི། སེ་འདྤྲི་སྡུག་བསལ་སྲེད་པ་ཞེས་བགྤྲི་བ། །དེ་ནྤྲི་འདྤྲི་
ཡྤྲི་ཀུན་འབྱུང་རྒྱ་ཆེན་ཏེ། །འདྤྲི་འགོག་པ་ནྤྲི་ཐར་པ་ལགས་ཏེ་ལམ། །དེ་ཐོབ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་
ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་སེ་བའྤྲི་རང་བཞྤྲིན་འདྤྲི་ནྤྲི་སྡུག་བསལ་ཡྤྲིན་ཏེ། མདོ་
ལས། མདོར་ན་ེ་བར་ལེན་པའྤྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྤྲི་སྡུག་བསལ་ལོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཟག་བཅས་ཀྤྲི་ཕུང་པོ་ལ་
ཆགས་པའྤྲི་སྲེད་པ་ཞེས་བགྤྲི་བ་དེ་ནྤྲི་སྡུག་བསལ་འདྤྲི་ཀུན་འབྱུང་བ་ཡྤྲིན་ཏེ། མདོ་ལས། སྡུག་བསལ་ཀུན་
འབྱུང་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། སྲེད་པ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་བ་ཅན་དགའ་བའྤྲི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་
དེ་དང་། དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྤྲི་ངང་ཚུལ་ཅན་དེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནྤྲི་སྲྤྲིད་པར་སེ་བ་ཀུན་གྤྲི་
རྒྱུ་ཡྤྲིན་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རྒྱ་ཆེན་ནོ། །སྡུག་ཀུན་འདྤྲི་དག་མ་ལུས་པ་འགག་པ་ནྤྲི་འགོག་པའྤྲི་བདེན་པ་སེ་དེ་ྤྲིད་ཐར་པ་
ལགས་ལ། དེ་ཐོབ་བྱེད་ལམ་ནྤྲི། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ལགས་སོ། །མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྤྲི་ལམ་ལ་སར་བར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར། དེ་ལྟར་ལགས་པས་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་
བཞྤྲི། །མཐོང་བར་བགྤྲི་སད་རག་ཏུ་བརྩོན་པར་བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་མངོན་དུ་བྱ་བ་བསན་
པར་བྱ་བའྤྲི་ཕྤྲིར་བདེན་པ་བཞྤྲི་པོ་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ལགས་པས། ཁོད་ཀྤྲིས་ཀང་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་
བཞྤྲི་པོ་དེ་ཡྤྲི་དེ་ཁོ་ན་ྤྲིད་མཐོང་བར་བགྤྲི་བའྤྲི་སད་དུ་རག་ཏུ་ལམ་བསོམ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བགྤྲིའོ། །བཞྤྲི་པོ་
འདྤྲི་དག་ནྤྲི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གནས་པས་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཡང་དག་པའྤྲི་ཐ་
སྙད་ལ་འཕགས་པའྤྲི་ཐ་སྙད་ཅེས་ཟེར་བ་བཞྤྲིན་ནོ། །ཡང་ན་འདྤྲི་དག་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་
གཟྤྲིགས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་འཕགས་པའྤྲི་བདེན་པ་ཞེས་པའོ། །དྲུག་པ་བདེན་པ་མཐོང་བ་སེས་བུའྤྲི་རྩོལ་བ་ལ་བརེན་
པས་ཞུམ་པར་མྤྲི་བྱ་བ་ནྤྲི། བདག་ཅག་ཁྤྲིམ་པ་རྒྱལ་སྲྤྲིད་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཇྤྲི་ལྟར་བདེན་པ་མཐོང་བར་
ནུས་ཤེ་ན། པང་ན་དཔལ་གནས་ཁྤྲིམ་པ་རྣམས་ཀྤྲིས་ཀང་། །ཤེས་པས་ོན་མོངས་ཆུ་བོ་ལས་བརལ་
བགྤྲི། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་གྤྲི་པང་ན་རྒྱལ་སྲྤྲིད་དཔལ་གནས་པའམ། ཡང་ན་བུ་ལ་སོགས་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའྤྲི་དཔལ་གནས་པའྤྲི་ཁྤྲིམ་པ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙྤྲིང་པོ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ཡང་དག་པའྤྲི་ཤེས་
པས་བདེན་པ་མཐོང་སེ་ོན་མོངས་པའྤྲི་ཆུ་བོ་ལས་བརལ་བར་བགྤྲིས་ཀྤྲིས། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ཀྤྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་
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མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་པའོ། །འཕགས་པའྤྲི་ལམ་སེས་བུའྤྲི་རྩལ་གྤྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྤྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། 
གང་དག་ཆོས་སོན་བགྤྲིས་པ་དེ་དག་ཀང་། །གནམ་ནས་བབས་པ་མ་ལགས་ལོ་ཐོག་བཞྤྲིན། །ས་རུམ་ནས་
འཐོན་མ་ལགས་དེ་དག་སོན། །ོན་མོངས་རག་ལས་སེ་བོ་ཁོ་ནར་བས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གང་ཟག་གང་
བདེན་པ་བཞྤྲིའྤྲི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་བགྤྲིས་པའྤྲི་འཕགས་པ་ཇྤྲི་སྙེད་ཅྤྲིག་བྱོན་པ་དེ་དག་ཀང་ཐོག་མ་ྤྲིད་ནས་
འཕགས་པར་གྱུར་ཟྤྲིན་ཅྤྲིང་གནམ་ནས་བབས་པའམ། ལོ་ཐོག་བཞྤྲིན་ས་རུམ་ནས་འཐོན་ཏེ་འོངས་པ་མ་ལགས་
ཀྤྲི། དེ་དག་ཀང་སོན་ོན་མོངས་པ་ལ་རག་ལས་པ་སེ་ོན་མོངས་པའྤྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བའྤྲི་སོ་སོའ་ིསེ་
བོར་བས་པ་ལས། ཕྤྲིས་དགེ་བའྤྲི་བཤེས་གེན་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བསྒྲུབས་ནས་འཕགས་པར་གྱུར་པ་སེ། 
དེའྤྲི་ཕྤྲིར་ཁོད་ཀྤྲིས་ཀང་མྤྲི་ཞུམ་པར་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བགྤྲིའོ། །བདུན་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གདམས་
པ་ནྤྲི། བསྙེངས་དང་བྲལ་ལ་མང་དུ་གསོལ་ཅྤྲི་འཚལ། །ཕན་པའྤྲི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདྤྲི་ལགས་ཏེ། །ཁོད་
ཀྤྲིས་ཐུགས་དུལ་མཛོད་ཅྤྲིག་བཅོམ་ལྡན་གྤྲིས། །སེམས་ནྤྲི་ཆོས་ཀྤྲི་རྩ་བ་ལེགས་པར་གསུངས། །ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ཕས་ཀྤྲི་རོལ་བས་བག་ཚ་བ་མེད་པས་ན་བསྙེངས་པ་དང་བྲལ། ཞེས་རྒྱལ་པོ་ལ་བོས་ནས། ཧ་
ཅང་མང་དུ་གསོལ་ཅྤྲི་འཚལ་ཏེ་མྤྲི་དགོས་ཀྤྲིས། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་པའྤྲི་གདམས་ངག་དོན་
པོ་འདྤྲི་ལགས་ཏེ་ཁོད་ཀྤྲི་ཐུགས་མྤྲི་དགེ་བ་ལས་བཟློག་ནས་དགེ་བ་ལ་བཅུག་པའྤྲི་སོ་ནས་དུལ་བ་སེ་ཐུལ་བར་
མཛོད་ཅྤྲིག དེ་ལྟ་ན་ལུས་ངག་ཡྤྲིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྲིས། འཇྤྲིག་རེན་
སེམས་ཀྤྲིས་ཁྤྲིད་པ་སེ། །སེམས་ཀྤྲིས་ཡོངས་སུ་དངས་པ་ཡྤྲིན། །སེམས་ཀྤྲི་ཆོས་ནྤྲི་གཅྤྲིག་པུ་ཡྤྲི། །དབང་གྤྲི་
རེས་སུ་ཆོས་ཀུན་འགོ། །ཞེས་དང་། སེམས་དུལ་བ་ནྤྲི་ལེགས་པ་སེ། །སེམས་དུལ་བས་ནྤྲི་བདེ་བ་
འདེན། །ཅེས་སེམས་ནྤྲི་ཆོས་ཀྤྲི་རྩ་བ་ལགས་པར་གསུངས་པའྤྲི་ཕྤྲིར་རོ། །ཇྤྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་
བསྒྲུབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་བསན་པ་ལ་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཕོགས་གཅྤྲིག་བསྒྲུབས་
པས་ཀང་དོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཁོད་ལ་དེ་སྐད་གདམས་པ་གང་ལགས་
དེ། །བས་པར་དགེ་སོང་གྤྲིས་ཀང་བགྤྲི་བར་དཀའ། །འདྤྲི་ལས་གང་ཞྤྲིག་སོད་པའྤྲི་ངོ་བོ་དེའྤྲི། །ཡོན་ཏན་བསེན་
པས་སྐུ་ཚེ་དོན་ཡོད་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁོད་ལ་དེ་སྐད་གདམས་པ་གང་ལགས་པ་དེ། བས་
པར་ཏེ་རྫོགས་པར་གཅྤྲིག་ཏུ་དགེ་བ་ལ་གཞོལ་བའྤྲི་དགེ་སོང་གྤྲིས་ཀང་བགྤྲི་བར་དཀའ་ན། བྱ་བ་མང་པོས་
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གཡེངས་པའྤྲི་ཁྤྲིམ་པས་སོས་ཅྤྲི་དགོས། འོན་ཀང་གདམས་པ་འདྤྲི་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྤྲིག་སོད་པ་སེ། 
བསྒྲུབ་པའྤྲི་ངོ་བོ་དེ་ལྟ་བུས་ེས་པ་སྤང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་རྣམས་བསེན་ཅྤྲིང་གོམས་པས་སྐུ་ཚེ་དོན་ཡོད་མཛོད་
ཅྤྲིག་དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་བསན་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རྤྲིམ་གྤྲིས་ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་ཐོབ་པར་
འགྱུར་རོ། །གྤྲིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྤྲི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་གདམས་པ་ལ་གྤྲིས་ལས། དང་པོ་
ལམ་གྤྲི་བྱ་བ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་ཆོས་བསན་པས་སེམས་མགུ་བར་གྱུར་པ་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ལ་གཞུག་པར་
བཞེད་ནས། ཀུན་གྤྲི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡྤྲི་རང་ཞྤྲིང་། །ྤྲིད་ཀྤྲིས་ལེགས་པར་སད་པ་རྣམ་གསུམ་ཡང་། །སངས་
རྒྱས་ྤྲིད་ཐོབ་བགྤྲི་སད་ཡོངས་བསོས་ནས། །དེ་ནས་དགེ་བའྤྲི་ཕུང་པོ་འདྤྲི་ཡྤྲི་ཁོད། །སེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་
ལ་མྤྲི་ཡྤྲི། །འཇྤྲིག་རེན་ཀུན་གྤྲི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མཛད་ནས། །འཕགས་པ་སན་རས་གཟྤྲིགས་དབང་སོད་པ་
ཡྤྲིས། །སེ་བོ་མ་ཐག་མང་པོ་རེས་བཟུང་སེ། །འཁྲུངས་ནས་ན་ར་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་རྣམས། །བསལ་ཏེ་
སངས་རྒྱས་ཞྤྲིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འོད་དཔག་མེད་དང་འད་བར་འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི། །མགོན་པོ་སྐུ་ཚེ་དཔག་
ཏུ་མེད་པར་མཛོད། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོ་སོ་སེ་བོ་དང་། འཕགས་པ་ཀུན་གྤྲི་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྤྲི་
དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཇྤྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྤྲིས་རེས་སུ་ཡྤྲི་རང་བར་མཛད་པ་དེ་
ལྟར་བདག་གྤྲིས་ཀང་རེས་སུ་ཡྤྲི་རང་བར་བགྤྲིའོ། །ཞེས་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་རེས་སུ་ཡྤྲི་རང་བར་བགྤྲི་ཞྤྲིང་། 
བདག་དགེ་བ་འདྤྲིས་སེམས་ཅན་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀྤྲི་མགོན། སབས་མེད་པ་རྣམས་ཀྤྲི་སབས་སུ་གྱུར་ཅྤྲིག 
ཅེས་ྤྲིད་ཀྤྲི་ལུས་ངག་ཡྤྲིད་གསུམ་གྤྲིས་ལེགས་པར་སད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བགྤྲི་
བའྤྲི་སད་དུ་ཡོངས་སུ་བསོས་ནས་དེ་ནས་རེས་སུ་ཡྤྲི་རང་བ་དང་བསོས་པའྤྲི་དགེ་བའྤྲི་ཕུང་པོ་འདྤྲི་ཡྤྲིས་ཁོད་
འཇྤྲིག་རེན་གྤྲི་མགོན་པོ་འཁོར་བ་ཇྤྲི་སྲྤྲིད་མ་སོངས་ཀྤྲི་བར་དུ་གནས་པས། སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛོད་
ཅྤྲིག་ཅེས་སེལ་ལོ། །ཅྤྲི་ཞྤྲིག་མཛད་ནས་ཤེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་
ཡོངས་སུ་སྤྲིན་པར་བྱས་ནས་ཏེ་དེ་ལ་དང་པོ་ནྤྲི། དགེ་བའྤྲི་ཕུང་པོ་འདྤྲིས་ལམ་སྒྲུབ་པའྤྲི་གནས་སྐབས་སུ་སེ་བ་
དཔག་ཏུ་མེད་པར་ལ་དང་མྤྲིའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་དུ་སེས་ཏེ། གཟུངས་དང་ཏྤྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་
ཏུ་མེད་པའྤྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དབང་མཛད་ནས་དང་། གྤྲིས་པ་སེམས་ཅན་སྤྲིན་པར་བྱ་བ་ནྤྲི། ཇྤྲི་ལྟར་འཕགས་པ་
སན་རས་གཟྤྲིགས་དབང་ཕྱུག་གྤྲིས་སེངེ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྤྲི་འཇྤྲིགས་པ་ལས་སེ་བོ་མ་ཐག་པ་
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རྣམས་སབས་པ་བཞྤྲིན་དུ། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྲི་སོད་པ་ཡྤྲིས་སེ་བོ་མ་ཐག་མང་པོ་རེས་སུ་བཟུང་སེ་
ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ནས། སྲྤྲིད་པ་མཐའ་མལ་པར་འཁྲུངས་ནས། ན་རས་བསྡུས་པ་སྡུག་བསལ་
གྤྲི་བདེན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་སོགས་ཀུན་འབྱུང་གྤྲི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་བསལ་བར་མཛད་
ནས་སོ། །གང་དུ་ཞེ་ན། རང་གྤྲི་དགེ་བའྤྲི་རྩ་བས་ཡོངས་སུ་སངས་པའྤྲི་སངས་རྒྱས་ཀྤྲི་ཞྤྲིང་དུའོ། །ཅྤྲི་དང་འད་
བར་ཞེ་ན། ཞྤྲིང་དང་འཁོར་དང་སྐུ་ཚེ་ལ་སོགས་པ་ཇྤྲི་ལྟར་བདེ་བ་ཅན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་
པ་སངས་རྒྱས་དང་འད་བར་རོ། །གྤྲིས་པ་འབྲས་བུ་ནྤྲི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ྤྲིད་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་གྤྲི་དོན་
ཅྤྲི་རན་མཛད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་མཛོད་ཅྤྲིག་ཅེས་བསན་པའྤྲི་ཕྤྲིར། ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྤྲིམས་
གཏོང་འབྱུང་གགས་ཆེན་དྤྲི་མ་མེད། །ལ་ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་ནྤྲི་ས་སེང་རྒྱས་མཛད་ནས། །ས་ལ་མྤྲི་དང་མཐོ་
རྤྲིས་ལ་ནྤྲི་ན་ཆུང་མཆོག །བདེ་དགས་དགའ་བ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་ཞྤྲི་མཛད་དེ། །ོན་མོངས་མ་ཐག་སེམས་
ཅན་ཚོགས་ཀྤྲི་འཇྤྲིགས་སེ་དང་། །འཆྤྲི་བ་ཞྤྲི་མཛད་རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོ་ྤྲིད་བརེས་ནས། །འཇྤྲིག་རེན་ལས་
འདས་མྤྲིང་ཙམ་ཞྤྲི་ལ་མྤྲི་བསྙེངས་པ། །མྤྲི་བགེས་ནོངས་པ་མྤྲི་མངའྤྲི་གོ་འཕངས་བརེས་པར་མཛོད། །ཅེས་
གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྤྲི་རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོ་བརེས་ནས། ཟག་བཅས་ཀྤྲི་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པ་འགགས་པས་འཇྤྲིག་
རེན་ལས་འདས་པ། དངོས་པོ་མེད་པའྤྲི་མྤྲིང་ཙམ། གནོད་པ་མེད་པས་ཞྤྲི་བ། འཇྤྲིགས་པ་མེད་པས་མྤྲི་བསྙེངས་
པ། ཟག་པ་མེད་པས་མྤྲི་བགེས་པ། མྤྲི་འགྱུར་བས་ནོངས་པ་སེ་འཆྤྲི་བ་མེད་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྲི་གོ་འཕང་
བརེས་པར་མཛོད་ཅྤྲིག རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོ་ཁད་པར་ཇྤྲི་ལྟ་བུ་ཞྤྲིག་བརེས་ནས་ཤེ་ན། ས་ལ་གནས་པའྤྲི་མྤྲི་དང་། 
མཐོ་རྤྲིས་འདོད་ལ་རྤྲིས་དྲུག་ན་ལ་ཡྤྲི་ན་ཆུང་མཆོག་བསེན་པའྤྲི་བདེ་དགའ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྤྲི་བདེ་བ་ལ་
དགའ་ཞྤྲིང་བག་མེད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་སོ་བར་བྱས་ཏེ། ཚུལ་ཁྤྲིམས་ལ་སོགས་པ་འཕགས་ལམ་གྤྲི་སོར་བ་
དང་། འཕགས་ལམ་དངོས་ལ་བཀོད་ནས་ཞྤྲི་བར་མཛད་དེ་ོན་མོངས་པས་ོན་མོངས་ཤྤྲིང་། སྡུག་བསལ་
གྤྲིས་མ་ཐག་པའྤྲི་སེམས་ཅན་ཚོགས་ཀྤྲི་འཇྤྲིག་ལྟས་གཙོ་བྱས་པའྤྲི་འཇྤྲིག་པ་དང་། མྤྲི་ཤེས་པ་དང་། ལས་
དང་སྲེད་པ་གསུམ་གྤྲིས་གཙོ་བྱས་པའྤྲི་སེ་བ་དང་། ལས་དང་ཚེ་ཟད་པ་དང་། ཡ་ང་མ་སྤངས་པས་བྱས་པའྤྲི་
འཆྤྲི་བ་རྣམས་ཞྤྲི་བར་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུའྤྲི་རྒྱལ་བའྤྲི་དབང་པོ་བརེས་ནས་སོ། །ཅྤྲི་ཞྤྲིག་བྱས་ནས་ཤེ་ན། གནས་
ལུགས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྤྲི་ཤེས་རབ་དང་། མ་མས་པ་ལ་སོགས་པའྤྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྤྲི་ཚུལ་ཁྤྲིམས་
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དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མེད་པའྤྲི་གཏོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཞེས་གགས་པ་ལ་ཡུལ་དང་ནམ་
མཁའ་བར་སང་དང་ས་སེང་མྤྲིའྤྲི་འཇྤྲིག་རེན་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་སོ། །ཀླུ་ཡྤྲིས་ཡོངས་བཟུང་གསུང་
རབ་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའྤྲི། །ལེགས་བཤད་པདོ་དགེ་ལེགས་སང་རྩྤྲིའྤྲི་འབྱུང་གནས་འདྤྲི། །བོ་གོས་བོ་ཡྤྲི་
ྤྲིན་བྱེད་ཟེར་གྤྲིས་རྣམ་ཕེ་ཡྤྲིས། །སྐལ་བཟང་འཕུར་ལྡྤྲིང་བུང་བའྤྲི་ཚོགས་རྣམས་ཡྤྲི་རང་བྱོས། །ཐུབ་པའྤྲི་
གསུང་དང་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྲི་ལེགས་བཤད་ཀྤྲི། །གཏམ་བཟང་སྒྲོགས་པ་འཇྤྲིག་རེན་འདྤྲི་ན་ཡོད་གྱུར་པ། །དེ་
སྲྤྲིད་འགོ་འདྤྲི་ལེགས་པའྤྲི་མགོན་དང་བཅས་པ་སེ། །དྤྲི་མེད་མཁའ་ལ་ྤྲི་འོད་ཤར་བཞྤྲིན་རྣམ་པར་
མཛེས། །དགེ་ལེགས་འཇོམས་བྱེད་མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་ཕོགས་འཕེལ་ཞྤྲིང་། །ཐུབ་པའྤྲི་བསན་པ་ལོག་མར་སེ་
བོའ་ིསྲོག་ཕྤྲིན་འད། །སེ་དགུའྤྲི་ཚོགས་ཀང་ཞྤྲི་གྱུར་ཆོས་ཀྤྲི་ལམ་ལས་མས། །དགེ་བར་འདོད་རྣམས་གཅྤྲིག་
ཏུ་དགེ་བའྤྲི་ལམ་ལ་བརེན། །བདག་གྤྲིས་འདྤྲིར་འབད་རྣམ་པར་དཀར་བའྤྲི་དགེ་བ་གང་། །ཀུ་མུ་ཏ་དང་པདའྤྲི་
རྡུལ་ལྟར་རབ་དཀར་བ། །ཐོབ་པ་གང་དེས་འགོ་འདྤྲི་ལྟ་བའྤྲི་ཆུ་བོ་ལས། །རྣམ་པར་བརལ་ནས་རྣམ་གོལ་གྤྲིང་དུ་
ཕྤྲིན་གྱུར་ཅྤྲིག །བདག་ྤྲིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྲིས་མཛད་པ་བཤེས་པའྤྲི་སྤྲིངས་ཡྤྲིག་གྤྲི་འགེལ་པ་
དོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྤྲི་ནྤྲི། ཡོན་ཏན་རྤྲིན་པོ་ཆེ་དུ་མའྤྲི་བདག་ྤྲིད་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་
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