༼༈ མཁན་པོ་འཇམ་བསྟན་ནས་ཞུས་དག༽
༄༅། །ཡཱ ནོ ཏྟཱ རཱ རུ ནྟུ དཱ ནཱཾ ཙནི ཀཱ ན མ དྲྀཥི སྱ བི ཙ ཡ བི ཧ ར ཏི སྨ།།

༄༅། །ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར་ཞྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་
མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར་ཞྱེས་བ་བ། བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡྱེ་ཤྱེས་
དཀིལ་འཁོར་ཐུགས་རྱེའི་རྟ་ལྗང་གིས། །གདུལ་བའི་རི་ལ་ཅི་ལྟར་འོས་པ་བཞིན། །རིམ་པར་དང་བའི་ཕིན་ལས་
གཟི་འོད་ཅན། །སངས་རྒྱས་ི་མ་དྱེ་ལ་བདག་ཅག་དད། །གང་ཞིག་རྟོགས་ན་བློ་ཡི་རིམ་པ་བཞིན། །ཐྱེག་པ་
གསུམ་གི་བང་ཆུབ་སིན་བྱེད་པའི། །རྟག་ཆད་མཐའ་སྤངས་དབུ་མའི་ལམ་འདི་ལ། །གངས་ཅན་འདི་ན་རྟོགས་
པ་ཐ་དད་གྱུར། །དྱེ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་སིང་པོའ་ི བཞྱེད་པ་ཡི། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་དྱེ་ིད་འདི་ཡིན་ཞྱེས། །དམ་པ་རྣམས་
ཀི་གསུང་རབ་ལ་བརྟྱེན་ནས། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འདི་ནི་ཁོ་བོས་སྨྲ། །དྱེ་ལ་སིར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀང་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ནས་བཤད་པའི་ལམ་དྱེ་ིད་རྟག་ཆད་སྤངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་དུ་འདོད་ཅིང་
དྱེའི་ཚེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གིས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ཕྱི་མ་ལ་དབུ་མ་ཞྱེས་མི་བརོད་པར་ངོ་བོ་ིད་མྱེད་པར་སྨྲ་
བ་ཞྱེས་བརོད་དོ། །འོན་ཀང་། རྣལ་འབོར་པ་ཡང་བློ་ཁྱད་ཀིས། །གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་གནོད། །ཞྱེས་པའི་
ཚུལ་གིས་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་དག་གིས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་ཅི་ལྟར་སྤངས་ཀང་དངོས་
པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པར་སྨྲ་བས། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ལ། དྱེས་ན་བང་ཆུབ་གསུམ་
པོ་གང་རུང་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་སྤོང་བའི་ཚུལ་འདི་ལྟར་དགོས་སོ་ཞྱེས་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་
ལས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་སྤོང་ཚུལ་དང་། དྱེའི་སོ་ནས་བང་ཆུབ་གསུམ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་
དོ། །དྱེ་ལ་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གི་དབུ་མ་པ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་དང་། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་
གཞག་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་མང་དུ་མཛད་ཀང་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བའི་གནད་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་མཛད་
པ་མི་སྣང་ངོ་། །གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁས་ལྱེན་བཞིན་དུ་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བའི་གནད་ལ་མི་
འད་བ་གསུམ་དུ་སྣང་སྟྱེ། འདི་ལྟར་རྟག་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བ་དང་། ཆད་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བ་དང་།
མཐའ་བྲལ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའོ། །༼རྟག་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་བརོད་པ།༽ ལུགས་དང་པོ་ནི།
མཁྱྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྱེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་མས་དང་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁྱྱེན་དོལ་བུ་པ་ཤྱེས་རབ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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རྒྱལ་མཚན་གི་བཞྱེད་པ་ལ། སྟོང་པ་ིད་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ིད་དང་། གཞན་གི་ངོ་
བོས་སྟོང་པ་ིད་དོ། །བདྱེན་པ་ཡང་གིས་ཏྱེ་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པའོ། །ངོ་བོ་ིད་
ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྱེ། ཀུན་བཏགས་དང་། གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་གྲུབ་བོ། །དྱེ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་།
གཞན་དབང་ནི་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི། རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་
པ་བཞིན་དུ་གདོད་མ་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་དྱེ་དག་གི་སྟོང་པ་ིད་དྱེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ིད་
ཅྱེས་བ་ལ། དྱེ་ཡང་མྱེད་པར་དགག་པ་ཙམ་གི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པས་ཆད་པའི་སྟོང་པ་ིད་དང་། བྱེམ་པོའ་ི སྟོང་པ་
ིད་དང་། ི་ཚེ་བའི་སྟོང་པ་ིད་ཡིན་གི། ཡང་དག་པར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་སྟོང་པ་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་
མིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་རང་སྟོང་ཡིན་པ་འདི་ལ་དགོངས་ནས། ཤྱེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྱེན་
གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ིད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དྱེའི་དགོངས་འགྱེལ་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཞབས་ཀི་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ལས་ཀང་རང་སྟོང་མྱེད་དགག་ཆད་པའི་སྟོང་ིད་དྱེ་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ཡིན་
གི། མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་དྱེ་དག་གིས་ཀང་དོན་དམ་བདྱེན་པ་རོགས་པ་དང་གསལ་པོར་བསྟན་པ་ནི་མྱེད་
དོ། །ཤྱེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཀུན་བཏགས་དང་། སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ནི། གཞན་དབང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་
ཡིན་གི། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་མྱེད་པ་དང་། རྫུན་པ་སོགས་སུ་སྟོན་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། བརྒྱད་སྟོང་
དོན་བསྡུས་ལས། མྱེད་ཅྱེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ནི། །བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་སྟྱེ། །སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་དཔྱེ་
ཡིས་ནི། །གཞན་གི་དབང་ནི་ཡོངས་སུ་བསྟན། །རྣམ་པར་དག་པ་བཞིར་བསྟན་ནས། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བསྟན་
པ་ཡིན། །ཞྱེས་གསུངས་པས་སོ། །ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་མིན་
གི་ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་གི་ངོ་བོ་འདུས་བས་ཀི་ཆོས་ཀུན་རོབ་ཀི་ངོ་བོས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་ན་གཞན་གི་ངོ་
བོས་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་སྟོང་ིད་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་
དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། དྱེ་བཞིན་ིད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ིད་
ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལ་སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང་། མཚན་དང་དཔྱེ་བད་ལ་སོགས་པ་འདུས་མ་བས་པའི་ཡོན་ཏན་
དཔག་ཏུ་མྱེད་པ་གདོད་མ་ནས་གནས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཕལ་པོ་ཆྱེའི་མདོ་ལས། སྟོང་གསུམ་དར་ཡུག་ཆྱེན་པོའ་ི དཔྱེ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

དང་བཅས་ཏྱེ་གསུངས་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སིང་པོའ་ི མདོ་ལས། དཔྱེ་དགུ་དང་སར་ཏྱེ་རྒྱས་པར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དྱེ་ནི་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐྱེར་ཟུག་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་གཙང་བ་བདྱེ་བ་
རྟག་པ་བདག་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་གཞན་སྟོང་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་འདི་ཡང་།
འཕགས་པ་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་དང་། ལྷག་བསམ་བསྟན་པའི་ལྱེའུའི་མདོ་དང་། དཔལ་ཕྱེང་
སྱེང་གྱེའི་ང་རོའ་ི མདོ་དང་། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སིང་པོའ་ི མདོ་དང་། འཕྱེལ་འགིབ་མྱེད་པར་བསྟན་པའི་
མདོ་དང་། རྔ་བོ་ཆྱེའི་མདོ་དང་། ཡྱེ་ཤྱེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་དང་། གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆྱེའི་མདོ་དང་། སོར་མོའ་ི
ཕྱེང་བའི་མདོ་དང་། མྱ་ངན་འདས་པ་ཆྱེན་པོའ་ི མདོ་ལ་སོགས་པ་བཀའ་ཐ་མ་དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་ངྱེས་པའི་
མདོ་རྣམས་ལས་གསལ་པོར་གསུངས་ཤིང་། དྱེ་དག་གི་དགོངས་འགྱེལ་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་སོགས་
བམས་ཆོས་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་
མ་ཆོས་དབིངས་བསྟོད་པ་སོགས་བསྟོད་ཚོགས་རྣམས་ལས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དྱེ་ལ་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་
ནི་རང་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་དག་ཀང་ཆོས་ིད་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་ལ་གདོད་མ་ནས་མ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟག་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་ལ། ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་ནམ་ཡང་མྱེད་པ་མིན་པས་གདོད་མ་ནས་
བདྱེན་པ་དང་རྟག་པ་སོགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་བས། དྱེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་མཐའ་བྲལ་
དབུ་མ་ཆྱེན་པོའ་ི ལམ་ཡིན་ཏྱེ། ཀུན་བཏུས་སུ། གང་ལ་གང་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་དྱེས་སྟོང་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་སྟྱེ།
འདི་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་འདིར་ཡོད་པའོ། །ཞྱེས་ཡང་དག་པ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྱེས་སོ། །འདི་ནི་
སྟོང་པ་ིད་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དག་པ་ཅི་ལྟ་བ་སྟྱེ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཞྱེས་དང་། འདི་ལ་དགོངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་པར། མྱེད་པ་ཡང་མྱེད་པར་ཡང་དག་པར་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤྱེས་
སོ། །ཞྱེས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་ལུགས་འདི་ནི་ངྱེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སྱེ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་པ།
ཤིང་རྟ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བ། གྲུབ་པ་བརྱེས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀིས་བསོམ་པ། བསྟན་པའི་སིང་
པོ་དམ་པ་ཡིན་གི། རང་སྟོང་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་དག་གིས་ནི་བསྟན་པའི་སིང་པོ་སྟོང་པ་ིད་ཀི་དོན་
ལྱེགས་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བཞྱེད་དོ། །༼ཆད་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་བརོད་པ།༽
ལུགས་གིས་པ་ནི། ལྱེགས་པར་དཔོད་པའི་བློ་གོས་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་རང་སྟོབས་ཀིས་འགྱེལ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཞིང་། སིང་རྱེ་དང་སྱེམས་བསྱེད་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་གིས་མཛེས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་
གགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས། དབུ་མ་རྩ་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་དང་། དང་ངྱེས་རྣམ་འབྱེད་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གི་རང་རྒྱུད་པའི་སོབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་རྣམས་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་སྔར་བོན་པའི་དབུ་མ་
པ་རྣམས་ཀིས་མ་རྟོགས་པའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གནད་འདི་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་
མཐའི་འཇོག་ཚུལ་དང་གཞུང་གི་བཤད་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་སྣང་བ་ལ། འདིར་ྱེ་བར་མཁོ་བ་རགས་རིམ་ཙམ་
ཞིག་བརོད་ན། དོན་དམ་སྟོང་ིད་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། ཀུན་རོབ་སྣང་བའི་རྣམ་གཞག་དང་། དྱེ་དག་ལས་འཕོས་
པའི་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། དངོས་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་
ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འབྱུང་བས་འཁོར་བའི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། བཞི་
བརྒྱ་པ་ལས། སིད་པའི་ས་བོན་རྣམ་ཤྱེས་ཏྱེ། །ཡུལ་རྣམས་དྱེ་ཡི་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མྱེད་མཐོང་
ནས་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། ཡང་གཏི་མུག་བཅོམ་པས་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་
བཅོམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། རྟྱེན་འབྲྱེལ་མཐོང་བས་གཏི་མུག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་དང་། དྱེ་དག་
གི་འགྱེལ་པ་རྣམས་ལས་ཀང་། བདྱེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་ནི་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དབུ་
མའི་དགག་བ་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དྱེ་འགོག་པ་ལ་དྱེའི་
ཞྱེན་ཡུལ་བདྱེན་པ་ངོས་བཟུང་ནས་དྱེ་སུན་ཕྱུང་དགོས་པས། བདྱེན་པའི་ཚད་ལ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་བློ་ལ་
མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན། བདྱེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་
གྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དྱེ་དག་དགག་བ་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་
དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས། དགག་བ་མིན་པར་བཞྱེད་
དོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བར་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ནི་དགག་བ་རགས་པ་ཡིན་ལ། ཕ་
བ་ནི། བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་རྱེད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་བདྱེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་པས། དྱེ་ིད་དགག་བ་ཕ་
བ་ཡིན་ལ། དྱེ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་དགག་བར་མི་འདོད་པས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་གནད་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་བདྱེན་པ་དྱེ། དབུ་མའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་བཙལ་བའི་ཚེ།
མ་རྱེད་པའི་བདྱེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྟོང་ིད་མྱེད་དགག་དྱེ་ིད་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་
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དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའང་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་
བདྱེན་པ་བཀག་ཟིན་ནས་བདྱེན་པ་བཀག་པའི་སྟོང་ིད་དྱེར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ནི་དགག་ཏུ་མི་རུང་སྟྱེ། དྱེ་ཡུལ་
གི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དབུ་མའི་དགག་བ་ནི་བདྱེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་དྱེས་བདྱེན་
པར་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། འོ་ན། ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་ཡོད་མྱེད་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་མིན་པའང་
མིན། །ཞྱེས་སོགས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མཐའ་བཞི་ཆར་གི་སོས་པ་དང་བྲལ་བར་གསུངས་པ་དང་། བློས་
མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། དྱེའི་དོན་ནི། དོན་དམ་
དུ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བློས་ཀང་དྱེ་ལྟར་འཛིན་དུ་མི་རུང་ཞྱེས་
པའི་དོན་ཡིན་གི་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལྱེན་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་
བས། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་མྱེད་དགོས་ཤིང་། མྱེད་པ་མིན་ན་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། བློས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མི་
འཛིན་པ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་འདོད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པས། བདྱེན་པ་བཀག་ཟིན་ནས་
བདྱེན་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་ཁོ་ནར་བཟུང་བ་ནི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟར་བདྱེན་འཛིན་
ལྱེགས་པར་ངོས་ཟིན་ན་བདྱེན་འཛིན་གིས་མིན་པའི་རྟོག་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པར་ཤྱེས་པར་འགྱུར་བས། རྟོག་
པས་གང་བཟུང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པས་དགག་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་
ཐམས་ཅད་ཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ཀུན་རོབ་སྣང་བའི་རྣམ་གཞག་ནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་
ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཁས་ལྱེན་གི་འདིར་དྱེ་ཁས་མི་ལྱེན་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཐ་
སད་དུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ནི་ལྷ་སིན་ནོ། །འདི་ནི་ལྷ་སིན་གི་རྣ་བའོ་ཞྱེས་སོགས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ་
ན། ཐ་སད་དྱེའི་དབང་གིས་ལྷ་སིན་དང་། ལྷ་སིན་གི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འཇོག་གི་དྱེ་ལས་གཞན་པའི་
འཇོག་བྱེད་མྱེད་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་ནོ། །དྱེ་དག་ལ་ཐ་སད་དྱེས་བཏགས་པའི་དོན་གང་ཡིན་བཙལ་
བའི་ཚེ་ན་མ་རྱེད་ཀང་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་འཇོག་ཅྱེས་པ་ནི་ལུགས་འདི་པའི་ཐུན་
མོང་མིན་པའོ། །ཀུན་རོབ་ཀི་ནང་ཚན་གི་འཇོག་ཚུལ་ལ་ཀུན་གཞི་མྱེད་ཀང་ལས་འབྲས་འཇོག་པའི་ཚུལ་ནི།
ལས་བས་མ་ཐག་ཏུ་འགག་པས་ལས་དྱེ་འབྲས་བུའི་བར་དུ་ཡང་མི་འགོ་ན་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་
པ་དྱེས་འབྲས་བུ་ཅི་ལྟར་བསྱེད་ཅྱེ་ན། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ལས་འགག་པ་ན་ལས་ཀིས་ཆུད་མི་ཟ་སྱེ་ཞིང་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།

5

དྱེས་འབྲས་བུ་བསྱེད་པར་འདོད་དོ། །མདོ་སྱེ་པས་ལས་ཀིས་ཐོབ་པ་སྱེ་ཞིང་དྱེས་འབྲས་བུ་བསྱེད་པ་འདོད་
དོ། །སྱེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ནས་བག་ཆགས་དྱེས་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་
བསྱེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནི་ལས་འབྲས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྱེ་
དག་བཀག་ནས་འདིར་ལས་ཀིས་ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་བསྱེད་ནས་དྱེས་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་བསྱེད་པ་ནི་ཐུན་མོང་
མིན་པའི་གནད་ཡིན་ནོ། །ཆུ་ཕོར་གང་གི་གོ་ས་ན་རིགས་དྲུག་གིས་ཆུ་དང་། རྣག་ཁག་ལ་སོགས་པའི་མཐོང་
སྣང་དྲུག་འབྱུང་བའི་ཚེ་མིག་ཤྱེས་དྱེ་དག་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁྱད་པར་མྱེད་པས་ཆུའི་རས་ཆ་ཡོད་པ་བཞིན་
དུ་དངོས་པོ་གཞན་རྣམས་ཀི་རས་ཆ་ཡོད་པའང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྱེ་དག་ལས་འཕོས་པའི་དོན་
ལ། སྒྲིབ་གིས་ཀི་ངོས་འཛིན། བདག་གིས་ཀི་ངོས་འཛིན། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་སྤངས་རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར།
ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་མི་འདོད་པས་ཕྱི་དོན་ཁས་ལྱེན་པའི་ཚུལ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་མྱེད་པའི་
ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ནི་འདི་
པའི་ལུགས་ཀི་ོན་སྒྲིབ་ཡིན་ཏྱེ། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཤྱེས་སྒྲིབ་ནི་འཇུག་པའི་རང་འགྱེལ་ལས་ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་པར་གསུངས་པས། ོན་
མོངས་པའི་བག་ཆགས་དང་དྱེའི་འབྲས་བུ་གིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆའོ། །གིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་
འབྱེད་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་ཅིང་། འདི་པའི་ལུགས་ཀི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྱེས་ཀིས་
ངའོ་སམ་དུ་བཟུང་བ་དྱེ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ནི་ང་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། འཛིན་སྟངས་ཀི་གཟུང་བ་ནི་བདྱེན་པར་
གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དང་པོ་ནི་གང་ཟག་ཀང་ཡིན་ཞིང་། བདག་ཀང་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་
ནོ། །ཆོས་ཀི་བདག་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དྱེ་ིད་
ལ་འཇོག་གོ །གསུམ་པ་ནི། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་བདྱེན་པ་བཀག་ཙམ་
གིས་སྟོང་ིད་དྱེ་རྟོགས་པར་མཚུངས་ཤིང་དྱེ་ལས་ལྷག་པའི་རྟོགས་བ་མྱེད་པས་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པ་ཁོ་
ནའོ། །འོ་ན་ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་ནུས་མི་ནུས་ཀི་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། གོམས་པ་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་
སིང་རྱེ་དང་སྱེམས་བསྱེད་ལ་སོགས་པ་སོད་པའི་གོགས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་ནུས་མི་ནུས་ཀི་
ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ཡིན་གི། ཤྱེས་སྒྲིབ་ཀི་གྱེན་པོ་ལ་ཡང་སྔར་གི་སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའམ་
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གཞན་པའི་གྱེན་པོ་ནི་མྱེད་དོ། །སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་ལ། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་ོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་
སྤངས་པས་བདྱེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ཡིན་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་གིས་ནི་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་
བདྱེན་འཛིན་མ་སྤངས་པས་མ་དག་ས་བདུན་གི་སྐབས་སུ་བདྱེན་འཛིན་མངོན་དུ་གྱུར་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་མ་དག་ས་བདུན་གི་གནས་སྐབས་སུ་ོན་སྒྲིབ་ཁོ་ན་སྤོང་བ་ཡིན་གི། བདྱེན་འཛིན་ས་བོན་
དང་བཅས་པ་མ་བཅོམ་གི་བར་དུ། ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་བ་མི་སིད་པས་ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་བའི་མ་མཐའི་ས་མཚམས་ས་
བརྒྱད་པ་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་བདྱེན་འཛིན་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ལུགས་ཀིས། དྱེ་
ལ་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཆུང་འབྲིང་ཆྱེན་པོ་དགུར་བས་ནས་ས་གིས་པ་སོགས་སོམ་ལམ་དགུས་སྤོང་བའི་རྣམ་གཞག་
ཁས་མི་ལྱེན་ཏྱེ་ད་དུང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐྱེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གི་ཡང་མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་བར་བདྱེན་བཞི་
མི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གོམས་པར་བས་པས་ཁམས་གསུམ་གི་ོན་
མོངས་མངོན་གྱུར་བ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཡོད་ལ། དྱེས་ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་མ་རྟོགས་པས་བདྱེན་
འཛིན་ོན་མོངས་སུ་བས་པའི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་ཙམ་ཡང་སྤོང་མི་ནུས་ལ། མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་
དམིགས་རྣམ་ཅན་གི་ོན་མོངས་མངོན་གྱུར་བ་ཙམ་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། སོད་འཇུག་ལས། བསྟན་རྩ་
དགྱེ་སོང་ིད་ཡིན་ན། །ཞྱེས་པ་ནས། དྱེས་ན་སྟོང་ིད་བསོམ་པར་བ། །ཞྱེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལྔ་པོ་
ཡང་། གང་ཟག་འདི་ལ་སར་ཏྱེ་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཀུན་གཞི་མྱེད་ཅིང་། ཕྱི་
དོན་ཁས་ལྱེན་པ་ཡང་ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་ཕྱི་དོན་ཁས་མི་ལྱེན་པར་ཀུན་གཞི་ཁས་ལྱེན་པའང་ཡོད་མོད་ཀི། དྱེ་
དག་ནི་ཡོད་ན་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་ཡོད་དགོས་ལ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་མྱེད་ན་མྱེད་དགོས་པར་འདོད་
པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཀུན་གཞི་མྱེད་ཀང་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲྱེལ་པ་འཇོག་ཤྱེས་པས་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་
ལྱེན་ཞིང་། ཕྱི་དོན་དང་ཤྱེས་པ་ཤྱེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་གསུངས་པར་མཚུངས་ཤིང་
མངོན་པ་ལས་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཡོད་མམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བ་དགོས་པས་དོན་ཤྱེས་གིས་ཀ་ལ་ཐ་སད་
བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ཡོད་ཚུལ་དཔད་ན་མི་རྱེད་པར་མཚུངས་ལ། དྱེ་ལྟར་ནའང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་པའང་ཁྱད་པར་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་
འདོད་ན་ནི་ངྱེས་པར་རང་རྒྱུད་བ་དགོས་ཏྱེ། རང་སྱེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་སོགས་པ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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བཞིན་ནོ། །ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མི་འདོད་ན་ནི་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལྱེན་པར་
གདོན་མི་ཟ་བར་བ་དགོས་པས་འདི་དགག་བ་ཕ་མོ་ནས་འགོག་པ་འདི་ལ་ཐུག་གོ །དྱེས་ན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་
ལ་སོགས་པས་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཁས་བླངས་པས་དྱེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་
གཏན་ཚིགས་ཁས་བླང་དགོས་ལ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པས་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་
ཁས་མ་བླངས་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཁས་ལྱེན་པའི་དོན་མྱེད་དོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་
པ་ཡིན་ན་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རྱེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་རིགས་པ་མིན་ཏྱེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མྱེད་པའི་
ཕྱིར། ཞྱེས་གསུངས་པས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལྱེན་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་
ཁས་ལྱེན་པ་མྱེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བཞྱེད་དོ། །༼མཐའ་བྲལ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་བརོད་པ།༽
ལུགས་གསུམ་པ་ནི། གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རྔོག་ལོ་ཆྱེན་པོ་ལ་སོགས་པ་གསང་ཕུ་པའི་དགྱེ་
བའི་བཤྱེས་གྱེན་གོང་མ་རྣམས་དང་། བཤད་སྒྲུབ་གིས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་འགན་ཟླ་
དང་བྲལ་བ་རྱེ་བཙུན་ས་ས་པ་ཡབ་སས་རྣམས་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་མར་པ་དང་།
མི་ལ་ལ་སོགས་པའི་སྱེས་ཆྱེན་རྣམས་དང་། མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སོལ་འབྱེད་ལོ་ཙཱ་བ་པ་ཚབ་ི་མ་གགས་
དང་། དྱེའི་དངོས་སོབ་ཞང་ཐང་སག་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་། ར་བ་བང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་
དང་། དྱེའི་རྱེས་འབྲང་གཟད་པ་རིང་མོ་དང་། རྟོགས་པ་ནང་ནས་རོལ་བས་ངྱེས་དོན་གི་དགོངས་པ་རང་དབང་
དུ་འཆད་པ་ལྱེ་སོམ་ཤྱེས་རབ་རོ་རྱེ་ལ་སོགས་པ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའི་མཁས་པ་གཡག་གཞོན་
གིས་ཀི་བར་དུ་བོན་པའི་བོད་ཡུལ་གི་མཁས་གྲུབ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རང་གིས་བསོམས་ཞིང་།
གཞན་ལ་འཆད་པ་ཐམས་ཅད་མགིན་གཅིག་དབངས་གཅིག་ཏུ་འདི་ལྟར་གསུང་སྟྱེ། དབུ་མའི་དོན་ནི་ཡོད་མྱེད་
དང་ཡིན་མིན་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས། མཐར་འཛིན་དང་མཚན་མར་འཛིན་པ་
ཐམས་ཅད་སྤང་དགོས་ལ། དྱེ་ལ་ཐོག་མར་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་གི་བདྱེན་པ་མ་བཀག་ན་མཐར་འཛིན་
ཕྱི་མ་རྣམས་དགག་ཏུ་མྱེད་པས། གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་དགོས། འདི་དགག་བ་རགས་པ་ཡིན་ཞིང་འཁོར་བའི་རྒྱུའི་
གཙོ་བོ་ཡང་ཡིན་པས། གཞུང་རྣམས་ལས། དྱེའི་ཞྱེན་ཡུལ་བདྱེན་པ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་
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གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་བཀག་ནས་བདྱེན་པས་སྟོང་པ་ིད་དུ་བཟུང་བ། དཔྱེར་ན་རྟ་ལ་ཞོན་པ་གཡས་ཕྱོགས་
སུ་མ་ལྷུང་ཡང་། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ལྟར་ཆད་པའི་མཐར་ལྷུང་བ་ལས་མ་འདས་པས་དྱེ་ཡང་དགག་པར་
བ་བ་ཡིན་ནོ། །དྱེའི་ཕྱིར་གིས་འཛིན་དང་གིས་མིན་དུ་འཛིན་པ་ཡང་བཀག་དགོས་པས་མཐའ་བཞི་གང་དུ་
ཡང་གཟུང་བའི་ཡུལ་མ་རྱེད་པས། དྱེར་འཛིན་པ་མྱེད་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟོགས་ཞྱེས་ཐ་སད་འདོགས་པ་ཡིན་
གི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདིའོ་ཞྱེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་གཅིག་བྱུང་ན་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་གང་དུ་བཟུང་ཡང་
མཐར་འཛིན་ལས་མ་འདས་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མིན་ནོ། །ཞྱེས་བཞྱེད་དོ། །ཙོང་ཁ་པའི་འཇུག་པའི་ཊི་ཀར། དྱེ་
ལྟར་བདྱེན་འཛིན་ལྱེགས་པར་ངོས་ཟིན་ན་བདག་འཛིན་གིས་མིན་པའི་རྟོག་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤྱེས་པར་
འགྱུར་བས་རྟོག་པས་གང་བཟུང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པས་འགོག་པར་འདོད་
པའི་ལོག་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟློག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལ་དགོངས་པར་སྣང་
ངོ་། །ལུགས་འདི་མཐའ་ཆོད་པའི་རིགས་པ་དང་། ཡིད་ཆྱེས་པའི་ལུང་གིས་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། འོག་
རང་ལུགས་ཀི་སྐབས་སུ་འཆད་དོ། །༼རྟག་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་དགག་པ།༽ དྱེ་ལྟར་ལུགས་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྱེད་མདའ་བས་དགག་པ་འདི་ལྟར་མཛད་དྱེ། འདི་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་
ཆུང་གི་མདོ་སྱེ་གང་གི་ཡང་དགོངས་པ་མིན་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང་། རྒྱ་བོད་
ཀི་ཤིང་རྟ་ཆྱེན་པོ་སུ་གང་གི་ཡང་བཞྱེད་པ་མིན་པས། ཆོས་འདི་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།
དྱེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་གཅྱེས་སས་སུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་དགག་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།
འདིར་ཡང་ཅུང་ཟད་མདོར་བསྡུས་ཏྱེ་སྨྲ་བར་བའོ། །དྱེ་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སྱེ་པ་དག་གིས་ནི་སྟོང་ིད་
ཅྱེས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོང་པ་ཙམ་ལ་འདོད་ལ། དྱེ་ཡང་གང་ལ་གང་མྱེད་པ་དྱེ་ནི་དྱེས་སྟོང་ངོ་ཞྱེས་
པའི་ཐ་སད་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་རྟག་སོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བདག་མྱེད་ལ། དྱེས་སྟོང་པའི་ཕུང་
པོ་ཆོས་ཙམ་ཞིག་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། དྱེ་ཡང་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་གི། རྟག་སོགས་
ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྟོང་ིད་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་དོ། །དྱེའི་ཕྱིར་ལུགས་སྔ་མ་དྱེ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆུང་
ངུའི་མདོ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་ཡང་མིན་ནོ་ཞྱེས་བ་བར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི མདོ་སྱེའི་
དགོངས་པ་འགྱེལ་པར་བྱེད་པ་ལ། ཚད་མའི་སྱེས་བུ་གྱུར་པ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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མྱེད་གིས་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་ིད་ནི་རྣམ་པ་གིས་ཏྱེ། རིག་པས་དཔད་པའི་
སྟོང་ིད་དང་། རྣལ་འབོར་པས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བའི་སྟོང་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་
གི་སྟོང་པ་ིད་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་གི་སྟོང་པ་ིད་དོ། །དྱེ་ལ་དང་པོ་ནི་རྱེ་ཞིག་ཕུང་ཁམས་སྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ལ་
འཇིག་རྟྱེན་པ་དང་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་བཏགས་པའི་གང་ཟག་དང་། བདག་དང་སྱེས་བུ་སོགས་ཡུལ་ལ་
ལོངས་སོད་པ་པོའ་ི རང་བཞིན་བཀག་ནས་ཕུང་སོགས་ཆོས་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་
འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་ལས། ཕུང་པོ་ཙམ་ལས་གོལ་བ་ཡི། །སྱེམས་ཅན་མྱེད་པར་ཁྱོད་བཞྱེད་
ལགས། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་ཁམས་སྱེ་མཆྱེད་རྣམས་ལ་རང་གཞན་གི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་བཏགས་པའི་རྟག་མི་རྟག་ཡོད་མྱེད། སྱེ་མི་སྱེ་སོགས་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་རྟྱེན་
ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་སྒྱུ་མ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པར་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །དྱེ་ིད་ལས། བློ་ལྡན་ཁྱོད་ཀིས་ཕུང་པོ་
དྱེའང་། །སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་དི་ཟ་ཡི། །གོང་ཁྱྱེར་རི་ལམ་འཇིག་རྟྱེན་དུ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཁྱོད་ཀིས་བསྟན། །ཞྱེས་
གསུངས་སོ། །འདི་དག་ནི་རིགས་པའི་རྱེས་སུ་འབྲང་བའི་ཐོས་བསམ་ཀི་ཤྱེས་པས་དཔད་ནས་སྟོང་པར་བཞག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་གངས་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཅྱེས་བའོ། །གིས་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་སོ་སོ་རང་གིས་
རིག་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བརོད་དུ་མྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པར་བ་བའི་སྟོང་པ་ིད་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་ཞྱེས་
ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཡོད་མྱེད། རྟག་ཆད་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་སོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་
ཚིག་གི་ལམ་ནས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་
ཆོས་ིད་སྟོང་པ་ིད་དྱེ་ཡང་ཅི་ལྟར་སྣང་བའི་རྟྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན་
གི་འདི་ལས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་དོ། །གསུམ་པོ་འདི་ལས་གཞན་པའི་སྟོང་གཞི་དོན་དམ་
པར་གྲུབ་པ་ལ། དགག་བ་ཀུན་རོབ་བཀག་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཅྱེས་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞྱེད་པ་མིན་ཏྱེ། རྩ་བ་
ཤྱེས་རབ་ལས། གལ་ཏྱེ་སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སྟོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་
མིན་ན། །སྟོང་པའང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞྱེས་སྟོང་གཞི་མ་གྲུབ་པས། སྟོང་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་
ལ། ཡང་དྱེ་ིད་ལས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་པ་ིད། །ཅྱེས་སོགས་སྟོང་ིད་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པ་རྣམས་
གསོར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་རིགས་ཚོགས་དག་ལས་རང་སྟོང་ཙམ་ལས་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

མ་བསྟན་ལ། བསྟོད་ཚོགས་ལས་གཞན་སྟོང་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། བསྟོད་ཚོགས་
ལས་ཀང་དྱེ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་ཀི་རིགས་ཚོགས་དང་མཐུན་
པར་སོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་འགོག་པར་མཛད་དོ། །དྱེའི་ཕྱིར་གཞན་སྟོང་སྨྲ་བའི་ལུགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །བམས་ཆོས་ཕྱི་མ་གསུམ་དང་། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀི་
གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་པ་ིད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟྱེ། རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་སྟོང་པ་ིད་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་
ཡོད་པ་མིན་པའི་སྟོང་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི་ཀུན་བཏགས། གིས་པ་ནི་གཞན་
དབང་། གསུམ་པ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །དྱེ་ལས་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དྱེ་ལ་ཀུན་
བཏགས་ཀིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་རྟག་ཆད་དང་བྲལ་བས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་
བཞྱེད་དྱེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ཡོད། །དྱེ་ལ་གིས་པོ་ཡོད་པ་མིན། །སྟོང་པ་ིད་ནི་
འདི་ལ་ཡོད། །དྱེ་ལ་ཡང་ནི་དྱེ་ཡོད་དོ། །སྟོང་པ་ཡང་མིན་མི་སྟོང་མིན། །དྱེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་བཤད། །ཡོད་
པས་མྱེད་པས་ཡོད་པས་ན། །འདི་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་ན་གཞན་དབང་དང་།
ཀུན་བཏགས་ཀིས་སྟོང་པའི་ཡོངས་གྲུབ་གཞན་སྟོང་བདྱེན་པར་གྲུབ་བོ། །ཞྱེས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། འཕགས་པ་
བམས་པ་དང་། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་ཏྱེ། དྱེ་དག་གི་ལྟར་ན་ཀུན་བཏགས་བཞིན་དུ་
གཞན་དབང་ཡང་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་དགོས་ན། གཞུང་འདི་དག་ཏུ་ནི་གཞན་དབང་ནི་
སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་གཞི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རས་སུ་གྲུབ་པ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི མདོ་
སྱེ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་དང་དྱེའི་དགོངས་འགྱེལ་རྣམ་རིག་པ་དང་། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་ཕྱི་རོལ་དུ་
གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བ་བ་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་རྣམས་ནི་ཁོ་བོས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་འདིའི་
མཚང་རགས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྨྲོས་པར་ཟད་ཀི། ཞིབ་མོར་དཔད་ན། མདོ་སྱེ་ལ་མི་འཇུག འདུལ་བར་མི་སྣང་།
མངོན་པའི་ཆོས་ིད་དང་འགལ་བ་སོགས་ལུང་དང་། རིགས་པའི་གནོད་བྱེད་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་མོད་ཀི་འདིར་ནི་
དཀྱུས་མ་འཆད་པའི་གྱེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མ་སོས་སོ། །ཞྱེས་པའི་དགག་པ་མཛད་དོ། །འོན་ཀང་འདིའི་
ཕྱོགས་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ལ་བརྟགས་ན་འདི་ལྟར་མཐོང་སྟྱེ། ཕྱོགས་སྔ་མའི་ལུགས་དྱེ་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གང་གིའང་
ལུགས་མིན་པས་ཆོས་འདི་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའོ། །ཞྱེས་པ་ནི་སྐུར་བ་ཆྱེས་པའི་སོན་ཏྱེ། བཀའ་ཕྱི་མ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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བམས་ཆོས་ཕྱི་མ་དང་། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ལུགས་ངྱེས་དོན་དུ་བས་ནས་ཡོངས་གྲུབ་དོན་
དམ་པའི་བདྱེན་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས། དངོས་སྨྲ་བ་
གཞན་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྱེ་བ་ལ་ཚེགས་མྱེད་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
སྱེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མིན་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་གཞན་དབང་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་པ་ཡང་
མ་ངྱེས་ཏྱེ། དབུས་མཐའ་དང་། ཐྱེག་བསྡུས་ལ་སོགས་པ་སྱེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆྱེར་དུ། གཞན་དབང་
རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་ཀང་། དྱེ་ལྟར་དུ་ཁས་ལྱེན་པའི་སྱེམས་ཙམ་པ་དྱེ་དབུ་མ་པར་བློ་
སོང་བའི་ཚེ་གཞན་དབང་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས། ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་ལ་བདྱེན་འཛིན་གི་ལྷག་
མ་ལུས་པ་གཅིག་ངྱེས་པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དབང་དང་བདྱེན་མྱེད་ཀི་གཞི་མཐུན་ཁས་བླངས་པ་
ཙམ་གིས་སྱེམས་ཙམ་པ་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྱེ། རྣམ་བདྱེན་རྫུན་རྩོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་དྱེ། གཞན་
དབང་ལས་མ་འདས་པས། སྱེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་ཡང་སྱེམས་ཙམ་པ་མིན་པར་འགྱུར་བའི་སོན་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ཡང་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ནོ་སམ་ན། འོ་ན་དྱེ་སྱེམས་ཙམ་རྣམ་བདྱེན་པས་བདྱེན་པར་ཁས་
བླངས་པར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཀུན་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཅི་ལྟར་སམ་ན། རྱེ་བཙུན་ཤྱེས་བ་ཀུན་
རིག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ལུགས་འདི་སྱེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་དག་ཤོས་དབུ་མར་ཅུང་ཟད་མ་སྱེབས་པ་ཞིག་ཡིན་
གསུངས་པ་དྱེ་ིད་དོན་ལ་གནས་ཏྱེ། གཞན་དབང་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས་ཡོངས་གྲུབ་ལ་བདྱེན་
འཛིན་གི་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་སྱེ་དགོངས་པ་ངྱེས་འགྱེལ་གི་དངོས་བསྟན་ངྱེས་དོན་དུ་ཁས་བླངས་
པའི་ཕྱིར་དང་། ཐོགས་མྱེད་སྐུ་མཆྱེད་དང་། ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གགས་རྣམས་ལ་དབུ་མ་པ་ཆྱེན་པོ་ཞྱེས་པའི་ཐ་
སད་མཛད་ནས། དྱེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གསུང་
རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགྱེལ་བར་བྱེད་པའི་སོ་ཡང་། ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་གི་སོ་ནས་
གཙོ་བོར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྱེས་འབྲང་དག་ན་རྱེ། སྱེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་མིན་ཏྱེ། དྱེ་ནི་དངོས་སྨྲ་བ་ཡིན་
ལ། དངོས་སྨྲ་བ་ཡིན་ན། དངོས་པོ་དང་བདྱེན་གྲུབ་ཀི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལྱེན་དགོས་པ་ལས་འདིར་དངོས་པོ་
ཡིན་ན་བདྱེན་པར་མྱེད་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། འགལ་བ་ལྷག་པོ་ཁས་
བླངས་པ་མ་གཏོགས་པ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཤྱེས་པ་དང་བདྱེན་གྲུབ་ཀི་གཞི་མཐུན་ཁས་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

བླངས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ནོ་
སམ་ན་ཡང་། འདི་ནི་མ་ངྱེས་ཏྱེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་བརྒལ་མ་ནུས་པས་དྱེའི་གཞུང་ལུགས་འཁྱོག་པོར་བཤད་ནས་
རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སར་བའི་ཕྱིར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་གཏན་ནས་མིན་ཏྱེ། རྩ་བ་ཤྱེས་རབ་ལས། སྱེ་དང་
གནས་དང་འཇིག་པ་དག །མ་གྲུབ་ཕྱིར་ན་འདུས་བས་མྱེད། །འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་
ནི་ཅི་ལྟར་གྲུབ། །ཅྱེས་བདྱེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་ན། བདྱེན་པར་གྲུབ་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་འདུས་བས་ཀང་བདྱེན་
པར་མ་གྲུབ་ན་འདུས་མ་བས་ཅིའི་ཕྱིར་བདྱེན་པ་གྲུབ་ཅྱེས་གསུངས་ལ། ཁྱོད་འདུས་མ་བས་ཡོངས་གྲུབ་བདྱེན་
གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ་སོན་མྱེད་དྱེ། གཞུང་འདི་དང་། རྩོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏྱེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་
ཡོད། །དྱེས་ན་ང་ལ་སོན་འདི་ཡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མྱེད་པས་ན། །ང་ནི་སོན་མྱེད་ཁོ་ན་ཡིན། །ཞྱེས་པ་དང་།
སྟོང་ངོ་ཞྱེས་ཀང་མི་བརོད་དྱེ། །ཞྱེས་སོགས་མཐའ་བཞིའི་སོས་བྲལ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། མམ་བཞག་ལ་
ཟློའ་ི གནས་སྐབས་ཡིན་གི་རྱེས་ཐོབ་ཤན་འབྱེད་གནས་སྐབས་མིན་ནོ། །མམ་བཞག་ལ་ཟློའ་ི དོན་ནི།
འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ངོར་འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་གང་ཡང་བདྱེན་པར་མིན་སྣང་ཞིང་།
ཡོད་མྱེད་སོགས་མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པའི་དོན་ཡིན་པས། མམ་བཞག་ཟག་མྱེད་ཀི་བློའ་ི འཛིན་
སྟངས་འཆད་པ་ཡིན་ལ། རྱེས་ཐོབ་ཤན་འབྱེད་ཀི་དོན་ཡང་རྱེས་ཐོབ་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ།
འདི་ནི་བདྱེན་པར་གྲུབ། འདི་ནི་བདྱེན་པར་མ་གྲུབ་ཅྱེས་སོ་སོར་འབྱེད་པའོ་ཞྱེས་སྨྲའོ། །དྱེ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྱེ།
འདུས་མ་བས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དྱེ་མམ་བཞག་ལ་ཟློའ་ི གནས་སྐབས་ཡིན་ན། འདུས་བས་མ་གྲུབ་པར་
གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་མམ་བཞག་ལ་ཟློའ་ི སྐབས་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཤིང་། འདོད་པའང་ཡིན་ལ། དྱེ་ལྟར་ན་
མཚན་ིད་སྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་རིགས་པས་དཔད་ནས་འགོག་པ་དོན་མྱེད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་
འདི་ནི་རྱེས་ཐོབ་ཤན་འབྱེད་ཀི་གནས་སྐབས་ཡིན་ཏྱེ། བདྱེན་འཛིན་ནི་འདུས་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཞུགས་པ་ཤས་
ཆྱེ་བས། འདུས་བས་བདྱེན་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། འདུས་མ་བས་ལ་
བདྱེན་འཛིན་ཆྱེས་ཆུང་བས་དྱེ་བདྱེན་མྱེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པར། དགག་བ་འདུས་
བས་བདྱེན་པར་མ་གྲུབ་པས། དྱེ་བཀག་པའི་འདུས་མ་བས་བདྱེན་པར་མ་གྲུབ་ཅྱེས་བསྡུས་ཏྱེ་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་པ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ཀི་འཆད་ཚུལ་རད་དུ་བྱུང་བ་སྟྱེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཀི་གགས་པས། དངོས་པོའ་ི ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རྟོག་སྱེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས།
དངོས་མྱེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རྟོག་སྱེལ་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསྡུས་
པ་བཞིན་ནོ། །རྩོད་ཟློག་གི་ལུང་དོན། མམ་བཞག་ལ་ཟློའ་ི སྐབས་ལ་སར་ན་དབུ་མ་པས་དངོས་སྨྲ་བའི་རྩོད་
པ་ཟློག་པ་དྱེ་མམ་བཞག་གི་སྐབས་ཡིན་གི། རྱེས་ཐོབ་ཀི་གནས་སྐབས་མིན་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པས་
གད་པ་ལ་ཐུག་ཀང་ཕྱིར་ལྡོག་མི་ཤྱེས་པའོ། །དྱེས་ན་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་བདྱེན་པར་གྲུབ་ཀང་འཕགས་པའི་
མམ་བཞག་ལ་བདྱེན་པ་མི་སྣང་བར་འདོད་པ་ལ་ནི། རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས། རྣལ་འབོར་སོད་
པ་བ་རྣམས་ཀང་དབུ་མ་པར་འདོད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྱེ་ཤྱེས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་འདོད་པ་ཡིན་
མོད་ཀི། ཁྱྱེད་རང་གི་འདོད་པ་དང་ནང་འགལ་བས་དྱེ་ལྟར་འདོད་པ་ནི་མི་གྲུབ་བོ་ཞྱེས་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ་རྣམ་པ་
འཇོག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་ིད་བཏྱེགས་ནས་མགོ་བོའ་ི ཐོག་ཏུ་གཞག་པར་བ་སྟྱེ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་
བདྱེན་པར་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་བདྱེན་པ་མི་སྣང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དག་རྟག་ལྟ་
ཕུགས་སུ་འཚང་ཞིང་སོད་ལམ་བདྱེ་བའི་ཕྱིར་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཁ་གཡར་བའི་བློ་རྩིང་དག་གིས་ས་ཇོ་
གིས་ལྟ་བའི་གནད་ལ་མི་མཐུན་པ་མྱེད་དོ། །ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ནི། རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས། གལ་ཏྱེ་
དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ་ཞྱེ་ན། འོ་ན་ཡོད་པའི་མཐར་ལྷུང་བའི་ཕྱིར་དབུ་མ་པའི་ལམ་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་
ཁྱོད་དོན་དམ་དུ་མྱེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཁྱྱེད་ཀང་མྱེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་དོན་
དམ་པར་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་མྱེད་པར་ནི་མི་འདོད་དོ། །འོ་ན་ཁྱྱེད་གང་དུ་འདོད་ཅྱེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དྱེ་ལྟར་འདོད་དྱེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་ལ། དོན་དམ་པར་གང་དུ་ཡང་
འདོད་པ་མྱེད་པས་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བས་དབུ་མ་ཞྱེས་བའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་ཙམ་ཡང་མ་
མཐོང་བར་ཟད་དོ། །དྱེས་ན་བདྱེན་པ་ལ། མྱ་ངན་འདས་པ་བདྱེན་གཅིག་པུ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མི་བསླུ་བ་
ལ་བདྱེན་པར་བས་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དགག་བ་ལ་བདྱེན་གྲུབ་ཏུ་བས་པ་གིས་
ལས། དང་པོ་ནི། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་པའི་བདྱེན་པ་ཇི་སིད་ཁས་
ལྱེན་གི་བར་དུ་དབུ་མ་པར་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་མྱེད་དོ། །དྱེ་དག་གིས་ནི་ལུགས་དང་པོ་ལ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་
བའི་རབ་དབྱེ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །༼ཆད་མཐའ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་དགག་པ།༽ ད་ནི་ལུགས་གིས་པ་ལ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

ལུང་རིགས་ཀི་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་དངོས་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ྱེས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པས་དྱེའི་ཞྱེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་འཐད་ཀང་། རིགས་པས་བཙལ་བའི་
ཚེ་མ་རྱེད་པའི་བདྱེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྟོང་ིད་མྱེད་དགག་དྱེ་ིད་དོན་དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པར་
འདོད་པ་དང་། སྟོང་ིད་དྱེར་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དགག་བ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལས་
འདས་ཏྱེ། བདྱེན་གིས་རང་འགྱེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། དྱེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྱེན་པ་གང་ཞྱེ་ན། ཇི་སྱེད་
འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་གདགས་པ་དང་ཡི་གྱེ་དང་། སྐད་དང་། བར་བསྟན་པ་དག་གོ །དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་ནི་
གང་ལ་སྱེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་མྱེད་ན་ཡི་གྱེ་རྣམས་ལྟ་སྨྲོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། དྱེའི་དོན་བདྱེན་
གིས་ལས། ཡོད་མྱེད་དངོས་པོ་མཁྱྱེན་པ་ཡི། །ཀུན་མཁྱྱེན་པས་ཀང་གང་མ་གཟིགས། །དྱེ་ཡི་དངོས་པོ་ཅི་
འད་ཞིག །ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པའི་ལྟ་བས་དཔོད། །ཞྱེས་དོན་དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པ་ནི། སོ་སོ་སྱེ་བོའ་ི བློའ་ི ཡུལ་
ལས་འདས་པ་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཟག་པ་མྱེད་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་ཀང་གིས་སུ་སྣང་བ་ནུབ་ཅིང་། ཡོད་
མྱེད་རྟག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ིད་དོན་དམ་བདྱེན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གལ་
ཏྱེ་དྱེ་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་སམ་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀང་འདི་དང་ཁྱད་པར་མྱེད་དྱེ། དཔལ་ལྡན་
ཟླ་བས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པར་མཐོང་བ་ཡིས། །དངོས་རྱེད་ངོ་བོ་གིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཡང་
དག་མཐོང་ཡུལ་གང་དྱེ་དྱེ་ིད་དྱེ། །མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པར་གསུང་། །ཞྱེས་དང་། སོད་འཇུག་
ལས། དོན་དམ་བློ་ཡི་སོད་ཡུལ་མིན། །བློ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅྱེས་གསུངས་པའི་མཐོང་བ་ཡང་དག་
པ་ནི། འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཟག་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་ནི་མཐོང་བ་རྫུན་པ་
ཡིན་པས། བདྱེན་པ་བཙལ་ནས་མ་རྱེད་པའི་རིགས་ཤྱེས་རྱེས་དཔག་གི་དངོས་ཀི་གཟུང་བར་གྱུར་པའི་སྟོང་
ིད་མྱེད་དགག་དྱེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་བདྱེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་
སྟོང་ིད་མྱེད་དགག་དྱེ་དོན་དམ་བདྱེན་པར་གསུངས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྱེལ་
པར། བདྱེན་པ་གིས་སུ་འཇོག་པ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ་སམ་ན། དྱེ་ནི་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་པས། དྱེའི་ཡུལ་ལ་དོན་དམ་པར་
འཇོག་པ་རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་བདྱེན་པ་ཞྱེས་བཏགས་པ་བར་འཇོག་གོ །འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བདྱེན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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པ་འཛིན་པའི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བློའ་ི ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་
དོན་དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པ་རྟོགས་པ་ལ་ཐོག་མར་འདི་ིད་རྟོགས་དགོས་སོ། །ཞྱེས་ཤྱེས་པའི་ཆྱེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནི། སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་ཀི་མཐའ་གང་རུང་དུ་བཟུང་བའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་རིགས་པས་བདྱེན་པ་བཀག་ནས་བདྱེན་མྱེད་དུ་བཟུང་བའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་
དོན་དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པར་འདོད་པ་ནི། དོན་དམ་བདྱེན་པའི་དོན་སི་ལ་དོན་དམ་བདྱེན་པར་འདོད་པ་
ཡིན་པས། བུམ་པའི་དོན་སི་ལ་བུམ་པར་འདོད་པ་དང་འདའོ། །འདི་ནི་སོད་འཇུག་ལས། རྣལ་འབོར་ཀུན་རོབ་
ྱེས་མྱེད་དྱེ། །འཇིག་རྟྱེན་ལ་ལྟོས་དྱེ་ིད་མཐོང་། །ཞྱེས་དང་། འཇུག་འགྱེལ་ལས་ཀང་། ཟག་པ་མྱེད་པའི་ཡྱེ་
ཤྱེས་དང་བྲལ་བ་སོ་སོ་སྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་ཤྱེས་པས་ཀང་གཟིགས་པ་ཟག་པ་མྱེད་པ་ལ་གནོད་པ་མིན་པས་རྣམ་པ་
དྱེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་འཇིག་རྟྱེན་གཞན་གིས་གནོད་པ་མིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། བདྱེན་གིས་ལས། དྱེ་བས་འདི་ནི་
ཀུན་རོབ་སྟྱེ། །ཡང་དག་པར་ན་སྱེ་བ་མྱེད། །ཅྱེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དགོངས་
པ་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །བདྱེན་པ་བཀག་ཟིན་ནས་དྱེ་བཀག་པའི་སྟོང་ིད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་དགག་ཏུ་མི་
རུང་བར་འདོད་པ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་གནད་ཆྱེན་པོ་འཆུག་པ་སྟྱེ། མདོ་སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདི་སྟོང་
ཞྱེས་རྟོག་ནའང་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནི། །མཚན་མ་ལ་སོད་སྱེ་མྱེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། །ཞྱེས་དང་།
ཡུམ་བར་མ་ལས། གཟུགས་སྟོང་ཞྱེས་བ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །གཟུགས་མི་སྟོང་ཞྱེས་བ་བར་
སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །ཞྱེས་སོགས་གིས་འཛིན་མཐའ་དག་དགག་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་
དག་གི་དོན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ིད་ལ། །སོད་པའི་འདུ་ཤྱེས་མི་མཐུན་
ཕྱོགས། །ཞྱེས་དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི སོར་ལམ་གི་སྐབས་སུ། རྟག་མི་རྟག་སོགས་ཀི་མཐའ་སོ་གིས་ལ་ཞྱེན་
སོད་བཀག་ནས་བསོམས་པས་མཐོང་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་སོ་གིས་དང་བྲལ་བ་མངོན་དུ་
འགྱུར་བར་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་པ་ིད། །ལྟ་ཀུན་ངྱེས་
པར་འབྱུང་བར་གསུང་། །གང་དག་སྟོང་པ་ིད་ལྟ་བ། །དྱེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མྱེད་པར་གསུངས། །ཞྱེས་དང་། སྟོང་ངོ་
ཞྱེས་ཀང་མི་བརོད་དོ། །མི་སྟོང་ཞྱེས་ཀང་མི་བ་ཞིང་། །གིས་དང་གིས་མིན་མི་བ་སྟྱེ། །གདགས་པའི་དོན་དུ་
བརོད་པར་བ། །ཞྱེས་དང་། ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕྱིར། །སྟོང་ིད་བདུད་རྩི་སྟོན་མཛད་ན། །གང་ཞིག་
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དྱེ་ལ་ཞྱེན་གྱུར་པ། །དྱེ་ནི་ཁྱོད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སྨད། །ཅྱེས་དང་། གང་གིས་ཐུགས་བརྩྱེས་ྱེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་
ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ། །གོ་ཏམ་དྱེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བས། གིས་སུ་མྱེད་པའི་བློ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གིས་དང་བྲལ་
བའི་ཤྱེས་རབ་བོ། །ཞྱེས་དང་། དྱེའི་ཕྱིར། དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་དྱེའི་ཡུལ་ཅན་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་
ཞྱེས་པ་ནས་དྱེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་པ་དང་། བདྱེན་གིས་
ལས། ཡང་དག་ིད་དུ་གིས་མྱེད་དྱེ། །དྱེ་ིད་ཕྱིར་ན་དྱེ་སྟོང་མྱེད། །མི་སྟོང་མ་ཡིན་ཡོད་མྱེད་མིན། །མི་སྱེ་མ་
ཡིན་སྱེ་མིན་ཞྱེས། །དྱེ་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་ལྡན་གསུངས། །ཞྱེས་སོགས་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཁུངས་ཐུབ་
ཐམས་ཅད་ནས་སྟོང་མི་སྟོང་ལ་སོགས་པ་གིས་འཛིན་ཐམས་ཅད་དགག་བར་གསུངས་པར་མཐུན་ནོ། །གལ་
ཏྱེ་སྔར་གི་ལུང་དྱེ་དག་གི་དོན། སྟོང་ིད་ལ་བདྱེན་པར་བཟུང་བ་དགག་བར་གསུང་པ་ཡིན་གི། བདྱེན་པ་
བཀག་པའི་སྟོང་ིད་དུ་བཟུང་བ་དགག་བར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནི། བསྟན་པའི་སིང་པོ་སོས་བྲལ་
མས་པར་བྱེད་པའི་བདུད་ཚིག་བློ་གོས་དང་བསོད་ནམས་ཆུང་བ་རྣམས་བསླུ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་སྟྱེ། དྱེ་
ལྟར་ན་ལྟ་ཀུན་ཅྱེས་དང་། ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཅྱེས་དང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཅྱེས་མང་ཚིག་གསུངས་པ་དོན་
མྱེད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། ཆོས་ཅན་ལ་བདྱེན་པར་བཟུང་བ་དང་། དྱེའི་སྟོང་ིད་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པ་གིས་ཀ་
ཡང་མཐར་འཛིན་བཞིའི་ནང་ནས་དང་པོ་གཅིག་པུར་འདུས་པའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་མཐར་འཛིན་བཞི་ཆར་བསྡུ་བའི་
ཕྱིར་དུ་མང་ཚིག་གསུང་པ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་སོ་སོ་བའི་སྟྱེང་གི་མཐར་འཛིན་གཅིག་ཁོ་ན་དགག་བ་ཡིན་ན་
མང་ཚིག་གསུངས་པ་དོན་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །བདྱེན་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཁོ་ནར་བཟུང་བ་དབུ་མའི་ལྟ་
བ་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་བས་ནས། དྱེ་དགག་ཏུ་མི་རུང་བ་འདོད་པ་ནི་གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ལས་
རྣམ་གངས་དུ་མས་སྨད་ཅིང་། རྣལ་འབོར་ཆྱེན་པོའ་ི སྐབས་སུ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཅིག་པར་འགྱུར་བར་གསུང་པ་
སོགས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི་མ་སོས་སོ། །ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་གི་དོན། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་
མིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་མིན། ཞྱེས་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྱེ། ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་མཐའ་བཞིའི་
སོས་བྲལ་མཚན་ིད་པ་ནི། འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཟག་པ་མྱེད་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་གཟིགས་ངོ་ཡིན་ལ། རྱེས་
མཐུན་པ་ནི་སོ་སོ་སྱེ་བོའ་ི གནས་སྐབས་སུ་མཐར་ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤྱེས་ཀི་བློ་ངོར་རྟོགས་དགོས་ཤིང་།
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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དྱེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་མིན་ན་རིགས་ཤྱེས་དྱེའི་ངོར་བུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་
འགྱུར་ཏྱེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་གིས་ཆར་ཁས་བླངས། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་
རྣམས་ཀིས་མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། དྱེའི་ཚེ་ཆོས་
ཅན་མྱུ་གུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྱེད་པ་འདི་ིད་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་འགལ་མི་
འགལ་ལྱེགས་པར་སོམས་ཤིག ཡང་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་གི་དོན་ཡོད་པ་ཡང་བདྱེན་པར་མ་གྲུབ། མྱེད་པ་ཡང་
བདྱེན་པར་མ་གྲུབ་ཅྱེས་སོགས་ལ་འཆད་པ་ནི། སོས་བྲལ་བློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བའི་གཏམ་སྟྱེ། སིར། འདུས་བས་
རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཅི་ལྟར་གྲུབ། །ཅྱེས་དང་། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མྱེད་
གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་པ་ལྟ་བུ། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་དངོས་པོ་དངོས་མྱེད་གིས་ཀ་དགག་
གཞིར་བས་ནས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་བདྱེན་པ་བཀག་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི་ཆོས་ཅན་གཟུང་འཛིན་གིས་སྟོང་གི་ཤྱེས་
པ་ལྟ་བུའི་སྟྱེང་དུ་མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་བཀག་པར་ཡྱེ་ཤྱེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གསུངས་པས།
དྱེའི་ཚེ་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་སོགས་བཞི་པོ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་བདྱེན་པ་བཀག་པ་ལ་འབྲྱེལ་ཅི་
ཡོད་སོམས་ཤིག གལ་ཏྱེ་དྱེའི་དོན་གཟུང་འཛིན་གིས་སྟོང་གི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་མིན། ཀུན་
རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་མིན། ཞྱེས་སོགས་ལ་སར་བ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་སྟོང་གི་རྣམ་ཤྱེས་ཆོས་ཅན།
དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། དྱེ་གིས་ཀ་མིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་གསལ་འབྲུ་གནོན་གི་ཐོག་ཏུ་དངོས་འགལ་ཡིན་ལ། ཁྱབ་པ་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་བ་ལ་དངོས་
འགལ་ཡིན་པས་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་དགྱེ་སོང་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་ལན་གང་འདྱེབས་བཀའ་གོས་མཛོད་ཅིག
དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་དཔོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་བ་འདི་ལ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀིས། གལ་ཏྱེ་ཡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །ཅི་སྟྱེ་མྱེད་པ་པར་གྱུར་ན། །དྱེ་ཕྱིར་མྱེད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །ཅི་ཕྱིར་
ཡོད་པ་པར་མི་འགྱུར། །ཞྱེས་ཆྱེད་དུ་གཏད་པའི་དགག་པ་གསུངས་པ་འདི་ཡང་དན་པར་གིས་ཤིག མཐར་
ཐུག་དཔོད་པའི་རིགས་ཤྱེས་ཀི་ངོར་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་གི་ལྟ་བ་ཁས་བླངས་པ་ལ། རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གི་ལྟ་བ་
ཡིན་ནོ་ཞྱེས་བརྟག་དཔད་མ་བས་པའི་ཚིག་རང་དགའ་བ་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཁམས་སུ་འཕངས་པ་ནི་བསྟན་པའི་
སིང་པོ་སོས་བྲལ་མས་པའི་ཆྱེད་དུ་བདུད་རིགས་ཀིས་བིན་གིས་རླབས་ནས་བཀྱེ་བར་བྱེད་པ་སྟྱེ། རྒྱ་ནག་ཧ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

ཤང་གིས་ནི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་བརྟག་དཔད་མ་བས་པར་རྟོག་པ་རང་དགར་བཀག་ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་
མི་བྱེད་པ་ཙམ་ལ། ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ིད་མཁས་པ་ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལས་ལུང་
དང་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་
ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ན། མཐར་འཛིན་རྣམས་ཀི་ཞྱེན་ཡུལ་རྱེ་རྱེ་ནས་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ། མཐར་
ཡོད་མྱེད་ལ་སོགས་སོས་པའི་མཐའ་གང་ཡང་མ་རྱེད་པ་ཙམ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟོགས་ཞྱེས་པའི་ཐ་སད་ཙམ་
ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་པས། དྱེ་གིས་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ནི། མཁས་པ་སངས་པར་རློམ་པ་རྣམས་ཀང་བརྟག་
དཔད་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བས་པའམ། ཡང་ན་ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ཀིས་ཟིན་པར་ངྱེས་སོ། །དྱེས་ན་བདྱེན་
པས་སྟོང་པ་ཙམ་དུ་བཟུང་ནས། ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་གི་སོས་བྲལ་འགོག་པ་འདི་ནི། བླ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་འཇམ་
དབངས་ཀིས་བསྟན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་གི། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བ་ཁོ་ན་
ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། དྱེ་ིད་ཀི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། ཁོ་བོའ་ི རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་
ཐལ་རང་གང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞྱེས་བླ་མ་དབུ་མ་པའི་བརྒྱུད་ནས་འཇམ་དབངས་ལ་ཞུས་པས། འཇམ་དབངས་ཀི་
ཞལ་ནས་དྱེ་ནི་ཐལ་རང་གང་གིའང་ལྟ་བ་མིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས། དྱེ་ལ་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ན་རྱེ། དྱེའི་ཚེ་རྱེ་འདི་
ིད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཞང་ཐང་སག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་གི་ལྟ་བ་དྱེ་ཡོད་པས་དྱེ་སྐད་དུ་
གསུངས་པ་ཡིན་པར་འདུག་ཅྱེས་བྲིས་སྣང་ངོ་། །ཐར་པ་དོན་གྱེར་རྟོག་དཔོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་
བག་ཟོན་མཛོད་ཅིག གལ་ཏྱེ་སྟོང་ིད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཡང་འགོག་དགོས་ན། བདྱེན་པ་བཀག་ནས་སྟོང་
ིད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་བློ་དྱེ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་
པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། སོན་མྱེད་དྱེ། ཐོག་མར་བདྱེན་པ་མ་བཀག་ན། བདྱེན་སྟོང་དུ་ཞྱེན་པ་དགག་ཏུ་
མྱེད་པས་སྟོང་ིད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། བདྱེན་པས་སྟོང་པ་ཙམ་རྟོགས་པའི་བློ་ནི། བདྱེན་འཛིན་ིད་
ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་རང་གི་མཚན་ིད་
ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཁས་བླངས་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་བར་ཡིན་ཚུལ་དང་།
རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ལས། ཀུན་རོབ་གཅིག་པུར་མ་བརྟགས་མས་དགའ་བ་ིད་དུ་
གསུངས་ཀི། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་མྱེད་པ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནི། གཞན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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དུ་འཆད་པར་འདོད་པས་འདིར་མ་སོས་སོ། །ད་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་བརོད་པར་བ་སྟྱེ། དྱེ་ལ་ཀུན་རོབ་
ཐམས་ཅད་འདི་ནི་ལྷས་བིན་ནོ། །འདི་ནི་ལྷས་སིན་གིས་མིག་གོ་ཞྱེས་སོགས་མིང་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་
ཐམས་ཅད། མིང་གི་ཐ་སད་དྱེའི་དབང་གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་མ་གཏོགས་པ་འཇོག་བྱེད་གཞན་མྱེད་པར་
འདོད་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་དོན་གཏན་མིན་ཏྱེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པའི་མདོ་
ལས། རིགས་ཀི་བུ་འཇིག་རྟྱེན་གནས་པ་ན་སྱེ་བ་དང་། འགག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ཡིན་པས། དྱེ་ལ་དྱེ་
བཞིན་གཤྱེགས་པ་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོ་ཅན་གིས་འཇིག་རྟྱེན་སྐྲག་པའི་གནས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའི་ཕྱིར། ཐ་སད་
ཀི་དབང་གིས་སྱེའོ། །དགག་གོ་ཞྱེས་གསུངས་ཀི། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལས་ཆོས་འགའ་ཡང་སྱེ་བ་ནི་མྱེད་
དོ། །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། བདྱེན་གིས་རང་འགྱེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས་ཀང་། དྱེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདྱེན་པ་
གང་ཞྱེ་ན། ཅི་སྱེད་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། ཡི་གྱེ་དང་། སྐད་དང་། བརར་བཏགས་པ་དག་གོ་
ཞྱེས་དང་། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། གནས་པའམ་སྱེ་འཇིག་ཡོད་མྱེད་དང་། །དམན་པའམ་མམ་དང་ཁྱད་
པར་ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྱེན་སད་དབང་གིས། །གསུངས་ཀི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །ཞྱེས་ཀུན་རོབ་
ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལ་བདྱེན་གིས་རང་འགྱེལ་ལས། འཇིག་རྟྱེན་གི་ཐ་སད་
གདགས་པ་ནི། འཇིག་རྟྱེན་གི་འཇུག་པ་སྟྱེ། ཤྱེས་པ་དང་ཤྱེས་བའི་མཚན་ིད་ཡིན་གི། རོད་པར་བྱེད་པའི་
མཚན་ིད་ནི་མིན་ཏྱེ། དྱེ་ནི་འོག་ནས་བརོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྱེས་འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་
བཞག་པ་དང་། དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས་བཞག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་
བཞག་པའི་དོན་དུ་གསུངས་ཀི། མིང་གི་ཐ་སད་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་
ལུགས་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཡང་འདི་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བཞྱེད་དྱེ། འཇུག་པ་ལས། དྱེ་བློ་ལ་ལྟོས་
གིས་ཆར་བདྱེན་པ་སྟྱེ། །དོན་གསལ་མཐོང་ལ་གིས་ཀའང་རྫུན་པ་ཡིན། །ཞྱེས་དང་། འདི་ན་ཅི་ལྟར་སད་
བཞིན་ཇི་སིད་དུ། །མ་སད་དྱེ་སིད་དྱེ་ལ་གསུམ་པོ་ཡོད། །ཅྱེས་དང་། རབ་རིབ་མཐུ་ཡིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་
པའི། །ཞྱེས་པའི་འགྱེལ་པར། དྱེ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་ཀིས་གནོད་པ་བས་པའི་དྱེ་ཁོ་ན་ིད་མ་མཐོང་
བ་དག་གིས་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྱེ་མཆྱེད་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྱེ་ནི།
དྱེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཀུན་རོབ་པའོ། །ཞྱེས་འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཡུལ་དྱེ་དང་། དྱེར་བཞག་པ་
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ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐ་སད་བཏགས་པའི་དོན་
བཙལ་བའི་ཚེ་ན་མི་རྱེད་ཅྱེས་པའི་སྒྲ་ཙམ་སྨྲས་ཀང་དོན་ལ་བཙལ་ནས། རྱེད་པར་བས་འདུག་སྟྱེ། ལས་ཀི་
འབྲས་བུ་བསྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་རིགས་པས་བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་ཚེ་ན། ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཞིག་
པ་དངོས་པོ་བ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་འདི་འདི་སྟྱེ། ལས་
ཀིས་ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་བསྱེད་ནས་ཞིག་པ་དངོས་པོ་བས་འབྲས་བུ་བསྱེད་པ་དྱེ་རིགས་ངོར་ཁས་ལྱེན་པ་
ཡིན་ནམ། ཐ་སད་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་གོ་བས་ཁོ་བོ་ནི་ཅི་ཡང་མི་སྨྲའོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཐ་
སད་དུ་ལས་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་དྱེ་གིས་ཀི་བར་དུ་ཞིག་པ་དངོས་པོ་བས་ཆོད་པའི་
ཕྱིར། དཔྱེར་ན་ཆུས་བར་དུ་ཆོད་པའི་རི་ཕན་ཚུན་བཞིན་ནོ། །འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་སྔར་གི་ཤིང་གི་ས་བོན་དང་།
ཕྱིས་ཀི་ཤིང་སོང་གིས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དྱེ་ཡང་འདོད་ན། གང་ཕྱིར་འཇིག་རྟྱེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་
ནས། །ཞྱེས་པའི་རྩ་འགྱེལ་གི་སྐབས་སུ། ཐ་སད་དུ་གཞན་སྱེ་མྱེད་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། ཐ་སད་དུ་སྔར་གི་ཤིང་གི་
ས་བོན་དང་། ཕྱིས་ཀི་ཤིང་སོང་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་བཀོད་པ་འདི་དན་པར་གིས་ཤིག རང་སྱེ་དངོས་
སྨྲ་བ་དག་གིས་ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་དུ་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། ཐོབ་པ་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྱེས་ཁས་ལྱེན་པ་དང་།
ཁྱྱེད་ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་ཁས་ལྱེན་པ་རྣམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ངོས་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་མམ་པོ་ལ།
སྔ་མ་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྱེ་རྱེའི་ལུགས་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་ནི་ཆོས་འདི་པ་
ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་བ་མུ་སྟྱེགས་བྱེ་བྲག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་གི། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མྱེད་པས་ཤིན་ཏུ་མི་
འཐད་པའི་གནས་སོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། ཀུན་གཞི་ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དྱེ་ཞིག་
པ་དངོས་པོ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏྱེ། གང་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་དྱེ་མི་འགག་པ། །དྱེ་ཕྱིར་ཞིག་དངོས་མྱེད་ཀང་
འདིར་ནུས་ཕྱིར། །ཞྱེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་ཆོག་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པས་མི་
རིགས་པ་ཅི་ཞིག་བས་ནས་ཆད་པ་བཅད། དྱེས་ན་ཀུན་གཞི་སོགས་ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་དུ་མྱེད་ཀང་ལས་
འགག་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་ཀང་། འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མི་འགལ་བའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། ལས་རང་བཞིན་གིས་མི་
འགག་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་བཀོད་ཅིང་། རྩ་ཤྱེར་ལས་ཀང་དྱེ་ལྟར་གསུངས་པས་ཐ་སད་དུ་གཞན་སྱེ་མྱེད་པའི་ཚུལ་
གོ་ན། མི་གོ་བའི་དོན་མྱེད་ཀང་རང་གི་རྟོག་པ་ལ་གང་ཤར་ཚད་མར་བྱེད་པ་དག་གིས་འདི་མ་གོ་བར་སྣང་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ངོ་། །ཞིབ་པར་གཞན་དུ་འཆད་ཅིང་ངག་ལས་ཤྱེས་སོ། །ཡང་ཆུ་ཕོར་པ་གང་གི་གོ་ས་ན། རིགས་དྲུག་གི་མིག་
ཤྱེས་དྲུག་གིས་བལྟས་པའི་ཚེ། མིག་ཤྱེས་དྲུག་པོ་མ་འཁྲུལ་པར་མཚུངས་པས་དྱེའི་ཡུལ་དྲུག་པོ་ཡོད་མཚུངས་
སུ་འདོད་པ་ནི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལས་འདས་ཤིང་། དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་
ཏྱེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་མིའི་མིག་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ཏྱེ། མིག་ཤྱེས་དྱེ་ིད་མ་འཁྲུལ་པས། དྱེའི་ཡུལ་ཆུ་ཡོད་
པ་ཡིན་གི། མིག་ཤྱེས་གཞན་ལྔ་འཁྲུལ་པས། དྱེའི་ཡུལ་ལྔ་པོ་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་ིད་ལ་ལྟོས་ནས་ལོག་པའི་ཀུན་
རོབ་ཀུན་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། ཡི་དྭགས་ཀི་མིག་ཤྱེས་ལ་ལྟོས་ནས་མིག་ཤྱེས་དྱེ་ིད་མ་འཁྲུལ་པས་དྱེའི་ཡུལ་
རྣག་ཁག་ཡང་འཇིག་རྟྱེན་ིད་ལ་ལྟོས་ནས་བདྱེན་པ་ཡིན་ཅིང་། མིག་ཤྱེས་གཞན་ལྔ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་སོགས་
ཐམས་ཅད་ལ་སར་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་མིའི་མིག་ཤྱེས་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་མིག་ཤྱེས་སོགས་ལ་ལྟོས་
ནས་མ་བཞག་པར། སིར་མིའི་མིག་ཤྱེས་འཁྲུལ་ལམ་མ་འཁྲུལ་ཞྱེ་ན། འདིར་ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་བློ་ལ་དྱེ་ལྟར་
སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་དོན་བཞག་མི་ཤྱེས་པ་
ནི། ཀུན་རོབ་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་དོན་ཡིན་པར་གོང་དུ་བཤད་མ་ཟིན་ནམ། འོན་ཀང་དྱེང་སང་གི་
བིས་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་མ་གོ་བས་གྲུབ་མཐའི་གནད་འཆུག་པར་སྣང་ངོ་། །དོན་འདི་ིད། རབ་རིབ་དང་ལྡན་
དབང་པོ་ཅན་མཚུངས་པ། །ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡི་དྭགས་རྣག་བློ་ཡང་། །ཞྱེས་པ་རྩ་འགྱེལ་གིས་ཀི་དོན་ལ་
དཔད་ན་མི་རྟོགས་པའི་དོན་མྱེད་དོ། །དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པ་དང་ཇི་ལྟར་འགལ་ན། ཤཀ་ཐུབ་པའི་
གཟུགས་གཅིག་ལ་མཛེས་མི་མཛེས་ཀི་རས་གིས་ཡོད་པར་ཐལ། དྱེ་ལ་ལྟ་བའི་འོད་སྲུང་གི་མིག་ཤྱེས་དང་།
རོགས་བྱེད་ཀི་མིག་ཤྱེས་གིས་མ་འཁྲུལ་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཆུ་ཕོར་གང་ལ་རིགས་དྲུག་གི་མིག་ཤྱེས་
དྲུག་གིས་ལྟས་ནས་ཆུ་ཕོར་གང་མི་ཁོ་ནས་བཏུང་བའི་ཚེ་ན་མི་དྱེས་བདུད་རྩི་དང་རྣག་ཁག་སོགས་ཀི་རས་
དྲུག་ཅར་བཏུང་བར་འགྱུར་ཏྱེ། ཆུ་ཕོར་གང་གི་གོ་ས་ན་རས་དྲུག་ཅིག་ཅར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ཐོག་བཅས་
ཀི་དངོས་རས་སོ་སོ་བ་དྲུག་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་འདི་ནི་དབང་གིས་ཕྱུག་པ་དག་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་
ཞིག་གིས་སྨྲ་བར་ནུས། རྱེས་འབྲང་དག་སོན་དྱེ་སྤོང་བར་འདོད་ནས། ཆུ་ཕོར་གང་གི་གོ་ས་ན་བདུད་རྩི་ཕོར་
གང་། རྣག་ཁག་ཕོར་གང་སོགས་ཡོད་པར་མི་འདོད་ཀི། ཕོར་བ་གང་པོ་དྱེ་ིད་ལ་རིགས་དྲུག་གི་མིག་ཤྱེས་
དྲུག་གིས་བལྟས་པའི་ཚེ། ཆུའི་རས་དྲུག་ཆ་དང་། བདུད་རྩིའི་རས་དྲུག་ཆ་སོགས་ཡོད་པར་སྨྲའོ། །འདི་ནི་གི་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

ན་སྟྱེ། དྱེའི་ཚེ་ཆུ་ཕོར་གང་དྱེ་མི་ཡི་བཏུང་བ་ན་རས་དྲུག་ཆར་བཏུང་བར་ཐལ་བའི་སོན་སོ་ན་གནས་ཤིང་། ཆུ་
ཕོར་གང་འཐུང་རྒྱུ་མྱེད་པའི་ྱེས་པ་ལྷག་པོ་གནས་ཏྱེ། ཆུའི་རས་དྲུག་ཆ་ལས་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་མིའི་
མིག་ཤྱེས་ཀིས་བལྟས་པའི་ཚེ་འགོ་བ་གཞན་གི་མིག་ཤྱེས་ཀིས་བལྟས་པ་དང་མ་བལྟས་པ་གང་ཡིན་རུང་།
མིག་ཤྱེས་དྱེའི་ངོར་ཐ་སད་དུ་ཆུ་ལས་གཞན་མ་དམིགས་ཤིང་དོན་དམ་པར་ནི་ཆུ་ིད་ཀང་མ་དམིགས་པ་ལ།
ཁྱོད་རས་དྲུག་ཅར་ཚང་བར་བྱེད་པ་ནི་དངོས་འཛིན་ལྷག་པོ་བསྣན་པའོ། །དྱེས་ན་ཀུན་རོབ་མ་དཔད་པའི་བློ་
ངོར་འཇོག་དགོས་ཞྱེས་པའི་འུད་གོག་མང་ཡང་དོན་ལ་རིགས་པས་དཔད་ནས་འཇོག་པར་སྣང་བས། དབུ་མ་
ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ཀི་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལས་མས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕོས་དོན་ལ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་
དཔད་པར་བ་སྟྱེ། དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་ཆོས་ཀི་བདྱེན་འཛིན་ོན་སྒྲིབ་ཡིན་པ་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་གཏན་མིན་ཏྱེ། རྩ་བ་ཤྱེས་རབ་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་ཟད་པས་
ཐར། །ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །ཞྱེས་པའི་རྣམ་རྟོག་ནི་ཆོས་ཀི་བདྱེན་འཛིན་ཡིན་ལ། དྱེ་ོན་སྒྲིབ་
ཡིན་ན། སྐབས་འདིའི་ོན་མོངས་སུ་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཆོས་ལ་བདྱེན་པ་འཛིན་པའི་བདྱེན་
འཛིན་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། རྒྱུ་
རྱེན་ལས་སྱེས་དངོས་རྣམས་ལ། །ཡང་དག་པར་ནི་རྟོག་པ་གང་། །དྱེ་ནི་སྟོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །དྱེ་ལས་
ཡན་ལག་བཅུ་གིས་འབྱུང་། །ཞྱེས་པའི་གཞུང་གིས་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནི་བློ་གོས་ཤིན་ཏུ་བརྩིང་བའི་རྣམ་
ཐར་སྟྱེ། གཞུང་དྱེས་ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་རྒྱུར་བསྟན་གི་ཡན་
ལག་བཅུ་གིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་གཞུང་དྱེས་དྱེ་ལྟ་བུའི་བདྱེན་འཛིན་དྱེ་མ་རིག་
པ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ན། སོན་མྱེད་དྱེ། མ་རིག་པ་ལ་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ོན་
སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་གིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀི་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་མ་ཡན་ལག་
བཅུ་གིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གཞུང་དྱེ་ིད་ཀིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་
བདྱེན་འཛིན་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཡིན་ཡང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སིད་པའི་ས་བོན་དུ་བཤད་པ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་
ཀིས་བསྡུས་པའི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། ོན་སྒྲིབ་ཡིན་པའི་དོན་ནི་མིན་ནོ། །ཆོས་ཀི་
བདྱེན་འཛིན་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཡིན་པ་ལ། མགོན་པོ་བམས་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྣང་སྟྱེ།
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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གིས་ཆར་གིས་ཀང་། ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་འབྲས་བུའི་རྟྱེན་འབྲྱེལ་བདུན་པོ། རྒྱུའི་རྟྱེན་
འབྲྱེལ་ལྔ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུའི་རྟྱེན་འབྲྱེལ་ནི་ཆོས་ཀི་བདྱེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། རྩ་ཤྱེར་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །ཞྱེས་པའི་རྣམ་རྟོག་
དང་། རིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བ་ལས། ཇི་སིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དྱེ་སིད་དྱེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅྱེས་པའི་ཕུང་
པོར་འཛིན་པ་དང་། སྟོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སྔར་དངས་པའི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གསུམ་གིས་བསྟན་པའི་མ་
རིག་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སིད་པའི་ས་བོན་རྣམ་ཤྱེས་ཏྱེ། །ཞྱེས་པའི་རྣམ་ཤྱེས་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་
ལས་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་རས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་། བདྱེན་འཛིན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་གཟུང་
རྟོག་རྣམས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དྱེ་ནི་ཕུང་པོ་ཁམས་དབང་རྣམས། །ལས་དང་ོན་མོངས་དག་ལ་
གནས། །ལས་དང་ོན་མོངས་ཚུལ་བཞིན་མིན། །ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །ཞྱེས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་
བྱེད་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་སྣང་ལ། དྱེའི་ངོས་འཛིན་རྒྱུད་བླ་མར། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་། །དྱེ་ནི་
ཤྱེས་བའི་སྒྲིབ་པར་འདོད། །ཅྱེས་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལྟ་བུའི་ཤྱེས་སྒྲིབ་དྱེ་ཇི་སིད་དབུ་མའི་ལྟ་
བ་རྒྱུད་ལ་མ་སྱེས་ཀི་བར་དུ་དངོས་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་
རྒྱུད་ལ་སྱེས་ནས། མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་ཡུལ་གི་ཕྱོགས་སུ་ཞྱེན་པ་ཡིན་ན། གཟུང་རྟོག་དང་། ཡུལ་
ཅན་གི་ཕྱོགས་སུ་ཞྱེན་ན་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཀི་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་རང་བཞིན་མྱེད་པར་
རྟོགས་པའི་མཐོང་ལམ་སྱེས་ཕྱིན་ཆད་བདྱེན་འཛིན་མྱེད་པའི་གཟུང་རྟོག་དང་། དྱེ་ཁོ་ན་ིད་ཡིད་བྱེད་ཀི་
བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་ཤྱེས་སྒྲིབ་ལ་བདྱེན་འཛིན་ཡོད་པ་དང་། མྱེད་པ་གིས་ལས། སྔ་མ་
ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ོན་མོངས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡོད་ལ།
ཕྱི་མ་ལ་ཡང་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའི་ཆ་ནས་ོན་མོངས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡང་ཡོད་དྱེ། བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའོ། །ཞྱེས་པ་ལྟར་རོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས། ཆོས་ཀི་
བདྱེན་འཛིན་ོན་མོངས་སུ་བཤད་པ་མི་སྣང་ཞིང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་
འཛིན་ོན་མོངས་ཅན་གི་མི་ཤྱེས་པར་བཤད་པ་ནི། སྔར་ལྟར་བཏགས་པ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པར་འགོ་བ་དཀའོ། །ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན། བདྱེན་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

སྔ་མ་ལ་དཔག་སྟྱེ་ཤྱེས་ནུས་ཤིང་། འོག་ཏུ་འཆད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྱེས་ན་བདྱེན་འཛིན་ཡིན་ན། ོན་སྒྲིབ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་བམས་པ་གིས་ཆར་གི་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །བདག་གིས་ཀི་ངོས་འཛིན་ལ།
སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་བདག་གི་གདགས་གཞིར་འདོད་པ་ཡིན་གི།
བདག་དང་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གིས་སུ་ཕྱྱེ་བའི་ཚེ་ཆོས་
སུ་བཞྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟོག་གྱེ་འབར་བ་ལས། འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཐ་སད་དུ་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ལ་བདག་
གི་སྒྲ་དངོས་སུ་འདོགས་ཏྱེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་ནི་ཡང་སིད་པ་ལྱེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་ལུས་
དང་། དབང་པོའ་ི ཚོགས་དག་ལ་ྱེ་བར་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །ངར་འཛིན་ལྷན་སྱེས་ཀིས་
ངའོ་སམ་དུ་བཟུང་བའི་དམིགས་ཡུལ་གི་ང་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཡིན་ཀང་།
དྱེ་ིད་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་བཙལ་བའི་ཚེ་གཅིག་དང་གཞན་གིས་གང་དུ་ཡང་མ་རྱེད་
ཀང་ང་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་བཙལ་བའི་ཚེ་ང་ཙམ་ིད་ཀང་མྱེད་པར་
བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅིག་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ང་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་བརྩོན་
པ་ནི། གཞན་གིས་ཁས་བླངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འགོག་པའམ། ཡང་ན་རང་ིད་ཀིས་འཇུག་པ་རྩ་འགྱེལ་མ་
མཐོང་བར་ཟད་དྱེ། ཇི་སྐད་དུ། དྱེ་བཞིན་འཇིག་རྟྱེན་གགས་པའི་ཕུང་པོ་དང་། །ཁམས་དང་དྱེ་བཞིན་སྱེ་མཆྱེད་
དྲུག་བརྟྱེན་ནས། །བདག་ཀང་ྱེ་བར་ལྱེན་པོ་ིད་དུ་འདོད། །ཅྱེས་དང་། དྱེའི་འགྱེལ་པར། བདག་ཀང་ཀུན་རོབ་
ཀི་བདྱེན་པར་འཇིག་རྟྱེན་གི་ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་མི་གཅད་པར་བ་བའི་ཕྱིར་ཤིང་རྟ་ལྟར་ྱེ་བར་ལྱེན་པ་པོར་འདོད་པ་
ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་རྟོག་དཔོད་མཛོད་ཅིག རྱེ་བཙུན་ཤྱེས་བ་ཀུན་རིག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཟླ་
བའི་བཞྱེད་པ་ལ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྱེས་ཀིས་གཞི་མྱེད་ལ་ངའོ་སམ་དུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པའི་ང་ཙམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང་། འཇུག་པ་རྩ་འགྱེལ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་ཁོ་བོ་ནི་
འདི་འགོག་པ་ལ་བརྩོན་པར་མི་བྱེད་དོ། །ང་ཙམ་དྱེ་ིད་ཐ་སད་དུ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་། རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་
ཡང་ཡིན་ཏྱེ། ལུགས་འདི་ལ་ཀུན་རོབ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང་།
འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ལ་ངས་ལས་བས་སོ། །ངས་འབྲས་བུ་མྱོང་ཞྱེས་ང་ཙམ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་
པོར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་པོ་གཅིག་དང་གཞན་གང་ཡིན། རྟག་པ་ཡིན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ནམ་མི་རྟག་པ་ཡིན། དངོས་པོ་ཡིན་ནམ་དངོས་མྱེད་ཡིན་ཞྱེས་དཔད་ན་དྱེ་དག་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པས། དྱེ་
ལྟར་དཔོད་པའི་ཚེ་ང་ཙམ་མི་རྱེད་པ་ནི། བདག་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །གཞན་དག་
དྱེ་ལྟར་དཔོད་པའི་ཚེ་ང་ཙམ་ཁས་ལྱེན་པ་ནི་བདག་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ལས་མི་
འདའོ། །དྱེ་སྐད་དུ་འཇུག་འགྱེལ་ལས། འདིའི་ལས་དང་བྱེད་པ་པོའ་ི རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཤིང་རྟ་ལྟར་ཁས་
བླང་བར་བའོ། །ྱེར་ལྱེན་ལས་ཡིན་འདི་ནི་བྱེད་པོའང་ཡིན། ྱེ་བར་ལྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་
དག་ནི་ལས་ིད་དང་། བདག་ནི་བྱེད་པོའ ་ོ ཞྱེས་བ་བར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞྱེས་དང་། དྱེ་རྣམས་ཤིང་རྟའི་རྣམ་
དཔད་བས་པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཇིག་རྟྱེན་གགས་པའི་སོ་ནས་ཡོད་
པ་ཡིན། ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེས་ན་བརོད་དུ་མྱེད་པའི་བདག་ཁས་ལྱེན་པའི་ན་ཐོས་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་
པའི་རང་སྱེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། དབུ་མ་པ་རྣམས་བདག་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་།
བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཁས་ལྱེན་པར་འད་ཡང་། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ། བཏགས་པ་ཙམ་ལ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་
རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་རུང་ཞིང་། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དྱེ་མི་རུང་བས། སྔ་མས་བདག་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་། རྣམ་སྨིན་
མྱོང་བ་པོར་འདོད་ཅིང་། ཕྱི་མས་བདག་མྱེད་པའི་ཕུང་པོ་ཙམ་ཞིག་དྱེར་འདོད་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་ནོ། །དབུ་མ་
པའི་ལུགས་ལ། ཕུང་པོ་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོར་མི་རུང་སྟྱེ། རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་
བདག་ཕུང་གིས་ཀ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་ཤིང་། ཐ་སད་དུ་བདག་དྱེར་སྣང་གི་ཕུང་པོ་དྱེར་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །གནད་འདི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཉུང་བར་སྣང་ངོ་། །ཆོས་ཀི་བདག་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་
པའི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡོད་ན་དྱེ་ིད་ལ་འཇོག་པ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྱེལ་པར། དྱེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་དྱེ་ཁོ་ན་ལ་
འཇོག་པ་ནི། རྩ་འགྱེལ་གིས་ཀི་དགོངས་པ་མིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་སོས་ལས་སོས་པ་ནི། །སྟོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་
པར་འགྱུར། །ཞྱེས་པའི་སོས་པ་དྱེ་ིད་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་དང་། དྱེར་འཛིན་པའི་མཚན་འཛིན་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་
འཛིན་དུ་འཇོག་པ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་འཛིན་དྱེ་ལ་བདྱེན་པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་
དང་། བདྱེན་པས་སྟོང་པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་སོགས་བཞི་ཡོད་པས། དྱེའི་ཡུལ་གི་སོས་པ་དྱེ་ལ་མཐའ་
བཞིའི་སོས་པ་བཞི་ཡོད་པའི་བཞི་ཆར་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་བཞི་བརྒྱ་པའི་
འགྱེལ་པའི་དགོངས་པ་ནི། སོས་པ་དང་པོ་ལ་དགོངས་པར་གསལ་ཞིང་། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་བདྱེན་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་གནད་ཀང་འདི་ིད་ཡིན་ལ། ཞིབ་པར་ངག་ལས་ཤྱེས་པའམ་གཞན་དུ་འཆད་པར་
འགྱུར་རོ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་སྤངས་རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གིས་ཆར་
ལ་བདྱེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྟོང་ིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དྱེ་ལས་གཞན་པའི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འདོད་པ་ནི། ཐྱེག་
ཆྱེན་གི་ལྟ་སོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་སྟྱེ། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ཚོགས་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་མཚན་
མྱེད་ཐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། སོར་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་མི་རྟག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཡང་
མངོན་ཞྱེན་བཀག མཐོང་ལམ་གི་སྐབས་སུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས་པའི་སོ་ནས་ཐྱེག་དམན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ིད་འདིར་ཁས་མི་ལྱེན་ནོ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་དིས་ནས་འོག་ཏུ་འགོག་ཅིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་
སས་ཀི་དགོངས་པ་ཡང་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཏྱེ། བསྟོད་ཚོགས་ལས། མཚན་མ་མྱེད་པ་མ་རྟོགས་པར། །ཁྱོད་ཀིས་
ཐར་པ་མྱེད་པར་གསུངས། །དྱེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀིས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལས། །དྱེ་ནི་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལགས། །ཅྱེས་དང་།
རིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར། མུ་སྟྱེགས་གཞན་དང་རང་ིད་ཀིའང་། །གནས་མིན་སྐྲག་པས་མ་མྱངས་པ། །ཞྱེས་དང་།
ཟབ་མོ་ཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། །ཞྱེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་འཇུག་འགྱེལ་ལས། མི་དམིགས་པ་ནི་འཇིག་
རྟྱེན་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་ལ། དམིགས་པ་ནི་ཐ་སད་ཀི་བདྱེན་པས་བསྡུས་པ་ིད་ཀིས་འཇིག་རྟྱེན་པ་ིད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་དག་གིས་ཤྱེས་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞྱེས་
དང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་བསྟན་པས་ནི་ཆོས་ལ་བདག་མྱེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོ་
ན་ཅི་ཞྱེ་ན། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྨོན་ལམ་དང་སིང་རྱེ་ལ་སོགས་པ་
དང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་དང་། ཚོགས་གིས་དང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལ་ལུང་དང་པོའ་ི དོན་ནི་སིར་མཚན་མྱེད་བཞི་པོ་གང་རུང་ཅིག་མ་རྟོགས་པར་ཐར་
པ་ཐོབ་པ་མྱེད་དྱེ། ན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་བདྱེན་པའི་མཚན་མ་མྱེད་པར་རྟོགས་དགོས། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་
བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་མཚན་མྱེད་བཞི་ཆར་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ན་ཐོས་ཀི་ཐྱེག་པར། གཟུགས་
ནི་དབུ་བ་བརོས་པ་འད། །ཞྱེས་སོགས་བདྱེན་པའི་མཚན་མྱེད་ཙམ་ལས་མ་བསྟན་ཞིང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལས་
མཚན་མྱེད་བཞི་ཆར་ཚང་བར་བསྟན། ཅྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ལུང་ཡིན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ནོ། །ལུང་གིས་པའི་དོན་ནི། མུ་སྟྱེགས་གཞན་དང་ཞྱེས་པའི་དོན་ནི། ཕྱི་རོལ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཡིན་ལ། རང་
ིད་ཀིའང་ཞྱེས་པ་ནི། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ལུང་ཡིན་
ནོ། །ལུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། ཟབ་མོ་ཞྱེས་པ་ནི། མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་ིད་ཡིན་ལ། དྱེ་ཁུ་
འཕིག་ཅན་ཏྱེ། བག་ཆགས་སད་པ་རྣམས་ཀིས་རྟོགས་ལ། ཁུ་འཕིག་མྱེད་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་སྟྱེ་སྐྲག་པ་
སྱེད་པར་བྱེད་ཅྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ལུང་ཡིན་ནོ། །ཁུ་འཕིག་ཅན་ཇི་ལྟ་
བུ་ཞྱེ་ན། འཇུག་པ་ལས། སོ་སོའ་ི སྱེ་བོའ་ི དུས་ནའང་སྟོང་པ་ིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་
ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆི་མས་མིག་བརླན་ཞིང་། །ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་གྱུར་བ་གང་
ཡིན་པ། །དྱེ་ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བློ་ཡི་ས་བོན་ཡོད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གཞུང་འདིས་
བསྟན་པའི་སྟོང་པ་ིད། །དྱེ་དག་སོས་ལས་སོས་པ་ནི། །སྟོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་སྟོང་ིད་
དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་པ་ིད། །ཅྱེས་པའི་སྟོང་ིད་སོགས་ཕལ་ཆྱེར་མཐའ་བཞི་ཆར་གི་སོས་པས་
སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་ཡིན་ལ། ན་ཐོས་ཀིས་རྟོགས་པར་གསུངས་པའི་སྟོང་ིད་ནི་བདྱེན་པས་སྟོང་ཙམ་གི་སྟོང་
ིད་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་སྟྱེ། འདི་ལ་དགོངས་ནས། འཇུག་འགྱེལ་ལས། ཆོས་ལ་བདག་མྱེད་པ་ཙམ་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་སྟོང་ིད་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པས་སྟོང་པ་ཙམ་ལ་བས་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་
ཆུང་ལ་ཁྱད་པར་མྱེད་པ་ཡིན་ན། སྟོང་ིད་ཀི་སྒྲ་ཐོས་པས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་དང་། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་
ལྡང་བ་ཙམ་གིས་ཐྱེག་ཆྱེན་གིས་རིགས་སད་པར་རྱེས་སུ་དཔག་ནུས། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པས་སྟོང་ིད་
མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མི་སོབ་ལམ་ཐོབ་ནས་ཀང་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་རིགས་མ་སད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས་འདི་
དག་གི་འགལ་སྤང་ཅི་ལྟར་བྱེད། འཇུག་འགྱེལ་གི་ལུང་དང་པོའ་ི དོན་ནི། སིན་པའི་འཁོར་གསུམ་ལ་བཏགས་པ་
ཙམ་དུ་ཡང་མི་དམིགས་པ་ནི། འཇིག་རྟྱེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །དྱེས་
ན་སིན་པའི་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་ནི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་ས་དང་པོ་མ་ཐོབ་པ་དག་
གིས་ཤྱེས་པར་མི་ནུས་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ལུང་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་
མི་དམིགས་པའི་དོན་བདྱེན་པར་མི་དམིགས་པ་ལ་འཆད་ན་ནི། དམིགས་པ་ཡང་བདྱེན་པ་ལ་འཆད་དགོས་
པས། ཐ་སད་ཀི་བདྱེན་པས་དང་། ཞྱེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཞིང་། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

པ་དག་གིས་ཤྱེས་པར་མི་ནུས་ཞྱེས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏྱེ། བདྱེན་པར་མི་དམིགས་པ་ནི་ན་ཐོས་ལ་ཡང་ཡོད་
པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་གིས་པའི་དོན་ནི། ན་ཐོས་ཀི་ཐྱེག་པར་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྱེད་པའི་ཆོས་
ལ་བདག་མྱེད་པར་བསྟན་ན། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་བསྟན་པ་དོན་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། མི་འགྱུར་ཏྱེ། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པོ་ལས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མྱེད་པའི་ཆོས་ལ་བདག་མྱེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་མིན་ཏྱེ། ས་དང་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དྱེ་ལ་ས་བཅུའི་ཆོས་དབིངས་
ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པ་སོགས་དང་། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཤྱེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། སྨོན་
ལམ་དང་། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལ་མཚན་མར་མི་འཛིན་པ་དང་། སིང་རྱེ་ཆྱེན་པོ་ལ་དམིགས་པ་མྱེད་པའི་སིང་རྱེ་
དང་། ཚོགས་གིས་ལས་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་ཚོགས་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ིད་རྣམས་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ལུང་ཡིན་ནོ། །དྱེས་ན་དབུ་མ་པ་
རང་གི་ལུགས་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་པོ་བདག་མྱེད་རྟོགས་པར་མཚུངས་ཀང་། སོས་བྲལ་དང་། ཚོགས་གིས་
དང་། ཆོས་ིད་དང་། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི། དབུ་མའི་གཞུང་
ལུགས་ཀུན་ལས་གསལ་ཞིང་། དོན་འདི་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་། མགོན་པོ་བམས་པ་དགོངས་པ་གཅིག་ཁོ་
ནར་སྣང་ངོ་། །འཇུག་འགྱེལ་ལས། ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་པ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་བསྟན་པ་
ཡང་རིགས་པ་ིད་དྱེ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བརོད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ཀི་ཐྱེག་པ་ལས་ནི་ཆོས་ཀི་
བདག་མྱེད་པ་མདོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡང་ཁོ་བོས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྱེ།
མཐའ་དང་པོ་བཀག་པ་ནི་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། མཐའ་བཞི་ཆར་བཀག་པ་ནི་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དག་
ལུང་འདིའི་དོན་བསྒྲུབ་བ་བདྱེན་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ིད་གཅིག་པུ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་
དོན་དུ་འཆད་པ་ནི་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གིས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གོ་ལོག་པར་འདོད་དགོས་ཏྱེ། བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ིད་
སྒྲུབ་བྱེད་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་རྟོགས་པ་ནི་དབང་པོ་རྣོ་བ་ཡིན་ཞིང་། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱས་པ་དགོས་པ་ནི་དབང་པོ་
རྟུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་སོན་མྱེད་དྱེ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་རྒྱས་པའི་སོ་ནས་རྟོགས་པ་དྱེ། སྤང་བ་
སྤོང་བ་ལ་ནུས་པ་ཆྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། འོ་ན་སྤང་བ་བདྱེན་འཛིན་གཅིག་ིད་ན་ཐོས་བརྩོན་འགྲུས་
མྱུར་བས་ཚེ་གསུམ་གིས་སྤོང་བར་ནུས་ཤིང་། ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོས་བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་པ་གིས་ཀི་བར་དུ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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སྤོང་མི་ནུས་པ་འདི་དང་མི་འགལ་ལམ། འཇིག་རྟྱེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཞད་གད་བ་བར་འོས་སོ། །ན་ཐོས་
དག་བཅོམ་གིས་བདྱེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སྤངས་ནས། ཐྱེག་ཆྱེན་གིས་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་བདྱེན་
འཛིན་མི་སྤོང་བར་འདོད་པ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་སྤངས་རྟོགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྱེ་བ་རྣམས་ལ་སྐུར་འདྱེབས་འབའ་
ཞིག་སྟྱེ། རྟོགས་བ་སྟོང་ིད་གཅིག་སྤང་བ་བདྱེན་འཛིན་ཁོ་ན་སྤོང་བར་མཚུངས་པ་ལ། ན་ཐོས་མཐོང་ཆོས་
ཞིས། སྟོང་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོམ་པས་ཚེ་གཅིག་གིས་སྤང་བ་དྱེ་སྤོང་ནུས་ལ། ཐྱེག་
པ་ཆྱེན་པོས་སྤང་བ་དྱེ་སྤོང་བ་ལ། སྟོང་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཏྱེ། བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གཅིག་དགོས་པར་
ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལའང་རྱེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད། །དྱེས་ན་ངན་པའི་མུན་པས་ཁྱབ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ཡང་དན་པར་བའོ། །མ་དག་ས་བདུན་གི་གནས་སྐབས་སུ་བདྱེན་འཛིན་ཡོད་ན། ལས་དང་། ོན་མོངས་པའི་
དབང་གིས་སྱེ་བ་ལྱེན་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྱེ། བདྱེན་འཛིན་དྱེ་ལས་ངར་འཛིན་འབྱུང་། །དྱེས་ལས་བསག དྱེ་
ལས་སྱེ་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་ཆར་ཁས་བླངས་སོམས་ཤིག གཞན་ཡང་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་
ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་བ་མི་སིད་ན། ན་ཐོས་དག་བཅོམ་ཐྱེག་ཆྱེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་
སྤང་བ་གང་སྤོང་བ་ཡིན། ཞྱེས་ཞུས་ན་བྱེར་ཐུལ་གིས་དབུ་བཏུམས་ནས་བཞུགས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་
ཅིག་དྱེའི་སོན་སྤོང་བར་འདོད་ནས་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་
སྨད་པའི་གནས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་ིད་ནས་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལས།
ན་ཐོས་ཀི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འགྱུར་ཏྱེ། སྔ་མས་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་ཀི་བར་དུ་བསྐལ་པ་
གངས་མྱེད་གིས་འགོར་ལ། ཕྱི་མས་བརྩོན་འགྲུས་མྱུར་ན་ཚེ་གསུམ་གིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་ཅིང་། དྱེ་ནས་ས་
བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར། འདི་ཡང་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ལམ་ལ་སྐུར་བ་འདྱེབས་པའི་སད་དུ་སྣང་
ངོ་། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། ས་དགུ་དང་སོམ་སྤང་ཤྱེས་སྒྲིབ་དགུ་སྤང་གྱེན་དུ་སར་བ་འདིར་ཁས་མི་ལྱེན་
པ་དྱེ། དང་དོན་ཡིན་པས་ཁས་མི་ལྱེན་པ་ཡིན་ནམ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་ལུགས་ཡིན་པས་ཁས་མི་ལྱེན་པ་
ཡིན་ནམ། དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་མི་མཐུན་པས་ཁས་མི་ལྱེན་པ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་སྨྲ་རྒྱུ་ཡོད་པས་
ཁས་མི་ལྱེན་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སྐབས་དྱེར་དང་དོན་ཡིན་ནམ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རིལ་པོ་དང་དོན་ཡིན།
དང་པོ་ལྟར་ན། གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་དབིག་གྱེན་ལ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

སོགས་པས་སྱེམས་ཙམ་དུ་འགྱེལ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞན་དུ་ན་རྒྱ་བོད་གང་ན་ཡང་དྱེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་
མ་བྱུང་ཞིང་། ཟབ་མོ་ཤྱེར་ཕྱིན་གི་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀི་རིམ་པ་མགོན་པོ་བམས་པས་འགྱེལ་པའི་བསྟན་
བཅོས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི བསྟན་པའི་སིང་པོ་དང་དོན་དུ་བས་ནས་དྱེ་དང་མི་མཐུན་པའི་གྲུབ་
མཐའ་བཅས་ཏྱེ། འདི་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གནད་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སྒྲོག་ཅིང་། བླུན་པོ་མ་བསབས་པ་རྣམས་དྱེ་
ལ་འཇུག་པ་བདྱེན་ཀང་། མཁས་པར་རློམས་ཤིང་རྟོག་དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཀང་འདི་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་
འཛིན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་མཐོང་བས་རྟོག་དཔོད་ལྡན་པ་དག་གིས་བག་ཟོན་མཛོད་
ཅིག གིས་པ་ལྟར་ན། དངོས་སྨྲ་བའི་གཞུང་ཡིན་ནམ། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཡིན་ཞྱེས་དཔད་ན་དཔད་མི་
བཟོད་པས་དོར་བར་བ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། འཇུག་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ིད་མ་གྲུབ་པར་གོང་དུ་
བཤད་ཟིན་ལ། གལ་ཏྱེ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་མཚན་དྱེས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འདོར་བར་འདོད་ཀང་། ཕུགས་ཀིས་འཇུག་
པ་འདོར་འདོད་པའི་སད་དུ་སྣང་ངོ་། །བཞི་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་སྨྲ་དགོས་ཤིང་། སྨྲས་ཀང་རང་བཟོ་མིན་པ་
ལུང་དང་མཐུན་པ་ཁྱྱེད་ལ་མྱེད་དོ། །ཐྱེག་པ་གསུམ་པོ་གང་གིའང་མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་པར་བདྱེན་བཞི་མི་རྟག་ལ་
སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གོམས་པར་བས་ནས་ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་
མངོན་གྱུར་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་
མྱེད་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་སྨྲ་ཞིང་། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་སྨྲ་བས་འདི་ནི་
ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ཁོ་ནའི་གྲུབ་མཐའོ། །སིར་གྲུབ་མཐའ་འདི་འདའི་རིགས་ཅན་ལ་
དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆྱེར་མི་སྣང་ཡང་། འགའ་ཞིག་འདི་ལ་ཡང་བདྱེན་པར་འཛིན་པར་སྣང་བས། དྱེ་
ལ་འདི་འདི་སྟྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དྱེ་སོ་སོའ་ི སྱེ་བོ་ལས་འོས་མྱེད་པས་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནམ། ཐྱེག་
དམན་སོ་སྱེ་ཡིན་ནམ། ཐྱེག་ཆྱེན་སོ་སྱེ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གིས་བདྱེན་པ་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བ་ངོ་མཚར་ཆྱེ་ཞིང་། གིས་པ་ལྟར་ན། ཚེ་དྱེ་ིད་ལ་སྤངས་པ་དྱེ་ལས་མ་མས་བཞིན་དུ་ཤི་
འཕོས་ནས་ཁམས་གང་དུ་སྱེ་བསྟན་དགོས་ལ། གསུམ་པ་ལྟར་ན། དྱེས་ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་རྟོགས་པར་འགྱུར་
རོ། །གཞན་ཡང་གང་ཟག་དྱེས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ལམ་རིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ངྱེས་འབིན་བཞི་དང་། འགོག་
པ། ཞི་བ་ག་ནོམས་ངྱེས་འབྱུང་བཞི་གང་ཡིན། ཞྱེས་དིས་ན་འཕགས་པ་རྟ་ཐུལ་གིས་ཚངས་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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འབྱུང་བ་བཞི་པོ་འདི་གང་དུ་འགག ཅྱེས་དིས་པའི་ལན་དྱེ་ིད་གསུང་དགོས་པར་འགྱུར་ཞིང་། འཇུག་འགྱེལ་
ལས། འགོག་པའི་བདྱེན་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཞྱེས་གསུངས་པ་འདིའི་འོག་ནས་ཀང་མི་
ཐར་རོ། །སོད་འཇུག་གི་ལུང་གི་དོན་གཏན་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དུ་འཆད་ཅིང་། སྱེད་འདི་ོན་མོངས་ཅན་
མིན་ཡང་། །ཀུན་རོངས་བཞིན་དུ་ཅི་སྟྱེ་མྱེད། །ཅྱེས་པའི་ལུང་དང་ཡང་དངོས་སུ་འགལ་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་
དྱེའི་ཡང་སིད་ལྱེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྱེད་པ་དྱེ་ོན་མོངས་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་གཞི་དང་།
རང་རིག་མི་འདོད་ཅིང་། ཕྱི་དོན་ཁས་ལྱེན་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཡོད་ན་
རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་ཡོད་དགོས་ལ། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་མྱེད་ན་མྱེད་དགོས་པར་འདོད་ཅྱེས་པ་ནི།
འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་གྲུབ་ཆྱེན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་ཙམ་གིས་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་སྟྱེ།
དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགྱེལ་པར། དངོས་པོ་རྣམས་མ་བརྟགས་གཅིག་པུར་མས་དགའ་བ། མ་ལུས་པ་གཟུགས་
བརན་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུར་ཞྱེས་དང་། བདྱེན་གིས་ལས། གལ་ཏྱེ་རིགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ན། །ཀུན་རོབ་ཏུ་
ཡང་མི་སྱེ་ཟྱེར། །དྱེ་བདྱེན་དྱེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འདི། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞྱེས་དང་། ཡང་དྱེ་ིད་
ལས། ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་ངོ་བོའ་ི ཕྱིར། །འདི་ལ་དཔད་པ་མི་འཇུག་གོ །ཀུན་རོབ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་ཡིན་
ཏྱེ། འདི་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དཔད་པའི་གནས་མྱེད་པ་ིད་དོ། །ཞྱེས་དང་། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་
ཀིས། འབའ་ཞིག་པ་ཞྱེས་བ་བ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་དི་ཙམ་གིས་ཀང་མ་གོས་པའོ། །ཞྱེས་དང་། སོབ་དཔོན་སྱེང་གྱེ་
བཟང་པོས། མ་བརྟགས་གཅིག་པུར་མས་དགའ་བ་ིད་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲྱེལ་བ་ཞྱེས་པ་ཞྱེས་སོགས་
རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ལས། འདི་བཞིན་དུ་བཤད་པ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། འདི་ལས་ལྷག་
པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་འཇོག་ལུགས་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་དུ་གྱུར་
པའི་ཀུན་གཞི་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ཁས་མི་ལྱེན་ཀང་སིར་ཀུན་གཞི་ཁས་ལྱེན་
དགོས་ཏྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་འགྱེལ་ལས། ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་དོན་ཁས་
ལྱེན་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་ན། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་ཀང་། ཕྱི་དོན་
ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། གལ་ཏྱེ་ཁས་ལྱེན་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དྱེ། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་
ཁས་ལྱེན་མི་ལྱེན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན། རིགས་པས་
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དཔད་བཟོད་ལ་བྱེད་དམ། རང་མཚན་དང་སི་མཚན་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ལ་བྱེད་དམ། ཐུན་
མོང་མིན་པའི་འཇོག་བྱེད་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་པས་བདྱེན་གྲུབ་ཁས་ལྱེན་པར་འགྱུར་ཞིང་། དྱེ་
ཡང་འདོད་ན་དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དྱེ་ཡང་འདོད་ན། དང་ངྱེས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤོག་བུ་ཞྱེ་བརྒྱད་
པའི་ནང་ལོགས་སུ། མཁས་པ་དྱེ་དག་ཀང་ཆོས་བདྱེན་པར་ཡོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ནས་
འགོག་ཅིང་བདྱེན་མྱེད་དུ་ལྱེགས་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པས་དབུ་མ་པ་ནི་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་བྲིས་པ་དྱེ་དན་པར་
གིས་ཤིག གིས་པ་ལྟར་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་མངོན་པ་ལས་རང་སིའི་མཚན་ིད་ཡོད་མམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་
འདོད་པར་བ་དགོས་པས། ཞྱེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། གཟུགས་ནས་རྣམ་
མཁྱྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇོག་བྱེད་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་
བཅའ་མྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དཔད་པར་བ་སྟྱེ། རང་རྒྱུད་ཀི་དགོས་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་
ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཆྱེད་ཡིན་པས་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཁས་ལྱེན་ན། རང་རྒྱུད་དགོས་ཤིང་།
དྱེ་ཁས་མི་ལྱེན་ན་རང་རྒྱུད་མི་དགོས་ཞྱེས་འདོད་པ་ནི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་ཐལ་རང་གང་གི་ཡང་ལུགས་
མིན་ཏྱེ། དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་སི་དངོས་མྱེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མང་དུ་བཀོད་པས།
གཏན་ཚིགས་དྱེ་དག་གིས་ཆོས་ཅན་སི་དང་། ཆོས་དངོས་མྱེད་དང་བསྒྲུབ་བ་དྱེ་གིས་ཀི་ཚོགས་དོན་གང་
རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་སྨྲ་དགོས་པ་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པས་རང་གི་
མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་རང་རྒྱུད་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཞྱེས་པ་ནི། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས།
རང་རྒྱུད་ཡོད་མྱེད་ཀི་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རྟོགས་པའམ། ཡང་ན་
རྟོགས་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གསུངས་པར་སྣང་སྟྱེ། འདི་ལྟར་བདག་སྱེ་འགོག་པའི་སྐབས་སུ། སོབ་དཔོན་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྱེ་བ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་དག་གི་སྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཤིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་བདག་གི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་ནི་ཡང་སྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་དོ། །ཅི་སྟྱེ་ཡོད་ཀང་སྱེ་ན་ནི་ནམ་ཡང་མི་སྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས། དྱེ་ནི་རིགས་པ་མིན་ཏྱེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་
པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ྱེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཞྱེས་སོགས་ཀི་སོན་བརོད་མཛད་དོ། །དྱེ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ལ་ཟླ་བས་སོན་སྤོང་མཛད་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་པའི་དོན་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་
ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ྱེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་
ཡིན་ནམ། གཞན་ལ་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྱེ་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་
ྱེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཟྱེར། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་བརོད་མི་དགོས་ཏྱེ།
སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ངག་དྱེས་གངས་ཅན་པས་བདག་སྱེ་ཁས་བླངས་པ་ལ་འབྲས་བུ་རྒྱུའི་དུས་
ན་ཡོད་པ་དྱེ་ིད་སར་སྱེ་བ་དང་། ཡོད་པ་སར་སྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཞྱེས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསྟན་པས་ཕ་རོལ་པོའ་ི ལོག་རྟོག་འགོག་ནུས་པས། རང་
རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསྟན་པས་
ཀང་ལོག་རྟོག་མི་བཟློག་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་བརོད་པས་ཀང་མི་བཟློག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབུ་
མ་པ་ཡིན་ན་ནི། ནང་གི་སྱེ་མཆྱེད་རྣམས་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་བས་ནས། དྱེ་
སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རིགས་པ་མིན་ཏྱེ། ནང་གི་སྱེ་མཆྱེད་རྣམས་བདག་ལས་སྱེ་བ་ལས་ཕྱོགས་
གཞན་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡང་རང་རྒྱུད་དུ་ཁས་བླངས་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར། དྱེའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་བཞི་བརྒྱ་པ་
དང་རྩོད་བཟློག་གི་ལུང་གིས་དངས་པ་ཡིན་པས། འདི་དག་གི་དོན། རང་རྒྱུད་མྱེད་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ་རང་གི་
མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཁས་བླངས་པ་མྱེད་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞྱེས་པ་ལ་ནི་འབྲྱེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པ་
ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་ཤྱེས་བ་ཀུན་རིག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན། བདག་སྱེ་བཀག་ནས་གཞན་སྱེ་སྒྲུབ་
པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བ་མི་རིགས་ཏྱེ། བདག་སྱེ་ལས་ཕྱོགས་གཞན་གཞན་སྱེ་ཁས་བླངས་པ་མྱེད་
པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་གསུངས་ཀང་། འདིར་བདག་སྱེ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་ཡོད་མྱེད་རྩོད་པའི་སྐབས་ཡིན་
པས་མི་འཐད་པར་སྱེམས་སོ། །དྱེས་ན། ནང་གི་སྱེ་མཆྱེད་རྣམས་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་
བཅའ་མྱེད་པས་དྱེ་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ྱེས་པ་འབྲས་བུའི་བདག་ིད་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པ་ཡིན་ན། གྲུབ་པ་
ལ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུའི་བདག་ིད་ལས་སྱེས་པ་ཡིན་ན། གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་དོན་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞྱེས་པའི་ྱེས་པ་བསལ་མི་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་ྱེས་པ་ནི་བདག་སྱེ་མྱེད་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ྱེ་
བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་པའི་དོན་གཞན་ལ་གགས་
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པའི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་ཡིན་ན། དྱེ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། འདིར་གཞན་གགས་
ཀི་རྱེས་དཔག་བརོད་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་ཡང་མྱེད་ཅིང་། ཅིས་ཀང་བརོད་དགོས་ན། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་
ངག་དྱེས་བརོད་པ་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་དག་གི་ཞྱེས་པ་ནི། བདག་གི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་
གཏན་ཚིགས་བསྟན་ལ། སྱེ་བ་དོན་མྱེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞྱེས་པས་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡིན་
ལ། དཔྱེ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པས་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ། གང་རང་གི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་ན། སར་སྱེ་བ་དོན་མྱེད་པས་
ཁྱབ། དཔྱེར་ན་མདུན་དུ་གནས་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་བཞིན། འཇིམ་དུས་ཀི་བུམ་པ་ཡང་རང་གི་བདག་
ིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ངག་དྱེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་ཚིག་
གསལ་ལས། རང་གི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ཞྱེས་པ་དང་། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གཞན་ལ་གགས་ཀི་རྱེས་དཔག
ཅྱེས་པའི་ཐ་སད་གིས་གསུངས་པ་ནི། སྔ་མ་ནི་ཕྱི་རྒོལ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་
པས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །དྱེས་ན་གཞན་གགས་ཀི་རྱེས་དཔག་གི་དོན་ནི། ཆོས་ཅན་གིས་དང་།
གཏན་ཚིགས་དང་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་རྒོལ་ཁོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་གི། སྔ་རྒོལ་གིས་ཁས་བླངས་མྱེད་
པ་གཅིག་དགོས་ལ། དྱེ་དག་སྔ་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས། ཞྱེས་མཁས་
པའི་མདུན་སར་ངོ་ཚ་བོར་བའི་གཏམ་ནི་ཁོ་བོ་མི་སྨྲའོ། །འོ་ན་དྱེ་སུས་སྨྲས་ན། དང་ངྱེས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤོག་བུ་
ཞྱེ་བརྒྱད་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་དྱེས་ན་གཞན་གགས་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་
ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི ཆོས་ཅན་གིས་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་རང་ངོས་ནས་གཞལ་ན་ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་ལ་
ཁོ་རང་ཡང་ངྱེས་པར་འདོད་དགོས་པའམ་འདོད་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་མྱེད་པར་ཞྱེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ན་དྱེས་
དྱེ་ཁོ་ན་ིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྱེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་བྲིས་པས་སྨྲས་སོ། །གཞན་ལ་གགས་ཀི་
གཏན་ཚིགས་ལ་ཁྱོད་འདོད་པ་དྱེ་ལྟར་དགོས་ན། གོང་དུ་ཁོ་བོའ་ི སྨྲས་པ་དྱེ་གཞན་ལ་གགས་ཀི་རྱེས་དཔག་གི་
མཚན་གཞིར་དངོས་སུ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པས། ཁྱྱེད་ིད་གངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའི་མཐིལ་ཁས་
བླངས་པ་སྟྱེ། ཆོས་ཅན་འཇིམ་དུས་ཀི་བུམ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་རང་གི་བདག་ིད་དུ་ཡོད་པ་ཁས་བླངས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་ལ་ཁྱྱེད་
འདོད་པའི་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ཀི་དོན་ལས་ལྷག་པ་བས་པ་མྱེད་པས། གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ལ་རང་རྒྱུད་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཀི་གཏན་ཚིགས་བས། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་བར་བས་
པ་ནི། ཐལ་རང་གིས་ཀི་གཞུང་འགྱེལ་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མྱེད་པས་གདུལ་བ་མགོ་རོངས་པའི་ཕྱིར་དུ་
སར་བ་སྣང་ངོ་། །དྱེས་ན་སོབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས། དངོས་པོ་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ།
རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། དྱེའི་ཚེ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་
ཡིན་ན། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་དྱེ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། བསྒྲུབ་ཆོས་
བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། དྱེ་གིས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
དོན་དྱེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྱེ། མྱུ་གུ་སྱེ་མྱེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡང་མི་འཐད་དྱེ། སྐབས་འདིར་འབྲྱེལ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་ནང་གི་སྱེ་
མཆྱེད་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མི་རིགས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ།
རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། ཆོས་ཅན་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གིས་ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་
པས། དྱེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་པ་འདི་ིད་རིགས་པའི་གཙོ་བོར་བཀོད་
པར་སྣང་ངོ་། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བས། རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་སྐབས་སུ་མིག་སོགས་ཀུན་རོབ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་
བཟུང་ན་སྔ་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་ཅིང་། མིག་སོགས་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཕྱིར་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཞྱེས་
བཀག་ནས། གལ་ཏྱེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟག་མི་རྟག་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་སྒྲ་ཙམ་ཆོས་
ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་བདྱེན་རྫུན་གང་གི་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་མིག་སོགས་ཙམ་ཆོས་
ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་དུ། སྱེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བྱེད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཅན་མིག་
སོགས་མས་པར། ལྱེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། མིག་སོགས་སྱེ་མྱེད་དུ་
རྟོགས་པའི་བློ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བློ་ཡིན་པས་དྱེའི་ངོར་མིག་སོགས་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་སྟྱེ། མིག་སོགས་ནི་
ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློའ་ི རྱེད་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞྱེས་པའི་རིགས་པ་གིས་གསུངས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་
གསལ་ལས། འདིར་སྱེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དྱེའི་ཚེ་ཁོ་ནར་དྱེའི་རྟྱེན་ཆོས་ཅན་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་དངོས་པོ་རྱེད་པ་ནི་མས་པར་གྱུར་པ་འདིས་རང་ིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ིད་དྱེ་
ཞྱེས་དང་། གང་གི་ཕྱིར་དྱེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དག་ཐ་དད་པ་དྱེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

པའི་གནས་སྐབས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ན། གང་ཞིག་ཆོས་ཅན་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་མིག་ཀུན་
རོབ་པ་ག་ལ་ཡོད། དྱེའི་ཕྱིར་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཀི་སོན་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སོན་
ལྡོག་པ་མྱེད་པས་འདི་ལན་མ་ཡིན་པ་ིད་དོ། །དཔྱེ་ལ་ཡང་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྱེ་ནི་སྒྲའི་སི་དང་མི་རྟག་
པ་ིད་ཀི་སི་ཁྱད་པར་བརོད་པར་མི་འདོད་པ་གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་ན་དྱེ་བཞིན་དུ་མིག་གི་སི་ནི་སྟོང་པ་ིད་
དང་། སྟོང་པ་ིད་དང་མི་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་པ་ལ། དོན་དམ་པར་ཡང་
མིན་པའི་དཔྱེ་ལ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་དག་གི་དོན་ལ། དང་
ངྱེས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤོག་བུ་ཞྱེ་ལྔ་པ་དང་ཞྱེ་དྲུག་པའི་ནང་དུ། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་
བཤད་ཚུལ་ངོ་མཚར་བ་བས་འདུག་པ་ནི། དྱེས་ྱེ་བར་དཔག་ན་འཆད་ཚུལ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྲག་པ་སྱེ་
བའི་གནས་སུ་སྣང་ངོ་། །ཟླ་བས་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་ལ། རང་རྒྱུད་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀིས་སོན་སྤང་མཛད་པ་མི་
སྣང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། བདྱེན་གིས་རང་འགྱེལ་མ་གཟིགས་པར་སྣང་སྟྱེ། དྱེ་ིད་ལས། རྱེས་སུ་དཔག་པ་
དང་རྱེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་ཐ་སད་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དག་གི་བློའ་ི བདག་ིད་ལ་སྣང་བའི་ཆོས་
ཅན་དང་ཆོས་དང་། དཔྱེ་ིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་འབྱུང་གི ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་གིས་ཀ་ལ་
མ་གྲུབ་པ་ིད་ཀིས་རྱེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་བར་མི་རུང་ངོ་། །གཞན་ནི་མིན་ཏྱེ། གཞུང་ལུགས་ཐ་དད་པ་ལ་
གནས་པ་རྣམས་ནི་གང་ལ་ཡང་བློ་མཚུངས་པ་ིད་མྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཅན་དྱེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་
གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དྱེ་ལྟ་བུར་ཁོ་ནས་ཡང་དག་པར་ན། ཡོད་དམ་མྱེད་ཅྱེས་སྱེམས་པར་བྱེད་པར་ཁས་
བླངས་པར་བའོ། །དྱེ་ལྟ་བས་ན། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡང་དྱེ་ལྟར་རྱེས་སུ་དཔག་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་ན། སུ་ཞིག་
འགོག་པར་འགྱུར། འདི་ནི་མཚུངས་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འདིར་ནི་རྒྱ་མ་བསྱེད་དོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་མཛོད་ཅིག དྱེས་ན་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་ནི། འགྱེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསལ་
བ་དང་། རྒྱས་པ་མྱེད་པས། དྱེའི་ལུགས་བཞིན་རྒྱས་པར་ནི་གཞན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞིང་། འདིར་མདོར་
བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་གཟུ་བོར་གནས་པའི་བློས་བརོད་པ་འདི་ལ་རྣ་བ་བླག་སྟྱེ་ོན་ཅིག འདི་ལ་དམ་བཅའི་ཁྱད་
པར། འཐད་པའི་ཁྱད་པར། བདྱེན་པ་གིས་གང་གི་སྟྱེང་དུ་འབྱེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་
དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་དྱེ། ཞྱེས་སོགས་དམ་བཅའ་བཞི་པོ། དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཐལ་རང་གིས་པོ་ཁྱད་པར་མྱེད་ཀང་། རང་རྒྱུད་པས་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅར་འདོད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་
བས་ཐལ་འགྱུར་གི་དམ་བཅར་འདོད་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །འོ་ན་དྱེ་གིས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ཞྱེ་ན། ཆོས་ཅན་རྒོལ་
བ་གིས་ཀི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སྟྱེང་དུ། སྔ་རྒོལ་གིས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔག་འདོད་ཞུགས་ནས།
ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཅན་མཐུན་
སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སྟྱེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔག་འདོད་ཞུགས་པ་མྱེད་ཀང་ལྡོག་ཕྱོགས་ལ་གནོད་བྱེད་གི་
རིགས་པ་མཐོང་ནས་རྱེ་ཞིག་དྱེར་དམ་བཅའ་བ་ནི་ཐལ་འགྱུར་གི་དམ་བཅའ་འོ། །གིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་
མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སྟྱེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་ཆྱེད་དུ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་འཐད་པ་ཡིན་ཏྱེ། བདྱེན་གིས་ལས། རྒོལ་བ་གིས་ཀའི་ཤྱེས་པ་
ལ། །ཅི་ཙམ་སྣང་བའི་ཆ་ཡོད་པ། །དྱེ་ཙམ་དྱེ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་སོགས་པར་རྟོགས། །དྱེ་ཚེ་
རྱེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་དྱེ་ིད་བསྒྲུབ་པ་ལ། ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་དམ་
བཅའ་ལ་ཁས་བླང་ནང་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞིག་བརོད་ནས། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་མི་
འགོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་འཐད་པ་སྟྱེ། ཚིག་གསལ་ལས། དྱེའི་ཕྱིར་ཁྱྱེད་ཅག་གི་རྩོད་པ་ནི་འཐད་པ་དང་བྲལ་
བ་དང་། རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞྱེས་ཕ་རོལ་པོ་བདག་ལས་སྱེ་བར་འདོད་པ་ལ་འདི་
བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏྱེ། གང་ལས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྱེ་བཀོད་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་འདི་དག་
ཙམ་ཞིག་གིས་རྩོད་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་ལྱེན་པར་མི་བྱེད་དམ། ཞྱེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི།
ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ། ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་
གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁས་ལྱེན་པའི་ཕྱིར་ཏྱེ། འཇུག་པ་ལས། རང་ཤ་སྟྱེར་ལའང་གུས་
པར་བས་པ་ཡི། །སྣང་དུ་མི་རུང་དཔོག་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར། །དྱེའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་དྱེའི་ཡོན་ཏན་སྣང་
དུ་རུང་བ་མིན་པའི་རྟོགས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དྱེ་དག་ཀང་ཕྱི་དང་ནང་གི་བདག་ིད་ཀི་དངོས་པོ་གཏོང་པའི་
ཁྱད་པར་གི་རྱེས་སུ་དཔག་པ་ིད་ལས་གསལ་བར་དཔོག་པ་ཡིན་ཏྱེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་མྱེ་ལ་སོགས་པ་
བཞིན་ནོ། །ཞྱེས་དང་། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལུས་ངག་གི་མཚན་མ་ལས་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་རིགས་སད་པ་དཔོག་པར་
གསུངས་ཤིང་། དྱེ་ཡང་མདོ་སྱེ་ས་བཅུ་པ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མྱེར་ཤྱེས་དང་། །ཆུ་སར་ལས་ནི་ཆུར་ཤྱེས་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

བཞིན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གི། །རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤྱེས། །ཞྱེས་པའི་དོན་དུ་མཛད་
པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་གཏན་ཚིགས་བཞི་བཅུ་ཞྱེ་བཞི་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་དག་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་
ཚིགས་མིན་ན། དུ་བས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མྱེ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དྱེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མིན་པར་
འགྱུར་ཏྱེ་སྔར་གི་མདོ་འགྱེལ་གིས་ལས་ཁྱད་པར་མྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེའི་ཕྱིར་ཞང་ཐང་སག་པ་
ཡྱེ་ཤྱེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཀིས། དོན་དམ་དཔོད་པའི་སྐབས་མིན་པས་རང་རྒྱུད་བས་ཀང་འགལ་བ་མྱེད།
ཅྱེས་གསུངས་པ་དང་། རོང་སྟོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་ཀང་། ཐ་སད་རྣམ་གཞག་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་རང་རྒྱུད་
ཁས་ལྱེན་པར་གསུངས་པ་ནི་འདིའོ་ཞྱེས་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པས་དོན་ལ་གནས་པ་དྱེ་ཁོ་ནའོ། །དྱེས་ན་ཐལ་རང་གི་
ཁྱད་པར་ནི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལྱེན་པ་དང་མི་ལྱེན་པ་ལ་འཇོག་པ་ནི་གནད་
ཀི་དོན་ཡིན་ཏྱེ། མཐའ་བཞིའི་སྱེ་བ་འགོག་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་འཐད་མི་འཐད་ཀི་དགག་སྒྲུབ་དངོས་སུ་
གསུང་ཞིང་། དྱེ་ིད་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏོགས་པ། རྩ་བ་ཤྱེས་
རབ་ཀི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་སར་བར་བ་བ་ཡིན་པས། གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྱེ་རྱེའི་སྐབས་སུ་ཡང་། ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་ལུགས་
ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལྱེན་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡང་། མྱུ་གུ་བདག་
ལས་སྱེ་མི་སྱེ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་
ལྱེན་ཞྱེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རང་ལྡོག་ནས་གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་རིགས་ངོར་
གྲུབ་པའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པར་མི་བའོ། །མྱུ་གུ་བདག་ལས་མི་སྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་
རྒྱུད་ཁས་མི་ལྱེན་པའི་གནད་ཀང་དྱེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་སྣང་ཙམ་ིད་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྱེས་པ་འདི་
ིད་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་རྒྱུད་མྱེད་ན་ཕྱི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ལ་མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྱེ་མྱེད་དུ་རྟོགས་པའི་ངྱེས་ཤྱེས་
བསྱེད་མི་ནུས་སོ་སམ་ན། སོན་མྱེད་དྱེ། མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྱེ་བ་ལ་ཁས་བླང་ནང་འགལ་མཐོང་བ་ན་མྱུ་གུ་
བདག་ལས་སྱེ་བ་མྱེད་པར་ངྱེས་པའི་ངྱེས་ཤྱེས་སྱེ་བ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། འདིའི་ཕྱི་རྒོལ་ནི་
རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་གིས་ལོག་རྟོག་བཅོམ་ཟིན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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པའི་རྱེས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་བཀོད་ན་བསྒྲུབ་བ་ངྱེས་པའི་རྱེས་དཔག་མི་སྱེ་སྟྱེ། རྱེས་དཔག་ནི།
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་བརྟྱེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་མྱུ་གུ་བདག་ལས་སྱེ་
མི་སྱེ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་སྣང་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལྱེན་ན་དྱེའི་ཚེ་དམ་བཅའ་དང་། ཐལ་
འགྱུར་དང་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་མྱེད་པར་འགྱུར་བས་རྩོད་པ་བྱེད་པ་ཡང་མྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་ལན་དུ།
རོང་སྟོན་ཆོས་ཀི་སན་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། དྱེའི་ཚེ་མྱུ་གུའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པ་ཡིན་གི། དམ་
བཅའ་དང་། ཐལ་འགྱུར་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པ་མྱེད་པས་སོན་མྱེད་ལ། དྱེ་དག་གི་གནས་
ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་དྱེ་དག་སྣང་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལྱེན་པ་ནི་སྔ་མ་དང་འདའོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ནི། བློ་
གོས་ཀི་སི་བོར་གསྱེར་གི་ཅོད་པཎ་བཞིན་དུ་བཅིང་པར་བ་བ་ཡིན་ཏྱེ། རྟོག་པ་སྱེལ་འཇུག་ཡིན་པས་མྱུ་གུའི་
གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ཐལ་འགྱུར་གི་གནས་ལུགས་ལ་མ་དཔད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་ནི་སྒྲུབ་
འཇུག་ཡིན་པས། མྱུ་གུའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་
མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་རང་རྒྱུད་པས་མཐའ་བཞིའི་སྱེ་བ་འགོག་པའི་སྐབས་སུ། རང་རྒྱུད་
ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། དྱེའི་ཚེ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་རྒྱུད་དགོས་པ་ཡིན་
ཞྱེས་པ་ནི་ལོག་རྟོག་ཞུགས་པའི་གཞི་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་ཀང་། རྱེས་འཇུག་གི་གདུལ་བ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་
པ་དག་གིས་ཀང་བརྟག་དཔད་མི་བྱེད་པར་འཛིན་པ་འདི་ནི་ཅི་ཡིན་མི་ཤྱེས་སོ། །ལུགས་གིས་པ་འདི་ནི་རྱེ་
ཙོང་ཁ་པ་སྔར་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་སངས་པ་བས་པའི་དུས་སུ་མ་བྱུང་ལ།
དུས་ཕྱིས་བླ་མ་དབུ་མ་པས། མདོ་ཁམས་ནས་གདན་དངས་པའི་འཇམ་དབངས་དང་མཇལ་ཕྱིན་ཆད་དབུ་མའི་
གནད་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་འདི་ཙམ་དང་། གསང་སྔགས་རོ་རྱེ་ཐྱེག་པའི་གནད་ལ་ཡང་།
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རབ་ཏུ་མང་པོ་བཅས་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་དག་རང་ིད་ཀིས་ཀང་སྔོན་གི་མཁས་པ་
སུས་ཀང་མ་ཐོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་། གཞན་གིས་ཀང་དྱེ་ལྟར་དུ་མཐོང་ངོ་། །འོན་ཀང་ཡི་
དམ་གི་ལྷས་བསྟན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དྱེ་མདོ་རྒྱུད་ཀི་གནད་དང་མཐུན་ན་ཡི་དམ་གི་ལྷ་མཚན་ིད་པས་བསྟན་པ་
ཡིན་པས་གང་ཟག་དྱེ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཀང་མཆོད་པར་འོས་ཤིང་རྱེས་འཇུག་གི་གདུལ་བ་
རྣམས་ཀང་སྒྲུབ་ཐག་ྱེ་བ་ཡིན་ལ། མདོ་རྒྱུད་ཀི་གནད་དང་མི་མཐུན་ན་ཐབས་ལ་བསླུ་བའི་བདུད་ཡི་དམ་གི་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

གཟུགས་སུ་བརྫུས་ནས་ཆོས་ལོག་སྟོན་པར་གསུངས་ཏྱེ། ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། འདི་སྐད་སྨྲ་ཏྱེ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀི་
ཕ་མ་དང་། །ཁྱོད་ཀི་བདུན་མྱེས་རྒྱུད་ཀི་བར་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་། །གང་ཚེ་ཁྱོད་ནི་སངས་རྒྱས་འགྱུར་བའི་མིང་
འདི་ཡིན། །སངས་སོམ་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཅི་འད་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །ཁྱོད་སྔོན་ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཡང་འདི་འདའོ་
ཞྱེས་བརོད་དྱེ། །དྱེ་སྐད་གང་ཐོས་རློམ་སྱེམས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནི། །བདུད་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསླུས་ཤིང་
བློ་ཆུང་རིག་པར་བ། །ཞྱེས་སོགས་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ་ི མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་མང་དུ་གསུངས་པས་དཔད་དགོས་
སོ།། ༼མཐའ་བྲལ་ལ་དབུ་མར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སྒྲུབ་པ།༽ །།ད་ནི་ལུགས་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་
དགོངས་པ། གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྟན་དོན། གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཤྱེགས་ཤུལ། མཁས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀི་བཞྱེད་པའི་དོན་དྱེ་ིད་རང་ལུགས་སུ་བས་ནས་འཆད་པ་ལ། གནས་ལུགས་བསྟན་པའི་སྣོད་
ངོས་བཟུང་བ། བསྟན་བ་གནས་ལུགས་ཀི་རང་བཞིན། ཡིད་ཆྱེས་པའི་ལུང་དང་སར་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནི། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་བསྟན་པའི་ཡུལ་གི་གདུལ་བ་དྱེ་ལ། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་གང་
རུང་ལ་ཞུགས་པ་གྲུབ་མཐས་བློ་བསྒྱུར་བ་གཅིག་དང་། གྲུབ་མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བར་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་རིགས་སད་
པའི་སྟོབས་ཀིས་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་དོན་དུ་གྱེར་བ་གིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་
མཐས་བློ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་ནི་དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལོག་རྟོག་སུན་ཕྱུང་
བ་ན་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་འདོར་བ་རྣམས་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསྟན་པའི་སྣོད་ཡིན་ནོ། །རང་སྱེ་དངོས་པོར་སྨྲ་
བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ན་ཐོས་སྱེ་གིས་ཀི་རྡུལ་ཕན་བདྱེན་པར་འདོད་པ་ནི། སྱེམས་ཙམ་པའི་
གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་སུན་ཕྱུང་སྟྱེ། ཤྱེས་པ་ལ་བདྱེན་འཛིན་གི་ལྷག་མ་ལུས་པ་དྱེ་ཡང་
གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཀིས་བཀག་པ་ན། དྱེ་དག་ཀང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསྟན་པའི་སྣོད་ཡིན་
ནོ། །དྱེས་ན་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྟོན་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། ཐལ་འགྱུར་
གི་སོ་ནས་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བརོད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན་དྱེའི་འོག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་
ཀིས་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་རྱེས་དཔག་བསྱེད་དགོས་པར་བཞྱེད་དྱེ། གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པ་ཕལ་ཆྱེ་
བ་འདི་ལ་དགོངས་སོ། །གདུལ་བ་གིས་པ་ལ་ནི། དང་པོ་ིད་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མྱེད་དང་ཆོས་ཀི་བདག་
མྱེད་སོམ་ཚུལ་དམིགས་ཐུན་རྱེ་རྱེ་བཞིན་དུ་ཁིད་ཀི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པས་ཆོག་པ་ཡིན་གི། སྔ་རྒོལ་དང་ཕྱི་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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རྒོལ་གི་རྣམ་གཞག་བས་ནས་རྩོད་པ་བ་བ་ནི་དོན་མྱེད་དོ། །གདུལ་བ་གིས་པ་འདི་ནི། སོ་སོ་སྱེ་བོའ་ི དུས་
ནའང་སྟོང་པ་ིད་ཐོས་ནས། ཞྱེས་སོགས་དང་། ཟབ་མོ་ཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། ཞྱེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་ལ།
དྱེ་དག་གིས་ཀང་བསོམ་པར་བ་བའི་དམིགས་པ་མ་གོ་ན་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས། གཞི་དབུ་མ་བདྱེན་གིས་ཟུང་འཇུག ལམ་དབུ་མ་
ཚོགས་གིས་ཟུང་འཇུག འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གིས་ཟུང་འཇུག་སྟྱེ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་
བཤད་ན། དང་པོ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། དོན་དམ་གི་རྣམ་གཞག་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ན་ཐོས་
སྱེ་གིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་སྱེམས་ཙམ་གི་ལྟ་བ་མ་སྱེས་ཀི་གོང་དུ། དབུ་མ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་
ན། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་ཁས་ལྱེན་ཡང་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ནི་ཁས་ལྱེན་པ་མི་སིད་དོ། །སྱེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་
བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་དབུ་མ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཐ་སད་དུ་སྣང་བ་སྱེམས་ཀི་བདག་ིད་དུ་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་
ཡང་། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ནི་ཁས་ལྱེན་པ་མིན་ནོ། །དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་
དང་པོ་ིད་ནས་དབུ་མ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་བཞྱེད་པ་བཞིན་དུ་
འཇིག་རྟྱེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་ལྟར་མ་བརྟགས་པར་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །མ་བརྟགས་པའི་དོན་ཡང་གནས་
ལུགས་དཔོད་པའི་རིགས་པས་མ་བརྟགས་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་མ་བརྟགས་པ་ནི་མིན་ཏྱེ། ཐ་སད་
པའི་ཚད་མས་ཡིན་མིན་ཡོད་མྱེད་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་རྣམ་གཞག་སོ་སོར་ཕྱྱེ་ནས་ཁས་བླང་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེའི་ཕྱིར་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལའང་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་
ཁས་ལྱེན་པ་ནི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་མིན་ཏྱེ། ཐ་སད་ཀི་སྐབས་སུ་ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྱེ། ནས་
ཀི་མྱུ་གུ་མི་སྱེ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། མྱེ་ཚ་ཞིང་སྱེག་པ་ཡིན་ལ། ཆུ་ཚ་ཞིང་སྱེག་པ་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ཁས་ལྱེན་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་དྱེ་གིས་ཁྱད་པར་མྱེད་པ་ནི་གཞན་སྱེ་འགོག་
པའི་རིགས་པས་ཤྱེས་སོ། །ཀུན་རོབ་འཇིག་རྟྱེན་ན་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་འཇོག་པའི་དོན་ཡང་གློ་བུར་གི་
འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་སད་པའི་འཇིག་རྟྱེན་རང་འགའ་བའི་བློ་ལ་སྣང་ཞིང་། སྣང་བ་ལྟར་རྱེས་ཀི་ཐ་སད་འདི་འདི་ཡིན་
ནོ། །འདི་འདི་མིན་ནོ་ཞྱེས་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་གི། དྱེ་ལས་གཞན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་
མི་འཚོལ་བའོ། །དཔྱེར་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྱེ་བར་ཁས་བླང་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཅི་ལྟར་ཞྱེ་ན། ས་བོན་ལས་མྱུ་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

གུ་སྱེ་བར་བློ་ལ་སྣང་ཞིང་སྣང་བ་ལྟར་རྱེས་སུ་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་
བདག་སྱེ་དང་། གཞན་སྱེ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་ན། དྱེ་དག་ལ་རིགས་པའི་གནོད་བྱེད་ཡོད་པས། ས་བོན་ལས་
མྱུ་གུ་སྱེ་བ་མི་རྱེད་པ་ནི་གནད་ཀི་དོན་ཏོ། །དྱེས་ན་ལས་ཀིས་འབྲས་བུ་བསྱེད་པའི་ཚུལ་ལའང་། བློ་ལ་དྱེ་ལྟར་
དུ་སྣང་བ་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་མྱེད་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་བཙལ་བ་ན་ཕད་ནས་སྱེད་དམ། མ་ཕད་ནས་བསྱེད་
པ་གིས་ལས་མ་འདས་པས། དང་པོ་ལྟར་ན་ལས་རྟག་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་
ཅད་སྱེད་པར་ཐལ་བའི་ྱེས་པ་མཐོང་ནས། དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ྱེས་པ་ཕྱི་མ་སྤང་བའི་ཕྱིར་དུ་ལས་འབྲས་
ཀི་རྟྱེན་ཁས་ལྱེན་པ་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་ལས་འབྲས་ཀི་རྟྱེན་དུ་འདོད་པའང་འདི་ལས་མ་འདས་པས།
ཁོ་བོ་ནི་ཕད་མ་ཕད་ཀི་དཔད་པ་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་ལས་ཀིས་འབྲས་བུ་བསྱེད་པ་ིད་ཀང་མི་འདོད་པས་ལས་
འབྲས་ཀི་རྟྱེན་ཁས་ལྱེན་པའི་དོན་མྱེད་དོ། །འདི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགོངས་པར་སོང་མ་སོང་སོ་མ་སྔ་བཙན་
གི་སྒྲོས་རྣམས་བོར་ནས་འཇུག་པ་རྩ་འགྱེལ་ལ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་བློས་དཔོད་པར་མཛོད་ཅིག དྱེ་བཞིན་དུ་
ཆུ་ཕོར་གང་ལ་མིའི་མིག་ཤྱེས་ཀིས་ལྟས་པའི་ཚེ་ཆུ་ཡོད་དྱེ། ཆུ་མིག་ཤྱེས་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣག་ཁག་མྱེད་
དྱེ། རྣག་ཁག་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཡི་དྭགས་ཀི་རྣག་ཁག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་རྣག་ཁག་དྱེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་
སམ་ན། མིག་ཤྱེས་དྱེའི་ངོར་རྣག་ཁག་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་མྱེད་པ་ནི་སྔ་མ་དང་འད་ལ། དྱེ་གིས་ལས་གཞན་པའི་
ཤྱེས་པའི་ངོར་ནི་གིས་ཀ་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བའོ། །གིས་པ་དོན་དམ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ། རིགས་པས་
དཔད་པའི་དོན་དམ་རྱེས་མཐུན་པ་དང་། འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ལ་སོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གིས་སྣང་
བའི་དོན་དམ་མཚན་ིད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། སོད་འཇུག་ལས། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་གྱུར་
པའི། །བདྱེན་པར་ཞྱེན་པ་བཟློག་བ་ཡིན། །ཞྱེས་དང་། ཆོས་དབིངས་བསྟོད་པ་ལས། བདག་དང་བདག་གིར་
འཛིན་ཅྱེས་པའི། །ཇི་སིད་ཕྱི་རོལ་རྣམ་བརྟགས་པས། །བདག་མྱེད་རྣམ་པ་གིས་མཐོང་ནས། །སིད་པའི་ས་
བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ལས་སྱེས་པའི།
གང་ཟག་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་དྱེ་ིད་ྱེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པས། བདྱེན་འཛིན་དྱེ་
གིས་ཀི་ཞྱེན་ཡུལ་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་དགོས་ལ། དྱེའི་ཚེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་བདྱེན་པར་མྱེད་པ་རྱེ་ཞིག་
ཁས་བླངས་ཤིང་རྟོགས་པས་ཀང་དྱེ་ལྟར་དུ་ཞྱེན་པ་ལས་མ་འདས་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའི་བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་པའི་བློ་དྱེ་སྒྲ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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དོན་འདྱེས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ། དབུ་མའི་
གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས། རོ་རྱེའི་གཟྱེགས་མ། ཡོད་མྱེད་སྱེ་འགོག མུ་བཞི་སྱེ་འགོག གཅིག་དུ་

བྲལ། རྟྱེན་འབྲྱེལ་གི་རིགས་པ་སྟྱེ། ལྔ་གསུངས་ཤིང་དྱེ་དག་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་
གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་གཞན་ལ་གགས་ཀི་རྟགས་སུ་འདོད་
དོ། །གང་ཟག་གི་བདག་མྱེད་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་
དད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་ན་མི་རྱེད་པར་གསུངས་པ་འདི་ིད་རྒྱས་ཤོས་སུ་སྣང་
ངོ་། །དྱེ་ལྟར་བདྱེན་པ་བཀག་པའི་ཚེ། རྟོགས་པས་བདྱེན་མྱེད་དུ་ཞྱེན་པ་ལས་མ་འདས་ཀང་། དྱེའི་
འོག་ཏུ་བདྱེན་མྱེད་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པ་ིད་ཀང་དགག་དགོས་པས། བདྱེན་པས་སྟོང་པ་ིད་
གནས་ལུགས་སུ་བཟུང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། དགག་བ་བདྱེན་པ་མྱེད་པས་དྱེ་བཀག་པའི་བདྱེན་སྟོང་ིད་
ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་དག་གི་མཐའ་དཔོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བདྱེན་པས་སྟོང་མི་སྟོང་གིས་
ཀར་ཡང་བཟུང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། རྱེ་རྱེ་བར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་ཀ་མིན་པར་ཡང་
བཟུང་དུ་མི་རུང་སྟྱེ། གིས་ཀ་མིན་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེས་ན་གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་
རིགས་ངོར་མ་གྲུབ་ན་དྱེར་བཟུང་དུ་མི་རུང་བ་ནི། བདྱེན་པ་བཀག་པའི་རིགས་པས་ཤྱེས་ལ།
རིགས་ངོ་དྱེར་མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་མཐའ་བཞིར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་དགོས་
པའི་གནད་ཀང་འདི་ིད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་རིགས་ངོར་བདྱེན་པ་གྲུབ་པར་
ཐལ། དྱེའི་ངོར་བདྱེན་སྟོང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞྱེས་སྨྲ་བ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་སྔ་རིགས་
ངོར་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་བའི་ལུགས་ཡིན་པས་གོང་དུ་བཀག་ཟིན་ཏོ། །འོ་ན་རིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས། རང་བཞིན་མྱེད་པ་ིད་ཟློག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཞྱེས་པ་དང་
འགལ་ལོ་སམ་ན། དྱེ་ནི་ཐ་སད་དུ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་མིན་ན། རང་བཞིན་ཡོད་དགོས་ཞྱེས་པའི་དོན་
ཡིན་ལ། ཐ་སད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡོད་མིན་མྱེད་མིན་ཁས་ལྱེན་པ་མིན་པས་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

མདོར་ན་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པར་བྱེད་པའི་བློ་ནི་སྒྲ་དོན་འདྱེས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ལས་མ་འདས་
པས། མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་གང་རུང་དུ་བཟུང་བས་བཞི་པོ་ཅིག་ཆར་དུ་བཀག་པ་མི་སིད་ཀང་།
རྱེས་འཇོག་གི་ཚུལ་དུ་སོས་པ་བཞི་ཆར་ཡང་འགོག་པ་ཡིན་ལ། དྱེ་དག་གི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་
མཐའ་བཞིའི་སོས་བྲལ་ནི། བདྱེན་འཛིན་ཅན་གི་བློ་ལ་ལྟོས་ཏྱེ། དོན་དམ་བདྱེན་པ་བཤད་ཀང་།
འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཟག་མྱེད་ལ་ལྟོས་ཏྱེ་ཀུན་རོབ་བདྱེན་པ་ཡིན་པས། རྣམ་གངས་པའི་དོན་
དམ་བདྱེན་པའམ། དོན་དམ་པ་རྱེས་མཐུན་པ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །གིས་པ་དོན་དམ་བདྱེན་པ་
མཚན་ིད་པ་ནི། དྱེ་ལྟར་སོ་སོའ ་ི སྱེ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་སུ། མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་རྱེས་འཇོག་ཏུ་
བཀག་ནས་བསོམས་པས། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་མཐོང་ལམ་སྱེས་པའི་ཚེ། མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་ཅིག་ཆར་
དུ་འགགས་ནས་རྟོགས་བའི་ཆོས་ིད་དང་རྟོགས་བྱེད་ཀི་བློ་གིས་སོ་སོར་མི་སྣང་བར། བློ་དྱེ་ིད་
སོས་བྲལ་དང་དབྱེར་མྱེད་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་དྱེ་ིད་ལ། དོན་དམ་བདྱེན་པ་ཞྱེས་པའི་ཐ་
སད་བཏགས་པ་ཡིན་གི། དྱེའི་ཚེ་ཡང་དོན་དམ་བདྱེན་པ་འདིའོ་ཞྱེས་ཅུང་ཟད་ཀང་གཟུང་བར་བ་བ་
མྱེད་དོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དི་མ་མྱེད་པ་རྣམས་ལས། མ་མཐོང་བའི་
ཚུལ་གིས་མཐོང་། མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟིགས་ཞྱེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་
སྟོང་ིད་དྱེ་ལ་དོན་དམ་བདྱེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། སིར་སྟོང་ིད་ཅྱེས་པའི་ཐ་
སད་ཙམ་ལ་མང་དུ་ཡོད་དྱེ། ན་ཐོས་སྱེ་གིས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ིད་ཀི་
ཐ་སད་བྱེད་དྱེ། རྣམ་འགྱེལ་ལས། སྟོང་ིད་ལྟ་དང་དྱེ་འགལ་ཕྱིར། །ཞྱེས་སོ། །སྱེམས་ཙམ་པས་ནི་
གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ིད་ཀི་ཐ་སད་བྱེད་དྱེ། དྱེ་ིད་ལས། དྱེ་ཕྱིར་གིས་
སྟོང་གང་ཡིན་པ། །དྱེ་ནི་དྱེ་ཡི་དྱེ་ིད་ཡིན། །ཞྱེས་སོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས། བདྱེན་པས་སྟོང་པ་
ཙམ་ལ་སྟོང་ིད་ཀི་ཐ་སད་མཛད་པ་དང་། མཐའ་བཞི་ཆར་གི་སོས་པས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ིད་ཀི་ཐ་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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སད་མཛད་པ་གིས་ཡོད་དྱེ། དང་པོ་ནི། ཐྱེག་པ་གསུམ་ཆར་གི་ཐུན་མོང་དུ་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་
ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཐྱེག་ཆྱེན་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྟོགས་བ་ཡིན་ནོ། །གིས་པོ་དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལ་ཡང་སྔར་
ལྟར་རྱེས་མཐུན་པ་དང་། མཚན་ིད་པ་གིས་གིས་ཡོད་པ་ལས་ཕྱི་མ་གིས་ཆར་དོན་དམ་
བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པར་བཞྱེད་དྱེ། ལུགས་འདི་ལ་ཐྱེག་དམན་འཕགས་པས་ཀང་དོན་དམ་བདྱེན་པ་
རྟོགས་པར་བཞྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ིད་དང་། ཆོས་དབིངས་དང་། སོས་བྲལ་དང་། ཟུང་འཇུག་
ཡིན་ན་མཐའ་བཞི་ཆར་གི་སོས་བྲལ་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་ཏྱེ། དྱེ་དག་ནི་ཐྱེག་དམན་གིས་ཅུང་ཟད་
ཀང་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལམ་དབུ་མ་ཐབས་ཤྱེས་ཟུང་འཇུག་ལ། སྤང་བ་སྒྲིབ་གིས་
ངོས་བཟུང་བ། སྤོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་གིས། དང་པོ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕུང་
པོ་ལ་དམིགས་ནས་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཡིན་ལ།
ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་བདྱེན་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟྱེ། མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་
དུ་འཛིན་པའི་བློ་དྱེ་ཡང་ཆོས་ཀིས་བདག་འཛིན་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདྱེན་འཛིན་གི་སྒྲོ་
འདོགས་ཆོད་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞྱེན་པའི་བློ་དྱེ་ཡང་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་དྱེ་ིད། གང་ཟག་གི་བདག་
འཛིན་གི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཡིན་པས་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ོན་མོངས་པའི་མིང་གིས་
བཏགས་པ་ཡང་ཡོད་ལ། ཡང་རྒྱུད་བླར་བང་ཆུབ་ཀི་ལྱེའུའི་སྐབས་སུ་ོན་མོངས་ཀི་བག་ཆགས་
ལ་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་། འཇུག་འགྱེལ་ལས་ཀང་། དྱེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པས་དྱེ་ཡང་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་
ཁས་བླང་བར་བའོ། །རྒྱུད་བླར་ཕན་ཡོན་གི་ལྱེའུའི་སྐབས། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བློ་
ཤྱེས་སྒྲིབ་ཏུ་བཤད་པས། བསྡུ་ན་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏྱེ། ཤྱེས་སྒྲིབ་ལ་རྣམ་རྟོག་མངོན་འགྱུར་བ་དང་།
བག་ཆགས་གིས། དང་པོ་ལ་བདྱེན་འཛིན་ཡོད་པ་དང་མྱེད་པ་གིས། ཕྱི་མ་ལ་ཤྱེས་སྒྲིབ་ཀི་རྣམ་
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པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་དང་། ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་གིས་སོ། །ོན་སྒྲིབ་ནི་རྒྱུད་བླར་
ངོས་འཛིན་ཚུལ་གིས་བྱུང་བ་ནི་དོན་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་
ཀང་། གང་ཟག་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་དང་། དྱེའི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའི་རྩ་ོན་དང་
ྱེ་ོན་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་སྣང་བས་ོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལ་ོན་སྒྲིབ་ཏུ་འཇོག་པ་ལ་ནི་བམས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྣང་
ངོ་། །གིས་པ་སྤོང་བྱེད་ཀི་གྱེན་པོ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ན་ཐོས་སྱེ་གིས་ཀིས་ཕུང་པོ་བདྱེན་མྱེད་
དུ་མ་རྟོགས་ཀང་། ཕུང་པོའ ་ི སྟྱེང་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་བཀག་པའི་སྟོང་ིད་རྟོགས་པས། ཐྱེག་པ་
གསུམ་ཆར་གི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཐྱེག་པ་གསུམ་ལ་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་མི་བཞྱེད་
དོ། །སྱེམས་ཙམ་པས་ལྟ་བ་དྱེས་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐོབ་ཀང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་
པོའ ་ི བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་སྟོང་གི་དྱེ་བཞིན་ིད་རྟོགས་དགོས་པས། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་
ཆུང་ལ་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་མི་བཞྱེད་
དོ། །དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ། བམས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་ཆར་དགོངས་པ་མཐུན་པར་ཐྱེག་པ་
གསུམ་ཆར་གི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ། ཕུང་པོ་བདྱེན་མྱེད་དུ་རྟོགས་དགོས་ཤིང་། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་དང་བྲལ་བའི་སོས་བྲལ་རྟོགས་དགོས་པས། ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལ་
ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་ཞིང་། ན་ཐོས་ཀིས་གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་མི་
དམིགས་པར་མ་རྟོགས་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་དྱེ་རྟོགས་པས། དྱེ་གིས་ལ་ཡང་ལྟ་བའི་ཁྱད་
པར་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ན་ཐོས་ཀི་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་དྱེས་ཕུང་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་
འཛིན་སྤོང་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ཕུང་པོ་བདྱེན་མྱེད་འཛིན་སྟངས་ཀི་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པར།
གང་ཟག་བདྱེན་མྱེད་འཛིན་སྟངས་གཙོ་བོར་བྱེད་པས་སོན་མྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱལ་གི་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྱེད་ལམ་གིས་ཀང་གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་བདྱེན་པར་མྱེད་པ་འཛིན་སྟངས་
ཀི་གཙོ་བོར་བྱེད་པས། གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་སྤོང་ནུས་
པ་ཡིན་གི་དྱེ་ལས་གཞན་པའི་ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་མི་ནུས་སོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྱེད་པའི་
ལམ་གིས་མཐའ་བཞི་ཆར་གི་སོས་བྲལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་གཙོ་བོར་བྱེད་པས། ཤྱེས་སྒྲིབ་མཐའ་དག་
སྤོང་ནུས་པའི་གནད་ཀང་དྱེ་ིད་ཡིན་ནོ། །ན་རང་གིས་བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
ཀི་གཞུང་ལས་ལན་མང་དུ་བཤད་ཅིང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་དབུ་ཞབས་ན་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་གི་ལྟ་
བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ནི་ཅུང་
ཟད་ཀང་མི་སྣང་བས། དྱེ་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་མངོན་ནོ། །གལ་ཏྱེ་དངོས་པོར་མངོན་པར་
ཞྱེན་པ་ཡོད་མྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པས་བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་སམ་ན།
དྱེ་ནི་མ་ངྱེས་ཏྱེ། བཏགས་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པ་ཞྱེན་པ་ནི། དངོས་པོའ ་ི གནས་ཚུལ་སོས་བྲལ་
མ་ཤྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་བདྱེན་མྱེད་མ་རྟོགས་པའི་དོན་མིན་ནོ། །མཚུངས་མྱེད་ཆོས་རྱེའི་ཞལ་སྔ་
ནས། ན་རང་གི་ཕུང་པོ་བདྱེན་མྱེད་མ་རྟོགས་པའི་ཤྱེས་བྱེད་དུ། རྟག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་བདག་མྱེད་
རས་མྱེད་ཅིང་། །བྱེད་པོར་རང་དབང་མྱེད་པར་རྣམ་བལྟས་ནས། །རྱེས་སུ་མཐུན་པའི་བཟོད་པ་གང་
བསོམ་པ། །དྱེ་དག་འགོ་བ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་འདི་དངས་ཀང་། ལུང་འདི་
བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་པའི་ལུང་དུ་རྱེ་ིད་ཀང་བཞྱེད་དགོས་པ་འད་སྟྱེ། ལུང་འདིས་ཁམས་གསུམ་རས་
མྱེད་རྟོགས་པར་བསྟན་ཅིང་། རས་འཛིན་རྟོག་པ་བདྱེན་འཛིན་ཡིན་པར་ཞལ་གིས་བཞྱེས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མདོར་ན་ན་ཐོས་ཀི་རྟོགས་བའི་གཙོ་བོ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མྱེད་ཡིན་ལ། དྱེ་རྟོགས་པ་ལ་
ཕུང་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པ་བཀག་དགོས་ཏྱེ། ཕུང་པོ་ལ་བདྱེན་པར་འཛིན་པའི་བདྱེན་འཛིན་ནི་
གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱལ་གི་རྟོགས་
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བའི་གཙོ་བོ་ནི། གཟུང་བ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་བདྱེན་པར་མྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་རྟོགས་བའི་གཙོ་
བོ་ནི་གིས་འཛིན་གི་སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྱེའོ། །གལ་
ཏྱེ་མདོ་སྱེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ས་བདུན་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ན་རང་དག་བཅོམ་བློའ ་ི སྟོབས་ཀིས་ཟིལ་གི་
གནོན་མི་ནུས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་དོན་ཁོ་བོས་བཤད་པ་འདི་ཁོ་ནར་ལྟར་སྣང་
སྟྱེ། བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ས་བདུན་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ནི་རང་གི་ཡུལ་
ཤྱེས་པའི་ཆྱེ་བ་ལ་གནས་པས་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་
འདས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་གསུངས་ལ། དྱེའི་དོན་ནི། རང་གི་ཡུལ་ནི་ཐྱེག་དམན་ལ་མྱེད་པའི་ཐྱེག་ཆྱེན་
ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཡུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་སོས་བྲལ་དྱེ་ིད་ཡིན་ལ། དྱེ་ཤྱེས་པ་ལ་དོན་སིའི་
ཚུལ་གིས་ཤྱེས་པ་ནི་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ཚོགས་སོར་ན་ཡང་ཡོད་ལ། དྱེའི་སོ་ནས་ན་རང་ལས་ཁྱད་པར་
དུ་འཕགས་པ་ནི། རྣམ་པ་མངོན་ཞྱེན་ལ་སོགས་འགོག་ཅྱེས་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ལ། དྱེ་མངོན་
སུམ་དུ་ཤྱེས་པ་ནི། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་མཐོང་ལམ་དུ་ཡོད་ལ། དྱེའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི།
གང་གི་ལམ་ནི་གཞན་དག་ལས། །ཁྱད་དུ་འཕགས་པས་ཁྱད་པར་ལམ། །ཞྱེས་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན།
དྱེའི་ཆྱེ་བ་ནི་མཚན་འཛིན་མཐའ་དག་འགོག་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ལ། དྱེའི་སོ་ནས་ན་རང་ཟིལ་གིས་
གནོན་པ་ནི། ས་བདུན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་སྟྱེ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་མཚན་འཛིན་མངོན་
དུ་འགྱུར་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྱེ་ཡང་རང་གི་ཡུལ་དང་། དྱེ་ཤྱེས་པ་དང་། དྱེའི་ཆྱེ་བ་དང་། ཀང་
དང་། ཤིན་ཏུ་ཞྱེས་པའི་ཚིག་ལྔའི་ནུས་པ་ཤྱེས་ན། ལུང་འདི་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ཆུང་ལ་ལྟ་བའི་
ཁྱད་པར་མྱེད་པའི་ལོག་རྟོག་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཁོ་བོས་ནི་ཤྱེར་ཕྱིན་གི་མདོ་དང་། མདོ་སྱེ་ས་བཅུ་པ་
དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་གནད་གཅིག་ཏུ་གོ་ཞིང་དགོས་པའི་
དབང་གིས་ཐ་སད་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་མཛད་པ་ནི་ཡོད་དྱེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གི་སྐབས་སུ་ཐྱེག་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཆྱེན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་འཆད་པས། སོས་བྲལ་རྟོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་
རྟོགས་པར་བས་ནས། དྱེ་ིད་ན་རང་ལ་མྱེད་པར་གསུངས་ལ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཐྱེག་
པ་གསུམ་ཆར་གིས་རྟོགས་བའི་སྱེ་མྱེད་གཏན་ལ་དབབ་པས་དྱེ་ཙམ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་རྟོགས་
པར་བས་ནས་དྱེ་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་
གིས་ཟུང་འཇུག་ནི། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཡིད་ཆྱེས་པའི་ལུང་དང་
སར་བ་ནི། རང་ལུགས་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་དག་ནི། རྱེ་རྱེ་བཞིན་དུ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་དང་
སར་བར་བ་དགོས་ཀང་། མང་བས་འཇིགས་ནས་འདིར་མ་སོས་ལ། ྱེ་བར་མཁོ་བ། རྣམ་གངས་པ་
དང་། རྣམ་གངས་མིན་པའི་དོན་དམ་བདྱེན་པ་གིས་སུ་ཕྱྱེ་བ་དང་། མཐའ་བཞིའི་སོས་བྲལ་གིས་
ལུང་དང་སར་ན། དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཡྱེ་ཤྱེས་སིང་པོས། གང་གི་ཕྱིར་སྱེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་
ཡང་། ཡང་དག་པར་སྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྟོག་པའི་དངོས་པོ་བཀག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཡང་དག་
པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནི་ཡང་དག་པ་
ཁོ་ནར་འཛིན་པས། ཡང་ཞྱེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཏོ། །དྱེ་ཡང་རིགས་པས་དཔད་ན་ཀུན་རོབ་ཁོ་
ན་སྟྱེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན་དགག་བ་ཡོད་པ་མིན་པས། ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མྱེད་གསལ། །ཞྱེས་དང་།
ཞི་བ་འཚོས། སྱེ་བ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཏོགས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་།
དམ་པའི་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་ཞྱེས་བ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་སོས་པ་
ཡི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དྱེ་གོལ་ཡིན། །དོན་དམ་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྱེད་པ་དང་སྱེ་
བ་དང་མི་སྱེ་བ་དང་སྟོང་པ་དང་མི་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ་སོས་པའི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་སྤངས་པའོ། །སྱེ་
བ་མྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི། དྱེ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པ་ཞྱེས་ྱེ་བར་འདོགས་
སོ། །ཞྱེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྱེལ་པར། བདྱེན་པ་གིས་སུ་འཇོག་
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

པ་ནི་འཇིག་རྟྱེན་པའི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་གོ །ཞྱེས་གསུངས་ཤིང་། འདི་རྣམས་ལ་དགོངས་ནས།
རྱེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལྱེ་སོམ་ཤྱེས་རབ་རོ་རྱེ་དང་། མཁས་པ་རྱེད་མདའ་བ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། འདི་བཞིན་དུ་མཛད་པར་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་སོས་བྲལ་གི་ལུང་ནི།
རིགས་ཚོགས་དང་བསྟོད་ཚོགས་རྣམས་ལས། མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་འདིར་མ་བྲིས་ལ།
འཕགས་པ་བདྱེན་པ་གིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། ལྷའི་བུ་གལ་ཏྱེ་དོན་དམ་པར་ན་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་
པ་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ན་ནི། དྱེ་དོན་དམ་བདྱེན་པ་ཞྱེས་བ་བའི་གངས་
སུ་མི་འགོ་སྟྱེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདྱེན་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པ་ན་དོན་དམ་
པའི་བདྱེན་པ་ནི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། བྱེ་བྲག་མྱེད་པ། མ་སྱེས་པ། མ་འགག་པ། སྨྲ་
བར་བ་བ་དང་། སྨྲ་བ་དང་། ཤྱེས་པར་བ་བ་དང་། ཤྱེས་པ་དང་བྲལ་བའོ། །ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པའི་
བདྱེན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་ཡུལ་གི་
བར་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏྱེ། ཇི་ལྟར་དོན་དམ་པའི་བདྱེན་པའོ་ཞྱེས་བརོད་པ་ལྟར་ནི་མིན་ནོ། །ཞྱེས་
དང་། འོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། འོད་སྲུང་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནི་རི་རབ་ཙམ་ལ་
གནས་ཀང་སའི། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སྟོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དྱེ་ལྟར་མིན་ནོ། །དྱེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན།
ལྟ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ངྱེས་པར་འབིན་པ་ནི། སྟོང་པ་ིད་ཡིན་ཀང་། སྟོང་པ་ིད་ཁོ་ནར་ལྟ་
བ་དྱེ་ནི་གསོར་མི་རུང་ཞྱེས་ངས་བཤད་དོ། །ཞྱེས་དང་། ི་ཁི་ལས། གཟུགས་སྟོང་ཞྱེས་བ་བར་
མངོན་པར་ཆགས་ཤིང་གནས་ཏྱེ་འདུ་ཤྱེས་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྱེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་།
རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་སྟོང་ཞྱེས་བ་བར་མངོན་པར་ཆགས་ཤིང་གནས་ཏྱེ་འདུ་ཤྱེས་པ་ནི་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་སྱེམས་དཔའ་ཆྱེན་པོའ ་ི མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་སྱེད་པ་སྟྱེ། སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞྱེས་དང་།
འབུམ་ལས། སྟོང་པ་ིད་ཅྱེས་བ་བར་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །སྟོང་པ་ིད་ཅྱེས་བ་བར་ཡང་མ་འཛིན་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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ཅིག །ཅྱེས་སོ། །ཆད་ལྟ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་མྱེད་པར་འཛིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ལུང་ནི། རྟ་སྐད་བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ལགས་ན། ཆད་པར་
ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀི་བུ་ཆད་པར་ལྟ་
བ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གིས་ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་རོ། །ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་
ིད་དུ་ཡང་ཡོད་པར་འགོག་པ་དང་། མྱེད་པའི་ཕྱོགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཞྱེན་པ་དང་། ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་ཀི་
དོན་མ་རྟོགས་པར་སྟོང་པའོ་ཞྱེས་ཚིག་ཏུ་ཞྱེན་པའོ། །ཞྱེས་སོ། །དྱེས་ན་གནད་ཀི་དོན་ནི། དབུ་མ་
པའི་ལུགས་ལ་ཐྱེག་པ་གསུམ་ཆར་ལ་མཐའ་གིས་སྤངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་རྱེ་ཡོད་དགོས་པ་
ལས། ཐྱེག་དམན་ལ་ནི་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པས་རྟག་པའི་མཐའ་ལས་གོལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ལ་སྐུར་བ་མི་འདྱེབས་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གོལ་དགོས་པ་རིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར་བཤད་ལ།
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོ་ལ་དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཡང་གནས་ལུགས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡོད་མྱེད་ལ་སོགས་པའི་གིས་
འཛིན་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། སྱེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྱེ་དང་།
ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ ་ི སྱེམས་བསྱེད་གསུམ་ཟུང་འབྲྱེལ་དུ་བས་ནས་བསོམས་པས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་
པའི་ཚེ། ཆོས་དབིངས་སོས་བྲལ་གི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་མཐས་ཁྱབ་པའི་
སྱེམས་ཅན་གི་དོན་འབད་མྱེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ལྱེགས་གསུང་གསྱེར་གི་
ཐུར་མ་ཡིས། །བློ་གོས་རབ་རིབ་རྣམ་པར་སངས་ནས་ནི། །གནས་ལུགས་དོན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་སིན་
པ། །བརྩྱེ་ཆྱེན་བླ་མ་དྱེ་ཡིས་ད་དུང་སོངས། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞི་
ལ། །རང་རང་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་འཛིན། །གངས་ཅན་འདི་ན་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་པར། །ཞལ་
གིས་བཞྱེས་ཀང་རྟག་ཆད་འདི་ལྟར་སྨྲ། །འགའ་ཞིག་རྟོགས་བའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་
ནི། །རྟག་བརྟན་ཐྱེར་ཟུག་བདྱེན་པར་གྲུབ་གྱུར་ཀང་། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་མི་སྣང་
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ཞྱེས། །སྨྲ་བ་འདི་ཡང་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་མིན། །གཞན་དག་རང་རྒྱུད་སྨྲ་བའི་སྱེས་ཆྱེན་དང་། །བོད་
ཡུལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གཙོ་རྣམས་ཀིས། །དབུ་མའི་གནད་རྣམས་ལྱེགས་པར་མ་རྟོགས་
ཞྱེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྐུར་བ་འདྱེབས་ལ་བརྩོན། །དོན་དམ་གནས་ལུགས་སྟོང་པའི་ཆད་མཐར་
བཟུང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ལུགས་བཟང་ལས་བྱུང་བའི། །བསྟན་པའི་སིང་པོ་མཐའ་བཞིའི་སོས་
བྲལ་ལ། །རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་ལྟ་བ་ཡིན་ཞྱེས་སྨོད། །རིགས་པས་དཔད་པའི་དོན་དམ་རྱེ་མཐུན་
ལ། །དོན་དམ་བདྱེན་པ་མཚན་ིད་པར་འདོད་ཅིང་། །གིས་འཛིན་མངོན་ཞྱེན་མཐའ་དག་འགོག་པ་
ནི། །ལོག་རྟོག་ཡིན་པས་ལུགས་འདི་སྤོང་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཐ་སད་ཀུན་རོབ་བློ་ཡིས་མ་བཞག་
པར། །མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་འཇོག་བྱེད་ཅིང་། །ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཕད་དམ་མ་ཕད་
པར། །བསྱེད་ཅྱེས་རིགས་པས་དཔད་ཚེ་ལས་འབྲས་འདོད། །དྱེའི་ཕྱིར་རང་སྱེའི་ལས་འབྲས་རྟྱེན་
བཀག་ནས། །གཞན་སྱེའི་ཞིག་དངོས་ལས་འབྲས་རྟྱེན་དུ་སྒྲུབ། །དངོས་འཛིན་གཞིག་པར་བ་བའི་
དངོས་གཅིག་ལ། །དངོས་འཛིན་དྲུག་པོ་ལྷག་པར་བསྣན་པར་བྱེད། །བམས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གིས་པོ་
མཐུན་པར་ནི། །ལས་དང་ོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བར། །གསུངས་པའི་འཁོར་གསུམ་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ནི། །ོན་སྒྲིབ་ཡིན་པས་ཤྱེས་སྒྲིབ་རྣམ་རྟོག་མྱེད། །ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་མཐའ་
བཞི་ཡི། །དང་པོ་ཁོ་ནར་འཛིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། །ཐྱེག་ཆྱེན་ལམ་གི་སྤང་བ་ིད་ཡིན་
པའི། །ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་མྱེད་ཅྱེས་སྨྲ་བར་བྱེད། །ི་མ་ལྟ་བུའི་ཐྱེག་ཆྱེན་ལྟ་བ་དང་། །མྱེ་ཁྱྱེར་
ཙམ་ཡང་མི་བཟོད་ན་ཐོས་ཀི། །ལྟ་བ་གིས་པོ་ཁྱད་པར་མྱེད་སྨྲ་ཞིང་། །རྟོགས་པའི་ནུས་པ་ན་
ཐོས་ལྷག་པར་འདོད། །ཅི་ཕྱིར་ཞྱེ་ན་སྤང་བ་བདྱེན་འཛིན་གཅིག །ན་ཐོས་རྟོགས་པས་ཚེ་གསུམ་
གིས་སྤོང་ཞིང་། །ཐྱེག་ཆྱེན་རྟོགས་པས་དྱེ་ིད་སྤོང་བ་ལ། །བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་གིས་ནི་དགོས་
ཕྱིར་རོ། །ཐྱེག་ཆྱེན་ས་ནི་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ། །ཤྱེས་སྒྲིབ་སྤོང་བ་མི་སིད་སྨྲ་བ་ནི། །བམས་པའི་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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གཞུང་དང་འགལ་ཚེ་དྱེ་ིད་ནི། །དང་དོན་ཡིན་ཞྱེས་ཀུན་ལ་སྒྲོག་པར་བྱེད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་
ལམ་གཅིག་ཤྱེར་ཕྱིན་གི། །སྦས་དོན་མགོན་པོ་བམས་པས་བཀྲལ་བ་ལ། །དང་དོན་ཡིན་ཞྱེས་སྨྲ་
བའི་སྤོབས་པ་བྱུང་། །འདི་ལ་རྱེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ཆྱེས་བྱེད། །མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་སྱེ་བོ་
འགའ་ཞིག་གིས། །བདྱེན་པ་མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་ཁམས་གསུམ་གི། །ོན་མོངས་སྤོང་བ་ཡོད་
ཅྱེས་གསང་མཐོར་སྒྲོགས། །རྱེས་འཇུག་སྱེ་བོས་རྒྱན་ལྟར་ངོམ་པར་བྱེད། །གནས་ལུགས་དཔོད་
ཚེ་དཔད་བའི་ཆོས་ཅན་ནི། །སྣང་དང་མི་སྣང་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་གིས། །ཐལ་རང་གིས་ཀི་ཁྱད་
པར་འབྱུང་བ་ལ། །དྱེ་དོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་རྟོགས་པར། །གཞན་གགས་རྟགས་ལ་རང་རྒྱུད་
གཏན་ཚིགས་བས། །རང་རྒྱུད་རྟགས་ཀིས་རང་མཚན་སྒྲུབ་པར་སྨྲ། །བླུན་པོ་མ་བསབས་པ་རྣམས་
བདྱེན་མོད་ཀི། །མཁས་པ་སངས་པར་རློམ་པའང་འདི་རྱེས་འཇུག །ཀྱེ་མ་ཀི་ཧུད་སིགས་དུས་
སྱེམས་ཅན་རྣམས། །རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ། །བཀྲལ་བའི་ལམ་བཟང་
གསྱེར་རྒྱན་དོར་ནས་ནི། །རང་བཟོའ་ི མགལ་དུམ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་མཚར། །འདི་དག་ཟླ་བའི་
དགོངས་པ་ཡིན་མིན་ཞྱེས། །རྩོད་འདོད་རྒོལ་བ་ཡོད་ན་ཟླ་བ་ཡི། །འགྱེལ་ཆྱེན་གསུམ་པོ་དཔང་པོར་
བས་ནས་ནི། །རྩོད་པར་བགི་ཡི་མདུན་དུ་ལྷག་པར་གིས། །དྱེ་ལྟར་མིན་པ་དྱེང་སང་བིས་པ་
ཡི། །མགོ་བོ་བསྐོར་བའི་ཚིག་གི་ཟྱེར་ཟློས་ལ། །ཁོ་བོ་རྩོད་པ་དག་ནི་མི་བགི་སྟྱེ། །འཇིག་རྟྱེན་བ་བ་
སིང་པོ་མྱེད་ཕྱིར་རོ། །ངན་རྟོག་རླུང་གིས་བློ་གོས་མ་དཀྲུག་པར། །གནས་ལུགས་འཁྲུལ་མྱེད་ཇི་
བཞིན་རྟོགས་འདོད་ན། །ཐ་སད་མ་བརྟྱེན་དོན་དམ་མི་རྟོགས་པས། །ཐ་སད་ཀུན་རོབ་སྣང་བ་འདི་
དག་ཀུན། །ཡོད་མྱེད་ཡིན་མིན་ལ་སོགས་འཇིག་རྟྱེན་ན། །ཇི་ལྟར་གགས་པའི་ཀུན་རོབ་མ་བརླག་
པར། །མ་བརྟགས་གཅིག་པུར་མས་དགའི་ཚུལ་དུ་ནི། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མས་
སུ་ལོངས། །སིད་གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །བདྱེན་པར་ཞྱེན་པའི་ཞྱེན་ཡུལ་
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བདྱེན་པ་ནི། །གཞུང་ནས་བཤད་པའི་རིགས་པས་བཙལ་བས་ནས། །མ་རྱེད་སྟོང་པའི་དོན་ལ་ངྱེས་
ཤྱེས་བསྱེད། །བདྱེན་མྱེད་རྟོགས་པས་ངར་འཛིན་ཁྱེགས་པ་ཡི། །ལྟ་བ་འདི་དང་དགྱེ་སིག་བླང་དོར་
ལ། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་སོད་པ་ཟུང་འཇུག་ན། །ཐྱེག་པ་དམན་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་ཀང་། །བླ་
མྱེད་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལྟ་བ་ལ། །སྟོང་པར་ཞྱེན་ན་ཆད་པའི་མཐར་ལྷུང་བས། །སྟོང་དང་མི་སྟོང་
བདྱེན་པ་ཡོད་མྱེད་སོགས། །གིས་འཛིན་སོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པར་གིས། །གནས་ལུགས་
དཔོད་པའི་སོ་སྱེའི་བློ་གོས་ཀིས། །མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་གཅིག་ཆར་མི་ཁྱེག་ཀང་། །རྱེས་འཇོག་
ཚུལ་གིས་བཞི་ཆར་བཀག་ནས་ནི། །ཚུལ་བཞིན་བསོམ་པས་མཐོང་ལམ་སྱེས་པའི་ཚེ། །གནས་
ལུགས་མཐའ་བཞིའི་སོས་པས་དབྱེན་པ་དང་། །རྟོགས་བྱེད་བློ་གིས་གིས་སུ་དབྱེར་མྱེད་
པར། །བློ་ིད་སོས་བྲལ་ངང་དུ་ཐིམ་པ་ལ། །ལྟ་བ་ཆོས་དབིངས་མཐོང་བའི་ཐ་སད་མཛད། །འདི་དང་
རོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། །ཆོས་དབིངས་རྟོགས་པའི་དམིགས་རྣམ་ཁྱད་པར་མྱེད། །དྱེ་
ཕྱིར་རབ་དགའི་ཡྱེ་ཤྱེས་བརྱེས་པ་ལ། །རོགས་སངས་རྒྱས་བློ་རྒྱ་མཚོར་སྱེས་ཞྱེས་གསུངས། །ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་གིས་སུ་མྱེད་བློ་དང་། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟན་སྱེམས་བསྱེད་དང་། །ཕྱོགས་
མཐས་གཏུགས་པའི་སིང་རྱེ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཟུང་འཇུག་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་ལྟར་བསོམ་པའི་མཐུས། །གློ་
བུར་དི་མའི་སིན་ཚོགས་བྲལ་བའི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་ི་མ་ཤར་བའི་ཐ་སད་མཛད། །དྱེ་ཚེ་ཤྱེས་དང་
ཤྱེས་བ་མ་ལུས་པ། །ཡྱེ་ཤྱེས་དྱེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མྱེད། །དྱེ་ཕྱིར་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པོའ ་ི སྱེ་སྣོད་
ལས། །ཆོས་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རོགས་བང་ཆུབ། །གསུངས་ཕྱིར་རོ་མི་ཞིམ་པ་རོ་མཆོག་
ཏུ། །སྣང་བ་ལ་སོགས་དག་སྣང་འབའ་ཞིག་གསུངས། །དྱེ་ཚེ་སོས་བྲལ་ཟུང་འཇུག་ངང་ིད་
ལས། །མ་གཡོས་བཞིན་དུ་གདུལ་བའི་སྐལ་པ་དང་། །ཇི་ལྟར་འཚམས་པར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
དང་། །དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་བཞིན། །རྣམ་རྟོག་ཀུན་སོང་འབད་རྩོལ་མྱེད་
ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར།
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བཞིན་དུ། །སྱེམས་ཅན་ཁམས་དང་ནམ་མཁའ་མ་ཞིག་བར། །མཐའ་ཡས་འགོ་བའི་ཕན་བདྱེའི་
གཞིར་གྱུར་པའི། །ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཐྱེག་པ་མཆོག་གི་ལྟ་བའི་གནད་
རྣམས་ལ། །རྟག་ཆད་སྨྲ་བའི་ལོག་རྟོག་ཀུན་བསལ་ནས། །འཁྲུལ་མྱེད་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་
གསལ་བས་པའི། །དགྱེ་བ་གང་དྱེ་མཁའ་མམ་འགོ་ལ་སིན། །བདག་ཀང་དྱེང་ནས་བང་ཆུབ་མ་
ཐོབ་བར། །འཁྲུལ་མྱེད་ལམ་བཟང་སྟོན་པའི་ཡོངས་འཛིན་དྱེས། །རྱེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཚུལ་བཞིན་
མྱེས་བས་ཏྱེ། །ཡང་དག་གདམས་པའི་དཔལ་ལ་སོད་པར་ཤོག །ཚེ་འདིར་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་
བཤད་པ་ཡི། །འགལ་རྱེན་བར་ཆད་མཐའ་དག་ྱེར་ཞི་ནས། །རྒྱལ་བས་སྔགས་པའི་མཐུན་རྱེན་
ཀུན་ཚང་སྟྱེ། །བདྱེ་གཤྱེགས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ཐྱེག་
མཆོག་གནད་ཀི་ཟླ་ཟྱེར་ཞྱེས་བ་བ་འདི་ནི། ཐོག་མར་བཀའ་དིན་མམ་མྱེད་ཀུན་མཁྱྱེན་སངས་
རྒྱས་འཕྱེལ་ཀི་དྲུང་དུ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་མན་ཅིང་། རྱེ་བཙུན་གོང་མ་རོ་རྱེ་འཆང་དང་མི་
གིས་པའི་ཐུགས་མངའ་བ་དྱེ་དག་གི་གསུང་རབ་ཀི་སྟྱེང་དུ་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་རྱེ་མུས་པ་
ཆྱེན་པོའ ་ི གསུང་གི་བར་སད་པའི་སྒྲོན་མྱེ་བཟུང་སྟྱེ། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལ་
བལྟས་ཚེ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་ངྱེས་ཤྱེས་སྱེས་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ཡི་གྱེ་བ་བར་འདོད་པ་
ན། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་གུང་རུ་ཤྱེས་རབ་
བཟང་པོའ ་ི ཞལ་སྔ་ནས། ཐོག་མར་ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་མདོར་བསྡུས་པ་གཅིག་གིས་ཞྱེས་བཀའ་
གནང་བ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཤཀའི་དགྱེ་སོང་བསོད་ནམས་སྱེངྱེས། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པའི་དུས།
ས་ཕོ་བི་བ་ལོའ ་ི རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་བཅུ་གསུམ་ཞྱེས་པའང་སྣང་ངོ་།། ལ་དབུ་བཙུགས་ཏྱེ་ི་ཤུའི་ིན་རྟ་
ནག་གསྱེར་གླིང་གི་དགོན་པར་སར་བའི་ཡི་གྱེ་པ་ནི་མགོན་པོ་དབང་ཕྱུག་གོ །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་
བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག། །།དགྱེའོ། །།སརྦ་མང་ལཱཾ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །།
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ཀུན་མཁྱྱེན་གོ་རམས་པ།

