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༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་སྟོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་སོད་པའྤྱི་ཆ་གྤྱིས་ཀ་
གསལ་བར་སྟོན་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་སྤྱི་དོན་ཐེག་པ་མཆོག་གྤྱི་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བེད་ཟབ་
མོ་ལྟ་བའྤྱི་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། སོབ་པ་ྤྱི་མའྤྱི་གེན་གྱུར་ཟས་གཙང་སྲས། །རྣམ་དག་ལྟ་
བའྤྱི་སྲོལ་འབེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །ཐལ་འགྱུར་རྤྱིགས་པའྤྱི་འོད་ཆགས་ཟླ་བ་གྲགས། །རྨད་བྱུང་བརྒྱུད་པར་
བཅས་པས་དགེ་ལེགས་སོལ། །ཕག་ན་མཁེན་བརེའྤྱི་རལ་གྲྤྱི་རྣོན་པོ་ཡྤྱིས། །རེག་པ་མྤྱིན་ཡང་ལྟ་ངན་སྤྱིང་དུམ་
བུར། །གཅོད་མཁས་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་དངོས་མྤྱི་ཡྤྱི་ཟོལ། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ཀྤྱིས་བདག་
སོངས་ཤྤྱིག །དགེ་ལེགས་བསོཾད་ནཾམས་མྤྱི་ནུབ་རོགས་ལྡན་དཔྤྱིད། །ཤར་བའྤྱི་དགའ་སྟོན་ཆོས་ཀྤྱི་དབར་
སེས་རྔས། །སྟོང་གསུམ་ཡོངས་ཁབ་སྲྤྱིད་ན་མཚུངས་བྲལ་བའྤྱི། །སྨྲ་བའྤྱི་སེཾངེཾ་གང་དེ་སྲྤྱིད་ན་རྒྱལ། །བམས་
དང་ཐུགས་རེ་མཆོག་གྤྱི་གྲྤྱིབ་བསྤྱིལ་ལས། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའྤྱི་དཔལ་འབོར་གྤྱིས་འཚོ་བའྤྱི། །མཛད་འཕྤྱིན་
བཟང་པོའ་ིདགེ་ལེགས་ཕོགས་བཅུར་བྲེལ། །སེ་རྒུ་ཡོངས་ཀྤྱི་སབས་གཅྤྱིག་དེ་ལ་འདུད། །ཐུབ་དབང་གསུང་
གྤྱི་དགོངས་དོན་བླ་ན་མེད། །འདོམས་མཁས་སྨྲ་བའྤྱི་དབཾང་ཕྱུགཾ་བླ་མ་རེ། །མཁེན་བརེའྤྱི་དཔཾལ་ཡོན་བཟཾང་
པོའ་ིཞབས་པད་ལ། །མྤྱི་ཕེད་དད་པས་ལན་བརྒྱར་ཕག་བས་ནས། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྤྱི་ཚོགས་
གསུམ་དང་། །ཟླ་བའྤྱི་བཞེད་གཞུང་ཐལ་འགྱུར་རྤྱིགས་པའྤྱི་དཔྤྱིད། །རང་སྤྱིང་ལམ་དུ་ཇྤྱི་ཙམ་གསལ་བའྤྱི་
ཆ། །མདོ་ཙམ་འདྤྱིར་བརོད་སོད་ལྡན་དགའ་བས་ོན། །ཞེས་མཆོད་བརོད་དང་དམ་བཅའ་སོན་དུ་བཏང་ནས། 
འདྤྱིར་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ལུང་བསྟན་ཅྤྱིང་། འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་ཀུན་གྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་དཔལ་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྤྱིས། དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པའྤྱི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་མཐར་ཐུག་གྤྱི་བརོད་བ་ཟབ་མོ་
ཆོས་ྤྱིད་དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས། དབུ་མ་རྤྱིགས་ཚོགས། བསྟོད་
ཚོགས། གཏམ་ཚོགས་གསུམ་མཛད་ཅྤྱིང་། དེ་རྣམས་ཀྤྱི་ནང་ནས་རྤྱིགས་ཚོགས་ཀྤྱི་གཙོ་བོ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་
དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་བའྤྱི་ལུགས་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་དབུ་མ་
འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་མཛད་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་གང་བཤད་པར་བ་བའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་ལ། འདྤྱི་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་དོན་
གསུམ་སྟེ། དབུ་མ་དང་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། འཇུག་བའྤྱི་དབུ་མ་ངོས་གཟུང་བ། སྐབས་སུ་
བབས་པའྤྱི་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། དབུ་མ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་དབྤྱིངས་ཡྤྱིན་པས་
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ཁབ། ཡུལ་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ན། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འཕགས་ལམ་ཡྤྱིན་ན། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དང་པོ་ལ། ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་དབུ་མ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་
དབུ་མ་དེ་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་དེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་དབུ་
མའྤྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མམ་གཞག་ལ་གནས་པའྤྱི་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་མཐོང་ལམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་དབུ་མ་དེ་ཆོས་དབྤྱིངས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་
ཆོས་དབྤྱིངས་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་ཀྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྤྱི་སྤྱིང་པོ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། བདེ་གཤེགས་སྤྱིང་པོ་རོགས་པའྤྱི་གང་
ཟག་ཡྤྱིན་ན། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྤྱི་དོན་དམ་
དེ། །དད་པ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་རོགས་བ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་སོས་
བྲལ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡུལ་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
ཁོད་རོགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། མཐའ་བཞྤྱི་སོས་བྲལ་
རོགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབུ་མ་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོས་བྲལ་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོས་བྲལ་རོགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་
དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདེ་གཤེགས་སྤྱིང་པོ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་དབུ་མ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བང་འཕགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
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པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རོབ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་མཁེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
འཕགས་པ་འོག་མའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། འཕགས་པ་འོག་
མའྤྱི་རེས་ཐོབ་ནྤྱི། ཀུན་རོབ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པས་མཐོང་བ་རྫུན་པའྤྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་
བར་གསལ་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བང་འཕགས་ཀྤྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ༈ དེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། དབུ་མ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གང་རུང་གྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་སྟོང་
ྤྱིད་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ནྤྱི། དབུ་
མ་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་བར་གྤྱི་ཚིག་མྤྱི་མངོན་པར་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སྒྲའྤྱི་བརོད་རྤྱིགས་
ཀྤྱིས་སོ་ནས་དབེ་ན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་གྤྱིས་ཡོད་ཀང་། དང་པོ་དེ། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་
བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཡུལ་ཅན་གྤྱི་མྤྱིང་ཡུལ་ལ་བཏགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་
མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དབུ་མ་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྤྱི་
དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། རང་གྤྱི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྤྱི་མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དོན་
གཅྤྱིག་མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། བསྟན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་མཁེན་
པ་དང་། རོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྤྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྤྱི་མམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སོ། །འདྤྱིར་
ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་རེས་འབྲང་ས་མ་ཁ་ཅྤྱིག ན་ཐོས་ཀྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་ན། ན་ཐོས་
ཀྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེ་བཞྤྱིན་དུ་རང་རྒྱལ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་
བེད་པའྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་ན་ཡང་། དེ་དང་དེའྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། ལས་དགེ་སྤྱིག་
ལ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བེད་པའྤྱི་སོད་པ་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་མས་ལེན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་བདག་གྤྱིས་པོ་ཁེགས་པས་རག་པའྤྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ། 
ཀུན་རོབ་ཏུ་མྤྱི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་ཤྤྱིང་དགེ་བ་བཅུ་སོད་པའྤྱི་སོད་པ་མྤྱི་འདོར་བས་ཆད་པའྤྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་
བས་དབུ་མའོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་བང་ཆུབ་
ཐོབ་པའྤྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ལམ་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་སོབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ང་བདེན་
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མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། ལས་དགེ་སྤྱིག་གྤྱི་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བེད་པའྤྱི་སོད་པ་ཟུང་འཇུག་གྤྱི་
མས་ལེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྤྱི་ཟླ་ཟེར་ལས། བདེན་མེད་རོགས་པས་ངར་འཛིན་
ཁེགས་པ་ཡྤྱི། །ལྟ་བ་འདྤྱི་དག་དགེ་སྤྱིག་བླང་དོར་ལ། །ཚུལ་བཞྤྱིན་བསྒྲུབ་པའྤྱི་སོད་པ་ཟུང་འཇུག་ན། །ཐེག་པ་
དམན་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་ཀང་། །ཞེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་མས་ལེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། རང་རྒྱལ་གྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
གཟུང་བ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེས་པ་སོགས་བེད་པའྤྱི་སོད་པ་
ཟུང་འཇུག་གྤྱི་མས་ལེན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པའྤྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་ལམ་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། བདེན་
མེད་རོགས་པས་ངར་འཛིན་ཁེགས་པ་ཡྤྱི། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། རང་རྒྱལ་གྤྱི་
རྤྱིགས་ཅན་སོབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་མས་ལེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་མཐའ་བཞྤྱི་སོས་བྲལ་གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། སྤྱིན་སོགས་ཀྤྱི་སོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྤྱིས་
ཟུང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་མས་ལེན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཐོབ་པའྤྱི་ཐབས་སུ་
གྱུར་པའྤྱི་ལམ་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། གནད་ཀྤྱི་ཟླ་ཟེར་ལས། ཇྤྱི་སྐད་
བཤད་པའྤྱི་གྤྱིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །རྤྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་སེམས་བསེད་དང་། །ཕོགས་མཐས་གཏུགས་
པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཟུང་འཇུག་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ལྟར་བསོམས་པའྤྱི་མཐུས། །གོ་བུར་དྤྱི་མའྤྱི་སྤྱིན་ཚོགས་
བྲལ་བའྤྱི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་ྤྱི་མ་ཤར་བའྤྱི་ཐ་སད་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ན་ཐོས་ཀྤྱི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པར་བེད་པའྤྱི་དབུ་མ་སོགས་གསུམ་ནྤྱི་བང་ཆུབ་དེ་དང་དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལམ་ལ་འཇོག་
དགོས་ཏེ། ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས། བགྲོད་བ་ཐེག་པའྤྱི་སོ་ནས་དབེ་བའྤྱི་ཚུལ་འདྤྱི་ནྤྱི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའྤྱི་
གྲུབ་མཐས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གྤྱི་ཡང་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མྤྱི་ནུས་པས། ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཐམས་
ཅད་ཀང་དབུ་མའྤྱི་ལམ་འདྤྱིས་ཐོབ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ༈ 
གྤྱིས་པ་འཇུག་བའྤྱི་དབུ་མ་ངོས་བཟུང་བ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། འདྤྱིར་བསྟན་འཇུག་བའྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་ན། རོད་
བེད་ཚིག་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེ་ཡྤྱིན་ན། བསྟན་བཅོས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་



དབུ་འཇུག་སྤྱི་དོན་ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བེད་ཟབ་མོ་ལྟ་བའྤྱི་དགོངས་རྒྱན།  5 

དེ། དང་པོ་ལ། ཆོས་དབྤྱིངས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་
པའྤྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་ཤུགས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བརོད་
བ་དོན་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ཚིག་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ལ། ཤེར་ཕྤྱིན་
འབུམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་ནས་
བསྟན་པའྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་ཤུགས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དབུ་མའྤྱི་བསྟན་བཅོས་
ལ་འཇུག་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་ཤུགས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བཀའ་དབུ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ར་བར་འདོད་ན་ས། དེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འཇུག་བའྤྱི་དབུ་མ་དང་། དབུ་མ་ལ་
འཇུག་པ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དབུ་མ་དང་། བསྟན་བཅོས་ར་བ་ཤེས་རབ་གསུམ་དོན་གཅྤྱིག་སྟེ། འཇུག་
པ་རང་འགྲེལ་ལས། དབུ་མའྤྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་རོམ་པར་འདོད་
པས་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་དགོས་པ་ཡང་བསྟན་ཏེ། གདུལ་བ་རྣམས་དངོས་
པོར་སྨྲ་བའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་སྤངས་ནས། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཚིག་དོན་ལ་ཐོས་སོགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་
བ་དེ་དབུ་མ་འཇུག་པ་རོམ་པའྤྱི་དགོས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ༈ གསུམ་པ་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་
བཅོས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད་བཤད་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གྤྱི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་
པོ་ནྤྱི། ཐོག་མར། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སེས། །ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་གནས་ལ་
དཔད་པ་ལ། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་ན་རང་གྤྱིས་པོ་དེ་ལ། སོབ་མྤྱི་སོབ་གྤྱིས་ཀ་
ཡོད་དམ། སོབ་པ་འབའ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། འདྤྱིའྤྱི་ལན་ལ། བློ་གྲོས་དང་མྤྱི་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྤྱིག འདྤྱིའྤྱི་དངོས་
བསྟན་གྤྱི་ན་རང་ལ་སོབ་མྤྱི་སོབ་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་ན་ཐོས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་
དུ་གྱུར་པའྤྱི་ན་ཐོས་སོམ་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དེ་ྤྱིད་ན་ཐོས་དང་། རང་
སངས་རྒྱས་དང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་འཇུག་སྟེ་ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སེས། །ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་
ཡོད་པའྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་
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སྤངས་པའྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། མ་རྤྱིག་གྤྱིད་ལས་སངས་ཕྤྱིར་དང་། །ཤེས་བ་
ལ་ཡང་བློ་རྒྱས་ཕྤྱིར། །སངས་རྒྱས་པདྨ་ལྟར་སངས་རྒྱས། །དེ་ཕྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་འོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན་ས། གཞན་ཡང་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྤྱི་རང་རྒྱལ་གྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་སོམ་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་
ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཐུབ་
དབང་སེས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 
ཁོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་ོན་
མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་སྤངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། ཁོད་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་སྤངས་པའྤྱི་ཐེག་དམན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་
རང་ལུགས་ནྤྱི། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་ན། ན་ཐོས་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་ན། རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ་སྟེ། འཇུག་འགྲེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དེ་ྤྱིད་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
དང་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་དང་། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
ན་ཐོས་དོན་གཅྤྱིག དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་དོན་གཅྤྱིག་པ་གང་ཞྤྱིག འགྲེལ་པ་དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་གྤྱིས་པོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེ་སྐད་དུ། འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། རང་སངས་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་དུ་བརོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། 
འགྲེལ་པར། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་དེ་ྤྱིད་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
དག་པར་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་འཇུག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྤྱི་དོན། བུདྡྷ་ཞེས་པའྤྱི་
སྒྲ་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་གྤྱིད་སངས་པ་དང་། ཤེས་བ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས་པ་གྤྱིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། དགྲ་བཅོམ་འོག་མ་
གྤྱིས་ལ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་གྤྱིད་སངས་པ་ཡོད་པས། བུདྡྷའྤྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་
པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གནད་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་བློ་གྲོས་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སོད་ཡུལ་ལོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་
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མཚན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་རྣམས་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་ཡྤྱིན་ན། 
སངས་རྒྱས་ཆུང་ངུ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཐུབ་དབང་སེས་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་འབྲེལ་ཡོད་དེ། ཐེག་དམན་སོབ་པ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྤྱིང་པོ་གང་རུང་མ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐེག་དམན་སོབ་པ་ཡྤྱིན་ན། ཁོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་མེད་དགོས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དེས་ན་འདྤྱིར་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཞེས་བརོད་པའྤྱི་ཤུགས་ལས་ཐོག་མཐའྤྱི་ན་
ཐོས་དང་ཐུབ་པའྤྱི་དབང་པོ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། སངས་རྒྱས་ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པོར་བསྟན་པའྤྱི་གནད་འདྤྱི་རོགས་
དགོས་སོ། །འོ་ན་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་ཆུང་ངུ་དང་། རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། 
སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཁས་ལེན་ནུས་སམ་ཞེ་ན། དང་པོ་དེ་ནུས་ཤྤྱིང་། གྤྱིས་པ་ལེན་མྤྱི་
ནུས་ཏེ། གཞན་དུ་ན། གཅྤྱིག་ཆར་བའྤྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་རོགས་པ་སོན་སོང་གྤྱི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ལས་སྤངས་རོགས་ཁད་པར་དུ་
འཕགས་ཤྤྱིང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལས་སྤངས་རོགས་དམན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་སྟེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དག་ནྤྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྤྱི་ཁད་པར་གྤྱིས་
ན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ཚོགས་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་
པོ་དང་རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པས། ཡང་དག་པ་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ལས་དམན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། འབྲྤྱིང་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ན་ཐོས་ལས་
སྤངས་རོགས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤྤྱིང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ལས་སྤངས་རོགས་དམའ་བའྤྱི་གང་ཟག་མ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། ན་ཐོས་དང་སྤངས་རོགས་མམ་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གཅྤྱིག་ཆར་བའྤྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་
རོགས་པ་སོན་སོང་གྤྱི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་སེས་བུ་མཆོག་གྤྱི་
གསལ་བེད་ལས། འདྤྱི་ནྤྱི་གཟུང་དོན་རོག་པ་སྤོང་ཕྤྱིར་དང་། ཞེས་པའྤྱི་སྤངས་རོགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་དང་མྤྱི་ལྡན་
ཡང་། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ཀྤྱི་སྲྤྱིད་པ་ཐ་མའྤྱི་རེན་ལ་སོབ་དཔོན་མེད་པར་རང་བྱུང་གྤྱི་བང་ཆུབ་མངོན་དུ་བས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་རང་སངས་རྒྱས་སུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ན་ཐོས་དང་སྤངས་རོགས་ལ་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཞེས་
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གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྤྱི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་ཅྤྱིང་། ཚོགས་ན་སོད་པའྤྱི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་དེ་ལ། སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དེ། 
དང་པོ་ྤྱིད་ནས་རང་རྒྱལ་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚོགས་ན་སོད་པའྤྱི་རང་རྒྱལ་རྣམས་སངས་རྒྱས་འབྲྤྱིང་པོ་དང་། 
གཅྤྱིག་ཆར་བའྤྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་རོགས་པ་སོན་སོང་གྤྱི་རང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆུང་ངུར་
ཁས་ལེན་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཕྤྱིར་འོང་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཟུང་བཞྤྱི་ཡ་བརྒྱད་ཀྤྱི་
འཕགས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་འོག་མའྤྱི་གཞུང་ལས་གཙོ་ཆེར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་པས། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་
ཁས་ལེན་སམ་ན། ཁས་ལེན་ཏེ། དབུ་མ་ར་བའྤྱི་རབ་བེད་ེར་བཞྤྱི་པ་ལས། གལ་ཏེ་འདྤྱི་དག་ཀུན་སྟོང་
ན། །འགྱུར་བ་མེད་ཅྤྱིང་འཇྤྱིག་པ་མེད། །འབྲས་བུ་བཞྤྱི་ཡང་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་
མེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །གལ་ཏེ་སེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །མེད་ན་འཕགས་པའྤྱི་དགེ་འདུན་
མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་པ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་ན་སེ་འཇྤྱིག་
དང་འབྲས་བུ་བཞྤྱི་དང་འབྲས་གནས་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་པའྤྱི་རོད་ལན་དུ། 
དབུ་མ་པས། གང་ལ་སྟོང་པ་ྤྱིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྤྱིན། །ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་
སྟོང་པའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ལ་འབྲས་བུ་བཞྤྱི་དང་འབྲས་གནས་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞེས་པའྤྱི་ལན་བཏབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སྟོང་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་རུང་བ་དེ་ལ་ཇྤྱི་སྐད་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་ཡོངས་འཛིན་བླ་མ་མཆོག་གྤྱི་གསུང་གྤྱི་གསང་བ་ལས་ཐོས་པའྤྱི་ལེགས་བཤད་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་
པའོ། །འོ་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་མཐོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་ཐེག་དམན་གྤྱི་རྤྱིགས་
ཅན་དག་གྤྱིས་ཚེ་འདྤྱི་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་པར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ར་འགྲེལ་ལས་འདྤྱི་ལྟར་
བཤད་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་མཐོང་བའྤྱི་གང་ཟག་ལ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་
དང་། དེ་ཅུང་ཟད་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མཐོང་བ་གྤྱིས་སུ་ཕེས་ནས། སྤྱིར་བཏང་ལ། དང་པོས་གནས་ཀྤྱི་
མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། གྤྱིས་པས་སེ་བ་ཕྤྱི་མ་ལྷ་མྤྱི་གང་རུང་གྤྱི་བདེ་འགྲོ་ཐོབ་པར་བཤད་ནས། 
སར་ཡང་དོགས་པ་དཔད་པ་ལ། འོ་ན་དང་པོས་མཐོང་ཆོས་ཚེ་འདྤྱི་ཁོ་ན་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་ངེས་སམ་
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སམ་ན་མ་ངེས་ཏེ། དང་པོས་ཕལ་ཆེར་ཚེ་དེ་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་ལ། གལ་ཏེ་མ་བས་ཀང་ཕྤྱི་མ་ལ་མྱང་
འདས་ངེས་པར་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མྱོང་འགྱུར་གྤྱི་ལས་དང་དཔེ་དོན་སར་ནས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་ཞེ་ན། 
ཡང་དག་མཐོང་ན་གནས་མཆོག་ལ། །ཅུང་ཟད་མཐོང་ན་བཟང་འགྲོ་སྟེ། །དེ་ཕྤྱིར་ནང་བདག་བསམ་པ་
ལ། །མཁས་པས་རག་ཏུ་བློ་གྲོས་སེད། །དེ་ྤྱིད་ཤེས་པས་གལ་ཏེ་འདྤྱིར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མ་ཐོབ་ཀང་། །སེ་བ་
ཕྤྱི་མར་འབད་མེད་པར། །ངེས་པར་ཐོབ་འགྱུར་ལས་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་
ལས། དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ཤེས་པས་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ཡོད་ན་གནས་ཀྤྱི་མཆོག་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཐོབ་ལ། ཅུང་ཟད་དེ་ཆུང་ངུ་ཞྤྱིག་མཐོང་ན་ལྷ་དང་མྤྱིའྤྱི་འགྲོ་བ་བཟང་པོའ།ོ །ཞེས་སོགས་དང་། 
ཚིགས་བཅད་ཕྤྱི་མའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་མངོན་པར་
བརོན་པས། སེ་བ་འདྤྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་མཐའ་མྤྱི་ཐོབ་མོད་ཀྤྱི། དོན་དམ་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་
ལས། སེ་བ་ཕྤྱི་མར་འབད་པ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ངེས་པར་ཐོབ་སྟེ། ལས་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །འོ་ན་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་བལྟ་བར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་མངོན་པར་བརོན་པས་ཞེས་གསུངས་
པ་དང་མྤྱི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མྤྱི་འགལ་ཏེ། དེ་ནྤྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་རེས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་རོགས་པར་ལྟ་
བ་ལ་མངོན་པར་བརོན་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དེ་ྤྱིད་ཤེས་པ་ནྤྱི་མཐོང་
ལམ་གྤྱི་ཡེ་ཤེས་སེས་པ་ནས་འཇོག་དགོས་ཏེ། འགྲེལ་པ་ལས། དོན་དམ་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས། ཞེས་
གསལ་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པ་དེ་ལ། ཚེ་འདྤྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐོབ་མྤྱི་ཐོབ་ཀྤྱི་དོགས་པ་གཅོད་མྤྱི་དགོས་ཏེ། ཅུང་ཟད་མཐོང་ན་བཟང་འགྲོ་སྟེ། །ཞེས་ཚེ་དེ་ལ་མྱང་འདས་མྤྱི་
བེད་པ་གཞྤྱིར་བཞག་ནས། ཕྤྱི་མ་བདེ་འགྲོ་ཙམ་དུ་འཕེན་པར་བཤད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཡེ་ཤེས་
རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ནྤྱི་ཕལ་ཆེར་ཚེ་འདྤྱི་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་ལ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་འགའ་ཞྤྱིག་མ་ཚང་བའྤྱི་
དབང་གྤྱིས་མངོན་དུ་བེད་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ནྤྱི། སེ་བ་ཕྤྱི་མར་འབད་རོལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱང་འདས་མངོན་དུ་
བེད་ཅེས་པ་ནྤྱི། དེ་ྤྱིད་ཤེས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་ས་འགྲེལ་ལས། ཅྤྱི་སྟེ་རེན་འགའ་ཞྤྱིག་མ་
ཚང་བ་ལས་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚུལ་འདྤྱི་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཕལ་ཆེར་ནྤྱི་མཐོང་བའྤྱི་ཆོས་ཚེ་
འདྤྱི་ཁོ་ན་ལ་ཀུན་ཤེས་པ་ྤྱིད་ཐོབ་པར་བེད་ལ། གལ་ཏེ་མྤྱི་བེད་ན་ཡང་སོན་ལམ་གྤྱི་སྟོབས་ཅན་ཡྤྱིན་ཏེ། 
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སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མེད་པ་ན་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གནད་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
ཚིགས་བཅད་འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་པར། རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞྤྱིང་། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀང་ཟད་པ་
ན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ནྤྱི། །རེན་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སེ། །ཞེས་པའྤྱི་ར་ཤེའྤྱི་ལུང་འདྤྱི་འདེན་པར་
མཛད་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁྲུལ་པ་མེད་དོ། །མདོར་ན་མཐོང་ལམ་སོན་དུ་སོང་བས་ཚེ་ཕྤྱི་མ་ལ་རེན་ཅུང་ཟད་
ཙམ་གྤྱིས་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་པས་འབད་རོལ་ལ་ཆེར་མྤྱི་ལྟོས་པ་དེ་ཡྤྱིན་ལ། མཐོང་ལམ་སོན་དུ་མ་སོང་
བའྤྱི་སོ་སེས་ཕྤྱི་མ་ལ་མྱང་འདས་མངོན་དུ་བེད་པ་ན་འབད་རོལ་ལ་ཆེར་ལྟོས་དགོས་པའྤྱི་གནད་ཀྤྱིས་ཀང་དེ་
ྤྱིད་ཤེས་པ་དེ་འཕགས་པ་ཁོ་ནར་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་ཐུབ་དབང་སེས་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཐུབ་དབང་དེ་ལ། 
ལོངས་སྤྲུལ་གྤྱིས་ཀ་ཡོད་དམ། སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏེ། འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཐུབ་
དབང་ཡྤྱིན་ན། གདུལ་བ་རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་ཀ་ལ་ཆོས་འཁོར་དངོས་སུ་སྐོར་བ་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་མཆོག་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་སེས་ན། མཆོག་གྤྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་གང་
ལས་འཁྲུངས་ཞེ་ན། དེ་རང་གྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་བང་སེམས་འཕགས་པ་ལས་འཁྲུངས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པར་བེད་
པ་ལ། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤྤྱིང་། །ཞེས་པ་འདྤྱི་བྱུང་། འོ་ན་བང་སེམས་འཕགས་
པ་གང་ལས་འཁྲུངས་ཞེ་ན། དེ་ཚོགས་སོར་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་ལས་འཁྲུངས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པར་
བེད་པ་ལ། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྤྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུ། །ཞེས་
པ་འདྤྱི་བྱུང་། འདྤྱིར་སྐབས་སུ་དོགས་པའྤྱི་གནས་ལ་དཔད་ན། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་ངོས་བཟུང་
ཞྤྱིང་ས་མཚམས་ལ་དཔད་པ་དང་། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་ངོས་གཟུང་བ་དང་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། 
གཞན་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་དང་སྤྱིང་རེ་གྤྱིས་ལམ་མ་ཞུགས་
ནས་རྒྱུན་མཐའྤྱི་བར་ན་ཡོད་ཅྤྱིང་། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་
ནས་རྒྱུན་མཐའྤྱི་བར་ན་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་
ཅྤྱིང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་ཡང་། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱི་
གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱི་
གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་
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ཅྤྱིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་ཡྤྱིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དང་
པོར་ང་ཞེས་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། འདྤྱི་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྤྱི་
སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའོ། །ཞེས་དང་། འགྲོ་བ་གཡོ་བའྤྱི་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ས་འགྲེལ་དུ། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སྤྱིང་རེའྤྱི་གཞན་གྤྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ྤྱིད་ཀང་ཞེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཟུ་བོའ་ིབློས་
དཔོད་ཅྤྱིག གཞན་ཡང་། བང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་བའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་
འཕགས་པའྤྱི་སེད་བེད་ཀྤྱི་ཡུམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གྤྱིས་མེད་
ཀྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་སེད་བེད་ཀྤྱི་ཡུམ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
དེས་རང་གྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་ཕྤྱི་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་བསེད་པར་བེད་ཀྤྱི། བང་སེམས་
འཕགས་པ་སེད་པར་མྤྱི་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། 
བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་མས་ལེན་ངོས་འཛིན་པར་བེད་པ་ལ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། དེ་ཡྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་
སེམས། །རྤྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་དང་། །ཕོགས་མཐས་གཏུགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅྤྱིག་བྱུང་། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་མས་ལེན་དེ་ངོས་འཛིན་པར་བེད་པ་ལ། ཇྤྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐེག་
པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅྤྱིག་བྱུང་བ་གང་ཞྤྱིག དེ་ཡྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་མས་ལེན་དེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་འདྤྱིར། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་གྤྱིས་སུ་
མེད་བློ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྤྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུ། །ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་བཤད། ཇྤྱི་ལྟར་
ན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་མས་ལེན་དེ། རྒྱལ་བའྤྱི་
སྲས་པོ་དེ་ཡྤྱི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་སེམས་བསེད་བཅུའྤྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་བཤད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། དེ་ཡྤྱི་ར་བ་བང་ཆུབ་སེམས། །རྤྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརན་
དང་། །ཕོགས་མཐས་གཏུགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། །གྤྱིས་ལ་མྤྱི་རེན་ཡེ་ཤེས་ལགས། །ཞེས་སོ་སོ་སེ་བོའ་ི
གནས་སྐབས་ཀྤྱི་མས་ལེན་གྤྱི་ཆོས་གསུམ་དང་། ཇྤྱི་ལྟར་ན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ། །ན་ཐོས་ས་ནྤྱི་བརྒྱད་བཤད་



12   ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། 

པ། །དེ་བཞྤྱིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་ས་བཅུ་འོ། །ཞེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་གནས་
སྐབས་ཀྤྱི་ས་བཅུའྤྱི་མས་ལེན་གསུངས་པ་རྣམས་འདྤྱིར་གསལ་བར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེས་
ན་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་
མ་ཁབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནྤྱི། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཁོད་ལ་སོ་སོ་སེ་བོའ་ི
གནས་སྐབས་ཀྤྱི་ཆོས་གསུམ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་འདྤྱིར་གཞུང་ཚིག་གང་གྤྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་བཤད་
དྤྱིས་ན། ངག་བཅད་ནས་བཞུགས་པ་ལས་འོས་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་
རུང་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་གནས་
སྐབས་སུ་རྒྱུ་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས། ས་དང་པོ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་རྣམས་
འཁྲུངས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྤྱི་
རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུ། །ཞེས་པ་འདྤྱི་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། 
དེས་ན་སོ་སེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས། ས་དང་པོའ་ིརྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པར་
འདྤྱིར་བཞེད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོ་ན་དཀའ་འགྲེལ་གྤྱི་ཚིག་རྤྱིགས་དེ་ལྟར་ན། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་
ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་དེ། བང་སེམས་ས་དང་པོ་པ་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་ལས་དངོས་སུ་འཁྲུངས་པ་དེ་ས་དང་པོ་ལ་ཡོད་ཀྤྱི། གཞན་རྣམས་ལ་མེད་པ་
ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། 
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཐོབ་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དེ་ཡྤྱིན་ན་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཐོག་མར་
བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་བསེད་དེ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་གྤྱིས་
སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཡྤྱིན་པར་རང་འགྲེལ་
དང་དཀའ་འགྲེལ་གྤྱིས་ཀ་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། དེའྤྱི་སོན་མེད་དེ། དེའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་དེ་སར་མེད་
གསར་དུ་སེ་བའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཡྤྱིན་ན་བདེན་མོད་ཀང་། དེའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་རེས་
སུ་སར་རྒྱུ་གསུམ་མས་སུ་ལེན་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས། དབུ་མ་ངེས་
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དོན་རབ་གསལ་ལས། ཆོས་གསུམ་མས་སུ་ལེན་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ལ་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྤྱི་
འཇུག་ཚུལ་གྤྱིས་སུ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐོག་མར་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། 
དེ་མ་རོགས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་སྤྱིང་རེ་བསེད་དེ། དེའྤྱི་འོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། ཡང་
ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤེས་ནས་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྤྱི་བམས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་
པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་བསེད་དེ། སེམས་བསེད་ནས། དེའྤྱི་འོག་ཏུ་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་ཚུལ་
གྤྱིས་ཡོད་པ་གོང་མ་དག་བཞེད་པ་ལྟར་དོན་ལ་ཡང་གནས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེང་སང་ཁ་ཅྤྱིག 
རང་འགྲེལ་དང་། དཀའ་འགྲེལ་གྤྱིས་ལས། རྒྱུ་གསུམ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་མྤྱི་འད་བ་གྤྱིས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་
དེ། སར་མེད་གསར་དུ་སེ་བའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཡྤྱིན་པར་བཟུང་ནས་ལམ་མ་ཞུགས་ན་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་
པར་འདོད་པ་ནྤྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གོ་རྤྱིམ་དེ་དག་ནྤྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཚར་བའྤྱི་རེས་སུ་རྒྱུ་གསུམ་མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་ཡོངས་འཛིན་དམ་པའྤྱི་གསུང་གྤྱི་ཟབ་གནད་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པའོ། །འོ་
ན་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་གྤྱིས་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཡྤྱིན་ནམ་མྤྱིན། ཡྤྱིན་
ན་འདྤྱིར་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །མ་ཡྤྱིན་ན་གོང་དུ་བང་སེམས་
ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་མས་ལེན་ཡྤྱིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་
རེ་དང་། གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་གྤྱིས་ཀང་། སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འོན་ཀང་འདྤྱིར་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་
གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ནས་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ཡང་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་སེམས་བྱུང་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་ན། ཡོད་པ་དང་མེད་པའྤྱི་མཐའ་གྤྱིས་དང་བྲལ་བར་
རོགས་པའྤྱི་སེམས་བྱུང་ཤེས་རབ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་ཡྤྱིན་ན། དྲུག་པ་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་སོན་ལམ་སེམས་བསེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅེས་ཁས་བླང་བར་བ་བ་
ཡྤྱིན་ནོ། །ཡང་འདྤྱིར་སྐབས་སུ་དོགས་པ་འདྤྱི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། རང་འགྲེལ་དང་། དཀའ་འགྲེལ་གྤྱིས་ཆར་ལས། 
འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྤྱི་གོ་རྤྱིམ་འཆད་པ་ན། ཐོག་མར་སྤྱིང་རེ་བཤད། དེ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
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སེམས། དེ་ནས་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་བཤད་ཅྤྱིང་། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་དེ་ྤྱིད་རྤྱིན་ཆེན་འཕེང་བར། སྤྱིང་རེ་སོན་
བཏང་སོད་ཀུན་དང་། །ཡེ་ཤེས་དྤྱི་མ་མེད་བཤད་པ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། གཞུང་ར་བར། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་བློ་དང་། །ཞེས་སྤྱིང་རེའྤྱི་རེས་དེ་མ་ཐག་
ཏུ་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་བཤད་པ་གྤྱིས་འགལ་ལོ་སམ་ན། འདྤྱི་ལ་མཁས་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྤྱི་ཡྤྱིག་ཆ་ན་དོགས་
གཅོད་མཛད་པ་མྤྱི་སང་མོད་ཀང་། ཁོ་བོའ་ིརོག་པ་ལ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར་སེམས་ཏེ། གཞུང་ར་བར། ཚིག་སེབ་སོར་གྤྱི་
དབང་གྤྱིས་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་བར་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སང་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དོན་ལ་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་བློ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སེམས་ཀྤྱི་རེས་སུ་འཆད་པ་གཞུང་གྤྱི་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ནམ་སམ་དུ་སེམས་སོ། །ད་དུང་མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་
དང་ལྡན་པ་དག་གྤྱིས་ལེགས་པར་དཔོད་ཅྤྱིག གྤྱིས་པ་འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ངོས་
གཟུང་བ་ནྤྱི། གཞན་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། རྒྱལ་སྲས་ཡྤྱིན་ན། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་
གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅེས་གསུངས་པ་ནྤྱི། གསུང་རབ་ཀྤྱི་དོན་ལ་ཞྤྱིབ་ཏུ་མ་དཔད་པར་སེམས་ཏེ། འོ་
ན་བང་སེམས་སོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་སྲས་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤྤྱིང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མདོ་སེ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་ནྤྱི། དེ་
བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་བའྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཚེས་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་
བང་སེམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། དཀོན་མཆོག་བརེགས་པའྤྱི་མདོ་ལས། འོད་སྲུང་འདྤྱི་ལྟ་
སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་ཕག་བའྤྱི། ་བ་ལ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོད་སྲུང་དེ་བཞྤྱིན་དུ་གང་དག་ང་ལ་རབ་ཏུ་
དང་བ་དེ་དག་གྤྱིས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་བའྤྱི། དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་དེ་ལྟར་མ་
ཡྤྱིན་ནོ། དེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལས་ནྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་
ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སར་གནས་ཀྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཟླ་
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བ་ཚེས་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ཆོས་དབྤྱིངས་བསྟོད་པ་ལས། 
ཇྤྱི་ལྟར་ཚེས་པའྤྱི་ཟླ་བ་ལ། །རྤྱིམ་གྤྱིས་རྤྱིམ་གྤྱིས་འཕེལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞྤྱིན་ས་ལ་ཞུགས་རྣམས་ཀྤྱི། །ཆོས་ཀྤྱི་
སྐུ་ཡང་འཕེལ་བར་སང་། །ཞེས་གསུངས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་
འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བང་སེམས་སོ་སེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
བང་སེམས་སོར་ལམ་པ་དང་ཚོགས་ལམ་པ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ༈ དེས་ན་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། རྒྱལ་སྲས་
རྣམས་ཀྤྱི་རྒྱུ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་ཡྤྱིན་ན། རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། རྒྱལ་
སྲས་རྣམས་ཀྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་དང་། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་
ཤྤྱིང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། མདོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ལས་ནྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། རྒྱལ་
སྲས་འཕགས་པ་དང་། བང་སེམས་འཕགས་པ་དང་། སར་གནས་ཀྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་
མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་དང་། ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་དགོངས་པ་དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པ་
ཡྤྱིན་ནོ། ༈ གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་སོགས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་བའྤྱི་གནས་ལ་དཔད་པ་ལ་དགག་བཞག་གྤྱིས་
ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་
དང་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཞེས་དང་། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། བདག་གྤྱིས་ཐོག་མར་སྤྱིང་རེར་བསྟོད་པར་བགྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། དང་པོ་ལ། བང་སེམས་མཐོང་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། 
དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། སྤེལ་ལ་ཆུ་འད་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིགནས་
སྐབས་སུ་རྒྱུ་གསུམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས། ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན་ས། གྤྱིས་པ་ལ། ཤཱཀ་ཐུབ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་
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ཅན། གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཡུན་རྤྱིང་དུ། །ལོངས་སོད་གནས་ལ་
སྤྱིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འབྲས་
བུ་སྤྱིན་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་སའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་
དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྤྱིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་
ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། བང་
སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་གོང་དུ་དངས་པའྤྱི་རང་འགྲེལ་གྤྱི་ལུང་གྤྱིས་
གྲུབ། འདོད་ན་ས། ༈ གྤྱིས་པ་རང་གྤྱི་ལུགས་ནྤྱི། གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་ལ། 
བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། ས་བོན་དང་ནྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ས་བོན་གྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་
སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྤེལ་ལ་ཆུ་འད་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
ཆུའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ལོངས་སོད་
གནས་ལ་སྤྱིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འབྲས་བུ་སྤྱིན་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་
རེ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་སའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་དག་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། འདྤྱིར་བསྟན་ས་བོན་
གྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ཏེ། འདྤྱིར་བསྟན་ས་བོན་གྤྱི་དཔེས་
མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གྤྱིས་པོ་དོན་གཅྤྱིག་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་སེད་པ་ལ་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་
འད་བ་ནྤྱི། སེམས་བསེད་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དངས་པའྤྱི་ཚུལ་སར་བཤད་པ་དེ་ྤྱིད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ་འདྤྱིར་བསྟན་ཆུའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ཏེ། ས་བོན་གྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་བསེད་དུ་ཟྤྱིན་ཀང་སྤྱིང་རེའྤྱི་ཆུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
མ་བཅུས་ན་ངེས་པར་ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར། ཞེས་པའྤྱི་སེམས་
བསེད་དེ་དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་སྤྱི་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
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གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་སྤྱི་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཐོབ་པའྤྱི་སེམས་ཅན་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། ཆུའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདྤྱིར་བསྟན་
ས་བོན་གྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་གནས་
སོ། །གལ་ཏེ་འདྤྱིར་སྐབས་ཀྤྱི་སེམས་བསེད་དེ། དོན་དམ་སེམས་བསེད་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་སེམས་
བསེད་ཐོབ་ནས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀང་། དེའྤྱི་སོན་མེད་དེ། དེར་སྐབས་
ཀྤྱི་ན་རང་གྤྱི་མྱང་འདས་དེ། མྱང་འདས་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྤྱིང་རེའྤྱི་ཆུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མ་
བཅུས་ན་ཞེས་པ་ཡང་རག་པ་མཐའ་བཟུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཙམ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྤྱི་བརེ་
བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་བྲལ་ནས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་ཡོད་དེ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ལྟ་བུ་བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་
ཆེན་པོ་དང་བྲལ་ནས་ཐེག་དམན་དུ་ལྟུང་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། རོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
རྣོན་པོ་ཡྤྱིས། །རོགས་ས་རྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས་
འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། བར་དུ་སྤེལ་བ་ལ་ཆུ་དང་འད་བ་ནྤྱི། བང་ཆུབ་ཀྤྱི་སེམས་བསེད་དུ་ཟྤྱིན་ཀང་། 
སྤྱིང་རེའྤྱི་ཆུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མ་བཅུས་ན་ངེས་པར་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་
འགྱུར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཕགས་པ་གྲོལ་སེས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་བརྒྱད་པ་ལ་བམས་སོགས་ཚད་མེད་བཞྤྱི་མ་
བསོམ་ན། སྐད་ཅྤྱིག་མ་དགུ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྤྱི་ཁམས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགོག་པར་ལྟུང་ཞེས་དང་། ས་
བརྒྱད་པར་སོས་པ་མཐའ་དག་བཀག་པའྤྱི་འགོག་པ་ལས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་སོང་བར་མ་མཛད་ན། དེའྤྱི་ཚེ་དེ་
ྤྱིད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྤྱིག་སྟེ། རེ་ཞྤྱིག་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་
རྒྱུན་ཆད་པའྤྱི་དགོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཚོགས་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་
བྲལ་ན་དམན་པའྤྱི་མྱང་འདས་མཚན་ྤྱིད་པ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་འདྤྱིར་བསྟན་
འབྲས་བུ་ནྤྱི་སྤྱིན་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་མཐར་ཐུག་གྤྱི་འབྲས་བུ་
ཐོབ་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། འབྲས་བུ་མཐའ་ཡས་པའྤྱི་
གནས་སྐབས་ཐོབ་ཏུ་ཟྤྱིན་ཀང་སྤྱིང་རེའྤྱི་ཡོངས་སུ་སྤྱིན་པ་དང་བྲལ་ན། འདྤྱི་དུས་རྤྱིང་པོར་ེ་བར་སོད་པར་མྤྱི་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་གང་ཕྤྱིར་བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། བདག་
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གྤྱིས་ཐོག་མར་སྤྱིང་རེ་བསྟོད་པར་བགྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གྤྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དེ། གང་ཕྤྱིར་
བརེ་ྤྱིད་ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དེ་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟར་གསུམ་ཡོད་ལ། བདག་གྤྱིས་ཐོག་མར་སྤྱིང་
རེ་བསྟོད་པར་བགྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང་པོ། སེམས་ཅན་འཁོར་བའྤྱི་བཙོན་རར་བསམས་པ་སབས་མེད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་
སོབ་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཅན་ལ་བསྟོད་པར་འོས་པ་ྤྱིད་དུ་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་ན། 
བདག་གྤྱིས་ཐོག་མར་སྤྱིང་རེ་བསྟོད་པར་བགྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། འགྲེལ་པར། སྤྱིང་རེ་
ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་པོ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱུ་དང་པོ་དང་། བང་
སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། འོག་གྤྱི དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྤྱིང་། །ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་གྤྱིས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པའྤྱི་མཆོད་བརོད་ཀྤྱི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་སའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ལ་
དངོས་སུ་མཆོད་པར་མྤྱི་བརོད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐར་ཐུག་གྤྱི་འབྲས་བུ་དོན་
དུ་གེར་ན་རྒྱུའྤྱི་གནས་སྐབས་ལ་གཅེས་སས་སུ་བེད་དགོས་པར་ཤེས་པའྤྱི་ཆད་དུ་བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་
སྤྱིང་རེ་ལ་དངོས་སུ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པའྤྱི་མདོ་ལས། 
འོད་སྲུང་འདྤྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལྟར་་བ་ལ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་པ་དང་དོན་མཐུན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོན་ཆད་མཁས་རོམ་གཞན་གྤྱི་སོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྤྱི་དོན་རྣམས་
དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བཤད་དོ། །ཚེ་རབས་ས་མར་གོམས་པ་དང་། །བཤེས་གེན་མཁས་པ་བསྟེན་པ་དང་། །ལྷག་
པའྤྱི་ལྷ་ཡྤྱི་བྤྱིན་རབས་ཀྤྱིས། །དཀའ་བའྤྱི་གནས་རྣམས་འདྤྱི་ལྟར་གོ །ཞེས་པ་བར་སྐབས་ཀྤྱི་ཚིགས་བཅད་
དོ། ༈ དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྤྱིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་སྐབས་སུ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་
ལུགས་བཞག་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། 
བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་དགོས་ཏེ། དེ་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་དང་གྤྱིས་སུ་མེད་བློ་
དང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན། རྣམ་པར་
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གྲོལ་བར་བ་ཕྤྱིར་སྤྱིང་རེའྤྱི་དབང་གྱུར་ཅྤྱིང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་སོ་
སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་
བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་
ཐལ། རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བ་ཕྤྱིར་སྤྱིང་རེའྤྱི་དབང་གྱུར་ཞྤྱིང་། །ཞེས་པའྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་ཇྤྱི་སྐད་བཤད་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་འགྲོ་བ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མཐོང་བ། སྤྱིང་རེའྤྱི་ཁད་པར་ྤྱིད་དུ་བཟུང་
བའྤྱི་སེམས་གང་ཞེས་པའྤྱི་ཇྤྱི་སྐད་བཤད་པ་དེ། རང་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡྤྱི། །ཞེས་པ་ལ་བསོག་
རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རྒྱལ་
སྲས་དང་པོ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་འདྤྱི་ཡང་དཔོད་ལྡན་དག་
གྤྱིས་རོགས་པར་བ་དགོས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། འདྤྱིར་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་འགལ་
ཞྤྱིང་། སྤྱིར་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་མྤྱི་འགལ་ཏེ། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་ཀྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་
རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་ས། 
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་
བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དམྤྱིགས་བཅས་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་
སྤྱིང་རེ་དང་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་། རོད་གཞྤྱི་ས་མ་དེ་ཆོས་ཅན། 
ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། རགས་ས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་གོ་དོན་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་
ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གྤྱི་སྡུག་བསལ་
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དང་། འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། འདྤྱིར་བསྟན་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། དཀའ་འགྲེལ་ལས། མདོར་ན་
རག་མྤྱི་རག་དང་རང་བཞྤྱིན་ཡོད་མེད་སོགས་གང་གྤྱིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་ལས་ོན་གྤྱིས་འཁོར་བར་
རང་དབང་མེད་པར་འཕན་པའྤྱི་འགྲོ་བ་ཙམ་ལ་དམྤྱིགས་པ་ནྤྱི་འདྤྱིའྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཁད་པར་རོ། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། རང་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་པར་མཐོང་བ་
ཡྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་མྤྱི་འགལ་ཏེ། 
སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་
པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་གསུང་ལ་མ་སངས་པའྤྱི་བབ་བཅོལ་འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་བས་ཏེ། འོ་ན་
བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བང་
སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་
ཁད་པར་འཐད་པར་ཐལ། དམྤྱིགས་ཡུལ་ལ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་སྤྱིང་རེ་ཕྤྱི་མ་གྤྱིས་ཀང་
སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། དེ་གྤྱིས་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་
སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེས་ན་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་སེམས་
ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེ་གང་ཞྤྱིག ཁོད་
ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་མཚུངས། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དམྤྱིགས་མེད་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེ་གང་ཞྤྱིག ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དམྤྱིགས་མེད་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་མཚུངས། ཕྤྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་
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སྟོང་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདེན་སྟོང་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་། ཁོད་ཀྤྱི་
ཁས་བླངས་དེ་ལྟར་ན། སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། 
སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེ་ཡྤྱིན་ན་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། དམྤྱིགས་
མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་
པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེ་གང་
ཞྤྱིག ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་དམྤྱིགས་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་མ་
ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྤྱིང་རེ་གང་ཞྤྱིག 
ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དམྤྱིགས་མེད་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། འདྤྱིར་
བསྟན་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སོ་སེ་དང་ན་རང་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་
བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདྤྱིར་བསྟན་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སོ་སེ་ན་རང་སོབ་མྤྱི་
སོབ་བང་འཕགས་རེས་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་པས་ཁབ། འདྤྱིར་བསྟན་དམྤྱིགས་མེད་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ནས་ས་བཅུའྤྱི་མམ་གཞག་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་ཀྤྱི་བར་
ཐམས་ཅད་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་པས་ཁབ་སྟེ། འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། དང་པོའ་ིཡུལ་ནྤྱི་སོ་སེ་དང་ན་
རང་སོབ་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་ལ། གྤྱིས་པའྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི་དེའྤྱི་སྟེང་དུ་ན་རང་མྤྱི་སོབ་པ་དང་། ས་བཅུའྤྱི་རེས་ཐོབ་ལ་
གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་རྣམས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གསུམ་པའྤྱི་ཡུལ་ནྤྱི་དེ་དག་གྤྱི་སྟེང་དུ་ས་བཅུའྤྱི་མམ་གཞག་ལ་
གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་རྣམས་ཀང་ཡྤྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ལ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་
འཐད་དེ། འོ་ན་རང་གྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་མ་ཙམ་འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ནས། དེ་ལས་སོབ་པར་
འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་དང་པོ་དེར་ཐལ། 
དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རང་གྤྱི་ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་དྤྱིན་ཅན་གྤྱི་མ་ཁོ་ན་
དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་གྤྱི་དྤྱིན་ཅན་གྤྱི་མ་ཙམ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་
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ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་ས། ར་བར་འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། བང་སེམས་འཕགས་པ་རེས་ཐོབ་པ་
དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་མྤྱི་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་བང་སེམས་
འཕགས་པ་རེས་ཐོབ་པ་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་བློ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་
ལ་བང་སེམས་འཕགས་པ་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་བློ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། བང་སེམས་འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་
པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་བློ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་མེད་
ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ཁོད་ཀྤྱིས་བང་སེམས་འཕགས་པ་
དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན་རྤྱིགས་འགྲེ། ༈ གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། སྤྱིང་རེ་
གསུམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་བཤད་པ། སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་འགལ་ཚུལ་བཤད་པ། སྤྱིང་རེ་གསུམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་
བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། སེམས་ཅན་དང་ཆོས་དང་དམྤྱིགས་པ་མེད་པ་
ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། སྡུག་བསལ་གྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་
བསལ་གྤྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྤྱི་འགྲོ་བ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་
ཅན་དང་། འདུ་བེད་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་གྤྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྤྱི་འགྲོ་བ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་
སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སྟོང་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྤྱི་འགྲོ་བ་ལ་དམྤྱིགས་
ནས་སངས་རྒྱས་ྤྱིད་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་སོ་ནས་སོབ་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
དོན་འདྤྱི་ལྟར་ཡྤྱིན་ཏེ། བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་
དེ་སྡུག་བསལ་གྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་ནས། སྡུག་
བསལ་དེ་ལས་སོབ་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་འདྤྱིར་བསྟན་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། ཡང་དེ་
གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་དེ་འདུ་བེད་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་དུ་མཐོང་
ནས། སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་འདྤྱིར་བསྟན་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་
མཚན་ྤྱིད། ཡང་དེ་གང་ཞྤྱིག རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་དེ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མྤྱི་དམྤྱིགས་
པར་མཐོང་ནས་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་པར་འདོད་པའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་འདྤྱིར་བསྟན་དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་
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པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག དེ་དང་དེའྤྱི་ཁད་པར་དུ་བས་ཞེས་པའྤྱི་ཚིག་རྣམས་ཀྤྱི་དོན། 
དེ་དང་དེ་ཡྤྱིན་པ་ལ་འཆད་པ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་ནོར་ཏེ། འོ་ན་སྡུག་བསལ་གྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་འགྱུར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་
གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགྲོ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁས་བླངས་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ངན་སོང་གྤྱི་སེམས་ཅན་དེ་དེ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ངན་སོང་གྤྱི་སེམས་ཅན་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་དེ་གྤྱིས་གང་རུང་མ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་དེ་གྤྱིས་གང་རུང་མྱོང་མཁན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་དེ་དང་དེས་
ཁད་པར་དུ་བས་ཞེས་པའྤྱི་དོན་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་དེ་ྤྱིད་གཞུང་དང་ཡང་མཐུན་ཏེ། གཞུང་ལས། 
གཡོ་བར་མཐོང་བ་ཡྤྱི། །ཞེས་དང་། རང་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་པར་མཐོང་བ་ཡྤྱི། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གྤྱིས་པ་ནྤྱི། འདྤྱིར་བསྟན་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་འགལ་བར་མ་ཟད་སྤྱིར་གྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པོ་ཡང་འགལ་བ་ཡྤྱིན་
ཏེ། སྤྱིང་རེ་དང་པོ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ཀུན་རོབ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། དོན་དམ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་
བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྤྱིང་རེ་དང་པོ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་ཀུན་རོབ་ལ་དམྤྱིགས་
པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། སྤྱིང་རེ་གསུམ་པ་ཡྤྱིན་ན། དོན་དམ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། སྤྱིང་རེ་ས་མ་གྤྱིས་ཀང་འགལ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་གྤྱིས་ལ་འཛིན་སྟངས་སམ་ཞེན་སྟངས་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཁད་
པར་རེ་རེ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་སེམས་ཅན་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། ཆོས་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་
བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་དང་། དམྤྱིགས་མེད་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་གསུམ་ལ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན། སེམས་ཅན་
ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་སོགས་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་ནྤྱི་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དགོངས་པ་གཏན་ནས་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། འདྤྱི་
གསུམ་གྤྱི་ཁད་པར་རང་རང་གྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཁད་པར་མྤྱི་འད་བ་རེ་རེ་ཡོད་པའྤྱི་སོ་ནས་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
འདྤྱིར་བསྟན་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་སྡུག་
བསལ་ས་མ་གྤྱིས་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ཙམ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། འདྤྱིར་བསྟན་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་སྐད་
ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇྤྱིགས་པ་ཙམ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པས་ཁབ། འདྤྱིར་བསྟན་དམྤྱིགས་མེད་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། རང་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མྤྱི་དམྤྱིགས་པ་
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འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་ཞལ་ས་ནས། ད་ནྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་བེ་བྲག་ལ་འཇུག་པའྤྱི་སོ་ནས་ཀང་། སྤྱིང་རེ་རང་གྤྱི་ངོ་བོའ་ི
ཁད་པར་མངོན་པར་གསལ་བར་བ་སྟེ། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། 
དམྤྱིགས་པ་སོ་སོར་བཤད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་འཕགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། 
དམྤྱིགས་མེད་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། དེ་ཡྤྱིན་ན། དོན་དམ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་
བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྤྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་
པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིང་རེ་ས་མ་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་དགོས་ཞྤྱིང་། དམྤྱིགས་མེད་ལ་
དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་མ་ཡྤྱིན་དགོས་ཏེ། དེ་ཡྤྱིན་ན། དོན་དམ་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་བེད་པའྤྱི་སྤྱིང་
རེ་མ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཕགས་པ་འོག་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྤྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་
ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོར་ཡྤྱིན་ན། ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཇུག་པ་ལས། བཅོས་མར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་ནྤྱི་
ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་སྤྱིང་རེ་གསུམ་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་བཤད་པ་ནྤྱི། སོ་སོའ་ིསེ་
བོ་དང་ཐེག་དམན་སོབ་པ་འཕགས་པ་རྣམས་འདྤྱིར་བསྟན་སེམས་ཅན་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་དམྤྱིགས་
ཡུལ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཁོར་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་ལས་མ་ཐར་བའྤྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདྤྱིར་བསྟན་སྤྱིང་རེ་དང་པོའ་ི
དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་ཡྤྱིན་ན། འདྤྱིར་བསྟན་སྤྱིང་རེ་དང་པོའ་ིདམྤྱིགས་ཡུལ་
ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་གྤྱི་རོགས་པ་སོན་སོང་གྤྱི་བང་སེམས་སོ་སེ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་
བཞྤྱིན་དུ་དེ་དག་གྤྱི་སྟེང་དུ་ན་རང་མྤྱི་སོབ་པ་དང་། ས་བཅུའྤྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་རྣམས་
འདྤྱིར་བསྟན་ཆོས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་འདུ་བེད་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་
ལྡན་པའྤྱི་སེམས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དེ་བཞྤྱིན་དུ་སར་གྤྱི་དེ་དག་གྤྱི་སྟེང་དུ་ས་བཅུའྤྱི་མམ་གཞག་ལ་
གནས་པའྤྱི་བང་སེམས་རྣམས་ཀང་འདྤྱིར་བསྟན་སྤྱིང་རེ་གསུམ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ཏེ། བང་སེམས་
འཕགས་པའྤྱི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མྤྱི་དམྤྱིགས་པར་རོགས་པའྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡོད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འཇུག་པའྤྱི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ། ༈ གྤྱིས་པ་འཇུག་བ་གཞུང་གྤྱི་དོན་ྤྱིད་བཤད་པ་ལ། 
རྒྱུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་ས་བཤད་པ་དང་། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་ས་དང་
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པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བཤད་པ་ནས། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྤྱི་སྤྱིན་བཤད་པའྤྱི་བར་བཅུ། དང་པོ་ལ། ས་དང་པོའ་ིངོ་བོ་
དང་། དེའྤྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཆོས་དབྤྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཟག་མེད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་
དང་། བརེ་བ་སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་གྤྱིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྤྱིས་
བསྡུས་པ་དེ་ནྤྱི་ས་དང་པོའ་ིངོ་བོ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་སོན་ལམ་འབུམ་
ཕག་གྲངས་མེད་པ་ཕག་བཅུ་འདེབས་པ་སོགས་དང་། ས་ཐོབ་པ་ལ་ཡྤྱིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་འབྱུང་
ཞྤྱིང་། དེ་དག་གྤྱིས་སར་གྤྱི་མམ་གཞག་དེ་ྤྱིད་ས་དང་པོར་ེ་བར་མཚོན་པར་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། 
རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་པོ་འདྤྱི་ཡྤྱི་སེམས་གང་འགྲོ་བ་རྣམས། །རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བ་ཕྤྱིར་སྤྱིང་རེའྤྱི་དབང་གྱུར་
ཞྤྱིང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསོན་པས་རབ་བསོས་དགའ་བ་ལ། །རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ནྤྱི་དང་པོ་ཞེས་བ་འོ། །ཞེས་
དང་། རང་འགྲེལ་ལས། གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དེའྤྱི་རྒྱུ་ཅན་གྤྱི་འབྲས་བུས་ེ་བར་མཚོན་པ་དེ་ལ་ནྤྱི། དང་
པོ་ཞེས་བ་བར་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ནྤྱི། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་
གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཡྤྱིན་ལ། དེའྤྱི་རྒྱུ་ཅན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ནྤྱི། བཅུ་དྲུག་པ་
རོགས་མཚམས་ནས་བྱུང་བའྤྱི་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཕར་ཕྤྱིན་
བཅུའྤྱི་ནང་ནས་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ལྡོག་ཆ་ནས་ཕེ་བ་ན་སར་གྤྱི་
མམ་གཞག་དེ་ྤྱིད་ལ་ས་དང་པོ་ཞེས་བ་བའྤྱི་མྤྱིང་ཐོབ་པས་ན་ེ་བར་མཚོན་ཞེས་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་
བཞྤྱིན་དུ་ས་གྤྱིས་པ་སོགས་ཀང་རང་རང་གྤྱི་རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ལྡོག་ཆས་ཕེ་བ་ན། ས་རང་རང་གྤྱི་
མམ་གཞག་ལ་ས་གྤྱིས་པ་སོགས་སུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། མམ་གཞག་རང་ངོར་སར་བཞག་ཏུ་མེད་དེ། རང་
ངོར་ས་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་བར་སང་བ་རེས་
མཁས་རྣམས་ཀྤྱིས། །བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་མྤྱི་མཐོང་བ། །དེ་བཞྤྱིན་རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་ཀྤྱི་ས་ཀུན་
ཡང་། །བརོད་མྤྱི་ནུས་ན་མན་པར་ག་ལ་ནུས། །ཞེས་པ་འདྤྱི། མམ་གཞག་རང་ངོའ་ིདབང་དུ་བས་ནས་
གསུངས་པས་སོ། །མདོར་ན་རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ལྡོག་པས་ཕེ་བ་ན་མམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་དབྤྱིངས་ཀུན་འགྲོའ་ིཚུལ་
གྤྱིས་རོགས་པ་སོགས་མམ་གཞག་རྤྱིགས་མྤྱི་འད་བ་བཅུ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་བང་སེམས་ཀྤྱི་ས་བཅུར་འཇོག་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཆར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ན་ས་ཞེས་བ་བའྤྱི་མྤྱིང་ཐོབ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་
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འདྤྱི་མ་རོགས་པར་ཕལ་ཆེར་ས་བཅུ་པོ་རང་རང་གྤྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ས་དེ་དང་དེ་ཡྤྱིན་ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། ས་
དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ས་དང་པོ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ས་དང་པོའ་ིདུས་ན་ཁོད་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། ཁོད་ས་དང་པོའ་ིརེས་ལ་བྱུང་བའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ས་དང་པོའ་ིརེས་ལ་ཐོབ་
པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་པའྤྱི་གོ་དོན་ཞྤྱིག་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བཞྤྱིན་དུ་གྤྱིས་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་འཕེན་ནོ། །ཡང་ས་
དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དེ་ནྤྱི་དང་པོ་ཞེས་བའོ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དང་པོ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། ཁོད་ས་དང་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དེའྤྱི་རྒྱུ་ཅན་གྤྱི་
འབྲས་བུས་ེ་བར་མཚོན་པ་དེ་ལ་ནྤྱི། དང་པོ་ཞེས་བ་བར་བརོད་དོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ེ་བར་མཚོན་
བའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ེ་བར་མཚོན་བེད་ཀྤྱི་ཆོས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རྒྱུ་ཅན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་
ཐལ། དང་པོའ་ིམམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཁབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གྤྱིས་སུ་མེད་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་རེ་བེད་
རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་བང་སེམས་ཀྤྱི་ས་ཡྤྱིན་ན། མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ས་དང་པོའ་ི
མམ་རེས་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་མམ་གཞག་ྤྱིད་ས་དང་པོར་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དཀའ་འགྲེལ་ལས། ཟག་
མེད་ཡེ་ཤེས་དང་པོ་རབ་དགར་བསྟན། །ཞེས་དང་། རེས་ཐོབ་དེས་སར་གྤྱི་མམ་གཞག་དེ་ྤྱིད་ས་དང་པོར་
མཚོན་པས་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གཞུང་ལུགས་
ཚད་ལྡན་དག་ལས། རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ལྡོག་ཆའྤྱི་སོ་ནས་སར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ས་
ཡྤྱིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཤད་ཚོད་ཅྤྱི་ཡང་མེད་དོ། །ཚུལ་འདྤྱི་ལ་བརེན་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
བཤད་སྲོལ་རང་རྐང་ལ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཁ་མའྤྱི་བང་སེམས་ཀྤྱི་རྒྱུན་མཐའ་མའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ས་མ་ཡྤྱིན་
ཏེ། རང་གྤྱི་རོགས་པ་ཕྤྱི་མའྤྱི་རེན་མྤྱི་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དེའྤྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ། མྤྱིང་འཕོ་བའྤྱི་ཡོན་
ཏན། དོན་ཐོབ་པའྤྱི་ཡོན་ཏན། དཔེས་བསྟན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན། གཞན་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན། ཕར་ཕྤྱིན་
ལྷག་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྤྱི། གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ལྟ་བའྤྱི་སོ་
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ནས་བཞག་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དོན་དམ་པའྤྱི་སེམས་བསེད་ཐོབ་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་རྣམས་ནྤྱི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་ཀྤྱི། སོ་སེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནྤྱི་མེད་
དེ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་ནྤྱི་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡྤྱིས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བའྤྱི་སྒྲ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་བསད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སོད་པའྤྱི་སོ་ནས་བཞག་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྤྱི། ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་
ཞུགས་མ་ཐག་པ་ནས་རྒྱུན་མཐའྤྱི་བར་ན་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། སོད་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་རྒྱུད་ལ་སེས་པའྤྱི་
བང་སེམས་ལ་དེར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དོན་དམ་བང་སེམས་ཀྤྱི་སོ་ནས་ཡབ་དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་
པའྤྱི་རྤྱིགས་སུ་སེས་པ་དང་། མཐོང་སྤང་ཀུན་སོར་གསུམ་སར་མྤྱི་སེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་
སྤངས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དགའ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་སོགས་དང་། མྤྱི་ཁོམས་པའྤྱི་གནས་སུ་སེ་བ་
རྒྱུན་ཆད་པ་དང་། སོ་སོའ་ིསེ་བོའ་ིས་ལས་འདས་པ་རྣམས་ནྤྱི་ས་འདྤྱིའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཡྤྱིན་ཏེ། འདྤྱི་ནྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་
གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་སུའང་སེས་པ་སྟེ། །ཞེས་པ་ནས། དེའྤྱི་ཚེ་འདྤྱི་ནྤྱི་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཟད། །ཅེས་པའྤྱི་བར་འདྤྱི་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་ཁོམས་པར་སེ་བ་ནྤྱི་སྤྱིར་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་སོར་ལམ་དོད་
ནས་སྤངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་མྤྱི་དལ་ཟད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ས་དང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དུ་
བཤད་པ་ནྤྱི། ངན་སོང་དུ་སེ་བའྤྱི་རྒྱུ་ལས་ོན་ར་བ་ནས་སྤངས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ས་དང་པོ་ནས་ཐོབ་པ་ལ་
དགོངས་པར་སེམས་སོ། །གསུམ་པ་ནྤྱི། དེ་ལྟར་ས་དང་པོ་པས་མཐོང་སྤང་ཀུན་སོར་སྤངས་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཡོན་
ཏན་ཐོབ་ཚུལ་འདྤྱི་ནྤྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་དེས་ཀང་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་
སྤང་ཀུན་སོར་སྤངས་པ་དང་། འབྲས་བུ་གྤྱིས་པར་གནོན་པར་བེད་ཅྤྱིང་གསུམ་པ་སོགས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་
བ་དང་། ངན་སོང་དུ་སེ་བ་ལེན་པ་སྤངས་པ་སོགས་ཀྤྱི་སྤངས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ། དེ་བཞྤྱིན་དུ་ས་དང་པོ་
པ་འདྤྱིས་ཀང་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྱི་སྤངས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་སར་བཤད་པ་དེ་དག་ཐོབ་
འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། འདྤྱི་ནྤྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇྤྱི་ལྟ་དེ་ལྟར་ེ་བར་བསྟན། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་རང་
འགྲེལ་ལས། །མདོར་ན་འཕགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་ཆོས་རོགས་པ་
ལས་སོན་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྤྱིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྤྱི་ལ་ཡང་ས་
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རོགས་པ་ལས་རང་དང་འཚམས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བ་དང་། སོན་ཟད་པར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་དཔེའྤྱི་སོ་ནས་
ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་ན་ཐོས་པ་དག་ཁད་གཞྤྱི་ས་དང་པོ་མེད་
པས་དེའྤྱི་ཡོན་ཏན་ག་ལ་ཡོད་སམ་པའྤྱི་ལོག་རོག་བཟློག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཐོས་པ་རང་ལ་གྲགས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་དང་
པོ་དང་དཔེ་སར་ནས་ས་དང་པོའ་ིཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ན་ཐོས་ས་བརྒྱད་དང་དཔེ་སར་ནས་བང་
སེམས་ཀྤྱི་ས་བཅུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ལ་འཕགས་པ་བརྒྱད་པར་
འཇོག་པ་ནྤྱི། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ནས་ཡས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བགྲངས་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་
ཞུགས་གནས། ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ཞུགས་གནས། ཕྤྱིར་འོང་ཞུགས་གནས། རྒྱན་ཞུགས་ཞུགས་གནས་རྣམས་ལ་
ཟུང་བཞྤྱི་ཡ་བརྒྱད་དུ་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཡྤྱིན་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྤྱིའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། འཕགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་
ཞེས་དང་། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་དཔེའྤྱི་སོ་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 
རྒྱུན་ཞུགས་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ལ་ཁབ་པ་མེད་གསུངས་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་ལོ། །བཞྤྱི་པ་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དངོས་དང་། འཕོས་དོན་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ས་གྤྱིས་པ་
སོགས་སུ་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་ཀང་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་བསོད་ནམས་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་
ནུས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ན་རང་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བློ་གྲོས་ཀྤྱི་
སྟོབས་ཀྤྱིས་ན་རང་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་རོགས་པའྤྱི་བློ་
གྲོས་ན་རང་ལ་ཡང་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ས་བདུན་པ་རྤྱིང་དུ་སོང་བ་ཐོབ་པ་ན་ན་རང་བློ་གྲོས་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་
ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ནུས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིང་དུ་སོང་བའྤྱི་ཚེ་བློ་གྲོས་ནར་སོན་པས་རང་གྤྱི་ཡུལ་ཤེས་པའྤྱི་ཆེ་བ་ལ་
གནས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་དག་འདྤྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའ་ི
རྤྱིགས་སུ་སེས་པའྤྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་རྒྱལ་པོའ་ིམཚན་དང་ལྡན་པ་ནྤྱི། སེས་པ་ཙམ་གྤྱིས་རྒྱལ་པོའ་ིབྤྱིན་གྤྱིས་བློན་
པོའ་ིཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་གྤྱི། རང་གྤྱི་བློའ་ིསྟོབས་ཀྤྱིས་རྣམ་པར་དཔད་པས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ནམ་དེ་ནར་སོན་པར་གྱུར་པ་དེའྤྱི་ཚེ་རང་གྤྱི་བློའ་ིསྟོབས་བསེད་པས་བློན་པོའ་ིབ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྤྱིན་
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ཏུ་འདས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཀྱཻ་རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་དག དེ་བཞྤྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་བསེད་མ་ཐག་ཏུ་
ལྷག་པའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ཆེ་བ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་གྤྱི། རང་གྤྱི་
བློའ་ིསྟོབས་ཀྤྱིས་རྣམ་པར་དཔད་པས་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་ས་བདུན་པ་འདྤྱི་ལ་གནས་པའྤྱི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྤྱི་རང་གྤྱི་ཡུལ་ཤེས་པའྤྱི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བ་བ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཤྤྱིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་དོན་འཇུག་པ་ལས། རོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་
ལྟ་དང་པོ་ལ་གནས་ཀང་། །ཐུབ་དབང་གསུང་སེས་དང་བཅས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྤྱི། །བསོད་ནམས་དག་
གྤྱི་དབང་གྤྱིས་ཕམ་བས་རྣམ་པར་འཕེལ། །དེ་ནྤྱི་རྤྱིང་དུ་སོང་བར་བློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །འོ་ན་བང་སེམས་ཚོགས་སོར་བས་ན་རང་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་མྤྱི་ནུས་སམ་ཞེ་ན། དོན་དམ་སེམས་བསེད་
ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་མྤྱི་གནོན་ཡང་། ཀུན་རོབ་སེམས་བསེད་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པས་ན། 
དེ་དག་གྤྱིས་ཀང་ན་རང་བསོད་ནམས་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ཞེས་བ་སྟེ། རང་འགྲེལ་དུ། དཀོན་
མཆོག་སྤྱིན་གྤྱི་མདོ་དངས་པ་ལས། རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་འདྤྱི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྤྱི་རྒྱལ་པོ་ནྤྱི་མྤྱིའྤྱི་
མདོག་ལས་ནྤྱི་འདས་ལ། ལྷའྤྱི་མདོག་ནྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་བཞྤྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇྤྱིག་རེན་
པ་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྤྱིན་ཏུ་འདས་ལ། དོན་དམ་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྤྱི་ས་ནྤྱི་མ་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་མར་ངོའ་ིཚེས་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ཟླ་བའྤྱི་
དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། ལོན་ཤྤྱིང་གྤྱི་ས་བོན་ས་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་མྱུ་གུ་མ་ཐོན་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་
དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། མོས་སོད་ཀྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་བང་སེམས། ས་མ་ཐོབ་པའྤྱི་བང་སེམས་
རྣམས་དོན་གཅྤྱིག དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཡར་ངོའ་ིཟླ་བ་ཚེས་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། ས་བོན་གྤྱི་ཤུན་པ་
བཅད་ནས་མྱུ་གུ་སེས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། ནམ་མཁའ་ལྡྤྱིང་གྤྱི་ཕྲུ་གུ་སོ་ངའྤྱི་
སྦུབས་ནས་ཕྤྱིར་འཐོན་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྤྱི་རྒྱལ་
པོའ་ིསྲས་མའྤྱི་མངལ་ནས་ཕྤྱིར་བཙས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས། ས་ཐོབ་པའྤྱི་
གནས་སྐབས་ཀྤྱི་བང་སེམས། བང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། 
ཀེ་རྒྱལ་བའྤྱི་སྲས་དག་འདྤྱི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་སོགས་སར་དངས་པ་དང་། འཕགས་པ་བམས་པའྤྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
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ལས། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་སེས་ནས་རྤྱིང་པོར་མ་ལོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིམཚན་དང་ལྡན་པ་ནྤྱི། ཞེས་པ་ནས། 
དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལྡྤྱིང་གྤྱི་དབང་པོ་ཆེན་པོའ་ིཕྲུ་གུ་སེས་ནས་རྤྱིང་པོ་མ་ལོན་པའྤྱི་གཤོག་པའྤྱི་རླུང་གྤྱི་ཤུགས་
དང་། ཞེས་སོགས་དཔེ་དོན་སར་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་དབྤྱིངས་བསྟོད་པ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་ཚེས་
པའྤྱི་ཟླ་བ་ལ། །རྤྱིམ་གྤྱིས་རྤྱིམ་གྤྱིས་འཕེལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞྤྱིན་ས་ལ་ཞུགས་རྣམས་ཀྤྱི། །ཆོས་ཀྤྱི་སྐུ་ཡང་འཕེལ་
བར་སང་། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་མྱུག་སོགས་རྤྱིམ་སེས་པས། །ས་བོན་ཤུན་པ་གཅོད་པ་
ལྟར། །དེ་བཞྤྱིན་མཐོང་ལམ་རྤྱིམ་སེས་པས། །མཐོང་སྤང་རྣམས་ནྤྱི་ལྡོག་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྤྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་སེས་མ་ཐག་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས་ནྤྱི། ས་དང་པོ་པ་ལ་བེད་
རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས་དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཐོབ་མ་ཐག་པའྤྱི་བང་སེམས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། དེ་བཞྤྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་བསེད་མ་ཐག་ཏུ་
ལྷག་པའྤྱི་བསམ་པའྤྱི་ཆེ་བ་ྤྱིད་ཀྤྱིས། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་སེམས་བསེད་མ་ཐག་པ་དེ་དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀྤྱི་
སེམས་བསེད་མ་ཐག་པ་ལ་བེད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བམས་པའྤྱི་རྣམ་ཐར་ལས་གསུངས་པའྤྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་སེས་
ནས་རྤྱིང་པོ་མ་ལོན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡྤྱིང་གྤྱི་དབང་པོའ་ིཕྲུ་གུ་སེས་ནས་རྤྱིང་པོ་མ་ལོན་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་
པའྤྱི་བང་སེམས་ནྤྱི། ས་དང་པོ་ནས་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་སེས་ནས་
རྤྱིང་པོར་ལོན་པའྤྱི་དཔེས་མཚོན་པའྤྱི་བང་སེམས་ནྤྱི་ས་བདུན་པ་རྤྱིང་དུ་སོང་བ་ཐོབ་པ་ནས་འཇོག་པར་རྤྱིགས་
པས་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ས་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། དཔེ་འཆད་པའྤྱི་ཚེ་ནམ་དེ་ནར་སོན་པ་དེའྤྱི་ཚེ་ཞེས་དང་། དོན་
གྤྱི་ཚེ་ས་བདུན་པ་འདྤྱི་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྤྱི་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག འཇུག་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། སེམས་བསེད་བཅུ་པོ་རང་
རང་གྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་ལ། ས་དང་པོ་པ་སོགས་དེ་དང་དེ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཟེར་བ་མྤྱི་
འཐད་དེ། འོ་ན་སོང་བ་པོ་ལ་རང་གྤྱི་ལུས་ལས་ཤ་བཅད་ནས་བྤྱིན་པའྤྱི་ཚེ་ལུས་ཚ་ཞྤྱིང་ན་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་དང་
ལྡན་པའྤྱི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འཇུག་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་
སེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སེམས་བསེད་དང་པོའ་ིདངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། ལུས་བཅད་སྟེར་ཞྤྱིང་བདག་གྤྱི་སྡུག་བསལ་གྤྱིས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
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ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལུས་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པའྤྱི་བང་སེམས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལུས་ཚ་ཞྤྱིང་ན་བའྤྱི་
སྡུག་བསལ་འབྱུང་བར་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་བང་སེམས་སོ་སེའྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་
སྤྱིང་རེ་ལ་བརན་པ་ཐོབ་པ་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ལུས་ལས་ཤ་བཅད་ནས་སོང་བ་པོ་ལ་བྤྱིན་པའྤྱི་ཚེ་ལུས་རང་བཞྤྱིན་
མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་ཡང་སྤྱིང་རེའྤྱི་དབང་གྤྱིས་འགོད་པར་ཡང་མྤྱི་འགྱུར་
ཞྤྱིང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བ་དག་གྤྱི་དོན་བེད་པ་ལ་ཆེས་བརོན་འགྲུས་བརམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
ལུས་བཅད་སྟེར་ཞྤྱིང་བདག་གྤྱི་སྡུག་བསལ་གྤྱིས། །གཞན་དག་རྣམས་ཀྤྱི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི། །སྡུག་
བསལ་རང་རྤྱིག་ྤྱིད་དུ་མཐོང་ནས་ནྤྱི། །དེ་གཅད་བ་ཕྤྱིར་མྱུར་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ། །ཞེས་དང་། རང་འགྲེལ་
ལས། ཆགས་པ་མེད་པའྤྱི་གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་གང་ཞྤྱིག་ལུས་གནས་པ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཡུལ་ཡང་དག་པར་
བབས་པས། ལུས་ཀྤྱི་སྡུག་བསལ་གདོན་མྤྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་དེའྤྱི་ཚེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་བ་བ་དག་ལ་
ཆེས་ལྷག་པར་འཇུག་པའྤྱི་རྒྱུ་ྤྱིད་དུ་གནས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་གོམས་པ་
ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པ་མེད་ན་ཕྤྱིས་འགོད་པར་འགྱུར་སྲྤྱིད་པས་ལུས་བཏང་མྤྱི་བཏང་རང་གྤྱི་རོགས་པ་དང་སར་ནས་
བ་དགོས་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། སྤྱིང་རེའྤྱི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལུས་འདྤྱི་གཏང་
བར་མྤྱི་བ་སྟེ། །ཅྤྱི་ནས་འདྤྱི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའྤྱི་རྒྱུར་གཏང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་འཕོས་དོན་ལ། དོན་གསུམ་སྟེ། ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་
སྒྲུབ་པ། རང་རྒྱུད་པའྤྱི་རོད་པ་ལུང་རྤྱིགས་དང་འགལ་བར་བསྟན་པ། ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མཐའ་
དག་རོགས་མ་རོགས་ཀྤྱི་མཐའ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། སར་གྤྱི་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའྤྱི་ལུང་དེ་ལས་ན་རང་
འཕགས་པས་རང་རྒྱུད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་པ་གསལ་བར་ངེས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ན་རྤྱིགས་པའྤྱི་གནོད་བེད་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་
དུ། རང་འགྲེལ་ལས། ལུང་འདྤྱི་ལས་ནྤྱི་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྤྱིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བར་གསལ་བར་ངེས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་
སོ། །རྤྱིགས་པ་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་དང་པོ་པས་ཀང་ན་རང་བློ་གྲོས་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་ནུས་པར་
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ཐལ། ན་རང་གྤྱིས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྤྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔེར་ན་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རང་གྤྱིས་ཅྤྱི་
ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བྲལ་བས་པའྤྱི་ཕྤྱི་རོལ་པ་བཞྤྱིན་དུ་ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་ཕ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
མ་སྤངས་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་ལ་བདེན་པར་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ན་རང་གྤྱིས་གང་
ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་ཀང་མ་རོགས་པར་ཐལ། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྤྱིགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཁབ་འབྲེལ་ཡང་ཡོད་དེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་
ལས། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་དུ་ཕུང་པོ་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲྤྱིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་
ལས་ཡང་ནྤྱི་སེ་བ་ཡྤྱིན། །ལམ་གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པས། །འཁོར་བའྤྱི་དཀྤྱིལ་འཁོར་འགལ་མེ་
ཡྤྱི། །འཁོར་ལོ་ལྟ་བུར་ཕན་ཚུན་གྤྱི། །རྒྱུ་ཅན་འདྤྱི་ནྤྱི་འཁོར་བར་འགྱུར། །དེ་ནྤྱི་རང་གཞན་གྤྱིས་ཀ་
དང་། །དུས་གསུམ་ྤྱིད་དུ་མ་མཐོང་ཕྤྱིར། །ངར་འཛིན་པ་ནྤྱི་ཟད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ལས་དང་སེ་བ་
ཡང་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དེ་དག་གྤྱི་དོན་ཡང་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་དེ་ལ་བདེན་
འཛིན་ཡོད་ན་ངར་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་འབྱུང་ཞྤྱིང་། དེས་ོན་མོངས་བསེད་ཅྤྱིང་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་
བར་སེ་བ་འབྱུང་བ་དང་། ཕུང་པོ་རང་གཞན་གྤྱིས་ཀ་དང་དུས་གསུམ་གང་དུའང་མ་རེད་པར་བདེན་མེད་དུ་
རོགས་ན་འཁོར་བའྤྱི་ར་བ་ངར་འཛིན་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར་བས་འཁོར་བར་སེ་བ་མྤྱི་འབྱུང་ཞེས་པའྤྱི་གོ་དོན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དེ་བཞྤྱིན་དུ་ན་རང་གྤྱིས་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་གཟུགས་
དབང་པོ་ལྔ་དང་། དོན་ལྔ་སྟེ་བཅུ་དང་། རྣམ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་
ལ་བརེན་ཐར་པ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་མྤྱིག་ནྤྱི་འཁྲུལ་པ་
ཡྤྱིས། །འགལ་མེའྤྱི་འཁོར་ལོ་འཛིན་བེད་པ། །དེ་བཞྤྱིན་དབང་པོ་རྣམས་ཀྤྱིས་ནྤྱི། །ད་ལྟའྤྱི་ཡུལ་དག་འཛིན་པར་
བེད། །དབང་པོ་དང་ནྤྱི་དབང་དོན་རྣམས། །གལ་ཏེ་འབྱུང་ལྔའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་འདོད། །འབྱུང་བ་སོ་སོར་དོན་མེད་
པས། །འདྤྱི་དག་དོན་དུ་དོན་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ། །འགྲོ་བ་དོན་མེད་ཤེས་ནས་
ནྤྱི། །རྒྱུ་མེད་པ་ཡྤྱི་མེ་བཞྤྱིན་དུ། །གནས་མེད་ལེན་མེད་མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་པའྤྱི་བར་ཚིགས་བཅད་དགུ་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དཀའ་འགྲེལ་སྤར་མ་ལས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་དགུ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། བཅུ་ཞེས་པ་ཡྤྱི་གེ་
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པས་ལྷག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ལུང་འདྤྱི་དག་ན་རང་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གནས་མེད་ལེན་མེད་
མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་པའྤྱི་མཇུག་ཐོག་ཁོ་ནར། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་། །མཐོང་ནས་བང་ཆུབ་
ངེས་པར་འདོད། །འོན་ཀང་དེ་ནྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཡྤྱིས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་ྤྱིང་མཚམས་སོར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ན་རང་གྤྱིས་དེ་ལྟར་རོགས་པ་ན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའྤྱི་མདོའ་ིདགོངས་པ་ཡང་ཡྤྱིན་ཏེ། ན་ཐོས་རྣམས་ཀྤྱིས་
ོན་སྒྲྤྱིབ་སྤང་བར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་མདོ་ལས། གཟུགས་ནྤྱི་དབུ་བ་བརོས་པ་འད། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡྤྱི་ཆུ་བུར་
བཞྤྱིན། །འདུ་ཤེས་སྤྱིག་སྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། །འདུ་བེད་རྣམས་ནྤྱི་ཆུ་ཤྤྱིང་བཞྤྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ྤྱི་མའྤྱི་
གེན་གྤྱིས་བཀའ་སལ་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོའ་ིདོན་དེ་ྤྱིད་ར་ཤེ་ལས་ཀང་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སེ་མེད་བསྟན། །གཞན་གྤྱི་ཟད་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད། །ཟད་དང་མྤྱི་སེ་དོན་དུ་ནྤྱི། །གཅྤྱིག་པས་དེ་ཕྤྱིར་
བཟོད་པར་གྤྱིས། །ཞེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡྤྱི། །གདམས་
ངག་ལས་ནྤྱི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གྤྱིས་ཀ་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚིགས་བཅད་ཕྤྱི་མ་
འདྤྱིས་ནྤྱི་ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་གང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དེ་ཡོད་མེད་གྤྱིས་ཀའྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རོགས་
པར་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ན་རང་གྤྱིས་ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཚེ་བདེན་
མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་བདེན་མེད་ཀྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ཡང་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རྤྱིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པ། །བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞེས་གསུངས་
པར་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྤྱི་ཐུན་མོང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གནད་འདྤྱི་འོག་ཏུ་ཅུང་
ཟད་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྤྱིས་རབ་བེད་ེར་བདུན་པའྤྱི་འགྲེལ་པར། 
ཐེག་དམན་གྤྱི་མདོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་གསུངས་པའྤྱི་དོན། ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གྲུབ་པ་
མེད་པའྤྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་བེད་ཀྤྱི་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེར། དེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ན་ཐེག་ཆེན་བསྟན་པ་དོན་
མེད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཞེས་པའྤྱི་རོད་པ་མཛད་ཅྤྱིང་། དེའྤྱི་ལན་སོབ་དཔོན་འདྤྱིས་གནང་བར་བཞེད་པ་ཡྤྱིན་
ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། གང་ཞྤྱིག་གལ་ཏེ་ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པར་བསྟན་ན། དེའྤྱི་
ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པ་དེའྤྱི་ལུགས་དེ་ཡང་འདྤྱི་ལྟར་རྤྱིགས་པ་དང་ལུང་
དང་འགལ་བར་རོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལུང་རྤྱིགས་དང་འགལ་ཚུལ་ནྤྱི། ཁོད་ཀྤྱིས་ཐེག་ཆེན་
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བསྟན་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་དེ་ལ་ཁབ་པ་
མ་བྱུང་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྤྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཁོ་ན་སྟོན་བེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ལས་ལྟ་བར་མ་ཟད་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོད་ཕོགས་ཀྤྱི་མས་ལེན་ཡང་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནྤྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་སོན་ལམ་དང་། །སོད་པ་
ཡོངས་བསོ་མ་བཤད་དེ། །བང་ཆུབ་སེམས་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སོད་ལ་གནས་པའྤྱི་དོན། །མདོ་སེ་
ལས་ནྤྱི་བཀའ་མ་སལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སལ་པ། །དེ་ཕྤྱིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཟུངས། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་གོང་གྤྱི་དེ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྤྱི་ཤེས་བེད་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་ལ་བདག་མེད་
པའྤྱི་ལྟ་བ་བརོད་བར་གསལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལས་ཆོས་ཀྤྱི་
བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསྟན་ཅྤྱིང་། ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ལས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྤྱིག་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་
དུ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྤྱི་ཞལ་ས་ནས། མཚན་མ་མེད་པ་མ་རོགས་པར། །ཁོད་ཀྤྱིས་ཐར་པ་མེད་པར་
གསུངས། །དེ་ཡྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཐེག་ཆེན་ལས། །དེ་ནྤྱི་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱི་
དག་ནྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པས་ནྤྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞྤྱིག་སྟོན་པར་བེད་པ་
མ་ཡྤྱིན་གྤྱི། འོ་ན་ཅྤྱི་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྤྱི་ས་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པ་དང་། སོན་ལམ་དང་། 
སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བསོ་བ་དང་། ཚོགས་གྤྱིས་དང་། བསམ་གྤྱིས་མྤྱི་ཁབ་པའྤྱི་ཆོས་
ྤྱིད་ཀང་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་པ་གསལ་བར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཡང་
རྤྱིགས་པ་ྤྱིད་དེ། རྒྱས་པར་བསྟན་པ་བརོད་པར་འདོད་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ལས་ནྤྱི་ཆོས་
ཀྤྱི་བདག་མེད་པ་མདོར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དོན་གོ་བདེ་བར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་གསལ་བའྤྱི་དོན་ནྤྱི། བརོད་བར་བསྟན་པའྤྱི་བརོད་བར་གསལ་བའྤྱི་ཆེད་དུ་ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་བསྟན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ལ། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པ་དང་། ཚང་བ་ནྤྱི་དོན་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཆོས་
ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསྟན་པའྤྱི་ལུང་གྤྱི་ཤེས་བེད་དུ། དེ་ནྤྱི་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལགས། །ཞེས་པའྤྱི་གཞུང་
འདྤྱི་འདེན་པར་མཛད་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཐེག་ཆེན་ལས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པ་དང་ཚང་བའྤྱི་གོ་དོན་ནྤྱི། 
རང་རྒྱུད་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་རྣམས་བདེན་སྟོང་དུ་རོགས་པ་དེ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པར། སྤྱིར་རང་
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རྒྱུད་གཞན་རྒྱུད་དང་སང་སྲྤྱིད་འཁོར་འདས་ཀྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟོང་དུ་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་
དེ་ཐེག་ཆེན་ལས་བསྟན་ཅྤྱིང་། དེ་ཐེག་ཆེན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་ཏེ། སྤྱིར་མཚན་མ་མེད་པའྤྱི་སྟོང་
ྤྱིད་མ་རོགས་པར་ཐར་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་སེ་སོད་ལས། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་བང་
ཆུབ་ཐོབ་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་མེདཾ་ཚང་བར་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། སར་དངས་མ་ཐག་པའྤྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ལུང་དེའྤྱི་དོན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མདོར་བསྡུས་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། ཐར་པ་ཐོབ་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ལ་བདག་
མེད་པ་ཙམ་གྤྱི་ལྟ་བ་དེ་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་
རོགས་པ་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མདོར་བསྡུས་པ་རོགས་པར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་ན་ཐེག་ཆེན་ལས། 
འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པའྤྱི་རོགས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་བར་བཞེད་པས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་ཇྤྱི་ལྟ་ཇྤྱི་སེད་ཀྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་རོགས་དགོས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ལས་རང་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་དོན་དུ་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་བར་བཞེད་པས། ཆོས་ཀྤྱི་
བདག་མེད་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐར་པ་ཙམ་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསྟན་
པ་དོན་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐར་པ་ཙམ་དོན་དུ་གེར་བས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མྤྱི་བསོམ་
པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རོགས་པར་མྤྱི་བསོམ་པའྤྱི་གནད་ཀང་ན་རང་གྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་གྤྱིས་ོན་སྒྲྤྱིབ་ཙམ་སྤོང་
བ་དོན་དུ་གེར། ཤེས་སྒྲྤྱིབ་སྤོང་བ་དོན་དུ་མྤྱི་གེར་བས་ོན་སྒྲྤྱིབ་ཀྤྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་
བསོམ་ལ། ཤེས་སྒྲྤྱིབ་ཀྤྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མྤྱི་བསོམ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ན་རང་
གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མཐའ་དག་རོགས་མ་རོགས་ཀྤྱི་མཐའ་དཔད་པ་ལ། མཁས་པའྤྱི་བཞེད་པའྤྱི་རྣམ་
གྲངས་འགོད་པ། དེ་ལ་འཐད་མྤྱི་འཐད་ཀྤྱི་ཆ་དབེ་བ། རང་ལུགས་ཟླ་བའྤྱི་དགོངས་པ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བཤད་པ་
དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། རང་རེ་ས་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག་ན་རང་གྤྱིས་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་ཙམ་རོགས་ཤྤྱིང་། 
ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡེ་མ་རོགས་ལ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་དེ་ཡང་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའྤྱི་རས་ཡོད་ཀྤྱིས་
སྟོང་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པས་སྟོང་ྤྱིད་མཚན་ྤྱིད་པ་ན་རང་གྤྱིས་མ་རོགས་པར་བཞེད་ཅྤྱིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་
བཞེད་པས། ཐེག་གསུམ་གྤྱི་འཕགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟོང་དུ་རོགས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྤྱིང་། 
མཐའ་ཕྤྱི་མ་ནྤྱི་འགོག་ཏུ་མྤྱི་རུང་བས་དེ་དང་བྲལ་བར་རོགས་པ་མེད་ལ། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྤྱི་རོགས་བའྤྱི་
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ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད། དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ར་ཤེ་སོགས་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཆོས་ཀུན་རང་གྤྱི་ངོ་
བོས་སྟོང་པར་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་
པ་མ་གཏོགས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཟུར་དུ་
མ་གསུངས་པ་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རྒྱས་བསྡུས་གསུངས་པ་ནྤྱི། སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་
རྤྱིགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་གྤྱི། རོགས་བ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ལ་རྒྱས་བསྡུས་འབེད་པ་མ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཞེས་བཞེད། ཕྤྱི་རབས་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་གོ་ཤཱཀ་ཅེས་ྤྱི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པའྤྱི་
པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གྤྱི་བཞེད་པས། དབུ་མ་བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། བསོད་ནམས་མྤྱིན་པ་དང་པོར་
བཟློག །བར་དུ་བདག་ནྤྱི་བཟློག་པ་དང་། །ཕྤྱི་ནས་ལྟ་གཞྤྱི་ཀུན་བཟློག་པ། །གང་གྤྱིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་
ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོར་བསོད་ནམས་མྤྱིན་པ་བཟློག་པ། བར་དུ་བདག་བཟློག་པ། མཐའ་མར་
ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་གྤྱི་ལྟ་བ་དང་གསུམ་དུ་ཕེས་ནས། དང་པོ་དེ་ལས་འབྲས་ལ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བེད་པའྤྱི་
འཇྤྱིག་རེན་པའྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན། གྤྱིས་པ་དེ་ན་རང་དང་ཐུན་མོང་བའྤྱི་ལྟ་བ། གསུམ་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་
ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པས། གསུམ་པ་འདྤྱི་ན་རང་གྤྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རོགས་ཏེ། འདྤྱི་མཐའ་བཞྤྱི་
སོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའྤྱི་ལྟ་བ་དང་དོན་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་བཞེད་དོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དེ་དག་ལ་བློ་གཟུ་
བོས་དཔད་ན་འདྤྱི་ལྟར་མཐོང་སྟེ། ལུགས་དང་པོ་དེ་ལ། ན་རང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡེ་
མ་རོགས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཅུང་ཟད་རོགས་ལ་དེ་རོགས་པར་མ་རོགས་པའྤྱི་
ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་ཀྤྱིས་ོན་སྒྲྤྱིབ་ཀྤྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཙམ་རོགས་ཤྤྱིང་། 
ཤེས་སྒྲྤྱིབ་ཀྤྱི་གེན་པོར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མ་རོགས་པ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། རང་འགྲེལ་གྤྱི་
ལུང་གྤྱིས་གནོད་ཚུལ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་ན་རང་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་སྟོང་ྤྱིད་རོགས་པར་
ཐལ། གང་ཟག་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། ན་རང་གྤྱིས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཆོས་མེད་པར་ཐལ་
ལོ། །གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའྤྱི་རས་ཡོད་ཀྤྱིས་སྟོང་པ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པར་འཇོག་པ་ཡང་མྤྱི་
འཐད་དེ། དེ་ནྤྱི་མདོ་སེ་པ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་གྤྱི། དབུ་མའྤྱི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་མྤྱི་འཐད་
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པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་དང་། གང་ཟག་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་
པར་འཛིན་པ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་དུ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་དུ་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ལུགས་གྤྱིས་པ་དེ་ལ། འོ་ན་ཐེག་པ་གསུམ་བསོམ་པ་མས་ལེན་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། 
དེ་གསུམ་རོགས་བའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་གསུམ་ཐོབ་བ་འབྲས་བུ་ལ་ཡང་ཁད་པར་
མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་རང་འཕགས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པར་ཐལ། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ལ་བསོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཤེས་རབ་མ་བསེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ལ་བསོམ་པ་མས་ལེན་སོན་དུ་མ་སོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་
ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་བསོམ་པ་སོན་དུ་མ་སོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། རང་འགྲེལ་ལས། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་
མེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསོམ་པ་མེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །ཡང་གནས་ལུགས་
ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་མཐའ་ཕྤྱི་མ་འགོག་ཏུ་མྤྱི་རུང་བ་དེ་ཡང་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དེའྤྱི་ཚེ་མཐའ་བཞྤྱི་ཆར་དགག་
དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། སྟོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མྤྱི་བརོད་དེ། །མྤྱི་སྟོང་ཞེས་ཀང་མྤྱི་བརོད་དོ། །གྤྱིས་དང་
གྤྱིས་མྤྱིན་མྤྱི་བ་ཞྤྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྒྲུབ་བེད་རྤྱིགས་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྤྱི་དོན་ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་གྤྱི་སེ་སོད་ལས་རྤྱིགས་པ་བསྟན་ཚུལ་རྒྱས་བསྡུས་ཙམ་ལ་བེད་ན་འགལ་བ་ཆེར་མེད་ཀང་། ཁོད་ཀྤྱིས་
གཞྤྱི་གཅྤྱིག་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་པས་སྒྲུབ་བེད་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་འད་བ་མཐའ་ཡས་པས་
བསྒྲུབས། ཐེག་དམན་ལ་རྤྱིགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་གྲུབ་ན། རྤྱིགས་པ་མཐའ་ཡས་པས་བསྒྲུབ་མྤྱི་
དགོས་པས། རྒྱས་བསྡུས་སུ་འཇོག་ཟེར་བ་ནྤྱི་རྤྱིགས་པས་དངོས་སུ་གནོད་དེ། འོ་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྤྱིས་
དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གོ་ལྡོག་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་པས་སྒྲུབ་བེད་རྤྱིགས་པ་གཅྤྱིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་གཞྤྱི་དེ་
བདེན་མེད་དུ་རོགས་ལ། ཐེག་ཆེན་པས་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་འད་བ་མཐའ་ཡས་པས་གཞྤྱི་དེ་བདེན་མེད་
དུ་རོགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན་པ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་
དབང་པོ་རྣོ་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོའ་ིདཀའ་འགྲེལ་གྤྱིས་ལས་གསུངས་པའྤྱི་རྤྱིགས་
པའོ། །ཡང་གཞྤྱི་གཅྤྱིག་བདེན་པར་མེད་པ་ཐེག་ཆེན་པས་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་འད་བ་དུ་མའྤྱི་སོ་ནས་རོགས་པ་མྤྱི་
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འཐད་པར་ཐལ། གཞྤྱི་གཅྤྱིག་བདེན་པར་མེད་པ་རྤྱིགས་པ་ས་མས་རོགས་ཟྤྱིན་པས་རྤྱིགས་པ་ཕྤྱི་མ་རྣམས་གྲུབ་
ཟྤྱིན་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་རྤྱིགས་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་གྲགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ྤྱིད་
ལས་གསུངས་པའོ། །འོན་ཀང་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་བཞེད་པ་དེ་ལ་གཟུ་བོའ་ིབློས་དཔད་ན་རྣམ་དབེ་འདྤྱི་ལྟར་ཕེ་དགོས་
ཏེ། ཐེག་ཆེན་པ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་བདེན་མེད་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་ངེས་ཤེས་བསེད། ཡང་དེའྤྱི་རེས་སུ་གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་སོགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་གྤྱི་
སོ་ནས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་ངེས་ཤེས་སར་ལས་ཀང་ཆེ་བར་བསེད། ཐེག་དམན་པ་དག་
རྤྱིགས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་ངེས་ཤེས་བསེད་ན་དེ་ཙམ་གྤྱིས་ཆོག་པར་བཟུང་ནས། 
རྤྱིགས་པ་གཞན་གྤྱི་སོ་ནས་ནན་ཏན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་མྤྱི་བེད་ཅེས་པ་ཙམ་ཟེར་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན། དཀའ་འགྲེལ་ལས་
བཤད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆེར་མྤྱི་གནོད། འོན་ཀང་ཚུལ་དེ་ལ་རང་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་རྒྱས་
བསྡུས་སུ་འཇོག་པ་མྤྱི་འཐད་ལ། གང་ལྟར་གཞྤྱི་གཅྤྱིག་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐེ་ཆེན་གྤྱིས་རྤྱིགས་པ་མྤྱི་
འད་བ་མཐའ་ཡས་པས་རོགས། ཐེག་དམན་གྤྱིས་རྤྱིགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་རོགས་པར་ཕོགས་
སས་ཚིག་ཟྤྱིན་ལ་སྨྲས་ན། དཀའ་འགྲེལ་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་དེ་རྣམས་ལན་གྤྱིས་ཟློག་པར་མྤྱི་ནུས་པའོ། །ལུགས་
གསུམ་པ་པཎ་ཆེན་གྤྱི་བཞེད་པ་དེ་ལ་ཡང་དཔད་དུ་ཡོད་དེ། འོ་ན་ན་རང་གྤྱི་རོགས་བར་གྱུར་པའྤྱི་ེར་ལེན་
གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཆོས་ཅན། བར་དུ་བདག་ནྤྱི་བཟློག་པ་དང་། །ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་
རོགས་བའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ན་རང་གྤྱི་རོགས་བའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་དོན་གྤྱིས་སོང་། འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། 
འདྤྱིའྤྱི་འགྲེལ་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱིས་མཛད་པ་ལས། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཆ་ྤྱི་ཤུ་དོར་བར་བའོ། །ཞེས་
གསུངས་པས། བར་དུ་བདག་བཟློག་རྒྱུའྤྱི་བདག་དེ་ཀུན་བརགས་ཀྤྱིས་བཟུང་བའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་ལ་འཇོག་
རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་པས་
སྟོང་པ་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་དུ་བས་ནས་དེ་ན་རང་གྤྱིས་རོགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་བཞེད་པ་
རྨ་མེད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་བདག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རོགས་
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པའྤྱི་ལྟ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཕྤྱི་ནས་ལྟ་གཞྤྱི་ཀུན་བཟློག་
པ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འགྲེལ་
པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། ཕྤྱི་ནས་ནྤྱི་བདག་ྤྱིད་ལ་ཡོངས་སུ་ཆགས་པའྤྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཞེན་པ་ཡང་བཟློག་པར་བའོ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ེར་
ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་སོ་ནས་དེ་རྣམས་ལ་བདེན་ཞེན་བཟློག་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་ལ་ཞེན་པ་བཟློག་
ཚུལ་རྣམས་ལ་གོ་དོན་རེ་སོ་སོར་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ན་རང་ལ་ཡང་ཡོད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་རང་ལུགས་
ཟླ་བའྤྱི་དགོངས་པ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བཤད་པ་ནྤྱི། ན་རང་གྤྱིས་གཙོ་བོར་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་རོགས། བང་
སེམས་འཕགས་པས་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་གྤྱིས་ཀ་རོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ན་རང་གྤྱི་
ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་རང་དོན་དུ་ཐར་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་ཐོབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པ་
ཙམ་གྤྱིས་ཆོག བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་གཞན་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་ཡྤྱིན་
ཞྤྱིང་། དེ་ཐོབ་པ་ལ་བདག་མེད་གྤྱིས་ཀ་རོགས་པར་རོགས་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་
པའྤྱི་མདོ་ལས། བདག་མེད་གྤྱིས་ལ་མཁས་པ་ཡྤྱིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །བདེ་
གཤེགས་རྤྱིགས་པའྤྱི་གནས་མཐོང་སྟེ། །མངོན་སངས་རྒྱས་ཤྤྱིང་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཕུང་པོ་གང་ཟག་བདག་མེད་
པར། །རབ་ཏུ་རྣམ་ཕེ་མཐོང་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །ཆོས་ཀྤྱི་དངོས་ཡོད་མ་ཤྤྱིག་པར། །ན་ཐོས་དེ་དག་མངོན་རོགས་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ོན་མོངས་པའྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་
སྤངས་པ་ནྤྱི་བེ་བྲག་མེད་མོད་ཀྤྱི་ཤེས་བའྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ན། བློ་གྲོས་ཆེན་པོ། ཤེས་བའྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་ནྤྱི་ཆོས་
བདག་མེད་པ་མཐོང་བའྤྱི་བེ་བྲག་གྤྱིས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ོན་མོངས་པའྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་ནྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་
བདག་མེད་པ་མཐོང་བའྤྱི་བེ་བྲག་གྤྱིས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། མདོའ་ིདོན་དེ་དག་གཞུང་
འདྤྱིར། བདག་མེད་འདྤྱི་ནྤྱི་འགྲོ་བ་རྣམ་གྲོལ་ཕྤྱིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གྤྱིས་གསུངས། །ཞེས་
དང་། དེའྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་པ་ནྤྱི། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་
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རྣམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་བསྟན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པས་རྣམ་
པར་གྲོལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་གྤྱིས་ཀ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡེ་མ་
རོགས་སམ་ཞེ་ན། ན་རང་གྤྱིས་ཀང་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྤྱི་ཆོས་
རྣམས་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་དོན་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་འགག་དང་བྲལ་བར་རོགས་མོད་ཀྤྱི། གདགས་པའྤྱི་རྒྱུར་མ་གྱུར་
པའྤྱི་ཆོས་གཞན་རྣམས་དང་འདུས་མ་བས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མེད་དེ། སོར་ལམ་གྤྱི་
གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མ་བསོམས་པས་མཐོང་ལམ་གྤྱི་གནས་སྐབས་སུ་
རོགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་སྤོང་བའྤྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་
པའྤྱི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ནྤྱི་ན་རང་འཕགས་པས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐོས་བསམ་
གྤྱི་དུས་སུ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་སྒྲོ་འདོགས་གཅད། ཚོགས་ལམ་འབྲྤྱིང་པོ་སོགས་དང་སོར་ལམ་བཞྤྱིའྤྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཚུལ་བཞྤྱིན་དུ་བསོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་། བསོམ་ལམ་དུ་དེའྤྱི་རྒྱུན་
བསངས་ཏེ་མྤྱི་སོབ་ལམ་གྤྱི་ཚེ་ོན་མོངས་མཐའ་དག་སྤངས་པ་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་
སྐད་དུ། དངས་མ་ཐག་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་དེའྤྱི་འཕོས་ལས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་རེན་ཅྤྱིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རེན་ྤྱིད་འདྤྱི་པ་ཙམ་མཐོང་མོད་ཀྤྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་པ་ཡོངས་
སུ་རོགས་པར་བསོམ་པ་མེད་དེ། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བའྤྱི་ཐབས་ཙམ་ཞྤྱིག་ནྤྱི་ཡོད་
དོ། །དེ་དག་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་པ་མ་ལུས་པ་བསོམ་པ་ནྤྱི་ཡོད་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཞེས་གསུངས་
སོ། །འགྲེལ་པ་འདྤྱིས་ནྤྱི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྤྱིས་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་ཙམ་གྤྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་དང་། 
ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཀྤྱི་
ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་ན། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གོ་ལོག་པའྤྱི་སོན་འདྤྱིར་ཡང་འབྱུང་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་བསོམས་པ་ལ་བརེན་ཏེ། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་རོགས་པ་གང་
ཞྤྱིག ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་མ་བསོམས་ཀང་དེ་རོགས་པར་རོགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དང་པོ་སོན་མེད་དུ་གྲུབ། གྤྱིས་པ་ཁེད་རང་གྤྱིས་ཁས་བླངས། དེས་ན་ཐོས་བསམ་གྤྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་
པའྤྱི་ཚེ་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རོགས་པས་ཆ་ཤས་ཅན་དང་ཆ་ཤས་ཀྤྱི་ཚུལ་དུ་ེར་ལེན་
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གྤྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གོ་བ་དང་། ཡང་ཐོག་མར་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་དེ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པས། གདགས་གཞྤྱི་བདེན་པར་མེད་ན་བཏགས་ཡོད་ལྟ་སོས་ཀང་
ཅྤྱི་དགོས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གང་ཟག་ཀང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དང་། ཡང་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་
ཕབ་ཅྤྱིང་དེ་ལྟར་རོགས་ཀང་ཕུང་པོ་ྤྱིད་རྤྱིགས་པས་ཆེད་གཏད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་ན་མྤྱི་གོ་བ་དང་། 
དེས་མཚོན་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཀང་ད་དུང་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པ་
དང་། ཡང་། དངོས་པོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་ལྟ་པོ་གང་། །དེ་ནྤྱི་ཀུན་གྤྱི་ལྟ་པོར་བཤད། །གཅྤྱིག་གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་གང་ཡྤྱིན་
པ། །དེ་ནྤྱི་ཀུན་གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་གནད་གོ་
ན་དེ་དང་རྤྱིགས་འད་བའྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རང་ཤུགས་ཀྤྱིས་རོགས་པ་སོགས་གང་ཟག་སོ་སོའ་ི
བསམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྤྱི་བེ་བྲག་སོགས་ལས་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་ལ། སྟོང་ྤྱིད་
གང་དང་གང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནྤྱི་དེ་དང་དེ་ལ་བསོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་མམ་གཞག་སོན་དུ་སོང་
མ་སོང་ལ་རག་ལས་པས། ན་རང་གྤྱིས་ཀང་ལུང་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཐོས་བསམ་གྤྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྤྱི་
དུས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ལས། ཆོས་ལ་ལ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནས་ཆོས་འགའ་ཞྤྱིག་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པ་
ཡང་ཡོད། ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་རོགས་པ་ཡང་སྲྤྱིད་མཐའ་མ་བཀག་མོད། 
བསོམ་པ་མས་ལེན་གྤྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་མྤྱི་བསོམ་
པས་ཐོག་མར་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མྤྱི་རོགས་ཤྤྱིང་། བསོམ་ལམ་
སོགས་སུ་ཡང་རོགས་པ་དེའྤྱི་རྒྱུན་མྤྱི་འབྱུང་བས་ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་
མ་རོགས་པ་འདྤྱི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་རེས་འབྲང་དུ་ཁས་འཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱིས་རྣམ་དཔོད་ཀྤྱི་སྤྱིང་གྤྱི་དཀྤྱིལ་
དུ་འཆང་རྤྱིགས་སོ། །བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ལྟ་རྤྱིམ་གསུམ་བཤད་པའྤྱི་དང་པོ་དེ་ལས་འབྲས་ལ་བླང་དོར་ཚུལ་
བཞྤྱིན་དུ་བེད་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པ་གཞྤྱིར་བཞག་ལ། གྤྱིས་པ་ནྤྱི་བདག་རྣམ་པ་ལྔར་བཙལ་ནས་མ་རེད་པའྤྱི་གང་
ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དང་། གསུམ་པ་ནྤྱི་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ེར་ལེན་
གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་
མཛད་པ་ལས། བསོད་ནམས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཟློག་པ་ནྤྱི་དང་པོར་བ་སྟེ། མཐོང་བ་དང་མ་
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མཐོང་བའྤྱི་ེས་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྤང་བར་བ་བ་དང་པོར་བཟློག་པར་བའོ། །སྤྱིག་པ་
ཟློག་པས་ནྤྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས་ལ་བདག་རྣམ་པ་ལྔ་ཡང་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་ཏུ་ལྟ་
བ་ཆ་ྤྱི་ཤུ་དོར་བར་བའོ། །ཕྤྱི་ནས་ནྤྱི་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའྤྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སེ་
མཆེད་དག་ལ་ཆགས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བཏང་བར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པར་བའོ། །དེའྤྱི་ཕྤྱིར་
དེ་ལྟར་བློ་དང་ལྡན་པ་འདྤྱི་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིས་
ནྤྱི་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་རེས་སུ་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྤྱི་རྤྱིམ་པ་གསལ་བར་བསྟན་པས། ཐོས་བསམ་གྤྱི་དུས་སུ་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་
གཅྤྱིག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཚེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་གྤྱི་ངེས་པ་མཐའ་
གཅྤྱིག་ཏུ་མེད་དོ། །འགྲེལ་པའྤྱི་ཚིག་རྤྱིགས་འགའ་ཞྤྱིག་ལ་ཕྤྱི་ནས་བདག་ྤྱིད་ལ་ཡོངས་སུ་ཆགས་པའྤྱི་དངོས་
པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེན་པ་ཡང་ཟློག་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ཡང་འདུག་མོད། གང་ལྟར་དོན་འད་བར་སང་། ལྟ་གཞྤྱི་
ཞེས་པའྤྱི་ལྟ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྤྱིད་ཡྤྱིན། དེའྤྱི་གཞྤྱིའམ་རྒྱུ་ནྤྱི། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲྤྱིད་
དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅེས་པའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡྤྱིན་པས། དེ་རྣམས་
བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྤྱི་ལྟ་བ་ལ་འདྤྱིར་ལྟ་རྤྱིམ་གསུམ་པའམ། ལྟ་གཞྤྱི་ཀུན་བཟློག་གྤྱི་ལྟ་བར་
འཇོག་པ་དཔོད་ལྡན་ཀུན་གྤྱིས་གོ་དགོས་སོ། །མཁས་པ་དག་གཞུང་ར་བར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྤྱི་ཚིག་
བྱུང་བ་དེ་ཙམ་ལ་གཞྤྱི་བརེན་འཆད་ཚུལ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་སང་ཡང་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པ་ཞྤྱིག་གལ་ཆེའོ། །འོ་ན་
ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་ན་ཆོས་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་ཡོད་པས་འདོད་ཆགས་ཞེ་
སང་འབྱུང་བའྤྱི་ལྟ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་
ནྤྱི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་འབྱུང་བ་ཡྤྱི། །ལྟ་བ་མྤྱི་བཟད་མ་རུང་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་སམ་ན་
སོན་མེད་དེ། དེ་ནྤྱི་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་གནད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའྤྱི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དག་གྤྱིས་རེན་འབྲེལ་ྤྱིད་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བས་ནས། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་ས་འགྲེལ་
ལས། གང་དག་དེ་ལྟར་རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་འདྤྱི་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་
རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་དེ་དག་ནྤྱི་གདོན་མྤྱི་ཟ་བར་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ནྤྱི་ཞེས་
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སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་འདྤྱི་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་འཕངས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནད་འདྤྱི་སྤྱིང་ལ་བཅང་བར་
བའོ། །ན་རང་འཕགས་པ་ནྤྱི་དབུ་མ་པ་ཡྤྱིན་པས་བདེན་གྲུབ་ཀྤྱི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་མྤྱི་ལེན་ཏེ། རྤྱིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དངོས་པོ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་ནྤྱི། །ཡེ་ཤེས་མྤྱིག་གྤྱིས་རབ་མཐོང་ན། །བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་
དེ་དག་ནྤྱི། །ཡུལ་གྤྱི་འདམ་ལ་མྤྱི་ཆགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆོས་གང་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་ན་
ཆོས་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སྟེ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་ལ་ཡང་བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་དང་། 
བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་གང་ཡང་མེད་པའྤྱི་བཏང་སོམས་པའྤྱི་གནས་སྐབས་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། 
ན་རང་འཕགས་པས་སར་ཚོགས་ལམ་དུ་ཐོས་བསམ་གྤྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའྤྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་
གཅྤྱིག་ཆར་བའམ་རྤྱིམ་གྤྱིས་བདེན་འཛིན་གྤྱི་སོས་པ་བཤྤྱིག་ནས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། དེ་ལྟར་དོན་
སྤྱིའྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་གོ་ཟྤྱིན་པ་ཡང་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ད་ལྟ་ན་རང་འཕགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟོང་དུ་
མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པ་ནྤྱི། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡོངས་རོགས་མ་བསོམས་པའྤྱི་གནད་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་པ་སར་
བཤད་ཟྤྱིན་པ་ལྟར་རོ། རོང་སྟོན་ཆེན་པོས། ན་རང་འཕགས་པ་གཟུགས་སོགས་ལ་འདོད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་
དང་བྲལ་བའྤྱི་བར་མར་བས་ནས་གཟུགས་སོགས་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མ་རོགས་པར་བཞེད་པ་ནྤྱི་ཐལ་འགྱུར་
བའྤྱི་ལུགས་ལ་མྤྱི་འཐད་དེ། ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱི་བཞེད་སྲོལ་དང་འགལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གཟུགས་
སོགས་ལ་འདོད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའྤྱི་འདོད་ཁམས་པ་ནྤྱི་བྤྱིས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ལ་
འདོད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྤྱི་སོམས་འཇུག་གང་རུང་ཐོབ་སྟེ། 
འདོད་ཁམས་ལས་འདས་པའྤྱི་ཁམས་གོང་མ་གྤྱིས་ནྤྱི་བར་མ་དང་། གཟུགས་སོགས་གཟུགས་བརན་བཞྤྱིན་
དུ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སྟོང་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་འཕགས་པའྤྱི་ཚོགས་ནྤྱི་གཟུགས་ཀྤྱི་རང་
བཞྤྱིན་ཤེས་པའྤྱི་བློ་མཆོག་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་པར་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱི་བཞེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
བྤྱིས་པ་རྣམས་ནྤྱི་གཟུགས་ལ་ཆགས། །བར་མ་དག་ནྤྱི་ཆགས་བྲལ་གྱུར། །གཟུགས་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཤེས་པ་
ཡྤྱི། །བློ་མཆོག་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། དེ་ལྟར་བྤྱིས་པ་ཕག་
དེ་དག་ནྤྱི་མྤྱི་གཙང་བ་ལ་ཕག་བཞྤྱིན་དུ་གཟུགས་རྣམས་ལ་ཆགས་སོ། །བར་མ་དག་ནྤྱི་གང་དག་གྤྱིས་མྤྱི་
གཙང་བ་ལ་ཇྤྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྤྱིན་དུ་སོད་ཅྤྱིང་། གཟུགས་ལ་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་བསགས་པར་
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མཐོང་སྟེ། གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ནས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའྤྱི་སོམས་པར་
འཇུག་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། འདོད་པའྤྱི་ཁམས་ལས་ཤྤྱིན་ཏུ་འདས་པ་དེ་དག་ནྤྱི་བར་མའོ། །གང་དག་གཟུགས་ཀང་ངོ་
བོ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་མེད་དེ། གཟུགས་བརན་བཞྤྱིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་དག་ནྤྱི། གཟུགས་ལ་སོང་བའྤྱི་རྣམ་པར་རོག་
པ་རྣམས་ལས་གདོན་མྤྱི་ཟ་བར། ཞེས་སོགས་དང་། སྒྱུ་མའྤྱི་སེས་བུ་བཞྤྱིན་དུ་འགྲོ་བ་དབེན་ཞྤྱིང་སྟོང་སྟེ། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་མཐོང་ནས་གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནྤྱི་བློའ་ིམཆོག་དང་ལྡན་པ་སྟེ། 
དེ་དག་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཟུགས་ལ་སོང་བའྤྱི་ཞེས་པ་ནྤྱི། གཟུགས་ལ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཞེས་པ་ཡྤྱིན་པར་གོ་དགོས་སོ། །རྤྱིགས་པར་དྤྱི་
ལན། ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། བར་མ་དག་ནྤྱི་ཆགས་བྲལ་གྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བར་མ་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བློ་མཆོག་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བློ་མཆོག་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དེ་དག་ནྤྱི་བློའ་ིམཆོག་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བློ་མཆོག་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། དེ་དག་ཀང་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་ན་ཐོས་སོགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། 
འདོད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཁམས་གོང་མའྤྱི་སོ་སེ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བར་མ་དག་ནྤྱི་ཆགས་བྲལ་
གྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བར་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། ཁབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་ལས། བར་མ་རྣམས་
ནྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཏེ། འདོད་པའྤྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །བྤྱིས་པ་རྣམས་ནྤྱི་འདོད་པ་ལ་ཆགས་པར་
ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན། བློ་མཆོག་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་
གྤྱི་བློ་མཆོག་ལྡན་པ་དང་། བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནྤྱི། །ཡུལ་གྤྱི་འདམ་ལ་མྤྱི་ཆགས་སོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་
བསྟན་གྤྱི་བདག་ེད་ཆེན་པོ་དང་། དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པ། །བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་
གྲོལ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་དང་། དངོས་དང་དངོས་མེད་རྣམ་རོགས་པ། །དོན་ཤེས་
གྱུར་ལ་མྤྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དངོས་དང་དངོས་མེད་རོགས་པའྤྱི་གང་ཟག་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག 
མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་འཕགས་པ་ལ་འཇོག རྒྱུ་མཚན་དེའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྤྱི་འཕགས་
པས་གཟུགས་སོགས་ཡོད་མེད་ཀྤྱི་མཐའ་གྤྱིས་ཀ་དང་བྲལ་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་རོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་
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དངོས་པོའ་ིརང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་མ་དམྤྱིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནྤྱི། གཟུགས་སོགས་བདེན་པའྤྱི་
དངོས་པོར་མེད་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡང་མྤྱི་དམྤྱིགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། དངོས་དང་
དངོས་མེད་རྣམ་རོགས་པ། །ཞེས་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་ལས། གང་གྤྱིས་འགྲོ་བ་སྒྱུ་མ་བཞྤྱིན་དུ་དམྤྱིགས་པ་དེས་དངོས་
པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའྤྱི་རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ངོ་བོར་མྤྱི་དམྤྱིགས་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོངས་
སུ་ཤེས་ཏེ། དེ་གྤྱིས་ལ་ཡོངས་སུ་མྤྱི་རོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རྣམ་པར་རོགས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་
ན་ན་རང་འཕགས་པས་གྤྱིས་ཀ་དང་གྤྱིས་མྤྱིན་གྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཀང་རོགས་སམ་ཞེ་ན། 
གྤྱིས་ཀའྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རོགས་ཤྤྱིང་། མེད་པའྤྱི་མཐའ་དང་ཡང་བྲལ་བར་རོགས་ལ། གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རོགས་པ་ནྤྱི་ཁས་མྤྱི་ལེན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་མཐའ་བྲལ་ལ་ན་རང་གྤྱིས་ཐོས་བསམ་གྤྱི་སྒྲོ་
འདོགས་ཀང་མ་བཅད། བསོམ་པས་མས་ལེན་ཡང་མ་བས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་པའྤྱི་བཤད་ཚོད་མྤྱི་
སང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་ཀའྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རོགས་པ་ནྤྱི་རྤྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་
རོ། །ལྔ་པ་ཕར་ཕྤྱིན་ལྷག་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ནྤྱི། ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཏུ་ཕར་ཕྤྱིན་བཅུའྤྱི་ནང་ནས་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕར་
ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་ཚུལ་སོང་བ་པོ་བྱུང་ན་རང་གྤྱི་ལུས་ལས་ཤ་བཅད་དེ་སྟེར་བ་ལ་ཡང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་
གུས་པའྤྱི་ལུས་ངག་གྤྱི་མཚན་མ་དང་ལྡན་ཅྤྱིང་། མཚན་མ་དེའྤྱི་རགས་ལས་ནང་ན་སྤངས་རོགས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་
ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པར་རོགས་ནུས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་
གྤྱི། །རྤྱིགས་ནྤྱི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཚེ་དེ་ལ་རོགས་སངས་བང་ཆུབ་
རྒྱུ། །དང་པོ་སྤྱིན་པ་ྤྱིད་ནྤྱི་ལྷག་པར་འགྱུར། །རང་ཤ་སྟེར་ལའང་གུས་པར་བས་པ་ཡྤྱིས། །སང་དུ་མྤྱི་རུང་
དཔོག་པའྤྱི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་
ནྤྱི། ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ནང་ན་སྤངས་རོགས་ཀྤྱི་
ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། སོང་བ་པོ་ལ་རང་གྤྱི་ལུས་ཀྤྱི་ཤ་བཅད་དེ་སྟེར་བ་ལ་ཡང་གུས་པའྤྱི་
ལུས་ངག་གྤྱི་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྤྱི་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ས་དང་པོའ་ི
རེས་ཐོབ་ཏུ་སོད་པའྤྱི་རྒྱུ་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་དེ་ལ་འཁོར་གསུམ་དུ་དམྤྱིགས་མྤྱི་དམྤྱིགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་འཇྤྱིག་རེན་
ལས་འདས་མ་འདས་གྤྱིས་སུ་ཡོད་དེ། སྤྱིན་བའྤྱི་དངོས་པོ་སོགས་ཀྤྱི་འཁོར་གསུམ་མྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་ཤེས་
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རབ་ཀྤྱི་རྤྱིས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་སྤྱིན་པ་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྤྱི་རྒྱུ་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་དང་། འཁོར་གསུམ་
བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་ས་དང་པོའ་ིསྤྱིན་པ་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་པའྤྱི་རྒྱུ་སྤྱིན་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ཡྤྱིན་
ཏེ། དེ་སྐད་དུ། སྤྱིན་པ་སྤྱིན་བ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་སྟོང་། །འཇྤྱིག་རེན་འདས་པའྤྱི་ཕ་རོལ་ཕྤྱིན་ཅེས་བ། །གསུམ་
པོ་དག་ལ་ཆགས་སེས་གྱུར་པ་དེ། །འཇྤྱིག་རེན་པ་ཡྤྱི་ཕ་རོལ་ཕྤྱིན་ཅེས་བསྟན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གསུམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་སེས་ཞེས་པའྤྱི་དོན་བདེན་འཛིན་ལ་འཆད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། ས་དང་པོར་བདེན་
འཛིན་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སེམས་བསེད་དང་པོ་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ས་གྤྱིས་པ་དྤྱི་མ་མེད་པ་བཤད་པ་ལ། 
ས་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་ནྤྱི། སར་ལྟར་ས་གྤྱིས་པའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ྤྱིད་ས་གྤྱིས་པ་ཡྤྱིན་ལ། དྤྱི་མ་མེད་པ་ཞེས་
པ་ཡང་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལ་ལྷག་པར་སོད་པས་ན་འབྲས་མྤྱིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའྤྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་དགོས་
སོ། །དཔེར་ན་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ཏུ་སྤྱིར་ས་ཐོབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་མཐོང་བ་ལ་ཡྤྱིད་རབ་
ཏུ་དགའ་བ་སེ་བས་ས་དང་པོ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྤྱི་སར་བཞག་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །འདྤྱིར་ཕར་ཕྤྱིན་ལྷག་པའྤྱི་ཡོན་
ཏན་ནྤྱི། རྨྤྱི་ལམ་ཙམ་དུའང་མྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ལས་མྤྱི་གསོག་ཅྤྱིང་། དགེ་བའྤྱི་ལས་ལམ་ནྤྱི་ས་དང་པོའ་ིགནས་སྐབས་
ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་ལྷག་པར་གསོག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དག་ལྡན་ཕྤྱིར། །རྨྤྱི་ལམ་དུ་ཡང་
འཆལ་ཁྤྱིམས་དྤྱི་མ་སྤངས། །ལུས་ངག་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུ་བ་དག་གྱུར་པས། །དམ་པའྤྱི་ལས་ལམ་བཅུ་ཆར་གསོག་
པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཚུལ་ཁྤྱིམས་རྣམ་པར་དག་པའྤྱི་དཔེ་ནྤྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུའྤྱི་རབས་
དང་ཀླུ་རྣམས་གཙང་སྦྲ་ཆེ་བའྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཤྤྱི་བའྤྱི་རོ་དང་ཡུན་རྤྱིང་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་འགྲོགས་པ་དང་། བཀྲ་ཤྤྱིས་
མ་དང་རྣ་ནག་མ་སྟེ། བཀྲ་མྤྱི་ཤེས་པ་གྤྱིས་ཁྤྱིམ་གཅྤྱིག་ཏུ་ཡུན་རྤྱིང་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་འགྲོགས་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁྤྱིམས་
ཀྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པའྤྱི་ས་གྤྱིས་པ་བའྤྱི་སེམས་རྒྱུད་དང་འཆལ་བའྤྱི་ཚུལ་ཁྤྱིམས་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་མྤྱི་
གནས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཇྤྱི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་རོ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་དང་། །བཀྲ་ཤྤྱིས་རྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་བཞྤྱིན། །དེ་ལྟར་
ཚུལ་ཁྤྱིམས་དབང་བས་བདག་ྤྱིད་ཆེ། །དེ་འཆལ་བ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་གནས་མྤྱི་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མདོར་ན་ས་གྤྱིས་པ་དྤྱི་མ་མེད་པ་ནྤྱི་སྟོན་ཀའྤྱི་ཟླ་བའྤྱི་འོད་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། མྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ལས་
ལམ་གྤྱི་དྤྱི་མ་མེད་པ་དང་། འཆལ་ཚུལ་གྤྱིས་བསེད་པའྤྱི་འགྲོ་བའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་གདུང་བ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བེད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གཞུང་ལས། རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་སྲྤྱིད་མྤྱིན་སྲྤྱིད་པ་ཡྤྱི། །དཔལ་གྱུར་དྤྱི་མ་དང་བྲལ་དྤྱི་མ་
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མེད་འདྤྱི་ཡང་། །སྟོན་ཀའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ཟླ་བའྤྱི་འོད་ནྤྱི་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་དུ། །འགྲོ་བའྤྱི་ཡྤྱིད་ཀྤྱི་གདུང་བ་སེལ་བར་བེད་པ་
ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སེམས་བསེད་གྤྱིས་པ་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ས་གསུམ་པ་འོད་བེད་པ་
འཆད་པར་བེད་པ་ལ། སའྤྱི་ངེས་ཚིག་ནྤྱི། ཤེས་བ་སེ་འགག་སོགས་ཀྤྱི་སོས་པའྤྱི་བུད་ཤྤྱིང་མ་ལུས་བསྲེག་པའྤྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་མེའྤྱི་འོད་གསལ་བར་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ས་འདྤྱི་ལ་འོད་བེད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཤེས་བའྤྱི་བུད་ཤྤྱིང་མ་
ལུས་སྲེག་པའྤྱི་མེའྤྱི། །འོད་འབྱུང་ཕྤྱིར་ན་ས་ནྤྱི་གསུམ་པ་འདྤྱི། །འོད་བེད་པ་སྟེ་བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་
ལ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕར་ཕྤྱིན་ལྷག་ཚུལ་ནྤྱི། ས་འདྤྱིའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སེ་བོ་ཞེ་སང་ཅན་གྤྱིས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྤྱི་ལུས་ལས་ཤ་སྲང་རེ་རེ་ནས་གཅོད་པར་བེད་ཀང་། ཁོང་མྤྱི་ཁོ་བའྤྱི་སྟེང་དུ་གཅོད་པ་པོ་ལ་སྤྱིང་རེ་
ལྷག་པར་འཕེལ་བས་བཟོད་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད། ཡང་གནོད་བ་གནོད་བེད་གནོད་པའྤྱི་ཚུལ་
གསུམ་གཟུགས་བརན་ལྟར་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་ངང་ལ་གནས་པས་ཀང་
བཟོད་པའྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གནས་མྤྱིན་འཁྲུགས་པ་འགའ་ཡྤྱིས་དེའྤྱི། །ཞེས་པ་
ནས། གང་ཕྤྱིར་ཆོས་ཀུན་དེ་ཡྤྱིས་གཟུགས་བརན་ལྟར། །མཐོང་བ་དེས་ཀང་དེ་ཡྤྱི་བཟོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་
དང་། དཀའ་འགྲེལ་ལས། སྤྱིང་རེའྤྱི་སོ་ནས་བཟོད་པ་ལྷག ལྟ་བའྤྱི་སོ་ནས་བཟོད་པ་ལྷག །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ཁོང་ཁོས་པའྤྱི་ེས་དམྤྱིགས་ནྤྱི། གནོད་པ་བས་པས་གལ་ཏེ་དེར་དཀོན་ན། །ཞེས་པ་ནས། མྤྱི་བཟོད་པ་
ཡྤྱིས་མྱུར་དུ་ངན་འགྲོར་བསྐྱུར་བར་བེད། །ཅེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་བསྟན། ེས་དམྤྱིགས་རྣམས་ཀྤྱི་ནང་ནས་ཀང་
ཡུལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་ཁོས་པ་འདྤྱི་ེས་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེ་ཡང་བང་སེམས་རོགས་པ་མཐོ་བ་
གཅྤྱིག་གྤྱིས་བང་སེམས་འོག་མ་ཞྤྱིག་ལ་ཁོང་ཁོས་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསགས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ར་བ་འཇོམས་པ་
ལ་དགོངས་ནས། མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཁོང་ཁོ་བ་ཞེས་བ་བ་ནྤྱི། བསྐལ་པ་བརྒྱར་བསགས་
པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ར་བ་འཇོམས་པར་བེད་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཁོང་ཁོ་བ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་དོན་འཇུག་པ་ལས། 
གང་ཕྤྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁོས་པ་ཡྤྱིས། །སྤྱིན་དང་ཁྤྱིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པར་བརྒྱར། །བསགས་པ་
སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇོམས་དེ་ཡྤྱི་ཕྤྱིར། །མྤྱི་བཟོད་ལས་གཞན་སྤྱིག་པ་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་
བང་སེམས་རོགས་པ་དམའ་བ་ཚོགས་ལམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བང་སེམས་སོར་ལམ་པ་ཞྤྱིག་ལ་ཁོང་ཁོས་ན་
བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པའྤྱི་དགེ་ར་འཇོམས་པ་ལ་དགོངས་ནས། མདོ་དཀོན་མཆོག་སྤྱིན་ལས། ཁོང་ཁོ་བ་
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ཞེས་བ་བ་ནྤྱི། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ར་བ་སྲེག་པའྤྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་དང་། དེའྤྱི་དོན་
སོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡྤྱི། །སྤྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ལ་སོགས། །ལེགས་སད་
གང་ཡྤྱིན་དེ་ཀུན་ཀང་། །ཁོང་ཁོ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇོམས་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ཁོང་ཁོའ་ིརྣམ་སྤྱིན་
ནྤྱི། ཡུལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གཅྤྱིག་སེས་ན་བསྐལ་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་དམྱལ་བར་གནས། 
སྐད་ཅྤྱིག་མ་གྤྱིས་སེས་ན་བསྐལ་པ་གྤྱིས་སུ་དམྱལ་བར་གནས་པ་སོགས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་དུ་སེས་ཀྤྱི་གྲངས་
དང་མམ་པའྤྱི་བསྐལ་པར་དམྱལ་བའྤྱི་སྡུག་བསལ་མྱོང་སྟེ། སོད་འཇུག་ལས། གང་ཞྤྱིག་དེ་འདའྤྱི་རྒྱལ་སྲས་
སྤྱིན་བདག་ལ། །གལ་ཏེ་ངན་སེམས་སེད་པར་བེད་ན་དེ། །ངན་སེམས་སེས་པའྤྱི་གྲངས་བཞྤྱིན་བསྐལ་པར་
ནྤྱི། །དམྱལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་དག་ནྤྱི་བང་སེམས་
ནང་ཕན་ཚུན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྤྱིན་ལ། བང་སེམས་མ་ཡྤྱིན་པས་བང་སེམས་ལ་ཁོང་ཁོས་ན་རྣམ་པར་སྤྱིན་
པ་ལ་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་དེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡྤྱིན་པས་བང་ཆུབ་ཏུ་
སེམས་བསེད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅྤྱི་སོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིཆུའྤྱི་ཚད་སྲང་གྲངས་ཀྤྱིས་ངེས་པར་མྤྱི་
ནུས་པ་ལྟར། རྣམ་པར་སྤྱིན་པའྤྱི་མཚམས་ངེས་པར་མྤྱི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་འཇུག་པ་
དང་སོད་འཇུག་གྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཁོང་ཁོ་བའྤྱི་ཡུལ་དང་ཁོང་ཁོ་བ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། བང་སེམས་སོ་སེ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། གང་ཕྤྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྒྱལ་སྲས་ཡྤྱིན་ན། ཁོང་ཁོ་བ་པོ་ལས་
རོགས་པ་དམའ་བས་ཁབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་ལས། རེན་གྤྱི་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ྤྱིད་ཆེན་པོ་
དེས་ཞེས་དང་། ཡུལ་གྤྱི་སྐབས་སུ་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཟོད་
པའྤྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཡོན་ཏན་གཞན་ཐོབ་ཚུལ་གྤྱིས་ནྤྱི། བཟོད་པས་བཤད་ཟྤྱིན་དང་འགལ་ཡོན་ཏན་རྣམས་བེད་
དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ས་དེར་རྒྱལ་སྲས་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱིས་བསྟན་
ཏོ། །སེམས་བསེད་གསུམ་པ་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ས་བཞྤྱི་པ་འོད་འཕོ་བ་ནྤྱི། རེས་ཐོབ་ཏུ་བརོན་འགྲུས་ཀྤྱི་
ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་ཅྤྱིང་། ངེས་ཚིག་ནྤྱི། ས་གསུམ་པ་འོད་བེད་པ་ལས་ལྷག་པའྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་
ཀྤྱི་མེའྤྱི་འོད་ཆེས་ཆེར་འཕོ་བས་ན་འོད་འཕོ་བ་ཞེས་བ་སྟེ། བརོན་འགྲུས་གང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ཡྤྱི། །ས་དེ་
བཞྤྱི་པ་འོད་ནྤྱི་འཕོ་བ་འོ། །དེར་ནྤྱི་བདེ་གཤེགས་སྲས་ལ་རོགས་པ་ཡྤྱི། །བང་ཆུབ་ཕོགས་ལྷག་བསོམས་པ་
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ལས་སེས་པའྤྱི། །སང་བ་ཟངས་ཀྤྱི་འོད་ལས་ལྷག་འབྱུང་ཞྤྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སེམས་བསེད་བཞྤྱི་པ་
བསྟན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ས་ལྔ་པ་ལ་ངེས་ཚིག་ནྤྱི། ས་འདྤྱིར་ལྷའྤྱི་བུའྤྱི་བདུད་ཀྤྱིས་ཀང་ཕམ་པར་མྤྱི་ནུས་ན་འཇྤྱིག་
རེན་གྤྱི་ཁམས་ན་གནས་པའྤྱི་བདུད་གཞན་ཕལ་པས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྤྱི་དགོས་པས་འདྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་ལ་སང་དཀའ་
བའམ་ཐུབ་དཀའ་བ་ཞེས་བ། ཕར་ཕྤྱིན་ལྷག་ཚུལ་རེས་ཐོབ་ཏུ་བསམ་གཏན་གྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་
ཅྤྱིང་། ཡོན་ཏན་གཞན་ཡང་འཕགས་པའྤྱི་བདེན་པ་བཞྤྱི་བློ་གྲོས་ཞྤྱིབ་མོས་རོགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
བདག་ྤྱིད་ཆེ་དེ་བདུན་རྣམས་ཀུན་གྤྱིས་ཀང་། །སང་དཀའྤྱི་ས་ལ་ཕམ་པར་ནུས་མ་ཡྤྱིན། །བསམ་གཏན་ལྷག་
ཅྤྱིང་བློ་བཟང་བདེན་རང་བཞྤྱིན། །ཞྤྱིབ་མོ་རོགས་ལའང་ཤྤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
སེམས་བསེད་ལྔ་པ་སང་དཀའ་བའྤྱི་ས་ལེགས་པར་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།མཐའ་བྲལ་དབུ་མའྤྱི་གསང་ཚིག་
མདའ་ལྔ་པ། །གཞན་དོན་ལ་ཆགས་སྤྱིང་སྟོབས་མེ་ཏོག་གཞུར། །བསམ་དང་སོར་བས་སྲྤྱིད་ཞྤྱིའྤྱི་གཡུལ་ངོ་
བཅོམ། །སྨྲ་བའྤྱི་ཟླ་བར་གྲགས་དེས་དགེ་ལེགས་སོལ། །ལེགས་བས་བསོད་ནམས་མྤྱི་ནུབ་དཔུང་པ་
ཡྤྱི། །གྲྤྱིབ་བསྤྱིལ་སེ་དགུའྤྱི་ེར་འཚེ་ཕན་བདེའྤྱི་སྲོག །སྟེར་མཁས་ལོག་སྨྲའྤྱི་གྤྱིས་འཐུང་རྣམ་གནོན་
གྤྱི། །དཔལ་ལྡན་སྨྲ་བའྤྱི་སེང་གེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྤྱིག །ཞེས་མཆོད་པར་བརོད་ནས། འདྤྱིར་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་སེམས་བསེད་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་བཞྤྱི་སྟེ། ཤེར་ཕྤྱིན་ལྷག་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་བསྟན། ཞར་ལ་ཤེར་
ཕྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བརོད། ཤེར་ཕྤྱིན་དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ། ཚུལ་དེས་ཐོབ་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་བསྡུས་ཏེ་
བསྟན་པའོ། །ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་གནས་པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱིས་རྒྱུ་ཤེར་
ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པའྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཞྤྱི་གནས་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་མམ་བཞག་ལ་གནས་པ་དང་། རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་ལ་
ཆེས་ཆེར་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ལྷག་པར་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་བའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། མངོན་དུ་ཕོགས་པར་མམ་གཞག་
སེམས་གནས་ཏེ། །རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕོགས་ཤྤྱིང་། །འདྤྱི་རེན་འབྱུང་བའྤྱི་དེ་ྤྱིད་མཐོང་བ་
དེ། །ཤེས་རབ་གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་། འདྤྱིའྤྱི་སྐབས་སུ་དགག་གཞག་
གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། མངོན་དུ་ཕོགས་པར་མམ་གཞག་སེམས་གནས་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་
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བསྟན་གྤྱི་མམ་གཞག་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་ྤྱིད་ལ་རེ་གཅྤྱིག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ། ལྷག་མཐོང་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་
ན། འདྤྱི་རེན་འབྱུང་བའྤྱི་དེ་ྤྱིད་མཐོང་བ་དེ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
བང་སེམས་ས་དྲུག་པ་བ་ཡྤྱིན་ན། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་པའྤྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། ས་དྲུག་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་
པའྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཞྤྱི་གནས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞུང་
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མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་སོམས་ཐོབ་པའྤྱི་བང་སེམས་ས་དྲུག་པ་བ་དང་། ས་དྲུག་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཁབ་
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འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་ཤེར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སད་པས། འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་སོམས་ཐོབ་པར་
བཤད་པ་དེ་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཤེས་རབ་གནས་པའྤྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདྤྱི་ལ་འཆད་ཚུལ་
གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཤེར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པའྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཐོབ་པའྤྱི་མཚན་འཛིན་གྤྱི་སོས་པ་མཐའ་
དག་བཀག་པའྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ལ་རེ་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་སོམས་ཀྤྱི་
མཚན་ྤྱིད། ས་མཚམས་ས་དྲུག་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་སའྤྱི་བར་ན་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ། ཤེས་རབ་
གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འགོག་སོམས་དང་། བང་འཕགས་ཀྤྱི་རྒྱུད་
ཀྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་སོམས་དོན་གཅྤྱིག ས་མཚམས་ནྤྱི་ས་དྲུག་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་ནས་ས་བཅུ་པའྤྱི་
བར་ན་ཡོད་དོ། །ཡང་དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཐུན་མོང་བའྤྱི་འགོག་སོམས་དང་ཚོར་འདུ་ཙམ་བཀག་པའྤྱི་འགོག་པའྤྱི་
སོམས་འཇུག་དོན་གཅྤྱིག ས་མཚམས་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ས་དང་པོའ་ིརེས་ཐོབ་ནས་ས་དྲུག་པའྤྱི་རེས་ཐོབ་མ་སེས་
ཀྤྱི་བར་ན་ཡོད། ན་ཐོས་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་ལུས་མངོན་བེད་ཐོབ་པའྤྱི་སོམ་ལམ་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའྤྱི་བར་ན་ཡོད་
པ་ཡྤྱིན་ཏེ། མཛོད་ལས། འགོག་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འོང་། །ཞེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། འགོག་དང་
བཅས་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྤྱིས་སུ་སོང་འོང་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཞར་
ལ་ཤེར་ཕྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཆེ་བ་བརོད་པ་ནྤྱི། ཤེས་རབ་གནས་པས་ཞེས་པ་ལ་འཕོས། ཤེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་ཆེ་བ་དཔེའྤྱི་སོ་
ནས་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། ཇྤྱི་ལྟར་ལོང་བའྤྱི་ཚོགས་ཀུན་ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་ྤྱིད་འགྲོ་ཞེས་པའྤྱི་བར་འདྤྱི་བྱུང་། 
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གསུམ་པ་ཤེར་ཕྤྱིན་དེ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གྤྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་ཐེག་པས་རོགས་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་
བཤད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརོགས་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྤྱིས་ཏེ། རེན་འབྲེལ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་
མེད་སོ་ནས་བཤད། རེན་འབྲེལ་གང་ཟག་བདག་མེད་སོ་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་
སྟོན་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་ངོས་གཟུང་བ། མཐའ་བཞྤྱི་སེ་འགོག་གྤྱི་ཚུལ། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་
ཡྤྱིན་ན། སོ་སོ་སེ་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་མཆྤྱི་མས་མྤྱིག་བརན་ཅྤྱིང་། །ལུས་ཀྤྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་གྱུར་པ་གང་ཡྤྱིན་
ལ། །དེ་ལ་རོགས་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་བློ་ཡྤྱི་ས་བོན་ཡོད། །ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེ་
ཡྤྱིན་ན་ལམ་ཞུགས་ཀྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དེ་ཡྤྱིན་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་
ཅེས་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། དབུ་མ་པ་དང་གྲངས་ཅན་རོད་པའྤྱི་ཚེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 
སེ་བ་དོན་མེད་དུ་ཐལ། བདག་ལས་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འཕངས་ཡུལ་གྤྱི་གྲངས་ཅན་ཆོས་ཅན། 
དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འཕངས་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
བདག་སེ་འགོག་པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འཕངས་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་གྤྱི་རྤྱིགས་སད་པའྤྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཕྤྱི་རོལ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ་ཡང་། དེ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་གྲུབ་ཟྤྱིན། ར་བར་འདོད་ན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྤྱི་
གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གྲངས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། གྲུབ་མཐའ་ལ་འཇུག་པའྤྱི་
ས་རོལ་དུ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་གཏམ་ཐོས་པ་ཙམ་གྤྱིས་ལུས་ཀྤྱི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་ལ་སོགས་པའྤྱི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པའྤྱི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དང་པོ་ྤྱིད་ནས་
དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་སོད་ལྡན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་ྤྱིད་ེ་བར་བསྟན་པའྤྱི་སོད་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱིན་
ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་སོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིདུས་ནའང་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཐོས་ནས། །ཞེས་
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སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་
ཅན། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་གང་ཟག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ལ་འཇུག་གོང་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གྤྱིས་པ་རང་
ལུགས་ནྤྱི། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་གྤྱི་གང་ཟག་དེ་ལ། དང་པོ་ྤྱིད་ནས་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་གྤྱི་གང་
ཟག་དང་། ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་ལོག་རོག་བཅོམ་པའྤྱི་སོ་ནས་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་དང་། འཁོར་
བའྤྱི་ེས་དམྤྱིགས་སོགས་ཀྤྱིས་བློ་རྤྱིམ་གྤྱིས་སངས་ཏེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་བསྟན་ཡུལ་གྤྱི་གདུལ་བ་དང་གསུམ་
ཡོད་ཅྤྱིང་། དང་པོ་དེ་དང་། དེ་ྤྱིད་ེ་བར་བསྟན་པའྤྱི་སོད་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་སོད་དང་། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་
བ་ལས། ཟབ་མོ་ཁུ་འཕྤྱིག་ཅན་འཇྤྱིགས་པ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཁུ་འཕྤྱིག་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། མདོ་
སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྤྱི། །རྤྱིགས་ནྤྱི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་
བསྟན་གྤྱི་གང་ཟག་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་རྣམས་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། གྲུབ་མཐས་བློ་ཁ་མ་སྒྱུར་བའྤྱི་བང་
སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མྱུ་གུ་བདག་ལས་སེས་པར་འདོད་པའྤྱི་གྲངས་
ཅན་པ་ལ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སེ་བ་དོན་མེད་དུ་ཐལ། བདག་ལས་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འཕངས་པས་
མྱུ་གུ་བདག་ལས་སེས་པའྤྱི་ལོག་རོག་ཟློག་ནས། མྱུ་གུ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སེ་མེད་དུ་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་
པ་ནྤྱི། ལོག་སྲེད་ཅན་ལ་འཁོར་བའྤྱི་ེས་དམྤྱིགས་སོགས་བསྟན་པས། སར་འཁོར་བ་ལ་སྲེད་པ་དང་བྲལ་ནས་
ཐར་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཆེད་དུ་ཟབ་མོ་སྟོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ལྟ་བ་དོན་དུ་གེར་བའྤྱི་གང་ཟག་ལྟ་བུའོ། །གྤྱིས་པ་མཐའ་བཞྤྱི་སེ་
འགོག་གྤྱི་ཚུལ་ལ་བཞྤྱི་སྟེ། དམ་བཅའྤྱི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། ཐལ་རང་
གྤྱི་ཁད་པར་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད། བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་གྲུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་ལོག་རོག་གྤྱི་གེན་པོར་དབུ་མ་པས་དམ་བཅའ་ཆེན་པོ་བཞྤྱི་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གྲངས་
ཅན་གྤྱི་གེན་པོར་བདག་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ། རང་སེ་སེམས་ཙམ་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་གེན་པོར་གཞན་སེ་
འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ། གཅེར་བུར་པའྤྱི་གེན་པོར་གྤྱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ། སོད་པ་བའྤྱི་
གེན་པོར་རྒྱུ་མེད་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་རྣམས་མཛད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་
ནས། དབུ་མ་ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡྤྱིན་གཞན་ལས་མྤྱིན། །གྤྱིས་ལས་མ་ཡྤྱིན་རྒྱུ་མེད་མྤྱིན། །དངོས་པོ་
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གང་དང་གང་ན་ཡང་། །སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ྤྱིད་དེ་ལས་འབྱུང་མྤྱིན་
གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞྤྱིག །གྤྱིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡྤྱིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནྤྱི་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འོ་ན་རོད་ཟློག་ལས། ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནྤྱི་སོན་མེད་ཁོ་ན་ཡྤྱིན། །ཞེས་བཤད་པར་མྤྱི་
འཐད་པར་ཐལ། དབུ་མ་པ་ལ་དམ་བཅའ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། ལུང་དེའྤྱི་དོན་ནྤྱི། དོན་དམ་
པར་དམ་བཅའ་མེད་པ་ལ་དགོངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་དགག་སྒྲུབ་བར་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་རོད་
ཟློག་ལས། དགག་བ་ཅྤྱི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྤྱི་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་འགོག་གོ །ཞེས་དང་། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
རོད་མེད་ཆེ་བའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཅན། །དེ་དག་ལ་ནྤྱི་ཕོགས་ྤྱིད་མེད། །གང་ལ་ཕོགས་རྣམས་ཡོད་མྤྱིན་པ། །དེ་ལ་
གཞན་ཕོགས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང་། བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕོགས་
ནྤྱི་ཡོད་མྤྱིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་རྤྱིང་པོ་ན་ཡང་། །ཀླན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། 
ཕོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དགོངས་དབྤྱིངས་ཕོགས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །ཕོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའྤྱི་དོན་ལ། རོང་སྟོན་སོགས་གཞན་དག་འཆད་ཚུལ་མང་དུ་སང་ཡང་
ཕོགས་སུ་མ་ཕྤྱིན་ལ། གནད་ཀྤྱི་དོན་ནྤྱི། གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་ཕོགས་གཞན་དགག་བ་འགོག་རྒྱུ་
དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཁས་མྤྱི་ལེན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོ་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ནས་
མེད་དམ་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྤྱི་ངང་ནས་དམ་བཅའ་དང་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པའྤྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྤྱི་རྣམ་
གཞག་བེད་དེ། ང་ནྤྱི་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་འགོག་གོ །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་འཕོ་དེ་མ་ཐག་པ་ལས། ཅྤྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་
དང་། །སྒྱུ་མའྤྱི་སེས་བུས་སྒྱུ་མ་ལ། །དགག་པ་བེད་པ་ཅྤྱི་འད་བ། །དགག་པ་དེ་ཡང་དེ་འདར་འདོད། །ཅེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པར་བཤད་དོ། །འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག་མཐའ་བཞྤྱི་སེ་འགོག་གྤྱི་དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པོ་
གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བདག་ལས་མ་ཡྤྱིན་གཞན་ལས་
མྤྱིན། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གཞན་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་ན། དོན་དམ་ཙམ་དུ་གཞན་སེ་འགོག་
པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། མྱུ་གུའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་ན། མྱུ་གུ་དང་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་གཞན་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དང་པོ་ལ། གང་ཟག་རང་དང་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་རྒྱུ་ལས་སེ་བ་འགོག་
པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདག་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་
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པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རོད་གཞྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་སྟེང་དུ་བདག་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་བདག་
ལས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། བདག་སེའྤྱི་གོ་དོན་
གཅྤྱིག་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་མ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འགོག་
པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གང་ཟག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། མྱུ་གུ་རང་དང་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་
རྒྱུ་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞན་སེ་འགོག་
པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རོད་གཞྤྱི་མྱུ་གུའྤྱི་སྟེང་དུ་གཞན་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
མྱུ་གུ་གཞན་ལས་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། གཞན་
སེའྤྱི་གོ་དོན་གཅྤྱིག་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་འགོག་མྤྱི་རྤྱིགས་པར་ཐལ། 
དེ་དོན་དམ་ཙམ་དུ་གཞན་སེ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཡོད་པར་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། འཇྤྱིག་རེན་ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལས་སེ་བ་འཇྤྱིག་རེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། མྱུ་གུའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དེར་ཐལ། ས་མྱུག་གྤྱིས་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་གང་རུང་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རས་གཅྤྱིག་ཀང་མ་ཡྤྱིན། དེ་
དང་རས་གཞན་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྤྱིར་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ཡོད་མྤྱིན་དེ་
ཕྤྱིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་མྤྱི་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གྤྱིས་པ་མ་གྲུབ་ན། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྤྱིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མྤྱིན། །དེ་ཕྤྱིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞྤྱིག་
པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ལུགས་འདྤྱི་ལ་ས་མྱུག་སོགས་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ཐམས་ཅད་རས་གཅྤྱིག་དང་གཞན་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཆོས་དེའྤྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གང་རུང་
ཡྤྱིན་ན། ཆོས་དེ་དང་རས་གཅྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པས་ཀང་ཁབ། རས་གཞན་མ་ཡྤྱིན་པས་ཀང་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དོན་
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འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས་ར་ཤེ་ལས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་དུ། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྤྱི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ན། །བསེད་དང་སེད་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ྤྱིད་དུ། །ནམ་ཡང་
འཐད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ྤྱིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྤྱིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བཞྤྱིན་དུ། རྒྱུ་ས་བོན་གྤྱི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་དེ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། མྱུ་
གུའྤྱི་དུས་སུ་ས་བོན་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སེ་
མཐོང་བས། །མེད་པ་ྤྱིད་ལས་འདས་པ་ཡྤྱིན། །རྒྱུ་དང་བཅས་པར་འགག་མཐོང་བས། །ཡོད་པ་ྤྱིད་དུ་ཁས་མྤྱི་
ལེན། །ཞེས་དང་། སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་སྐལ་དོན་དང་། །རྒྱུ་ཡྤྱི་དུས་ན་འབྲས་བུ་
སོགས། །ཡོད་མྤྱིན་མེད་མྤྱིན་དགོས་པའང་ཡོད། །ལྷག་མ་སང་བའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཡོད་མེད་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ལ་
སོགས་པ། །སོ་སོར་སྨྲ་བ་དབུ་མའྤྱི་ལུགས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་རས་
གཞན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་གྤྱིས་རས་གཞན་མ་ཡྤྱིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་
ལས། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྤྱི་ས་བོན་མྱུ་གུ་འདྤྱིར་གཞན་མ་ཡྤྱིན་ན། །ས་བོན་བཞྤྱིན་དུ་མྱུ་གུ་ཞེས་བ་དེ་བཟུང་མེད་པ་
འམ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྤྱི་ལ་འཆད་ཚུལ་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་ན། དེའྤྱི་སོན་མེད་དེ། འདྤྱི་གཞན་
མ་ཡྤྱིན་ཞེས་པའྤྱི་དོན་གཞན་མ་ཡྤྱིན་པ་སྟེ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་གནོད་བེད་ཡོད་ཅེས་པའྤྱི་གོ་དོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་གཅྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་པ་ཙམ་ལ་གཞན་ཞེས་མྤྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སོད་འཇུག་
ལས། འདྤྱི་ལྟར་འཆྤྱི་བའང་གཞན་ྤྱིད་ལ། །སེ་བ་ཡང་ནྤྱི་གཞན་ྤྱིད་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། ས་ལུ་ལང་པའྤྱི་མདོ་
འགྲེལ་ལས། ས་བོན་ཡང་གཞན་ྤྱིད་ལ། མྱུ་གུ་ཡང་གཞན་ྤྱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དངོས་པོ་གང་
དང་གང་ན་ཡང་། །སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་པའྤྱི་དོན་ལ། ས་ཕྤྱིའྤྱི་མཁས་པ་ཁ་ཅྤྱིག ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་དངོས་
པོ་གང་དག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་བདག་ལས་མྤྱི་སེ་བ་སོགས་ཀྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཞེས་འཆད་པ་ནྤྱི་གཞུང་གྤྱི་དོན་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཞུང་དེས་དངོས་པོ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་
དམ་བཅའ་དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་པ་ལས་དེ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བས། དངོས་པོ་རང་
བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བ་བསྒྲུབ་བར་བས་ནས། དེའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བདག་སེ་སོགས་འདོད་པ་ལས། འདྤྱིར་སྒྲུབ་བེད་
བཀག་ནས་སྒྲུབ་བ་ཤུགས་ཀྤྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་སྒྲུབ་བེད་བདག་སེ་སོགས་འགོག་པའྤྱི་
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དམ་བཅའ་ཙམ་ཞྤྱིག་དངོས་སུ་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས། སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྤྱིན། །ཞེས་པའྤྱི་དོན་འཆད་པ་ན། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། འདྤྱིར་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་བ་བ་ནྤྱི་ཡོད་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྒྲུབ་
བེད་རང་ལས་སེ་བ་སོགས་དང་འབྲེལ་གྤྱི་ཡོད་པ་དང་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དགག་པ་དོན་གྤྱིས་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་
གསུངས་སོ། །བསྒྲུབ་བ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བ་འགོག་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡང་དོན་གྤྱིས་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་སེ་
སོགས་འགོག་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་ྤྱིད་དོན་གྤྱིས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བ་འགོག་པར་འདོད་པའྤྱི་དམ་བཅའ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་
ངོས་གཟུང་བ། རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་བཤད་པ། དེ་དག་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་དང་
གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། དབུ་མ་པས་གྲངས་ཅན་ལ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སེ་བ་དོན་མེད་དུ་ཐལ། བདག་ལས་སེ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཞེས་དང་། ཡང་། དེ་ཆོས་ཅན། སེ་བ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། བདག་ལས་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི། 
བདག་སེ་འགོག་པའྤྱི་འགལ་བ་བརོད་པའྤྱི་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ས་བོན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་
ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། ས་བོན་ལས་སར་སེ་བ་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པ་སོགས་ལ་ཁས་བླངས་ནང་
འགལ་སྟོན་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ནྤྱི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་ཡོན་ཏན་འགའ་
ཡང་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། ས་བོན་སྲྤྱིད་མཐར་ཐུག་པར་རབ་ཏུ་སེ་བ་ྤྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། འགལ་བ་
བརོད་པ་དེས་ཀང་ལོག་རོག་མ་བཟློག་ན། གང་ས་བོན་རང་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་ཡོད་ན་སར་སེ་བ་དོན་མེད་པས་
ཁབ། དཔེར་ན་མངོན་གསལ་གྤྱི་མྱུ་གུ་བཞྤྱིན་མངོན་པར་མྤྱི་གསལ་བའྤྱི་མྱུ་གུ་ཡང་ས་བོན་རང་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་
དུ་ཡོད་པར་གྲངས་ཅན་ཁོད་ཀྤྱིས་ཁས་བླངས་སོ་ཞེས་པའྤྱི་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་རེས་དཔག་འགོད་དགོས་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་རེས་དཔག་ནྤྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ལ་
གྲགས་པའྤྱི་གོ་དོན་ཡང་། ཆོས་དང་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་གཞན་ཕྤྱིར་རོལ་ལ་གྲགས་པ་བརོད་
པའྤྱི་སོ་ནས་ལོག་རོག་འགོག་བེད་ཀྤྱི་སོར་ངག་ལ་གཞན་ལ་གྲགས་པའྤྱི་རེས་དཔག་ཏུ་འཇོག་གོ །འདྤྱི་ཡང་
འགལ་བ་བརོད་པའྤྱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདུས་ཏེ། ཁས་བླངས་འགལ་བ་བརོད་པའྤྱི་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འགལ་བ་བརོད་པའྤྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྤྱིན་ན། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་རེས་དཔག་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། སར་
གྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་གྤྱིས་པོ་དེ་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་རེས་དཔག་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་གྤྱིས་འགལ་བ་བརོད་
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པའྤྱི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྤྱི་མགོ་སོམས་ནྤྱི། འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སོན་པོ་བདག་
ྤྱིད་ལས་བདག་ྤྱིད་སེ་བ་ལྟར། རྒྱུ་ས་བོན་ས་བོ་ཡང་བདག་ྤྱིད་ལས་བདག་ྤྱིད་སེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ྤྱིད་མགོ་མཚུངས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་
བ་དང་མཚུངས་པའྤྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྤྱི། གྲངས་ཅན་པས་མྱུ་གུ་སོན་པོ་ས་བོན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། 
མངོན་པར་མྤྱི་གསལ་བའྤྱི་མྱུ་གུ་ས་བོན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་ལན་ལ། དབུ་མ་པས་གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། 
སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རོད་བས་ཚེ། །གང་ཞྤྱིག་ལན་ལྡོན་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་ཡྤྱིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མྤྱིན། །བསྒྲུབ་
པར་བ་དང་མཚུངས་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཚན་གཞྤྱི་གསལ་བར་བཟུང་ནས། མངོན་པར་མྤྱི་
གསལ་བའྤྱི་མྱུ་གུ་ས་བོན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། མངོན་པར་མྤྱི་གསལ་བ་
དེ་ཡང་མྱུ་གུ་སོན་པོ་ས་བོན་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་དུ་མེད་པ་དང་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ་མེ་
ལེ་ལས་མུན་པ་སྟུག་པོ་འབྱུང་བར་ཐལ། རྒྱུ་གཞན་ལས་འབྲས་བུ་གཞན་འབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་རྒྱུ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་
ཐམས་ཅད་ལས་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་ཐམས་ཅད་སེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་གཞན་ལས་འབྲས་བུ་གཞན་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་གྤྱིས་ནྤྱི། གཞན་སེ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྤྱི་མགོ་སམ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་
ལས། གཞན་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྤྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྤྱི། །འོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་སྟུག་པོ་
འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྤྱི་ཕྤྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེ་བཞྤྱིན་དུ་གྤྱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་ནྤྱི། སར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་དེ་དག་གྤྱིས་ཁེགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གྤྱིས་
ལས་སེ་བའང་རྤྱིགས་པའྤྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྤྱིན་གང་གྤྱི་ཕྤྱིར། །བཤད་ཟྤྱིན་ེས་པ་མཐའ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡྤྱིན་
ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཅེར་བུ་བས། གྤྱིས་ཀ་ལས་སེ་བའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྤྱི། འབྲས་བུ་རྣམས་རང་
དང་རས་གཅྤྱིག་པ་དང་རས་གཞན་པའྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རའྤྱི་བུམ་པ་དེ་རང་དང་
བདག་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྤྱི་རྒྱུ་འཇྤྱིམ་པ་ལས་ཀང་སེ། རང་དང་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་རྒྱུ་ར་མཁན་ལས་
ཀང་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་འགོད་པར་སང་ངོ་། །དབུ་མ་པས་ནྤྱི། བུམ་པ་དང་བུམ་པའྤྱི་རྒྱུ་གྤྱིས་རས་གཅྤྱིག་དང་
རས་གཞན་གང་དུ་ཡང་ཁས་མྤྱི་ལེན་ཏེ། ཁོད་འབྲས་བུ་ཡྤྱིན་ན། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུ་དེ་ཁོད་དང་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་
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གཞན་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བཞྤྱིན་དུ་རྒྱུ་མེད་ལས་སེ་བ་འགོག་པ་ནྤྱི། འབྲས་བུ་མཐའ་དག་
དུས་རག་ཏུ་སེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་པར་འབྲས་བུ་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་དང་། འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བའྤྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་
ས་བོན་འདེབས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་པར་འབྲས་བུ་སེ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་གྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་
ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སེ་བར་ལྟ་ཞྤྱིག་འགྱུར་ན་ནྤྱི། །དེ་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སེ་
འགྱུར་ཞྤྱིང་། །འབྲས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇྤྱིག་རེན་འདྤྱི་ཡྤྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་ནྤྱི། །བརྒྱ་ཕག་དག་གྤྱི་སོ་ནས་སྡུད་
པར་བེད་པར་ཡང་མྤྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་མེད་ལས་སེ་བ་འདོད་མཁན་འདྤྱི་ལ་ཡང་ལུགས་
གྤྱིས་བྱུང་སྟེ། རྒྱང་འཕེན་པ་དག་ད་ལྟར་གྤྱི་རྤྱིག་པ་འདྤྱི་ཚེ་ས་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལས་བྱུང་བ་མྤྱིན་གྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་
འདྤྱིའྤྱི་འབྱུང་བ་འདུས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བར་འདོད་པས་ན་མ་མཐོང་བའྤྱི་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡྤྱིན་ལ། དཔོད་པ་
བ་དག་ྤྱི་མ་ཤར་ནས་འཆར་བ་དང་། ཆུ་བོ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་སོགས། རྒྱུ་རེན་གྤྱིས་མ་བས་པར་རང་གྤྱི་ངང་
གྤྱིས་བྱུང་བར་འདོད་པས་ན་མཐོང་བའྤྱི་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྤྱི་
རགས་ཆེན་ལྔ་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་ལ་དཔོད་པ་གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་གྤྱི་གཏན་ཚིགས། རྒྱུ་ལ་དཔོད་པ་རོ་རེ་ཟེགས་
མའྤྱི་གཏན་ཚིགས། འབྲས་བུ་ལ་དཔོད་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག་གྤྱི་གཏན་ཚིགས། གྤྱིས་ཀ་ལ་དཔོད་པ་མུ་
བཞྤྱི་སེ་འགོག་གྤྱི་གཏན་ཚིགས། ཐམས་ཅད་ལ་དཔོད་པ་རེན་འབྲེལ་ཆེན་མོའ་ིགཏན་ཚིགས་དང་ལྔ། དང་པོ་
ནྤྱི། སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། གཅྤྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་སྤྱིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། གཅྤྱིག་དང་དུ་མའྤྱི་རང་
བཞྤྱིན་དང་། །བྲལ་ཕྤྱིར་ནམ་མཁའྤྱི་པདྨོ་བཞྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ནྤྱི། མཐའ་བཞྤྱི་སེ་འགོག་
གྤྱི་རྤྱིགས་པ་མཐའ་དག་གོ །གསུམ་པ་ནྤྱི། སང་བ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། འབྲས་བུ་ཡོད་མེད་
སེ་བ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། མེད་དང་ཡོད་པའྤྱི་དོན་ལ་ཡང་། །རེན་ནྤྱི་རུང་བ་
མ་ཡྤྱིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། སང་བ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རྒྱུ་དུ་མས་
འབྲས་བུ་གཅྤྱིག་དང་དུ་མ་མྤྱི་བསེད། རྒྱུ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་འབྲས་བུ་གཅྤྱིག་དང་དུ་མ་མྤྱི་བསེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། དབུ་མ་བདེན་གྤྱིས་ལས། དུ་མས་གཅྤྱིག་གྤྱི་དངོས་མྤྱི་བེད། །དུ་མས་དུ་མ་བེད་མ་
ཡྤྱིན། །གཅྤྱིག་གྤྱིས་དུ་མའྤྱི་དངོས་མྤྱི་བེད། །གཅྤྱིག་གྤྱིས་གཅྤྱིག་བེད་པ་ཡང་མྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
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ལྔ་པ་ལ། རྣམ་གཅད་དགག་པའྤྱི་རགས་ཡང་དག་དང་། ཡོངས་གཅོད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རགས་ཡང་དག་གྤྱིས། དང་པོ་
ནྤྱི། སང་བ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་ཏྤྱིང་
འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། གང་ཞྤྱིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས། །དེ་ལ་སེ་བའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །རེན་ལ་
རག་ལས་གང་དེ་སྟོང་པར་བཤད། །ཅེས་དང་། ར་ཤེ་ལས། རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ྤྱིད་ཁོད་
ཀྤྱིས་སྟོང་པར་བཞེད། །ཅེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྤྱིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་བྱུང་བས། །རོག་པ་འདྤྱི་
དག་བརག་པར་མྤྱི་ནུས་པ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཏན་ཚིགས་དེ་ནྤྱི་འགལ་ཟླ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་རགས་ཡང་
དག་ཡྤྱིན་ཏེ། དགག་བའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་འགལ་ཟླ་རེན་འབྲེལ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དགག་ཆོས་བདེན་གྲུབ་འགོག་
པའྤྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྤྱི་རགས་ཡང་དག་ནྤྱི། སང་བ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཅན། ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཡོད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། དེ་ནྤྱི་བརེན་ནས་གདགས་པ་
སྟེ། །དེ་ྤྱིད་དབུ་མའྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ནྤྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་། །སྟོང་
པ་ྤྱིད་ལས་རབ་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་ཏེ། 
རེན་འབྲེལ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་གྤྱིས་ལ་རང་བཞྤྱིན་དང་རང་བཞྤྱིན་ཅན་གྤྱི་འབྲེལ་བ་གཞྤྱི་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་དང་པོ་བཞྤྱིན། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྤྱིགས་པའྤྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་ཏེ། 
དགག་ཆོས་བདེན་གྲུབ་ཀྤྱི་འགྲན་ཟླ་མ་དམྤྱིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དགག་ཆོས་འབྲེལ་ཡུལ་འགོག་པའྤྱི་
རགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་དག་རགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་
མྤྱིན་ནྤྱི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རེན་འབྲེལ་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཕྤྱི་མ་འདྤྱི་ལ་ཁ་ཅྤྱིག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། རེན་
འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་འགོད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྤྱིས་སྤྲུལ་པའྤྱི་ར་གང་ཆོས་ཅན། ཐ་
སད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུ་རེན་གྤྱི་རེན་ཅྤྱིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྤྱི་སགས་སོགས་ཀྤྱིས་བསད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྤྲུལ་གཞྤྱི་སྒྱུ་མ་མཁན་གྤྱིས་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གོང་དུ་འདོད་ན། 
དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། མདོ་ལས། གང་འཇྤྱིག་རེན་ན་ཡོད་པར་
འདོད་པ་དེ་ནྤྱི་ང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། ལོག་པའྤྱི་ཀུན་
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རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྒྱུ་མ་སྤྱིག་རྒྱུ་སོགས་ལ་བརག་པ་གང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྤྱིས་སྤྲུལ་པའྤྱི་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་
ལུགས་འདྤྱི་ལ་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་ན་ཡང་ཡོད་པས་མ་ཁབ། ཤེས་པ་ཡྤྱིན་ན་ཡང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སྟེ། སྤྱིག་རྒྱུ་
དང་སྒྱུ་མ་མཁན་གྤྱིས་སྤྲུལ་པའྤྱི་ར་གང་སོགས་སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་ཡང་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། སྤྱིག་རྒྱུ་ལ་
ཆུར་སང་བའྤྱི་ཤེས་པ་དང་། ཟླ་བ་གྤྱིས་སང་གྤྱི་དབང་ཤེས་སོགས་ཡུལ་མེད་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཡུལ་ཅན་
ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། མདོར་ན་ཇྤྱི་ལྟར་ཤེས་བ་མེད་དེ་བཞྤྱིན། །བློ་ཡང་མེད་ཅེས་
དོན་འདྤྱི་ཤེས་པར་གྤྱིས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་ན། དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། 
རེན་འབྲེལ་གྤྱི་གོ་དོན་རྒྱུ་རེན་གྤྱིས་རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་འཆད་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་
རྣམ་དཔོད་ཀྤྱི་མྤྱིག་བུ་ཕོགས་གཅྤྱིག་ལ་ཨ་འཐས་ཀྤྱི་སོན་ཏེ། འོ་ན་དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཞག་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་
བཞག་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དངོས་པ་དང་དངོས་མེད་གྤྱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་རེན་འབྲེལ་ལ་རྒྱུ་རེན་གྤྱིས་བསེད་པའྤྱི་རེན་འབྲེལ་དང་། ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཙམ་གྤྱི་
རེན་འབྲེལ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། རྒྱུ་མར་མེ་ཡོད་ན། འབྲས་བུ་འོད་འབྱུང་བ་སོགས་ནྤྱི་རྒྱུ་རེན་གྤྱི་རེན་འབྲེལ་
ཡྤྱིན་ཏེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འདྤྱི་སེ་པས་ན་འདྤྱི་སེ་དཔེར། །མར་མེ་སེས་པས་འོད་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་རེན་གྤྱི་རེན་འབྲེལ་འདྤྱི་དང་། མདོ་ལས། གང་ཞྤྱིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་
སེས། །ཞེས་པའྤྱི་རེན་ལས་སེས་པ་དང་། ར་ཤེ་ལས། གང་ཞྤྱིག་རེན་འབྲེལ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་
ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་པོ་དང་། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དེ་དང་དེར་རེན་གང་འབྱུང་བ། །རང་གྤྱི་ངོ་བོ་དེ་
མ་སེས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རེན་འབྱུང་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྤྱིར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སེ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་བརེན་ནས་སེ་བ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་རྣམས་ཡྤྱིན་ན་རྒྱུ་རེན་དང་
བཅས་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་བོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད། མཚན་ྤྱིད་དང་མཚོན་བ། ཤེས་
བ་དང་ཤེས་བེད། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། རྤྱིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཡྤྱིན་ཏེ། དངོས་
པོ་ལ་ལྟོས་ནས་དངོས་མེད་དང་། དངོས་མེད་ལ་ལྟོས་ནས་དངོས་པོ་བཞག་པ་སོགས་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རྤྱིན་ཆེན་
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ཕེང་བ་ལས། འདྤྱི་ཡོད་པས་ན་འདྤྱི་འབྱུང་དཔེར། །ཐུང་ངུ་ཡོད་ན་རྤྱིང་པོ་བཞྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་
ན་མེད་པ་ཡང་རེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པ་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་སམ་ན། གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མེད་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་བར་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་འདྤྱིར་ཁ་ཅྤྱིག གཞྤྱི་
གྲུབ་ན་རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལ་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་དོན་བཞག་ཏུ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་ལྟོས་གྲུབ་ཀྤྱི་རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་ཏེ། རང་གྤྱི་འགལ་ཟླ་ནམ་མཁའ་མ་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཕན་ཚུལ་ལྟོས་གྲུབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བས་ན་གཞྤྱི་གྲུབ་ན་རྒྱུ་རེན་
གྤྱི་རེན་འབྲེལ་དང་། ལྟོས་གྲུབ་ཀྤྱི་རེན་འབྲེལ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། འདྤྱིའྤྱི་གནད་ཀྤྱིས་གཞྤྱི་གྲུབ་ན་བདེན་
སྟོང་ཡྤྱིན་པས་ཀང་ཁབ་སྟེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པ་གཞྤྱིར་བཞག་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མྤྱི་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་
དུ་ར་ཤེ་ལས། རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་པ། །དེ་ཕྤྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་གནད་གོ་ན་རག་ཆད་
ཀྤྱི་མཐའ་གྤྱིས་ལ་གྲོལ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་གྲུབ་པར་སོང་བས་རག་མཐའ་
ལས་གྲོལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡེ་མེད་པ་མྤྱིན་པས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་
ལས། དེ་ཕྤྱིར་རེན་འབྱུང་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིས་ནྤྱི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། གསུམ་པ་དོགས་པ་དཔད་པ་ལ། དགག་གཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། གནས་ལུགས་ལ་
དཔོད་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་ན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་
རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ན། བདེན་དངོས་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབུ་མ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ན། དབུ་
མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་ངོར་བཀོད་པའྤྱི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་གཏན་
ཚིགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། གྲུབ་ཟྤྱིན་བསྒྲུབ་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཡོད་འགོད་ཡུལ་གྤྱི་ཕྤྱིར་རོལ་དེས་བསྒྲུབ་བ་མྱུ་གུ་
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བདེན་མེད་དུ་གྲུབ་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་ངོར་བཀོད་པའྤྱི་དེ་སྐོར་གྤྱི་
གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། བུམ་པའྤྱི་སྟེང་དུ་མེད་མཐའ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་དབུ་མའྤྱི་
རྤྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་གྤྱི་མཐའ་ཕྤྱི་མ་འགོག་
བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བུམ་པའྤྱི་སྟེང་དུ་མེད་མཐའ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བུམ་པའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ། བུམ་པའྤྱི་སྟེང་དུ་མེད་མཐའ་འགོག་
དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བུམ་པའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་མཐའ་བཞྤྱི་རྤྱིམ་ཅན་དུ་འགོག་
དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྤྱི་ཟླ་ཟེར་ལས། །གནས་ལུགས་དཔོད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་གྲོས་
ཀྤྱིས། །མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་སོས་པ་ཅྤྱིག་ཆར་མྤྱི་ཁེག་ཀང་། །རེས་འཇོག་ཚུལ་གྤྱིས་བཞྤྱི་ཆར་བཀག་ནས་ནྤྱི། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡོད་མཐའ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། མེད་མཐའ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། 
ཐེག་ཆེན་གྤྱི་རྤྱིགས་སད་པའྤྱི་སེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་པོ་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། 
སོང་བ་པོ་ལ་རང་གྤྱི་ལུས་ལས་ཤ་བཅད་དེ་སྟེར་བའྤྱི་སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའྤྱི་
གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དབུ་མ་འཇུག་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་ཤ་སྟེར་ལའང་གུས་པར་
བས་པ་ཡྤྱིས། །སང་དུ་མྤྱི་རུང་དཔོག་པའྤྱི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། 
དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་
སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྤྱི་རགས་ལས་སེམས་དཔའ་ཕ་རོལ་པོ་ཡོན་
ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག རེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའ་ིརྤྱིགས་པ་
ཡྤྱིན་ན། གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབུ་མའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། 
ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབུ་མའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། ཆོས་ཀྤྱི་
བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་ན། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་
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གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ཅན། ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཡོད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དེར་ཐལ། དེར་ཕྤྱིར་རེན་འབྱུང་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིས་ནྤྱི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །ཅེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རགས་ལས་མེད་པར་སྐུར་འདེབས་ཀྤྱི་མཐའ་
འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་རགས་ལས་ལས་འབྲས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པ་འགོག་བེད་ཀྤྱི་
རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་རགས་ལས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་
སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། མྱུ་གུ་བདེན་
མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེན་འབྲེལ་རགས་སུ་བཀོད་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། 
དེར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ལ་དཔོད་པ་རེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའ་ིགཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཚེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེའྤྱི་ཚེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་
ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་ཚད་མས་
གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མྱུ་གུ་རྤྱིགས་པས་དཔོད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་ལོ། །དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེན་འབྲེལ་
རགས་སུ་བཀོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའ་ི
རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་
ནུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རེན་ཅྤྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་པ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་
གྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
གང་ཟག་གྤྱི་བདག་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པའྤྱི་ངོར་གཟུང་འཛིན་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤེས་བདེན་
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མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་རགས་སུ་འགོད་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་
གཏན་ཚིགས་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། ཕོགས་ཆོས་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱིས་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། སེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་གྤྱིས་མེད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤེས་གཅྤྱིག་དུ་
བྲལ་དུ་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། དེ་ཕོགས་ཆོས་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱིས་ཁས་བླངས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། སེམས་ཙམ་པས་དེ་གཅྤྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བར་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
སེམས་ཙམ་པས་དེ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། སེམས་
ཙམ་པའྤྱི་ངོར་དེ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་མྤྱི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྤྱི། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་། 
གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་། དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་། སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་
རྤྱིགས་པ་དང་། བདག་མེད་གྤྱིས་པོ་གང་རུང་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་རྣམས་ཡྤྱིན་
ན། ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་གཏན་
ཚིག་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཆོས་གང་དང་གང་གྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ། ཆོས་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གལ་ཏེ་གྲུབ་ན་ཆོས་དེ་རྤྱིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་ཡོད་དོ། །དབུ་མའྤྱི་
རྤྱིགས་པ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པ་ལྔ། བསྒྲུབ་བའྤྱི་སོ་ནས་གང་ཟག་གྤྱི་
བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་གྤྱིས། འགྲེལ་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་
ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་གྤྱིས། དགག་བའྤྱི་སོ་ནས་ཡོད་མཐའ་འགོག་པ། མེད་མཐའ་འགོག་པ། 
གྤྱིས་ཀ་འགོག་པ། གྤྱིས་མྤྱིན་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་དང་བཞྤྱིའོ། །གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་སོགས་ལྔ་ནྤྱི་བཤད་ཟྤྱིན་
ཅྤྱིང་། དེ་དག་ནྤྱི་མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོར་ཡོད་མཐའ་འགོག་བེད་དང་། བདག་མེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ནས་
གཙོ་བོར་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བའྤྱི་སོ་ནས་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་
པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ནྤྱི་འོག་ཏུ་འབྱུང་ཞྤྱིང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ནྤྱི་སར་བཤད་ཟྤྱིན་པ་རྣམས་
སོ། །འགྲེལ་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ནྤྱི་སར་ཡང་བཤད་ཟྤྱིན་ཅྤྱིང་། གང་ཟག་བདག་འགོག་གྤྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་འབྱུང་སྟེ། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་
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རྤྱིགས་པ་ནྤྱི་འགྲེལ་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་ལུགས་གྤྱིས་ཡོད་པ་ཤེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དོན་ལ་དབུ་
མའྤྱི་རྤྱིགས་པར་གྱུར་པའྤྱི་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཁས་མྤྱི་ལེན་ནོ། །དེས་ན་འགྲེལ་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་ཕེ་བའྤྱི་དབུ་
མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ན། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་
ན། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དགག་བའྤྱི་སོ་ནས་ཡོད་མཐའ་འགོག་ཚུལ་ནྤྱི། སང་བའྤྱི་
དངོས་པོ་སོགས་རོད་གཞྤྱི་འདུས་བས་ཀྤྱི་སྟེང་དུ་འགོག་པ་གཙོ་ཆེ་སྟེ། འདུས་བས་ལ་བདེན་འཛིན་དུ་ཞུགས་
པ་ཤས་ཆེའྤྱི། འདུས་མ་བས་དང་དངོས་མེད་ལ་བདེན་འཛིན་ཞུགས་པ་ཤས་ཆུང་ཞྤྱིང་འདུས་བས་བདེན་པར་
གྲུབ་པ་བཀག་པའྤྱི་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་
བས་ནྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ན། །དངོས་མེད་གང་གྤྱི་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐའ་ཕྤྱི་མ་འགོག་ཚུལ་ནྤྱི། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་ལ་མཚོན་ན། མྱུ་གུ་མེད་པའང་མ་གྲུབ་སྟེ། 
དགག་བ་མྱུ་གུ་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྱུ་གུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གྤྱིས་ཀ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། མྱུ་གུ་ཡོད་པ་
ཡང་མ་གྲུབ་མེད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། ལོག་ཕོགས་
མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གྤྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་
བདག་དང་ནྤྱི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསྟན། །ཅེས་དང་། སྟོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མྤྱི་བརོད་དེ། །མྤྱི་སྟོང་
ཞེས་ཀང་མྤྱི་བརོད་དོ། །གྤྱིས་དང་གྤྱིས་མྤྱིན་མྤྱི་བ་ཞྤྱིང་། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། ཡོད་མྤྱིན་མེད་མྤྱིན་
ཡོད་མེད་མྤྱིན། །གྤྱིས་ཀའྤྱི་བདག་ྤྱིད་ཀང་མྤྱིན་པས། །མཐའ་བཞྤྱི་ལས་གྲོལ་དབུ་མ་པ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་
རྒྱན་ལས། སེ་བ་ལ་སོགས་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །སེ་བ་མེད་ལ་སོགས་མྤྱི་སྲྤྱིད། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་མྱུ་
གུ་བདེན་མེད་སོགས་ཀང་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་དགག་བ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་
ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཀང་དགག་དགོས་ཏེ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་
རྤྱིགས་པས་མྱུ་གུ་མཐའ་གང་དུ་བཙལ་ཡང་མྤྱི་རེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མཐར་ཐུག་དཔོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པས་མྱུ་གུ་
མཐའ་གང་དུ་བཙལ་ཡང་མ་རེད་པའྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་དེ་མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེང་
སང་ཁ་ཅྤྱིག མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་ངོར་མྱུ་གུ་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་བདེན་མེད་ཡྤྱིན་ཏེ། 
མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རེས་དཔག་གྤྱི་ངོར་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རེས་དཔག་དེ་མྱུ་གུ་
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བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའྤྱི་རོགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རོགས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་དཔོད་ལྡན་གྤྱིས་
བལྟས་ན་རྣམ་དབེ་འདྤྱི་ལྟར་ཕེ་དགོས་ཏེ། མྱུ་གུའྤྱི་སྟེང་དུ་མཐའ་དང་པོ་བཀག་ཙམ་གྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་
པའྤྱི་བློ་ངོར་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཡྤྱིན་ཏེ། མཐའ་དང་པོ་བཀག་ཙམ་གྤྱི་ཚེ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་
མ་འདས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྱུ་གུའྤྱི་སྟེང་དུ་མཐའ་ཕྤྱི་མ་གསུམ་ཡང་བཀག་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་བློ་ངོར་
མྱུ་གུ་བདེན་མེད་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་བློ་ངོར་མྱུ་གུ་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེས་ན་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རེས་དཔག་ལ་ཡང་། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཙམ་དུ་རོག་པའྤྱི་རེས་དཔག་
དང་། མྱུ་གུ་མཐའ་བཞྤྱི་དང་བྲལ་བར་རོགས་པའྤྱི་རེས་དཔག་གྤྱིས་སུ་ཕེ་ནས། དང་པོའ་ིངོར་མྱུ་གུ་བདེན་
མེད་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཕྤྱི་མའྤྱི་ངོར་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་རྣམ་དབེ་གཅེས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །འོ་ན་བདེན་མེད་དང་
མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་མེད་མཐའ་ལ་ཁད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁད་པར་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ས་མ་ནྤྱི་
བདག་མེད་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མམ་ལ། མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་མཚན་གྤྱི་མེད་མཐའ་སོགས་ནྤྱི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ལྟ་བུ་ནྤྱི་མེད་མཐར་འགྱུར་
ཞྤྱིང་། དེ་ྤྱིད་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་དགག་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཀང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡོད་
མཐའ་སོགས་བཀག་པའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། ཡུལ་དེ་དང་དེར་ཞེན་པའྤྱི་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློ་སྤོང་བའྤྱི་ཆེད་ཡྤྱིན་ཏེ། ཡུལ་
བཀག་པས་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློ་ཡང་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། རོག་པས་མཐོང་བ་
འཆྤྱིང་བ་སྟེ། །དེ་ནྤྱི་འདྤྱི་རུ་དགག་པར་བ། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདྤྱི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་
ནྤྱི། །དེ་སྤོང་བ་ནྤྱི་ནུས་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་བསོམ་པ་མས་ལེན་ལ་སར་ན། སང་བའྤྱི་དངོས་
པོ་སྤྱིའམ་རང་ལྟ་བུ་ལ་བདེན་འཛིན་ལྷང་ངེ་འདུག་པའྤྱི་ཚེ། གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པས་དཔད་དེ་
བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྤྱི་སོ་ནས་བདེན་མེད་ཀྤྱི་ངེས་ཤེས་བསོམ། དེའྤྱི་ཚེ་བདེན་འཛིན་མངོན་འགྱུར་བ་
ཁེགས་པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་སེས་ཀང་། བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་མཚན་འཛིན་འབྱུང་ཞྤྱིང་། དེ་ྤྱིད་
ན་རང་གྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་ཆེར་དགག་མྤྱི་དགོས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྤྱི་གེགས་ཀྤྱི་གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་པས། 
དེ་འགོག་པ་ལ་མེད་མཐའ་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པས་དཔད་ལ། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ངེས་ཤེས་
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བསོམ། དེའྤྱི་ཚེ་བརག་པ་མཐའ་ཟུང་དུ་གྤྱིས་ཀ་འཛིན་པ་བྱུང་ན། དེ་ཡང་རྤྱིགས་པས་དཔད་ལ་གྤྱིས་འཛིན་
དང་བྲལ་བའྤྱི་ངེས་ཤེས་བསོམ། དེ་ནས་གྤྱིས་ཀ་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའོ་སམ་པའྤྱི་མཚན་འཛིན་བྱུང་ན། དེ་ཡང་
རྤྱིགས་པས་དཔད་ལ། མཐའ་བཞྤྱི་དང་བྲལ་བའྤྱི་ངེས་ཤེས་བསེད་ཅྤྱིང་། ངེས་ཤེས་དེ་ྤྱིད་སེམས་གནས་པའྤྱི་
ཞྤྱི་གནས་དང་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བསོམ་ན་གནས་ལུགས་ཀྤྱི་དོན་ལ་སོམ་བྱུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་གསལ་སང་
ཁད་པར་ཅན་སེ། དེ་ལས་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་མཐོང་ལམ་ས་དང་པོའ་ིཡེ་ཤེས་སེ་བ་ལ་ཚེགས་མེད་ཅྤྱིང་། ས་དང་པོའ་ི
ཚེ་ན་ཆོས་དབྤྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་ཅྤྱི་བས་ཀང་བདེ་བར་སང་ངོ་། །དེ་སྐད་དུ། ཀུན་མཁེན་བླ་མས། 
གནས་ལུགས་དཔོད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་གྲོས་ཀྤྱིས། །མཐའ་བཞྤྱིའྤྱི་སོས་པ་གཅྤྱིག་ཆར་མྤྱི་ཁེགས་ཀང་། །རེས་
འཇོག་ཚུལ་གྤྱིས་བཞྤྱི་ཆར་བཀག་ནས་ནྤྱི། །ཚུལ་བཞྤྱིན་བསོམ་པས་མཐོང་ལམ་སེས་པའྤྱི་ཚེ། །ལྟ་བ་ཆོས་
དབྤྱིངས་མཐོང་བའྤྱི་ཐ་སད་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལྟ་སོད་སྟོན་
པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྤྱི་རལ་ཐོན་ཅྤྱིག ཚེ་འདྤྱིའྤྱི་བ་བ་ལ་སྤྱིང་པོ་མེད་
དོ། །འདྤྱིར་ཆོས་རེ་ཙོང་ཁ་པའྤྱི་གསུང་ལས། དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་དགག་བ་ནྤྱི་བདེན་གྲུབ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། 
བདེན་པ་བཀག་པའྤྱི་བདེན་མེད་ནྤྱི་དགག་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདེན་མེད་བཀག་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར་
དང་། བློས་མཐའ་གང་དུའང་མྤྱི་འཛིན་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ནྤྱི་རྒྱ་ནག་ཧ་ཤང་གྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་སོགས་ཀང་འགོག་དགོས་ན། བློ་ས་མ་ས་མ་གནོད་བཅས་དང་། ཕྤྱི་མ་ཕྤྱི་མ་
ཐུག་མེད་དུ་དགག་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་འཛིན་བཀག་པའྤྱི་རེས་སུ་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པ་དང་། དེའྤྱི་
རེས་སུ་བདེན་མེད་མ་ཡྤྱིན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་སོགས་བློས་མཐའ་གང་དུ་ཞེན་ཡང་དགག་དགོས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དེས་ན་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་མེད་རོགས་ཤྤྱིང་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་
ངར་ལྷང་ངེ་བ་དེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྤྱིན་ཏེ། སྤང་བ་བདག་འཛིན་ནྤྱི་བདེན་འཛིན་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། 
བདེན་འཛིན་སྤོང་བ་ལ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་ངར་ལྷང་ངེ་བ་ཞྤྱིག་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་བཞེད་
དོ། །དེ་དག་ནྤྱི་སངས་རྒྱ་བ་ལ་ལྟ་སོད་གྤྱིས་དགོས་པ་ལས། ལྟ་བའྤྱི་གནད་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལོག་ཏུ་སྟོན་པའྤྱི་གསང་
ཚིག་སྟེ། འོ་ན་དབུ་མའྤྱི་དགག་བ་ལ་ཡོད་མཐའ་དང་མེད་མཐའ་གྤྱིས་སུ་བཤད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དབུ་
མའྤྱི་དགག་བ་ནྤྱི་བདེན་གྲུབ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མདོ་སེ་དཀོན་བརེགས་ལས། འོད་སྲུང་གང་
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ཡོད་ཅེས་བ་བ་ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་གོ །གང་མེད་ཅེས་བ་བ་ནྤྱི་མཐའ་གཅྤྱིག་གོ །གང་མཐའ་དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་དབུས་དེ་
ནྤྱི་གཟུང་དུ་མེད་ཅྤྱིང་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་བདེན་གྲུབ་ཁོ་ན་དབུ་མའྤྱི་
དགག་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་བདེན་པས་སྟོང་པ་དང་མྤྱི་སྟོང་པའྤྱི་
མཐའ་གྤྱིས་ཀ་དབུ་མའྤྱི་དགག་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་ཚེ་སྟོང་མྤྱི་སྟོང་གྤྱིས་ཀ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་མཐའ་དེ་ཡང་
དབུ་མའྤྱི་དགག་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་ཏྤྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སྟོང་དང་མྤྱི་སྟོང་འདྤྱི་ཡང་མཐའ་ཡྤྱིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་
མཐའ་གྤྱིས་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་ནྤྱི། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་མྤྱི་བ་འོ། །ཞེས་དང་། ར་ཤེ་ལས། 
སྟོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མྤྱི་བརོད་དེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་། མཐའ་བཞྤྱི་ལས་གྲོལ་དབུ་མ་
པ། །ཞེས་གསུངས་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། དབུ་མའྤྱི་ལུགས་ལ་མཐའ་བཞྤྱི་ཆར་དགག་མྤྱི་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
ཡོད་མཐའ་ཁོ་ན་དབུ་མའྤྱི་དགག་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཁོ་ན་དབུ་མའྤྱི་དགག་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
རགས་ཁས། མེད་པ་བཀག་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་ཁབ་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱི་གནས་
ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོད་མེད་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ར་ཤེ་
ལས། བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཡོད་པར་མྤྱི་མངོན་དེ་བཞྤྱིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེས་པའམ་གྤྱིས་ཀ་
དང་། །གྤྱིས་མྤྱིན་ཞེས་ཀང་མྤྱི་མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐའ་བཞྤྱི་སོས་བྲལ་གྤྱི་ལྟ་བ་ཧྭ་ཤང་གྤྱི་
ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཧམ་ཆེས་ཏེ། ཧྭ་ཤང་ནྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་བརེན་པར་རང་དགར་སོས་པ་གང་
ཡང་ཡྤྱིད་ལ་མྤྱི་བེད་པའྤྱི་བློ་དེ་ལ་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འདོད་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྤྱི་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པས་དཔད་ཅྤྱིང་
བཙལ་བས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ལ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བར་འདོད་པས་ཁད་པར་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར། དཔེར་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་བཞྤྱིན་དུ་སྒྲ་མྤྱི་རག་པར་འཛིན་པ་དང་། བས་རགས་ལས་སྒྲ་མྤྱི་རག་པར་འཛིན་
པའྤྱི་བློ་གྤྱིས་སྒྲ་མྤྱི་རག་པར་འཛིན་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་། ཡང་དག་པའྤྱི་ཤེས་པ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་གྤྱི་ཁད་པར་
ཡོད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །དོན་འདྤྱི་ནྤྱི་ཁ་སྐོང་ལས། རྒྱ་ནག་དགེ་སོང་མ་དཔད་པར། །རང་དགར་རོག་པ་བཀག་ཙམ་
ལ། །སོམ་གྤྱི་མཆོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། །འདྤྱིར་ནྤྱི་རྤྱིགས་པས་དཔད་པའྤྱི་ཚེ། །མཐའ་བཞྤྱི་སོས་པ་མ་རེད་
པའྤྱི། །འཛིན་མེད་ལྟ་བར་སྨྲ་བ་གྤྱིས། །མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་བ་སྟོང་པ་ྤྱིད། །ཟབ་མོ་སྤོང་བའྤྱི་བདུད་ཚིག་
ཡྤྱིན། །ཞེས་སོ། །གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ། བློས་མཐའ་གང་དུ་ཞེན་ཀང་ཐུག་མེད་དུ་དགག་
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བ་ཡྤྱིན་པར་ནྤྱི་འདོད་དེ། བློའ་ིསྟེང་དུ་ཞེན་པ་གང་སེས་ཀང་དགག་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་སོད་འཇུག་
ལས། གང་ཚེ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡྤྱི། །རྣམ་དཔོད་ཀྤྱིས་ནྤྱི་དཔོད་བེད་ན། །དེ་ཚེ་རྣམ་དཔོད་དེ་ཡང་ནྤྱི། །རྣམ་
དཔོད་ཕྤྱིར་ན་ཐུག་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་
ཤྤྱིང་། བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྤྱི་བློ་དགག་དགོས་པ་ནྤྱི་གཞུང་དེས་གསལ་པོར་བསྟན་
ཏེ། དེ་ཚེ་རྣམ་དཔོད་དེ་ཡང་ནྤྱི། །རྣམ་དཔོད་ཕྤྱིར་ན་ཞེས་པ་དེ་ལ་འཆད་ཚུལ་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་འདྤྱི་
ནྤྱི་ཁ་སྐོང་ལས། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་རོག་བློས་ཡུལ་གྤྱི་ནྤྱི། །གནས་ལུགས་དཔད་པར་བེད་པའྤྱི་ཚེ། །ས་ཕྤྱི་གནོད་བཅས་
ཐུག་མེད་གྤྱིས། །འདོད་ཐོག་ཡྤྱིན་ན་གང་གྤྱིས་གནོད། །ཅེས་སོ། །དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་
བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདོད་པ་ནྤྱི། དབུ་མའྤྱི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་
རྣམས་ལས། གང་བཀག་པ་དེ་ྤྱིད་ཁེད་ཀྤྱིས་ཞལ་གྤྱིས་བཞེས་པར་གནང་སྟེ། དེ་ཡང་བློ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ལམ་གྤྱི་མྤྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་མཚན་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། བདེན་སྟོང་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། མདོ་སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདྤྱི་སྟོང་ཞེས་
རོག་ནའང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྤྱི། །མཚན་མ་ལ་སོད་སེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ལན་ཅྤྱི་གསུང་། དབུ་མ་པ་ཞལ་གྤྱིས་བཞེས་པར་འཁྲུལ་ལོ། །ཁེད་ཀྤྱི་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་དེ་ནྤྱི་མཚན་འཛིན་
འབའ་ཞྤྱིག་ཏུ་སོང་སྟེ། བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་ངར་ལྷང་ངེ་བ་དེ་ནྤྱི་མཚན་འཛིན་ཡྤྱིན་གྤྱི། དབུ་
མའྤྱི་ལྟ་བ་གཏན་ནས་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཡུམ་ལས། གཟུགས་སྟོང་ཞེས་བ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་
དོ། །ཞེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྤྱིད་ལ། །སོད་པའྤྱི་འདུ་ཤེས་མྤྱི་མཐུན་
ཕོགས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་རེན་འབྲེལ་སོགས་ཀྤྱི་རགས་ལས་བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྤྱི་ཚེ། བུམ་པ་ལ་བདེན་འཛིན་ཁེགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཆ་དང་། བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་
མཚན་འཛིན་གྤྱི་ཆ་གྤྱིས་ཅྤྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཆ་དེ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། གནས་ལུགས་
རོགས་པའྤྱི་ཐོས་བསམ་གྤྱི་ཤེས་རབ་སོན་མེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་དེ་ཟས་ལ་འདེས་པའྤྱི་དུག་ལྟར་ནན་གྤྱིས་
སེལ་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའྤྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྤྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་མཚན་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་
ལྟ་བུའྤྱི་ཤེས་རབ་དང་མཚན་འཛིན་གྤྱིས་ཞྤྱིང་དང་ཡུར་མ་འདེས་པ་ལྟར་གཅྤྱིག་ཅར་དུ་བྱུང་བ་དེ། དྲུང་བློ་
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བཟང་པས་སྒྲ་ཟྤྱིན་མ་ཕེད་པར་གཅྤྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་ཁོ་ནར་སོང་བས་
དཔད་ན་ཧ་ཅང་འཇྤྱིགས་ཤྤྱིང་གཡང་ཟ་བར་སང་ངོ་། །ཐར་པ་དོན་དུ་གེར་བ་དག་བག་ཡོད་པར་བོས་ཤྤྱིག ཀེ་
ཧུད་སྤྱིགས་མའྤྱི་ཚུལ་འདྤྱི་སོ་བར་གྱུར་ཏོ། །ལྟ་བ་དེ་ལ་སོན་བརོད་མཛད་པའྤྱི་ས་ཕོགས་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། 
ཡམ་ཡམ་པོ་ལས་གནད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་དགག་པ་ཆེར་མ་བྱུང་ལ། ཁོ་བོས་འདྤྱིར་བཀོད་པ་ནྤྱི་དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པའྤྱི་དགག་
སྒྲུབ་ཀྤྱི་གནད་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལོག་པ་དཔོད་ལྡན་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའྤྱི་སྐལ་ལྡན་དག་གྤྱིས་ཤེས་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ཡང་ཕོགས་ཕྤྱི་མ་ཁ་ཅྤྱིག མཐའ་བཞྤྱི་སོས་བྲལ་སྟོན་པའྤྱི་གཞུང་མང་དུ་འདེན་པ་ཙམ་དང་། པཎ་ཆེན་
ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་སོགས་ཁ་ཅྤྱིག བར་དུ་བདག་ཟློག་པ་དང་། མཐའ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་ཟློག་གྤྱིས་སུ་ཕེས་ནས། 
ཕོགས་སའྤྱི་དེ་བདག་ཟློག་དང་ེ་བ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་སང་ཤུགས་ཀྤྱིས་ཕོགས་ས་མ་ལ་དབུ་
མའྤྱི་ལྟ་བ་ཡེ་མེད་པར་སྨྲ་བ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ཞྤྱིང་ད་ལྟ་ཡང་སང་ངོ་། །རྣམ་དཔོད་དང་པོའ་ིབློ་གཟུ་བོས་
བལྟས་ན་ཕོགས་ས་ལ་དབུ་མའྤྱི་ལྟ་བ་མེད་པ་མྤྱིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་
རྤྱིགས་པ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་མཐའ་དང་པོ་བདེན་པ་འགོག་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་ཀྤྱི་རལ་ཐོན་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འོན་ཀང་མཐའ་ཕྤྱི་མ་འགོག་ཏུ་མྤྱི་རུང་བར་འདོད་པ་དང་། མཐའ་དང་པོ་བཀག་པའྤྱི་ཚེ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་འདེས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དུག་ཅན་ལྟ་བུ་དེ་ྤྱིད་དུག་མྤྱི་སེལ་བའྤྱི་སྟེང་དུ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་
པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་ྤྱིད་དུ་ཞལ་གྤྱིས་བཞེས་པ་ནྤྱི་བློ་གྲོས་གཞན་དུ་འཆབ་འཚལ་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དུས་དེང་སང་གྤྱི་བློ་
གསལ་དག་ཕོགས་ས་ཕྤྱིའྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་གནད་འདྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་ཕེད་པར་གྤྱིས་ཤྤྱིག སྤང་བ་བདག་འཛིན་ནྤྱི་བདེན་
འཛིན་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། མཐའ་ཕྤྱི་མར་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་རྣམས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གསུམ་པ་ཐལ་རང་གྤྱི་ཁད་པར་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། གཙོ་བོ་གཞུང་འགྲེལ་ཚུལ་གྤྱི་ཁད་པར་དང་། ཞར་
བྱུང་ཐ་སད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྤྱི་ཁད་པར་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྤྱི་སྟེང་དུ་བདག་
སེ་མེད་པར་དམ་བཅས་ནས། དེའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རོལ་ཕྤྱི་རོལ་གྤྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའྤྱི་གཏན་
ཚིགས་བཀོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་འདོད་པ་ནྤྱི་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བེད་ཀྤྱི་ལུགས་དང་། དེ་བཀག་
ནས་མྱུ་གུ་སོགས་དངོས་པོ་གང་ལ་ཕ་རོལ་པོས་བདེན་འཛིན་ཞུགས་པ་གཙོ་ཆེ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་དེའྤྱི་སྟེང་དུ་
བདག་སེ་སོགས་མེད་པར་དམ་བཅས་ནས་དེ་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་བསྒྲུབ་སྟེ་ཚུལ་གསུམ་
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ཚང་མྤྱི་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྤྱི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ལ་སོགས་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་གྤྱིས་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྤྱི་དངོས་སོབ་ར་ཤེ་སོགས་ལ་ཤྤྱིན་ཏུ་མཁས་པར་མཚུངས་ཀང་། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བེད་ཀྤྱིས་ར་
ཤེའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་བརམས་ཏེ། རབ་བེད་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་གྤྱི་དོན་རྣམས་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་བཀྲལ་བས་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྤྱིས་ར་ཤེའྤྱི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པ་ལྤྱི་
ཏ་མཛད་དེ་རབ་བེད་ྤྱི་ཤུ་ར་བདུན་གྤྱི་དོན་རྣམས་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་བཀྲལ་བས་
དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་པའྤྱི་སྲོལ་སོ་སོར་བྱུང་བས་སོ། །དེང་སང་ཁ་ཅྤྱིག་དབུ་མའྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར་རང་རྒྱུད་
ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དེ་ཁས་མྤྱི་ལེན་པར་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་གཏན་ཚིག་འབའ་ཞྤྱིག་
ཁས་ལེན་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་
ཁས་ལེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཤེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་སོར་མཐོང་སོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའྤྱི་བང་
སེམས་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་དང་། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། དུ་བ་ལས་ནྤྱི་མེ་ཤེས་
དང་། །ཆུ་སར་ལས་ནྤྱི་ཆུ་ཤེས་ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྤྱི། །རྤྱིགས་ནྤྱི་མཚན་མ་དག་ལས་
ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའྤྱི་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་
ཚིགས་ཁོ་ན་འདོད་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀང་། རང་ཤ་སྟེར་ལའང་གུས་པར་བས་པ་
ཡྤྱིས། །སང་དུ་མྤྱི་རུང་དཔོག་པའྤྱི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་གསལ་བར་བཤད་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དེས་ན་སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིག་ཁས་ལེན་པ་ནྤྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དེ་ཁས་
མྤྱི་ལེན་པར་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞྤྱིག་གྤྱི་སོ་ནས་སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྤྱི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། རང་རྒྱུད་
དང་ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་རགས་ཀྤྱི་གོ་དོན་ཡང་། རོད་གཞྤྱི་དང་གཏན་ཚིགས་རོལ་ཕྤྱི་རོལ་གྤྱིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་
དུ་གྲུབ་པའྤྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ནྤྱི་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། རོད་གཞྤྱི་དང་གཏན་ཚིགས་གཙོ་བོར་ཕ་
རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པ་བཀོད་ནས་ཕྤྱིར་རོལ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་སོགས་སྟོན་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ནྤྱི་
ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་བེད་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་
གཏན་ཚིགས་ཁས་མྤྱི་ལེན་པའྤྱི་ཤེས་བེད་ནྤྱི་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་
འདོད་པའྤྱི་གནད་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏེ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཁས་བླངས་ན་
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ཚུལ་གསུམ་ཚང་དགོས་ལ། དེ་ཚང་ན་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པ་ལས་དེ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མྱུ་གུ་རྤྱིགས་པས་དཔོད་བཟོད་
དུ་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱུད་པས་ནྤྱི་དེའྤྱི་ཚེ་མྱུ་གུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དེ། ཆོས་ཅན་དང་གཏན་
ཚིགས་སོགས་རོལ་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་བཀོད་ནས། ཕྤྱིར་རོལ་ལ་རེས་དཔག་བསེད་ཚུལ་ཚད་
མ་སྨྲ་བའྤྱི་རོག་གེ་བའྤྱི་ལུགས་དང་འད་བས། ལེགས་ལྡན་བེད་འདྤྱི་ལ་མདོ་སེ་སོད་པའྤྱི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཀང་
ཟེར་བས་སོ། །དེ་སྐད་དུ་ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྤྱི་ཟླ་ཟེར་ལས། གནས་ལུགས་དཔོད་ཚེ་
དཔད་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ནྤྱི། །སང་དང་མྤྱི་སང་འདོད་པའྤྱི་བེ་བྲག་གྤྱིས། །ཐལ་རང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཁད་པར་བྱུང་བ་
ལ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་གཞྤྱིར་བཞག་ལ། སྟོང་ྤྱིད་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་
ཅན་ཡྤྱིན་ན། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། སྤྱིར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་སྟེ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་
གཅྤྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཕྤྱིར་རོལ་ལ་རྤྱིགས་པ་སྟོན་པའྤྱི་ཐོག་མར་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་སང་ཙམ་ཞྤྱིག་ས་རོལ་གྤྱིས་
ཀང་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། ཐ་སད་ལ་ནྤྱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི་སྟོན་མྤྱི་
ནུས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱིར་རོལ་ལ་རྤྱིགས་པ་སྟོན་པའྤྱི་སྐབས་སུ། ས་རོལ་མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་
ལ་ཞུགས་ཟྤྱིན་པས་མྱུ་གུ་ཁས་མྤྱི་ལེན་ཏེ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་བློ་ངོར་མྱུ་གུ་མྤྱི་སང་བའྤྱི་
ཕྤྱིར། འོན་ཀང་སྐབས་དེར་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱིས་མྱུ་གུ་ཁས་ལེན་ཏེ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ཚུལ་མ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མཐར་རྤྱིགས་པས་དཔད་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ངེས་ཤེས་ནམ་སེས་པ་ན་ཕྤྱིར་རོལ་
གྤྱི་བློ་ངོར་ཡང་མྱུ་གུ་མྤྱི་སང་སྟེ། མྱུ་གུའྤྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚུལ་འདྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བས་ནས་
དེང་སང་རང་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིར་ཐ་སད་དུ་ཚད་
མས་གྲུབ་པས་ཁབ། རང་རང་གྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་ཀུན་མཁེན་
ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཟེར་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གྤྱི་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་
ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
ཏེ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འགོག་པར་བེད་པའྤྱི་དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས་བདག་འགོག་ཚུལ་གྤྱི་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་གཅྤྱིག་
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ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཟ་པོ་རག་དངོས་བེད་པོ་མྤྱིན་པའྤྱི་བདག །ཡོན་ཏན་བ་མེད་མུ་སྟེགས་རྣམས་
ཀྤྱིས་བཏགས། །དེའྤྱི་དབེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརེན་ནས། །མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནྤྱི་ཐ་དད་
འགྱུར། །མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སེ་བ་དང་བྲལ་ཕྤྱིར། །དེ་ལྟར་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ནྤྱི་ཡོད་མྤྱིན་ཞྤྱིང་། །འདྤྱི་ནྤྱི་ངར་འཛིན་
རེན་དུའང་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ། །འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མྤྱི་འདོད། །གང་ཕྤྱིར་བསྟན་བཅོས་བསྟན་བཅོས་ལས་
དེའྤྱི་ཁད། །མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྤྱིས་གང་བསྟེན་དེ་ཀུན་ལ། །རང་གྲགས་མ་སེས་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱིས་གནོད་
པ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་འཆད་ཚུལ་གཅྤྱིག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། 
ཐ་སད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཐལ་འགྱུར་བ་གཞྤྱིར་བཞག་ལ། དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྤྱི་
རོད་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་ན། ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་ལོག་རོག་གང་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་
འཐད་དེ། ཕ་རོལ་པོས་བུམ་པ་ཙམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་སྤྱི་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་
བཟུང་ནས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བུམ་པ་ཙམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པའྤྱི་རོལ་བའྤྱི་ངོར་
རེན་འབྲེལ་གྤྱི་རགས་ལས་སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་སྤྱི་ཙམ་པ་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པས་བུམ་པ་ལ་བདེན་འཛིན་
རང་ཤུགས་ཀྤྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་གཞན་ལ་གྲགས་ཡྤྱིན་པ་
གཙོ་ཆེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ཀྤྱི། ཁབ་མཐའ་མྤྱི་འཛིན་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་དབུ་མའྤྱི་གཏན་
ཚིགས་རྣམས་ལ་རང་དོན་སྐབས་ཀྤྱི་རགས་ཡང་དག་མང་དུ་ཡོད་པས། དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་
ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་ཁས་ལེན་མྤྱི་ལེན་གྤྱི་ཐ་སད་བར་མེད་དེ། ས་རོལ་དང་ཕྤྱིར་རོལ་གྤྱི་རྣམ་གཞག་ནྤྱི་གཞན་དོན་
སྐབས་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ནའྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་ལ་
སོགས་པའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་ལ་ཡང་རང་དོན་སྐབས་དང་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་གྤྱིས་གྤྱིས་ཡོད་
ཅྤྱིང་། གཞན་དོན་སྐབས་སུ་ལྔ་པོ་དེ་རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ཅྤྱིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་
ཐལ་འགྱུར་གྤྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་ནྤྱི་ཐལ་རང་གྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བས་གཞལ་ན་
རང་རྒྱུད་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་དབུ་མའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། དབུ་མའྤྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ་སྟེ། རང་རྒྱུད་པའྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། རང་རང་གྤྱི་རོད་གཞྤྱིའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་
པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའྤྱི་ལུགས་ཀྤྱི་རགས་ཆེན་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན། 
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རང་རང་གྤྱི་རོད་གཞྤྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་ཐ་
སད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྤྱི་ཁད་པར་ལ་དངོས་དང་། མཐའ་དཔད་པ་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་
མྤྱི་ལེན་པ་དང་ལེན་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་གཞྤྱི་ཐུན་མྤྱི་འདོད་པ་དང་འདོད་པ། མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་
ཤེས་པ་ཚད་མའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དུ་མྤྱི་འདོད་པ་དང་འདོད་པ། ཚད་མ་བཞྤྱིར་གྲངས་ངེས་པར་འདོད་པ་དང་། 
མངོན་རེས་གྤྱིས་ཁོ་ནར་འདོད་པ། ཡང་ལོག་གྤྱི་ཁད་པར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྤྱིས་ཀ་ལ་འབེད་པ་དང་། ཡུལ་ཁོ་
ན་ལ་འབེད་པའྤྱི་ཁད་པར་རྣམས་ནྤྱི་གཞྤྱིའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་ཁད་པར་རོ། །དེ་ཡང་ས་མ་ས་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ལུགས་
དང་། ཕྤྱི་མ་ཕྤྱི་མ་རང་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་ནོ། །ལམ་གྤྱི་ཁད་པར་ལ། ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་
པ་དང་། འཕགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་སང་མེད་དུ་འདོད་པ་ནྤྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ལུགས་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་རང་
རྒྱུད་པའྤྱི་ལུགས་སོ། །འབྲས་བུའྤྱི་ཁད་པར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་སར་མམ་རེས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་
ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ལུགས་དང་། ཐ་དད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་རང་རྒྱུད་པའྤྱི་ལུགས་སོ། །གྤྱིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་
ལ། དགག་བཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། གཞན་སེ་ཁས་ལེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། རང་བཞྤྱིན་
གྤྱི་སེ་བ་ཁས་ལེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ན། ཐ་སད་དུ་མྤྱི་བསླུ་བ་ཁས་མྤྱི་
ལེན་པས་ཁབ། ཚད་མ་ཡྤྱིན་ན་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་ཤེས་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཚད་མ་བཞྤྱི་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་ན་ཚད་མ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅེས་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་དང་པོ་དེ་ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བེད་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་ལེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་ལེན་པ་དེ་རང་རྒྱུད་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། བདེན་སེ་ཁས་ལེན་དུ་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་དུ་
ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དབུ་མ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། སོབ་
དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ར་ཤེའྤྱི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་
འགྲེལ་བའྤྱི་དབུ་མ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྤྱི་རེས་འབྲངས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་དབུ་མ་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་མྤྱི་བསླུ་བ་ཁས་ལེན་
པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་བདེན་པ་ཁས་ལེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འཇུག་པ་ལས། ཐ་
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སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཁོ་
ན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་མཁེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཕགས་
པའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རོད་གཞྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མྤྱི་བསླུ་
བ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བསླུ་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་
པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མཐོང་ལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ས་མ་དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། 
འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། ལམ་གྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྤྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་
འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྤྱི་རགས་ལས་སང་བ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་
རྤྱིགས་ཤེས་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རེས་སུ་དཔག་པའྤྱི་ཚད་མ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གཅྤྱིག་དུ་བྲལ་སོགས་ཀྤྱི་རགས་ལས་སང་བ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྤྱི་ཚད་
མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། འཕགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་
པར་ཐལ། རགས་ལ་བརེན་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྤྱི། རང་
རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་ལེན་པ་ནྤྱི་དངོས་སྨྲ་བ་དང་འད་ལ། འོན་ཀང་དོན་དམ་དུ་གཞན་སེ་འགོག་
ཅྤྱིང་། བདག་སེ་སོགས་དགག་བའྤྱི་རྤྱིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་གྤྱི་ཁད་པར་སོར་བས། ལུགས་འདྤྱིར་
རྤྱིགས་པའྤྱི་གནད་མྤྱི་ཟབ་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ནྤྱི། དོན་དམ་དུ་བདག་སེ་དང་གཞན་སེ་འགོག་པའྤྱི་
རྤྱིགས་པ་དེ་གས་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདག་སེ་དང་གཞན་སེ་འགོག་ནུས་པས། དངོས་སྨྲ་བ་དག་དངོས་པོ་རང་
བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་བའྤྱི་ཤེས་བེད་དེ་གང་གྤྱིས་ཀང་འགྲུབ་པར་མྤྱི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 
དེ་ྤྱིད་སྐབས་སུ་རྤྱིགས་པ་གང་ཞྤྱིག་གྤྱིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སེ་བ་རྤྱིགས་མྤྱིན་པའྤྱི། །རྤྱིགས་དེ་ཐ་སད་
དུ་ཡང་རྤྱིགས་མྤྱིན་པས། །ཁོད་ཀྤྱི་སེ་བ་གང་གྤྱིས་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་དང་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་མེད་པའྤྱི་ཤེས་བེད་ནྤྱི། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན་རྫུན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
བསླུ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་གནད་ཀྤྱིས་ཡྤྱིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའྤྱི་
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ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི་བསླུ་བར་
བེད་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དེས་ན་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་
ཆོས་ཅན་དང་མྤྱི་བསླུ་བ་དང་། བདེན་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། རང་
བཞྤྱིན་གྤྱི་མྱང་འདས་སྟོང་ྤྱིད་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་ལས། བདེན་པ་དམ་པ་ནྤྱི་གཅྤྱིག་ཁོ་ན་སྟེ། མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་
ཆོས་ཅན་གྤྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་དང་། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། མྱ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅྤྱིག་
པུ། །རྒྱལ་བ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་གང་གསུངས་པ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། གང་ཞྤྱིག་བདེན་པ་
དེ་ནྤྱི་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྒྱུ་
མཚན་དེ་དག་གྤྱི་ཕྤྱིར་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སད་བདེན་པའམ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་གཞྤྱི་མཐུན་
མྤྱི་འདོད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་ནྤྱི་ཚད་མ་སྨྲ་བའྤྱི་རོག་གེའྤྱི་འདེས་ཤོར་ནས་ཐ་སད་བདེན་པ་དང་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་གཞྤྱི་
མཐུན་འདོད་པ་ཐལ་རང་གྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇམ་དབངས་ས་ས་པཎ་ཆེན་གྤྱིས། དབུ་ཚད་གྲུབ་མཐའྤྱི་རྣམ་
དབེ་ནྤྱི། །གུས་པས་ཁོད་ལ་ཞུ་འོ་སྐད། །འདྤྱི་དོན་སྨྲ་བ་མང་ན་ཡང་། །འཇམ་པའྤྱི་དབངས་ཀྤྱིས་རེས་བཟུང་
བས། །དོན་བཞྤྱིན་རོགས་པ་ཁོ་བོ་ཙམ། །ཐ་སད་དུ་ནྤྱི་མྤྱི་བསླུ་བ། །འདོད་པ་དེ་ནྤྱི་ཚད་མའྤྱི་ལུགས། །རང་རྒྱུད་
དེ་དང་ཆ་མཐུན་ལ། །ཐལ་འགྱུར་བ་དག་ཐ་སད་དུ། །བདེན་པ་མྤྱི་འདོད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་ཤེས་པ་ཚད་མའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དུ་མྤྱི་འཇོག་པ་ནྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་ལ་མྤྱི་བསླུ་བའྤྱི་ཤེས་པ་མེད་
པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཡྤྱིན་ན། མྤྱི་བསླུ་བ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡྤྱིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་རྣམ་མཁེན་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་བསླུ་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་མྤྱི་བསླུ་བ་ཅྤྱི་ཞེ་ན། འགོག་བདེན་ལ་སོགས་པའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་
རྣམས་མྤྱི་བསླུ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། སྡུག་བསལ་
དང་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་གྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་བདེན་པའྤྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །འགོག་པའྤྱི་བདེན་པ་
ནྤྱི་དོན་དམ་པའྤྱི་རང་གྤྱི་ངོ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་མམ་གཞག་
ཡེ་ཤེས་དེ་དབུ་མ་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ཚད་མའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་མ་མཐོང་ལ་
བརེན་ནས་ཚད་མ་ཡྤྱིན་མྤྱིན་དུ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་འཇྤྱིག་རེན་ཚད་མ་ཡྤྱིན་ན་
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ནྤྱི། །འཇྤྱིག་རེན་དེ་ྤྱིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་གྤྱིས། །ཅྤྱི་དགོས་འཕགས་པའྤྱི་ལམ་གྤྱིས་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བ། །བླུན་
པོ་ཚད་མར་རྤྱིགས་པའང་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཚད་མ་དེ་ལ་སྒྲའྤྱི་བརོད་རྤྱིགས་ཀྤྱི་སོ་ནས་
དབེ་ན། ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་དང་། དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་དེ་དང་ཐ་སད་
པའྤྱི་ཚད་མ་དང་། འཇྤྱིག་རེན་ཐ་སད་ལ་གྲགས་པའྤྱི་ཚད་མ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག དེ་ལ་ཕེ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
སོགས་བཞྤྱིར་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དབུ་མ་ཚིགས་གསལ་ལས། དེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཚད་མ་བཞྤྱི་ལས། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་དོན་
རོགས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནྤྱི། ཚུར་མཐོང་
གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་། སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེས་དཔག་ཚད་མ་
ནྤྱི། དུ་བའྤྱི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རོགས་པའྤྱི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་ེར་འཇལ་གྤྱི་ཚད་མ་
ནྤྱི། བ་མེན་དཔེར་བས་ནས་བ་གང་ཡང་བ་མེན་དང་འད་བར་རོགས་པའྤྱི་བློ་ལྟ་བུའོ། །ལུང་ཚད་མ་ནྤྱི། ལས་
འབྲས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྤྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཐ་སད་དུ་བདེན་པར་རོགས་པའྤྱི་བློ་ལྟ་
བུའོ། །ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་དེ་དག་ནྤྱི། ཀུན་རོབ་འཇལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་ཡྤྱིན་ཀང་སྤྱིར་ཚད་མ་
མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། མྤྱིག་དང་རྣ་དང་ས་ཡང་ཚད་
མ་མྤྱིན། །ལེ་དང་ལུས་དང་ཡྤྱིད་ཀང་ཚད་མ་མྤྱིན། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་འདྤྱི་དག་ཚད་ཡྤྱིན་ན། །འཕགས་པའྤྱི་ལམ་
གྤྱིས་སུ་ལ་ཅྤྱི་ཞྤྱིག་བ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་འཇྤྱིག་རེན་ཚད་མ་ཡྤྱིན་ན་ནྤྱི། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་སོ། །མདོའ་ིལུང་དེས་ནྤྱི་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིགནས་སྐབས་ཀྤྱི་མྤྱིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་
ན། ཚད་མ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་
མ་སོགས་བཞྤྱི་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། འཕགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དེ། དེ་དག་གནས་ལུགས་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྤྱི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རེས་དཔག་ཚད་མ་ནྤྱི། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་
རེས་དཔག་སོགས་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་བ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་རྤྱིག་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་
ེར་འཇལ་གྤྱི་ཚད་མ་ནྤྱི། སྒྱུ་མ་དང་སྤྱིག་རྒྱུ་སོགས་དཔེར་བས་ནས་སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྤྱི་
བདེན་པར་རོགས་པའྤྱི་བློ་ལྟ་བུའོ། །ལུང་ཚད་མ་ནྤྱི། ངེས་དོན་སྟོང་ྤྱིད་སྟོན་པའྤྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་བརོད་བ་
སྟོང་ྤྱིད་རོགས་པའྤྱི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་བཞྤྱི་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཚད་མ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་
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བདེན་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་འཇལ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་གསུམ་ནྤྱི་ཚད་མ་མཚན་ྤྱིད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་ལུང་ཚད་མ་གྤྱིས་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་འཇལ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་དང་། 
དཔེ་ེར་འཇལ་གྤྱི་ཚད་མ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་སང་ཙམ་འཇལ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་དཔེ་ེར་འཇལ་ནྤྱི་
ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་དུ་སོང་ངོ་སམ་ན། དབུ་མ་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་ཀྤྱི་ཚད་མར་སོང་ཡང་། སར་
གྤྱི་ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་དེ་དང་མྤྱི་གཅྤྱིག་ཏེ། སར་གྤྱི་བཞྤྱི་པོ་དེ་འཇྤྱིག་རེན་ན་གྲགས་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དབུ་མ་རང་ལུགས་ཀྤྱི་ཀུན་རོབ་ནྤྱི་སང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྤྱིན་པས། དེ་རོགས་
ན་དོན་གྤྱིས་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པར་སོང་བས་དཔེ་ེར་མཇལ་ནྤྱི་དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
རེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་རོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རོགས་ན་མམ་གཞག་ཏུ་དོན་དམ་རོགས་པ་འབྱུང་། མམ་གཞག་ཏུ་དོན་
དམ་རོགས་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་སང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་རོགས་པ་འབྱུང་བ་ནྤྱི་དམ་ཆོས་དབུ་མའྤྱི་
གནད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡུལ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་ལ་
ཡང་ལོག་གྤྱིས་སུ་ཕེ་དགོས་པ་ནྤྱི་རྤྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་དང་བུམ་པ་སོགས་ཡུལ་
ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པས་དེ་དག་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་ས་བོན་སོགས་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བློ་སོགས་
ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ཕྤྱི་རོལ་པས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་དང་། 
མྤྱིག་རབ་རྤྱིབ་ཅན་ལ་སང་བའྤྱི་སྐྲ་ཤད་དང་ཟླ་གྤྱིས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་
དེ་དག་གྤྱི་ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དང་། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གྤྱི་དབང་ཤེས་དང་། ཟླ་བ་གྤྱིས་སང་
གྤྱི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ཅན་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ལམ་གྤྱི་སྐབས་སུ་ན་རང་གྤྱིས་
ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་འདོད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ལུགས་འདྤྱི་གནད་ཟབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ན་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡང་རང་
ཤུགས་ཀྤྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན་ན་རང་གྤྱིས་ང་དང་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་
པར་ཐལ། ང་དང་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་བློ་མ་ཟློག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། 
རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ཕུང་པོ་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲྤྱིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ན་རང་གྤྱིས་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱུད་པའྤྱི་ངོར་
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རགས་ཁས། དེས་ན་ལུགས་འདྤྱི་ལ་དབང་རྣོན་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་རོགས་ན་ཆོས་ཀྤྱི་
བདག་མེད་རོགས་པས་ཁབ། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་རོགས་ན་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པས་ཀང་ཁབ་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། ལས་དང་པོ་པ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཐོག་མ་རྣམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གྤྱིས་བཙལ་བའྤྱི་རྤྱིགས་པས་གང་ཟག་བདེན་
མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྤྱིང་རོགས་པ་དེའྤྱི་ཚེ་ན། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་དང་གང་ཟག་གྤྱི་ཆ་ཤས་ེར་ལེན་
ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐའ་བཞྤྱི་སེ་འགོག་གྤྱི་རྤྱིགས་པས་
ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་དེའྤྱི་ཚེ་ན། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོའ་ིཆ་ཤས་ཅན་གང་ཟག་ཀང་བདེན་
མེད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱུད་པའྤྱི་ལུགས་ལ་ན་རང་གྤྱིས་ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་རག་གཅྤྱིག་
རང་དབང་ཅན་གྤྱི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་རོགས་ཤྤྱིང་། སྤྱིར་ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་
པར་འདོད་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྤྱི་ལྟ་བའྤྱི་གནད་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པ་མ་དགོངས་པར་མངོན་ཏེ། འགྲེལ་པ་ཚིག་
གསལ་ལས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བེད་ནྤྱི་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཇྤྱི་སྐད་བཤད་པའྤྱི་སྟོང་
པ་ྤྱིད་རོགས་པ་ཡོད་པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ནས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་རྒྱུད་པས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་
ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་ན་རང་གྤྱིས་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཤེས་བེད་རྤྱིགས་པ་གྤྱིས་དང་ལུང་གསུམ་
གྤྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ནྤྱི་རྤྱིང་དུ་སོང་བར་བློ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་འཇུག་པ་རང་
འགྲེལ་ལས་རྒྱས་པར་གསལ་ལོ། །བཞྤྱི་པ་བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་ཞྤྱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ྤྱིད་བཤད་
པ། རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། དབེ་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་དང་། གནས་ལུགས་
ལ་དཔོད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་གང་རུང་གྤྱིས་རེད་པའྤྱི་རེད་དོན་དེ། བདེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་
པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རེད་པའྤྱི་རེད་དོན་དེ། བདེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་
པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྤྱིས། །དངོས་རེད་ངོ་
བོ་གྤྱིས་ནྤྱི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཡང་དག་མཐོང་ཡུལ་གང་དེ་དེ་ྤྱིད་དེ། །མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་
པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རེད་ཚུལ་བློ་ས་མ་གྤྱིས་པོ་དེས་དངོས་པོ་དེའྤྱི་ངོ་བོ་ཡོད་མེད་
སོགས་སོས་པའྤྱི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་ཞྤྱིང་མ་རེད་པ་ལ་རེད་ཅེས་པའྤྱི་ཐ་སད་བས་ཏེ། མདོ་ལས། 
འགའ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ནྤྱི་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མཐོང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རེད་
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ཚུལ་ནྤྱི། དངོས་པོ་དེ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མེད་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པའྤྱི་ལྷན་སེས་སམ་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་དབང་གྤྱིས་
ཡོད་མེད་སོགས་མཐའ་གང་དུ་བཟུང་ནས་དངོས་པོ་དེའྤྱི་ངོ་བོར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་རེད་ཅེས་པའྤྱི་ཐ་སད་བེད་
དོ། །ཡང་ན་གོ་བདེ་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ན། གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་བློའ་ིའཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བའྤྱི་གཙོ་
བོ་དེ་བདེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྱི་བློའ་ིའཛིན་
སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བའྤྱི་གཙོ་བོ་དེ་དེའྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ནོ། །ཟླས་ཕེ་བ་མ་སར་
ན་མཐོང་བ་ཡང་དག་པའྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བ་དེ་ཀ་དོན་དམ་བདེན་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་དང་། གནས་ལུགས་
མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པའྤྱི་མཚན་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ཟླས་ཕེ་བ་མ་
སར་ན་རོགས་པ་དོན་དམ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་ཟླས་ཕེ་བ་མ་སར་བའྤྱི་སྤྱི་ཙམ་པ་ནྤྱི། བསླུ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྤྱིན་པས་རྒྱ་ཆེར་འགྲོ་བའྤྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་རྣམ་གྲངས་ནྤྱི། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གྤྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་དང་། འཇྤྱིག་རེན་ྤྱིད་ལ་ལྟོས་པའྤྱི་བདེན་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་དང་། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། 
ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། ཐ་སད་
བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཐ་སད་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག དངོས་ཀུན་
ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྤྱིས། །ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་
ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། ཡུལ་ཡང་ལོག་དང་ཡུལ་ཅན་ཡང་ལོག་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་བཞྤྱིན་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་ཆོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་
གྤྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། སྒྲ་རོག་གྤྱི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། བསྟན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་
པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྤྱིག དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྤྱིས། །ཞེས་
སོགས་ཀྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་གྤྱི་བློའ་ིདངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། རོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་ྤྱིད་བདག་ྤྱིད་གང་དུ་མྤྱིག་དག་
པས། །མཐོང་དེ་དེ་ྤྱིད་དེ་བཞྤྱིན་འདྤྱིར་ཤེས་གྤྱིས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་དོན་
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གཅྤྱིག དེ་ཡང་ས་མ་དེ་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་བཏགས་པ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པའྤྱི་དོན་སྤྱི་ལ་དོན་
དམ་བདེན་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་རེས་མཐུན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་རྣམས་དོན་
དམ་བདེན་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་བདེན་པ་གྤྱིས་པོ་
དེ་ངོ་བོ་གཅྤྱིག་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ནྤྱི་མྤྱི་བསླུ་བ་དང་། གཅྤྱིག་ཤོས་ནྤྱི་བསླུ་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ངོ་
བོ་ཐ་དད་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། ཀུན་རོབ་ལས་ནྤྱི་ཐ་དད་པར། །དེ་ྤྱིད་དམྤྱིགས་པ་མ་
ཡྤྱིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྤྱི་དབེ་བ་དང་། དོན་དམ་བདེན་
པའྤྱི་དབེ་བ་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་གྤྱིས་ལས། དང་པོ་ནྤྱི། ཁ་ཅྤྱིག་ན་རེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། 
བདེན་པ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་
པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་
ཁབ། ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། མྱུ་གུ་བདེན་པས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་དོན་སྤྱི་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། གནས་ལུགས་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྟོང་ྤྱིད་མ་ཡྤྱིན་པར་གྱུར་
པའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྟོང་ྤྱིད་ཀྤྱི་དོན་སྤྱི་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
བདེན་པ་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདེན་པ་གྤྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བསྟན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རོག་པའྤྱི་
དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གྤྱི་
དབང་ཤེས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སྐྲ་ཤད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཐོང་བ་རྫུན་
པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཡང་དག་
ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་
ན། དེར་ཐལ། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གྤྱི་དབང་ཤེས་དེ་ཡུལ་ཅན་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་
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བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་
ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། བློ་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གསུམ་པ་ལ། ཐེག་
ཆེན་གྤྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཤེས་པར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཤེས་པ་གང་ཞྤྱིག ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་
ཅན། མཐོང་བ་རྫུན་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། མཐོང་བ་ཡང་དག་པ་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་བཞྤྱི་པ་ལ། བུམ་པ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བློ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་
ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དབང་པོ་གསལ་དང་
དབང་པོ་སོན་ལྡན་ནོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་དབང་པོ་གསལ་ལྡན་གྤྱི་ཤེས་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གོ་བུར་
གྤྱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སོ་སེའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། རང་འཛིན་བེད་ཀྤྱི་བློ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་འཛིན་བེད་ཀྤྱི་བློ་ཀུན་རོབ་པའྤྱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བའྤྱི་ཀུན་
རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བ་གང་ཞྤྱིག ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་འཛིན་བེད་ཀྤྱི་བློ་ཀུན་རོབ་པ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་
བདེན་འཛིན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདེན་འཛིན་གྤྱི་བློ་ལ་བདེན་འཛིན་སེ་བ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་འཛིན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་
སང་དེ་ནྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་ན། གཏྤྱི་མུག་རང་བཞྤྱིན་སྒྲྤྱིབ་ཕྤྱིར་ཀུན་རོབ་སྟེ། །ཞེས་
པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་
དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། བཅོས་མར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་
བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཁོད་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་ན། ཁོད་ཡུལ་ཅན་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་རྣམས་མྤྱི་འཐད་དེ། 
དམ་བཅའ་དང་པོ་ལ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བུམ་པ་བདེན་པར་འཛིན་
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པའྤྱི་བློ་ཀུན་རོབ་པའྤྱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བུམ་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་
ལྷན་སེས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པའྤྱི་ངོར་བདེན་པར་སང་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་དེའྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཏྤྱི་མུག་རང་བཞྤྱིན་སྒྲྤྱིབ་
ཕྤྱིར་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གཏྤྱི་མུག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བེམ་
པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་བཅའ་གྤྱིས་པ་ལ་ཡང་། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 
དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནྤྱི། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཞུང་དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། 
འཕགས་པ་སང་བ་དང་བཅས་པའྤྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་ལ། ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཕགས་པ་འོག་མའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་
ངོར་སང་ལ་རང་བཞྤྱིན་མེད་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སང་བའྤྱི་དངོས་པོ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དམ་
བཅའ་གསུམ་པ་ལ། གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། 
མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གང་ཟག་བདེན་གྲུབ་དེ་ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཁོད་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གང་ཟག་བདེན་གྲུབ་དེ་དབུ་མའྤྱི་
རྤྱིགས་པའྤྱི་དགག་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་གང་ཟག་དེ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡུལ་ཅན་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་གང་ཟག་གྤྱི་
བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་རང་ལུགས་ནྤྱི། མཐོང་བ་རྫུན་པ་
དང་ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་ལ་དབེ་ན་ཡང་དག་དང་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་གྤྱིས། དང་
པོའ་ིམཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། གོ་བུར་གྤྱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོན་མེད་ཀྤྱི་སོ་སེའྤྱི་ཤེས་པ་མཐའ་དག་
ཡྤྱིན་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་དང་། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལྷན་སེས་དང་ཚུར་མཐོང་གྤྱི་
རྒྱུད་ཀྤྱི་གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། གོ་བུར་གྤྱི་འཁྲུལ་
རྒྱུས་བསད་པའྤྱི་དབང་པོ་སོན་ལྡན་གྤྱི་སོ་སེའྤྱི་ཤེས་པ་མཐའ་དག་ཡྤྱིན་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་
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ཀུན་བཏགས་དང་། ཟླ་བ་གྤྱིས་སང་གྤྱི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། མཐོང་བ་
རྫུན་པའང་རྣམ་པ་གྤྱིས་འདོད་དེ། །དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སོན་ལྡན་ནོ། །སོན་ལྡན་དབང་ཅན་རྣམས་
ཀྤྱི་ཤེས་པ་ནྤྱི། །དབང་པོ་ལེགས་གྱུར་ཤེས་ལྟོས་ལོག་པར་འདོད། །ཅེས་སོ། །འདྤྱི་ཡང་རང་འཛིན་བེད་ཀྤྱི་བློ་
ཞྤྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཡུལ་ཅན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་ཡུལ་ཀུན་རོབ་
བདེན་པས་ཁབ་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ། ཡུལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ཡུལ་ལོག་
པའྤྱི་ཀུན་རོབ་གྤྱིས། དང་པོའ་ིམཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། གོ་བུར་གྤྱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྤྱི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་གང་
རུང་ལ་བརེན་པའྤྱི་ཤེས་པའྤྱི་དངོས་ཡུལ་མཐའ་དག་ཡྤྱིན་ཏེ། ཚུར་མཐོང་གྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཟུགས་འཛིན་མངོན་
སུམ་སོགས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་སོགས་དང་། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ང་
ལྟ་བུའོ། །གྤྱིས་པའྤྱི་མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། གོ་བུར་གྤྱི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའྤྱི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་གང་རུང་ལ་བརེན་
པའྤྱི་ཤེས་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་མཐའ་དག་ཡྤྱིན་ཏེ། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གྤྱི་དབང་ཤེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའྤྱི་སྐྲ་ཤད་དང་། བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་ལྟ་བུའོ། །དེ་སྐད་དུ་
གཞུང་ལས། གནོད་པ་མེད་པའྤྱི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྤྱིས། །གཟུང་བ་གང་ཞྤྱིག་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱིས་རོགས་
ཏེ། །འཇྤྱིག་རེན་ྤྱིད་ལས་བདེན་ཡྤྱིན་ལྷག་མ་ནྤྱི། །འཇྤྱིག་རེན་ྤྱིད་ལས་ལོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །ཅེས་བཤད་
དོ། །ཕྤྱི་རོལ་པས་བཏགས་པའྤྱི་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་དང་། སྒྱུ་མའྤྱི་ར་གང་དང་། རབ་རྤྱིབ་ཅན་ལ་སང་བའྤྱི་
སྐྲ་ཤད་སོགས་ཡུལ་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་རྣམས་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དོན་དམ་རོགས་
པའྤྱི་ཐབས་སུ་མྤྱི་རུང་བའྤྱི་ལོག་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། མྤྱི་ཤེས་གྤྱིད་ཀྤྱིས་རབ་
བསོད་མུ་སྟེགས་ཅན། །རྣམས་ཀྤྱིས་བདག་ྤྱིད་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་བཏགས་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་སྤྱིག་རྒྱུ་སོགས་ལ་བཏགས་
པ་གང་། །དེ་དག་འཇྤྱིག་རེན་ལས་ཀང་ཡོད་མྤྱིན་ྤྱིད། །ཅེས་བཤད་དོ། འོན་ཀང་དེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དེ། 
ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ཐ་སད་བདེན་པ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ན་ཡོད་པས་ཁབ་ལ། 
ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་གྤྱིས་ལ་ཡོད་པས་མྤྱི་ཁབ་པ་ནྤྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱི་
དགོངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པར་ཀུན་མཁེན་བླ་མ་བཞེད་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་
ཡུལ་ཅན་བློའ་ིསོ་ནས་དབེ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་གྤྱིས་སུ་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཡུལ་བུམ་པ་
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ལྟ་བུ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལ་བློ་ཀུན་རོབ་པར་བས་ནས། དེའྤྱི་ངོ་བོར་བདེན་པར་
སང་བའྤྱི་ཆ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པ་འོག་མའྤྱི་རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་ངོར་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་སང་བའྤྱི་ཆ་ནྤྱི་
ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློ་ལ་ལྟོས་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། གཏྤྱི་མུག་རང་བཞྤྱིན་
སྒྲྤྱིབ་ཕྤྱིར་ཀུན་རོབ་སྟེ། །དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནྤྱི། །ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་
གསུངས་ཏེ། །བཅོས་མར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་རང་འགྲེལ་དུ། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཞྤྱིག་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་གསུངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་
རྣམས་ཀྤྱི་དོན་དམ་པ་གང་ཡྤྱིན་པ་དེ་ྤྱིད་འཕགས་པ་སང་བ་དང་བཅས་པའྤྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་རོབ་
ཡྤྱིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བུམ་པ་སོགས་འཕགས་པ་འོག་མའྤྱི་རེས་ཐོབ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་བློ་
བཞག་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་ངོར་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་སང་ལ་བདེན་པར་མྤྱི་སང་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྤྱི་ངོར་
བདེན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ལྟར་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་ན། སྤྱིར་ཀུན་རོབ་ཙམ་མ་ཡྤྱིན་
པས་ཁབ་སྟེ། ཡུལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གཅྤྱིག་ྤྱིད་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ལྟར་འཇོག་པས། 
གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དོན་གཅྤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཙམ་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དང་། ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློའ་ིསོ་
ནས་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དང་། བཅོས་མར་གྱུར་པའྤྱི་དངོས་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་
ཀུན་རོབ་ཙམ་གསུམ་པོ་དོན་གཅྤྱིག དེ་རྣམས་ཡྤྱིན་ན་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་ཀྤྱི་དོན་དམ་པ་དེ་ྤྱིད་འཕགས་པ་སང་བ་དང་བཅས་པའྤྱི་སོད་
ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྤྱིན་ལ། ཞེས་དང་། ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། གཞྤྱི་
གཅྤྱིག་ྤྱིད་སང་ཚུལ་གྤྱི་སོ་ནས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ཡྤྱིན་གྤྱི། ཡུལ་གྤྱི་ངོས་ནས་སོ་སོར་བཞག་པ་མ་ཡྤྱིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །ཞེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་
པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ནྤྱི་བློ་ཀུན་རོབ་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་མཚན་
གཞྤྱི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་མ་རྤྱིག་པ་ལ་བཞག་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གཏྤྱི་མུག་རང་བཞྤྱིན་སྒྲྤྱིབ་ཕྤྱིར་ཀུན་རོབ་
སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའྤྱི་དབེ་བ་ནྤྱི། དངོས་བཏགས་མ་ཕེ་བའྤྱི་སོ་ནས་
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རོགས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། བསྟན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་གྤྱིས། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབེ་བ་མེད་དེ། ངོ་བོའ་ི
སོ་ནས་ཤེས་བརོད་ཀྤྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། འགྲེལ་པར། འཕགས་པ་བདེན་པ་གྤྱིས་ལ་
འཇུག་པའྤྱི་མདོ་དངས་པ་ལས། ལྷའྤྱི་བུ་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ན། དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ལུས་དང་ངག་དང་
ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་གྱུར་ན་ནྤྱི། དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ཞེས་པའྤྱི་གྲངས་སུ་མྤྱི་འགྲོ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་བདེན་པ་
ྤྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་ལྷའྤྱི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི། ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་
པ། བེ་བྲག་མེད་པ། མ་སེས་པ། མ་འགག་པ། སྨྲ་བར་བ་བ་དང་། སྨྲ་བ་དང་། ཤེས་པར་བ་བ་དང་། ཤེས་པ་
དང་བྲལ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ྤྱིད་པ་ནྤྱི། གདུལ་བ་ལ་བསྟན་པར་ཡང་མྤྱི་
ནུས་ཏེ། སྒྲ་རོག་གྤྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། 
ལྷའྤྱི་བུ་དོན་དམ་པའྤྱི་བདེན་པ་ནྤྱི་བསྟན་པར་མྤྱི་ནུས་སོ། །དེ་ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། གང་གྤྱིས་སྟོན་པ་དང་ཅྤྱི་སྟོན་པ་
དང་། གང་ལ་སྟོན་པའྤྱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ན་རབ་ཏུ་མ་སེས་པའོ། །རབ་ཏུ་མ་སེས་པའྤྱི་
ཆོས་ཀྤྱིས་རབ་ཏུ་མ་སེས་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་བཤད་པར་མྤྱི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་སེ་
འགག་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོས་པའྤྱི་རབ་རྤྱིབ་དང་བྲལ་བའྤྱི་དེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་དོན་དམ་པའྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། བདེན་
འཛིན་གྤྱི་འཁྲུལ་པས་བསད་པའྤྱི་སོ་སེའྤྱི་བློ་ངོ་ན་སེ་འགག་སོགས་ཀྤྱི་སོས་པ་ས་ཚོགས་སང་ཡང་། འཕགས་
པའྤྱི་མམ་གཞག་གྤྱི་གཟྤྱིགས་ངོ་ལ་དེ་དག་ཅྤྱི་ཡང་མྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ལ་གསལ་བར་སང་ཞྤྱིང་། 
གནས་ལུགས་དེ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔེར་ན་སོད་འཁར་གཞོང་གཅྤྱིག་ྤྱིད་དུ་མྤྱིག་རབ་
རྤྱིབ་ཅན་གྤྱིས་བལྟས་པ་ན། སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཚོགས་མང་དུ་སང་ཡང་མྤྱིག་སོན་མེད་པས་བལྟས་ན་སྐྲ་
ཤད་སོགས་ཀྤྱིས་མ་གོས་པར་མཐོང་བ་བཞྤྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ། རབ་རྤྱིབ་མཐུ་ཡྤྱིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའྤྱི། །ངོ་
བོ་ལོག་པ་གང་ཞྤྱིག་རྣམ་བརགས་པ། །དེ་ྤྱིད་བདག་ྤྱིད་གང་དུ་མྤྱིག་དག་པས། །མཐོང་དེ་དེ་ྤྱིད་དེ་བཞྤྱིན་
འདྤྱིར་ཤེས་གྤྱིས། །ཞེས་དང་། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོས། དོན་དམ་བདེན་པ་དཔེའྤྱི་སོ་ནས་བཤད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་ནྤྱི། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་གནད་རོགས་པ་ལས། རག་ཆད་
ཀྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རོགས་ཤྤྱིང་། རོགས་པ་དེའྤྱི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས། བདེན་འཛིན་གྤྱི་རོགས་པ་མངོན་གྱུར་
བ་མགོ་ནོན་ཏེ་ཆགས་སང་སོགས་རྤྱིམ་གྤྱིས་སྤངས་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་
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ཏེ། དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། གང་ཕྤྱིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྤྱི་དག་བརག་པར་མྤྱི་
ནུས་པས། །དེ་ཕྤྱིར་རེན་འབྱུང་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིས་ནྤྱི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །རོག་རྣམས་
དངོས་པོ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་སྟེ། །དངོས་པོ་ཇྤྱི་ལྟར་མེད་པར་ཡོངས་དཔད་ཟྤྱིན། །ཅེས་པ་ནས། དེ་ཕྤྱིར་འདོད་
ཆགས་ཁོང་ཁོ་རྣམས་བསལ་ཏེ། །རྣམ་དཔོད་པ་ནྤྱི་མྱུར་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། མདོ་སྡུད་པ་ལས་
ཀང་། ཤེས་རབ་ལྡན་པ་མཁའ་ལ་བ་བཞྤྱིན་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྤྱིར་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་དོན་བདག་
མེད་གྤྱིས་ཀའྤྱི་སོ་ནས་བཤད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རེན་འབྲེལ་གྤྱི་ཕན་ཡོན་འདྤྱི་གང་ཟག་བདག་འགོག་
དང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འགོག་གྤྱི་བར་མཚམས་འདྤྱིར་མྤྱི་འབྱུང་བར། བདག་འགོག་གྤྱིས་ཀ་རོགས་པའྤྱི་རེས་
ལ་འབྱུང་རྤྱིགས་པའྤྱི་དོགས་པ་སེ་སྲྤྱིད་དོ། །ཡང་གཞུང་གྤྱི་བབས་དང་བསྟུན་ན། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་མཐའ་
བཞྤྱི་སེ་འགོག་སོ་ནས་བཤད། གང་ཟག་བདག་མེད་རྣམ་བདུན་རྤྱིགས་པའྤྱི་སོ་ནས་བཤད། ཅེས་བཤད་ཀང་
འགལ་བ་མེད་དོ། །ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  །།གྤྱིས་པ་རེན་འབྲེལ་གང་ཟག་བདག་མེད་སོ་ནས་
བཤད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། མཚམས་སར་བའྤྱི་སོ་ནས་བདག་འགོག་གྤྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། གཞུང་དོན་གྤྱི་
སོ་ནས་འགོག་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྤྱི་དོན་གྤྱི་སོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྤྱི་མཐའ་དཔད་པ་དང་
གསུམ། དང་པོ་ནྤྱི། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་བདག་དེ་ྤྱིད་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་
ནས་འགོག་དགོས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་མ་བཀག་ན་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ངའོ་སམ་པ་དང་། ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པའྤྱི་
འཇྤྱིག་ལྟ་ལྷན་སེས་འབྱུང་ཞྤྱིང་། འཇྤྱིག་ལྟ་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་དང་། སེ་ར་ན་
འཆྤྱི་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། ོན་མོངས་སོན་རྣམས་མ་
ལུས་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བློ་ཡྤྱིས་མཐོང་གྱུར་ཅྤྱིང་། །བདག་ནྤྱི་འདྤྱི་ཡྤྱི་ཡུལ་དུ་རོགས་བས་
ནས། །རྣལ་འབོར་པ་ཡྤྱིས་བདག་ནྤྱི་འགོག་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་འོག་ནས། ཀུན་བཏགས་
ཀྤྱི་བདག་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཁོ་ན་གསུངས་པས། རྣལ་འབོར་པ་ཡྤྱིས་བདག་ནྤྱི་འགོག་པར་བེད། །ཅེས་པའྤྱི་
བདག་ཀང་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་ལ་འཇོག་དགོས་སོ་སམ་ན། སོན་མེད་དེ། 
ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་རྤྱིགས་པས་དཔད་ནས་འགོག་པར་དམ་བཅས་ནས། ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་འགོག་པ་
འདྤྱི་ྤྱིད་རྤྱིགས་པའྤྱི་གནད་ཤྤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཇྤྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཕྤྱི་རོལ་པ་དང་རང་སེ་མང་བཀུར་བ་
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སོགས་ཀྤྱིས་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་གྲུབ་པའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ། བདག་ཕུང་རས་གཞན་ཡྤྱིན་པ་དང་། 
རས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་སོགས་འདོད་པ་ལས། སོབ་དཔོན་འདྤྱིས་སྒྲུབ་བེད་དེ་རྣམས་གཙོ་བོར་འགོག་པར་མཛད་
དེ། སྒྲུབ་བེད་བཀག་པས་སྒྲུབ་བ་ཤུགས་ཀྤྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དཔེར་ན་མྱུ་གུ་
བདག་ལས་སེ་བ་སོགས་པས་མྱུ་གུ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སེ་བ་དོན་གྤྱིས་ཁེགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། བདག་སེ་
སོགས་འགོག་པ་གཙོ་བོར་མཛད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག་གཞུང་དེའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་ཡྤྱིན་ན། ངར་
འཛིན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པའྤྱི་
བློ་ལྷན་སེས་ཆོས་ཅན། ངར་འཛིན་དང་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་འཇྤྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ཀྤྱི་ལན་འདེབས་མྤྱི་ནུས་ཏེ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་
ལ་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནྤྱི་ང་དང་ང་ཡྤྱི་སམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྤྱི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ཤེས་རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་
ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན་དེ་དང་དེ་མྤྱིན་པར་ཐལ། ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། 
ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕྤྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ངར་འཛིན་པ་དེ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཆོས་དབྤྱིངས་བསྟོད་པ་ལས། བདག་དང་བདག་གྤྱིར་ཞེས་འཛིན་པས། །ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ཕྤྱི་
རོལ་རྣམས་བཏགས་པ། །བདག་མེད་རྣམ་པ་གྤྱིས་མཐོང་ནས། །སྲྤྱིད་པའྤྱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན། གང་ཟག་བདག་མེད་མཐོང་ནས་ནྤྱི། །ཞེས་འབྱུང་རྤྱིགས་པར་ཐལ། བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་དང་། བདག་གྤྱིར་འཛིན་པ་གྤྱིས་ཀ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་ངའྤྱི་
གཟུགས་ཕུང་ངོ་སམ་པའྤྱི་བློ་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གཟུགས་ཕུང་དེ་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
དེ་ལྟ་བུའྤྱི་བློ་ལྷན་སེས་དེ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། དེས་ན་ཡུལ་བདག་
དང་བདག་གྤྱི་བའྤྱི་ཆོས་རྣམས་དབུ་མའྤྱི་རྤྱིགས་པས་ཁེགས་པའྤྱི་ཚེ། བདག་མེད་གྤྱིས་རོགས་ཏེ། ཡུལ་ཅན་
དང་ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པ་ཡང་ཞྤྱི་བར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ནོ། དེ་སྐད་དུ་ར་ཤེ་ལས། བདག་ྤྱིད་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་
ན། །བདག་གྤྱིར་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བདག་དང་བདག་གྤྱིར་ཞྤྱི་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །ངར་འཛིན་ང་ཡྤྱིར་འཛིན་མེད་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རྤྱིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པའྤྱི་ཞལ་ས་ནས་ཀང་། དེ་ལ་བདག་ནྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་དང་
ཆོས་ཀྤྱི་བདག་གོ །དེ་མེད་པ་ནྤྱི་དེས་སྟོང་པའོ། །ང་མེད་ན་ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པ་ཡང་མེད་པས་བདག་གྤྱིས་ཀྤྱིས་
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སྟོང་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པའམ་བདག་གྤྱིར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་
རྤྱིགས་པས་ཀང་གྲུབ་སྟེ། དེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་གྤྱི་བའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྤྱིས་
ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཆོས་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་ལས་གྲངས་ཀྤྱི་སོ་ནས་དབེ་ན། བདག་ཕུང་
གཅྤྱིག་ཏུ་ལྟ་བ། བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་ལྟ་བ། བདག་ལ་ཕུང་པོ་བརེན་པར་ལྟ་བ། ཕུང་པོ་ལ་བདག་བརེན་
པར་ལྟ་བ་དང་བཞྤྱི་ཡོད་ཅྤྱིང་། བཞྤྱི་པོ་དེ་ཕུང་པོ་ལྔའྤྱི་སོ་ནས་བཞྤྱི་རེ་ཕེ་བས་ྤྱི་ཤུར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། གཞུང་
ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡྤྱིན་བདག་ནྤྱི་གཟུགས་ལྡན་མྤྱིན། །གཟུགས་ལ་བདག་མེད་བདག་ལའང་གཟུགས་
ཡོད་མྤྱིན། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཞྤྱིར་ཕུང་ཀུན་ཤེས་བ་སྟེ། །འདྤྱི་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྤྱི་ཤུར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་བཞྤྱི་པོ་དེའྤྱི་སྟེང་དུ་བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བ་དང་བཅས་པས་འཇྤྱིག་ལྟ་ལ་ར་བའྤྱི་དབེ་བ་ལྔ་
དང་། ཡན་ལག་གྤྱི་དབེ་བ་ྤྱི་ཤུ་ར་ལྔར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སོན་མེད་དེ། བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བ་དེ་འཇྤྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་ཕུང་པོ་ལ་མ་བརེན་པར་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་འཇྤྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ྤྱི་ཤུར་ངེས་ཤྤྱིང་། དེའྤྱི་གོ་དོན་ཡང་། འཇྤྱིག་ཚོགས་ཕུང་པོ་ལ་འདོད་པར་རང་སེ་ཐམས་ཅད་
མཐུན་ཡང་། དངོས་སྨྲ་བ་གསུམ་དང་རང་རྒྱུད་པས་ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་འཇྤྱིག་ལྟ་བ་
དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་འཇྤྱིག་ཚོགས་སམ་ཕུང་པོ་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ལ་
འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བར་གྤྱི་ཚིག་མྤྱི་མངོན་པར་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཅེས་ཀུན་མཁེན་བླ་མས་
བཞེད་དོ། །འདྤྱིར་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྟེ། འོ་ན་བདག་ཕུང་རེན་དང་བརེན་པར་ལྟ་བ་དེ་འཇྤྱིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བའྤྱི་ནང་ཚན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདག་ཕུང་རས་
གཞན་ཡྤྱིན་ན། རེན་དང་བརེན་པར་ལྟ་བ་འཐད་པ་ལས། རས་གཞན་མེད་པས་རེན་དང་བརེན་པར་མེད་དོ་ཞེས་
གསལ་བར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གཞན་ྤྱིད་ཡོད་ན་རོག་པ་འདྤྱི་འགྱུར་ན། །གཞན་ྤྱིད་དེ་མེད་ཕྤྱིར་འདྤྱི་རོག་པ་
འོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་སམ་ན། ཁོ་བོ་ནྤྱི་རེ་ཞྤྱིག་འདྤྱི་ཙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཕུང་རེན་དང་བརེན་པ་དེ་
བདག་ཕུང་དོན་གཞན་གྤྱི་ནང་ཚན་ཡྤྱིན་ཀང་། རེན་དང་བརེན་པར་ལྟ་བ་དེ་བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བར་ཁས་
ལེན་མྤྱི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་བདག་མེད་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་ཡྤྱིན་ཀང་། བདག་མེད་དུ་ལྟ་བ་
ཡྤྱིན་ན། གང་ཟག་བདག་མེད་དུ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །བདག་ཕུང་རེན་དང་བརེན་པར་ལྟ་བ་
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བདག་ཕུང་གཞན་དུ་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཏུ་ལྟ་བར་སོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ཕུང་པོ་
ལ་བརེན་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཀུན་བཏགས་ལ་ར་བའྤྱི་དབེ་བ་བཞྤྱི་དང་། ཡན་ལག་
གྤྱི་དབེ་བ་ྤྱི་ཤུར་ངེས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྤྱི་ཤུར་འདོད། །ཅེས་དང་། རང་འགྲེལ་ལས་ཀང་། 
འདྤྱི་ལྟར་ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་པར་ནྤྱི་འགའ་ཡང་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་
རྣམ་པ་ལྔ་མྤྱི་སྲྤྱིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་ལ་དེ་ལྟར་ཡྤྱིན་གྤྱི། སྤྱིར་འཇྤྱིག་
ལྟ་ལ་ྤྱི་ཤུར་མ་ངེས་ཏེ། ང་ཡྤྱིར་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་རྣམས་ྤྱི་ཤུ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེང་སང་
ཕལ་ཆེར་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། ང་ཡྤྱིར་འཛིན་
པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་དེ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་བདག་གྤྱིར་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་ང་ཡྤྱིར་ལྟ་བ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་དང་བདག་གྤྱིར་ལྟ་བ་གང་རུང་ལ་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་
ཞེས་འཇོག་དགོས་པར་སེམས་སོ། །འཇྤྱིག་ལྟ་ྤྱི་ཤུ་པོ་དེ་མཐོང་སྤང་དང་སོམ་སྤང་གང་ཡྤྱིན་སམ་ན། མཐོང་
སྤང་ཡྤྱིན་ཏེ། སྤང་བ་ཀུན་བཏགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། གེན་པོ་མཐོང་ལམ་གྤྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ྤྱི་ཤུ་པོ་
སྤངས་པ་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་
རྤྱིའྤྱི་རེ་མོ་ྤྱི་ཤུ་མཐོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་རོ་རེས་བཅོམ་ནས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྤྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བས་སོ། །ཞེས་
དང་། གཞུང་ལས། ལྟ་རྤྱི་བདག་མེད་རོགས་པའྤྱི་རོ་རེ་ཡྤྱིས། །བཅོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་འགྱུར་
བ། །འཇྤྱིག་ཚོགས་ལྟ་རྤྱི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པའྤྱི། །རེ་མོ་མཐོ་བར་འགྱུར་པ་འདྤྱི་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དེའྤྱི་དོན་ཡང་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྤྱི་དཔེའྤྱི་ཚུལ་དུ་གསེར་གྤྱི་ས་གཞྤྱི་ལས་རྤྱི་ལྷུན་སྟུག་པ་གཅྤྱིག་ཐོན། 
དེ་ལ་རེ་མོ་སྲྤྱིད་རེར་སེབས་པ་ྤྱི་ཤུ་ཡོད་པ་དང་འད་བར། ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་བདེན་འཛིན་ལྷན་
སེས་ཀྤྱི་ས་གཞྤྱི་ལས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་རྤྱི་ལྷུན་སྟུག་པ་བྱུང་། དེ་ལས་གནས་སྐབས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ངན་
པས་བསད་པ་ལ་བརེན། བདག་གཟུགས་ཕུང་དུ་ལྟ་བ་སོགས་འཇྤྱིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་རྤྱིའྤྱི་རེ་མོ་ྤྱི་ཤུ་བྱུང་
བར་ཀུན་མཁེན་བླ་མས་བཞེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེའྤྱི་ཤེས་བེད་ཀང་རང་འགྲེལ་ལས། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྤྱི་རྤྱི་བོ་
འཕགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་རོ་རེ་མ་བབས་པས་ྤྱིན་རེ་བཞྤྱིན་ོན་མོངས་པའྤྱི་བྲག་རོ་འཕེལ་བ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་བྱུང་བ་དཔང་ཁམས་གསུམ་དུ་མཐོ་བ། ཕོགས་ཀྤྱི་ངོས་མ་ལུས་པ་ཁབ་པ། མ་རྤྱིག་པའྤྱི་གསེར་གྤྱི་
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ས་གཞྤྱི་ལས་ཐོན་པ། བདག་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྤྱི་རོ་རེས་བཤྤྱིག་པ་ན་རེ་མོ་ཆེས་མཐོ་བ་གང་དག་དང་། 
ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་རེ་མོ་ཡྤྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཙོང་ཁ་
པས། བཅོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་འགྱུར་བ། །ཞེས་པའྤྱི་ལྷན་ཅྤྱིག་ཡུལ་གྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་དང་། འཇྤྱིག་
ཚོགས་ལྟ་རྤྱི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པ། །ཞེས་པའྤྱི་ར་བའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་ཡང་འཇྤྱིག་ལྟ་ཀུན་
བཏགས་ལ་འཇོག སྤོང་ཚུལ་ཡང་རེ་མོ་ྤྱི་ཤུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱིས་སྤངས་པ་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་ཏུ་སྤོང་བ་ཡྤྱིན་གསུངས་
པ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ལ་ྤྱི་ཤུར་གྲངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། སྐབས་
འདྤྱིའྤྱི་ར་བའྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཡྤྱིན་པ་གང་ཞྤྱིག དེ་ཀུན་བཏགས་ྤྱི་ཤུ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། དེ་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྤྱི་ཤུར་འདོད། །ཞེས་པ་དེ་གྲངས་ངེས་ཀྤྱི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ལ་འདོད་ན། གཟུགས་བདག་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ས་འགྲེལ་ལས། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་
བ་དམྤྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་ལོག་པ་ལ་འཇུག་པ་གྲངས་ཀྤྱི་སོ་ནས་བསྟན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །རང་ལུགས་ནྤྱི། སྤྱིར་གཞུང་འདྤྱིའྤྱི་དོན་འཆད་ཚུལ་དཀའ་བ་ཙམ་དུ་འདུག་ཀང་
ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ན། བཅོམ་བདག་གང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་གྱུར་བ། །ཞེས་པའྤྱི་ཚིག་ཟུར་གྤྱི་
གང་དང་ཞེས་པས་ལྷན་ཅྤྱིག་ཡུལ་བསྟན། ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་འགྱུར་བ་ཞེས་པས་ལྷན་ཅྤྱིག་པ་པོ་བསྟན་ཅྤྱིང་། 
ཅྤྱིག་ཡུལ་དང་ཅྤྱིག་པ་པོ་གྤྱིས་ཀའང་རེ་མོ་ྤྱི་ཤུ་ལ་འཇོག་པས། ཐ་དད་དུ་མེད་པར་འཆད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རང་
འགྲེལ་ལས། རེ་མོ་ཆེས་མཐོ་བ་གང་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་འཇྤྱིག་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནྤྱི་རེ་མོ་ཡྤྱིན་པར་ཤེས་
པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། རེ་མོ་མཐོ་བར་གྱུར་པ་འདྤྱི་དག་གོ །ཞེས་པའྤྱི་དོན་ཡང་རེ་མོ་ྤྱི་ཤུ་
བཅོམ་ནས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པའྤྱི་ྤྱི་ཤུ་པོ་དེ་བདག་གཟུགས་ཕུང་
དུ་ལྟ་བ་སོགས་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་ལྟ་ྤྱི་ཤུ་པོ་འདྤྱི་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞེས་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གྤྱིས་པ་འགོག་
བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། གང་ཟག་རས་ཡོད་རྤྱིགས་པས་དཔད་ནས་དགག 
རེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་རྣམ་པར་བཞག རྤྱིགས་པའྤྱི་ཚུལ་དེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བསྒྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། 
ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་དེ་རྣམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གྤྱི་སོ་ནས་བཙལ་བ་ན་གང་དུ་ཡང་མྤྱི་རེད་
ཅྤྱིང་། དེ་ལྟར་མ་རེད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་འདོངས་པ་ན་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའམ། གང་ཟག་གྤྱི་གནས་
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ལུགས་རོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཇོ་བོ་རེས། མ་མཐོང་བ་ྤྱིད་དེ་མཐོང་བར། །ཤྤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྤྱི་མདོ་ལས་
གསུངས། །ཞེས་དང་། སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། དེ་ྤྱིད་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ནྤྱི། །རྣམ་པ་ལྔ་འམ་རྣམ་བདུན་
གྤྱིས། །བཙལ་བའྤྱི་ཚེ་ན་མ་རེད་ཀང་། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་དཀའ་འགྲེལ་ལས། བདག་ཕུང་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་
དགག །རེན་དང་བརེན་པར་གྲུབ་པར་དགག །བདག་ནྤྱི་ཕུང་པོར་ལྡན་པ་དགག །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
བདག་ཕུང་གཞན་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་གྲངས་ཅན་པ་སོགས་ཕྤྱི་རོལ་པའྤྱི་འདོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་པས། བདག་རྣམ་
སྤྱིན་ཟ་བ་པོ་དང་། རག་པའྤྱི་དངོས་པོ་དང་། ལས་བེད་པ་པོ་མྤྱིན་པ་དང་། བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་
མེད་པ་དང་། བརངས་བསྐུམ་ལ་སོགས་པའྤྱི་བ་བ་མེད་པ་དང་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད། བེ་བྲག་པས་བདག་
ནྤྱི་བློ་དང་བདེ་བ་སོགས་ཁད་པར་དགུ་ལྡན་དུ་འདོད། རྤྱིགས་བེད་དུ་སྨྲ་བ་དག་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོད་ཐ་
དད་ཀྤྱི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ལུས་ཐ་དད་པའྤྱི་བདག་ཅྤྱིག་ས་ཚོགས་པ་ྤྱིད་དུ་ཁས་ལེན་པར་བེད་དོ། །དེ་འགོག་
ཚུལ་ནྤྱི། ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གྤྱི་བདག་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་དུ་ཡོད་པ་དང་། ངར་འཛིན་
ལྷན་སེས་ཀྤྱི་རེན་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་གསུམ་ཀ་མྤྱི་འཐད་དེ། རང་གྤྱི་ངོ་བོ་ཅྤྱི་ཡང་མ་སེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
མོ་གཤམ་གྤྱི་བུ་བཞྤྱིན་ནོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྤྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། ཟ་པོ་
རག་དངོས་བེད་པོ་མྤྱིན་པའྤྱི་བདག །ཡོན་ཏན་བ་མེད་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀྤྱིས་བཏགས། །དེའྤྱི་དབེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་
ཟད་ལ་བརེན་ནས། །མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནྤྱི་ཐ་དད་འགྱུར། །མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སེ་བ་དང་བྲལ་
ཕྤྱིར། །དེ་ལྟར་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ནྤྱི་ཡོད་མྤྱིན་ཞྤྱིང་། །འདྤྱི་ནྤྱི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མྤྱི་རྤྱིགས་ལ། །འདྤྱི་ནྤྱི་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མྤྱི་འདོད། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །བདག་ཕུང་རས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། རང་སེ་མང་བཀུར་
བའྤྱི་ནང་ཚན་ས་སྒྲོགས་རྤྱི་པ་དང་བསྲུང་བ་པ་རྣམས་ཡྤྱིན་ཏེ། ཁ་ཅྤྱིག་བདག་ལྟའྤྱི་རེན་དུ་ཕུང་པོ་ནྤྱི། །ལྔ་ཆར་
ཡང་འདོད་ཁ་ཅྤྱིག་སེམས་གཅྤྱིག་འདོད། །ཅེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་འགོག་ཚུལ་ལ་རྤྱིགས་པའྤྱི་གཙོ་བོ་བདུན་
ཡོད་པའྤྱི་དང་པོ་ནྤྱི། གང་ཟག་གཅྤྱིག་གྤྱི་བདག་དུ་མར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་གང་ཞྤྱིག བདག་ཕུང་
གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མདོ་ལས། འཇྤྱིག་རེན་སེ་བ་ན་གང་ཟག་ག་གཅྤྱིག་སེའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་
ལོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བདག་རས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་རས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མདོ་ལས། དགེ་
སོང་དག་ལྔ་པོ་འདྤྱི་དག་མྤྱིང་ཙམ་ཐ་སད་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་ཏེ། འདས་པའྤྱི་དུས་དང་། མ་འོངས་པའྤྱི་
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དུས་དང་ནམ་མཁའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་གང་ཟག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་
ནྤྱི། འཇྤྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་བློ་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་མ་ལོག་པར་ཐལ། དེ་རས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེའྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་བདག་རས་སུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ཚེ་
བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། དེའྤྱི་ཚེ་ཕུང་པོ་རྒྱུན་ཆད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ཆད་པའྤྱི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་
རོ། །ལྔ་པ་ནྤྱི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྤྱི་ས་རོལ་དུ་ཕུང་པོ་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་ན་བདག་ཀང་ཞྤྱིག་པར་ཐལ། བདག་ཕུང་
གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མདོ་ལས། དེའྤྱི་ཚེ་དེའྤྱི་དུས་ན་ང་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཞེས་བ་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དྲུག་པ་ནྤྱི། འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་མྤྱི་ལྡན་སོགས་ཀྤྱི་མུ་བཞྤྱི་དང་། འཇྤྱིག་རེན་
རག་མྤྱི་རག་སོགས་ཀྤྱི་མུ་བཞྤྱི་པོ་རྣམས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བཞག་པར་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་ཕུང་
གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ན། དེའྤྱི་ཚེ་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་སྒྲས་ཕུང་པོ་བསྟན་དགོས་པས་འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་། མྤྱི་
རག་པར་ལུང་སྟོན་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདུན་པ་ནྤྱི། བདག་མེད་མཐོང་བའྤྱི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གྤྱིས་བདག་
མེད་པར་མཐོང་བའྤྱི་ཚེ། ཕུང་པོ་མེད་པར་མཐོང་བར་ཐལ། བདག་ཕུང་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདུན་པོ་འདྤྱི་
དག་ནྤྱི་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་དྤྱི་མ་མེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྤྱིར་
དེ། །མང་བས་བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །བདག་ནྤྱི་རས་སུ་འགྱུར་ཞྤྱིང་དེར་ལྟ་བ། །རས་ལ་འཇུག་
པས་ཕྤྱིན་ཅྤྱི་ལོག་མྤྱི་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་སོན་སྐད་ཅྤྱིག་དག་
ལ་ནྤྱི། །སེ་འཇྤྱིག་བེད་པོ་མེད་པས་དེ་འབྲས་མེད། །ཅེས་དང་། འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སོགས་མེད་ཕྤྱིར་
རོ། །ཁོད་ཀྤྱི་རྣལ་འབོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ལ། །དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངོས་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕུང་པོ་ལ་བདག་བརེན་པ་དང་། བདག་ལ་ཕུང་པོ་བརེན་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། བདག་ཕུང་
རས་གཞན་ཡྤྱིན་ན། འཁར་གཞོང་ན་ཞོ་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རེན་དང་བརེན་པར་འགྱུར་རྤྱིགས་པ་ལས། 
བདག་ཕུང་རས་གཞན་དུ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། ཕུང་པོར་བདག་ཡོད་མ་ཡྤྱིན་བདག་ལ་
ཡང་། །ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ཡོད་མྤྱིན་གང་ཕྤྱིར་འདྤྱིར། །གཞན་ྤྱིད་ཡོད་ན་རོག་པ་འདྤྱིར་འགྱུར་ན། །གཞན་ྤྱིད་དེ་
མེད་དེ་ཕྤྱིར་འདྤྱི་རོག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་པ་ལྔ་པ་བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་མྤྱི་འདོད་དེ། ལྷས་བྤྱིན་
གཟུགས་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཐ་མྤྱི་དད་ཀྤྱི་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ན། རས་གཅྤྱིག་དང་། ལྷས་བྤྱིན་བ་ལང་དང་ལྡན་ཞེས་
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པ་ལྟ་བུ་ཐ་དད་ཀྤྱི་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ན། རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལས། བདག་ཕུང་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་གཞན་དུ་
མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདག་ནྤྱི་གཟུགས་ལྡན་མྤྱི་འདོད་གང་ཕྤྱིར་བདག །ཡོད་མྤྱིན་དེ་ཕྤྱིར་ལྡན་དོན་སོར་བ་
མེད། །གཞན་ན་གནག་ལྡན་གཞན་མྤྱིན་གཟུགས་ལྡན་ན། །བདག་ནྤྱི་གཟུགས་ལས་དེ་ྤྱིད་གཞན་ྤྱིད་
མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྣམ་པ་ལྔ་པོ་ཡང་བསྡུ་ན། རས་གཅྤྱིག་རས་གཞན་གྤྱིས་སུ་འདུས་ཏེ། རེན་
དང་བརེན་པ་ནྤྱི་རས་གཞན་གྤྱི་ཕོགས་དང་། ལྡན་པ་ནྤྱི་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་གཞན་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པར་ངེས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། རྣམ་པ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཕུང་པོའ་ིདབྤྱིབས་བདག་ཡྤྱིན་
པའང་མྤྱི་འཐད་དེ། ཕུང་པོ་དུ་མ་ཚོགས་པ་བདག་ཡྤྱིན་ན་མྤྱི་འཐད་དེ། མདོ་ལས། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དབྤྱིབས་བདག་ཡྤྱིན་ན། བདག་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་
བདག་སེམས་མེད་དུ་ཐལ་བའྤྱི་སོན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། ཅྤྱི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་
ལ། །བརེན་ནས་ཤྤྱིང་རར་འདོགས་པ་ལྟར། །དེ་བཞྤྱིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་
བ་འོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བརེན་ནས་ཡྤྱིན་གསུངས་པ། །དེ་ཕྤྱིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་
བདག་མ་ཡྤྱིན། །དབྤྱིབས་ཤེ་ན་དེ་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡོད་ཕྤྱིར། །ཁོད་ལ་དེ་དག་ྤྱིད་བདག་ཅེས་འགྱུར་
གྤྱི། །སེམས་སོགས་ཚོགས་ནྤྱི་བདག་ྤྱིད་འགྱུར་མྤྱིན་ཏེ། །གང་ཕྤྱིར་དེ་དག་ལ་དབྤྱིབས་ཡོད་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །མང་བཀུར་བའྤྱི་ནང་ཚན་གནས་མ་བུའྤྱི་སེ་པ་རྣམས་བདག་ཕུང་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་གཞན་
རག་མྤྱི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པའྤྱི་རས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཁ་ཅྤྱིག་དེ་ྤྱིད་གཞན་ྤྱིད་རག་མྤྱི་རག་
ལ་སོགས་བརོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡོད་འདོད། ཅེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་འགོག་ཚུལ་ལ་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་
གྲངས་དུ་མ་གསུངས་ཀང་། གཙོ་བོ་ནྤྱི་བདག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པ་མྤྱི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་རས་ཡོད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རགས་ཁས། ཞེས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་འགའ་དངོས་པོར་གྲུབ་གྱུར་
ན། །སེམས་ལྟར་གྲུབ་དངོས་བརོད་དུ་མེད་མྤྱི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དཀའ་འགྲེལ་ལས། བརོད་དུ་མེད་ན་རས་
སུ་ཡོད་མྤྱི་སྲྤྱིད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རྣམ་པ་ལྔའམ་བདུན་གྤྱི་སོ་ནས་འཚོལ་བའྤྱི་རྤྱིགས་པ་འདྤྱི་དག་གང་
ཟག་བདག་འགོག་པའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་གཙོ་བོ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འགོག་ཚུལ་ལ་ཡང་རྤྱིགས་བསྒྲེས་ཏེ་
ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཤྤྱིང་ར་དེ་ལ་འཕང་ལོ་སོགས་རང་གྤྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་རས་གཅྤྱིག་དང་རས་
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གཞན་སོགས་རྣམ་པ་བདུན་གྤྱི་སོ་ནས་འཚོལ་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཤྤྱིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་
འདོད་མྤྱིན། །གཞན་མྤྱིན་མ་ཡྤྱིན་དེ་ལྡན་ཡང་མྤྱིན་ཞྤྱིང་། །ཡན་ལག་ལ་མྤྱིན་ཡན་ལག་དག་དེར་མྤྱིན། །འདུས་པ་
ཙམ་མྤྱིན་དབྤྱིབས་མྤྱིན་ཇྤྱི་བཞྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་
རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྤྱི། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པས་བདག་བཙལ་བ་ན་མྤྱི་རེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ཕུང་པོ་
ལ་བརེན་ནས་བདག་བཏགས་པ་ཙམ་ཞྤྱིག་ཁས་ལེན་ཏེ། འདྤྱི་ནྤྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་
དང་། དེའྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཞེས་བ་བ་འདྤྱི་ཙམ་ཞྤྱིག་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཐ་
སད་རྣམ་པར་གནས་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཁས་བླང་བར་བ་སྟེ། བདག་ཏུ་ཐ་སད་བཏགས་པ་མཐོང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ལྟར་ན། འཇྤྱིག་རེན་ཐ་སད་དུ་ཕུང་པོ་ནྤྱི་ེ་བར་བླང་བ་དང་། བདག་ནྤྱི་ེ་བར་
ལེན་པ་པོ། ཕུང་པོ་ནྤྱི་ཆ་ཤས་དང་། བདག་ནྤྱི་ཆ་ཤས་ཅན། ཕུང་པོ་ནྤྱི་ཡན་ལག་དང་། བདག་ནྤྱི་ཡན་ལག་ཅན་
ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་ནྤྱི་དེ་ྤྱིད་དུ་འམ་འཇྤྱིག་རེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གྤྱིས་འགྲུབ་འགྱུར་མྤྱིན་མོད་ཀྤྱི། །རྣམ་དཔད་མེད་
པར་འཇྤྱིག་རེན་ྤྱིད་ལས་འདྤྱིར། །རང་གྤྱི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡྤྱིན། །དེ་ྤྱིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་
ཤས་ཅན། །ཤྤྱིང་ར་དེ་ྤྱིད་བེད་པོ་ཞེས་འགྲོར་བསད། །སེ་བོ་རྣམས་ལ་ལེན་པོ་ྤྱིད་དུ་འགྲུབ། །འཇྤྱིག་རེན་
གྲགས་པའྤྱི་ཀུན་རོབ་མ་བརག་ཅྤྱིག །ཅེས་དང་། སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། མ་དཔད་འཇྤྱིག་རེན་གྲགས་པའྤྱི་
ངོར། །རང་གྤྱི་ེ་བར་བླང་བ་དང་། །ཆ་ཤས་དང་ནྤྱི་ཡན་ལག་ལ། །བརེན་ནས་ལེན་པ་པོ་དང་ནྤྱི། །ཆ་ཤས་ཅན་
དང་ཡན་ལག་ཅན། །འཇོག་པ་ཤྤྱིང་རའྤྱི་དཔེ་དང་ནྤྱི། །སར་བ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཚུལ་དེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བསྒྲེ་བ་ནྤྱི། བདག་ཏུ་མ་ཟད་བུམ་པ་སམ་བུ་ལ་
སོགས་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཐ་སད་བདེན་པ་ཀུན་རང་གྤྱི་ཆ་ཤས་དང་། ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཤྤྱིང་ར་ལྟར་རྣམ་པ་
བདུན་གྤྱིས་བཙལ་ན་མྤྱི་རེད་ཀང་། ཐ་སད་དུ་ཆ་ཤས་དང་ཡན་ལག་དང་ཡོན་ཏན་དང་མཚན་གཞྤྱི་དང་བསྲེག་
བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཆ་ཤས་ཅན་དང་། ཡན་ལག་ཅན་དང་། ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། མཚན་ྤྱིད་དང་། སྲེག་
བེད་སོགས་ཐ་སད་བདེན་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པར་བ་དགོས་ཏེ། གཞུང་ལས། བུམ་པ་སམ་བུ་རེ་ལྡེ་
དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕེང་བ་ལོན་ཤྤྱིང་དང་། །ཁང་ཁྤྱིམ་ཤྤྱིང་ར་བྲན་དང་འགྲོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་པོ་
རྣམས་དག་དང་། །དེ་བཞྤྱིན་གང་དག་སོ་ནས་སེ་འདྤྱིས་བསད་པ་དེ་རྣམས་རོགས་བ་སྟེ། །གང་ཕྤྱིར་ཐུབ་དབང་
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དེ་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལྷན་ཅྤྱིག་རོད་མྤྱི་མཛད་ཕྤྱིར་རོ། །ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ྤྱིད་དང་ནྤྱི་བུད་
ཤྤྱིང་ལ་སོགས་དང་། །ཡོན་ཏན་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་གཞྤྱི་མེ་ལ་སོགས་དོན་དག །དེ་རྣམས་
ཤྤྱིང་རའྤྱི་རྣམ་དཔད་བས་པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། །དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཇྤྱིག་རེན་གྲགས་
པའྤྱི་སོ་ནས་ཡོད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་དོན་དམ་དུ་བཙལ་བས་མྤྱི་རེད་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ནྤྱི་
དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་དཔད་གཞྤྱི་དེ་ྤྱིད་སང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ནྤྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྤྱིན་པས། 
བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱི་བཞྤྱིན་དུ་གོ་དགོས་སོ། མཚན་གཞྤྱི་གཅྤྱིག་ལ་མཚོན་ན་ཤྤྱིང་ར་རང་གྤྱི་ཡན་
ལག་ལ་རྣམ་པ་བདུན་གྤྱིས་བཙལ་བའྤྱི་ཚེ་མ་རེད་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ནྤྱི་ཤྤྱིང་ར་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྤྱི་དོན་
དམ་བདེན་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་འཕང་ལོ་སོགས་རང་གྤྱི་ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་ཤྤྱིང་རར་བཏགས་པ་ནྤྱི་དོན་དམ་
བདེན་པ་རོགས་པའྤྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་དཔད་གཞྤྱི་ཀུན་རོབ་ཀྤྱི་ཤྤྱིང་ར་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་ཡན་
ལག་རྒྱུར་བས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འདོགས། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡན་ལག་ཏུ་འདོགས། ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདེན་གྤྱིས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་འདྤྱི་བཞྤྱིན་མྤྱི་ཤེས་པའྤྱི་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྤྱི་ཐར་པ་སྒྲུབ་
པའྤྱི་ལམ་ལས་གོལ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ྤྱིད་བདེན་ལས་མས། །དེ་ལས་མས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་
ཡོད་མྤྱིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་ཤྤྱིང་ར་དང་ཤྤྱིང་རའྤྱི་ཡན་ལག་ཐ་སད་དུ་ཕན་ཚུན་རེན་དང་
བརེན་པར་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་གྤྱིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། ཤྤྱིང་རའྤྱི་ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་
ཤྤྱིང་རར་བཏགས་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། དེ་གྤྱིས་ཕན་ཚུན་རེན་དང་བརེན་པ་ནྤྱི་ཐ་སད་དུ་ཁས་མྤྱི་ལེན་
ཏེ། དེ་གྤྱིས་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་ཐ་སད་གང་དུ་ཡང་རེན་དང་བརེན་པར་ཁས་
མྤྱི་ལེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་དེ་གྤྱིས་གང་དུ་ཡང་རྣམ་པ་བདུན་པོ་གང་རུང་དུ་
ཁས་མྤྱི་ལེན་པ་སོབ་དཔོན་འདྤྱིའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ནྤྱི་དེ་ྤྱིད་དུ་འམ་འཇྤྱིག་རེན་
དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གྤྱིས་འགྲུབ་འགྱུར་མྤྱིན་མོད་ཀྤྱི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་
པར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་བཏགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཟེར་བ་སོགས་ལ་ནྤྱི་ཁབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། འོ་ན་མྱུ་གུ་
ས་བོན་ལ་བརེན་པར་ཐལ། ས་བོན་ལ་བརེན་ནས་མྱུ་གུ་སེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་པ་མཚུངས། འདོད་ན། ས་མྱུག་
གྤྱིས་རེན་དང་བརེན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ས་བོན་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་ན་མྱུ་གུ་ཞྤྱིག་པར་ཐལ། 
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འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། རེན་ཞྤྱིག་པའྤྱི་ཚེ་ན་བརེན་པ་ཡང་འཇྤྱིག་པར་འགྱུར་བ་རེན་འབྲེལ་གྤྱི་ཆོས་ྤྱིད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་། ཕ་དང་བུ་གྤྱིས་རེན་དང་བརེན་པར་ཐལ། ཕ་ལ་བརེན་ནས་བུ་སེས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་གྤྱི་
འདོད་པ་ནྤྱི། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀྤྱི་ཆོས་རྣམས་རེན་དང་བརེན་པར་ཁས་
མྤྱི་ལེན་ཡང་། སྤྱིར་རེན་དང་བརེན་པའྤྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་ཏེ། སེམས་ཅན་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྤྱི་བདེ་
གཤེགས་སྤྱིང་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོད་ཀྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ལ་བཅུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་སོགས་རེན་དང་བརེན་པའྤྱི་
དམ་བཅའ་རྣམས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཀུན་མཁེན་བླ་མས་ངེས་དོན་རབ་གསལ་
ལས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསུམ་པ་སྤྱི་དོན་གྤྱི་སོ་ནས་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་ལ། བདག་ཡོད་མེད་དཔད་པ། 
རག་མྤྱི་རག་གང་ཡྤྱིན་དཔད་པ། བདག་གྤྱི་ས་མཚམས་བཤད་པ། ལྷན་སེས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་
བཤད་པ། བདག་མེད་ཀྤྱི་དོན་ལ་སེམས་མམ་པར་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྤྱི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་
མཆོག་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ། གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅྤྱིང་བདག་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་དང་
གང་ཟག་རྣམ་གྲངས་སུ་སྨྲ་བ་མུ་སྟེགས་པའྤྱི་ལུགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་དང་། ཁ་ཅྤྱིག བདག་མེད་པའྤྱི་ཤེས་
བེད་དུ། བདག་མེད་དེ། བདག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཕྤྱི་རོལ་པ་དང་། མེད་པར་འདོད་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་ལུགས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའྤྱི་བློ་དེ་ཡུལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་བློ་ཡྤྱིན་ལ། བདག་འཛིན་
ཡུལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་ཡུམ་གྤྱི་མདོ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སྲས་ཀྤྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་མུ་སྟེགས་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་དག་ལས་བདག་དང་
སེམས་ཅན་དང་སྲོག་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་དག་ལས་བེད་པའྤྱི་
སེས་བུ་བཅུ་གྤྱིས་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དོན་འདྤྱི་ལ་དགོངས་ནས་སོམ་གསུམ་ཁ་སྐོང་ལས། 
འོ་ན་ཡུམ་གྤྱི་མདོ་རྣམས་དང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཞུང་ལུགས་རྣམས། །མུ་སྟེགས་གཞུང་ལུགས་སུ་འགྱུར་
ཏེ། །དེ་དག་རྣམ་གྲངས་གསུངས་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཤེས་བེད་ཀང་། གྤྱིས་པ་དེ་ནྤྱི་ཁབ་པ་མ་
ངེས་ཏེ། འོ་ན་སེ་བ་དང་མཚན་མ་དང་སོས་པ་རྣམས་མེད་པར་ཐལ། སེ་མེད་རོགས་པའྤྱི་བློ་སོགས་ཡུལ་གྤྱི་
གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས། སེ་བ་འཛིན་པའྤྱི་བློ་སོགས་ཡུལ་གྤྱི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་
ནུས་ཏེ། སེ་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཤེས་བེད་དང་པོ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྟེ། བླུན་པོ་ཕལ་གྤྱི་
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སྤྱི་སྐད་ལ་དེ་ལྟར་གྲགས་ཀང་། མཁས་པའྤྱི་མཐོང་ན་བཞད་གད་ཀྤྱི་གནས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་སེ་མང་
བཀུར་བ་སོགས་ཀྤྱི་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་བདག་རས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན། ཁ་ཆེ་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་དབུ་
མ་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་བར་གྤྱིས་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་བདག་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་བལྟས་པས་གསལ་ལོ། །དེ་སྐད་དུ་ཁ་སྐོང་ལས། སྒྲུབ་བེད་ཀང་ནྤྱི་ལྟར་སང་
སྟེ། །སེ་མེད་མཚན་མེད་སོས་མེད་རྣམས། །རོག་པའྤྱི་བློ་ལ་མཚུངས་པ་སྟེ། །སེ་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་
ཕྤྱིར། །ཞེས་དང་། གཞུང་ལུགས་རྣམས་གཞག་དོར་ནས་ནྤྱི། །ཕལ་པའྤྱི་ངག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས། །གྲུབ་མཐའྤྱི་
རྣམ་གཞག་འཇོག་བེད་པ། །མཁས་པས་མཐོང་ན་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་
ནྤྱི། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་དང་། ཆོས་ཀྤྱི་སོམ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་ཅེས་པའྤྱི་བདག་རྣམས་ནྤྱི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྤྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ལ་བདག་ཏུ་
བཞག་པའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་ལས། ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། བདག་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་མེད་པའྤྱི་དོན་ཏེ། བདག་
ཅེས་བ་བའྤྱི་སྒྲ་ནྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཚིག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་དང་། ཟླ་བས་མཛད་པའྤྱི་བཞྤྱི་བརྒྱ་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་ལས། 
དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་གང་ཞྤྱིག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྤྱི་ངོ་བོ་རང་བཞྤྱིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་
ནྤྱི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་ནྤྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྤྱི་དབེ་བས་གྤྱིས་སུ་རོགས་ཏེ། ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་པ་དང་། 
གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་རྣམས་ཀྤྱི་དོན། ཁ་སྐོང་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཚིག་ཟུར་
ལ། །སར་བའྤྱི་བདག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད། །བདག་མེད་ཅེས་པའྤྱི་བདག་གྤྱི་དོན། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་
ཟླ་བ་ཡྤྱིས། །ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་ནས། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད། །དེ་དང་བེད་པའྤྱི་སེས་བུ་
ལ། །བདག་ཅེས་བརོད་པ་སོ་སོར་སོས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཇྤྱིག་རེན་ན་ང་དང་བདག་ཅེས་གྲགས་པའྤྱི་
བདག་ནྤྱི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་ང་དང་བདག་ཏུ་འཇོག་པའྤྱི་སྐབས་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། བདག་ྤྱིད་ལེགས་པར་བསོམ་པ་དང་། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་
ལས། དེ་ལ་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་འདྤྱི་ལ་བཞག་ཅྤྱིང་བསེད་པས་ན་བདག་ྤྱིད་དེ། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་
པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་བདག་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་ཡང་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁམས་དྲུག་
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དང་སེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་བདག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཏགས་
པའྤྱི་བདག་དེ་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་། བེད་པ་པོ་ཡྤྱིན། ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ེ་བར་བླང་བ་དང་། ལས་
སམ་བ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁད་པར་འཐད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་བཞྤྱིན་འཇྤྱིག་རེན་གྲགས་པའྤྱི་ཕུང་པོ་
དང་། །ཁམས་དང་དེ་བཞྤྱིན་སེ་མཆེད་དྲུག་བརེན་ནས། །བདག་ཀང་ེ་བར་ལེན་པོ་ྤྱིད་དུ་འདོད། །ེར་ལེན་
ལས་ཡྤྱིན་འདྤྱི་ནྤྱི་བེད་པོའང་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། འབྱུང་བཞྤྱི་ནམ་
མཁའ་རྣམ་ཤེས་ཀྤྱི་ཁམས་དྲུག་དང་། མྤྱིག་སོགས་རེག་པའྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་རྒྱུ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་
བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་བདག་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སེས་བུ་གང་ཟག་དེ་ནྤྱི་ཁམས་
དྲུག་དང་། རེག་པའྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་ེ་བར་ལོངས་སོད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་
པ་ལས། གང་ཕྤྱིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་མེ། །རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཞེས་བ་བ། །ཁམས་དྲུག་དང་
ནྤྱི་མྤྱིག་སོགས་རེག་པ་ཡྤྱི། །རེན་དྲུག་དག་ལ་བརེན་ནས་ེར་བརེན་ཞྤྱིང་། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཆོས་
རྣམས་ེར་བཟུང་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་མདོ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སེས་བུ་གང་ཟག་དེ་ནྤྱི་
ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་གང་ཟག་དང་། གང་ཕྤྱིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་མེ། །ཞེས་པའྤྱི་བདག་དང་། མདོ་
ལས། དེ་བཞྤྱིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བ་འོ། །ཞེས་པའྤྱི་སེམས་ཅན་དང་། 
མདོ་ལས། ཕུང་པོ་རེན་ནས་ཡྤྱིན་གསུངས་པ། །ཞེས་པའྤྱི་བདག་དང་། བདག་ཀང་ེ་བར་ལེན་པོ་ྤྱིད་དུ་
འདོད། །ཅེས་པའྤྱི་བདག་དང་། རེ་ཤེར་ལས། བདག་ྤྱིད་ལེགས་པར་བསོམ་པ་དང་། །ཞེས་པའྤྱི་བདག་དང་། 
ཚིག་གསལ་ལས། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་བདག་ཅེས་བའོ། །ཞེས་པའྤྱི་བདག་དང་། 
བདག་ཕུང་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་བདག་དང་། བེད་པའྤྱི་སེས་བུ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་
དང་། དེའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་སེམས་ཅན་དང་། དེའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་གང་ཟག་སོགས་དོན་གཅྤྱིག་མྤྱིང་
གྤྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། མཚན་གཞྤྱི་ནྤྱི། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ང་ཙམ་དེ་ྤྱིད་
ཡྤྱིན་ཏེ། ཁ་སྐོང་ལས། ངར་འཛིན་དམྤྱིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་ལ། །བེད་པའྤྱི་སེས་བུ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི། །མྤྱིང་གྤྱི་རྣམ་
གྲངས་བཏགས་པར་བཞེད། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁ་ཅྤྱིག་ཚིག་གསལ་གྤྱི་ལུང་ལ་བརེན། ཕུང་པོ་ལ་
བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན། བེད་པའྤྱི་སེས་བུའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། 
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ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཐ་
སད་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་དོན་དམ་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ལྔར་
བཙལ་བས་མྤྱི་རེད་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། ཕུང་མྤྱིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མྤྱིན། །དེ་ལ་ཕུང་མེད་
དེར་དེ་མེད། །དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མྤྱིན། །དེ་བཞྤྱིན་གཤེགས་པ་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། 
སེམས་ཅན་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གྤྱིས་པ་རག་མྤྱི་རག་གང་ཡྤྱིན་དཔད་པ་ནྤྱི། རང་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག བདག་རག་
པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྤྱི་བཏགས་ཡོད་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་ན་བདག་སེ་འཇྤྱིག་བེད་པར་ཐལ། དེ་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་
ན། ར་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྤྱིན་ན། །སེ་དང་འཇྤྱིགས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་རྤྱིགས་
པ་འདྤྱི་ལ་ཕོགས་ས་མས་འདོད་ལན་ཐེབས་པར་ཐལ། བདག་སེ་འཇྤྱིག་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། རྤྱིགས་པ་དེ་
ལན་གྤྱིས་ལྡོག་པར་མྤྱི་ནུས་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་དཔད་པར་བ་བའྤྱི་
གཞྤྱིར་སང་ཡང་། ས་མ་དེ་ཁབ་པ་ཆེས་ཏེ། འོ་ན་བུམ་པ་ཡང་རག་པར་ཐལ། དེ་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
དེ་རང་གྤྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ལ་བཏགས་པའྤྱི་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་བཞྤྱིན་དུ་
སམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་ཀྤྱི་དངོས་པོ་ཀུན་རག་པར་ཐལ་བའྤྱི་སོན་གནས་སོ། །ར་ཤེའྤྱི་ལུང་ལ་བརེན་པ་
ཤེས་བེད་བཟང་བར་སང་ཡང་ཁོ་བོ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སེ་དང་འཇྤྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་དོན་
མང་བཀུར་བས་བདག་ཕུང་རས་གཅྤྱིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། འོ་ན་བདག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སེ་འཇྤྱིག་ཅན་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞེས་འཕངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་ཐ་སད་དུ་སེ་འཇྤྱིག་བེད་པ་དོན་ལ་གནས་པ་དེ་ཐ་སད་དུ་འགོག་མྤྱི་
རྤྱིགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། མདོ་ལས་ཀང་། འཇྤྱིག་རེན་སེ་བ་ན་གང་ཟག་ག་གཅྤྱིག་སེའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
གཞན་དུ་ན། སེ་གནས་འཇྤྱིག་གསུམ་དང་འདུས་བས་མེད་པར་ཐལ། ར་ཤེ་ལས། སེ་དང་གནས་དང་འཇྤྱིག་པ་
དག །མ་གྲུབ་ཕྤྱིར་ན་འདུས་བས་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དག་པར་ན་གཞུང་གྤྱི་རྤྱིགས་པ་དེ་
རྣམས་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་པས། ཐ་སད་རྣམ་གཞག་གྤྱི་ཚེ་མྤྱི་གནོད་པར་ཡོངས་འཛིན་
འཇམ་པའྤྱི་དབངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་བཞེད་པ་ནྤྱི་དབུ་མའྤྱི་གསང་ཚིག་ཕུལ་དུ་ཕྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གསང་



102   ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། 

ཚིག་འདྤྱི་མ་གོ་ན་དབུ་མའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བསྐལ་པར་འབད་ཀང་དོན་ཆུང་ཞྤྱིང་། ཡང་ན་ཆད་མཐར་ལྷུང་བ་
ཡང་སྲྤྱིད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྤྱིག དབུ་མའྤྱི་སྐབས་འདྤྱིར་བདག་རག་མྤྱི་རག་གང་ཡང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་མཐའ་དང་
ལྡན་མྤྱི་ལྡན་སོགས་མུ་བཞྤྱི་དང་། རག་མྤྱི་རག་སོགས་མུ་བཞྤྱི་གང་དུ་ཡང་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པར་བཞག་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སོགས་མེད་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་དོན་
དམ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་སྐབས་དེ་ྤྱིད་ཐ་སད་རྣམ་གཞག་ལ་འདེས་པའྤྱི་སོན་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་འདེས་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀྤྱི་
ལུང་རྤྱིགས་ཕལ་ཆེར་རང་གྤྱིས་ཇྤྱི་ལྟར་བཟང་བཟང་མོ་བས་ཀང་ངལ་བའྤྱི་རྒྱུ་ཙམ་དང་ལེགས་པར་བརགས་ན་
མཚང་ཆེའོ། །ལུང་གྤྱི་དོན་ནྤྱི། དོན་དམ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་བདག་རག་མྤྱི་རག་སོགས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་
ཏེ། དེའྤྱི་ཚེ་བདག་རག་མྤྱི་རག་སོགས་སུ་སྨྲས་ན་རག་པར་ལྟ་བ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བའྤྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། 
དེ་བཞྤྱིན་དུ་དོན་དམ་ཟབ་མོ་ལ་ཞུགས་པའྤྱི་ཚེ་བདག་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་མྤྱི་ལྡན་པ་སོགས་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེས། །ཞུས་ན་རྒྱལ་བ་མྤྱི་གསུང་བཞུགས། །གང་ཕྤྱིར་
དེ་ལྟར་ཟབ་མོའ་ིཆོས། །སོད་མྤྱིན་འགྲོ་ལ་མྤྱི་གསུང་བ། །དེ་ྤྱིད་ཕྤྱིར་ན་མཁས་རྣམས་ཀྤྱིས། །ཀུན་མཁེན་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་དགོངས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། རང་ལུགས་ནྤྱི། བདག་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇྤྱིག་
རེན་ཐ་སད་དུ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་དང་། ཕ་ལས་བུ་སེ་བ་སོགས་ཀྤྱི་རྣམ་གཞག་གང་འདོད་པ་དེ་དབུ་མ་
ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་ལེན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བ་འདྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་གྲགས་སེ་སོད་པའྤྱི་དབུ་མ་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་དང་། མདོ་ལས་ཀང་། འཇྤྱིག་རེན་ང་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་རོད་ཀྤྱི་ང་ནྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་རོད་དེ། གང་
འཇྤྱིག་རེན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ནྤྱི་ང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་དང་། བཞྤྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་ཀླ་ཀློ་
སྐད་གཞན་གྤྱིས། །བཟུང་བར་མྤྱི་ནུས་དེ་བཞྤྱིན་དུ། །འཇྤྱིག་རེན་པ་ཡྤྱིས་མ་གཏོགས་པར། །འཇྤྱིག་རེན་བཟུང་
བར་ནུས་མ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གནད་འདྤྱི་ནྤྱི་བདག་གྤྱི་འདེན་པ་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་དབང་ཕྱུག་
དཔལ་བཟང་པོའ་ིགསུང་གྤྱི་གསང་བ་ཟབ་མོ་ལས་ཐོས་སོ། །ཡང་བདག་དང་གང་ཟག་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
དེ་དག་འཇྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དག་འཇྤྱིག་རེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་དག་བཅུད་ཀྤྱི་
འཇྤྱིག་རེན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་དག་བཅུད་ཀྤྱི་སེམས་ཅན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མདོར་ན་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་
གདགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ལ་བེད་པའྤྱི་སེས་བུ་བཅུ་གྤྱིས་སུ་མྤྱིང་བཏགས་པ་འདྤྱི་མྤྱི་རག་པ་ཡྤྱིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་
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མེད་དེ། བཞྤྱི་བརྒྱ་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་ཟླ་བས་མཛད་པ་ལས། དེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱུར་བས་ནས་བཏགས་པའྤྱི་གང་
ཟག་ནྤྱི། སེ་བའྤྱི་གནས་དེ་དང་དེར་འཇྤྱིག་ཅྤྱིང་རབ་ཏུ་འཇྤྱིག་པས་འཇྤྱིག་རེན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཕུང་
པོ་གང་ཟག་གྤྱི་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་དང་། གང་ཟག་དེ་ལ་བཏགས་པའྤྱི་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་དབུ་མ་པའྤྱི་
ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ལས། བདག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལ་དམྤྱིགས་
པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཕུང་པོ་རྒྱུར་བས་ནས་བཏགས་པའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་ཅན་ཡང་ཚོགས་པ་ཙམ་
ཡྤྱིན་པར་མྤྱི་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་རས་ཡོད་ཡྤྱིན་ནམ་ཞེ་ན། 
དངོས་སྨྲ་བ་གསུམ་གྤྱིས་གདགས་གཞྤྱི་དང་། བཏགས་ཆོས་གྤྱིས་སུ་ཕེ་བའྤྱི་གདགས་གཞྤྱི་ཀུན་རས་ཡོད་དུ་
འདོད་ཀང་། འདྤྱིར་ནྤྱི་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ྤྱིད་ཀང་རྐང་པ་དང་བྤྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་
ནས་བཏགས་ཡོད། ཆ་ཤས་དེ་དག་ཀང་ནང་སེལ་གྤྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་
མཐར་ཟད་ཟད་ཀྤྱི་བར་དུ་ཐུག་པ་མེད་དོ། །དེ་སྐད་དུ། སོད་འཇུག་ལས། དཔེར་ན་ཆུ་ཤྤྱིང་སོང་པོ་དག །ཆ་
ཤས་ཕེ་ན་འགའ་མེད་པ། །དེ་བཞྤྱིན་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡྤྱིས། །བཙལ་ན་བདག་ཀང་ཡང་དག་མྤྱིན། །ཞེས་
བདག་འཚོལ་བའྤྱི་ཚུལ་དང་། ལུས་ནྤྱི་རྐང་པ་བྤྱིན་པ་མྤྱིན། །ཞེས་པ་ནས། ཕྤྱི་དང་ནང་ནའང་ལུས་མེད་ན། །ཇྤྱི་
ལྟར་ལག་སོགས་ལ་ལུས་ཡོད། །ལག་སོགས་རྣམས་ལས་གཞན་མེད་ན། །དེ་ནྤྱི་ཇྤྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་
བདག་གྤྱི་ཆ་ཤས་ལུས་བཙལ་ནས་མ་རེད་པའྤྱི་ཚུལ་དང་། དེ་བཞྤྱིན་སོར་མོའ་ིཚོགས་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར། །ལག་པའང་
གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཡང་ཚིགས་ཀྤྱི་ཚོགས་ཡྤྱིན་ཕྤྱིར། །ཚིགས་ཀང་རང་གྤྱི་ཆ་ཕེ་བས། །ཞེས་པ་
ནས། མཁའ་བཞྤྱིན་དེས་ན་རྡུལ་ཡང་མེད། །ཅེས་པའྤྱི་བར་གྤྱིས་ལུས་ཀྤྱི་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་གྤྱི་བར་དུ་རང་
རང་གྤྱི་ཆ་ཤས་ལ་བཙལ་བས་མ་རེད་པར་གསུངས་པས། ཕོགས་ཆ་མེད་ཀྤྱི་རྡུལ་དང་། ཤེས་པ་སྐད་ཅྤྱིག་ཆ་
མེད་མ་གཏོགས། ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་དངོས་པོ་ཕ་རགས་ཀུན་བཏགས་ཡོད་ཡྤྱིན་པར་གྲུབ་བོ། །ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལུགས་ལ། ཕུང་པོ་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་ཙམ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གང་ཟག་གྤྱི་གདགས་གཞྤྱི་
མ་ཡྤྱིན་པར་ཀུན་མཁེན་བླ་མས་བཞེད་ལ། འོན་ཀང་གཞྤྱིའྤྱི་དོན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྤྱི་དོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་ལས། 
གདགས་གཞྤྱི་ཞེས་པའྤྱི་གཞྤྱི་ནྤྱི་གང་ལ་འཇུག རྒྱུ་ལ་འཇུག་པ་ཡྤྱིན་ན། གདགས་པའྤྱི་གཞྤྱི་དང་གདགས་པའྤྱི་
རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་འདའོ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་བཤད་པ་ནྤྱི། 
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རང་ཕོགས་པ་ཁ་ཅྤྱིག ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་བང་སེམས་དང་། ན་རང་དང་སོ་སེ་ཐམས་ཅད་བེད་པའྤྱི་
སེས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་ཏེ། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྤྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་བདག་འཛིན་སེ་སྲྤྱིད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཞེས་
ཟེར་བ་མྤྱི་འཐད་དེ། འོ་ན་བང་སེམས་ས་དང་པོ་པ་ཆོས་ཅན། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་པར་
ཐལ། བེད་པའྤྱི་སེས་བུ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། ངར་འཛིན་ཅན་
གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལས་ོན་གྤྱིས་བཅྤྱིངས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཏུ་
ཐལ། ངར་འཛིན་ཅན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ངར་འཛིན་ཡོད་ན་ཡང་ལས་
ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནྤྱི་སེ་བ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྒྲུབ་བེད་ཀང་མ་ངེས་ཏེ། བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་ན། 
ངར་འཛིན་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྤྱི་བློ་སོགས་ངར་འཛིན་མ་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེ་དག་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་ཁ་ཅྤྱིག་སོ་སེ་ཡྤྱིན་ན། བེད་པའྤྱི་སེས་བུར་
གྱུར་པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་ཟེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའྤྱི་རོགས་པ་སོན་སོང་གྤྱི་བང་
སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། དེས་ངར་འཛིན་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
དེས་འཁོར་བའྤྱི་ར་བ་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་དགྲ་བཅོམ་པའྤྱི་རོགས་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
ཨེ་བྱུང་། རང་ལུགས་ནྤྱི། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ང་དང་། ངར་འཛིན་ཅན་གྤྱི་
སེམས་ཅན་དང་། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ཅན་གྤྱི་སེམས་ཅན་དང་། ལས་ོན་གྤྱི་འཆྤྱིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་བའྤྱི་
སེམས་ཅན་དང་། འཁོར་བའྤྱི་འཆྤྱིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་བའྤྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་བེད་པའྤྱི་སེས་བུར་གྱུར་པའྤྱི་
བདག་དང་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། ས་མཚམས་ནྤྱི། སོ་སེ་ཐ་མལ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགྲ་བཅོམ་པའྤྱི་རོགས་པ་མ་ཐོབ་
ཀྤྱི་བར་གྤྱི་ཐེག་དམན་སོབ་པ་མཐའ་དག་དང་། བང་སེམས་ལ་ཡང་དགྲ་བཅོམ་པའྤྱི་རོགས་པ་སོན་དུ་མ་སོང་
བའྤྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་པ་ནས། སོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའ་ིབར་ཐམས་ཅད་བེད་པའྤྱི་སེས་བུར་གྱུར་
པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་ཏེ། དེ་དག་གྤྱི་རྒྱུད་ལ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་མངོན་གྱུར་དང་། དབང་ལྡན་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཚུལ་དུ་
ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་འཇྤྱིག་ཚོགས་ལྟ་བྲལ་ཕྤྱིར། །ལམ་དང་པོར་ནྤྱི་སྲེད་མེད་
འགྱུར། །ལྷན་ཅྤྱིག་སེས་པ་མ་སྤངས་ཕྤྱིར། །སྤངས་ན་ཡང་སྲྤྱིད་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའྤྱི་གོ་དོན་
ཡང་འབྲས་བུ་བཞྤྱིའྤྱི་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྤྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཀང་འཁོར་བའྤྱི་ར་བ་འཇྤྱིག་ལྟ་ལྷན་སེས་མ་སྤངས་
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པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན་འཁོར་བ་ལས་མ་གྲོལ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་སྤངས་ན་འཁོར་བ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་པའྤྱི་དོན་ནོ། །རན་པོའ་ི
ཟེར་བགྲོས་ལ་མ་ན་པར་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའྤྱི་གནད་འདྤྱི་དག་སྤྱིང་ལ་འཆང་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་
ནོ། །འདྤྱིར་དཔོད་ལྡན་ལ་དོགས་པ་འདྤྱི་འབྱུང་སྟེ། ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྤྱི་རྒྱུད་ལ་ངར་འཛིན་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ང་རང་བཞྤྱིན་མེད་པར་མངོན་
སུམ་རོགས་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ་ཟེར་ན། ཁོ་བོ་ནྤྱི་འདྤྱིར་ཁབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། སར་བཤད་པ་ལྟར་དེའྤྱི་
རྒྱུད་ལ་ངར་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་མེད་ཀང་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་མ་ཐོབ་ཀྤྱི་
བར་དུ་དེ་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། ན་ཐོས་ཀྤྱི་སོམ་ལམ་མཐའ་མ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཏྤྱིང་ངེ་འཛིན་
གྤྱིས་སྤོང་བ་གེན་པོ་བས་ནས་མྤྱི་སོབ་ལམ་སྐད་ཅྤྱིག་དང་པོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་སྤངས་
པ་ལ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་འཇོག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ངར་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ནྤྱི་མཐོང་སྤང་ཡྤྱིན་པས་མཐོང་ལམ་གྤྱི་
སྐབས་སུ་སྤོང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེས་ན་ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་སོགས་ནྤྱི། ངར་འཛིན་མངོན་གྱུར་པའྤྱི་དམྤྱིགས་
ཡུལ་མ་ཡྤྱིན་ཡང་། རང་རྒྱུད་ལ་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་ངར་འཛིན་གྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཅྤྱིས་ཀང་ཡྤྱིན་
པས་བེད་པའྤྱི་སེས་བུར་འཇོག་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན། དེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་དབང་ལྡན་
གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྤྱིང་། ཡོད་ན་དེའྤྱི་རྒྱུད་ལ་དབང་ལྡན་གྤྱི་ཚུལ་གྤྱིས་ཡོད་པའྤྱི་
ངར་འཛིན་དེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་གང་ཡྤྱིན་དྤྱིས་པས་གསལ་ཏེ། རེན་གྤྱི་གང་ཟག་ཁོ་རང་ལས་འོས་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཚེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ང་སུན་ཕྱུང་ནུས་
པར་བཤད་པ་ཡང་། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་མམ་གཞག་དེའྤྱི་སང་ངོ་ན་གནས་ལུགས་འབའ་
ཞྤྱིག་མ་གཏོགས། ང་དང་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོས་པའྤྱི་ཚོགས་མ་དམྤྱིགས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་
གྤྱི། བདག་མེད་རོགས་མ་ཐག་ང་དང་སེམས་ཅན་སོགས་གཏན་མེད་པར་སོང་བ་མྤྱིན་ཏེ། རོགས་མ་ཐག་པའྤྱི་
གང་ཟག་དེ་ཀ་ང་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ལྷན་སེས་དང་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་ཁད་པར་
བཤད་པ་ནྤྱི། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་དང་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱི་ཁད་པར་ཇྤྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་པའྤྱི་བག་
ཆགས་ཀྤྱིས་བསད་པ་ལ་བརེན་གཞྤྱི་མེད་ལ་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྤྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པའྤྱི་ང་ཙམ་ནྤྱི། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་དང་། ལྷན་སེས་ཀྤྱི་གང་ཟག ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་བདེན་
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འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྤྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་ནྤྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཆོས་
ཙམ་ཡྤྱིན་པས། དེ་དག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་ེ་བར་བླང་བ་སོགས་དང་། བདག་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་སོགས་
ཡྤྱིན་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་དང་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྤྱི་བདེན་འཛིན་
ལྷན་སེས་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བ་གང་ཟག་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གྤྱིས་
ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བློས་གཟུང་བ་ཡྤྱིན་ཡང་། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་དང་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་ཏུ་འགྲོ་བས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་
དེ། བདག་དེ་གྤྱིས་ཐ་སད་དུ་ཡང་འགོག་པར་བེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བདག་ཕུང་པོ་ལས་རས་གཞན་པ་དང་རས་
གཅྤྱིག་པ་སོགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལྟར་སང་གྤྱི་འཐད་པ་དང་བཅས་པའྤྱི་སོ་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནྤྱི་བདག་འཛིན་
ཀུན་བཏགས་དེའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཕུང་པོ་དང་རས་གཞན་པ་དང་རས་གཅྤྱིག་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ནྤྱི་
ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་ཏུ་འགྲོ་བས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད། ཡང་དེའྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བ་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་
བདག་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྤྱི་དགོས་ཏེ། བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་དེའྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་གཟུང་བ་ཡང་རྤྱིམ་བཞྤྱིན། མོ་གཤམ་གྤྱི་བུ་དང་། མོ་གཤམ་གྤྱི་བུའྤྱི་བུ་
དང་ཆོས་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་ཕུང་པོ་ལས་རས་གཞན་པ་དང་རས་གཅྤྱིག་པ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་
དེ་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། དེ་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེ་ན། 
འདྤྱིར་ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་རྤྱིགས་པ་མཁེན་པ་དག་གྤྱིས་ཤེས་པར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་
གྤྱི་དོན་ཙམ་དུ་བས་ནས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྤྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་དང་། གོང་དུ་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱིས་
ངོས་འཛིན་པ་ན་ཡང་ང་དང་ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་དང་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་ཏུ་འགྱུར་བས། 
དེ་དང་དེ་ལ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ངོས་བཟུང་བ་ཙམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན། ཕུང་པོ་དང་རས་
གཞན་དང་རས་གཅྤྱིག་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའྤྱི་བདག་ཆོས་ཅན། བདག་རས་ཡོད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། ཀུན་བཏགས་
ཀྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། རས་ཡོད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། 
མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་བདག་མེད་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་ཀྤྱིས་ཁད་པར་དུ་
བས་པའྤྱི་བདག་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀྤྱིས་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 
བདེན་མེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དེ་བཞྤྱིན་དུ། ང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གང་ཟག་གྤྱི་
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བདག་ཡྤྱིན་ཟེར་བ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོས་གྲུབ་པའྤྱི་བདག་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཁབ་སྟེ། ཁ་སྐོང་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཚིག་ཟུར་ལ། །ཞེས་པ་ནས། ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ལ་
བཤད་ནས། །ཞེས་པའྤྱི་བར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་མྤྱི་ནུས་ཏེ། ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། རང་བཞྤྱིན་
གྤྱིས་མ་གྲུབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མ་ཡྤྱིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་དང་། བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་
འགལ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། ཐ་སད་དུ་མེད་པས་ཁབ། ལྷན་སེས་
ཀྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་ཡྤྱིན་ན། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཁབ་པའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། དེ་གྤྱིས་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་ཡང་ཐ་
སད་དུ་མེད་མཚུངས་ཡྤྱིན་ཀང་། ངོས་འཛིན་སོ་སོར་མྤྱི་འད་བས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །དེ་
ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའྤྱི་བག་ཆགས་ཀྤྱིས་བསད་པ་ཙམ་ལ་བརེན། ང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་བའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་ང་བདེན་
གྲུབ་ནྤྱི། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྤྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་དང་། རྤྱིགས་པ་ལྟར་སང་གྤྱི་འཐད་པ་དང་
བཅས་ཏེ་ང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་བའྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་ང་བདེན་གྲུབ་ནྤྱི། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྤྱི་
འཛིན་སྟངས་ཀྤྱི་ཡུལ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་བཞྤྱིན་དུ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་དང་ཀུན་བཏགས་ལ་ཡང་རྤྱིགས་
བསྒྲེའོ། །ལྔ་པ་སེམས་མམ་པར་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་ནྤྱི། དེ་ལྟར་བདག་མེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་
གྤྱིས་སྒྲོ་འདོགས་རགས་པ་ཙམ་བཅད་ནས། དཔད་དོན་དེ་ྤྱིད་སྤྱིང་པོར་དྤྱིལ་ནས་མས་སུ་ལེན་ན། གནས་
དབེན་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕག་དང་མཆོད་པ་བས་ཏེ་ཚོགས་བསགས། ལྟ་བ་ཟབ་མོ་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་གསོལ་
བ་བཏབ། བདེ་བའྤྱི་སྟན་ལ་ལུས་དང་པོར་བསྲངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དོན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་དོན་ཟབ་མོ་བསོམ་སམ་པའྤྱི་སེམས་བསེད་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྤྱི་གཞྤྱིར་གྱུར་པའྤྱི་རང་ལུས་
འདྤྱི་ཅྤྱི་འད་ཞྤྱིག་ལ་ཟེར་བ་ཡྤྱིན། ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་ཚོགས་པ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་ན། ཤ་ནྤྱི་རུས་པའྤྱི་དྲྭ་བས་སྦྲེལ་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས་སྤྱིང་པོ་མ་མཆྤྱིས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་ཡྤྱིན། རུས་པ་རྣམས་ཀང་རྐང་ལ་ཐུག་གྤྱི་བར་དུ་ཆ་
ཤས་ཕེ་ན་རང་བཞྤྱིན་ནམ་སྤྱིང་པོ་གང་ཡང་མ་མཆྤྱིས། ཁག་རྣམས་ནྤྱི་སྤྱིག་རྒྱུའམ་ལྦུ་བ་རོས་པ་དང་ཆོས་
མཚུངས་པས་ལུས་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སྟོང་པར་འདུག་སམ་དུ་ངེས་ཤེས་བསེད། ལུས་གཟུགས་ཅན་འདྤྱི་བདེན་
པར་མེད་ན་སེམས་དང་ཚོར་བ་སོགས་ཁ་དོག་དབྤྱིབས་ངོས་གཟུང་དང་བྲལ་བས་གང་དུ་ཡང་བདེན་པར་མྤྱི་
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འདུག་སམ་དུ་ངེས་ཤེས་བསེད་ལ་དེའྤྱི་ངང་ལ་ཅྤྱི་གནས་འཇོག ལུས་སོགས་ཕུང་པོ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་གྲུབ་ན་
གཞྤྱི་མེད་ལ་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྤྱི་ཡུལ་འདྤྱི་ག་ལ་གྲུབ། བག་ཆགས་འཁྲུལ་པས་བསད་པ་ཙམ་འདུག་སམ་དུ་
ང་རང་བཞྤྱིན་མེད་པའྤྱི་ངང་ལ་ལྷོད་དེ་འཇོག རེས་ལྟ་བ་དེའྤྱི་ངང་ནས་དགེ་བ་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་དུ་བསོ་བ་དང་
སོན་ལམ་གྤྱི་རྒྱས་འདེབས་བེད། འགྲོ་འཆག་ལ་དུག་གྤྱི་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ཕུང་པོ་དང་ང་ལ་བདེན་
འཛིན་བཤྤྱིག་ནས་དེ་དག་རང་བཞྤྱིན་མེད་པའྤྱི་དན་འདུན་དང་མ་བྲལ་བར་བེད་ཅྤྱིང་། ཆགས་སང་སེ་བའྤྱི་ཡུལ་
དགྲ་གེན་དུ་སང་བ་དང་བདེ་སྡུག་སོགས་ཅྤྱི་བྱུང་ཡང་རྨྤྱི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བལྟས་ལ་སྤང་བླང་གྤྱི་ཞེན་པ་ཨ་
འཐས་མྤྱི་བའོ། །བསོམ་པ་དེ་ལ་བོགས་དབྱུང་བའྤྱི་ཕྤྱིར། ད་དུང་ཐོས་བསམ་གྤྱི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་བསེད་པའྤྱི་
ཆེད་དུ་དབུ་མའྤྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀློག་པ་དང་། གཞན་ལ་ན་པ་དང་། དེ་དག་གྤྱི་དོན་ལ་བསམ་
མནོ་དང་། ཁད་པར་ར་འཇུག་བཞྤྱི་གསུམ་དང་རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ནས་བཤད་པའྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་གནད་རྣམས་
ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རོག་དཔོད་ཀྤྱི་བསམ་མནོ་ནན་ཏན་དུ་བས་ལ། ཡང་ལྟ་བ་བསོམ་པ་ལ་འཇུག བར་སྐབས་
སུ་སྤྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོ་ནས་འགལ་རེན་སྤྱིག་སྒྲྤྱིབ་སོང་བ་དང་། མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་སོ་
ནས་ཚོགས་གསོག་པ་ཡང་ལན་མང་དུ་བའོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཕུང་པོ་དེ་ལྟར་མྤྱི་བདེན་
པར། །ཤེས་ནས་ངར་འཛིན་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུ་
ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། དེའྤྱི་རེས་སུ་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ས་བ་དང་། གོ་རྤྱིམ་དེ་
ལྟར་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བདེ་བའྤྱི་གདུལ་བའྤྱི་རྤྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བསོམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ཡང་ཐོག་
མར་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་བསོམ་ནས་དེའྤྱི་རེས་ལ་ཆོས་ཀྤྱི་བག་མེད་བསོམ་པ་ཡང་གསུངས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་
འཆར་བེད་ལ་གདམས་པའྤྱི་མདོ་ལས། ང་འམ་བདག་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་འདྤྱི་ལ་བཏགས་ནས་
འཁྲུལ་པ་ཡྤྱིན། །མྤྱིང་ནྤྱི་བདག་མ་ཡྤྱིན་ཏེ་བཏགས་པ་ཙམ། །ལུས་ཀང་བདག་མ་ཡྤྱིན་ཏེ་ཤ་རུས་
རྣམས། །འབྱུང་ཆེན་འདུས་པ་ཕྤྱི་རོལ་རྤྱིག་པ་འད། །སེམས་ཀང་བདག་མ་ཡྤྱིན་ཏེ་དངོས་པོ་མེད། །ཆོས་ལ་
བདག་མེད་རྒྱལ་པོ་ན་པར་གྤྱིས། །ཆོས་ནྤྱི་གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡྤྱིན། །ཞེས་པ་ནས། 
དངོས་སང་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡྤྱིན་རྨྤྱི་ལམ་བཞྤྱིན། །སེམས་ཀང་ཁ་དོག་དབྤྱིབས་སོགས་རྣམས་དང་
བྲལ། །དེས་ན་འཁོར་བ་སྟོང་ཞྤྱིང་བདག་མེད་དོ། །འཁོར་བ་མེད་པས་མྱ་ངན་འདས་པའང་མེད། །ཡོད་པ་མ་
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གྲུབ་པས་ན་མེད་པའང་མེད། །མཐའ་གྤྱིས་མེད་ཕྤྱིར་དབུས་ཀང་མེད་པ་ཡྤྱིན། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་བདག་མེད་
བསོམ་བས་ན། །བདག་འཛིན་འཁོར་བ་རད་ནས་ཆོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྤྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སེས་
བུ་ས་མྤྱིན་ཆུ་མ་ཡྤྱིན། །མེ་མྤྱིན་རླུང་མྤྱིན་ནམ་མཁའ་མྤྱིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡྤྱིན་ཀུན་མྤྱིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་དོན་
སེས་བུ་གང་། །ཞེས་སེས་བུ་ཁམས་དྲུག་ལ་བཙས་བས་མ་རེད་པའྤྱི་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་དང་། སེས་བུ་
ཁམས་དྲུག་འདུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡྤྱིན་ཅྤྱི་ལྟ་བར། །དེ་བཞྤྱིན་ཁམས་ནྤྱི་རེ་རེ་ཡང་། །འདུས་ཕྤྱིར་ཡང་
དག་ྤྱིད་དུ་མྤྱིན། །ཞེས་ཁམས་དྲུག་རེ་རེ་ཡང་རང་གྤྱི་ཆ་ཤས་ལ་བཙལ་བས་མ་རེད་པའྤྱི་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་
གསུངས་པ་དང་། སོད་འཇུག་ལས་ཀང་། དཔེར་ན་ཆུ་ཤྤྱིང་སོང་པོ་དག །ཞེས་སོགས་སར་དངས་པ་ལྟར་
བདག་བདེན་མེད་དུ་བསོམ་ཚུལ་དང་། རང་ལུས་ཀྤྱི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་བསོམ་ཚུལ་རྤྱིམ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་
རྣམས་ལས་གོ་རྤྱིམ་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པས་སོ། །ཚིག་འདྤྱི་དག་གྤྱི་དོན་ཡང་བསམ་བྱུང་གྤྱི་ཤེས་རབ་ཀྤྱིས་བློ་
ཡུལ་དུ་ངེས་པར་བས་ལ་སར་ལྟར་དུ་བསོམ་མོ། །སྤྱིར་གདུལ་བའྤྱི་བློ་དང་བསམ་པ་མཐའ་ཡས་པས་གོ་རྤྱིམ་
སོགས་ལ་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད། འོན་ཀང་གོ་རྤྱིམ་དང་རྤྱིགས་པ་སོགས་རང་གྤྱི་བློ་ཡུལ་དུ་གང་འབབ་
པ་དེ་ལས་བརམས་ཏེ་བསོམ་ན་སོམ་སེ་ས་བས་བཀའ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གོ་རྤྱིམ་དང་རྤྱིགས་པའྤྱི་རྣམ་
གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པའྤྱི་གནད་ཀང་དེ་ཡྤྱིན་ནོ། །འདྤྱི་ནྤྱི་དཔད་སོམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ལ། 
འཇོག་སོམ་བེད་ན། སོད་འཇུག་ལས། ཞྤྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྤྱི་ལྷག་མཐོང་གྤྱིས། །ོན་མོངས་རྣམ་པར་
འཇོམས་པར་ཤེས་བས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་སེམས་གནས་པའྤྱི་ཐབས་དགུ་ལ་བསབས་ཏེ་
ཞྤྱི་གནས་སངས་ལ། དེ་འབོངས་པ་ན་ཞྤྱི་གནས་རེན་དུ་བས་ནས་ལྷག་མཐོང་གྤྱི་ཤེས་རབ་བསོམ་ན། དབང་པོ་
རྣོན་པོ་དང་ཚོགས་བསགས་པ་དག་ལ་བསོམ་བྱུང་གྤྱི་ཤེས་རབ་མྱུར་དུ་སེ། དེ་ནམ་སེས་པ་ན་ཁ་བཤད་ཙམ་
མ་ཡྤྱིན་པར་ོན་མོངས་པའྤྱི་གེན་པོར་སོང་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་ཡང་མྱུར་དུ་ཐོབ་
ངེས་པའོ། །ཨེ་མ་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་ཤེས་ལྡན་དག །ཐོས་དང་བསམ་པའྤྱི་དོན་ྤྱིད་མས་ལེན་དུ། །དྤྱིལ་ནས་
བསོམ་པའྤྱི་ལམ་ལ་མྤྱི་འབད་ན། །འཆྤྱི་ཁ་བར་དོའ་ིའཕང་ལ་གདེངས་ཅྤྱི་ཡོད། །ཀེ་མ་ཆོས་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་
སྟོང་པའྤྱི་དོན། །ཐོས་བསམ་དོན་སྤྱིའྤྱི་ཆ་ཙམ་ཤར་གྱུར་ཀང་། །བསོམ་པས་མ་མྱངས་ོན་མོངས་གེན་པོར་
ཅྤྱི། །ད་ནྤྱི་གཅྤྱིག་པུར་ཐོས་དོན་བསོམ་ལ་སོན། །ང་དང་ཕུང་པོ་དཔད་ན་སྟོང་པའྤྱི་དབྤྱིངས། །ཞྤྱི་བ་ཐྤྱིག་ལེར་རོ་
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གཅྤྱིག་འཁོར་བའྤྱི་རྒྱུ། །ངར་འཛིན་གཞྤྱི་མེད་ར་བྲལ་ལས་ོན་གྤྱི། །འཆྤྱིང་བ་རང་གྲོལ་གནས་ལུགས་གདོད་
མའྤྱི་ངང་། །བར་སྐབས་ཀྤྱི་ཚིགས་བཅད་དོ། །གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་བསོམ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཟྤྱིན་
ཏོ།།  །།གྤྱིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརོགས་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞྤྱི་སྟེ། དགོས་པའྤྱི་སོ་ནས་རྒྱས་
པར་ཕེ་བའྤྱི་ཚུལ། དེ་ྤྱིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརོགས་བར་བསྟན། སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། 
ལུང་ཁུངས་སོས་ཏེ་སར་གྤྱི་མཇུག་སྡུད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། བདག་མེད་གྤྱིས་སུ་བསྟན་པ་འདྤྱི་དག་
དགོས་པ་གང་གྤྱི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་རང་དོན་དུ་ཐར་པ་
ཙམ་ཐོབ་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་གཙོ་བོར་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་བསྟན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་བདག་མེད་གྤྱིས་ཀ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གཞུང་
ལས། བདག་མེད་འདྤྱི་ནྤྱི་འགྲོ་བ་རྣམ་གྲོལ་ཕྤྱིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གྤྱིས་གསུངས། །དེ་ལྟར་
སྟོན་པས་སར་ཡང་འདྤྱི་གྤྱིས་ནྤྱི། །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕེ་སྟེ་རྣམ་མང་གསུངས། །ཞེས་དང་། རང་འགྲེལ་ལས། 
དེ་ལ་གང་ཟག་གྤྱི་བདག་མེད་པ་ནྤྱི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་རྣམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་བསྟན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བ་བའྤྱི་
ཕྤྱིར་གྤྱིས་ཀ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །འདྤྱིའྤྱི་འཕོས་ལས། ན་རང་གྤྱིས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་མེད་
རོགས་པར་རོགས་མ་རོགས་ཀྤྱི་དོགས་དཔོད་དགོས་པ་ནྤྱི། ཟྤྱིལ་གནོན་གྤྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟྤྱིན་
ཏོ།།  །།གྤྱིས་པ་ནྤྱི། བདག་མེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་དོན་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་སྟོང་ྤྱིད་བཅུ་དྲུག་གམ་བཞྤྱིར་ཡོད་དེ། དེ་དག་
རོགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ཚོགས་ནྤྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
ལམ་དང་འབྲས་བུས་ཕེ་བའྤྱི་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ཚོགས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། ཤེར་
ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོ་ལས། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྤྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནྤྱི། འདྤྱི་ལྟ་སྟེ། ནང་སྟོང་པ་
ྤྱིད་དང་། ཕྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། ཕྤྱི་ནང་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། སྟོང་པ་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། 
དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། འདུས་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། འདུས་མ་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། མཐའ་ལས་འདས་
པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། དོར་བ་མེད་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། རང་བཞྤྱིན་
སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། མྤྱི་དམྤྱིགས་པ་སྟོང་
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པ་ྤྱིད་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་དོ། །ཞེས་སྟོང་ྤྱིད་བཅུ་དྲུག་གསུངས་ནས། ཡང་མདོ་
ལས། རབ་འབོར་གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ནྤྱི་དངོས་པོས་སྟོང་ངོ་། །དངོས་པོ་མེད་པ་ནྤྱི་དངོས་པོ་མེད་པས་སྟོང་
ངོ་། །རང་བཞྤྱིན་ནྤྱི་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སྟོང་ངོ་། །གཞན་གྤྱི་དངོས་པོ་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་དངོས་པོས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་སར་
ཡང་སྟོང་ྤྱིད་བཞྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་གྤྱི་དོན་གཞུང་འདྤྱིར། སོས་དང་བཅས་པར་སྟོང་པ་ྤྱིད། །བཅུ་དྲུག་
བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །སར་ཡང་བཞྤྱིར་བཤད་དེ་དག་ནྤྱི། །ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ན་རང་གྤྱིས་སྟོང་ྤྱིད་འདྤྱི་དག་གྤྱི་ནང་ནས། ནང་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་ཕྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་གཙོ་བོར་
རོགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དེས་མྤྱིག་སོགས་ནང་གྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་དང་གཟུགས་སོགས་ཕྤྱིའྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་བདེན་
མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། དེས་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྤྱི་ེར་ལེན་གྤྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་བདེན་
མེད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བང་སེམས་འཕགས་པས་སྟོང་ྤྱིད་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་རོགས་ཤྤྱིང་། བཅུ་དྲུག་པོ་
ཀུན་རོགས་པའྤྱི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ལྟ་བ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་
ཡྤྱིན། །ཞེས་པའྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། སྟོང་པ་ྤྱིད་འདྤྱི་རྣམས་ནྤྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། དྤྱིང་སང་གྤྱི་བྤྱིས་པ་ཁ་ཅྤྱིག ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་པའྤྱི་ཐེག་ཆེན་ཤེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོ་ལ་
ངོས་འཛིན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འོག་ཏུ། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྤྱིན་ཚུལ་ལས། །དེ་དག་དེ་སྐད་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་ལ་སེ་སོད་དང་གྲུབ་མཐས་ཕེ་བ་དང་། ལམ་དང་
འབྲས་བུས་ཕེ་བའྤྱི་ཐེག་ཆེན་གྤྱིས་ཡོད་པ་ལས། འདྤྱིར་ཕྤྱི་མ་ལ་འཇོག་དགོས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འདྤྱིར་ཐེག་ཆེན་
གྤྱི་ངོས་འཛིན་ལ་སྟོང་ྤྱིད་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་དང་། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་འཆད་
པའྤྱི་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ྤྱི་ཤུ་བཤད་པ་རྣམས་དོན་གནད་གཅྤྱིག་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན། སར་ཡང་བཞྤྱིར་
བཤད་དེ་དག་ནྤྱི། །ཐེག་ཆེན་མདོར་ཡང་བཞེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་འབྱུང་རྤྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སྟོང་ྤྱིད་
བཅུ་དྲུག་པོ་འདྤྱི་དག་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ནམ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་
སྟོང་ྤྱིད་ཀང་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། འདྤྱི་དག་རང་ངོས་ནས་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་
ཆོས་ཅན་འདྤྱི་དག་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྤྱིས་ཀྤྱི་ཟླས་ཕེ་བའྤྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་གང་ཟག་གྤྱི་
བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཀང་འདྤྱི་དག་གྤྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འདུས་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་དང་། ཆོས་
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ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་གང་ཟག་དེ་འདུས་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་
གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་ཡྤྱིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་
ཡྤྱིན་པ་གང་རུང་དང་། འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་གང་རུང་གྤྱིས་བསྡུས་པའྤྱི་ཆོས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་
སྟོང་ྤྱིད་བཅུ་དྲུག་པོ་སྤྱི་ཙམ་པ་ཆོས་ཀྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། བཅུ་དྲུག་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་
ན། དེ་ཡྤྱིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། གང་ཟག་གྤྱི་བདག་གྤྱིས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ཀང་བཅུ་དྲུག་པོ་གང་རུང་ཡྤྱིན་པ་
གནད་ཀྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། སོས་དང་བཅས་པར་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ས་འགྲེལ་དུ། བདག་མེད་པ་
རྣམ་པ་གྤྱིས་པོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ནྤྱི་སར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱིས་གདུལ་བའྤྱི་བསམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ྤྱིད་ཀྤྱིས་རྣམ་པ་
མང་པོར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་ངོས་གཟུང་བ་ནྤྱི། མྤྱིག་སོགས་ནང་
གྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་དེ་ནང་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། དེ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་གྲུབ་པའྤྱི་གནས་
ལུགས་དེ་ནང་སྟོང་པ་ྤྱིད། དེ་བཞྤྱིན་དུ་གཟུགས་སོགས་ཕྤྱིའྤྱི་སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་དེ་ཕྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་
གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཕྤྱི་ནང་གྤྱི་སེ་མཆེད་གྤྱིས་ཕྤྱི་ནང་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཆོས་རྣམས་རང་
བཞྤྱིན་གྤྱིས་མ་གྲུབ་པའྤྱི་གནས་ལུགས་ནྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཤར་ཕོགས་དང་ལྷོ་
ཕོགས་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཕོགས་ཀྤྱི་ཆ་རྣམས་ནྤྱི་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ནྤྱི་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རེན་གྤྱིས་འདུས་བས་
པ་རྣམས་ནྤྱི་འདུས་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། སེ་གནས་འཇྤྱིག་གསུམ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཆོས་
རྣམས་ནྤྱི་འདུས་མ་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། རག་ཆད་ཀྤྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་
མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་སོགས་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་དང་བྲལ་བའྤྱི་
ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། བང་ཕོགས་སོ་བདུན་སོགས་
འཕགས་ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་དོར་བ་མེད་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། འདུས་བས་ལ་སོགས་པའྤྱི་ཆོས་
རྣམས་ཀྤྱི་གནས་ལུགས་ནྤྱི་རང་བཞྤྱིན་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྤྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྤྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྤྱི་བར་
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གྤྱི་རང་མཚན་རྣམས་ནྤྱི་རང་གྤྱི་མཚན་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། དུས་གསུམ་མྤྱི་དམྤྱིགས་པའྤྱི་
ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་མྤྱི་དམྤྱིགས་པ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། རེན་ལས་བྱུང་བའྤྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་
གྤྱི་ངོ་བོས་དབེན་པ་ནྤྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན་དང་། དངོས་པོ་རང་གྤྱི་
ངོ་བོས་དབེན་པ་དེ་ཡང་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ནྤྱི་དངོས་པོ་མེད་པའྤྱི་ངོ་བོ་ྤྱིད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། 
གཞུང་ལས། གང་ཕྤྱིར་དེ་ཡྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དེ། །ཡྤྱིན་ཕྤྱིར་མྤྱིག་ནྤྱི་མྤྱིག་གྤྱིས་སྟོང་། །དེ་བཞྤྱིན་རྣ་བ་སང་དང་
ལེ། །ལུས་དང་ཡྤྱིད་ཀང་བསད་པར་བ། །ཐེར་ཟུག་གནས་པ་མ་ཡྤྱིན་དང་། །འཇྤྱིག་པ་མ་ཡྤྱིན་ྤྱིད་ཀྤྱི་
ཕྤྱིར། །མྤྱིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་ཡྤྱི། །རང་བཞྤྱིན་མེད་ྤྱིད་གང་ཡྤྱིན་པ། །དེ་ནྤྱི་ནང་སྟོང་ྤྱིད་དུ་འདོད། །ཅེས་
པ་ནས། རེན་ལས་བྱུང་ཕྤྱིར་དངོས་རྣམས་ལ། །འདུས་པ་པ་ཡྤྱི་ངོ་བོ་མེད། །འདུས་པ་པ་ནྤྱི་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱིས། །སྟོང་
ྤྱིད་དངོས་མེད་སྟོང་ྤྱིད་དོ། །ཞེས་པའྤྱི་བར་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྤྱིན་པ་
དང་། འཇྤྱིག་པ་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་དོན་ནྤྱི་སྟོང་པ་ྤྱིད་རྣམས་བསགས་པའམ། བས་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་ཐེར་ཟུག་པ་མ་
ཡྤྱིན། སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་མྤྱི་རག་པ་མ་ཡྤྱིན་པས་འཇྤྱིག་པ་མ་ཡྤྱིན་ཞེས་པའྤྱི་དོན་ཏོ། །ར་ཤེ་ལས། རང་བཞྤྱིན་དག་
ནྤྱི་བཅོས་མྤྱིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གནད་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྟོང་
ྤྱིད་བཞྤྱིར་བཤད་པ་ནྤྱི། དངོས་པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྤྱི་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྤྱིས་བསྡུས་
པའྤྱི་འདུས་བས་ཀྤྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ནྤྱི་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་འདུས་མ་
བས་པའྤྱི་ཆོས་རྣམས་ནྤྱི་དངོས་མེད་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། རང་བཞྤྱིན་ནམ་གནས་ལུགས་ནྤྱི་
རང་བཞྤྱིན་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་མཐའ་དང་དེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད་ལ་སོགས་པ་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་
དངོས་པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་སྟོང་གཞྤྱིའྤྱི་ཆོས་ཅན། དེ་དག་རང་གྤྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་ནྤྱི། གཞན་གྤྱི་དངོས་
པོ་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཏེ། གཞུང་ལས། དངོས་པོའ་ིསྒྲས་ནྤྱི་མདོར་བསྡུས་ན། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བརོད་པ་
ཡྤྱིན། །ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་མཐའ་དང་དེ་བཞྤྱིན་ྤྱིད། །དེ་གཞན་དངོས་པོའ་ིསྟོང་ྤྱིད་དོ། །ཞེས་པའྤྱི་བར་
རྒྱས་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་གྤྱི་དངོས་པོ་ཞེས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། ཡེ་ཤེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་རོགས་
པར་བ་བའམ། ཚུར་རོལ་འཁོར་བ་ལས་འདས་ནས། ཕ་རོལ་མྱང་འདས་སུ་སོན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ན། དེ་སྐད་ཅེས་བ་
སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཡང་ན་ཕ་རོལ་ན་ཡོད་པ་ནྤྱི་གཞན་གྤྱི་དངོས་པོའ།ོ །འཁོར་བ་ལས་འདས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
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གཞན་གྤྱི་དངོས་པོ་ཞེས་བ་བ་ནྤྱི་ཡང་དག་པའྤྱི་མཐའ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞྤྱི་པ་ནྤྱི། ཤེས་རབ་ཕ་
རོལ་ཕྤྱིན་ཚུལ་ལས། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གྤྱིས་ནྤྱི་གོ་ས། བཞྤྱི་པ་ཚུལ་དེས་ཐོབ་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་བསྡུས་ཏེ་
བསྟན་པ་ནྤྱི། སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ས་དྲུག་པ་འདྤྱིར་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ལས་བྱུང་བའྤྱི་བློ་གྲོས་
ཀྤྱི་ཟེར་གྤྱིས་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མཐོང་བ་ལ་གེགས་བེད་ཀྤྱི་མུན་པ་བསལ་ཏེ། ཁམས་གསུམ་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་སྟོང་
པར་ཤེས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ཆེས་ལྷག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །དོན་དམ་རོགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་
དང་ལྡན་ཡང་། ས་དྲུག་པ་འདྤྱིར་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ཅྤྱིང་། འགྲོ་
བ་མགོན་མེད་པ་སྡུག་བསལ་ལས་སོབ་འདོད་ཀྤྱི་སྤྱིང་རེ་ཤྤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་བསེད་པར་བེད། དེ་ནས་ས་བདུན་པར་
འཕོས་པ་ན་ན་རང་བློ་གྲོས་ཀྤྱི་སྟོབས་ཀྤྱིས་ཟྤྱིལ་གྤྱིས་གནོན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །གཞན་
ཡང་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་རོགས་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་རྒྱས་པའྤྱི་ངང་པའྤྱི་
རྒྱལ་པོ་ས་དྲུག་པ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་གདུལ་བར་གྱུར་པའྤྱི་སེ་བོ་ངང་པ་མང་པོས་མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་བའྤྱི་རླུང་གྤྱི་
ཤུགས་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྤྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པར་འགྱུར་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
ཡྤྱིན་པས། ཀུན་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་དོན་ཟབ་མོ་འདྤྱི་ྤྱིད་ལ། སོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རག་ཏུ་ངུའྤྱི་སད་པ་ལྟར་གྤྱི་དཀའ་སད་དང་བརོན་འགྲུས་རོམ་པར་རྤྱིགས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་
པའྤྱི་དོན་ཟབ་མོ་མཐའ་དག་ལས་བརམས་ཏེ་སེམས་བསེད་དྲུག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།ས་བདུན་
པ་རྤྱིང་དུ་སོང་བའྤྱི་སེམས་བསེད་བཤད་པ་ནྤྱི། སར་ས་དྲུག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་འགོག་སོམས་ཐོབ་ཀང་
སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇུག་ལྡང་མྤྱི་ནུས་ལ། ས་བདུན་པ་འདྤྱིར་སེམས་ཀྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ཡང་དག་
མཐའ་ལ་འཇུག་ལྡང་ནུས་ཤྤྱིང་། ཕར་ཕྤྱིན་བཅུའྤྱི་ནང་ནས་ཐབས་ཀྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
རྤྱིང་དུ་སོང་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་སྐད་ཅྤྱིག་དང་། །སྐད་ཅྤྱིག་ལ་ནྤྱི་འགོག་པར་འཇུག་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །ཐབས་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་ཕྤྱིན་
ལེགས་འབར་བའང་ཐོབ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར།།  ༈  །།ས་བརྒྱད་པ་མྤྱི་གཡོ་བའྤྱི་སེམས་བསེད་བཤད་པ་
ནྤྱི། འདྤྱིར་རྣམ་པར་མྤྱི་རོག་པ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཐོབ་པས་རྣམ་རོག་གྤྱི་བར་གཅོད་མེད་ཅྤྱིང་། འབད་རོལ་ལ་མྤྱི་
ལྟོས་པས་སར་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་འབད་རོལ་དང་བཅས་ཏེ་བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་བསགས་པའྤྱི་དགེ་བའྤྱི་ར་
བའྤྱི་ཚོགས་ལས་ཆེས་ལྷག་པ་ཡང་འདྤྱིས་ཡུད་ཙམ་ཞྤྱིག་ལ་བསོག་ནུས་པས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མྱུར་དུ་
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ཐོབ་པ་ལ་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡོག་པར་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རྣམ་རོག་གྤྱི་བར་གཅོད་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར་དང་། གཞུང་ལས་
ཀང་། ཡང་ཡང་སར་དགེ་ལས་ལྷག་ཐོབ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། །གང་དུ་ཕྤྱིར་མྤྱི་ལྡོག་པ་ྤྱིད་འགྱུར་བ། །མྤྱི་གཡོ་དེ་ལ་
བདག་ྤྱིད་ཆེ་དེ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཕར་ཕྤྱིན་བཅུའྤྱི་ནང་ནས་སོན་ལམ་གྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་
ལྷག་པར་སོད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། སར་ས་དང་པོར་སོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་སོན་ལམ་འབུམ་ཕག་གྲངས་
མེད་པ་ཕག་བཅུ་བཏབ་པ་དེ་འདྤྱིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། ས་བརྒྱད་པ་སོན་ལམ་ལ་དབང་བའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། འདྤྱི་
ཡྤྱི་སོན་ལམ་ཤྤྱིན་ཏུ་དག་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་འགོག་པ་ལས་
སོང་བར་ཡང་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། སོང་རན་པའྤྱི་དུས་ཚོད་ནྤྱི་ས་བརྒྱད་པའྤྱི་མམ་གཞག་རང་གྤྱི་ངོས་སྐལ་གྤྱི་
སྒྲྤྱིབ་པ་སྤོང་བ་སོགས་ཀྤྱི་ཆེད་དུ་མམ་པར་བཞག་པའྤྱི་དུས་ཕལ་ཆེར་རོགས་ནས། དགོས་མེད་དུ་མམ་
པར་བཞག་པ་ལ་ེ་བར་འགྱུར་བའྤྱི་དུས་དེར་སོང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །དེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སར་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་
དུ་རོལ་མེད་དུ་མམ་པར་བཞག་མྤྱི་ནུས་པས་སོང་མྤྱི་དགོས་ལ། འདྤྱིར་མཚན་འཛིན་སྤངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོལ་
མེད་དུ་མམ་པར་བཞག་ནུས་པས་སོང་བ་པོ་མ་བྱུང་ན། དགོས་པ་མེད་བཞྤྱིན་དུ་མམ་གཞག་དེ་ཀའྤྱི་ངང་ལ་
རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རོགས་སྤྱིན་སངས་གསུམ་མ་བས་པར་ཡང་དག་པའྤྱི་མཐའ་འབའ་
ཞྤྱིག་ལ་འབམས་པས། སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་རྒྱུན་ཆད་པའྤྱི་དགོངས་པ་ཅན་གྤྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་
བས་སང་བ་ཡྤྱིན་ནོ། །བསང་བའྤྱི་དགོས་པ་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའྤྱི་ཆེད་དང་། ངོས་སྐལ་གྤྱི་སྒྲྤྱིབ་པ་
སྤོང་བའྤྱི་ཆེད་དུ་ཅུང་ཟད་མམ་པར་བཞག་ཟྤྱིན་པ་དེ་ནས་རེས་ཐོབ་བསོད་ནམས་ཀྤྱི་ཚོགས་བསོག་པ་ཁ་ཆེ་
བས། རེས་ཐོབ་ཏུ་སེམས་ཅན་ོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྤྱི་དོན་བེད་པ་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྤྱི་ཚོགས་
བསོག་པ་ལ་བསྐུལ་བའྤྱི་ཆེད་ཡྤྱིན་ཏེ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་སངས་རྒྱས་
ཀྤྱི་ཆོས་རེས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་ལ་འདྤྱི་ནྤྱི་དོན་དམ་པའྤྱི་བཟོད་པ་ཡང་ཡྤྱིན་ན། ཞེས་པ་ནས། རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་
ཁོད་ཀྤྱིས་དེ་ལྟར་ཞྤྱི་བའྤྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པ་ཐོབ་ཀང་། བྤྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསེ་བོ་མ་ཞྤྱི་བ་རབ་ཏུ་མ་ཞྤྱི་
བ་ོན་མོངས་པ་ས་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀྤྱིས་ཡྤྱིད་དབེན་
བཅོས་པ་འདྤྱི་དག་ལ་སོམས་ཤྤྱིག རྤྱིགས་ཀྤྱི་བུ་སོན་གྤྱི་སོན་ལམ་དང་། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་
དང་། འགོག་པ་ལས་མ་ལངས་པའྤྱི་ེས་དམྤྱིགས་སྟོན་པའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཡང་མདོ་དེ་ལས། གལ་ཏེ་
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སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གྤྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་
པར་སྒྲུབ་པའྤྱི་སོ་རྣམས་སུ་བཞུགས་པར་མཛད་དུ་ཟྤྱིན་ན་དེ་དེ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་
འགྱུར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དོན་དེ་དག་གཞུང་འདྤྱི་ྤྱིད་ལས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྤྱིས་འགོག་ལས་སོང་བར་
མཛད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་ཤེར་ཕྤྱིན་ལས། རོགས་སྤྱིན་སངས་གསུམ་མ་བས་པར་ཡང་དག་
མཐའ་མངོན་དུ་མྤྱི་བ་བར་གསུངས་པ་དང་དོན་གནད་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག འདྤྱིར་འགོག་པ་ལས་བསང་
བ་དེ་འགོག་པའྤྱི་སོམས་འཇུག་ལས་བསང་བ་ཡྤྱིན་ཟེར་བ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། སོམས་འཇུག་ནྤྱི་རེས་ཐོབ་ཀྤྱི་གནས་
སྐབས་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། དེ་ལ་ས་བདུན་པར་ཡང་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་འཇུག་ལྡང་ནུས་ན། བརྒྱད་པར་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྤྱི་
དགོས་པས་གཞན་གྤྱིས་བསོང་དགོས་པ་དེ་འད་མྤྱི་སྲྤྱིད་དོ། །དེས་ན་སོམས་འཇུག་དང་མམ་གཞག་མ་ནོར་
བ་གལ་ཆེ་ཞྤྱིང་། ས་མ་དག་གྤྱིས་ཀང་ཟྤྱིང་ཟྤྱིང་པོ་ལས་འདྤྱི་ྤྱིད་གསལ་བར་ཕེ་བ་མྤྱི་སང་ངོ་། །ས་བརྒྱད་པར་
སྤངས་པའྤྱི་ཁད་པར་ནྤྱི། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པའྤྱི་ོན་མོངས་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ར་བ་ནས་སྤངས་ཤྤྱིང་། 
དེ་སྤངས་པས་ཁམས་གསུམ་གྤྱི་བླ་མར་འགྱུར་ཞྤྱིང་། ཁམས་གསུམ་དུ་སེ་བ་ལེན་པ་ཡང་སྤངས། འོན་ཀང་ཚེ་
ལ་དབང་བ། བསོད་ནམས་ལ་དབང་བ། ཡོ་བད་ལ་དབང་བ་སོགས་དབང་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྤྱིང་། ཡྤྱིད་ཀྤྱི་
རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་སྤྲུལ་པའྤྱི་ལུས་ས་ཚོགས་པས་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་བེད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གཞུང་ལས། ཆགས་པ་མེད་
པའྤྱི་བློ་ནྤྱི་སོན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅྤྱིག་མྤྱི་གནས་ཕྤྱིར། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྤྱི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ེ་བར་ཞྤྱི་གྱུར་
ཅྤྱིང་། །ོན་མོངས་ཟད་ཅྤྱིང་ཁམས་གསུམ་བླ་མར་གྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱི་ནྤྱི། །འབོར་པ་མཁའ་ལྟར་
མཐའ་བྲལ་མ་ལུས་ཐོབ་པར་ནུས་མ་ཡྤྱིན། །འཁོར་བ་འགགས་ཀང་དབང་རྣམས་བཅུ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྤྱིང་
དེ་དག་གྤྱིས། །སྲྤྱིད་པའྤྱི་འགྲོ་བར་རང་གྤྱི་བདག་ྤྱིད་ས་ཚོགས་སྟོན་པར་བེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། འོ་ན་དབུ་མའྤྱི་ལུགས་ལ་ས་དང་པོ་ནས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་མྤྱིན་ནམ། ཅྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་ས་བརྒྱད་པ་ནས་
ོན་མོངས་པ་སྤངས་ཞེ་ན། ཤེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོ་སོགས་ཀྤྱི་དགོངས་པ་ལ། ས་དང་པོ་ནས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་
པ་ཡྤྱིན་ཀང་འདྤྱིར་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའྤྱི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན། ས་བརྒྱད་པ་ནས་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་
སེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྤྱིག་པ་བཞྤྱིའྤྱི་ས་མཚམས་
འདྤྱིར་ས་དགུ་པ་ནས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྤྱིག ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྤྱི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ེ་བར་ཞྤྱི་
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གྱུར་ཅྤྱིང་། །ོན་མོངས་ཟད་ཅྤྱིང་ཞེས་པའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་དྤྱི་མ་དང་ོན་མོངས་རྣམས་ོན་མོངས་མཚན་ྤྱིད་པ་མ་
ཡྤྱིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མྤྱི་འཐད་དེ། འདྤྱི་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའྤྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྤྱི་སྐབས་ཡྤྱིན་པས། 
བང་སེམས་རྣམས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱི་ཁད་པར་ཐོབ་ཚུལ་སོགས་སོད་ཕོགས་ཀྤྱི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་སེམས་ཙམ་
དང་མཐུན་པ་མང་བས་དབུ་མའྤྱི་ལུགས་བཞྤྱིན་དགོས་པའྤྱི་ངེས་པ་མེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སྐབས་འདྤྱིའྤྱི་ོན་མོངས་དེ་
ོན་མོངས་མཚན་ྤྱིད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། རྣམ་པར་མྤྱི་རོག་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ྤྱི་མ་ཤར་
བས་མུན་པ་ལྟར། ོན་མོངས་པ་སར་བྱུང་བ་འཁོར་བར་སེ་བའྤྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་གང་
ཡྤྱིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ར་བ་དང་བཅས་པ་ཞྤྱི་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་
ན་མཚན་འཛིན་གྤྱི་རྣམ་རོག་ཙམ་ལ་ོན་མོངས་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱིས་བཏགས་པ་ཡྤྱིན་ན། ཁམས་གསུམ་ན་སོད་པ་
ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་འབྲེལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།  ༈  །།ས་དགུ་པ་ལེགས་པའྤྱི་བློ་གྲོས་བཤད་པ་ནྤྱི། འདྤྱིར་
ཕར་ཕྤྱིན་བཅུའྤྱི་ནང་ནས་སྟོབས་ཀྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་ཅྤྱིང་། ཡོན་ཏན་གྤྱི་ཁད་པར་སོ་སོ་ཡང་དག་
པར་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དགུ་པ་ལ་ནྤྱི། དེ་སྟོབས་ལྟ་ཞྤྱིག་མཐའ་དག་རོགས་པར་དག་འགྱུར་ཞྤྱིང་། །དེ་
བཞྤྱིན་ཡང་དག་རྤྱིག་ཆོས་རང་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དག་པའང་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱིར་ཀུན་
མཁེན་བླ་མས། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྤྱིག་པ་བཞྤྱི་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པས་ཀང་ཐོབ་པར་
འདོད་པ་དང་། འདྤྱིར་ས་དགུ་པ་ནས་ཐོབ་པར་བཤད་པ་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་དེ་མངོན་པ་སེ་བདུན་གྤྱི་དགོངས་པ་དང་། 
གྤྱིས་པ་དེ་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པའྤྱི་དགོངས་པ་དང་། གསུམ་པ་དེ་ཤེར་ཕྤྱིན་གྤྱི་མདོའ་ིདགོངས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་
བཤད་པ་ནྤྱི། དཔྤྱིས་ཕྤྱིན་པའྤྱི་བཤད་པ་བླ་ན་མ་མཆྤྱིས་པར་ཀུན་གྤྱིས་གོ་དགོས་སོ།།  ༈  །།ས་བཅུ་པ་ཆོས་
ཀྤྱི་སྤྱིན་བཤད་པ་ནྤྱི། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའྤྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ིའོད་ཟེར་གྤྱིས་མངོན་
པར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅྤྱིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྤྱི་ཕར་ཕྤྱིན་ལ་ལྷག་པར་སོད་པའང་ཐོབ། གདུལ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་དགེ་
བའྤྱི་ལོ་ཏོག་བསེད་པའྤྱི་ཆེད་དུ་སྤྱིན་ཆེན་པོ་ལྟར་འབད་རོལ་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཆོས་ཀྤྱི་ཆར་འབེབས་པའྤྱི་
མཛད་པ་ཕྤྱིན་ལས་ཀྤྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཐོབ་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བཅུ་པའྤྱི་ས་ལ་དེ་ཡྤྱིས་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་
དབང་བསྐུར་བ། །དམ་པ་ཐོབ་ཅྤྱིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའང་ཡྤྱིན། །ཆར་སྤྱིན་རྣམས་
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ལས་ཆུ་ཆར་འབབ་པ་ཇྤྱི་ལྟར་དེ་བཞྤྱིན་འགྲོ་རྣམས་ཀྤྱི། །དགེ་བའྤྱི་ལོ་ཐོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་
ཆོས་ཆར་འབེབས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བང་སེམས་ཀྤྱི་ས་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།གྤྱིས་པ་འབྲས་བུ་
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བང་ཆུབ་ཇྤྱི་ལྟར་བརེས་པའྤྱི་ཚུལ། བརེས་བ་སྐུ་ཡྤྱི་རྣམ་གཞག་
བཤད། དུས་ཀྤྱི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། ས་བཅུ་པ་བརེས་པའྤྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་མཁེན་ནས་སྟོབས་བཅུ་བསེད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ལ་འབད་པ་བརམ་པར་གྱུར་ཅྤྱིང་། 
འབད་པ་དེའྤྱི་འབྲས་བུ་འོག་མྤྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་ཞྤྱི་བ་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་པ་
དེ་བརེས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གང་ཕྤྱིར་ནམ་མཁའ་དྤྱི་མ་མེད་ལ་ཟླ་སང་གསལ་བར་གྱུར་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །སོན་ཚེ་སྟོབས་
བཅུ་བསེད་པའྤྱི་ས་ལ་ཁོད་ཀྤྱིས་སར་ཡང་འབད་གྱུར་ཅྤྱིང་། །འོག་མྤྱིན་དུ་ནྤྱི་གང་གྤྱི་དོན་དུ་འབད་གྱུར་གོ་འཕང་
མཆོག་ཞྤྱི་བ། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་མཚུངས་པ་མེད་དེ་ཁོད་ཀྤྱིས་བརེས། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར། །ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཁ་ཅྤྱིག སོན་ཚེ་སྟོབས་བཅུ་བསེད་པའྤྱི་ས་ལ་ཞེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ས་འདྤྱི་བང་
སེམས་ཀྤྱི་ས་ལ་བེད་པ་ནྤྱི་མྤྱི་འཐད་དེ། འདྤྱིའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
གཞུང་གྤྱི་དོན་ཡང་སོན་ས་བཅུ་པ་བརེས་པའྤྱི་ཚེ་སར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ཐོབ་པ་ལ་འབད་པ་རམ་པར་
གྱུར་ཞེས་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་སྐད་དུ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། ཐུགས་བསེད་པ་བཅུ་པ་བརེས་
པས། རང་ྤྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཆོས་བརེས་ནུས་པར་མཁེན་ནས་དུས་ཕྤྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ལ་འབད་པ་
རམ་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ར་བར། སར་ཡང་ཞེས་པ་དང་། འགྲེལ་པར། དུས་ཕྤྱིས་ཞེས་པ་
གྤྱིས་དོན་འད་བར་རོགས་དགོས་སོ། །འོག་མྤྱིན་དུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་དེའྤྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅྤྱིག་མམ་
པ་ྤྱིད་དུ་རོགས་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་བརེས་པས། ཆོས་ཅན་ཇྤྱི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐད་ཅྤྱིག་མ་
གཅྤྱིག་ལ་མཁེན་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། རོ་མམ་ྤྱིད་དུ་ཡང་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་གྱུར་ནས། །མཁེན་བཟང་
ཁོད་ཀྤྱིས་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་ནྤྱི་ཤེས་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་ྤྱིད་རོ་
གཅྤྱིག་ཏུ་མཁེན་པ་དང་ཇྤྱི་སེད་པ་མཁེན་པའྤྱི་ཚུལ་ཡང་དོན་དམ་པར་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་
དུ་སེ་འགག་སོགས་ཀྤྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་ཞྤྱིང་། རོགས་བེད་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཁེན་པའྤྱི་བློ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་དུ་
སེ་བ་དང་བྲལ་བའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་ཀང་ཐ་སད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་བློ་དེ་ཡུལ་སེ་མེད་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སེས་པ་ལས་
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སེ་མེད་སོགས་གནས་ལུགས་རོགས་པར་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རོག་གེ་པ་དག སོ་འཛིན་དབང་མངོན་
སོན་པོའ་ིརྣམ་ལྡན་དུ་སེས་པ་ལ་སོན་པོ་རོགས་ཞེས་འཆད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་གཞུང་ལས། གང་ཚེ་སེ་
མེད་དེ་ྤྱིད་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་བློ་ཡང་སེ་བ་དང་བྲལ་བ། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམས་རེན་ལས་དེ་ཡྤྱིས་དེ་ྤྱིད་རོགས་པ་ལྟ་བུ་
སྟེ། །ཇྤྱི་ལྟར་སེམས་ནྤྱི་གང་གྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་པ་དེ་ཡྤྱི་ཡུལ། །དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་དེ་བཞྤྱིན་ཐ་སད་ེ་བར་
བརེན་ནས་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྤྱིར་བློ་ཡང་སེ་བ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་པའྤྱི་དོན། དོན་དམ་གྤྱི་
དབང་དུ་བས་ནས་འཆད་དགོས་ཏེ། དོན་དམ་དུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྤྱི་བློ་གྤྱིས་ཀ་སེ་མེད་དུ་མཚུངས་པའྤྱི་
ཕྤྱིར་ཏེ། འདྤྱིའྤྱི་ཐད་ཀྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། དངོས་སུ་ན། འགའ་ཞྤྱིག་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ཤེས་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཤེས་པ་
དང་ཤེས་བ་གྤྱིས་ཀའང་མ་སེས་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཞན་དུ་ན་ཚིག་ཟྤྱིན་ཁོ་ན་ལ་
འཁྤྱི་ན། ཤེས་བ་ཡུལ་གྤྱི་ཚོགས་ཀང་སེ་མེད་ཁོ་ནར་ཐལ། གཞུང་ར་བར། གང་ཚེ་སེ་མེད་དེ་ྤྱིད་ཞེས་སོགས་
དང་། དེའྤྱི་འགྲེལ་པ་དངས་མ་ཐག་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར། འདོད་ན། མཁེན་བཟང་ཁོད་ཀྤྱིས་སྐད་ཅྤྱིག་གྤྱིས་ནྤྱི་ཤེས་བ་
ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅེས་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་གྤྱི་ཤེས་བ་ཡྤྱིན་ན། སེ་མེད་ཡྤྱིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། 
འདོད་ན། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྤྱི་འདུས་བས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སེ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། ཐ་སད་
དུ་སེ་བ་ཡྤྱིན་ན་སེ་བས་ཁབ་པ་སོགས་ནྤྱི་ཐལ་འགྱུར་བའྤྱི་ལུགས་མཆོག་ཡྤྱིན་ནོ། །ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོས་
སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཡེ་ཤེས་རག་པར་བཤད་པ་ནྤྱི། དེ་སངས་རྒྱས་རང་ངོར་སེ་འགག་དང་བྲལ་བ་ལ་དགོངས་པ་
ཡྤྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་རང་ངོར་སེ་བ་ཡོད་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྐུའྤྱི་རྣམ་གཞག་ལ། 
སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་བཅས་པ་བཤད། སྤྲུལ་སྐུ་ཕྤྱིན་ལས་བཅས་པ་བཤད་པ་དང་གྤྱིས། དང་པོ་ལ་རེན་སྐུ་
གསུམ་དང་། བརེན་པ་ཡོན་ཏན་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། ཤེས་བའྤྱི་བུད་ཤྤྱིང་སེ་འགག་སོགས་ཀྤྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་
བའྤྱི་སེ་མེད་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྤྱི་ཞྤྱི་བ་ནྤྱི། འདྤྱིར་བསྟན་ཆོས་སྐུའྤྱི་ངོ་བོ་དང་། ཆོས་སྐུ་དེ་ྤྱིད་གཟུགས་ཀྤྱི་སོ་
ནས་དཔག་བསམ་གྤྱི་ཤྤྱིང་ལྟར་མཚན་དཔེ་གསལ་བར་གྱུར་ཅྤྱིང་། མཛད་པའྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིད་བཞྤྱིན་གྤྱི་ནོར་བུ་
བཞྤྱིན་དུ་རྣམ་པར་མྤྱི་རོག་པར་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། སྐུ་ཚེའྤྱི་ཁད་པར་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྤྱི་བར་དུ་
རག་པར་བཞུགས་པ་དང་། གདུལ་བའྤྱི་ཁད་པར་སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྤྱི་བང་འཕགས་ཁོ་ན་ལ་
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སང་བའྤྱི་སྐུ་ནྤྱི་འདྤྱིར་བསྟན་ལོངས་སྐུའྤྱི་ངོ་བོ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཤེས་བའྤྱི་བུད་ཤྤྱིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ། །བསྲེགས་པས་
ཞྤྱི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སྟེ། །ཞེས་པ་ནས། འདྤྱི་ནྤྱི་སོས་དང་བྲལ་ལ་སང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའྤྱི་བར་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་མཐུ་ལས་རང་གྤྱིས་དང་པོ་ཐུགས་བསེད་
པ་དང་། ཚོགས་བསགས་པ་དང་། དེ་དག་གྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་
དུས་གསུམ་གྤྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྤྱིས་དང་པོ་ཐུགས་བསེད་པ་ནས་བང་ཆུབ་སྤྱིང་པོའ་ིབར་གྤྱི་མཛད་སོད་
ཀུན་བ་སྤུའྤྱི་ཁུང་བུར་དུས་གཅྤྱིག་ལ་གསལ་བར་སང་བའྤྱི་སྐུ་རྣམས་ནྤྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྤྱི་སྐུ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐུབ་དབང་
དུས་གཅྤྱིག་ཁོ་ནར་དེའྤྱི་རྒྱུ་མཐུན། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་བ་སྤུའྤྱི་ཁུང་བུར་གཅྤྱིག་ཚེ་སྟོན། །ཞེས་པའྤྱི་བར་
རྒྱས་པར་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་མཐུན་གྤྱི་སྐུ་དེ་དག་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་པོ་གང་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། 
སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི་གཞྤྱིར་བཞག་ལ། ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་གྤྱིས་ཀང་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཐུབ་དབང་དུས་གཅྤྱིག་
ཁོ་ནར་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ས་འགྲེལ་ལས། ཆོས་སྐུ་ལས་བྱུང་བའམ་གཟུགས་ཀྤྱི་སྐུའྤྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ཡང་
རུང་སྟེ། ཇྤྱི་སྐད་བཤད་པའྤྱི་སྐུ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུ་མཐུན་པའྤྱི་སྐུ་གང་དག་ཅེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འོན་
ཀང་འདྤྱི་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པའྤྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྤྱི་སྐུ་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། སྐུ་གསུམ་གྤྱི་གྲངས་ངེས་ལྟར་ན་
ལོངས་སྐུའྤྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་དགོས་པ་ཙམ་ཡྤྱིན་ནོ། །གྤྱིས་པ་བརེན་པ་ཡོན་ཏན་ལ། བཞེད་པ་ཙམ་གྤྱིས་མངའ་
སྒྱུར་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་དང་། མཁེན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་གྤྱིས། དང་པོ་ནྤྱི། རྡུལ་ཕ་རབ་གཅྤྱིག་གྤྱི་གོ་སར། ནམ་མཁའྤྱི་
མཐས་ཁབ་པའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་བསྟན་པས། རྡུལ་ཆེ་བར་ཡང་མྤྱི་འགྱུར། འཇྤྱིག་རེན་ཆུང་བར་ཡང་མྤྱི་འགྱུར་བ་
དང་། དུས་སྐད་ཅྤྱིག་མ་གཅྤྱིག་ལ་སོད་པ་ས་ཚོགས་པ་གྲངས་འཛམ་བུའྤྱི་གྤྱིང་མ་ལུས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཇྤྱི་སེད་
ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པར་སྟོན་ནུས་པ་ནྤྱི་སར་བཤད་པའྤྱི་སྐུ་གསུམ་གྤྱི་ཡོན་ཏན་ཡྤྱིན་ཏེ། དག་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་བཞེད་པ་
འཇུག་པ་ཡྤྱིས། །ཞེས་པ་ནས། མ་ལུས་རྡུལ་གང་དེ་སེད་ལ་གྲངས་མེད། །ཅེས་པའྤྱི་བར་ཚིགས་བཅད་གྤྱིས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། བཞེད་པ་ཙམ་གྤྱིས་མངའ་སྒྱུར་བར་སྟོན་པའྤྱི་ཚིགས་བཅད་གྤྱིས་པོ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཡོན་ཏན་
འཆད་བེད་དུ་རྤྱིགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། དག་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་ས་འགྲེལ་ལས། སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
བརོད་ནས་ཞེས་དང་། ཚིག་རྤྱིགས་འགའ་ཞྤྱིག་ལས། སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརོད་ནས། ཞེས་དང་། དོན་བསྡུ་
བའྤྱི་ཚེ་ཡང་འགྲེལ་པ་ལས། འདྤྱི་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརོད་པའྤྱི་སོ་ནས་བཅོམ་
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ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་མཁེན་པའྤྱི་ཡོན་ཏན་ནྤྱི། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་
ས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མཁེན་པ་དོན་གཅྤྱིག་ཅྤྱིང་། དེ་ལ་དབེ་ན། གནས་དང་གནས་མ་ཡྤྱིན་པ་མཁེན་པའྤྱི་
སྟོབས། ལས་ཀྤྱི་རྣམ་པར་སྤྱིན་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། མོས་པ་ས་ཚོགས་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། ཁམས་ས་
ཚོགས་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྤྱིན་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་
བའྤྱི་ལམ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། སོན་གྤྱི་གནས་
རེས་སུ་དན་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། འཆྤྱི་འཕོ་བ་དང་སེ་བ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའྤྱི་སྟོབས་
དང་བཅུར་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། གནས་དང་གནས་མྤྱིན་མཁེན་སྟོབས་དང་། །དེ་བཞྤྱིན་ལས་རྣམས་སྤྱིན་བློ་
དང་། །མོས་པ་ས་ཚོགས་ཐུགས་ཆུད་དང་། །ས་ཚོགས་ཁམས་ནྤྱི་མཁེན་སྟོབས་དང་། །དེ་བཞྤྱིན་དབང་མཆོག་
མཆོག་མ་ཡྤྱིན། །མཁེན་དང་ཐམས་ཅད་དུད་འགྲོ་དང་། །བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏྤྱིང་འཛིན་དང་། །སོམས་པར་
འཇུག་སོགས་བློ་སྟོབས་དང་། །སོན་གནས་དན་པ་མཁེན་པ་དང་། །དེ་བཞྤྱིན་འཆྤྱི་འཕོ་སེ་བློ་དང་། །ཟག་
རྣམས་ཟད་པ་མཁེན་སྟོབས་ཏེ། །སྟོབས་ནྤྱི་བཅུ་པོ་འདྤྱི་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གྤྱིས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་
ཕྤྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྲུལ་སྐུས་གནས་སྐབས་ཐེག་གསུམ་བསྟན། མཐར་ཐུག་ཐེག་
པ་གཅྤྱིག་ཏུ་སྒྲུབ། ཐེག་གསུམ་བསྟན་པའྤྱི་དགོངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྤྱི། སྐུ་གསུམ་བརེས་ཟྤྱིན་ནས། 
སར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྤྱིས་མཛད་པ་བཅུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་སོ་ནས་གདུལ་བ་རྤྱིགས་ཅན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་རང་རང་གྤྱི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར། མངོན་མཐོ་ལྷ་མྤྱིའྤྱི་བདེ་བ་དང་། ངེས་ལེགས་མྱང་འདས་གསུམ་ཅྤྱི་
རྤྱིགས་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། སར་ཡང་མྤྱི་གཡོ་སྐུ་མངའ་ཁོད་ཀྤྱིས་སྲྤྱིད་གསུམ་བོན་ནས་སྤྲུལ་
རྣམས་ཀྤྱིས། །གཤེགས་པ་དང་ནྤྱི་བལྟམས་དང་བང་ཆུབ་ཞྤྱི་བའྤྱི་འཁོར་ལོའང་སྟོན་པར་མཛད། །དེ་ལྟར་ཁོད་
ཀྤྱིས་འཇྤྱིག་རེན་གཡོ་བག་སོད་ཅན་རེ་བའྤྱི་ཞགས་པ་ནྤྱི། །མང་པོས་བཅྤྱིངས་པ་མ་ལུས་ཐུགས་རེས་མྱ་ངན་
འདས་པར་དཀྲྤྱི་བར་མཛད། །ཅེས་དང་། དེའྤྱི་ས་འགྲེལ་ལས། ད་ནྤྱི་སྤྲུལ་པའྤྱི་སྐུ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དོན་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐབས་ཐུན་མོང་བ་འབྱུང་བ། བདེ་འགྲོ་ལ་
སོགས་པའྤྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པ། ལྷུན་གྤྱིས་གྲུབ་པར་ཐེག་པར་ངེས་པར་འབྱུང་བའྤྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་
པ་ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དོན་ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐབས་ཐུན་མོང་བ་ཞེས་སོགས་ཀྤྱི་དོན། གནས་སྐབས་སུ་
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ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་ལམ་དང་། དགེ་སྤྱིག་གྤྱི་བླང་དོར་སྟོན་པའྤྱི་སོ་ནས་གདུལ་བ་འགའ་ཞྤྱིག་མངོན་མཐོ་ཙམ་
དང་། ལ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་ངེས་ལེགས་བང་ཆུབ་གསུམ་པོ་ཅྤྱི་རྤྱིགས་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་
པས། མྱ་ངན་འདས་པར་དཀྲྤྱི་བར་མཛད། །ཅེས་པའྤྱི་མྱང་འདས་ལ། གནས་སྐབས་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྤྱི་མྱང་
འདས་ཡོད་པ་ནྤྱི་གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། སྤྲུལ་སྐུས་ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་གྤྱི་དོན་བེད་
ཅྤྱིང་། ཐེག་པ་གསུམ་གྤྱི་མྱང་འདས་ལ་འགོད་ན། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་ཡྤྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མཐར་
ཐུག་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་མ་རོགས་པར་ོན་མོངས་སྤོང་བའྤྱི་ཐབས་མེད་
ཅྤྱིང་། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་ཇྤྱི་སེད་པའྤྱི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀང་། དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་ཐམས་ཅད་རང་བཞྤྱིན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་
པ་ལྟར། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་རང་བཞྤྱིན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་དང་། ལམ་གཅྤྱིག་དང་
བགྲོད་པ་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས། འོད་སྲུང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྤྱིད་དུ་རོགས་ན་མྱ་ངན་
ལས་འདའ་བ་ཡྤྱིན་ལ། དེ་ཡང་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་གྤྱི། གྤྱིས་དང་གསུམ་ནྤྱི་མ་ཡྤྱིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་དོན་འཇུག་
པ་ལས། གང་ཕྤྱིར་འདྤྱི་ན་ཞེས་པ་ནས། །དེ་ཡྤྱི་ཕྤྱིར་ན་ཁོད་ཀྤྱིས་འགྲོ་ལ་ཐེག་པ་མྤྱི་མམ་དབེར་མེད་
བསྟན། །ཞེས་པའྤྱི་བར་དང་། དེའྤྱི་རང་འགྲེལ་ལས། གང་གྤྱི་ཕྤྱིར་དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། དེ་ཁོ་
ན་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཐ་མྤྱི་དད་པ་དེའྤྱི་ཕྤྱིར་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་ཁོ་ན་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་ཡོད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། 
ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཡྤྱིན་ན། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐེག་པ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ལམ་ཡྤྱིན་ན། 
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ལམ་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། མྱང་འདས་ཡྤྱིན་ན། མཐར་ཐུག་གྤྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་མྱང་
འདས་ཡྤྱིན་པས་ཁབ། ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དེ་ཁོ་ན་ྤྱིད་རང་བཞྤྱིན་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་
པའྤྱི་གོ་དོན་ཇྤྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སྟོང་པར་འཇོག་པའྤྱི་གོ་དོན་གཅྤྱིག་ཏུ་འབབ་པས་མཚན་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པའྤྱི་དོན་ཡྤྱིན་
ཏེ། ཟླ་བས་མཛད་པའྤྱི་བཞྤྱི་བརྒྱ་པའྤྱི་འགྲེལ་པ་ལས། ཇྤྱི་ལྟར་རོ་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གཅྤྱིག་ཏུ་རྒྱ་མཚོའྤྱི་རོ་
མྱང་ན་ཐམས་ཅད་དུ་རོ་མྱང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྤྱིན་དུ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྤྱི་འདུས་བས་སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀང་ཡྤྱིན་
ཏེ། མཚན་ྤྱིད་མཚུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དངོས་པོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་དུ་བཤད་པ་ཡང་། ཀ་བ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་གཅྤྱིག་གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་དང་། བུམ་སོགས་དངོས་པོ་གཞན་
གྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་རྣམས་རང་བཞྤྱིན་དང་མཚན་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཀ་བའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་
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དང་བུམ་པའྤྱི་སྟོང་ྤྱིད་སོགས་ཡྤྱིན་ཁབ་མམ་དུ་ཐལ་བའྤྱི་སོན་ཡོད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཐེག་གསུམ་
བསྟན་པའྤྱི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་ནྤྱི། འོ་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་ན། གནས་སྐབས་ཐེག་གསུམ་
དུ་བསྟན་པ་ཅྤྱི་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་སྤྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་ོན་མོངས་པ་
ཤས་ཆེ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་མོས་པ་དང་བྲལ་བ་དག་ཐེག་ཆེན་གྤྱིས་དཀྲྤྱི་བར་ནྤྱི་མ་བཏུབ། 
ཐུགས་རེས་ཡལ་བར་འདོར་ཡང་མ་ཕོད་པས་རེ་ཞྤྱིག་འཁོར་བའྤྱི་སོན་དང་ེས་དམྤྱིགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་
ནས། རང་ྤྱིད་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་དོན་དུ་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་བཀོད་ནས་བློ་ངལ་གསོ་བར་བ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་
ཏེ། དཔེར་ན་དེད་དཔོན་མཁས་པས་རྒྱ་མཚོར་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གྤྱིང་དུ་ཆས་པའྤྱི་སེ་བོའ་ིཚོགས་རྣམས་ངལ་ཞྤྱིང་
དུབ་པ་ལ། རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གྤྱིང་གྤྱི་བར་དུ་གྲོང་ཁེར་ཡྤྱིད་དུ་འོང་བ་སྤྲུལ་ནས་ངལ་དུབ་སེལ་བར་བེད་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་སྐད་དུ། གང་ཕྤྱིར་འགྲོ་ལ་ེས་པ་བསེད་བེད་སྤྱིགས་མ་འདྤྱི་དག་ཡོད་གྱུར་པ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཕྤྱིར་
མཁས་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཡྤྱི་གྤྱིང་དུ་ཆས་པའྤྱི་སེ་ཚོགས་ཀྤྱི། །ངལ་བ་ེར་སེལ་གྲོང་ཁེར་ཡྤྱིད་འོང་བར་དུ་རྣམ་པར་
བཀོད་པ་ལྟར། །ཁོད་ཀྤྱི་ཐེག་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་སོབ་མ་ེ་བར་ཞྤྱི་བའྤྱི་ཚུལ་ལ་ཡྤྱིད། །སར་ཞྤྱིང་རྣམ་པར་དབེན་ལའང་
བློ་སངས་རྣམས་ལ་ལོགས་སུ་གསུངས། །ཞེས་པའྤྱི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །བློ་སངས་ལ་ལོགས་སུ་གསུངས་
པའྤྱི་དོན་ནྤྱི། རེ་ཞྤྱིག་དགྲ་བཅོམ་མ་ཐོབ་ཀྤྱི་བར་དུ་ཐེག་དམན་གྤྱི་ལམ་གྤྱིས་དཀྲྤྱི་བར་བས། དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་
ནས་རྤྱིན་པོ་ཆེའྤྱི་གྤྱིང་དང་འད་བའྤྱི་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ལམ་དུ་བཅུག་ནས་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་རོགས་པར་བས་
ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ངེས་པར་ཐོབ་པར་བེད་དེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀང་། སེམས་ཅན་སྲྤྱིད་གསུམ་
སོ་བསེད་ནས། །མྱ་ངན་འདས་ལ་རབ་འཇུག་མཛད། །མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་འདུ་ཤེས་ཅན། །དམ་ཆོས་པདྨ་
དཀར་པོ་སོགས། །ཆོས་ཀྤྱི་དེ་ྤྱིད་བསྟན་པ་ཡྤྱི། །དེ་དག་སར་འཛིན་ལས་བཟློག་སྟེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་
ཡོངས་བཟུང་བས། །ཐེག་པ་མཆོག་ཏུ་སྤྱིན་མཛད་དེ། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་སྟོན་པའོ། །ཞེས་དང་། གཞུང་
འདྤྱིར་ཡང་། རྣམ་པར་དབེན་ལའང་བློ་སངས་རྣམས་ལ་ལོགས་སུ་གསུངས། །ཞེས་དང་། དེའྤྱི་རང་འགྲེལ་
ལས། དེ་ལྟར་འཁོར་བའྤྱི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་ཕྤྱི་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ེ་བར་བསྟན་
ལ། དེ་རྣམས་ཀྤྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལྟར་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བས་ནས་གདོན་མྤྱི་ཟ་བར་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞྤྱིན་དུ་སེང་གེ་བཟང་པོའ་ིའགྲེལ་པ་
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དོན་གསལ་ལས་ཀང་། སྐབས་གྤྱིས་པའྤྱི་ཐད་དུ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་གྤྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་
དགོངས་པ་ཕོགས་གཅྤྱིག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །མདོར་ན་ན་རང་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་
མྤྱི་འཇུག་པ་ནྤྱི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་དང་། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པའྤྱི་ཁད་པར་ཡྤྱིན་ཏེ། 
མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྤྱིག་ཏུ་བཤད་པ་དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའྤྱི་སྐབས་སུ་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ནས་
ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་ཅྤྱིང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་སྤྲུལ་པའྤྱི་ན་ཐོས་ལ་དགོངས་
པར་བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། བསམ་གྤྱིས་ཐོབ་ཕྤྱིར་སྤྲུལ་པའྤྱི་ཕྤྱིར། །མཐར་ཐུག་ཕྤྱིར་ན་ཐེག་གཅྤྱིག་ྤྱིད། །ཅེས་
བཤད་པའྤྱི་ཕྤྱིར། དེས་ན་མདོ་སེ་རྒྱན་སོགས་སེམས་ཙམ་པའྤྱི་ལུགས་སྲོལ་ལ་ཐེག་དམན་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་
ནས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་མེད། དབུ་མ་པའྤྱི་ལུགས་ལ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྤྱི་
གནད་ཀྤྱི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་དུས་ཀྤྱི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་ལ་གྤྱིས་ཏེ། ཐོག་མར་བང་ཆུབ་དམ་པ་
བརེས་པའྤྱི་དུས། ཐ་མར་འགྲོ་བའྤྱི་དོན་ལ་བཞུགས་པའྤྱི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནྤྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་
པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ཐོག་མ་གང་ཞེ་ན། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཁམས་ཡོད་དོ་ཅོག་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཇྤྱི་སེད་ཡོད་པ་དེ་དང་གྲངས་
མམ་པའྤྱི་བསྐལ་པ་དེ་སེད་ཀྤྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་ཕོགས་ཞྤྱིང་སངས་
རྒྱས་ཡུལ་དག་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་གྤྱི་རྡུལ་རྣམས་བདོག་པར་གྱུར་པ་ཇྤྱི་སེད་པ། །བང་ཆུབ་མཆོག་རབ་དམ་པར་
གཤེགས་པའྤྱི་བསྐལ་པའང་དེ་སེད་དེ། །འོན་ཀང་ཁོད་ཀྤྱི་གསང་བ་འདྤྱི་ནྤྱི་བསད་བགྤྱི་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། འདྤྱི་ནྤྱི་མཚན་བརོད་ལས། དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་རྤྱིན་པོ་
ཆེས། སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་གང་ས་འོ། །ཞེས་པ་ལྟར། བརགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ཐོག་མ་མེད་པས། ཐོག་
མ་མེད་པའྤྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་དགོངས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་མུ་མཐའ་མེད་པས། འཇྤྱིག་རེན་གྤྱི་ཁམས་ལ་
ཡང་མུ་དང་མཐའ་མེད། དེ་མེད་པས་འཇྤྱིག་ཏན་གྤྱི་ཁམས་མ་ལུས་པའྤྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་ཡང་གྲངས་ཀྤྱི་མཐའ་
དང་མུ་མེད། དེ་སེད་ཀྤྱི་བསྐལ་པ་ལ་ཡང་གྲངས་ཀྤྱི་མཐའ་དང་མུ་མེད་པས། འདྤྱིར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སངས་
རྒྱས་པར་བསྟན་འདུག་པའྤྱི་ཕྤྱིར། གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་ནྤྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། ལམ་ལ་འབད་རོལ་
བས་པས་དེ་རྤྱིང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའྤྱི་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་ཐོག་མ་ནྤྱི་དེ་རྤྱིང་ཁོ་ན་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཕྤྱིར་
རོ། །གྤྱིས་པ་ནྤྱི། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ནས་དུས་ཅྤྱི་ཙམ་བཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནྤྱི་
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ཐབས་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྤྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརེན། མ་འོངས་པའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་མཐའ་མྤྱི་མངོན་
པར་བཞུགས་པ་ཡྤྱིན་ཏེ། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་ལ་འགོད་པར་མ་གྱུར་གྤྱི་བར་དང་། 
ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ནམ་མཁའ་འདྤྱི་ཞྤྱིག་པར་མ་གྱུར་གྤྱི་བར་དུ་གཞན་དོན་འཕྤྱིན་ལས་མཛད་ཅྤྱིང་བཞུགས་པའྤྱི་ཕྤྱིར་ཏེ། 
རྒྱལ་བ་ཇྤྱི་སྲྤྱིད་འཇྤྱིག་རེན་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྤྱི་བར། །འགྲོ་བ་མྤྱིན་ཞྤྱིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇྤྱིག་འགྱུར་
མྤྱིན་དེ་སྲྤྱིད་དུ། །ཤེས་རབ་ཡུམ་གྤྱིས་བསེད་པ་ཁོད་ལ་ཐུགས་བརེ་མ་མ་ཡྤྱིས། །ཚུལ་ལུགས་བེད་པས་རབ་
ཏུ་ཞྤྱི་བར་འགྱུར་བ་ག་ལ་མངའ། །ཞེས་གསུངས་པའྤྱི་ཕྤྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྤྱི་ས་བསྟན་ཟྤྱིན་ཏོ།།  ༈  །།དེ་ལྟར་
དབུ་མའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཐེག་ཆེན་གྤྱི་ལམ་རྤྱིམ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའྤྱི་ལྟ་སོད་ཀྤྱི་གནད་རགས་པ་ཆེ་ལོང་
ཙམ་ཞྤྱིག་ཁོ་བོས་བཤད་པ་འདྤྱི་ལྟ་བུ་རོགས་ན་ཡང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྤྱི་རྒྱུ་དོན་ཆེ་བར་འགྱུར་
བས། བློ་གྲོས་དང་བསོད་ནམས་དང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་གསུམ་ཀ་དང་ལྡན་པ་དག་གྤྱིས་མས་སུ་བླང་
བའྤྱི་དགའ་སྟོན་མཛོད་ཅྤྱིག ཨེ་མ་ངེས་དོན་བཀའ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྤྱི། །གཞུང་དོན་སྤྱིང་པོའ་ིའཆྤྱི་མེད་རང་
གཟུགས་ནྤྱི། །སོན་བསགས་དཀར་པོའ་ིལས་འཕོ་མཐུ་ལྡན་པའྤྱི། །རྣམ་དཔོད་མྤྱིག་གྤྱི་བསོད་ནམས་བདུད་
རྤྱིར་སོང་། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་བཞེད་གཞུང་ལུང་རྤྱིགས་ཀྤྱི། །བསྤྱིལ་ཟེར་བེ་བའྤྱི་དཔལ་རྒྱུན་ཐྤྱིགས་པ་
ལས། །ལེགས་བཤད་ཀུ་མུད་གསར་པས་ཡོངས་ཁེབས་པའྤྱི། །རྨད་བྱུང་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་འདྤྱི་སུ་ཡྤྱིས་
ཁེགས། །སོན་བོན་མཁས་མང་སེ་དགུའྤྱི་བདག་པོ་ཡྤྱིས། །ངེས་པའྤྱི་དོན་དང་མེས་རོམ་འཁོག་པོའ་ིངག །སྤེལ་
མ་འབུམ་ཕག་ཤོག་བུའྤྱི་གྲངས་ཀྤྱིས་ནྤྱི། །ངེས་གསང་སྤྱིང་པོའ་ིའཛུམ་ཞལ་སྒྲྤྱིབ་པའང་མཐོང་། །གཟུར་གནས་
བློ་གྲོས་ཟབ་མོའ་ིཁབ་ལེན་གྤྱིས། །ཚུལ་དང་ཚུལ་མྤྱིན་མ་འདེས་གསལ་བ་རུ། །ཕེ་ནས་རྒྱ་ཆེན་གཞུང་མང་
སྤྱིང་པོར་ནྤྱི། །འདོམ་མཁས་མགྲྤྱིན་པའྤྱི་རྔ་དབངས་འདྤྱི་ན་མཐོ། །འདྤྱིར་འབད་དགེ་བ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་
ཡྤྱིས། །བདག་འཛིན་མུན་པའྤྱི་ཚོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་པའྤྱི་ཡེ་ཤེས་སང་བ་
ཡྤྱིས། །འཇྤྱིག་རེན་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་གསལ་གྱུར་ཅྤྱིག །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྤྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྤྱིན་པའྤྱི་དངོས་བསྟན་
སྟོང་པ་ྤྱིད་ཀྤྱི་རྤྱིམ་པ་དང་རྒྱ་ཆེན་སོད་པའྤྱི་ཆ་གྤྱིས་ཀ་གསལ་བར་སྟོན་པའྤྱི་བསྟན་བཅོས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་
པའྤྱི་སྤྱི་དོན་ཐེག་པ་མཆོག་གྤྱི་གནད་ཀྤྱི་གསལ་བེད་ཟབ་མོ་ལྟ་བའྤྱི་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་འདྤྱི་ནྤྱི། དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བའྤྱི་ཞབས་ཀྤྱི་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ། བཞྤྱི་བརྒྱ་པའྤྱི་འགྲེལ་པ། རྤྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་སོགས་དབུ་མའྤྱི་
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གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་དང་། དེ་དག་གྤྱི་གསལ་བེད་ཀུན་མཁེན་བླ་མའྤྱི་དཀའ་འགྲེལ། སྟོང་ཐུན་སོགས་
ལ་བློ་གྲོས་ཀྤྱིས་ཡུན་རྤྱིང་དུ་སངས་ཤྤྱིང་འདྤྱིས་པར་བས་པ་དང་། ཁད་པར་བཀའ་དྤྱིན་གཞལ་དུ་མ་མཆྤྱིས་པ་
མཁན་ཆེན་འཇམ་པའྤྱི་དབངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའ་ིགསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་རྣམས་ཡྤྱིད་ཡུལ་དུ་འཇགས་
པར་བས་ནས་ཟབ་མོ་དབུ་མའྤྱི་གནད་ལ་གཞན་གྤྱི་དྤྱིང་མྤྱི་འཇོག་པའྤྱི་སྤོབས་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྨྲ་བའྤྱི་དགེ་སོང་
སེ་སོད་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྤྱི་གྲགས་པས་ས་ཕོ་འབྲུག་གྤྱི་ལོ་རེ་བཙུན་མུས་རབ་འབམས་པའྤྱི་དུས་ཆེན་
ཟླ་བ་བདུན་པའྤྱི་ཡར་ངོའ་ིཚེས་བཅུ་བཞྤྱིའྤྱི་ྤྱིན་ཐུབ་བསྟན་ཡངས་པ་ཅན་གྤྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་རོགས་པར་
གྲུབ་པའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་པ་ནྤྱི་མང་ཐོས་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོས་བགྤྱིས་པའོ། །འདྤྱིས་ཀང་རྒྱལ་བའྤྱི་བསྟན་པ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་
སྲྤྱིད་མཐའྤྱི་བར་དུ་འཚོ་ཞྤྱིང་བཞེས་ལ་མྤྱི་ནུབ་པའྤྱི་མཆོག་དམ་པར་གྱུར་ཅྤྱིག།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་
ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 

 


